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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 ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

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

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤
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éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
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éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר עקיבא יוסף שי' הכהן

שלום וברכה!

... ובמ"ש בענין הליכת כהנים על קברי צדיקים, הרי ידוע מכתב מוהרי"ל מיאנאוויטש, אחיו 

של רבנו הזקן בענין הגדר סביבות הציון בהאדיטש אשר נדפס בהתמים, אשר מזה מובנת גם ההוראה 

בהנ"ל.

אתר  על  בירור  צריך  שזה  מובן  בקבלה,  שהיא  עד"ז  ומהשמועה  פרטית  מערה  בענין  ומ"ש 

לבין  הקבורה  בזמן  ולצדיק  לנשיא  שמטמא  הענין  בין  יש  שחילוק  פשוט  ובכ"א  נאמנים,  ומאנשים 

הליכה על הציון לאחר זמן, וכבר דשו בה רבים.

בודאי לוקח חלק פעיל בעניני צעירי אגו"ח באה"ק ת"ו, ולפלא שאינו כותב עד"ז בפרטיות.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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,wlaÎzweg zyxt zay .c"qa
*h"kyz'd ,fenz a"i

¯a„ÈÂ'גֹו הּתֹורה חקת זאת גֹו' מׁשה אל ה' «¿«≈ֶֶַַָֹֹֻ

גֹו' אדמה פרה אלי ּופירׁש1ויקחּו , ְְֲִֵֵֵֶָָָֻ

,ׁשמ על נקראת היא לעֹולם ,אלי ויקחּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָרׁש"י 

רק  הרי להבין, וצרי ּבּמדּבר. מׁשה ׁשעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּפרה

ּכל  נקראֹות ולּמה מׁשה, עׂשה הראׁשֹונה ְְִִֶָָָָָָָָָָֹּפרה

וגם  ,אחרּֿכ ׁשעׂשּו הּפרֹות (ׁשמֹונת ְְֶַַַַַַָָָָהּפרֹות

הּמׁשיח  מל ׁשּיעׂשה העׂשירית ׁשמֹו2ּפרה על ( ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּידּוע  ּדעלּֿפי ּולהֹוסיף, מׁשה. ׁשל 3ׁשל ׁשּׁשמֹו ְְְִִֶֶֶֶַַַָֹ

ותֹוכנֹו, ענינֹו על מֹורה - לֹו יקראּו אׁשר ּדבר ְְְְְֲִִֶֶַָָָָּכל

ׁשל  ׁשמֹו על נקראֹות הּפרֹות ׁשּכל ּדזה ְְְִֶֶֶַַָָָָמּובן

הּוא  למׁשה) (הּׁשּיכּות ׁשּזה לפי הּוא ְְִֶֶֶֶַַָֹֹמׁשה,

יֹותר  עֹוד להבין צרי ֿ זה ועלּֿפי ותֹוכנם. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָענינם

עׂשּית  הרי מׁשה, ׁשם על נקראֹות ׁשהּפרֹות ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹזה

הּכהנים  עלֿידי היתה ּפרה 4הּפרֹות [וגם ְְְֲִֵַַַַָָָָָֹ

הּכהן  אלעזר עלֿידי נעׂשתה ּופרּוׁש5הראׁשֹונה , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּנעׂשתה  רק לכאֹורה הּוא מׁשה" ׁשעׂשה ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ"ּפרה

וציּוּויֹו הֹוראתֹו למׁשה,6עלּֿפי ׁשּיכּותן ּומהי ,[ ְְִִִֶַַַָָָָֹ

ׁשמֹו. על ׁשּנקראֹות ְְְִֶַַָועד

ּתֹורה'ÔÈÚ‰Âב) ּב'לּקּוטי ּדאיתא אדּומה'7הּוא, ׁשּב'פרה זה על ּדהּטעם , ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ

היא  אדּומה ּפרה ׁשּמצות לפי הּוא, הּתֹורה" חקת "זאת ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֻנאמר

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מׁשה, ׁשל ׁשמֹו על נקראת ׁשהּתֹורה ּכמֹו ולכן, הּתֹורה. 8ּכללּות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

עבּדי  מׁשה ּתֹורת נקראת 9זכרּו הּתֹורה, ּכלל ּות ׁשהיא אדּומה, ּפרה ּגם ּכן , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

משה  ׁשל ׁשמֹו ּתֹורה'10על ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב  ּדמה להֹוסיף, יׁש ולכאֹורה . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הּתֹורה  למצֹות ּבעיקר היא הּכּונה הּתֹורה, ּכללּות היא אדּומה ּפרה ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּמצות

ׁשם  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מהּבאּור ּכללּות 11[ּכּמּובן הּוא אדּומה ּפרה ׁשּמצות ּדזה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
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תנש"א*. - תמוז י"בֿי"ג הגאולה חג בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (חוקת)1)*) פרשתנו

אֿב. ספ"ג.2)יט, אדומה פרה הל' א 3)רמב"ם סימן תשל"ד) (קה"ת וביאורים תשובות בארוכה וראה פ"א. שעהיוה"א

ואילך). רפח ס"ע ח"א באג"ק הי"א.4)(נדפס פ"א אדומה פרה הל' ג.5)רמב"ם יט, שיעשה 6)פרשתנו העשירית פרה ע"ד

שתיעשה  אלא כהן), ע"י להיות צריכה הפרה עשיית (כי יעשה עצמו שמשיח לא הוא (בפשטות) שהפירוש המשיח, מלך

שלו. הציווי א).7)ע"פ (נו, פרשתנו כב.8)ריש ג, א.9)מלאכי פט, כאן.10)שבת יקר כלי עד"ז ואילך.11)ראה ב נו,

המזמור  מבואר בו כי - שליט"א אדמו"ר כ"ק להולדת הצדי"ק שנת - המאמר]) י"ל [בה (תנש"א זו לשנה במיוחד שייך זה שמאמר ולהעיר, (*

שבתהלים. צדי"ק מזמור למשה, תפלה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: חוקת, פרשת השבוע, פרשת בתחילת

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ 'B‚ ‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê 'B‚ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆…∆…À««»¿ƒ¿≈∆
'B‚ ‰Ó„‡ ‰¯Ù1,EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ È"L¯ L¯ÈÙe רבינו , משה אל »»¬À»≈≈«ƒ¿ƒ¿≈∆

‡È‰ ÌÏBÚÏ הבאים בדורות שיעשו זו גם האדומה, ÏÚהפרה ˙‡¯˜ ¿»ƒƒ¿≈«
‰LÓ ‰NÚL ‰¯t ,EÓLƒ¿»»∆»»…∆
È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .¯a„na«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¬≈
‰NÚ ‰BL‡¯‰ ‰¯t ˜«̄»»»ƒ»»»
Ïk ˙B‡¯˜ ‰nÏÂ ,‰LÓ…∆¿»»ƒ¿»»

˙B¯t‰ משה אחרי שנעשו האדומות «»
Œ¯Á‡ eNÚL ˙B¯t‰ ˙BÓL)¿««»∆»««
˙È¯ÈNÚ‰ ‰¯t Ì‚Â ,Ck»¿«»»»¬ƒƒ

ÁÈLn‰ CÏÓ ‰NÚiL2ÏÚ ( ∆«¬∆∆∆«»ƒ««
?‰LÓ ÏL BÓL¿∆…∆

,ÛÈÒB‰Ïe את יותר עוד ולהגדיל ¿ƒ
‰Úe„iהשאלה ÈtŒÏÚc3 בתורת ¿«ƒ«»«

c·¯החסידות Ïk ÏL BÓML∆¿∆»»»
BÏ e‡¯˜È ¯L‡ אינו הקודש בלשון ¬∆ƒ¿¿

- אלא בלבד חיצוני ÏÚעניין ‰¯BÓ∆«
BÎB˙Â BÈÚ הפנימי‰Êc Ô·eÓ , ƒ¿»¿¿»¿∆
˙B¯t‰ ÏkL השנים בכל האדומות ∆»«»

ÏLהבאות  BÓL ÏÚ ˙B‡¯˜ƒ¿»«¿∆
˙eÎiM‰) ‰fL ÈÙÏ ‡e‰ ,‰LÓ…∆¿ƒ∆∆««»

ÌÎB˙Â ÌÈÚ ‡e‰ (‰LÓÏ של ¿…∆ƒ¿»»¿¿»
הכלל. מן יוצא ללא האדומות הפרות כל

„BÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿»ƒ
ÏÚ ˙B‡¯˜ ˙B¯t‰L ‰Ê ¯˙BÈ≈∆∆«»ƒ¿»«
˙B¯t‰ ˙iNÚ È¯‰ ,‰LÓ ÌL≈…∆¬≈¬ƒ««»

ÌÈ‰k‰ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰4 כמפורש »¿»«¿≈«…¬ƒ
‰¯‡BL‰תורהב  ‰¯t Ì‚Â]¿«»»»ƒ»

¯ÊÚÏ‡ È„ÈŒÏÚ ‰˙NÚ∆∆¿»«¿≈∆¿»»
Ô‰k‰5, השבוע בפרשת ככתוב «…≈

"‰LÓ ‰NÚL ‰¯t" Le¯Ùe≈»»∆»»…∆
‰˙NÚpL ˜¯ ‰¯B‡ÎÏ ‡e‰ƒ¿»«∆∆∆¿»

BÈeeÈˆÂ B˙‡¯B‰ ÈtŒÏÚ6 אין אבל «ƒ»»¿ƒ
בפועל  משה עשה שאכן ],הכוונה

Ô˙eÎiL È‰Óe האדומות הפרות של «ƒ«»»
הכוהנים  ÚÂ„שעשו ,‰LÓÏ¿…∆¿«

?BÓL ÏÚ ˙B‡¯˜pL∆ƒ¿»«¿

‡˙È‡c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â Bz¯‰'מובא ·) ÈËewÏ'a7, חסידות מאמרי ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ≈»
ופסוקי  דברים במדבר ויקרא (בחומשים התורה פרשיות על הזקן אדמו"ר של

השירים) "Ê‡˙שיר ¯Ó‡ '‰Óe„‡ ‰¯Ù'aL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆¿»»¬»∆¡«…
"‰¯Bz‰ ˙˜Á'הפרה חוקת 'זאת t¯‰ולא ˙ÂˆnL ÈÙÏ ,‡e‰ À««»¿ƒ∆ƒ¿«»»

‡È‰ ‰Óe„‡ של והעניין התוכן ¬»ƒ
‰¯Bz‰ ˙eÏÏk זאת' בה נאמר ולכן ¿»«»

היא  שלכאורה אף התורה' חוקת

פרטית. אחת BÓkמצווה ,ÔÎÏÂ¿»≈¿
‰¯Bz‰L כולהBÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ∆«»ƒ¿≈«¿

·e˙kL BÓk ,‰LÓ ÏL8e¯ÎÊ ∆…∆¿∆»ƒ¿
Èc·Ú ‰LÓ ˙¯Bz9Ìb Ôk , «…∆«¿ƒ≈«

˙eÏÏk ‡È‰L ,‰Óe„‡ ‰¯t»»¬»∆ƒ¿»
ÏL BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ,‰¯Bz‰«»ƒ¿≈«¿∆

‰˘Ó10. …∆
‰Óc ,ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ·e˙kM∆»¿ƒ≈»
‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆnL∆ƒ¿«»»¬»ƒ

,‰¯Bz‰ ˙eÏÏk לעיל כנזכר ¿»«»
˙BˆÓÏ ¯˜ÈÚa ‡È‰ ‰ek‰««»»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿

‰¯Bz‰ אדומה פרה שמצוות היינו «»
את  בתוכו הכולל כללי עניין היא

המצוות  כל של והעניין התוכן

ÈËewÏ'a ¯e‡a‰Ó Ô·enk]«»≈«≈¿ƒ≈
ÌL '‰¯Bz11˙ÂˆnL ‰Êc , »»¿∆∆ƒ¿«

˙eÏÏk ‡e‰ ‰Óe„‡ ‰¯t»»¬»¿»
Ïk „BÒÈ Èk ,‡e‰ ‰¯Bz‰«»ƒ¿»
,'·BLÂ ‡Bˆ¯' ‡e‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿»»
‡Bˆ¯' ÔÈÚ ‡e‰ ‰Óe„‡ ‰¯Ùe»»¬»ƒ¿«»
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

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

   'אל משה גו' וידבר הה "מאמר ד  )ג

ה  ..............  ט"כתש'ה, תמוז ב"י ,בלק-חוקתשבת פרשת 

  , חוקתפרשת  שבתשיחת מ  )ד

כה ........................................  א"שנת'ה, תמוז ד"יו

  חוקתפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

ול  ................................................  חכרך ) ק"בלה(

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

גמ  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' בל רהמקו

המ  .............  חוקתפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

ומ  ...........  חוקתלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ח

גפ ...............  חוקתלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

דפ  .....................................  חוקתלשבוע פרשת  

הצ  ............  חוקתלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יא

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

ם"שיעורי רמב

ק   ............  חוקתלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יג

ומק   .........  חוקתלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )יד

ונק  .............  חוקתלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

סק  .........................................  דיפרק  משלי, חפרק  ישעיה

  נגעיםמסכת  –משניות   )יז

סבק  ................................................  ביאור קהתי

טסק  ........... ................................  מסכת יומא יעקבעין   )יח

  עם ביאורים  נדריםמסכת   )יט

  עק  ...............................................  לדד דף ע חכמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

רא  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  לפי לוח רב יומי שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

רא  ...................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כב

רד  ...................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

רו  ................................................ ר האמצעי"אדמו

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

רו  ..........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"רלתורת שמואל ת  )כה

זר  ................................................ ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

חר  ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  י"תשמאמרים ספר ה  )כז

טר  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )כח

יר  ...............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

יבר  .........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

יגר  ..................................  הפרק ביאורים לפרקי אבות   )ל

דיר  ......  חוקת רשתפ תחומש לקריאה בציבור לשב  )לא

כבר  .....................  חוקתלשבוע פרשת לוח זמנים   )לב

כגר  .......  לערב שבת קודשת הדלקת נרות צוסדר מ  )לג



ה

,wlaÎzweg zyxt zay .c"qa
*h"kyz'd ,fenz a"i

¯a„ÈÂ'גֹו הּתֹורה חקת זאת גֹו' מׁשה אל ה' «¿«≈ֶֶַַָֹֹֻ

גֹו' אדמה פרה אלי ּופירׁש1ויקחּו , ְְֲִֵֵֵֶָָָֻ

,ׁשמ על נקראת היא לעֹולם ,אלי ויקחּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָרׁש"י 

רק  הרי להבין, וצרי ּבּמדּבר. מׁשה ׁשעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּפרה

ּכל  נקראֹות ולּמה מׁשה, עׂשה הראׁשֹונה ְְִִֶָָָָָָָָָָֹּפרה

וגם  ,אחרּֿכ ׁשעׂשּו הּפרֹות (ׁשמֹונת ְְֶַַַַַַָָָָהּפרֹות

הּמׁשיח  מל ׁשּיעׂשה העׂשירית ׁשמֹו2ּפרה על ( ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּידּוע  ּדעלּֿפי ּולהֹוסיף, מׁשה. ׁשל 3ׁשל ׁשּׁשמֹו ְְְִִֶֶֶֶַַַָֹ

ותֹוכנֹו, ענינֹו על מֹורה - לֹו יקראּו אׁשר ּדבר ְְְְְֲִִֶֶַָָָָּכל

ׁשל  ׁשמֹו על נקראֹות הּפרֹות ׁשּכל ּדזה ְְְִֶֶֶַַָָָָמּובן

הּוא  למׁשה) (הּׁשּיכּות ׁשּזה לפי הּוא ְְִֶֶֶֶַַָֹֹמׁשה,

יֹותר  עֹוד להבין צרי ֿ זה ועלּֿפי ותֹוכנם. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָענינם

עׂשּית  הרי מׁשה, ׁשם על נקראֹות ׁשהּפרֹות ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹזה

הּכהנים  עלֿידי היתה ּפרה 4הּפרֹות [וגם ְְְֲִֵַַַַָָָָָֹ

הּכהן  אלעזר עלֿידי נעׂשתה ּופרּוׁש5הראׁשֹונה , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּנעׂשתה  רק לכאֹורה הּוא מׁשה" ׁשעׂשה ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ"ּפרה

וציּוּויֹו הֹוראתֹו למׁשה,6עלּֿפי ׁשּיכּותן ּומהי ,[ ְְִִִֶַַַָָָָֹ

ׁשמֹו. על ׁשּנקראֹות ְְְִֶַַָועד

ּתֹורה'ÔÈÚ‰Âב) ּב'לּקּוטי ּדאיתא אדּומה'7הּוא, ׁשּב'פרה זה על ּדהּטעם , ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ

היא  אדּומה ּפרה ׁשּמצות לפי הּוא, הּתֹורה" חקת "זאת ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֻנאמר

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מׁשה, ׁשל ׁשמֹו על נקראת ׁשהּתֹורה ּכמֹו ולכן, הּתֹורה. 8ּכללּות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

עבּדי  מׁשה ּתֹורת נקראת 9זכרּו הּתֹורה, ּכלל ּות ׁשהיא אדּומה, ּפרה ּגם ּכן , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

משה  ׁשל ׁשמֹו ּתֹורה'10על ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב  ּדמה להֹוסיף, יׁש ולכאֹורה . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הּתֹורה  למצֹות ּבעיקר היא הּכּונה הּתֹורה, ּכללּות היא אדּומה ּפרה ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּמצות

ׁשם  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מהּבאּור ּכללּות 11[ּכּמּובן הּוא אדּומה ּפרה ׁשּמצות ּדזה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

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

תנש"א*. - תמוז י"בֿי"ג הגאולה חג בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (חוקת)1)*) פרשתנו

אֿב. ספ"ג.2)יט, אדומה פרה הל' א 3)רמב"ם סימן תשל"ד) (קה"ת וביאורים תשובות בארוכה וראה פ"א. שעהיוה"א

ואילך). רפח ס"ע ח"א באג"ק הי"א.4)(נדפס פ"א אדומה פרה הל' ג.5)רמב"ם יט, שיעשה 6)פרשתנו העשירית פרה ע"ד

שתיעשה  אלא כהן), ע"י להיות צריכה הפרה עשיית (כי יעשה עצמו שמשיח לא הוא (בפשטות) שהפירוש המשיח, מלך

שלו. הציווי א).7)ע"פ (נו, פרשתנו כב.8)ריש ג, א.9)מלאכי פט, כאן.10)שבת יקר כלי עד"ז ואילך.11)ראה ב נו,

המזמור  מבואר בו כי - שליט"א אדמו"ר כ"ק להולדת הצדי"ק שנת - המאמר]) י"ל [בה (תנש"א זו לשנה במיוחד שייך זה שמאמר ולהעיר, (*

שבתהלים. צדי"ק מזמור למשה, תפלה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: חוקת, פרשת השבוע, פרשת בתחילת

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ 'B‚ ‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê 'B‚ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆…∆…À««»¿ƒ¿≈∆
'B‚ ‰Ó„‡ ‰¯Ù1,EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ È"L¯ L¯ÈÙe רבינו , משה אל »»¬À»≈≈«ƒ¿ƒ¿≈∆

‡È‰ ÌÏBÚÏ הבאים בדורות שיעשו זו גם האדומה, ÏÚהפרה ˙‡¯˜ ¿»ƒƒ¿≈«
‰LÓ ‰NÚL ‰¯t ,EÓLƒ¿»»∆»»…∆
È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .¯a„na«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¬≈
‰NÚ ‰BL‡¯‰ ‰¯t ˜«̄»»»ƒ»»»
Ïk ˙B‡¯˜ ‰nÏÂ ,‰LÓ…∆¿»»ƒ¿»»

˙B¯t‰ משה אחרי שנעשו האדומות «»
Œ¯Á‡ eNÚL ˙B¯t‰ ˙BÓL)¿««»∆»««
˙È¯ÈNÚ‰ ‰¯t Ì‚Â ,Ck»¿«»»»¬ƒƒ

ÁÈLn‰ CÏÓ ‰NÚiL2ÏÚ ( ∆«¬∆∆∆«»ƒ««
?‰LÓ ÏL BÓL¿∆…∆

,ÛÈÒB‰Ïe את יותר עוד ולהגדיל ¿ƒ
‰Úe„iהשאלה ÈtŒÏÚc3 בתורת ¿«ƒ«»«

c·¯החסידות Ïk ÏL BÓML∆¿∆»»»
BÏ e‡¯˜È ¯L‡ אינו הקודש בלשון ¬∆ƒ¿¿

- אלא בלבד חיצוני ÏÚעניין ‰¯BÓ∆«
BÎB˙Â BÈÚ הפנימי‰Êc Ô·eÓ , ƒ¿»¿¿»¿∆
˙B¯t‰ ÏkL השנים בכל האדומות ∆»«»

ÏLהבאות  BÓL ÏÚ ˙B‡¯˜ƒ¿»«¿∆
˙eÎiM‰) ‰fL ÈÙÏ ‡e‰ ,‰LÓ…∆¿ƒ∆∆««»

ÌÎB˙Â ÌÈÚ ‡e‰ (‰LÓÏ של ¿…∆ƒ¿»»¿¿»
הכלל. מן יוצא ללא האדומות הפרות כל

„BÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿»ƒ
ÏÚ ˙B‡¯˜ ˙B¯t‰L ‰Ê ¯˙BÈ≈∆∆«»ƒ¿»«
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את  בתוכו הכולל כללי עניין היא

המצוות  כל של והעניין התוכן

ÈËewÏ'a ¯e‡a‰Ó Ô·enk]«»≈«≈¿ƒ≈
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,'·BLÂ ‡Bˆ¯' ‡e‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿»»
‡Bˆ¯' ÔÈÚ ‡e‰ ‰Óe„‡ ‰¯Ùe»»¬»ƒ¿«»
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h"kyz'dו ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

'רצֹוא  הּוא הּמצֹות ּכל יסֹוד ּכי הּוא, ְְִִַַָָָהּתֹורה

וׁשֹוב']. 'רצֹוא ענין הּוא אדּומה ּופרה ְֲִַָָָָָָוׁשֹוב',

ּכללּות למׁשה.zFvnועלּֿפיֿזה ׁשּיכֹות הּתֹורה ְְִֶַָ¦§ְֶַַָָֹ

LÈÂ ּבּתניא ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי זה 12לבאר ¿≈ְְִֵֶֶַַַַָָָ

לּדֹור  רּבנּו מׁשה ׁשּצוה זה על ְִֵֶֶֶַַַַַַָֹּדהּטעם

ּבכל  ּפעמים קריאתֿׁשמע לקרֹות לארץ ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָׁשּנכנסּו

(אף  ּבמסירתֿנפׁש ׁשמים מלכּות לקּבל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָיֹום

וגֹו' ה' יּתן ּומֹוראכם ּפחּדכם להם )13ׁשהבטיח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ּבזכירת  ּתלּוי הּתֹורהּֿומצֹות ׁשּקּיּום מּפני ְְְִִִִִֵֶַַָָהּוא

ׁשּמׁשה  ּדזה לֹומר, ויׁש הּמסירתֿנפׁש. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹענין

ּכי  הּוא, לארץ ׁשּנכנסּו לּדֹור זה צוה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָּדוקא

ׁשהאדם  וכיון הּביטּול, ענין הּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמסירתֿנפׁש

ּבכדי  לכן הּביטּול), ענין היפ) מציאּות ְְְִִִִֵֵֵֶַַָהּוא

[ּובאֹופן  ּבגילּוי אצלֹו יהיה הּמסירתֿנפׁש ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַׁשענין

לא  ולילה, יֹומם מּמׁש ּתמיד ּבלּבֹו קבּוע ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיהיה

מּזכרֹונֹו מיּוחדת.14ימיׁש ּכח נתינת לזה צרי ,[ ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹ

הּוא  מׁשה ּכי מׁשה, עלֿידי הּוא ּכח' ְְְִִֵֶֶַַַַֹֹֹוה'נתינת

מה  ונחנּו הּביטּול, ׁשּמׁשה 15ענין עלֿידי ולכן . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁש16צוה  (ּפעמים לּדֹור עליהם לקּבל לארץ ּנכנסּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

 ֿ עלֿידי ּבמסירתֿנפׁש, ׁשמים מלכּות יֹום) ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבכל

 ֿ הּמסירת ענין ּתמיד לזּכור הּכח להם נּתן ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹזה

על  נקראת היא "לעֹולם וזהּו ׁשּלהם. ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָנפׁש

אדּומה  [ּדפרה ּומצֹותיה הּתֹורה קּיּום ּכי ,"ְְְֲִִִִֶַָָָָָׁשמ

ענין  ּבזכירת ּתלּוי הּתֹורהּֿומצֹות] ּכללּות ְְְְִִִִִַַַָָָהיא

 ֿ הּמסירת ענין ּתמיד לזּכור והּכח ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָֹֹהּמסירת ֿנפׁש,

האתּפׁשטּותא  ועלֿידי מׁשה, עלֿידי הּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹנפׁש
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כה.13)ספכ"ה.12) יא, שם.14)עקב בתניא אדה"ז ח.15)לשון טז, מ"ש16)בשלח אדה"ז ע"פ לשון יומתק בפנים

שנכנסו  הדור נצטוה "למה הול"ל ולכאורה - כו'" לארץ שנכנסו לדור תורה במשנה ע"ה רבינו משה ציוה "למה שם בתניא

שבזה  לומר יש בפנים מ"ש וע"פ תורה? במשנה נאמר ושהציווי רבינו משה ע"י הי' שהציווי בזה נוגע ומה כו'", לארץ

משה  אמר תורה שמשנה - תורה" "במשנה מוסיף יותר עוד זה להדגיש ובכדי ממשה. הוא המס"נ זכירת על שהכח מרמז

כ, שה"ש לקו"ת (ראה בהשגתו נתעצם שזה היינו שם), פירש"י וראה ב לא, (מגילה עצמו מפי אלא שליח בתור רק לא

ג).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'·BLÂ רצות שהן נאמר העליונה המרכבה של (מלאכים) הקודש חיות על »

ה"רצוא", בין שילוב להיות צריך יהודי כל של ה' בעבודת וגם ושוב". "רצוא

ובין  הנפש, כלות כדי עד הדביקות בתכלית בה' לדבוק והשאיפה התשוקה

בגוף  כנשמה ומצוות בתורה לעסוק שיוכל כדי בגוף הנשמה חיי של ה'שוב'

הנפש  כלות לידי לבוא ולא הזה בעולם

תורה' ב'לקוטי מבואר כך ועל בפועל,

האדומה  הפרה שבמעשה חוקת פרשת

(ולדוגמא  ושוב רצוא של שילוב יש

ה'שוב' את המסמלים מים גם בה שיש

ולכן  ה'רצוא') את המסמלת אש וגם

עניין  כי התורה", חוקת "זאת בה נאמר

ענייני  בכל להיות צריך ושוב' ה'רצוא

והמצוות]. ∆ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ‰התורה
˙BÎiL ‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«»«»

‰LÓÏ שייכת התורה רק (ולא ¿…∆
למשה).

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«
‡Èza ·e˙kM12ÌÚh‰c ∆»««¿»¿«««

LÓ‰הפנימי ‰ÂvL ‰Ê ÏÚ«∆∆ƒ»…∆
ı¯‡Ï eÒÎpL ¯BcÏ ea«̄≈«∆ƒ¿¿»»∆
ÌÈÓÚt ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ«¿««¬«ƒ

ÌBÈ ÏÎaכדיÏa˜Ï עצמם על ¿»¿«≈
LÙŒ˙¯ÈÒÓa ÌÈÓL ˙eÎÏÓ«¿»«ƒƒ¿ƒ«∆∆
גם  הוא ברוך לקדוש נאמנים ולהיות

נפשם  את למסור יצטרכו כך לשם אם

ÌÎcÁt Ì‰Ï ÁÈË·‰L Û‡)«∆ƒ¿ƒ«»∆«¿¿∆
'B‚Â '‰ ÔzÈ ÌÎ‡¯BÓe13 וכיוון «¬∆ƒ≈¿

מה  לשם מפניהם, יפחדו האומות שכל

לא  והרי נפש, למסירות זקוקים היו

לעשות  אותם יאלץ שמישהו ייתכן

נ  עליהם משהו ולכן שמים מלכות גד

נפש) למסירות מוכנים ‰e‡להיות
˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰ ÌeiwL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«»ƒ¿
Œ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ˙¯ÈÎÊa ÈeÏz»ƒ¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ«

LÙ ֿ קריאת של התוכן וזה תמיד ∆∆
שמע  קריאת לקרוא צריך ולכן שמע

להיות  צריך נפש המסירות שעניין שם בתניא שממשיך וכפי יום בכל פעמיים

לעמוד  יוכל בזה כי מזיכרונו ימיש לא ולילה, יומם ממש, תמיד בלבו "קבוע

שעה.."). ובכל עת בכל תמיד לנצחו יצרו נגד

‰Ê ‰Âˆ ‡˜Âc ‰LnL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ את תמיד לזכור הצורך  את ¿≈«¿∆∆…∆«¿»ƒ»∆
נפש המסירות LÙŒ˙¯ÈÒÓעניין Èk ,‡e‰ ı¯‡Ï eÒÎpL ¯BcÏ«∆ƒ¿¿»»∆ƒ¿ƒ«∆∆

ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰,האישית המציאות Ì„‡‰Lשל ÔÂÈÎÂ עצמו מצד ƒ¿««ƒ¿≈»∆»»»
˙e‡ÈˆÓ ‡e‰עצמית יישות תחושת ‰ÏeËÈa),עם ÔÈÚ CÙÈ‰) ואם ¿ƒ≈∆ƒ¿««ƒ

טבעו  היפך היא נפש המסירות עניין כן

Œ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚL È„Îa ÔÎÏ»≈ƒ¿≈∆ƒ¿««¿ƒ«
ÈeÏÈ‚a BÏˆ‡ ‰È‰È LÙ∆∆ƒ¿∆∆¿¿ƒ
BaÏa Úe·˜ ‰È‰iL ÔÙB‡·e]¿∆∆ƒ¿∆»«¿ƒ
‡Ï ,‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ LnÓ „ÈÓz»ƒ«»»»«¿»…

BB¯ÎfÓ LÈÓÈ14 ספר כלשון »ƒƒƒ¿
Ákהתניא  ˙È˙ ‰ÊÏ CÈ¯ˆ ,[»ƒ¿∆¿ƒ«…«

'Ák ˙È˙'‰Â .˙„ÁeÈÓ הזו ¿∆∆¿«¿ƒ«…«
ברוך  הקדוש למען הנפש את למסור

לטבע  בניגוד הוא שהדבר למרות הוא

Èkהאדם ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈…∆ƒ
,ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰LÓ כפי …∆ƒ¿««ƒ

עצמו  על ואהרן eÁÂשאמר משה ¿«¿
‰Ó15 כלוםÈ„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ . »¿»≈«¿≈

‰LnL המציאות ביטול שעניינו ∆…∆
‰Âˆ16ı¯‡Ï eÒÎpL ¯BcÏ ƒ»«∆ƒ¿¿»»∆

ÏÎa ÌÈÓÚt) Ì‰ÈÏÚ Ïa˜Ï¿«≈¬≈∆«¬«ƒ¿»
Œ˙¯ÈÒÓa ÌÈÓL ˙eÎÏÓ (ÌBÈ«¿»«ƒƒ¿ƒ«
Ì‰Ï Ôz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,LÙ∆∆«¿≈∆ƒ«»∆
(וכן  לארץ שנכנסו בדור ישראל לבני

עלֿידי  הבאים בדורות ישראל לבני

ד  בכל הדור להלן)נשיא שיובא כפי ור,

ÔÈÚ „ÈÓz ¯ÂkÊÏ Ák‰«…«ƒ¿…»ƒƒ¿«
.Ì‰lL LÙŒ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆∆»∆

e‰ÊÂ ז"ל חכמינו מאמר פירוש גם ¿∆
אדומה פרה ‰È‡לגבי ÌÏBÚÏ"¿»ƒ

,"EÓL ÏÚ ˙‡¯˜,משה שם על ƒ¿≈«ƒ¿
‰È˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ Èkƒƒ«»ƒ¿∆»
˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯Ùc]¿»»¬»ƒ¿»

˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰ ולכן לעיל, כנזכר «»ƒ¿
התורה" חוקת "זאת בה ÈeÏzנאמר [»

,LÙŒ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ˙¯ÈÎÊaƒ¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ«∆∆
התניא  מספר לעיל ‰LÙŒ˙¯ÈÒnכמובא ÔÈÚ „ÈÓz ¯ÂkÊÏ Ák‰Â¿«…«ƒ¿…»ƒƒ¿««¿ƒ«∆∆

ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡‰ È„ÈŒÏÚÂ ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈…∆¿«¿≈»ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»
¯Bc17, שלהם שהנשמה ישראל בני ראשי יש ודור דור שבכל בזוהר כמובא
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'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ּדֹור  ׁשּבכל אדמּו"ר 17ּדמׁשה מו"ח לכ"ק עד , ְְְְֶֶַַָֹ

לֹומר, ויׁש והּגאּולה. הּׂשמחה ּבעל ּדֹורנּו ְְְְְִִֵֵַַַַַָָנׂשיא

מׁש ּבכל ּדֹורנּו נׂשיא ׁשל ׁשעבֹודתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָּדעלֿידי

נׂשיאּותֹו ׁשנֹות ּבמסירתֿנפׁש18ׁשלֹוׁשים היתה ְְְְְִִִִֶֶַָָ

 ֿ הּמסירת זכירת על ּכח' ה'ּנתינת לכן ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹּבגילּוי,

הּוא  - ׁשּבדֹורנּו ּדמׁשה מאתּפׁשטּותא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹנפׁש

יֹותר. עֹוד ְִֵּבגילּוי

,ÛÈÒB‰Ïe ּפרה ׁשּמצות ּבזה ּדמהּבאּורים ¿ƒְְִִֵֵֶֶַַָָָ

הּתֹורה  ּכל ּכללּות היא ְֲִַָָָָאדּומה

הּוא  הּתֹורה] חקת זאת ּבּה נאמר ּכי 19[ׁשּלכן , ֱִֵֶֶַַַָָָֹֻ

הינּו חּוקה. ׁשהם הּוא הּמצֹות ּדכל ְְְְִֵֶַַַָָהּיסֹוד

מהּׂשכל, ׁשּלמעלה העליֹון רצֹון הם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהּמצֹות

עֹול, קּבלת ּבדר להיֹות צרי קּיּומם ּגם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָולכן

יּובן 20חּוקה  ועלּֿפיֿזה ּגזרּתי. ּגזרה חקקּתי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

יֹותר  ׁשמֹו21עֹוד על נקראת אדּומה ׁשּפרה זה ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

(הגם  הּמצֹות ּכל ׁשּקּיּום ּבכדי ּכי מׁשה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשל

טעם  עליהם חקת 22ׁשּיׁש ּד"זאת ּבאֹופן יהיה ( ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻ

ּגם  (ּומצֹותיה ), ׁשהּתֹורה עלֿידי הּוא ְְִֵֶֶַַַַָָָהּתֹורה"

על  נקראת וׂשכל, ּבחכמה ׁשּנתלּבׁשה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלאחרי

מׁשה  ּתֹורת ּביטּול, הּוא ׁשענינֹו מׁשה, ׁשל ְְִִֶֶֶֶַָֹֹׁשמֹו

אחד  לכל ּכח' ה'נתינת יׁשנּה ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעבּדי,

ׁשּבֹו מׁשה ּבחינת (עלֿידי ׁשּקּיּום 23מּיׂשראל ( ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

ּכקּיּום  ּדקּבלתֿעֹול, ּבביטּול יהיה ׁשּלֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָהּמצֹות

הּתֹורה. חקת זאת אדּומה, ּפרה ְֲִַַַָָָָֹֻמצות
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א).17) קיד, א. (קיב תס"ט ואילך.18)תקו"ז 303 ע' חי"ח לקו"ש וראה ה'שי"ת. שבט יו"ד - תר"פ ניסן ראה 19)ב'

ובכ"מ. .1056 ע' ח"ד ועוד.20)לקו"ש פרשתנו. ריש במדב"ר ח. שם ג. פרשתנו דלקמן 21)תנחומא בהביאור היתרון

ולפי  למשה, שייכים עצמם שהמצוות משמע, משה, של שמו על נקראת התורה) כללות (שהוא אדומה שפרה מזה כי הוא,

בזכירת  תלוי התומ"צ שקיום זה כי עצמם, להמצוות נוגע זה אין המס"נ, ענין מצד הוא למשה שהשייכות דלעיל הביאור

הציווי  מפני (בקב"ע) צ"ל המצוות שקיום זה משא"כ ספכ"ה), (תניא יצרו" נגד לעמוד יוכל בזה "כי הוא המס"נ ענין

עצמם. המצוות לקיום שנוגע בנוגע הו"ע רק לא היא למשה דמצוות שהשייכות דלקמן, להביאור לומר יש מזה ויתירה

שהם  נרגש (חכמה) בתורה נמשכו ית') (רצונו שהמצוות לאחרי שגם דזה עצמם. המצוות בנוגע גם אלא המצוות לקיום

עבדי. משה תורת היא דמצוות הרצון נמשך שבה (תורה) החכמה כי הוא, מהחכמה שלמעלה דחוקים.22)רצון המצוות גם

החוקה  ובערך ובכ"מ), רנח] ע' תשנ"ב [בהוצאת רלז ע' תרכ"ט  סה"מ (ראה אדומה כפרה לגמרי השכל היפך אינם שהרי

קצת. מובנים הם דחוקים המצוות גם - אדומה רפמ"ב.23)דפרה תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רבינו משה של מנשמתו התפשטות ‡„eÓ"¯היא Á"ÂÓ ˜"ÎÏ „Ú«¿«¿

הרבי של חותנו הריי"צ, Ïe‡b‰Â‰הרבי ‰ÁÓO‰ ÏÚa e¯Bc ‡ÈN¿ƒ≈«««ƒ¿»¿«¿»
תרפ"ז) (בשנת תמוז י"בֿי"ג בימים הסובייטית ברוסיה ממאסרו שיצא

לכך. הכוח את הנותן הוא שבדורנו

B˙„B·ÚL È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿≈∆¬»
e¯Bc ‡ÈN ÏL הריי"צ הרבי ∆¿ƒ≈

BL˙עצמו  ÌÈLBÏL CLÓ ÏÎa¿»∆∆¿ƒ¿
B˙e‡ÈN18 תר"פֿתש"י השנים בין ¿ƒ

,ÈeÏÈ‚a LÙŒ˙¯ÈÒÓa ‰˙È‰»¿»ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ
'Ák ˙È˙p'‰ ÔÎÏ משפיע שהוא »≈«¿ƒ«…«

הדור  אנשי כל ÈÎÊ¯˙על ÏÚ«¿ƒ«
‡˙eËLt˙‡Ó LÙŒ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆≈ƒ¿«¿»
ÈeÏÈ‚a ‡e‰ - e¯B„aL ‰LÓc¿…∆∆¿≈¿ƒ

.¯˙BÈ „BÚ≈
ÌÈ¯e‡a‰Óc ,ÛÈÒB‰Ïe אחד ¿ƒ¿≈«≈ƒ

ÂˆnL˙ההסברים  ‰Êa‰¯t »∆∆ƒ¿«»»
Ïk ˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡¬»ƒ¿»»

‰¯Bz‰ פרטית אחת מצווה רק ולא «»
˙˜Á ˙‡Ê da ¯Ó‡ ÔÎlL]∆»≈∆¡«»…À«

‡e‰ [‰¯Bz‰19„BÒi‰ Èk , «»ƒ«¿
‰Bˆn˙והבסיס  ÏÎc המצוות גם ¿»«ƒ¿

המובנים  וסיבה טעם להם שיש הללו

אנושי  eÁ˜‰בשכל Ì‰L ‡e‰∆≈»
וההיגיון. מהשכל שלמעלה ¿»‰eÈחוק

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Ì‰ ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿≈¿»∆¿
הוא  ברוך הקדוש של רצונו

Ìb ÔÎÏÂ ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆¿»≈«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌÓei˜ רק לא ƒ»»ƒƒ¿

אלא  מחייבים וההיגיון שהשכל במידה

,ÏBÚ ˙Ïa˜ C¯„a ביטול מתוך ¿∆∆«»«
ממה  ולמעלה האישית המציאות

כפי  ודעת טעם עלֿפי שמתחייב

ובלשון  ופקודה, גזירה שמקיימים

ז"ל  eÁ20Èz˜˜Á˜‰חכמינו »»«¿ƒ
Èz¯Êb ‰¯Êb.לקיימה חובה אלא אחריה" להרהר רשות לך "ואין ¿≈»»«¿ƒ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ היא כי כללית מצווה היא אדומה שפרה האמור ההסבר לפי ¿«ƒ∆
המצוות לכל הבסיס הוא זה ועניין 'חוקה' של BÈ˙¯מצווה „BÚ Ô·eÈ21 »≈

,‰LÓ ÏL BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ‰Óe„‡ ‰¯tL ‰Êלעיל Èkכמובא ∆∆»»¬»ƒ¿≈«¿∆…∆ƒ
ÌÚË Ì‰ÈÏÚ LiL Ì‚‰) ˙Bˆn‰ Ïk ÌeiwL È„Îa22‰È‰È ( ƒ¿≈∆ƒ»«ƒ¿¬«∆≈¬≈∆««ƒ¿∆

"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê"c ÔÙB‡a¿∆¿…À««»
מצוות  שמקיימים כפי עול קבלת מתוך

ודעת מטעם למעלה "חוק" ‰e‡שהן
,(‰È˙BˆÓe) ‰¯Bz‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆«»ƒ¿∆»
‰LaÏ˙pL È¯Á‡Ï Ìb«¿«¬≈∆ƒ¿«¿»
ÏÚ ˙‡¯˜ ,ÏÎNÂ ‰ÓÎÁa¿»¿»¿≈∆ƒ¿≈«
‡e‰ BÈÚL ,‰LÓ ÏL BÓL¿∆…∆∆ƒ¿»

,ÏeËÈa הפסוק כלשון לעיל, כמובא ƒ
(והמצות) התורה כל על האומר

ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Èc·Ú ‰LÓ ˙¯Bz«…∆«¿ƒ¿«¿≈
‰Ê בשכל נתלבשה שהתורה כפי שגם ∆

'תו  היא ביטול עדיין שעניינו משה' רת

„Á‡ ÏÎÏ 'Ák ˙È˙'‰ dLÈ∆¿»«¿ƒ«…«¿»∆»
˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ) Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«¿≈¿ƒ«

BaL ‰LÓ23 התניא בספר כמבואר …∆∆
בה  יש ישראל מבית ונפש נפש ש"כל

כי  עליוֿהשלום, רבינו משה מבחינת

חיות  הממשיכים רועים משבעה הוא

שלכן  ישראל, נשמות לכללות ואלוהות

רבינו  ומשה "רועים". בשם נקראים

ונקרא  כולם, כללות הוא עליוֿהשלום

כן, על יתר זאת ועוד מהימנא... רעיא

מנשמת  ניצוצין יורדין ודור דור בכל

ומתלבשין  עליוֿהשלום רבינו משה

העדה, עיני הדור חכמי של ונפש בגוף

ה' גדולת ולידע העם את דעת ללמד

ונפש") בלב ÌeiwL∆ƒולעבדו
BlL ˙Bˆn‰ ואחד אחד כל של «ƒ¿∆

Œ˙Ïa˜cמישראל ÏeËÈ·a ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ¿«»«
‰¯t ˙ÂˆÓ Ìei˜k ,ÏBÚ¿ƒƒ¿«»»

,‰Óe„‡ ביטול מתוך הוא קיומה מהדעת שלמעלה "חוק" שבהיותה ¬»
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ז h"kyz'd ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

'רצֹוא  הּוא הּמצֹות ּכל יסֹוד ּכי הּוא, ְְִִַַָָָהּתֹורה

וׁשֹוב']. 'רצֹוא ענין הּוא אדּומה ּופרה ְֲִַָָָָָָוׁשֹוב',

ּכללּות למׁשה.zFvnועלּֿפיֿזה ׁשּיכֹות הּתֹורה ְְִֶַָ¦§ְֶַַָָֹ

LÈÂ ּבּתניא ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי זה 12לבאר ¿≈ְְִֵֶֶַַַַָָָ

לּדֹור  רּבנּו מׁשה ׁשּצוה זה על ְִֵֶֶֶַַַַַַָֹּדהּטעם

ּבכל  ּפעמים קריאתֿׁשמע לקרֹות לארץ ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָׁשּנכנסּו

(אף  ּבמסירתֿנפׁש ׁשמים מלכּות לקּבל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָיֹום

וגֹו' ה' יּתן ּומֹוראכם ּפחּדכם להם )13ׁשהבטיח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ּבזכירת  ּתלּוי הּתֹורהּֿומצֹות ׁשּקּיּום מּפני ְְְִִִִִֵֶַַָָהּוא

ׁשּמׁשה  ּדזה לֹומר, ויׁש הּמסירתֿנפׁש. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹענין

ּכי  הּוא, לארץ ׁשּנכנסּו לּדֹור זה צוה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָּדוקא

ׁשהאדם  וכיון הּביטּול, ענין הּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמסירתֿנפׁש

ּבכדי  לכן הּביטּול), ענין היפ) מציאּות ְְְִִִִֵֵֵֶַַָהּוא

[ּובאֹופן  ּבגילּוי אצלֹו יהיה הּמסירתֿנפׁש ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַׁשענין

לא  ולילה, יֹומם מּמׁש ּתמיד ּבלּבֹו קבּוע ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיהיה

מּזכרֹונֹו מיּוחדת.14ימיׁש ּכח נתינת לזה צרי ,[ ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹ

הּוא  מׁשה ּכי מׁשה, עלֿידי הּוא ּכח' ְְְִִֵֶֶַַַַֹֹֹוה'נתינת

מה  ונחנּו הּביטּול, ׁשּמׁשה 15ענין עלֿידי ולכן . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁש16צוה  (ּפעמים לּדֹור עליהם לקּבל לארץ ּנכנסּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

 ֿ עלֿידי ּבמסירתֿנפׁש, ׁשמים מלכּות יֹום) ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבכל

 ֿ הּמסירת ענין ּתמיד לזּכור הּכח להם נּתן ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹזה

על  נקראת היא "לעֹולם וזהּו ׁשּלהם. ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָנפׁש

אדּומה  [ּדפרה ּומצֹותיה הּתֹורה קּיּום ּכי ,"ְְְֲִִִִֶַָָָָָׁשמ

ענין  ּבזכירת ּתלּוי הּתֹורהּֿומצֹות] ּכללּות ְְְְִִִִִַַַָָָהיא

 ֿ הּמסירת ענין ּתמיד לזּכור והּכח ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָֹֹהּמסירת ֿנפׁש,

האתּפׁשטּותא  ועלֿידי מׁשה, עלֿידי הּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹנפׁש
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כה.13)ספכ"ה.12) יא, שם.14)עקב בתניא אדה"ז ח.15)לשון טז, מ"ש16)בשלח אדה"ז ע"פ לשון יומתק בפנים

שנכנסו  הדור נצטוה "למה הול"ל ולכאורה - כו'" לארץ שנכנסו לדור תורה במשנה ע"ה רבינו משה ציוה "למה שם בתניא

שבזה  לומר יש בפנים מ"ש וע"פ תורה? במשנה נאמר ושהציווי רבינו משה ע"י הי' שהציווי בזה נוגע ומה כו'", לארץ

משה  אמר תורה שמשנה - תורה" "במשנה מוסיף יותר עוד זה להדגיש ובכדי ממשה. הוא המס"נ זכירת על שהכח מרמז

כ, שה"ש לקו"ת (ראה בהשגתו נתעצם שזה היינו שם), פירש"י וראה ב לא, (מגילה עצמו מפי אלא שליח בתור רק לא

ג).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'·BLÂ רצות שהן נאמר העליונה המרכבה של (מלאכים) הקודש חיות על »

ה"רצוא", בין שילוב להיות צריך יהודי כל של ה' בעבודת וגם ושוב". "רצוא

ובין  הנפש, כלות כדי עד הדביקות בתכלית בה' לדבוק והשאיפה התשוקה

בגוף  כנשמה ומצוות בתורה לעסוק שיוכל כדי בגוף הנשמה חיי של ה'שוב'

הנפש  כלות לידי לבוא ולא הזה בעולם

תורה' ב'לקוטי מבואר כך ועל בפועל,

האדומה  הפרה שבמעשה חוקת פרשת

(ולדוגמא  ושוב רצוא של שילוב יש

ה'שוב' את המסמלים מים גם בה שיש

ולכן  ה'רצוא') את המסמלת אש וגם

עניין  כי התורה", חוקת "זאת בה נאמר

ענייני  בכל להיות צריך ושוב' ה'רצוא

והמצוות]. ∆ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ‰התורה
˙BÎiL ‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«»«»

‰LÓÏ שייכת התורה רק (ולא ¿…∆
למשה).

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«
‡Èza ·e˙kM12ÌÚh‰c ∆»««¿»¿«««

LÓ‰הפנימי ‰ÂvL ‰Ê ÏÚ«∆∆ƒ»…∆
ı¯‡Ï eÒÎpL ¯BcÏ ea«̄≈«∆ƒ¿¿»»∆
ÌÈÓÚt ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ«¿««¬«ƒ

ÌBÈ ÏÎaכדיÏa˜Ï עצמם על ¿»¿«≈
LÙŒ˙¯ÈÒÓa ÌÈÓL ˙eÎÏÓ«¿»«ƒƒ¿ƒ«∆∆
גם  הוא ברוך לקדוש נאמנים ולהיות

נפשם  את למסור יצטרכו כך לשם אם

ÌÎcÁt Ì‰Ï ÁÈË·‰L Û‡)«∆ƒ¿ƒ«»∆«¿¿∆
'B‚Â '‰ ÔzÈ ÌÎ‡¯BÓe13 וכיוון «¬∆ƒ≈¿

מה  לשם מפניהם, יפחדו האומות שכל

לא  והרי נפש, למסירות זקוקים היו

לעשות  אותם יאלץ שמישהו ייתכן

נ  עליהם משהו ולכן שמים מלכות גד

נפש) למסירות מוכנים ‰e‡להיות
˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰ ÌeiwL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«»ƒ¿
Œ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ˙¯ÈÎÊa ÈeÏz»ƒ¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ«

LÙ ֿ קריאת של התוכן וזה תמיד ∆∆
שמע  קריאת לקרוא צריך ולכן שמע

להיות  צריך נפש המסירות שעניין שם בתניא שממשיך וכפי יום בכל פעמיים

לעמוד  יוכל בזה כי מזיכרונו ימיש לא ולילה, יומם ממש, תמיד בלבו "קבוע

שעה.."). ובכל עת בכל תמיד לנצחו יצרו נגד

‰Ê ‰Âˆ ‡˜Âc ‰LnL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ את תמיד לזכור הצורך  את ¿≈«¿∆∆…∆«¿»ƒ»∆
נפש המסירות LÙŒ˙¯ÈÒÓעניין Èk ,‡e‰ ı¯‡Ï eÒÎpL ¯BcÏ«∆ƒ¿¿»»∆ƒ¿ƒ«∆∆

ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰,האישית המציאות Ì„‡‰Lשל ÔÂÈÎÂ עצמו מצד ƒ¿««ƒ¿≈»∆»»»
˙e‡ÈˆÓ ‡e‰עצמית יישות תחושת ‰ÏeËÈa),עם ÔÈÚ CÙÈ‰) ואם ¿ƒ≈∆ƒ¿««ƒ

טבעו  היפך היא נפש המסירות עניין כן

Œ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚL È„Îa ÔÎÏ»≈ƒ¿≈∆ƒ¿««¿ƒ«
ÈeÏÈ‚a BÏˆ‡ ‰È‰È LÙ∆∆ƒ¿∆∆¿¿ƒ
BaÏa Úe·˜ ‰È‰iL ÔÙB‡·e]¿∆∆ƒ¿∆»«¿ƒ
‡Ï ,‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ LnÓ „ÈÓz»ƒ«»»»«¿»…

BB¯ÎfÓ LÈÓÈ14 ספר כלשון »ƒƒƒ¿
Ákהתניא  ˙È˙ ‰ÊÏ CÈ¯ˆ ,[»ƒ¿∆¿ƒ«…«

'Ák ˙È˙'‰Â .˙„ÁeÈÓ הזו ¿∆∆¿«¿ƒ«…«
ברוך  הקדוש למען הנפש את למסור

לטבע  בניגוד הוא שהדבר למרות הוא

Èkהאדם ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈…∆ƒ
,ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰LÓ כפי …∆ƒ¿««ƒ

עצמו  על ואהרן eÁÂשאמר משה ¿«¿
‰Ó15 כלוםÈ„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ . »¿»≈«¿≈

‰LnL המציאות ביטול שעניינו ∆…∆
‰Âˆ16ı¯‡Ï eÒÎpL ¯BcÏ ƒ»«∆ƒ¿¿»»∆

ÏÎa ÌÈÓÚt) Ì‰ÈÏÚ Ïa˜Ï¿«≈¬≈∆«¬«ƒ¿»
Œ˙¯ÈÒÓa ÌÈÓL ˙eÎÏÓ (ÌBÈ«¿»«ƒƒ¿ƒ«
Ì‰Ï Ôz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,LÙ∆∆«¿≈∆ƒ«»∆
(וכן  לארץ שנכנסו בדור ישראל לבני

עלֿידי  הבאים בדורות ישראל לבני

ד  בכל הדור להלן)נשיא שיובא כפי ור,

ÔÈÚ „ÈÓz ¯ÂkÊÏ Ák‰«…«ƒ¿…»ƒƒ¿«
.Ì‰lL LÙŒ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆∆»∆

e‰ÊÂ ז"ל חכמינו מאמר פירוש גם ¿∆
אדומה פרה ‰È‡לגבי ÌÏBÚÏ"¿»ƒ

,"EÓL ÏÚ ˙‡¯˜,משה שם על ƒ¿≈«ƒ¿
‰È˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ Èkƒƒ«»ƒ¿∆»
˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯Ùc]¿»»¬»ƒ¿»

˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰ ולכן לעיל, כנזכר «»ƒ¿
התורה" חוקת "זאת בה ÈeÏzנאמר [»

,LÙŒ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ˙¯ÈÎÊaƒ¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ«∆∆
התניא  מספר לעיל ‰LÙŒ˙¯ÈÒnכמובא ÔÈÚ „ÈÓz ¯ÂkÊÏ Ák‰Â¿«…«ƒ¿…»ƒƒ¿««¿ƒ«∆∆

ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡‰ È„ÈŒÏÚÂ ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈…∆¿«¿≈»ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»
¯Bc17, שלהם שהנשמה ישראל בני ראשי יש ודור דור שבכל בזוהר כמובא
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'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ּדֹור  ׁשּבכל אדמּו"ר 17ּדמׁשה מו"ח לכ"ק עד , ְְְְֶֶַַָֹ

לֹומר, ויׁש והּגאּולה. הּׂשמחה ּבעל ּדֹורנּו ְְְְְִִֵֵַַַַַָָנׂשיא

מׁש ּבכל ּדֹורנּו נׂשיא ׁשל ׁשעבֹודתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָּדעלֿידי

נׂשיאּותֹו ׁשנֹות ּבמסירתֿנפׁש18ׁשלֹוׁשים היתה ְְְְְִִִִֶֶַָָ

 ֿ הּמסירת זכירת על ּכח' ה'ּנתינת לכן ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹּבגילּוי,

הּוא  - ׁשּבדֹורנּו ּדמׁשה מאתּפׁשטּותא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹנפׁש

יֹותר. עֹוד ְִֵּבגילּוי

,ÛÈÒB‰Ïe ּפרה ׁשּמצות ּבזה ּדמהּבאּורים ¿ƒְְִִֵֵֶֶַַָָָ

הּתֹורה  ּכל ּכללּות היא ְֲִַָָָָאדּומה

הּוא  הּתֹורה] חקת זאת ּבּה נאמר ּכי 19[ׁשּלכן , ֱִֵֶֶַַַָָָֹֻ

הינּו חּוקה. ׁשהם הּוא הּמצֹות ּדכל ְְְְִֵֶַַַָָהּיסֹוד

מהּׂשכל, ׁשּלמעלה העליֹון רצֹון הם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהּמצֹות

עֹול, קּבלת ּבדר להיֹות צרי קּיּומם ּגם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָולכן

יּובן 20חּוקה  ועלּֿפיֿזה ּגזרּתי. ּגזרה חקקּתי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

יֹותר  ׁשמֹו21עֹוד על נקראת אדּומה ׁשּפרה זה ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

(הגם  הּמצֹות ּכל ׁשּקּיּום ּבכדי ּכי מׁשה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשל

טעם  עליהם חקת 22ׁשּיׁש ּד"זאת ּבאֹופן יהיה ( ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻ

ּגם  (ּומצֹותיה ), ׁשהּתֹורה עלֿידי הּוא ְְִֵֶֶַַַַָָָהּתֹורה"

על  נקראת וׂשכל, ּבחכמה ׁשּנתלּבׁשה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלאחרי

מׁשה  ּתֹורת ּביטּול, הּוא ׁשענינֹו מׁשה, ׁשל ְְִִֶֶֶֶַָֹֹׁשמֹו

אחד  לכל ּכח' ה'נתינת יׁשנּה ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעבּדי,

ׁשּבֹו מׁשה ּבחינת (עלֿידי ׁשּקּיּום 23מּיׂשראל ( ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

ּכקּיּום  ּדקּבלתֿעֹול, ּבביטּול יהיה ׁשּלֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָהּמצֹות

הּתֹורה. חקת זאת אדּומה, ּפרה ְֲִַַַָָָָֹֻמצות
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א).17) קיד, א. (קיב תס"ט ואילך.18)תקו"ז 303 ע' חי"ח לקו"ש וראה ה'שי"ת. שבט יו"ד - תר"פ ניסן ראה 19)ב'

ובכ"מ. .1056 ע' ח"ד ועוד.20)לקו"ש פרשתנו. ריש במדב"ר ח. שם ג. פרשתנו דלקמן 21)תנחומא בהביאור היתרון

ולפי  למשה, שייכים עצמם שהמצוות משמע, משה, של שמו על נקראת התורה) כללות (שהוא אדומה שפרה מזה כי הוא,

בזכירת  תלוי התומ"צ שקיום זה כי עצמם, להמצוות נוגע זה אין המס"נ, ענין מצד הוא למשה שהשייכות דלעיל הביאור

הציווי  מפני (בקב"ע) צ"ל המצוות שקיום זה משא"כ ספכ"ה), (תניא יצרו" נגד לעמוד יוכל בזה "כי הוא המס"נ ענין

עצמם. המצוות לקיום שנוגע בנוגע הו"ע רק לא היא למשה דמצוות שהשייכות דלקמן, להביאור לומר יש מזה ויתירה

שהם  נרגש (חכמה) בתורה נמשכו ית') (רצונו שהמצוות לאחרי שגם דזה עצמם. המצוות בנוגע גם אלא המצוות לקיום

עבדי. משה תורת היא דמצוות הרצון נמשך שבה (תורה) החכמה כי הוא, מהחכמה שלמעלה דחוקים.22)רצון המצוות גם

החוקה  ובערך ובכ"מ), רנח] ע' תשנ"ב [בהוצאת רלז ע' תרכ"ט  סה"מ (ראה אדומה כפרה לגמרי השכל היפך אינם שהרי

קצת. מובנים הם דחוקים המצוות גם - אדומה רפמ"ב.23)דפרה תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רבינו משה של מנשמתו התפשטות ‡„eÓ"¯היא Á"ÂÓ ˜"ÎÏ „Ú«¿«¿

הרבי של חותנו הריי"צ, Ïe‡b‰Â‰הרבי ‰ÁÓO‰ ÏÚa e¯Bc ‡ÈN¿ƒ≈«««ƒ¿»¿«¿»
תרפ"ז) (בשנת תמוז י"בֿי"ג בימים הסובייטית ברוסיה ממאסרו שיצא

לכך. הכוח את הנותן הוא שבדורנו

B˙„B·ÚL È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿≈∆¬»
e¯Bc ‡ÈN ÏL הריי"צ הרבי ∆¿ƒ≈

BL˙עצמו  ÌÈLBÏL CLÓ ÏÎa¿»∆∆¿ƒ¿
B˙e‡ÈN18 תר"פֿתש"י השנים בין ¿ƒ

,ÈeÏÈ‚a LÙŒ˙¯ÈÒÓa ‰˙È‰»¿»ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ
'Ák ˙È˙p'‰ ÔÎÏ משפיע שהוא »≈«¿ƒ«…«

הדור  אנשי כל ÈÎÊ¯˙על ÏÚ«¿ƒ«
‡˙eËLt˙‡Ó LÙŒ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆≈ƒ¿«¿»
ÈeÏÈ‚a ‡e‰ - e¯B„aL ‰LÓc¿…∆∆¿≈¿ƒ

.¯˙BÈ „BÚ≈
ÌÈ¯e‡a‰Óc ,ÛÈÒB‰Ïe אחד ¿ƒ¿≈«≈ƒ

ÂˆnL˙ההסברים  ‰Êa‰¯t »∆∆ƒ¿«»»
Ïk ˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡¬»ƒ¿»»

‰¯Bz‰ פרטית אחת מצווה רק ולא «»
˙˜Á ˙‡Ê da ¯Ó‡ ÔÎlL]∆»≈∆¡«»…À«

‡e‰ [‰¯Bz‰19„BÒi‰ Èk , «»ƒ«¿
‰Bˆn˙והבסיס  ÏÎc המצוות גם ¿»«ƒ¿

המובנים  וסיבה טעם להם שיש הללו

אנושי  eÁ˜‰בשכל Ì‰L ‡e‰∆≈»
וההיגיון. מהשכל שלמעלה ¿»‰eÈחוק

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Ì‰ ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿≈¿»∆¿
הוא  ברוך הקדוש של רצונו

Ìb ÔÎÏÂ ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆¿»≈«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌÓei˜ רק לא ƒ»»ƒƒ¿

אלא  מחייבים וההיגיון שהשכל במידה

,ÏBÚ ˙Ïa˜ C¯„a ביטול מתוך ¿∆∆«»«
ממה  ולמעלה האישית המציאות

כפי  ודעת טעם עלֿפי שמתחייב

ובלשון  ופקודה, גזירה שמקיימים

ז"ל  eÁ20Èz˜˜Á˜‰חכמינו »»«¿ƒ
Èz¯Êb ‰¯Êb.לקיימה חובה אלא אחריה" להרהר רשות לך "ואין ¿≈»»«¿ƒ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ היא כי כללית מצווה היא אדומה שפרה האמור ההסבר לפי ¿«ƒ∆
המצוות לכל הבסיס הוא זה ועניין 'חוקה' של BÈ˙¯מצווה „BÚ Ô·eÈ21 »≈

,‰LÓ ÏL BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ‰Óe„‡ ‰¯tL ‰Êלעיל Èkכמובא ∆∆»»¬»ƒ¿≈«¿∆…∆ƒ
ÌÚË Ì‰ÈÏÚ LiL Ì‚‰) ˙Bˆn‰ Ïk ÌeiwL È„Îa22‰È‰È ( ƒ¿≈∆ƒ»«ƒ¿¬«∆≈¬≈∆««ƒ¿∆

"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê"c ÔÙB‡a¿∆¿…À««»
מצוות  שמקיימים כפי עול קבלת מתוך

ודעת מטעם למעלה "חוק" ‰e‡שהן
,(‰È˙BˆÓe) ‰¯Bz‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆«»ƒ¿∆»
‰LaÏ˙pL È¯Á‡Ï Ìb«¿«¬≈∆ƒ¿«¿»
ÏÚ ˙‡¯˜ ,ÏÎNÂ ‰ÓÎÁa¿»¿»¿≈∆ƒ¿≈«
‡e‰ BÈÚL ,‰LÓ ÏL BÓL¿∆…∆∆ƒ¿»

,ÏeËÈa הפסוק כלשון לעיל, כמובא ƒ
(והמצות) התורה כל על האומר

ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Èc·Ú ‰LÓ ˙¯Bz«…∆«¿ƒ¿«¿≈
‰Ê בשכל נתלבשה שהתורה כפי שגם ∆

'תו  היא ביטול עדיין שעניינו משה' רת

„Á‡ ÏÎÏ 'Ák ˙È˙'‰ dLÈ∆¿»«¿ƒ«…«¿»∆»
˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ) Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«¿≈¿ƒ«

BaL ‰LÓ23 התניא בספר כמבואר …∆∆
בה  יש ישראל מבית ונפש נפש ש"כל

כי  עליוֿהשלום, רבינו משה מבחינת

חיות  הממשיכים רועים משבעה הוא

שלכן  ישראל, נשמות לכללות ואלוהות

רבינו  ומשה "רועים". בשם נקראים

ונקרא  כולם, כללות הוא עליוֿהשלום

כן, על יתר זאת ועוד מהימנא... רעיא

מנשמת  ניצוצין יורדין ודור דור בכל

ומתלבשין  עליוֿהשלום רבינו משה

העדה, עיני הדור חכמי של ונפש בגוף

ה' גדולת ולידע העם את דעת ללמד

ונפש") בלב ÌeiwL∆ƒולעבדו
BlL ˙Bˆn‰ ואחד אחד כל של «ƒ¿∆

Œ˙Ïa˜cמישראל ÏeËÈ·a ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ¿«»«
‰¯t ˙ÂˆÓ Ìei˜k ,ÏBÚ¿ƒƒ¿«»»

,‰Óe„‡ ביטול מתוך הוא קיומה מהדעת שלמעלה "חוק" שבהיותה ¬»
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h"kyz'dח ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

ּבּמדרׁשp‰Â‰ג) ויקחּו24איתא הּפסּוק על ¿ƒ≈ְְְִִִַַַָָָ

הּקּב"ה  לֹו אמר אדמה, פרה ֲֵֶַַָָָָָָֻאלי

- לאחר  אבל ּפרה, טעם מגּלה אני ל ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹלמׁשה,

הּטעם  הּׂשיג ׁשּמׁשה ּדכיון להבין, וצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹחּוקה.

אדּומה, ּפרה ּדמצות הּטעם ּגם הּמצֹות, ְְְְֲִִַַַַַַָָָָּדכל

הּמצֹות  לקּיּום ּכח' ה'נתינת עלֿידֹו נמׁש ְְְְִִִִֵַַַַַַָֹאי

ולכאֹורה  ּגזרּתי". ּגזרה חקקּתי ּד"חּוקה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבאֹופן

ּבמקֹום  ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי לבאר אפׁשר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָהיה

ּדחּוקים 25אחר  הענינים ׁשני יׁשנם מצוה ׁשּבכל , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּדעדּות  הּמצֹות (ּגם הּמצֹות ּכל ּכי ְְְְִִִִִֵַַַָָּומׁשּפטים.

,יתּבר רצֹונֹו הם טעם ) עליהם ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּומׁשּפטים

מהּטעמים  ּגם למעלה מּטעם, למעלה הּוא ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָורצֹון

(ּגם  ּדמצֹות ׁשהרצֹון ּולאחרי , יתּבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבחכמתֹו

אדּומה) ּפרה מצות ואפילּו ּדחּוקים, ְְְֲֲִִִִַַַָָָהּמצֹות

ּבהם  נתוּסף (ּדתֹורה), ּבחכמה ונתלּבׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנמׁש

ּומׁשּפטים  ּדעדּות הּמצֹות ׁשּבין והחילּוק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָטעם.

ּדעדּות  ׁשּבמצֹות הּוא, ּד'חּוקים' ְְְְְְִִִֵֶַלהּמצֹות

נמׁשכּו יתּבר ׁשּבחכמתֹו הּטעמים ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּומׁשּפטים,

אנֹוׁשי. ּבׂשכל ועד הּנבראים, ּבׂשכל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָונתלּבׁשּו

נתלּבׁשּו לא ׁשּלהם הּטעמים ּד'חּוקים', ְְְְְְִִִִֶֶַַָָֹּובמצֹות

ּפרה  ּדמצות והּטעם הּנבראים. ּבׂשכל (ּכלּֿכ)ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּדאצילּות) (חכמה יתּבר ּבחכמתֹו הּוא ְְְְֲֲִִֵַָָָָָָאדּומה

ׁשּמׁשה  [וזה הּנבראים. ּבׂשכל ּכלל נמׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹולא

למּטה  ּבהיֹותֹו ׁשּגם לפי הּוא ּפרה, טעם ְְְִִִִֶַַַַָָָהּׂשיג

ּבגילּוי  ּדאצילּות חכמה ּבחינת ].26היה ְְְֲִִִַַָָָָ

e‰ÊÂ הענינים ׁשני יׁשנם הּמצֹות ׁשּבכל ¿∆ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

הרצֹון  ׁשּמּצד ּומׁשּפטים, ְְִִִִֶַָָָּד'חּוקים'

צרי וקּיּומם חּוקים, הם הּמצֹות ּכל - ְְְְִִִִִֵַָָָּדמצֹות

ּגזרה  חקקּתי חּוקה עֹול, קּבלת ּבדר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלהיֹות

הּמצֹות  ּכל - הּמצֹות ּדטעמי הענין ּומּצד ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָּגזרּתי.

מּצד  (ּגם) להיֹות צרי וקּיּומם מׁשּפטים, ְְְִִִִִִֵַַָָָהם
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ח.24) פרשתנו תנחומא ו. פי"ט, פרשתנו קסד 25)במדב"ר ס"ע כסלו שם גם (וראה ואילך יד ס"ע תמוז סה"מ תו"מ  ראה

ואילך. קמג ע' ניסן שם ובכ"מ.26)ואילך). ב. מט, נצבים לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אדומה  פרה שעל מכך כמובן שמים, מלכות עול וקבלת האישית המציאות

‰Bz¯‰.נאמר  ˙˜Á ˙‡Ê…À««»
‡˙È‡ ‰p‰Â ‡L¯„na24EÈÏמובא ‚) eÁ˜ÈÂ ˜eÒt‰ ÏÚ אל ¿ƒ≈ƒ»«ƒ¿»««»¿ƒ¿≈∆

רבינו ‡Èמשה EÏ ,‰LÓÏ ‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰Ó„‡ ‰¯Ù»»¬À»»««»»¿…∆¿¬ƒ
,‰¯t ÌÚË ‰l‚Ó הטעם את ¿«∆««»»

אדומה  פרה מצוות של והנסתר הכמוס

‰˜eÁ Y ¯Á‡Ï Ï·‡ לכל ביחס ¬»¿«≈»
'חוק' של מצווה זו ישראל בני שאר

ודעת. מטעם למעלה CÈ¯ˆÂ¿»ƒו'גזירה'
‰LnL ÔÂÈÎc ,ÔÈ·‰Ï רבינו ¿»ƒ¿≈»∆…∆

ÏÎcעצמו ÌÚh‰ ‚ÈO‰ƒƒ«««¿»
˙ÂˆÓc ÌÚh‰ Ìb ,˙Bˆn‰«ƒ¿««««¿ƒ¿«

‰Óe„‡ ‰¯t פרה גם ולגביו »»¬»
טעם  לה שיש מצווה היא אדומה

בשכל, Úהמובן CLÓ CÈ‡B„ÈŒÏ ≈ƒ¿««»
'Ák ˙È˙'‰ ואחד אחד לכל «¿ƒ«…«

ÔÙB‡aמישראל  ˙Bˆn‰ Ìei˜Ï¿ƒ«ƒ¿¿∆
"Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á ‰˜eÁ"c¿»»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ
היא  אדומה פרה עצמו משה אצל והרי

וגזירה? חוק לא

¯‡·Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»»∆¿»¿»≈
הזו  השאלה את Ó‰וליישב ÈtŒÏÚ«ƒ«

¯Á‡ ÌB˜Óa ·e˙kM25, ∆»¿»«≈
הרבי, של ובמאמרים «¿∆ÏÎaLבשיחות

ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLÈ ‰ÂˆÓƒ¿»∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ
ÌÈ˜eÁc מטעם שלמעלה גזירות ¿ƒ

המובנים ÌÈËtLÓeודעת  ƒ¿»ƒ
בשכל. ‰Bˆn˙ומתקבלים Ïk Èkƒ»«ƒ¿

˙e„Úc ˙Bˆn‰ Ìb) המצוות ««ƒ¿¿≈
השבת  כמו ואות לעדות שניתנו

המצוות ÌÈËtLÓeוהמועדים  ƒ¿»ƒ
כיבוד  כמו אנושי בשכל גם המובנות

גזילה  או גניבה ואיסור ואם ≈∆LiLאב
ÌÚË Ì‰ÈÏÚ בשכל ‰Ìהמובן ( ¬≈∆««≈

ÔBˆ¯Â ,C¯a˙È '‰ Ï˘ BBˆ¿̄ƒ¿»≈¿»
,ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ כמו ¿«¿»ƒ««

הוא  הרצון האדם של הנפש שבכוחות

הרצון  גם כך מהשכל, יותר נעלה

העליונה, מהחכמה למעלה הוא העליון

הוא  Ìbוהרצון ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«
,C¯a˙È B˙ÓÎÁaL ÌÈÓÚh‰Ó≈«¿»ƒ∆¿»¿»ƒ¿»≈

ÔBˆ¯‰L È¯Á‡Ïe העליון ¿«¬≈∆»»
) ˙BˆÓc,'ה רצון הם שכולן המצוות כל ÌÈ˜eÁc,של ˙Bˆn‰ Ìb ¿ƒ¿««ƒ¿¿ƒ

‰ÓÎÁa LaÏ˙Â CLÓ (‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓ eÏÈÙ‡Â«¬ƒƒ¿«»»¬»ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿»¿»
ÌÚË Ì‰a ÛqÂ˙ ,(‰¯B˙c) מכל המצוות כל שלמעשה ונמצא ¿»ƒ¿«≈»∆««

טעם. וגם רצון גם בהן יש ‰Bˆn˙ההבדל eÏÈÁ‰Â˜הסוגים ÔÈaL ¿«ƒ∆≈«ƒ¿
ÌÈËtLÓe ˙e„Úc אנושי בשכל ומובן גלוי הטעם Bˆn‰Ï˙שבהן ¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿

'ÌÈ˜eÁ'c שכל עלֿפי הטעם שבהן ¿ƒ
e„Úc˙נסתר  ˙BˆÓaL ,‡e‰∆¿ƒ¿¿≈

ÌÈÓÚh‰ ,ÌÈËtLÓeƒ¿»ƒ«¿»ƒ
eÎLÓ C¯a˙È B˙ÓÎÁaL∆¿»¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿

למטה  ÏÎNaמלמעלה eLaÏ˙Â¿ƒ¿«¿¿≈∆
Â ,ÌÈ‡¯·p‰.ÈLB‡ ÏÎNa „Ú «ƒ¿»ƒ¿«¿≈∆¡ƒ

ÌÈÓÚh‰ ,'ÌÈ˜eÁ'c ˙BˆÓ·e¿ƒ¿¿ƒ«¿»ƒ
(CkŒÏk) eLaÏ˙ ‡Ï Ì‰lL∆»∆…ƒ¿«¿»»
ÌÚh‰Â .ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎNa¿≈∆«ƒ¿»ƒ¿«««
‡e‰ ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓc¿ƒ¿«»»¬»
‰ÓÎÁ) C¯a˙È B˙ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿»≈»¿»

˙eÏÈˆ‡c כפי העליונה החכמה «¬ƒ
האצילות  בעולם מאירה ÏÂ‡שהיא (¿…

ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎNa ÏÏk CLÓƒ¿»¿»¿≈∆«ƒ¿»ƒ
טעם  יש 'חוקים' של במצוות גם אבל

העליונה. LnL‰בחכמה ‰ÊÂ]¿∆∆…∆
ÈÙÏ ‡e‰ ,‰¯t ÌÚË ‚ÈO‰ƒƒ««»»¿ƒ

‰hÓÏ B˙BÈ‰a ÌbL כנשמה ∆«ƒ¿¿«»
הזה  בעולם ÈÁa˙בגוף ‰È‰»»¿ƒ«

ÈeÏÈ‚a ˙eÏÈˆ‡c ‰ÓÎÁ26.[ »¿»«¬ƒ¿ƒ
e‰ÊÂ לעיל האמור של המשמעות ¿∆

˙Bˆn‰ ÏÎaL הן הסוגים, מכל ∆¿»«ƒ¿
'משפטים' והן 'חוקים' הן 'עדות',

'ÌÈ˜eÁ'c ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLÈ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ
ודעת  מטעם  ÌÈËtLÓeƒ¿»ƒשלמעלה

בשכל, ‰¯ˆÔBהמובנים „vnL∆ƒ«»»
˙BˆÓc הרצון מצד הן שהמצוות כפי ¿ƒ¿

- ‰Ìהעליון ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌÓei˜Â ,ÌÈ˜eÁƒ¿ƒ»»ƒƒ¿

,ÏBÚ ˙Ïa˜ C¯„a ביטול מתוך ¿∆∆«»«
ציווי  שמקיימים כפי העליון, לרצון

ז"ל  חכמינו ובלשון חוק, בגדר שהוא

.Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á ‰˜eÁ»»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ
˙Bˆn‰ ÈÓÚËc ÔÈÚ‰ „vÓeƒ«»ƒ¿»¿«¬≈«ƒ¿
- אנושי בשכל ונתלבשו שירדו כפי

ÌÈËtLÓ Ì‰ ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
ˆ¯CÈבשכל,המובנים  ÌÓei˜Â¿ƒ»»ƒ

) ˙BÈ‰Ï אלא עול קבלת מתוך רק לא ƒ¿
,‰¯t ˙ÂˆÓc ÌÚh‰ Ú„È ‰LnL È„ÈŒÏÚÂ .ÌÚh‰ „vÓ (Ìb«ƒ««««¿«¿≈∆…∆»««««¿ƒ¿«»»
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'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ּפרה, ּדמצות הּטעם ידע  ׁשּמׁשה ועלֿידי ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּטעם.

ּבכל  [מהּֿׁשאיןּֿכן הּטעם מּצד זֹו מצוה ּגם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָקּים

הּטעם  מּצד אדּומה ּפרה מצות קּיּום ְֲִִִֶַַַַַָָָָאחד,

טעם].27הּוא  לּה יׁש זֹו מצוה ׁשּגם ּׁשּמתּבֹונן ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָזה

לא  מׁשה אצל ׁשּגם ּבפׁשטּות יּובן ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹֹועלּֿפיֿזה 

ּבאֹופן  הּמצֹות קּיּום חסֿוׁשלֹום חסר ְְְִִֵֶַַָָָָהיה

זה  ענין ּכי ּגזר ּתי", ּגזרה חקקּתי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּד"חּוקה

אבל  ּדמצֹות. הרצֹון מּצד הּוא הּמצֹות ְְְְֲִִִִֶַַָָָׁשּבקּיּום

ּדמצות  הּיתרֹון ּכי נֹוסף, לבאּור צרי זה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָּבאּור

ׁשּבכל  הּוא, הּמצֹות ּכל לגּבי אדּומה ְְְֲִֵֶַַָָָָָּפרה

ּובמצות  הרצֹון, על מעלים ׁשּבהם הּטעם ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמצֹות

האדם) (ּבׂשכל טעם עליה ׁשאין אדּומה ְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּפרה

הּתֹורה" חקת "זאת [ּופרּוׁש ּבגילּוי. הּוא ְִֵַַָָָֹֻהרצֹון

ּפרה  ּכמֹו חּוקה הם הּתֹורה מצֹות ׁשּכל ְְִֵֶַָָָָָהּוא,

ּדהּפרה  ,אלי ויקחּו ׁשּנאמר ּומּזה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָאדּומה].

ּדענין  מׁשמע, מׁשה, ׁשל ׁשמֹו על ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹנקראת

ׁשּבּה ׁשהחּוקה אדּומה, ּפרה ׁשּבמצות ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָהמיּוחד

לגּבי  ּגם הּוא ּבגילּוי, הּוא מּטעם) למעלה ְְְְִִֵַַַַַָָ(רצֹון

ּפרה, טעם ידע ׁשּמׁשה ּכיון ולכאֹורה, ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשה,

אדּומה  ּפרה מצות ּבין מׁשה לגּבי החילּוק ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹמהּו

הּמצֹות. ְְִַָלכל

ּׁשּכתּוב Ô·eÈÂד) מה ּבהקּדים ּתפּלה 28זה ¿»ְְְִִֶֶַַָָ

ּבּזהר  ואיתא ׁש'ּתפּלה 29למׁשה. ְְְִִֶֶַַָָֹֹ

עׁשיר  ּתפּלת היא ׁשאמר 30למׁשה' מּמה ּולהעיר . ְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ

ּבׂשיחתֹו הּגאּולה ּבעל אדמּו"ר מו"ח ְְְִַַַַָָכ"ק

ׁשּי31הּידּועה  למׁשה' 'ּתפּלה ׁשהּמזמֹור , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹ

הּזקן  ׁשאדמּו"ר [ּכּידּוע ּכסלו ּדי"ט ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהּגאּולה

החֹודׁש לימי ׁשּנחלק ּכמֹו ּתהּלים ׁשיעּור יֹום ּבכל אֹומר וכיון 32היה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הי"ט  ּדיֹום החדׁשי ּתהּלים ׁשיעּור התחלת הּוא למׁשה' 'ּתפּלה ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשהּמזמֹור
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שם.27) ניסן סה"מ תו"מ עד"ז א*.28)ראה צדי"ק, ב.29)תהלים קסח, זח"א הי'30)ראה שמשה א לח, נדרים גם ראה

ואילך).31)עשיר. א צז, א כרך (לקו"ד תרצ"ד כסלו כ' מקומו 32)דליל ממלאי שלאחריו, הנשיאים נהגו וכן שם. לקו"ד

תעג  ע' ח"ג שלו אג"ק .(200 (ע' יצחק יוסף אהל תהלים שבסו"ס מכתבים" ב"קובץ נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק מכתב -

ואילך.

אדמו"ר). מו"ח כ"ק (מכתב חייו לשנות המתאים תהלים הקאּפיטל יום בכל לומר המנהג ע"פ (*ַ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פרה" טעם מגלה אני "לך לו אמר שה' BÊ,כאמור ‰ÂˆÓ Ìb Ìi˜ של ƒ≈«ƒ¿»

אדומה  ‡Á„פרה ÏÎa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó] ÌÚh‰ „vÓ מלבד מישראל, ƒ«««««∆≈≈¿»∆»
עצמו, ‰e‡משה ÌÚh‰ „vÓ ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓ Ìei˜27 לא ƒƒ¿«»»¬»ƒ««««

אין  ישראל בני לכל שהרי בשכלו המובן באופן הטעם של והשגה בהבנה

עלֿידי  אלא ומושג מובן ∆Ê‰הטעם
BÊ ‰ÂˆÓ ÌbL ÔBa˙nM מצות ∆ƒ¿≈∆«ƒ¿»

אדומה  ÌÚËפרה dÏ LÈ פי על ≈»««
רבינו  למשה שנתגלה הטעם ].שכל,

˙eËLÙa Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»¿«¿
‰LÓ Ïˆ‡ ÌbL ידע שכן עצמו ∆«≈∆…∆

למצוות  טעם אדומה והבין …Ï‡פרה
Ìei˜ ÌBÏLÂŒÒÁ ¯ÒÁ ‰È‰»»»≈«¿»ƒ
‰˜eÁ"c ÔÙB‡a ˙Bˆn‰«ƒ¿¿∆¿»
ÔÈÚ Èk ,"Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒƒƒ¿»

˙Bˆn‰ Ìei˜aL ‰Ê,ביטול מתוך ∆∆¿ƒ«ƒ¿
וגזירה  חוק שמקיימים ‰e‡כפי

˙BˆÓc ÔBˆ¯‰ „vÓ זו ואין ƒ«»»¿ƒ¿
קיום  גם ישנו לזה שבנוסף לכך סתירה

הטעם. מצד e‡a¯המצוות Ï·‡¬»≈
‰Ê ישראל לבני השפיע רבנו שמשה ∆

גם  כי אדומה שבפרה החוקה עניין גם

כחוק  המצווה קיום את יש אצלו

הרצון) (מצד e‡·Ï¯וגזירה CÈ¯»̂ƒ¿≈
ÛÒB מלא מענה מספק אינו ועדיין »

t¯‰לשאלה, ˙ÂˆÓc ÔB¯˙i‰ Èkƒ«ƒ¿¿ƒ¿«»»
,‡e‰ ˙Bˆn‰ Ïk Èa‚Ï ‰Óe„‡¬»¿«≈»«ƒ¿
Ì‰aL ÌÚh‰ ˙Bˆn‰ ÏÎaL∆¿»«ƒ¿«««∆»∆

,ÔBˆ¯‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓ לא ולכאורה «¿ƒ«»»
לקיימה  שצריך גזירה שהיא נראה

ביטול  t¯‰מתוך ˙ÂˆÓ·e¿ƒ¿«»»
ÌÚË ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰Óe„‡¬»∆≈»∆»««

ÔBˆ¯‰ (Ì„‡‰ ÏÎNa) העליון ¿≈∆»»»»»
והשגה  משכל ‰e‡שלמעלה

˙˜Á ˙‡Ê" Le¯Ùe] .ÈeÏÈ‚a¿ƒ≈…À«
˙BˆÓ ÏkL ,‡e‰ "‰¯Bz‰«»∆»ƒ¿

‰¯Bz‰ העליון מהרצון הן שכולן «»
‰Óe„‡ ‰¯t BÓk ‰˜eÁ Ì‰≈»¿»»¬»

לעיל  שנתבאר Ó‡pL¯כפי ‰fÓe .[ƒ∆∆∆¡«
˙‡¯˜ ‰¯t‰c ,EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿≈∆¿«»»ƒ¿≈

c ,ÚÓLÓ ,‰LÓ ÏL BÓL ÏÚ‰¯t ˙ÂˆÓaL „ÁeÈÓ‰ ÔÈÚ «¿∆…∆«¿«¿ƒ¿»«¿»∆¿ƒ¿«»»
,‰Óe„‡ הוא מובן טעם בהן שיש המצוות בכל daLשאינו ‰˜eÁ‰L ¬»∆«»∆»

‰LÓ Èa‚Ï Ìb ‡e‰ ,ÈeÏÈ‚a ‡e‰ (ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ÔBˆ¯)»¿«¿»ƒ««¿ƒ«¿«≈…∆
שמו, על נקראת זו ÌÚËשמצווה Ú„È ‰LnL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»∆…∆»«««

Èa‚Ï ˜eÏÈÁ‰ e‰Ó ,‰¯t»»««ƒ¿«≈
‰LÓ עצמו‰¯t ˙ÂˆÓ ÔÈa …∆≈ƒ¿«»»

˙Bˆn‰ ÏÎÏ ‰Óe„‡ והרי ¬»¿»«ƒ¿
שונה  לא אדומה פרה לגביו לכאורה

טעם  יש בה גם אצלו כי המצוות מכל

גלוי?

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ („¿»∆¿«¿ƒ«
·e˙kM28 בתהילים‰lÙz ∆»¿ƒ»

‡˙È‡Â .‰LÓÏ כך מובא על ¿…∆¿ƒ»
¯‰fa29‡È‰ '‰LÓÏ ‰lÙz'L «…«∆¿ƒ»¿…∆ƒ

¯ÈLÚ ˙lÙz30 מ"תפלה בשונה ¿ƒ«»ƒ
(ומבואר לעני" אחר בפסוק האמורה

מתוך  היא לעני" ש"תפלה בחסידות

ותפילת  מאלוקות, הריחוק על מרירות

לאלוקות). קירבה מתוך עשיר

˜"Î ¯Ó‡L ‰nÓ ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒƒ«∆»«
‰Ïe‡b‰ ÏÚa ¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ«¿«««¿»
תמוז  י"בֿי"ג בימים ממאסר שיצא

תרפ"ז) «B˙ÁÈNa¿ƒ(בשנת
‰Úe„i‰31‰lÙz' ¯BÓÊn‰L , «¿»∆«ƒ¿¿ƒ»

‰Ïe‡b‰Ï CiL '‰LÓÏ של ¿…∆«»¿«¿»
ÂÏÒk Ë"Èc בשנת) שבו היום ¿ƒ¿≈

ממאסרו  יצא הזקן אדמו"ר תקנ"ט)

‰È‰ Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡L Úe„ik]«»«∆«¿«»≈»»
¯ÓB‡ מאסרו בעת וכן ÏÎaתמיד ≈¿»

BÓk ÌÈl‰z ¯eÚÈL ÌBÈƒ¿ƒƒ¿
L„BÁ‰ ÈÓÈÏ ˜ÏÁpL32Â ,ÔÂÈÎ ∆∆¿»ƒ≈«∆¿≈»

'‰LÓÏ ‰lÙz' ¯BÓÊn‰L∆«ƒ¿¿ƒ»¿…∆
בתהילים  צ' פרק ‰e‡התחלת

ÌÈl‰z ¯eÚÈL ˙ÏÁ˙‰«¿»«ƒ¿ƒƒ
,L„BÁÏ Ë"È‰ ÌBÈc ÈL„Á‰«»¿ƒ¿««∆
Ë"È) B˙Ïe‡b ÌBÈa ¯Ó‡ È¯‰¬≈»«¿¿»
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ט h"kyz'd ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

ּבּמדרׁשp‰Â‰ג) ויקחּו24איתא הּפסּוק על ¿ƒ≈ְְְִִִַַַָָָ

הּקּב"ה  לֹו אמר אדמה, פרה ֲֵֶַַָָָָָָֻאלי

- לאחר  אבל ּפרה, טעם מגּלה אני ל ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹלמׁשה,

הּטעם  הּׂשיג ׁשּמׁשה ּדכיון להבין, וצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹחּוקה.

אדּומה, ּפרה ּדמצות הּטעם ּגם הּמצֹות, ְְְְֲִִַַַַַַָָָָּדכל

הּמצֹות  לקּיּום ּכח' ה'נתינת עלֿידֹו נמׁש ְְְְִִִִֵַַַַַַָֹאי

ולכאֹורה  ּגזרּתי". ּגזרה חקקּתי ּד"חּוקה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבאֹופן

ּבמקֹום  ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי לבאר אפׁשר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָהיה

ּדחּוקים 25אחר  הענינים ׁשני יׁשנם מצוה ׁשּבכל , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּדעדּות  הּמצֹות (ּגם הּמצֹות ּכל ּכי ְְְְִִִִִֵַַַָָּומׁשּפטים.

,יתּבר רצֹונֹו הם טעם ) עליהם ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּומׁשּפטים

מהּטעמים  ּגם למעלה מּטעם, למעלה הּוא ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָורצֹון

(ּגם  ּדמצֹות ׁשהרצֹון ּולאחרי , יתּבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבחכמתֹו

אדּומה) ּפרה מצות ואפילּו ּדחּוקים, ְְְֲֲִִִִַַַָָָהּמצֹות

ּבהם  נתוּסף (ּדתֹורה), ּבחכמה ונתלּבׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנמׁש

ּומׁשּפטים  ּדעדּות הּמצֹות ׁשּבין והחילּוק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָטעם.

ּדעדּות  ׁשּבמצֹות הּוא, ּד'חּוקים' ְְְְְְִִִֵֶַלהּמצֹות

נמׁשכּו יתּבר ׁשּבחכמתֹו הּטעמים ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּומׁשּפטים,

אנֹוׁשי. ּבׂשכל ועד הּנבראים, ּבׂשכל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָונתלּבׁשּו

נתלּבׁשּו לא ׁשּלהם הּטעמים ּד'חּוקים', ְְְְְְִִִִֶֶַַָָֹּובמצֹות

ּפרה  ּדמצות והּטעם הּנבראים. ּבׂשכל (ּכלּֿכ)ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּדאצילּות) (חכמה יתּבר ּבחכמתֹו הּוא ְְְְֲֲִִֵַָָָָָָאדּומה

ׁשּמׁשה  [וזה הּנבראים. ּבׂשכל ּכלל נמׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹולא

למּטה  ּבהיֹותֹו ׁשּגם לפי הּוא ּפרה, טעם ְְְִִִִֶַַַַָָָהּׂשיג

ּבגילּוי  ּדאצילּות חכמה ּבחינת ].26היה ְְְֲִִִַַָָָָ

e‰ÊÂ הענינים ׁשני יׁשנם הּמצֹות ׁשּבכל ¿∆ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

הרצֹון  ׁשּמּצד ּומׁשּפטים, ְְִִִִֶַָָָּד'חּוקים'

צרי וקּיּומם חּוקים, הם הּמצֹות ּכל - ְְְְִִִִִֵַָָָּדמצֹות

ּגזרה  חקקּתי חּוקה עֹול, קּבלת ּבדר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלהיֹות

הּמצֹות  ּכל - הּמצֹות ּדטעמי הענין ּומּצד ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָּגזרּתי.

מּצד  (ּגם) להיֹות צרי וקּיּומם מׁשּפטים, ְְְִִִִִִֵַַָָָהם
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ח.24) פרשתנו תנחומא ו. פי"ט, פרשתנו קסד 25)במדב"ר ס"ע כסלו שם גם (וראה ואילך יד ס"ע תמוז סה"מ תו"מ  ראה

ואילך. קמג ע' ניסן שם ובכ"מ.26)ואילך). ב. מט, נצבים לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אדומה  פרה שעל מכך כמובן שמים, מלכות עול וקבלת האישית המציאות

‰Bz¯‰.נאמר  ˙˜Á ˙‡Ê…À««»
‡˙È‡ ‰p‰Â ‡L¯„na24EÈÏמובא ‚) eÁ˜ÈÂ ˜eÒt‰ ÏÚ אל ¿ƒ≈ƒ»«ƒ¿»««»¿ƒ¿≈∆

רבינו ‡Èמשה EÏ ,‰LÓÏ ‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰Ó„‡ ‰¯Ù»»¬À»»««»»¿…∆¿¬ƒ
,‰¯t ÌÚË ‰l‚Ó הטעם את ¿«∆««»»

אדומה  פרה מצוות של והנסתר הכמוס

‰˜eÁ Y ¯Á‡Ï Ï·‡ לכל ביחס ¬»¿«≈»
'חוק' של מצווה זו ישראל בני שאר

ודעת. מטעם למעלה CÈ¯ˆÂ¿»ƒו'גזירה'
‰LnL ÔÂÈÎc ,ÔÈ·‰Ï רבינו ¿»ƒ¿≈»∆…∆

ÏÎcעצמו ÌÚh‰ ‚ÈO‰ƒƒ«««¿»
˙ÂˆÓc ÌÚh‰ Ìb ,˙Bˆn‰«ƒ¿««««¿ƒ¿«

‰Óe„‡ ‰¯t פרה גם ולגביו »»¬»
טעם  לה שיש מצווה היא אדומה

בשכל, Úהמובן CLÓ CÈ‡B„ÈŒÏ ≈ƒ¿««»
'Ák ˙È˙'‰ ואחד אחד לכל «¿ƒ«…«

ÔÙB‡aמישראל  ˙Bˆn‰ Ìei˜Ï¿ƒ«ƒ¿¿∆
"Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á ‰˜eÁ"c¿»»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ
היא  אדומה פרה עצמו משה אצל והרי

וגזירה? חוק לא

¯‡·Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»»∆¿»¿»≈
הזו  השאלה את Ó‰וליישב ÈtŒÏÚ«ƒ«

¯Á‡ ÌB˜Óa ·e˙kM25, ∆»¿»«≈
הרבי, של ובמאמרים «¿∆ÏÎaLבשיחות

ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLÈ ‰ÂˆÓƒ¿»∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ
ÌÈ˜eÁc מטעם שלמעלה גזירות ¿ƒ

המובנים ÌÈËtLÓeודעת  ƒ¿»ƒ
בשכל. ‰Bˆn˙ומתקבלים Ïk Èkƒ»«ƒ¿

˙e„Úc ˙Bˆn‰ Ìb) המצוות ««ƒ¿¿≈
השבת  כמו ואות לעדות שניתנו

המצוות ÌÈËtLÓeוהמועדים  ƒ¿»ƒ
כיבוד  כמו אנושי בשכל גם המובנות

גזילה  או גניבה ואיסור ואם ≈∆LiLאב
ÌÚË Ì‰ÈÏÚ בשכל ‰Ìהמובן ( ¬≈∆««≈

ÔBˆ¯Â ,C¯a˙È '‰ Ï˘ BBˆ¿̄ƒ¿»≈¿»
,ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ כמו ¿«¿»ƒ««

הוא  הרצון האדם של הנפש שבכוחות

הרצון  גם כך מהשכל, יותר נעלה

העליונה, מהחכמה למעלה הוא העליון

הוא  Ìbוהרצון ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«
,C¯a˙È B˙ÓÎÁaL ÌÈÓÚh‰Ó≈«¿»ƒ∆¿»¿»ƒ¿»≈

ÔBˆ¯‰L È¯Á‡Ïe העליון ¿«¬≈∆»»
) ˙BˆÓc,'ה רצון הם שכולן המצוות כל ÌÈ˜eÁc,של ˙Bˆn‰ Ìb ¿ƒ¿««ƒ¿¿ƒ

‰ÓÎÁa LaÏ˙Â CLÓ (‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓ eÏÈÙ‡Â«¬ƒƒ¿«»»¬»ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿»¿»
ÌÚË Ì‰a ÛqÂ˙ ,(‰¯B˙c) מכל המצוות כל שלמעשה ונמצא ¿»ƒ¿«≈»∆««

טעם. וגם רצון גם בהן יש ‰Bˆn˙ההבדל eÏÈÁ‰Â˜הסוגים ÔÈaL ¿«ƒ∆≈«ƒ¿
ÌÈËtLÓe ˙e„Úc אנושי בשכל ומובן גלוי הטעם Bˆn‰Ï˙שבהן ¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿

'ÌÈ˜eÁ'c שכל עלֿפי הטעם שבהן ¿ƒ
e„Úc˙נסתר  ˙BˆÓaL ,‡e‰∆¿ƒ¿¿≈

ÌÈÓÚh‰ ,ÌÈËtLÓeƒ¿»ƒ«¿»ƒ
eÎLÓ C¯a˙È B˙ÓÎÁaL∆¿»¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿

למטה  ÏÎNaמלמעלה eLaÏ˙Â¿ƒ¿«¿¿≈∆
Â ,ÌÈ‡¯·p‰.ÈLB‡ ÏÎNa „Ú «ƒ¿»ƒ¿«¿≈∆¡ƒ

ÌÈÓÚh‰ ,'ÌÈ˜eÁ'c ˙BˆÓ·e¿ƒ¿¿ƒ«¿»ƒ
(CkŒÏk) eLaÏ˙ ‡Ï Ì‰lL∆»∆…ƒ¿«¿»»
ÌÚh‰Â .ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎNa¿≈∆«ƒ¿»ƒ¿«««
‡e‰ ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓc¿ƒ¿«»»¬»
‰ÓÎÁ) C¯a˙È B˙ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿»≈»¿»

˙eÏÈˆ‡c כפי העליונה החכמה «¬ƒ
האצילות  בעולם מאירה ÏÂ‡שהיא (¿…

ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎNa ÏÏk CLÓƒ¿»¿»¿≈∆«ƒ¿»ƒ
טעם  יש 'חוקים' של במצוות גם אבל

העליונה. LnL‰בחכמה ‰ÊÂ]¿∆∆…∆
ÈÙÏ ‡e‰ ,‰¯t ÌÚË ‚ÈO‰ƒƒ««»»¿ƒ

‰hÓÏ B˙BÈ‰a ÌbL כנשמה ∆«ƒ¿¿«»
הזה  בעולם ÈÁa˙בגוף ‰È‰»»¿ƒ«

ÈeÏÈ‚a ˙eÏÈˆ‡c ‰ÓÎÁ26.[ »¿»«¬ƒ¿ƒ
e‰ÊÂ לעיל האמור של המשמעות ¿∆

˙Bˆn‰ ÏÎaL הן הסוגים, מכל ∆¿»«ƒ¿
'משפטים' והן 'חוקים' הן 'עדות',

'ÌÈ˜eÁ'c ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLÈ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ
ודעת  מטעם  ÌÈËtLÓeƒ¿»ƒשלמעלה

בשכל, ‰¯ˆÔBהמובנים „vnL∆ƒ«»»
˙BˆÓc הרצון מצד הן שהמצוות כפי ¿ƒ¿

- ‰Ìהעליון ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌÓei˜Â ,ÌÈ˜eÁƒ¿ƒ»»ƒƒ¿

,ÏBÚ ˙Ïa˜ C¯„a ביטול מתוך ¿∆∆«»«
ציווי  שמקיימים כפי העליון, לרצון

ז"ל  חכמינו ובלשון חוק, בגדר שהוא

.Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á ‰˜eÁ»»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ
˙Bˆn‰ ÈÓÚËc ÔÈÚ‰ „vÓeƒ«»ƒ¿»¿«¬≈«ƒ¿
- אנושי בשכל ונתלבשו שירדו כפי

ÌÈËtLÓ Ì‰ ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
ˆ¯CÈבשכל,המובנים  ÌÓei˜Â¿ƒ»»ƒ

) ˙BÈ‰Ï אלא עול קבלת מתוך רק לא ƒ¿
,‰¯t ˙ÂˆÓc ÌÚh‰ Ú„È ‰LnL È„ÈŒÏÚÂ .ÌÚh‰ „vÓ (Ìb«ƒ««««¿«¿≈∆…∆»««««¿ƒ¿«»»
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ּפרה, ּדמצות הּטעם ידע  ׁשּמׁשה ועלֿידי ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּטעם.

ּבכל  [מהּֿׁשאיןּֿכן הּטעם מּצד זֹו מצוה ּגם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָקּים

הּטעם  מּצד אדּומה ּפרה מצות קּיּום ְֲִִִֶַַַַַָָָָאחד,

טעם].27הּוא  לּה יׁש זֹו מצוה ׁשּגם ּׁשּמתּבֹונן ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָזה

לא  מׁשה אצל ׁשּגם ּבפׁשטּות יּובן ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹֹועלּֿפיֿזה 

ּבאֹופן  הּמצֹות קּיּום חסֿוׁשלֹום חסר ְְְִִֵֶַַָָָָהיה

זה  ענין ּכי ּגזר ּתי", ּגזרה חקקּתי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּד"חּוקה

אבל  ּדמצֹות. הרצֹון מּצד הּוא הּמצֹות ְְְְֲִִִִֶַַָָָׁשּבקּיּום

ּדמצות  הּיתרֹון ּכי נֹוסף, לבאּור צרי זה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָּבאּור

ׁשּבכל  הּוא, הּמצֹות ּכל לגּבי אדּומה ְְְֲִֵֶַַָָָָָּפרה

ּובמצות  הרצֹון, על מעלים ׁשּבהם הּטעם ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמצֹות

האדם) (ּבׂשכל טעם עליה ׁשאין אדּומה ְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּפרה

הּתֹורה" חקת "זאת [ּופרּוׁש ּבגילּוי. הּוא ְִֵַַָָָֹֻהרצֹון

ּפרה  ּכמֹו חּוקה הם הּתֹורה מצֹות ׁשּכל ְְִֵֶַָָָָָהּוא,

ּדהּפרה  ,אלי ויקחּו ׁשּנאמר ּומּזה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָאדּומה].

ּדענין  מׁשמע, מׁשה, ׁשל ׁשמֹו על ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹנקראת

ׁשּבּה ׁשהחּוקה אדּומה, ּפרה ׁשּבמצות ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָהמיּוחד

לגּבי  ּגם הּוא ּבגילּוי, הּוא מּטעם) למעלה ְְְְִִֵַַַַַָָ(רצֹון

ּפרה, טעם ידע ׁשּמׁשה ּכיון ולכאֹורה, ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשה,

אדּומה  ּפרה מצות ּבין מׁשה לגּבי החילּוק ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹמהּו

הּמצֹות. ְְִַָלכל

ּׁשּכתּוב Ô·eÈÂד) מה ּבהקּדים ּתפּלה 28זה ¿»ְְְִִֶֶַַָָ

ּבּזהר  ואיתא ׁש'ּתפּלה 29למׁשה. ְְְִִֶֶַַָָֹֹ

עׁשיר  ּתפּלת היא ׁשאמר 30למׁשה' מּמה ּולהעיר . ְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ

ּבׂשיחתֹו הּגאּולה ּבעל אדמּו"ר מו"ח ְְְִַַַַָָכ"ק

ׁשּי31הּידּועה  למׁשה' 'ּתפּלה ׁשהּמזמֹור , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹ

הּזקן  ׁשאדמּו"ר [ּכּידּוע ּכסלו ּדי"ט ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהּגאּולה

החֹודׁש לימי ׁשּנחלק ּכמֹו ּתהּלים ׁשיעּור יֹום ּבכל אֹומר וכיון 32היה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הי"ט  ּדיֹום החדׁשי ּתהּלים ׁשיעּור התחלת הּוא למׁשה' 'ּתפּלה ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשהּמזמֹור
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שם.27) ניסן סה"מ תו"מ עד"ז א*.28)ראה צדי"ק, ב.29)תהלים קסח, זח"א הי'30)ראה שמשה א לח, נדרים גם ראה

ואילך).31)עשיר. א צז, א כרך (לקו"ד תרצ"ד כסלו כ' מקומו 32)דליל ממלאי שלאחריו, הנשיאים נהגו וכן שם. לקו"ד

תעג  ע' ח"ג שלו אג"ק .(200 (ע' יצחק יוסף אהל תהלים שבסו"ס מכתבים" ב"קובץ נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק מכתב -

ואילך.

אדמו"ר). מו"ח כ"ק (מכתב חייו לשנות המתאים תהלים הקאּפיטל יום בכל לומר המנהג ע"פ (*ַ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פרה" טעם מגלה אני "לך לו אמר שה' BÊ,כאמור ‰ÂˆÓ Ìb Ìi˜ של ƒ≈«ƒ¿»

אדומה  ‡Á„פרה ÏÎa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó] ÌÚh‰ „vÓ מלבד מישראל, ƒ«««««∆≈≈¿»∆»
עצמו, ‰e‡משה ÌÚh‰ „vÓ ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓ Ìei˜27 לא ƒƒ¿«»»¬»ƒ««««

אין  ישראל בני לכל שהרי בשכלו המובן באופן הטעם של והשגה בהבנה

עלֿידי  אלא ומושג מובן ∆Ê‰הטעם
BÊ ‰ÂˆÓ ÌbL ÔBa˙nM מצות ∆ƒ¿≈∆«ƒ¿»

אדומה  ÌÚËפרה dÏ LÈ פי על ≈»««
רבינו  למשה שנתגלה הטעם ].שכל,

˙eËLÙa Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»¿«¿
‰LÓ Ïˆ‡ ÌbL ידע שכן עצמו ∆«≈∆…∆

למצוות  טעם אדומה והבין …Ï‡פרה
Ìei˜ ÌBÏLÂŒÒÁ ¯ÒÁ ‰È‰»»»≈«¿»ƒ
‰˜eÁ"c ÔÙB‡a ˙Bˆn‰«ƒ¿¿∆¿»
ÔÈÚ Èk ,"Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒƒƒ¿»

˙Bˆn‰ Ìei˜aL ‰Ê,ביטול מתוך ∆∆¿ƒ«ƒ¿
וגזירה  חוק שמקיימים ‰e‡כפי

˙BˆÓc ÔBˆ¯‰ „vÓ זו ואין ƒ«»»¿ƒ¿
קיום  גם ישנו לזה שבנוסף לכך סתירה

הטעם. מצד e‡a¯המצוות Ï·‡¬»≈
‰Ê ישראל לבני השפיע רבנו שמשה ∆

גם  כי אדומה שבפרה החוקה עניין גם

כחוק  המצווה קיום את יש אצלו

הרצון) (מצד e‡·Ï¯וגזירה CÈ¯»̂ƒ¿≈
ÛÒB מלא מענה מספק אינו ועדיין »

t¯‰לשאלה, ˙ÂˆÓc ÔB¯˙i‰ Èkƒ«ƒ¿¿ƒ¿«»»
,‡e‰ ˙Bˆn‰ Ïk Èa‚Ï ‰Óe„‡¬»¿«≈»«ƒ¿
Ì‰aL ÌÚh‰ ˙Bˆn‰ ÏÎaL∆¿»«ƒ¿«««∆»∆

,ÔBˆ¯‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓ לא ולכאורה «¿ƒ«»»
לקיימה  שצריך גזירה שהיא נראה

ביטול  t¯‰מתוך ˙ÂˆÓ·e¿ƒ¿«»»
ÌÚË ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰Óe„‡¬»∆≈»∆»««

ÔBˆ¯‰ (Ì„‡‰ ÏÎNa) העליון ¿≈∆»»»»»
והשגה  משכל ‰e‡שלמעלה

˙˜Á ˙‡Ê" Le¯Ùe] .ÈeÏÈ‚a¿ƒ≈…À«
˙BˆÓ ÏkL ,‡e‰ "‰¯Bz‰«»∆»ƒ¿

‰¯Bz‰ העליון מהרצון הן שכולן «»
‰Óe„‡ ‰¯t BÓk ‰˜eÁ Ì‰≈»¿»»¬»

לעיל  שנתבאר Ó‡pL¯כפי ‰fÓe .[ƒ∆∆∆¡«
˙‡¯˜ ‰¯t‰c ,EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿≈∆¿«»»ƒ¿≈

c ,ÚÓLÓ ,‰LÓ ÏL BÓL ÏÚ‰¯t ˙ÂˆÓaL „ÁeÈÓ‰ ÔÈÚ «¿∆…∆«¿«¿ƒ¿»«¿»∆¿ƒ¿«»»
,‰Óe„‡ הוא מובן טעם בהן שיש המצוות בכל daLשאינו ‰˜eÁ‰L ¬»∆«»∆»

‰LÓ Èa‚Ï Ìb ‡e‰ ,ÈeÏÈ‚a ‡e‰ (ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ÔBˆ¯)»¿«¿»ƒ««¿ƒ«¿«≈…∆
שמו, על נקראת זו ÌÚËשמצווה Ú„È ‰LnL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»∆…∆»«««

Èa‚Ï ˜eÏÈÁ‰ e‰Ó ,‰¯t»»««ƒ¿«≈
‰LÓ עצמו‰¯t ˙ÂˆÓ ÔÈa …∆≈ƒ¿«»»

˙Bˆn‰ ÏÎÏ ‰Óe„‡ והרי ¬»¿»«ƒ¿
שונה  לא אדומה פרה לגביו לכאורה

טעם  יש בה גם אצלו כי המצוות מכל

גלוי?

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ („¿»∆¿«¿ƒ«
·e˙kM28 בתהילים‰lÙz ∆»¿ƒ»

‡˙È‡Â .‰LÓÏ כך מובא על ¿…∆¿ƒ»
¯‰fa29‡È‰ '‰LÓÏ ‰lÙz'L «…«∆¿ƒ»¿…∆ƒ

¯ÈLÚ ˙lÙz30 מ"תפלה בשונה ¿ƒ«»ƒ
(ומבואר לעני" אחר בפסוק האמורה

מתוך  היא לעני" ש"תפלה בחסידות

ותפילת  מאלוקות, הריחוק על מרירות

לאלוקות). קירבה מתוך עשיר

˜"Î ¯Ó‡L ‰nÓ ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒƒ«∆»«
‰Ïe‡b‰ ÏÚa ¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ«¿«««¿»
תמוז  י"בֿי"ג בימים ממאסר שיצא

תרפ"ז) «B˙ÁÈNa¿ƒ(בשנת
‰Úe„i‰31‰lÙz' ¯BÓÊn‰L , «¿»∆«ƒ¿¿ƒ»

‰Ïe‡b‰Ï CiL '‰LÓÏ של ¿…∆«»¿«¿»
ÂÏÒk Ë"Èc בשנת) שבו היום ¿ƒ¿≈

ממאסרו  יצא הזקן אדמו"ר תקנ"ט)

‰È‰ Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡L Úe„ik]«»«∆«¿«»≈»»
¯ÓB‡ מאסרו בעת וכן ÏÎaתמיד ≈¿»

BÓk ÌÈl‰z ¯eÚÈL ÌBÈƒ¿ƒƒ¿
L„BÁ‰ ÈÓÈÏ ˜ÏÁpL32Â ,ÔÂÈÎ ∆∆¿»ƒ≈«∆¿≈»

'‰LÓÏ ‰lÙz' ¯BÓÊn‰L∆«ƒ¿¿ƒ»¿…∆
בתהילים  צ' פרק ‰e‡התחלת

ÌÈl‰z ¯eÚÈL ˙ÏÁ˙‰«¿»«ƒ¿ƒƒ
,L„BÁÏ Ë"È‰ ÌBÈc ÈL„Á‰«»¿ƒ¿««∆
Ë"È) B˙Ïe‡b ÌBÈa ¯Ó‡ È¯‰¬≈»«¿¿»
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h"kyz'dי ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

ּכסלו) (י"ט ּגאּולתֹו ּביֹום אמר הרי ְְְֲִֵֵֶַַָָלחֹודׁש,

ּגם  ׁשּי זה ׁשּמזמֹור מּובן, ּדמּזה זה], ְְְִִִֶֶֶֶַַָָמזמֹור

ּדנׂשיא  הּגאּולה ּתּמּוז, וי"ג ּדי"ב ְְְְְְִִַַַָָלהּגאּולה

ּדי"ט  הּגאּולה ּבעל ׁשל ממּלאֿמקֹומֹו ְְְְֵֵֶַַַַָּדֹורנּו

זֹו ּבׁשנה [ּובפרט יֹום 33ּכסלו. ּתּמּוז, ׁשּבי"ב , ְְְְִִֵֶַָָָ

ׁשנת  התחלת הּוא הּגאּולה, ּדבעל ְְְְֶֶַַַַַַַָָההּולדת

לֹומר  מתחילים ּובֹו הּגאּולה, ּדבעל ְְְִִִַַַַַַַָהּצדי"ק

'ּתפּלה  הּמזמֹור הּוא - ׁשּבתהּלים צדי"ק ְְְְִִִִִִִֶַַָמזמֹור

הּוא  זה  ּדמזמֹור  ותֹוכנֹו ענינֹו והּנה ְְְְְְְִִִֵֶֶָֹלמׁשה'].

ּבהמׁש הּבאים [ּדהענינים למׁשה' ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ'ּתפּלה

איׁש למׁשה 'ּתפּלה הּתבֹות (לאחרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹהּמזמֹור

ּבתפּלתֹו אמרם ׁשּמׁשה הענינים הם ְְֱֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹהאלקים')

ּדהּמזמֹור  הּכללי ענינֹו אבל ּפרטּיים), ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָ(ענינים

למׁשה'], 'ּתפּלה הּוא ּדהּמזמֹור] ׁשמֹו ּגם ְְְְְִִֶֶַַָֹ[ׁשהּוא

ּומּזה  (ּכּנ"ל). עׁשיר ּתפּלת היא למׁשה' ְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹּד'תפּלה

ּכסלו  ּדי"ט להּגאּולה ּדהּמזמֹור ׁשהּׁשּיכּות ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָמּובן,

ּדכללּות  ענינֹו מּצד ּבעיקר היא ּתּמּוז ְְְְִִִִִַַָָָּודי"ב

ּכדלקּמן  עׁשיר, ּתפּלת למׁשה, ּתפּלה - ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹהּמזמֹור

יג. ְִסעיף

ּדאדמּו"ר Ô·eÈÂה) הּדּיּוק ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִִֶַַַ

ּבמאמרֹו נׁשמתֹוֿעדן ְְֲִֵֶַַָָָ(מהֹורׁש"ב)

למׁשה  ּתפּלה הּתפלה 34ּדּבּורֿהּמתחיל ענין הרי , ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ

מחסֹורֹו את ׁשּימּלא להּקּב"ה ׁשּמתּפּלל ,35הּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ

אינ  ׁשהעׁשיר ענין וכיון מהּו ּדבר, ׁשּום חסר ֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(ּבעיקר) הּוא זה ׁשּדּיּוק לֹומר, ויׁש עׁשיר. ְְְִִִִֵֶֶַַָָּתפּלת

לֹומר  יׁש ּבכלל, ּדבעׁשיר מׁשה. לתפּלת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבנֹוגע

מחסֹורֹו את ימּלא ׁשהּקּב"ה היא ׁשּלֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּתפלה

ּבהיֹותֹו ׁשּגם ּבמׁשה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹהרּוחני.

מחיצה  ׁשאין ועד ּבאצילּות, ׁשהּוא ּכמֹו ׁשּלֹו הּמקֹור ּבגילּוי ּבֹו האיר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמּטה

טעמא  ּפסיק לא מׁשה מׁשה ּביניהם, היה 36והפסק ׁשּמׁשה ּדזה מּובן, הרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ
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זה.33) מאמר אמירת שנת תמוז 34)תשכ"ט, די"ג זה ד"ה בארוכה וראה ואילך. מט ע' תר"ס בסה"מ נדפס - תר"ס דשנת

ואילך. רסט ס"ע תמוז סה"מ תו"מ - (תשכ"ט) זו ה"ב.35)שנה פ"א תפלה הל' רמב"ם א.36)ראה קלה, (באד"ר) זח"ג

(ע' יצחק יוסף אהל תהלים שבסו"ס מכתבים" ב"קובץ נדפס ובכ"מ. רטז. ע' תרס"ו המשך ג. עה, משפטים תו"א וראה

התחילו  - ואילך) 1 ע' ניסן י"א סה"מ שמא. ע' הקצרים אדה"ז מאמרי גם וראה נג. ע' ח"י לא. ע' ח"א שלו אג"ק .(214

אמירת  המאמר) הדפסת שנת - (תנש"א זו שנה ניסן המו"ל.בי"א שבתהלים. צדי"ק מזמור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰fÓc ,[‰Ê ¯BÓÊÓ (ÂÏÒk תפילה מדברי" של הקשר על הריי"צ הרבי ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒ∆

כסלו  לי"ט Èc"·למשה" ‰Ïe‡b‰Ï Ìb CiL ‰Ê ¯BÓÊnL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿∆«»«¿«¿»¿
e¯Bc ‡ÈNc ‰Ïe‡b‰ ,Êenz ‚"ÈÂ הריי"צ Œ‡lÓÓשהוא הרבי ¿««¿»ƒ¿ƒ≈¿«≈

ÏL BÓB˜Ó הזקן [Ë¯Ù·eאדמו"ר .ÂÏÒk Ë"Èc ‰Ïe‡b‰ ÏÚa ¿∆«««¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»
BÊ ‰La33ÌBÈ ,Êenz ·"ÈaL , ¿»»∆¿«

‡e‰ ,‰Ïe‡b‰ ÏÚ·c ˙„Ïe‰‰«∆∆¿«««¿»
˜"È„v‰ ˙L ˙ÏÁ˙‰ השנה «¿»«¿«««ƒ

‰Ïe‡b‰,התשעים  ÏÚ·c שנולד ¿«««¿»
תר"מ  בשנת תמוז B·eבי"ב

¯BÓÊÓ ¯ÓBÏ ÌÈÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ«ƒ¿
ÌÈl‰˙aL ˜"È„ˆ המנהג לפי «ƒ∆ƒ¿ƒƒ

את  יום בכל המתאים לומר הפרק

לו  שמלאו מי (למשל, השנים למספר

הארבעֿעשרה  לשנתו ונכנס שנים י"ג

- י"ד) פרק ‰BÓÊn¯אומר ‡e‰«ƒ¿
.['‰LÓÏ ‰lÙz'¿ƒ»¿…∆

¯BÓÊÓc BÎB˙Â BÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»¿¿¿ƒ¿
'‰LÓÏ ‰lÙz' ‡e‰ ‰Ê∆¿ƒ»¿…∆
CLÓ‰a ÌÈ‡a‰ ÌÈÈÚ‰c]¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿∆¿≈
˙B·z‰ È¯Á‡Ï) ¯BÓÊn‰«ƒ¿¿«¬≈«≈

‡LÈהמילים  ‰LÓÏ ‰lÙz'¿ƒ»¿…∆ƒ
ÌÈÈÚ‰ Ì‰ ('ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ≈»ƒ¿»ƒ
B˙lÙ˙a Ì¯Ó‡ ‰LnL∆…∆¬»»ƒ¿ƒ»
BÈÚ Ï·‡ ,(ÌÈiË¯t ÌÈÈÚ)ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¬»ƒ¿»

BÓÊn‰c¯והתוכן  ÈÏÏk‰ כולו «¿»ƒ¿«ƒ¿
¯BÓÊn‰c BÓL Ìb ‡e‰L]∆«¿¿«ƒ¿

כל  של ששמו ידוע מלמד והרי דבר

תוכנו  'lÙz‰על ‡e‰ [¿ƒ»
'‰LÓÏ ‰lÙ˙'c ,['‰LÓÏ¿…∆ƒ¿ƒ»¿…∆

(Ï"pk) ¯ÈLÚ ˙lÙz ‡È‰ שיש ƒ¿ƒ«»ƒ««
לעני". "תפלה על ומעלה יתרון לה

˙eÎiM‰L ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆««»
¯BÓÊn‰c"למשה "תפלה ¿«ƒ¿

·"È„e ÂÏÒk Ë"Èc ‰Ïe‡b‰Ï¿«¿»¿ƒ¿≈¿
BÈÚ „vÓ ¯˜ÈÚa ‡È‰ Êenz«ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿»
‰lÙz - ¯BÓÊn‰ ˙eÏÏÎcƒ¿»«ƒ¿¿ƒ»
,¯ÈLÚ ˙lÙz ,‰LÓÏ¿…∆¿ƒ«»ƒ

‚È ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k כלֿכך (ולא ¿ƒ¿«»¿ƒ
זה). במזמור מסויים פרט בגלל

˜eic‰ ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‰¿»∆¿«¿ƒ«ƒ

Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡c ושואל המדייק בפסוק ¿«¿»«ƒ¿»≈∆
‰LÓÏ ‰lÙz ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac B¯Ó‡Óa34‰ÏÙz‰ ÔÈÚ È¯‰ , ¿«¬»ƒ««¿ƒ¿ƒ»¿…∆¬≈ƒ¿««¿ƒ»

B¯BÒÁÓ ˙‡ ‡lÓiL ‰"aw‰Ï Ïlt˙nL ‡e‰35 לאדם ויספק ∆ƒ¿«≈«»»∆¿«≈∆«¿
את  לו,המתפלל שחסר c·¯,מה ÌeL ¯ÒÁ BÈ‡ ¯ÈLÚ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆»ƒ≈»≈»»

,¯ÈLÚ ˙lÙz ÔÈÚ e‰Ó כלומר «ƒ¿«¿ƒ«»ƒ
לו  יש והרי ומבקש מתפלל הוא מה על

הכול?

‡e‰ ‰Ê ˜eicL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆ƒ∆
.‰LÓ ˙lÙ˙Ï Ú‚Ba (¯˜ÈÚa)¿ƒ»¿≈«ƒ¿ƒ«…∆

,ÏÏÎa ¯ÈLÚ·c באופן עשיר ƒ¿»ƒƒ¿»
בגשמיות, עשיר היינו ≈LÈכללי,

‡È‰ BlL ‰ÏÙz‰L ¯ÓBÏ«∆«¿ƒ»∆ƒ
B¯BÒÁÓ ˙‡ ‡lÓÈ ‰"aw‰L∆«»»¿«≈∆«¿

ÈÁe¯‰ הם רוחניים עניינים שהרי »»ƒ
יכול  עשיר שכבר מי וגם הגבלה ללא

שיעור. אין עד »Œ‰Óלהתעלות
B˙BÈ‰a ÌbL ‰LÓa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿…∆∆«ƒ¿

‰hÓÏ הזה Baבעולם ¯È‡‰ ¿«»≈ƒ
BlL ¯B˜n‰ ÈeÏÈ‚a שורש ¿ƒ«»∆

eÏÈˆ‡a˙,נשמתו  ‡e‰L BÓk¿∆»¬ƒ
מאד  נעלה רוחני עולם »¿ÚÂ„שהוא

,Ì‰ÈÈa ˜ÒÙ‰Â ‰ˆÈÁÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ»¿∆¿≈≈≈∆
בעולם  שהוא כפי משה של עניינו בין

למטה  שהוא כפי לעניינו האצילות

הזוהר  כמאמר הזה, ∆…LÓ‰בעולם
ÓÚË ˜ÈÒt ‡Ï ‰LÓ‡36, …∆…¿ƒ«¬»

ביעקב  שבאברהם, בזוהר (מובא

מופיע  ששמם מקום בכל ובשמואל,

שני  בין מפסיק סימן יש פעמיים

הוא  אחד שכל להורות השמות,

האחרון  אברהם – אחרת במדריגה

לאחר  הראשון, מאברהם מושלם יותר

יעקב  הניסיונות, בעשר שנתנסה

הראשון  מיעקב מושלם יותר האחרון

שמואל  יוסף, על שנתבשר לאחר

הראשון  משמואל מושלם האחרון

משה' 'משה אבל נביא, שנעשה לאחר
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'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ּברּוחנּיּות, עׁשיר ׁשהיה לפי הּוא ּבגׁשמּיּות ְְְְִִִִִֶַָָָָָעׁשיר

ּגם  ּדבר, ׁשּום חסר היה לא ּברּוחנּיּות ׁשּגם ְְִֵֶַַַָָָָָָֹהינּו

ועבד  עליו, לרּכֹוב 'סּוס ׁשּבדּוגמת חּסרֹון ְְְְִִֶֶֶַָָָֹלא

ענין  מהּו ּבהּמאמר  מדיק ולכן לפניו', ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָלרּוץ

עׁשיר. ְִִַָּתפּלת

CÈLÓÓe לא 37ּבהּמאמר הּוא העׁשיר ּדענין , «¿ƒְְְֲִִֶַַַָָֹ

אּלא  ּדבר, ׁשּום חסר ׁשאינֹו ֵֵֶֶַָָָָרק

רּבֹותינּו ּוכמאמר הּׁשפע. ּברּבּוי מּוׁשּפע ְְְֲִֵֶֶַַַַַָׁשהּוא

הּפסּוק 38ז"ל  לֹו,39על יחסר אׁשר מחסֹורֹו ּדי ְְֲֵֶֶַַַַַָ

ׁשּב'די  וכיון לעׁשרֹו. מצוה אּתה ואי מחסֹורֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻּדי

ּד'סּוס  החּסרֹון ּגם נכלל לֹו' יחסר אׁשר ְְְְֲִִֶֶַַַַָָמחסֹור ֹו

ואףֿעלּֿפיֿכן  לפניו', לרּוץ ועבד עליו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָלרּכֹוב

ׁשּגם  מּובן, הרי לעׁשרֹו, מצוה אּתה ואי ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻאמרּו

עליו  לרּכֹוב 'סּוס ּגם (ּכֹולל צרכיו ּכל לֹו ְְְִֵֵֶַָָָָָּכׁשּיׁש

ענין  ּכי עׁשיר, (עדין) אינֹו לפניו'), לרּוץ ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָועבד

אּלא) צרכיו, ּכל לֹו ׁשּיׁש רק (ּדלא הּוא ְְִֵֶֶֶַָָָָָֹהעׁשיר

מה  ועלּֿפי הּׁשפע. ּברּבּוי מּוׁשּפע ְְְִִֶֶַַַַָׁשהּוא

ּבגׁשמּיּות  עׁשיר היה ׁשּמׁשה ּדזה לעיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּׁשּנתּבאר

ּדנֹוסף  מּובן, ּברּוחנּיּות, עׁשיר ׁשהיה לפי ְְְִִִֶָָָָָָהּוא

חסֿוׁשלֹום  חּסרֹון ׁשּום היה לא ׁשּבמׁשה ְְְִֶֶֶַָָָָֹֹלזה

וכּו'), עליו לרּכֹוב סּוס ׁשּבדּוגמת חּסרֹון לא ְְְְִִֶַַָָָֹ(ּגם

ּכל  ּבגיל ּוי ּבֹו האירּו הּׁשּיכים ּכי הּגילּויים ְִִִִִִֵַַַָָ

ּכל  ּד'ממּלא הענינים ּבׁשני הּנכללים ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָלעֹולמֹות,

ּדענינים  ׁשהּגילּוי עלמין', ּכל ו'סֹובב ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָעלמין'

ּכיון  הממּלא', [ּד'אֹור החּסרֹון מילּוי הּוא ְְִִֵֵֵֶַַַָָאּלה

אינֹו זה ּכׁשאֹור  לכן לעֹולמֹות, מקֹור ְֵֵֶֶֶָָָָׁשהּוא

ו'אֹור  מּמׁש. חסר הּוא העֹולם ּבעֹולם, ְְִֵַָָָָָָּבגילּוי

ורק  לעֹולמֹות מּמקֹור למעלה ׁשהּוא ְְְִֵֶַַַָָָָהּסֹובב',

אֹור  ּבעֹולם מתּגּלה ּכׁשאינֹו לכן לעֹולמֹות, ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּי

ּד'סּוס  החּסרֹון ּדּוגמת הּוא ּדעֹולם החּסרֹון ְְְִִֶַַַָָָזה,

ּוכמאמר  לפניו'. לרּוץ ועבד עליו ְְְְֲִֶֶַַָָָָָלרּכֹוב
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ואילך.37) נג ס"ע תר"ס ב.38)סה"מ סז, ח.39)כתובות טו, ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שנולד  שמיד מושלם היה לידתו מיום כי שמותיו שני בין מפסיק טעם אין

הוא") טוב כי אותו "ותרא בו ‰È‰נאמר ‰LnL ‰Êc ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»¿∆∆…∆»»
,˙eiÁe¯a ¯ÈLÚ ‰È‰L ÈÙÏ ‡e‰ ˙eiÓL‚a ¯ÈLÚ שהרי »ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆»»»ƒ¿»ƒ

ברוחניות, ממקורה ומשתלשלת נובעת eiÁe¯a˙הגשמיות ÌbL eÈ‰«¿∆«¿»ƒ
Ìb ,¯·c ÌeL ¯ÒÁ ‰È‰ ‡Ï…»»»≈»»«
ÒeÒ' ˙Ó‚e„aL ÔB¯qÁ ‡Ï…ƒ»∆¿¿«
ıe¯Ï „·ÚÂ ,ÂÈÏÚ ·Bk¯Ïƒ¿»»¿∆∆»

,'ÂÈÙÏ לגבי ז"ל חכמינו כדברי ¿»»
שיש  בתורה נאמר שעליה צדקה מצוות

היה  העני שאם מחסורו" "די לעני לתת

ועבד  עליו לרכב סוס לו שיהיה רגיל

צריך  הדרך, את לו ויפנה לפניו שירוץ

לכך, לו שיספיק בשיעור צדקה לו לתת

כלֿכך  לא שלכאורה חסרון זה והרי

היה  רבינו שמשה ומאחר וחיוני, נחוץ

היו  שלא בלבד זו שלא מובן עשיר,

וחיוניים  עיקריים ענינים לו חסרים

אצלו  היה לא זה מעין חסרון שגם אלא

e‰Ó ¯Ó‡n‰a ˜È„Ó ÔÎÏÂ¿»≈¿«≈¿««¬»«
¯ÈLÚ ˙lÙz ÔÈÚ מתפלל מה ועל ƒ¿«¿ƒ«»ƒ

מאומה? לו חסר שלא מי ומבקש

CÈLÓÓe הרש"ב הרבי «¿ƒ
¯Ó‡n‰a37¯ÈLÚ‰ ÔÈÚc , ¿««¬»¿ƒ¿«∆»ƒ

ÌeL ¯ÒÁ BÈ‡L ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«∆≈»≈
,¯·c אינם שלכאורה דברים אפילו »»

לעיל, כאמור ונחוצים, «∆‡l‡חיוניים
מזו Èea¯aיתירה ÚtLeÓ ‡e‰L∆¿»¿ƒ

eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe .ÚÙM‰«∆«¿«¬««≈
Ï"Ê38‰ ÏÚ˜eÒt39Èc «««»≈

Èc ,BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯BÒÁÓ«¿¬∆∆¿«≈
‰ÂˆÓ ‰z‡ È‡Â B¯BÒÁÓ«¿¿ƒ«»¿À∆

B¯LÚÏ צדקה שמצוות כלומר ¿»¿
מחסורו' 'די את לעני לתת מחייבת

במידה  צדקה לו לתת חובה אין אבל

עשיר. שיהיה È„'aLכזו ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿≈
ÏÏÎ 'BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯BÒÁÓ«¿¬∆∆¿«ƒ¿»
·Bk¯Ï ÒeÒ'c ÔB¯qÁ‰ Ìb««ƒ»¿ƒ¿

,'ÂÈÙÏ ıe¯Ï „·ÚÂ ÂÈÏÚ אם »»¿∆∆»¿»»
בעבר, לכך רגיל היה »»¿ŒÏÚŒÛ‡Âהעני

‰ÂˆÓ ‰z‡ È‡Â e¯Ó‡ ÔÎŒÈtƒ≈»¿¿ƒ«»¿À∆
ÌbL ,Ô·eÓ È¯‰ ,B¯LÚÏ¿»¿¬≈»∆«
Ìb ÏÏBk) ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ LiLk¿∆≈»¿»»≈«

,('ÂÈÙÏ ıe¯Ï „·ÚÂ ÂÈÏÚ ·Bk¯Ï ÒeÒ' כלום לו חסר ‡BÈולא ƒ¿»»¿∆∆»¿»»≈

Ïk BÏ LiL ˜¯ ‡Ïc) ‡e‰ ¯ÈLÚ‰ ÔÈÚ Èk ,¯ÈLÚ (ÔÈ„Ú)¬«ƒ»ƒƒƒ¿«∆»ƒ¿…«∆≈»
ÚÙM‰ Èea¯a ÚtLeÓ ‡e‰L (‡l‡ ,ÂÈÎ¯ˆ למה מעבר הרבה ¿»»∆»∆¿»¿ƒ«∆«

לו. זקוק ‰È‰שהוא ‰LnL ‰Êc ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈¿∆∆…∆»»
,Ô·eÓ ,˙eiÁe¯a ¯ÈLÚ ‰È‰L ÈÙÏ ‡e‰ ˙eiÓL‚a ¯ÈLÚ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆»»»ƒ¿»ƒ»
‰È‰ ‡Ï ‰LÓaL ‰ÊÏ ÛÒBc¿»¿∆∆¿…∆…»»
Ìb) ÌBÏLÂŒÒÁ ÔB¯qÁ ÌeLƒ»«¿»«

ÔB¯qÁ ‡Ï נחוץ כלֿכך לא דבר של …ƒ»
ÂÈÏÚ ·Bk¯Ï ÒeÒ ˙Ó‚e„aL∆¿¿«ƒ¿»»
Ïk ÈeÏÈ‚a Ba e¯È‡‰ Èk ,('eÎÂ¿ƒ≈ƒ¿ƒ»

ÌÈÈeÏÈb‰ האלוקיים האורות של «ƒƒ
ÌÈÏÏÎp‰ ,˙BÓÏBÚÏ ÌÈÎiM‰««»ƒ»»«ƒ¿»ƒ
שייכות  להם שיש האלוקיים האורות

באים  למטה גם ומאירים לעולמות

כללי  באופן ‰ÌÈÈÚלגילוי ÈLaƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ'c אור ƒ¿«≈»»¿ƒ

של  וערכם עניינם לפי שמותאם

בפנימיות  בהם ומתלבש העולמות

הנשמה  שאור (כשם אותם ו'ממלא'

בכל  אותו) ו'ממלא' בגוף מתלבש

עניינו לפי Ïkעולם ··BÒ'Â¿≈»
,'ÔÈÓÏÚ שמאיר מוגבל בלתי אור »¿ƒ

ומאיר  מלמעלה ו'מקיף' 'סובב' בדרך

בשווה העולמות ÈeÏÈb‰L∆«ƒבכל
ÌÈÈÚc אלוקיים‰l‡ למטה ¿ƒ¿»ƒ≈∆

ÔB¯qÁ‰ ÈeÏÈÓ ‡e‰ שהעולם ƒ«ƒ»
לו  ÔÂÈkזקוק ,'‡lÓÓ‰ ¯B‡'c]¿«¿«≈≈»

,˙BÓÏBÚÏ ¯B˜Ó ‡e‰L בהיותו ∆»»»
המותאם  ומצומצם מוגבל אור

‡BÈלעולמות  ‰Ê ¯B‡Lk ÔÎÏ»≈¿∆∆≈
‡e‰ ÌÏBÚ‰ ,ÌÏBÚa ÈeÏÈ‚a¿ƒ»»»»

LnÓ ¯ÒÁ השפעה לו חסרה כי »≈«»
חיותו. ‰Bq··',ממקור ¯B‡'Â¿«≈

¯B˜nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ»
˙BÓÏBÚÏ ישיר מקור מהווה ואינו »»

BÓÏBÚÏ˙,לעולמות CiL ˜¯Â¿««»»»
אף  עלמין" כל "סובב נקרא זה ומטעם

מהעולמות  למעלה ≈«ÔÎÏשהוא 
¯B‡ ÌÏBÚa ‰lb˙Ó BÈ‡Lk¿∆≈ƒ¿«∆»»

‡e‰ ÌÏBÚc ÔB¯qÁ‰ ,‰Ê לא ∆«ƒ»¿»
חיוני  דבר לו שחסר עני כמו חסרון

חסרון אלא »¿Ó‚ec˙לקיומו
ÂÈÏÚ ·Bk¯Ï ÒeÒ'c ÔB¯qÁ‰«ƒ»¿ƒ¿»»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe .'ÂÈÙÏ ıe¯Ï „·ÚÂ40˜eÒt‰ ÏÚ41 ¿∆∆»¿»»¿«¬««≈«««»
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יי h"kyz'd ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

ּכסלו) (י"ט ּגאּולתֹו ּביֹום אמר הרי ְְְֲִֵֵֶַַָָלחֹודׁש,

ּגם  ׁשּי זה ׁשּמזמֹור מּובן, ּדמּזה זה], ְְְִִִֶֶֶֶַַָָמזמֹור

ּדנׂשיא  הּגאּולה ּתּמּוז, וי"ג ּדי"ב ְְְְְְִִַַַָָלהּגאּולה

ּדי"ט  הּגאּולה ּבעל ׁשל ממּלאֿמקֹומֹו ְְְְֵֵֶַַַַָּדֹורנּו

זֹו ּבׁשנה [ּובפרט יֹום 33ּכסלו. ּתּמּוז, ׁשּבי"ב , ְְְְִִֵֶַָָָ

ׁשנת  התחלת הּוא הּגאּולה, ּדבעל ְְְְֶֶַַַַַַַָָההּולדת

לֹומר  מתחילים ּובֹו הּגאּולה, ּדבעל ְְְִִִַַַַַַַָהּצדי"ק

'ּתפּלה  הּמזמֹור הּוא - ׁשּבתהּלים צדי"ק ְְְְִִִִִִִֶַַָמזמֹור

הּוא  זה  ּדמזמֹור  ותֹוכנֹו ענינֹו והּנה ְְְְְְְִִִֵֶֶָֹלמׁשה'].

ּבהמׁש הּבאים [ּדהענינים למׁשה' ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ'ּתפּלה

איׁש למׁשה 'ּתפּלה הּתבֹות (לאחרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹהּמזמֹור

ּבתפּלתֹו אמרם ׁשּמׁשה הענינים הם ְְֱֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹהאלקים')

ּדהּמזמֹור  הּכללי ענינֹו אבל ּפרטּיים), ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָ(ענינים

למׁשה'], 'ּתפּלה הּוא ּדהּמזמֹור] ׁשמֹו ּגם ְְְְְִִֶֶַַָֹ[ׁשהּוא

ּומּזה  (ּכּנ"ל). עׁשיר ּתפּלת היא למׁשה' ְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹּד'תפּלה

ּכסלו  ּדי"ט להּגאּולה ּדהּמזמֹור ׁשהּׁשּיכּות ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָמּובן,

ּדכללּות  ענינֹו מּצד ּבעיקר היא ּתּמּוז ְְְְִִִִִַַָָָּודי"ב

ּכדלקּמן  עׁשיר, ּתפּלת למׁשה, ּתפּלה - ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹהּמזמֹור

יג. ְִסעיף

ּדאדמּו"ר Ô·eÈÂה) הּדּיּוק ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִִֶַַַ

ּבמאמרֹו נׁשמתֹוֿעדן ְְֲִֵֶַַָָָ(מהֹורׁש"ב)

למׁשה  ּתפּלה הּתפלה 34ּדּבּורֿהּמתחיל ענין הרי , ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ

מחסֹורֹו את ׁשּימּלא להּקּב"ה ׁשּמתּפּלל ,35הּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ

אינ  ׁשהעׁשיר ענין וכיון מהּו ּדבר, ׁשּום חסר ֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(ּבעיקר) הּוא זה ׁשּדּיּוק לֹומר, ויׁש עׁשיר. ְְְִִִִֵֶֶַַָָּתפּלת

לֹומר  יׁש ּבכלל, ּדבעׁשיר מׁשה. לתפּלת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבנֹוגע

מחסֹורֹו את ימּלא ׁשהּקּב"ה היא ׁשּלֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּתפלה

ּבהיֹותֹו ׁשּגם ּבמׁשה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹהרּוחני.

מחיצה  ׁשאין ועד ּבאצילּות, ׁשהּוא ּכמֹו ׁשּלֹו הּמקֹור ּבגילּוי ּבֹו האיר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמּטה

טעמא  ּפסיק לא מׁשה מׁשה ּביניהם, היה 36והפסק ׁשּמׁשה ּדזה מּובן, הרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ
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זה.33) מאמר אמירת שנת תמוז 34)תשכ"ט, די"ג זה ד"ה בארוכה וראה ואילך. מט ע' תר"ס בסה"מ נדפס - תר"ס דשנת

ואילך. רסט ס"ע תמוז סה"מ תו"מ - (תשכ"ט) זו ה"ב.35)שנה פ"א תפלה הל' רמב"ם א.36)ראה קלה, (באד"ר) זח"ג

(ע' יצחק יוסף אהל תהלים שבסו"ס מכתבים" ב"קובץ נדפס ובכ"מ. רטז. ע' תרס"ו המשך ג. עה, משפטים תו"א וראה

התחילו  - ואילך) 1 ע' ניסן י"א סה"מ שמא. ע' הקצרים אדה"ז מאמרי גם וראה נג. ע' ח"י לא. ע' ח"א שלו אג"ק .(214

אמירת  המאמר) הדפסת שנת - (תנש"א זו שנה ניסן המו"ל.בי"א שבתהלים. צדי"ק מזמור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰fÓc ,[‰Ê ¯BÓÊÓ (ÂÏÒk תפילה מדברי" של הקשר על הריי"צ הרבי ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒ∆

כסלו  לי"ט Èc"·למשה" ‰Ïe‡b‰Ï Ìb CiL ‰Ê ¯BÓÊnL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿∆«»«¿«¿»¿
e¯Bc ‡ÈNc ‰Ïe‡b‰ ,Êenz ‚"ÈÂ הריי"צ Œ‡lÓÓשהוא הרבי ¿««¿»ƒ¿ƒ≈¿«≈

ÏL BÓB˜Ó הזקן [Ë¯Ù·eאדמו"ר .ÂÏÒk Ë"Èc ‰Ïe‡b‰ ÏÚa ¿∆«««¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»
BÊ ‰La33ÌBÈ ,Êenz ·"ÈaL , ¿»»∆¿«

‡e‰ ,‰Ïe‡b‰ ÏÚ·c ˙„Ïe‰‰«∆∆¿«««¿»
˜"È„v‰ ˙L ˙ÏÁ˙‰ השנה «¿»«¿«««ƒ

‰Ïe‡b‰,התשעים  ÏÚ·c שנולד ¿«««¿»
תר"מ  בשנת תמוז B·eבי"ב

¯BÓÊÓ ¯ÓBÏ ÌÈÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ«ƒ¿
ÌÈl‰˙aL ˜"È„ˆ המנהג לפי «ƒ∆ƒ¿ƒƒ

את  יום בכל המתאים לומר הפרק

לו  שמלאו מי (למשל, השנים למספר

הארבעֿעשרה  לשנתו ונכנס שנים י"ג

- י"ד) פרק ‰BÓÊn¯אומר ‡e‰«ƒ¿
.['‰LÓÏ ‰lÙz'¿ƒ»¿…∆

¯BÓÊÓc BÎB˙Â BÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»¿¿¿ƒ¿
'‰LÓÏ ‰lÙz' ‡e‰ ‰Ê∆¿ƒ»¿…∆
CLÓ‰a ÌÈ‡a‰ ÌÈÈÚ‰c]¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿∆¿≈
˙B·z‰ È¯Á‡Ï) ¯BÓÊn‰«ƒ¿¿«¬≈«≈

‡LÈהמילים  ‰LÓÏ ‰lÙz'¿ƒ»¿…∆ƒ
ÌÈÈÚ‰ Ì‰ ('ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ≈»ƒ¿»ƒ
B˙lÙ˙a Ì¯Ó‡ ‰LnL∆…∆¬»»ƒ¿ƒ»
BÈÚ Ï·‡ ,(ÌÈiË¯t ÌÈÈÚ)ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¬»ƒ¿»

BÓÊn‰c¯והתוכן  ÈÏÏk‰ כולו «¿»ƒ¿«ƒ¿
¯BÓÊn‰c BÓL Ìb ‡e‰L]∆«¿¿«ƒ¿

כל  של ששמו ידוע מלמד והרי דבר

תוכנו  'lÙz‰על ‡e‰ [¿ƒ»
'‰LÓÏ ‰lÙ˙'c ,['‰LÓÏ¿…∆ƒ¿ƒ»¿…∆

(Ï"pk) ¯ÈLÚ ˙lÙz ‡È‰ שיש ƒ¿ƒ«»ƒ««
לעני". "תפלה על ומעלה יתרון לה

˙eÎiM‰L ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆««»
¯BÓÊn‰c"למשה "תפלה ¿«ƒ¿

·"È„e ÂÏÒk Ë"Èc ‰Ïe‡b‰Ï¿«¿»¿ƒ¿≈¿
BÈÚ „vÓ ¯˜ÈÚa ‡È‰ Êenz«ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿»
‰lÙz - ¯BÓÊn‰ ˙eÏÏÎcƒ¿»«ƒ¿¿ƒ»
,¯ÈLÚ ˙lÙz ,‰LÓÏ¿…∆¿ƒ«»ƒ

‚È ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k כלֿכך (ולא ¿ƒ¿«»¿ƒ
זה). במזמור מסויים פרט בגלל

˜eic‰ ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‰¿»∆¿«¿ƒ«ƒ

Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡c ושואל המדייק בפסוק ¿«¿»«ƒ¿»≈∆
‰LÓÏ ‰lÙz ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac B¯Ó‡Óa34‰ÏÙz‰ ÔÈÚ È¯‰ , ¿«¬»ƒ««¿ƒ¿ƒ»¿…∆¬≈ƒ¿««¿ƒ»

B¯BÒÁÓ ˙‡ ‡lÓiL ‰"aw‰Ï Ïlt˙nL ‡e‰35 לאדם ויספק ∆ƒ¿«≈«»»∆¿«≈∆«¿
את  לו,המתפלל שחסר c·¯,מה ÌeL ¯ÒÁ BÈ‡ ¯ÈLÚ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆»ƒ≈»≈»»

,¯ÈLÚ ˙lÙz ÔÈÚ e‰Ó כלומר «ƒ¿«¿ƒ«»ƒ
לו  יש והרי ומבקש מתפלל הוא מה על

הכול?

‡e‰ ‰Ê ˜eicL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆ƒ∆
.‰LÓ ˙lÙ˙Ï Ú‚Ba (¯˜ÈÚa)¿ƒ»¿≈«ƒ¿ƒ«…∆

,ÏÏÎa ¯ÈLÚ·c באופן עשיר ƒ¿»ƒƒ¿»
בגשמיות, עשיר היינו ≈LÈכללי,

‡È‰ BlL ‰ÏÙz‰L ¯ÓBÏ«∆«¿ƒ»∆ƒ
B¯BÒÁÓ ˙‡ ‡lÓÈ ‰"aw‰L∆«»»¿«≈∆«¿

ÈÁe¯‰ הם רוחניים עניינים שהרי »»ƒ
יכול  עשיר שכבר מי וגם הגבלה ללא

שיעור. אין עד »Œ‰Óלהתעלות
B˙BÈ‰a ÌbL ‰LÓa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿…∆∆«ƒ¿

‰hÓÏ הזה Baבעולם ¯È‡‰ ¿«»≈ƒ
BlL ¯B˜n‰ ÈeÏÈ‚a שורש ¿ƒ«»∆

eÏÈˆ‡a˙,נשמתו  ‡e‰L BÓk¿∆»¬ƒ
מאד  נעלה רוחני עולם »¿ÚÂ„שהוא

,Ì‰ÈÈa ˜ÒÙ‰Â ‰ˆÈÁÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ»¿∆¿≈≈≈∆
בעולם  שהוא כפי משה של עניינו בין

למטה  שהוא כפי לעניינו האצילות

הזוהר  כמאמר הזה, ∆…LÓ‰בעולם
ÓÚË ˜ÈÒt ‡Ï ‰LÓ‡36, …∆…¿ƒ«¬»

ביעקב  שבאברהם, בזוהר (מובא

מופיע  ששמם מקום בכל ובשמואל,

שני  בין מפסיק סימן יש פעמיים

הוא  אחד שכל להורות השמות,

האחרון  אברהם – אחרת במדריגה

לאחר  הראשון, מאברהם מושלם יותר

יעקב  הניסיונות, בעשר שנתנסה

הראשון  מיעקב מושלם יותר האחרון

שמואל  יוסף, על שנתבשר לאחר

הראשון  משמואל מושלם האחרון

משה' 'משה אבל נביא, שנעשה לאחר
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'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ּברּוחנּיּות, עׁשיר ׁשהיה לפי הּוא ּבגׁשמּיּות ְְְְִִִִִֶַָָָָָעׁשיר

ּגם  ּדבר, ׁשּום חסר היה לא ּברּוחנּיּות ׁשּגם ְְִֵֶַַַָָָָָָֹהינּו

ועבד  עליו, לרּכֹוב 'סּוס ׁשּבדּוגמת חּסרֹון ְְְְִִֶֶֶַָָָֹלא

ענין  מהּו ּבהּמאמר  מדיק ולכן לפניו', ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָלרּוץ

עׁשיר. ְִִַָּתפּלת

CÈLÓÓe לא 37ּבהּמאמר הּוא העׁשיר ּדענין , «¿ƒְְְֲִִֶַַַָָֹ

אּלא  ּדבר, ׁשּום חסר ׁשאינֹו ֵֵֶֶַָָָָרק

רּבֹותינּו ּוכמאמר הּׁשפע. ּברּבּוי מּוׁשּפע ְְְֲִֵֶֶַַַַַָׁשהּוא

הּפסּוק 38ז"ל  לֹו,39על יחסר אׁשר מחסֹורֹו ּדי ְְֲֵֶֶַַַַַָ

ׁשּב'די  וכיון לעׁשרֹו. מצוה אּתה ואי מחסֹורֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻּדי

ּד'סּוס  החּסרֹון ּגם נכלל לֹו' יחסר אׁשר ְְְְֲִִֶֶַַַַָָמחסֹור ֹו

ואףֿעלּֿפיֿכן  לפניו', לרּוץ ועבד עליו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָלרּכֹוב

ׁשּגם  מּובן, הרי לעׁשרֹו, מצוה אּתה ואי ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻאמרּו

עליו  לרּכֹוב 'סּוס ּגם (ּכֹולל צרכיו ּכל לֹו ְְְִֵֵֶַָָָָָּכׁשּיׁש

ענין  ּכי עׁשיר, (עדין) אינֹו לפניו'), לרּוץ ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָועבד

אּלא) צרכיו, ּכל לֹו ׁשּיׁש רק (ּדלא הּוא ְְִֵֶֶֶַָָָָָֹהעׁשיר

מה  ועלּֿפי הּׁשפע. ּברּבּוי מּוׁשּפע ְְְִִֶֶַַַַָׁשהּוא

ּבגׁשמּיּות  עׁשיר היה ׁשּמׁשה ּדזה לעיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּׁשּנתּבאר

ּדנֹוסף  מּובן, ּברּוחנּיּות, עׁשיר ׁשהיה לפי ְְְִִִֶָָָָָָהּוא

חסֿוׁשלֹום  חּסרֹון ׁשּום היה לא ׁשּבמׁשה ְְְִֶֶֶַָָָָֹֹלזה

וכּו'), עליו לרּכֹוב סּוס ׁשּבדּוגמת חּסרֹון לא ְְְְִִֶַַָָָֹ(ּגם

ּכל  ּבגיל ּוי ּבֹו האירּו הּׁשּיכים ּכי הּגילּויים ְִִִִִִֵַַַָָ

ּכל  ּד'ממּלא הענינים ּבׁשני הּנכללים ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָלעֹולמֹות,

ּדענינים  ׁשהּגילּוי עלמין', ּכל ו'סֹובב ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָעלמין'

ּכיון  הממּלא', [ּד'אֹור החּסרֹון מילּוי הּוא ְְִִֵֵֵֶַַַָָאּלה

אינֹו זה ּכׁשאֹור  לכן לעֹולמֹות, מקֹור ְֵֵֶֶֶָָָָׁשהּוא

ו'אֹור  מּמׁש. חסר הּוא העֹולם ּבעֹולם, ְְִֵַָָָָָָּבגילּוי

ורק  לעֹולמֹות מּמקֹור למעלה ׁשהּוא ְְְִֵֶַַַָָָָהּסֹובב',

אֹור  ּבעֹולם מתּגּלה ּכׁשאינֹו לכן לעֹולמֹות, ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּי

ּד'סּוס  החּסרֹון ּדּוגמת הּוא ּדעֹולם החּסרֹון ְְְִִֶַַַָָָזה,

ּוכמאמר  לפניו'. לרּוץ ועבד עליו ְְְְֲִֶֶַַָָָָָלרּכֹוב
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ואילך.37) נג ס"ע תר"ס ב.38)סה"מ סז, ח.39)כתובות טו, ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שנולד  שמיד מושלם היה לידתו מיום כי שמותיו שני בין מפסיק טעם אין

הוא") טוב כי אותו "ותרא בו ‰È‰נאמר ‰LnL ‰Êc ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»¿∆∆…∆»»
,˙eiÁe¯a ¯ÈLÚ ‰È‰L ÈÙÏ ‡e‰ ˙eiÓL‚a ¯ÈLÚ שהרי »ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆»»»ƒ¿»ƒ

ברוחניות, ממקורה ומשתלשלת נובעת eiÁe¯a˙הגשמיות ÌbL eÈ‰«¿∆«¿»ƒ
Ìb ,¯·c ÌeL ¯ÒÁ ‰È‰ ‡Ï…»»»≈»»«
ÒeÒ' ˙Ó‚e„aL ÔB¯qÁ ‡Ï…ƒ»∆¿¿«
ıe¯Ï „·ÚÂ ,ÂÈÏÚ ·Bk¯Ïƒ¿»»¿∆∆»

,'ÂÈÙÏ לגבי ז"ל חכמינו כדברי ¿»»
שיש  בתורה נאמר שעליה צדקה מצוות

היה  העני שאם מחסורו" "די לעני לתת

ועבד  עליו לרכב סוס לו שיהיה רגיל

צריך  הדרך, את לו ויפנה לפניו שירוץ

לכך, לו שיספיק בשיעור צדקה לו לתת

כלֿכך  לא שלכאורה חסרון זה והרי

היה  רבינו שמשה ומאחר וחיוני, נחוץ

היו  שלא בלבד זו שלא מובן עשיר,

וחיוניים  עיקריים ענינים לו חסרים

אצלו  היה לא זה מעין חסרון שגם אלא

e‰Ó ¯Ó‡n‰a ˜È„Ó ÔÎÏÂ¿»≈¿«≈¿««¬»«
¯ÈLÚ ˙lÙz ÔÈÚ מתפלל מה ועל ƒ¿«¿ƒ«»ƒ

מאומה? לו חסר שלא מי ומבקש

CÈLÓÓe הרש"ב הרבי «¿ƒ
¯Ó‡n‰a37¯ÈLÚ‰ ÔÈÚc , ¿««¬»¿ƒ¿«∆»ƒ

ÌeL ¯ÒÁ BÈ‡L ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«∆≈»≈
,¯·c אינם שלכאורה דברים אפילו »»

לעיל, כאמור ונחוצים, «∆‡l‡חיוניים
מזו Èea¯aיתירה ÚtLeÓ ‡e‰L∆¿»¿ƒ

eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe .ÚÙM‰«∆«¿«¬««≈
Ï"Ê38‰ ÏÚ˜eÒt39Èc «««»≈

Èc ,BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯BÒÁÓ«¿¬∆∆¿«≈
‰ÂˆÓ ‰z‡ È‡Â B¯BÒÁÓ«¿¿ƒ«»¿À∆

B¯LÚÏ צדקה שמצוות כלומר ¿»¿
מחסורו' 'די את לעני לתת מחייבת

במידה  צדקה לו לתת חובה אין אבל

עשיר. שיהיה È„'aLכזו ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿≈
ÏÏÎ 'BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯BÒÁÓ«¿¬∆∆¿«ƒ¿»
·Bk¯Ï ÒeÒ'c ÔB¯qÁ‰ Ìb««ƒ»¿ƒ¿

,'ÂÈÙÏ ıe¯Ï „·ÚÂ ÂÈÏÚ אם »»¿∆∆»¿»»
בעבר, לכך רגיל היה »»¿ŒÏÚŒÛ‡Âהעני

‰ÂˆÓ ‰z‡ È‡Â e¯Ó‡ ÔÎŒÈtƒ≈»¿¿ƒ«»¿À∆
ÌbL ,Ô·eÓ È¯‰ ,B¯LÚÏ¿»¿¬≈»∆«
Ìb ÏÏBk) ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ LiLk¿∆≈»¿»»≈«

,('ÂÈÙÏ ıe¯Ï „·ÚÂ ÂÈÏÚ ·Bk¯Ï ÒeÒ' כלום לו חסר ‡BÈולא ƒ¿»»¿∆∆»¿»»≈

Ïk BÏ LiL ˜¯ ‡Ïc) ‡e‰ ¯ÈLÚ‰ ÔÈÚ Èk ,¯ÈLÚ (ÔÈ„Ú)¬«ƒ»ƒƒƒ¿«∆»ƒ¿…«∆≈»
ÚÙM‰ Èea¯a ÚtLeÓ ‡e‰L (‡l‡ ,ÂÈÎ¯ˆ למה מעבר הרבה ¿»»∆»∆¿»¿ƒ«∆«

לו. זקוק ‰È‰שהוא ‰LnL ‰Êc ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈¿∆∆…∆»»
,Ô·eÓ ,˙eiÁe¯a ¯ÈLÚ ‰È‰L ÈÙÏ ‡e‰ ˙eiÓL‚a ¯ÈLÚ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆»»»ƒ¿»ƒ»
‰È‰ ‡Ï ‰LÓaL ‰ÊÏ ÛÒBc¿»¿∆∆¿…∆…»»
Ìb) ÌBÏLÂŒÒÁ ÔB¯qÁ ÌeLƒ»«¿»«

ÔB¯qÁ ‡Ï נחוץ כלֿכך לא דבר של …ƒ»
ÂÈÏÚ ·Bk¯Ï ÒeÒ ˙Ó‚e„aL∆¿¿«ƒ¿»»
Ïk ÈeÏÈ‚a Ba e¯È‡‰ Èk ,('eÎÂ¿ƒ≈ƒ¿ƒ»

ÌÈÈeÏÈb‰ האלוקיים האורות של «ƒƒ
ÌÈÏÏÎp‰ ,˙BÓÏBÚÏ ÌÈÎiM‰««»ƒ»»«ƒ¿»ƒ
שייכות  להם שיש האלוקיים האורות

באים  למטה גם ומאירים לעולמות

כללי  באופן ‰ÌÈÈÚלגילוי ÈLaƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ'c אור ƒ¿«≈»»¿ƒ

של  וערכם עניינם לפי שמותאם

בפנימיות  בהם ומתלבש העולמות

הנשמה  שאור (כשם אותם ו'ממלא'

בכל  אותו) ו'ממלא' בגוף מתלבש

עניינו לפי Ïkעולם ··BÒ'Â¿≈»
,'ÔÈÓÏÚ שמאיר מוגבל בלתי אור »¿ƒ

ומאיר  מלמעלה ו'מקיף' 'סובב' בדרך

בשווה העולמות ÈeÏÈb‰L∆«ƒבכל
ÌÈÈÚc אלוקיים‰l‡ למטה ¿ƒ¿»ƒ≈∆

ÔB¯qÁ‰ ÈeÏÈÓ ‡e‰ שהעולם ƒ«ƒ»
לו  ÔÂÈkזקוק ,'‡lÓÓ‰ ¯B‡'c]¿«¿«≈≈»

,˙BÓÏBÚÏ ¯B˜Ó ‡e‰L בהיותו ∆»»»
המותאם  ומצומצם מוגבל אור

‡BÈלעולמות  ‰Ê ¯B‡Lk ÔÎÏ»≈¿∆∆≈
‡e‰ ÌÏBÚ‰ ,ÌÏBÚa ÈeÏÈ‚a¿ƒ»»»»

LnÓ ¯ÒÁ השפעה לו חסרה כי »≈«»
חיותו. ‰Bq··',ממקור ¯B‡'Â¿«≈

¯B˜nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ»
˙BÓÏBÚÏ ישיר מקור מהווה ואינו »»

BÓÏBÚÏ˙,לעולמות CiL ˜¯Â¿««»»»
אף  עלמין" כל "סובב נקרא זה ומטעם

מהעולמות  למעלה ≈«ÔÎÏשהוא 
¯B‡ ÌÏBÚa ‰lb˙Ó BÈ‡Lk¿∆≈ƒ¿«∆»»

‡e‰ ÌÏBÚc ÔB¯qÁ‰ ,‰Ê לא ∆«ƒ»¿»
חיוני  דבר לו שחסר עני כמו חסרון

חסרון אלא »¿Ó‚ec˙לקיומו
ÂÈÏÚ ·Bk¯Ï ÒeÒ'c ÔB¯qÁ‰«ƒ»¿ƒ¿»»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe .'ÂÈÙÏ ıe¯Ï „·ÚÂ40˜eÒt‰ ÏÚ41 ¿∆∆»¿»»¿«¬««≈«««»
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h"kyz'dיב ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

ז"ל  הּפסּוק 40רּבֹותינּו ּבּיֹום 41על אלקים ויכל ְֱִֵַַַַַַַָֹ

ּבא  מנּוחה , - חסר העֹולם היה מה ְְִִֵַַָָָָָָָהּׁשביעי,

'סֹובב' ּבחינת היא מנּוחה מנּוחה, ּבא - ְְְִִֵַַָָָָׁשּבת

 ֿ ואףֿעל ּבעֹולם, הּמתלּבׁש מהאֹור ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה

העֹולם  היה ּבעֹולם, זה ּגילּוי היה ּכׁשּלא ְִִֵֶֶָָָָָָָָֹּפי-ּכן

איזה  חסר ׁשהיה לא הּוא זה ׁשחּסרֹון אּלא ִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹחסר,

ּדהעֹולם  הּפרטים ּכל ּכי עצמֹו, ּבעֹולם ְְְְִִַַָָָָָָָּפרט

הּמתלּבׁש (אֹור הּבריאה מלאכת עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָנתהּוּו

היה  ׁשהעֹולם וזה ׁשּבת, לפני  ׁשּנׁשלמה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּבעֹולם)

לרּכֹוב  ּד'סּוס החּסרֹון ּדּוגמת הּוא - מנּוחה ְְְְִִֵַַָָָחסר

חּיּותֹו), קּיּום לצֹור הכרחי ּדבר זה (ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעליו'

הּסֹובב', 'אֹור ונתּגּלה ונמׁש ׁשּבת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָּוכׁשּבא

ּדמׁשה  העׁשירּות וענין זה. חּסרֹון ּגם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹנתמּלא

הּגילּויים  ּבגילּוי ּבֹו ׁשהאירּו זה על ּדנֹוסף ְְִִִִֵֶֶַַָהּוא,

ּגם  ּבגילּוי אצלֹו האיר ו'סֹובב'], ְְְְִִִֵֵֵֶַַּד'ממּלא'

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְִִֵֶַַַָָהּגילּוי

ּבהּמאמר  וכּמבאר ׁשּמׁשה 42לעֹולמֹות. ּדזה , ְְְְֲֶֶֶַַַָָָָֹֹ

'ּדעת  ּבחינת הּוא ׁשּמׁשה לפי הּוא עׁשיר ְְְִִִִֶֶַַַָָֹנקרא

'ּדעת  על עליֹון' ׁשּב'דעת ּומהּמעלֹות ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַעליֹון'.

מחיצֹונּיּות  מקּבל ּתחּתֹון' ׁש'ּדעת הּוא, ְְְִִֵֵֶַַַַַּתחּתֹון'

מקּבל  עליֹון' ו'דעת סֹובב, - ארי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַהּכתר,

אֹורֿאיןֿסֹוף  – עּתיק הּכתר, ְִִִִֵֶֶַַמּפנימּיּות

להבין  צרי ועלּֿפיֿזה עֹולמֹות. מּגדר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּלמעלה

למׁשה', ּד'תפּלה הענין יֹותר עׁשיר,עֹוד ּתפּלת ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ

את  ימּלא ׁשהּקּב"ה הּוא הּתפלה ענין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

ּבגׁשמּיּות  הן עׁשיר היה ׁשּמׁשה וכיון ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹמחסֹורֹו,

חסר  היה ׁשּלא רק לא הרי ּברּוחנּיּות, ְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹוהן

החּסרון  ענין אצל ֹו ׁשּי היה ׁשּלא אּלא ּדבר, ׁשּום ענין 43(ּבפֹועל) ּומהּו , ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּלֹו. ְִֶַָהּתפלה

(ּבהמאמר e˜e„˙ו) ּבזה עצמֹו44הּבאּור ּבׁשביל לא היא עׁשיר ּדתפּלת ,( ¿«ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
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א.40) לח, סנהדרין - חצבה תוד"ה ט). פ"י, ב"ר (וראה א ט, מגילה - ויכל ד"ה פירש"י ב. ב, בראשית עה"פ פירש"י

שם.41) נג.42)בראשית ע' שם וראה נח. ע' תר"ס 43.34)סה"מ שבהערה למשה תפלה ד"ה בארוכה ע'44)ראה שם

נח.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÌÈ˜Ï‡ ÏÎÈÂ ברוך הקדוש הבריאה ימי ששת שבמשך «¿«¡…ƒ««¿ƒƒ

לגמרי הבריאה מלאכת את והשלים, סיים כילה, ‰ÌÏBÚהוא ‰È‰ ‰Ó«»»»»
,‰ÁeÓ ‡a - ˙aL ‡a ,‰ÁeÓ - ¯ÒÁ של הפנימית והמשמעות »≈¿»»«»»¿»

היא  B‡‰Ó¯הדברים ‰ÏÚÓlL '··BÒ' ˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÁeÓ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿«¿»≈»
ÌÏBÚa,ה'ממלא' LaÏ˙n‰«ƒ¿«≈»»

‰È‰ ‡lLk Ôk-ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈¿∆…»»
ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ,ÌÏBÚa ‰Ê ÈeÏÈbƒ∆»»»»»»

‰Ê ÔB¯qÁL ‡l‡ ,¯ÒÁ העדר »≈∆»∆ƒ»∆
ה'סובב' אור של Ï‡הגילוי ‡e‰…

ÌÏBÚa Ë¯t ‰ÊÈ‡ ¯ÒÁ ‰È‰L∆»»»≈≈∆¿»»»
ÌÈË¯t‰ Ïk Èk ,BÓˆÚ«¿ƒ»«¿»ƒ
È„ÈŒÏÚ ee‰˙ ÌÏBÚ‰c¿»»ƒ¿««¿≈

¯B‡) ‰‡È¯a‰ ˙Î‡ÏÓ'ה'ממלא ¿∆∆«¿ƒ»
‰ÓÏLpL (ÌÏBÚa LaÏ˙n‰«ƒ¿«≈»»∆ƒ¿¿»
‰È‰ ÌÏBÚ‰L ‰ÊÂ ,˙aL ÈÙÏƒ¿≈«»¿∆∆»»»»
˙Ó‚ec ‡e‰ - ‰ÁeÓ ¯ÒÁ»≈¿»¿«
'ÂÈÏÚ ·Bk¯Ï ÒeÒ'c ÔB¯qÁ‰«ƒ»¿ƒ¿»»
C¯BˆÏ ÈÁ¯Î‰ ¯·c ‰Ê ÔÈ‡L)∆≈∆»»∆¿≈ƒ¿∆

Á Ìei˜˙aL ‡aLÎe ,(B˙ei ƒ«¿∆»«»
'··Bq‰ ¯B‡' ‰lb˙Â CLÓÂ¿ƒ¿«¿ƒ¿«»«≈

מהעולם, Ìbשלמעלה ‡lÓ˙ƒ¿«≈«
‰Ê ÔB¯qÁ להיות הפך והעולם ƒ»∆

חסרון. כל ללא »¿ÔÈÚÂ¿ƒמושלם
˙e¯ÈLÚ‰ הגדולה הרוחנית »¬ƒ

‰Ê ÏÚ ÛÒBc ,‡e‰ ‰LÓc¿…∆¿»«∆
ÌÈÈeÏÈb‰ ÈeÏÈ‚a Ba e¯È‡‰L∆≈ƒ¿ƒ«ƒƒ
¯È‡‰ ,['··BÒ'Â '‡lÓÓ'cƒ¿«≈¿≈≈ƒ
ÈeÏÈb‰ Ìb ÈeÏÈ‚a BÏˆ‡∆¿¿ƒ««ƒ
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c¿≈∆¿«¿»

˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ מאור הנעלה ƒ«»»»
אבל  בעולמות מתלבש שאינו ה'סובב'

לעולמות. שייכות לו «…¿»¿nÎÂ·‡¯יש
¯Ó‡n‰a42, הרבי של הנזכר ¿««¬»

˜¯‡הרש"ב  ‰LnL ‰Êc¿∆∆…∆ƒ¿»
‡e‰ ‰LnL ÈÙÏ ‡e‰ ¯ÈLÚ»ƒ¿ƒ∆…∆

'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÈÁa כמבואר ¿ƒ«««∆¿
דעות  "אֿל הפסוק על החסידות בתורת

תפיסות) (גישות, 'דעות' שתי שיש ה'"

מצד  הם שהדברים כפי - עליון", "דעת

התפיסה  והיא העליונה, האלוקות

האמיתית, המציאות היא שהאלוקות

הנבראים  מצד הם שהדברים כפי – תחתון" ו"דעת לאלוקות. בטל והעולם

למציאות  עצמם הרואים BÏÚn‰Óe˙התחתונים Ú„'aL˙היתרונות . ≈««¬∆¿««
Ïa˜Ó 'ÔBzÁz ˙Úc'L ,‡e‰ 'ÔBzÁz ˙Úc' ÏÚ 'ÔBÈÏÚ אור ∆¿««««¿∆«««¿¿«≈

אלוקי  ‰k˙¯ושפע ˙eiBˆÈÁÓ שבבחינת והנמוכה החיצונית הבחינה ≈ƒƒ«∆∆
מעשר  (שלמעלה עליון" 'כתר

הנקראת  (בחינת ‡¯CÈהספירות), ¬ƒ
של  הבחינה והיא – אנפין") "אריך

··BÒ כל ה"סובב האלוקי (האור ≈
Ïa˜Óעלמין"), 'ÔBÈÏÚ ˙Ú„'Â¿««∆¿¿«≈

,¯˙k‰ ˙eiÓÈtÓ הבחינה ƒ¿ƒƒ«∆∆
'כתר  שבבחינת והנעלית הפנימית

הנקראת  "עתיק ÈzÚ˜עליון' (בחינת «ƒ
– ≈‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bיומין")

˙BÓÏBÚ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ואינו ∆¿«¿»ƒ∆∆»
כלל. לעולמות שייך

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ היתה רבינו שלמשה ¿«ƒ∆
כדי  עד ביותר גדולה רוחנית עשירות

אין  אור עליון, 'דעת בו שהאירה כך

לעולמות, משייכות שלמעלה סוף

ÔÈÚ‰ ¯˙BÈ „BÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿»
˙lÙz ,'‰LÓÏ ‰lÙ˙'cƒ¿ƒ»¿…∆¿ƒ«
‡e‰ ‰ÏÙz‰ ÔÈÚ È¯‰ ,¯ÈLÚ»ƒ¬≈ƒ¿««¿ƒ»

ותחינה  lÓÈ‡בקשה ‰"aw‰L∆«»»¿«≈
‰LnL ÔÂÈÎÂ ,B¯BÒÁÓ ˙‡∆«¿¿≈»∆…∆
Ô‰Â ˙eiÓL‚a Ô‰ ¯ÈLÚ ‰È‰»»»ƒ≈¿«¿ƒ¿≈
‡lL ˜¯ ‡Ï È¯‰ ,˙eiÁe¯a¿»ƒ¬≈…«∆…
,¯·c ÌeL (ÏÚBÙa) ¯ÒÁ ‰È‰»»»≈¿«»»

CiL ‰È‰ ‡lL ‡l‡ ואפשרי ∆»∆…»»«»
ÔÂ¯qÁ‰ ÔÈÚ BÏˆ‡43e‰Óe , ∆¿ƒ¿««ƒ»…«

?BlL ‰ÏÙz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»∆
‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e (Â¿««≈»∆

¯Ó‡Ó‰a)44 הרבי של הנזכר ¿««¬»
‰È‡הרש"ב  ¯ÈLÚ ˙lÙ˙c ,(ƒ¿ƒ«»ƒƒ

BÓˆÚ ÏÈ·La ‡Ï אכן עצמו לו כי …ƒ¿ƒ«¿
ולא  בגשמיות לא דבר שום חסר לא
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'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ּבּמדרׁש ּכדאיתא יׂשראל. ּכנסת ּבׁשביל 45אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

הּדבר  למה מׁשל למׁשה', 'ּתפּלה הּפסּוק ְְְִֶַַַַָָָָָָֹעל

כּו' הּמל מאת כּו' ליטֹול ׁשּבאּו לׁשלׁשה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּדֹומה,

מבּקׁש. אּתה מה הּמל לֹו אמר הּׁשליׁשי, ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּבא

מדינה  אּלא ּדבר, עצמי על מבּקׁש איני לֹו, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָאמר

כּו', ׁשּתּבנה ּגזֹור ,ׁשּל והיא חרבה היא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָּפלֹונית

יׂשראל. ּבׁשביל אּלא לעצמֹו ּבקׁש לא מׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּכ

ּדלפי  נֹוסף. לבאּור צרי זה ּבאּור ְְְְִִִִֵֵֶָָָולכאֹורה,

(ּבׁשביל  מתּפּלל ׁשהעׁשיר הּתפלה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָהּנ"ל,

ׁשהּוא  [ּדזה ׁשּלֹו להעׁשירּות ׁשּיכת אינּה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאחרים)

רֹוצה  ׁשהּוא מּפני הּוא אחרים, ּבׁשביל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַמתּפּלל

הּוא  (ּבפׁשטּות) עׁשיר ּתפּלת ּופרּוׁש ְְְְִִֵַַָָָּבטֹובתם],

עׁשיר  ׁשהּוא מּפני היא ׁשּלֹו .46ׁשה ּתפלה ְְִִִִֵֶֶֶַָָ

Ô·eÈÂ ּבהּמאמר המבאר עלּֿפי ּדכנסת 44זה ¿»ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹ

מׁשה  ּובּקׁשת מלכּות, ּבחינת היא ְְְִִִֵֶַַַַָָֹיׂשראל

יׂשראל  (ּבׁשביל היתה יׂשראל ּכנסת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָעבּור

ולכן  הּמלכּות. ספירת ּבׁשביל וגם) 47ּכפׁשּוטם, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

יׂשרא  ּכנסת עבּור מׁשה ׁשּבּקׁשת ּבּמדרׁש ל אֹומר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

כּו', ּפלֹונית מדינה הּבּקׁשה עלּֿדר ְְִִִֶֶַַַָָָהיא

החּסרֹון  הּוא חרבה והיא מלכּות, היא ְְְֲִִִִִֵַַָָָּדמדינה

והּבּקׁשה  הּירח), מיעּוט (ענין ּבּמלכּות ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָׁשּנעׂשה

 ֿ אֹור עצמּות ּגיּלּוי ׁשּיּומׁש היא ׁשּתּבנה ְְְִִִֶֶֶַַָּגזֹור

ּבבחינת  ּתּבנה ׁשעלֿידיֿזה ּבמלכּות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָאיןֿסֹוף

ּדמלכּות  החּסרֹון ּדכׁשּנתמּלא עד. עדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּבנין

ׁשאז  לּמלכּות, ׁשּׁשּי הּגילּוי ּבּה ׁשּנמׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעלֿידי

קֹודם  ׁשהיתה ּכמֹו להּדרּגא מתעּלית ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָהיא

ׁשהאֹור  אפׁשר אזי האֹור, מּמּנה ונחסר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנסּתּלק
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שם.45) באבער תהלים מדרש עה"פ. ויל"ש טוב עני.46)שוחר שהוא מפני היא שלו שהתפלה עני, תפלת בדוגמת ָ

סב.47) ע' שם תר"ס סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡„k˙‡ברוחניות  .Ï‡¯NÈ ˙Òk ÏÈ·La ‡l‡ שמובא כפי ∆»ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»
L¯„na45˜eÒt‰ ÏÚ הזה¯·c‰ ‰ÓÏ ÏLÓ ,'‰LÓÏ ‰lÙz' «ƒ¿»««»¿ƒ»¿…∆»»¿««»»

‡a 'eÎ CÏn‰ ˙‡Ó 'eÎ ÏBËÈÏ e‡aL ‰LÏLÏ ,‰ÓBc∆ƒ¿…»∆»ƒ≈≈«∆∆»
ÈÈ‡ ,BÏ ¯Ó‡ .Lw·Ó ‰z‡ ‰Ó CÏn‰ BÏ ¯Ó‡ ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ»««∆∆»«»¿«≈»«≈ƒ

‡l‡ ,¯·c ÈÓˆÚ ÏÚ Lw·Ó¿«≈««¿ƒ»»∆»
‰·¯Á ‡È‰ ˙ÈBÏt ‰È„Ó¿ƒ»¿ƒƒ¬≈»
,'eÎ ‰azL ¯BÊb ,ElL ‡È‰Â¿ƒ∆¿¿∆ƒ»∆
BÓˆÚÏ L˜a ‡Ï ‰LÓ Ck»…∆…ƒ≈¿«¿

Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡l‡ לשון (וזה ∆»ƒ¿ƒƒ¿»≈
הדבר  למה שמעוני': ב'ילקוט המדרש

ליטול  שבאו אדם בני לשלשה דומה

וכבדו. הראשון בא מלך, של דרוריא

לו  אמר מבקש. אתה מה לו: אמר

מבקש  אני שמרדתי המרד בשביל

השני  בא לו. נתן דרוריא, לי שתתן

מה  לו: אמר השלישי, בא לו. ונתן

על  מבקש איני לו אמר מבקש, אתה

חרבה  פלונית מדינה אלא כלום עצמי

שתב  גזור שלך המלך והיא לו אמר נה.

בא זו  דוד כך לך. היא גדולה עטרה

לו: אמר מבקש, מה לו: אמר להתפלל,

בא  צדק. ה' שמעה תפלתי תשמע

אמר  מבקש. אתה מה לו: אמר חבקוק,

בשגגה  לפניך שאמרתי מה כל לו:

מושלכים  וחבריו חנניה שראה אמרתי,

חנניא  ר' וראה ונמלטין, האש לכבשן

ונשרפין. באור ניתנין וחבריו תרדיון בן

מבקש, אתה מה לו אמר משה, בא

אמר  הזה. העם לעוון נא סלח לו: אמר

שאני  לך היא גדולה עטרה זו לו:

מפניך"). רצוני מעביר

‰Ê ¯e‡a ,‰¯B‡ÎÏÂ שמשה ¿ƒ¿»≈∆
חסר  ולא עשיר שהיה למרות התפלל

כי  ברוחניות או בגשמיות דבר לו

אלא  עצמו בשביל הייתה לא תפילתו

ישראל  כנסת e‡·Ï¯בשביל CÈ¯»̂ƒ¿≈
ÛÒB על מלא מענה אינו ועדיין »

‰ÏÙz‰השאלה. ,Ï"p‰ ÈÙÏcƒ¿ƒ«««¿ƒ»
˙e¯ÈLÚ‰Ï ˙ÎiL dÈ‡ (ÌÈ¯Á‡ ÏÈ·La) Ïlt˙Ó ¯ÈLÚ‰L∆∆»ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ¬≈ƒ≈»«∆∆¿»¬ƒ
‡e‰L ÈtÓ ‡e‰ ,ÌÈ¯Á‡ ÏÈ·La Ïlt˙Ó ‡e‰L ‰Êc] BlL∆¿∆∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¬≈ƒƒ¿≈∆

Ì˙·BËa ‰ˆB¯ למענם‡e‰ (˙eËLÙa) ¯ÈLÚ ˙lÙz Le¯Ùe ,[ ∆¿»»≈¿ƒ«»ƒ¿«¿
¯ÈLÚ ‡e‰L ÈtÓ ‡È‰ BlL ‰ÏÙz‰L46 לעשירות שייכת והיא ∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿≈∆»ƒ

כפי  התפילה עניין ביאור להיות צריך השאלה על הביאור ולכן עצמו שלו

להלן. שיתבאר וכפי מהעשירות, כתוצאה באה שהיא

‰Ê Ô·eÈÂ מבאר ישראל כנסת על היתה משה שתפלת הביאור כיצד ההסבר ¿»∆
לעשיר" "תפלה של והתוכן הענין Ó‡n‰a¯מה ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ44 «ƒ«¿…»¿««¬»

˙ÈÁa ‡È‰ Ï‡¯NÈ ˙ÒÎcƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«
Lw·e˙העליונה,eÎÏÓ˙ספירת  «¿«»«

Ï‡¯NÈ ˙Òk ¯e·Ú ‰LÓ…∆¬¿∆∆ƒ¿»≈
ÏÈ·La) ‰˙È‰ בניÏ‡¯NÈ »¿»ƒ¿ƒƒ¿»≈

ÏÈ·La (Ì‚Â ,ÌËeLÙkƒ¿»¿«ƒ¿ƒ
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ.האלוקית ¿ƒ«««¿

ÔÎÏÂ47L¯„na ¯ÓB‡ ¿»≈≈«ƒ¿»
Òk ¯e·Ú ‰LÓ ˙LwaL˙ ∆«»«…∆¬¿∆∆

‰Lwa‰ C¯cŒÏÚ ‡È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ«∆∆««»»
מהמלך  האדם ÈBÏt˙של ‰È„Ó¿ƒ»¿ƒ

'eÎ,שתיבנה עליה גזור חרבה, שלך

וטובתו, עצמו המלך עבור בקשה היינו

הוא  בנמשל, למעלה, העניין ותוכן

‡È‰Â ,˙eÎÏÓ ‡È‰ ‰È„Ócƒ¿ƒ»ƒ«¿¿ƒ
‰NÚpL ÔB¯qÁ‰ ‡e‰ ‰·¯Á¬≈»«ƒ»∆«¬»
Á¯i‰ ËeÚÈÓ ÔÈÚ) ˙eÎÏna««¿ƒ¿«ƒ«»≈«
ספירת  וחסידות, בקבלה כמבואר

משל  ועניין תוכן לה אין המלכות

והיא  כלום") מגרמא לה ("לית עצמה

שלמעלה  מהספירות ושפע אור מקבלת

הוא  'מקבל' בחינת של זה וענין ממנה,

משלו  אור לו שאין הירח של ענינו

מה'משפיע', אורו את מקבל והוא

שבתחילת  הירח, ומיעוט השמש.

השמש  כמו גדול מאור היה הבריאה

החיסרון  את מסמל נתמעט ואחרֿכך

המלכות), ««»»¿Lwa‰Â‰שבספירת
‰È‡מהמלך  ‰azL ¯BÊb¿∆ƒ»∆ƒ

'חריבה' תהיה לא המלכות שספירת

אלא  ÈelÈbו'חסרה' CLÓeiL∆¿«ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ התגלות «¿≈

האינסופי  האלוקי האור של מהעצמיות

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ˙eÎÏÓa תהיה לא ««¿∆«¿≈∆
אלא  ו'חסרה' 'חרבה' ∆«azƒ‰המלכות

„Ú È„Ú ÔÈa ˙ÈÁ·a.לנצח שבנוי ‰ÔB¯qÁבניין ‡lÓ˙pLÎc ƒ¿ƒ«ƒ¿»¬≈«ƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ»
ÈeÏÈb‰ da CLÓpL È„ÈŒÏÚ ˙eÎÏÓc האלוקי האור CiMLשל ¿«¿«¿≈∆ƒ¿»»«ƒ∆«»

Ì„B˜ ‰˙È‰L BÓk ‡b¯c‰Ï ˙ÈlÚ˙Ó ‡È‰ Ê‡L ,˙eÎÏnÏ««¿∆»ƒƒ¿«≈¿««¿»¿∆»¿»∆
ÈÊ‡ ,¯B‡‰ ‰pnÓ ¯ÒÁÂ ˜lzÒpL ונעשה נשלם החיסרון אמנם ∆ƒ¿«≈¿∆¿«ƒ∆»»¬«
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יג h"kyz'd ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

ז"ל  הּפסּוק 40רּבֹותינּו ּבּיֹום 41על אלקים ויכל ְֱִֵַַַַַַַָֹ

ּבא  מנּוחה , - חסר העֹולם היה מה ְְִִֵַַָָָָָָָהּׁשביעי,

'סֹובב' ּבחינת היא מנּוחה מנּוחה, ּבא - ְְְִִֵַַָָָָׁשּבת

 ֿ ואףֿעל ּבעֹולם, הּמתלּבׁש מהאֹור ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה

העֹולם  היה ּבעֹולם, זה ּגילּוי היה ּכׁשּלא ְִִֵֶֶָָָָָָָָֹּפי-ּכן

איזה  חסר ׁשהיה לא הּוא זה ׁשחּסרֹון אּלא ִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹחסר,

ּדהעֹולם  הּפרטים ּכל ּכי עצמֹו, ּבעֹולם ְְְְִִַַָָָָָָָּפרט

הּמתלּבׁש (אֹור הּבריאה מלאכת עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָנתהּוּו

היה  ׁשהעֹולם וזה ׁשּבת, לפני  ׁשּנׁשלמה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּבעֹולם)

לרּכֹוב  ּד'סּוס החּסרֹון ּדּוגמת הּוא - מנּוחה ְְְְִִֵַַָָָחסר

חּיּותֹו), קּיּום לצֹור הכרחי ּדבר זה (ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעליו'

הּסֹובב', 'אֹור ונתּגּלה ונמׁש ׁשּבת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָּוכׁשּבא

ּדמׁשה  העׁשירּות וענין זה. חּסרֹון ּגם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹנתמּלא

הּגילּויים  ּבגילּוי ּבֹו ׁשהאירּו זה על ּדנֹוסף ְְִִִִֵֶֶַַָהּוא,

ּגם  ּבגילּוי אצלֹו האיר ו'סֹובב'], ְְְְִִִֵֵֵֶַַּד'ממּלא'

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְִִֵֶַַַָָהּגילּוי

ּבהּמאמר  וכּמבאר ׁשּמׁשה 42לעֹולמֹות. ּדזה , ְְְְֲֶֶֶַַַָָָָֹֹ

'ּדעת  ּבחינת הּוא ׁשּמׁשה לפי הּוא עׁשיר ְְְִִִִֶֶַַַָָֹנקרא

'ּדעת  על עליֹון' ׁשּב'דעת ּומהּמעלֹות ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַעליֹון'.

מחיצֹונּיּות  מקּבל ּתחּתֹון' ׁש'ּדעת הּוא, ְְְִִֵֵֶַַַַַּתחּתֹון'

מקּבל  עליֹון' ו'דעת סֹובב, - ארי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַהּכתר,

אֹורֿאיןֿסֹוף  – עּתיק הּכתר, ְִִִִֵֶֶַַמּפנימּיּות

להבין  צרי ועלּֿפיֿזה עֹולמֹות. מּגדר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּלמעלה

למׁשה', ּד'תפּלה הענין יֹותר עׁשיר,עֹוד ּתפּלת ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ

את  ימּלא ׁשהּקּב"ה הּוא הּתפלה ענין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

ּבגׁשמּיּות  הן עׁשיר היה ׁשּמׁשה וכיון ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹמחסֹורֹו,

חסר  היה ׁשּלא רק לא הרי ּברּוחנּיּות, ְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹוהן

החּסרון  ענין אצל ֹו ׁשּי היה ׁשּלא אּלא ּדבר, ׁשּום ענין 43(ּבפֹועל) ּומהּו , ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּלֹו. ְִֶַָהּתפלה

(ּבהמאמר e˜e„˙ו) ּבזה עצמֹו44הּבאּור ּבׁשביל לא היא עׁשיר ּדתפּלת ,( ¿«ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
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א.40) לח, סנהדרין - חצבה תוד"ה ט). פ"י, ב"ר (וראה א ט, מגילה - ויכל ד"ה פירש"י ב. ב, בראשית עה"פ פירש"י

שם.41) נג.42)בראשית ע' שם וראה נח. ע' תר"ס 43.34)סה"מ שבהערה למשה תפלה ד"ה בארוכה ע'44)ראה שם

נח.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÌÈ˜Ï‡ ÏÎÈÂ ברוך הקדוש הבריאה ימי ששת שבמשך «¿«¡…ƒ««¿ƒƒ

לגמרי הבריאה מלאכת את והשלים, סיים כילה, ‰ÌÏBÚהוא ‰È‰ ‰Ó«»»»»
,‰ÁeÓ ‡a - ˙aL ‡a ,‰ÁeÓ - ¯ÒÁ של הפנימית והמשמעות »≈¿»»«»»¿»

היא  B‡‰Ó¯הדברים ‰ÏÚÓlL '··BÒ' ˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÁeÓ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿«¿»≈»
ÌÏBÚa,ה'ממלא' LaÏ˙n‰«ƒ¿«≈»»

‰È‰ ‡lLk Ôk-ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈¿∆…»»
ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ,ÌÏBÚa ‰Ê ÈeÏÈbƒ∆»»»»»»

‰Ê ÔB¯qÁL ‡l‡ ,¯ÒÁ העדר »≈∆»∆ƒ»∆
ה'סובב' אור של Ï‡הגילוי ‡e‰…

ÌÏBÚa Ë¯t ‰ÊÈ‡ ¯ÒÁ ‰È‰L∆»»»≈≈∆¿»»»
ÌÈË¯t‰ Ïk Èk ,BÓˆÚ«¿ƒ»«¿»ƒ
È„ÈŒÏÚ ee‰˙ ÌÏBÚ‰c¿»»ƒ¿««¿≈

¯B‡) ‰‡È¯a‰ ˙Î‡ÏÓ'ה'ממלא ¿∆∆«¿ƒ»
‰ÓÏLpL (ÌÏBÚa LaÏ˙n‰«ƒ¿«≈»»∆ƒ¿¿»
‰È‰ ÌÏBÚ‰L ‰ÊÂ ,˙aL ÈÙÏƒ¿≈«»¿∆∆»»»»
˙Ó‚ec ‡e‰ - ‰ÁeÓ ¯ÒÁ»≈¿»¿«
'ÂÈÏÚ ·Bk¯Ï ÒeÒ'c ÔB¯qÁ‰«ƒ»¿ƒ¿»»
C¯BˆÏ ÈÁ¯Î‰ ¯·c ‰Ê ÔÈ‡L)∆≈∆»»∆¿≈ƒ¿∆

Á Ìei˜˙aL ‡aLÎe ,(B˙ei ƒ«¿∆»«»
'··Bq‰ ¯B‡' ‰lb˙Â CLÓÂ¿ƒ¿«¿ƒ¿«»«≈

מהעולם, Ìbשלמעלה ‡lÓ˙ƒ¿«≈«
‰Ê ÔB¯qÁ להיות הפך והעולם ƒ»∆

חסרון. כל ללא »¿ÔÈÚÂ¿ƒמושלם
˙e¯ÈLÚ‰ הגדולה הרוחנית »¬ƒ

‰Ê ÏÚ ÛÒBc ,‡e‰ ‰LÓc¿…∆¿»«∆
ÌÈÈeÏÈb‰ ÈeÏÈ‚a Ba e¯È‡‰L∆≈ƒ¿ƒ«ƒƒ
¯È‡‰ ,['··BÒ'Â '‡lÓÓ'cƒ¿«≈¿≈≈ƒ
ÈeÏÈb‰ Ìb ÈeÏÈ‚a BÏˆ‡∆¿¿ƒ««ƒ
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c¿≈∆¿«¿»

˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ מאור הנעלה ƒ«»»»
אבל  בעולמות מתלבש שאינו ה'סובב'

לעולמות. שייכות לו «…¿»¿nÎÂ·‡¯יש
¯Ó‡n‰a42, הרבי של הנזכר ¿««¬»

˜¯‡הרש"ב  ‰LnL ‰Êc¿∆∆…∆ƒ¿»
‡e‰ ‰LnL ÈÙÏ ‡e‰ ¯ÈLÚ»ƒ¿ƒ∆…∆

'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÈÁa כמבואר ¿ƒ«««∆¿
דעות  "אֿל הפסוק על החסידות בתורת

תפיסות) (גישות, 'דעות' שתי שיש ה'"

מצד  הם שהדברים כפי - עליון", "דעת

התפיסה  והיא העליונה, האלוקות

האמיתית, המציאות היא שהאלוקות

הנבראים  מצד הם שהדברים כפי – תחתון" ו"דעת לאלוקות. בטל והעולם

למציאות  עצמם הרואים BÏÚn‰Óe˙התחתונים Ú„'aL˙היתרונות . ≈««¬∆¿««
Ïa˜Ó 'ÔBzÁz ˙Úc'L ,‡e‰ 'ÔBzÁz ˙Úc' ÏÚ 'ÔBÈÏÚ אור ∆¿««««¿∆«««¿¿«≈

אלוקי  ‰k˙¯ושפע ˙eiBˆÈÁÓ שבבחינת והנמוכה החיצונית הבחינה ≈ƒƒ«∆∆
מעשר  (שלמעלה עליון" 'כתר

הנקראת  (בחינת ‡¯CÈהספירות), ¬ƒ
של  הבחינה והיא – אנפין") "אריך

··BÒ כל ה"סובב האלוקי (האור ≈
Ïa˜Óעלמין"), 'ÔBÈÏÚ ˙Ú„'Â¿««∆¿¿«≈

,¯˙k‰ ˙eiÓÈtÓ הבחינה ƒ¿ƒƒ«∆∆
'כתר  שבבחינת והנעלית הפנימית

הנקראת  "עתיק ÈzÚ˜עליון' (בחינת «ƒ
– ≈‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bיומין")

˙BÓÏBÚ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ואינו ∆¿«¿»ƒ∆∆»
כלל. לעולמות שייך

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ היתה רבינו שלמשה ¿«ƒ∆
כדי  עד ביותר גדולה רוחנית עשירות

אין  אור עליון, 'דעת בו שהאירה כך

לעולמות, משייכות שלמעלה סוף

ÔÈÚ‰ ¯˙BÈ „BÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿»
˙lÙz ,'‰LÓÏ ‰lÙ˙'cƒ¿ƒ»¿…∆¿ƒ«
‡e‰ ‰ÏÙz‰ ÔÈÚ È¯‰ ,¯ÈLÚ»ƒ¬≈ƒ¿««¿ƒ»

ותחינה  lÓÈ‡בקשה ‰"aw‰L∆«»»¿«≈
‰LnL ÔÂÈÎÂ ,B¯BÒÁÓ ˙‡∆«¿¿≈»∆…∆
Ô‰Â ˙eiÓL‚a Ô‰ ¯ÈLÚ ‰È‰»»»ƒ≈¿«¿ƒ¿≈
‡lL ˜¯ ‡Ï È¯‰ ,˙eiÁe¯a¿»ƒ¬≈…«∆…
,¯·c ÌeL (ÏÚBÙa) ¯ÒÁ ‰È‰»»»≈¿«»»

CiL ‰È‰ ‡lL ‡l‡ ואפשרי ∆»∆…»»«»
ÔÂ¯qÁ‰ ÔÈÚ BÏˆ‡43e‰Óe , ∆¿ƒ¿««ƒ»…«

?BlL ‰ÏÙz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»∆
‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e (Â¿««≈»∆

¯Ó‡Ó‰a)44 הרבי של הנזכר ¿««¬»
‰È‡הרש"ב  ¯ÈLÚ ˙lÙ˙c ,(ƒ¿ƒ«»ƒƒ

BÓˆÚ ÏÈ·La ‡Ï אכן עצמו לו כי …ƒ¿ƒ«¿
ולא  בגשמיות לא דבר שום חסר לא
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'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ּבּמדרׁש ּכדאיתא יׂשראל. ּכנסת ּבׁשביל 45אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

הּדבר  למה מׁשל למׁשה', 'ּתפּלה הּפסּוק ְְְִֶַַַַָָָָָָֹעל

כּו' הּמל מאת כּו' ליטֹול ׁשּבאּו לׁשלׁשה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּדֹומה,

מבּקׁש. אּתה מה הּמל לֹו אמר הּׁשליׁשי, ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּבא

מדינה  אּלא ּדבר, עצמי על מבּקׁש איני לֹו, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָאמר

כּו', ׁשּתּבנה ּגזֹור ,ׁשּל והיא חרבה היא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָּפלֹונית

יׂשראל. ּבׁשביל אּלא לעצמֹו ּבקׁש לא מׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּכ

ּדלפי  נֹוסף. לבאּור צרי זה ּבאּור ְְְְִִִִֵֵֶָָָולכאֹורה,

(ּבׁשביל  מתּפּלל ׁשהעׁשיר הּתפלה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָהּנ"ל,

ׁשהּוא  [ּדזה ׁשּלֹו להעׁשירּות ׁשּיכת אינּה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאחרים)

רֹוצה  ׁשהּוא מּפני הּוא אחרים, ּבׁשביל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַמתּפּלל

הּוא  (ּבפׁשטּות) עׁשיר ּתפּלת ּופרּוׁש ְְְְִִֵַַָָָּבטֹובתם],

עׁשיר  ׁשהּוא מּפני היא ׁשּלֹו .46ׁשה ּתפלה ְְִִִִֵֶֶֶַָָ

Ô·eÈÂ ּבהּמאמר המבאר עלּֿפי ּדכנסת 44זה ¿»ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹ

מׁשה  ּובּקׁשת מלכּות, ּבחינת היא ְְְִִִֵֶַַַַָָֹיׂשראל

יׂשראל  (ּבׁשביל היתה יׂשראל ּכנסת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָעבּור

ולכן  הּמלכּות. ספירת ּבׁשביל וגם) 47ּכפׁשּוטם, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

יׂשרא  ּכנסת עבּור מׁשה ׁשּבּקׁשת ּבּמדרׁש ל אֹומר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

כּו', ּפלֹונית מדינה הּבּקׁשה עלּֿדר ְְִִִֶֶַַַָָָהיא

החּסרֹון  הּוא חרבה והיא מלכּות, היא ְְְֲִִִִִֵַַָָָּדמדינה

והּבּקׁשה  הּירח), מיעּוט (ענין ּבּמלכּות ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָׁשּנעׂשה

 ֿ אֹור עצמּות ּגיּלּוי ׁשּיּומׁש היא ׁשּתּבנה ְְְִִִֶֶֶַַָּגזֹור

ּבבחינת  ּתּבנה ׁשעלֿידיֿזה ּבמלכּות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָאיןֿסֹוף

ּדמלכּות  החּסרֹון ּדכׁשּנתמּלא עד. עדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּבנין

ׁשאז  לּמלכּות, ׁשּׁשּי הּגילּוי ּבּה ׁשּנמׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעלֿידי

קֹודם  ׁשהיתה ּכמֹו להּדרּגא מתעּלית ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָהיא

ׁשהאֹור  אפׁשר אזי האֹור, מּמּנה ונחסר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנסּתּלק
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שם.45) באבער תהלים מדרש עה"פ. ויל"ש טוב עני.46)שוחר שהוא מפני היא שלו שהתפלה עני, תפלת בדוגמת ָ

סב.47) ע' שם תר"ס סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡„k˙‡ברוחניות  .Ï‡¯NÈ ˙Òk ÏÈ·La ‡l‡ שמובא כפי ∆»ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»
L¯„na45˜eÒt‰ ÏÚ הזה¯·c‰ ‰ÓÏ ÏLÓ ,'‰LÓÏ ‰lÙz' «ƒ¿»««»¿ƒ»¿…∆»»¿««»»

‡a 'eÎ CÏn‰ ˙‡Ó 'eÎ ÏBËÈÏ e‡aL ‰LÏLÏ ,‰ÓBc∆ƒ¿…»∆»ƒ≈≈«∆∆»
ÈÈ‡ ,BÏ ¯Ó‡ .Lw·Ó ‰z‡ ‰Ó CÏn‰ BÏ ¯Ó‡ ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ»««∆∆»«»¿«≈»«≈ƒ

‡l‡ ,¯·c ÈÓˆÚ ÏÚ Lw·Ó¿«≈««¿ƒ»»∆»
‰·¯Á ‡È‰ ˙ÈBÏt ‰È„Ó¿ƒ»¿ƒƒ¬≈»
,'eÎ ‰azL ¯BÊb ,ElL ‡È‰Â¿ƒ∆¿¿∆ƒ»∆
BÓˆÚÏ L˜a ‡Ï ‰LÓ Ck»…∆…ƒ≈¿«¿

Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡l‡ לשון (וזה ∆»ƒ¿ƒƒ¿»≈
הדבר  למה שמעוני': ב'ילקוט המדרש

ליטול  שבאו אדם בני לשלשה דומה

וכבדו. הראשון בא מלך, של דרוריא

לו  אמר מבקש. אתה מה לו: אמר

מבקש  אני שמרדתי המרד בשביל

השני  בא לו. נתן דרוריא, לי שתתן

מה  לו: אמר השלישי, בא לו. ונתן

על  מבקש איני לו אמר מבקש, אתה

חרבה  פלונית מדינה אלא כלום עצמי

שתב  גזור שלך המלך והיא לו אמר נה.

בא זו  דוד כך לך. היא גדולה עטרה

לו: אמר מבקש, מה לו: אמר להתפלל,

בא  צדק. ה' שמעה תפלתי תשמע

אמר  מבקש. אתה מה לו: אמר חבקוק,

בשגגה  לפניך שאמרתי מה כל לו:

מושלכים  וחבריו חנניה שראה אמרתי,

חנניא  ר' וראה ונמלטין, האש לכבשן

ונשרפין. באור ניתנין וחבריו תרדיון בן

מבקש, אתה מה לו אמר משה, בא

אמר  הזה. העם לעוון נא סלח לו: אמר

שאני  לך היא גדולה עטרה זו לו:

מפניך"). רצוני מעביר

‰Ê ¯e‡a ,‰¯B‡ÎÏÂ שמשה ¿ƒ¿»≈∆
חסר  ולא עשיר שהיה למרות התפלל

כי  ברוחניות או בגשמיות דבר לו

אלא  עצמו בשביל הייתה לא תפילתו

ישראל  כנסת e‡·Ï¯בשביל CÈ¯»̂ƒ¿≈
ÛÒB על מלא מענה אינו ועדיין »

‰ÏÙz‰השאלה. ,Ï"p‰ ÈÙÏcƒ¿ƒ«««¿ƒ»
˙e¯ÈLÚ‰Ï ˙ÎiL dÈ‡ (ÌÈ¯Á‡ ÏÈ·La) Ïlt˙Ó ¯ÈLÚ‰L∆∆»ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ¬≈ƒ≈»«∆∆¿»¬ƒ
‡e‰L ÈtÓ ‡e‰ ,ÌÈ¯Á‡ ÏÈ·La Ïlt˙Ó ‡e‰L ‰Êc] BlL∆¿∆∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¬≈ƒƒ¿≈∆

Ì˙·BËa ‰ˆB¯ למענם‡e‰ (˙eËLÙa) ¯ÈLÚ ˙lÙz Le¯Ùe ,[ ∆¿»»≈¿ƒ«»ƒ¿«¿
¯ÈLÚ ‡e‰L ÈtÓ ‡È‰ BlL ‰ÏÙz‰L46 לעשירות שייכת והיא ∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿≈∆»ƒ

כפי  התפילה עניין ביאור להיות צריך השאלה על הביאור ולכן עצמו שלו

להלן. שיתבאר וכפי מהעשירות, כתוצאה באה שהיא

‰Ê Ô·eÈÂ מבאר ישראל כנסת על היתה משה שתפלת הביאור כיצד ההסבר ¿»∆
לעשיר" "תפלה של והתוכן הענין Ó‡n‰a¯מה ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ44 «ƒ«¿…»¿««¬»

˙ÈÁa ‡È‰ Ï‡¯NÈ ˙ÒÎcƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«
Lw·e˙העליונה,eÎÏÓ˙ספירת  «¿«»«

Ï‡¯NÈ ˙Òk ¯e·Ú ‰LÓ…∆¬¿∆∆ƒ¿»≈
ÏÈ·La) ‰˙È‰ בניÏ‡¯NÈ »¿»ƒ¿ƒƒ¿»≈

ÏÈ·La (Ì‚Â ,ÌËeLÙkƒ¿»¿«ƒ¿ƒ
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ.האלוקית ¿ƒ«««¿

ÔÎÏÂ47L¯„na ¯ÓB‡ ¿»≈≈«ƒ¿»
Òk ¯e·Ú ‰LÓ ˙LwaL˙ ∆«»«…∆¬¿∆∆

‰Lwa‰ C¯cŒÏÚ ‡È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ«∆∆««»»
מהמלך  האדם ÈBÏt˙של ‰È„Ó¿ƒ»¿ƒ

'eÎ,שתיבנה עליה גזור חרבה, שלך

וטובתו, עצמו המלך עבור בקשה היינו

הוא  בנמשל, למעלה, העניין ותוכן

‡È‰Â ,˙eÎÏÓ ‡È‰ ‰È„Ócƒ¿ƒ»ƒ«¿¿ƒ
‰NÚpL ÔB¯qÁ‰ ‡e‰ ‰·¯Á¬≈»«ƒ»∆«¬»
Á¯i‰ ËeÚÈÓ ÔÈÚ) ˙eÎÏna««¿ƒ¿«ƒ«»≈«
ספירת  וחסידות, בקבלה כמבואר

משל  ועניין תוכן לה אין המלכות

והיא  כלום") מגרמא לה ("לית עצמה

שלמעלה  מהספירות ושפע אור מקבלת

הוא  'מקבל' בחינת של זה וענין ממנה,

משלו  אור לו שאין הירח של ענינו

מה'משפיע', אורו את מקבל והוא

שבתחילת  הירח, ומיעוט השמש.

השמש  כמו גדול מאור היה הבריאה

החיסרון  את מסמל נתמעט ואחרֿכך

המלכות), ««»»¿Lwa‰Â‰שבספירת
‰È‡מהמלך  ‰azL ¯BÊb¿∆ƒ»∆ƒ

'חריבה' תהיה לא המלכות שספירת

אלא  ÈelÈbו'חסרה' CLÓeiL∆¿«ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ התגלות «¿≈

האינסופי  האלוקי האור של מהעצמיות

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ˙eÎÏÓa תהיה לא ««¿∆«¿≈∆
אלא  ו'חסרה' 'חרבה' ∆«azƒ‰המלכות

„Ú È„Ú ÔÈa ˙ÈÁ·a.לנצח שבנוי ‰ÔB¯qÁבניין ‡lÓ˙pLÎc ƒ¿ƒ«ƒ¿»¬≈«ƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ»
ÈeÏÈb‰ da CLÓpL È„ÈŒÏÚ ˙eÎÏÓc האלוקי האור CiMLשל ¿«¿«¿≈∆ƒ¿»»«ƒ∆«»

Ì„B˜ ‰˙È‰L BÓk ‡b¯c‰Ï ˙ÈlÚ˙Ó ‡È‰ Ê‡L ,˙eÎÏnÏ««¿∆»ƒƒ¿«≈¿««¿»¿∆»¿»∆
ÈÊ‡ ,¯B‡‰ ‰pnÓ ¯ÒÁÂ ˜lzÒpL ונעשה נשלם החיסרון אמנם ∆ƒ¿«≈¿∆¿«ƒ∆»»¬«
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h"kyz'dיד ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

ׁשהּבנין  ּובכדי ּפעם. עֹוד יסּתּלק ּבּה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּׁשּנמׁש

ׁשּי (ׁשאין עד עדי ּבנין ּבבחינת יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלּה

ּבּה ׁשּנמׁש עלֿידי הּוא חסֿוׁשלֹום) ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּתחרב

מהאֹור  ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות ְְְִֵֵֶַַָָּגילּוי

ׁשּי אין זה ּדבאֹור  (מלכּות), לעֹולמֹות ְְִֵֶַַַַָָָָהּׁשּי

נקראת  מׁשה ׁשּתפּלת וזהּו וסילּוק. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַֹצמצּום

ׁשהּתפלה  הּוא עׁשיר ּתפּלת ּדפרּוׁש עׁשיר, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּתפּלת

זה  ּכי (ּכּנ"ל), עׁשיר ׁשהּוא מּפני היא ְִִִִֵֶֶֶַַָׁשּלֹו

עצמּות  ּגילּוי ּבמלכּות ׁשּיּומׁש התּפּלל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשּמׁשה

ּבבחינת  ּתּבנה ּדוקא (ׁשעלֿידיֿזה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאֹורֿאיןֿס ֹוף

ּבחינת  עׁשיר, ׁשהיה מּפני הּוא עד) עדי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּבנין

 ֿ אֹורֿאין עצמּות מ'עּתיק', ׁשּמקּבל עליֹון' ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַ'ּדעת

עֹולמֹות. מּגדר ׁשּלמעלה ְְִֶֶֶַָָסֹוף

ׁשל CÈ¯ˆÂז) [ׁשּתפּלתֹו הּנ"ל ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְִִִִֶֶַַָָ

אֹורֿאיןֿסֹוף  עצמּות ׁשּיּומׁש ְְֵֶֶַַֹמׁשה

עליֹון', 'ּדעת הּוא ׁשּמׁשה מּפני הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַֹּבמלכּות

ּבמלכּות], זה אֹור להמׁשי ּביכלּתֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָולכן

הּוא  מׁשה עלֿידי ּבמלכּות הּגילּוי ְְְִֵֶַַַַַַָֹהמׁשכת

למּטה  מלמעלה ּבדר ענין 48(לכאֹורה) ּומהּו . ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

היא  ּדתפּלה עׁשיר), (ּתפּלת למׁשה ְְְְִִִִִִֶַָָָֹּתפּלה

ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש למעלה. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָמּלמּטה

מּלמעלה  ּבדר היא ּבמלכּות ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָּדכׁשההמׁשכה

 ֿ אֹורֿאין עצמּות הּוא ּכׁשהּגילּוי ּגם אזי ְְְֲִֵֶַַַַַָלמּטה,

הּוא  ּדבכללּות הּצמצּום, מענין ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָסֹוף

הּצמצּום, ּבֹו נגע ׁשּלא האֹור עצם ְְִִֶֶֶַַַָָֹּבחינת

האֹור  ׁשּיסּתּלק ׁשּי ׁשאין ּדזה ּכיון ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּכלֿמקֹום

מּפני הּוא מענין מהּמלכּות למעלה הּוא ׁשהאֹור ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

אמּתית  זה אין לּמלכּות, ּבנֹוגע הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַהּצמצּום,

הּמלכּות  ׁשּמּצד מּכיון עד, עדי ּדבנין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהענין

הענין  ואמּתית האֹור. מּמּנה ׁשּיסּתּלק ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאפׁשר

ּבמלכּות  זה ּגילּוי ּכׁשהמׁשכת הּוא עד עדי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּדבנין
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תורה.48) ע"ד היא למשה דתפלה - סב ע' שם תר"ס בסה"מ וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מכלֿמקום  אבל המלכות של daייתכן ‡LÙ¯'בנין' CLÓpM ¯B‡‰L ∆¿»∆»∆ƒ¿«»

ÔÈa ˙ÈÁ·a ‰È‰È dlL ÔÈa‰L È„Î·e .ÌÚt „BÚ ˜lzÒÈƒ¿«≈««ƒ¿≈∆«ƒ¿»∆»ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»
„Ú È„Ú נצחי CiLבנין ÔÈ‡L)יתכן ÌBÏLÂŒÒÁ)לא ·¯ÁzL ¬≈«∆≈«»∆≈»≈«¿»

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈb da CLÓpL È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆ƒ¿»»ƒ«¿≈
CiM‰ ¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»««»
¯B‡·c ,(˙eÎÏÓ) ˙BÓÏBÚÏ»»«¿ƒ¿

Ê˜eÏÈÒÂ ÌeˆÓˆ CiL ÔÈ‡ ‰∆≈«»ƒ¿¿ƒ
ולהסתיר  להעלים יכולים לא והעולמות

יחזור  שנמשך שלאחר ייתכן ולא עליו,

ויסתלק.

˙‡¯˜ ‰LÓ ˙lÙzL e‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ«…∆ƒ¿≈
˙lÙz Le¯Ùc ,¯ÈLÚ ˙lÙz¿ƒ«»ƒ¿≈¿ƒ«

‡e‰ ¯ÈLÚ בעשיר שמדובר רק לא »ƒ
גם אלא BlLשמתפלל ‰ÏÙz‰L∆«¿ƒ»∆

¯ÈLÚ ‡e‰L ÈtÓ ‡È‰ƒƒ¿≈∆»ƒ
‰LnL ‰Ê Èk ,(Ï"pk)««ƒ∆∆…∆
˙eÎÏÓa CLÓeiL Ïlt˙‰ƒ¿«≈∆¿«««¿
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈbƒ«¿≈
‰az ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL)∆«¿≈∆«¿»ƒ»∆

המלכות È„Úספירת ÔÈa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿»¬≈
‰È‰L ÈtÓ ‡e‰ („Ú במעלה «ƒ¿≈∆»»

של רוחנית ÈÁa˙ומדריגה ,¯ÈLÚ»ƒ¿ƒ«
Ïa˜nL 'ÔBÈÏÚ ˙Úc'««∆¿∆¿«≈
ŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ,'˜ÈzÚ'Ó≈«ƒ«¿≈
˙BÓÏBÚ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»ƒ∆∆»
וזו  זו ממדרגה קיבל עצמו שהוא וכיון

בכוחו  יש ומדרגתו, מעלתו היתה

ולכן  זה אור וגילוי המשכת לפעול

למטה. יומשך זה נעלה שאור התפלל

Ï"p‰ ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Ê¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««
CLÓeiL ‰LÓ ÏL B˙lÙzL]∆¿ƒ»∆…∆∆¿«
˙eÎÏÓa ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈««¿
˙Úc' ‡e‰ ‰LnL ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆…∆««

,'ÔBÈÏÚ מאיר שבה ומדריגה בחינה ∆¿
עצמותו של BzÏÎÈaאור ÔÎÏÂ¿»≈ƒ»¿

,[˙eÎÏÓa ‰Ê ¯B‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆««¿
ÈeÏÈb‰ ˙ÎLÓ‰ של הנעלה «¿»««ƒ

איןֿסוף אור ŒÏÚעצמות ˙eÎÏÓa««¿«
(‰¯B‡ÎÏ) ‡e‰ ‰LÓ È„È¿≈…∆ƒ¿»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ C¯„a48 ¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»
ממקורו  ונמשך יורד הנעלה שהאור

שהיא  המלכות לספירת העליון

למטה. שיורדת מלמעלה המשכה וזו הספירות מעשר ביותר הנמוכה הספירה

,(¯ÈLÚ ˙lÙz) ‰LÓÏ ‰lÙz ÔÈÚ e‰Óe בגילוי שמדובר ומאחר «ƒ¿«¿ƒ»¿…∆¿ƒ«»ƒ
'תפילה' בשם נקרא הדבר מדוע למטה, מלמעלה המשכה בדרך אלוקות

‡È‰ ‰lÙ˙cלאלוקות ÏÚÓÏ‰התקרבות ‰hÓlÓ שההתחלה היינו ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«»¿«¿»
המשכה  ולא למעלה, לאלוקות, להתקרב הנמשך מלמטה, האדם, מצד היא

למטה? מלמעלה

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ מדוע ¿≈««≈»∆
איןֿסוף  אור עצמות בהמשכת די לא

הדבר  אלא למטה מלמעלה במלכות

מלמטה  שעניינה תפילה גם מחייב

ֿ ÎLÓ‰‰LÎc‰למעלה אור של ƒ¿∆««¿»»
סוף C¯„aאין ‡È‰ ˙eÎÏÓa««¿ƒ¿∆∆

Ìb ÈÊ‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¬««
‡e‰ ÈeÏÈb‰Lk ומדרגה מהבחינה ¿∆«ƒ

נעלית  ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהכי ˙eÓˆÚ«¿≈
ÌeˆÓv‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿««ƒ¿
עליה, ומסתיר מעלים לא דבר ושום

‡e‰ ˙eÏÏÎ·c של המדרגה ¿ƒ¿»
Ú‚ ‡lL ¯B‡‰ ÌˆÚ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆»∆…»«

,ÌeˆÓv‰ Ba הראשון בצמצום וגם «ƒ¿
התהוות  (לצורך האיןֿסוף באור שהיה

של  צמצום רק היה מוגבלים), עולמות

מחוץ  ומתפשט ומתגלה המאיר החלק

היה  לא האור' ב'עצם אבל לעצם

המשכה  יש וכאשר מלכתחילה צמצום

שאחרי  יתכן לא האור' מ'עצם

ויתעלם, יחזור האור «ŒÏkÓƒההמשכה,
ÌB˜Ó מלמעלה היא  ההמשכה אם »

בכך  די לא עדיין בלבד «≈ÔÂÈkלמטה
˜lzÒiL CiL ÔÈ‡L ‰Êc¿∆∆≈«»∆ƒ¿«≈

¯B‡‰ איןֿסוף אור עצמות של »
¯B‡‰L ÈtÓ ‡e‰ ˙eÎÏn‰Ó≈««¿ƒ¿≈∆»

שלו העניין ומצד עצמו ‰e‡מצד
È¯‰ ,ÌeˆÓv‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿««ƒ¿¬≈
‰Ê ÔÈ‡ ,˙eÎÏnÏ Ú‚Ba¿≈«««¿≈∆
,„Ú È„Ú ÔÈ·c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈«
של  אמיתי נצחי 'בנין' נחשב זה ואין

המלכות  vnL„ספירת ÔÂÈkÓƒ≈»∆ƒ«
˙eÎÏn‰ עצמה¯LÙ‡ ««¿∆¿»

¯B‡‰ ‰pnÓ ˜lzÒiL וזה ∆ƒ¿«≈ƒ∆»»
אינו  שיסתלק יתכן לא שלמעשה

עצמו. האור מצד אלא מצידה

„Ú È„Ú ÔÈ·c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡Â«¬ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈«
„vÓ ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ ˙eÎÏÓa ‰Ê ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰Lk ‡e‰¿∆«¿»«ƒ∆««¿…«ƒ«
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'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

מּצד  ּגם) אּלא למעלה, מּצד רק (לא ְְִִֶַַַַַָָֹהּוא

היא 49הּמלכּות  ּדתפּלה למׁשה, ּתפּלה וזהּו . ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹ

ׁשעלֿידי  ההמׁשכה ולכן הּנבראים, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָעבֹודת

עצמֹו, לה'ּמּטה' ׁשּׁשּיכת ּבאֹופן היא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָּתפּלה

הּנבראים. ׁשרׁש הּמלכּות לספירת וכן ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹלהּנבראים

ּכיון  ּבכלל , ּתפּלה  ׁשעלֿידי  ׁשההמׁשכה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

ההמׁשכה  לכן הּנבראים, עבֹודת היא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּתפּלה

לעֹולמֹות  ׁשּׁשּיכת המׁשכה היא ,50ׁשעלֿידיֿזה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּתי  למׁשה, ּתפּלה  ׁשעלֿידי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹּובהמׁשכה

אֹורֿאיןֿסֹוף  עצמּות המׁשכת ְְֲֵַַַַַָהּמעלֹות.

ואףֿעלּֿפיֿכן  לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

ׁשהיא  ּובאֹופן ּבמלכּות, נמׁשכת היא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָההמׁשכה

עצמּה. לּמלכּות ְְֶֶַַַַָׁשּיכת

ׁשהּיתרֹון ÓBÚ·e˜ח) לֹומר, יׁש יֹותר ¿∆ְִֵֵֶַַ

מׁשה  ּתפּלת ׁשעלֿידי ְְְִֵֶֶַַַַָָֹּבהמׁשכה

לא  הּוא למּטה, מּלמעלה ּבדר ההמׁשכה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹלגּבי

ׁשעלֿידי  (ׁשההמׁשכה ההמׁשכה ּבאֹופן ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָרק

אּלא  ּכּנ"ל) לה'ּמּטה', יֹותר ׁשּיכת מׁשה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּתפּלת

זה  על ּדהּטעם הּוא, והענין עצמ ּה. ּבהמׁשכה ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָּגם

צרי ּבראׁשית ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנברא מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּכל

ּבׁשביל 51ּתקּון  היא הּבריאה ּכונת ּכי הּוא, ְְִִִִִִַַַָָ

ׁשּתקּונֹו ּבאֹופן העֹולם נברא ולכן האדם, ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָעבֹודת

נעׂשה  ֿ זה ׁשעלֿידי האדם, עבֹודת עלֿידי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיהיה

ּבראׁשית  ּבמעׂשה לה ּקּב"ה ׁשּוּתף וזהּו52האדם . ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ

ז  על הּטעם מהּמלכּות ּגם העֹולמֹות ׁשהתהּוּות ה ְְִֵֶֶַַַַַַַַָָ

מּבחינת  האֹור ׁשּנחסר הּצמצּום עלֿידי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהיתה

ׁשּכתּוב  [ּוכמֹו ּדזה 53הּמלכּות ה', חסר אּת גֹו', הּׁשמים את עׂשית אּת ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּוא  גֹו') הּׁשמים את (עׂשית העֹולמֹות את להּוֹות מקֹור נעׂשית ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּמלכּות

ה' חסר אּת ּפרצּופים, ה' מּמּנה ּׁשּנחסרּו ׁשהיה 54עלֿידי ּדהחּסרֹון לֹומר ויׁש . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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ועצמות 49) פנימיות בבחינת היא שבשרשה "היינו שלך", "והיא היא שתיבנה" "גזור להבקשה שההקדמה יומתק ועפ"ז

דהמלכות. ענינה מצד תהי' שתיבנה) (גזור במלכות ההמשכה לכן שלך" ש"היא דכיון די"ל, - שם) תר"ס (סה"מ א"ס"

לעולם,50) השייך ענין בנוגע הוא חדש הרצון גם הרי - מהשתלשלות) (שלמעלה חדש רצון נמשך התפלה שע"י דהגם

המתפלל. בקשת ו.51)למלאות פי"א, ע"ב.52)ב"ר ריש קיט, שבת ו.53)ראה ט, למשה 54)נחמי' תפלה ד"ה המאמר

י  קול הקול ד"ה להמאמר בהמשך בא סה"מ תר"ס תו"מ גם וראה ה'. חסר את ענין מבואר ואילך) נה (ע' ושם תר"ס עקב

שם. ובהנסמן קד, ע' תמוז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÎÏn‰ „vÓ (Ìb ‡l‡ ,‰ÏÚÓÏ49 צורך יש ולכן התחתונה ¿«¿»∆»«ƒ«««¿

מלמ  בדרך ההמשכה תפילה,שמלבד ידי על גם יבוא הדבר למטה, עלה

ומבאר. שממשיך כפי למעלה, lÙ˙c‰מלמטה ,‰LÓÏ ‰lÙz e‰ÊÂ¿∆¿ƒ»¿…∆ƒ¿ƒ»
ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú ‡È‰ מלמטה עבודה עלֿידי אלוקות ומגלה הממשיכה ƒ¬««ƒ¿»ƒ

ŒÏÚLלמעלה, ‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏÂ¿»≈««¿»»∆«
˙ÎiML ÔÙB‡a ‡È‰ ‰lÙz È„È¿≈¿ƒ»ƒ¿∆∆«∆∆
ÌÈ‡¯·p‰Ï ,BÓˆÚ '‰hn'‰Ï¿««»«¿¿«ƒ¿»ƒ

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ ÔÎÂ שהיא ¿≈ƒ¿ƒ«««¿
היא ולכן תחתונה הכי ∆…L¯Lהספירה

להתהוות ישיר ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ.ומקור
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L ‡l‡∆»∆««¿»»∆«¿≈

,ÏÏÎa ‰lÙz,הרגיל ÔÂÈkעלֿדרך ¿ƒ»ƒ¿»≈»
˙„B·Ú ‡È‰ ‰lÙzL∆¿ƒ»ƒ¬«
‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏ ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ»≈««¿»»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ«¿»»

˙BÓÏBÚÏ ˙ÎiML50, כלל ובדרך ∆«∆∆»»
ולהמשיך  לגלות תפילה של בכוחה אין

לעולמות  שייך שלא אלוקי אור

‰lÙz È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰·e««¿»»∆«¿≈¿ƒ»
˙BÏÚn‰ ÈzL ,‰LÓÏ.יחד גם ¿…∆¿≈««¬

שהיא האחת »«¿»‰ÎLÓ˙המעלה
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈
,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»
להיות  יכולה לא כלל שבדרך המשכה

כי  למעלה מלמטה תפילה ידי על

למדריגה  מגעת אינה האדם עבודת

זו במקרה ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âנעלית ¿««ƒ≈
הזו‰‰ÎLÓ‰זה ‰È‡הנעלית ««¿»»ƒ

,˙eÎÏÓa ˙ÎLÓ גם באה היא כי ƒ¿∆∆««¿
ידי  על רק ולא למטה מלמעלה בדרך

את  גם בה ויש למעלה מלמטה תפילה

שהיא  השנייה ∆¿ÔÙB‡·eהמעלה
dÓˆÚ ˙eÎÏnÏ ˙ÎiL ‡È‰L∆ƒ«∆∆««¿«¿»
תפילה  ידי על גם נמשכת שהיא בגלל

למעלה. מלמטה שהיא

,¯ÓBÏ LÈ ¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e (Á¿∆≈≈«
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰a ÔB¯˙i‰L∆«ƒ¿««¿»»∆«¿≈
‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï ‰LÓ ˙lÙz¿ƒ«…∆¿«≈««¿»»
‡e‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ C¯„a¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»

‰LÓ ˙lÙz È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L) ‰ÎLÓ‰‰ ÔÙB‡a ˜¯ ‡Ï…«¿∆««¿»»∆««¿»»∆«¿≈¿ƒ«…∆
,'‰hn'‰Ï ¯˙BÈ ˙ÎiLהיא מצד ולכן רק לא המלכות בספירת נמשכת «∆∆≈¿««»

עצמה המלכות מצד גם אלא הממשיך Ìbהמקור ‡l‡ (Ï"pk««∆»«
dÓˆÚ ‰ÎLÓ‰a כאשר ויתרון מעלה יש עצמו הנמשך האלוקי באור ««¿»»«¿»

בעבודת  תפילה, ידי על נמשך הוא

שממשיך  כפי למעלה, מלמטה האדם

ÌÚh‰cומבאר. ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿«««
‡¯·pM ‰Ó ÏkL ‰Ê ÏÚ«∆∆»«∆ƒ¿»
CÈ¯ˆ ˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLa¿≈∆¿≈¿≈ƒ»ƒ

Ôe˜z51 מה "כל המדרש כדברי ƒ
צריכין  בראשית ימי בששת שנברא

למיתוק, צריך החרדל כגון עשייה,

אפילו  להיטחן, צריכין התורמוסים

מילה) ברית (עלֿידי תיקון" צריך אדם

˙Âk Èk ,‡e‰ והתכלית המטרה ƒ«»«
ÏÈ·Laשל  ‡È‰ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ

‡¯· ÔÎÏÂ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿»≈ƒ¿»
‰È‰È Be˜zL ÔÙB‡a ÌÏBÚ‰»»¿∆∆ƒƒ¿∆
ŒÏÚL ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»∆«
ÛzeL Ì„‡‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆»»»»

˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï52 «»»¿«¬≈¿≈ƒ
הבריאה. כוונת את ומשלים

‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆«««««∆
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»»
È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ˙eÎÏn‰Ó≈««¿»¿»«¿≈

ÌeˆÓv‰ האור של והסתר והעלם «ƒ¿
ÈÁaÓ˙האלוקי  ¯B‡‰ ¯ÒÁpL∆∆¿«»ƒ¿ƒ«

·e˙kL BÓÎe] ˙eÎÏn‰53z‡ ««¿¿∆»«»
z‡ ,'B‚ ÌÈÓM‰ ˙‡ ˙ÈNÚ»ƒ»∆«»«ƒ«»
˙eÎÏn‰L ‰Êc ,'‰ ¯ÒÁ»≈¿∆∆««¿
˙‡ ˙Be‰Ï ¯B˜Ó ˙ÈNÚ«¬≈»¿«∆
ÌÈÓM‰ ˙‡ ˙ÈNÚ) ˙BÓÏBÚ‰»»»ƒ»∆«»«ƒ
e¯ÒÁpM È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ('B‚«¿≈∆∆¿¿
¯ÒÁ z‡ ,ÌÈÙeˆ¯t '‰ ‰pnÓƒ∆»«¿ƒ«»»≈

שעשר .‰54' וחסידות בקבלה מבואר
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טו h"kyz'd ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

ׁשהּבנין  ּובכדי ּפעם. עֹוד יסּתּלק ּבּה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּׁשּנמׁש

ׁשּי (ׁשאין עד עדי ּבנין ּבבחינת יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלּה

ּבּה ׁשּנמׁש עלֿידי הּוא חסֿוׁשלֹום) ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּתחרב

מהאֹור  ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות ְְְִֵֵֶַַָָּגילּוי

ׁשּי אין זה ּדבאֹור  (מלכּות), לעֹולמֹות ְְִֵֶַַַַָָָָהּׁשּי

נקראת  מׁשה ׁשּתפּלת וזהּו וסילּוק. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַֹצמצּום

ׁשהּתפלה  הּוא עׁשיר ּתפּלת ּדפרּוׁש עׁשיר, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּתפּלת

זה  ּכי (ּכּנ"ל), עׁשיר ׁשהּוא מּפני היא ְִִִִֵֶֶֶַַָׁשּלֹו

עצמּות  ּגילּוי ּבמלכּות ׁשּיּומׁש התּפּלל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשּמׁשה

ּבבחינת  ּתּבנה ּדוקא (ׁשעלֿידיֿזה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאֹורֿאיןֿס ֹוף

ּבחינת  עׁשיר, ׁשהיה מּפני הּוא עד) עדי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּבנין

 ֿ אֹורֿאין עצמּות מ'עּתיק', ׁשּמקּבל עליֹון' ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַ'ּדעת

עֹולמֹות. מּגדר ׁשּלמעלה ְְִֶֶֶַָָסֹוף

ׁשל CÈ¯ˆÂז) [ׁשּתפּלתֹו הּנ"ל ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְִִִִֶֶַַָָ

אֹורֿאיןֿסֹוף  עצמּות ׁשּיּומׁש ְְֵֶֶַַֹמׁשה

עליֹון', 'ּדעת הּוא ׁשּמׁשה מּפני הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַֹּבמלכּות

ּבמלכּות], זה אֹור להמׁשי ּביכלּתֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָולכן

הּוא  מׁשה עלֿידי ּבמלכּות הּגילּוי ְְְִֵֶַַַַַַָֹהמׁשכת

למּטה  מלמעלה ּבדר ענין 48(לכאֹורה) ּומהּו . ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

היא  ּדתפּלה עׁשיר), (ּתפּלת למׁשה ְְְְִִִִִִֶַָָָֹּתפּלה

ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש למעלה. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָמּלמּטה

מּלמעלה  ּבדר היא ּבמלכּות ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָּדכׁשההמׁשכה

 ֿ אֹורֿאין עצמּות הּוא ּכׁשהּגילּוי ּגם אזי ְְְֲִֵֶַַַַַָלמּטה,

הּוא  ּדבכללּות הּצמצּום, מענין ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָסֹוף

הּצמצּום, ּבֹו נגע ׁשּלא האֹור עצם ְְִִֶֶֶַַַָָֹּבחינת

האֹור  ׁשּיסּתּלק ׁשּי ׁשאין ּדזה ּכיון ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּכלֿמקֹום

מּפני הּוא מענין מהּמלכּות למעלה הּוא ׁשהאֹור ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

אמּתית  זה אין לּמלכּות, ּבנֹוגע הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַהּצמצּום,

הּמלכּות  ׁשּמּצד מּכיון עד, עדי ּדבנין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהענין

הענין  ואמּתית האֹור. מּמּנה ׁשּיסּתּלק ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאפׁשר

ּבמלכּות  זה ּגילּוי ּכׁשהמׁשכת הּוא עד עדי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּדבנין
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תורה.48) ע"ד היא למשה דתפלה - סב ע' שם תר"ס בסה"מ וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מכלֿמקום  אבל המלכות של daייתכן ‡LÙ¯'בנין' CLÓpM ¯B‡‰L ∆¿»∆»∆ƒ¿«»

ÔÈa ˙ÈÁ·a ‰È‰È dlL ÔÈa‰L È„Î·e .ÌÚt „BÚ ˜lzÒÈƒ¿«≈««ƒ¿≈∆«ƒ¿»∆»ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»
„Ú È„Ú נצחי CiLבנין ÔÈ‡L)יתכן ÌBÏLÂŒÒÁ)לא ·¯ÁzL ¬≈«∆≈«»∆≈»≈«¿»

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈb da CLÓpL È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆ƒ¿»»ƒ«¿≈
CiM‰ ¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»««»
¯B‡·c ,(˙eÎÏÓ) ˙BÓÏBÚÏ»»«¿ƒ¿

Ê˜eÏÈÒÂ ÌeˆÓˆ CiL ÔÈ‡ ‰∆≈«»ƒ¿¿ƒ
ולהסתיר  להעלים יכולים לא והעולמות

יחזור  שנמשך שלאחר ייתכן ולא עליו,

ויסתלק.

˙‡¯˜ ‰LÓ ˙lÙzL e‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ«…∆ƒ¿≈
˙lÙz Le¯Ùc ,¯ÈLÚ ˙lÙz¿ƒ«»ƒ¿≈¿ƒ«

‡e‰ ¯ÈLÚ בעשיר שמדובר רק לא »ƒ
גם אלא BlLשמתפלל ‰ÏÙz‰L∆«¿ƒ»∆

¯ÈLÚ ‡e‰L ÈtÓ ‡È‰ƒƒ¿≈∆»ƒ
‰LnL ‰Ê Èk ,(Ï"pk)««ƒ∆∆…∆
˙eÎÏÓa CLÓeiL Ïlt˙‰ƒ¿«≈∆¿«««¿
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈbƒ«¿≈
‰az ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL)∆«¿≈∆«¿»ƒ»∆

המלכות È„Úספירת ÔÈa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿»¬≈
‰È‰L ÈtÓ ‡e‰ („Ú במעלה «ƒ¿≈∆»»

של רוחנית ÈÁa˙ומדריגה ,¯ÈLÚ»ƒ¿ƒ«
Ïa˜nL 'ÔBÈÏÚ ˙Úc'««∆¿∆¿«≈
ŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ,'˜ÈzÚ'Ó≈«ƒ«¿≈
˙BÓÏBÚ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»ƒ∆∆»
וזו  זו ממדרגה קיבל עצמו שהוא וכיון

בכוחו  יש ומדרגתו, מעלתו היתה

ולכן  זה אור וגילוי המשכת לפעול

למטה. יומשך זה נעלה שאור התפלל

Ï"p‰ ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Ê¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««
CLÓeiL ‰LÓ ÏL B˙lÙzL]∆¿ƒ»∆…∆∆¿«
˙eÎÏÓa ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈««¿
˙Úc' ‡e‰ ‰LnL ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆…∆««

,'ÔBÈÏÚ מאיר שבה ומדריגה בחינה ∆¿
עצמותו של BzÏÎÈaאור ÔÎÏÂ¿»≈ƒ»¿

,[˙eÎÏÓa ‰Ê ¯B‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆««¿
ÈeÏÈb‰ ˙ÎLÓ‰ של הנעלה «¿»««ƒ

איןֿסוף אור ŒÏÚעצמות ˙eÎÏÓa««¿«
(‰¯B‡ÎÏ) ‡e‰ ‰LÓ È„È¿≈…∆ƒ¿»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ C¯„a48 ¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»
ממקורו  ונמשך יורד הנעלה שהאור

שהיא  המלכות לספירת העליון

למטה. שיורדת מלמעלה המשכה וזו הספירות מעשר ביותר הנמוכה הספירה

,(¯ÈLÚ ˙lÙz) ‰LÓÏ ‰lÙz ÔÈÚ e‰Óe בגילוי שמדובר ומאחר «ƒ¿«¿ƒ»¿…∆¿ƒ«»ƒ
'תפילה' בשם נקרא הדבר מדוע למטה, מלמעלה המשכה בדרך אלוקות

‡È‰ ‰lÙ˙cלאלוקות ÏÚÓÏ‰התקרבות ‰hÓlÓ שההתחלה היינו ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«»¿«¿»
המשכה  ולא למעלה, לאלוקות, להתקרב הנמשך מלמטה, האדם, מצד היא

למטה? מלמעלה

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ מדוע ¿≈««≈»∆
איןֿסוף  אור עצמות בהמשכת די לא

הדבר  אלא למטה מלמעלה במלכות

מלמטה  שעניינה תפילה גם מחייב

ֿ ÎLÓ‰‰LÎc‰למעלה אור של ƒ¿∆««¿»»
סוף C¯„aאין ‡È‰ ˙eÎÏÓa««¿ƒ¿∆∆

Ìb ÈÊ‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¬««
‡e‰ ÈeÏÈb‰Lk ומדרגה מהבחינה ¿∆«ƒ

נעלית  ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהכי ˙eÓˆÚ«¿≈
ÌeˆÓv‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿««ƒ¿
עליה, ומסתיר מעלים לא דבר ושום

‡e‰ ˙eÏÏÎ·c של המדרגה ¿ƒ¿»
Ú‚ ‡lL ¯B‡‰ ÌˆÚ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆»∆…»«

,ÌeˆÓv‰ Ba הראשון בצמצום וגם «ƒ¿
התהוות  (לצורך האיןֿסוף באור שהיה

של  צמצום רק היה מוגבלים), עולמות

מחוץ  ומתפשט ומתגלה המאיר החלק

היה  לא האור' ב'עצם אבל לעצם

המשכה  יש וכאשר מלכתחילה צמצום

שאחרי  יתכן לא האור' מ'עצם

ויתעלם, יחזור האור «ŒÏkÓƒההמשכה,
ÌB˜Ó מלמעלה היא  ההמשכה אם »

בכך  די לא עדיין בלבד «≈ÔÂÈkלמטה
˜lzÒiL CiL ÔÈ‡L ‰Êc¿∆∆≈«»∆ƒ¿«≈

¯B‡‰ איןֿסוף אור עצמות של »
¯B‡‰L ÈtÓ ‡e‰ ˙eÎÏn‰Ó≈««¿ƒ¿≈∆»

שלו העניין ומצד עצמו ‰e‡מצד
È¯‰ ,ÌeˆÓv‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿««ƒ¿¬≈
‰Ê ÔÈ‡ ,˙eÎÏnÏ Ú‚Ba¿≈«««¿≈∆
,„Ú È„Ú ÔÈ·c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈«
של  אמיתי נצחי 'בנין' נחשב זה ואין

המלכות  vnL„ספירת ÔÂÈkÓƒ≈»∆ƒ«
˙eÎÏn‰ עצמה¯LÙ‡ ««¿∆¿»

¯B‡‰ ‰pnÓ ˜lzÒiL וזה ∆ƒ¿«≈ƒ∆»»
אינו  שיסתלק יתכן לא שלמעשה

עצמו. האור מצד אלא מצידה

„Ú È„Ú ÔÈ·c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡Â«¬ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈«
„vÓ ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ ˙eÎÏÓa ‰Ê ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰Lk ‡e‰¿∆«¿»«ƒ∆««¿…«ƒ«
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'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

מּצד  ּגם) אּלא למעלה, מּצד רק (לא ְְִִֶַַַַַָָֹהּוא

היא 49הּמלכּות  ּדתפּלה למׁשה, ּתפּלה וזהּו . ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹ

ׁשעלֿידי  ההמׁשכה ולכן הּנבראים, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָעבֹודת

עצמֹו, לה'ּמּטה' ׁשּׁשּיכת ּבאֹופן היא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָּתפּלה

הּנבראים. ׁשרׁש הּמלכּות לספירת וכן ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹלהּנבראים

ּכיון  ּבכלל , ּתפּלה  ׁשעלֿידי  ׁשההמׁשכה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

ההמׁשכה  לכן הּנבראים, עבֹודת היא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּתפּלה

לעֹולמֹות  ׁשּׁשּיכת המׁשכה היא ,50ׁשעלֿידיֿזה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּתי  למׁשה, ּתפּלה  ׁשעלֿידי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹּובהמׁשכה

אֹורֿאיןֿסֹוף  עצמּות המׁשכת ְְֲֵַַַַַָהּמעלֹות.

ואףֿעלּֿפיֿכן  לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

ׁשהיא  ּובאֹופן ּבמלכּות, נמׁשכת היא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָההמׁשכה

עצמּה. לּמלכּות ְְֶֶַַַַָׁשּיכת

ׁשהּיתרֹון ÓBÚ·e˜ח) לֹומר, יׁש יֹותר ¿∆ְִֵֵֶַַ

מׁשה  ּתפּלת ׁשעלֿידי ְְְִֵֶֶַַַַָָֹּבהמׁשכה

לא  הּוא למּטה, מּלמעלה ּבדר ההמׁשכה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹלגּבי

ׁשעלֿידי  (ׁשההמׁשכה ההמׁשכה ּבאֹופן ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָרק

אּלא  ּכּנ"ל) לה'ּמּטה', יֹותר ׁשּיכת מׁשה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּתפּלת

זה  על ּדהּטעם הּוא, והענין עצמ ּה. ּבהמׁשכה ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָּגם

צרי ּבראׁשית ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנברא מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּכל

ּבׁשביל 51ּתקּון  היא הּבריאה ּכונת ּכי הּוא, ְְִִִִִִַַַָָ

ׁשּתקּונֹו ּבאֹופן העֹולם נברא ולכן האדם, ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָעבֹודת

נעׂשה  ֿ זה ׁשעלֿידי האדם, עבֹודת עלֿידי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיהיה

ּבראׁשית  ּבמעׂשה לה ּקּב"ה ׁשּוּתף וזהּו52האדם . ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ

ז  על הּטעם מהּמלכּות ּגם העֹולמֹות ׁשהתהּוּות ה ְְִֵֶֶַַַַַַַַָָ

מּבחינת  האֹור ׁשּנחסר הּצמצּום עלֿידי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהיתה

ׁשּכתּוב  [ּוכמֹו ּדזה 53הּמלכּות ה', חסר אּת גֹו', הּׁשמים את עׂשית אּת ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּוא  גֹו') הּׁשמים את (עׂשית העֹולמֹות את להּוֹות מקֹור נעׂשית ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּמלכּות

ה' חסר אּת ּפרצּופים, ה' מּמּנה ּׁשּנחסרּו ׁשהיה 54עלֿידי ּדהחּסרֹון לֹומר ויׁש . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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ועצמות 49) פנימיות בבחינת היא שבשרשה "היינו שלך", "והיא היא שתיבנה" "גזור להבקשה שההקדמה יומתק ועפ"ז

דהמלכות. ענינה מצד תהי' שתיבנה) (גזור במלכות ההמשכה לכן שלך" ש"היא דכיון די"ל, - שם) תר"ס (סה"מ א"ס"

לעולם,50) השייך ענין בנוגע הוא חדש הרצון גם הרי - מהשתלשלות) (שלמעלה חדש רצון נמשך התפלה שע"י דהגם

המתפלל. בקשת ו.51)למלאות פי"א, ע"ב.52)ב"ר ריש קיט, שבת ו.53)ראה ט, למשה 54)נחמי' תפלה ד"ה המאמר

י  קול הקול ד"ה להמאמר בהמשך בא סה"מ תר"ס תו"מ גם וראה ה'. חסר את ענין מבואר ואילך) נה (ע' ושם תר"ס עקב

שם. ובהנסמן קד, ע' תמוז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÎÏn‰ „vÓ (Ìb ‡l‡ ,‰ÏÚÓÏ49 צורך יש ולכן התחתונה ¿«¿»∆»«ƒ«««¿

מלמ  בדרך ההמשכה תפילה,שמלבד ידי על גם יבוא הדבר למטה, עלה

ומבאר. שממשיך כפי למעלה, lÙ˙c‰מלמטה ,‰LÓÏ ‰lÙz e‰ÊÂ¿∆¿ƒ»¿…∆ƒ¿ƒ»
ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú ‡È‰ מלמטה עבודה עלֿידי אלוקות ומגלה הממשיכה ƒ¬««ƒ¿»ƒ

ŒÏÚLלמעלה, ‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏÂ¿»≈««¿»»∆«
˙ÎiML ÔÙB‡a ‡È‰ ‰lÙz È„È¿≈¿ƒ»ƒ¿∆∆«∆∆
ÌÈ‡¯·p‰Ï ,BÓˆÚ '‰hn'‰Ï¿««»«¿¿«ƒ¿»ƒ

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ ÔÎÂ שהיא ¿≈ƒ¿ƒ«««¿
היא ולכן תחתונה הכי ∆…L¯Lהספירה

להתהוות ישיר ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ.ומקור
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L ‡l‡∆»∆««¿»»∆«¿≈

,ÏÏÎa ‰lÙz,הרגיל ÔÂÈkעלֿדרך ¿ƒ»ƒ¿»≈»
˙„B·Ú ‡È‰ ‰lÙzL∆¿ƒ»ƒ¬«
‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏ ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ»≈««¿»»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ«¿»»

˙BÓÏBÚÏ ˙ÎiML50, כלל ובדרך ∆«∆∆»»
ולהמשיך  לגלות תפילה של בכוחה אין

לעולמות  שייך שלא אלוקי אור

‰lÙz È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰·e««¿»»∆«¿≈¿ƒ»
˙BÏÚn‰ ÈzL ,‰LÓÏ.יחד גם ¿…∆¿≈««¬

שהיא האחת »«¿»‰ÎLÓ˙המעלה
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈
,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»
להיות  יכולה לא כלל שבדרך המשכה

כי  למעלה מלמטה תפילה ידי על

למדריגה  מגעת אינה האדם עבודת

זו במקרה ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âנעלית ¿««ƒ≈
הזו‰‰ÎLÓ‰זה ‰È‡הנעלית ««¿»»ƒ

,˙eÎÏÓa ˙ÎLÓ גם באה היא כי ƒ¿∆∆««¿
ידי  על רק ולא למטה מלמעלה בדרך

את  גם בה ויש למעלה מלמטה תפילה

שהיא  השנייה ∆¿ÔÙB‡·eהמעלה
dÓˆÚ ˙eÎÏnÏ ˙ÎiL ‡È‰L∆ƒ«∆∆««¿«¿»
תפילה  ידי על גם נמשכת שהיא בגלל

למעלה. מלמטה שהיא

,¯ÓBÏ LÈ ¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e (Á¿∆≈≈«
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰a ÔB¯˙i‰L∆«ƒ¿««¿»»∆«¿≈
‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï ‰LÓ ˙lÙz¿ƒ«…∆¿«≈««¿»»
‡e‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ C¯„a¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»

‰LÓ ˙lÙz È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L) ‰ÎLÓ‰‰ ÔÙB‡a ˜¯ ‡Ï…«¿∆««¿»»∆««¿»»∆«¿≈¿ƒ«…∆
,'‰hn'‰Ï ¯˙BÈ ˙ÎiLהיא מצד ולכן רק לא המלכות בספירת נמשכת «∆∆≈¿««»

עצמה המלכות מצד גם אלא הממשיך Ìbהמקור ‡l‡ (Ï"pk««∆»«
dÓˆÚ ‰ÎLÓ‰a כאשר ויתרון מעלה יש עצמו הנמשך האלוקי באור ««¿»»«¿»

בעבודת  תפילה, ידי על נמשך הוא

שממשיך  כפי למעלה, מלמטה האדם

ÌÚh‰cומבאר. ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿«««
‡¯·pM ‰Ó ÏkL ‰Ê ÏÚ«∆∆»«∆ƒ¿»
CÈ¯ˆ ˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLa¿≈∆¿≈¿≈ƒ»ƒ

Ôe˜z51 מה "כל המדרש כדברי ƒ
צריכין  בראשית ימי בששת שנברא

למיתוק, צריך החרדל כגון עשייה,

אפילו  להיטחן, צריכין התורמוסים

מילה) ברית (עלֿידי תיקון" צריך אדם

˙Âk Èk ,‡e‰ והתכלית המטרה ƒ«»«
ÏÈ·Laשל  ‡È‰ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ

‡¯· ÔÎÏÂ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿»≈ƒ¿»
‰È‰È Be˜zL ÔÙB‡a ÌÏBÚ‰»»¿∆∆ƒƒ¿∆
ŒÏÚL ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»∆«
ÛzeL Ì„‡‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆»»»»

˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï52 «»»¿«¬≈¿≈ƒ
הבריאה. כוונת את ומשלים

‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆«««««∆
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»»
È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ˙eÎÏn‰Ó≈««¿»¿»«¿≈

ÌeˆÓv‰ האור של והסתר והעלם «ƒ¿
ÈÁaÓ˙האלוקי  ¯B‡‰ ¯ÒÁpL∆∆¿«»ƒ¿ƒ«

·e˙kL BÓÎe] ˙eÎÏn‰53z‡ ««¿¿∆»«»
z‡ ,'B‚ ÌÈÓM‰ ˙‡ ˙ÈNÚ»ƒ»∆«»«ƒ«»
˙eÎÏn‰L ‰Êc ,'‰ ¯ÒÁ»≈¿∆∆««¿
˙‡ ˙Be‰Ï ¯B˜Ó ˙ÈNÚ«¬≈»¿«∆
ÌÈÓM‰ ˙‡ ˙ÈNÚ) ˙BÓÏBÚ‰»»»ƒ»∆«»«ƒ
e¯ÒÁpM È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ('B‚«¿≈∆∆¿¿
¯ÒÁ z‡ ,ÌÈÙeˆ¯t '‰ ‰pnÓƒ∆»«¿ƒ«»»≈

שעשר .‰54' וחסידות בקבלה מבואר
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h"kyz'dטז ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

הּׁשרׁש הּוא העֹולם, נברא ׁשּמּמּנה ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹּבמלכּות

ּׁשּנברא  מה ּדכל ּדהעֹולם, להחּסרֹון ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָוהּסיּבה

ּבכדי  הּוא ּתקּון], צרי ּבראׁשית ימי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָּבׁשׁשת

עבֹודת  עלֿידי יהיה ּדהּמלכּות החּסרֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָׁשּמילּוי

רק  היה ׁשהּצמצּום ּדהגם ּולהֹוסיף, ְְֲִִֶַַַַָָָָָהאדם.

(ׁשרׁש הּגבּול ּבאֹור לעֹולמֹות, הּׁשּי ְְֶַַַָָָָָֹּבהאֹור

(ׁשֹורׁש הּבליּֿגבּול ּבאֹור וגם ְְְְִֵֶַַַַָה'ּממּלא')

הּגבּול  ּבאֹור הּצמצּום ׁשּפעּולת [אּלא ְְְִֵֶֶַַַַָָה'ּסֹובב'),

והגּבלה,55הּוא  ירידה ּבֹו ׁשּנעׂשה עצמֹו, ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָּבהאֹור

ּופעּולת  העֹולמֹות, את להּוֹות מקֹור ׁשּנעׂשה ְְְֲֶֶֶַַַַָָָועד

רק  הּוא הּבליּֿגבּול ּבאֹור יאיר 55הּצמצּום ׁשּלא ְְְִִִֶַַַָָֹ

החלל  (אֹור 56ּבמקֹום הּגדֹול ׁשּבעיגּול ּדזהּו . ְְִִֶֶֶַָָָָ

נגיעת  ּדענין הּצמצּום, ּבֹו נגע ְְְְְְִִִִַַַַַָהּבליּֿגבּול)

(ּבעיגּול) ׁשם רק יהיה ׁשהאֹור הּוא ְְִִִֶֶַַָָָהּצמצּום

לחּוץ  ּיתּגּלה היה 57ולא לא האֹור ּבעצם אבל [ ְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבֹו נגע לא ּגם ׁשהּצמצּום הינּו ּכלל, ְְְְִִֶַַַַַָָֹהּצמצּום

ּגם  הּגילּוי להיֹות אפׁשר זה אֹור מּצד ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ[ׁשּלכן,

ּבכל  ׁשהּכּונה  ּכיון  מּכלֿמק ֹום ְִֵֶַַָָָָָָָָּבעֹולמֹות],

ׁשּלמעלה  האֹור ּדעצם ּבּגילּוי (ּגם ְְְִִִֶֶֶַַַַָָהּגילּויים

ּכל  ּד)סֹובב מ(הּׁשרׁש ּגם למעלה עֹולמֹות, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּגדר

המׁשכת  ּגם לכן יׂשראל, ּבׁשביל הּוא ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָעלמין)

האדם. עבֹודת עלֿידי היא זה ְֲִֵֶַַָָָאֹור

ּׁשּכתּוב ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ט) מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְֵֵֶַָָ

ּדבּגילּויים 58ּבהּמאמר  ְְֲִִַַַָ

 ֿ ממּלאּֿכל ּבכללּות. מדרגֹות ג' יׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָׁשּלמעלה

אֹורֿאיןֿסֹוף  ועצמּות סֹובבּֿכלֿעלמין ְְְְִִֵֵַָָָעלמין,

אּלה  מדרגֹות ּובג' ו'סֹובב'. מ'ּממּלא' ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּלמעלה

ׁשּבּפסּוק  האהבֹות ג' לבב,59הם ּבכל ואהבּת, ְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ
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הוא 55) - פרצופים ה' מהמלכות שנחסרו ה', חסר אלה: ענינים שני דוגמת השמים" את עשית שב"את לומר יש ואולי

את  "עשית העולמות, להוות מקור ונעשית המלכות ירדה ועי"ז עצמם); בהם שינוים נעשה לא (אבל מהמלכות שנסתלקו

גו'". ובכ"מ.56)השמים ואילך. תתקכז ע' ח"ב תער"ב המשך בארוכה תרס"ו 57)ראה המשך פ. ע' תרמ"ג סה"מ ראה

ובכ"מ. קצדֿה. ואילך.58)ע' נד ע' שם תר"ס ה.59)סה"מ ו, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(הספירות  מוחין מדרגות: לשלוש נחלקות האצילות שבעולם הספירות

חסדֿגבורהֿתפארתֿנצחֿהודֿיסוד) (הספירות מידות חכמהֿבינהֿדעת),

אנפין" "אריך לחמש: נחלקים ה'פרצופים' יותר ובפרטיות המלכות, וספירת

(בי  "אימא" (חכמה), "אבא" ו"נוקבא"(כתר), (המידות) אנפין" "זעיר נה),

והתהוות  בריאת ולצורך (מלכות),

בה' וחסרון צמצום נהיה העולמות

המלכות  בספירת שהם כפי הפרצופים

ÔB¯qÁ‰c ¯ÓBÏ LÈÂ והצמצום ¿≈«¿«ƒ»
האלוקי eÎÏÓa˙באור ‰È‰L∆»»««¿

‡e‰ ,ÌÏBÚ‰ ‡¯· ‰pnnL∆ƒ∆»ƒ¿»»»
ÔB¯qÁ‰Ï ‰aÈq‰Â L¯M‰«…∆¿«ƒ»¿«ƒ»

,ÌÏBÚ‰c באופן נברא העולם ולכן ¿»»
לתיקון זקוק Ó‰שהוא ÏÎc¿»«

˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLa ‡¯·pM∆ƒ¿»¿≈∆¿≈¿≈ƒ
È„Îa ‡e‰ ,[Ôe˜z CÈ¯»̂ƒƒƒ¿≈
˙eÎÏn‰c ÔB¯qÁ‰ ÈeÏÈnL∆ƒ«ƒ»¿««¿
.Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰È‰Èƒ¿∆«¿≈¬«»»»
ÌeˆÓv‰L Ì‚‰c ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ«¬«∆«ƒ¿
העולם  שבגללו החיסרון את שפעל

תיקון B‡‰a¯צריך ˜¯ ‰È‰»»«¿»
Ïe·b‰ ¯B‡a ,˙BÓÏBÚÏ CiM‰««»»»»«¿

'‡lÓn'‰ L¯L) כל ה'ממלא אור …∆«¿«≈
בעולמות  שמתלבש Ì‚Âעלמין' (¿«

L¯BL) Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡a»«¿ƒ¿∆
'··Bq'‰'עלמין כל ה'סובב אור «≈

'מקיף' בדרך בעולמות שמאיר

[‡l‡מלמעלה  בין ), הבדל שיש ∆»
באור  לצמצום ה'ממלא' באור הצמצום

‰ÌeˆÓvה'סובב' ˙ÏeÚtL∆¿««ƒ¿
Ïe·b‰ ¯B‡a אור של השורש »«¿

e‰55,BÓˆÚ‡ה'ממלא' ¯B‡‰a¿»«¿
,‰Ïa‚‰Â ‰„È¯È Ba ‰NÚpL∆«¬∆¿ƒ»¿«¿»»
אור  הוא ה'ממלא' אור הצמצום ולאחר

B˜Ó¯מוגבל ‰NÚpL „ÚÂ¿«∆«¬∆»
˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ˙Be‰Ï והנבראים ¿«∆»»

‰ÌeˆÓvהמוגבלים, ˙ÏeÚÙe¿««ƒ¿
Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡a שינוי פעלה לא »«¿ƒ¿

הצמצום  אלא האור של ומהותו בעניינו

˜¯ ‡e‰55¯È‡È ‡lL האור «∆…»ƒ
‰ÏÏÁהבליֿגבול  ÌB˜Óa56 הבריאה שקודם וחסידות בקבלה כמבואר ƒ¿∆»»

במובן  ('מקום' מקום נתינת הייתה ולא החלל כל את ממלא סוף אין אור היה

הוא  ברוך הקדוש שבו הצמצום ולאחר העולמות לבריאת אפשרות) – הרוחני

ואפשרות  מקום נתינת היינו חלל, נעשה כביכול, הצידה, הגדול אורו את סילק

‰Ïe·bŒÈÏa,לעולמות. ¯B‡) ÏB„b‰ Ïe‚ÈÚaL e‰Êc שהוא האור ¿∆∆»ƒ«»«¿ƒ¿
ומכונה  עלמין' כל ל'סובב שורש

התחלה  או קצוות שאין להורות 'עיגול'

איןֿסוף  הוא כי Baוסוף Ú‚ (»«
ÌeˆÓv‰,עליו ÔÈÚcוהשפיע «ƒ¿¿ƒ¿«

¯B‡‰L ‡e‰ ÌeˆÓv‰ ˙ÚÈ‚¿ƒ««ƒ¿∆»
‡ÏÂ (Ïe‚ÈÚa) ÌL ˜¯ ‰È‰Èƒ¿∆«»»ƒ¿…

ıeÁÏ ‰lb˙i57ÌˆÚa Ï·‡ [ ƒ¿«∆«¬»¿∆∆
¯B‡‰ שייכות מכל למעלה שהוא »

‰ÌeˆÓvלעולמות ‰È‰ ‡Ï…»»«ƒ¿
,ÏÏk לעיל ‰eÈכמבואר ¿»«¿

Ba Ú‚ ‡Ï Ìb ÌeˆÓv‰L ולא ∆«ƒ¿«…»«
שינוי שום בו vÓ„פעל ,ÔÎlL]∆»≈ƒ«

ÈeÏÈb‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰Ê ¯B‡∆∆¿»ƒ¿«ƒ
˙BÓÏBÚa Ìb יכולים לא והעולמות «»»

עליו  ולהסתיר ŒÏkÓלהעלים ,[ƒ»
‰ek‰L ÔÂÈk ÌB˜Ó המטרה »≈»∆««»»

(Ìbוהתכלית  ÌÈÈeÏÈb‰ ÏÎa¿»«ƒƒ«
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ÌˆÚc ÈeÏÈba«ƒ¿∆∆»∆¿«¿»
Ìb ‰ÏÚÓÏ ,˙BÓÏBÚ ¯„bÓƒ∆∆»¿«¿»«
(ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ(c L¯M‰)Ó≈«…∆¿≈»»¿ƒ

,Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡e‰ בני כי ƒ¿ƒƒ¿»≈
הבריאה כל תכלית הם ≈«ÔÎÏישראל

ŒÏÚ ‡È‰ ‰Ê ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ Ìb««¿»«∆ƒ«
Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È כשהאור וגם ¿≈¬«»»»

עניין  יש למטה מלמעלה נמשך

ההמשכה. את שפועלת ב'תפילה'

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ë¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡n‰a ·e˙kM58 ∆»¿««¬»

'‚ LÈ ‰ÏÚÓlL ÌÈÈeÏÈb·c¿«ƒƒ∆¿«¿»≈
ŒÏkŒ‡lÓÓ .˙eÏÏÎa ˙B‚¯„Ó«¿≈ƒ¿»¿«≈»
ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ ,ÔÈÓÏÚ»¿ƒ≈»»¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚÂ¿«¿≈
'··BÒ'Â '‡lÓn'Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿«≈¿≈

באריכות. לעיל שנתבאר ¿e·‚'כפי
˙B·‰‡‰ '‚ Ì‰ ‰l‡ ˙B‚¯„Ó«¿≈≈∆≈»«¬

˜eÒtaL59,z·‰‡Â הראשונה E··Ï,המדריגה ÏÎaהשניהÏÎa ∆«»¿»«¿»¿»¿»¿¿»
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'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

'לבב ּד'בכל האהבה .מאד ּובכל נפׁש ְְְְְְְְֲִֶַַָָָָָָֹּבכל

ׁשהחּיּות  ּדכיון ממּלאּֿכלֿעלמין, ּבבחינת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהיא

ּבּנבראים  מלּוּבׁש הּוא ממּלאּֿכלֿעלמין ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָּדבחינת

חּיּות  נרּגׁש ההתּבֹוננּות עלֿידי לכן ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּבפנימּיּותם,

לבב ּבכל היא והאהבה הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָזה

יצרי ּבׁשני היא 60- 'נפׁש ּד'בכל האהבה . ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

הּסֹובב' ׁש'אֹור ּדכיון סֹובבּֿכלֿעלמין, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבבחינת

עלֿידי  לכן ּבעֹולמֹות, מהתלּבׁשּות למעלה ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָהּוא

(סֹובב), ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ההפלאה ּבֹו ְְְִֵֵֶַַָָָׁשּנרּגׁש

[ּבכל  ּדמסירתֿנפׁש ּבאֹופן היא הוי' את ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָאהבתֹו

נפׁש את נֹוטל אפילּו ,לצאת 60נפׁש ׁשרֹוצה ,[ ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָ

זֹו ואהבה ּבאֹורֿאיןֿסֹוף. וליּכלל ְְְְֲִִִֵֵַָָמּמציאּותֹו

[ּבאֹופן  ההּׂשגה ּכי האלקית. ּבּנפׁש רק ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָֹהיא

ההּׂשגה  מביאה ּדוקא ׁשאז והרּגׁשה, ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָּדהּכרה

להיֹות  יכֹולה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ּבהפלאה ְְְְְֲִֵַַַָָָָלאהבה]

הוי' ּבׁשם הּוא ׁשּׁשרׁשּה האלקית, ּבּנפׁש ,61רק ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

 ֿ ּבעצמּות היא 'מאד ּד'בכל והאהבה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹ'סֹובב'.

אמּתית  ּכי  מ'ּסֹובב'. ּגם ׁשּלמעלה ְְֲִִִִֵֵֶַַָאֹורֿאיןֿסֹוף 

 ֿ (מה אֹורֿאיןֿסֹוף ּבעצמּות הּוא ְְְְִֵַַַהּבליּֿגבּול

צּיּור  איזה ּבֹו יׁש הּסֹובב', 'אֹור ִֵֵֵֵֵֶֶַּׁשאיןּֿכן

עצמּות  ּגילּוי ׁשעלֿידי האהבה ולכן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָוהגּבלה),

ּגבּול. ּבלי ,מאד ּבכל היא ְְְְִִֵֶָֹאֹורֿאיןֿס ֹוף

לג' האהבֹות ּדג' הּׁשּיכּות ׁשּמבאר ְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָּולאחרי

ג' ׁשל ענינם מּובן ּדמּזה מסים, הּנ"ל, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמדרגֹות

ּבעֹולמֹות, מתלּבׁש הּוא ּד'ממּלא' ְְְִִֵֵֵַַַַָָהּמדרגֹות,

ׁשּי אבל מהתלּבׁשּות למעלה הּוא ְְְְְֲִֵֵַַַָָָו'סֹובב'

ועצ  ּבגדר לעֹולמ ֹות, אינֹו אֹורֿאיןֿס ֹוף מּות ְְְֵֵֶֶַָָ

ָעֹולמֹות.

CÈ¯ˆÂ'ּדג ּבּׁשּיכּות הּבאּור ּדלכאֹורה, להבין, ¿»ƒְְְְִִֵַַַָָָ

הּוא  ּדלמעלה, הּמדרגֹות לג' ְְְְֲִֵַַַַָָהאהבֹות

ּומהמׁש הּמדרגֹות, ּדג' הענינים הבנת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלאחרי
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עה"פ.60) בפירש"י) (הובא ספרי במשנה. א נד, א).61)ברכות (צד, פ"ד אגה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ELÙוהשלישית‡È‰ 'E··Ï ÏÎ·'c ‰·‰‡‰ .E„‡Ó ÏÎ·e «¿¿¿»¿…∆»«¬»ƒ¿»¿»¿ƒ

ה' ÈÁ·c˙אהבת ˙eiÁ‰L ÔÂÈÎc ,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ¿≈»∆««ƒ¿ƒ«
,Ì˙eiÓÈÙa ÌÈ‡¯·pa LaeÏÓ ‡e‰ ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓ בהתאם ¿«≈»»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ»

בפרט, עולם וכל נברא כל של ‰‰˙eBa˙למהותו È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ בעניינו »≈«¿≈«ƒ¿¿
זה אור Ìbשל ‰Ê ˙eiÁ Lb¯ƒ¿»«∆«

‰·‰‡‰Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa'לה «∆∆««¬ƒ¿»«¬»
זו  התבוננות ÏÎaשבעקבות ‡È‰ƒ¿»

EÈ¯ˆÈ ÈLa - E··Ï60 היצר ¿»¿ƒ¿≈¿»∆
הרע  והיצר האלוקית) (הנפש הטוב

ז"ל  חכמינו כדרשת הבהמית), (הנפש

לבבך" "בכל בו שנאמר זה פסוק על

שהכוונה  להורות לבך" "בכל ולא

יצריך". "בשני ה' «¬»«‰‡‰·‰לאהבת
'ELÙ ÏÎ·'c נעלית אהבה שהיא ƒ¿»«¿¿

האלוקית לנפש רק ושייכת È‰ƒ‡יותר
,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
‡e‰ '··Bq‰ ¯B‡'L ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈
˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿
È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ ,˙BÓÏBÚa»»»≈«¿≈

Ba Lb¯pL במעלתו המתבונן באדם ∆ƒ¿»
הסובב אור Œ¯B‡cשל ‰‡ÏÙ‰‰««¿»»¿

˙‡ B˙·‰‡ ,(··BÒ) ÛBÒŒÔÈ‡≈≈«¬»∆
Œ˙¯ÈÒÓc ÔÙB‡a ‡È‰ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿∆ƒ¿ƒ«

] LÙ על ז"ל חכמינו שדרשו כפי ∆∆
ELÙהכתוב ÏÎa שהכוונה , ¿»«¿¿

ה' ‡˙לאהבת ÏËB eÏÈÙ‡¬ƒ≈∆
ELÙ60,['ה באהבת שמתעורר ומי «¿¿

למצב מגיע זו ∆∆B¯Lˆ‰במדריגה
B˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ להיות לא היינו »≈ƒ¿ƒ

המגבי  הגדרים בתוך את מוגבל לים

לגמרי  מציאותו את ולבטל מציאותו

.ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ÏÏkÈÏÂ¿ƒ»≈¿≈
BÊ ‰·‰‡Â עד נפשך" "בכל של ¿«¬»
נפש  LÙpaמסירות ˜¯ ‡È‰ƒ««∆∆

ÔÙB‡a] ‰‚O‰‰ Èk .˙È˜Ï‡‰»¡…ƒƒ««»»¿∆
,‰Lb¯‰Â ‰¯k‰c מתוך שבאה ¿«»»¿«¿»»

ועמוקה  פנימית בצורה התבוננות

‰‚O‰‰ ‰‡È·Ó ‡˜Âc Ê‡L∆»«¿»¿ƒ»««»»
‰·‰‡Ï הכרה ללא השגה ואילו ¿«¬»

ונשארת  בלב רגש מעוררת לא והרגשה

האדם  ממציאות מופשט ]דבר
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ‰‡ÏÙ‰a עד ««¿»»¿≈
מהבריאה  ומרומם נעלה הוא ‰‡È˜Ï˙,כמה LÙpa ˜¯ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿««∆∆»¡…ƒ

'ÈÂ‰ ÌLa ‡e‰ dL¯ML61, הבליֿגבול באור שקשור 'BÒ··'השם ∆»¿»¿≈¬»»≈
העולמות.ו'מקיף' מגדרי E„‡Ó'שלמעלה ÏÎ·'c ‰·‰‡‰Â שהיא ¿»«¬»ƒ¿»¿…∆

נפשך", "בכל מאשר יותר עוד והגבלה, מדידה מכל למעלה È‰ƒ‡אהבה
˙ÈzÓ‡ Èk .'··Bq'Ó Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Œ˙eÓˆÚa¿«¿≈∆¿«¿»«ƒ≈ƒ¬ƒƒ
˙eÓˆÚa ‡e‰ Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿¿«¿

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ איןֿסוף הוא שרק ≈
מדידה  מכל למעלה באמת גבול ובלי

'‡B¯והגבלה ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó)«∆≈≈
¯eiˆ ‰ÊÈ‡ Ba LÈ ,'··Bq‰«≈≈≈∆ƒ

‰Ïa‚‰Â שלכן בחסידות כמבואר ¿«¿»»
עם  כי עלמין' כל 'סובב זה אור נקרא

יחס  ערך, איזה לו יש גבול בלי היותו

לעולמות  ‰‡‰·‰ושייכות ÔÎÏÂ ,(¿»≈»«¬»
Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«¿
,E„‡Ó ÏÎa ‡È‰ ÛBÒŒÔÈ‡≈ƒ¿»¿…∆

.Ïe·b ÈÏa¿ƒ¿
¯‡·nL È¯Á‡Ïe הרש"ב הרבי ¿«¬≈∆¿»≈

‰‡‰·B˙במאמרו  '‚c ˙eÎiM‰««»¿»«¬
,ÌÈÒÓ ,Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó '‚Ï¿«¿≈««¿«≈

‰fÓc דרגה לאיזו ההבנה מתוך ¿ƒ∆
משלוש  אחת כל קשורה באלקות

‚'האהבות ÏL ÌÈÚ Ô·eÓ»ƒ¿»»∆
˙B‚¯„n‰,באלוקות האמורות ««¿≈

‡e‰ '‡lÓÓ'c אלוקי אור ƒ¿«≈
'··BÒ'Â ,˙BÓÏBÚa LaÏ˙Óƒ¿«≈»»¿≈
Ï·‡ ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈ƒ¿«¿¬»

˙BÓÏBÚÏ CiL אינו ולכ כאמור ן «»»»
אמיתי, גבול ‡Œ¯Bבלי ˙eÓˆÚÂ¿«¿

˙BÓÏBÚ ¯„‚a BÈ‡ ÛBÒŒÔÈ‡≈≈¿∆∆»
כל  ללא באמת, גבול בלי והוא כלל

והגדרה. הגבלה

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ הדברים משמעות מה ¿»ƒ¿»ƒ
המדריגות  שלושת של ותוכנם שעניינם

שייכותם  על ההסבר מתוך מובנים

האהבות, «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰,לשלוש
˙B·‰‡‰ '‚c ˙eÎiMa ¯e‡a‰«≈««»¿»«¬
‡e‰ ,‰ÏÚÓÏc ˙B‚¯„n‰ '‚Ï¿««¿≈ƒ¿«¿»
'‚c ÌÈÈÚ‰ ˙·‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈¬»«»ƒ¿»ƒ¿

,˙B‚¯„n‰ סדר לכאורה כלומר, ««¿≈
ומבינים  יודעים שתחילה הוא הדברים

הדרגות  שלושת של והתוכן העניין את

שייכותם  את להבין ניתן ואחרֿכך

האהבות Ê‰לשלושת ÔÈÚc ÚÓLÓ ¯Ó‡n‰a ÌÈÈÚ‰ CLÓ‰Óe≈∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿««¬»«¿«¿ƒ¿»∆
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יז h"kyz'd ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

הּׁשרׁש הּוא העֹולם, נברא ׁשּמּמּנה ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹּבמלכּות

ּׁשּנברא  מה ּדכל ּדהעֹולם, להחּסרֹון ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָוהּסיּבה

ּבכדי  הּוא ּתקּון], צרי ּבראׁשית ימי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָּבׁשׁשת

עבֹודת  עלֿידי יהיה ּדהּמלכּות החּסרֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָׁשּמילּוי

רק  היה ׁשהּצמצּום ּדהגם ּולהֹוסיף, ְְֲִִֶַַַַָָָָָהאדם.

(ׁשרׁש הּגבּול ּבאֹור לעֹולמֹות, הּׁשּי ְְֶַַַָָָָָֹּבהאֹור

(ׁשֹורׁש הּבליּֿגבּול ּבאֹור וגם ְְְְִֵֶַַַַָה'ּממּלא')

הּגבּול  ּבאֹור הּצמצּום ׁשּפעּולת [אּלא ְְְִֵֶֶַַַַָָה'ּסֹובב'),

והגּבלה,55הּוא  ירידה ּבֹו ׁשּנעׂשה עצמֹו, ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָּבהאֹור

ּופעּולת  העֹולמֹות, את להּוֹות מקֹור ׁשּנעׂשה ְְְֲֶֶֶַַַַָָָועד

רק  הּוא הּבליּֿגבּול ּבאֹור יאיר 55הּצמצּום ׁשּלא ְְְִִִֶַַַָָֹ

החלל  (אֹור 56ּבמקֹום הּגדֹול ׁשּבעיגּול ּדזהּו . ְְִִֶֶֶַָָָָ

נגיעת  ּדענין הּצמצּום, ּבֹו נגע ְְְְְְִִִִַַַַַָהּבליּֿגבּול)

(ּבעיגּול) ׁשם רק יהיה ׁשהאֹור הּוא ְְִִִֶֶַַָָָהּצמצּום

לחּוץ  ּיתּגּלה היה 57ולא לא האֹור ּבעצם אבל [ ְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבֹו נגע לא ּגם ׁשהּצמצּום הינּו ּכלל, ְְְְִִֶַַַַַָָֹהּצמצּום

ּגם  הּגילּוי להיֹות אפׁשר זה אֹור מּצד ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ[ׁשּלכן,

ּבכל  ׁשהּכּונה  ּכיון  מּכלֿמק ֹום ְִֵֶַַָָָָָָָָּבעֹולמֹות],

ׁשּלמעלה  האֹור ּדעצם ּבּגילּוי (ּגם ְְְִִִֶֶֶַַַַָָהּגילּויים

ּכל  ּד)סֹובב מ(הּׁשרׁש ּגם למעלה עֹולמֹות, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּגדר

המׁשכת  ּגם לכן יׂשראל, ּבׁשביל הּוא ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָעלמין)

האדם. עבֹודת עלֿידי היא זה ְֲִֵֶַַָָָאֹור

ּׁשּכתּוב ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ט) מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְֵֵֶַָָ

ּדבּגילּויים 58ּבהּמאמר  ְְֲִִַַַָ

 ֿ ממּלאּֿכל ּבכללּות. מדרגֹות ג' יׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָׁשּלמעלה

אֹורֿאיןֿסֹוף  ועצמּות סֹובבּֿכלֿעלמין ְְְְִִֵֵַָָָעלמין,

אּלה  מדרגֹות ּובג' ו'סֹובב'. מ'ּממּלא' ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּלמעלה

ׁשּבּפסּוק  האהבֹות ג' לבב,59הם ּבכל ואהבּת, ְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ
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הוא 55) - פרצופים ה' מהמלכות שנחסרו ה', חסר אלה: ענינים שני דוגמת השמים" את עשית שב"את לומר יש ואולי

את  "עשית העולמות, להוות מקור ונעשית המלכות ירדה ועי"ז עצמם); בהם שינוים נעשה לא (אבל מהמלכות שנסתלקו

גו'". ובכ"מ.56)השמים ואילך. תתקכז ע' ח"ב תער"ב המשך בארוכה תרס"ו 57)ראה המשך פ. ע' תרמ"ג סה"מ ראה

ובכ"מ. קצדֿה. ואילך.58)ע' נד ע' שם תר"ס ה.59)סה"מ ו, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(הספירות  מוחין מדרגות: לשלוש נחלקות האצילות שבעולם הספירות

חסדֿגבורהֿתפארתֿנצחֿהודֿיסוד) (הספירות מידות חכמהֿבינהֿדעת),

אנפין" "אריך לחמש: נחלקים ה'פרצופים' יותר ובפרטיות המלכות, וספירת

(בי  "אימא" (חכמה), "אבא" ו"נוקבא"(כתר), (המידות) אנפין" "זעיר נה),

והתהוות  בריאת ולצורך (מלכות),

בה' וחסרון צמצום נהיה העולמות

המלכות  בספירת שהם כפי הפרצופים

ÔB¯qÁ‰c ¯ÓBÏ LÈÂ והצמצום ¿≈«¿«ƒ»
האלוקי eÎÏÓa˙באור ‰È‰L∆»»««¿

‡e‰ ,ÌÏBÚ‰ ‡¯· ‰pnnL∆ƒ∆»ƒ¿»»»
ÔB¯qÁ‰Ï ‰aÈq‰Â L¯M‰«…∆¿«ƒ»¿«ƒ»

,ÌÏBÚ‰c באופן נברא העולם ולכן ¿»»
לתיקון זקוק Ó‰שהוא ÏÎc¿»«

˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLa ‡¯·pM∆ƒ¿»¿≈∆¿≈¿≈ƒ
È„Îa ‡e‰ ,[Ôe˜z CÈ¯»̂ƒƒƒ¿≈
˙eÎÏn‰c ÔB¯qÁ‰ ÈeÏÈnL∆ƒ«ƒ»¿««¿
.Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰È‰Èƒ¿∆«¿≈¬«»»»
ÌeˆÓv‰L Ì‚‰c ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ«¬«∆«ƒ¿
העולם  שבגללו החיסרון את שפעל

תיקון B‡‰a¯צריך ˜¯ ‰È‰»»«¿»
Ïe·b‰ ¯B‡a ,˙BÓÏBÚÏ CiM‰««»»»»«¿

'‡lÓn'‰ L¯L) כל ה'ממלא אור …∆«¿«≈
בעולמות  שמתלבש Ì‚Âעלמין' (¿«

L¯BL) Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡a»«¿ƒ¿∆
'··Bq'‰'עלמין כל ה'סובב אור «≈

'מקיף' בדרך בעולמות שמאיר

[‡l‡מלמעלה  בין ), הבדל שיש ∆»
באור  לצמצום ה'ממלא' באור הצמצום

‰ÌeˆÓvה'סובב' ˙ÏeÚtL∆¿««ƒ¿
Ïe·b‰ ¯B‡a אור של השורש »«¿

e‰55,BÓˆÚ‡ה'ממלא' ¯B‡‰a¿»«¿
,‰Ïa‚‰Â ‰„È¯È Ba ‰NÚpL∆«¬∆¿ƒ»¿«¿»»
אור  הוא ה'ממלא' אור הצמצום ולאחר

B˜Ó¯מוגבל ‰NÚpL „ÚÂ¿«∆«¬∆»
˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ˙Be‰Ï והנבראים ¿«∆»»

‰ÌeˆÓvהמוגבלים, ˙ÏeÚÙe¿««ƒ¿
Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡a שינוי פעלה לא »«¿ƒ¿

הצמצום  אלא האור של ומהותו בעניינו

˜¯ ‡e‰55¯È‡È ‡lL האור «∆…»ƒ
‰ÏÏÁהבליֿגבול  ÌB˜Óa56 הבריאה שקודם וחסידות בקבלה כמבואר ƒ¿∆»»

במובן  ('מקום' מקום נתינת הייתה ולא החלל כל את ממלא סוף אין אור היה

הוא  ברוך הקדוש שבו הצמצום ולאחר העולמות לבריאת אפשרות) – הרוחני

ואפשרות  מקום נתינת היינו חלל, נעשה כביכול, הצידה, הגדול אורו את סילק

‰Ïe·bŒÈÏa,לעולמות. ¯B‡) ÏB„b‰ Ïe‚ÈÚaL e‰Êc שהוא האור ¿∆∆»ƒ«»«¿ƒ¿
ומכונה  עלמין' כל ל'סובב שורש

התחלה  או קצוות שאין להורות 'עיגול'

איןֿסוף  הוא כי Baוסוף Ú‚ (»«
ÌeˆÓv‰,עליו ÔÈÚcוהשפיע «ƒ¿¿ƒ¿«

¯B‡‰L ‡e‰ ÌeˆÓv‰ ˙ÚÈ‚¿ƒ««ƒ¿∆»
‡ÏÂ (Ïe‚ÈÚa) ÌL ˜¯ ‰È‰Èƒ¿∆«»»ƒ¿…

ıeÁÏ ‰lb˙i57ÌˆÚa Ï·‡ [ ƒ¿«∆«¬»¿∆∆
¯B‡‰ שייכות מכל למעלה שהוא »

‰ÌeˆÓvלעולמות ‰È‰ ‡Ï…»»«ƒ¿
,ÏÏk לעיל ‰eÈכמבואר ¿»«¿

Ba Ú‚ ‡Ï Ìb ÌeˆÓv‰L ולא ∆«ƒ¿«…»«
שינוי שום בו vÓ„פעל ,ÔÎlL]∆»≈ƒ«

ÈeÏÈb‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰Ê ¯B‡∆∆¿»ƒ¿«ƒ
˙BÓÏBÚa Ìb יכולים לא והעולמות «»»

עליו  ולהסתיר ŒÏkÓלהעלים ,[ƒ»
‰ek‰L ÔÂÈk ÌB˜Ó המטרה »≈»∆««»»

(Ìbוהתכלית  ÌÈÈeÏÈb‰ ÏÎa¿»«ƒƒ«
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ÌˆÚc ÈeÏÈba«ƒ¿∆∆»∆¿«¿»
Ìb ‰ÏÚÓÏ ,˙BÓÏBÚ ¯„bÓƒ∆∆»¿«¿»«
(ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ(c L¯M‰)Ó≈«…∆¿≈»»¿ƒ

,Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡e‰ בני כי ƒ¿ƒƒ¿»≈
הבריאה כל תכלית הם ≈«ÔÎÏישראל

ŒÏÚ ‡È‰ ‰Ê ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ Ìb««¿»«∆ƒ«
Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È כשהאור וגם ¿≈¬«»»»

עניין  יש למטה מלמעלה נמשך

ההמשכה. את שפועלת ב'תפילה'

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ë¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡n‰a ·e˙kM58 ∆»¿««¬»

'‚ LÈ ‰ÏÚÓlL ÌÈÈeÏÈb·c¿«ƒƒ∆¿«¿»≈
ŒÏkŒ‡lÓÓ .˙eÏÏÎa ˙B‚¯„Ó«¿≈ƒ¿»¿«≈»
ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ ,ÔÈÓÏÚ»¿ƒ≈»»¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚÂ¿«¿≈
'··BÒ'Â '‡lÓn'Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿«≈¿≈

באריכות. לעיל שנתבאר ¿e·‚'כפי
˙B·‰‡‰ '‚ Ì‰ ‰l‡ ˙B‚¯„Ó«¿≈≈∆≈»«¬

˜eÒtaL59,z·‰‡Â הראשונה E··Ï,המדריגה ÏÎaהשניהÏÎa ∆«»¿»«¿»¿»¿»¿¿»
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'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

'לבב ּד'בכל האהבה .מאד ּובכל נפׁש ְְְְְְְְֲִֶַַָָָָָָֹּבכל

ׁשהחּיּות  ּדכיון ממּלאּֿכלֿעלמין, ּבבחינת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהיא

ּבּנבראים  מלּוּבׁש הּוא ממּלאּֿכלֿעלמין ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָּדבחינת

חּיּות  נרּגׁש ההתּבֹוננּות עלֿידי לכן ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּבפנימּיּותם,

לבב ּבכל היא והאהבה הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָזה

יצרי ּבׁשני היא 60- 'נפׁש ּד'בכל האהבה . ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

הּסֹובב' ׁש'אֹור ּדכיון סֹובבּֿכלֿעלמין, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבבחינת

עלֿידי  לכן ּבעֹולמֹות, מהתלּבׁשּות למעלה ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָהּוא

(סֹובב), ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ההפלאה ּבֹו ְְְִֵֵֶַַָָָׁשּנרּגׁש

[ּבכל  ּדמסירתֿנפׁש ּבאֹופן היא הוי' את ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָאהבתֹו

נפׁש את נֹוטל אפילּו ,לצאת 60נפׁש ׁשרֹוצה ,[ ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָ

זֹו ואהבה ּבאֹורֿאיןֿסֹוף. וליּכלל ְְְְֲִִִֵֵַָָמּמציאּותֹו

[ּבאֹופן  ההּׂשגה ּכי האלקית. ּבּנפׁש רק ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָֹהיא

ההּׂשגה  מביאה ּדוקא ׁשאז והרּגׁשה, ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָּדהּכרה

להיֹות  יכֹולה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ּבהפלאה ְְְְְֲִֵַַַָָָָלאהבה]

הוי' ּבׁשם הּוא ׁשּׁשרׁשּה האלקית, ּבּנפׁש ,61רק ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

 ֿ ּבעצמּות היא 'מאד ּד'בכל והאהבה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹ'סֹובב'.

אמּתית  ּכי  מ'ּסֹובב'. ּגם ׁשּלמעלה ְְֲִִִִֵֵֶַַָאֹורֿאיןֿסֹוף 

 ֿ (מה אֹורֿאיןֿסֹוף ּבעצמּות הּוא ְְְְִֵַַַהּבליּֿגבּול

צּיּור  איזה ּבֹו יׁש הּסֹובב', 'אֹור ִֵֵֵֵֵֶֶַּׁשאיןּֿכן

עצמּות  ּגילּוי ׁשעלֿידי האהבה ולכן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָוהגּבלה),

ּגבּול. ּבלי ,מאד ּבכל היא ְְְְִִֵֶָֹאֹורֿאיןֿס ֹוף

לג' האהבֹות ּדג' הּׁשּיכּות ׁשּמבאר ְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָּולאחרי

ג' ׁשל ענינם מּובן ּדמּזה מסים, הּנ"ל, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמדרגֹות

ּבעֹולמֹות, מתלּבׁש הּוא ּד'ממּלא' ְְְִִֵֵֵַַַַָָהּמדרגֹות,

ׁשּי אבל מהתלּבׁשּות למעלה הּוא ְְְְְֲִֵֵַַַָָָו'סֹובב'

ועצ  ּבגדר לעֹולמ ֹות, אינֹו אֹורֿאיןֿס ֹוף מּות ְְְֵֵֶֶַָָ

ָעֹולמֹות.

CÈ¯ˆÂ'ּדג ּבּׁשּיכּות הּבאּור ּדלכאֹורה, להבין, ¿»ƒְְְְִִֵַַַָָָ

הּוא  ּדלמעלה, הּמדרגֹות לג' ְְְְֲִֵַַַַָָהאהבֹות

ּומהמׁש הּמדרגֹות, ּדג' הענינים הבנת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלאחרי

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

עה"פ.60) בפירש"י) (הובא ספרי במשנה. א נד, א).61)ברכות (צד, פ"ד אגה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ELÙוהשלישית‡È‰ 'E··Ï ÏÎ·'c ‰·‰‡‰ .E„‡Ó ÏÎ·e «¿¿¿»¿…∆»«¬»ƒ¿»¿»¿ƒ

ה' ÈÁ·c˙אהבת ˙eiÁ‰L ÔÂÈÎc ,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ¿≈»∆««ƒ¿ƒ«
,Ì˙eiÓÈÙa ÌÈ‡¯·pa LaeÏÓ ‡e‰ ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓ בהתאם ¿«≈»»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ»

בפרט, עולם וכל נברא כל של ‰‰˙eBa˙למהותו È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ בעניינו »≈«¿≈«ƒ¿¿
זה אור Ìbשל ‰Ê ˙eiÁ Lb¯ƒ¿»«∆«

‰·‰‡‰Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa'לה «∆∆««¬ƒ¿»«¬»
זו  התבוננות ÏÎaשבעקבות ‡È‰ƒ¿»

EÈ¯ˆÈ ÈLa - E··Ï60 היצר ¿»¿ƒ¿≈¿»∆
הרע  והיצר האלוקית) (הנפש הטוב

ז"ל  חכמינו כדרשת הבהמית), (הנפש

לבבך" "בכל בו שנאמר זה פסוק על

שהכוונה  להורות לבך" "בכל ולא

יצריך". "בשני ה' «¬»«‰‡‰·‰לאהבת
'ELÙ ÏÎ·'c נעלית אהבה שהיא ƒ¿»«¿¿

האלוקית לנפש רק ושייכת È‰ƒ‡יותר
,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
‡e‰ '··Bq‰ ¯B‡'L ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈
˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿
È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ ,˙BÓÏBÚa»»»≈«¿≈

Ba Lb¯pL במעלתו המתבונן באדם ∆ƒ¿»
הסובב אור Œ¯B‡cשל ‰‡ÏÙ‰‰««¿»»¿

˙‡ B˙·‰‡ ,(··BÒ) ÛBÒŒÔÈ‡≈≈«¬»∆
Œ˙¯ÈÒÓc ÔÙB‡a ‡È‰ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿∆ƒ¿ƒ«

] LÙ על ז"ל חכמינו שדרשו כפי ∆∆
ELÙהכתוב ÏÎa שהכוונה , ¿»«¿¿

ה' ‡˙לאהבת ÏËB eÏÈÙ‡¬ƒ≈∆
ELÙ60,['ה באהבת שמתעורר ומי «¿¿

למצב מגיע זו ∆∆B¯Lˆ‰במדריגה
B˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ להיות לא היינו »≈ƒ¿ƒ

המגבי  הגדרים בתוך את מוגבל לים

לגמרי  מציאותו את ולבטל מציאותו

.ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ÏÏkÈÏÂ¿ƒ»≈¿≈
BÊ ‰·‰‡Â עד נפשך" "בכל של ¿«¬»
נפש  LÙpaמסירות ˜¯ ‡È‰ƒ««∆∆

ÔÙB‡a] ‰‚O‰‰ Èk .˙È˜Ï‡‰»¡…ƒƒ««»»¿∆
,‰Lb¯‰Â ‰¯k‰c מתוך שבאה ¿«»»¿«¿»»

ועמוקה  פנימית בצורה התבוננות

‰‚O‰‰ ‰‡È·Ó ‡˜Âc Ê‡L∆»«¿»¿ƒ»««»»
‰·‰‡Ï הכרה ללא השגה ואילו ¿«¬»

ונשארת  בלב רגש מעוררת לא והרגשה

האדם  ממציאות מופשט ]דבר
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ‰‡ÏÙ‰a עד ««¿»»¿≈
מהבריאה  ומרומם נעלה הוא ‰‡È˜Ï˙,כמה LÙpa ˜¯ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿««∆∆»¡…ƒ

'ÈÂ‰ ÌLa ‡e‰ dL¯ML61, הבליֿגבול באור שקשור 'BÒ··'השם ∆»¿»¿≈¬»»≈
העולמות.ו'מקיף' מגדרי E„‡Ó'שלמעלה ÏÎ·'c ‰·‰‡‰Â שהיא ¿»«¬»ƒ¿»¿…∆

נפשך", "בכל מאשר יותר עוד והגבלה, מדידה מכל למעלה È‰ƒ‡אהבה
˙ÈzÓ‡ Èk .'··Bq'Ó Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Œ˙eÓˆÚa¿«¿≈∆¿«¿»«ƒ≈ƒ¬ƒƒ
˙eÓˆÚa ‡e‰ Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿¿«¿

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ איןֿסוף הוא שרק ≈
מדידה  מכל למעלה באמת גבול ובלי

'‡B¯והגבלה ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó)«∆≈≈
¯eiˆ ‰ÊÈ‡ Ba LÈ ,'··Bq‰«≈≈≈∆ƒ

‰Ïa‚‰Â שלכן בחסידות כמבואר ¿«¿»»
עם  כי עלמין' כל 'סובב זה אור נקרא

יחס  ערך, איזה לו יש גבול בלי היותו

לעולמות  ‰‡‰·‰ושייכות ÔÎÏÂ ,(¿»≈»«¬»
Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«¿
,E„‡Ó ÏÎa ‡È‰ ÛBÒŒÔÈ‡≈ƒ¿»¿…∆

.Ïe·b ÈÏa¿ƒ¿
¯‡·nL È¯Á‡Ïe הרש"ב הרבי ¿«¬≈∆¿»≈

‰‡‰·B˙במאמרו  '‚c ˙eÎiM‰««»¿»«¬
,ÌÈÒÓ ,Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó '‚Ï¿«¿≈««¿«≈

‰fÓc דרגה לאיזו ההבנה מתוך ¿ƒ∆
משלוש  אחת כל קשורה באלקות

‚'האהבות ÏL ÌÈÚ Ô·eÓ»ƒ¿»»∆
˙B‚¯„n‰,באלוקות האמורות ««¿≈

‡e‰ '‡lÓÓ'c אלוקי אור ƒ¿«≈
'··BÒ'Â ,˙BÓÏBÚa LaÏ˙Óƒ¿«≈»»¿≈
Ï·‡ ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈ƒ¿«¿¬»

˙BÓÏBÚÏ CiL אינו ולכ כאמור ן «»»»
אמיתי, גבול ‡Œ¯Bבלי ˙eÓˆÚÂ¿«¿

˙BÓÏBÚ ¯„‚a BÈ‡ ÛBÒŒÔÈ‡≈≈¿∆∆»
כל  ללא באמת, גבול בלי והוא כלל

והגדרה. הגבלה

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ הדברים משמעות מה ¿»ƒ¿»ƒ
המדריגות  שלושת של ותוכנם שעניינם

שייכותם  על ההסבר מתוך מובנים

האהבות, «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰,לשלוש
˙B·‰‡‰ '‚c ˙eÎiMa ¯e‡a‰«≈««»¿»«¬
‡e‰ ,‰ÏÚÓÏc ˙B‚¯„n‰ '‚Ï¿««¿≈ƒ¿«¿»
'‚c ÌÈÈÚ‰ ˙·‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈¬»«»ƒ¿»ƒ¿

,˙B‚¯„n‰ סדר לכאורה כלומר, ««¿≈
ומבינים  יודעים שתחילה הוא הדברים

הדרגות  שלושת של והתוכן העניין את

שייכותם  את להבין ניתן ואחרֿכך

האהבות Ê‰לשלושת ÔÈÚc ÚÓLÓ ¯Ó‡n‰a ÌÈÈÚ‰ CLÓ‰Óe≈∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿««¬»«¿«¿ƒ¿»∆
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h"kyz'dיח ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

[ׁשג' זה ּדענין מׁשמע ּבהּמאמר ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָהענינים

ּבג' ּבאּור מֹוסיף האהבֹות] ג' הם אּלה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָמדרגֹות

ּדהּטעם  ּבזה, מהּבאּורים לֹומר ויׁש ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּמדרגֹות.

נכללים  ׁשּבהם מדרגֹות ג' למעלה ׁשּיׁשנם זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל

ּדלמעלה  הּגילּויים ּכל ּכי הּוא, - הּגילּויים ְְִִִִִִַַַָָָּכל

ה' ׁשּבאהבת וכיון האדם, עבֹודת ּבׁשביל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָהם

ּכפּולחנא  ּפּולחנא ּדלית העבֹודה, עיקר ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ[ׁשהיא

ּבכל 62ּדרחימּותא  לבב ּבכל האהבֹות, ג' יׁשנם [ ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָ

הּגילּויים  ּכל ּכללּות לכן ,מאד ּובכל ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹנפׁש

ו'סֹובב' ('ממּלא' מדרגֹות לג' נחלקים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּדלמעלה

לג' ׁשּבהתאם מ'ּסֹובב') ׁשּלמעלה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָואֹורֿאיןֿס ֹוף

הּוא  ּבּוריֹו על ענין ׁשהבנת וכיון הּנ"ל. ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָאהבֹות

לכן  וׁשרׁשֹו, מיסֹודֹו אֹותֹו ׁשּמבארים ְְְְֲִִֵֵֶַָָָעלֿידי

הּמדרגֹות  ג' ׁשל (ּבהּמאמר) הּבאּור ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָהתחלת

ּכי  האהבֹות, ג' הם ׁשּבהם אי הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּדלמעלה

הּמדרגֹות. ג' ׁשּנמׁשכּו לזה והּסיּבה הּׁשרׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹזהּו

הענינים LÈÂיו"ד) ּבפנימּיּות ּדהּטעם לֹומר, ¿≈ְְְִִִִִַַַַָָ

הענינים  ג' וגילּוי ׁשהמׁשכת זה ְְְִִִֶֶַַַָָָעל

הּוא  ֿ סֹוף אֹורֿאין ועצמּות ו'סֹובב' ְְְְִֵֵֵַַּד'ממּלא'

נפׁש ּובכל לבב ּדבכל האהבֹות ג' ְְְְְְְֲִֵַַַָָָָעלֿידי

היא  הּגילּויים ּבכל הּכּונה ּכי הּוא, - מאד ְְְִִִִֶַַַָָָָֹּובכל

העֹולם, ּבריאת  אחרּֿכ ּתהיה ׁשעלֿידם ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבכדי

ׁשּכל  ּבאֹופן היתה העֹולם ׁשּבריאת ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָולכן

ׁשּבֹו האדם,63הענינים עבֹודת עלֿידי יתּתּקנּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

להּקּב"ה  ׁשּוּתף האדם יהיה ׁשעלֿידיֿזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבכדי

ּבנֹוגע  הּוא עלּֿדר ֿזה ּבראׁשית, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּבמעׂשה

(המׁש ׁשהתהּוּותם ּדלמעלה, כתם)להּגילּויים  ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ׁשּלהם  ׁשהּגילּוי ּבאֹופן ׁשהּׁשּוּתפּות 64היתה ּבכדי האדם, עבֹודת עלֿידי יהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּגם  אּלא עצמֹו ּבעֹולם רק לא ּתהיה ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה האדם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשל

האדם  עבֹודת ׁשעיקר וכיון העֹולם. ּבריאת היתה ׁשעלֿידם ּדלמעלה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּבּגילּויים

ּדג' הּגילּוי לכן (ּכּנ"ל), ּדרחימּותא ּכפּולחנא ּפּולחנא ּדלית ה' אהבת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּוא
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ג.62) מב, שלח לקו"ת וראה א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר בששת 63)ראה שנברא מה כל 51 שבהערה המדרש וכלשון

תיקון. צריך בראשית שלהם.64)ימי ה"תיקון" שהוא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‚a ¯e‡a ÛÈÒBÓ [˙B·‰‡‰ '‚ Ì‰ ‰l‡ ˙B‚¯„Ó '‚L]∆«¿≈≈∆≈»«¬ƒ≈¿

˙B‚¯„n‰ לשלושת האהבות שלוש בין הקשר את מבינים תחילה זה ולפי ««¿≈
סדר  ולכאורה הדרגות, בשלושת הבנה לתוספת באים אחרֿכך ורק הדרגות

תמוה. זה

,‰Êa ÌÈ¯e‡a‰Ó ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«≈«≈ƒ»∆
ההסבר  שדווקא לכך ההסברים אחד

הדרגות  שלושת בין ההתאמה על

באלוקות  הדרגות ושלושת ה' באהבת

דרגות  של והעניין התוכן בהבנת מוסיף

הוא  ÌLiLאלו ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆∆¿»
˙B‚¯„Ó '‚ ‰ÏÚÓÏ כלליות ¿«¿»«¿≈

ÌÈÈeÏÈb‰ Ïk ÌÈÏÏÎ Ì‰aL∆»∆ƒ¿»ƒ»«ƒƒ
מלמעלה  הדרגות שבכל האלוקות של

בעולמות  המתלבש לאור עד מעלה

- ‰ÌÈÈeÏÈbממש Ïk Èk ,‡e‰ƒ»«ƒƒ
‰ÏÚÓÏcהשונות הדרגות ‰Ìבכל ƒ¿«¿»≈

,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÏÈ·La כך כי ƒ¿ƒ¬«»»»
לעיל  כמבואר הבריאה, כוונת נשלמת

‡È‰L] '‰ ˙·‰‡aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿«¬«∆ƒ
‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚ,'ה את האדם של ƒ«»¬»

הזוהר ÁÏet‡כמאמר ˙ÈÏc¿≈¿»»
‡˙eÓÈÁ¯c ‡ÁÏeÙk62 אין ¿¿»»ƒ¿ƒ»

כעבודת  יותר) ונעלית (חשובה עבודה

‰‡‰·B˙,האהבה  '‚ ÌLÈ [∆¿»»«¬
ÏÎ·e ELÙ ÏÎa E··Ï ÏÎa¿»¿»¿¿»«¿¿¿»
Ïk ˙eÏÏk ÔÎÏ ,E„‡Ó¿…∆»≈¿»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰ÏÚÓÏc ÌÈÈeÏÈb‰«ƒƒƒ¿«¿»∆¿»ƒ
'‡lÓÓ') ˙B‚¯„Ó '‚Ï¿«¿≈¿«≈
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Â '··BÒ'Â¿≈¿≈
Ì‡˙‰aL ('··Bq'Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆¿∆¿≈
ÔÂÈÎÂ .Ï"p‰ ˙B·‰‡ '‚Ï¿«¬««¿≈»
‡e‰ BÈ¯ea ÏÚ ÔÈÚ ˙·‰L∆¬»«ƒ¿»«¿
B˙B‡ ÌÈ¯‡·nL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿»¬ƒ

,BL¯LÂ B„BÒÈÓ ולא מעיקרו, ƒ¿»¿
שלו וההסתעפויות ≈«ÔÎÏמהתוצאות

(¯Ó‡n‰a) ¯e‡a‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»««≈¿««¬»
‰ÏÚÓÏc ˙B‚¯„n‰ '‚ ÏL∆««¿≈ƒ¿«¿»
מלמעלה  הגילויים כל את הכוללות

לעיל ‰Ìכאמור Ì‰aL CÈ‡ ‡e‰≈∆»∆≈
L¯M‰ e‰Ê Èk ,˙B·‰‡‰ '‚»«¬ƒ∆«…∆
'‚ eÎLÓpL ‰ÊÏ ‰aÈq‰Â¿«ƒ»¿∆∆ƒ¿¿

˙B‚¯„n‰ ניתן זה ביאור אחרי ורק ««¿≈

עצמן. הדרגות בשלושת יותר ועמוקה יותר טובה להבנה להגיע

‰Ê ÏÚ ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa ÌÚh‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ („"ÂÈ¿≈«¿«««ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ«∆
˙eÓˆÚÂ '··BÒ'Â '‡lÓÓ'c ÌÈÈÚ‰ '‚ ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿«≈¿≈¿«¿
ÏÎ·e E··Ï ÏÎ·c ˙B·‰‡‰ '‚ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈«¿≈»«¬ƒ¿»¿»¿¿»

E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ ושלושת «¿¿¿»¿…∆
"השורש  כאמור, הן, הללו האהבות

- הללו לגילויים Èkוהסיבה" ,‡e‰ƒ
‰ek‰ והתכלית ÏÎaהמטרה ««»»¿»

ÌÈÈeÏÈb‰ בכל האלוקי האור של «ƒƒ
Ì„ÈŒÏÚLהמדריגות  È„Îa ‡È‰ƒƒ¿≈∆«»»

˙‡È¯a CkŒ¯Á‡ ‰È‰zƒ¿∆««»¿ƒ«
˙‡È¯aL BÓk ÔÎÏÂ ,ÌÏBÚ‰»»¿»≈¿∆¿ƒ«

‰˙È‰ ÌÏBÚ‰מלכתחילהÔÙB‡a »»»¿»¿∆
BaL ÌÈÈÚ‰ ÏkL63ewz˙È ∆»»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿

שלימות לידי ≈¿»È„ÈŒÏÚויבואו
ŒÏÚL È„Îa ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»ƒ¿≈∆«
ÛzeL Ì„‡‰ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿∆»»»»
,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï«»»¿«¬≈¿≈ƒ
Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆¿≈«
,‰ÏÚÓÏc ÌÈÈeÏÈb‰Ï¿«ƒƒƒ¿«¿»
(Ì˙ÎLÓ‰) Ì˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»«¿»»»
ÈeÏÈb‰L ÔÙB‡a ‰˙È‰»¿»¿∆∆«ƒ

Ì‰lL64 ךֿהוא מהקדושֿברו ∆»∆
עולמות  ולברוא להתגלות בעצמו,

,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰È‰Èƒ¿∆«¿≈¬«»»»
Ì„‡‰ ÏL ˙eÙzeM‰L È„Îaƒ¿≈∆«»∆»»»
˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï«»»¿«¬≈¿≈ƒ

BÓˆÚ ÌÏBÚa ˜¯ ‡Ï ‰È‰z על ƒ¿∆…«»»«¿
את  ומשלים 'מתקן' שהאדם ידי

ÌÈÈeÏÈbaהבריאה Ìb ‡l‡∆»««ƒƒ
‰˙È‰ Ì„ÈŒÏÚL ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»∆«»»»¿»

ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a,חלק לאדם יהיה ¿ƒ«»»
מכוח  יהיו שלהם והגילוי וההמשכה

B·Ú„˙עבודתו. ¯˜ÈÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ«¬«
˙ÈÏc '‰ ˙·‰‡ ‡e‰ Ì„‡‰»»»«¬«¿≈
‡˙eÓÈÁ¯c ‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet¿»»¿¿»»ƒ¿ƒ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

הענינים  ּכל נכללים (ׁשּבהם הּנ"ל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמדרגֹות

לבב ּדבכל האהבֹות ג' עלֿידי הּוא ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָּדּלמעלה),

ׁשהענינים  ועלֿידי .מאד ּובכל נפׁש ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּובכל

עבֹודת  עלֿידי ּומתּגּלים נמׁשכים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָּדלמעלה

מּכמֹו יֹותר למעלה עלּיה ּבהם נעׂשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָהאדם,

מּצדֿעצמם  .65ׁשהם ְִֵֶַַָ

e‰ÊÂ ּדעצמּות הּגילּוי ּדהמׁשכת למׁשה, ּתפּלה ¿∆ְְְְְְִִֶַַַַָָֹ

מ'ּסֹובב', ׁשּלמעלה ְְִֵֵֶַָאֹורֿאיןֿסֹוף

ּתפּלה  עלֿידי היתה ּבמלכּות, מׁשה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהמׁשי

עליֹון' 'ּדעת הּוא ׁשּמׁשה ּדכיון הגם ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹּדוקא,

אֹורֿאיןֿסֹוף  (עצמּות מ'עּתיק' ְְִֵֵֵֶַַַׁשּמקּבל

להמׁשי ּביכלּתֹו היה מ'ּסֹובב') ְְְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּלמעלה

ּכי  למּטה, מּלמעלה ּבדר זה אֹור ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָּבמלכּות

ּתפּלה, עלֿידי היא האֹור ׁשהמׁשכת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָעלֿידי

נׁשלמת  למעלה), מּלמּטה ּבדר) האדם ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָעבֹודת

ועלֿידיֿזה  האֹור, נאצל ׁשּבׁשבילּה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּכּונה

ׁשּלֹו. ּבּבליּֿגבּול ּומתוּסף עלּיה ּבֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָנעׂשה

ׁשהּוא  ּכמֹו רק לא הּוא  ׁשּבֹו ְְְִֶֶֶַַֹׁשהּבליּֿגבּול 

צמצּום  ּבֹו ׁשּי ׁשאין האֹור עצם ְְִִֵֶֶֶַַַָָמּצדֿעצמֹו,

העצמּות. מּצד ׁשהּוא ּכמֹו (ּגם) אּלא ְְְִִֶֶַַַָָוסילּוק,

ּכמֹו האֹור עלֿידי ׁשּנעׂשה הּמלכּות ּבנין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָולכן,

עד. עדי ּבנין הּוא - מׁשה ּתפּלת עלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנמׁש

ּבגילּויים CÈ¯ˆÂיא) ׁשּנעׂשה ּדהעילּוי ּבאּור, ¿»ƒְֲִִִֵֶַַָָ

ע  עלֿידי האדם ּדלמעלה בֹודת ְְְֲִֵַַַָָָָ

(ּבעיקר  היא 66הּוא ׁשּלהם והּגילּוי ּכׁשההמׁשכה ( ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

ההמׁשכה  היתה מׁשה ּתפּלת ׁשעלֿידי ּדזה וכיון האדם, עבֹודת ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעלֿידי

ספירת  וגם ּכפׁשּוטֹו, יׂשראל (ּכנסת יׂשראל ּכנסת ּבנֹוגע רק הּוא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוהּגילּוי

והּגילּוי  ׁשההמׁשכה לֹומר לכאֹורה ׁשּי אין למׁשה ּבנֹוגע אבל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּמלכּות),

ׁשּמאירים  הּוא העׁשיר ּדענין עׁשיר, הּוא מׁשה ׁשהרי ּתפּלתֹו, עלֿידי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהיתה

ׁשּלמעלה  אֹורֿאיןֿסֹוף ּדעצמּות הּגילּוי ואפילּו הּגילּויים, ּכל ּבגילּוי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָאצלֹו
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שנעשית 65) העלי' בדוגמת עלי' בהם נעשה דלמעלה, בהענינים האדם מחשבת שע"י אֿב, שג, ב כרך לקו"ד עד"ז ראה

דלמעלה  בהענינים דהעלי' לומר, ויש מצוה). בהם כשמקיימים (ומכש"כ ה' לעבודת תועלת שמביאים ע"י גשמיים בדברים

(ולא  עצמם הענינים להמשכת בנוגע היא האדם שעבודת מכיון יותר, נעלה באופן היא האדם עבודת ע"י שנמשכים ע"י

ה'). לעבודת בהם משתמש שהאדם הקודמת.66)רק הערה ראה
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יט h"kyz'd ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

[ׁשג' זה ּדענין מׁשמע ּבהּמאמר ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָהענינים

ּבג' ּבאּור מֹוסיף האהבֹות] ג' הם אּלה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָמדרגֹות

ּדהּטעם  ּבזה, מהּבאּורים לֹומר ויׁש ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּמדרגֹות.

נכללים  ׁשּבהם מדרגֹות ג' למעלה ׁשּיׁשנם זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל

ּדלמעלה  הּגילּויים ּכל ּכי הּוא, - הּגילּויים ְְִִִִִִַַַָָָּכל

ה' ׁשּבאהבת וכיון האדם, עבֹודת ּבׁשביל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָהם

ּכפּולחנא  ּפּולחנא ּדלית העבֹודה, עיקר ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ[ׁשהיא

ּבכל 62ּדרחימּותא  לבב ּבכל האהבֹות, ג' יׁשנם [ ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָ

הּגילּויים  ּכל ּכללּות לכן ,מאד ּובכל ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹנפׁש

ו'סֹובב' ('ממּלא' מדרגֹות לג' נחלקים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּדלמעלה

לג' ׁשּבהתאם מ'ּסֹובב') ׁשּלמעלה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָואֹורֿאיןֿס ֹוף

הּוא  ּבּוריֹו על ענין ׁשהבנת וכיון הּנ"ל. ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָאהבֹות

לכן  וׁשרׁשֹו, מיסֹודֹו אֹותֹו ׁשּמבארים ְְְְֲִִֵֵֶַָָָעלֿידי

הּמדרגֹות  ג' ׁשל (ּבהּמאמר) הּבאּור ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָהתחלת

ּכי  האהבֹות, ג' הם ׁשּבהם אי הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּדלמעלה

הּמדרגֹות. ג' ׁשּנמׁשכּו לזה והּסיּבה הּׁשרׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹזהּו

הענינים LÈÂיו"ד) ּבפנימּיּות ּדהּטעם לֹומר, ¿≈ְְְִִִִִַַַַָָ

הענינים  ג' וגילּוי ׁשהמׁשכת זה ְְְִִִֶֶַַַָָָעל

הּוא  ֿ סֹוף אֹורֿאין ועצמּות ו'סֹובב' ְְְְִֵֵֵַַּד'ממּלא'

נפׁש ּובכל לבב ּדבכל האהבֹות ג' ְְְְְְְֲִֵַַַָָָָעלֿידי

היא  הּגילּויים ּבכל הּכּונה ּכי הּוא, - מאד ְְְִִִִֶַַַָָָָֹּובכל

העֹולם, ּבריאת  אחרּֿכ ּתהיה ׁשעלֿידם ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבכדי

ׁשּכל  ּבאֹופן היתה העֹולם ׁשּבריאת ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָולכן

ׁשּבֹו האדם,63הענינים עבֹודת עלֿידי יתּתּקנּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

להּקּב"ה  ׁשּוּתף האדם יהיה ׁשעלֿידיֿזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבכדי

ּבנֹוגע  הּוא עלּֿדר ֿזה ּבראׁשית, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּבמעׂשה

(המׁש ׁשהתהּוּותם ּדלמעלה, כתם)להּגילּויים  ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ׁשּלהם  ׁשהּגילּוי ּבאֹופן ׁשהּׁשּוּתפּות 64היתה ּבכדי האדם, עבֹודת עלֿידי יהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּגם  אּלא עצמֹו ּבעֹולם רק לא ּתהיה ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה האדם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשל

האדם  עבֹודת ׁשעיקר וכיון העֹולם. ּבריאת היתה ׁשעלֿידם ּדלמעלה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּבּגילּויים

ּדג' הּגילּוי לכן (ּכּנ"ל), ּדרחימּותא ּכפּולחנא ּפּולחנא ּדלית ה' אהבת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּוא
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ג.62) מב, שלח לקו"ת וראה א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר בששת 63)ראה שנברא מה כל 51 שבהערה המדרש וכלשון

תיקון. צריך בראשית שלהם.64)ימי ה"תיקון" שהוא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‚a ¯e‡a ÛÈÒBÓ [˙B·‰‡‰ '‚ Ì‰ ‰l‡ ˙B‚¯„Ó '‚L]∆«¿≈≈∆≈»«¬ƒ≈¿

˙B‚¯„n‰ לשלושת האהבות שלוש בין הקשר את מבינים תחילה זה ולפי ««¿≈
סדר  ולכאורה הדרגות, בשלושת הבנה לתוספת באים אחרֿכך ורק הדרגות

תמוה. זה

,‰Êa ÌÈ¯e‡a‰Ó ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«≈«≈ƒ»∆
ההסבר  שדווקא לכך ההסברים אחד

הדרגות  שלושת בין ההתאמה על

באלוקות  הדרגות ושלושת ה' באהבת

דרגות  של והעניין התוכן בהבנת מוסיף

הוא  ÌLiLאלו ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆∆¿»
˙B‚¯„Ó '‚ ‰ÏÚÓÏ כלליות ¿«¿»«¿≈

ÌÈÈeÏÈb‰ Ïk ÌÈÏÏÎ Ì‰aL∆»∆ƒ¿»ƒ»«ƒƒ
מלמעלה  הדרגות שבכל האלוקות של

בעולמות  המתלבש לאור עד מעלה

- ‰ÌÈÈeÏÈbממש Ïk Èk ,‡e‰ƒ»«ƒƒ
‰ÏÚÓÏcהשונות הדרגות ‰Ìבכל ƒ¿«¿»≈

,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÏÈ·La כך כי ƒ¿ƒ¬«»»»
לעיל  כמבואר הבריאה, כוונת נשלמת

‡È‰L] '‰ ˙·‰‡aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿«¬«∆ƒ
‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚ,'ה את האדם של ƒ«»¬»

הזוהר ÁÏet‡כמאמר ˙ÈÏc¿≈¿»»
‡˙eÓÈÁ¯c ‡ÁÏeÙk62 אין ¿¿»»ƒ¿ƒ»

כעבודת  יותר) ונעלית (חשובה עבודה

‰‡‰·B˙,האהבה  '‚ ÌLÈ [∆¿»»«¬
ÏÎ·e ELÙ ÏÎa E··Ï ÏÎa¿»¿»¿¿»«¿¿¿»
Ïk ˙eÏÏk ÔÎÏ ,E„‡Ó¿…∆»≈¿»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰ÏÚÓÏc ÌÈÈeÏÈb‰«ƒƒƒ¿«¿»∆¿»ƒ
'‡lÓÓ') ˙B‚¯„Ó '‚Ï¿«¿≈¿«≈
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Â '··BÒ'Â¿≈¿≈
Ì‡˙‰aL ('··Bq'Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆¿∆¿≈
ÔÂÈÎÂ .Ï"p‰ ˙B·‰‡ '‚Ï¿«¬««¿≈»
‡e‰ BÈ¯ea ÏÚ ÔÈÚ ˙·‰L∆¬»«ƒ¿»«¿
B˙B‡ ÌÈ¯‡·nL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿»¬ƒ

,BL¯LÂ B„BÒÈÓ ולא מעיקרו, ƒ¿»¿
שלו וההסתעפויות ≈«ÔÎÏמהתוצאות

(¯Ó‡n‰a) ¯e‡a‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»««≈¿««¬»
‰ÏÚÓÏc ˙B‚¯„n‰ '‚ ÏL∆««¿≈ƒ¿«¿»
מלמעלה  הגילויים כל את הכוללות

לעיל ‰Ìכאמור Ì‰aL CÈ‡ ‡e‰≈∆»∆≈
L¯M‰ e‰Ê Èk ,˙B·‰‡‰ '‚»«¬ƒ∆«…∆
'‚ eÎLÓpL ‰ÊÏ ‰aÈq‰Â¿«ƒ»¿∆∆ƒ¿¿

˙B‚¯„n‰ ניתן זה ביאור אחרי ורק ««¿≈

עצמן. הדרגות בשלושת יותר ועמוקה יותר טובה להבנה להגיע

‰Ê ÏÚ ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa ÌÚh‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ („"ÂÈ¿≈«¿«««ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ«∆
˙eÓˆÚÂ '··BÒ'Â '‡lÓÓ'c ÌÈÈÚ‰ '‚ ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿«≈¿≈¿«¿
ÏÎ·e E··Ï ÏÎ·c ˙B·‰‡‰ '‚ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈«¿≈»«¬ƒ¿»¿»¿¿»

E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ ושלושת «¿¿¿»¿…∆
"השורש  כאמור, הן, הללו האהבות

- הללו לגילויים Èkוהסיבה" ,‡e‰ƒ
‰ek‰ והתכלית ÏÎaהמטרה ««»»¿»

ÌÈÈeÏÈb‰ בכל האלוקי האור של «ƒƒ
Ì„ÈŒÏÚLהמדריגות  È„Îa ‡È‰ƒƒ¿≈∆«»»

˙‡È¯a CkŒ¯Á‡ ‰È‰zƒ¿∆««»¿ƒ«
˙‡È¯aL BÓk ÔÎÏÂ ,ÌÏBÚ‰»»¿»≈¿∆¿ƒ«

‰˙È‰ ÌÏBÚ‰מלכתחילהÔÙB‡a »»»¿»¿∆
BaL ÌÈÈÚ‰ ÏkL63ewz˙È ∆»»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿

שלימות לידי ≈¿»È„ÈŒÏÚויבואו
ŒÏÚL È„Îa ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»ƒ¿≈∆«
ÛzeL Ì„‡‰ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿∆»»»»
,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï«»»¿«¬≈¿≈ƒ
Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆¿≈«
,‰ÏÚÓÏc ÌÈÈeÏÈb‰Ï¿«ƒƒƒ¿«¿»
(Ì˙ÎLÓ‰) Ì˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»«¿»»»
ÈeÏÈb‰L ÔÙB‡a ‰˙È‰»¿»¿∆∆«ƒ

Ì‰lL64 ךֿהוא מהקדושֿברו ∆»∆
עולמות  ולברוא להתגלות בעצמו,

,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰È‰Èƒ¿∆«¿≈¬«»»»
Ì„‡‰ ÏL ˙eÙzeM‰L È„Îaƒ¿≈∆«»∆»»»
˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï«»»¿«¬≈¿≈ƒ

BÓˆÚ ÌÏBÚa ˜¯ ‡Ï ‰È‰z על ƒ¿∆…«»»«¿
את  ומשלים 'מתקן' שהאדם ידי

ÌÈÈeÏÈbaהבריאה Ìb ‡l‡∆»««ƒƒ
‰˙È‰ Ì„ÈŒÏÚL ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»∆«»»»¿»

ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a,חלק לאדם יהיה ¿ƒ«»»
מכוח  יהיו שלהם והגילוי וההמשכה

B·Ú„˙עבודתו. ¯˜ÈÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ«¬«
˙ÈÏc '‰ ˙·‰‡ ‡e‰ Ì„‡‰»»»«¬«¿≈
‡˙eÓÈÁ¯c ‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet¿»»¿¿»»ƒ¿ƒ»
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'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

הענינים  ּכל נכללים (ׁשּבהם הּנ"ל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמדרגֹות

לבב ּדבכל האהבֹות ג' עלֿידי הּוא ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָּדּלמעלה),

ׁשהענינים  ועלֿידי .מאד ּובכל נפׁש ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּובכל

עבֹודת  עלֿידי ּומתּגּלים נמׁשכים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָּדלמעלה

מּכמֹו יֹותר למעלה עלּיה ּבהם נעׂשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָהאדם,

מּצדֿעצמם  .65ׁשהם ְִֵֶַַָ

e‰ÊÂ ּדעצמּות הּגילּוי ּדהמׁשכת למׁשה, ּתפּלה ¿∆ְְְְְְִִֶַַַַָָֹ

מ'ּסֹובב', ׁשּלמעלה ְְִֵֵֶַָאֹורֿאיןֿסֹוף

ּתפּלה  עלֿידי היתה ּבמלכּות, מׁשה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהמׁשי

עליֹון' 'ּדעת הּוא ׁשּמׁשה ּדכיון הגם ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹּדוקא,

אֹורֿאיןֿסֹוף  (עצמּות מ'עּתיק' ְְִֵֵֵֶַַַׁשּמקּבל

להמׁשי ּביכלּתֹו היה מ'ּסֹובב') ְְְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּלמעלה

ּכי  למּטה, מּלמעלה ּבדר זה אֹור ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָּבמלכּות

ּתפּלה, עלֿידי היא האֹור ׁשהמׁשכת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָעלֿידי

נׁשלמת  למעלה), מּלמּטה ּבדר) האדם ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָעבֹודת

ועלֿידיֿזה  האֹור, נאצל ׁשּבׁשבילּה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּכּונה

ׁשּלֹו. ּבּבליּֿגבּול ּומתוּסף עלּיה ּבֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָנעׂשה

ׁשהּוא  ּכמֹו רק לא הּוא  ׁשּבֹו ְְְִֶֶֶַַֹׁשהּבליּֿגבּול 

צמצּום  ּבֹו ׁשּי ׁשאין האֹור עצם ְְִִֵֶֶֶַַַָָמּצדֿעצמֹו,

העצמּות. מּצד ׁשהּוא ּכמֹו (ּגם) אּלא ְְְִִֶֶַַַָָוסילּוק,

ּכמֹו האֹור עלֿידי ׁשּנעׂשה הּמלכּות ּבנין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָולכן,

עד. עדי ּבנין הּוא - מׁשה ּתפּלת עלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנמׁש

ּבגילּויים CÈ¯ˆÂיא) ׁשּנעׂשה ּדהעילּוי ּבאּור, ¿»ƒְֲִִִֵֶַַָָ

ע  עלֿידי האדם ּדלמעלה בֹודת ְְְֲִֵַַַָָָָ

(ּבעיקר  היא 66הּוא ׁשּלהם והּגילּוי ּכׁשההמׁשכה ( ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

ההמׁשכה  היתה מׁשה ּתפּלת ׁשעלֿידי ּדזה וכיון האדם, עבֹודת ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעלֿידי

ספירת  וגם ּכפׁשּוטֹו, יׂשראל (ּכנסת יׂשראל ּכנסת ּבנֹוגע רק הּוא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוהּגילּוי

והּגילּוי  ׁשההמׁשכה לֹומר לכאֹורה ׁשּי אין למׁשה ּבנֹוגע אבל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּמלכּות),

ׁשּמאירים  הּוא העׁשיר ּדענין עׁשיר, הּוא מׁשה ׁשהרי ּתפּלתֹו, עלֿידי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהיתה

ׁשּלמעלה  אֹורֿאיןֿסֹוף ּדעצמּות הּגילּוי ואפילּו הּגילּויים, ּכל ּבגילּוי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָאצלֹו
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שנעשית 65) העלי' בדוגמת עלי' בהם נעשה דלמעלה, בהענינים האדם מחשבת שע"י אֿב, שג, ב כרך לקו"ד עד"ז ראה

דלמעלה  בהענינים דהעלי' לומר, ויש מצוה). בהם כשמקיימים (ומכש"כ ה' לעבודת תועלת שמביאים ע"י גשמיים בדברים

(ולא  עצמם הענינים להמשכת בנוגע היא האדם שעבודת מכיון יותר, נעלה באופן היא האדם עבודת ע"י שנמשכים ע"י

ה'). לעבודת בהם משתמש שהאדם הקודמת.66)רק הערה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האהבה כעבודת עבודה ‰ÈeÏÈbאין ÔÎÏ ,(Ï"pk) מלמעלה וההמשכה ««»≈«ƒ

‰ÌÈÈÚלמטה  Ïk ÌÈÏÏÎ Ì‰aL) Ï"p‰ ˙B‚¯„n‰ '‚c¿««¿≈««∆»∆ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ
ÏÎ·e E··Ï ÏÎ·c ˙B·‰‡‰ '‚ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,(‰ÏÚÓlcƒ¿«¿»«¿≈»«¬ƒ¿»¿»¿¿»

.E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ«¿¿¿»¿…∆
‰ÏÚÓÏc ÌÈÈÚ‰L È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»
È„ÈŒÏÚ ÌÈlb˙Óe ÌÈÎLÓƒ¿»ƒƒ¿«ƒ«¿≈
Ì‰a ‰NÚ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»«¬∆»∆

כביכול, עצמם, האלקות «iÏÚ¬ƒ‰בעניני
Ì‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿∆≈

ÌÓˆÚŒ„vÓ65 עילוי פועל והאדם ƒ««¿»
כביכול. באלוקות, והוספה

˙ÎLÓ‰c ,‰LÓÏ ‰lÙz e‰ÊÂ¿∆¿ƒ»¿…∆¿«¿»«
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚc ÈeÏÈb‰«ƒ¿«¿≈
CÈLÓ‰L ,'··Bq'Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ,˙eÎÏÓa ‰LÓ…∆««¿»¿»«¿≈

,‡˜Âc ‰lÙz עבודת הוא שעניינה ¿ƒ»«¿»
למעלה, מלמטה ÔÂÈÎcהאדם Ì‚‰¬«¿≈»

'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ‡e‰ ‰LnL∆…∆««∆¿
˙eÓˆÚ) '˜ÈzÚ'Ó Ïa˜nL∆¿«≈≈«ƒ«¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆¿«¿»
BzÏÎÈa ‰È‰ ('··Bq'Óƒ≈»»ƒ»¿
‰Ê ¯B‡ ˙eÎÏÓa CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ««¿∆

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ C¯„a ומצד ¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»
אפשר  היה משה של ומעלתו כוחו

ללא  גם הזו ההמשכה את לפעול

היתה  ההמשכה זאת ובכל תפילה,

"תפלה ידי על Èkƒלמשה"דווקא
‡È‰ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿»«»ƒ
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ,‰lÙz È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»¬«»»»
,(‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ C¯„a)¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»
dÏÈ·LaL ‰ek‰ ˙ÓÏLƒ¿∆∆««»»∆ƒ¿ƒ»

¯B‡‰ Ïˆ‡,מלכתחילהŒÏÚÂ ∆¡«»¿«
‰ÊŒÈ„È נשלמת אכן הכוונה כאשר ¿≈∆

ÛqÂ˙Óe ‰iÏÚ Ba ‰NÚ«¬∆¬ƒ»ƒ¿«≈
BlL Ïe·bŒÈÏaa עוד נהיה והוא «¿ƒ¿∆

ומשמעות  כביכול. גבול, בלי יותר

היא  BaLהדברים Ïe·bŒÈÏa‰L∆«¿ƒ¿∆
‡e‰L BÓk ˜¯ ‡Ï ‡e‰ האור …«¿∆

אור BÓˆÚŒ„vÓ,הבליֿגבול בתור ƒ««¿
Baשהוא CiL ÔÈ‡L ¯B‡‰ ÌˆÚ∆∆»∆≈«»

,˙eÓˆÚ‰ „vÓ ‡e‰L BÓk (Ìb) ‡l‡ ,˜eÏÈÒÂ ÌeˆÓƒ̂¿¿ƒ∆»«¿∆ƒ«»«¿
יותר  באופן הוא הבליֿגבול עניין בעצמותו והרי האור של מקורו המאור,

ממנו. ומתפשט המתגלה באור מאשר ‰eÎÏn˙נעלה ÔÈa ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«««¿
- ‰LÓ ˙lÙz È„ÈŒÏÚ CLÓpL BÓk ¯B‡‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈»¿∆ƒ¿»«¿≈¿ƒ«…∆

„Ú È„Ú ÔÈa ‡e‰ ועלֿידו ƒ¿»¬≈«
בגלל  נצחי, באופן נבנית המלכות

האדם  בעבודת שיש המיוחדת המעלה

ההמשכה  לגבי למעלה מלמטה

לעיל  כמבואר למטה מלמעלה

באריכות.

,¯e‡a CÈ¯ˆÂ (‡È לעיל באמור ¿»ƒ≈
ידי  על היא האור המשכת שכאשר

עילוי  נעשה (תפילה) האדם עבודת

עצמו NÚpL‰באור ÈeÏÈÚ‰c¿»ƒ∆«¬»
È„ÈŒÏÚ ‰ÏÚÓÏc ÌÈÈeÏÈ‚a«ƒƒƒ¿«¿»«¿≈

¯˜ÈÚa) ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú66( ¬«»»»¿ƒ»
Ì‰lL ÈeÏÈb‰Â ‰ÎLÓ‰‰Lk¿∆««¿»»¿«ƒ∆»∆
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¬«»»»

ÔÂÈÎÂכיוון כך זה אין Êc‰שבעניינו ¿≈»¿∆
‰˙È‰ ‰LÓ ˙lÙz È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«…∆»¿»
˜¯ ‡e‰ ÈeÏÈb‰Â ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«ƒ«
˙Òk) Ï‡¯NÈ ˙Òk Ú‚Ba¿≈«¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆

,BËeLÙk Ï‡¯NÈ ישראל בני ƒ¿»≈ƒ¿
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ Ì‚Â של השורש ¿«¿ƒ«««¿

ישראל  Ú‚Baכנסת Ï·‡ ,(¬»¿≈«
‰LÓÏ עצמו‰¯B‡ÎÏ CiL ÔÈ‡ ¿…∆≈«»ƒ¿»

ÈeÏÈb‰Â ‰ÎLÓ‰‰L ¯ÓBÏ«∆««¿»»¿«ƒ
,B˙lÙz È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ אלא »¿»«¿≈¿ƒ»

התפילה  ללא גם אצלו האיר הגילוי

¯ÈLÚ ‡e‰ ‰LÓ È¯‰L שלא ∆¬≈…∆»ƒ
מאומה, לו ‰ÈLÚ¯חסר ÔÈÚc¿ƒ¿«∆»ƒ

ÈeÏÈ‚a BÏˆ‡ ÌÈ¯È‡nL ‡e‰∆¿ƒƒ∆¿¿ƒ
ÌÈÈeÏÈb‰ Ïk,הדרגות בכל »«ƒƒ

Œ¯B‡ ˙eÓˆÚc ÈeÏÈb‰ eÏÈÙ‡Â«¬ƒ«ƒ¿«¿
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h"kyz'dכ ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

וההֹוספה  העלּיה ועלּֿפיֿזה לעֹולמֹות, ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָמּׁשּיכּות

היא  מׁשה ּתפּלת עלֿידי ּבהאֹור ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּנעׂשית

עצמֹו. מׁשה לגּבי ולא אחרים לגּבי רק ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹלכאֹורה

רֹוען  הּוא ׁשּמׁשה ּדכיון ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֹויׁש

ּבכנסת  ענין איזה ּכׁשחסר לכן יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשל

ּדנֹוסף  אצלֹו, ּגם הענין ׁשחסר ּכמֹו הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיׂשראל ,

היה  ליׂשראל ׁשחסר זה על ׁשּלֹו ׁשהּצער ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלזה

החסר, היה עצמֹו ׁשהּוא ּכאילּו ּביֹותר ּגדֹול ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָצער

ׁשּלֹו החּסרֹון היה ּדיׂשראל החּסרֹון ּגם .67הּנה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

רׁש"י  ּובלׁשֹון 'חד', הם ויׂשראל מׁשה 68ּכי ְְְִִִִֵֵֶַַָֹ

ולכן, מׁשה. הם ויׂשראל יׂשראל, הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשּמׁשה

הּגילּויים, ּכל ּבֹו והאירּו עׁשיר היה ׁשּמׁשה ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹהגם

הּגילּוי, חסרים היּו ׁשּיׂשראל ּכיון ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּכלֿמקֹום

נתחּדׁש מׁשה) ׁשל (ּתפּלתֹו עבֹודה עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹורק

הּגילּוי  נתחּדׁש מׁשה לגּבי ּגם - לגּבם ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּגילּוי

רֹוען  הּוא ׁשּמׁשה ּדזה [ּולהֹוסיף, ּתפּלתֹו. ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹעלֿידי

הּמעלֹות  וכל העיקרי. ענינֹו זהּו יׂשראל, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשל

ּבחינת  ּברּוחנּיּות, ּגם עׁשיר ׁשהיה זה ּכֹולל ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּלֹו,

טפלים, הם - מ'עּתיק' ׁשּמקּבל עליֹון' ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַ'ּדעת

ׁשל  רֹוען ׁשהיה זה לגּבי  חיצֹונּיּות, ְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבחינת

מׁשה 69יׂשראל  לגּבי ׁשּגם יֹותר יּובן ועלּֿפיֿזה . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

הגם  ּתפּלה, עלֿידי הּגילּוי ׁשּמּצד נתחּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָ

האירּו עליֹון') 'ּדעת (ּבחינת ׁשּלֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַָהעׁשירּות

ׁשהאירּו זה ּכי הּגילּויים, ּכל לפניֿזה ּגם ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאצלֹו

החיצֹונּיּות  ּבחינת הּוא ׁשּלֹו, העׁשירּות מּצד לפניֿזה ּגם הּגילּויים ּכל ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָאצלֹו

הּגילּוי  נתחּדׁש יׂשראל, ׁשל רֹוען ׁשהּוא זה ׁשּלֹו, להּפנימּיּות ּבנֹוגע אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבֹו.

ׁשּנמׁשכּו עלֿידי ּדלמעלה ּבּגילּויים ׁשּנעׂשה העילּוי ולכן ּתפּלה]. ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעלֿידי

מׁשה. ּבנֹוגע ּגם הּוא (ּתפּלה), עבֹודה ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹעלֿידי
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ד"ה 67) ראה - שלו החסרון (כמו) הוא התפלל) זה (שעל דכנס"י שהחסרון אף - עשיר תפילת נקראת משה שתפילת וזה

ואילך). רפ ע' תמוז סה"מ (תו"מ ט סעיף הנ"ל תשכ"ט למשה כא.68)תפילה כא, (חוקת) "ואם 69)פרשתנו אמר ולכן

נפשו  נתן שמשה  אף תורה, אפילו כי - שם) פירש"י לב. לב, (תשא כולה" התורה מכל - כתבת אשר מספרך נא מחני אין

חכ"א  לקו"ש בארוכה וראה כישראל. דמשה, הפנימיות אינה וש"נ), ד. פ"ל, שמו"ר א. טז, לבשלח (מכילתא התורה על

ואילך. 175 ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰iÏÚ‰ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒ«»»»¿«ƒ∆»¬ƒ»
‡È‰ ‰LÓ ˙lÙz È„ÈŒÏÚ ¯B‡‰a ˙ÈNÚpL ‰ÙÒB‰‰Â¿«»»∆«¬≈¿»«¿≈¿ƒ«…∆ƒ

ÌÈ¯Á‡ Èa‚Ï ˜¯ ‰¯B‡ÎÏ ידי על הם והגילויים ההמשכות שלגביהם ƒ¿»«¿«≈¬≈ƒ
BÓˆÚ.התפילה  ‰LÓ Èa‚Ï ‡ÏÂ¿…¿«≈…∆«¿

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ ֿ שמכל ¿≈««≈»∆
משה  לגבי גם דבר של לאמיתו מקום

פועל  שכן כזה באופן היא ההמשכה

הנמשך באור LnL‰עילוי ÔÂÈÎc¿≈»∆…∆
,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯ ‡e‰»∆ƒ¿»≈
היא  ישראל לבני משה של והשייכות

ביותר  ופנימית ÒÁLk¯עמוקה ÔÎÏ»≈¿∆»≈
,Ï‡¯NÈ ˙ÒÎa ÔÈÚ ‰ÊÈ‡≈∆ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
Ìb ÔÈÚ‰ ¯ÒÁL BÓk ‡e‰¿∆»≈»ƒ¿»«
¯Úv‰L ‰ÊÏ ÛÒBc ,BÏˆ‡∆¿¿»»∆∆«««
Ï‡¯NÈÏ ¯ÒÁL ‰Ê ÏÚ BlL∆«∆∆»≈¿ƒ¿»≈
eÏÈ‡k ¯˙BÈa ÏB„b ¯Úˆ ‰È‰»»««»¿≈¿ƒ

,¯ÒÁ‰ ‰È‰ BÓˆÚ ‡e‰L וכיון ∆«¿»»∆»≈
למרות  הוא, גם הרי גדול צער לו שיש

בו  שיש במצב נמצא עשיר, היותו

מסויים  ‰ÔB¯qÁחיסרון Ìb ‰p‰ƒ≈««ƒ»
BlL ÔB¯qÁ‰ ‰È‰ Ï‡¯NÈc67 ¿ƒ¿»≈»»«ƒ»∆
עצמו. לו גם חסר הענין כל Èkƒוכאילו

,'„Á' Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ‰LÓ אחד …∆¿ƒ¿»≈≈«
¯È"Lממש ÔBLÏ·e68‰LnL ƒ¿«ƒ∆…∆

Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ,Ï‡¯NÈ ‡e‰ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈
‰LÓ אפשר ואי אחת מציאות היינו …∆

ביניהם. ולהפריד ‰‚Ìלחלק ,ÔÎÏÂ¿»≈¬«
‰LnLעצמו ÈLÚ¯מצד ‰È‰ ∆…∆»»»ƒ

eÏÈb‰ Ïk Ba e¯È‡‰Â,ÌÈÈ גם ¿≈ƒ»«ƒƒ
מצידו, ובקשה תפילה «ŒÏkÓƒללא

eÈ‰ Ï‡¯NiL ÔÂÈk ÌB˜Ó»≈»∆ƒ¿»≈»
È„ÈŒÏÚ ˜¯Â ,ÈeÏÈb‰ ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ«ƒ¿««¿≈
(‰LÓ ÏL B˙lÙz) ‰„B·Ú¬»¿ƒ»∆…∆
Ìb - Ìa‚Ï ÈeÏÈb‰ LcÁ˙ƒ¿«≈«ƒ¿«»«
ÈeÏÈb‰ LcÁ˙ ‰LÓ Èa‚Ï¿«≈…∆ƒ¿«≈«ƒ

B˙lÙz È„ÈŒÏÚ הגילוי דומה ואינו «¿≈¿ƒ»
ד"תפלה  העבודה קודם לו שהאיר

אחרֿכך. בו שהאיר לגילוי למשה"

BÈÚ e‰Ê ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯ ‡e‰ ‰LnL ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ïe]¿ƒ¿∆∆…∆»∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»
Ìb ¯ÈLÚ ‰È‰L ‰Ê ÏÏBk ,BlL ˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .È¯˜ÈÚ‰»ƒ»ƒ¿»««¬∆≈∆∆»»»ƒ«

,˙eiÁe¯a בו ÈzÚ'Ó˜'והאירה Ïa˜nL 'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÈÁa ¿»ƒ¿ƒ«««∆¿∆¿«≈≈«ƒ
- באריכות לעיל Ê‰כמבואר Èa‚Ï ,˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa ,ÌÈÏÙË Ì‰≈¿≈ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«≈∆

Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯ ‰È‰L69 ולכן ∆»»»∆ƒ¿»≈
צאן  ישראל, בני של ומצבם מעמדם

גם  ומשפיע מאד לו נוגע מרעיתו,

את  מקבל עצמו הוא שבו האופן

העליונות. וההמשכות »¿ŒÏÚÂהגילויים
Èa‚Ï ÌbL ¯˙BÈ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtƒ∆»≈∆«¿«≈

‰LÓ לא אכן ומצבו מעמדו שמצד …∆
גם  מכלֿמקום לתפילה, זקוק היה

È„ÈŒÏÚלגביו ÈeÏÈb‰ LcÁ˙ƒ¿«≈«ƒ«¿≈
˙e¯ÈLÚ‰ „vnL Ì‚‰ ,‰lÙz¿ƒ»¬«∆ƒ«»¬ƒ
('ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÈÁa) BlL∆¿ƒ«««∆¿

‰ÊŒÈÙÏ Ìb BÏˆ‡ e¯È‡‰ לפני ≈ƒ∆¿«ƒ¿≈∆
למשה" "תפלה של «Ïkהעבודה

e¯È‡‰L ‰Ê Èk ,ÌÈÈeÏÈb‰«ƒƒƒ∆∆≈ƒ
ŒÈÙÏ Ìb ÌÈÈeÏÈb‰ Ïk BÏˆ‡∆¿»«ƒƒ«ƒ¿≈
‡e‰ ,BlL ˙e¯ÈLÚ‰ „vÓ ‰Ê∆ƒ«»¬ƒ∆
Ï·‡ .BaL ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒƒ∆¬»
‰Ê ,BlL ˙eiÓÈt‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿«¿ƒƒ∆∆
,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯ ‡e‰L∆»∆ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚ ÈeÏÈb‰ LcÁ˙ƒ¿«≈«ƒ«¿≈

.[‰lÙz¿ƒ»
ÔÎÏÂדבר של ‰ÈeÏÈÚלאמיתו ¿»≈»ƒ

‰ÏÚÓÏc ÌÈÈeÏÈba ‰NÚpL∆«¬»«ƒƒƒ¿«¿»
È„ÈŒÏÚ eÎLÓpL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿¿«¿≈
Ìb ‡e‰ ,(‰lÙz) ‰„B·Ú¬»¿ƒ»«

‰LÓ Ú‚Ba בני לגבי רק ולא ¿≈«…∆
זקוקים  היו שמלכתחילה ישראל

לפעול  כדי למעלה מלמטה לעבודה

הללו. ההמשכות את
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'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ׁשּבכל BÓÎeיב) ּדמׁשה ּבאתּפׁשטּותא הּוא כן ¿ְְְְְִֵֶֶַָָֹ

ּבעל  אדמּו"ר מו"ח לכ"ק עד ְְַַַַּדֹור,

ׁשהּוא  זה הּוא והּפנימי העיקרי ׁשענינֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָהּגאּולה,

ענינֹו הם ּדיׂשראל והענינים יׂשראל, ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָרֹוען

ׁשּנתחּדׁש העילּוי לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדהּנׂשיא.

עלֿידי  ּתּמּוז ּדי"ב ּובּגאּולה ּכסלו ּדי"ט ְְְְְְִֵֵַַַַָָּבּגאּולה

,החֹוׁש מן האֹור ּכיתרֹון ׁשהּוא ְְֲִִֶֶַַַָָהּמאסר,

ׁשּי לא להּנׂשיאים ׁשּבנֹוגע ּכיון ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּדלכאֹורה,

ענין  איזה לגּבם היה ּבּמאסר ׁשּבהיֹותם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָלֹומר

ּדבעל  הּידּועה מהּׂשיחה ּגם [וכּמּובן ,חֹוׁש ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָׁשל

הּזקן 70הּגאּולה  אדמּו"ר ׁשל להּמאסר ּבנֹוגע ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּלגּבם  מּובן, ּדמּזה ּבהסּכמתֹו, היה ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהּמאסר

רק  הם ּדהּמאסר  וההסּתרים ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָההעלמֹות

האֹור. יתרֹון עלֿידיֿזה נעׂשה אי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָּבחיצֹונּיּות],

ענינם  ׁשעיקר ּדכיון ּבזה, מהּבאּורים לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָויׁש

ּונׂשיאי  יׂשראל רֹועי ׁשהם זה הּוא הּנׂשיאים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָׁשל

ׁשהיה  ּדהּמאסר וההסּתר ההעלם לכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל,

לגּבי  ּגם והסּתר העלם הּוא יׂשראל ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּבנֹוגע

ּכׁשהחֹוׁש מהּמאסר, ּבּגאּולה ולכן, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנׂשיאים.

האֹור. יתרֹון נעׂשה לאֹור, ְְֱֲִֶֶַַָנהפ

ׁשהּׁשּיp‰Â‰יג) ד) (סעיף לעיל כּות נתּבאר ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶַַָָ

ּתּמּוז  ּודי"ב ּכסלו ּדי"ט ְְְְְִֵַַָּדהּגאּולה

להענינים  (הן הּוא למׁשה' 'ּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹלהּמזמֹור

לענינֹו ּומּכלֿׁשּכן) ּבּמזמֹור, ׁשּנאמרּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּפרטּיים

ּתפּלת  למׁשה, ּתפּלה - הּמזמֹור ּדכללּות ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹוּתֹוכנֹו

ּדענין  מהּמאמר  לעיל הּמּובא ועלּֿפי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָעׁשיר.

אֹורֿאיןֿסֹוף  עצמּות ּגילּוי הּוא ְֲִִֵַָהעׁשירּות

עׁשיר  ּדתפּלת [והּׁשּיכּות מ'סֹובב' ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

הּמלכּות  ׁשּבנין ּבכדי ּכי היא לעׁשירּות ׁשּתּבנה) ּגזֹור כּו' ּפלֹונית ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ(מדינה

עצמּות  ּגילּוי ּבּה ׁשּנמׁש עלֿידי הּוא עד, עדי ּבנין ּבבחינת יהיה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ(הּמדינה)

ּודי"ב  ּכסלו ּדי"ט ּבּגאּולה ׁשּנעׂשה האֹור ּדיתרֹון לֹומר, יׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָאֹורֿאיןֿסֹוף],

ו'סֹובב'. מ'ּממּלא' ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות ּגילּוי המׁשכת הּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּתּמּוז
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ואילך.70) סע"ב לז, ח"א לקו"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˙eËLt˙‡a ‡e‰ ÔÎ BÓÎe (·Èוההתפשטות LÓc‰ההארה ¿≈¿ƒ¿«¿»¿…∆

¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"ÎÏ „Ú ,¯Bc ÏÎaLהריי"צ ÏÚaהרבי ∆¿»«¿«¿««
‰Ïe‡b‰,תמוז י"ב e‰L‡של ‰Ê ‡e‰ ÈÓÈt‰Â È¯˜ÈÚ‰ BÈÚL «¿»∆ƒ¿»»ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ∆∆

‡ÈNp‰c BÈÚ Ì‰ Ï‡¯NÈc ÌÈÈÚ‰Â ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯»∆ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈≈ƒ¿»¿«»ƒ
מאד. לו ונוגעים

ÈeÏÈÚ‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈»ƒ
‰Ïe‡ba LcÁ˙pL אדמו"ר של ∆ƒ¿«≈«¿»

Ïe‡b·e‰הזקן ÂÏÒk Ë"Èc של ¿ƒ¿≈«¿»
הריי"צ ŒÏÚאדמו"ר Êenz ·"Èc¿««

ÔB¯˙Èk ‡e‰L ,¯Ò‡n‰ È„È¿≈««¬»∆¿ƒ¿
,CLBÁ‰ ÔÓ ¯B‡‰ המאיר שאור »ƒ«∆

חושך  לו שקדם ולאחר החושך מתוך

רגיל  אור על ויתרון מעלה לו יש

Ú‚BaL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆¿≈«
ÌÈ‡ÈNp‰ÏעצמםCiL ‡Ï ¿«¿ƒƒ…«»

‰È‰ ¯Ò‡na Ì˙BÈ‰aL ¯ÓBÏ«∆ƒ¿»««¬»»»
CLBÁ ÏL ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ Ìa‚Ï¿«»≈∆ƒ¿»∆∆
ומצבם  מעמדם על והסתר והעלם

מעלה  בכזו נמצאים הם כי הרוחני

מגביל  לא דבר ששום ומדריגה

ÁÈO‰Ó‰לגביהם, Ìb Ô·enÎÂ]¿«»«≈«ƒ»
‰Ïe‡b‰ ÏÚ·c ‰Úe„i‰70 הרבי «¿»¿«««¿»

ÏLהריי"צ ¯Ò‡n‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿««¬»∆
‰È‰ ¯Ò‡n‰L Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈∆««¬»»»
,Ô·eÓ ‰fÓc ,B˙ÓkÒ‰a¿«¿»»¿ƒ∆»
ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ Ìa‚lL∆¿«»««¿»¿«∆¿≈ƒ
˙eiBˆÈÁa ˜¯ Ì‰ ¯Ò‡n‰c¿««¬»≈«¿ƒƒ
המאסר  בעת גם הרי בפנימיותם אבל

והראיה  מההגבלות, למעלה הם עצמו

היה  לא לזה, מסכימים היו לא שאם

מתקיים], ŒÏÚהמאסר ‰NÚ CÈ‡≈«¬∆«
¯B‡‰ ÔB¯˙È ‰ÊŒÈ„È לכאורה והרי ¿≈∆ƒ¿»

חושך? כלל היה לא לגביהם

ÌÈ¯e‡a‰Ó ¯ÓBÏ LÈÂ אחד ¿≈«≈«≈ƒ
ÈÚL˜¯ההסברים ÔÂÈÎc ,‰Êa»∆¿≈»∆ƒ«

‰Ê ‡e‰ ÌÈ‡ÈNp‰ ÏL ÌÈÚƒ¿»»∆«¿ƒƒ∆
È‡ÈNe Ï‡¯NÈ ÈÚB¯ Ì‰L∆≈≈ƒ¿»≈¿ƒ≈
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ÔÎÏ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈«∆¿≈¿«∆¿≈
Ú‚Ba ‰È‰L ¯Ò‡n‰c¿««¬»∆»»¿≈«

Ï‡¯NÈ העלם היה אכן שלגביהם ƒ¿»≈
במעלתם  אינם (שהרי והסתר

הנשיאים) של ‰e‡ומדריגתם
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰"ו"חושךÌb ∆¿≈¿∆¿≈«

CLBÁ‰Lk ,¯Ò‡n‰Ó ‰Ïe‡ba ,ÔÎÏÂ .ÌÈ‡ÈNp‰ Èa‚Ï¿«≈«¿ƒƒ¿»≈«¿»≈««¬»¿∆«∆
המאסר  של וההסתר ‰‡B¯וההעלם ÔB¯˙È ‰NÚ ,¯B‡Ï CÙ‰ באופן ∆¡«¿«¬∆ƒ¿»

החושך". מתוך האור "יתרון של הנעלה

Ë"Èc ‰Ïe‡b‰c ˙eÎiM‰L („ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â (‚È¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ∆««»¿«¿»¿
¯BÓÊn‰Ï Êenz ·"È„e ÂÏÒkƒ¿≈¿«¿«ƒ¿
Ô‰) ‡e‰ '‰LÓÏ ‰lÙz'¿ƒ»¿…∆≈
e¯Ó‡pL ÌÈiË¯t‰ ÌÈÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ∆∆∆¿

ÔkLŒÏkÓe ,¯BÓÊna שעניני «ƒ¿ƒ»∆≈
תמוז  וי"ב כסלו י"ט של הגאולה

BÎBzÂקשורים  BÈÚÏ (¿ƒ¿»¿¿
¯BÓÊn‰ ˙eÏÏÎc המזמור שהוא ƒ¿»«ƒ¿

יום  של בתהילים השיעור את הפותח

- בחודש LÓÏ‰,י"ט ‰lÙz¿ƒ»¿…∆
‡·en‰ ÈtŒÏÚÂ .¯ÈLÚ ˙lÙz¿ƒ«»ƒ¿«ƒ«»
ÔÈÚc ¯Ó‡n‰Ó ÏÈÚÏ¿≈≈««¬»¿ƒ¿«
˙eÓˆÚ ÈeÏÈb ‡e‰ ˙e¯ÈLÚ‰»¬ƒƒ«¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆¿«¿»
˙lÙ˙c ˙eÎiM‰Â] '··BÒ'Óƒ≈¿««»ƒ¿ƒ«

) ¯ÈLÚ כיון עצמו על מתפלל שאינו »ƒ
לטובת  אלא מאומה לו חסר שלא

לעיל  המובא המדרש כלשון המלך,

¯BÊb 'eÎ ˙ÈBÏt ‰È„Ó¿ƒ»¿ƒ¿
˙e¯ÈLÚÏ (‰azL גילוי שהיא ∆ƒ»∆«¬ƒ

איןֿסוף אור È„Îaעצמות Èk ‡È‰ƒƒƒ¿≈
‰È„n‰) ˙eÎÏn‰ ÔÈaL של ∆ƒ¿«««¿«¿ƒ»

È„Úהמלך  ÔÈa ˙ÈÁ·a ‰È‰È (ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»¬≈
,„Ú בה יאירו והגילוי וההמשכה «

נצחי CLÓpLבאופן È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆ƒ¿»
ŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈb da»ƒ«¿≈
¯B‡‰ ÔB¯˙Èc ,¯ÓBÏ LÈ ,[ÛBÒ≈«¿ƒ¿»
ÂÏÒk Ë"Èc ‰Ïe‡ba ‰NÚpL∆«¬»«¿»¿ƒ¿≈

Êenz ·"È„e שהאיר אור בהיותו ¿«
המאסר  של (הרוחני) החושך מתוך

˙eÓˆÚ ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«ƒ«¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆¿«¿»

'··BÒ'Â '‡lÓn'Ó הכי העניין ƒ¿«≈¿≈
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כי h"kyz'd ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

וההֹוספה  העלּיה ועלּֿפיֿזה לעֹולמֹות, ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָמּׁשּיכּות

היא  מׁשה ּתפּלת עלֿידי ּבהאֹור ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּנעׂשית

עצמֹו. מׁשה לגּבי ולא אחרים לגּבי רק ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹלכאֹורה

רֹוען  הּוא ׁשּמׁשה ּדכיון ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֹויׁש

ּבכנסת  ענין איזה ּכׁשחסר לכן יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשל

ּדנֹוסף  אצלֹו, ּגם הענין ׁשחסר ּכמֹו הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיׂשראל ,

היה  ליׂשראל ׁשחסר זה על ׁשּלֹו ׁשהּצער ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלזה

החסר, היה עצמֹו ׁשהּוא ּכאילּו ּביֹותר ּגדֹול ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָצער

ׁשּלֹו החּסרֹון היה ּדיׂשראל החּסרֹון ּגם .67הּנה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

רׁש"י  ּובלׁשֹון 'חד', הם ויׂשראל מׁשה 68ּכי ְְְִִִִֵֵֶַַָֹ

ולכן, מׁשה. הם ויׂשראל יׂשראל, הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשּמׁשה

הּגילּויים, ּכל ּבֹו והאירּו עׁשיר היה ׁשּמׁשה ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹהגם

הּגילּוי, חסרים היּו ׁשּיׂשראל ּכיון ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּכלֿמקֹום

נתחּדׁש מׁשה) ׁשל (ּתפּלתֹו עבֹודה עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹורק

הּגילּוי  נתחּדׁש מׁשה לגּבי ּגם - לגּבם ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּגילּוי

רֹוען  הּוא ׁשּמׁשה ּדזה [ּולהֹוסיף, ּתפּלתֹו. ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹעלֿידי

הּמעלֹות  וכל העיקרי. ענינֹו זהּו יׂשראל, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשל

ּבחינת  ּברּוחנּיּות, ּגם עׁשיר ׁשהיה זה ּכֹולל ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּלֹו,

טפלים, הם - מ'עּתיק' ׁשּמקּבל עליֹון' ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַ'ּדעת

ׁשל  רֹוען ׁשהיה זה לגּבי  חיצֹונּיּות, ְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבחינת

מׁשה 69יׂשראל  לגּבי ׁשּגם יֹותר יּובן ועלּֿפיֿזה . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

הגם  ּתפּלה, עלֿידי הּגילּוי ׁשּמּצד נתחּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָ

האירּו עליֹון') 'ּדעת (ּבחינת ׁשּלֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַָהעׁשירּות

ׁשהאירּו זה ּכי הּגילּויים, ּכל לפניֿזה ּגם ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאצלֹו

החיצֹונּיּות  ּבחינת הּוא ׁשּלֹו, העׁשירּות מּצד לפניֿזה ּגם הּגילּויים ּכל ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָאצלֹו

הּגילּוי  נתחּדׁש יׂשראל, ׁשל רֹוען ׁשהּוא זה ׁשּלֹו, להּפנימּיּות ּבנֹוגע אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבֹו.

ׁשּנמׁשכּו עלֿידי ּדלמעלה ּבּגילּויים ׁשּנעׂשה העילּוי ולכן ּתפּלה]. ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעלֿידי

מׁשה. ּבנֹוגע ּגם הּוא (ּתפּלה), עבֹודה ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹעלֿידי
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ד"ה 67) ראה - שלו החסרון (כמו) הוא התפלל) זה (שעל דכנס"י שהחסרון אף - עשיר תפילת נקראת משה שתפילת וזה

ואילך). רפ ע' תמוז סה"מ (תו"מ ט סעיף הנ"ל תשכ"ט למשה כא.68)תפילה כא, (חוקת) "ואם 69)פרשתנו אמר ולכן

נפשו  נתן שמשה  אף תורה, אפילו כי - שם) פירש"י לב. לב, (תשא כולה" התורה מכל - כתבת אשר מספרך נא מחני אין

חכ"א  לקו"ש בארוכה וראה כישראל. דמשה, הפנימיות אינה וש"נ), ד. פ"ל, שמו"ר א. טז, לבשלח (מכילתא התורה על
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‰iÏÚ‰ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒ«»»»¿«ƒ∆»¬ƒ»
‡È‰ ‰LÓ ˙lÙz È„ÈŒÏÚ ¯B‡‰a ˙ÈNÚpL ‰ÙÒB‰‰Â¿«»»∆«¬≈¿»«¿≈¿ƒ«…∆ƒ

ÌÈ¯Á‡ Èa‚Ï ˜¯ ‰¯B‡ÎÏ ידי על הם והגילויים ההמשכות שלגביהם ƒ¿»«¿«≈¬≈ƒ
BÓˆÚ.התפילה  ‰LÓ Èa‚Ï ‡ÏÂ¿…¿«≈…∆«¿

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ ֿ שמכל ¿≈««≈»∆
משה  לגבי גם דבר של לאמיתו מקום

פועל  שכן כזה באופן היא ההמשכה

הנמשך באור LnL‰עילוי ÔÂÈÎc¿≈»∆…∆
,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯ ‡e‰»∆ƒ¿»≈
היא  ישראל לבני משה של והשייכות

ביותר  ופנימית ÒÁLk¯עמוקה ÔÎÏ»≈¿∆»≈
,Ï‡¯NÈ ˙ÒÎa ÔÈÚ ‰ÊÈ‡≈∆ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
Ìb ÔÈÚ‰ ¯ÒÁL BÓk ‡e‰¿∆»≈»ƒ¿»«
¯Úv‰L ‰ÊÏ ÛÒBc ,BÏˆ‡∆¿¿»»∆∆«««
Ï‡¯NÈÏ ¯ÒÁL ‰Ê ÏÚ BlL∆«∆∆»≈¿ƒ¿»≈
eÏÈ‡k ¯˙BÈa ÏB„b ¯Úˆ ‰È‰»»««»¿≈¿ƒ

,¯ÒÁ‰ ‰È‰ BÓˆÚ ‡e‰L וכיון ∆«¿»»∆»≈
למרות  הוא, גם הרי גדול צער לו שיש

בו  שיש במצב נמצא עשיר, היותו

מסויים  ‰ÔB¯qÁחיסרון Ìb ‰p‰ƒ≈««ƒ»
BlL ÔB¯qÁ‰ ‰È‰ Ï‡¯NÈc67 ¿ƒ¿»≈»»«ƒ»∆
עצמו. לו גם חסר הענין כל Èkƒוכאילו

,'„Á' Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ‰LÓ אחד …∆¿ƒ¿»≈≈«
¯È"Lממש ÔBLÏ·e68‰LnL ƒ¿«ƒ∆…∆

Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ,Ï‡¯NÈ ‡e‰ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈
‰LÓ אפשר ואי אחת מציאות היינו …∆

ביניהם. ולהפריד ‰‚Ìלחלק ,ÔÎÏÂ¿»≈¬«
‰LnLעצמו ÈLÚ¯מצד ‰È‰ ∆…∆»»»ƒ

eÏÈb‰ Ïk Ba e¯È‡‰Â,ÌÈÈ גם ¿≈ƒ»«ƒƒ
מצידו, ובקשה תפילה «ŒÏkÓƒללא

eÈ‰ Ï‡¯NiL ÔÂÈk ÌB˜Ó»≈»∆ƒ¿»≈»
È„ÈŒÏÚ ˜¯Â ,ÈeÏÈb‰ ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ«ƒ¿««¿≈
(‰LÓ ÏL B˙lÙz) ‰„B·Ú¬»¿ƒ»∆…∆
Ìb - Ìa‚Ï ÈeÏÈb‰ LcÁ˙ƒ¿«≈«ƒ¿«»«
ÈeÏÈb‰ LcÁ˙ ‰LÓ Èa‚Ï¿«≈…∆ƒ¿«≈«ƒ

B˙lÙz È„ÈŒÏÚ הגילוי דומה ואינו «¿≈¿ƒ»
ד"תפלה  העבודה קודם לו שהאיר

אחרֿכך. בו שהאיר לגילוי למשה"

BÈÚ e‰Ê ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯ ‡e‰ ‰LnL ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ïe]¿ƒ¿∆∆…∆»∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»
Ìb ¯ÈLÚ ‰È‰L ‰Ê ÏÏBk ,BlL ˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .È¯˜ÈÚ‰»ƒ»ƒ¿»««¬∆≈∆∆»»»ƒ«

,˙eiÁe¯a בו ÈzÚ'Ó˜'והאירה Ïa˜nL 'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÈÁa ¿»ƒ¿ƒ«««∆¿∆¿«≈≈«ƒ
- באריכות לעיל Ê‰כמבואר Èa‚Ï ,˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa ,ÌÈÏÙË Ì‰≈¿≈ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«≈∆

Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯ ‰È‰L69 ולכן ∆»»»∆ƒ¿»≈
צאן  ישראל, בני של ומצבם מעמדם

גם  ומשפיע מאד לו נוגע מרעיתו,

את  מקבל עצמו הוא שבו האופן

העליונות. וההמשכות »¿ŒÏÚÂהגילויים
Èa‚Ï ÌbL ¯˙BÈ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtƒ∆»≈∆«¿«≈

‰LÓ לא אכן ומצבו מעמדו שמצד …∆
גם  מכלֿמקום לתפילה, זקוק היה

È„ÈŒÏÚלגביו ÈeÏÈb‰ LcÁ˙ƒ¿«≈«ƒ«¿≈
˙e¯ÈLÚ‰ „vnL Ì‚‰ ,‰lÙz¿ƒ»¬«∆ƒ«»¬ƒ
('ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÈÁa) BlL∆¿ƒ«««∆¿

‰ÊŒÈÙÏ Ìb BÏˆ‡ e¯È‡‰ לפני ≈ƒ∆¿«ƒ¿≈∆
למשה" "תפלה של «Ïkהעבודה

e¯È‡‰L ‰Ê Èk ,ÌÈÈeÏÈb‰«ƒƒƒ∆∆≈ƒ
ŒÈÙÏ Ìb ÌÈÈeÏÈb‰ Ïk BÏˆ‡∆¿»«ƒƒ«ƒ¿≈
‡e‰ ,BlL ˙e¯ÈLÚ‰ „vÓ ‰Ê∆ƒ«»¬ƒ∆
Ï·‡ .BaL ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒƒ∆¬»
‰Ê ,BlL ˙eiÓÈt‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿«¿ƒƒ∆∆
,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯ ‡e‰L∆»∆ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚ ÈeÏÈb‰ LcÁ˙ƒ¿«≈«ƒ«¿≈

.[‰lÙz¿ƒ»
ÔÎÏÂדבר של ‰ÈeÏÈÚלאמיתו ¿»≈»ƒ

‰ÏÚÓÏc ÌÈÈeÏÈba ‰NÚpL∆«¬»«ƒƒƒ¿«¿»
È„ÈŒÏÚ eÎLÓpL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿¿«¿≈
Ìb ‡e‰ ,(‰lÙz) ‰„B·Ú¬»¿ƒ»«

‰LÓ Ú‚Ba בני לגבי רק ולא ¿≈«…∆
זקוקים  היו שמלכתחילה ישראל

לפעול  כדי למעלה מלמטה לעבודה

הללו. ההמשכות את
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'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ׁשּבכל BÓÎeיב) ּדמׁשה ּבאתּפׁשטּותא הּוא כן ¿ְְְְְִֵֶֶַָָֹ

ּבעל  אדמּו"ר מו"ח לכ"ק עד ְְַַַַּדֹור,

ׁשהּוא  זה הּוא והּפנימי העיקרי ׁשענינֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָהּגאּולה,

ענינֹו הם ּדיׂשראל והענינים יׂשראל, ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָרֹוען

ׁשּנתחּדׁש העילּוי לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדהּנׂשיא.

עלֿידי  ּתּמּוז ּדי"ב ּובּגאּולה ּכסלו ּדי"ט ְְְְְְִֵֵַַַַָָּבּגאּולה

,החֹוׁש מן האֹור ּכיתרֹון ׁשהּוא ְְֲִִֶֶַַַָָהּמאסר,

ׁשּי לא להּנׂשיאים ׁשּבנֹוגע ּכיון ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּדלכאֹורה,

ענין  איזה לגּבם היה ּבּמאסר ׁשּבהיֹותם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָלֹומר

ּדבעל  הּידּועה מהּׂשיחה ּגם [וכּמּובן ,חֹוׁש ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָׁשל

הּזקן 70הּגאּולה  אדמּו"ר ׁשל להּמאסר ּבנֹוגע ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּלגּבם  מּובן, ּדמּזה ּבהסּכמתֹו, היה ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהּמאסר

רק  הם ּדהּמאסר  וההסּתרים ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָההעלמֹות

האֹור. יתרֹון עלֿידיֿזה נעׂשה אי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָּבחיצֹונּיּות],

ענינם  ׁשעיקר ּדכיון ּבזה, מהּבאּורים לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָויׁש

ּונׂשיאי  יׂשראל רֹועי ׁשהם זה הּוא הּנׂשיאים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָׁשל

ׁשהיה  ּדהּמאסר וההסּתר ההעלם לכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל,

לגּבי  ּגם והסּתר העלם הּוא יׂשראל ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּבנֹוגע

ּכׁשהחֹוׁש מהּמאסר, ּבּגאּולה ולכן, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנׂשיאים.

האֹור. יתרֹון נעׂשה לאֹור, ְְֱֲִֶֶַַָנהפ

ׁשהּׁשּיp‰Â‰יג) ד) (סעיף לעיל כּות נתּבאר ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶַַָָ

ּתּמּוז  ּודי"ב ּכסלו ּדי"ט ְְְְְִֵַַָּדהּגאּולה

להענינים  (הן הּוא למׁשה' 'ּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹלהּמזמֹור

לענינֹו ּומּכלֿׁשּכן) ּבּמזמֹור, ׁשּנאמרּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּפרטּיים

ּתפּלת  למׁשה, ּתפּלה - הּמזמֹור ּדכללּות ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹוּתֹוכנֹו

ּדענין  מהּמאמר  לעיל הּמּובא ועלּֿפי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָעׁשיר.

אֹורֿאיןֿסֹוף  עצמּות ּגילּוי הּוא ְֲִִֵַָהעׁשירּות

עׁשיר  ּדתפּלת [והּׁשּיכּות מ'סֹובב' ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

הּמלכּות  ׁשּבנין ּבכדי ּכי היא לעׁשירּות ׁשּתּבנה) ּגזֹור כּו' ּפלֹונית ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ(מדינה

עצמּות  ּגילּוי ּבּה ׁשּנמׁש עלֿידי הּוא עד, עדי ּבנין ּבבחינת יהיה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ(הּמדינה)

ּודי"ב  ּכסלו ּדי"ט ּבּגאּולה ׁשּנעׂשה האֹור ּדיתרֹון לֹומר, יׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָאֹורֿאיןֿסֹוף],

ו'סֹובב'. מ'ּממּלא' ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות ּגילּוי המׁשכת הּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּתּמּוז
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˙eËLt˙‡a ‡e‰ ÔÎ BÓÎe (·Èוההתפשטות LÓc‰ההארה ¿≈¿ƒ¿«¿»¿…∆

¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"ÎÏ „Ú ,¯Bc ÏÎaLהריי"צ ÏÚaהרבי ∆¿»«¿«¿««
‰Ïe‡b‰,תמוז י"ב e‰L‡של ‰Ê ‡e‰ ÈÓÈt‰Â È¯˜ÈÚ‰ BÈÚL «¿»∆ƒ¿»»ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ∆∆

‡ÈNp‰c BÈÚ Ì‰ Ï‡¯NÈc ÌÈÈÚ‰Â ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯»∆ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈≈ƒ¿»¿«»ƒ
מאד. לו ונוגעים

ÈeÏÈÚ‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈»ƒ
‰Ïe‡ba LcÁ˙pL אדמו"ר של ∆ƒ¿«≈«¿»

Ïe‡b·e‰הזקן ÂÏÒk Ë"Èc של ¿ƒ¿≈«¿»
הריי"צ ŒÏÚאדמו"ר Êenz ·"Èc¿««

ÔB¯˙Èk ‡e‰L ,¯Ò‡n‰ È„È¿≈««¬»∆¿ƒ¿
,CLBÁ‰ ÔÓ ¯B‡‰ המאיר שאור »ƒ«∆

חושך  לו שקדם ולאחר החושך מתוך

רגיל  אור על ויתרון מעלה לו יש

Ú‚BaL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆¿≈«
ÌÈ‡ÈNp‰ÏעצמםCiL ‡Ï ¿«¿ƒƒ…«»

‰È‰ ¯Ò‡na Ì˙BÈ‰aL ¯ÓBÏ«∆ƒ¿»««¬»»»
CLBÁ ÏL ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ Ìa‚Ï¿«»≈∆ƒ¿»∆∆
ומצבם  מעמדם על והסתר והעלם

מעלה  בכזו נמצאים הם כי הרוחני

מגביל  לא דבר ששום ומדריגה

ÁÈO‰Ó‰לגביהם, Ìb Ô·enÎÂ]¿«»«≈«ƒ»
‰Ïe‡b‰ ÏÚ·c ‰Úe„i‰70 הרבי «¿»¿«««¿»

ÏLהריי"צ ¯Ò‡n‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿««¬»∆
‰È‰ ¯Ò‡n‰L Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈∆««¬»»»
,Ô·eÓ ‰fÓc ,B˙ÓkÒ‰a¿«¿»»¿ƒ∆»
ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ Ìa‚lL∆¿«»««¿»¿«∆¿≈ƒ
˙eiBˆÈÁa ˜¯ Ì‰ ¯Ò‡n‰c¿««¬»≈«¿ƒƒ
המאסר  בעת גם הרי בפנימיותם אבל

והראיה  מההגבלות, למעלה הם עצמו

היה  לא לזה, מסכימים היו לא שאם

מתקיים], ŒÏÚהמאסר ‰NÚ CÈ‡≈«¬∆«
¯B‡‰ ÔB¯˙È ‰ÊŒÈ„È לכאורה והרי ¿≈∆ƒ¿»

חושך? כלל היה לא לגביהם

ÌÈ¯e‡a‰Ó ¯ÓBÏ LÈÂ אחד ¿≈«≈«≈ƒ
ÈÚL˜¯ההסברים ÔÂÈÎc ,‰Êa»∆¿≈»∆ƒ«

‰Ê ‡e‰ ÌÈ‡ÈNp‰ ÏL ÌÈÚƒ¿»»∆«¿ƒƒ∆
È‡ÈNe Ï‡¯NÈ ÈÚB¯ Ì‰L∆≈≈ƒ¿»≈¿ƒ≈
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ÔÎÏ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈«∆¿≈¿«∆¿≈
Ú‚Ba ‰È‰L ¯Ò‡n‰c¿««¬»∆»»¿≈«

Ï‡¯NÈ העלם היה אכן שלגביהם ƒ¿»≈
במעלתם  אינם (שהרי והסתר

הנשיאים) של ‰e‡ומדריגתם
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰"ו"חושךÌb ∆¿≈¿∆¿≈«

CLBÁ‰Lk ,¯Ò‡n‰Ó ‰Ïe‡ba ,ÔÎÏÂ .ÌÈ‡ÈNp‰ Èa‚Ï¿«≈«¿ƒƒ¿»≈«¿»≈««¬»¿∆«∆
המאסר  של וההסתר ‰‡B¯וההעלם ÔB¯˙È ‰NÚ ,¯B‡Ï CÙ‰ באופן ∆¡«¿«¬∆ƒ¿»

החושך". מתוך האור "יתרון של הנעלה

Ë"Èc ‰Ïe‡b‰c ˙eÎiM‰L („ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â (‚È¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ∆««»¿«¿»¿
¯BÓÊn‰Ï Êenz ·"È„e ÂÏÒkƒ¿≈¿«¿«ƒ¿
Ô‰) ‡e‰ '‰LÓÏ ‰lÙz'¿ƒ»¿…∆≈
e¯Ó‡pL ÌÈiË¯t‰ ÌÈÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ∆∆∆¿

ÔkLŒÏkÓe ,¯BÓÊna שעניני «ƒ¿ƒ»∆≈
תמוז  וי"ב כסלו י"ט של הגאולה

BÎBzÂקשורים  BÈÚÏ (¿ƒ¿»¿¿
¯BÓÊn‰ ˙eÏÏÎc המזמור שהוא ƒ¿»«ƒ¿

יום  של בתהילים השיעור את הפותח

- בחודש LÓÏ‰,י"ט ‰lÙz¿ƒ»¿…∆
‡·en‰ ÈtŒÏÚÂ .¯ÈLÚ ˙lÙz¿ƒ«»ƒ¿«ƒ«»
ÔÈÚc ¯Ó‡n‰Ó ÏÈÚÏ¿≈≈««¬»¿ƒ¿«
˙eÓˆÚ ÈeÏÈb ‡e‰ ˙e¯ÈLÚ‰»¬ƒƒ«¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆¿«¿»
˙lÙ˙c ˙eÎiM‰Â] '··BÒ'Óƒ≈¿««»ƒ¿ƒ«

) ¯ÈLÚ כיון עצמו על מתפלל שאינו »ƒ
לטובת  אלא מאומה לו חסר שלא

לעיל  המובא המדרש כלשון המלך,

¯BÊb 'eÎ ˙ÈBÏt ‰È„Ó¿ƒ»¿ƒ¿
˙e¯ÈLÚÏ (‰azL גילוי שהיא ∆ƒ»∆«¬ƒ

איןֿסוף אור È„Îaעצמות Èk ‡È‰ƒƒƒ¿≈
‰È„n‰) ˙eÎÏn‰ ÔÈaL של ∆ƒ¿«««¿«¿ƒ»

È„Úהמלך  ÔÈa ˙ÈÁ·a ‰È‰È (ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»¬≈
,„Ú בה יאירו והגילוי וההמשכה «

נצחי CLÓpLבאופן È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆ƒ¿»
ŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈb da»ƒ«¿≈
¯B‡‰ ÔB¯˙Èc ,¯ÓBÏ LÈ ,[ÛBÒ≈«¿ƒ¿»
ÂÏÒk Ë"Èc ‰Ïe‡ba ‰NÚpL∆«¬»«¿»¿ƒ¿≈

Êenz ·"È„e שהאיר אור בהיותו ¿«
המאסר  של (הרוחני) החושך מתוך

˙eÓˆÚ ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«ƒ«¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆¿«¿»

'··BÒ'Â '‡lÓn'Ó הכי העניין ƒ¿«≈¿≈
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h"kyz'dכב ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

LÈÂ ּודי"ב ּכסלו (ּדי"ט ׁשהּגאּולה ּדזהּו לֹומר, ¿≈ְְְְְִֵֶֶַַָ

מהּטבע, ׁשּלמעלה ּגלּוי נס היתה ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָּתּמּוז)

והגם  ּבטבע. מלּוּבׁש הּנס היה ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָואףֿעלּֿפיֿכן

לא  ׁשהּטבע ּבאֹופן זה היה ּבטבע, נתלּבׁש ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשהּנס

אפסי  ּכל ׁשראּו ועד הּנס, על והסּתיר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהעלים

מּׁשם  הּוא הּטבע  ׁשרׁש ּכי ּגלּוי, נס ׁשּזהּו ִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹארץ

- הוי' מּׁשם הּוא הּנּסים וׁשרׁש ממּלא, - ְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹאלקים

ּדעצמּות  הּגילּוי היה ׁשּבּגאּולה וכיון ְְְְִֵֵֶַַַָָָָסֹובב.

ּו'ממּלא', מ'ּסֹובב ' ׁשּלמעלה ְְְִֵֵֵֶַַָאֹורֿאיןֿס ֹוף

הּגאּולה  היתה לכן ׁשניהם, את ּומחּבר ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּכֹולל

הוי' יחּוד  יחד, נתחּברּו והּטבע ׁשהּנס ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבאֹופן

ִֵֹואלקים.

LÈÂ ׁשּלמעלה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ׁשהּגילּוי לֹומר, ¿≈ְְְִֵֶֶַַַָ

(ׁשּׁשרׁשֹו ּדנס ּבחיּבּור ּו'ממּלא', ְְְְִִֵֵֵֶַָמ'ּסֹובב'

רק  הּוא מ'ּממּלא'), (ׁשּׁשרׁשֹו וטבע ְְְִִֵֵֶֶַַַָמ'ּסֹובב')

 ֿ ׁשעלֿידי מּׁשניהם, ׁשּלמעלה ענין ּבהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנרּגׁש

היה  עצמֹו ׁשהּטבע זה אבל מתחּברים. הם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָזה

ועד  הּנס, על והסּתיר העלים ׁשּלא ּבאֹופן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹאז

 ֿ ּומּכל ּבתקּפם] אז [ׁשּנׁשארּו הּמנּגדים ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָׁשּגם

ׁשּלהם] הּתֹוקף [ועלֿידי לסּיע הּוכרחּו ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָמקֹום

ׁשּבּמלכּות  עלֿידי הּוא ּובּגאּולה, ְְְְִֵֶַַַַַָּבּׁשחרּור

האמּתי. ׁשרׁשּה נתּגּלה הּנבראים) (ׁשרׁש ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹעצמּה

יֹותר  עֹוד יּובן והּׁשּיכּות ועלּֿפיֿזה הּקׁשר ְְִֵֶֶֶַַַַָָ

ּתפּלת  למׁשה', 'ּתפּלה להּמזמֹור ְְְְְְְִִִֶַַַָָֹּדהּגאּולה

ּפלֹונית  מדינה הּוא עׁשיר ּתפּלת ּדענין ְְְְְִִִִִִַַָָָעׁשיר,

 ֿ אֹור עצמּות ּגילּוי המׁשכת ׁשּתּבנה, ּגזֹור ְְְִִֶֶַַַָָכּו'

ּבמלכּות. ְֵַַאיןֿסֹוף

,ÛÈÒB‰Ïe ׁשהיה וטבע ּדנס החיּבּור ׁשעלֿידי ¿ƒְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

ההֹולכים  לכל הּכח נּתן ְְְִִַַַַָָָֹּבּגאּולה,

ּגם  ּתּומׁש (נס) מהּׂשכל ׁשּלמעלה ׁשהאמּונה הּגאּולה, ּבעל ׁשל ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבארחֹותיו

הּוא  ועלּֿדרֿזה האמּונה. על ויסּתיר יעלים לא וׁשהּׂשכל (טבע), ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבּׂשכל

ּכסלו  ּדי"ט ּבּגאּולה [ׁשהּותחל חּוצה מעינֹותי ּדיפּוצּו להענין ,71ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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אור  של והגילויים ההמשכות כללות את הכוללים העניינים משלושת נעלה

אלוקי.

(Êenz ·"È„e ÂÏÒk Ë"Èc) ‰Ïe‡b‰L e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«¿»¿ƒ¿≈¿«
Òp‰ ‰È‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL ÈeÏb Ò ‰˙È‰»¿»≈»∆¿«¿»≈«∆«¿««ƒ≈»»«≈

·Ëa LaeÏÓÚ נס של שילוב היינו ¿»«∆«
ביחד. LaÏ˙וטבע Òp‰L Ì‚‰Â«¬«∆«≈ƒ¿«≈

,Ú·Ëa האירועים לכל יש ולכאורה «∆«
הסבר  אלה ממאסרים הגאולה של

טבעי ÔÙB‡aו'לבוש' ‰Ê ‰È‰»»∆¿∆
¯ÈzÒ‰Â ÌÈÏÚ‰ ‡Ï Ú·h‰L∆«∆«…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

Òp‰ ÏÚ,הטבע מן ÚÂ„שלמעלה ««≈¿«
ı¯‡ ÈÒÙ‡ Ïk e‡¯L אפילו ∆»»«¿≈»∆

העולם Èkאומות  ,ÈeÏb Ò e‰fL∆∆≈»ƒ
ÌMÓ ‡e‰ Ú·h‰ L¯L…∆«∆«ƒ≈

‡lÓÓ Y ÌÈ˜Ï‡ שקשור השם ¡…ƒ¿«≈
עלמין' כל ה'ממלא האלוקי באור

וטבע  הנבראים בגדרי שמתלבש

‰ÌÈqpהעולם, L¯LÂ שלמעלה ¿…∆«ƒƒ
BÒ··מהטבע Y 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‡e‰ƒ≈¬»»≈

עלמין' כל ה'סובב באור שקשור השם

הבריאה. מגדרי «≈¿ÔÂÈÎÂשלמעלה
‰Ïe‡baL תמוז וי"ב כסלו י"ט של ∆«¿»

Œ¯B‡ ˙eÓˆÚc ÈeÏÈb‰ ‰È‰»»«ƒ¿«¿
'··Bq'Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒ≈

,'‡lÓÓ'e משניהם נעלה אור ¿«≈
,Ì‰ÈL ˙‡ ¯aÁÓe ÏÏBk‰«≈¿«≈∆¿≈∆
ÔÙB‡a ‰Ïe‡b‰ ‰˙È‰ ÔÎÏ»≈»¿»«¿»¿∆
,„ÁÈ e¯aÁ˙ Ú·h‰Â Òp‰L∆«≈¿«∆«ƒ¿«¿««

„eÁÈהשמות ואיחוד ‰ÈÂ'שילוב ƒ¬»»
ÌÈ˜Ï‡Â הגאולה ולכן יחד שיאירו ≈…ƒ

ומצד  עלֿטבעי בנס אחד מצד היתה

באופן  בטבע מלובשת שני

כך  על מסתירה לא שההתלבשות

בנס. מדובר שבעצם

Œ¯B‡c ÈeÏÈb‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«ƒ¿
'··Bq'Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒ≈
Òc ¯eaÈÁa ,'‡lÓÓ'e¿«≈¿ƒ¿≈
Ú·ËÂ ('··Bq'Ó BL¯ML)∆»¿ƒ≈¿∆«
˜¯ ‡e‰ ,('‡lÓn'Ó BL¯ML)∆»¿ƒ¿«≈«

Ì‰a Lb¯pL("ממלא") בנס ∆ƒ¿»»∆
("סובב") ÏÚÓlL‰ובטבע ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»

Ì‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆∆«¿≈∆≈
Ú·h‰L ‰Ê Ï·‡ .ÌÈ¯aÁ˙Óƒ¿«¿ƒ¬»∆∆«∆«

Ê‡ ‰È‰ BÓˆÚ תמוז י"ב של  הגאולה ובעת כסלו י"ט של הגאולה  בעת «¿»»»
ÌÈ„bn‰ ÌbL „ÚÂ ,Òp‰ ÏÚ ¯ÈzÒ‰Â ÌÈÏÚ‰ ‡lL ÔÙB‡a¿∆∆…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ««≈¿«∆««¿«¿ƒ

Ê‡ e¯‡LpL] האמורות הגאולות להתנגד ו Ìt˜˙aבעת ]המשיכו ∆ƒ¿¬»¿»¿»
[Ì‰lL Û˜Bz‰ È„ÈŒÏÚÂ] ÚiÒÏ eÁ¯Îe‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»¿¿¿«≈«¿«¿≈«∆∆»∆
ŒÏÚ ‡e‰ ,‰Ïe‡b·e ¯e¯ÁMa«ƒ¿«¿»«

È„È האור מגילוי נעלה יותר עוד גילוי ¿≈
יחד  גם ומ'סובב' מ'ממלא' שלמעלה

(L¯Lוהוא  dÓˆÚ ˙eÎÏnaL∆««¿«¿»…∆
‰lb˙ (ÌÈ‡¯·p‰ בגלוי והאיר «ƒ¿»ƒƒ¿«»

העלים  שהטבע «¿«dL¯Lללא
ÈzÓ‡‰.באיןֿסוף »¬ƒƒ

¯˙BÈ „BÚ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»≈
‰Ïe‡b‰c ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰«∆∆¿««»¿«¿»
,'‰LÓÏ ‰lÙz' ¯BÓÊn‰Ï¿«ƒ¿¿ƒ»¿…∆

הוא ÔÈÚcשתוכנו ,¯ÈLÚ ˙lÙz¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿«
‡e‰ ¯ÈLÚ ˙lÙz מבקש שאינו ¿ƒ«»ƒ

מהמלך  מבקש אלא לעצמו דבר

שהובא  המדרש כלשון המלך לטובת

לעיל eÎ'ונתבאר ˙ÈBÏt ‰È„Ó¿ƒ»¿ƒ
,‰azL ¯BÊb הפנימית והמשמעות ¿∆ƒ»∆

ברוך  מהקדוש בקשה היא הדברים של

על  (המלך) ÈeÏÈbהוא ˙ÎLÓ‰«¿»«ƒ
˙eÎÏÓa ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈««¿
(מדינה  המלכות ספירת זה ידי שעל

נצחי, בבנין 'בנויה' תהיה המלך) של

באריכות. לעיל כמבואר

¯eaÈÁ‰ È„ÈŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ∆«¿≈«ƒ
,‰Ïe‡ba ‰È‰L Ú·ËÂ Òc של ¿≈¿∆«∆»»«¿»

תמוז וי"ב כסלו ÏÎÏי"ט Ák‰ Ôzƒ»«…«¿»
ÏÚa ÏL ÂÈ˙BÁ¯‡a ÌÈÎÏB‰‰«¿ƒ¿…¿»∆««

,‰Ïe‡b‰ הרוחנית בעבודה שגם «¿»
היינו  זה, מעין חיבור יהיה שלהם

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰eÓ‡‰L∆»¡»∆¿«¿»≈«≈∆
CLÓez (Ò)בגילוי Ìbותאיר ≈¿««

‡Ï ÏÎO‰LÂ ,(Ú·Ë) ÏÎOa«≈∆∆«¿∆«≈∆…
.‰eÓ‡‰ ÏÚ ¯ÈzÒÈÂ ÌÈÏÚÈ«¿ƒ¿«¿ƒ«»¡»

Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
EÈ˙BÈÚÓ eˆeÙÈc ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿»«¿¿∆

‰ˆeÁ(ופרסום (התפשטות ההפצה »
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'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ׁשעלֿידי  ּתּמּוז] ּדי"ב ּבּגאּולה יֹותר עֹוד ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָונתוּסף

הּכח  נּתן ּבּגאּולה, ׁשהיה וטבע ּדנס ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהחיּבּור

(ׁשּלמעלה  הּתֹורה ּדפנימּיּות הּמעינֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָלהפיץ

ּכׁשהם  ׁשּגם ּובאֹופן חּוצה, נס) ְְֵֵֵֶֶֶַָָָמהעֹולם,

הּמעינֹות  ׁשהם ּבגלּוי נראה חּוצה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָנמצאים

נמצאים  ּכׁשהם ׁשּגם וזה הּתֹורה. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּדפנימּיּות

מעינֹות, ׁשהם ּבגלּוי ׁשרֹואים ּבאֹופן הם ְְְִֵֵֶֶֶַָָָחּוצה,

ּגם  אּלא ּבגילּוי הם ׁשהּמעינֹות מּפני רק לא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּוא

מעלים  ׁשאינֹו ּבאֹופן נעׂשה ׁשהחּוצה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּפני

ּכלי  ׁשהּוא  מּזֹו, ויתרה הּמעינֹות, על ְְֲִִִִֵֶַַַַָָּומסּתיר

הּיעּוד  לקּיּום קרֹובה הכנה נעׂשה וזה ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָלּמעינֹות.

הוי' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר כל וראּו הוי' ּכבֹוד ְְְְְֲֲִִִַָָָָָָָָָָונגלה

מּצד 72ּדּבר  רק (לא אלקּות יראה ׁשהּבׂשר , ְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

עצמֹו. הּבׂשר מּצד ּגם) אּלא הוי', ּדכבֹוד ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָהּגילּוי

ּבני e‰ÊÂיד) אל ּדּבר גֹו' מׁשה אל ה' וידּבר ¿∆ְְֵֵֵֶֶֶַַַֹ

גֹו', אּדמה פרה אלי ויקחּו ְְְֲִִֵֵֶָָָָֻיׂשראל

הגם  - מׁשה ׁשל ׁשמֹו על נקראת ׁשהּפרה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹּדזה

הּוא  אדּומה ּפרה ׁשּבמצות  המיּוחד ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָׁשהענין

מחכמה) ׁשּלמעלה (רצֹון ׁשּבּה הּוא ׁשהחּוקה ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ

לגּביּה הרי ּפרה, טעם ידע ׁשּמׁשה וכיון ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבגילּוי,

הּמצֹות  לכל אדּומה ּפרה מצות ּבין חילּוק ְְְֲִִִֵֵַַָָָָאין

חּוקה  היא אדּומה ּפרה ׁשּמצות עלֿידי ּכי -ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

וזהּו מׁשה. לגּבי ּגם חּוקה היא יׂשראל, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלגּבי

ּדעלֿידי  גֹו', אלי ויקחּו יׂשראל ּבני אל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּדּבר

'ויקחּו הּוא עלֿידיֿזה – יׂשראל' ּבני אל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ'ּדּבר

למׁשה. ּבנֹוגע הּתֹורה' חקת ּד'זאת הענין ,'ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻאלי

הּוא  למׁשה) נמׁש (ׁשּמּיׂשראל זה ׁשענין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹאּלא

(ּבלי  חּוקה ׁשהיא ּדזה עצמּה, לּמצוה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבנֹוגע

לקּיּום  ּבנֹוגע אבל ּביׂשראל. ּבעיקר הּוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָטעם)

הּמצוה  לקּים יּוכלּו ׁשּיׂשראל ּבכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּמצוה,

ּבביטּול  הּמצֹות, ּכל ועלּֿדרֿזה אדּומה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָּדפרה

ּגזרה  חקקּתי ּד"חּוקה (ּבאֹופן עֹול' ְְְְְִֵֶַַַָָָָּד'קּבלת

מּמׁשה, הּוא זה על ּכח' ה'נתינת ְְִִִֶֶַַַַַָֹֹּגזרּתי"),
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שם.72) ובהערות קצג ע' ניסן סה"מ תו"מ וראה ה. מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שאלתו  על לבעלֿשםֿטוב המשיח מלך כמענה החסידות תורת מעיינות של

של  (המעינות מעינותיך "לכשיפוצו אדוני) יבוא (מתי מר" אתי קא "אימתי

חוצה" החסידות) מייסד  Ë"Ècהבעלֿשםֿטוב ‰Ïe‡ba ÏÁ˙e‰L]∆¿««¿»¿
ÂÏÒk71, ֿ הבעלֿשם החסידות תורת ופרסום גילוי על הקטרוגים סרו שאז ƒ¿≈

חב"ד  בחסידות שנתבארה כפי טוב

‰Ïe‡ba ¯˙BÈ „BÚ ÛqÂ˙Â¿ƒ¿«≈≈«¿»
Êenz ·"Èc אפשרויות נוצרו שאז ¿«

חוצה  המעיינות להפצת ]חדשות
Ú·ËÂ Òc ¯eaÈÁ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿≈»∆«

,‰Ïe‡ba ‰È‰L,לעיל כמבואר ∆»»«¿»
˙BÈÚn‰ ıÈÙ‰Ï Ák‰ Ôzƒ»«…«¿»ƒ««¬»
‰ÏÚÓlL) ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙcƒ¿ƒƒ«»∆¿«¿»
ÔÙB‡·e ,‰ˆeÁ (Ò ,ÌÏBÚ‰Ó≈»»≈»¿∆
‰ˆeÁ ÌÈ‡ˆÓ Ì‰Lk ÌbL∆«¿∆≈ƒ¿»ƒ»
בכל  ממקורם, הרבה התרחקו ולכאורה

Ì‰Lזאת  ÈeÏ‚a ‰‡¯ƒ¿∆¿»∆≈
.‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙc ˙BÈÚn‰««¿»ƒ¿ƒƒ«»

Ì‰Lk ÌbL ‰ÊÂ החסידות מעינות ¿∆∆«¿∆≈
ÔÙB‡a Ì‰ ,‰ˆeÁ ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒ»≈¿∆
,˙BÈÚÓ Ì‰L ÈeÏ‚a ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿»∆≈«¿»
˙BÈÚn‰L ÈtÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«ƒ¿≈∆««¬»
ÈtÓ Ìb ‡l‡ ÈeÏÈ‚a Ì‰≈¿ƒ∆»«ƒ¿≈

‰ˆeÁ‰L הוא עצמו שמצד עצמו ∆«»
וה"חוצה" מתהפך, מהמעיינות רחוק

ÌÈÏÚÓ BÈ‡L ÔÙB‡a ‰NÚ«¬∆¿∆∆≈«¿ƒ
‰¯˙ÈÂ ,˙BÈÚn‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe«¿ƒ«««¬»ƒ≈»

ÈÏk ‡e‰L ,BfÓ ראוי˙BÈÚnÏ ƒ∆¿ƒ««¬»
בפנימיותו. ומאירים שמתלבשים

‰ÊÂ העולם במצב הזה השינוי ¿∆
Ìei˜Ï ‰·B¯˜ ‰Î‰ ‰NÚ«¬∆¬»»¿»¿ƒ

„eÚi‰ האלוקות גילוי על הנבואי «ƒ
לבוא לעתיד בעולם «¿Ï‚Â¿ƒ‰שיהיה

¯Na ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·k¿¬»»¿»»»»
¯ac 'ÈÂ‰ Èt Èk ÂcÁÈ72, «¿»ƒƒ¬»»ƒ≈

¯Na‰L בכלל הגשמי העולם היינו ∆«»»
„vÓ ˜¯ ‡Ï) ˙e˜Ï‡ ‰‡¯Èƒ¿∆¡……«ƒ«
(Ìb ‡l‡ ,'ÈÂ‰ „B·Îc ÈeÏÈb‰«ƒƒ¿¬»»∆»«

BÓˆÚ ¯Na‰ „vÓ עלֿדרך ƒ««»»«¿
חוצה  המעיינות שהפצת לעיל האמור

החוצה  כאשר היא נעלה היותר באופן

להפצת  ראוי כלי להיות הופך עצמו

המעיינות.

‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ e‰ÊÂ („È¿∆«¿«≈∆…∆
eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac 'B‚«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿

ÏL BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ‰¯t‰L ‰Êc ,'B‚ ‰Óc‡ ‰¯Ù EÈÏ‡≈∆»»¬À»¿∆∆«»»ƒ¿≈«¿∆
‡e‰ ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓaL „ÁeÈÓ‰ ÔÈÚ‰L Ì‚‰ Y ‰LÓ…∆¬«∆»ƒ¿»«¿»∆¿ƒ¿«»»¬»
,ÈeÏÈ‚a ‡e‰ (‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯) daL ‰˜eÁ‰L∆«»∆»»∆¿«¿»≈»¿»¿ƒ
יש  בשכל, המובנות המצוות והן החוקים הן המצוות, שבכל לעיל כמבואר

של  עניין וגם "חכמה" של עניין גם

מהשכל שלמעלה «≈¿ÔÂÈÎÂ"רצון
È¯‰ ,‰¯t ÌÚË Ú„È ‰LnL∆…∆»«««»»¬≈
˙ÂˆÓ ÔÈa ˜eÏÈÁ ÔÈ‡ dÈa‚Ï¿«≈≈ƒ≈ƒ¿«

˙Bˆn‰ ÏÎÏ ‰Óe„‡ ‰¯t ואם »»¬»¿»«ƒ¿
- שמו על נקראת המצווה מדוע Èkƒכן

‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆnL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿«»»¬»
‡È‰ ,Ï‡¯NÈ Èa‚Ï ‰˜eÁ ‡È‰ƒ»¿«≈ƒ¿»≈ƒ

‰LÓ Èa‚Ï Ìb ‰˜eÁ הוא כי »«¿«≈…∆
מצטערים, ישראל כשבני מצטער

הוא  ישראל של נאמן כרועה ועניינו

לעיל  (כמבואר העיקרי עניינו

באריכות).

Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac e‰ÊÂ¿∆«≈∆¿≈ƒ¿»≈
,'B‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ חלקי ושני ¿ƒ¿≈∆

בזה  זה קשורים ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcהפסוק
Y 'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac' בגלל «≈∆¿≈ƒ¿»≈
ישראל לבני משה של »ŒÏÚהשייכות

,'EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ‡e‰ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿ƒ¿≈∆
'‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿…À««»

‰LÓÏ Ú‚Ba פרה אצלו שגם ¿≈«¿…∆
ידוע  שטעמה (הגם 'חוקה' היא אדומה

Ê‰לו). ÔÈÚL ‡l‡∆»∆ƒ¿»∆
(‰LÓÏ CLÓ Ï‡¯NinL)∆ƒƒ¿»≈ƒ¿»¿…∆
,dÓˆÚ ‰ÂˆnÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈««ƒ¿»«¿»

המצווה, של והתוכן העניין ∆¿Êc‰היינו
‡e‰ (ÌÚË ÈÏa) ‰˜eÁ ‡È‰L∆ƒ»¿ƒ««

Ï‡¯NÈa ¯˜ÈÚa הממשיכים והם ¿ƒ»¿ƒ¿»≈
למשה. הענין Ú‚Baאת Ï·‡¬»¿≈«

,‰Âˆn‰ Ìei˜Ï קיומה אופן ¿ƒ«ƒ¿»
הרי  Ï‡¯NiLבפועל, È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿»≈

‰¯Ùc ‰Âˆn‰ Ìi˜Ï eÏÎeÈ¿¿«≈«ƒ¿»¿»»
Ïk ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ‰Óe„‡¬»¿«∆∆∆»
˙Ïa˜'c ÏeËÈ·a ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ¿«»«

'ÏBÚשמים ∆¿(ÔÙB‡aמלכות
"Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á ‰˜eÁ"c¿»»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ
הסבר  לו שאין 'חוק' שמקיימים כפי

Ê‰וטעם  ÏÚ 'Ák ˙È˙'‰ ,(«¿ƒ«…««∆
,‰LnÓ ‡e‰‡e‰ BÈÚL ƒ…∆∆ƒ¿»

.‰Ó eÁÂ ,ÏeËÈaƒ¿«¿»
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כג h"kyz'd ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

LÈÂ ּודי"ב ּכסלו (ּדי"ט ׁשהּגאּולה ּדזהּו לֹומר, ¿≈ְְְְְִֵֶֶַַָ

מהּטבע, ׁשּלמעלה ּגלּוי נס היתה ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָּתּמּוז)

והגם  ּבטבע. מלּוּבׁש הּנס היה ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָואףֿעלּֿפיֿכן

לא  ׁשהּטבע ּבאֹופן זה היה ּבטבע, נתלּבׁש ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשהּנס

אפסי  ּכל ׁשראּו ועד הּנס, על והסּתיר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהעלים

מּׁשם  הּוא הּטבע  ׁשרׁש ּכי ּגלּוי, נס ׁשּזהּו ִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹארץ

- הוי' מּׁשם הּוא הּנּסים וׁשרׁש ממּלא, - ְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹאלקים

ּדעצמּות  הּגילּוי היה ׁשּבּגאּולה וכיון ְְְְִֵֵֶַַַָָָָסֹובב.

ּו'ממּלא', מ'ּסֹובב ' ׁשּלמעלה ְְְִֵֵֵֶַַָאֹורֿאיןֿס ֹוף

הּגאּולה  היתה לכן ׁשניהם, את ּומחּבר ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּכֹולל

הוי' יחּוד  יחד, נתחּברּו והּטבע ׁשהּנס ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבאֹופן

ִֵֹואלקים.

LÈÂ ׁשּלמעלה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ׁשהּגילּוי לֹומר, ¿≈ְְְִֵֶֶַַַָ

(ׁשּׁשרׁשֹו ּדנס ּבחיּבּור ּו'ממּלא', ְְְְִִֵֵֵֶַָמ'ּסֹובב'

רק  הּוא מ'ּממּלא'), (ׁשּׁשרׁשֹו וטבע ְְְִִֵֵֶֶַַַָמ'ּסֹובב')

 ֿ ׁשעלֿידי מּׁשניהם, ׁשּלמעלה ענין ּבהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנרּגׁש

היה  עצמֹו ׁשהּטבע זה אבל מתחּברים. הם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָזה

ועד  הּנס, על והסּתיר העלים ׁשּלא ּבאֹופן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹאז

 ֿ ּומּכל ּבתקּפם] אז [ׁשּנׁשארּו הּמנּגדים ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָׁשּגם

ׁשּלהם] הּתֹוקף [ועלֿידי לסּיע הּוכרחּו ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָמקֹום

ׁשּבּמלכּות  עלֿידי הּוא ּובּגאּולה, ְְְְִֵֶַַַַַָּבּׁשחרּור

האמּתי. ׁשרׁשּה נתּגּלה הּנבראים) (ׁשרׁש ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹעצמּה

יֹותר  עֹוד יּובן והּׁשּיכּות ועלּֿפיֿזה הּקׁשר ְְִֵֶֶֶַַַַָָ

ּתפּלת  למׁשה', 'ּתפּלה להּמזמֹור ְְְְְְְִִִֶַַַָָֹּדהּגאּולה

ּפלֹונית  מדינה הּוא עׁשיר ּתפּלת ּדענין ְְְְְִִִִִִַַָָָעׁשיר,

 ֿ אֹור עצמּות ּגילּוי המׁשכת ׁשּתּבנה, ּגזֹור ְְְִִֶֶַַַָָכּו'

ּבמלכּות. ְֵַַאיןֿסֹוף

,ÛÈÒB‰Ïe ׁשהיה וטבע ּדנס החיּבּור ׁשעלֿידי ¿ƒְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

ההֹולכים  לכל הּכח נּתן ְְְִִַַַַָָָֹּבּגאּולה,

ּגם  ּתּומׁש (נס) מהּׂשכל ׁשּלמעלה ׁשהאמּונה הּגאּולה, ּבעל ׁשל ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבארחֹותיו

הּוא  ועלּֿדרֿזה האמּונה. על ויסּתיר יעלים לא וׁשהּׂשכל (טבע), ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבּׂשכל

ּכסלו  ּדי"ט ּבּגאּולה [ׁשהּותחל חּוצה מעינֹותי ּדיפּוצּו להענין ,71ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אור  של והגילויים ההמשכות כללות את הכוללים העניינים משלושת נעלה

אלוקי.

(Êenz ·"È„e ÂÏÒk Ë"Èc) ‰Ïe‡b‰L e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«¿»¿ƒ¿≈¿«
Òp‰ ‰È‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL ÈeÏb Ò ‰˙È‰»¿»≈»∆¿«¿»≈«∆«¿««ƒ≈»»«≈

·Ëa LaeÏÓÚ נס של שילוב היינו ¿»«∆«
ביחד. LaÏ˙וטבע Òp‰L Ì‚‰Â«¬«∆«≈ƒ¿«≈

,Ú·Ëa האירועים לכל יש ולכאורה «∆«
הסבר  אלה ממאסרים הגאולה של

טבעי ÔÙB‡aו'לבוש' ‰Ê ‰È‰»»∆¿∆
¯ÈzÒ‰Â ÌÈÏÚ‰ ‡Ï Ú·h‰L∆«∆«…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

Òp‰ ÏÚ,הטבע מן ÚÂ„שלמעלה ««≈¿«
ı¯‡ ÈÒÙ‡ Ïk e‡¯L אפילו ∆»»«¿≈»∆

העולם Èkאומות  ,ÈeÏb Ò e‰fL∆∆≈»ƒ
ÌMÓ ‡e‰ Ú·h‰ L¯L…∆«∆«ƒ≈

‡lÓÓ Y ÌÈ˜Ï‡ שקשור השם ¡…ƒ¿«≈
עלמין' כל ה'ממלא האלוקי באור

וטבע  הנבראים בגדרי שמתלבש

‰ÌÈqpהעולם, L¯LÂ שלמעלה ¿…∆«ƒƒ
BÒ··מהטבע Y 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‡e‰ƒ≈¬»»≈

עלמין' כל ה'סובב באור שקשור השם

הבריאה. מגדרי «≈¿ÔÂÈÎÂשלמעלה
‰Ïe‡baL תמוז וי"ב כסלו י"ט של ∆«¿»

Œ¯B‡ ˙eÓˆÚc ÈeÏÈb‰ ‰È‰»»«ƒ¿«¿
'··Bq'Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒ≈

,'‡lÓÓ'e משניהם נעלה אור ¿«≈
,Ì‰ÈL ˙‡ ¯aÁÓe ÏÏBk‰«≈¿«≈∆¿≈∆
ÔÙB‡a ‰Ïe‡b‰ ‰˙È‰ ÔÎÏ»≈»¿»«¿»¿∆
,„ÁÈ e¯aÁ˙ Ú·h‰Â Òp‰L∆«≈¿«∆«ƒ¿«¿««

„eÁÈהשמות ואיחוד ‰ÈÂ'שילוב ƒ¬»»
ÌÈ˜Ï‡Â הגאולה ולכן יחד שיאירו ≈…ƒ

ומצד  עלֿטבעי בנס אחד מצד היתה

באופן  בטבע מלובשת שני

כך  על מסתירה לא שההתלבשות

בנס. מדובר שבעצם

Œ¯B‡c ÈeÏÈb‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«ƒ¿
'··Bq'Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒ≈
Òc ¯eaÈÁa ,'‡lÓÓ'e¿«≈¿ƒ¿≈
Ú·ËÂ ('··Bq'Ó BL¯ML)∆»¿ƒ≈¿∆«
˜¯ ‡e‰ ,('‡lÓn'Ó BL¯ML)∆»¿ƒ¿«≈«

Ì‰a Lb¯pL("ממלא") בנס ∆ƒ¿»»∆
("סובב") ÏÚÓlL‰ובטבע ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»

Ì‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆∆«¿≈∆≈
Ú·h‰L ‰Ê Ï·‡ .ÌÈ¯aÁ˙Óƒ¿«¿ƒ¬»∆∆«∆«

Ê‡ ‰È‰ BÓˆÚ תמוז י"ב של  הגאולה ובעת כסלו י"ט של הגאולה  בעת «¿»»»
ÌÈ„bn‰ ÌbL „ÚÂ ,Òp‰ ÏÚ ¯ÈzÒ‰Â ÌÈÏÚ‰ ‡lL ÔÙB‡a¿∆∆…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ««≈¿«∆««¿«¿ƒ

Ê‡ e¯‡LpL] האמורות הגאולות להתנגד ו Ìt˜˙aבעת ]המשיכו ∆ƒ¿¬»¿»¿»
[Ì‰lL Û˜Bz‰ È„ÈŒÏÚÂ] ÚiÒÏ eÁ¯Îe‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»¿¿¿«≈«¿«¿≈«∆∆»∆
ŒÏÚ ‡e‰ ,‰Ïe‡b·e ¯e¯ÁMa«ƒ¿«¿»«

È„È האור מגילוי נעלה יותר עוד גילוי ¿≈
יחד  גם ומ'סובב' מ'ממלא' שלמעלה

(L¯Lוהוא  dÓˆÚ ˙eÎÏnaL∆««¿«¿»…∆
‰lb˙ (ÌÈ‡¯·p‰ בגלוי והאיר «ƒ¿»ƒƒ¿«»

העלים  שהטבע «¿«dL¯Lללא
ÈzÓ‡‰.באיןֿסוף »¬ƒƒ

¯˙BÈ „BÚ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»≈
‰Ïe‡b‰c ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰«∆∆¿««»¿«¿»
,'‰LÓÏ ‰lÙz' ¯BÓÊn‰Ï¿«ƒ¿¿ƒ»¿…∆

הוא ÔÈÚcשתוכנו ,¯ÈLÚ ˙lÙz¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿«
‡e‰ ¯ÈLÚ ˙lÙz מבקש שאינו ¿ƒ«»ƒ

מהמלך  מבקש אלא לעצמו דבר

שהובא  המדרש כלשון המלך לטובת

לעיל eÎ'ונתבאר ˙ÈBÏt ‰È„Ó¿ƒ»¿ƒ
,‰azL ¯BÊb הפנימית והמשמעות ¿∆ƒ»∆

ברוך  מהקדוש בקשה היא הדברים של

על  (המלך) ÈeÏÈbהוא ˙ÎLÓ‰«¿»«ƒ
˙eÎÏÓa ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈««¿
(מדינה  המלכות ספירת זה ידי שעל

נצחי, בבנין 'בנויה' תהיה המלך) של

באריכות. לעיל כמבואר

¯eaÈÁ‰ È„ÈŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ∆«¿≈«ƒ
,‰Ïe‡ba ‰È‰L Ú·ËÂ Òc של ¿≈¿∆«∆»»«¿»

תמוז וי"ב כסלו ÏÎÏי"ט Ák‰ Ôzƒ»«…«¿»
ÏÚa ÏL ÂÈ˙BÁ¯‡a ÌÈÎÏB‰‰«¿ƒ¿…¿»∆««

,‰Ïe‡b‰ הרוחנית בעבודה שגם «¿»
היינו  זה, מעין חיבור יהיה שלהם

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰eÓ‡‰L∆»¡»∆¿«¿»≈«≈∆
CLÓez (Ò)בגילוי Ìbותאיר ≈¿««

‡Ï ÏÎO‰LÂ ,(Ú·Ë) ÏÎOa«≈∆∆«¿∆«≈∆…
.‰eÓ‡‰ ÏÚ ¯ÈzÒÈÂ ÌÈÏÚÈ«¿ƒ¿«¿ƒ«»¡»

Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
EÈ˙BÈÚÓ eˆeÙÈc ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿»«¿¿∆

‰ˆeÁ(ופרסום (התפשטות ההפצה »
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ׁשעלֿידי  ּתּמּוז] ּדי"ב ּבּגאּולה יֹותר עֹוד ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָונתוּסף

הּכח  נּתן ּבּגאּולה, ׁשהיה וטבע ּדנס ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהחיּבּור

(ׁשּלמעלה  הּתֹורה ּדפנימּיּות הּמעינֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָלהפיץ

ּכׁשהם  ׁשּגם ּובאֹופן חּוצה, נס) ְְֵֵֵֶֶֶַָָָמהעֹולם,

הּמעינֹות  ׁשהם ּבגלּוי נראה חּוצה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָנמצאים

נמצאים  ּכׁשהם ׁשּגם וזה הּתֹורה. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּדפנימּיּות

מעינֹות, ׁשהם ּבגלּוי ׁשרֹואים ּבאֹופן הם ְְְִֵֵֶֶֶַָָָחּוצה,

ּגם  אּלא ּבגילּוי הם ׁשהּמעינֹות מּפני רק לא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּוא

מעלים  ׁשאינֹו ּבאֹופן נעׂשה ׁשהחּוצה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּפני

ּכלי  ׁשהּוא  מּזֹו, ויתרה הּמעינֹות, על ְְֲִִִִֵֶַַַַָָּומסּתיר

הּיעּוד  לקּיּום קרֹובה הכנה נעׂשה וזה ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָלּמעינֹות.

הוי' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר כל וראּו הוי' ּכבֹוד ְְְְְֲֲִִִַָָָָָָָָָָונגלה

מּצד 72ּדּבר  רק (לא אלקּות יראה ׁשהּבׂשר , ְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

עצמֹו. הּבׂשר מּצד ּגם) אּלא הוי', ּדכבֹוד ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָהּגילּוי

ּבני e‰ÊÂיד) אל ּדּבר גֹו' מׁשה אל ה' וידּבר ¿∆ְְֵֵֵֶֶֶַַַֹ

גֹו', אּדמה פרה אלי ויקחּו ְְְֲִִֵֵֶָָָָֻיׂשראל

הגם  - מׁשה ׁשל ׁשמֹו על נקראת ׁשהּפרה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹּדזה

הּוא  אדּומה ּפרה ׁשּבמצות  המיּוחד ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָׁשהענין

מחכמה) ׁשּלמעלה (רצֹון ׁשּבּה הּוא ׁשהחּוקה ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ

לגּביּה הרי ּפרה, טעם ידע ׁשּמׁשה וכיון ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבגילּוי,

הּמצֹות  לכל אדּומה ּפרה מצות ּבין חילּוק ְְְֲִִִֵֵַַָָָָאין

חּוקה  היא אדּומה ּפרה ׁשּמצות עלֿידי ּכי -ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

וזהּו מׁשה. לגּבי ּגם חּוקה היא יׂשראל, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלגּבי

ּדעלֿידי  גֹו', אלי ויקחּו יׂשראל ּבני אל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּדּבר

'ויקחּו הּוא עלֿידיֿזה – יׂשראל' ּבני אל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ'ּדּבר

למׁשה. ּבנֹוגע הּתֹורה' חקת ּד'זאת הענין ,'ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻאלי

הּוא  למׁשה) נמׁש (ׁשּמּיׂשראל זה ׁשענין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹאּלא

(ּבלי  חּוקה ׁשהיא ּדזה עצמּה, לּמצוה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבנֹוגע

לקּיּום  ּבנֹוגע אבל ּביׂשראל. ּבעיקר הּוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָטעם)

הּמצוה  לקּים יּוכלּו ׁשּיׂשראל ּבכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּמצוה,

ּבביטּול  הּמצֹות, ּכל ועלּֿדרֿזה אדּומה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָּדפרה

ּגזרה  חקקּתי ּד"חּוקה (ּבאֹופן עֹול' ְְְְְִֵֶַַַָָָָּד'קּבלת

מּמׁשה, הּוא זה על ּכח' ה'נתינת ְְִִִֶֶַַַַַָֹֹּגזרּתי"),
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שם.72) ובהערות קצג ע' ניסן סה"מ תו"מ וראה ה. מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שאלתו  על לבעלֿשםֿטוב המשיח מלך כמענה החסידות תורת מעיינות של

של  (המעינות מעינותיך "לכשיפוצו אדוני) יבוא (מתי מר" אתי קא "אימתי

חוצה" החסידות) מייסד  Ë"Ècהבעלֿשםֿטוב ‰Ïe‡ba ÏÁ˙e‰L]∆¿««¿»¿
ÂÏÒk71, ֿ הבעלֿשם החסידות תורת ופרסום גילוי על הקטרוגים סרו שאז ƒ¿≈

חב"ד  בחסידות שנתבארה כפי טוב

‰Ïe‡ba ¯˙BÈ „BÚ ÛqÂ˙Â¿ƒ¿«≈≈«¿»
Êenz ·"Èc אפשרויות נוצרו שאז ¿«

חוצה  המעיינות להפצת ]חדשות
Ú·ËÂ Òc ¯eaÈÁ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿≈»∆«

,‰Ïe‡ba ‰È‰L,לעיל כמבואר ∆»»«¿»
˙BÈÚn‰ ıÈÙ‰Ï Ák‰ Ôzƒ»«…«¿»ƒ««¬»
‰ÏÚÓlL) ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙcƒ¿ƒƒ«»∆¿«¿»
ÔÙB‡·e ,‰ˆeÁ (Ò ,ÌÏBÚ‰Ó≈»»≈»¿∆
‰ˆeÁ ÌÈ‡ˆÓ Ì‰Lk ÌbL∆«¿∆≈ƒ¿»ƒ»
בכל  ממקורם, הרבה התרחקו ולכאורה

Ì‰Lזאת  ÈeÏ‚a ‰‡¯ƒ¿∆¿»∆≈
.‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙc ˙BÈÚn‰««¿»ƒ¿ƒƒ«»

Ì‰Lk ÌbL ‰ÊÂ החסידות מעינות ¿∆∆«¿∆≈
ÔÙB‡a Ì‰ ,‰ˆeÁ ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒ»≈¿∆
,˙BÈÚÓ Ì‰L ÈeÏ‚a ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿»∆≈«¿»
˙BÈÚn‰L ÈtÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«ƒ¿≈∆««¬»
ÈtÓ Ìb ‡l‡ ÈeÏÈ‚a Ì‰≈¿ƒ∆»«ƒ¿≈

‰ˆeÁ‰L הוא עצמו שמצד עצמו ∆«»
וה"חוצה" מתהפך, מהמעיינות רחוק

ÌÈÏÚÓ BÈ‡L ÔÙB‡a ‰NÚ«¬∆¿∆∆≈«¿ƒ
‰¯˙ÈÂ ,˙BÈÚn‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe«¿ƒ«««¬»ƒ≈»

ÈÏk ‡e‰L ,BfÓ ראוי˙BÈÚnÏ ƒ∆¿ƒ««¬»
בפנימיותו. ומאירים שמתלבשים

‰ÊÂ העולם במצב הזה השינוי ¿∆
Ìei˜Ï ‰·B¯˜ ‰Î‰ ‰NÚ«¬∆¬»»¿»¿ƒ

„eÚi‰ האלוקות גילוי על הנבואי «ƒ
לבוא לעתיד בעולם «¿Ï‚Â¿ƒ‰שיהיה

¯Na ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·k¿¬»»¿»»»»
¯ac 'ÈÂ‰ Èt Èk ÂcÁÈ72, «¿»ƒƒ¬»»ƒ≈

¯Na‰L בכלל הגשמי העולם היינו ∆«»»
„vÓ ˜¯ ‡Ï) ˙e˜Ï‡ ‰‡¯Èƒ¿∆¡……«ƒ«
(Ìb ‡l‡ ,'ÈÂ‰ „B·Îc ÈeÏÈb‰«ƒƒ¿¬»»∆»«

BÓˆÚ ¯Na‰ „vÓ עלֿדרך ƒ««»»«¿
חוצה  המעיינות שהפצת לעיל האמור

החוצה  כאשר היא נעלה היותר באופן

להפצת  ראוי כלי להיות הופך עצמו

המעיינות.

‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ e‰ÊÂ („È¿∆«¿«≈∆…∆
eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac 'B‚«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿

ÏL BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ‰¯t‰L ‰Êc ,'B‚ ‰Óc‡ ‰¯Ù EÈÏ‡≈∆»»¬À»¿∆∆«»»ƒ¿≈«¿∆
‡e‰ ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓaL „ÁeÈÓ‰ ÔÈÚ‰L Ì‚‰ Y ‰LÓ…∆¬«∆»ƒ¿»«¿»∆¿ƒ¿«»»¬»
,ÈeÏÈ‚a ‡e‰ (‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯) daL ‰˜eÁ‰L∆«»∆»»∆¿«¿»≈»¿»¿ƒ
יש  בשכל, המובנות המצוות והן החוקים הן המצוות, שבכל לעיל כמבואר

של  עניין וגם "חכמה" של עניין גם

מהשכל שלמעלה «≈¿ÔÂÈÎÂ"רצון
È¯‰ ,‰¯t ÌÚË Ú„È ‰LnL∆…∆»«««»»¬≈
˙ÂˆÓ ÔÈa ˜eÏÈÁ ÔÈ‡ dÈa‚Ï¿«≈≈ƒ≈ƒ¿«

˙Bˆn‰ ÏÎÏ ‰Óe„‡ ‰¯t ואם »»¬»¿»«ƒ¿
- שמו על נקראת המצווה מדוע Èkƒכן

‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆnL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿«»»¬»
‡È‰ ,Ï‡¯NÈ Èa‚Ï ‰˜eÁ ‡È‰ƒ»¿«≈ƒ¿»≈ƒ

‰LÓ Èa‚Ï Ìb ‰˜eÁ הוא כי »«¿«≈…∆
מצטערים, ישראל כשבני מצטער

הוא  ישראל של נאמן כרועה ועניינו

לעיל  (כמבואר העיקרי עניינו

באריכות).

Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac e‰ÊÂ¿∆«≈∆¿≈ƒ¿»≈
,'B‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ חלקי ושני ¿ƒ¿≈∆

בזה  זה קשורים ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcהפסוק
Y 'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac' בגלל «≈∆¿≈ƒ¿»≈
ישראל לבני משה של »ŒÏÚהשייכות

,'EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ‡e‰ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿ƒ¿≈∆
'‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿…À««»

‰LÓÏ Ú‚Ba פרה אצלו שגם ¿≈«¿…∆
ידוע  שטעמה (הגם 'חוקה' היא אדומה

Ê‰לו). ÔÈÚL ‡l‡∆»∆ƒ¿»∆
(‰LÓÏ CLÓ Ï‡¯NinL)∆ƒƒ¿»≈ƒ¿»¿…∆
,dÓˆÚ ‰ÂˆnÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈««ƒ¿»«¿»

המצווה, של והתוכן העניין ∆¿Êc‰היינו
‡e‰ (ÌÚË ÈÏa) ‰˜eÁ ‡È‰L∆ƒ»¿ƒ««

Ï‡¯NÈa ¯˜ÈÚa הממשיכים והם ¿ƒ»¿ƒ¿»≈
למשה. הענין Ú‚Baאת Ï·‡¬»¿≈«

,‰Âˆn‰ Ìei˜Ï קיומה אופן ¿ƒ«ƒ¿»
הרי  Ï‡¯NiLבפועל, È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿»≈

‰¯Ùc ‰Âˆn‰ Ìi˜Ï eÏÎeÈ¿¿«≈«ƒ¿»¿»»
Ïk ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ‰Óe„‡¬»¿«∆∆∆»
˙Ïa˜'c ÏeËÈ·a ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ¿«»«

'ÏBÚשמים ∆¿(ÔÙB‡aמלכות
"Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á ‰˜eÁ"c¿»»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ
הסבר  לו שאין 'חוק' שמקיימים כפי

Ê‰וטעם  ÏÚ 'Ák ˙È˙'‰ ,(«¿ƒ«…««∆
,‰LnÓ ‡e‰‡e‰ BÈÚL ƒ…∆∆ƒ¿»

.‰Ó eÁÂ ,ÏeËÈaƒ¿«¿»
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h"kyz'dכד ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

לֹומר, ויׁש מה. ונחנּו ּביטּול, הּוא ְְְְִִֵֶַַָָׁשענינֹו

והּביטּול  ּפרה, טעם ידע ׁשּמׁשה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹּדעלֿידי

הּכח  נּתן ׁשּלֹו, ּבהּׂשגה ּגם נמׁש עֹול' ְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹּד'קּבלת

עֹול' וה'קּבלת ׁשהאמּונה מּיׂשראל אחד ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָלכל

ׁשּלֹו. ּבׂשכל ּגם אּפלייגן) זי (זאל ְְִֵֵֶֶַַַָָיּונח

LÈÂ ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּדזהּו לֹומר, ¿≈ְְֵֶֶַַַָ

ל20"חּוקה  ואין ּגזרּתי ּגזרה חקקּתי ְְְְְִִֵֵַַָָָָ

אחריה" להרהר ׁשּלֹו73רׁשּות עֹול' ׁשה'קּבלת , ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָ

ציּוּוי  ּבפֹועל מקּים ׁשהּוא רק ׁשּלא ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶֶַַַֹהיא

מהרהר  ׁשאינֹו אּלא מבין), ּכׁשאינֹו (ּגם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּקּב"ה

עֹול'. ּד'קּבלת הענין מּונח ּבׂשכלֹו ּגם ּכי ְְְְְִִִַַַָָָָָּכלל,

הּמדרׁש מאמר עם זה לקּׁשר ׁשּפרה 74ויׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מצרים, זֹו - ּפרה הּגלּויֹות, על רֹומזת ְֲִִֶֶַַַָָָָאדּומה

אין  אׁשר מדי, זֹו - ּתמימה ּבבל, זֹו - ְֲֲִֵֶֶַָָָָאדּומה

הּוא  ׁשהּׂשכל עלֿידיֿזה ּכי יון, זה - מּום ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבּה

עֹול' ּד'קּבלת הענין אצלֹו ׁשּמּונח ְְְְִֶֶֶַַָָָָּבאֹופן

אלקּות  ׁשהּגילּוי העתידה, לּגאּולה קרֹובה הכנה הּוא מהּׂשכל, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלמעלה

ל  הּתֹורה' חקת ּד'זאת הּׁשּיכּות וזֹוהי העֹולם. מּצד ּגם יהיה ׂשריפת ּבעֹולם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבׂשכלֹו ּגם ּכי מהרהר, ׁשאינֹו ּבאֹופן הּוא עֹול' ׁשה'קּבלת ּדעלֿידי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּפרה,

ּכּפתּגם  הּגלּות, על) ׁשרֹומזת (הּפרה ׂשריפת נעׂשה עֹול', ּד'קּבלת הענין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמּונח

הּגאּולה  ּדבעל הּגאּולה 75הּידּוע ּבעל נׂשיאינּו עם יחד ּכּולנּו והֹולכים , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ּבביאת והּׁשלמה האמּתית לּגאּולה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹּבראׁשנּו
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ב.73) סז, מיומא פרשתנו, ריש תשנט.74)פירש"י רמז פרשתנו בתחלתו.75)יל"ש יום" "היום שעב. ע' ח"ו שלו אג"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏeËÈa‰Â ,‰¯t ÌÚË Ú„È ‰LnL È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿≈∆…∆»«««»»¿«ƒ
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לֹומר, ויׁש מה. ונחנּו ּביטּול, הּוא ְְְְִִֵֶַַָָׁשענינֹו

והּביטּול  ּפרה, טעם ידע ׁשּמׁשה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹּדעלֿידי

הּכח  נּתן ׁשּלֹו, ּבהּׂשגה ּגם נמׁש עֹול' ְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹּד'קּבלת

עֹול' וה'קּבלת ׁשהאמּונה מּיׂשראל אחד ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָלכל

ׁשּלֹו. ּבׂשכל ּגם אּפלייגן) זי (זאל ְְִֵֵֶֶַַַָָיּונח

LÈÂ ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּדזהּו לֹומר, ¿≈ְְֵֶֶַַַָ

ל20"חּוקה  ואין ּגזרּתי ּגזרה חקקּתי ְְְְְִִֵֵַַָָָָ

אחריה" להרהר ׁשּלֹו73רׁשּות עֹול' ׁשה'קּבלת , ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָ

ציּוּוי  ּבפֹועל מקּים ׁשהּוא רק ׁשּלא ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶֶַַַֹהיא

מהרהר  ׁשאינֹו אּלא מבין), ּכׁשאינֹו (ּגם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּקּב"ה

עֹול'. ּד'קּבלת הענין מּונח ּבׂשכלֹו ּגם ּכי ְְְְְִִִַַַָָָָָּכלל,

הּמדרׁש מאמר עם זה לקּׁשר ׁשּפרה 74ויׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מצרים, זֹו - ּפרה הּגלּויֹות, על רֹומזת ְֲִִֶֶַַַָָָָאדּומה

אין  אׁשר מדי, זֹו - ּתמימה ּבבל, זֹו - ְֲֲִֵֶֶַָָָָאדּומה

הּוא  ׁשהּׂשכל עלֿידיֿזה ּכי יון, זה - מּום ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבּה

עֹול' ּד'קּבלת הענין אצלֹו ׁשּמּונח ְְְְִֶֶֶַַָָָָּבאֹופן

אלקּות  ׁשהּגילּוי העתידה, לּגאּולה קרֹובה הכנה הּוא מהּׂשכל, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלמעלה

ל  הּתֹורה' חקת ּד'זאת הּׁשּיכּות וזֹוהי העֹולם. מּצד ּגם יהיה ׂשריפת ּבעֹולם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבׂשכלֹו ּגם ּכי מהרהר, ׁשאינֹו ּבאֹופן הּוא עֹול' ׁשה'קּבלת ּדעלֿידי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּפרה,

ּכּפתּגם  הּגלּות, על) ׁשרֹומזת (הּפרה ׂשריפת נעׂשה עֹול', ּד'קּבלת הענין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמּונח

הּגאּולה  ּדבעל הּגאּולה 75הּידּוע ּבעל נׂשיאינּו עם יחד ּכּולנּו והֹולכים , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ּבביאת והּׁשלמה האמּתית לּגאּולה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹּבראׁשנּו
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מאידית  תרגום

היהודיֿתורני ‡. בלוח השנה ימי ככל – זה יום
והיום  בשבוע, היום מנינים: משני מורכב –

יום 1בחודש  בשבוע, השביעי היום הוא היום .
בחודש  העשירי והיום שבתֿקודש), (יום השביעי

(תמוז).

החודש" ו"ימי השבוע" "ימי – אלו מנינים שני
הקובעים  שונים, חשבונות שני עלֿפי מחושבים –
ימי  תלויים שבו – השמש מהלך התורני: הלוח את

אחד" יום בוקר ויהי ערב ("ויהי וכיוצא 2השבוע
שבוע  בכל עצמו על חוזר זה הרי וכך היום 3בזה, :

בשבת  ראשון שבו 4יום – הלבנה ומהלך וכו'),
החודש. ימי תלויים

מכל  (במכלֿשכן וביהדות בתורה ענין כבכל
העולם  מקריים 5מאורעות אלו מנינים שני אין ,(

ובדיוק  בכוונה כך נקבעו הם אלא חסֿושלום,
באופן  סדרים שני משקפים הם הקב"ה. עלֿידי
יכול  ומזה העולם; את ומנהיג בורא הקב"ה שבו
נקבעת  היוםֿיומית (שהנהגתו יהודי כל וצריך
והוראה  לימוד ללמוד אלו) חשבונות שני עלֿפי

ה' .6בעבודת

השביעי  יום – זה ליום בנוגע גם מובן וכמוֿכן
שבמספרים  [ובפרט בחודש העשירי ויום בשבוע

וימי  השבוע ימי בין החילוק במיוחד מודגש אלו
בתוכו  כולל שהוא – ג] סעיף כדלקמן החודש,
משני  אחד מכל הן – האדם בעבודת לימוד
(שהרי  בפניֿעצמו ועשרה) (שבעה אלו מספרים
והן  בשני), אחד תלויים אינם אלו חשבונות שני
ביום  יחדיו באים שהם היות יחד. שניהם מחיבור

cg` זה הרי ובדיוק), פרטיות בהשגחה זהו (והרי
שייכות מורה  ביניהם שיש כך שהם 7על עד ,

דבר מנינים:`cg(יום`cgנעשים משני המורכב
ועשירי). שביעי

ויום  חוקת, פרשת שבת הוא זה שיום וכיון
עם  שייכות לזה שיש מורה זה הרי – תמוז בחודש
הימים  עם שייכות וגם החודש; ועם הפרשה

זו  משבת חג 8המתברכים תמוז, י"בֿי"ג (א) :
תרפ"ז  (בשנת אדמו"ר מו"ח דכ"ק ו(ב)9הגאולה ,(

הבאה  (בשבת בתמוז ).10שבעהֿעשר

האמיתית  הגאולה עם שייכות ועיקר: וגם
גרמא, שהזמן עיקרי הכי הענין – והשלימה

לאחרונה  ובפרט פעמים, כמה .11כמדובר

החודש ·. וימי השבוע ימי  בין הכללי החילוק
במעשה  תלויים אינם השבוע ימי שבעת הוא:
מעשה  סדר מצד מלמעלה, נקבעים הם אלא האדם,
שעלֿידיֿזה  הקב"ה, אותו שקבע כפי בראשית
השמש) מהלך (עלֿידי בוקר" ויהי ערב ש"ויהי
(היקפים), ימים ששה ועוד יום, מאליו עובר
כדברי  – שבת וקדושת השביעי, יום בא ומאליו

ז"ל  ש"שבת 12חכמינו שבת) לקדושת (בנוגע
 ֿ מהֿשאין בראשית)". ימי (מששת וקיימא מקדשא
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(1– לחמה (שמונין אוה"ע בלוח הוא שכן נשתלשל וממנו
סע"ב), רלו, זח"א ג. פ"ו, ב"ר ב. יב, בא מכילתא א. כט, סוכה
היא  זו חלוקה אבל חלקיםֿחדשים, לי"ב החמה שנת  שמחלקים
– תרנ"ד החודש (ד"ה בתולדה" כן שהוא ולא לבד הסכם "רק
– כלל" חודש לשמש "אין (כי עצמו החמה מהלך ע"י קלז) ע'
(כפי  הלבנה מהלך ע"י החדשים חלוקת כמו ולא שם), בא ראב"ע
חלקים) וע"ג שעה ידות (וב' וחצי יום כ"ט שבכל בבנ"י), שהוא
פ"ו  קדה"ח הל' רמב"ם א. כה, (ר"ה דהלבנה חדש סיבוב נעשה

ועוד). ה"ג.
ו.2) א, בראשית
רסט.3) ע' תרע"ח סה"מ סע"א. כה, שה"ש לקו"ת ראה

פו. ע' שבועות אוה"ת גם וראה .167 ע' תש"ה .192 ע' תש"ד
ובכ"מ. א'תתצט. א'תתצא. ע' ברכה אוה"ת

יום.4) של בשיר כמ"ש
ואילך.5) סקי"ט הוספות "קה"ת") (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.
רואה 6) האדם אשר ודבר דבר שכל הבעש"ט, מתורת במכ"ש

ואילך. סקכ"ז (שם ה' בעבודת הנהגה הוראת הוא שומע או
וש"נ).

(מוספי)7) שקדושת רע"א) (צא, דזבחים מהא וכמובן
.481 ע' חט"ז לקו"ש גם וראה שבת". למוספי "אהני ראשֿחודש

א.8) פח, ב. סג, זח"ב ראה
המתאים 9) תהלים שבמזמור ולהעיר – תפז"ר. אותיות

(יום  תמוז בי"ב לומר שמתחילים הגאולה בעל של שנותיו למספר
" ט) (בפסוק נאמר – קי"ב) (מזמור השתא נתן xftהולדתו)

לאביונים".
(10.6 הערה זו שנה צו ש"פ שיחת ראה
שלאח"ז.11) והתוועדויות ושיחות ניסן, כ"ח שיחת
סע"ג.12) סט, יתרו תו"א וראה (ובפירש"י). א יז, ביצה

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

äðùî
`idy ex`iay yi .lirl exkfpy mipicl jynd `id epizpyn

lirl x`azpy zebby ixcp oicl jyndepipyy ab`y ex`iay yie ,(:dk)

(.fk) lirldpynd ly dpic z` o`k `pzd dpy ,oiqpe` ixcp oic
ynn dpi` ef dpyny ex`iay yie .qpe`l zvw dnec `ed mby
miey eale eit oi`y mixcpa wqrzpy meyn `l` ,df wxt ipicn

.ea dey eale eit oi`y ycwda mb oecl `pzd `a ,mda

:xcp ly mitqep zepeyl zhxtn dpynd
xn`e ,xwridl milelr zepli`d lke ,zaypn dxrq gex d`exd

,'úBöö÷ð ïðéà íà ïaø÷ elàä úBòéèð éøä'odincn `iaiy ezpeeke £¥§¦¨¥¨§¨¦¥¨¦§¨
,ezilh sxyizy yyge ,exira dltpy dwilc d`xy e` ,oaxw

xn`eïäì Lé ,'úôøNð dðéà íà ïaø÷ Bæ úélè'zilhle zerihpl- ©¦¨§¨¦¥¨¦§¤¤¥¨¤
,ïBéãtxn` m` la` .ozectl xyt`e zeyecw ody epiidcéøä' ¦§£¥

'eööwiL ãò ïaø÷ elàä úBòéèðzeyecw eidiy epeyln rnyne , §¦¨¥¨§¨©¤¦¨§
xn` m` oke ,evvwiy cr ,mlerl'óøOzL ãò ïaø÷ Bæ úélè'©¦¨§¨©¤¦¨¥
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המשך ביאור למסכת נדרים ליום ראשון עמ' א 



כה h"kyz'd ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

לֹומר, ויׁש מה. ונחנּו ּביטּול, הּוא ְְְְִִֵֶַַָָׁשענינֹו

והּביטּול  ּפרה, טעם ידע ׁשּמׁשה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹּדעלֿידי

הּכח  נּתן ׁשּלֹו, ּבהּׂשגה ּגם נמׁש עֹול' ְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹּד'קּבלת

עֹול' וה'קּבלת ׁשהאמּונה מּיׂשראל אחד ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָלכל

ׁשּלֹו. ּבׂשכל ּגם אּפלייגן) זי (זאל ְְִֵֵֶֶַַַָָיּונח

LÈÂ ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּדזהּו לֹומר, ¿≈ְְֵֶֶַַַָ

ל20"חּוקה  ואין ּגזרּתי ּגזרה חקקּתי ְְְְְִִֵֵַַָָָָ

אחריה" להרהר ׁשּלֹו73רׁשּות עֹול' ׁשה'קּבלת , ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָ

ציּוּוי  ּבפֹועל מקּים ׁשהּוא רק ׁשּלא ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶֶַַַֹהיא

מהרהר  ׁשאינֹו אּלא מבין), ּכׁשאינֹו (ּגם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּקּב"ה

עֹול'. ּד'קּבלת הענין מּונח ּבׂשכלֹו ּגם ּכי ְְְְְִִִַַַָָָָָּכלל,

הּמדרׁש מאמר עם זה לקּׁשר ׁשּפרה 74ויׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מצרים, זֹו - ּפרה הּגלּויֹות, על רֹומזת ְֲִִֶֶַַַָָָָאדּומה

אין  אׁשר מדי, זֹו - ּתמימה ּבבל, זֹו - ְֲֲִֵֶֶַָָָָאדּומה

הּוא  ׁשהּׂשכל עלֿידיֿזה ּכי יון, זה - מּום ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבּה

עֹול' ּד'קּבלת הענין אצלֹו ׁשּמּונח ְְְְִֶֶֶַַָָָָּבאֹופן

אלקּות  ׁשהּגילּוי העתידה, לּגאּולה קרֹובה הכנה הּוא מהּׂשכל, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלמעלה

ל  הּתֹורה' חקת ּד'זאת הּׁשּיכּות וזֹוהי העֹולם. מּצד ּגם יהיה ׂשריפת ּבעֹולם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבׂשכלֹו ּגם ּכי מהרהר, ׁשאינֹו ּבאֹופן הּוא עֹול' ׁשה'קּבלת ּדעלֿידי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּפרה,

ּכּפתּגם  הּגלּות, על) ׁשרֹומזת (הּפרה ׂשריפת נעׂשה עֹול', ּד'קּבלת הענין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמּונח

הּגאּולה  ּדבעל הּגאּולה 75הּידּוע ּבעל נׂשיאינּו עם יחד ּכּולנּו והֹולכים , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ּבביאת והּׁשלמה האמּתית לּגאּולה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹּבראׁשנּו
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ב.73) סז, מיומא פרשתנו, ריש תשנט.74)פירש"י רמז פרשתנו בתחלתו.75)יל"ש יום" "היום שעב. ע' ח"ו שלו אג"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏeËÈa‰Â ,‰¯t ÌÚË Ú„È ‰LnL È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿≈∆…∆»«««»»¿«ƒ

CLÓ 'ÏBÚ ˙Ïa˜'cוהאיר ‰Ákופעל Ôz ,BlL ‰‚O‰a Ìb ¿«»«ƒ¿»«««»»∆ƒ»«…«
'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰Â ‰eÓ‡‰L Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ עניינם שמצד ¿»∆»ƒƒ¿»≈∆»¡»¿««»«

מהשכל  למעלה הם ‡Ô‚ÈÈÏtומהותם CÈÊ Ï‡Ê) ÁeÈ'מונח' יהיה «»ƒ»¿≈¿
BlLויתקבל  ÏÎNa Ìb שגם ) ««≈∆∆

ובקבלת  בביטול חדור יהיה השכל

עול.

e¯Ó‡L e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆»¿
‰˜eÁ" Ï"Ê eÈ˙Ba¯20 «≈«»

EÏ ÔÈ‡Â Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ¿≈¿
"‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï ˙eL¯73, ולפי ¿¿«¿≈«¬∆»

לך  "ואין התוספת משמעות האמור

היא  ÏBÚ'רשות..." ˙Ïa˜'‰L∆««»«
BlL המצוות את המקיים היהודי של ∆

האלוקי לרצון ביטול È‰ƒ‡מתוך
Ìi˜Ó ‡e‰L ˜¯ ‡lL ÔÙB‡a¿∆∆…«∆¿«≈
Ìb) ‰"aw‰ ÈeeÈˆ ÏÚBÙa¿«ƒ«»»«

,(ÔÈ·Ó BÈ‡Lk שהביטול היינו ¿∆≈≈ƒ
שהעדר  בפועל לקיום בנוגע הוא

מבטל  הוא כי מקיום מונע לא ההבנה

העליון לרצון BÈ‡Lעצמו ‡l‡∆»∆≈
,ÏÏk ¯‰¯‰Ó ללא הוא והקיום ¿«¿≈¿»

והרהורים, ספיקות Ìbשום Èkƒ«
BÏÎNa להבין מבקש מהותו שמצד ¿ƒ¿

'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ÔÈÚ‰ ÁeÓ»»ƒ¿»¿«»«
השכל. מצד גם הוא והביטול

¯Ó‡Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«¬«
L¯„n‰74‰Óe„‡ ‰¯tL «ƒ¿»∆»»¬»

ÏÚ ˙ÊÓB¯ ארבעת˙BÈeÏb‰ של ∆∆««»
האומות, בין ישראל BÊבני - ‰¯t»»

a BÊ - ‰Óe„‡ ,ÌÈ¯ˆÓ,Ï· ƒ¿«ƒ¬»»∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èk ,ÔÂÈ ‰Ê - ÌeÓ da ÔÈ‡ ¯L‡ ,È„Ó BÊ - ‰ÓÈÓz¿ƒ»»«¬∆≈»∆»»ƒ«¿≈∆
BÏˆ‡ ÁenL ÔÙB‡a ‡e‰ ÏÎO‰L עצמו Ïa˜'c˙בשכל ÔÈÚ‰ ∆«≈∆¿∆∆»∆¿»ƒ¿»¿«»«

‰Ïe‡bÏ ‰·B¯˜ ‰Î‰ ‡e‰ ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL 'ÏBÚ∆¿«¿»≈«≈∆¬»»¿»«¿»
ÌÏBÚ‰ „vÓ Ìb ‰È‰È ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb‰L ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆«ƒ¡…»»ƒ¿∆«ƒ«»»
של  הפנימי בפירוש לעיל כאמור

כל  וראו ה' כבוד "ונגלה הפסוק

יהיה  עצמו מצד הבשר שגם בשר...",

אלקות. לגילוי כלי

˙˜Á ˙‡Ê'c ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ¿ƒ««»¿…À«
,‰¯t‰ ˙ÙÈ¯NÏ '‰¯Bz‰«»ƒ¿≈««»»
‡e‰ 'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆««»«

ÔÙB‡a בפועל שמקיים בלבד זו שלא ¿∆
Ìbאלא  Èk ,¯‰¯‰Ó BÈ‡L∆≈¿«¿≈ƒ«

˙Ïa˜'c ÔÈÚ‰ ÁeÓ BÏÎNa¿ƒ¿»»ƒ¿»¿«»«
‰¯t‰) ˙ÙÈ¯N ‰NÚ ,'ÏBÚ«¬∆¿≈««»»
Ìb˙tk ,˙eÏb‰ (ÏÚ ˙ÊÓB¯L∆∆∆««»«ƒ¿»

‰Ïe‡b‰ ÏÚ·c Úe„i‰75, הרבי «»«¿«««¿»
את  "ישרוף הוא ברוך שהקדוש הריי"צ

הגלות" eÏekכתלי ÌÈÎÏB‰Â¿¿ƒ»
ÏÚa eÈ‡ÈN ÌÚ „ÁÈ««ƒ¿ƒ≈««
‰Ïe‡bÏ eL‡¯a ‰Ïe‡b‰«¿»¿…≈«¿»
˙‡È·a ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
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לֹומר, ויׁש מה. ונחנּו ּביטּול, הּוא ְְְְִִֵֶַַָָׁשענינֹו

והּביטּול  ּפרה, טעם ידע ׁשּמׁשה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹּדעלֿידי

הּכח  נּתן ׁשּלֹו, ּבהּׂשגה ּגם נמׁש עֹול' ְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹּד'קּבלת

עֹול' וה'קּבלת ׁשהאמּונה מּיׂשראל אחד ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָלכל

ׁשּלֹו. ּבׂשכל ּגם אּפלייגן) זי (זאל ְְִֵֵֶֶַַַָָיּונח

LÈÂ ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּדזהּו לֹומר, ¿≈ְְֵֶֶַַַָ

ל20"חּוקה  ואין ּגזרּתי ּגזרה חקקּתי ְְְְְִִֵֵַַָָָָ

אחריה" להרהר ׁשּלֹו73רׁשּות עֹול' ׁשה'קּבלת , ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָ

ציּוּוי  ּבפֹועל מקּים ׁשהּוא רק ׁשּלא ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶֶַַַֹהיא

מהרהר  ׁשאינֹו אּלא מבין), ּכׁשאינֹו (ּגם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּקּב"ה

עֹול'. ּד'קּבלת הענין מּונח ּבׂשכלֹו ּגם ּכי ְְְְְִִִַַַָָָָָּכלל,

הּמדרׁש מאמר עם זה לקּׁשר ׁשּפרה 74ויׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מצרים, זֹו - ּפרה הּגלּויֹות, על רֹומזת ְֲִִֶֶַַַָָָָאדּומה

אין  אׁשר מדי, זֹו - ּתמימה ּבבל, זֹו - ְֲֲִֵֶֶַָָָָאדּומה

הּוא  ׁשהּׂשכל עלֿידיֿזה ּכי יון, זה - מּום ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבּה

עֹול' ּד'קּבלת הענין אצלֹו ׁשּמּונח ְְְְִֶֶֶַַָָָָּבאֹופן

אלקּות  ׁשהּגילּוי העתידה, לּגאּולה קרֹובה הכנה הּוא מהּׂשכל, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלמעלה

ל  הּתֹורה' חקת ּד'זאת הּׁשּיכּות וזֹוהי העֹולם. מּצד ּגם יהיה ׂשריפת ּבעֹולם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבׂשכלֹו ּגם ּכי מהרהר, ׁשאינֹו ּבאֹופן הּוא עֹול' ׁשה'קּבלת ּדעלֿידי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּפרה,

ּכּפתּגם  הּגלּות, על) ׁשרֹומזת (הּפרה ׂשריפת נעׂשה עֹול', ּד'קּבלת הענין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמּונח

הּגאּולה  ּדבעל הּגאּולה 75הּידּוע ּבעל נׂשיאינּו עם יחד ּכּולנּו והֹולכים , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ּבביאת והּׁשלמה האמּתית לּגאּולה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹּבראׁשנּו
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ב.73) סז, מיומא פרשתנו, ריש תשנט.74)פירש"י רמז פרשתנו בתחלתו.75)יל"ש יום" "היום שעב. ע' ח"ו שלו אג"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏeËÈa‰Â ,‰¯t ÌÚË Ú„È ‰LnL È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿≈∆…∆»«««»»¿«ƒ

CLÓ 'ÏBÚ ˙Ïa˜'cוהאיר ‰Ákופעל Ôz ,BlL ‰‚O‰a Ìb ¿«»«ƒ¿»«««»»∆ƒ»«…«
'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰Â ‰eÓ‡‰L Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ עניינם שמצד ¿»∆»ƒƒ¿»≈∆»¡»¿««»«

מהשכל  למעלה הם ‡Ô‚ÈÈÏtומהותם CÈÊ Ï‡Ê) ÁeÈ'מונח' יהיה «»ƒ»¿≈¿
BlLויתקבל  ÏÎNa Ìb שגם ) ««≈∆∆

ובקבלת  בביטול חדור יהיה השכל

עול.

e¯Ó‡L e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆»¿
‰˜eÁ" Ï"Ê eÈ˙Ba¯20 «≈«»

EÏ ÔÈ‡Â Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ¿≈¿
"‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï ˙eL¯73, ולפי ¿¿«¿≈«¬∆»

לך  "ואין התוספת משמעות האמור

היא  ÏBÚ'רשות..." ˙Ïa˜'‰L∆««»«
BlL המצוות את המקיים היהודי של ∆

האלוקי לרצון ביטול È‰ƒ‡מתוך
Ìi˜Ó ‡e‰L ˜¯ ‡lL ÔÙB‡a¿∆∆…«∆¿«≈
Ìb) ‰"aw‰ ÈeeÈˆ ÏÚBÙa¿«ƒ«»»«

,(ÔÈ·Ó BÈ‡Lk שהביטול היינו ¿∆≈≈ƒ
שהעדר  בפועל לקיום בנוגע הוא

מבטל  הוא כי מקיום מונע לא ההבנה

העליון לרצון BÈ‡Lעצמו ‡l‡∆»∆≈
,ÏÏk ¯‰¯‰Ó ללא הוא והקיום ¿«¿≈¿»

והרהורים, ספיקות Ìbשום Èkƒ«
BÏÎNa להבין מבקש מהותו שמצד ¿ƒ¿

'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ÔÈÚ‰ ÁeÓ»»ƒ¿»¿«»«
השכל. מצד גם הוא והביטול

¯Ó‡Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«¬«
L¯„n‰74‰Óe„‡ ‰¯tL «ƒ¿»∆»»¬»

ÏÚ ˙ÊÓB¯ ארבעת˙BÈeÏb‰ של ∆∆««»
האומות, בין ישראל BÊבני - ‰¯t»»

a BÊ - ‰Óe„‡ ,ÌÈ¯ˆÓ,Ï· ƒ¿«ƒ¬»»∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èk ,ÔÂÈ ‰Ê - ÌeÓ da ÔÈ‡ ¯L‡ ,È„Ó BÊ - ‰ÓÈÓz¿ƒ»»«¬∆≈»∆»»ƒ«¿≈∆
BÏˆ‡ ÁenL ÔÙB‡a ‡e‰ ÏÎO‰L עצמו Ïa˜'c˙בשכל ÔÈÚ‰ ∆«≈∆¿∆∆»∆¿»ƒ¿»¿«»«

‰Ïe‡bÏ ‰·B¯˜ ‰Î‰ ‡e‰ ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL 'ÏBÚ∆¿«¿»≈«≈∆¬»»¿»«¿»
ÌÏBÚ‰ „vÓ Ìb ‰È‰È ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb‰L ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆«ƒ¡…»»ƒ¿∆«ƒ«»»
של  הפנימי בפירוש לעיל כאמור

כל  וראו ה' כבוד "ונגלה הפסוק

יהיה  עצמו מצד הבשר שגם בשר...",

אלקות. לגילוי כלי

˙˜Á ˙‡Ê'c ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ¿ƒ««»¿…À«
,‰¯t‰ ˙ÙÈ¯NÏ '‰¯Bz‰«»ƒ¿≈««»»
‡e‰ 'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆««»«

ÔÙB‡a בפועל שמקיים בלבד זו שלא ¿∆
Ìbאלא  Èk ,¯‰¯‰Ó BÈ‡L∆≈¿«¿≈ƒ«

˙Ïa˜'c ÔÈÚ‰ ÁeÓ BÏÎNa¿ƒ¿»»ƒ¿»¿«»«
‰¯t‰) ˙ÙÈ¯N ‰NÚ ,'ÏBÚ«¬∆¿≈««»»
Ìb˙tk ,˙eÏb‰ (ÏÚ ˙ÊÓB¯L∆∆∆««»«ƒ¿»

‰Ïe‡b‰ ÏÚ·c Úe„i‰75, הרבי «»«¿«««¿»
את  "ישרוף הוא ברוך שהקדוש הריי"צ

הגלות" eÏekכתלי ÌÈÎÏB‰Â¿¿ƒ»
ÏÚa eÈ‡ÈN ÌÚ „ÁÈ««ƒ¿ƒ≈««
‰Ïe‡bÏ eL‡¯a ‰Ïe‡b‰«¿»¿…≈«¿»
˙‡È·a ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
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`"ypz'd fenz c"ei ,zweg zyxt zay zgiyn .c"qa
מאידית  תרגום

היהודיֿתורני ‡. בלוח השנה ימי ככל – זה יום
והיום  בשבוע, היום מנינים: משני מורכב –

יום 1בחודש  בשבוע, השביעי היום הוא היום .
בחודש  העשירי והיום שבתֿקודש), (יום השביעי

(תמוז).

החודש" ו"ימי השבוע" "ימי – אלו מנינים שני
הקובעים  שונים, חשבונות שני עלֿפי מחושבים –
ימי  תלויים שבו – השמש מהלך התורני: הלוח את

אחד" יום בוקר ויהי ערב ("ויהי וכיוצא 2השבוע
שבוע  בכל עצמו על חוזר זה הרי וכך היום 3בזה, :

בשבת  ראשון שבו 4יום – הלבנה ומהלך וכו'),
החודש. ימי תלויים

מכל  (במכלֿשכן וביהדות בתורה ענין כבכל
העולם  מקריים 5מאורעות אלו מנינים שני אין ,(

ובדיוק  בכוונה כך נקבעו הם אלא חסֿושלום,
באופן  סדרים שני משקפים הם הקב"ה. עלֿידי
יכול  ומזה העולם; את ומנהיג בורא הקב"ה שבו
נקבעת  היוםֿיומית (שהנהגתו יהודי כל וצריך
והוראה  לימוד ללמוד אלו) חשבונות שני עלֿפי

ה' .6בעבודת

השביעי  יום – זה ליום בנוגע גם מובן וכמוֿכן
שבמספרים  [ובפרט בחודש העשירי ויום בשבוע

וימי  השבוע ימי בין החילוק במיוחד מודגש אלו
בתוכו  כולל שהוא – ג] סעיף כדלקמן החודש,
משני  אחד מכל הן – האדם בעבודת לימוד
(שהרי  בפניֿעצמו ועשרה) (שבעה אלו מספרים
והן  בשני), אחד תלויים אינם אלו חשבונות שני
ביום  יחדיו באים שהם היות יחד. שניהם מחיבור

cg` זה הרי ובדיוק), פרטיות בהשגחה זהו (והרי
שייכות מורה  ביניהם שיש כך שהם 7על עד ,

דבר מנינים:`cg(יום`cgנעשים משני המורכב
ועשירי). שביעי

ויום  חוקת, פרשת שבת הוא זה שיום וכיון
עם  שייכות לזה שיש מורה זה הרי – תמוז בחודש
הימים  עם שייכות וגם החודש; ועם הפרשה

זו  משבת חג 8המתברכים תמוז, י"בֿי"ג (א) :
תרפ"ז  (בשנת אדמו"ר מו"ח דכ"ק ו(ב)9הגאולה ,(

הבאה  (בשבת בתמוז ).10שבעהֿעשר

האמיתית  הגאולה עם שייכות ועיקר: וגם
גרמא, שהזמן עיקרי הכי הענין – והשלימה

לאחרונה  ובפרט פעמים, כמה .11כמדובר

החודש ·. וימי השבוע ימי  בין הכללי החילוק
במעשה  תלויים אינם השבוע ימי שבעת הוא:
מעשה  סדר מצד מלמעלה, נקבעים הם אלא האדם,
שעלֿידיֿזה  הקב"ה, אותו שקבע כפי בראשית
השמש) מהלך (עלֿידי בוקר" ויהי ערב ש"ויהי
(היקפים), ימים ששה ועוד יום, מאליו עובר
כדברי  – שבת וקדושת השביעי, יום בא ומאליו

ז"ל  ש"שבת 12חכמינו שבת) לקדושת (בנוגע
 ֿ מהֿשאין בראשית)". ימי (מששת וקיימא מקדשא
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(1– לחמה (שמונין אוה"ע בלוח הוא שכן נשתלשל וממנו
סע"ב), רלו, זח"א ג. פ"ו, ב"ר ב. יב, בא מכילתא א. כט, סוכה
היא  זו חלוקה אבל חלקיםֿחדשים, לי"ב החמה שנת  שמחלקים
– תרנ"ד החודש (ד"ה בתולדה" כן שהוא ולא לבד הסכם "רק
– כלל" חודש לשמש "אין (כי עצמו החמה מהלך ע"י קלז) ע'
(כפי  הלבנה מהלך ע"י החדשים חלוקת כמו ולא שם), בא ראב"ע
חלקים) וע"ג שעה ידות (וב' וחצי יום כ"ט שבכל בבנ"י), שהוא
פ"ו  קדה"ח הל' רמב"ם א. כה, (ר"ה דהלבנה חדש סיבוב נעשה

ועוד). ה"ג.
ו.2) א, בראשית
רסט.3) ע' תרע"ח סה"מ סע"א. כה, שה"ש לקו"ת ראה

פו. ע' שבועות אוה"ת גם וראה .167 ע' תש"ה .192 ע' תש"ד
ובכ"מ. א'תתצט. א'תתצא. ע' ברכה אוה"ת

יום.4) של בשיר כמ"ש
ואילך.5) סקי"ט הוספות "קה"ת") (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.
רואה 6) האדם אשר ודבר דבר שכל הבעש"ט, מתורת במכ"ש

ואילך. סקכ"ז (שם ה' בעבודת הנהגה הוראת הוא שומע או
וש"נ).

(מוספי)7) שקדושת רע"א) (צא, דזבחים מהא וכמובן
.481 ע' חט"ז לקו"ש גם וראה שבת". למוספי "אהני ראשֿחודש

א.8) פח, ב. סג, זח"ב ראה
המתאים 9) תהלים שבמזמור ולהעיר – תפז"ר. אותיות

(יום  תמוז בי"ב לומר שמתחילים הגאולה בעל של שנותיו למספר
" ט) (בפסוק נאמר – קי"ב) (מזמור השתא נתן xftהולדתו)

לאביונים".
(10.6 הערה זו שנה צו ש"פ שיחת ראה
שלאח"ז.11) והתוועדויות ושיחות ניסן, כ"ח שיחת
סע"ג.12) סט, יתרו תו"א וראה (ובפירש"י). א יז, ביצה

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

äðùî
`idy ex`iay yi .lirl exkfpy mipicl jynd `id epizpyn

lirl x`azpy zebby ixcp oicl jyndepipyy ab`y ex`iay yie ,(:dk)

(.fk) lirldpynd ly dpic z` o`k `pzd dpy ,oiqpe` ixcp oic
ynn dpi` ef dpyny ex`iay yie .qpe`l zvw dnec `ed mby
miey eale eit oi`y mixcpa wqrzpy meyn `l` ,df wxt ipicn

.ea dey eale eit oi`y ycwda mb oecl `pzd `a ,mda

:xcp ly mitqep zepeyl zhxtn dpynd
xn`e ,xwridl milelr zepli`d lke ,zaypn dxrq gex d`exd

,'úBöö÷ð ïðéà íà ïaø÷ elàä úBòéèð éøä'odincn `iaiy ezpeeke £¥§¦¨¥¨§¨¦¥¨¦§¨
,ezilh sxyizy yyge ,exira dltpy dwilc d`xy e` ,oaxw

xn`eïäì Lé ,'úôøNð dðéà íà ïaø÷ Bæ úélè'zilhle zerihpl- ©¦¨§¨¦¥¨¦§¤¤¥¨¤
,ïBéãtxn` m` la` .ozectl xyt`e zeyecw ody epiidcéøä' ¦§£¥

'eööwiL ãò ïaø÷ elàä úBòéèðzeyecw eidiy epeyln rnyne , §¦¨¥¨§¨©¤¦¨§
xn` m` oke ,evvwiy cr ,mlerl'óøOzL ãò ïaø÷ Bæ úélè'©¦¨§¨©¤¦¨¥
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ypz'd"`כו fenz c"ei ,zweg t"y zegiyn

ב  תלויים ה)חודש (ימי oicÎziaכן zeriaw13,
דקדשינהו  ישראל . . לזמנים דקדשינהו "ישראל

חדשים" ישראל 14לראשי "מקדש אומרים (ולכן
ישראל  קדושת להקדים ש"צריך והזמנים",
הם. נתקדשו ישראל קדושת שעלֿידי לקדושתן,
חדשים  קובעים היו לא ישראל נתקדשו לא ואילו

בביתֿדין" מועדים ).15וקוראין

ימי  שבעת הענינים: בפשטות גם שהוא וכפי
הבריאה  בתחילת מיד היו השבת) (ויום בראשית
קידוש  מהֿשאיןֿכן התורה). בהתחלת (כמסופר

ג  לכם הזה ("החודש מצוה 16ו'"החודש הוא (
ל  l`xyiשנאמרה ipa שנצטוו ראשונה ("מצוה

ומבואר 17ישראל" מצרים. ביציאת לראשונה (
מקומות  דבני 18בכמה העבודה התחלת שזוהי ,

מהבריאה. שלמעלה ומצוות בתורה ישראל

סדר  על קאי השבוע ימי הענינים: וברוחניות
הקב"ה, עלֿידי במילואה שנבראה כפי הבריאה

נברא" מילואו על שכתוב 19"עולם כמו "אלה 20,
מלא  תולדות בהבראם", והארץ השמים תולדות

וחידוש 21כתיב  ההוספה על קאי החודש ימי .
חידוש  מלשון עלֿידי 22(חודש בבריאה שנפעל (

mc`d zcear23 ז"ל חכמינו כמאמר ברא 24, "אשר

לעשות  חידוש 25אלקים שפועלים עד לתקן", –
שלימות  לגבי (אפילו הבריאה בכל ושלימות

מצדֿעצמה), הבריאה

חדשה" וארץ חדשים שיהיו 26"שמים –
"אלה  כשיהיה והשלימה, האמיתית בגאולה

דוד)" את הוליד (וישי גו' פרץ תולדות 27תולדות ,
השמים 28מלא  בבריאת מלא" מ"תולדות (למעלה

והארץ).

משתי  הוא זה חילוק מקור הענינים, ובשורש
לבריאה, שבערך אלקות באלקות: הדרגות
שלמעלה  ואלקות (שבוע); בבריאה ומתלבשת

(חודש). מהבריאה

בי ‚. בחילוק במיוחד משתקף שזה לומר ן ויש
שני  – (בחודש ) העשירי ויום (בשבוע) השביעי יום

זה: דיום המנינים

– דהבריאה ההיקף שלימות על מורה שביעי
ההיקף  ימי שבעת בראשית, ימי ובשרשם 29שבעת .

הימים  שבעת העולם, נברא שבהן המדות שבע –
יום  עד גבורה, – שני יום חסד, – ראשון (יום

מלכות) – שבורא 30השביעי באלקות הדרגא .
בעולם. ומתלבש

שלמעלה  באלקות הדרגא עם (גם) קשור עשרה
שלשה  את הכוללות הספירות, עשר – מהעולם

ה)עולם  מ(מקור למעלה שהם ;31המוחין

שלמעלה  (אלקות עשרה דבחינת והגילוי
עלֿידי נפעל mc`dמהעולם) zcear שמוסיף ,

את  מדות) בשבע שנבראת הבריאה (על ומחדש
שלימות  שנעשה באופן מוחין, דג' ההמשכה
שבע  דבחינת הגילוי על נוסף – דעשרה הגילוי

מוחין. דג' הגילוי גם בבריאה, (מדות)
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שהקב"ה 13) יד) פ"ב, דב"ר ב. פט"ו, (שמו"ר שאחז"ל ועד
כו'". מטה של ב"ד אצל נלך ואתם "אני מעלה של לב"ד אומר
(ר"ה  כו'" מזידין אפילו אתם שוגגין, אפילו ש"אתם כך, כדי ועד

שם).
א.14) מט, ברכות
אטו.15) ד"ה שם ביצה פירש"י
שם.16) בא
בראשית.17) ר"פ פירש"י
עטר"ת 18) רסב. ע' אעת"ר סה"מ רסב. ע' בא אוה"ת ראה

פב  ע' ח"ג ואילך. רפג ע' ח"ב מלוקט פב. ע' תרפ"ד קצו. ע'
ואילך.
ג.19) פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר ראה
ד.20) ב, בראשית
ו).21) (פי"ב, עה"פ ב"ר
ג'נאח 22) אבן יונה לר' השרשים ס' שם. ראב"ע ראה

חדש. ערך ולהרד"ק
הוא 23) חודש) (בראש הלבנה ומולד הלבנה שמהלך דאע"פ

תלוי' הזמן במנין ראשֿחודש וקדושת קביעת הרי מהבריאה, חלק
כנ"ל. מזידין" אפי' אתם שוגגין, אפילו ש"אתם ועד בב"ד,

בעולמו  הקב"ה "משבחר יא) פט"ו, (שמו"ר שאמחז"ל ומה
בו miycgקבע iy`xע"י דוקא ה"ז (א) – zxiga(ושנים)"

החודש  ענין כי מצ"ע). העולם בריאת ע"י (ולא בעולמו הקב"ה
דחדשי  הענין אמיתית (ב) מהבריאה. למעלה הוא חידוש) (מלשון
ב"ד), (שע"י החודש קידוש מצות ע"י דוקא נעשה השנה
השנה" לחדשי לכם הוא ראשון חדשים, ראש לכם הזה "החודש

שמו  ברשותכם.(וראה בידכם מסורה הרי ואילך, "מכאן שם: "ר
הזה  החודש יהא מ"מ לאו. לאו, אמרתם אם הן. הן, אמרתם אם

שם). ח"ג מלוקט (סה"מ תשל"ט החודש ד"ה ראה – לכם")
(כרך 24) בראשית אוה"ת וראה ובפירש"י. ו פי"א, ב"ר ראה

ואילך. תקיד ע' ג)
ג.25) שם, בראשית
ג).26) (נא, בסופו שה"ש לקו"ת וראה כב. סו, יז. סה, ישעי'

ועוד. ואילך. תריב ע' לע"ל ערך צ"צ – דא"ח הליקוטים ספר
כב.27) יח. ד, רות
ג.28) פ"ל, שמו"ר שם. ב"ר
ס"ט.29) ח"א הרשב"א שו"ת ראה
(30.3 שבהערה ותש"ה תש"ד תרע"ח, סה"מ ראה
ובכ"מ.31) .273 ע' תש"ח סה"מ ראה

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zegiyn

הכתוב  על האדם: את 32ובעבודת תצר "אל
בחסידות  מבואר – ניתנו 33מואב" הזה שבזמן ,

העבודה  שעיקר כיון הארצות, שבע ישראל לבני
המדות  שבע את ולזכך לברר הוא הזה בזמן
על  לפעול בכדי הוא המוחין, בשלושת (והעבודה
ינתנו  והשלימה האמיתית בגאולה אבל המדות),

וקדמוני  קניזי קיני (גם הארצות עשר כיון 34כל ,(
ותהיה  השלימות, בתכלית ה' עבודת תהיה שאז

(גם) מוחין דג' השלימות envrlהעבודה (עד
תולדות  מ"אלה שלמעלה פרץ" תולדות ד"אלה

בהבראם") והארץ .35השמים

ועשרה,„. דשבעה הענינים דשני הפעולה
דרגות  שתי נמצאות עצמה שבבריאה בזה קשורה

אלו:

ב  נברא שהעולם נאמר drayבתורהֿשבכתב
"ויכל  מלאכתו"אל 36ימים, השביעי ביום ;37קים

ניתנה" בפירושה "תורה – שבעלֿפה –38בתורה
זו  בשבת שלומדים [בפרק ש"39נאמר [dxyra

מתאים  שזה לומר, ויש העולם", נברא מאמרות
 ֿ שבעל ותורה תורהֿשבכתב שבין שהחילוק לזה

הוא ועשרה:jxcÎlrפה שבעה בין החילוק

מהקב"ה  מלמעלה ניתנה ולא 40תורהֿשבכתב ,
זו  דרגא מצד חסֿושלום. בה יוסיף שאדם שייך

שלימות  (תורהֿשבכתב) מלמעלה אלקות דהמשכת
לעבודה  כח נותן וזה דשבעה. באופן היא הבריאה
ובגדרי  בערך אלקות גילוי המדות, שבע דבירור

העולם.

העבודה  עלֿידי רובה נתגלתה שבעלֿפה תורה
חכמי  של ופלפול) עיון (בדרך עצמם בכח ויגיעה
דעתם  מפי ("שלומדים הדורות במשך ישראל
(או) . . בהם נדרשת שהתורה המדות מן באחת

לתורה" סייג נתחדשו 41שעשאום שעלֿידיֿזה ,(
המצוות  בתרי"ג ופרטים דינים ולכן 42ריבוי .

ש" שם העולם",dxyraההדגשה נברא מאמרות
שבעלֿפה) (תורה בתורה ה'מטה' עבודת מצד

עשר. בחינת בבריאה רואים – ובעולם

"לעשות  – עצמו בכח לעבודה כח נותן וזה
הגילוי  בבריאה, וחידוש הוספה לפעול – לתקן"
העבודה  עלֿידי השלימות בתכלית עשר דבחינת

(חידוש mlerב  פרץ" תולדות ד"אלה לשלימות עד ,
).43בבריאה 

ועשירי ‰. (שבוע) דשביעי – אלו ענינים בשני
בזה: שאין מה בזה יש – (חודש)

הבריאה  שלימות שזוהי – היא דשביעי המעלה
וש  טוב מלכתחילה, אותה ברא שהקב"ה לימות כפי

אלקות  ד(גילוי השלימות שזוהי – וגם מלכתחילה.
dnvrב) d`ixa פנימי באופן מתלבשת שהיא כפי ,

מלכתחילה). שנבראה (כפי הבריאה בגדר

עבודת  (עלֿידי שפועלת – היא דעשירי המעלה
והגבלה  ממדידה שלמעלה אלקות גילוי האדם)

הכתוב  ובלשון יהיה 44דהבריאה. "העשירי –
שנעלה  בגרמיה, מלה דקודש הדרגא קודש",
אחרים  מענינים ומובדל) מופרש (קודש, לגמרי

העולם. דגדר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ("גרמיה"),

(שבת) בדרגת היא השביעי) (יום שבת גם -
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ט.32) ב, דברים
מאמרי 33) – האמצעי לאדמו"ר מואב את תצר אל ד"ה

בתחלתו. ח"א דברים אדהאמ"צ
ובפירש"י.34) יט טו, לךֿלך
(35oirne כיבוש ע"ד בפרשתנו* כמסופר – זה לפני הי' זה

מארץ חלק נכלל שבה ועוג, סיחון בארץ בנ"י oenrוהתיישבות
a`ene קיני ארצות, מהשלוש שהם וש"נ), א. לח, גיטין (ראה

שם). (פירש"י לעתיד" ירושה להיות ש"עתידים וקדמוני, קניזי
לע"ל  הארץ וירושת כיבוש לשלימות וההכנה שהפתיחה וי"ל

– ועוג סיחון בארץ ההתיישבות ע"י נעשתה epzyxtay(עשרה)
שמעין  ס"ט, לקמן וראה תש"נ). חוקת ש"פ שיחת בארוכה (וראה
חוצה. המעיינות הפצת ע"י נעשה מוחין) (דג' זה דגילוי וֿטועמי'

ב.36) ב, בראשית
מנוחה,37) באת שבת באת מנוחה, חסר העולם הי' ד"מה

ט. פ"י, ב"ר גם וראה עה"פ. (פירש"י המלאכה" ונגמרה כלתה

א). לח, סנהדרין – חצבה תוד"ה ויכל. ד"ה א ט, מגילה פירש"י
בתחילתה.38) היד לספרו הרמב"ם הקדמת
מ"א.39) פ"ה אבות
פיה"מ 40) גם וראה עה"ת. הרמב"ן פתיחת בארוכה ראה

הח'. ביסוד חלק פ' סנהדרין להרמב"ם

(*ixiyr ,(dyxtd meiq cr iriay) zayd meic yneg xeriya
.fenza

תשמ"ט 41) השיחות ס' וראה ה"ב. פ"א ממרים הל' רמב"ם
.725 ע' ח"ב

ע'42) ואילך. צ ע' ואילך. עח ע' תרס"ו המשך בארוכה ראה
ואילך. שפג

העשרה 43) מבחי' יותר נעלה וגילוי חידוש שהוא מובן שמזה
שבהן ע"יxap`מאמרות הוא d"awdהעולם זה ענין גילוי [וגם

dxeza בעשרה שנברא העולם (בתיקון האדם עבודת ע"י שהרי ,[
מאמרות), בעשרה (שנבראה בבריאה חידוש לע"ל יהי' מאמרות)

חדשה". וארץ חדשים "שמים
א.44) רעא, זח"ב וראה לב. כז, בחוקותי



כז `"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zegiyn

ב  תלויים ה)חודש (ימי oicÎziaכן zeriaw13,
דקדשינהו  ישראל . . לזמנים דקדשינהו "ישראל

חדשים" ישראל 14לראשי "מקדש אומרים (ולכן
ישראל  קדושת להקדים ש"צריך והזמנים",
הם. נתקדשו ישראל קדושת שעלֿידי לקדושתן,
חדשים  קובעים היו לא ישראל נתקדשו לא ואילו

בביתֿדין" מועדים ).15וקוראין

ימי  שבעת הענינים: בפשטות גם שהוא וכפי
הבריאה  בתחילת מיד היו השבת) (ויום בראשית
קידוש  מהֿשאיןֿכן התורה). בהתחלת (כמסופר

ג  לכם הזה ("החודש מצוה 16ו'"החודש הוא (
ל  l`xyiשנאמרה ipa שנצטוו ראשונה ("מצוה

ומבואר 17ישראל" מצרים. ביציאת לראשונה (
מקומות  דבני 18בכמה העבודה התחלת שזוהי ,

מהבריאה. שלמעלה ומצוות בתורה ישראל

סדר  על קאי השבוע ימי הענינים: וברוחניות
הקב"ה, עלֿידי במילואה שנבראה כפי הבריאה

נברא" מילואו על שכתוב 19"עולם כמו "אלה 20,
מלא  תולדות בהבראם", והארץ השמים תולדות

וחידוש 21כתיב  ההוספה על קאי החודש ימי .
חידוש  מלשון עלֿידי 22(חודש בבריאה שנפעל (

mc`d zcear23 ז"ל חכמינו כמאמר ברא 24, "אשר

לעשות  חידוש 25אלקים שפועלים עד לתקן", –
שלימות  לגבי (אפילו הבריאה בכל ושלימות

מצדֿעצמה), הבריאה

חדשה" וארץ חדשים שיהיו 26"שמים –
"אלה  כשיהיה והשלימה, האמיתית בגאולה

דוד)" את הוליד (וישי גו' פרץ תולדות 27תולדות ,
השמים 28מלא  בבריאת מלא" מ"תולדות (למעלה

והארץ).

משתי  הוא זה חילוק מקור הענינים, ובשורש
לבריאה, שבערך אלקות באלקות: הדרגות
שלמעלה  ואלקות (שבוע); בבריאה ומתלבשת

(חודש). מהבריאה

בי ‚. בחילוק במיוחד משתקף שזה לומר ן ויש
שני  – (בחודש ) העשירי ויום (בשבוע) השביעי יום

זה: דיום המנינים

– דהבריאה ההיקף שלימות על מורה שביעי
ההיקף  ימי שבעת בראשית, ימי ובשרשם 29שבעת .

הימים  שבעת העולם, נברא שבהן המדות שבע –
יום  עד גבורה, – שני יום חסד, – ראשון (יום

מלכות) – שבורא 30השביעי באלקות הדרגא .
בעולם. ומתלבש

שלמעלה  באלקות הדרגא עם (גם) קשור עשרה
שלשה  את הכוללות הספירות, עשר – מהעולם

ה)עולם  מ(מקור למעלה שהם ;31המוחין

שלמעלה  (אלקות עשרה דבחינת והגילוי
עלֿידי נפעל mc`dמהעולם) zcear שמוסיף ,

את  מדות) בשבע שנבראת הבריאה (על ומחדש
שלימות  שנעשה באופן מוחין, דג' ההמשכה
שבע  דבחינת הגילוי על נוסף – דעשרה הגילוי

מוחין. דג' הגילוי גם בבריאה, (מדות)
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שהקב"ה 13) יד) פ"ב, דב"ר ב. פט"ו, (שמו"ר שאחז"ל ועד
כו'". מטה של ב"ד אצל נלך ואתם "אני מעלה של לב"ד אומר
(ר"ה  כו'" מזידין אפילו אתם שוגגין, אפילו ש"אתם כך, כדי ועד

שם).
א.14) מט, ברכות
אטו.15) ד"ה שם ביצה פירש"י
שם.16) בא
בראשית.17) ר"פ פירש"י
עטר"ת 18) רסב. ע' אעת"ר סה"מ רסב. ע' בא אוה"ת ראה

פב  ע' ח"ג ואילך. רפג ע' ח"ב מלוקט פב. ע' תרפ"ד קצו. ע'
ואילך.
ג.19) פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר ראה
ד.20) ב, בראשית
ו).21) (פי"ב, עה"פ ב"ר
ג'נאח 22) אבן יונה לר' השרשים ס' שם. ראב"ע ראה

חדש. ערך ולהרד"ק
הוא 23) חודש) (בראש הלבנה ומולד הלבנה שמהלך דאע"פ

תלוי' הזמן במנין ראשֿחודש וקדושת קביעת הרי מהבריאה, חלק
כנ"ל. מזידין" אפי' אתם שוגגין, אפילו ש"אתם ועד בב"ד,

בעולמו  הקב"ה "משבחר יא) פט"ו, (שמו"ר שאמחז"ל ומה
בו miycgקבע iy`xע"י דוקא ה"ז (א) – zxiga(ושנים)"

החודש  ענין כי מצ"ע). העולם בריאת ע"י (ולא בעולמו הקב"ה
דחדשי  הענין אמיתית (ב) מהבריאה. למעלה הוא חידוש) (מלשון
ב"ד), (שע"י החודש קידוש מצות ע"י דוקא נעשה השנה
השנה" לחדשי לכם הוא ראשון חדשים, ראש לכם הזה "החודש

שמו  ברשותכם.(וראה בידכם מסורה הרי ואילך, "מכאן שם: "ר
הזה  החודש יהא מ"מ לאו. לאו, אמרתם אם הן. הן, אמרתם אם

שם). ח"ג מלוקט (סה"מ תשל"ט החודש ד"ה ראה – לכם")
(כרך 24) בראשית אוה"ת וראה ובפירש"י. ו פי"א, ב"ר ראה

ואילך. תקיד ע' ג)
ג.25) שם, בראשית
ג).26) (נא, בסופו שה"ש לקו"ת וראה כב. סו, יז. סה, ישעי'

ועוד. ואילך. תריב ע' לע"ל ערך צ"צ – דא"ח הליקוטים ספר
כב.27) יח. ד, רות
ג.28) פ"ל, שמו"ר שם. ב"ר
ס"ט.29) ח"א הרשב"א שו"ת ראה
(30.3 שבהערה ותש"ה תש"ד תרע"ח, סה"מ ראה
ובכ"מ.31) .273 ע' תש"ח סה"מ ראה

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zegiyn

הכתוב  על האדם: את 32ובעבודת תצר "אל
בחסידות  מבואר – ניתנו 33מואב" הזה שבזמן ,

העבודה  שעיקר כיון הארצות, שבע ישראל לבני
המדות  שבע את ולזכך לברר הוא הזה בזמן
על  לפעול בכדי הוא המוחין, בשלושת (והעבודה
ינתנו  והשלימה האמיתית בגאולה אבל המדות),

וקדמוני  קניזי קיני (גם הארצות עשר כיון 34כל ,(
ותהיה  השלימות, בתכלית ה' עבודת תהיה שאז

(גם) מוחין דג' השלימות envrlהעבודה (עד
תולדות  מ"אלה שלמעלה פרץ" תולדות ד"אלה

בהבראם") והארץ .35השמים

ועשרה,„. דשבעה הענינים דשני הפעולה
דרגות  שתי נמצאות עצמה שבבריאה בזה קשורה

אלו:

ב  נברא שהעולם נאמר drayבתורהֿשבכתב
"ויכל  מלאכתו"אל 36ימים, השביעי ביום ;37קים

ניתנה" בפירושה "תורה – שבעלֿפה –38בתורה
זו  בשבת שלומדים [בפרק ש"39נאמר [dxyra

מתאים  שזה לומר, ויש העולם", נברא מאמרות
 ֿ שבעל ותורה תורהֿשבכתב שבין שהחילוק לזה

הוא ועשרה:jxcÎlrפה שבעה בין החילוק

מהקב"ה  מלמעלה ניתנה ולא 40תורהֿשבכתב ,
זו  דרגא מצד חסֿושלום. בה יוסיף שאדם שייך

שלימות  (תורהֿשבכתב) מלמעלה אלקות דהמשכת
לעבודה  כח נותן וזה דשבעה. באופן היא הבריאה
ובגדרי  בערך אלקות גילוי המדות, שבע דבירור

העולם.

העבודה  עלֿידי רובה נתגלתה שבעלֿפה תורה
חכמי  של ופלפול) עיון (בדרך עצמם בכח ויגיעה
דעתם  מפי ("שלומדים הדורות במשך ישראל
(או) . . בהם נדרשת שהתורה המדות מן באחת

לתורה" סייג נתחדשו 41שעשאום שעלֿידיֿזה ,(
המצוות  בתרי"ג ופרטים דינים ולכן 42ריבוי .

ש" שם העולם",dxyraההדגשה נברא מאמרות
שבעלֿפה) (תורה בתורה ה'מטה' עבודת מצד

עשר. בחינת בבריאה רואים – ובעולם

"לעשות  – עצמו בכח לעבודה כח נותן וזה
הגילוי  בבריאה, וחידוש הוספה לפעול – לתקן"
העבודה  עלֿידי השלימות בתכלית עשר דבחינת

(חידוש mlerב  פרץ" תולדות ד"אלה לשלימות עד ,
).43בבריאה 

ועשירי ‰. (שבוע) דשביעי – אלו ענינים בשני
בזה: שאין מה בזה יש – (חודש)

הבריאה  שלימות שזוהי – היא דשביעי המעלה
וש  טוב מלכתחילה, אותה ברא שהקב"ה לימות כפי

אלקות  ד(גילוי השלימות שזוהי – וגם מלכתחילה.
dnvrב) d`ixa פנימי באופן מתלבשת שהיא כפי ,

מלכתחילה). שנבראה (כפי הבריאה בגדר

עבודת  (עלֿידי שפועלת – היא דעשירי המעלה
והגבלה  ממדידה שלמעלה אלקות גילוי האדם)

הכתוב  ובלשון יהיה 44דהבריאה. "העשירי –
שנעלה  בגרמיה, מלה דקודש הדרגא קודש",
אחרים  מענינים ומובדל) מופרש (קודש, לגמרי

העולם. דגדר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ("גרמיה"),

(שבת) בדרגת היא השביעי) (יום שבת גם -
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ט.32) ב, דברים
מאמרי 33) – האמצעי לאדמו"ר מואב את תצר אל ד"ה

בתחלתו. ח"א דברים אדהאמ"צ
ובפירש"י.34) יט טו, לךֿלך
(35oirne כיבוש ע"ד בפרשתנו* כמסופר – זה לפני הי' זה

מארץ חלק נכלל שבה ועוג, סיחון בארץ בנ"י oenrוהתיישבות
a`ene קיני ארצות, מהשלוש שהם וש"נ), א. לח, גיטין (ראה

שם). (פירש"י לעתיד" ירושה להיות ש"עתידים וקדמוני, קניזי
לע"ל  הארץ וירושת כיבוש לשלימות וההכנה שהפתיחה וי"ל

– ועוג סיחון בארץ ההתיישבות ע"י נעשתה epzyxtay(עשרה)
שמעין  ס"ט, לקמן וראה תש"נ). חוקת ש"פ שיחת בארוכה (וראה
חוצה. המעיינות הפצת ע"י נעשה מוחין) (דג' זה דגילוי וֿטועמי'

ב.36) ב, בראשית
מנוחה,37) באת שבת באת מנוחה, חסר העולם הי' ד"מה

ט. פ"י, ב"ר גם וראה עה"פ. (פירש"י המלאכה" ונגמרה כלתה

א). לח, סנהדרין – חצבה תוד"ה ויכל. ד"ה א ט, מגילה פירש"י
בתחילתה.38) היד לספרו הרמב"ם הקדמת
מ"א.39) פ"ה אבות
פיה"מ 40) גם וראה עה"ת. הרמב"ן פתיחת בארוכה ראה

הח'. ביסוד חלק פ' סנהדרין להרמב"ם

(*ixiyr ,(dyxtd meiq cr iriay) zayd meic yneg xeriya
.fenza

תשמ"ט 41) השיחות ס' וראה ה"ב. פ"א ממרים הל' רמב"ם
.725 ע' ח"ב

ע'42) ואילך. צ ע' ואילך. עח ע' תרס"ו המשך בארוכה ראה
ואילך. שפג

העשרה 43) מבחי' יותר נעלה וגילוי חידוש שהוא מובן שמזה
שבהן ע"יxap`מאמרות הוא d"awdהעולם זה ענין גילוי [וגם

dxeza בעשרה שנברא העולם (בתיקון האדם עבודת ע"י שהרי ,[
מאמרות), בעשרה (שנבראה בבריאה חידוש לע"ל יהי' מאמרות)

חדשה". וארץ חדשים "שמים
א.44) רעא, זח"ב וראה לב. כז, בחוקותי
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ycew"בגרמיה מלה "קודש כפי 45, זהו אבל –
וקיימא), (מיקדשא מלמעלה נמשכת שהקדושה
עלֿידי  נפעל קודש" יהיה "העשירי מהֿשאיןֿכן

מלה 47התחתון 46עבודת  (ב"קודש שמגיעה ,
למעלה בעצמה) .48מלמעלה dkynddnבגרמיה"

דכל  – [ובכלל זה דיום העילוי מובן ועלֿפיֿזה
היום  עם בשבוע היום את שמאחד זה מצד יום,
יתירה  ובהדגשה בגלוי זהו אבל כנ"ל, בחודש,
העשירי  ויום בשבוע השביעי יום – זה] ביום
המעלות  דשתי היום) (באותו החיבור בחודש:
וגילוי  בעולם אלקות גילוי ובליֿגבול, גבול הנ"ל,
– יחד שניהם וחיבור מהעולם, שלמעלה אלקות
במציאות  נמשכת מהעולם שלמעלה שאלקות

עצמה  .49העולם

שהחיבור  בכך גם מרומז זה שענין לומר ויש
(י"ז), שבעהֿעשר הוא (י') ועשירי (ז') דשביעי

–)aehבגימטריא והגבלה תואר בלי סתם ו(טוב –
[בלשון  למטה וטוב למעלה טוב בתוכו כולל

ז"ל  טוב 50חכמינו לבריות], וטוב לשמים טוב :
הברי  (מצד מלכתחילה גלוי כמו שהוא – אה)

כי  אלקים "וירא בראשית, למעשה בנוגע שכתוב
שכתוב 51טוב" (כמו עד ביום 52, הבריאה בסיום

והנה עשה אשר כל את אלקים "וירא aehהששי)
c`n עלֿידי שנתגלה מצדֿעצמו) (הנעלם וטוב ,"

זאתֿאומרת  לתקן"), – ("לעשות האדם עבודת
(ז'), שבעולם טוב הן כולל "טוב", בגימטריא שי"ז

(י'). מהעולם שלמעלה בליֿגבול טוב והן

.Â שבעהֿעשר עם השייכות מובנת עלֿפיֿזה
תענית  זה הרי ובמילא הבאה, (שבשבת בתמוז

בחודש: עשירי זו, משבת שמתברך נדחה),

בגימטריא הוא (בתמוז) כיון aehשבעהֿעשר ,
הטוב  גילוי גם ישנו כאשר היא הטוב ששלימות
ומתגלה  שמוסתר – גבול בלי טוב – הפנימי

האדם. עבודת עלֿידי

רצון  "יום – בפנימיותו הוא תענית שיום כידוע
בענין 53לה'" הפנימי הטוב מתגלה ועלֿידיֿזה .

פנימיות  (התגלות צמים שבגללו הבלתיֿרצוי
הרוחץ  המלך כמשל ישראל, לבני דהקב"ה האהבה

אהבתו  מרוב יחידו בנו שיתגלה 54בעצמו כפי – (
הצומות  "כל כאשר והשלימה האמיתית בגאולה
ששון  וימי טובים ימים להיות עתידים . . האלו

שנאמר  הרביעי 55ושמחה, צום צבאות ה' אמר כה
ולמועדים  ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה . .

.56טובים"

(ב  הפנימי שהטוב לומר, בא a"ehויש תמוז)
– השבת ביום חל בתמוז שבעהֿעשר כאשר בגלוי

צמים,iriaydיום לא שאז זו), שנה (כבקביעות
בה" עצב "אין שבשבת מצוה 57כיון – ואדרבה ,

ושתיה" אכילה בעונג שבת 85"לענגו של ענינו ,
ואסור  התענית, את דוחה זה הרי ואםֿכן עונג, הוא

אז. לצום

להיות  שחל בתמוז שבשבעהֿעשר זאתֿאומרת,
הטוב  שלימות יחדיו: המעלות שתי ישנן בשבת
הטוב  דגילוי והשלימות (שבת), שביעי – למעלה

עשירי. – ה'מטה' עבודת עלֿידי שבא הנעלם
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ואילך.45) סע"ג ר, דא"ח) (עם סידור וראה ב. צד, זח"ג
ועוד.

קודש"46) יהי' ד"העשירי הענין בפשטות גם שהוא כפי
העש  הבהמה שקדושת בהמה, במעשר ע"י שנאמר נעשית ירית

מנין  ע"י הכלל מן (ויציאה הדיר מן הבהמה יציאת פעולה:
ואילך. 362 ע' ח"ז לקו"ש ראה האדם).

בלשון47) הוא בגרמיה" ש"מלה בלשון mebxzולהעיר (ולא
תו"א  (ראה בעולם והפעולה העבודה על המורה הקודש),

ג). עח, ד. עז, משפטים
אתעדל"ת,48) ע"י הבאה דאתעדל"ע העילוי בכ"מ כמבואר

וראה  ואילך. ד כג, שה"ש (לקו"ת מצ"ע הבאה האתעדל"ע לגבי
צגֿד). ע' ח"ג מלוקט סה"מ

בהוספת 49) (מדות) השבע גם כולל מצ"ע שעשרה ואף
הם שהשבעה כפי זהו הרי (מוחין), מה(מעלה wlgשלשה

לדרגת  נתעלית (שבעה) העולם שמציאות (א) היינו שב)עשרה,
בעולם  מתלבש אלקות שהגילוי (ולא מהעולם שלמעלה עשרה

שהוא כפי ושייכת ezbixcnaעצמו, בערך היא עשרה דרגת ו(ב) ,(
הוא  זה כשיום משא"כ לגמרי). ממנו למעלה (ולא העולם לדרגת
החודש), (בימי בפ"ע עשירי ויום השבוע) (בימי בפ"ע שביעי יום
אלקות  דגילוי השלימות המעלות: ב' חיבור על מורה ה"ז

העולם אלקות dnvrבמציאות דגילוי והשלימות בפ"ע), (שביעי
יחד. שניהם וחיבור בפ"ע), (עשירי מהעולם לגמרי שלמעלה

א.50) מ, קידושין
כה.51) כא. יח. יב. יו"ד. ד. א, בראשית
לא.52) שם

ספ"ב.53) אגה"ת וראה ה. נח, ישעי'
אוה"ת 54) בארוכה וראה סע"ב). (קלד, סכ"ב אגה"ק תניא

הצומות. ד' לענין – ואילך א'שפד ס"ע ד) (כרך מסעי
יט.55) ח, זכרי'
תעניות.56) הל' סוף רמב"ם
הובא 57) סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי כב. יו"ד, משלי

"וביום  חז"ל ואמרו – ב. כג, מו"ק – דאמר מאן בתוד"ה
יו"ד). יו"ד, בהעלותך (ספרי השבתות" אלו שמחתכם,

רמב.58) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zegiyn

וצום  (שבת הענינים ששני מכפי בא לזה והכח
ב  נמצאים בתמוז) (עלֿדרך dxezשבעהֿעשר

דשביעי  לעבודה שהכח ד) (סעיף לעיל האמור
הענינים, שני ישנם שבתורה מכך בא ועשירי
בעשרה  בתורהֿשבכתב, בראשית ימי שבעת

שבעלֿפה): בתורה העולם נברא מאמרות

כיון  הוא, בשבת תענית לאיסור הפשוט הטעם
התורה  מן היא שבת) עונג (ומצות הרי 59ששבת ,
קבלה  מדברי שהן התעניות את דוחה .60היא

הענינים, בפנימיות בזה הביאור לומר ויש
יום  מלבד – התעניות שכל לכך הטעם ובהקדים

התורה: מן ולא קבלה, מדברי הן – הכיפורים

המדובר  החילוק עלֿפי לומר יש לזה הטעם
מן  שבעלֿפה: ותורה תורהֿשבכתב בין לעיל

תורת – (מלבד cqg61התורה דתענית ענין אין –
הכיפורים  כפי 62יום – התורה מן זאתֿאומרת: .(

עלֿידי  בריאתו (מצד למעלה מצד הוא שהעולם
שם  ואין ובשלימותו, במילואו הוא הרי – הקב"ה)

עליו 63(כלֿכך  שיצטרכו (חטא) רצוי בלתי ענין (
כדי  בהן, שאירעו הצרות "מפני (שבאה תענית
על  התשובה" דרכי לפתוח הלבבות לעורר
כמעשינו  שהיה אבותינו ומעשה הרעים "מעשינו

הצרות" אותן ולנו להם שגרם עד ).64עתה

ל"דברי  (בערך קבלה דברי מצד מהֿשאיןֿכן
מצב  הערכת עלֿפי ההלכות את שפוסקים תורה"),

(עלֿדרך למטה בפועל dtÎlrayהעולם dxez לגבי
העולם  שמצד כיון הרי, – כנ"ל) תורהֿשבכתב
יכולה  בהפכו), או בטוב בחירה ניתנה (שבו למטה
לכן  רחמנאֿליצלן, החטא עלֿידי ירידה להיות
התשובה, עבודת עלֿידי זאת לתקן התעניות באות
עלֿידי  בבריאה שנפעלים והחידוש ההוספה
 ֿ מצד בבריאה שישנו מכפי (יותר האדם עבודת

עצמה).

הגלוי  הטוב (בעיקר) בגילוי נמצא התורה, מן
קבלה" "דברי עלֿידי מהֿשאיןֿכן שבבריאה;
גם  מתגלה בכלל) שבעלֿפה תורה (ועלֿדרךֿזה
הפנימי  הטוב – כולל למטה, שישנו הנעלם הטוב
שיתגלה  כפי בתמוז, (טו"ב) דשבעהֿעשר בצום
לששון  אלו ימים יהפכו כאשר לעתידֿלבוא

ולשמחה.

.Ê לדחות השבת יום של הכח מובן ועלֿפיֿזה
מן היא ששבת כיון קשורה dxezd,תענית: היא הרי

לשבת  "וקראת (שביעי), מלמעלה הטוב גילוי עם
לתענית 65עונג" מקום אין לכן יום 66, [מלבד אז

התורה]. מן שהוא הכיפורים

שבעהֿעשר  בשבת ישנה זה, עם ביחד אבל
דהתענית  הפנימי הטוב דגילוי המעלה גם בתמוז
לענגו  מצוה - לצום שבמקום כיון עשר), (בחינת
מעין  שמחה, יום והוא ושתיה, אכילה בעונג
לעתידֿלבוא, בשלימות התענית לדחיית וכהכנה
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(59. קבלה מדברי שבת) עונג (מצות שהוא להאומרים "ואף
או"ח  אדה"ז (שו"ע התורה" מן אסור ד"ה לגמרי להתענות מ"מ .

ס"ז). סרפ"ח
ה"ד.60) פ"ה תעניות הל' רמב"ם
כו.61) לא, משלי
ש"62) מבואר ליוהכ"פ בנוגע לישראל zad`nוגם הקב"ה

לכפר  ולטובתם בשנה א' יום אלא להתענות ציוום שלא
העינוי". להם יזיק שלא תחילה וישתו שיאכלו וציוום עוונותיהם,

" לב) כג, (אמור נאמר מזה: נפשותיכם mzipreויתירה את
ולא  עינוי, בלשון האכילה את הכתוב "שהוציא לחודש", בתשעה
בתשיעי  ושותה שהאוכל לך לומר וישתו, שיאכלו בפירוש אמר
מחמת  ועשירי) (בתשיעי בו מתענה הי' כאילו הכתוב עליו מעלה
בתשיעי  ושותה שהאוכל כו' בו להתענות שצוה הקב"ה מצות
אדה"ז  (שו"ע כו'" וי' בט' מתענה הי' כאילו  מאד הרבה שכרו

הבאה. הערה וראה תרד). ר"ס או"ח
(על 63) התשובה ענין גם – הענינים שכל שמכיון אלא

באורייתא  רמיזא דלא מידי וליכא התורה, מן נמשכים – החטא)
תענית  יש לכן, – א). ט, תענית וראה א. רכא, זח"ג (ראה
(אחרי  חטאתם" מכל ישראל בני על "לכפר התורה, מן דיוהכ"פ

לד)*. טז,
רפ"ה.64) תעניות הל' רמב"ם

(*mikynp opaxcny zenevd iniy ,ef dpy 'ilcb mev zgiy d`xe
zekynpe ze`vei" opaxc zeevnd lky oeik ,(z"dny) t"kdei mevn

(`"rq ,pw) h"kq w"db` `ipz ± (oznbec) "dxezd zeevnn.

יג.65) נח, ישעי'
הרי 66) – בשבת חלום תענית להתענות חכמים שהתירו ומה

אלא  טוב), (שהוא מצ"ע הבריאה סדר מצד לא (החלום) זה
לא  בלילה וחלם ביום הרהר "אם (ולכן השמים"* מן "הוראה
השמים  מן הוראה בזה שאין ענין, בכל בשבת כלל עליו יתענה
חלום  תענית כלומר: סוס"ז). סרפ"ח או"ח אדה"ז שו"ע – כלל"
מן  אעביר הטומאה רוח ד"ואת המצב קודם הזה בזמן דוקא שייך
חלום  תענית להתענות חכמים לו התירו שאז ב), יג, (זכרי' הארץ"

ס"ב). שם אדה"ז (שו"ע דינו" גזר לו שיקרע "בשביל
תענית  (להיתר שם אדה"ז) (בשו"ע שמביא השני מהטעם ולהעיר
כיון  לגמרי, שבת עונג ביטול כאן שאין "לפי בשבת) חלום
יתענה  ואם יתענה, לא אם חלומו בשביל עליו עגומה שנפשו

הזה התענית הרי א"כ דינו, גזר שיקרע הוא elבטוח `ed beprz,"
לו  שיש כו' לו עונג התענית אא"כ בשבת עליהם יתענה ו"לא
ס"ז). (שם וישתה" כשיאכל לו שיהי' ממה יותר מהתענית עונג

(*.a"rq ,dp zekxa) "eal ixedxdn `l` mc`l el oi`xn oi`"y s`e
d`x) xacz aexd lr dxeze ,aex t"r wx f"d ± (` ,btw `"gf d`xe

.(c"lt b"g p"en



כט `"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zegiyn

ycew"בגרמיה מלה "קודש כפי 45, זהו אבל –
וקיימא), (מיקדשא מלמעלה נמשכת שהקדושה
עלֿידי  נפעל קודש" יהיה "העשירי מהֿשאיןֿכן

מלה 47התחתון 46עבודת  (ב"קודש שמגיעה ,
למעלה בעצמה) .48מלמעלה dkynddnבגרמיה"

דכל  – [ובכלל זה דיום העילוי מובן ועלֿפיֿזה
היום  עם בשבוע היום את שמאחד זה מצד יום,
יתירה  ובהדגשה בגלוי זהו אבל כנ"ל, בחודש,
העשירי  ויום בשבוע השביעי יום – זה] ביום
המעלות  דשתי היום) (באותו החיבור בחודש:
וגילוי  בעולם אלקות גילוי ובליֿגבול, גבול הנ"ל,
– יחד שניהם וחיבור מהעולם, שלמעלה אלקות
במציאות  נמשכת מהעולם שלמעלה שאלקות

עצמה  .49העולם

שהחיבור  בכך גם מרומז זה שענין לומר ויש
(י"ז), שבעהֿעשר הוא (י') ועשירי (ז') דשביעי

–)aehבגימטריא והגבלה תואר בלי סתם ו(טוב –
[בלשון  למטה וטוב למעלה טוב בתוכו כולל

ז"ל  טוב 50חכמינו לבריות], וטוב לשמים טוב :
הברי  (מצד מלכתחילה גלוי כמו שהוא – אה)

כי  אלקים "וירא בראשית, למעשה בנוגע שכתוב
שכתוב 51טוב" (כמו עד ביום 52, הבריאה בסיום

והנה עשה אשר כל את אלקים "וירא aehהששי)
c`n עלֿידי שנתגלה מצדֿעצמו) (הנעלם וטוב ,"

זאתֿאומרת  לתקן"), – ("לעשות האדם עבודת
(ז'), שבעולם טוב הן כולל "טוב", בגימטריא שי"ז

(י'). מהעולם שלמעלה בליֿגבול טוב והן

.Â שבעהֿעשר עם השייכות מובנת עלֿפיֿזה
תענית  זה הרי ובמילא הבאה, (שבשבת בתמוז

בחודש: עשירי זו, משבת שמתברך נדחה),

בגימטריא הוא (בתמוז) כיון aehשבעהֿעשר ,
הטוב  גילוי גם ישנו כאשר היא הטוב ששלימות
ומתגלה  שמוסתר – גבול בלי טוב – הפנימי

האדם. עבודת עלֿידי

רצון  "יום – בפנימיותו הוא תענית שיום כידוע
בענין 53לה'" הפנימי הטוב מתגלה ועלֿידיֿזה .

פנימיות  (התגלות צמים שבגללו הבלתיֿרצוי
הרוחץ  המלך כמשל ישראל, לבני דהקב"ה האהבה

אהבתו  מרוב יחידו בנו שיתגלה 54בעצמו כפי – (
הצומות  "כל כאשר והשלימה האמיתית בגאולה
ששון  וימי טובים ימים להיות עתידים . . האלו

שנאמר  הרביעי 55ושמחה, צום צבאות ה' אמר כה
ולמועדים  ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה . .

.56טובים"

(ב  הפנימי שהטוב לומר, בא a"ehויש תמוז)
– השבת ביום חל בתמוז שבעהֿעשר כאשר בגלוי

צמים,iriaydיום לא שאז זו), שנה (כבקביעות
בה" עצב "אין שבשבת מצוה 57כיון – ואדרבה ,

ושתיה" אכילה בעונג שבת 85"לענגו של ענינו ,
ואסור  התענית, את דוחה זה הרי ואםֿכן עונג, הוא

אז. לצום

להיות  שחל בתמוז שבשבעהֿעשר זאתֿאומרת,
הטוב  שלימות יחדיו: המעלות שתי ישנן בשבת
הטוב  דגילוי והשלימות (שבת), שביעי – למעלה

עשירי. – ה'מטה' עבודת עלֿידי שבא הנעלם
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ואילך.45) סע"ג ר, דא"ח) (עם סידור וראה ב. צד, זח"ג
ועוד.

קודש"46) יהי' ד"העשירי הענין בפשטות גם שהוא כפי
העש  הבהמה שקדושת בהמה, במעשר ע"י שנאמר נעשית ירית

מנין  ע"י הכלל מן (ויציאה הדיר מן הבהמה יציאת פעולה:
ואילך. 362 ע' ח"ז לקו"ש ראה האדם).

בלשון47) הוא בגרמיה" ש"מלה בלשון mebxzולהעיר (ולא
תו"א  (ראה בעולם והפעולה העבודה על המורה הקודש),

ג). עח, ד. עז, משפטים
אתעדל"ת,48) ע"י הבאה דאתעדל"ע העילוי בכ"מ כמבואר

וראה  ואילך. ד כג, שה"ש (לקו"ת מצ"ע הבאה האתעדל"ע לגבי
צגֿד). ע' ח"ג מלוקט סה"מ

בהוספת 49) (מדות) השבע גם כולל מצ"ע שעשרה ואף
הם שהשבעה כפי זהו הרי (מוחין), מה(מעלה wlgשלשה

לדרגת  נתעלית (שבעה) העולם שמציאות (א) היינו שב)עשרה,
בעולם  מתלבש אלקות שהגילוי (ולא מהעולם שלמעלה עשרה

שהוא כפי ושייכת ezbixcnaעצמו, בערך היא עשרה דרגת ו(ב) ,(
הוא  זה כשיום משא"כ לגמרי). ממנו למעלה (ולא העולם לדרגת
החודש), (בימי בפ"ע עשירי ויום השבוע) (בימי בפ"ע שביעי יום
אלקות  דגילוי השלימות המעלות: ב' חיבור על מורה ה"ז

העולם אלקות dnvrבמציאות דגילוי והשלימות בפ"ע), (שביעי
יחד. שניהם וחיבור בפ"ע), (עשירי מהעולם לגמרי שלמעלה

א.50) מ, קידושין
כה.51) כא. יח. יב. יו"ד. ד. א, בראשית
לא.52) שם

ספ"ב.53) אגה"ת וראה ה. נח, ישעי'
אוה"ת 54) בארוכה וראה סע"ב). (קלד, סכ"ב אגה"ק תניא

הצומות. ד' לענין – ואילך א'שפד ס"ע ד) (כרך מסעי
יט.55) ח, זכרי'
תעניות.56) הל' סוף רמב"ם
הובא 57) סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי כב. יו"ד, משלי

"וביום  חז"ל ואמרו – ב. כג, מו"ק – דאמר מאן בתוד"ה
יו"ד). יו"ד, בהעלותך (ספרי השבתות" אלו שמחתכם,

רמב.58) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zegiyn

וצום  (שבת הענינים ששני מכפי בא לזה והכח
ב  נמצאים בתמוז) (עלֿדרך dxezשבעהֿעשר

דשביעי  לעבודה שהכח ד) (סעיף לעיל האמור
הענינים, שני ישנם שבתורה מכך בא ועשירי
בעשרה  בתורהֿשבכתב, בראשית ימי שבעת

שבעלֿפה): בתורה העולם נברא מאמרות

כיון  הוא, בשבת תענית לאיסור הפשוט הטעם
התורה  מן היא שבת) עונג (ומצות הרי 59ששבת ,
קבלה  מדברי שהן התעניות את דוחה .60היא

הענינים, בפנימיות בזה הביאור לומר ויש
יום  מלבד – התעניות שכל לכך הטעם ובהקדים

התורה: מן ולא קבלה, מדברי הן – הכיפורים

המדובר  החילוק עלֿפי לומר יש לזה הטעם
מן  שבעלֿפה: ותורה תורהֿשבכתב בין לעיל

תורת – (מלבד cqg61התורה דתענית ענין אין –
הכיפורים  כפי 62יום – התורה מן זאתֿאומרת: .(

עלֿידי  בריאתו (מצד למעלה מצד הוא שהעולם
שם  ואין ובשלימותו, במילואו הוא הרי – הקב"ה)

עליו 63(כלֿכך  שיצטרכו (חטא) רצוי בלתי ענין (
כדי  בהן, שאירעו הצרות "מפני (שבאה תענית
על  התשובה" דרכי לפתוח הלבבות לעורר
כמעשינו  שהיה אבותינו ומעשה הרעים "מעשינו

הצרות" אותן ולנו להם שגרם עד ).64עתה

ל"דברי  (בערך קבלה דברי מצד מהֿשאיןֿכן
מצב  הערכת עלֿפי ההלכות את שפוסקים תורה"),

(עלֿדרך למטה בפועל dtÎlrayהעולם dxez לגבי
העולם  שמצד כיון הרי, – כנ"ל) תורהֿשבכתב
יכולה  בהפכו), או בטוב בחירה ניתנה (שבו למטה
לכן  רחמנאֿליצלן, החטא עלֿידי ירידה להיות
התשובה, עבודת עלֿידי זאת לתקן התעניות באות
עלֿידי  בבריאה שנפעלים והחידוש ההוספה
 ֿ מצד בבריאה שישנו מכפי (יותר האדם עבודת

עצמה).

הגלוי  הטוב (בעיקר) בגילוי נמצא התורה, מן
קבלה" "דברי עלֿידי מהֿשאיןֿכן שבבריאה;
גם  מתגלה בכלל) שבעלֿפה תורה (ועלֿדרךֿזה
הפנימי  הטוב – כולל למטה, שישנו הנעלם הטוב
שיתגלה  כפי בתמוז, (טו"ב) דשבעהֿעשר בצום
לששון  אלו ימים יהפכו כאשר לעתידֿלבוא

ולשמחה.

.Ê לדחות השבת יום של הכח מובן ועלֿפיֿזה
מן היא ששבת כיון קשורה dxezd,תענית: היא הרי

לשבת  "וקראת (שביעי), מלמעלה הטוב גילוי עם
לתענית 65עונג" מקום אין לכן יום 66, [מלבד אז

התורה]. מן שהוא הכיפורים

שבעהֿעשר  בשבת ישנה זה, עם ביחד אבל
דהתענית  הפנימי הטוב דגילוי המעלה גם בתמוז
לענגו  מצוה - לצום שבמקום כיון עשר), (בחינת
מעין  שמחה, יום והוא ושתיה, אכילה בעונג
לעתידֿלבוא, בשלימות התענית לדחיית וכהכנה
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(59. קבלה מדברי שבת) עונג (מצות שהוא להאומרים "ואף
או"ח  אדה"ז (שו"ע התורה" מן אסור ד"ה לגמרי להתענות מ"מ .

ס"ז). סרפ"ח
ה"ד.60) פ"ה תעניות הל' רמב"ם
כו.61) לא, משלי
ש"62) מבואר ליוהכ"פ בנוגע לישראל zad`nוגם הקב"ה

לכפר  ולטובתם בשנה א' יום אלא להתענות ציוום שלא
העינוי". להם יזיק שלא תחילה וישתו שיאכלו וציוום עוונותיהם,

" לב) כג, (אמור נאמר מזה: נפשותיכם mzipreויתירה את
ולא  עינוי, בלשון האכילה את הכתוב "שהוציא לחודש", בתשעה
בתשיעי  ושותה שהאוכל לך לומר וישתו, שיאכלו בפירוש אמר
מחמת  ועשירי) (בתשיעי בו מתענה הי' כאילו הכתוב עליו מעלה
בתשיעי  ושותה שהאוכל כו' בו להתענות שצוה הקב"ה מצות
אדה"ז  (שו"ע כו'" וי' בט' מתענה הי' כאילו  מאד הרבה שכרו

הבאה. הערה וראה תרד). ר"ס או"ח
(על 63) התשובה ענין גם – הענינים שכל שמכיון אלא

באורייתא  רמיזא דלא מידי וליכא התורה, מן נמשכים – החטא)
תענית  יש לכן, – א). ט, תענית וראה א. רכא, זח"ג (ראה
(אחרי  חטאתם" מכל ישראל בני על "לכפר התורה, מן דיוהכ"פ

לד)*. טז,
רפ"ה.64) תעניות הל' רמב"ם

(*mikynp opaxcny zenevd iniy ,ef dpy 'ilcb mev zgiy d`xe
zekynpe ze`vei" opaxc zeevnd lky oeik ,(z"dny) t"kdei mevn

(`"rq ,pw) h"kq w"db` `ipz ± (oznbec) "dxezd zeevnn.

יג.65) נח, ישעי'
הרי 66) – בשבת חלום תענית להתענות חכמים שהתירו ומה

אלא  טוב), (שהוא מצ"ע הבריאה סדר מצד לא (החלום) זה
לא  בלילה וחלם ביום הרהר "אם (ולכן השמים"* מן "הוראה
השמים  מן הוראה בזה שאין ענין, בכל בשבת כלל עליו יתענה
חלום  תענית כלומר: סוס"ז). סרפ"ח או"ח אדה"ז שו"ע – כלל"
מן  אעביר הטומאה רוח ד"ואת המצב קודם הזה בזמן דוקא שייך
חלום  תענית להתענות חכמים לו התירו שאז ב), יג, (זכרי' הארץ"

ס"ב). שם אדה"ז (שו"ע דינו" גזר לו שיקרע "בשביל
תענית  (להיתר שם אדה"ז) (בשו"ע שמביא השני מהטעם ולהעיר
כיון  לגמרי, שבת עונג ביטול כאן שאין "לפי בשבת) חלום
יתענה  ואם יתענה, לא אם חלומו בשביל עליו עגומה שנפשו

הזה התענית הרי א"כ דינו, גזר שיקרע הוא elבטוח `ed beprz,"
לו  שיש כו' לו עונג התענית אא"כ בשבת עליהם יתענה ו"לא
ס"ז). (שם וישתה" כשיאכל לו שיהי' ממה יותר מהתענית עונג

(*.a"rq ,dp zekxa) "eal ixedxdn `l` mc`l el oi`xn oi`"y s`e
d`x) xacz aexd lr dxeze ,aex t"r wx f"d ± (` ,btw `"gf d`xe

.(c"lt b"g p"en



ypz'd"`ל fenz c"ei ,zweg t"y zegiyn

[כפתגם  ולשמחה לששון אלו ימים יהפכו כאשר
בשבת:67הידוע  שחל בתמוז לשבעהֿעשר בנוגע

לששון  ויהפך בשלימות נדחה שיהיה הלואי
ולשמחה].

עשירי  שבת עלֿידי יותר עוד מתוסף ובזה
הרי  בשבת, חל בתמוז שבעהֿעשר כאשר בתמוז:
 ֿ שבעה שבת מתברך שממנו – שלפניֿזה השבת
בחודש  עשירי יום תמיד הוא – בתמוז עשר
השביעי  מענין הרמז: בדרך לומר ויש (תמוז).
הגלוי  דהטוב החיבור – (בחודש) והעשירי (שבת)
– ה'מטה') עבודת עלֿידי (שמתגלה הנעלם והטוב

המשכה  (מלשון הברכה ונתינתֿכח 68נמשכת (
לפע  הבאה המעלות לשבת דב' החיבור את ול

דשבת  הטוב גילוי בתמוז: שבעהֿעשר בשבת
בשבעהֿעשר  הפנימי הטוב וגילוי מלמעלה), (הבא

(בגימטריא) –a"eh.בתמוז –

ש"בשבעהֿעשר  מה עם גם זה לקשר ויש
הלוחות" נשתברו הלוחות 69בתמוז דשבירת בענין :

בתורה  הריבוי נוסף (שעלֿידו פנימי טוב ישנו
לוחות  מצד שהיה מכפי יותר השניות בלוחות

במדרש  כדאיתא הקב"ה 70הראשונות, אמר ולכן .(
מתגלה 71למשה  העילוי ששברת": כחך "יישר

– ה'מטה') (עבודת האדם של "כחך" עלֿידי דוקא
שבזה  (אלא התשובה דעבודת המעלה עלֿדרך
שאומר  מהקב"ה, הסיוע את גם אחרֿכך מקבלים

כחך"). "יישר
הארבעים  בתוך שהיא – שלפניֿזה ובשבת
קודם  סיני, בהר משה שהיה הראשונים ימים
דלוחות  המעלה בגלוי מודגשת – הלוחות שבירת
ש"עשה  זה מצד הצדיקים, עבודת – ראשונות

ישר" האדם את גם 72האלקים ישנה שבזה אלא ,
ה'מטה' עבודת עלֿידי שבאה דעשירי 73המעלה

לאתבא  בתיובתא)74(עלֿדרך .75צדיקייא

.Á דשבת השבוע פרשת עם השייכות ולהוסיף
חוקת: פרשת – זו

חוקת "זאת שנאמר לכך על dxezdהטעם "
רק  לכאורה שהיא (אףֿעלֿפי אדומה פרה מצות

בחסידות  מבואר – בתורה) אחת כיון 76מצוה ,
ד'רצוא  הענינים משני כלולה אדומה פרה שמצות
אל  חיים מים "ונתן (רצוא), הפרה שריפת ושוב':

ושוב'77כלי" ד'רצוא אלו ענינים שבשני (שוב),
התורה  כללות ו'רצוא'78מתחלקת התשוקה א', :

ולהכלל  להתעלות ישראל דבני אש כרשפי באהבה
אלקות  להמשיך ו'שוב' ההמשכה וב', באלקות;

דיר  ולעשות בתחתונים למטה, יתברך לו .79ה

החילוק  עלֿדרך הם ושוב' ש'רצוא לומר, ויש
החודש): (ימי ועשרה השבוע) (ימי שבעה בין
מן  למעלה ועליה התשוקה עבודת על מורה 'רצוא'
מהגבלת  למעלה הנפש דכלות באופן עד העולם,
לבליֿגבול  שמגיע דעשרה, הענין עלֿדרך – הגוף
מלמעלה  העבודה הוא 'שוב' מהעולם). (שלמעלה
העבודה  למטה, בכלים אורות להמשיך – למטה

עלֿפי sebaכנשמה להמשיך צריכים שלזה דוקא,
הענין  עלֿדרך – והבריאה דהגוף וגדרים הכלים
היא  העבודה ושלימות הבריאה). (גדר דשבעה
וכלות  ה'רצוא' עם ביחד יחד: שניהם בחיבור
בגוף. כנשמה העבודה להיות צריכה הנפש,
שצריכים  הכוונה מורגשת להיות צריכה וב'רצוא'
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חל"ג 67) בלקו"ש בארוכה נת' .157 ע' ה'ש"ת השיחות ספר
(ס' תשמ"ח (נדחה) תמוז י"ז בלק, ש"פ שיחת ואילך. 156 ע'

ואילך). 526 ע' ח"ב השיחות
ובכ"מ.68) ג. לז, מקץ תו"א ראה
אֿב.69) כו, תענית משנה
רפמ"ו.70) שמו"ר
ברכה.71) ס"פ עה"ת בפירש"י הובא וש"נ. א. פז, שבת
כט.72) ז, קהלת
תש"נ.73) שלח ש"פ שיחת בארוכה ראה
נ,74) שה"ש ב. צב, שמע"צ בלקו"ת הובא הזהר, מאמר

קנג, זח"ג וראה – תקלד. ע' ח"ב תקס"ב אדה"ז מאמרי סע"ב.
ב.

זו,75) בשבת ד"שבעהֿעשר" הענין בין החילוק גם וזהו

שבעהֿעשר  שגם אף הבאה): (בשבת בתמוז" ו"שבעהֿעשר
הרי  עשרה), מספר על (נוסף שבעה המספר כולל בתמוז
הוא  שבע, דבחי' גם (שבעהֿעשר), הטוב בתמוז, בשבעהֿעשר

ימי במספר עבודת ycegdרק ע"י הבא החידוש על המורה ,
וצריכים  תענית. יום בגלוי הוא בתמוז שבעהֿעשר כי ה'מטה',
יום  השבת, ביום שכשחל (אלא התשובה עבודת ע"י להפכו
השבת). יום של (שביעי) גלוי דטוב הכח גם בזה יש השביעי,
מנינים  בב' הם ועשירי שביעי הרי – בתמוז עשירי בשבת ואילו
לפני  זהו כי החודש), בימי ועשירי השבוע, בימי (שביעי שונים
דשביעי  המעלה רק בגלוי שם ויש בתמוז. דשבעהֿעשר הירידה
ע"ד  – יחד  וחיבורם האדם), עבודת ע"י (הבאה דעשירי והמעלה

ועצ"ע.iiwicv`לאתבא בתיובתא.
ובכ"מ.76) ב). (נו, פרשתנו ריש לקו"ת
יז.77) יט, פרשתנו
בגימטריא78) ושוב" ש"רצוא בחוקותי dxezולהעיר (לקו"ת

אותיות  מ"ב), פ"א יצירה לספר הראב"ד (פי' תרי"א ג), מט,
משה  מפי ישראל ששמעו התורה מצוות התרי"א כנגד – יראת
כד, מכות – שמענום" הגבורה ש"מפי יהי' ולא אנכי (מלבד
(כללות  ושוב' ד'רצוא שהענין מרומז שבזה לומר, ויש רע"א).
מפי  ששמעו מצוות (תרי"א ה'מטה' עבודת ע"י בא התורה)

dyn.(
ובכ"מ.79) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zegiyn

להיות  צריך גופא וב'שוב' למטה; זאת להמשיך
חי" אתה כרחך ש"על שבהיותו 80מורגש כיון

למעלה. תמידי ב'רצוא' הוא נמצא בגוף  נשמה

דחודש  שבהענין לומר, יש יותר [ובפרטיות
ושוב' ד'רצוא הענינים שני בהדגשה ישנם (לבנה)

מושבך" יפקד כי "ונפקדת הלבנה 81– מיעוט :
מצד  שבא ביטולה, על מורה מושבך") ("יפקד
המשפיע), אור השמש, (אור לקבל שלה ה'רצוא'

פליט  לא למיבלע דטריד מביא 82ואיידי וזה ;
– ("ונפקדת") מחדש הלבנה למולד אחרֿכך
"להאיר  מחדש, הלבנה אור גילוי 'שוב', בבחינת

הארץ" ].83על

.Ë חג עם השייכות גם מובנת הנ"ל עלֿפי
ג' בתוך ובא שמתברך תמוז י"בֿי"ג הגאולה,

זו  דשבת הראשונים בתמוז 84הימים עשירי ,85:

בעולם, ועשרה דשבעה הגילוי את לפעול הכח
כיון  בתורה, קודם זאת שעושים מזה בא

וברא ש"קודשאֿבר  באורייתא אסתכל יךֿהוא
ומקיים  באורייתא בה מסתכל נש בר עלמא,

:86עלמא"

שתי  ישנן שבתורה ד), (סעיף לעיל דובר
[וכולל  שבעלֿפה ותורה תורהֿשבכתב דרגות:

קבלה  ולכן 87דברי מלמעלה, ניתנה תורהֿשבכתב .[
את  לגלות בעיקר כח נותנת והיא בגלוי שם מדובר
למעלה  מצד הבריאה ושלימות הגלוי הטוב
עלֿידי  בעיקר נתחדשה שבעלֿפה ותורה (שביעי).
כח  נותנת והיא שם מדובר ולכן האדם, עבודת
הבריאה  ושלימות הנעלם הטוב את לגלות בעיקר

ה'מטה'. עבודת עלֿידי שנפעל

דתורה  נגלה בין החילוק זהו יותר, בפרטיות
ונשמתא  דאורייתא גופא התורה, ופנימיות

את 88דאורייתא  בעיקר המגלה דתורה נגלה :
בפועל, במעשה להתנהג שצריכים כפי ההלכות
יהודי  של – הגוף – הגלוי החלק עם בעיקר קשור
העולם) (ואת היהודי את מקשר וזה העולם, ושל
(אלקות  דקודשאֿבריךֿהוא גליא בחינת עם
בעיקר  מדברת התורה פנימיות לעולם). שבערך
 ֿ ועל ודהעולם, דהאדם ונשמה הפנימיות אודות
 ֿ דקודשאֿבריך סתים בחינת עם מתקשרים ידיֿזה

מהעולם).89הוא  לגמרי שלמעלה (אלקות

הגלוי  הטוב את לגלות שהכח מובן, ומזה
דתורה, גליא עלֿידי בעיקר הוא (שבעה), בעולם
הטוב  עד (עשרה), הפנימי הטוב את לגלות והכח

הנסתרים  (בחסדים בזה 90הנעלם וכיוצא בתענית (
שרואים  וכפי התורה. פנימיות עלֿידי הוא –
יכול  הדבר, ונשמת פנימיות הבנת שעלֿידי בפועל,
שבגלוי  אףֿעלֿפי הנעלם, הטוב את גם שם לראות
הטוב). (היפך להיפך שרואים או זאת, רואים אין

שבעלֿפה  שתורה הגם לומר, יש ועלֿפיֿזה
הרי  למטה, האדם עבודת עלֿידי נתגלתה בכללות
כיון  – התורה דפנימיות בגילוי יתירה בהדגשה זה

בחינת את לגלות ֿ mizqשבכדי (ועלֿידי דאורייתא
ה  בגלוי mizqזה ניתנה שלא דקודשאֿבריךֿהוא),

ד  ליגיעה דוקא להגיע צריכים – zcearלמטה
mc`d לוחות לגבי שניות דלוחות המעלה [עלֿדרך

תורה ר  לגבי שבעלֿפה דתורה – ובכלל אשונות,
שבכתב].

דפנימיות  שהגילוי לכך הטעמים אחד וזהו
שמתווספים  וקדמוני) קניזי (קיני מוחין (ג' התורה
ב"אריכות  העבודה עלֿידי דוקא בא לעתידֿלבוא)
מצרים  מגלות ארוך בערך (שלא הזה" הגלות

במתןֿתורה) הנגלית דתורה לגילוי ,91שהביא
זכו" חיים ("טועמיה זה בדורות92ומעין (mipexg`d

החכמה" זאת לגלות מ"מצוה החל דגלות, (דוקא)
האריז"ל  ד"יפוצו 93בזמן באופן ואחרֿכך ,

הבעלֿשםֿטוב  עלֿידי חוצה" ֿ 94מעיינותיך ואחר ,
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ספ"ד.80) אבות
יח.81) כ, שמואלֿב
ב.82) ח, חולין ראה
יז.83) א, בראשית
סע"א).84) קו, (פסחים שבתא" "בתר
היתה85) שעברה ששבת הגאולה.b'להעיר התחלת תמוז,

מאז  השבוע ימי ז' שעברו לאחרי באה בתמוז, עשירי זו, ושבת
מוחין  בג' העבודה זה עם וביחד המדות. ז' בבירור העבודה –
מתברך  שמיני' (בתמוז), עשר דבחי' הגילוי נעשה – תמוז) (דג'

תמוז. י"בֿי"ג
ע"ב.86) ריש קסא, זח"ב
ס"ו.87) לעיל ראה

א.88) קנב, זח"ג
א.89) עג, שם זוהר ראה
ובכ"מ.90) פכ"ו. תניא ראה
א).91) (מט, שמות ר"פ תו"א
וש"נ.92) .173 ע' ח"כ לקו"ש ראה
ב).93) (קמב, סכ"ו אגה"ק תניא
בתחלתו.94) טוב שם (כתר דהבעש"ט הידועה באגה"ק ראה

ובכ"מ).



לי `"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zegiyn

[כפתגם  ולשמחה לששון אלו ימים יהפכו כאשר
בשבת:67הידוע  שחל בתמוז לשבעהֿעשר בנוגע

לששון  ויהפך בשלימות נדחה שיהיה הלואי
ולשמחה].

עשירי  שבת עלֿידי יותר עוד מתוסף ובזה
הרי  בשבת, חל בתמוז שבעהֿעשר כאשר בתמוז:
 ֿ שבעה שבת מתברך שממנו – שלפניֿזה השבת
בחודש  עשירי יום תמיד הוא – בתמוז עשר
השביעי  מענין הרמז: בדרך לומר ויש (תמוז).
הגלוי  דהטוב החיבור – (בחודש) והעשירי (שבת)
– ה'מטה') עבודת עלֿידי (שמתגלה הנעלם והטוב

המשכה  (מלשון הברכה ונתינתֿכח 68נמשכת (
לפע  הבאה המעלות לשבת דב' החיבור את ול

דשבת  הטוב גילוי בתמוז: שבעהֿעשר בשבת
בשבעהֿעשר  הפנימי הטוב וגילוי מלמעלה), (הבא

(בגימטריא) –a"eh.בתמוז –

ש"בשבעהֿעשר  מה עם גם זה לקשר ויש
הלוחות" נשתברו הלוחות 69בתמוז דשבירת בענין :

בתורה  הריבוי נוסף (שעלֿידו פנימי טוב ישנו
לוחות  מצד שהיה מכפי יותר השניות בלוחות

במדרש  כדאיתא הקב"ה 70הראשונות, אמר ולכן .(
מתגלה 71למשה  העילוי ששברת": כחך "יישר

– ה'מטה') (עבודת האדם של "כחך" עלֿידי דוקא
שבזה  (אלא התשובה דעבודת המעלה עלֿדרך
שאומר  מהקב"ה, הסיוע את גם אחרֿכך מקבלים

כחך"). "יישר
הארבעים  בתוך שהיא – שלפניֿזה ובשבת
קודם  סיני, בהר משה שהיה הראשונים ימים
דלוחות  המעלה בגלוי מודגשת – הלוחות שבירת
ש"עשה  זה מצד הצדיקים, עבודת – ראשונות

ישר" האדם את גם 72האלקים ישנה שבזה אלא ,
ה'מטה' עבודת עלֿידי שבאה דעשירי 73המעלה

לאתבא  בתיובתא)74(עלֿדרך .75צדיקייא

.Á דשבת השבוע פרשת עם השייכות ולהוסיף
חוקת: פרשת – זו

חוקת "זאת שנאמר לכך על dxezdהטעם "
רק  לכאורה שהיא (אףֿעלֿפי אדומה פרה מצות

בחסידות  מבואר – בתורה) אחת כיון 76מצוה ,
ד'רצוא  הענינים משני כלולה אדומה פרה שמצות
אל  חיים מים "ונתן (רצוא), הפרה שריפת ושוב':

ושוב'77כלי" ד'רצוא אלו ענינים שבשני (שוב),
התורה  כללות ו'רצוא'78מתחלקת התשוקה א', :

ולהכלל  להתעלות ישראל דבני אש כרשפי באהבה
אלקות  להמשיך ו'שוב' ההמשכה וב', באלקות;

דיר  ולעשות בתחתונים למטה, יתברך לו .79ה

החילוק  עלֿדרך הם ושוב' ש'רצוא לומר, ויש
החודש): (ימי ועשרה השבוע) (ימי שבעה בין
מן  למעלה ועליה התשוקה עבודת על מורה 'רצוא'
מהגבלת  למעלה הנפש דכלות באופן עד העולם,
לבליֿגבול  שמגיע דעשרה, הענין עלֿדרך – הגוף
מלמעלה  העבודה הוא 'שוב' מהעולם). (שלמעלה
העבודה  למטה, בכלים אורות להמשיך – למטה

עלֿפי sebaכנשמה להמשיך צריכים שלזה דוקא,
הענין  עלֿדרך – והבריאה דהגוף וגדרים הכלים
היא  העבודה ושלימות הבריאה). (גדר דשבעה
וכלות  ה'רצוא' עם ביחד יחד: שניהם בחיבור
בגוף. כנשמה העבודה להיות צריכה הנפש,
שצריכים  הכוונה מורגשת להיות צריכה וב'רצוא'
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חל"ג 67) בלקו"ש בארוכה נת' .157 ע' ה'ש"ת השיחות ספר
(ס' תשמ"ח (נדחה) תמוז י"ז בלק, ש"פ שיחת ואילך. 156 ע'

ואילך). 526 ע' ח"ב השיחות
ובכ"מ.68) ג. לז, מקץ תו"א ראה
אֿב.69) כו, תענית משנה
רפמ"ו.70) שמו"ר
ברכה.71) ס"פ עה"ת בפירש"י הובא וש"נ. א. פז, שבת
כט.72) ז, קהלת
תש"נ.73) שלח ש"פ שיחת בארוכה ראה
נ,74) שה"ש ב. צב, שמע"צ בלקו"ת הובא הזהר, מאמר

קנג, זח"ג וראה – תקלד. ע' ח"ב תקס"ב אדה"ז מאמרי סע"ב.
ב.

זו,75) בשבת ד"שבעהֿעשר" הענין בין החילוק גם וזהו

שבעהֿעשר  שגם אף הבאה): (בשבת בתמוז" ו"שבעהֿעשר
הרי  עשרה), מספר על (נוסף שבעה המספר כולל בתמוז
הוא  שבע, דבחי' גם (שבעהֿעשר), הטוב בתמוז, בשבעהֿעשר

ימי במספר עבודת ycegdרק ע"י הבא החידוש על המורה ,
וצריכים  תענית. יום בגלוי הוא בתמוז שבעהֿעשר כי ה'מטה',
יום  השבת, ביום שכשחל (אלא התשובה עבודת ע"י להפכו
השבת). יום של (שביעי) גלוי דטוב הכח גם בזה יש השביעי,
מנינים  בב' הם ועשירי שביעי הרי – בתמוז עשירי בשבת ואילו
לפני  זהו כי החודש), בימי ועשירי השבוע, בימי (שביעי שונים
דשביעי  המעלה רק בגלוי שם ויש בתמוז. דשבעהֿעשר הירידה
ע"ד  – יחד  וחיבורם האדם), עבודת ע"י (הבאה דעשירי והמעלה

ועצ"ע.iiwicv`לאתבא בתיובתא.
ובכ"מ.76) ב). (נו, פרשתנו ריש לקו"ת
יז.77) יט, פרשתנו
בגימטריא78) ושוב" ש"רצוא בחוקותי dxezולהעיר (לקו"ת

אותיות  מ"ב), פ"א יצירה לספר הראב"ד (פי' תרי"א ג), מט,
משה  מפי ישראל ששמעו התורה מצוות התרי"א כנגד – יראת
כד, מכות – שמענום" הגבורה ש"מפי יהי' ולא אנכי (מלבד
(כללות  ושוב' ד'רצוא שהענין מרומז שבזה לומר, ויש רע"א).
מפי  ששמעו מצוות (תרי"א ה'מטה' עבודת ע"י בא התורה)

dyn.(
ובכ"מ.79) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zegiyn

להיות  צריך גופא וב'שוב' למטה; זאת להמשיך
חי" אתה כרחך ש"על שבהיותו 80מורגש כיון

למעלה. תמידי ב'רצוא' הוא נמצא בגוף  נשמה

דחודש  שבהענין לומר, יש יותר [ובפרטיות
ושוב' ד'רצוא הענינים שני בהדגשה ישנם (לבנה)

מושבך" יפקד כי "ונפקדת הלבנה 81– מיעוט :
מצד  שבא ביטולה, על מורה מושבך") ("יפקד
המשפיע), אור השמש, (אור לקבל שלה ה'רצוא'

פליט  לא למיבלע דטריד מביא 82ואיידי וזה ;
– ("ונפקדת") מחדש הלבנה למולד אחרֿכך
"להאיר  מחדש, הלבנה אור גילוי 'שוב', בבחינת

הארץ" ].83על

.Ë חג עם השייכות גם מובנת הנ"ל עלֿפי
ג' בתוך ובא שמתברך תמוז י"בֿי"ג הגאולה,

זו  דשבת הראשונים בתמוז 84הימים עשירי ,85:

בעולם, ועשרה דשבעה הגילוי את לפעול הכח
כיון  בתורה, קודם זאת שעושים מזה בא

וברא ש"קודשאֿבר  באורייתא אסתכל יךֿהוא
ומקיים  באורייתא בה מסתכל נש בר עלמא,

:86עלמא"

שתי  ישנן שבתורה ד), (סעיף לעיל דובר
[וכולל  שבעלֿפה ותורה תורהֿשבכתב דרגות:

קבלה  ולכן 87דברי מלמעלה, ניתנה תורהֿשבכתב .[
את  לגלות בעיקר כח נותנת והיא בגלוי שם מדובר
למעלה  מצד הבריאה ושלימות הגלוי הטוב
עלֿידי  בעיקר נתחדשה שבעלֿפה ותורה (שביעי).
כח  נותנת והיא שם מדובר ולכן האדם, עבודת
הבריאה  ושלימות הנעלם הטוב את לגלות בעיקר

ה'מטה'. עבודת עלֿידי שנפעל

דתורה  נגלה בין החילוק זהו יותר, בפרטיות
ונשמתא  דאורייתא גופא התורה, ופנימיות

את 88דאורייתא  בעיקר המגלה דתורה נגלה :
בפועל, במעשה להתנהג שצריכים כפי ההלכות
יהודי  של – הגוף – הגלוי החלק עם בעיקר קשור
העולם) (ואת היהודי את מקשר וזה העולם, ושל
(אלקות  דקודשאֿבריךֿהוא גליא בחינת עם
בעיקר  מדברת התורה פנימיות לעולם). שבערך
 ֿ ועל ודהעולם, דהאדם ונשמה הפנימיות אודות
 ֿ דקודשאֿבריך סתים בחינת עם מתקשרים ידיֿזה

מהעולם).89הוא  לגמרי שלמעלה (אלקות

הגלוי  הטוב את לגלות שהכח מובן, ומזה
דתורה, גליא עלֿידי בעיקר הוא (שבעה), בעולם
הטוב  עד (עשרה), הפנימי הטוב את לגלות והכח

הנסתרים  (בחסדים בזה 90הנעלם וכיוצא בתענית (
שרואים  וכפי התורה. פנימיות עלֿידי הוא –
יכול  הדבר, ונשמת פנימיות הבנת שעלֿידי בפועל,
שבגלוי  אףֿעלֿפי הנעלם, הטוב את גם שם לראות
הטוב). (היפך להיפך שרואים או זאת, רואים אין

שבעלֿפה  שתורה הגם לומר, יש ועלֿפיֿזה
הרי  למטה, האדם עבודת עלֿידי נתגלתה בכללות
כיון  – התורה דפנימיות בגילוי יתירה בהדגשה זה

בחינת את לגלות ֿ mizqשבכדי (ועלֿידי דאורייתא
ה  בגלוי mizqזה ניתנה שלא דקודשאֿבריךֿהוא),

ד  ליגיעה דוקא להגיע צריכים – zcearלמטה
mc`d לוחות לגבי שניות דלוחות המעלה [עלֿדרך

תורה ר  לגבי שבעלֿפה דתורה – ובכלל אשונות,
שבכתב].

דפנימיות  שהגילוי לכך הטעמים אחד וזהו
שמתווספים  וקדמוני) קניזי (קיני מוחין (ג' התורה
ב"אריכות  העבודה עלֿידי דוקא בא לעתידֿלבוא)
מצרים  מגלות ארוך בערך (שלא הזה" הגלות

במתןֿתורה) הנגלית דתורה לגילוי ,91שהביא
זכו" חיים ("טועמיה זה בדורות92ומעין (mipexg`d

החכמה" זאת לגלות מ"מצוה החל דגלות, (דוקא)
האריז"ל  ד"יפוצו 93בזמן באופן ואחרֿכך ,

הבעלֿשםֿטוב  עלֿידי חוצה" ֿ 94מעיינותיך ואחר ,
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ספ"ד.80) אבות
יח.81) כ, שמואלֿב
ב.82) ח, חולין ראה
יז.83) א, בראשית
סע"א).84) קו, (פסחים שבתא" "בתר
היתה85) שעברה ששבת הגאולה.b'להעיר התחלת תמוז,

מאז  השבוע ימי ז' שעברו לאחרי באה בתמוז, עשירי זו, ושבת
מוחין  בג' העבודה זה עם וביחד המדות. ז' בבירור העבודה –
מתברך  שמיני' (בתמוז), עשר דבחי' הגילוי נעשה – תמוז) (דג'

תמוז. י"בֿי"ג
ע"ב.86) ריש קסא, זח"ב
ס"ו.87) לעיל ראה

א.88) קנב, זח"ג
א.89) עג, שם זוהר ראה
ובכ"מ.90) פכ"ו. תניא ראה
א).91) (מט, שמות ר"פ תו"א
וש"נ.92) .173 ע' ח"כ לקו"ש ראה
ב).93) (קמב, סכ"ו אגה"ק תניא
בתחלתו.94) טוב שם (כתר דהבעש"ט הידועה באגה"ק ראה

ובכ"מ).



ypz'd"`לב fenz c"ei ,zweg t"y zegiyn

(באופן  בחכמהֿבינהֿודעת בהתלבשות – כך
דאדמו"ר 95דיתפרנסון  חב"ד חסידות תורת עלֿידי (

דור  ובכל מקומו, ממלאי נשיאינו ורבותינו הזקן
דפנימיות  בגילוי ויותר יותר עוד מתווסף – ודור
(כדלקמן), התורה סודות (– מזה ו (יתירה התורה,

לדור  שמדור כיון לשאול: אפשר דלכאורה,
בני  ראשונים "אם הדורות, בירידת מתווסף
אנשים, בני ראשונים ואם אנשים. בני אנו מלאכים,

וכו'" בדורות 96אנו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
דמשיחא  דעקבתא יתכן 97האחרונים כיצד –

התורה, פנימיות ובהרחבה, נתגלתה, אז שדוקא
הראשונים?! מבדורות יותר

בזה  למטה,98והביאור העבודה עלֿידי דוקא :
שישנם  מכפי (יותר הסתומים הענינים את מגלים
שדווקא  לעיל, האמור עלֿדרך מצדֿעצמם). בגילוי
(עשר  מוחין דג' הגילוי נעשה האדם עבודת עלֿידי
בבריאה  בגלוי נמצאים שלא הענינים ארצות),
הקב"ה), של בריאה בהיותה (אפילו מצדֿעצמה

פרץ" תולדות ד"אלה העילוי שלמעלה 27עד ,
ב  והארץ השמים תולדות .20הבראם"מ"אלה

העבודה  עלֿידי שדווקא מובן, ועלֿדרךֿזה
– האחרונים בדורות ובפרט הגלות, בחושך
מתווסף  ולכן התורה. דפנימיות המעיינות מתגלים
דור. שבכל הירידה עלֿידי דוקא ודור דור בכל בזה

.È,בתמוז עשירי זו, דשבת השייכות מובנת בזה
הגאולה: חג עם

תמוז  די"בֿי"ג וגאולה המאסר שעלֿידי ידוע
(המאסר  שזה עד חוצה, המעיינות בהפצת נתווסף
ממדינה  הגאולה בעל ליציאת הביא והגאולה)
כדור  ב"חצי בואו – השתלשלות ולאחרי ההיא,
התורה, דפנימיות בגילוי הוסיף וזה התחתון",
 ֿ שלפני בדורות ההפצה לגבי אפילו דהפצה באופן
שאין  בחוצה עד תבל, קצוי בכל מגיע שזה עד זה,

ממנו  .99חוצה

דפעולה  באופן נמשך התורה דפנימיות והגילוי
התלמידים  עלֿידי – הגאולה) (מזמן נמשכת
מו"ח  כ"ק הגאולה, דבעל תלמידיו ותלמידי

הכל" הוא ו"הנשיא דורנו, נשיא הוא 100אדמו"ר –
ובפרט  זה, דדור ("הכל") ישראל בני לכל כח נותן
אל  פנים בשר, בעיני לראותו שזכו תלמידיו עלֿידי
"מזלייהו  הרי כולם שאצל לזה (נוסף פנים,

פועלת 101חזי" הדור ונשיא הצדיק פני וראיית ,(
ראו, שהם מה בהם ומשתקף שניכר עד ִָּברֹואים,
מעיינותיך  ד"יפוצו בעבודתם – ולכלֿלראש כולל

חוצה",

ובפרט  לשנה, משנה ומתפשט שהולך ובאופן
בפועל, שרואים כפי – אחרונות הכי בשנים
הלאה  ומדפיסים והדפיסו זכינו האחרונות שבשנים
 ֿ בכתב עדֿעתה שהיו חסידות דמאמרי גדול ריבוי
שהיו  ענינים גם עד סגולה, ליחידי רק ובגלוי יד
מדפיסים  עכשיו ודוקא מכולם, גנוזים עדֿעתה

לכל  מתפרסמים והם אותם

ושל  אלו כל של זכותם וגדול חלקם [ואשרי –
וממשיכים  שהתעסקו שיחיו, חלציהם יוצאי
בממונם, סיוע עלֿידי הספרים, בהדפסת להתעסק

– בזה]. וכיוצא בגופם טירחא או

נותן  – התורה וסודות התורה דפנימיות והגילוי
מגדרי  שלמעלה הענינים את גם בעולם לגלות כח

כידוע  עשר), (בחינת גילוי 102העולם שעלֿידי
חסידות  המסבירה בכלל, חב"ד חסידות תורת
כפי  ובפרט הבהמית, דנפש בשכל עד האדם בשכל
מיוחד  כח מקבלים האחרונים, בדורות בזה שנוסף

לאל  כלים העולם מעניני שהעולם לעשות עד קות,
שבמציאות  – בתחתונים יתברך לו דירה ֵֶָיעׂשה
שלמעלה  דאלקות הגילוי יהיה (שבעה) העולם

יתברך. עצמותו עד (עשרה), מהעולם

כשחג  זו, שנה בקביעות יותר עוד נוסף ובזה
פרשת  ושבת בתמוז, עשירי משבת מתברך הגאולה
דשביעי  הענינים שני חיבור על שמרמז – חוקת
ואלקות  שב)עולם (אלקות ושוב'), ('רצוא ועשירי

מהעולם. שלמעלה

האמיתית  לגאולה מיד הכנה נעשה שזה עד
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כסא 95) לספרו. המק"מ הקדמת וראה בסופו. ת"ו התקו"ז ל'
ועוד. שם. לתקו"ז מלך

שקלים 96) ה"ג. פ"א דמאי ירושלמי גם וראה ב. קיב, שבת
.(14 הערה 281 ע' חט"ו לקו"ש (וראה ח פ"ס, ב"ר רפ"ה.

ב.97) מט, סוטה משנה ראה
שוה"ג 98) החסידות תורת של ענינה קונטרס עד"ז ראה

.55 להערה
ואילך.99) 37 ע' שנים" יובל – סיון כ"ח "קובץ בכ"ז ראה

כא.epzyxtפירש"י100) כא,
רע"א.101) צד, סנהדרין א. ג, מגילה ראה
פח.102) ע' תרפ"ה סה"מ ראה

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zegiyn

[כידוע  חוצה 94והשלימה המעיינות הפצת שעלֿידי
כשיהיה  משיחא], מלכא דא מר" "אתי את מביאים
המעלה  הן ועשירי: דשביעי החיבור שלימות
(בשבעת  הבריאה מצד שהוא כפי העולם ושלימות
הבריאה  ושלימות החידוש והן בראשית), ימי
תולדות  "אלה – האדם עבודת עלֿידי שנפעל

יחד.27פרץ" המעלות שתי וחיבור ,

.‡È והוראה לימוד ללמוד צריכים דבר מכל
הבעלֿשםֿטוב  (כתורת ה' בעבודת פרטית

עלֿפי 103הידועה  מקביעות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,(
ובפרט  בחודש, ויום בשבוע דיום החיבור – תורה
העשירי  ויום בשבוע השביעי יום – זה ביום

בחודש.

בזה: הלימודים אחד

mei lka כפולה עבודה יהודי אצל להיות צריכה
במציאות  שיפעל השבוע", ד"ימי העבודה (א) –
ד"ימי  העבודה (ב) אלקות. יגלה ושם העולם,
שיש  מכפי יותר בבריאה, חידוש שיפעל החודש",

מצדֿעצמה. בה

של  עבודתו בסדר רואים אלו עבודות שתי את
אני  ב"מודה היום: בתחילת ומיד יום, בכל יהודי

משנתו  כשניעור מיד אומר (שיהודי )104לפניך"
" (א) ענינים: שני על מודה בי zxfgdyהוא

לו  (שהיתה נשמתו לו החזיר שהקב"ה – נשמתי"
עם  קשור שזה אומרת, זאת וכו'). שלשום אתמול,
יהודי  כל עם מתנהג שהקב"ה כפי ה"טבעי" הסדר
לזה  ובהתאם בוקר. בכל אדם) כל עם (ועלֿדרךֿזה
דרך  על עבודתו שעושה – היהודי של עבודתו היא

" (ב) הטבע. בסדר `jzpenהרגיל, dax על מרמז "
ממדידה  למעלה "רבה", שהוא אלקות גילוי
לעורר  צריך וזה והרגיל). הטבעי (דהסדר והגבלה
ד"רבה", באופן עבודה – מדה כנגד מדה – ביהודי

שלו. מרגילות למעלה

אלו  ענינים שני משתקפים יותר, בכללות
ברכות  אומרים תחילה השחר: ברכות בהמשך
העולם  את מנהיג הקב"ה שבו האופן עם הקשורות
בין  להבחין בינה לשכוי "הנותן – הטבע) (בלבושי

אסורים", "מתיר עורים", "פוקח לילה", ובין יום
ברכת105וכו' את אומרים אחרֿכך .dxezd

מתורהֿשבכתב  חלקים אומרים לזה (ובהמשך
(במעלה) קדמה שתורה – שבעלֿפה) ותורה

.106לעולם 

אופני  שני בכללות יהודי אצל גם ישנם וכך
– האדם) זה קטן, (עולם מעצמו החל עבודה,
עם  שקשור בעולם, וחלקו הגוף דבירור העבודה
דגילוי  והעבודה (שביעי). העולם דטבע ההגבלות
המצוות, וקיום התורה בלימוד ועבודה הנשמה,

(עשירי). העולם מהגבלת שלמעלה

שיש  מבין קטן ילד אפילו בפשטות: גם כמובן
חיות  מקבל גופו ונשמה. גוף – חלקים שני לו
בכלל  ומתנהג ושתיה, אכילה עלֿידי הטבע בדרך
מוסתרת  ונשמתו דהעולם. הטבעי הסדר עלֿפי
אבל  בעיניו), אותה רואה הוא (אין מצדֿעצמה
(רוחני) עלֿגופני כח בו שיש ומבין מרגיש הוא
דבר  בהיותו – שגופו גם, מבין הילד אותו. שמחיה
מוגבל  – בעיניו בגלוי רואה הוא אותו גשמי,
מאכל  של מסויימת מידה ודורש מסויימת, במידה
שהיא  – נשמתו מהֿשאיןֿכן שיחיה. בכדי ומשקה
לה  אין – ממש) ממעל אלוקה (חלק רוחניות
שהעבודה  מבין, הוא הרי ולכן גשמיות. הגבלות
– הקב"ה את יעבוד שהגוף גופו, עם שעושה
שעושה  והעבודה והעולם. הגוף הגבלות עם קשור

אלו. הגבלות ללא היא נשמתו, עם

ובכללות  דרגות, ישנן – עצמה בנשמה גם וכך
הנשמה. וחיצוניות הנשמה פנימיות דרגות: שתי –
בנפש  לו שנוגעים שבדברים מבין, ילד שגם כפי
(ורודף  נפשו בפנימיות שנוגעים דברים ישנם –
רק  שנוגעים ודברים רבה), בחזקה אחריהם
ועד  אחריהם, רודף הוא (אין נפשו בחיצוניות
בעבודתו  גם וכך אודותם). לשכוח לפעמים שיכול
עם  קשורה הנשמה חיצוניות – הנשמה חלקי בשני
הנשמה, דפנימיות להעבודה ביחס והגבלה, מדידה

למעל  והגבלה.שהיא ממדידה ה

בתורה  יהודי של בעבודתו גם הוא עלֿדרךֿזה
דאורייתא  גופא בין החילוק ישנו – עצמם ומצוות
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(103.6 בהערה נסמן
במקומו.104) אדה"ז סידור
ב.105) ס, ברכות ראה

ב.106) פ"י, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש א. נד, פסחים ראה
ס"ע  תש"ח סה"מ וראה א. מט, זח"ב וש"נ. ד. וישב תנחומא
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(באופן  בחכמהֿבינהֿודעת בהתלבשות – כך
דאדמו"ר 95דיתפרנסון  חב"ד חסידות תורת עלֿידי (

דור  ובכל מקומו, ממלאי נשיאינו ורבותינו הזקן
דפנימיות  בגילוי ויותר יותר עוד מתווסף – ודור
(כדלקמן), התורה סודות (– מזה ו (יתירה התורה,

לדור  שמדור כיון לשאול: אפשר דלכאורה,
בני  ראשונים "אם הדורות, בירידת מתווסף
אנשים, בני ראשונים ואם אנשים. בני אנו מלאכים,

וכו'" בדורות 96אנו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
דמשיחא  דעקבתא יתכן 97האחרונים כיצד –

התורה, פנימיות ובהרחבה, נתגלתה, אז שדוקא
הראשונים?! מבדורות יותר

בזה  למטה,98והביאור העבודה עלֿידי דוקא :
שישנם  מכפי (יותר הסתומים הענינים את מגלים
שדווקא  לעיל, האמור עלֿדרך מצדֿעצמם). בגילוי
(עשר  מוחין דג' הגילוי נעשה האדם עבודת עלֿידי
בבריאה  בגלוי נמצאים שלא הענינים ארצות),
הקב"ה), של בריאה בהיותה (אפילו מצדֿעצמה

פרץ" תולדות ד"אלה העילוי שלמעלה 27עד ,
ב  והארץ השמים תולדות .20הבראם"מ"אלה

העבודה  עלֿידי שדווקא מובן, ועלֿדרךֿזה
– האחרונים בדורות ובפרט הגלות, בחושך
מתווסף  ולכן התורה. דפנימיות המעיינות מתגלים
דור. שבכל הירידה עלֿידי דוקא ודור דור בכל בזה

.È,בתמוז עשירי זו, דשבת השייכות מובנת בזה
הגאולה: חג עם

תמוז  די"בֿי"ג וגאולה המאסר שעלֿידי ידוע
(המאסר  שזה עד חוצה, המעיינות בהפצת נתווסף
ממדינה  הגאולה בעל ליציאת הביא והגאולה)
כדור  ב"חצי בואו – השתלשלות ולאחרי ההיא,
התורה, דפנימיות בגילוי הוסיף וזה התחתון",
 ֿ שלפני בדורות ההפצה לגבי אפילו דהפצה באופן
שאין  בחוצה עד תבל, קצוי בכל מגיע שזה עד זה,

ממנו  .99חוצה

דפעולה  באופן נמשך התורה דפנימיות והגילוי
התלמידים  עלֿידי – הגאולה) (מזמן נמשכת
מו"ח  כ"ק הגאולה, דבעל תלמידיו ותלמידי

הכל" הוא ו"הנשיא דורנו, נשיא הוא 100אדמו"ר –
ובפרט  זה, דדור ("הכל") ישראל בני לכל כח נותן
אל  פנים בשר, בעיני לראותו שזכו תלמידיו עלֿידי
"מזלייהו  הרי כולם שאצל לזה (נוסף פנים,

פועלת 101חזי" הדור ונשיא הצדיק פני וראיית ,(
ראו, שהם מה בהם ומשתקף שניכר עד ִָּברֹואים,
מעיינותיך  ד"יפוצו בעבודתם – ולכלֿלראש כולל

חוצה",

ובפרט  לשנה, משנה ומתפשט שהולך ובאופן
בפועל, שרואים כפי – אחרונות הכי בשנים
הלאה  ומדפיסים והדפיסו זכינו האחרונות שבשנים
 ֿ בכתב עדֿעתה שהיו חסידות דמאמרי גדול ריבוי
שהיו  ענינים גם עד סגולה, ליחידי רק ובגלוי יד
מדפיסים  עכשיו ודוקא מכולם, גנוזים עדֿעתה

לכל  מתפרסמים והם אותם

ושל  אלו כל של זכותם וגדול חלקם [ואשרי –
וממשיכים  שהתעסקו שיחיו, חלציהם יוצאי
בממונם, סיוע עלֿידי הספרים, בהדפסת להתעסק

– בזה]. וכיוצא בגופם טירחא או

נותן  – התורה וסודות התורה דפנימיות והגילוי
מגדרי  שלמעלה הענינים את גם בעולם לגלות כח

כידוע  עשר), (בחינת גילוי 102העולם שעלֿידי
חסידות  המסבירה בכלל, חב"ד חסידות תורת
כפי  ובפרט הבהמית, דנפש בשכל עד האדם בשכל
מיוחד  כח מקבלים האחרונים, בדורות בזה שנוסף

לאל  כלים העולם מעניני שהעולם לעשות עד קות,
שבמציאות  – בתחתונים יתברך לו דירה ֵֶָיעׂשה
שלמעלה  דאלקות הגילוי יהיה (שבעה) העולם

יתברך. עצמותו עד (עשרה), מהעולם

כשחג  זו, שנה בקביעות יותר עוד נוסף ובזה
פרשת  ושבת בתמוז, עשירי משבת מתברך הגאולה
דשביעי  הענינים שני חיבור על שמרמז – חוקת
ואלקות  שב)עולם (אלקות ושוב'), ('רצוא ועשירי

מהעולם. שלמעלה

האמיתית  לגאולה מיד הכנה נעשה שזה עד
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כסא 95) לספרו. המק"מ הקדמת וראה בסופו. ת"ו התקו"ז ל'
ועוד. שם. לתקו"ז מלך

שקלים 96) ה"ג. פ"א דמאי ירושלמי גם וראה ב. קיב, שבת
.(14 הערה 281 ע' חט"ו לקו"ש (וראה ח פ"ס, ב"ר רפ"ה.

ב.97) מט, סוטה משנה ראה
שוה"ג 98) החסידות תורת של ענינה קונטרס עד"ז ראה

.55 להערה
ואילך.99) 37 ע' שנים" יובל – סיון כ"ח "קובץ בכ"ז ראה

כא.epzyxtפירש"י100) כא,
רע"א.101) צד, סנהדרין א. ג, מגילה ראה
פח.102) ע' תרפ"ה סה"מ ראה
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[כידוע  חוצה 94והשלימה המעיינות הפצת שעלֿידי
כשיהיה  משיחא], מלכא דא מר" "אתי את מביאים
המעלה  הן ועשירי: דשביעי החיבור שלימות
(בשבעת  הבריאה מצד שהוא כפי העולם ושלימות
הבריאה  ושלימות החידוש והן בראשית), ימי
תולדות  "אלה – האדם עבודת עלֿידי שנפעל

יחד.27פרץ" המעלות שתי וחיבור ,

.‡È והוראה לימוד ללמוד צריכים דבר מכל
הבעלֿשםֿטוב  (כתורת ה' בעבודת פרטית

עלֿפי 103הידועה  מקביעות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,(
ובפרט  בחודש, ויום בשבוע דיום החיבור – תורה
העשירי  ויום בשבוע השביעי יום – זה ביום

בחודש.

בזה: הלימודים אחד

mei lka כפולה עבודה יהודי אצל להיות צריכה
במציאות  שיפעל השבוע", ד"ימי העבודה (א) –
ד"ימי  העבודה (ב) אלקות. יגלה ושם העולם,
שיש  מכפי יותר בבריאה, חידוש שיפעל החודש",

מצדֿעצמה. בה

של  עבודתו בסדר רואים אלו עבודות שתי את
אני  ב"מודה היום: בתחילת ומיד יום, בכל יהודי

משנתו  כשניעור מיד אומר (שיהודי )104לפניך"
" (א) ענינים: שני על מודה בי zxfgdyהוא

לו  (שהיתה נשמתו לו החזיר שהקב"ה – נשמתי"
עם  קשור שזה אומרת, זאת וכו'). שלשום אתמול,
יהודי  כל עם מתנהג שהקב"ה כפי ה"טבעי" הסדר
לזה  ובהתאם בוקר. בכל אדם) כל עם (ועלֿדרךֿזה
דרך  על עבודתו שעושה – היהודי של עבודתו היא

" (ב) הטבע. בסדר `jzpenהרגיל, dax על מרמז "
ממדידה  למעלה "רבה", שהוא אלקות גילוי
לעורר  צריך וזה והרגיל). הטבעי (דהסדר והגבלה
ד"רבה", באופן עבודה – מדה כנגד מדה – ביהודי

שלו. מרגילות למעלה

אלו  ענינים שני משתקפים יותר, בכללות
ברכות  אומרים תחילה השחר: ברכות בהמשך
העולם  את מנהיג הקב"ה שבו האופן עם הקשורות
בין  להבחין בינה לשכוי "הנותן – הטבע) (בלבושי

אסורים", "מתיר עורים", "פוקח לילה", ובין יום
ברכת105וכו' את אומרים אחרֿכך .dxezd

מתורהֿשבכתב  חלקים אומרים לזה (ובהמשך
(במעלה) קדמה שתורה – שבעלֿפה) ותורה

.106לעולם 

אופני  שני בכללות יהודי אצל גם ישנם וכך
– האדם) זה קטן, (עולם מעצמו החל עבודה,
עם  שקשור בעולם, וחלקו הגוף דבירור העבודה
דגילוי  והעבודה (שביעי). העולם דטבע ההגבלות
המצוות, וקיום התורה בלימוד ועבודה הנשמה,

(עשירי). העולם מהגבלת שלמעלה

שיש  מבין קטן ילד אפילו בפשטות: גם כמובן
חיות  מקבל גופו ונשמה. גוף – חלקים שני לו
בכלל  ומתנהג ושתיה, אכילה עלֿידי הטבע בדרך
מוסתרת  ונשמתו דהעולם. הטבעי הסדר עלֿפי
אבל  בעיניו), אותה רואה הוא (אין מצדֿעצמה
(רוחני) עלֿגופני כח בו שיש ומבין מרגיש הוא
דבר  בהיותו – שגופו גם, מבין הילד אותו. שמחיה
מוגבל  – בעיניו בגלוי רואה הוא אותו גשמי,
מאכל  של מסויימת מידה ודורש מסויימת, במידה
שהיא  – נשמתו מהֿשאיןֿכן שיחיה. בכדי ומשקה
לה  אין – ממש) ממעל אלוקה (חלק רוחניות
שהעבודה  מבין, הוא הרי ולכן גשמיות. הגבלות
– הקב"ה את יעבוד שהגוף גופו, עם שעושה
שעושה  והעבודה והעולם. הגוף הגבלות עם קשור

אלו. הגבלות ללא היא נשמתו, עם

ובכללות  דרגות, ישנן – עצמה בנשמה גם וכך
הנשמה. וחיצוניות הנשמה פנימיות דרגות: שתי –
בנפש  לו שנוגעים שבדברים מבין, ילד שגם כפי
(ורודף  נפשו בפנימיות שנוגעים דברים ישנם –
רק  שנוגעים ודברים רבה), בחזקה אחריהם
ועד  אחריהם, רודף הוא (אין נפשו בחיצוניות
בעבודתו  גם וכך אודותם). לשכוח לפעמים שיכול
עם  קשורה הנשמה חיצוניות – הנשמה חלקי בשני
הנשמה, דפנימיות להעבודה ביחס והגבלה, מדידה

למעל  והגבלה.שהיא ממדידה ה

בתורה  יהודי של בעבודתו גם הוא עלֿדרךֿזה
דאורייתא  גופא בין החילוק ישנו – עצמם ומצוות
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(103.6 בהערה נסמן
במקומו.104) אדה"ז סידור
ב.105) ס, ברכות ראה

ב.106) פ"י, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש א. נד, פסחים ראה
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ובין  והגבלה, מדידה לו שיש דתורה), (נגלה
למעלה  שהיא התורה), (פנימיות דאורייתא נשמתא

והגבלה  גופא 107ממדידה התורה בפנימיות גם וכך .
ונשמתא  (רזין), דאורייתא נשמתא ישנה –

דרזין). (רזין דאורייתא דנשמתא

– המצוה גוף ישנו במצוות, ועלֿדרךֿזה
המצוה  כוונת – המצוה ונשמת המצוה, מעשה
משורת  דלפנים באופן המצוה קיום (ועלֿדרךֿזה

הדין).

שבכל  – הנ"ל הלימוד ישנו אלו ענינים ובכל
וחיבור  עבודה, עניני שני להיות צריכים ויום יום
עם  והן הגוף עם העבודה הן – יחד שניהם
בלימוד  והן דתורה נגלה בלימוד הן הנשמה,
כוונת  והן המצוות מעשה קיום הן התורה, פנימיות

יחדיו. שניהם את שעושים ובאופן המצוות,

.·È בסמיכות בעמדנו ובפרט – לפועל ובנוגע
הוספה  נוספה שבו תמוז, די"בֿי"ג הגאולה לחג
והפצת  והיהדות, התורה בהרבצת וחידוש

להציע: יש – חוצה המעיינות

התורה  בלימוד הקבועים השיעורים על נוסף
חד  (כל יום בכל יוסיפו – יום בכל אחד לכל שיש

לימוד דיליה) שיעורא ענין cgeinלפום ללמוד
התורה  בפנימיות וענין דתורה, ֿ 108בנגלה עלֿכל –

– ובמיוחד מהם, אחד בכל לעיונא אחד ענין פנים
וחסידות דנגלה החיבור את שכולל ,cgiaענין

נגלה, עלֿפי בזה הפשוט הפירוש הן זאתֿאומרת
וכפי  הענינים. בפנימיות בזה הביאור עם ביחד
נשיאינו  רבותינו תורת בדברי במיוחד שמצינו

לאחרונה. בפרט שנדפסים

בהידור, המצוות בקיום להוסיף גם וכן
לתת  המצוה, בכוונת הוספה עלֿידי – ובהדגשה
בפועל, המצוה קיום עם שביחד במיוחד הדגשה
אין  בהן למצוות בנוגע [אפילו גם בזה תהיה
חד  (כל בשלימות המצוה כוונת לעיכובא] הכוונה
באופן  המצוות בקיום – וגם דיליה), שיעורא לפום

הדין. משורת דלפנים

שבצדקה  הגם – הצדקה במצות ובמיוחד כולל
היא  שהמצוה ידוע הרי אבל הנותן, כוונת נוגע לא
פנים  בסבר אותה עושים כאשר יתירה בשלימות
בפועל  הצדקה בנתינת הן להוסיף וכו'. יפות
– זו דמצוה ב"נשמה" הוספה עם ביחד (בכמות),

יפות. פנים ובסבר הכוונה,

נתינת  עלֿידי – בדיבור בצדקה גם ועלֿדרךֿזה
וצדקה  הזולת, על טוב לדבר לזולת, טובה עצה

הזולת. על טובה מחשבה עלֿידי – במחשבה

להשפיע  בזה, עצמו פעולת על נוסף – זה ובכל
שגם  כמוך", לרעך "ואהבת עד אחרים, על גם בזה

הנ"ל. הפרטים בכל כך יעשו הם

.‚È גם לעשות – עצמו הגאולה חג עם ובקשר
התוועדויות  לסדר המתאימות ההכנות כל את
ביום  ומקום מקום בכל הגאולה חג עם בקשר
או  תמוז, י"ב ביום – המקום תנאי לפי המתאים
בימים  – גם או הימים, בשני או תמוז, י"ג

השבת. ביום ובפרט שלאחריֿזה,

מישראל  וכמה כמה שבהן והתוועדויות
ולאחיו  יעזורו רעהו את ואיש יחדיו, מתאספים

חזק  והוספה 109יאמר טובות החלטות בקבלת –
– ובפרט ומצוותיה, תורה יהדות, עניני בכל
חוצה. המעיינות והפצת והיהדות, התורה בהפצת

חג  קודם עוד ממש, ומיד שתיכף ויהיֿרצון,
 ֿ דשבעה היום לפני ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הגאולה,
שלפני  באופן הגאולה, כבר תבוא – בתמוז עשר
אלו  ימים "יהפכו יהיה המצרים" ד"בין ההתחלה
בגאולה  טובים", ולמועדים ולשמחה לששון
תהיה  – צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית
"מלך  המשיח, והתפשטות המשיח ביאת בפשטות
אביו  כדוד במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית
וילחם  בדקה, ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף כו',
במקומו  מקדש ויבנה ויצליח ויעשה ה'" מלחמת

הרמב"ם  כפסקֿדין – ישראל נדחי ,110ויקבץ

ראשיֿתיבות) ד(רמב"ם – באופן נעשה זה וכל
בהיותנו  שעוד מצרים", בארץ מופתי "רבות
מופתי". "רבות מתגלים דגלות, וגבולים במיצרים

" שכאשר zeaxונעשה שבאופן מופתי",
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וראה 107) .67 ע' ה'ש"ת סה"מ ספ"ח. ח"א תער"ב המשך
רטז. ע' ח"ג מלוקט סה"מ

המצוות 108) וטעמי המצוות (שער האריז"ל מהנהגת להעיר
ו' מעיין ש"הי' פ"א), הלימוד הנהגת שער פע"ח ואתחנן. פ'
הסוד  דרך על וא' החול, ימי ו' נגד (בהלכה) הפשוט ע"ד דרכים

השבת". יום כנגד
ו.109) מא, ישעי'
ספי"א.110) מלכים הל'

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zegiyn

שראה? האחרון ה'מופת' היה מה יהודי: שואלים
עוד  ויהיו ישנם האחרון?! פתאום מה משיב: הוא

"zeaxבלשון ו"רבות" פירושו מופתי", התורה
הגבלה. בלי עד ויותר, יותר

כמו  והשלימה, האמיתית הגאולה תיכף עד
אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי "ze`ltpשכתוב

באיכות  הן – במצרים לנפלאות בערך גם נפלאות

הנפלאות. בכמות והן הנפלאות

בתוכם  הגאולה ובעל עפר, שוכני ורננו והקיצו
נשמות  – ישראל בני כל עם ביחד ובראשם,
ובזקנינו  ובנערינו – בריאים בגופים בריאות
בארץ  שמיא ענני עם עפים ובבנותינו, ובבנינו
ולבית  הקודש, להר הקודש, עיר בירושלים הקודש,

ידיך. כוננו אדנֿי מקדש השלישי, המקדש
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לה `"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zegiyn

ובין  והגבלה, מדידה לו שיש דתורה), (נגלה
למעלה  שהיא התורה), (פנימיות דאורייתא נשמתא

והגבלה  גופא 107ממדידה התורה בפנימיות גם וכך .
ונשמתא  (רזין), דאורייתא נשמתא ישנה –

דרזין). (רזין דאורייתא דנשמתא

– המצוה גוף ישנו במצוות, ועלֿדרךֿזה
המצוה  כוונת – המצוה ונשמת המצוה, מעשה
משורת  דלפנים באופן המצוה קיום (ועלֿדרךֿזה

הדין).

שבכל  – הנ"ל הלימוד ישנו אלו ענינים ובכל
וחיבור  עבודה, עניני שני להיות צריכים ויום יום
עם  והן הגוף עם העבודה הן – יחד שניהם
בלימוד  והן דתורה נגלה בלימוד הן הנשמה,
כוונת  והן המצוות מעשה קיום הן התורה, פנימיות

יחדיו. שניהם את שעושים ובאופן המצוות,

.·È בסמיכות בעמדנו ובפרט – לפועל ובנוגע
הוספה  נוספה שבו תמוז, די"בֿי"ג הגאולה לחג
והפצת  והיהדות, התורה בהרבצת וחידוש

להציע: יש – חוצה המעיינות

התורה  בלימוד הקבועים השיעורים על נוסף
חד  (כל יום בכל יוסיפו – יום בכל אחד לכל שיש

לימוד דיליה) שיעורא ענין cgeinלפום ללמוד
התורה  בפנימיות וענין דתורה, ֿ 108בנגלה עלֿכל –

– ובמיוחד מהם, אחד בכל לעיונא אחד ענין פנים
וחסידות דנגלה החיבור את שכולל ,cgiaענין

נגלה, עלֿפי בזה הפשוט הפירוש הן זאתֿאומרת
וכפי  הענינים. בפנימיות בזה הביאור עם ביחד
נשיאינו  רבותינו תורת בדברי במיוחד שמצינו

לאחרונה. בפרט שנדפסים

בהידור, המצוות בקיום להוסיף גם וכן
לתת  המצוה, בכוונת הוספה עלֿידי – ובהדגשה
בפועל, המצוה קיום עם שביחד במיוחד הדגשה
אין  בהן למצוות בנוגע [אפילו גם בזה תהיה
חד  (כל בשלימות המצוה כוונת לעיכובא] הכוונה
באופן  המצוות בקיום – וגם דיליה), שיעורא לפום

הדין. משורת דלפנים

שבצדקה  הגם – הצדקה במצות ובמיוחד כולל
היא  שהמצוה ידוע הרי אבל הנותן, כוונת נוגע לא
פנים  בסבר אותה עושים כאשר יתירה בשלימות
בפועל  הצדקה בנתינת הן להוסיף וכו'. יפות
– זו דמצוה ב"נשמה" הוספה עם ביחד (בכמות),

יפות. פנים ובסבר הכוונה,

נתינת  עלֿידי – בדיבור בצדקה גם ועלֿדרךֿזה
וצדקה  הזולת, על טוב לדבר לזולת, טובה עצה

הזולת. על טובה מחשבה עלֿידי – במחשבה

להשפיע  בזה, עצמו פעולת על נוסף – זה ובכל
שגם  כמוך", לרעך "ואהבת עד אחרים, על גם בזה

הנ"ל. הפרטים בכל כך יעשו הם

.‚È גם לעשות – עצמו הגאולה חג עם ובקשר
התוועדויות  לסדר המתאימות ההכנות כל את
ביום  ומקום מקום בכל הגאולה חג עם בקשר
או  תמוז, י"ב ביום – המקום תנאי לפי המתאים
בימים  – גם או הימים, בשני או תמוז, י"ג

השבת. ביום ובפרט שלאחריֿזה,

מישראל  וכמה כמה שבהן והתוועדויות
ולאחיו  יעזורו רעהו את ואיש יחדיו, מתאספים

חזק  והוספה 109יאמר טובות החלטות בקבלת –
– ובפרט ומצוותיה, תורה יהדות, עניני בכל
חוצה. המעיינות והפצת והיהדות, התורה בהפצת

חג  קודם עוד ממש, ומיד שתיכף ויהיֿרצון,
 ֿ דשבעה היום לפני ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הגאולה,
שלפני  באופן הגאולה, כבר תבוא – בתמוז עשר
אלו  ימים "יהפכו יהיה המצרים" ד"בין ההתחלה
בגאולה  טובים", ולמועדים ולשמחה לששון
תהיה  – צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית
"מלך  המשיח, והתפשטות המשיח ביאת בפשטות
אביו  כדוד במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית
וילחם  בדקה, ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף כו',
במקומו  מקדש ויבנה ויצליח ויעשה ה'" מלחמת

הרמב"ם  כפסקֿדין – ישראל נדחי ,110ויקבץ

ראשיֿתיבות) ד(רמב"ם – באופן נעשה זה וכל
בהיותנו  שעוד מצרים", בארץ מופתי "רבות
מופתי". "רבות מתגלים דגלות, וגבולים במיצרים

" שכאשר zeaxונעשה שבאופן מופתי",
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רטז. ע' ח"ג מלוקט סה"מ
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הסוד  דרך על וא' החול, ימי ו' נגד (בהלכה) הפשוט ע"ד דרכים

השבת". יום כנגד
ו.109) מא, ישעי'
ספי"א.110) מלכים הל'

`"ypz'd fenz c"ei ,zweg t"y zegiyn

שראה? האחרון ה'מופת' היה מה יהודי: שואלים
עוד  ויהיו ישנם האחרון?! פתאום מה משיב: הוא

"zeaxבלשון ו"רבות" פירושו מופתי", התורה
הגבלה. בלי עד ויותר, יותר

כמו  והשלימה, האמיתית הגאולה תיכף עד
אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי "ze`ltpשכתוב

באיכות  הן – במצרים לנפלאות בערך גם נפלאות

הנפלאות. בכמות והן הנפלאות

בתוכם  הגאולה ובעל עפר, שוכני ורננו והקיצו
נשמות  – ישראל בני כל עם ביחד ובראשם,
ובזקנינו  ובנערינו – בריאים בגופים בריאות
בארץ  שמיא ענני עם עפים ובבנותינו, ובבנינו
ולבית  הקודש, להר הקודש, עיר בירושלים הקודש,

ידיך. כוננו אדנֿי מקדש השלישי, המקדש
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד תמוז, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... ויה"ר שכל ענין ריב האחים ילך הלוך ופחות, ויבוא ויגיע הזמן שהאחים יתאימו לתוכן 

ותואר שם זה - אחוה ורעות. ובודאי למותר להוסיף ג"כ פירוש תקותי באופן מילוי והתגשמות אחוה 

]ושלום שני  זו, שהרי שלום אמתי מבוסס על שלום הנשמה והגוף ושלום הנפש האלקית והבהמית 

היצרים[, או בלשון רבינו הזקן שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה. ומובן מעצמו שאי אפשר 

שנפש האלקית תשלים עם שלטון נפש הבהמית, בה בשעה שמאידך גיסא גם נפש הבהמית ואפילו יצר 

הרע יש בהם ניצוץ קדושה אלא שיש להגביר ולהלהיב את הניצוץ ועד שייעשה נר אבוקה ושלהבת 

אש ואור, להגביר הצורה על החומר והרוח על הגשם והאלקי שבאדם על הבהמי שבו. מכאן שהשלום 

האמתי והקיים ואחוה ורעות אמתית - מיוסדים ומבוססים על תורתנו הנצחית תורת חיים ומצותי', 

וכפסק דין המורה הגדול הרמב"ם: כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם )סוף הלכות חנוכה(.

... בעמדי עדין תחת רושם ההתועדות דיום הגאולה, ארשה לעצמי לסיים בפתגם שהשמיע 

כ"ק מו"ח אדמו"ר בבואו לארצות הברית בנוגע לגאולתו והוא, אשר הצלתו אז, ובאופן נסיי, היא לא 

הצלה פרטית כי אם הצלת כל עניני התורה שנלחם עליהם, שהרי זו היתה סיבת המאסר; והמסקנא 

בארצות הברית צריכה להיות - חינוך תורני בלי פשרות, עכ"ל. ויש לבאר השייכות, שכיון שהעבודה 

הנפש  עצם  עבודת  המס"נ,  ענין  דורש  שזהו  הטבע,  דרך  עפ"י  החשבון  היפך  נפש,  במסירות  היתה 

שאיננו מתחלק ובשוה עומד ובתוקף בכל חלקי הנשמה והגוף, שמצד זה נשללת עצם מציאות פשרה, 

האפשרית רק במקום שיש שם עיקר וטפל ומוותרים על הטפל מפני העיקר, אבל כשמגיעים להעצם 

שבכל פרט, הרי משתוה הטפל דטפל עם העיקר דעיקר; או, בהנוגע למעלת בני ישראל, הנה כלשון 

רבינו הזקן כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בהוי' אחד; בדוגמא זו בהנוגע לתורה ומצותי', 

כשישנה גזרה על עצם מציאות המצוה - גם על ערקתא דמסאנא מוסרים נפשם; ובדוגמא זו גם בהנוגע 

לארץ ישראל מצד העצם שלה, זה שהיא ארץ אשר עיני הוי' אלקיך בה - אין חילוק, בזמן, בין מראשית 

השנה ועד אחרית שנה, ועל דרך זה במקום, מאבן שתי' בקה"ק ועד לעפר בקצה הגבול, וכמו שנאמר 

כי רצו עבדיך את אבני' ואת עפרה יחוננו, כסיפור חכמינו ז"ל במס' כתובות, בסופה.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן



לו

zweg zyxt zegiyÎihewlg jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"‰¯Â˙‰ ˙˜ÂÁ ˙‡Ê"

את  הפסוק מן רש"י מצטט הפרשה בתחילת
"לפי  כך: על ומפרש התורה", חוקת "זאת המלים
מה  לומר ישראל את מונין העולם ואומות שהשטן

(לכם  הזאת בה 1המצוה כתב לפיכך בה, יש טעם ומה (
אחריה". להרהר רשות לך אין מלפני היא גזירה חוקה,

להבין: וצריך

" רש"י מדברי azkא) jkitl,מובן חוקה" בה
המילה `epiשרש"י משמעות את לבאר מתכוון

מילה ביאר כבר רש"י שהרי ok"חוקת", iptl ef
רבים  למילה 2במקומות שהפירוש שכיון לומר, ואין .

שוב,miynegaמופיע אותו לכתוב צורך יש קודמים
כן  לפני מופיעה כבר עצמו במדבר בחומש 3שהרי

מובן, מזה שם. מפרשה אינו ורש"י "חוקה" המילה
את  שכח לא שהתלמיד כך על מסתמך שרש"י

לאחר  אחד מחומש "חוקה" המילה ,4משמעות

את לבאר היא רש"י כוונת המילה xeziiאלא
התורה" "זאת רק לכתוב היה אפשר הרי ,5"חוקת":

חוקה"? בה "כתב ומדוע

"חוקה" המילה שמשמעות כיון מובן: לא זה, ולפי
בקצרה dreciכבר כאן לציין רש"י היה צריך לתלמיד,

כדי  חוקה...", בה כתב לפיכך טעם, בה שאין  "לפי
מה  לשם "חוקת". המילה תוספת של הקושי את ליישב

ואו  "שהשטן בדבריו מאריך –הוא וכו'" העולם מות
בפירושו, כן לפני לכאורה, נאמרו, שכבר דברים

פעמים? ומספר

רש"י  שבפירוש כיון מתחזקת, אף זו שאלה ב)

בפרשות  פירושו לעומת ניסוח הבדלי יש כאן בפסוק
"יצר  רש"י אומר הקודמות בפרשות (א) הקודמות:
הוא  שם (ב) "שטן"; – כאן בפסוק ואילו הרע",

"משיבין" בביטוי "מקנטר"6משתמש ואילו 7או ,
אתם  "אי הביטוי במקום (ג) "מונין". – כאן בפסוק

כאן xhtdl"8רשאים רש"י אומר כן, לפני המופיע
רשות לך אחריה"?xdxdl"אין

בה כתב "לפיכך רש"י מתשובת מוכח dwegג) ,"
"חוקת" המילה ייתור לגבי רק הוא שהקושי כדלעיל,
אין  התורה" "זאת המלים לגבי ואילו כאן, בפסוק

רבים  במקומות מופיע זה ביטוי כי אפוא 9קושי, מדוע .
חוקת  "זאת המלים את הפסוק מן רש"י מצטט

התורה"?

.·
ÌÈ˜ÂÁ È‚ÂÒ È˘

הוא: לכך ההסבר

" הפסוק שרק dxezdחוקתz`fמלשון נראה, "
היא האדומה התורה dהפרה של היחידה, .10חוקה,

כן  לפני רש"י כדברי נוספים, חוקים יש ,2ולכאורה,
מוסיף  אף (והוא שעטנז" ולבישת חזיר "אכילת 11שגם

לומר, אפוא הכרחי חוקים? הם בהם") "וכיוצא
שמשמעותה כפי אחת,o`kש"חקה" רק יש –dxt

dnec` שבאו אלו א) חוקים: סוגי שני יש כלומר, פן .
שאלות  בהם יש אך השכל, עלֿפי מובנים כללי
ב) השכל. עלֿפי מיושבים שאינם מסויימים וקשיים

" כאן נאמר לכן כלל. הגיוניים שאינם חוקת z`fאלו
היחידה  החוקה אכן היא האדומה הפרה כי התורה",

כולה  עלֿפי 12בתורה כלל מתקבל שאינו זה בסוג ,
.13השכל 
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סעיף 1) לקמן (נעתק תרפ"ז בעוזרי לי הוי' בד"ה נעתקה זו גירסא
ח').

קדושים 2) גם וראה ד. יח, אחרי כו. טו, בשלח ה. כו, תולדות ראה
יט. יט,
טו.3) טו, שלח יד. יב, ג, – ט בהעלותך
הערה 4) לקמן מ"ש ע"פ מובן – שם בבשלח לפרש שהוזקק ומה

תשכ"ז. אחרי ש"פ בשיחת נתבאר – אחרי בפ' ;16
epzyxta.(9וכמו5) הערה (ראה ובכ"מ יד. יט,
שם.6) אחרי שם. תולדות
(7.32 הערה לקמן ראה לזה, הטעם – שם. בשלח
שם.8) אחרי
וגם9) נד. יד, מצורע לז. ז, יד.epzyxtaצו יט,

יב,10) (בא הפסח" חקת "זאת מ"ש לפרש רש"י הוזקק לא ולכן

ראה  – במדרש (משא"כ הפשט בדרך הפסח" חקת "זאת פירוש כי מג),
שנאמרו הדינים – ש"זאת" היא, ב) פי"ט, נכר f"g`lשמו"ר בן "כל

" הם בב'zwgגו'", חלקן שלכן שלפנ"ז. הדינים משא"כ הפסח",
דדריש למאן שנפק"מ י"ל, (ובהלכה דקרא).inrhאמירות. '

לקו"ש  ראה – כא) (לא, מטות דפ' התורה" חקת ב"זאת הפירוש
שם. 9 ובהערה 183ֿ4 ע' ח"ח

שם.11) בשלח בפ'
אדומה 12) פרה הוא ש"חק" כה) שם, (בשלח רש"י מפרש ולכן

בארוכ  תשכ"ח ואתחנן ש"פ שיחת ה).(ראה
"על13) שלמה אמר אדומה..lkשלכן פרה של ופרשה עמדתי אלה

פרשתנו  תנחומא ג. פי"ט, (במדב"ר ממני" רחוקה והיא אחכמה אמרתי
וראה כגֿכה).i"yxו. ז, קהלת

zweg zyxt zegiyÎihewl

ויקרא  בחומש מציין רש"י כאשר דוגמאות 14לכן,
שעטנז  ולבישת חזיר "אכילת מזכיר הוא חוקים, של

אדומה  פרה מזכיר ואינו חטאת", מי כי 15וטהרת ,
לחלוטין  שונה מסוג הוא אדומה פרה של :16החוק

חטאת", מי מובנת xg`ly"טהרת הפרה, עשיית
dzellka ידי על טהרה שלגבי כשם האדם: בשכל

אותה  מגדיר שרש"י מוצאים אנו אין במקוה טבילה
הפשט  לפי כי כ"חקה", כלשהו מקום 17במקום יש ,

גם  לטהר מקוה, מי מים, של שבכוחם להסביר, הגיוני
לגבי  גם שכלי הסבר אפשרי וכך טומאה, רוחני, לכלוך

" באמצעות בטהרת inהטהרה והשוני הפלא חטאת".
בפרט  רק הוא חטאת התזת 18מי ידי על מטהרים שהם ,

החטאת  ממי טיפות יש 19כמה במקוה בטבילה ואילו ,
במים. הגוף כל את לטבול

חטאת מי שטהרת בהגיון,dzellkaוכיון מתקבלת
ב"חקותי" ונכללת האחרים, מהחוקים שונה היא אין
מסוג  לחוקים היא הכוונה זה כשבמושג רבים, בלשון

שכלית. מהבנה לגמרי מופרך שאינו

אדומה", "פרה שאינו ziiyrאבל ענין הוא הפרה,
אין  (א) כי לקרבן, נחשבת היא אין כלל: הגיוני

המזבח  על דבר ממנה הפרה 20מקריבים עשיית (ב) ,
lka21 לשלש "חוץ דוקא להיות צריכה פרטיה

דוקא jtidl–22מחנות" שמקומם מהקרבנות,
המשתלח" ל"שעיר דומה היא אין כן כמו 23"בפנים".

דבר  בפנים, היא השעיר הכנת שתחילת לכך בנוסף –

שכל  פי על "אל 24המובן השעיר שליחת ידי שעל ,
ש"ונשא  בכך עוונותם" "כל גם נשלחים גזירה" ארץ

"eilr"25השעיר שייכת האדומה הפרה וכן, .dl"'26,
בסגן" מצותה (א) ולכן המשתלח, השעיר מן ,27להיפך

מועד" אהל פני נכח אל "והזה "קראה 28(ב) (ג) ,
לומר חטאת, miycwkהכתוב `idy"29.

כלל  מובנת אינה אדומה שפרה יוצא, לפיכך
רבים, בלשון ב"חקותי" נכללת היא אין ולכן בהגיון.
בשכל. המובן משהו בהם שיש לחוקים הכוונה שבהם

.‚
˙ˆ˜ Ì‰· ˘È˘ ÌÈ˜ÂÁ ÏÚ Y Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ˙ÚË

ÌÚË
לחוקה  בקשר רש"י מתבטא מדוע מובן, זה לפי
רשות  לך ו"אין "מונין" "שטן", במלים שלנו שבפסוק

xdxdl ו"אי "משיבים" הרע", "יצר ולא – אחריה"
רשאין בחוקים xhtdlאתם מתבטא שהוא כפי ,"

האחר: מהסוג

ששכל  (למקרא)", חמש ל"בן גם בפשטות, מובן
לכן, הקדושֿברוךֿהוא. של כשכלו כלל אינו האדם
בהגיון  כלל מובנת שאינה במצוה מדובר כאשר
שהמצוה  שמזה לטעון, יכול הרע היצר אין האנושי,
מאת  ח"ו אינה שהיא מוכח, האדם, בשכל מובנת אינה
יש  מדוע מסתברא: איפכא שהרי הקדושֿברוךֿהוא.
של  הציוויים את להבין מסוגל שהאדם לחשוב,

הקדושֿברוךֿהוא?
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(14.16 וכבהערה כו) (שם, בבשלח משא"כ שם. אחרי
והטעם  חטאת. מי טהרת ולא אדומה פרה מונה אינו שם תולדות בפ'

גו'" ל"וישמור שייך אי"ז כי בפשטות, מובן –mdxa`c.
חדא"ג 15) (וראה אדומה פרה חשיב לא ב) (סז, ביומא גם וכן

.33 הערה לקמן וראה שם). מהרש"א
"כל 16) שנאמר אף – אדומה" "פרה מפרש שם בשלח שבפ' ומה

eiweg השכל בגדר הם שבכללות החוקים סוג על וקאי רבים) (לשון "
מכיון  כי – חזיר") ואכילת כלאים "לבישת רש"י שם מונה (שלכן
,(12 הערה לעיל (ראה אדומה אפרה וקאי "חק" נאמר שלפניו שבפסוק
החוקים  כל רק (לא כולל אחריו, הבא שבפסוק חוקיו" ש"כל מסתבר
כ"א) – יב) ג. ט, מבהעלותך (במכ"ש "כל" שייך ע"ז שגם – הא' שבסוג

אדומה. פרה גם
י"ל  אחרי), (כבפ' חטאת מי טהרת גם שם מונה אינו שרש"י ומה

חטאת. מי טהרת גם כולל שם, שכותב אדומה" שב"פרה
מקואות).17) הל' סוף (רמב"ם ההלכה בדרך משא"כ
(ראה 18) הטמאים את ומטהרת הטהורים את שמטמאה מה אבל

למ"ש  [נוסף כי בשכל. גם מובן – ז) שם תנחומא ה. שם, במדב"ר
ובאילנות.. האדמה בעשבי תרופות "כמה לזה דוגמא שצז) (מצוה החינוך
גם  כתב ועד"ז כו'" הקרים ויחממו החמים יקררו בהפכים סגולות מלאים
מפורש  מזה)] יודע (למקרא)" חמש ה"בן (וגם עה"פ לרש"י הבמ"ח

i"yxta כך בו העוסקין כל מטמא שהעגל "וכשם ספי"ט) – (פרשתנו
זה  שפי' (ואף לטמא" ולקחו כך באפרו.. שנטהרו וכשם מטמאה.. פרה

הדרשן" ר"מ של מיסודו העתקתי "מ"א מעתיקו הוא שרש"י מכיון –
הפשוט). לשכל היינו הפשט, לדרך גם ששייך מוכח עה"ת בפי'

טיפין 19) וג' ב' עליו מזין ח: שם ותנחומא ח שם, מבמדב"ר להעיר
טהרת. לו אומרים ואתם

ה.20) יט, פרשתנו ראה
לקמן.21) וראה המשתלח. שעיר משא"כ
מהיותה 22) בה הגדול התימה שם: חינוך גם וראה ג. שם, רש"י

שלאח"ז. הערות וראה הקרבנות. שאר כדרך שלא למחנה מחוץ נעשית
דומה 23) שענינה ט) טז, אחרי בפ' – יותר (ובארוכה כאן ברמב"ן

אבל המשתלח. שעיר שייכתzehytaלענין בפנים.iedlה"ה כדלקמן ,'
קיא, דרמ"צ – יותר ובביאור סכ"ח. אגה"ק (ראה דא"ח ע"פ גם וכ"ה

ב).
עה"ת 24) בפרש"י החוקים בכלל המשתלח שעיר נמנה לא שלכן

ואפילו  שם). בשלח שבפרש"י בהם" ב"כיוצא נכלל שזה שי"ל, (אף
החוקים בכלל ה"ה – חוקה שהיא שם לעיל aiynyביומא (וראה עליהן

.(15 הערה
כב.25) טז, אחרי
ח.26) שם,
(27i"yx.ג יט, פרשתנו
ד.28) שם,
ט.29) שם, רש"י
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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את  הפסוק מן רש"י מצטט הפרשה בתחילת
"לפי  כך: על ומפרש התורה", חוקת "זאת המלים
מה  לומר ישראל את מונין העולם ואומות שהשטן

(לכם  הזאת בה 1המצוה כתב לפיכך בה, יש טעם ומה (
אחריה". להרהר רשות לך אין מלפני היא גזירה חוקה,

להבין: וצריך

" רש"י מדברי azkא) jkitl,מובן חוקה" בה
המילה `epiשרש"י משמעות את לבאר מתכוון

מילה ביאר כבר רש"י שהרי ok"חוקת", iptl ef
רבים  למילה 2במקומות שהפירוש שכיון לומר, ואין .

שוב,miynegaמופיע אותו לכתוב צורך יש קודמים
כן  לפני מופיעה כבר עצמו במדבר בחומש 3שהרי

מובן, מזה שם. מפרשה אינו ורש"י "חוקה" המילה
את  שכח לא שהתלמיד כך על מסתמך שרש"י

לאחר  אחד מחומש "חוקה" המילה ,4משמעות

את לבאר היא רש"י כוונת המילה xeziiאלא
התורה" "זאת רק לכתוב היה אפשר הרי ,5"חוקת":

חוקה"? בה "כתב ומדוע

"חוקה" המילה שמשמעות כיון מובן: לא זה, ולפי
בקצרה dreciכבר כאן לציין רש"י היה צריך לתלמיד,

כדי  חוקה...", בה כתב לפיכך טעם, בה שאין  "לפי
מה  לשם "חוקת". המילה תוספת של הקושי את ליישב

ואו  "שהשטן בדבריו מאריך –הוא וכו'" העולם מות
בפירושו, כן לפני לכאורה, נאמרו, שכבר דברים

פעמים? ומספר

רש"י  שבפירוש כיון מתחזקת, אף זו שאלה ב)

בפרשות  פירושו לעומת ניסוח הבדלי יש כאן בפסוק
"יצר  רש"י אומר הקודמות בפרשות (א) הקודמות:
הוא  שם (ב) "שטן"; – כאן בפסוק ואילו הרע",

"משיבין" בביטוי "מקנטר"6משתמש ואילו 7או ,
אתם  "אי הביטוי במקום (ג) "מונין". – כאן בפסוק

כאן xhtdl"8רשאים רש"י אומר כן, לפני המופיע
רשות לך אחריה"?xdxdl"אין

בה כתב "לפיכך רש"י מתשובת מוכח dwegג) ,"
"חוקת" המילה ייתור לגבי רק הוא שהקושי כדלעיל,
אין  התורה" "זאת המלים לגבי ואילו כאן, בפסוק

רבים  במקומות מופיע זה ביטוי כי אפוא 9קושי, מדוע .
חוקת  "זאת המלים את הפסוק מן רש"י מצטט

התורה"?

.·
ÌÈ˜ÂÁ È‚ÂÒ È˘

הוא: לכך ההסבר

" הפסוק שרק dxezdחוקתz`fמלשון נראה, "
היא האדומה התורה dהפרה של היחידה, .10חוקה,

כן  לפני רש"י כדברי נוספים, חוקים יש ,2ולכאורה,
מוסיף  אף (והוא שעטנז" ולבישת חזיר "אכילת 11שגם

לומר, אפוא הכרחי חוקים? הם בהם") "וכיוצא
שמשמעותה כפי אחת,o`kש"חקה" רק יש –dxt

dnec` שבאו אלו א) חוקים: סוגי שני יש כלומר, פן .
שאלות  בהם יש אך השכל, עלֿפי מובנים כללי
ב) השכל. עלֿפי מיושבים שאינם מסויימים וקשיים

" כאן נאמר לכן כלל. הגיוניים שאינם חוקת z`fאלו
היחידה  החוקה אכן היא האדומה הפרה כי התורה",

כולה  עלֿפי 12בתורה כלל מתקבל שאינו זה בסוג ,
.13השכל 
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סעיף 1) לקמן (נעתק תרפ"ז בעוזרי לי הוי' בד"ה נעתקה זו גירסא
ח').

קדושים 2) גם וראה ד. יח, אחרי כו. טו, בשלח ה. כו, תולדות ראה
יט. יט,
טו.3) טו, שלח יד. יב, ג, – ט בהעלותך
הערה 4) לקמן מ"ש ע"פ מובן – שם בבשלח לפרש שהוזקק ומה

תשכ"ז. אחרי ש"פ בשיחת נתבאר – אחרי בפ' ;16
epzyxta.(9וכמו5) הערה (ראה ובכ"מ יד. יט,
שם.6) אחרי שם. תולדות
(7.32 הערה לקמן ראה לזה, הטעם – שם. בשלח
שם.8) אחרי
וגם9) נד. יד, מצורע לז. ז, יד.epzyxtaצו יט,

יב,10) (בא הפסח" חקת "זאת מ"ש לפרש רש"י הוזקק לא ולכן

ראה  – במדרש (משא"כ הפשט בדרך הפסח" חקת "זאת פירוש כי מג),
שנאמרו הדינים – ש"זאת" היא, ב) פי"ט, נכר f"g`lשמו"ר בן "כל

" הם בב'zwgגו'", חלקן שלכן שלפנ"ז. הדינים משא"כ הפסח",
דדריש למאן שנפק"מ י"ל, (ובהלכה דקרא).inrhאמירות. '

לקו"ש  ראה – כא) (לא, מטות דפ' התורה" חקת ב"זאת הפירוש
שם. 9 ובהערה 183ֿ4 ע' ח"ח

שם.11) בשלח בפ'
אדומה 12) פרה הוא ש"חק" כה) שם, (בשלח רש"י מפרש ולכן

בארוכ  תשכ"ח ואתחנן ש"פ שיחת ה).(ראה
"על13) שלמה אמר אדומה..lkשלכן פרה של ופרשה עמדתי אלה

פרשתנו  תנחומא ג. פי"ט, (במדב"ר ממני" רחוקה והיא אחכמה אמרתי
וראה כגֿכה).i"yxו. ז, קהלת
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ויקרא  בחומש מציין רש"י כאשר דוגמאות 14לכן,
שעטנז  ולבישת חזיר "אכילת מזכיר הוא חוקים, של

אדומה  פרה מזכיר ואינו חטאת", מי כי 15וטהרת ,
לחלוטין  שונה מסוג הוא אדומה פרה של :16החוק

חטאת", מי מובנת xg`ly"טהרת הפרה, עשיית
dzellka ידי על טהרה שלגבי כשם האדם: בשכל

אותה  מגדיר שרש"י מוצאים אנו אין במקוה טבילה
הפשט  לפי כי כ"חקה", כלשהו מקום 17במקום יש ,

גם  לטהר מקוה, מי מים, של שבכוחם להסביר, הגיוני
לגבי  גם שכלי הסבר אפשרי וכך טומאה, רוחני, לכלוך

" באמצעות בטהרת inהטהרה והשוני הפלא חטאת".
בפרט  רק הוא חטאת התזת 18מי ידי על מטהרים שהם ,

החטאת  ממי טיפות יש 19כמה במקוה בטבילה ואילו ,
במים. הגוף כל את לטבול

חטאת מי שטהרת בהגיון,dzellkaוכיון מתקבלת
ב"חקותי" ונכללת האחרים, מהחוקים שונה היא אין
מסוג  לחוקים היא הכוונה זה כשבמושג רבים, בלשון

שכלית. מהבנה לגמרי מופרך שאינו

אדומה", "פרה שאינו ziiyrאבל ענין הוא הפרה,
אין  (א) כי לקרבן, נחשבת היא אין כלל: הגיוני

המזבח  על דבר ממנה הפרה 20מקריבים עשיית (ב) ,
lka21 לשלש "חוץ דוקא להיות צריכה פרטיה

דוקא jtidl–22מחנות" שמקומם מהקרבנות,
המשתלח" ל"שעיר דומה היא אין כן כמו 23"בפנים".

דבר  בפנים, היא השעיר הכנת שתחילת לכך בנוסף –

שכל  פי על "אל 24המובן השעיר שליחת ידי שעל ,
ש"ונשא  בכך עוונותם" "כל גם נשלחים גזירה" ארץ

"eilr"25השעיר שייכת האדומה הפרה וכן, .dl"'26,
בסגן" מצותה (א) ולכן המשתלח, השעיר מן ,27להיפך

מועד" אהל פני נכח אל "והזה "קראה 28(ב) (ג) ,
לומר חטאת, miycwkהכתוב `idy"29.

כלל  מובנת אינה אדומה שפרה יוצא, לפיכך
רבים, בלשון ב"חקותי" נכללת היא אין ולכן בהגיון.
בשכל. המובן משהו בהם שיש לחוקים הכוונה שבהם

.‚
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ÌÚË
לחוקה  בקשר רש"י מתבטא מדוע מובן, זה לפי
רשות  לך ו"אין "מונין" "שטן", במלים שלנו שבפסוק

xdxdl ו"אי "משיבים" הרע", "יצר ולא – אחריה"
רשאין בחוקים xhtdlאתם מתבטא שהוא כפי ,"

האחר: מהסוג

ששכל  (למקרא)", חמש ל"בן גם בפשטות, מובן
לכן, הקדושֿברוךֿהוא. של כשכלו כלל אינו האדם
בהגיון  כלל מובנת שאינה במצוה מדובר כאשר
שהמצוה  שמזה לטעון, יכול הרע היצר אין האנושי,
מאת  ח"ו אינה שהיא מוכח, האדם, בשכל מובנת אינה
יש  מדוע מסתברא: איפכא שהרי הקדושֿברוךֿהוא.
של  הציוויים את להבין מסוגל שהאדם לחשוב,

הקדושֿברוךֿהוא?
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(14.16 וכבהערה כו) (שם, בבשלח משא"כ שם. אחרי
והטעם  חטאת. מי טהרת ולא אדומה פרה מונה אינו שם תולדות בפ'

גו'" ל"וישמור שייך אי"ז כי בפשטות, מובן –mdxa`c.
חדא"ג 15) (וראה אדומה פרה חשיב לא ב) (סז, ביומא גם וכן

.33 הערה לקמן וראה שם). מהרש"א
"כל 16) שנאמר אף – אדומה" "פרה מפרש שם בשלח שבפ' ומה

eiweg השכל בגדר הם שבכללות החוקים סוג על וקאי רבים) (לשון "
מכיון  כי – חזיר") ואכילת כלאים "לבישת רש"י שם מונה (שלכן
,(12 הערה לעיל (ראה אדומה אפרה וקאי "חק" נאמר שלפניו שבפסוק
החוקים  כל רק (לא כולל אחריו, הבא שבפסוק חוקיו" ש"כל מסתבר
כ"א) – יב) ג. ט, מבהעלותך (במכ"ש "כל" שייך ע"ז שגם – הא' שבסוג

אדומה. פרה גם
י"ל  אחרי), (כבפ' חטאת מי טהרת גם שם מונה אינו שרש"י ומה

חטאת. מי טהרת גם כולל שם, שכותב אדומה" שב"פרה
מקואות).17) הל' סוף (רמב"ם ההלכה בדרך משא"כ
(ראה 18) הטמאים את ומטהרת הטהורים את שמטמאה מה אבל

למ"ש  [נוסף כי בשכל. גם מובן – ז) שם תנחומא ה. שם, במדב"ר
ובאילנות.. האדמה בעשבי תרופות "כמה לזה דוגמא שצז) (מצוה החינוך
גם  כתב ועד"ז כו'" הקרים ויחממו החמים יקררו בהפכים סגולות מלאים
מפורש  מזה)] יודע (למקרא)" חמש ה"בן (וגם עה"פ לרש"י הבמ"ח

i"yxta כך בו העוסקין כל מטמא שהעגל "וכשם ספי"ט) – (פרשתנו
זה  שפי' (ואף לטמא" ולקחו כך באפרו.. שנטהרו וכשם מטמאה.. פרה

הדרשן" ר"מ של מיסודו העתקתי "מ"א מעתיקו הוא שרש"י מכיון –
הפשוט). לשכל היינו הפשט, לדרך גם ששייך מוכח עה"ת בפי'

טיפין 19) וג' ב' עליו מזין ח: שם ותנחומא ח שם, מבמדב"ר להעיר
טהרת. לו אומרים ואתם

ה.20) יט, פרשתנו ראה
לקמן.21) וראה המשתלח. שעיר משא"כ
מהיותה 22) בה הגדול התימה שם: חינוך גם וראה ג. שם, רש"י

שלאח"ז. הערות וראה הקרבנות. שאר כדרך שלא למחנה מחוץ נעשית
דומה 23) שענינה ט) טז, אחרי בפ' – יותר (ובארוכה כאן ברמב"ן

אבל המשתלח. שעיר שייכתzehytaלענין בפנים.iedlה"ה כדלקמן ,'
קיא, דרמ"צ – יותר ובביאור סכ"ח. אגה"ק (ראה דא"ח ע"פ גם וכ"ה

ב).
עה"ת 24) בפרש"י החוקים בכלל המשתלח שעיר נמנה לא שלכן

ואפילו  שם). בשלח שבפרש"י בהם" ב"כיוצא נכלל שזה שי"ל, (אף
החוקים בכלל ה"ה – חוקה שהיא שם לעיל aiynyביומא (וראה עליהן

.(15 הערה
כב.25) טז, אחרי
ח.26) שם,
(27i"yx.ג יט, פרשתנו
ד.28) שם,
ט.29) שם, רש"י
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מצוות אך yiאשר`elעל האדם, בשכל מקום להן
ואומות  הרע היצר יכולים קשיים, בהן יש זאת עם

מפי  אינן שהן ו"להוכיח" – "משיבין" – לטעון העולם

ח"ו  ֿ 30הקדושֿברוךֿהוא שהקדוש ייתכן כיצד כי ,
שהשכל  כזה, "מוזר" באופן ציוויים קבע ברוךֿהוא

להבינם  מסוגל מתעוררות 31האנושי זאת עם יחד אבל ,
צריך  היהודי אין טוענים, הם ולכן, עליהם. שאלות אצלו

"להפטר". – לקיימם

כלל  מובנת שאינה אדומה, פרה מצות זאת, לעומת
הרע  היצר ידי על כך להישלל יכולה אינה בשכל,

רק יכולים הם כאן העולם. את hipwdlואומות
"32ישראל  –oipen מה" בטענתם: – ישראל" את

חייבים  אתם אכן, – בה" יש טעם ומה  הזאת המצוה

אך  הקדושֿברוךֿהוא. ציוה כך כי המצוה, את לקיים
כל  לו ואין כלל, הגיוני שאינו דבר בכך עושים אתם

"טעם".

"יצר  ולא "שטן", רש"י אומר מדוע גם יובן בזה

"מונין...":33הרע" של לענין מתאים זה ביטוי כי ,

דבר, עשיית בעת ולהצר להפריע היא ה"שטן" כוונת
בפסוק  מוצאים שאנו כפי לבטלו, לא "ויתיצב 34אך

היא, המשמעות ששם לו", לשטן בדרך ה' מלאך

לא  אך בדרכו, עליו והקשה לבלעם היצר שהמלאך
בדרכו  להמשיך לחלוטין ממנו .35מנע

אומר  ואינו דבריו, בסיום גם רש"י משנה לכן
רשות לך "אין אלא ממנה", אחריה",xdxdl"להפטר

ממנה". "להפטר מחשבה מלכתחילה אין בעניננו כי

העולם ואומות ש"השטן כיון ישראל"oipenאלא את
ייתכן  וטעם, משמעות שום זו במצוה שאין וטוענים

מזהירים  ולכן המצוה, אודות כך משום ש"תהרהר"

רשות לך החוקה xdxdl"אין את לקיים עליך אחריה".
את  מקיים שאתה כפי בדיוק ובשמחה, בהתלהבות

בשכלך. המובנות המצוות

" הוא, לכך כיון dxifbוהטעם מלפני": היא
מצוה לגבי קובע בעצמו שהיא efשהקדושֿברוךֿהוא ,

"מה  הטענה כלל לך להפריע צריכה אין (גזירה), חוקה
בקיום  השלימות תכלית אדרבה: כי טעם", ומה המצוה

הוא  זו שהקדושֿברוךֿהוא 36מצוה מפני רק עשייתה
xfb.כך

המלים  את רש"י מצטט מדוע מובן לעיל האמור לפי
חקת המילה dxezd"זאת את רק מבאר שהוא למרות ,"

מוכח  שמהן התורה", "זאת... המלים כי "חקת",
ב'efשחוקה בסעיף כדלעיל החוקים, שאר מכל שונה

"לפי ההסבר את מחייבות –ohydy...oipen לך אין ...
אחריה".xdxdlרשות

.„
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זה: רש"י בפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

החסידות  בתורת מלשון 37מוסבר הם שחוקים ,
ומוסבר  א)38חקיקה. בחקיקה: אופנים שני שיש ,

זה  בסוג למשל. טובה, כבאבן בכלל, חקוקות אותיות
כאותיות  ולא עצמו, מהחומר הן אמנם האותיות,

מציאות שהן כותבים,ztqepהכתיבה שעליו לחומר
מכסות אלו אך ixnblואותיות שמתחתן, החומר את

אחיזה" "מקום אלו לאותיות שיש כיון זאת, בכל
הכתיבה  לאותיות קשורות הן הן 39באבן, גם כי ,

הטובה  האבן של זוהרה את קצת ומכהות .40מעלימות
כאותיות  לעבר, מעבר החקוקות אותיות ב)

החומר 41שבלוחות  של אחד מצד חודרת שחקיקתן ,
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אמת.30) אינה שהתורה עליהן.. משיב שם: יומא רש"י ראה
בשכל,31) מקום להם יש אלו שמצות מה שזה שי"ל, היינו ובפרט

.(51 הערה לקמן ראה – משפטים (בדוגמת קיומם אופן צ"ל שכן לפי
"מוניך..32) כו: מט, ישעי' רש"י ".mditecbaאותךmixzpwndראה

רש"י גם שלאlirlוראה תונו.. "ולא יז) כה, "*.hipwi(בהר
בפ' ולכן ו"מונה". "משיב" הענינים: ב' כולל ש"מקנטר י"ל, (ואולי

כותב שם xhpwn.(16בשלח הערה לעיל ראה –
(33– שם בפרש"י כמפורש – הוא שם ביומא ב"שהשטן" הכוונה

עה"ת בפירושו שרש"י ממה אבל ב"שטן". נכלל זה שגם הרע, dpynיצר
שע"ד משמע מקום, מבכל ב"חק" פירושו (ולכן hytdכאן כבפנים הוא

יצה"ר). הוא שטן הוא א) טז, (ב"ב להשמיענו חז"ל הוצרכו
רשות לך "ואין שם ביומא שמסיים למה בנוגע גם הוא xdxdlועד"ז

בהן").
(ועוד)34) יד יא, א' מלכים גם וראה לב. שם, וכ"ה כב. כב, בלק

יאֿב). שם, (ראה מלכותו ממנו נלקחה שלא אף – "לשטן"
רוצה35) ש"הי' –erpnlואף רק זה הרי כב), שם, (רש"י מלחטוא"

oevxאבל ,lreta.(לה (שם, האנשים" עם "לך לו אמר
עיי"ש.i"yxtnלהעיר36) ולאומות". "לשטן שם שגם יב) (כב, וירא
בחוקותי.37) ר"פ שם גם וראה פרשתנו. ריש לקו"ת
בסוכ 38) תרס"ו). (בהמשך תרס"ז עומדין אין תש"י.ד"ה .n"kaeות
לאותיות 39) מקום שנותנים היינו בדיו, למלאותן שאפשר ועד

הקודמת). שבהערה (מאמרים לגמרי המעלימים הכתיבה
א.40) ה, שה"ש ג. נט, פרשתנו לקו"ת גם וראה שם.
עומדין.41) היו בנס שבלוחות וסמ"ך מ"ם א) קד, (שבת כמרז"ל

oeyl jipen" y"n ,my 'iryi i"yxa w"rve (*l`" `le) "epez`leoexqgd lr sqep ixd) dfa mbc l"i ile`e .oenn z`pe` ef (ci ,my xda) "epez l`" ixde ± ("epez
."epez" 'ld eze` xn`p mixaca od oenna od okle .xehpwd oipr yi (qik
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בחומר, אחיזה כלל אין אלו לאותיות האחר. צדו אל
הכתיבה. מאותיות לחלוטין ונעלות שונות והן

שבמילה  וכיון ביותר. מדוייקים בתורה הענינים כל
לומר, הכרחי חקיקה, של זו משמעות גם יש "חקה"
ומתעוררת  חקיקה. של אלו אופנים שני יש בחוקים שגם
לפי  בחוקים? מוצאים שאנו האופנים שני מהם השאלה:
לו  שיש מהסוג החוקים הדבר: מובן זה, רש"י פירוש

באבן edylkמקום החקוקות לאותיות דומים בשכל
ו"זאת  מציאות. לתוספת כלשהו מקום הנותנות טובה,

בשכל מובנת שאינה התורה" לאותיות llkחקת דומה
נתינת  מכל לחלוטין המופשטות לעבר, מעבר החקוקות

למציאות. מקום

.‰
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שבין  הקשר ביאור ידי על יותר יובנו הדברים
חקיקה  לבין כפשוטם :42החוקים

חפץ אתerahaיהודי ה'לקיים זה 43רצון וטבעו ,
לידי  בא הדבר מהשכל. שלמעלה הנשמה מעצם נובע
מסוג  המצוות בקיום שהרי חוקים, בקיום בעיקר ביטוי

טעם יש משפטים ושל עדות מתגלה ipeibdשל ואין ,
"טהרתו" ההגיון oevxdבמלוא כי הנשמה, עצם שמצד

sqepy המתאחד פנימי כוח הוא שהשכל במיוחד – כאן
– המשכלת הנפש על xizqnעם במקצת, לפחות ,

עירוב  בהם שאין חוקים, בקיום ואילו העצמי. הרצון
הנשמה. עצם מתגלית וטעם, שכל של

החוקים  מעלת כי לחקיקה, חוקים שבין הקשר זהו
על  החקיקה ליתרון דומה והמשפטים העדות על
לקלף, תוספת בהיותן הכתיבה, אותיות הכתיבה:
אותיות  ואילו כותבים. שעליו החומר את מכסות
הן  אין ולכן הטובה, לאבן הנוסף דבר אינן החקיקה

אותה. מסתירות

לעיל  שהוזכרו החוקים סוגי ששני מובן, זה לפי
שבחקיקה: האופנים לשני דומים

מובן, הנשמה, עצם על מסתיר שהשכל כיון
אחיזה  כללי, באופן בהם, שיש החוקים שבקיום
לפחות  מסתיר זה שכל הרי שכלית, בהבנה מסויימת
כלֿכך  כאן מתגלית ואין העצמי, הרצון על במקצת
טובה, באבן החקוקות לאותיות בדומה – הנשמה עצם

– הטובה האבן של בהירותה את במקצת המכהות
אך  הטובה. האבן כלֿכך מאירה אין החקיקה במקום
דומה  לגמרי, השכל שמעל התורה", חקת "זאת
מקום  להן שאין שכיון לעבר, מעבר החקוקות לאותיות

כלל. מסתירות הן אין אחיזה,

.Â
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אינה  רגילה חקיקה על לעבר מעבר החקיקה מעלת
שבחקיקה  כשלעצמן, החקוקות האותיות לגבי רק
גם  אלא כדלעיל, אחיזה, מקום להן אין לעבר מעבר
רגילה, בחקיקה חוקקים: שעליו החומר לגבי
חודרות  למשל, טובה, באבן החקוקות כבאותיות
בחקיקה  ואילו האבן, של החיצוני לחלק רק האותיות

לעומקו. החומר בכל החקיקה חודרת לעבר מעבר

של  שהקשר לומר, יש מדוייק, הכל שבתורה וכיון
רק  אינה לעבר מעבר לחקיקה התורה" חקת "זאת
פרה  של החוקה שבקיום עול קבלת של הענין בעצם

גם אלא כלל, הגיון בה שאין כיון בני אדומה, מצד
של  שהחקיקה העול, קבלת חקוקה שבהם ישראל

בשלימות. מציאותם בכל חודרת התורה" חקת "זאת

.Ê
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תורה' ב'לקוטי הוא: לכך האפשרי אומר 44ההסבר
שמצות  התורה", חוקת "זאת הפסוק על הזקן אדמו"ר
שם, מבאר הוא התורה. כללות היא אדומה פרה

שהוא – ל"שוב" "רצוא" בין בכל izednשהחיבור
בגלוי. אדומה פרה במצות ביטוי לידי בא – המצוות

חוקת  "זאת שבמלים רש"י, פירוש לפי ולכאורה:
היא  אדומה שפרה להדגיש התורה מתכוונת התורה"

גםdcigidהחוקה היא ולפיכך כולה, lknבתורה dpey
מתאים  כיצד – החוקים מן ואפילו התורה, מצוות
את  דוקא מבטא התורה" חוקת "זאת שהפירוש לומר,

xywd?המצוות לכל שלה

לתורה" פנים "שבעים דברי 45אמנם, ואלו ו"אלו ,
חיים" הזקן 46אלקים אדמו"ר דברי ידועים אך ,

הוא47עצמו  החומש על רש"י ש"פירוש ,dpii של
מתבטא זה תורה" של ש"יינה ומובן, zehytaתורה",

ששני  בלבד זו שלא לומר, סביר לכן רש"י. פירוש של
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(42.1056 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה
ספ"ב.43) גירושין הל' רמב"ם ראה
כאן.44) אוה"ח גם וראה פרשתנו. ריש
רע"א.45) כו, שם גם וראה ב. מז, זח"א (בתורה). טו פי"ג, במדב"ר

ועוד. א. נד,
ב.46) ו, גיטין ב. יג, עירובין
כד.47) ע' יום היום



לט zweg zyxt zegiyÎihewl

מצוות אך yiאשר`elעל האדם, בשכל מקום להן
ואומות  הרע היצר יכולים קשיים, בהן יש זאת עם

מפי  אינן שהן ו"להוכיח" – "משיבין" – לטעון העולם

ח"ו  ֿ 30הקדושֿברוךֿהוא שהקדוש ייתכן כיצד כי ,
שהשכל  כזה, "מוזר" באופן ציוויים קבע ברוךֿהוא

להבינם  מסוגל מתעוררות 31האנושי זאת עם יחד אבל ,
צריך  היהודי אין טוענים, הם ולכן, עליהם. שאלות אצלו

"להפטר". – לקיימם

כלל  מובנת שאינה אדומה, פרה מצות זאת, לעומת
הרע  היצר ידי על כך להישלל יכולה אינה בשכל,

רק יכולים הם כאן העולם. את hipwdlואומות
"32ישראל  –oipen מה" בטענתם: – ישראל" את

חייבים  אתם אכן, – בה" יש טעם ומה  הזאת המצוה

אך  הקדושֿברוךֿהוא. ציוה כך כי המצוה, את לקיים
כל  לו ואין כלל, הגיוני שאינו דבר בכך עושים אתם

"טעם".

"יצר  ולא "שטן", רש"י אומר מדוע גם יובן בזה

"מונין...":33הרע" של לענין מתאים זה ביטוי כי ,

דבר, עשיית בעת ולהצר להפריע היא ה"שטן" כוונת
בפסוק  מוצאים שאנו כפי לבטלו, לא "ויתיצב 34אך

היא, המשמעות ששם לו", לשטן בדרך ה' מלאך

לא  אך בדרכו, עליו והקשה לבלעם היצר שהמלאך
בדרכו  להמשיך לחלוטין ממנו .35מנע

אומר  ואינו דבריו, בסיום גם רש"י משנה לכן
רשות לך "אין אלא ממנה", אחריה",xdxdl"להפטר

ממנה". "להפטר מחשבה מלכתחילה אין בעניננו כי

העולם ואומות ש"השטן כיון ישראל"oipenאלא את
ייתכן  וטעם, משמעות שום זו במצוה שאין וטוענים

מזהירים  ולכן המצוה, אודות כך משום ש"תהרהר"

רשות לך החוקה xdxdl"אין את לקיים עליך אחריה".
את  מקיים שאתה כפי בדיוק ובשמחה, בהתלהבות

בשכלך. המובנות המצוות

" הוא, לכך כיון dxifbוהטעם מלפני": היא
מצוה לגבי קובע בעצמו שהיא efשהקדושֿברוךֿהוא ,

"מה  הטענה כלל לך להפריע צריכה אין (גזירה), חוקה
בקיום  השלימות תכלית אדרבה: כי טעם", ומה המצוה

הוא  זו שהקדושֿברוךֿהוא 36מצוה מפני רק עשייתה
xfb.כך

המלים  את רש"י מצטט מדוע מובן לעיל האמור לפי
חקת המילה dxezd"זאת את רק מבאר שהוא למרות ,"

מוכח  שמהן התורה", "זאת... המלים כי "חקת",
ב'efשחוקה בסעיף כדלעיל החוקים, שאר מכל שונה

"לפי ההסבר את מחייבות –ohydy...oipen לך אין ...
אחריה".xdxdlרשות

.„
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זה: רש"י בפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

החסידות  בתורת מלשון 37מוסבר הם שחוקים ,
ומוסבר  א)38חקיקה. בחקיקה: אופנים שני שיש ,

זה  בסוג למשל. טובה, כבאבן בכלל, חקוקות אותיות
כאותיות  ולא עצמו, מהחומר הן אמנם האותיות,

מציאות שהן כותבים,ztqepהכתיבה שעליו לחומר
מכסות אלו אך ixnblואותיות שמתחתן, החומר את

אחיזה" "מקום אלו לאותיות שיש כיון זאת, בכל
הכתיבה  לאותיות קשורות הן הן 39באבן, גם כי ,

הטובה  האבן של זוהרה את קצת ומכהות .40מעלימות
כאותיות  לעבר, מעבר החקוקות אותיות ב)

החומר 41שבלוחות  של אחד מצד חודרת שחקיקתן ,
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אמת.30) אינה שהתורה עליהן.. משיב שם: יומא רש"י ראה
בשכל,31) מקום להם יש אלו שמצות מה שזה שי"ל, היינו ובפרט

.(51 הערה לקמן ראה – משפטים (בדוגמת קיומם אופן צ"ל שכן לפי
"מוניך..32) כו: מט, ישעי' רש"י ".mditecbaאותךmixzpwndראה

רש"י גם שלאlirlוראה תונו.. "ולא יז) כה, "*.hipwi(בהר
בפ' ולכן ו"מונה". "משיב" הענינים: ב' כולל ש"מקנטר י"ל, (ואולי

כותב שם xhpwn.(16בשלח הערה לעיל ראה –
(33– שם בפרש"י כמפורש – הוא שם ביומא ב"שהשטן" הכוונה

עה"ת בפירושו שרש"י ממה אבל ב"שטן". נכלל זה שגם הרע, dpynיצר
שע"ד משמע מקום, מבכל ב"חק" פירושו (ולכן hytdכאן כבפנים הוא

יצה"ר). הוא שטן הוא א) טז, (ב"ב להשמיענו חז"ל הוצרכו
רשות לך "ואין שם ביומא שמסיים למה בנוגע גם הוא xdxdlועד"ז

בהן").
(ועוד)34) יד יא, א' מלכים גם וראה לב. שם, וכ"ה כב. כב, בלק

יאֿב). שם, (ראה מלכותו ממנו נלקחה שלא אף – "לשטן"
רוצה35) ש"הי' –erpnlואף רק זה הרי כב), שם, (רש"י מלחטוא"

oevxאבל ,lreta.(לה (שם, האנשים" עם "לך לו אמר
עיי"ש.i"yxtnלהעיר36) ולאומות". "לשטן שם שגם יב) (כב, וירא
בחוקותי.37) ר"פ שם גם וראה פרשתנו. ריש לקו"ת
בסוכ 38) תרס"ו). (בהמשך תרס"ז עומדין אין תש"י.ד"ה .n"kaeות
לאותיות 39) מקום שנותנים היינו בדיו, למלאותן שאפשר ועד

הקודמת). שבהערה (מאמרים לגמרי המעלימים הכתיבה
א.40) ה, שה"ש ג. נט, פרשתנו לקו"ת גם וראה שם.
עומדין.41) היו בנס שבלוחות וסמ"ך מ"ם א) קד, (שבת כמרז"ל

oeyl jipen" y"n ,my 'iryi i"yxa w"rve (*l`" `le) "epez`leoexqgd lr sqep ixd) dfa mbc l"i ile`e .oenn z`pe` ef (ci ,my xda) "epez l`" ixde ± ("epez
."epez" 'ld eze` xn`p mixaca od oenna od okle .xehpwd oipr yi (qik

zweg zyxt zegiyÎihewl

בחומר, אחיזה כלל אין אלו לאותיות האחר. צדו אל
הכתיבה. מאותיות לחלוטין ונעלות שונות והן

שבמילה  וכיון ביותר. מדוייקים בתורה הענינים כל
לומר, הכרחי חקיקה, של זו משמעות גם יש "חקה"
ומתעוררת  חקיקה. של אלו אופנים שני יש בחוקים שגם
לפי  בחוקים? מוצאים שאנו האופנים שני מהם השאלה:
לו  שיש מהסוג החוקים הדבר: מובן זה, רש"י פירוש

באבן edylkמקום החקוקות לאותיות דומים בשכל
ו"זאת  מציאות. לתוספת כלשהו מקום הנותנות טובה,

בשכל מובנת שאינה התורה" לאותיות llkחקת דומה
נתינת  מכל לחלוטין המופשטות לעבר, מעבר החקוקות

למציאות. מקום
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שבין  הקשר ביאור ידי על יותר יובנו הדברים
חקיקה  לבין כפשוטם :42החוקים

חפץ אתerahaיהודי ה'לקיים זה 43רצון וטבעו ,
לידי  בא הדבר מהשכל. שלמעלה הנשמה מעצם נובע
מסוג  המצוות בקיום שהרי חוקים, בקיום בעיקר ביטוי

טעם יש משפטים ושל עדות מתגלה ipeibdשל ואין ,
"טהרתו" ההגיון oevxdבמלוא כי הנשמה, עצם שמצד

sqepy המתאחד פנימי כוח הוא שהשכל במיוחד – כאן
– המשכלת הנפש על xizqnעם במקצת, לפחות ,

עירוב  בהם שאין חוקים, בקיום ואילו העצמי. הרצון
הנשמה. עצם מתגלית וטעם, שכל של

החוקים  מעלת כי לחקיקה, חוקים שבין הקשר זהו
על  החקיקה ליתרון דומה והמשפטים העדות על
לקלף, תוספת בהיותן הכתיבה, אותיות הכתיבה:
אותיות  ואילו כותבים. שעליו החומר את מכסות
הן  אין ולכן הטובה, לאבן הנוסף דבר אינן החקיקה

אותה. מסתירות

לעיל  שהוזכרו החוקים סוגי ששני מובן, זה לפי
שבחקיקה: האופנים לשני דומים

מובן, הנשמה, עצם על מסתיר שהשכל כיון
אחיזה  כללי, באופן בהם, שיש החוקים שבקיום
לפחות  מסתיר זה שכל הרי שכלית, בהבנה מסויימת
כלֿכך  כאן מתגלית ואין העצמי, הרצון על במקצת
טובה, באבן החקוקות לאותיות בדומה – הנשמה עצם

– הטובה האבן של בהירותה את במקצת המכהות
אך  הטובה. האבן כלֿכך מאירה אין החקיקה במקום
דומה  לגמרי, השכל שמעל התורה", חקת "זאת
מקום  להן שאין שכיון לעבר, מעבר החקוקות לאותיות

כלל. מסתירות הן אין אחיזה,

.Â
˙ÂÓÈÏ˘· ˙¯„ÂÁ ¯·ÚÏ ¯·ÚÓ ‰˜È˜Á

אינה  רגילה חקיקה על לעבר מעבר החקיקה מעלת
שבחקיקה  כשלעצמן, החקוקות האותיות לגבי רק
גם  אלא כדלעיל, אחיזה, מקום להן אין לעבר מעבר
רגילה, בחקיקה חוקקים: שעליו החומר לגבי
חודרות  למשל, טובה, באבן החקוקות כבאותיות
בחקיקה  ואילו האבן, של החיצוני לחלק רק האותיות

לעומקו. החומר בכל החקיקה חודרת לעבר מעבר

של  שהקשר לומר, יש מדוייק, הכל שבתורה וכיון
רק  אינה לעבר מעבר לחקיקה התורה" חקת "זאת
פרה  של החוקה שבקיום עול קבלת של הענין בעצם

גם אלא כלל, הגיון בה שאין כיון בני אדומה, מצד
של  שהחקיקה העול, קבלת חקוקה שבהם ישראל

בשלימות. מציאותם בכל חודרת התורה" חקת "זאת

.Ê
‰¯Â˙‰ ˙ÂÏÏÎ Y ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂˆÓ

תורה' ב'לקוטי הוא: לכך האפשרי אומר 44ההסבר
שמצות  התורה", חוקת "זאת הפסוק על הזקן אדמו"ר
שם, מבאר הוא התורה. כללות היא אדומה פרה

שהוא – ל"שוב" "רצוא" בין בכל izednשהחיבור
בגלוי. אדומה פרה במצות ביטוי לידי בא – המצוות

חוקת  "זאת שבמלים רש"י, פירוש לפי ולכאורה:
היא  אדומה שפרה להדגיש התורה מתכוונת התורה"

גםdcigidהחוקה היא ולפיכך כולה, lknבתורה dpey
מתאים  כיצד – החוקים מן ואפילו התורה, מצוות
את  דוקא מבטא התורה" חוקת "זאת שהפירוש לומר,

xywd?המצוות לכל שלה

לתורה" פנים "שבעים דברי 45אמנם, ואלו ו"אלו ,
חיים" הזקן 46אלקים אדמו"ר דברי ידועים אך ,

הוא47עצמו  החומש על רש"י ש"פירוש ,dpii של
מתבטא זה תורה" של ש"יינה ומובן, zehytaתורה",

ששני  בלבד זו שלא לומר, סביר לכן רש"י. פירוש של
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(42.1056 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה
ספ"ב.43) גירושין הל' רמב"ם ראה
כאן.44) אוה"ח גם וראה פרשתנו. ריש
רע"א.45) כו, שם גם וראה ב. מז, זח"א (בתורה). טו פי"ג, במדב"ר

ועוד. א. נד,
ב.46) ו, גיטין ב. יג, עירובין
כד.47) ע' יום היום
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אדרבה, אלא, זה, את זה סותרים אינם אלו פירושים
שבו הענין זה: ידי על זה ומושלמים מוסברים dpeyהם

"זאת  של הפירוש לפי המצוות, שאר מכל אדומה פרה

התורה" –eheytaחקת מקרא envrשל df oipra היא
llkd של לפירוש בהתאם שבתורה, המצוות כל של

zeinipt.'ט בסעיף להלן שיוסבר כפי התורה,

.Á
ÏÂÚ ˙Ï·˜ ÍÂ˙Ó ˙ÂÂˆÓ‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ˘È

בעל  (הריי"צ), הרבי מו"ח כ"ק שאמר במאמר
הגאולה  שנת של תמוז י"ב ביום והגאולה, ,48השמחה

ו"חוקים". "משפטים" "עדות", של הענין מוסבר

גזירת  אלא השכל, פי על אינם שחוקים בבארו

(על  ברש"י "וכדאיתא הוכחה: לכך מביא הוא הכתוב,

העולם  ואומות שהשטן לפי התורה) חוקת זאת פסוק
רשות  לך אין מלפני היא גזירה ישראל... את מונין

ומציין, ממשיך הוא מכן לאחר ומיד אחריה", להרהר
מתוך  דוקא לקיים יש השכליות המצוות את שגם

כחוקים. עול, קבלת

גם okולכאורה: iptl אומר כבר חוקת, פרשת לפני ,

מדוע xtqnרש"י הכתוב. גזירת הם שחוקים פעמים

מפרשת  רש"י פירוש את דוקא הריי"צ הרבי מביא
זאת  פסוק "על הוא זה רש"י שפירוש מציין ואף חוקת,

התורה"? חקת

הטעם לומר,iniptdמהו שיש להסבר, בנוסף לכך,

מפרשת לצטט הגאולה.reaydשברצונו לענין הסמוך

התורה", חקת "זאת המלים את במפורש מציין והוא
על  לגזירה רמז אורייתא", גזירת דא "מתרגמי' אשר

בספרים  כמובא .49התורה,

רש"י פירוש ציטוט ידי על הוא: לכך ,dfההסבר

שם  המוסבר את רק לא להוכיח הריי"צ הרבי מתכוון

הנאמר  את גם אלא הכתוב, גזירת הם שהחוקים
מתוך  לקיים יש השכליות המצוות את שגם בהמשך,

כחוקים: עול קבלת

את  גם כוללות התורה" חקת "זאת שהמלים כיון

התורה", "כללות היא אדומה פרה שמצות המשמעות,
שאת אתlkמוכח, כלומר, לקיים mihxtdהמצוות, יש ,

הנעלית עול, קבלת כפי ixnblמתוך בדיוק השכל, מן
את כי llkdשמקיימים אדומה, פרה של החוקה –

לו. ודומים הכלל מן נובעים הפרטים

.Ë
"‰¯ÈÊ‚" ‡È‰ ˙ÂÈÏÎ˘‰ ˙ÂÂˆÓ·˘ ‰·‰‰ Ì‚

עדות, – אלו סוגים שלושה לשאול: אפשר לכאורה
הם – וחוקים mipeyמשפטים mibeqלפיdxezd התורה .

ומגדירה  טעם בהן שאין מצוות שיש קובעת, עצמה
ונקראות  טעם להן שיש מצוות ויש כ"חוקים", אותן

dxeza שאת רוצה התורה כלומר, ו"משפטים". "עדות"
כדברים יקיימו "עדות" של על micirndהמצוות

מסויימים  "משפטים"50ענינים שהן המצוות ואת ,
שכלית  הבנה מתוך שאת 51יקיימו לומר ייתכן וכיצד –

lk?חוקים כמו עול קבלת מתוך לקיים צריך המצוות

המצוות  קיום עצם שגם הוא, לכך ההסבר
קבלת  של בדרך להיעשות צריך הבנה, מתוך השכליות

שהקדושֿברוךֿהוא מפני רק כלומר, שקיום xfbעול. ,
הבנה `elמצוות מתוך .52יהיה

לגבי הוא שכך meiwdוכשם ote` כך המצוות, של
שבמצוות  העליון הרצון גם עצמן: המצוות לגבי גם
הנעלה  עצמי רצון הוא ו"משפטים" "עדות" של מסוג
של  שהרצון מלפני" היא "גזירה זוהי גם אך מחכמה,

ובשכל. בטעם יתלבש אלו מצוות

חקת "זאת לנאמר הפנימי הטעם ",dxezdזהו
כללות היא אדומה שפרה oevxלמרות ± zeevnd

היא התורה ואילו רק dnkgהעליון, שלא להדגיש כדי ,
גם  אלא גזירה, הם ובמשפטים שבעדות ה"מצוה" מצד
נובעת  ובשכל, בחכמה מובנים היותם שבהם, התורה

" – מלפני".dxifbמ"חקת" היא

.È
Ì„‡‰ ˙ÂÁÂÎ ÏÎ· Y ‰˜È˜Á

תהיה  שההבנה ייתכן כיצד להבין: צריך עדיין אך
באה  כך על הפכים? שני הם אלו הרי עול, קבלת מתוך

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

(48– יד) קונט' ח"א קונטרסים בסה"מ (נדפס בעוזרי לי הוי' ד"ה
פ"ג.

תקף.49) סו"ס או"ח במג"א הובא תניא
(50yxetnkeתשמורו שבתותי את אך יג) לא, (תשא `zeבכתוב ik

`id(מג כג, (אמור erciגו'; ornl.'גו הושבתי בסוכות כי דורותיכם
בציצית, ועד"ז סוכה. הל' ריש אדה"ז ושו"ע מב"ח ולהעיר – ובכ"מ.

כו'. תפלין
שהרעות 51) ב), פד, בדרמ"צ (הובא פ"ו להרמב"ם מח"פ להעיר

ע"ז  לומר צריך השכל מצד גם רע לקו"ש שהן בארוכה וראה אפשי". "אי
.248 ע' חט"ז .18ֿ17 ע' ח"ז

תורה  ניתנה לא "אלמלי סע"ב) ק, (עירובין שאמרו מה יובן ובזה
למאי  דלכאורה, – כו'" מנמלה וגזל מחתול צניעות למדים היינו (ח"ו)

נפ"מ.
גם52) דנין mihtynaשלכן ואפי'.. עו"כ לפני ולא "לפניהם אמרו

משפטים). ר"פ (רש"י ישראל" כדיני אותו

zweg zyxt zegiyÎihewl

מעבר  "חקיקה זוהי – התורה" חקת "זאת התשובה
בשלימות: היהודי של מהותו לכל החודרת לעבר"

החקוקות  לאותיות בדומה באדם חקוק דבר כאשר
חקוק אכן הוא כלומר, טובה, כבאותיות eaבאבן (שלא

הכתובות חדור lrהכתיבה אינו הוא אך הקלף),

כשם  אז, – ממש לעצם עד מגיע ואינו כך, כל לעומק
אין  כך פנימיותו, לעומק חודר אינו הנחקק שהדבר

החיצוניים. לכוחותיו כלֿכך חודר הוא

היהודי  אצל חקוקה שהיא כיון עול, קבלת אך

בכל לעבר, לכוחות ezeinvrמעבר גם חודרת היא ,

שייכים  האדם של כוחותיו כל כי ביותר, החיצוניים
מעבר 53לעצמיותו  "חקיקה של המשמעות וזוהי .

לחיצוניות  עד ביותר העמוקה מהפנימיות לעבר:

ביותר  .54הרחוקה

השכל  כוח על גם העול קבלת משפיעה ,55ולכן

zpaday תורגש לא ומשפטים עדות של מסוג המצוות
מצד  הוא שקיומן אלא כשלעצמה, השכל מציאות רק

"dxifb"מלפני על היא ומשפיע כולל הנפש עצם כי –
lk.הכוחות

השונה  אדומה, פרה שחוקת לכך מתאים זה הסבר

של  ההפכים שני את בתוכה כוללת החוקים, שאר מכל
"נכח ושל מחנות" לשלש מועד",ipt"חוץ אהל

בדרגת  עצמותו, מצד היהודי ב': בסעיף כדלעיל
לשלש  "חוץ בהימצאו אפילו – לעבר מעבר החקיקה

היכל" של פתחו ורואה "מתכוון הוא .56מחנות",

È.‡
˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ Ï˘ ‰„Â·Ú Y ÊÂÓ˙ ·"È

"˙Â·˘ÈÈ˙‰"·
לבין  חוקת פרשת שבין הקשר גם שזהו לומר, ויש

שלפיכך  הגאולה, חג תמוז, פעמים 57י"ב נקראת היא

בשבת  תמוז,58רבות י"ב שלפני

לו", ניתנה "חופשה שאז תמוז, לג' בסמוך ולפחות

הגאולה, התחילה

הראשון" תמוז ב"י"ב שנאמר במאמר שאפילו עד

חקת  "זאת הפסוק על רש"י של פירושו מובא –

התורה":

כל  חדור היה והגאולה, השמחה בעל הריי"צ, הרבי

זאת  עם ויחד בפועל, נפש מסירות של בעבודה ימיו
פי  על מוחלטת, ב"התיישבות" הענינים כל קויימו

בהרבצת  עבדתי אשר הגדולה "העבודה אפילו השכל.

הדת" וחיזוק שלפני 59תורה המאסר התרחש שבגללה ,
פי  על מקום היה לא זו שלעבודה למרות – תמוז י"ב

בגלוי  באה והיא דקדושה, שכל לפי לא ואפילו השכל,
נפש מסירות  של עבודה לגמרי lretaמצד הנעלית ,

מסודרת  עבודה זו היתה זאת בכל השכל, ממגבלות

נפש, במסירות שרוי האדם שכאשר למרות בשלימות,
נערכו  וכך וכדומה, ל"חישובים" מקום אין בטבעו הרי

יהיו  הדת וחיזוק התורה שהרבצת וחישובים, תכניות

האפשר. ככל גדול בהיקף

בפרשתנו  רש"י שכדברי הוא 60וכיון, "משה ,
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(53– היחידה בחי' שדוקא ,(33 (ע' פ"ה העבודה קונט' עד"ז ראה
הפנימיים, בכחות כלל אחיזה שום לה ואין לגמרי מופשטת היותה עם
בחי' (משא"כ דנה"ב החומריות על גם ופועלת הכחות בכל היא נמצאת

באריכות. עיי"ש חי').
נקראת 54) גופא זו מצוה (שלכן עצמה אדומה פרה במצות עד"ז

אותה  שיקיים מספיק שאינו לעבר), מעבר חקיקה בחי' – סתם חקה בשם
רשות לך "אין כ"א קב"ע, מצד שלו המעשה בכח –xdxdlרק אחרי'"

שבו השכל על גם פועלים מהשכל שלמעלה והקב"ע ly`שהאמונה
xdxdi,ובשמחה בחיות  אותה שמקיים ועד ,(898 ע' ח"ג לקו"ש (ראה

ס"ג. כנ"ל
רק  לא הוא התורה" "כללות היא אדומה שפרה שמה י"ל, ועפ"ז
על  פועל שהקב"ע בזה גם אלא ח'), סעיף (כנ"ל שבה ה"חקה" מצד

lkyd,בטעם מלובשת שאינה מכיון מצ"ע, אדומה דפרה שהמצוה (אלא
באופן הוא השכל על שבה הקב"ע שלילה)illkפעולת ly`(בבחי'

השכל על פועל שהקב"ע המצות, בפרטי אח"כ נמשך ומזה biyiyיהרהר,
הרצון). כפי

שהוא 55) מתבטא השכל, על גם פועל שהקב"ע בזה דוקא ואדרבה:

נפשו. בעצם חקוק
– שפירושו "לפניהם", נאמר במשפטים שדוקא מה מובן ועפ"ז

.(900 ע' ח"ג לקו"ש וראה ע"ד. ריש עו, (תו"א "לפנימיותם"
לעיל56) (נעתק בלקו"ת המבואר עם זה לקשר שמ"ש סעיףויש ז')

לצאת  רצוא שבה: הרצו"ש מצד הוא התורה" חקת "זאת אדומה בפרה
מועד"; אהל פני "נכח מטו"ד, שלמעלה קב"ע – והשכל הכלים מגדר

] בשכל ההמשכה שוב, – זה עם xdxdiוביחד `ly נמשך שמזה ועד ,
ועד  ,[(54 הערה לעיל (ראה יסכים עצמו השכל שגם המצות בשאר
מטה  שלמטה מת טומאת ומטהר מחנות" לשלש "חוץ גם הבירור שפועל

.(23 שבהערה ודרמ"צ אגה"ק (ראה מנוגה
(57129 ע' ח"ה בלקו"ש (נעתק וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

.(1 הערה
א).58) פח, ב. סג, (זח"ב יומין כולהו מתברכין דמיני'
(59– הראשונה תמוז יב לחגיגת במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון

.(263 ע' תש"ח בסה"מ (נדפס תרפ"ח בשנת
ואילך.60) 135 ע' חל"ג לקו"ש בארוכה וראה – כא. כא,
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אדרבה, אלא, זה, את זה סותרים אינם אלו פירושים
שבו הענין זה: ידי על זה ומושלמים מוסברים dpeyהם

"זאת  של הפירוש לפי המצוות, שאר מכל אדומה פרה

התורה" –eheytaחקת מקרא envrשל df oipra היא
llkd של לפירוש בהתאם שבתורה, המצוות כל של

zeinipt.'ט בסעיף להלן שיוסבר כפי התורה,

.Á
ÏÂÚ ˙Ï·˜ ÍÂ˙Ó ˙ÂÂˆÓ‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ˘È

בעל  (הריי"צ), הרבי מו"ח כ"ק שאמר במאמר
הגאולה  שנת של תמוז י"ב ביום והגאולה, ,48השמחה

ו"חוקים". "משפטים" "עדות", של הענין מוסבר

גזירת  אלא השכל, פי על אינם שחוקים בבארו

(על  ברש"י "וכדאיתא הוכחה: לכך מביא הוא הכתוב,

העולם  ואומות שהשטן לפי התורה) חוקת זאת פסוק
רשות  לך אין מלפני היא גזירה ישראל... את מונין

ומציין, ממשיך הוא מכן לאחר ומיד אחריה", להרהר
מתוך  דוקא לקיים יש השכליות המצוות את שגם

כחוקים. עול, קבלת

גם okולכאורה: iptl אומר כבר חוקת, פרשת לפני ,

מדוע xtqnרש"י הכתוב. גזירת הם שחוקים פעמים

מפרשת  רש"י פירוש את דוקא הריי"צ הרבי מביא
זאת  פסוק "על הוא זה רש"י שפירוש מציין ואף חוקת,

התורה"? חקת

הטעם לומר,iniptdמהו שיש להסבר, בנוסף לכך,

מפרשת לצטט הגאולה.reaydשברצונו לענין הסמוך

התורה", חקת "זאת המלים את במפורש מציין והוא
על  לגזירה רמז אורייתא", גזירת דא "מתרגמי' אשר

בספרים  כמובא .49התורה,

רש"י פירוש ציטוט ידי על הוא: לכך ,dfההסבר

שם  המוסבר את רק לא להוכיח הריי"צ הרבי מתכוון

הנאמר  את גם אלא הכתוב, גזירת הם שהחוקים
מתוך  לקיים יש השכליות המצוות את שגם בהמשך,

כחוקים: עול קבלת

את  גם כוללות התורה" חקת "זאת שהמלים כיון

התורה", "כללות היא אדומה פרה שמצות המשמעות,
שאת אתlkמוכח, כלומר, לקיים mihxtdהמצוות, יש ,

הנעלית עול, קבלת כפי ixnblמתוך בדיוק השכל, מן
את כי llkdשמקיימים אדומה, פרה של החוקה –

לו. ודומים הכלל מן נובעים הפרטים

.Ë
"‰¯ÈÊ‚" ‡È‰ ˙ÂÈÏÎ˘‰ ˙ÂÂˆÓ·˘ ‰·‰‰ Ì‚

עדות, – אלו סוגים שלושה לשאול: אפשר לכאורה
הם – וחוקים mipeyמשפטים mibeqלפיdxezd התורה .

ומגדירה  טעם בהן שאין מצוות שיש קובעת, עצמה
ונקראות  טעם להן שיש מצוות ויש כ"חוקים", אותן

dxeza שאת רוצה התורה כלומר, ו"משפטים". "עדות"
כדברים יקיימו "עדות" של על micirndהמצוות

מסויימים  "משפטים"50ענינים שהן המצוות ואת ,
שכלית  הבנה מתוך שאת 51יקיימו לומר ייתכן וכיצד –

lk?חוקים כמו עול קבלת מתוך לקיים צריך המצוות

המצוות  קיום עצם שגם הוא, לכך ההסבר
קבלת  של בדרך להיעשות צריך הבנה, מתוך השכליות

שהקדושֿברוךֿהוא מפני רק כלומר, שקיום xfbעול. ,
הבנה `elמצוות מתוך .52יהיה

לגבי הוא שכך meiwdוכשם ote` כך המצוות, של
שבמצוות  העליון הרצון גם עצמן: המצוות לגבי גם
הנעלה  עצמי רצון הוא ו"משפטים" "עדות" של מסוג
של  שהרצון מלפני" היא "גזירה זוהי גם אך מחכמה,

ובשכל. בטעם יתלבש אלו מצוות

חקת "זאת לנאמר הפנימי הטעם ",dxezdזהו
כללות היא אדומה שפרה oevxלמרות ± zeevnd

היא התורה ואילו רק dnkgהעליון, שלא להדגיש כדי ,
גם  אלא גזירה, הם ובמשפטים שבעדות ה"מצוה" מצד
נובעת  ובשכל, בחכמה מובנים היותם שבהם, התורה

" – מלפני".dxifbמ"חקת" היא

.È
Ì„‡‰ ˙ÂÁÂÎ ÏÎ· Y ‰˜È˜Á

תהיה  שההבנה ייתכן כיצד להבין: צריך עדיין אך
באה  כך על הפכים? שני הם אלו הרי עול, קבלת מתוך
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(48– יד) קונט' ח"א קונטרסים בסה"מ (נדפס בעוזרי לי הוי' ד"ה
פ"ג.

תקף.49) סו"ס או"ח במג"א הובא תניא
(50yxetnkeתשמורו שבתותי את אך יג) לא, (תשא `zeבכתוב ik

`id(מג כג, (אמור erciגו'; ornl.'גו הושבתי בסוכות כי דורותיכם
בציצית, ועד"ז סוכה. הל' ריש אדה"ז ושו"ע מב"ח ולהעיר – ובכ"מ.

כו'. תפלין
שהרעות 51) ב), פד, בדרמ"צ (הובא פ"ו להרמב"ם מח"פ להעיר

ע"ז  לומר צריך השכל מצד גם רע לקו"ש שהן בארוכה וראה אפשי". "אי
.248 ע' חט"ז .18ֿ17 ע' ח"ז

תורה  ניתנה לא "אלמלי סע"ב) ק, (עירובין שאמרו מה יובן ובזה
למאי  דלכאורה, – כו'" מנמלה וגזל מחתול צניעות למדים היינו (ח"ו)

נפ"מ.
גם52) דנין mihtynaשלכן ואפי'.. עו"כ לפני ולא "לפניהם אמרו

משפטים). ר"פ (רש"י ישראל" כדיני אותו

zweg zyxt zegiyÎihewl

מעבר  "חקיקה זוהי – התורה" חקת "זאת התשובה
בשלימות: היהודי של מהותו לכל החודרת לעבר"

החקוקות  לאותיות בדומה באדם חקוק דבר כאשר
חקוק אכן הוא כלומר, טובה, כבאותיות eaבאבן (שלא

הכתובות חדור lrהכתיבה אינו הוא אך הקלף),

כשם  אז, – ממש לעצם עד מגיע ואינו כך, כל לעומק
אין  כך פנימיותו, לעומק חודר אינו הנחקק שהדבר

החיצוניים. לכוחותיו כלֿכך חודר הוא

היהודי  אצל חקוקה שהיא כיון עול, קבלת אך

בכל לעבר, לכוחות ezeinvrמעבר גם חודרת היא ,

שייכים  האדם של כוחותיו כל כי ביותר, החיצוניים
מעבר 53לעצמיותו  "חקיקה של המשמעות וזוהי .

לחיצוניות  עד ביותר העמוקה מהפנימיות לעבר:

ביותר  .54הרחוקה

השכל  כוח על גם העול קבלת משפיעה ,55ולכן

zpaday תורגש לא ומשפטים עדות של מסוג המצוות
מצד  הוא שקיומן אלא כשלעצמה, השכל מציאות רק

"dxifb"מלפני על היא ומשפיע כולל הנפש עצם כי –
lk.הכוחות

השונה  אדומה, פרה שחוקת לכך מתאים זה הסבר

של  ההפכים שני את בתוכה כוללת החוקים, שאר מכל
"נכח ושל מחנות" לשלש מועד",ipt"חוץ אהל

בדרגת  עצמותו, מצד היהודי ב': בסעיף כדלעיל
לשלש  "חוץ בהימצאו אפילו – לעבר מעבר החקיקה

היכל" של פתחו ורואה "מתכוון הוא .56מחנות",

È.‡
˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ Ï˘ ‰„Â·Ú Y ÊÂÓ˙ ·"È

"˙Â·˘ÈÈ˙‰"·
לבין  חוקת פרשת שבין הקשר גם שזהו לומר, ויש

שלפיכך  הגאולה, חג תמוז, פעמים 57י"ב נקראת היא

בשבת  תמוז,58רבות י"ב שלפני

לו", ניתנה "חופשה שאז תמוז, לג' בסמוך ולפחות

הגאולה, התחילה

הראשון" תמוז ב"י"ב שנאמר במאמר שאפילו עד

חקת  "זאת הפסוק על רש"י של פירושו מובא –

התורה":

כל  חדור היה והגאולה, השמחה בעל הריי"צ, הרבי

זאת  עם ויחד בפועל, נפש מסירות של בעבודה ימיו
פי  על מוחלטת, ב"התיישבות" הענינים כל קויימו

בהרבצת  עבדתי אשר הגדולה "העבודה אפילו השכל.

הדת" וחיזוק שלפני 59תורה המאסר התרחש שבגללה ,
פי  על מקום היה לא זו שלעבודה למרות – תמוז י"ב

בגלוי  באה והיא דקדושה, שכל לפי לא ואפילו השכל,
נפש מסירות  של עבודה לגמרי lretaמצד הנעלית ,

מסודרת  עבודה זו היתה זאת בכל השכל, ממגבלות

נפש, במסירות שרוי האדם שכאשר למרות בשלימות,
נערכו  וכך וכדומה, ל"חישובים" מקום אין בטבעו הרי

יהיו  הדת וחיזוק התורה שהרבצת וחישובים, תכניות

האפשר. ככל גדול בהיקף

בפרשתנו  רש"י שכדברי הוא 60וכיון, "משה ,
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(53– היחידה בחי' שדוקא ,(33 (ע' פ"ה העבודה קונט' עד"ז ראה
הפנימיים, בכחות כלל אחיזה שום לה ואין לגמרי מופשטת היותה עם
בחי' (משא"כ דנה"ב החומריות על גם ופועלת הכחות בכל היא נמצאת

באריכות. עיי"ש חי').
נקראת 54) גופא זו מצוה (שלכן עצמה אדומה פרה במצות עד"ז

אותה  שיקיים מספיק שאינו לעבר), מעבר חקיקה בחי' – סתם חקה בשם
רשות לך "אין כ"א קב"ע, מצד שלו המעשה בכח –xdxdlרק אחרי'"

שבו השכל על גם פועלים מהשכל שלמעלה והקב"ע ly`שהאמונה
xdxdi,ובשמחה בחיות  אותה שמקיים ועד ,(898 ע' ח"ג לקו"ש (ראה

ס"ג. כנ"ל
רק  לא הוא התורה" "כללות היא אדומה שפרה שמה י"ל, ועפ"ז
על  פועל שהקב"ע בזה גם אלא ח'), סעיף (כנ"ל שבה ה"חקה" מצד

lkyd,בטעם מלובשת שאינה מכיון מצ"ע, אדומה דפרה שהמצוה (אלא
באופן הוא השכל על שבה הקב"ע שלילה)illkפעולת ly`(בבחי'

השכל על פועל שהקב"ע המצות, בפרטי אח"כ נמשך ומזה biyiyיהרהר,
הרצון). כפי

שהוא 55) מתבטא השכל, על גם פועל שהקב"ע בזה דוקא ואדרבה:

נפשו. בעצם חקוק
– שפירושו "לפניהם", נאמר במשפטים שדוקא מה מובן ועפ"ז

.(900 ע' ח"ג לקו"ש וראה ע"ד. ריש עו, (תו"א "לפנימיותם"
לעיל56) (נעתק בלקו"ת המבואר עם זה לקשר שמ"ש סעיףויש ז')

לצאת  רצוא שבה: הרצו"ש מצד הוא התורה" חקת "זאת אדומה בפרה
מועד"; אהל פני "נכח מטו"ד, שלמעלה קב"ע – והשכל הכלים מגדר

] בשכל ההמשכה שוב, – זה עם xdxdiוביחד `ly נמשך שמזה ועד ,
ועד  ,[(54 הערה לעיל (ראה יסכים עצמו השכל שגם המצות בשאר
מטה  שלמטה מת טומאת ומטהר מחנות" לשלש "חוץ גם הבירור שפועל

.(23 שבהערה ודרמ"צ אגה"ק (ראה מנוגה
(57129 ע' ח"ה בלקו"ש (נעתק וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

.(1 הערה
א).58) פח, ב. סג, (זח"ב יומין כולהו מתברכין דמיני'
(59– הראשונה תמוז יב לחגיגת במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון

.(263 ע' תש"ח בסה"מ (נדפס תרפ"ח בשנת
ואילך.60) 135 ע' חל"ג לקו"ש בארוכה וראה – כא. כא,
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לך  לומר משה, הם וישראל הוא 61ישראל הדור שנשיא
נותן  זה שכוח מובן, – הכל" הוא הנשיא כי הדור ככל

ישראל "בשם שרק למי אף ישראל, לכל ,dpeki"62הרבי

מובטח, עבורנו, סלל שהוא בדרך הולכים וכאשר

עם  היה כאשר עמנו אלקינו ה' יהי היעוד ש"יקויים
יהיה  ישראל בני ולכל יטשנו ואל יעזבנו אל אבותינו

ובגשמיות" ברוחניות .63אור

(d"kyz zweg t"y zgiyn)

•
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מקרא?61) של פשוטו להבנת נוגע אינו – הכל" לך.. "לומר לכאורה
למה ומבאר שמתרץ "לומרdpiyאלא שזהו – גם jlהכתוב כולל – "

גם הוא כן כי – חמש" –zehyta"בן הגשמי העשי' (ובעולם הדברים
כו'. הדור שנשיא – שבתורה) פשט לעומת

בדוגמא  לסיים לרש"י הו"ל דלכאורה – התמי' מובנת ועפ"ז
– משה" הם ל"וישראל

האמירה ישנה תמיד לא דבזה מובן, הנ"ל הואjlוע"פ )lreta(שכן
הדור. בנשיא משא"כ משה, הם – דמשה דעה דדור שישראל אף –

ע'62) ח"ח לקו"ש וראה הנ"ל. במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון
ואילך. 329

בסה"מ 63) (נדפס תרפ"ז תמוז ג' – אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון
בתחלתו). יד קונט' ח"א קונטרסים
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לך  לומר משה, הם וישראל הוא 61ישראל הדור שנשיא
נותן  זה שכוח מובן, – הכל" הוא הנשיא כי הדור ככל

ישראל "בשם שרק למי אף ישראל, לכל ,dpeki"62הרבי

מובטח, עבורנו, סלל שהוא בדרך הולכים וכאשר

עם  היה כאשר עמנו אלקינו ה' יהי היעוד ש"יקויים
יהיה  ישראל בני ולכל יטשנו ואל יעזבנו אל אבותינו

ובגשמיות" ברוחניות .63אור
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מקרא?61) של פשוטו להבנת נוגע אינו – הכל" לך.. "לומר לכאורה
למה ומבאר שמתרץ "לומרdpiyאלא שזהו – גם jlהכתוב כולל – "

גם הוא כן כי – חמש" –zehyta"בן הגשמי העשי' (ובעולם הדברים
כו'. הדור שנשיא – שבתורה) פשט לעומת

בדוגמא  לסיים לרש"י הו"ל דלכאורה – התמי' מובנת ועפ"ז
– משה" הם ל"וישראל

האמירה ישנה תמיד לא דבזה מובן, הנ"ל הואjlוע"פ )lreta(שכן
הדור. בנשיא משא"כ משה, הם – דמשה דעה דדור שישראל אף –

ע'62) ח"ח לקו"ש וראה הנ"ל. במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון
ואילך. 329

בסה"מ 63) (נדפס תרפ"ז תמוז ג' – אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון
בתחלתו). יד קונט' ח"א קונטרסים

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc mixcp(iriax meil)

ok m` ,xkend `le dpdpyäåLa äåL eléôàoeik ,xeknl lkei mb £¦¨¤§¨¤
.dpewdn dpdp epi`y

,`xnbd zvxzndétà ìò éîøc àðéáæa ïéúéðúîzxacn epizpyn - ©§¦¦¦§¦¨§¨¥©©¥
,eieeya xknp `edyk dfk utge ,llk mivtew eilr oi`y utga
okle .dpewd `le ,xg` dpew `vni lwa `ly oeik dpdp xkend

nd oi` jkay ,eieeyn zegta xekniy dpynd dxn`s` dpdp xke
.xeknl xeq` eieeya la` ,mivtew eilr oi`y

,jk lr `xnbd dywnïk íàlr inxc `piafa zxacn epizpyny ¦¥
,dit`àLéø àîéà-z` xen`d`pd xcend ,dpynd ly `yixd ¥¨¥¨

l`xyinç÷BìwxøúBéam`e ,xkendn dpdi `ly ick xigndn ¥©§¥
`ed oi` eieeya edpwi m` s` ixd ,mivtew eilr oi`y utga xaecn

.dpdpãBòå,dywàôéñ àîéà,dpynd ly `tiqd z` mb xen` - §¥¨¥¨
éì ïéðäð ìàøNiL-leki `ed eli`e ,epnn epdi `l l`xyiy xcepd ¤¦§¨¥¤¡¦¦

,mdn zepdilç÷Bì]wxúBçôaxigndnøëBîe ,[wxøúBéa ¥©§¨¥§¥
,xigndndétà ìò éîøc àðéáæa éàå-utga zxacn dpynd m`e §¦¦§¦¨§¨¥©©¥

,xigndn xzeia wx xeknl el xzen recn ,mivtew eilr oi`y
äåLa äåL eléôàmipewd mdy l`xyiy oeik ,xeknl `ed leki £¦¨¤§¨¤

.dit` lr inxc `piafa epnn mipdp mpi`
,`xnbd zvxznàôéøç àðéáæa àôéñ-dpynd ly `tiqd ¥¨¦§¦¨£¦¨

exken m` dfk utgae ,mivtew daxd eilr yiy utga zxacn
xzen okle ,dpdpy `ed gweld `l` ,llk dpdp xkend oi` eieeya
`piaf dfy s` dpdp gweld oi` f`y ,eieeyn xzeia wx xeknl el

.xeq` eieeya xeknl la` ,`tixg
,`xnbd jk lr dywnéëä éà,`tixg `piafa zxacn `tiqdy ¦¨¦

dpynd dazk dnl ok m`ç÷Bìwx l`xyinúBçôaick xigndn ¥©§¨
,epnn epdi `l l`xyiyäåLa äåL eléôàixdy ,zepwl `ed leki £¦¨¤§¨¤

,eieeya mdn dpew m` s` ok m`e ,dpdp dpewd wx `tixg `piafa
.llk mze` dpdn epi` `ed

,xg` ote`a dpynd z` dcinrne ,da zxfeg `xnbdàlà¤¨
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המשך ביאור למסכת נדרים ליום שלישי עמ' א 

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לחתן  דיהבן  ומתנן  מנבזבן  הט' חלק  לבם  נדבת  בצירוף  הנני קבלת הפתקא שלהם,  מאשר 

וכלה.

)עיין זהר חלק א' קמט, א(.

ההרחבה  תפעול  עד,  עדי  בנין  בישראל  ביתם  בנין  בתחלת  האמורה  נדבתם  אשר  רצון  ויהי 

וההגדלה בברכות השי"ת והצלחתו בבנינם האמור, בית נאמן.

)עיין ד"ה מזמור שיר חנוכת הבית, לרבנו הזקן, לקו"ת ברכה צ"ח ד', ובספר התניא ספל"ד(.

ומתוך הרחבת הדעת יבשרו טוב בעניניהם הכללים ובעניניהם הפרטים בטוב הנראה והנגלה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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לך  לומר משה, הם וישראל הוא 61ישראל הדור שנשיא
נותן  זה שכוח מובן, – הכל" הוא הנשיא כי הדור ככל

ישראל "בשם שרק למי אף ישראל, לכל ,dpeki"62הרבי

מובטח, עבורנו, סלל שהוא בדרך הולכים וכאשר

עם  היה כאשר עמנו אלקינו ה' יהי היעוד ש"יקויים
יהיה  ישראל בני ולכל יטשנו ואל יעזבנו אל אבותינו

ובגשמיות" ברוחניות .63אור
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מקרא?61) של פשוטו להבנת נוגע אינו – הכל" לך.. "לומר לכאורה
למה ומבאר שמתרץ "לומרdpiyאלא שזהו – גם jlהכתוב כולל – "

גם הוא כן כי – חמש" –zehyta"בן הגשמי העשי' (ובעולם הדברים
כו'. הדור שנשיא – שבתורה) פשט לעומת

בדוגמא  לסיים לרש"י הו"ל דלכאורה – התמי' מובנת ועפ"ז
– משה" הם ל"וישראל

האמירה ישנה תמיד לא דבזה מובן, הנ"ל הואjlוע"פ )lreta(שכן
הדור. בנשיא משא"כ משה, הם – דמשה דעה דדור שישראל אף –

ע'62) ח"ח לקו"ש וראה הנ"ל. במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון
ואילך. 329

בסה"מ 63) (נדפס תרפ"ז תמוז ג' – אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון
בתחלתו). יד קונט' ח"א קונטרסים
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בסה"מ 63) (נדפס תרפ"ז תמוז ג' – אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון
בתחלתו). יד קונט' ח"א קונטרסים

בראשית כד, סה – ותאמר אל העבד מי האיש הלזה 
אדני  הוא  העבד  ויאמר  לקראתנו  בשדה  ההולך 

ותקח הצעיף ותתכס

קעז

רמז מ"ש "ותתכס", דרבקה התכסתה מתוקף הגבורות 
דיצחק וכו'

שיצחק  המנחה2,  בזמן  הוא  דיצחק  הגבורות1  תוקף 
תיקן תפלת מנחה3, והם גבורות תקיפין מאד.

ולכן כשראתה רבקה בפעם הראשון את יצחק כשיצא 
להתפלל תפלת המנחה בשדה, כמ"ש4 ויצא יצחק לשוח 
בשדה לפנות ערב, נבהלה מאד ונפלה מעל הגמל ולקחה 
הצעיף ותתכס, להתכסות מפני תוקף גבורותיו, שהוא ג' 
פעמים אלקים5 במלוי יודי"ן, ובההי"ן, ובאלפי"ן, מספר 

ותתכ"ס.
הוי'  אהי',  הוי'  מספר6,  )שהוא  הצעיף  שע"י  והיינו 
אלקי"ם, הוי' אד', מספר נ"ר הידוע, ועיין בפרי עץ חיים7 

בכוונת חנוכה( התכסתה מתוקף גבורותיו.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד כג

1( יצחק בחי' גבורה: ראה פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד. מאמרי 
במראי  ובהנסמן  תקפ,  עמוד  ב'  חלק  התורה  פרשיות  הזקן  אדמו"ר 

מקומות שם. תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד.
2( זהר חלק א דף רכט, א )מובא לעיל סימן קעו(. חלק ג – אדרא רבא 

דף קכט, א )מובא לעיל סימן קע הערה 3(.
3( ברכות כו. מובא לעיל סימן קסט.

4( בראשית כד, סג.
5( כידוע אלקים הו"ע גבורות, ותיבת "ותתכס" בגי' תיבת "אלקים" 
במילואו, ובמילוי שם "אלקים" יש ג' אופנים: מלוי ביודי"ן, בה"ה, 

באל"ף. והוא:
אלקי"ם במילוי יו"ד: אלף )בגי' 111( + למ"ד )74( + ה"י )15( + 

יו"ד )20( + מ"ם )80( = 300.
אלקי"ם במילוי ה"ה: אל"ף )111( + למ"ד )74( + ה"ה )10( + יו"ד 

)20( + מ"ם )80( = 295.
אלקי"ם במילוי אל"ף: אל"ף )111( + למ"ד )74( + ה"א )6( + יו"ד 

)20( + מ"ם )80( = 291.
וביחד, 300 + 295 + 291 = 886, שהוא בגי' ותתכ"ס בדיוק. )ראה 

גם לקמן סימן רי(.
6( פירוש: הוי' )26( + אהי' )21( + הוי' )26( + אלקים )86( + הוי' 

)26( + אדנ"י )65( = בגי' 250, כמספר נ"ר. וכן צעי"ף בגי' 250.
מגיע  שם  עד  כי  נה"י,  נגד  א'  יחודים,  ג'  בה  יש  כי  ודע,  וז"ל:   )7
קומתה לבד, ובזה היחוד הוא הוי"ה אדני. ולפעמים הוא נגד החזה, 
ואז הוא הוי"ה אלהים. ולפעמים הוא שוה עד הכתר שלו, ואז הוא 

הוי"ה אהי"ה, וג' יחודים אלו, גי' נר עכ"ל.
ע"י  הוא  אהי"ה"  "הוי'  דיחוד  ד  לו,  מקץ  פרשת  אור  תורה  )וראה 
מסירת נפש, יחוד "הוי' אלקים" הוא ע"י התורה, יחוד "הוי' אדנ"י" 
הוא בחי' המצוות עיי"ש. ועיין גם המשך תער"ב חלק ג' עמוד א'רמט. 

לקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד יד. לעיל סימן כט(.

בראשית כד, סז – ויבאה יצחק האהלה שרה אמו 
ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק 

אחרי אמו

קעח

רמז במסורה "ויבאה" ב, בקשר להשידוך דאדם הראשון 
ויצחק, דזיווגם באו והלכו להם – הכלה באה אל החתן

יצחק שהוא בחי' גבורות הי' זיווגו הולך8 אצלו כמ"ש 
בלקוטי תורה9 להאריז"ל פרשת תלדות, והיינו מה שכתוב 
בתורה ב' פעמים ויבאה חסר10, דחסר11 ויבאה אל האדם, 

ויבאה יצחק האהלה כו' כמ"ש במסורה.
כי רבקה אצל יצחק הוא בחי' ויבאה12 אל האדם.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שפו

קעט

ביאור מסרה ב' פעמים "ויבאה" חסר אות י' –תכשטי' 
דשרה ניתנה לרבקה, כ"ד תכשיטין בגימטריא "ויבאה"

במסרה יש ב' פעמים ויבאה חסר13, א' ויבאה אל האדם 
בפרשת בראשית14, ב' ויבאה יצחק האהלה כו'.

ימים  אתנו  הנערה  שתשב  סברו  דרבקה  ואמה  דאחי' 
את  לפרנס  הנישואין  קודם  הבתולה  שצריכה  עשור,  או 

8( ראה אור התורה פרשת בראשית עמוד 864 וז"ל: יצחק זווגו בא 
אצלו, ידוע שיש ב' אופנים ביחוד עליון, הא' שהתחתון עולה למעלה 
והוא ע"י התפלה מי יעלה בהר ה' ונק' שילוב אד' בה'. הב' שהעליון 
יורד למטה והוא ע"י התורה שנמשך מלמעלה למטה, וזהו שיצחק קו 

השמאל בחי' עבודה זווגו בא אצלו בחי' ממטה למעלה. ע"ש.
9( וז"ל: ארז"ל )בראשית רבה פרשה סג, ג( יש מי שהולך אצל זווגו 
וכו' היינו רחל, והולכת לבן זוגה כגון רבקה אצל יצחק שהיא בחי' 
לאה בבחי' דאתמר ויביאה אל האדם וכו', ולאה אצל יעקב נק' זווגו 
בא אצלו כי הרי הוא לא בא בשבילה וגם לא רצה אותה. ראה לעיל 

סימן מ, ע"ש.
וראה גם לקמן סימן רמב שיעקב – בחי' תפארת, שהוא מיזוג ושילוב 
מאברהם ויצחק – חסד וגבורה, על כן מצד אברהם – חסד, הלך אצל 

זיווגו "רחל", ומצד יצחק – גבורה, זווגו הלך אצלו "לאה", ע"ש.
10( בראשית ב, כב.

)ולדוגמא  ויביאה,  צ"ל  דהי'  ב',  האות  אחר  יו"ד  אות  דחסר   )11
בראשית כט, יג כתוב "ויביאהו אל ביתו"(. ראה גם לקמן סימן קעט 

בביאור המסורה.
12( בראשית כד, סז.

"ויביאה".  לומר  צריך  דהי'  ב'  האות  אחר  יו"ד  אות  דחסר   )13
)ולדוגמא מ"ש בראשית כט, דכתיב "ויביאהו אל ביתו"(. ראה לעיל 

סימן קעח.

14( ב, כב.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc mixcp(iriax meil)

ok m` ,xkend `le dpdpyäåLa äåL eléôàoeik ,xeknl lkei mb £¦¨¤§¨¤
.dpewdn dpdp epi`y

,`xnbd zvxzndétà ìò éîøc àðéáæa ïéúéðúîzxacn epizpyn - ©§¦¦¦§¦¨§¨¥©©¥
,eieeya xknp `edyk dfk utge ,llk mivtew eilr oi`y utga
okle .dpewd `le ,xg` dpew `vni lwa `ly oeik dpdp xkend

nd oi` jkay ,eieeyn zegta xekniy dpynd dxn`s` dpdp xke
.xeknl xeq` eieeya la` ,mivtew eilr oi`y

,jk lr `xnbd dywnïk íàlr inxc `piafa zxacn epizpyny ¦¥
,dit`àLéø àîéà-z` xen`d`pd xcend ,dpynd ly `yixd ¥¨¥¨

l`xyinç÷BìwxøúBéam`e ,xkendn dpdi `ly ick xigndn ¥©§¥
`ed oi` eieeya edpwi m` s` ixd ,mivtew eilr oi`y utga xaecn

.dpdpãBòå,dywàôéñ àîéà,dpynd ly `tiqd z` mb xen` - §¥¨¥¨
éì ïéðäð ìàøNiL-leki `ed eli`e ,epnn epdi `l l`xyiy xcepd ¤¦§¨¥¤¡¦¦
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מד

תכשיטין  הכ"ד16  הם  ותכשיטי'  קשוטי',  להכין  עצמה15 
דהכלה.

ואי משום  וכו',  אופן  ע"ז בשום  לא התרצה  ואליעזר 
לאדני17,  ואלכה  שלחוני  הנה  התכשיטין,  להכין  שצריך 
ליצחק, והוא יכין לה התכשיטין דהכלה כי יצחק יביאי' 
האהלה שרה אמו וכמ"ש ויבאה יצחק האהלה שרה אמו 
שקודם  מזה  משמע18  לאשה,  לו  ותהי  רבקה  את  ויקח 
והיינו  אמו,  שרה  האהלה  ויבאה  עשה  לאשה  שלקחה 
שנתן  התכשיטין  על  רומז  אמו  שרה  האהלה  ויבאה 

משתבעה  חודש  עשר  שנים  לבתולה  נותנין  משנה,  נז.  כתובות   )15
לכניסתה  זמן  לבתולה,  נותנין  )ופרש"י:  עצמה  את  לפרנס  הבעל 
לחופה, מיום שתבעה הבעל לאחר שקידשה להזהירה על עסקי חופה 

להכין תכשיטי'(.
ויאמר  נה(  כד,  )בראשית  קרא  דאמר  חסדא  רב  אמר  מנה"מ  ובגמ': 
אחי' ואמה תשב הנערה אתנו ימים או עשור וכו'. )ראה לעיל סימן 

קסד(.
]וראה בפנים בתורת לוי יצחק הביאור עפ"י קבלה[.

16( ראה הערה 7.
17( ראה לעיל סימן קסא, דמ"ש בפסוק נ"ד "שלחני לאדני" הכוונה 
לאדני ל"אברהם", ומ"ש בפסוק נ"ו "שלחוני ואלכה לאדני" הכוונה 

לאדני ל"יצחק".
ראה  חסידות.  כמה שאלות המובא במאמרי  בזה  ומתרץ  18( מבאר 
יצחק  ויביאה  וז"ל:  ריט  עמוד  בראשית  האמצעי  אדמו"ר  מאמרי 
האהלה שרה אמו ויקח אותה ותהי לו לאשה ויאהבה. הנה מה שיש 
לדקדק בפסוק זה רבי', הנה הא' במה שאמר שהביאה האהלה שרה 
אמו  שרה  לאהל  הביאה  הלקיחה  שקודם  זה  דבר  הקדים  למה  אמו 
ושם קבע מקומה ליחוד דוקא ולא במקום אחר, ולכאורה הי' צריך 
לשנות מקומה שלא במקום אהל שרה שיזכור על מיתת אמו ולא יוכל 

לשמוח עמה כפי דרך העולם.
ועוד מה זה שמובן מקשר הדברים הללו שאחר שהביאה באהל שרה 
אמו שם קידשה בכסף דוקא שהרי אמר ויקח אותה ואין קיחה אלא 
בכסף כידוע וכמ"ש ותהי לו לאשה דמשמע שבקיחה זו בכסף דוקא 
נקנית לו להיות לו לאשה וכמ"ש ותהי לו לאשה בנישואין כמו ע"י 

חופה וקידושין עכשיו.
וזה אינו מובן לכאורה, דמשמע מחיבור הדברים שאם לא הי' מביאה 
באהל שרה אמו תחלה לא הי' מועיל הקידושין בכסף ולא הי' יכול 
לקדשה כלל, וזה פלא דאדרבה הי' לו לקדשה תחלה בכסף והיתה לו 
גמור  ליחוד  הי' מכניסה לאהל שרה אמו  ואח"כ  זו  לאשה בלקיחה 
מייחדים  ואח"כ  וחופה  קידושין  בכסף  אדם  שמארס  העולם  כדרך 
מקום ליחוד חתן וכלה, ובכאן הי' להיפוך שקבע מקום ליחוד ואח"כ 
קידשה שם דמשמע שלא הי' יכול לקדשה תחלה רק אחר שהביאה 

באהל שרה אמו תחלה ע"ש.
יצחק  "ויבאה  שמ"ש  בפשטות,  מתורצת  בפנים  המבואר  ועפ"י 
חופה  של  ענין  בשביל  אינו  "ויבאה"  תיבת  עמו"  שרה  האהלה 
ומקום יחוד, אלא הוא רמז שיצחק נתן לרבקה הכ"ד תכשיטין )בגי' 
"ויבאה"( שהי' באהל שרה, ונתינת התכשיטין הוא קודם הקידושין 
והחופה, ואח"כ כתיב "ויקח אותה" וזהו כסף קידושין, ואח"כ "ותהי 

לו לאשה" יחוד.

הכ"ד  והיינו  כ"ד,  גימטריא  ויבאה  שִמַלת  מה  והוא  לה, 
תכשיטי כלה וכו'.

וא"כ כמו שהויבאה דפרשת בראשית קדרשו במדרש 
רבה19 שהקב"ה קשטה ]חוה[ בכ"ד קישוטין כמנין ויבאה 

ע"ש.
עד"ז הוא כאן ויבאה רומז על הכ"ד קישוטין ותכשיטין, 

שנתן לרבקה ע"י שהביאה האהלה שרה20 אמו וכו'.
וא"כ21 אין צריך שתשב רבקה עם אחי' ואמה ימים או 

עשור, כי הרי יצחק יעשה כל זה.
מלקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ע' מח

19( בראשית רבה פרשה יח, א וז"ל: רבי איבו ואמרי לה בשם רבי 
בניי' והוא תני לה בשם ר"ש בן יוחאי קישטה ככלה ואחר כך הביאה 
לו אמר רבי חמא בר חנינא את סבור שמתחת חרוב אחד או שקמה א' 
הביאה לו אלא משקשטה בכ"ד מיני תכשיטין אחר כך הביאה לו וכו'.
]ופי' מתנות כהונה: ויבאה גימטריא כ"ד, הכי איתא בספר הזוהר בשם 
ר"ש, בספר ישעי' נזכרים כ"ד מיני תכשיטים העכסנים והשביסים וגו' 
תכשיט  דאינו  קחשיב  לא  בושם  התם  דכתיב  דהא  ונראה  ג'*,  בסי' 

אלא מתבשמת בריח טוב ואין לו עיקר.
נופת  פסוק  שיר  כמ"ש  במספר  כ"ד  הם  והתכשיטין  מהרז"ו:  ופי' 
חסר  ואם  תכשיטין  בכ"ד  נתקשטה  זו  כלה  מה  א.  כז,  דף  תטופנה 
אחד מהן אינו כלום, כך ת"ח צריך להיות בקי בכ"ד ספרים. והכ"ד 
תכשיטין הם אותן המנוים בישעי' ג', ואעפ"י שבכללן יש המחצלות 
והמעטפות הסדינין והחריטין מיני בגדים והכתוב אומר ויהיו שניהם 
היו  לא  ואח"כ  רק בשעת החופה  היו  לא  י"ל שהתכשיטין  ערומים, 

צריכים שהלכו ערומים ע"כ[.
)ועיין גם שמות רבה פ' מא, ה(.

על  ליקוטים  יצחק  לוי  בלקוטי  ]וראה  יח-כד.  פסוקים  ג'  סימן   )*
פסוקי תנ"ך ומחז"ל עמוד לה[.

20( פירוש: שכל התכשיטין של שרה )שמתה כבר(, ינתן לרבקה. ראה 
הערה 9. )עיין גם לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שלח(.

הדין  דכל  שאלות,  ב'  עוד  בזה  דמתרץ  לומר  יש  אפשר  בדרך   )21
נז:(  )כתובות  בתכשיטים  עצמה  לפרנס  חודש  י"ב  לבתולה  דנותנין 
הוא ממ"ש ברבקה "תשב הנערה אתנו ימים או עשור", ובפועל הלכה 
ונשאה רבקה מיד, וא"כ א( הרי מעשה לסתור, דרבקה לא עכבה אצל 
אחי' ואמה להכין תכשיטי' "ימים או עשור", ואיך ילפינן מכאן הדין 
דנותנין לבתולה י"ב חודש, הרי זה הי' ההווא אמינא של לבן ואמה, 
אבל בפועל הלכה רבקה מיד, ב( מאין היו לה תכשיטין כיון שבפועל 

הלכה מיד.
אלא דכל התכשיטין של שרה )שמתה בשעת העקדה, ג' שנים לפני 
צריך הבתולה י"ב חודש להכין תכשיטי'  זה( ניתנה לרבקה, דבכלל 
ואליעזר בעצם הסכים דכלה צריך כ"ד תכשיטין והדין דין אמת. אבל 
ברבקה הי' יוצא מן הכלל, דרבקה לא היתה צריך להכין תכשיטי', דכל 
מיד.  תכשיטי' הי' כבר מוכן ומזומן משרה, ולכן רבקה יכולה לילך 
נמצא דהתיבות "ויבאה יצחק האהלה שרה אמו" מתרצת השאלות. 
)ועיין לקוטי שיחות חלק טו, פ' חיי שרה שיחה ג, עמוד 163(. ומספר 

התכשיטים הוא בגי' "ויבאה". )כ"ד קישוטים כנ"ל בישעי'(.
]וראה לקוטי שיחות חלק יו"ד עמוד 69 – סוף סעיף ז'[.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מה

ה'  צוה  זאת חוקת התורה1 אשר  ב –  יט, 
לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה 
לא  אשר  מום  בה  אין  אשר  תמימה  אדומה 

עלה עליה עול

א. ויקחו אליך פרה אדמה. אדמה לעתיד כשיקיצו ישני 
אדמה יטהרם באפר פרת משה, שנאמר )יחזקאל לו, כה( 
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, וזהו אדמה תמימה, 
תמימה אותיות המתים, כשיחיו המתים. אשר אין בה מום 
ישראל שנאמר )שיר השירים ד, ז( כלך יפה רעיתי ומום אין 

בך. אין בה אותיות הנביא.

בה  ואותיות  שבעה,  בגימטריא  בה  מום,  בה  אין  ]אשר 
שתים, הרי תשע, רמז תשע פרות נעשו, והעשירית בימות 
המלך המשיח שנאמר )יחזקאל לו, כה( וזרקתי עליכם מים 

טהורים וטהרתם.[

רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

ב. בנוגע הטהרה דפרה אדומה, על ידי הפרה העשירית 
ואהרן  שמשה  שמכיון  לומר,  יש  המשיח2,  מלך  שיעשה 
ידי  על  יהיו  העבודה דפרה אדומה  כל פרטי  הרי,  עמהם3, 

אהרן הכהן4 – כי:

בן  אלעזר  ידי  על  היתה  הפרה  שעשיית  לכך  הטעם 
אהרן5, מצוותה בסגן6, הוא, מפני שיש סיבה המעכבת את 
עשיית הפרה על ידי אהרן, שאין קטיגור נעשה סניגור כו'7.

על  התיקון  לגמרי  יושלם  שאז  לבוא,  לעתיד  אמנם, 
חטא העגל, כמ"ש8 "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ", 
זה, ובמילא, בודאי יעשה אהרן את הפרה,  לא שייך טעם 
מה  כל  מקריב  להקריב  שירצה  עת  "כל  גדול,  כהן  שהרי, 
 – למקרא  חמש  בן  גם  שמבין  כפי   – ופשיטא  שירצה"9, 

יט, ב – זאת חקת התורה...: עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת   )1

סימן שיז, ביאור המשך הפרשיות דספר במדבר. )ועיין פרשת משפטים סימן קצה 

דכתב רבינו בחיי וז"ל דרשו חז"ל לעתיד לבוא הקב"ה מגלה להם לישראל מפני מה 

צותה התורה בשר בחלב ופרה אדומה וכו'(.

2( רמב"ם הלכות פרה אדומה סוף פרק ג. נתבאר בארוכה בלקוטי שיחות חלק כח 

עמוד 131 ואילך. ושם נסמן. )עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן 

לו(.

3( ראה יומא ה, ב. תוס' ד"ה אחד – פסחים קיד, סוף עמוד ב.

4( עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן לו הערה 2. סימן קז הערה 

60, דפרטי העבודה נעשה על ידי הכהן, אבל הציווי וההוראה באה לעתיד על ידי מלך 

המשיח, עיין שם.

5( חוקת יט, ג.

6( פירוש רש"י על הפסוק.

7( פירוש רש"י שם )השני(.

8( זכרי' יג, ב.

9( רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ה הלכה יב.

שכן,  הפרה,  דעשיית  העבודה  על  ח"ו,  יוותר,  לא  שאהרן 
למרות ענוותנותו כו', ירצה שעבודת הפרה תהי' בתכלית 
)באופן  שינה"10  ד"לא  באופן  עבודתו  ידי  על  השלימות 

נעלה יותר מהעדר השינוי בעבודת שאר הכהנים(.

וזוכים לקיום היעוד11 )בהפטרה דפרשת פרה( "וזרקתי 
ובלשון  אתכם",  אטהר  גו'  וטהרתם  טהורים  מים  עליכם 
ומי  מטהרין  אתם  מי  לפני  ישראל  "אשריכם  המשנה12 
מטהר אתכם כו'", כאמור, על ידי הפרה העשירית שיעשה 

מלך המשיח.

תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז חלק ב עמוד 671 

)הנחה בלתי מוגה(

ג. הנוגע במת וגו' הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום 
השביעי יטהר וגו' )במדבר יט, יא-יב(. יש בזה הפסוק רמז 
גדול, כי אף בזמן שאין אפר פרה יוכל אדם לטהר את עצמו 
לשמור  מנת  על  ומלמד  ולומד  התורה  בהתמדת  כשדבק 
ולעשות ולקיים, וכבר אמרו רז"ל )בראשית רבה ח, ב( יומו 
של הקב"ה אלף שנים, וכוונתם כי הימים אשר היו בתחילת 
רומזים לששת  ימי בראשית  היצירה שברא הש"י שבעת 
אלפים שנה13 וחד חרוב14 הרומז לעולם שכולו שבת )ראה 
סנהדרין צז, א( הרי שכל יום מהימים האלה רמז לאלף שנה 
כמו שהאריך בזה הרמב"ן בפרשת בראשית )ב, ג( עיין שם.

השלישי  יום  שהוא  השלישי  באלף  ניתנה  התורה  והנה 
את  ומטהר  שמתחטא  כלומר  השלישי  ביום  והמתחטא 
השביעי  ביום  אזי  השלישי  ביום  הניתנה  מהתורה  עצמו 
יום השבת  כי אז תגמור טהרתו בעולם הבא שהוא  יטהר 
יום שכולו שבת ואם חס ושלום לא יתחטא ביום השלישי 
אזי ביום השביעי לא יטהר כי מי שטרח בערב שבת יאכל 

בשבת )עבודה זרה ג, א(.

של"ה עה"ת

ד. ויאמר ה' אל משה עשה לך. יש ללמוד תחיית המתים 
שהטילו  הנחשת  נחש  ומה  הנחשת,  מנחש  מקל־וחומר 
מיתה עשה בו הקב"ה חיים שנאמר והביט אל הנחש וחי, 

תחיית המתים שכולו חיים על־אחת־כמה־וכמה.

זוהר – ילקוט ראובני

10( ספרי ופירוש רש"י בהעלותך ח, ג. וראה אור התורה בהעלותך עמוד שכז. ועוד.

11( יחזקאל לו, כה.

12( יומא בסופה.

שבעת ימי בראשית רומזים לששת אלפים שנה: עיין ילקוט משיח וגאולה על   )13

התורה פרשת בראשית סימן רלז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

14( רומזים לששת אלפים שנה וחד חרוב וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת בחוקותי סימן פז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חוקת
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ß fenz 'c oey`x mei ß

èé(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)øac øîàì ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ| µŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥®Ÿ©¥´
éìà eç÷éå ìàøNé éða-ìàäîéîz änãà äøô E ¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¨¸£ª¹̈§¦À̈

:ìò äéìò äìò-àì øLà íeî da-ïéà øLà£¤³¥«¨Æ½£¤²«Ÿ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ
i"yx£‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑ ּטעם ּומה הּזאת הּמצוה מה לֹומר: יׂשראל, את מֹונין העֹולם ואּמֹות ׁשהּׂשטן לפי …À««»ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

אחריה  להרהר רׁשּות ל אין מּלפני, היא ּגזרה "חּקה", ּבּה ּכתב לפיכ ּבּה? ‡EÈÏ.יׁש eÁ˜ÈÂ∑(רבה (במדבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ¿ƒ¿≈∆
ּבּמדּבר  מׁשה ׁשעׂשה ּפרה :ׁשמ על נקראת היא ÓÈÓz‰.לעֹולם ‰n„‡∑,ּבאדמימּות ּתמימה ׁשּתהא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ¬À»¿ƒ»ְְְִִֵֶַָָ

ּפסּולה  – ׁשחֹורֹות ׂשערֹות ׁשּתי ּבּה היּו .ׁשאם ְְְְִֵֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 229 'nr gi jxk y"ewl oiieri)

ּתּתּתּתמימה מימה מימה מימה  אדאדאדאדּמּמּמּמהההה פרהפרהפרהפרה אליאליאליאלי ויקחויקחויקחויקחּוּוּוּו .... .... ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה חחחחּקּקּקּקתתתת ב־ג)זאתזאתזאתזאת (יט, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻֻֻֻ
ּבּמדרׁש איתא אדּמה, ּפרה ג)אֹודֹות פי"ט, עמדּתי,(במדב"ר אּלה ּכל "על אמר: אדם' מּכל 'החכם הּמל ׁשלמה ׁשאפילּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÏlÓב  ¯ÓÈÓÏ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c»¿≈««¿»ƒ«ƒ¿»¿≈»«≈
‡z˜nÒ ‡˙¯Bz CÏ Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒÀ¿»
dÏÚ ˜ÈÏÒ ‡Ï Èc ‡ÓeÓ da ˙ÈÏ Èc ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»»ƒ»¿ƒ¬«

:‡¯Èƒ»
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רּבנּו מׁשה ּגּבי ואף־על־ּפי־כן, מּמּני". רחֹוקה והיא אחּכמה אמרּתי ּופׁשּפׁשּתי וׁשאלּתי חקרּתי אדּמה ּפרה ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻּופרׁשה

ּבּמדרׁש מצינּו ועוד)עליו־הׁשלֹום שם ּגּלה (במדב"ר ּבאם ּבאּור, וצרי ּפרה". טעם מגּלה אני ל למׁשה, הּקּב"ה לֹו "אמר : ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
למ  ּפרה טעם לכלל הּקּב"ה ּגּלהּו לא מּדּוע למׁשה, טעמּה ה' ׁשּגּלה לאחר וכן, .הּמל ׁשלמה הּׂשיגּה לא מּדּוע ׁשה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

ְִֵָיׂשראל?
ׂשכלית. מהּׂשגה ׁשּלמעלה "חּקה", הּוא ּומהּותם יסֹודם ּבסברא, לנּו הּמּובנים אּלּו ּגם הּתֹורה, מצֹות ּכל ּבזה: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻוהּבאּור

הּתֹורה". "חּקת – מּׂשכל למעלה הפלאתּה יתר ּבגּלּוי נּכר ּבּה הּמצוה ׁשהיא הּפרה, נקראה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻׁשּלכן
לאיזה  חס־וׁשלֹום מקֹום ׁשאין הּׂשכל יכריח ׁשּבאם מחׁשבה איזֹו להיֹות יכֹולה ׂשכלּיים, ּבטעמים ׁשּנתלּבׁשּו לאחר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָא
מצוה  הּפחֹות לכל ׁשּתהיה ּבכדי יׂשראל, לכלל אדּמה ּפרה טעם נתּגּלה לא ּכן על אׁשר עליה. נפׁשם ימסרּו לא ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻמצוה,

ּדברים. ּבׁשאר ּגם ּבגּלּוי יׂשראל ּבכלל המסירּות־נפׁש ּכח יהיה ועל־ידי־זה, ׂשכלּיים, ּבטעמים נתלּבׁשה ׁשּלא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹאחת
רּבנּו מׁשה ּדכיון עליו־הׁשלֹום רק לגמרי, מהּׂשגה ּׁשּלמעלה מה ּגם להּׂשיג יכל הּבּטּול, ּבתכלית להּקּב"ה ּבטל להיֹותֹו , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

טעם  ׁשהּׂשיג הּכּונה וזֹו הּוא, טבעי ּדבר להׁשם־יתּבר המסירּות־נפׁש אצלֹו הרי ,מהׁשם־יתּבר ּכלל נפרדת לא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּמציאּותֹו
לאלֹוקּות. הּבּטּול ּפׁשּוטה ּבהּנחה ּבמציאּותֹו ׁשהּונח היינּו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּפרה,

ã ycew zegiyn zecewp ã(1061 'nr c zegiy ihewl)

ּבּבּבּבּמּמּמּמדדדדּבּבּבּברררר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשעעעעׂשׂשׂשׂשהההה ב)ּפּפּפּפרהרהרהרה יט, ּבּמדּבר,(רש"י ימיו ּכל היה ׁשּמׁשה יֹודעים הּכל ׁשהרי לכאֹורה, מיּתרת "ּבּמדּבר" מּלת ֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
ּפחּותה  ּבדרּגה ׁשּנמצא יהּודי ּגם לטהר ּבכחי אי לֹומר: עלּול אדם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשם. עׂשה הּפרה את ׁשּגם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּובוּדאי
ּפרה  ּומאפר מים, אין אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום ּבּמדּבר, נעׂשית ׁשהּפרה יֹודע, הוי לֹו: אֹומרים זה על ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּביֹותר?

ּבעׂשּית הּכהנים מתקּדׁשים ּופרה.ּכּכּכּכללללזֹו ּפרה ְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ãi"yz'd zweg zyxt ycew zay zecreezdn

ׁש"נתּכרּכמּו מת, טּומאת חמּורה, הכי מטּומאה הטהרה נעׂשית ׁשעל־ידה אדּומה, ּפרה אֹודֹות מדּוּבר הׁשבּוע ְְְְְְְֲֲֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבפרׁשת
ּפרה  אלי ויקחּו גֹו' הּתֹורה חקת "זאת הּקּב"ה לֹו ׁשאמר עד טהרתֹו", ּתהא ּבמה יֹודע היה ׁש"לא ּכיון מׁשה" ׁשל ְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻּפניו

וגֹו'". ְֲָאדּומה
החיים, מקֹור ּבה' הדביקּות ׁשנתעלמה ּומצב מעמד על מֹורה החיּות) (העדר מת ׁשטּומאת - הרּוחנית ּבעבֹודה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָוענינֹו
על־ידי  החּיּות ּגּלּוי (לפעל זה ּומּצב מּמעמד והּטהרה היֹום", ּכּולכם חיים אלקיכם ּבה' הדבקים "ואּתם ׁשּכתּוב ְְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹּכמֹו
ּפרה  אלי "ויקחּו ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, מׁשה ׁשל ּבכחֹו ונעׂשית הּתֹורה", חּקת "זאת "חּקה", ׁשל ענין הּוא ּבה') ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻֻּדבקּותֹו
ּפרה  - אדמה ּפרה לקחת מׁשה ׁשל ׁשּבכחֹו הינּו, ּבמדּבר", מׁשה ׁשעׂשה ּפרה ,ׁשמ על נקראת היא "לעֹולם ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻאדמה",
ולא  - וחמרּיּות ּבגׁשמּיּות ("קאך") החמימּות ּתקף הגבּורֹות, על ׁשּמֹורה אדמה, (ּפרה) ּגם ,לכ ונֹוסף ּכפׁשּוטה, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּגׁשמית
הּטהרה  ּתהיה ׁשעל־ידֹו אפר אדמה" מה"ּפרה לעׂשֹות מׁשה ׁשל ׁשּבכחֹו זאת, עֹוד אּלא עצמּה, אדמה" ה"ּפרה להעלֹות ְְְְֲֲֲֲֳִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻרק

חמּורה. הכי ְֲֲִִָָֻמּטמאה
ּכהנים  ב', חלק להטהר. הּצריכים וכל העירֹות ּבני מּמּנּו לּטל א', חלק חלקים: לג' נחלק מׁשה ׁשעׂשה הּפרה אפר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹוהּנה,
הפרה  מאפר רק לא היא מת טמא ׁשל ׁשהּטהרה ּכלֹומר, למׁשמרת. נתּון ג', וחלק היּמנה. מקדׁשין אחרֹות לפרֹות ְְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּגדֹולים
האחרֹות  הּפרֹות לעׂשּית אבל, מׁשה. ׁשל זמּנֹו לאחרי ׁשּנעׂשּו ּפרֹות) (ּתׁשע אחרֹות ּפרֹות מאפר ּגם אּלא מׁשה, ְְֲֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשעׂשה
העׂשירית  ּפרה לעׂשּית ׁשּגם ועד אחרֹות, ּפרֹות לעׂשּית ּגדֹולים ּכהנים מקדׁשין ׁשּמּמּנה מׁשה, ׁשעׂשה הפרה לאפר ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻהצרכּו

לעֹולם. ׁשּקּים מׁשה, ׁשעׂשה הּפרה מאפר לקּדׁש יצטרכּו הּמׁשיח, הּמל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹעל־ידי
ׁשּפ - ּבעבֹודה ּבה'וענינֹו הדביקּות ׁשל החּיּות לגּלֹות ודרא) ּדרא ׁשּבכל ּדמׁשה אתּפׁשטּותא ּגם (ּכֹולל מׁשה ׁשל עּולתֹו ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּלאחרי־זה, הּדֹורֹות ּבכל ּגם ונמׁשכת הֹולכת מת), טמא ׁשל ּומּצב ּבמעמד ׁשּנמצא זה (ּגם מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאצל
הּפרה  ּבאפר (ׁשמקדׁשין מׁשה ׁשל ּבכחֹו חדּורים אחרֹות) ּפרֹות ׁשעֹוׂשים ּגדֹולים (ּכהנים ּבכ ׁשהעֹוסקים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹעל־ידי־זה

מׁשה). ֶֶָָֹׁשעׂשה
להחיֹותֹו לטהרֹו, חּיבים - הּקדּׁשה חּיּות ּבֹו רֹואים ׁשּלא מת, טמאת ׁשל ּומּצב ּבמעמד ׁשּנמצא יהּודי ּכׁשּפֹוגׁשים . . .ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻֻ
ׁשּבדֹורנּו) (מׁשה רּבנּו ׁשמׁשה ּכיון ואחד, אחד ּכל ׁשל חֹובתֹו) ּגם (ּובמילא ּוביכלּתֹו ּבכחֹו הּוא זה ודבר קדּׁשה, ׁשל ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻּבחּיּות
ּפעּולתֹו ּובמילא, ּפרה"), זיין פּון אפר ּדעם פּון ּדיר, גיט אּון געגעּבן ּדיר האט רּבנּו ("מׁשה ׁשּלֹו הּפרה מאפר לֹו ונֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹנתן

מׁשה". ׁשעׂשה ּפרה ,ׁשמ על נקראת היא "לעֹולם - מׁשה ׁשל ּבכחֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹהיא
ׁשמׁשה  יֹודעים הּכל הרי קא־מׁשמע־לן. מאי ׁשּלכאֹורה, - ּבמדּבר" מׁשה ׁשעׂשה "ּפרה רׁש"י לׁשֹון ּבדּיּוק ּבאּור להֹוסיף ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹויׁש
"נחׁש מדּבר, ׁשל ודרּגא ּבמקֹום ׁשּנמצא יהּודי אצל ׁשּגם מלמדנּו ׁשּבזה - ׁשם עׂשה הּפרה את ׁשּגם ּובוּדאי ּבמדּבר, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָהיה
מקדׁשין  ׁשּמּמּנה מׁשה, ׁשעׂשה ׁשהּפרה ,ּכ ּכדי ועד הּטהרה, ענין לפעל יכֹולים מים", אין אׁשר וצּמאֹון ועקרב ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹׂשרף
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אחריה  להרהר רׁשּות ל אין מּלפני, היא ּגזרה "חּקה", ּבּה ּכתב לפיכ ּבּה? ‡EÈÏ.יׁש eÁ˜ÈÂ∑(רבה (במדבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ¿ƒ¿≈∆
ּבּמדּבר  מׁשה ׁשעׂשה ּפרה :ׁשמ על נקראת היא ÓÈÓz‰.לעֹולם ‰n„‡∑,ּבאדמימּות ּתמימה ׁשּתהא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ¬À»¿ƒ»ְְְִִֵֶַָָ

ּפסּולה  – ׁשחֹורֹות ׂשערֹות ׁשּתי ּבּה היּו .ׁשאם ְְְְִֵֶָָָָ
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ּתּתּתּתמימה מימה מימה מימה  אדאדאדאדּמּמּמּמהההה פרהפרהפרהפרה אליאליאליאלי ויקחויקחויקחויקחּוּוּוּו .... .... ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה חחחחּקּקּקּקתתתת ב־ג)זאתזאתזאתזאת (יט, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻֻֻֻ
ּבּמדרׁש איתא אדּמה, ּפרה ג)אֹודֹות פי"ט, עמדּתי,(במדב"ר אּלה ּכל "על אמר: אדם' מּכל 'החכם הּמל ׁשלמה ׁשאפילּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
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zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c oey`x meil inei xeriy
רּבנּו מׁשה ּגּבי ואף־על־ּפי־כן, מּמּני". רחֹוקה והיא אחּכמה אמרּתי ּופׁשּפׁשּתי וׁשאלּתי חקרּתי אדּמה ּפרה ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻּופרׁשה

ּבּמדרׁש מצינּו ועוד)עליו־הׁשלֹום שם ּגּלה (במדב"ר ּבאם ּבאּור, וצרי ּפרה". טעם מגּלה אני ל למׁשה, הּקּב"ה לֹו "אמר : ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
למ  ּפרה טעם לכלל הּקּב"ה ּגּלהּו לא מּדּוע למׁשה, טעמּה ה' ׁשּגּלה לאחר וכן, .הּמל ׁשלמה הּׂשיגּה לא מּדּוע ׁשה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

ְִֵָיׂשראל?
ׂשכלית. מהּׂשגה ׁשּלמעלה "חּקה", הּוא ּומהּותם יסֹודם ּבסברא, לנּו הּמּובנים אּלּו ּגם הּתֹורה, מצֹות ּכל ּבזה: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻוהּבאּור

הּתֹורה". "חּקת – מּׂשכל למעלה הפלאתּה יתר ּבגּלּוי נּכר ּבּה הּמצוה ׁשהיא הּפרה, נקראה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻׁשּלכן
לאיזה  חס־וׁשלֹום מקֹום ׁשאין הּׂשכל יכריח ׁשּבאם מחׁשבה איזֹו להיֹות יכֹולה ׂשכלּיים, ּבטעמים ׁשּנתלּבׁשּו לאחר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָא
מצוה  הּפחֹות לכל ׁשּתהיה ּבכדי יׂשראל, לכלל אדּמה ּפרה טעם נתּגּלה לא ּכן על אׁשר עליה. נפׁשם ימסרּו לא ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻמצוה,

ּדברים. ּבׁשאר ּגם ּבגּלּוי יׂשראל ּבכלל המסירּות־נפׁש ּכח יהיה ועל־ידי־זה, ׂשכלּיים, ּבטעמים נתלּבׁשה ׁשּלא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹאחת
רּבנּו מׁשה ּדכיון עליו־הׁשלֹום רק לגמרי, מהּׂשגה ּׁשּלמעלה מה ּגם להּׂשיג יכל הּבּטּול, ּבתכלית להּקּב"ה ּבטל להיֹותֹו , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

טעם  ׁשהּׂשיג הּכּונה וזֹו הּוא, טבעי ּדבר להׁשם־יתּבר המסירּות־נפׁש אצלֹו הרי ,מהׁשם־יתּבר ּכלל נפרדת לא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּמציאּותֹו
לאלֹוקּות. הּבּטּול ּפׁשּוטה ּבהּנחה ּבמציאּותֹו ׁשהּונח היינּו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּפרה,

ã ycew zegiyn zecewp ã(1061 'nr c zegiy ihewl)

ּבּבּבּבּמּמּמּמדדדדּבּבּבּברררר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשעעעעׂשׂשׂשׂשהההה ב)ּפּפּפּפרהרהרהרה יט, ּבּמדּבר,(רש"י ימיו ּכל היה ׁשּמׁשה יֹודעים הּכל ׁשהרי לכאֹורה, מיּתרת "ּבּמדּבר" מּלת ֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
ּפחּותה  ּבדרּגה ׁשּנמצא יהּודי ּגם לטהר ּבכחי אי לֹומר: עלּול אדם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשם. עׂשה הּפרה את ׁשּגם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּובוּדאי
ּפרה  ּומאפר מים, אין אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום ּבּמדּבר, נעׂשית ׁשהּפרה יֹודע, הוי לֹו: אֹומרים זה על ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּביֹותר?

ּבעׂשּית הּכהנים מתקּדׁשים ּופרה.ּכּכּכּכללללזֹו ּפרה ְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ãi"yz'd zweg zyxt ycew zay zecreezdn

ׁש"נתּכרּכמּו מת, טּומאת חמּורה, הכי מטּומאה הטהרה נעׂשית ׁשעל־ידה אדּומה, ּפרה אֹודֹות מדּוּבר הׁשבּוע ְְְְְְְֲֲֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבפרׁשת
ּפרה  אלי ויקחּו גֹו' הּתֹורה חקת "זאת הּקּב"ה לֹו ׁשאמר עד טהרתֹו", ּתהא ּבמה יֹודע היה ׁש"לא ּכיון מׁשה" ׁשל ְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻּפניו

וגֹו'". ְֲָאדּומה
החיים, מקֹור ּבה' הדביקּות ׁשנתעלמה ּומצב מעמד על מֹורה החיּות) (העדר מת ׁשטּומאת - הרּוחנית ּבעבֹודה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָוענינֹו
על־ידי  החּיּות ּגּלּוי (לפעל זה ּומּצב מּמעמד והּטהרה היֹום", ּכּולכם חיים אלקיכם ּבה' הדבקים "ואּתם ׁשּכתּוב ְְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹּכמֹו
ּפרה  אלי "ויקחּו ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, מׁשה ׁשל ּבכחֹו ונעׂשית הּתֹורה", חּקת "זאת "חּקה", ׁשל ענין הּוא ּבה') ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻֻּדבקּותֹו
ּפרה  - אדמה ּפרה לקחת מׁשה ׁשל ׁשּבכחֹו הינּו, ּבמדּבר", מׁשה ׁשעׂשה ּפרה ,ׁשמ על נקראת היא "לעֹולם ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻאדמה",
ולא  - וחמרּיּות ּבגׁשמּיּות ("קאך") החמימּות ּתקף הגבּורֹות, על ׁשּמֹורה אדמה, (ּפרה) ּגם ,לכ ונֹוסף ּכפׁשּוטה, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּגׁשמית
הּטהרה  ּתהיה ׁשעל־ידֹו אפר אדמה" מה"ּפרה לעׂשֹות מׁשה ׁשל ׁשּבכחֹו זאת, עֹוד אּלא עצמּה, אדמה" ה"ּפרה להעלֹות ְְְְֲֲֲֲֳִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻרק

חמּורה. הכי ְֲֲִִָָֻמּטמאה
ּכהנים  ב', חלק להטהר. הּצריכים וכל העירֹות ּבני מּמּנּו לּטל א', חלק חלקים: לג' נחלק מׁשה ׁשעׂשה הּפרה אפר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹוהּנה,
הפרה  מאפר רק לא היא מת טמא ׁשל ׁשהּטהרה ּכלֹומר, למׁשמרת. נתּון ג', וחלק היּמנה. מקדׁשין אחרֹות לפרֹות ְְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּגדֹולים
האחרֹות  הּפרֹות לעׂשּית אבל, מׁשה. ׁשל זמּנֹו לאחרי ׁשּנעׂשּו ּפרֹות) (ּתׁשע אחרֹות ּפרֹות מאפר ּגם אּלא מׁשה, ְְֲֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשעׂשה
העׂשירית  ּפרה לעׂשּית ׁשּגם ועד אחרֹות, ּפרֹות לעׂשּית ּגדֹולים ּכהנים מקדׁשין ׁשּמּמּנה מׁשה, ׁשעׂשה הפרה לאפר ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻהצרכּו

לעֹולם. ׁשּקּים מׁשה, ׁשעׂשה הּפרה מאפר לקּדׁש יצטרכּו הּמׁשיח, הּמל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹעל־ידי
ׁשּפ - ּבעבֹודה ּבה'וענינֹו הדביקּות ׁשל החּיּות לגּלֹות ודרא) ּדרא ׁשּבכל ּדמׁשה אתּפׁשטּותא ּגם (ּכֹולל מׁשה ׁשל עּולתֹו ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּלאחרי־זה, הּדֹורֹות ּבכל ּגם ונמׁשכת הֹולכת מת), טמא ׁשל ּומּצב ּבמעמד ׁשּנמצא זה (ּגם מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאצל
הּפרה  ּבאפר (ׁשמקדׁשין מׁשה ׁשל ּבכחֹו חדּורים אחרֹות) ּפרֹות ׁשעֹוׂשים ּגדֹולים (ּכהנים ּבכ ׁשהעֹוסקים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹעל־ידי־זה

מׁשה). ֶֶָָֹׁשעׂשה
להחיֹותֹו לטהרֹו, חּיבים - הּקדּׁשה חּיּות ּבֹו רֹואים ׁשּלא מת, טמאת ׁשל ּומּצב ּבמעמד ׁשּנמצא יהּודי ּכׁשּפֹוגׁשים . . .ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻֻ
ׁשּבדֹורנּו) (מׁשה רּבנּו ׁשמׁשה ּכיון ואחד, אחד ּכל ׁשל חֹובתֹו) ּגם (ּובמילא ּוביכלּתֹו ּבכחֹו הּוא זה ודבר קדּׁשה, ׁשל ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻּבחּיּות
ּפעּולתֹו ּובמילא, ּפרה"), זיין פּון אפר ּדעם פּון ּדיר, גיט אּון געגעּבן ּדיר האט רּבנּו ("מׁשה ׁשּלֹו הּפרה מאפר לֹו ונֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹנתן

מׁשה". ׁשעׂשה ּפרה ,ׁשמ על נקראת היא "לעֹולם - מׁשה ׁשל ּבכחֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹהיא
ׁשמׁשה  יֹודעים הּכל הרי קא־מׁשמע־לן. מאי ׁשּלכאֹורה, - ּבמדּבר" מׁשה ׁשעׂשה "ּפרה רׁש"י לׁשֹון ּבדּיּוק ּבאּור להֹוסיף ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹויׁש
"נחׁש מדּבר, ׁשל ודרּגא ּבמקֹום ׁשּנמצא יהּודי אצל ׁשּגם מלמדנּו ׁשּבזה - ׁשם עׂשה הּפרה את ׁשּגם ּובוּדאי ּבמדּבר, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָהיה
מקדׁשין  ׁשּמּמּנה מׁשה, ׁשעׂשה ׁשהּפרה ,ּכ ּכדי ועד הּטהרה, ענין לפעל יכֹולים מים", אין אׁשר וצּמאֹון ועקרב ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹׂשרף
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ּבירּוׁשלים, מה־ׁשאין־ּכן הּטהרה, ּבענין הּצר מדּגׁש ׁשּבֹו ּדוקא, ּבמדּבר היתה ׁשּלאחרי־זה, הּפרֹות ּכל לעׂשּית ְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻהּכהנים
ׁשּתתּפּׁשט  ירּוׁשלים עתידה רז"ל מאמר על־ּפי (ּוּבפרט ּבכללּותּה יׂשראל ּבארץ ועל־דר־זה הּמת, את ּבּה מלינים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָׁשאין

וירּוׁשלים. יׂשראל לארץ ּביחס "מדּבר" ּבבחינת ׁשהיא ּדוקא, לארץ ּבחּוץ אּלא יׂשראל), ארץ ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּבכל
ועֹוד: ָֹזאת

ּפרה  לׂשרֹוף יּוכל ּבעצמֹו ׁשהּוא עליו לפעל צריכים ׁשּלֹו, הּטהרה נעׂשית מׁשה ׁשעׂשה הּפרה אפר ׁשעל־ידי לכ ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹנֹוסף
להטּפיח".ולע  על־מנת "טֹופח קדּׁשה, ּבעניני להחיֹותם אחרים על מׁשּפיע ּבעצמֹו ׁשּיהיה אחרים, לטהר אפר מּמּנה ׂשֹות ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֻ

מקדׁשין  אחרֹות לּפרֹות ּגדֹולים ּכהנים מׁשה, ׁשעׂשה הּפרה מאפר ׁשחלק - ּדוקא מׁשה ׁשל ּבכחֹו נעׂשה זה ענין ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹוגם
לטהר  ּפעּולתֹו המׁש ׁשּגם ּבעבֹודה, ודּוגמתֹו מׁשה. ׁשעׂשה הראׁשֹונה הּפרה ּבאפר הּפרה עֹוׂשה את ׁשּמּקדׁשין ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהיּמנה,

מׁשה. ׁשל ּבכחֹו הּוא ּבעצמֹו) טהֹור ׁשּנעׂשה (לאחרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחרים
יּתכן  להטּפיח, על־מנת טֹופח לעׂשֹותֹו ועד לטהרֹו, ּבאלעּבן"), ("יענעם הּזּולת על ּבפעּלה הטרדה ּגדל ׁשּמּצד ּכיון ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻאמנם,
אליין  זי "וועגן אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ּוכּפתגם לעּבן"), ("אליין עצמֹו לעבֹודת ּבנֹוגע ּגם להזהיר צר יׁש - עצמֹו על ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָֹׁשּיׁשּכח

לׁשּכח]. צרי לא עצמֹו על [=גם פארגעסן" ניט אֹוי מען ְְְִִִֶֶַַַַַַָֹֹדארף
הּזּולת  עם הּפעּלה על ׁשּנֹוסף ,ללּמד "למׁשמרת", נתּון היה מּמּנּו ׁשחלק - מׁשה ׁשעׂשה הּפרה ּבאפר מרּמז זה ענין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻוגם
מרּומזת  ׁשּבזה למׁשמרת, ׁשּנתּון חלק ּגם יׁשנֹו אחרֹות, לפרֹות מקדׁשין ּומּמּנּו הּטמאים, את מטהרים ׁשּבֹו האפר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחלק

עצמֹו. עם ְֲִַָָהעבֹודה
אֹוי ּבאלעּבט מען נאר אליין, לעּבט מען וואס נאר "ניט הּזּולת, על ּבהׁשּפעה להתעּסק ׁשּצריכים - מּזה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָוההֹוראה
מּבני  מנינים ׁשלׁשה ׁשנים על להׁשּפיע יכֹול ואחד אחד ׁשּכל הּנ"ל ׂשיחה ּבהמׁש אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ּוכדברי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאנדערע",

ְִֵָיׂשראל!
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:áøòä-ãò àîèå íéna©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤

(è)óñàå|õeçî çépäå äøtä øôà úà øBäè Léà §¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬
ìàøNé-éða úãòì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©¸§¥«¦§¨¥¯

:àåä úàhç äcð éîì úøîLîì§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬¦«
i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â∑(פ"ג לכל (פרה מתחּלק ואחד הּמׁשחה, ּבהר נתן אחד מתחּלקת: חלקים לׁשלׁשה ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

הּצריכין  וכל העירֹות ּבני מּמּנּו לּטל לעזרה, חּוץ היה מׁשמרֹות ׁשל זה ּבחיל; נתן ואחד ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּמׁשמרֹות,
למׁשמרת  נתּון – ׁשּבחיל וזה הימּנה. מקּדׁשין אחרֹות לפרֹות ּגדֹולים ּכהנים – הּמׁשחה ׁשּבהר וזה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלהּטהר.

ÈÂ˙ה  dkLÓ ˙È È‰BÈÚÏ ‡˙¯Bz ˙È „˜BÈÂ¿≈»¿»¿≈ƒ»«¿«¿»
:„˜BÈ dÏÎ‡ ÏÚ dÓc ˙ÈÂ d¯Naƒ¿«¿»¿««»¿«≈

Ú·ˆeו  ‡·BÊ‡Â ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»»¿«¿»¿≈»¿«
:‡˙¯Bz ˙„È˜È B‚Ï ÈÓ¯ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ«¿»

iÓa‡ז  d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡‰k È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«¬»¿«¿≈ƒ¿≈¿«»
‡‰k ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ÏeÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈¿«¿ƒ»ƒ≈¿»»«¬»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

ÈÁÒÈÂח  ‡iÓa È‰BLe·Ï ÚaˆÈ d˙È „˜BÓ„e¿≈»«¿««¿ƒ¿«»¿«¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa d¯N·ƒ¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

ÚˆÈÂט  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc ¯·b LBÎÈÂ¿ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«
È‰˙e ÈÎc ¯˙‡a ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«¿≈¿≈
‡˙eÈc‡ ÈÓÏ ‡¯hÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLÎÏƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»¿≈«»»

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(f)äðçnä ìà,äðéëL äðçîì Y ¤©©£¤§©£¥§¦¨
ì õeç çlLî àîè ïéàLúBðçî ézL ¤¥¨¥§ª¨¦§¥©£

¯xg`e" okle ,dpikW dpgOn `N ¤̀¨¦©£¥§¦¨§¨¥§©©
dpgnl FWExiR "dpgOd l` `aïŸ¤©©£¤¥§©£¥

glFW EPOOW dpikW)m"`x(. §¦¨¤¦¤¥©
òøöîe éø÷ ìòáe áæ àlà¯lirlcM ¤¨¨©©¤¦§Ÿ̈§¦§¥

uEgn glEW rxFvOde .a ,d i"WxA§©¦§©§¨©¦
.zFpgn WlWl§¨©£

áøòä ãò ïäkä àîèåeäñøñ Y §¨¥©Ÿ¥©¨¨¤¨§¥
,"áøòä ãò .. àîèå" :eäLøãå§¨§¥§¨¥©¨¨¤

"äðçnä ìà àáé øçàå"¯s` ixdW §©©¨Ÿ¤©©£¤¤£¥©
qpMdl lFki Fpi` ,mFi cFrAn lah m ¦̀¨©¦§¥¨§¦¨¥
FWnW aixrIW cr ,dpikW dpgnl§©£¥§¦¨©¤©£¦¦§

)m"`x(.g dxez

(h)äðçnì õeçî çépäåì YìLäL §¦¦©¦©©£¤¦§Ÿ¨
øäa ïzð ãçà :ú÷lçúî íé÷ìç£¨¦¦§©¤¤¤¨¦¨§©

äçLnä¯eilreuEgn giPde" xn`p ©¦§¨§¨¨¤¡©§¦¦©¦
"dpgOl)`"ebe yeal("dcVA x`A"d K` . ©©£¤©©§¥©¨¤

,"dpgOl uEgn" xn`p mNM lrW azM̈©¤©ª¨¤¡©¦©©£¤
WlWl uEgn FWExiR o`MW `N ¤̀¨¤¨¥¦§¨
.dpikW dpgnl uEgn x`XaE ,zFpgn©£©§¨¦§©£¥§¦¨

úBøîLnä ìëì ÷lçúî ãçàå¯ §¤¨¦§©¥§¨©¦§¨
oFWlke ,"xFdh mFwnA" xn`p eilre§¨¨¤¡©§¨¨§¦§

"dxfrl uEg" oOwl i"Wx)yeal(. ©¦§©¨¨£¨¨
rAx`e mixUr md zFxnWOd©¦§¨¥¤§¦§©§©
WCwOA EcarW mipdM lW zFxnWn¦§¨¤Ÿ£¦¤¨§©¦§¨

[` ,ek ziprY d`x])h"ei 'qez(. §¥©£¦
ìéça ïzð ãçàå¯xn`p eilre §¤¨¦¨©¥§¨¨¤¡©

"zxnWnl l`xUi ipA zcrl dzide"§¨§¨©£©§¥¦§¨¥§¦§¤¤
)onwl i"yx(iEpR mFwn `Ed "lig"d .©¥¨¨

"bxFq"d oiA zFO` xUr xEriWA§¦¤¤©¥©¥
miWp zxfrl)` ,fh `nei i"yx d`x(. §¤§©¨¦

úBøîLî ìL äæ¯i"Wx hwp dNigY ¤¤¦§¨§¦¨¨©©¦
itl xcQd hwp zrke ,aEzMd xcq itl§¦¥¤©¨§¨¥¨©©¥¤§¦

.mdA miWOYWn EidW zExicYd©§¦¤¨¦§©§¦¨¤
éða epnî ìhì ,äøæòì õeç äéä̈¨¨£¨¨¦Ÿ¦¤§¥

ìk úBøéòä¯.oFW`x qEtcA `Ed oM ¨£¨¨¥¦§¦
.lke :miqEtC x`WaE¦§¨§¦§¨

øäaL äæå .øähäì ïéëéøvä©§¦¦§¦©¥§¤¤§©
úBøôì íéìBãb íéðäk ,äçLnä©¦§¨Ÿ£¦§¦§¨

epîéä ïéLc÷î úBøçà¯,xnFlM £¥§©§¦¥¤§©
EPOn oilhFp milFcBd mipdMdW¤©Ÿ£¦©§¦§¦¦¤

opzcM ,EPOn oiWCwnE zFxg` zFxtl§¨£¥§©§¦¦¤§¦§©
zraW" :dxtC iWilW wxR WixAmini §¥¤¤§¦¦§¨¨¦§©¨¦

odMd oiWixtn ,dxRd ztixUl mcFw¤¦§¥©©¨¨©§¦¦©Ÿ¥
lrW dMWNl FziAn dxRd z` sxFVd©¥¤©¨¨¦¥©¦§¨¤©
eilr oiGnE ,"dgxfn dpFtv dxiAd ipR§¥©¦¨¨¨¦§¨¨©¦¨¨
xt`n ,mFie mFi lkA ,minId zraW lM̈¦§©©¨¦§¨¨¥¥¤

dgWOd xdAW dxRd)m"`x(d`x la` . ©¨¨¤§©©¦§¨£¨§¥
lMn" eilr oiGn EidW ` ,c `nFi¨¤¨©¦¨¨¦¨
mW i"Wx azke ,"mW EidW zF`Hg©¨¤¨¨§¨©©¦¨
zxnWnl EpzPX dOn eilr oiGn EidW¤¨©¦¨¨¦©¤¨§§¦§¤¤
mBW "mgpn zxFz"A azke .ligA©¥§¨©§©§©¥¤©
`l m`W xnFl Wi miptA i"Wx zrcl§©©©¦¦§¦¥©¤¦Ÿ
`l ok`W itM ,dgWOd xdA xt` did̈¨¥¤§©©¦§¨§¦¤¨¥Ÿ
ipW ziaA dlFBd zIlr onfA did̈¨¦§©£¦©©¨§©¦¥¦

dIpW dOc` dxR EUr f` wx ixdW)(, ¤£¥©¨¨¨¨£ª¨§¦¨
z` WCwl ,ligAW xt`d on Egwl̈§¦¨¥¤¤©¥§©¥¤

.dxRd z` sxVW odMd©Ÿ¥¤¨©¤©¨¨
úøæbî ,úøîLîì ïeúð ìéçaL äæå§¤¤©¥¨§¦§¤¤¦§¥©

áeúkä¯zlrFY FA did `l ixdW ©¨¤£¥Ÿ¨¨¤¤
)iaxd(oiprd sFqA oOwl i"Wx d`xE .§¥©¦§©¨§¨¦§¨

.oWxCd dWn iAx mWA mrh `iaOW¤¥¦©©§¥©¦¤©©§¨



מט zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c oey`x meil inei xeriy
ּבירּוׁשלים, מה־ׁשאין־ּכן הּטהרה, ּבענין הּצר מדּגׁש ׁשּבֹו ּדוקא, ּבמדּבר היתה ׁשּלאחרי־זה, הּפרֹות ּכל לעׂשּית ְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻהּכהנים
ׁשּתתּפּׁשט  ירּוׁשלים עתידה רז"ל מאמר על־ּפי (ּוּבפרט ּבכללּותּה יׂשראל ּבארץ ועל־דר־זה הּמת, את ּבּה מלינים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָׁשאין

וירּוׁשלים. יׂשראל לארץ ּביחס "מדּבר" ּבבחינת ׁשהיא ּדוקא, לארץ ּבחּוץ אּלא יׂשראל), ארץ ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּבכל
ועֹוד: ָֹזאת

ּפרה  לׂשרֹוף יּוכל ּבעצמֹו ׁשהּוא עליו לפעל צריכים ׁשּלֹו, הּטהרה נעׂשית מׁשה ׁשעׂשה הּפרה אפר ׁשעל־ידי לכ ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹנֹוסף
להטּפיח".ולע  על־מנת "טֹופח קדּׁשה, ּבעניני להחיֹותם אחרים על מׁשּפיע ּבעצמֹו ׁשּיהיה אחרים, לטהר אפר מּמּנה ׂשֹות ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֻ

מקדׁשין  אחרֹות לּפרֹות ּגדֹולים ּכהנים מׁשה, ׁשעׂשה הּפרה מאפר ׁשחלק - ּדוקא מׁשה ׁשל ּבכחֹו נעׂשה זה ענין ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹוגם
לטהר  ּפעּולתֹו המׁש ׁשּגם ּבעבֹודה, ודּוגמתֹו מׁשה. ׁשעׂשה הראׁשֹונה הּפרה ּבאפר הּפרה עֹוׂשה את ׁשּמּקדׁשין ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהיּמנה,

מׁשה. ׁשל ּבכחֹו הּוא ּבעצמֹו) טהֹור ׁשּנעׂשה (לאחרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחרים
יּתכן  להטּפיח, על־מנת טֹופח לעׂשֹותֹו ועד לטהרֹו, ּבאלעּבן"), ("יענעם הּזּולת על ּבפעּלה הטרדה ּגדל ׁשּמּצד ּכיון ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻאמנם,
אליין  זי "וועגן אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ּוכּפתגם לעּבן"), ("אליין עצמֹו לעבֹודת ּבנֹוגע ּגם להזהיר צר יׁש - עצמֹו על ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָֹׁשּיׁשּכח

לׁשּכח]. צרי לא עצמֹו על [=גם פארגעסן" ניט אֹוי מען ְְְִִִֶֶַַַַַַָֹֹדארף
הּזּולת  עם הּפעּלה על ׁשּנֹוסף ,ללּמד "למׁשמרת", נתּון היה מּמּנּו ׁשחלק - מׁשה ׁשעׂשה הּפרה ּבאפר מרּמז זה ענין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻוגם
מרּומזת  ׁשּבזה למׁשמרת, ׁשּנתּון חלק ּגם יׁשנֹו אחרֹות, לפרֹות מקדׁשין ּומּמּנּו הּטמאים, את מטהרים ׁשּבֹו האפר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחלק

עצמֹו. עם ְֲִַָָהעבֹודה
אֹוי ּבאלעּבט מען נאר אליין, לעּבט מען וואס נאר "ניט הּזּולת, על ּבהׁשּפעה להתעּסק ׁשּצריכים - מּזה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָוההֹוראה
מּבני  מנינים ׁשלׁשה ׁשנים על להׁשּפיע יכֹול ואחד אחד ׁשּכל הּנ"ל ׂשיחה ּבהמׁש אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ּוכדברי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאנדערע",

ְִֵָיׂשראל!

(â)dúà àéöBäå ïäkä øæòìà-ìà dúà ízúðe§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ
:åéðôì dúà èçLå äðçnì õeçî-ìà¤¦´©©«£¤½§¨©¬Ÿ−̈§¨¨«

i"yx£¯ÊÚÏ‡∑(ספרי) ּבּסגן ÁnÏ‰.מצותּה ıeÁÓŒÏ‡∑(ספרי סח מחנֹות (יומא לׁשלׁש ÂÈÙÏ.חּוץ d˙‡ ËÁLÂ∑ ∆¿»»ְְִַָָָ∆ƒ««¬∆ְֲַָֹ¿»«…»¿»»
מב) רֹואה (יומא ואלעזר ׁשֹוחט, .זר ְְֵֶֶָָָ

(ã)äfäå Bòaöàa dîcî ïäkä øæòìà ç÷ìå§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈
:íéîòt òáL dîcî ãòBî-ìäà éðt çëð-ìà¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈¤¬©§¨¦«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ Èt ÁÎŒÏ‡∑ הּזאת ּבׁשעת היכל ׁשל ּפתחֹו ורֹואה ּומתּכּון ירּוׁשלים, ׁשל ּבמזרחֹו עֹומד ∆…«¿≈…∆≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
כח)הּדם .(יומא ַָ

d˙Èג  ˜tÈÂ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Ï d˙È Ôez˙Â¿ƒ¿»«¿∆¿»»«¬»¿«≈»«
:È‰BÓ„˜ d˙È ÒBkÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«√»ƒ

ÈcÈÂד  dÚaˆ‡a dÓcÓ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ·qÈÂ¿ƒ«∆¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«ƒ
:ÔÈÓÊ Ú·L dÓcÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)øæòìàïâqa dúåöî Y¯ ¤§¨¨¦§¨¨©§¨
EkxvEdW dGn `Ed cEOiNd zEhWtA§©§©¦¦¤¤§§
liMUn"A K` .`weC xfrl`l zzl̈¥§¤§¨¨©§¨©§©§¦
dGn `Ed cEOiNdW azM "cecl§¨¦¨©¤©¦¦¤

" xn`PWmYzpE,"xfrl` l` DzF` ¤¤¡©§©¤¨¤¤§¨¨
xfrl`l zzl Kixv oxd` mBW EpidC§©§¤©©£Ÿ¨¦¨¥§¤§¨¨
DzevOW mEXn `N` df oi` ,`weC©§¨¥¤¤¨¦¤¦§¨¨
wxW `aEn mW 'ixtQ'A dPde .obQA©§¨§¦¥©¦§¥¨¨¤©
Dzevn dzid xAcOA EUrW dxRd©¨¨¤¨©¦§¨¨§¨¦§¨¨
zFUrl oYip zFxR x`W la` ,obQA©§¨£¨§¨¨¦¨©£
oFWl znizQn K` ,mipdM x`WA mB©¦§¨Ÿ£¦©¦§¦©§
lW FhEWR iRÎlrW rnWn i"Wx©¦©§©¤©¦§¤
la` .cinY "obQA Dzevn" `xwn¦§¨¦§¨¨©§¨¨¦£¨
:h wEqR oOwl i"Wx oFWl d`x§¥§©¦§©¨¨

."milFcB mipdM"Ÿ£¦§¦
äðçnì õeçî ìàì õeç YìLL ¤¦©©£¤§¨Ÿ

úBðçî¯.l`xUi dpgnl uEg ,xnFlM ©£§©§©£¥¦§¨¥
xdA ,milWExi znFgl uEg ,zFxFclE§§©§¨©¦§©

.c wEqR i"WxA oOwlckE ,miziGd©¥¦§¦§©¨§©¦¨
åéðôì dúà èçLåøæ Y-.odM Fpi`W §¨©Ÿ¨§¨¨¨¤¥Ÿ¥

äàBø øæòìàå ,èçBL¯aizkCn ¥§¤§¨¨¤¦¦§¦
e`l dhigXdC llMn ,"eiptl"§¨¨¦§¨§©§¦¨¨
"DzF` hgWe" `N` ,i`w xfrl` ©̀¤§¨¨¨¥¤¨§¨©¨

xfrl` iptl xg`)` ,an `nei i"yx(.c dxez ©¥¦§¥¤§¨¨
(c)ãòBî ìäà éðt çëð ìàãîBò Y ¤Ÿ©§¥Ÿ¤¥¥

íéìLeøé ìL Bçøæîa¯dgWOd xdA §¦§¨¤§¨©¦§©©¦§¨
)` ,a `nei i"yx .d ,a zecn(miziGd xd `Ed ,©©¥¦

iptE ,gxfOn milWExi ipR lr xW £̀¤©§¥§¨©¦¦¦§¨§¥

axrOl odMd)` ,fh `nei i"yx(. ©Ÿ¥©©£¨
ìëéä ìL Bçút äàBøå ïekúîe¯ ¦§©¥§¤¦§¤¥¨

igxfn lzFkA `EdW)my i"yx(. ¤§¤¦§¨¦
ícä úàfä úòLa¯oMWOaE ¦§©©¨©©¨©¦§¨

dpgnl uEgn gxfOA cnFr ,xAcOAW¤©¦§¨¥©¦§¨¦§©£¥
lW FgzR d`Fxe oiEMznE ,l`xUi¦§¨¥¦§©¥§¤¦§¤
azke .mCd z`Gd zrWA oMWn¦§¨¦§©©¨©©¨§¨©
xiMfd i"WxW mrHd "cecl liMUn"A§©§¦§¨¦©©©¤©¦¦§¦
iWFw did DAW mEXn ,milWExi z ¤̀§¨©¦¦¤¨¨¨¦
ixdW ,lkidd z` zF`xl lFcB xzFi¥¨¦§¤©¥¨¤£¥
lW igxfOd lzFMd z` EUr KM mEXn¦¨¨¤©¤©¦§¨¦¤
zkQnA `aEOM ,xzFi KEnp ziAd xd©©©¦¨¥©¨§©¤¤

.d ,a zFCnd dxez ¦

zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c oey`x meil inei xeriy

(ä)døNa-úàå døò-úà åéðéòì äøtä-úà óøNå§¨©¬¤©¨−̈§¥¨®¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ
:óøNé dLøt-ìò dîc-úàå§¤¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ

(å)éìLäå úòìBú éðLe áBæàå æøà õò ïäkä ç÷ìåC §¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´¨®©§¦§¦¾
:äøtä úôøN CBz-ìà¤−§¥©¬©¨¨«

(æ)àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ
:áøòä-ãò ïäkä àîèå äðçnä-ìà¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤

i"yx£‰Án‰ŒÏ‡∑ ּומצרע קרי ּובעל זב אּלא מחנֹות, לׁשּתי חּוץ מׁשּלח טמא ׁשאין ׁשכינה, ÓËÂ‡.למחנה ∆««¬∆ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ¿»≈
·¯Ú‰Œ„Ú Ô‰k‰∑"אלֿהּמחנה יבא ואחר עדֿהערב "וטמא ודרׁשהּו: .סרסהּו «…≈«»»∆ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(ç)BøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−
:áøòä-ãò àîèå íéna©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤

(è)óñàå|õeçî çépäå äøtä øôà úà øBäè Léà §¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬
ìàøNé-éða úãòì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©¸§¥«¦§¨¥¯

:àåä úàhç äcð éîì úøîLîì§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬¦«
i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â∑(פ"ג לכל (פרה מתחּלק ואחד הּמׁשחה, ּבהר נתן אחד מתחּלקת: חלקים לׁשלׁשה ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

הּצריכין  וכל העירֹות ּבני מּמּנּו לּטל לעזרה, חּוץ היה מׁשמרֹות ׁשל זה ּבחיל; נתן ואחד ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּמׁשמרֹות,
למׁשמרת  נתּון – ׁשּבחיל וזה הימּנה. מקּדׁשין אחרֹות לפרֹות ּגדֹולים ּכהנים – הּמׁשחה ׁשּבהר וזה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלהּטהר.

ÈÂ˙ה  dkLÓ ˙È È‰BÈÚÏ ‡˙¯Bz ˙È „˜BÈÂ¿≈»¿»¿≈ƒ»«¿«¿»
:„˜BÈ dÏÎ‡ ÏÚ dÓc ˙ÈÂ d¯Naƒ¿«¿»¿««»¿«≈

Ú·ˆeו  ‡·BÊ‡Â ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»»¿«¿»¿≈»¿«
:‡˙¯Bz ˙„È˜È B‚Ï ÈÓ¯ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ«¿»

iÓa‡ז  d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡‰k È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«¬»¿«¿≈ƒ¿≈¿«»
‡‰k ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ÏeÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈¿«¿ƒ»ƒ≈¿»»«¬»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

ÈÁÒÈÂח  ‡iÓa È‰BLe·Ï ÚaˆÈ d˙È „˜BÓ„e¿≈»«¿««¿ƒ¿«»¿«¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa d¯N·ƒ¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

ÚˆÈÂט  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc ¯·b LBÎÈÂ¿ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«
È‰˙e ÈÎc ¯˙‡a ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«¿≈¿≈
‡˙eÈc‡ ÈÓÏ ‡¯hÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLÎÏƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»¿≈«»»

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(f)äðçnä ìà,äðéëL äðçîì Y ¤©©£¤§©£¥§¦¨
ì õeç çlLî àîè ïéàLúBðçî ézL ¤¥¨¥§ª¨¦§¥©£

¯xg`e" okle ,dpikW dpgOn `N ¤̀¨¦©£¥§¦¨§¨¥§©©
dpgnl FWExiR "dpgOd l` `aïŸ¤©©£¤¥§©£¥

glFW EPOOW dpikW)m"`x(. §¦¨¤¦¤¥©
òøöîe éø÷ ìòáe áæ àlà¯lirlcM ¤¨¨©©¤¦§Ÿ̈§¦§¥

uEgn glEW rxFvOde .a ,d i"WxA§©¦§©§¨©¦
.zFpgn WlWl§¨©£

áøòä ãò ïäkä àîèåeäñøñ Y §¨¥©Ÿ¥©¨¨¤¨§¥
,"áøòä ãò .. àîèå" :eäLøãå§¨§¥§¨¥©¨¨¤

"äðçnä ìà àáé øçàå"¯s` ixdW §©©¨Ÿ¤©©£¤¤£¥©
qpMdl lFki Fpi` ,mFi cFrAn lah m ¦̀¨©¦§¥¨§¦¨¥
FWnW aixrIW cr ,dpikW dpgnl§©£¥§¦¨©¤©£¦¦§

)m"`x(.g dxez

(h)äðçnì õeçî çépäåì YìLäL §¦¦©¦©©£¤¦§Ÿ¨
øäa ïzð ãçà :ú÷lçúî íé÷ìç£¨¦¦§©¤¤¤¨¦¨§©

äçLnä¯eilreuEgn giPde" xn`p ©¦§¨§¨¨¤¡©§¦¦©¦
"dpgOl)`"ebe yeal("dcVA x`A"d K` . ©©£¤©©§¥©¨¤

,"dpgOl uEgn" xn`p mNM lrW azM̈©¤©ª¨¤¡©¦©©£¤
WlWl uEgn FWExiR o`MW `N ¤̀¨¤¨¥¦§¨
.dpikW dpgnl uEgn x`XaE ,zFpgn©£©§¨¦§©£¥§¦¨

úBøîLnä ìëì ÷lçúî ãçàå¯ §¤¨¦§©¥§¨©¦§¨
oFWlke ,"xFdh mFwnA" xn`p eilre§¨¨¤¡©§¨¨§¦§

"dxfrl uEg" oOwl i"Wx)yeal(. ©¦§©¨¨£¨¨
rAx`e mixUr md zFxnWOd©¦§¨¥¤§¦§©§©
WCwOA EcarW mipdM lW zFxnWn¦§¨¤Ÿ£¦¤¨§©¦§¨

[` ,ek ziprY d`x])h"ei 'qez(. §¥©£¦
ìéça ïzð ãçàå¯xn`p eilre §¤¨¦¨©¥§¨¨¤¡©

"zxnWnl l`xUi ipA zcrl dzide"§¨§¨©£©§¥¦§¨¥§¦§¤¤
)onwl i"yx(iEpR mFwn `Ed "lig"d .©¥¨¨

"bxFq"d oiA zFO` xUr xEriWA§¦¤¤©¥©¥
miWp zxfrl)` ,fh `nei i"yx d`x(. §¤§©¨¦

úBøîLî ìL äæ¯i"Wx hwp dNigY ¤¤¦§¨§¦¨¨©©¦
itl xcQd hwp zrke ,aEzMd xcq itl§¦¥¤©¨§¨¥¨©©¥¤§¦

.mdA miWOYWn EidW zExicYd©§¦¤¨¦§©§¦¨¤
éða epnî ìhì ,äøæòì õeç äéä̈¨¨£¨¨¦Ÿ¦¤§¥

ìk úBøéòä¯.oFW`x qEtcA `Ed oM ¨£¨¨¥¦§¦
.lke :miqEtC x`WaE¦§¨§¦§¨

øäaL äæå .øähäì ïéëéøvä©§¦¦§¦©¥§¤¤§©
úBøôì íéìBãb íéðäk ,äçLnä©¦§¨Ÿ£¦§¦§¨

epîéä ïéLc÷î úBøçà¯,xnFlM £¥§©§¦¥¤§©
EPOn oilhFp milFcBd mipdMdW¤©Ÿ£¦©§¦§¦¦¤

opzcM ,EPOn oiWCwnE zFxg` zFxtl§¨£¥§©§¦¦¤§¦§©
zraW" :dxtC iWilW wxR WixAmini §¥¤¤§¦¦§¨¨¦§©¨¦

odMd oiWixtn ,dxRd ztixUl mcFw¤¦§¥©©¨¨©§¦¦©Ÿ¥
lrW dMWNl FziAn dxRd z` sxFVd©¥¤©¨¨¦¥©¦§¨¤©
eilr oiGnE ,"dgxfn dpFtv dxiAd ipR§¥©¦¨¨¨¦§¨¨©¦¨¨
xt`n ,mFie mFi lkA ,minId zraW lM̈¦§©©¨¦§¨¨¥¥¤

dgWOd xdAW dxRd)m"`x(d`x la` . ©¨¨¤§©©¦§¨£¨§¥
lMn" eilr oiGn EidW ` ,c `nFi¨¤¨©¦¨¨¦¨
mW i"Wx azke ,"mW EidW zF`Hg©¨¤¨¨§¨©©¦¨
zxnWnl EpzPX dOn eilr oiGn EidW¤¨©¦¨¨¦©¤¨§§¦§¤¤
mBW "mgpn zxFz"A azke .ligA©¥§¨©§©§©¥¤©
`l m`W xnFl Wi miptA i"Wx zrcl§©©©¦¦§¦¥©¤¦Ÿ
`l ok`W itM ,dgWOd xdA xt` did̈¨¥¤§©©¦§¨§¦¤¨¥Ÿ
ipW ziaA dlFBd zIlr onfA did̈¨¦§©£¦©©¨§©¦¥¦

dIpW dOc` dxR EUr f` wx ixdW)(, ¤£¥©¨¨¨¨£ª¨§¦¨
z` WCwl ,ligAW xt`d on Egwl̈§¦¨¥¤¤©¥§©¥¤

.dxRd z` sxVW odMd©Ÿ¥¤¨©¤©¨¨
úøæbî ,úøîLîì ïeúð ìéçaL äæå§¤¤©¥¨§¦§¤¤¦§¥©

áeúkä¯zlrFY FA did `l ixdW ©¨¤£¥Ÿ¨¨¤¤
)iaxd(oiprd sFqA oOwl i"Wx d`xE .§¥©¦§©¨§¨¦§¨

.oWxCd dWn iAx mWA mrh `iaOW¤¥¦©©§¥©¦¤©©§¨



zwgנ zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c oey`x meil inei xeriy
למׁשמרת" ּבניֿיׂשראל לעדת "והיתה ׁשּנאמר: הּכתּוב, c‰.מּגזרת ÈÓÏ∑ּכמֹו הּזיה, ג)למי "וּיּדּוֿאבן (איכה : ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿≈ƒ»ְְֵֶֶַַַָָ

ב)ּבי", זריקה (זכריה לׁשֹון הּגֹוים" אתֿקרנֹות "ליּדֹות :.‡Â‰ ˙‡hÁ∑ הלכֹותיה ּולפי ּכפׁשּוטֹו; חּטּוי לׁשֹון ְְְְִִִֶַַַָ«»ƒְְְְִִִִֶָ
ּבהנאה  להאסר ּכקדׁשים ׁשהיא לֹומר "חּטאת", הּכתּוב .קראּה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

(é)àîèå åéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëåÂ§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−
íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì äúéäå áøòä-ãò©¨¨®¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈

:íìBò úwçì§ª©¬¨«

(àé):íéîé úòáL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa òâpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®§¨¥−¦§©¬¨¦«

(áé)éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä́¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−
éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé àì-íàå øäèé¦§¨®§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−

:øäèé àì¬Ÿ¦§¨«
i"yx£B·Œ‡hÁ˙È ‡e‰∑(הּזה (ס"א הּפרה .ּבאפר ƒ¿«»ְֵֶֶַַָָ

(âé)àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨¸£¤¨¹§´Ÿ
àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
ãBò äéäé àîè åéìò ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−

:Bá Búàîèª§¨¬«
i"yx£LÙa ˙Óa∑,ּבהמה נפׁש להֹוציא האדם, נפׁש ׁשל מת? (ולא ואיזה הּזאה צריכה טמאתּה ׁשאין ¿≈¿∆∆ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

ּדם רביעית זֹו ּבנפׁש, אחר: ּדבר ׁשבעה). עב)טמאת nË‡.(חולין '‰ ÔkLÓŒ˙‡∑אפּלּו לעזרה נכנס אם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ∆ƒ¿«ƒ≈ְֲֲִִִָָָָ
ּוׁשביעי  ׁשליׁשי הּזאת ּבלא ·B.ּבטבילה, B˙‡ÓË „BÚ∑ ׁשּטבל .אףֿעלּֿפי ְְְְִִִִִִַַָָֹÀ¿»ִֶַַַָ

È˙י  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È LÈpÎc ÚaˆÈÂƒ««¿«ƒ»ƒ¿»¿¿»»
È·Ï È‰˙e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»¿≈ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï ÔBÎÈÈa Ôe¯i‚˙Èc ‡i¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

È‰ÈÂיא  ‡L‡„ ‡LÙ ÏÎÏ ‡˙Óa ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿≈»¿»«¿»∆¡»»ƒ≈
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

ÓBÈ·e‡יב  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡e‰«≈¬ƒ¿»¿ƒ»»¿»
‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡Ï Ì‡Â Èk„È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ»«≈¬ƒ¿»

:Èk„È ‡Ï ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈

eÓÈ˙יג  È„ ‡L‡„ ‡LÙ· ‡˙Óa ·¯˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿≈»¿«¿»∆¡»»ƒ¿
ÈˆzLÈÂ ·‡Ò ÈÈ„ ‡kLÓ ˙È È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ¿»«≈¬ƒ»«¿¿»«¿»¿«¿ƒ¿≈≈
‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ È¯‡ Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒƒ¿»≈¬≈≈«»»»
d˙·B‡Ò „BÚ È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»¿≈¿¿≈

:da≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìàøNé éða úãòì äúéäå" øîàpL¤¤¡©§¨§¨©£©§¥¦§¨¥
"úøîLîì¯:` ,c `nFi i"Wx d`xE §¦§¤¤§¥©¦¨

zvw oipzFp Eid dxtE dxR lMn"¦¨¨¨¨¨¨§¦§¨
ip`e ,ligA xt`d on zxnWnl§¦§¤¤¦¨¥¤©¥©£¦
."dlM `l dWn lW dxR xt` iYrnẄ©§¦¥¤¨¨¤¤Ÿ¨¨

äcð éîìeciå" Bîk ,äéfä éîì Y §¥¦¨§¥©¨¨§©©
"éa ïáà¯.bp ,b dki` ¤¤¦¥¨

"íéBbä úBðø÷ úà úBcéì"¯dixkf §©¤©§©¦§©§¨
."KilWdl ± zFCil" :mW i"WxaE .ci ,a§©¦¨§©§©§¦

ìä÷éøæ ïBL¯ztqFp "dCp" lW o"EPde §§¦¨§©¤¦¨¤¤
)dcya x`a(.

àåä úàhçì Yéehç ïBL¯oFWl ©¨¦§¦§
z`Hg oAxw oFWNn `le) dxdh(, ¨¢¨§Ÿ¦§¨§©©¨

.hi wEqR oOwl mB d`xE§¥©§©¨¨
dàø÷ :åéúBëìä éôìe .BèeLôk¦§§¦¦§¨§¨¨
àéäL ,øîBì ,"úàhç" áeúkä©¨©¨©¤¦

.äàðäa øñàäì íéLã÷k¯oAxwM §¨¨¦§¥¨¥©£¨¨§¨§©
.z`Hgi dxez ©¨

(ai)Bá àhçúé àeääøtä øôàa Y ¦§©¨§¥¤©¨¨
¯oFWlA "FA" xn`PW Edn dfA x`an§¨¥¨¤©¤¤¡©¦§

oFWlA zxAcn dWxRd lM ixde ,xkf̈¨©£¥¨©¨¨¨§©¤¤¦§
,dawp oFWl `id dxRW ipRn ,dawp§¥¨¦§¥¤¨¨¦§§¥¨
,"dxRd xt`A" dpEMdW WxiR okl̈¥¥©¤©©¨¨§¥¤©¨¨
dUrp iEHigd iM ,xkf oFWl `EdW¤§¨¨¦©¦©£¨
dxRd iciÎlr `le dxRd xt` iciÎlr©§¥¥¤©¨¨§Ÿ©§¥©¨¨
ciÎiazM dAxdAW xirdlE .Dnvr©§¨§¨¦¤§©§¥¦§¥¨
xt`A" :`qxiBd mipFW`x miqEtcE§¦¦¦©¦§¨¨¥¤

."dGdbi dxez ©¤
(bi)Lôða úîaìL ?"úî" äæéàå Y §¥§¤¤§¥¤¥¤

"íãàä Lôð"¯WtpA" ,xnFlM ¤¤¨¨¨§©§¤¤
`NW ,"znA" lW WExiR `Ed "mc`d̈¨¨¥¤§¥¤Ÿ
`le ,"mc`d WtpA" `N` zn lkA§¨¥¤¨§¤¤¨¨¨§Ÿ

mixac ipW mdW)`"eb(lW z"iAde , ¤¥§¥§¨¦§©¥¤
ENi`kE ,c"nl mFwnA `id "WtpA"§¤¤¦¦§¨¤§¦
[Wtp lW :FWExiRW] "Wtpl" aEzM̈§¤¤¤¥¤¤¤

)m"`x(.

äîäa Lôð àéöBäì¯hrnl ,WExiR §¦¤¤§¥¨¥§©¥
.dndA zlapA rbFPd©¥©§¦§©§¥¨

äàfä äëéøö dúàîè ïéàL)àìå ¤¥ª§¨¨§¦¨©¨¨§Ÿ
äòáL úàîè(.-ciÎiazM dAxdA ª§©¦§¨§©§¥¦§¥¨

zFaiY miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦¥
hrnl aEzMd `A `l ixdW ,EN ¥̀¤£¥Ÿ¨©¨§©¥

xaCd oMW) draW z`nEhWxFtn §©¦§¨¤¥©¨¨§¨
axrd cr wx `nHW ck ,`i `xwIeA(, §©¦§¨¤¨¥©©¨¤¤

qxFB m"`xde .calA d`Gd `N ¤̀¨©¨¨¦§¨§¨§¥¥
x`A"d azke ,"draW z`nh `N`"¤¨ª§©¦§¨§¨©©§¥
dndA z`nh oi`W FzpEMW ,"dcVA©¨¤¤©¨¨¤¥ª§©§¥¨
draW z`nh wxW oeiM ,d`Gd dkixv§¦¨©¨¨¥¨¤©ª§©¦§¨
Dpi` dndA ixde ,d`Gd dkixv§¦¨©¨¨©£¥§¥¨¥¨

K` .draW z`nhA`l ,df itl §ª§©¦§¨©§¦¤Ÿ
."WtpA znA" lW hEriOl mikixv§¦¦©¦¤§¥§¤¤

íc úéòéáø Bæ ,"Lôða" :øçà øác¯ ¨¨©¥§¤¤§¦¦¨
`Ed KkAW ,FA oiiElY mc`d iIg©¥¨¨¨§¦¤§¨

mIwzn)` ,ar oileg i"yx(rbFPde , ¦§©¥§©¥©

zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c oey`x meil inei xeriy

(ãé)àaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæµŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
:íéîé úòáL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£Ï‰‡‰ŒÏ‡ ‡a‰ŒÏk∑ּבתֹוכֹו ׁשהּמת .ּבעֹוד »«»∆»…∆ְְֵֶַ

(åè)àîè åéìò ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−
:àeä«

i"yx£Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ∑(א כה לפיכ(חולין מּתֹוכֹו, אּלא מּגּבֹו טמאה מקּבל ׁשאין מדּבר, הּכתּוב חרס ּבכלי ¿…¿ƒ»«ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
טהֹור  – עליו ּפתיל צמיד יׁש אם הא הּוא. טמא – ּבחּבּור יפה עליו ּפתּולה צמידתֹו מגּופת אין .אם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָ

ÏÈ˙t∑וכן עברי. ּבלׁשֹון מחּבר, ל)ל ׁשֹון נתחּברּתי(בראשית נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי אחֹותי : .עם »ƒְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַָֹֻ

Ïkיד  ‡kLÓa ˙eÓÈ È¯‡ L‡ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¡«¬≈¿¿«¿¿»»
·‡ÒÓ È‰È ‡kLÓa Èc ÏÎÂ ‡kLÓÏ ÏÏÚc¿»≈¿«¿¿»¿»ƒ¿«¿¿»¿≈¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ

ÚÈÈLטו  ˙Ùe‚Ó ˙ÈÏc ÁÈ˙t ÛÒÁc ÔÓ ÏÎÂ¿…««¬«¿ƒ«¿≈¿«¿ƒ«
:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÛwÓ««¬ƒ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ixd ,zOd on z`vFId mC ziriaxA¦§¦¦¨©¥¦©¥£¥
diGd Kixve ,draW z`nh `nh `Ed¨¥ª§©¦§¨§¨¦©¨¨
zOA rbFp ENi`M ,iriaWE iWilW§¦¦§¦¦§¦¥©©¥
lr od aqEn "rbFPd" df itlE .FnvrA§©§§¦¤©¥©¨¥©

"WtpA" lr ode "znA")m"`x(:FWExitE , §¥§¥©§¤¤¥
.WtpA F` znA rbFPd©¥©§¥§¤¤
ànè 'ä ïkLî úàñðëð íà Y¯ ¤¦§©¦¥¦¦§©

Wi df `lENW ipRn ,"qpkp m`" siqFd¦¦¦§©¦§¥¤¥¤¥
,oMWOl qpkp `l m` s`W rnWnA§©§©¤©¦Ÿ¦§©©¦§¨
'd oMWn z`" ± `Hgzp `NW oeiM¥¨¤Ÿ¦§©¨¤¦§©

"`Oh)m"`x(. ¦¥
äøæòì¯mFwnA "dxfrl" azM ¨£¨¨¨©¨£¨¨¦§

Fnvr WCwOl qpkPdW ipRn ,"oMWn"¦§¨¦§¥¤©¦§¨©¦§¨©§
lkidl)(odM ENit` F` ,xf `Ed m` , ©¥¨¦¨£¦Ÿ¥

,zxkA `Ed ixd ,dcFard zrWA `NW¤Ÿ¦§©¨£¨£¥§¨¥
lahe `Hgzd m` mB)m"`x(uEgnE . ©¦¦§©¨§¨©¦

xYEnE ,dIel dpgn df ixd ,dxfrl̈£¨¨£¥¤©£¥§¦¨¨
.mW qpMdl zn `nhl¦§¥¥§¦¨¥¨

äìéáèa elôà¯,lah `l m` iM £¦¦§¦¨¦¦Ÿ¨©
oFWNn mbe .zxM aIg ,`Hgzp ENit £̀¦¦§©¨©¨¨¥§©¦§
,laHW rnWn ,"Fa Fz`nh cFr"ª§¨©§©¤¨©

i"WxA oOwlcM)m"`x(. §¦§©¨§©¦
éòéáLe éLéìL úàfä àìa¯siqFd §Ÿ©¨©§¦¦§¦¦¦

iWilW" zNn "`Hgzi `le" lr©§Ÿ¦§©¨¦©§¦¦
"`Hgzi `le" mzQW ipRn ,"iriaWE§¦¦¦§¥¤§¨§Ÿ¦§©¨
dGd m` la` ,llM dGd `NW dxFn¤¤Ÿª¨§¨£¨¦ª¨
qpkp KMÎxg`e ,iriaXA F` iWilXA©§¦¦©§¦¦§©©¨¦§©
,zxM aIg Fpi`W rnWnA did dxfrÄ£¨¨¨¨§©§©¤¥©¨¨¥
,"iriaWE iWilW" i"Wx siqFd okl̈¥¦©¦§¦¦§¦¦
± mdipWA `Hgzd `l m`W xnFl©¤¦Ÿ¦§©¨¦§¥¤

zxM aIg)"dcya x`a"d zpad t"r m"`x(. ©¨¨¥
Bá Búàîè ãBòìáhL ét-ìò-óà Y ª§¨©©¦¤¨©

¯" oFWNn iMcFrrnWn "Fa Fz`nh ¦¦§ª§¨©§©
p `NW wx dxdh dUrW`Hgzokle , ¤¨¨¨¢¨©¤Ÿ¦§©¨§¨¥

Fa Fz`nh oicr)m"`x(.ci dxez £©¦ª§¨

(ci)ìäàä ìà àaä ìkãBòa Y ¨©¨¤¨Ÿ¤§
BëBúa únäL¯aEzMdn rnWn oMW ¤©¥§¤¥©§©¥©¨

didW ,"ld`A xW` lke" :eixg ©̀£¨§¨£¤¨Ÿ¤¤¨¨
mB oM m`e ,zn mW WIW drWA ld`ÄŸ¤§¨¨¤¥¨¥§¦¥©
zOdW drWA `Ed "ld`l `Ad lM"¨©¨¨Ÿ¤§¨¨¤©¥
l` `Ad lM" aFYkl KxvEde .mẄ§§©¦§¨©¨¤
"ld`A xW` lM"W ipRn ,"ld`d̈Ÿ¤¦§¥¤¨£¤¨Ÿ¤
ld`A `vnPW in lM `weC rnWn©§©©§¨¨¦¤¦§¨¨Ÿ¤
aEzMd oFWlM ,WtPd z`ivi zrWA¦§©§¦©©¤¤¦§©¨
siqFd okle ,"ld`A zEni iM mc`"¨¨¦¨§Ÿ¤§¨¥¦
ENit` "ld`d l` `Ad lM" aEzMd©¨¨©¨¤¨Ÿ¤£¦
`Ad lM" wx azFM did m`e ,KMÎxg ©̀©¨§¦¨¨¥©¨©¨
ENit` xnF` iziid "ld`d l ¤̀¨Ÿ¤¨¦¦¥£¦
lM" mB azM okl ,mXn zOd E`ivFdW¤¦©¥¦¨¨¥¨©©¨
drWA `weC EdGW ,"ld`A xW £̀¤¨Ÿ¤¤¤©§¨§¨¨

mW zOdW)`"eb(oiNEg i"Wx mB d`xE . ¤©¥¨§¥©©¦¦
df dxFYA xEn`d ld` xTir" :a ,dkw¦©Ÿ¤¨¨©¨¤
ziAdW ,ld`d l` `Ad lM `Ed¨©¨¤¨Ÿ¤¤©©¦

."cg`M zn lre eilr lid`neh dxez ©£¦¨¨§©¥§¤¨
(eh)çeúô éìk ìëåñøç éìëa Y §Ÿ§¦¨©¦§¦¤¤

øaãî áeúkä¯o`M xnF`W dGn ©¨§©¥¦¤¤¥¨
EcOW rnWn ,"gEzt ilM"ilkA xA §¦¨©©§©¤§¨¦§¦

,"FgzR KxC Fl zqpkp d`nEHdW"¤©§¨¦§¤¤¤¤¦§
qxg ilM Edfe)a ,ct zay i"yx(xEn`M . §¤§¦¤¤¨¨

xg` mFwnA)bl ,`i `xwie(Uxg ilM lke" : §¨©¥§¨§¦¤¤
mdn lRi xW`FkFY l`xW` lM £¤¦Ÿ¥¤¤Ÿ£¤

"`nhi FkFzA)` ,dk oileg i"yx t"r(d`xE . §¦§¨§¥
.d`Ad dxrd¤¨¨©¨¨

àlà Babî äàîè ìa÷î ïéàL¤¥§©¥ª§¨¦©¤¨
BëBzî¯EN` eixacA i"Wx zpEM z` ¦¤©¨©©¦¦§¨¨¥

` :mipt` ipWA Wxtl oYip(oeiMn ¦¨§¨¥¦§¥¢¨¦¦¥¨
lAwn Fpi` qxg ilMW mircFi Ep`W¤¨§¦¤§¦¤¤¥§©¥
`xwIeA xEn`M ,FkFYn `N` d`nEh§¨¤¨¦¨¨§©¦§¨
ilM oi`" :mW i"WxaE ,"FkFY l`" mẄ¤§©¦¨¥§¦
ixd ,"Fxie`n `N` `OHin qxg¤¤¦©¥¤¨¥£¦£¥

ilkA xAcn "gEzt ilM" o`M xEn`dW¤¨¨¨§¦¨©§©¥¦§¦
,zncFTd dxrdA x`Fanke ,qxg¤¤§©§¨©¤¨¨©¤¤
oi` m`W EpcOll wx `A o`M aEzMde§©¨¨¨©§©§¥¤¦¥

dti xEAigA) "eilr lizR cinv"(`Ed ¨¦¨¦¨¨§¦¨¤
`nh)dix` xeb(a .(`A o`M aEzMd ¨¥©¨¨¨

d`nEh lAwn oi`" qxg ilMW EpcOll§©§¥¤§¦¤¤¥§©¥§¨
wEqRdn iM ,calA "FkFYn `N` FABn¦©¤¨¦¦§¨¦¥©¨
`OHn `EdW wx Epcnl "FkFY l`"¤¨©§©¤¦©¥
Fpi`W aEzMd siqFn o`ke ,FkFYn¦§¨¦©¨¤¥
lizR cinv Wi m` okle ,FABn `OHn¦©¥¦©§¨¥¦¥¨¦¨¦

xFdh eilr)`xnba `ed oke .cecl likyne m"`x ¨¨¨
my oileg(.
Cëéôì¯.qxg ilkA xAEcOW oeiM §¦¨¥¨¤§¨¦§¦¤¤

íà¯."xW`" WExiR Edf ¦¤¥£¤
"åéìò" äìeút Búãéîö úôeâî "ïéà"¥§©§¦¨§¨¨¨

øeaça äôé¯"cinv" WxtOW rnWn ¨¤§¦©§©¤§¨¥¨¦
mW lr ,dqknE dtEbn oFWNn¦§§¨¦§¤©¥
WxtnE ,ilMd lr cEnv dqkOdW¤©¦§¤¨©©§¦§¨¥

itkE ,xEAig oFWNn "lizR"WxtOW ¨¦¦§¦§¦¤§¨¥
Wxtn ` ,dk oiNEgA i"Wx la` .cIn¦¨£¨©¦§¦§¨¥
cinv"e ,"dtEbn" `Ed "lizR" :Ktidl§¥¤¨¦§¨§¨¦

..zcOvOW."dti eitl eilr FztEbn ¤§ª¤¤§¨¨¨§¦¨¤
ãéîö" Lé íà àä ,"àeä àîè"¨¥¨¦¥¨¦

øBäè Y "åéìò ìéút¯df wEIC mB ¨¦¨¨¨©¦¤
` :mipt` ipWA Wxtl oYip i"Wx lW( ¤©¦¦¨§¨¥¦§¥¢¨¦

Fzcinv ztEbn" m`W dfA xnFl FzpEM©¨¨©¨¤¤¦§©§¦¨
df ixd ,"xEAigA dti eilr dlEzR§¨¨¨¨¤§¦£¥¤
ilMW ,ilMd abM FpiC f` iM ,xFdḧ¦¨¦§©©§¦¤§¦

a .FMxC `OHin Fpi` qxg(`A aEzMd ¤¤¥¦©¥©§©¨¨
`OHn Fpi` qxg ilMW EprinWdl§©§¦¥¤§¦¤¤¥¦©¥
lr zxAEgn dtEbOd m` okle ,FABn¦©§¨¥¦©§¨§¤¤©
WxiR oke .xFdh df ixd ± dti ilMd©§¦¨¤£¥¤¨§¥¥©
lizR cinv Wi `d" :mW oiNEgA i"Wx©¦§¦¨¨¥¨¦¨¦
eitl eilr FztEbn zcOvOW ± eilr̈¨¤§ª¤¤§¨¨¨§¦
ld`A `EdW iRÎlrÎs`e ,xFdh .. dtï¤¨§©©¦¤§Ÿ¤



ני zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c oey`x meil inei xeriy
למׁשמרת" ּבניֿיׂשראל לעדת "והיתה ׁשּנאמר: הּכתּוב, c‰.מּגזרת ÈÓÏ∑ּכמֹו הּזיה, ג)למי "וּיּדּוֿאבן (איכה : ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿≈ƒ»ְְֵֶֶַַַָָ

ב)ּבי", זריקה (זכריה לׁשֹון הּגֹוים" אתֿקרנֹות "ליּדֹות :.‡Â‰ ˙‡hÁ∑ הלכֹותיה ּולפי ּכפׁשּוטֹו; חּטּוי לׁשֹון ְְְְִִִֶַַַָ«»ƒְְְְִִִִֶָ
ּבהנאה  להאסר ּכקדׁשים ׁשהיא לֹומר "חּטאת", הּכתּוב .קראּה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

(é)àîèå åéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëåÂ§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−
íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì äúéäå áøòä-ãò©¨¨®¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈

:íìBò úwçì§ª©¬¨«

(àé):íéîé úòáL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa òâpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®§¨¥−¦§©¬¨¦«

(áé)éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä́¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−
éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé àì-íàå øäèé¦§¨®§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−

:øäèé àì¬Ÿ¦§¨«
i"yx£B·Œ‡hÁ˙È ‡e‰∑(הּזה (ס"א הּפרה .ּבאפר ƒ¿«»ְֵֶֶַַָָ

(âé)àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨¸£¤¨¹§´Ÿ
àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
ãBò äéäé àîè åéìò ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−

:Bá Búàîèª§¨¬«
i"yx£LÙa ˙Óa∑,ּבהמה נפׁש להֹוציא האדם, נפׁש ׁשל מת? (ולא ואיזה הּזאה צריכה טמאתּה ׁשאין ¿≈¿∆∆ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

ּדם רביעית זֹו ּבנפׁש, אחר: ּדבר ׁשבעה). עב)טמאת nË‡.(חולין '‰ ÔkLÓŒ˙‡∑אפּלּו לעזרה נכנס אם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ∆ƒ¿«ƒ≈ְֲֲִִִָָָָ
ּוׁשביעי  ׁשליׁשי הּזאת ּבלא ·B.ּבטבילה, B˙‡ÓË „BÚ∑ ׁשּטבל .אףֿעלּֿפי ְְְְִִִִִִַַָָֹÀ¿»ִֶַַַָ

È˙י  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È LÈpÎc ÚaˆÈÂƒ««¿«ƒ»ƒ¿»¿¿»»
È·Ï È‰˙e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»¿≈ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï ÔBÎÈÈa Ôe¯i‚˙Èc ‡i¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

È‰ÈÂיא  ‡L‡„ ‡LÙ ÏÎÏ ‡˙Óa ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿≈»¿»«¿»∆¡»»ƒ≈
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

ÓBÈ·e‡יב  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡e‰«≈¬ƒ¿»¿ƒ»»¿»
‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡Ï Ì‡Â Èk„È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ»«≈¬ƒ¿»

:Èk„È ‡Ï ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈

eÓÈ˙יג  È„ ‡L‡„ ‡LÙ· ‡˙Óa ·¯˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿≈»¿«¿»∆¡»»ƒ¿
ÈˆzLÈÂ ·‡Ò ÈÈ„ ‡kLÓ ˙È È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ¿»«≈¬ƒ»«¿¿»«¿»¿«¿ƒ¿≈≈
‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ È¯‡ Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒƒ¿»≈¬≈≈«»»»
d˙·B‡Ò „BÚ È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»¿≈¿¿≈

:da≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìàøNé éða úãòì äúéäå" øîàpL¤¤¡©§¨§¨©£©§¥¦§¨¥
"úøîLîì¯:` ,c `nFi i"Wx d`xE §¦§¤¤§¥©¦¨

zvw oipzFp Eid dxtE dxR lMn"¦¨¨¨¨¨¨§¦§¨
ip`e ,ligA xt`d on zxnWnl§¦§¤¤¦¨¥¤©¥©£¦
."dlM `l dWn lW dxR xt` iYrnẄ©§¦¥¤¨¨¤¤Ÿ¨¨

äcð éîìeciå" Bîk ,äéfä éîì Y §¥¦¨§¥©¨¨§©©
"éa ïáà¯.bp ,b dki` ¤¤¦¥¨

"íéBbä úBðø÷ úà úBcéì"¯dixkf §©¤©§©¦§©§¨
."KilWdl ± zFCil" :mW i"WxaE .ci ,a§©¦¨§©§©§¦

ìä÷éøæ ïBL¯ztqFp "dCp" lW o"EPde §§¦¨§©¤¦¨¤¤
)dcya x`a(.

àåä úàhçì Yéehç ïBL¯oFWl ©¨¦§¦§
z`Hg oAxw oFWNn `le) dxdh(, ¨¢¨§Ÿ¦§¨§©©¨

.hi wEqR oOwl mB d`xE§¥©§©¨¨
dàø÷ :åéúBëìä éôìe .BèeLôk¦§§¦¦§¨§¨¨
àéäL ,øîBì ,"úàhç" áeúkä©¨©¨©¤¦

.äàðäa øñàäì íéLã÷k¯oAxwM §¨¨¦§¥¨¥©£¨¨§¨§©
.z`Hgi dxez ©¨

(ai)Bá àhçúé àeääøtä øôàa Y ¦§©¨§¥¤©¨¨
¯oFWlA "FA" xn`PW Edn dfA x`an§¨¥¨¤©¤¤¡©¦§

oFWlA zxAcn dWxRd lM ixde ,xkf̈¨©£¥¨©¨¨¨§©¤¤¦§
,dawp oFWl `id dxRW ipRn ,dawp§¥¨¦§¥¤¨¨¦§§¥¨
,"dxRd xt`A" dpEMdW WxiR okl̈¥¥©¤©©¨¨§¥¤©¨¨
dUrp iEHigd iM ,xkf oFWl `EdW¤§¨¨¦©¦©£¨
dxRd iciÎlr `le dxRd xt` iciÎlr©§¥¥¤©¨¨§Ÿ©§¥©¨¨
ciÎiazM dAxdAW xirdlE .Dnvr©§¨§¨¦¤§©§¥¦§¥¨
xt`A" :`qxiBd mipFW`x miqEtcE§¦¦¦©¦§¨¨¥¤

."dGdbi dxez ©¤
(bi)Lôða úîaìL ?"úî" äæéàå Y §¥§¤¤§¥¤¥¤

"íãàä Lôð"¯WtpA" ,xnFlM ¤¤¨¨¨§©§¤¤
`NW ,"znA" lW WExiR `Ed "mc`d̈¨¨¥¤§¥¤Ÿ
`le ,"mc`d WtpA" `N` zn lkA§¨¥¤¨§¤¤¨¨¨§Ÿ

mixac ipW mdW)`"eb(lW z"iAde , ¤¥§¥§¨¦§©¥¤
ENi`kE ,c"nl mFwnA `id "WtpA"§¤¤¦¦§¨¤§¦
[Wtp lW :FWExiRW] "Wtpl" aEzM̈§¤¤¤¥¤¤¤

)m"`x(.

äîäa Lôð àéöBäì¯hrnl ,WExiR §¦¤¤§¥¨¥§©¥
.dndA zlapA rbFPd©¥©§¦§©§¥¨

äàfä äëéøö dúàîè ïéàL)àìå ¤¥ª§¨¨§¦¨©¨¨§Ÿ
äòáL úàîè(.-ciÎiazM dAxdA ª§©¦§¨§©§¥¦§¥¨

zFaiY miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦¥
hrnl aEzMd `A `l ixdW ,EN ¥̀¤£¥Ÿ¨©¨§©¥

xaCd oMW) draW z`nEhWxFtn §©¦§¨¤¥©¨¨§¨
axrd cr wx `nHW ck ,`i `xwIeA(, §©¦§¨¤¨¥©©¨¤¤

qxFB m"`xde .calA d`Gd `N ¤̀¨©¨¨¦§¨§¨§¥¥
x`A"d azke ,"draW z`nh `N`"¤¨ª§©¦§¨§¨©©§¥
dndA z`nh oi`W FzpEMW ,"dcVA©¨¤¤©¨¨¤¥ª§©§¥¨
draW z`nh wxW oeiM ,d`Gd dkixv§¦¨©¨¨¥¨¤©ª§©¦§¨
Dpi` dndA ixde ,d`Gd dkixv§¦¨©¨¨©£¥§¥¨¥¨

K` .draW z`nhA`l ,df itl §ª§©¦§¨©§¦¤Ÿ
."WtpA znA" lW hEriOl mikixv§¦¦©¦¤§¥§¤¤

íc úéòéáø Bæ ,"Lôða" :øçà øác¯ ¨¨©¥§¤¤§¦¦¨
`Ed KkAW ,FA oiiElY mc`d iIg©¥¨¨¨§¦¤§¨

mIwzn)` ,ar oileg i"yx(rbFPde , ¦§©¥§©¥©

zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'c oey`x meil inei xeriy

(ãé)àaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæµŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
:íéîé úòáL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£Ï‰‡‰ŒÏ‡ ‡a‰ŒÏk∑ּבתֹוכֹו ׁשהּמת .ּבעֹוד »«»∆»…∆ְְֵֶַ

(åè)àîè åéìò ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−
:àeä«

i"yx£Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ∑(א כה לפיכ(חולין מּתֹוכֹו, אּלא מּגּבֹו טמאה מקּבל ׁשאין מדּבר, הּכתּוב חרס ּבכלי ¿…¿ƒ»«ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
טהֹור  – עליו ּפתיל צמיד יׁש אם הא הּוא. טמא – ּבחּבּור יפה עליו ּפתּולה צמידתֹו מגּופת אין .אם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָ

ÏÈ˙t∑וכן עברי. ּבלׁשֹון מחּבר, ל)ל ׁשֹון נתחּברּתי(בראשית נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי אחֹותי : .עם »ƒְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַָֹֻ

Ïkיד  ‡kLÓa ˙eÓÈ È¯‡ L‡ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¡«¬≈¿¿«¿¿»»
·‡ÒÓ È‰È ‡kLÓa Èc ÏÎÂ ‡kLÓÏ ÏÏÚc¿»≈¿«¿¿»¿»ƒ¿«¿¿»¿≈¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ

ÚÈÈLטו  ˙Ùe‚Ó ˙ÈÏc ÁÈ˙t ÛÒÁc ÔÓ ÏÎÂ¿…««¬«¿ƒ«¿≈¿«¿ƒ«
:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÛwÓ««¬ƒ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ixd ,zOd on z`vFId mC ziriaxA¦§¦¦¨©¥¦©¥£¥
diGd Kixve ,draW z`nh `nh `Ed¨¥ª§©¦§¨§¨¦©¨¨
zOA rbFp ENi`M ,iriaWE iWilW§¦¦§¦¦§¦¥©©¥
lr od aqEn "rbFPd" df itlE .FnvrA§©§§¦¤©¥©¨¥©

"WtpA" lr ode "znA")m"`x(:FWExitE , §¥§¥©§¤¤¥
.WtpA F` znA rbFPd©¥©§¥§¤¤
ànè 'ä ïkLî úàñðëð íà Y¯ ¤¦§©¦¥¦¦§©

Wi df `lENW ipRn ,"qpkp m`" siqFd¦¦¦§©¦§¥¤¥¤¥
,oMWOl qpkp `l m` s`W rnWnA§©§©¤©¦Ÿ¦§©©¦§¨
'd oMWn z`" ± `Hgzp `NW oeiM¥¨¤Ÿ¦§©¨¤¦§©

"`Oh)m"`x(. ¦¥
äøæòì¯mFwnA "dxfrl" azM ¨£¨¨¨©¨£¨¨¦§

Fnvr WCwOl qpkPdW ipRn ,"oMWn"¦§¨¦§¥¤©¦§¨©¦§¨©§
lkidl)(odM ENit` F` ,xf `Ed m` , ©¥¨¦¨£¦Ÿ¥

,zxkA `Ed ixd ,dcFard zrWA `NW¤Ÿ¦§©¨£¨£¥§¨¥
lahe `Hgzd m` mB)m"`x(uEgnE . ©¦¦§©¨§¨©¦

xYEnE ,dIel dpgn df ixd ,dxfrl̈£¨¨£¥¤©£¥§¦¨¨
.mW qpMdl zn `nhl¦§¥¥§¦¨¥¨

äìéáèa elôà¯,lah `l m` iM £¦¦§¦¨¦¦Ÿ¨©
oFWNn mbe .zxM aIg ,`Hgzp ENit £̀¦¦§©¨©¨¨¥§©¦§
,laHW rnWn ,"Fa Fz`nh cFr"ª§¨©§©¤¨©

i"WxA oOwlcM)m"`x(. §¦§©¨§©¦
éòéáLe éLéìL úàfä àìa¯siqFd §Ÿ©¨©§¦¦§¦¦¦

iWilW" zNn "`Hgzi `le" lr©§Ÿ¦§©¨¦©§¦¦
"`Hgzi `le" mzQW ipRn ,"iriaWE§¦¦¦§¥¤§¨§Ÿ¦§©¨
dGd m` la` ,llM dGd `NW dxFn¤¤Ÿª¨§¨£¨¦ª¨
qpkp KMÎxg`e ,iriaXA F` iWilXA©§¦¦©§¦¦§©©¨¦§©
,zxM aIg Fpi`W rnWnA did dxfrÄ£¨¨¨¨§©§©¤¥©¨¨¥
,"iriaWE iWilW" i"Wx siqFd okl̈¥¦©¦§¦¦§¦¦
± mdipWA `Hgzd `l m`W xnFl©¤¦Ÿ¦§©¨¦§¥¤

zxM aIg)"dcya x`a"d zpad t"r m"`x(. ©¨¨¥
Bá Búàîè ãBòìáhL ét-ìò-óà Y ª§¨©©¦¤¨©

¯" oFWNn iMcFrrnWn "Fa Fz`nh ¦¦§ª§¨©§©
p `NW wx dxdh dUrW`Hgzokle , ¤¨¨¨¢¨©¤Ÿ¦§©¨§¨¥

Fa Fz`nh oicr)m"`x(.ci dxez £©¦ª§¨

(ci)ìäàä ìà àaä ìkãBòa Y ¨©¨¤¨Ÿ¤§
BëBúa únäL¯aEzMdn rnWn oMW ¤©¥§¤¥©§©¥©¨

didW ,"ld`A xW` lke" :eixg ©̀£¨§¨£¤¨Ÿ¤¤¨¨
mB oM m`e ,zn mW WIW drWA ld`ÄŸ¤§¨¨¤¥¨¥§¦¥©
zOdW drWA `Ed "ld`l `Ad lM"¨©¨¨Ÿ¤§¨¨¤©¥
l` `Ad lM" aFYkl KxvEde .mẄ§§©¦§¨©¨¤
"ld`A xW` lM"W ipRn ,"ld`d̈Ÿ¤¦§¥¤¨£¤¨Ÿ¤
ld`A `vnPW in lM `weC rnWn©§©©§¨¨¦¤¦§¨¨Ÿ¤
aEzMd oFWlM ,WtPd z`ivi zrWA¦§©§¦©©¤¤¦§©¨
siqFd okle ,"ld`A zEni iM mc`"¨¨¦¨§Ÿ¤§¨¥¦
ENit` "ld`d l` `Ad lM" aEzMd©¨¨©¨¤¨Ÿ¤£¦
`Ad lM" wx azFM did m`e ,KMÎxg ©̀©¨§¦¨¨¥©¨©¨
ENit` xnF` iziid "ld`d l ¤̀¨Ÿ¤¨¦¦¥£¦
lM" mB azM okl ,mXn zOd E`ivFdW¤¦©¥¦¨¨¥¨©©¨
drWA `weC EdGW ,"ld`A xW £̀¤¨Ÿ¤¤¤©§¨§¨¨

mW zOdW)`"eb(oiNEg i"Wx mB d`xE . ¤©¥¨§¥©©¦¦
df dxFYA xEn`d ld` xTir" :a ,dkw¦©Ÿ¤¨¨©¨¤
ziAdW ,ld`d l` `Ad lM `Ed¨©¨¤¨Ÿ¤¤©©¦

."cg`M zn lre eilr lid`neh dxez ©£¦¨¨§©¥§¤¨
(eh)çeúô éìk ìëåñøç éìëa Y §Ÿ§¦¨©¦§¦¤¤

øaãî áeúkä¯o`M xnF`W dGn ©¨§©¥¦¤¤¥¨
EcOW rnWn ,"gEzt ilM"ilkA xA §¦¨©©§©¤§¨¦§¦

,"FgzR KxC Fl zqpkp d`nEHdW"¤©§¨¦§¤¤¤¤¦§
qxg ilM Edfe)a ,ct zay i"yx(xEn`M . §¤§¦¤¤¨¨

xg` mFwnA)bl ,`i `xwie(Uxg ilM lke" : §¨©¥§¨§¦¤¤
mdn lRi xW`FkFY l`xW` lM £¤¦Ÿ¥¤¤Ÿ£¤

"`nhi FkFzA)` ,dk oileg i"yx t"r(d`xE . §¦§¨§¥
.d`Ad dxrd¤¨¨©¨¨

àlà Babî äàîè ìa÷î ïéàL¤¥§©¥ª§¨¦©¤¨
BëBzî¯EN` eixacA i"Wx zpEM z` ¦¤©¨©©¦¦§¨¨¥

` :mipt` ipWA Wxtl oYip(oeiMn ¦¨§¨¥¦§¥¢¨¦¦¥¨
lAwn Fpi` qxg ilMW mircFi Ep`W¤¨§¦¤§¦¤¤¥§©¥
`xwIeA xEn`M ,FkFYn `N` d`nEh§¨¤¨¦¨¨§©¦§¨
ilM oi`" :mW i"WxaE ,"FkFY l`" mẄ¤§©¦¨¥§¦
ixd ,"Fxie`n `N` `OHin qxg¤¤¦©¥¤¨¥£¦£¥

ilkA xAcn "gEzt ilM" o`M xEn`dW¤¨¨¨§¦¨©§©¥¦§¦
,zncFTd dxrdA x`Fanke ,qxg¤¤§©§¨©¤¨¨©¤¤
oi` m`W EpcOll wx `A o`M aEzMde§©¨¨¨©§©§¥¤¦¥

dti xEAigA) "eilr lizR cinv"(`Ed ¨¦¨¦¨¨§¦¨¤
`nh)dix` xeb(a .(`A o`M aEzMd ¨¥©¨¨¨

d`nEh lAwn oi`" qxg ilMW EpcOll§©§¥¤§¦¤¤¥§©¥§¨
wEqRdn iM ,calA "FkFYn `N` FABn¦©¤¨¦¦§¨¦¥©¨
`OHn `EdW wx Epcnl "FkFY l`"¤¨©§©¤¦©¥
Fpi`W aEzMd siqFn o`ke ,FkFYn¦§¨¦©¨¤¥
lizR cinv Wi m` okle ,FABn `OHn¦©¥¦©§¨¥¦¥¨¦¨¦

xFdh eilr)`xnba `ed oke .cecl likyne m"`x ¨¨¨
my oileg(.
Cëéôì¯.qxg ilkA xAEcOW oeiM §¦¨¥¨¤§¨¦§¦¤¤

íà¯."xW`" WExiR Edf ¦¤¥£¤
"åéìò" äìeút Búãéîö úôeâî "ïéà"¥§©§¦¨§¨¨¨

øeaça äôé¯"cinv" WxtOW rnWn ¨¤§¦©§©¤§¨¥¨¦
mW lr ,dqknE dtEbn oFWNn¦§§¨¦§¤©¥
WxtnE ,ilMd lr cEnv dqkOdW¤©¦§¤¨©©§¦§¨¥

itkE ,xEAig oFWNn "lizR"WxtOW ¨¦¦§¦§¦¤§¨¥
Wxtn ` ,dk oiNEgA i"Wx la` .cIn¦¨£¨©¦§¦§¨¥
cinv"e ,"dtEbn" `Ed "lizR" :Ktidl§¥¤¨¦§¨§¨¦

..zcOvOW."dti eitl eilr FztEbn ¤§ª¤¤§¨¨¨§¦¨¤
ãéîö" Lé íà àä ,"àeä àîè"¨¥¨¦¥¨¦

øBäè Y "åéìò ìéút¯df wEIC mB ¨¦¨¨¨©¦¤
` :mipt` ipWA Wxtl oYip i"Wx lW( ¤©¦¦¨§¨¥¦§¥¢¨¦

Fzcinv ztEbn" m`W dfA xnFl FzpEM©¨¨©¨¤¤¦§©§¦¨
df ixd ,"xEAigA dti eilr dlEzR§¨¨¨¨¤§¦£¥¤
ilMW ,ilMd abM FpiC f` iM ,xFdḧ¦¨¦§©©§¦¤§¦

a .FMxC `OHin Fpi` qxg(`A aEzMd ¤¤¥¦©¥©§©¨¨
`OHn Fpi` qxg ilMW EprinWdl§©§¦¥¤§¦¤¤¥¦©¥
lr zxAEgn dtEbOd m` okle ,FABn¦©§¨¥¦©§¨§¤¤©
WxiR oke .xFdh df ixd ± dti ilMd©§¦¨¤£¥¤¨§¥¥©
lizR cinv Wi `d" :mW oiNEgA i"Wx©¦§¦¨¨¥¨¦¨¦
eitl eilr FztEbn zcOvOW ± eilr̈¨¤§ª¤¤§¨¨¨§¦
ld`A `EdW iRÎlrÎs`e ,xFdh .. dtï¤¨§©©¦¤§Ÿ¤



zwgנב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd ipy meil inei xeriy

(æè)Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìò òbé-øLà ìëå§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´
:íéîé úòáL àîèé øá÷á Bà íãà íöòá-Bà úîá§¥½«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£‰„O‰ ÈtŒÏÚ∑(עב ׁשם (חולין ׁשאין הּׂשדה", "עלּֿפני ּופׁשּוטֹו: ודֹופק. ּגֹולל לרּבֹות ּדרׁשּו: רּבֹותינּו «¿≈«»∆ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבנגיעה  ׁשם הּמת מטּמא – .אהל ְְִִֵֵֶַַָָֹ

(æé)åéìò ïúðå úàhçä úôøN øôòî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²
:éìk-ìà íéiç íéî©¬¦©¦−¤¤«¦

ß fenz 'd ipy mei ß

(çé)äfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
-eéä øLà úBLôpä-ìòå íéìkä-ìk-ìòå ìäàä-ìò©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´¨«
:øáwá Bà úná Bà ììçá Bà íöòa òâpä-ìòå íL̈®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤

(èé)íBiáe éLéìMä íBia àîhä-ìò øähä äfäå§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−©´
õçøå åéãâa ñaëå éòéáMä íBia Bàhçå éòéáMä©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯§¨¨²§¨©¬

:áøòa øäèå íéna©©−¦§¨¥¬¨¨«¤
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia B‡hÁÂ∑(ספרי)טהרתֹו ּגמר .הּוא ¿ƒ¿««¿ƒƒְֳַָָ

(ë)Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà Léàå§¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤
éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî àåää©¦−¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬

:àeä àîè åéìò ÷øæ-àì äcð¦¨²«ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«
i"yx£'B‚Â ‡ÓËÈŒ¯L‡ LÈ‡Â∑'ּב'ׁשבּועֹות ּכדאיתא כּו'? מׁשּכן נאמר לּמה מקּדׁש, נאמר טז)אם .(דף ¿ƒ¬∆ƒ¿»¿ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָָָ

a¯Á‡טז  ÏË˜a ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«««≈«¿»ƒ¿≈«¿»
È‰È ‡¯·˜· B‡ ‡L‡„ ‡Ó¯‚· B‡ ‡˙Ó· B‡¿≈»¿«¿»∆¡»»¿ƒ¿»¿≈

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

hÁ‡˙‡יז  ˙„˜È ¯ÙÚÓ ·‡ÒÓ„Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»
:ÔÓÏ ÚeaÓ ÈÓ È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

ÈcÈÂיח  ÈÎc ¯·b ‡iÓa ÏeaËÈÂ ‡·BÊ‡ ·qÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»¿«¿≈¿«≈
Èc ‡˙LÙ ÏÚÂ ‡iÓ Ïk ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿«»»«»¿««¿»»ƒ
B‡ ‡ÏË˜· B‡ ‡Ó¯‚a ·¯˜Èc ÏÚÂ Ôn˙ BÂ‰¬«»¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

:‡¯·˜· B‡ ‡˙Ó·¿≈»¿ƒ¿»

˙ÈÏ˙‡‰יט  ‡ÓBÈa ‡·‡ÒÓ ÏÚ ‡ÈÎ„ ÈcÈÂ¿«≈«¿»«¿»»»¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»¿ƒ»»
Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈

:‡LÓ¯·¿«¿»

ÈˆzLÈÂכ  È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ·‡zÒÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈
‡Lc˜Ó ˙È È¯‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»«¿¿»
È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ ‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ·‡Ò ÈÈ„«¿»¿«≈«»»»ƒ¿¿ƒ¬ƒ

:‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,irYWin zOd ld`A `xwC ,zOd©¥¦§¨§Ÿ¤©¥¦§¨¥
FABn `nhp `l `nl`WExiR itlE ." ©§¨Ÿ¦§¨¦©§¦¥

oiprd xTir `Ed wEICdW ixd df¤£¥¤©¦¦©¨¦§¨
xEn`d `le ,EprinWdl `A aEzMdW¤©¨¨§©§¦¥§Ÿ¨¨
itl oMÎoi`XÎdn ,aEzMA WxFtnA¦§¨©¨©¤¥¥§¦
WECigd xTir ixd ,oFW`xd otF`d̈¤¨¦£¥¦©©¦
wx `Ed wEICde ,aEzMA WxFtnd `Ed©§¨©¨§©¦©

.ztqFY¤¤
ìéútì Yìa øaçî ïBL,[éáøò] ïBL ¨¦§§ª¨§¨©§¦

¯`Ed oke .oFW`x qEtcA `qxiBd oM¥©¦§¨¦§¦§¥
zaiY iM ,xAYqn oke .m"`xÄ§¥§¥¦§©¥¦¥©

WpFC dpFn "ilEYtp")jxr ypec zeaeyz ©§¥¤©
69 'r "axg iprehn"(odW zFaiYd d"rw oiA¥©¥¤¥

zR xW` zixard ixaC"mpFx ¦§¥¨¦§¦£¤¦§¨
"ziaxrA mrnWnM)cnw 'r mb` ipiirn(. §©§¨¨§©§¦

."ixar" EpiptNW miqEtCA la £̀¨©§¦¤§¨¥¦§¦
"ézìzôð íéäìà éìezôð" ïëå¯ §¥©§¥¡Ÿ¦¦§©§¦

.g ,l ziW`xA§¥¦
éúBçà íò ézøaçúð¯Wxtn oke ¦§©©§¦¦£¦§¥§¨¥

oA mgpn mWA mW ziW`xaA i"Wx©¦¦§¥¦¨§¥§©¥¤
Wxtn Fnvr `Ed la` ,wExq̈£¨©§§¨¥
oIr ,"lYlztE WTr" oFWNn "iYlYtp"¦§©§¦¦§¦¥§©§Ÿ©¥
mW i"Wx zrcl mBW d`xpe .mẄ§¦§¤¤©§©©©¦¨

WxFWzxfBn `Ed "iYlYtp" dNOd ¤©¦¨¦§©§¦¦¦§©
lizR)d ,al mixac i"yx d`x(,hEg `EdW , ¨¦¤

zFaiYd on `idW oeiM K` ,xEAig oFWl§¦©¥¨¤¦¦©¥
zEWTr oFWNn DWxtn okl ,zFlEtMd©§¨¥§¨§¨¦§¦§

)my mb` ipiirn(.fh dxez

(fh)äãOä éðt ìòeLøc eðéúBaø Y ©§¥©¨¤©¥¨§
¯.` ,ar oiNEg¦

ììBb úBaøì¯zn lW oFx` iEQiM)i"yx §©¥¦¨¤¥
my(.

÷ôBãå¯FCvA mipzFPW sc)my i"yx(. §¥©¤§¦§¦
znM ld`aE rBnA mi`Ohn mdW¤¥§©§¦§©¨§Ÿ¤§¥

Fnvr)my `xnb d`x(. ©§
íL ïéàL ,"äãOä éðt ìò" :BèeLôe§©§¥©¨¤¤¥¨

äòéâða íL únä ànèî ,ìäà¯ Ÿ¤§©¥©¥¨¦§¦¨
oeiM ,EpizFAx WxC z` `iadl miCwde§¦§¦§¨¦¤§©©¥¥¨
dxiMfd xaM ixd :dWw FhEWR itNW¤§¦§¨¤£¥§¨¦§¦¨
`le ,"znA rbFPd lM" ok iptl dxFY¨¦§¥¥¨©¥©§¥§Ÿ

dcUl ld` oiA dpigad)likyn ¦§¦¨¥Ÿ¤§¨¤
cecl(.fi dxez

(hi)éòéáMä íBia Bàhçåàeä Y §¦§©©§¦¦
Búøäè øîb¯Edn :dfA x`an §©¨¢¨§¨¥¨¤©

ixg` ,"iriaXd mFIA F`Hge" azFMW¤¥§¦§©©§¦¦©£¥
iWilXd mFIA .. dGde" azM xaMW¤§¨¨©§¦¨©©§¦¦

iriaXd mFIaE")yeal(zpEM `N` , ©©§¦¦¤¨©¨©
znlWp iriaXd mFIAW aEzMd©¨¤©©§¦¦¦§¤¤
"'ebe eicbA qAke" okle ,Fzxdḧ¢¨§¨¥§¦¤§¨¨

)`"eb(.k dxez

(k)'Bâå àîèé øLà Léàåíà Y §¦£¤¦§¨§¦

zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd ipy meil inei xeriy

(àë)ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò úwçì íäì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´
:áøòä-ãò àîèé äcpä éîa òâpäå åéãâa§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‰cp‰ŒÈÓ ‰fÓe∑(יד יומא ט, טמא (נדה – חּטאת מי ׁשהּנֹוׂשא ללּמד ּבא וזה טהֹור, ׁשהּמּזה אמרּו רּבֹותינּו «≈≈«ƒ»ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשאינן  ל לֹומר "מּזה", ּבלׁשֹון ׁשהֹוציאֹו וזה ּבּנֹוגע. מהּֿׁשאיןּֿכן ׁשעליו, ּבגדים לטּמא חמּורה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻטמאה

הּזאה  ׁשעּור ּבהן ׁשּיהא עד ÓËÈ‡.מטּמאין 'B‚Â Ú‚p‰Â∑ ּבגדים ּכּבּוס טעּון .ואין ְְְִִֵֶֶַַַָָָ¿«…≈«¿ƒ¿»ְְִִֵָָ

(áë)úòâpä Lôpäå àîèé àîhä Ba-òbé-øLà ìëå§²Ÿ£¤¦©¬©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©
ô :áøòä-ãò àîèz¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£BaŒÚbÈŒ¯L‡ ÏÎÂ∑ׁשּנטמא הּזה "יטמא""הּטמא" ‰Ú‚p˙.ּבּמת LÙp‰Â∑ מת ּבטמא ÓËz‡.ּבֹו ¿…¬∆ƒ«ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ¿«∆∆«…««ְִֵֵƒ¿»
·¯Ú‰Œ„Ú∑ּפרּוׁשּה זהּו אדם. ּומטּמא הּטמאה אב ּבֹו והּנֹוגע הּטמאה, אבֹות אבי ׁשהּמת למדנּו, מּכאן «»»∆ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

והלכֹותיה  מׁשמעּה וזהּו:.לפי הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו העּתקּתי אּגדה ‡EÈÏ(á)ּומדרׁש eÁ˜ÈÂ∑ ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ¿ƒ¿≈∆
מּׁשּלהם  לכּפרה זֹו יביאּו ּכ מּׁשּלהם, לעגל הּזהב נזמי ּפרקּו ׁשהם ּכׁשם ‡„n‰.מּׁשּלהם, ‰¯Ù∑ מׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ»»¬À»ָָ

ׁשפחה העגל לבן על ּותכּפר ּפרה ּתבא ּכ הּצֹואה, ּותקּנח אּמֹו ּתבא אמרּו: .מל ׁשל ּפּלטין .ׁשּטּנף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

‡eÈc˙‡כא  ÈÓ ÈcÈ„e ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈≈«»»
È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓa ·¯˜È„e È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

ÒÓ‡·כב  È‰È ‡·‡ÒÓ da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈¿»»»¿≈¿»»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc L‡Â∆¡«¿ƒ¿«≈¿≈¿»»««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"Lc÷î" øîàð¯z`" :wEqRA o`M ¤¡©¦§¨¨©¨¤
."`Oh 'd WCwn¦§©¦¥

"ïkLî" øîàð änì¯:bi wEqtA lirl ¨¨¤¡©¦§¨§¥§¨
."`Oh 'd oMWn z`"¤¦§©¦¥

'eëå¯xn`p dOl ,oMWn xn`p m`e §§¦¤¡©¦§¨¨¨¤¡©
xn`p `le oMWn xn`p EN`" ?WCwn¦§¨¦¤¡©¦§¨§Ÿ¤¡©
`di oMWn lr :xnF` iziid ,WCwn¦§¨¨¦¦¥©¦§¨§¥
lre ,dgWOd onWA gEWn ixdW ,aIg©¨¤£¥¨©§¤¤©¦§¨§©
WCwn xn`p m`e .aIg `di `l WCwn¦§¨Ÿ§¥©¨§¦¤¡©¦§¨
lr :xnF` iziid ,oMWn xn`p `le§Ÿ¤¡©¦§¨¨¦¦¥©
zXEcw FzXEcw ixdW ,aIg `di WCwn¦§¨§¥©¨¤£¥§¨§©
Kkl ,aIg `di `l oMWn lre ,mlFr¨§©¦§¨Ÿ§¥©¨§¨

."WCwn xn`p Kkl ,oMWn xn`p¤¡©¦§¨§¨¤¡©¦§¨
úBòeáLa àúéàãk¯.a ,fh`k dxez ¦§¦¨¦§

(`k)äcpä éî äfîeeðéúBaø Y ©¥¥©¦¨©¥
eøîà¯.` ,h dCp .` ,ci `nFi ¨§¨¦¨

øBäè äfnäL¯dGde" :ikd WixcC ¤©©¤¨§¨¥¨¦§¦¨
"xFdHd)hi weqt lirl(dGdW xg`l s` , ©¨©§©©¤¦¨

xFdh F`xw)my `nei i"yx(. §¨¨
äæå¯."dCPd in dGnE" o`M xEn`d §¤¨¨¨©¥¥©¦¨

àîè úàhç éî àNBpäL ãnìì àä§©¥¤©¥¥©¨¨¥
äøeîç äàîè¯`UFPWM `weC Edfe ª§¨£¨§¤©§¨§¤¥

`UFp m` la` ,d`Gd KxFvl `NW¤Ÿ§¤©¨¨£¨¦¥
xFdh d`Gd KxFvl)m"`x(. §¤©¨¨¨

åéìòL íéãâa ànèì¯WExiR Edfe §©¥§¨¦¤¨¨§¤¥
.eilrW micbA ,"eicbA"§¨¨§¨¦¤¨¨

òâBpa ïk-ïéàM-äî¯oErh Fpi`W ©¤¥¥§¥©¤¥¨
.i"WxA oOwlcM ,micbA qEAiM¦§¨¦§¦§©¨§©¦

ìa BàéöBäL äæå"äfî" ïBL¯`le §¤¤¦¦§©¤§Ÿ
."`UFpe"§¥

àäiL ãò ïéànèî ïðéàL ,Eì øîBì©§¤¥¨§©§¦©¤§¥
.äàfä øeòL ïäaàîèé 'Bâå òâpäå ¨¤¦©¨¨§©Ÿ¥©§¦§¨

.íéãâa ñeak ïeòè ïéàå Y¯icM §¥¨¦§¨¦§¥
minA oilFrab iW`x zliah xEriW¦§¦©¨¥¦§¦§©¦

mdn fiYdl lkEIW)i"yxe `xnb ¤©§©¦¥¤
my(.ak dxez

(ak)Ba òbé øLà ìëå"àîhä" Y §Ÿ£¤¦©©¨¥
úîa àîèpL äfä¯`nHA `le ©¤¤¦§¨§¥§Ÿ©¨¥

xn`p ixdW ,mcFTd wEqRA xMfPW¤¦§©©¨©¥¤£¥¤¡©
`nHd" Epid ,dricid `"dA "`nHd"©¨¥§¥©§¦¨©§©¨¥
Edfe ,FA zxAcn dWxRd lMW "dGd©¤¤¨©¨¨¨§©¤¤§¤

zn `nh)`"eb t"r(. §¥¥
"àîèé"¯dxf dcFar i"Wx mB d`x ¦§¨§¥©©¦£¨¨¨

,`nh ixw znA rbPW FzF`" :a ,fl¤¨©§¥¨¥¨¥
± `nh FzF` FA rBIW in lM xn`we§¨¨©¨¦¤¦©¨¥
z`nEh milM df m` ,Fz`nEhe ."`nhi¦§¨§§¨¦¤¥¦§©
axr z`nEh mc` df m`e ,draW¦§¨§¦¤¨¨§©¤¤

.wEqRd KWndaM¦§¤§¥©¨
úòâpä Lôpäå"Ba"¯zaiY siqFd §©¤¤©Ÿ©©¦¥©

okl mcFw xEn`d "FA"W ipRn ,"FA"¦§¥¤¨¨¤¨¥
oMW ,"zrbFPd WtPde" lr mB aqEn¨©©§©¤¤©©©¤¥
lirNW `N` ,rbp inA zFxFdl `A `Ed¨§§¦¨©¤¨¤§¥
"FA" ENi`e ,`nhPd xaCl dpEMd "FA"©©¨¨©¨¨©¦§¨§¦

.`Ohnd xaCl dpEMd o`M̈©©¨¨©¨¨©§©¥
"áøòä ãò àîèz" Y úî àîèa¯ ¦§¥¥¦§¨©¨¨¤

WtPde" :a ,cw oiaExir i"Wx mB d`x§¥©©¦¥¦§©¤¤
± znA `nhPW df `nhA ,FA zrbFPd©©©§¨¥¤¤¦§¨§¥

."axrd cr `nhY¦§¨©¨¨¤
úBáà éáà únäL eðãîì ïàk̈¨©§¤©¥£¦£
,äàîhä áà Ba òâBpäå ,äàîhä©ª§¨§©¥©©©ª§¨

íãà ànèîe¯xninl zivn `l `dC §©¥¨¨§¨¨¨¥§¥©
zOA rbFpA "zrbFPd WtPde" i`dC§©§©¤¤©©©§¥©©¥

xn`w FnvrdraW z`nEh oM m`C , ©§¨¨©§¦¥§©¦§¨
d`nEHd a` zn `nh :`nl` ,`Mi ¦̀¨©§¨§¥¥©©§¨

mc` `Ohl `xw Dil iEWn)oiaexir i"yx §©¥¥§¨§©¥¨¨
my(in" :a ,a `Ow `aA i"Wx mB d`xE .§¥©©¦¨¨©¨¦

znC ,d`nEHd a` ied znA rbPW¤¨©§¥¨¥©©§¨§¥
rbFPde ,`Ed d`nEHd zFa` ia` Fnvr©§£¦£©§¨§©¥©
mc` `OhnE ,d`nEHd a` ied FA¨¥©©§¨§©¥¨¨
FA rBi xW` lM aizM `dC ,milke§¥¦§¨§¦Ÿ£¤¦©
zn `nhA `xw i`de ,'ebe `nhi `nHd©¨¥¦§¨§©§¨¦§¥¥
`dC ,mc` `OhnC rnWnE ,aizM§¦©§©¦§©¥¨¨§¨

."'ebe zrbFPd WtPde aizM§¦§©¤¤©©©
.äéúBëìäå dòîLî éôì dLeøt eäæ¤¥¨§¦©§¨¨§¦§¤¨

¯.dWxRd lW¤©¨¨¨
ìL BãBñéî éz÷zòä äãbà Løãîe¦§©©¨¨¤§©§¦¦¤

:eäæå ,ïLøcä äLî éaø)a(eç÷éå ©¦Ÿ¤©©§¨§¤§¦§
éìàEíälMî Y¯Egwie" xn`p okl ¥¤¦¤¨¤¨¥¤¡©§¦§

."Ll gw" `le ,"Lil ¥̀¤§Ÿ©§
ìâòì áäfä éîæð e÷øt íäL íLk§¥¤¥¨§¦§¥©¨¨¨¥¤

íälMî¯i"WxaE bÎa ,al zFnW d`x ¦¤¨¤§¥§§©¦
.mẄ

.íälMî äøtëì Bæ eàéáé Ckäøô ¨¨¦§©¨¨¦¤¨¤¨¨
änãàäçôL ïáì ìLî Y¯`iad £ª¨¨¨§¤¦§¨¥¦

ax axrdW ipRn "dgtW oA"n lWn̈¨¦¤¦§¨¦§¥¤¨¥¤©
lbrd z` EUrW md)i"gp(. ¥¤¨¤¨¥¤

phLàáz :eøîà ,Cìî ìL ïéèìt ó ¤¦¥¨¨¦¤¤¤¨§¨Ÿ
äøô àáz Ck ,äàBvä çp÷úe Bnà¦§©¥©©¨¨¨Ÿ¨¨

ìâòä ìò øtëúe¯:` ,fi dhFq d`x §©¥©¨¥¤§¥¨
ikp`e" Epia` mdxa` xn`W xkUA¦§©¤¨©©§¨¨¨¦§¨Ÿ¦



נג zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd ipy meil inei xeriy

(æè)Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìò òbé-øLà ìëå§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´
:íéîé úòáL àîèé øá÷á Bà íãà íöòá-Bà úîá§¥½«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£‰„O‰ ÈtŒÏÚ∑(עב ׁשם (חולין ׁשאין הּׂשדה", "עלּֿפני ּופׁשּוטֹו: ודֹופק. ּגֹולל לרּבֹות ּדרׁשּו: רּבֹותינּו «¿≈«»∆ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבנגיעה  ׁשם הּמת מטּמא – .אהל ְְִִֵֵֶַַָָֹ

(æé)åéìò ïúðå úàhçä úôøN øôòî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²
:éìk-ìà íéiç íéî©¬¦©¦−¤¤«¦

ß fenz 'd ipy mei ß

(çé)äfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
-eéä øLà úBLôpä-ìòå íéìkä-ìk-ìòå ìäàä-ìò©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´¨«
:øáwá Bà úná Bà ììçá Bà íöòa òâpä-ìòå íL̈®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤

(èé)íBiáe éLéìMä íBia àîhä-ìò øähä äfäå§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−©´
õçøå åéãâa ñaëå éòéáMä íBia Bàhçå éòéáMä©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯§¨¨²§¨©¬

:áøòa øäèå íéna©©−¦§¨¥¬¨¨«¤
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia B‡hÁÂ∑(ספרי)טהרתֹו ּגמר .הּוא ¿ƒ¿««¿ƒƒְֳַָָ

(ë)Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà Léàå§¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤
éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî àåää©¦−¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬

:àeä àîè åéìò ÷øæ-àì äcð¦¨²«ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«
i"yx£'B‚Â ‡ÓËÈŒ¯L‡ LÈ‡Â∑'ּב'ׁשבּועֹות ּכדאיתא כּו'? מׁשּכן נאמר לּמה מקּדׁש, נאמר טז)אם .(דף ¿ƒ¬∆ƒ¿»¿ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָָָ

a¯Á‡טז  ÏË˜a ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«««≈«¿»ƒ¿≈«¿»
È‰È ‡¯·˜· B‡ ‡L‡„ ‡Ó¯‚· B‡ ‡˙Ó· B‡¿≈»¿«¿»∆¡»»¿ƒ¿»¿≈

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

hÁ‡˙‡יז  ˙„˜È ¯ÙÚÓ ·‡ÒÓ„Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»
:ÔÓÏ ÚeaÓ ÈÓ È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

ÈcÈÂיח  ÈÎc ¯·b ‡iÓa ÏeaËÈÂ ‡·BÊ‡ ·qÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»¿«¿≈¿«≈
Èc ‡˙LÙ ÏÚÂ ‡iÓ Ïk ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿«»»«»¿««¿»»ƒ
B‡ ‡ÏË˜· B‡ ‡Ó¯‚a ·¯˜Èc ÏÚÂ Ôn˙ BÂ‰¬«»¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

:‡¯·˜· B‡ ‡˙Ó·¿≈»¿ƒ¿»

˙ÈÏ˙‡‰יט  ‡ÓBÈa ‡·‡ÒÓ ÏÚ ‡ÈÎ„ ÈcÈÂ¿«≈«¿»«¿»»»¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»¿ƒ»»
Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈

:‡LÓ¯·¿«¿»

ÈˆzLÈÂכ  È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ·‡zÒÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈
‡Lc˜Ó ˙È È¯‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»«¿¿»
È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ ‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ·‡Ò ÈÈ„«¿»¿«≈«»»»ƒ¿¿ƒ¬ƒ

:‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,irYWin zOd ld`A `xwC ,zOd©¥¦§¨§Ÿ¤©¥¦§¨¥
FABn `nhp `l `nl`WExiR itlE ." ©§¨Ÿ¦§¨¦©§¦¥

oiprd xTir `Ed wEICdW ixd df¤£¥¤©¦¦©¨¦§¨
xEn`d `le ,EprinWdl `A aEzMdW¤©¨¨§©§¦¥§Ÿ¨¨
itl oMÎoi`XÎdn ,aEzMA WxFtnA¦§¨©¨©¤¥¥§¦
WECigd xTir ixd ,oFW`xd otF`d̈¤¨¦£¥¦©©¦
wx `Ed wEICde ,aEzMA WxFtnd `Ed©§¨©¨§©¦©

.ztqFY¤¤
ìéútì Yìa øaçî ïBL,[éáøò] ïBL ¨¦§§ª¨§¨©§¦

¯`Ed oke .oFW`x qEtcA `qxiBd oM¥©¦§¨¦§¦§¥
zaiY iM ,xAYqn oke .m"`xÄ§¥§¥¦§©¥¦¥©

WpFC dpFn "ilEYtp")jxr ypec zeaeyz ©§¥¤©
69 'r "axg iprehn"(odW zFaiYd d"rw oiA¥©¥¤¥

zR xW` zixard ixaC"mpFx ¦§¥¨¦§¦£¤¦§¨
"ziaxrA mrnWnM)cnw 'r mb` ipiirn(. §©§¨¨§©§¦

."ixar" EpiptNW miqEtCA la £̀¨©§¦¤§¨¥¦§¦
"ézìzôð íéäìà éìezôð" ïëå¯ §¥©§¥¡Ÿ¦¦§©§¦

.g ,l ziW`xA§¥¦
éúBçà íò ézøaçúð¯Wxtn oke ¦§©©§¦¦£¦§¥§¨¥

oA mgpn mWA mW ziW`xaA i"Wx©¦¦§¥¦¨§¥§©¥¤
Wxtn Fnvr `Ed la` ,wExq̈£¨©§§¨¥
oIr ,"lYlztE WTr" oFWNn "iYlYtp"¦§©§¦¦§¦¥§©§Ÿ©¥
mW i"Wx zrcl mBW d`xpe .mẄ§¦§¤¤©§©©©¦¨

WxFWzxfBn `Ed "iYlYtp" dNOd ¤©¦¨¦§©§¦¦¦§©
lizR)d ,al mixac i"yx d`x(,hEg `EdW , ¨¦¤

zFaiYd on `idW oeiM K` ,xEAig oFWl§¦©¥¨¤¦¦©¥
zEWTr oFWNn DWxtn okl ,zFlEtMd©§¨¥§¨§¨¦§¦§

)my mb` ipiirn(.fh dxez

(fh)äãOä éðt ìòeLøc eðéúBaø Y ©§¥©¨¤©¥¨§
¯.` ,ar oiNEg¦

ììBb úBaøì¯zn lW oFx` iEQiM)i"yx §©¥¦¨¤¥
my(.

÷ôBãå¯FCvA mipzFPW sc)my i"yx(. §¥©¤§¦§¦
znM ld`aE rBnA mi`Ohn mdW¤¥§©§¦§©¨§Ÿ¤§¥

Fnvr)my `xnb d`x(. ©§
íL ïéàL ,"äãOä éðt ìò" :BèeLôe§©§¥©¨¤¤¥¨

äòéâða íL únä ànèî ,ìäà¯ Ÿ¤§©¥©¥¨¦§¦¨
oeiM ,EpizFAx WxC z` `iadl miCwde§¦§¦§¨¦¤§©©¥¥¨
dxiMfd xaM ixd :dWw FhEWR itNW¤§¦§¨¤£¥§¨¦§¦¨
`le ,"znA rbFPd lM" ok iptl dxFY¨¦§¥¥¨©¥©§¥§Ÿ

dcUl ld` oiA dpigad)likyn ¦§¦¨¥Ÿ¤§¨¤
cecl(.fi dxez

(hi)éòéáMä íBia Bàhçåàeä Y §¦§©©§¦¦
Búøäè øîb¯Edn :dfA x`an §©¨¢¨§¨¥¨¤©

ixg` ,"iriaXd mFIA F`Hge" azFMW¤¥§¦§©©§¦¦©£¥
iWilXd mFIA .. dGde" azM xaMW¤§¨¨©§¦¨©©§¦¦

iriaXd mFIaE")yeal(zpEM `N` , ©©§¦¦¤¨©¨©
znlWp iriaXd mFIAW aEzMd©¨¤©©§¦¦¦§¤¤
"'ebe eicbA qAke" okle ,Fzxdḧ¢¨§¨¥§¦¤§¨¨

)`"eb(.k dxez

(k)'Bâå àîèé øLà Léàåíà Y §¦£¤¦§¨§¦

zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd ipy meil inei xeriy

(àë)ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò úwçì íäì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´
:áøòä-ãò àîèé äcpä éîa òâpäå åéãâa§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‰cp‰ŒÈÓ ‰fÓe∑(יד יומא ט, טמא (נדה – חּטאת מי ׁשהּנֹוׂשא ללּמד ּבא וזה טהֹור, ׁשהּמּזה אמרּו רּבֹותינּו «≈≈«ƒ»ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשאינן  ל לֹומר "מּזה", ּבלׁשֹון ׁשהֹוציאֹו וזה ּבּנֹוגע. מהּֿׁשאיןּֿכן ׁשעליו, ּבגדים לטּמא חמּורה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻטמאה

הּזאה  ׁשעּור ּבהן ׁשּיהא עד ÓËÈ‡.מטּמאין 'B‚Â Ú‚p‰Â∑ ּבגדים ּכּבּוס טעּון .ואין ְְְִִֵֶֶַַַָָָ¿«…≈«¿ƒ¿»ְְִִֵָָ

(áë)úòâpä Lôpäå àîèé àîhä Ba-òbé-øLà ìëå§²Ÿ£¤¦©¬©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©
ô :áøòä-ãò àîèz¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£BaŒÚbÈŒ¯L‡ ÏÎÂ∑ׁשּנטמא הּזה "יטמא""הּטמא" ‰Ú‚p˙.ּבּמת LÙp‰Â∑ מת ּבטמא ÓËz‡.ּבֹו ¿…¬∆ƒ«ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ¿«∆∆«…««ְִֵֵƒ¿»
·¯Ú‰Œ„Ú∑ּפרּוׁשּה זהּו אדם. ּומטּמא הּטמאה אב ּבֹו והּנֹוגע הּטמאה, אבֹות אבי ׁשהּמת למדנּו, מּכאן «»»∆ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

והלכֹותיה  מׁשמעּה וזהּו:.לפי הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו העּתקּתי אּגדה ‡EÈÏ(á)ּומדרׁש eÁ˜ÈÂ∑ ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ¿ƒ¿≈∆
מּׁשּלהם  לכּפרה זֹו יביאּו ּכ מּׁשּלהם, לעגל הּזהב נזמי ּפרקּו ׁשהם ּכׁשם ‡„n‰.מּׁשּלהם, ‰¯Ù∑ מׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ»»¬À»ָָ

ׁשפחה העגל לבן על ּותכּפר ּפרה ּתבא ּכ הּצֹואה, ּותקּנח אּמֹו ּתבא אמרּו: .מל ׁשל ּפּלטין .ׁשּטּנף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

‡eÈc˙‡כא  ÈÓ ÈcÈ„e ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈≈«»»
È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓa ·¯˜È„e È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

ÒÓ‡·כב  È‰È ‡·‡ÒÓ da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈¿»»»¿≈¿»»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc L‡Â∆¡«¿ƒ¿«≈¿≈¿»»««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"Lc÷î" øîàð¯z`" :wEqRA o`M ¤¡©¦§¨¨©¨¤
."`Oh 'd WCwn¦§©¦¥

"ïkLî" øîàð änì¯:bi wEqtA lirl ¨¨¤¡©¦§¨§¥§¨
."`Oh 'd oMWn z`"¤¦§©¦¥

'eëå¯xn`p dOl ,oMWn xn`p m`e §§¦¤¡©¦§¨¨¨¤¡©
xn`p `le oMWn xn`p EN`" ?WCwn¦§¨¦¤¡©¦§¨§Ÿ¤¡©
`di oMWn lr :xnF` iziid ,WCwn¦§¨¨¦¦¥©¦§¨§¥
lre ,dgWOd onWA gEWn ixdW ,aIg©¨¤£¥¨©§¤¤©¦§¨§©
WCwn xn`p m`e .aIg `di `l WCwn¦§¨Ÿ§¥©¨§¦¤¡©¦§¨
lr :xnF` iziid ,oMWn xn`p `le§Ÿ¤¡©¦§¨¨¦¦¥©
zXEcw FzXEcw ixdW ,aIg `di WCwn¦§¨§¥©¨¤£¥§¨§©
Kkl ,aIg `di `l oMWn lre ,mlFr¨§©¦§¨Ÿ§¥©¨§¨

."WCwn xn`p Kkl ,oMWn xn`p¤¡©¦§¨§¨¤¡©¦§¨
úBòeáLa àúéàãk¯.a ,fh`k dxez ¦§¦¨¦§

(`k)äcpä éî äfîeeðéúBaø Y ©¥¥©¦¨©¥
eøîà¯.` ,h dCp .` ,ci `nFi ¨§¨¦¨

øBäè äfnäL¯dGde" :ikd WixcC ¤©©¤¨§¨¥¨¦§¦¨
"xFdHd)hi weqt lirl(dGdW xg`l s` , ©¨©§©©¤¦¨

xFdh F`xw)my `nei i"yx(. §¨¨
äæå¯."dCPd in dGnE" o`M xEn`d §¤¨¨¨©¥¥©¦¨

àîè úàhç éî àNBpäL ãnìì àä§©¥¤©¥¥©¨¨¥
äøeîç äàîè¯`UFPWM `weC Edfe ª§¨£¨§¤©§¨§¤¥

`UFp m` la` ,d`Gd KxFvl `NW¤Ÿ§¤©¨¨£¨¦¥
xFdh d`Gd KxFvl)m"`x(. §¤©¨¨¨

åéìòL íéãâa ànèì¯WExiR Edfe §©¥§¨¦¤¨¨§¤¥
.eilrW micbA ,"eicbA"§¨¨§¨¦¤¨¨

òâBpa ïk-ïéàM-äî¯oErh Fpi`W ©¤¥¥§¥©¤¥¨
.i"WxA oOwlcM ,micbA qEAiM¦§¨¦§¦§©¨§©¦

ìa BàéöBäL äæå"äfî" ïBL¯`le §¤¤¦¦§©¤§Ÿ
."`UFpe"§¥

àäiL ãò ïéànèî ïðéàL ,Eì øîBì©§¤¥¨§©§¦©¤§¥
.äàfä øeòL ïäaàîèé 'Bâå òâpäå ¨¤¦©¨¨§©Ÿ¥©§¦§¨

.íéãâa ñeak ïeòè ïéàå Y¯icM §¥¨¦§¨¦§¥
minA oilFrab iW`x zliah xEriW¦§¦©¨¥¦§¦§©¦

mdn fiYdl lkEIW)i"yxe `xnb ¤©§©¦¥¤
my(.ak dxez

(ak)Ba òbé øLà ìëå"àîhä" Y §Ÿ£¤¦©©¨¥
úîa àîèpL äfä¯`nHA `le ©¤¤¦§¨§¥§Ÿ©¨¥

xn`p ixdW ,mcFTd wEqRA xMfPW¤¦§©©¨©¥¤£¥¤¡©
`nHd" Epid ,dricid `"dA "`nHd"©¨¥§¥©§¦¨©§©¨¥
Edfe ,FA zxAcn dWxRd lMW "dGd©¤¤¨©¨¨¨§©¤¤§¤

zn `nh)`"eb t"r(. §¥¥
"àîèé"¯dxf dcFar i"Wx mB d`x ¦§¨§¥©©¦£¨¨¨

,`nh ixw znA rbPW FzF`" :a ,fl¤¨©§¥¨¥¨¥
± `nh FzF` FA rBIW in lM xn`we§¨¨©¨¦¤¦©¨¥
z`nEh milM df m` ,Fz`nEhe ."`nhi¦§¨§§¨¦¤¥¦§©
axr z`nEh mc` df m`e ,draW¦§¨§¦¤¨¨§©¤¤

.wEqRd KWndaM¦§¤§¥©¨
úòâpä Lôpäå"Ba"¯zaiY siqFd §©¤¤©Ÿ©©¦¥©

okl mcFw xEn`d "FA"W ipRn ,"FA"¦§¥¤¨¨¤¨¥
oMW ,"zrbFPd WtPde" lr mB aqEn¨©©§©¤¤©©©¤¥
lirNW `N` ,rbp inA zFxFdl `A `Ed¨§§¦¨©¤¨¤§¥
"FA" ENi`e ,`nhPd xaCl dpEMd "FA"©©¨¨©¨¨©¦§¨§¦

.`Ohnd xaCl dpEMd o`M̈©©¨¨©¨¨©§©¥
"áøòä ãò àîèz" Y úî àîèa¯ ¦§¥¥¦§¨©¨¨¤

WtPde" :a ,cw oiaExir i"Wx mB d`x§¥©©¦¥¦§©¤¤
± znA `nhPW df `nhA ,FA zrbFPd©©©§¨¥¤¤¦§¨§¥

."axrd cr `nhY¦§¨©¨¨¤
úBáà éáà únäL eðãîì ïàk̈¨©§¤©¥£¦£
,äàîhä áà Ba òâBpäå ,äàîhä©ª§¨§©¥©©©ª§¨

íãà ànèîe¯xninl zivn `l `dC §©¥¨¨§¨¨¨¥§¥©
zOA rbFpA "zrbFPd WtPde" i`dC§©§©¤¤©©©§¥©©¥

xn`w FnvrdraW z`nEh oM m`C , ©§¨¨©§¦¥§©¦§¨
d`nEHd a` zn `nh :`nl` ,`Mi ¦̀¨©§¨§¥¥©©§¨

mc` `Ohl `xw Dil iEWn)oiaexir i"yx §©¥¥§¨§©¥¨¨
my(in" :a ,a `Ow `aA i"Wx mB d`xE .§¥©©¦¨¨©¨¦

znC ,d`nEHd a` ied znA rbPW¤¨©§¥¨¥©©§¨§¥
rbFPde ,`Ed d`nEHd zFa` ia` Fnvr©§£¦£©§¨§©¥©
mc` `OhnE ,d`nEHd a` ied FA¨¥©©§¨§©¥¨¨
FA rBi xW` lM aizM `dC ,milke§¥¦§¨§¦Ÿ£¤¦©
zn `nhA `xw i`de ,'ebe `nhi `nHd©¨¥¦§¨§©§¨¦§¥¥
`dC ,mc` `OhnC rnWnE ,aizM§¦©§©¦§©¥¨¨§¨

."'ebe zrbFPd WtPde aizM§¦§©¤¤©©©
.äéúBëìäå dòîLî éôì dLeøt eäæ¤¥¨§¦©§¨¨§¦§¤¨

¯.dWxRd lW¤©¨¨¨
ìL BãBñéî éz÷zòä äãbà Løãîe¦§©©¨¨¤§©§¦¦¤

:eäæå ,ïLøcä äLî éaø)a(eç÷éå ©¦Ÿ¤©©§¨§¤§¦§
éìàEíälMî Y¯Egwie" xn`p okl ¥¤¦¤¨¤¨¥¤¡©§¦§

."Ll gw" `le ,"Lil ¥̀¤§Ÿ©§
ìâòì áäfä éîæð e÷øt íäL íLk§¥¤¥¨§¦§¥©¨¨¨¥¤

íälMî¯i"WxaE bÎa ,al zFnW d`x ¦¤¨¤§¥§§©¦
.mẄ

.íälMî äøtëì Bæ eàéáé Ckäøô ¨¨¦§©¨¨¦¤¨¤¨¨
änãàäçôL ïáì ìLî Y¯`iad £ª¨¨¨§¤¦§¨¥¦

ax axrdW ipRn "dgtW oA"n lWn̈¨¦¤¦§¨¦§¥¤¨¥¤©
lbrd z` EUrW md)i"gp(. ¥¤¨¤¨¥¤

phLàáz :eøîà ,Cìî ìL ïéèìt ó ¤¦¥¨¨¦¤¤¤¨§¨Ÿ
äøô àáz Ck ,äàBvä çp÷úe Bnà¦§©¥©©¨¨¨Ÿ¨¨

ìâòä ìò øtëúe¯:` ,fi dhFq d`x §©¥©¨¥¤§¥¨
ikp`e" Epia` mdxa` xn`W xkUA¦§©¤¨©©§¨¨¨¦§¨Ÿ¦



zwgנד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd ipy meil inei xeriy
‰n„‡∑ׁשם א)על אדם (ישעיה קרּוי ׁשהחטא כּתֹולע", יאּדימּו "אם :.‰ÓÈÓz∑ ּתמימים ׁשהיּו יׂשראל ׁשם על ¬À»ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ¿ƒ»ְְִִִֵֵֶַָָ

לתּמּותם  ויחזרּו עליהם ּותכּפר זֹו ּתבא – מּומין ּבעלי ּבֹו ÏÚ.ונעׂשּו ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï∑ׁשּפרקּו ּכׁשם ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ…»»»∆»…ְְֵֶָ
ׁשמים: על ‰Ô‰k(â)מעליהם ¯ÊÚÏ‡ŒÏ‡∑ ׁשאהרן ּולפי העגל. לעׂשֹות ּכהן, ׁשהּוא אהרן, על ׁשּנקהלּו ּכׁשם ֲִֵֵֶַָֹ∆∆¿»»«…≈ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ

סּניגֹור: נעׂשה קּטיגֹור ׁשאין עלֿידֹו, זֹו עבֹודה נעׂשית לא העגל את ‡˙t‰Œ¯‰(ã)עׂשה Û¯NÂ∑ ּכׁשם ֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ¿»«∆«»»ְֵ
העגל: ˙ÚÏB˙(å)ׁשּנׂשרף ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ∑.ּבעגל ׁשּנפלּו איׁש אלפי ׁשלׁשת ּכנגד הּללּו מינין ׁשלׁשה ְִֵֶֶַָ≈∆∆¿≈¿ƒ»«ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּכאזֹוב  עצמֹו את יׁשּפיל וחטא, ׁשּנתּגאה ׁשהּגבּה סימן, מּכּלם, נמֹו ואזֹוב האילנֹות מּכל הּגבּה הּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻוארז
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ׁשּנאמר העגל, לב)מּפקּדת ּפרה (שמות ּכ ּבֹו, העֹוסקין ּכל מטּמא ׁשהעגל ּוכׁשם וגֹו'". ּופקדּתי ּפקדי "ּוביֹום : ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּבאפרֹו, ׁשּנּטהרּו ּוכׁשם ּבּה. העֹוסקין ּכל לּטמא (שם)מטּמאה "ולקחּו ּכ וגֹו'", הּמים עלּֿפני "וּיזר : ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

וגֹו'" החּטאת ׂשרפת .מעפר ְְֲֵֵַַַַָ
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העגלהעגלהעגלהעגל עלעלעלעל ּוּוּוּותכתכתכתכּפּפּפּפרררר ּפּפּפּפרהרהרהרה כב)ּתּתּתּתבבבבֹוֹוֹוֹואאאא יט, ּביׂשראל,(רש"י מיתה היתה לא העגל חטא ׁשּלּולא המפרׁשים, ּתֹורה ּבארּו ּבמּתן ּכי ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
טמאת  מּמילא ּבדר מבּטלת החטא ׁשּכּפרת אפֹוא, ּומּובן מת; ּולטמאת למיתה ּגרם והחטא הּמות", מּמלא ל"חרּות ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻזכּו
ּבּטּול  ּתהיה הּטהרה ׁשּׁשלמּות לנּו, רמז רמז הּמׁשיח: מל יעׂשה העׂשירית ׁשהּפרה הרמּב"ם ׁשּכתב ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָמת.

לנצח". הּמות "ּבּלע לגמרי, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמות

ë(à)Lãça ïö-øaãî äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨¨̧¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤
øáwzå íéøî íL úîzå Lã÷a íòä áLiå ïBLàøä̈«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−

:íL̈«
i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ לחּיים ּפרׁשּו ואּלּו מדּבר, מתי מתּו ׁשּכבר הּׁשלמה, ÌÈ¯Ó.עדה ÌL ˙ÓzÂ∑(כ"ח (מ"ק »»≈»ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ«»»»ƒ¿»

אדּמה  ׁשּפרה ּכמֹו (ס"א מכּפרין ּקרּבנֹות מה :ל לֹומר אדּמה? ּפרה לפרׁשת מרים מיתת נסמכה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻלּמה
מכּפ צּדיקים מיתת אף ÌÈ¯Ó.רת מכּפרת), ÌL ˙ÓzÂ∑(שם) נאמר לא מה ּומּפני מתה. ּבנׁשיקה היא אף ְְִִִֶֶֶֶַַַַַ«»»»ƒ¿»ְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹ

נאמר ּובאהרן מעלה. ׁשל ּכבֹוד ּדר ׁשאינֹו ה'"? "עלּֿפי לג)ּבּה: מסעי"(במדבר ּב"אּלה ה'", "עלּֿפי :. ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

(á)-ìòå äLî-ìò eìäwiå äãòì íéî äéä-àìå§Ÿ¨¬¨©−¦¨«¥¨®©¦¨´£½©¤−§©
:ïøäà©£«Ÿ

i"yx£‰„ÚÏ ÌÈÓ ‰È‰Œ‡ÏÂ∑ מרים ּבזכּות הּבאר להם היה ׁשנה ארּבעים ׁשּכל .מּכאן, ¿…»»«ƒ»≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

a„ÓÏ¯‡א  ‡zLk Ïk Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿«¿¿»
Ì˜¯a ‡nÚ ·˙ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÔÈˆ„¿ƒ¿«¿»«¿»»ƒ≈«»ƒ¿»

:Ônz ˙¯·˜˙‡Â ÌÈ¯Ó Ônz ˙˙ÈÓeƒ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««»

ÏÚב  eLk˙‡Â ‡zLÎÏ ‡iÓ ‰Â‰ ‡ÏÂ¿»¬»«»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
:Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…
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øàaä¯xn`p eilrW)e ,fi zeny( ©§¥¤¨¨¤¡©
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mr lBlBzn didW ipRn ,"mixn¦§¨¦§¥¤¨¨¦§©§¥¦



נה zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd ipy meil inei xeriy
‰n„‡∑ׁשם א)על אדם (ישעיה קרּוי ׁשהחטא כּתֹולע", יאּדימּו "אם :.‰ÓÈÓz∑ ּתמימים ׁשהיּו יׂשראל ׁשם על ¬À»ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ¿ƒ»ְְִִִֵֵֶַָָ

לתּמּותם  ויחזרּו עליהם ּותכּפר זֹו ּתבא – מּומין ּבעלי ּבֹו ÏÚ.ונעׂשּו ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï∑ׁשּפרקּו ּכׁשם ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ…»»»∆»…ְְֵֶָ
ׁשמים: על ‰Ô‰k(â)מעליהם ¯ÊÚÏ‡ŒÏ‡∑ ׁשאהרן ּולפי העגל. לעׂשֹות ּכהן, ׁשהּוא אהרן, על ׁשּנקהלּו ּכׁשם ֲִֵֵֶַָֹ∆∆¿»»«…≈ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ

סּניגֹור: נעׂשה קּטיגֹור ׁשאין עלֿידֹו, זֹו עבֹודה נעׂשית לא העגל את ‡˙t‰Œ¯‰(ã)עׂשה Û¯NÂ∑ ּכׁשם ֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ¿»«∆«»»ְֵ
העגל: ˙ÚÏB˙(å)ׁשּנׂשרף ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ∑.ּבעגל ׁשּנפלּו איׁש אלפי ׁשלׁשת ּכנגד הּללּו מינין ׁשלׁשה ְִֵֶֶַָ≈∆∆¿≈¿ƒ»«ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּכאזֹוב  עצמֹו את יׁשּפיל וחטא, ׁשּנתּגאה ׁשהּגבּה סימן, מּכּלם, נמֹו ואזֹוב האילנֹות מּכל הּגבּה הּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻוארז
לֹו: ויתּכּפר ּבּה∑ÓLÓÏ¯˙(è)ותֹולעת, ׁשאין ּפקּדה ל ׁשאין לפרענּות, לדֹורֹות ׁשמּור העגל ׁשּפׁשע ּכמֹו ְְְִֵַַַ¿ƒ¿∆∆ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻ

ׁשּנאמר העגל, לב)מּפקּדת ּפרה (שמות ּכ ּבֹו, העֹוסקין ּכל מטּמא ׁשהעגל ּוכׁשם וגֹו'". ּופקדּתי ּפקדי "ּוביֹום : ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּבאפרֹו, ׁשּנּטהרּו ּוכׁשם ּבּה. העֹוסקין ּכל לּטמא (שם)מטּמאה "ולקחּו ּכ וגֹו'", הּמים עלּֿפני "וּיזר : ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

וגֹו'" החּטאת ׂשרפת .מעפר ְְֲֵֵַַַַָ

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'd ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr bl zegiy ihewl)

העגלהעגלהעגלהעגל עלעלעלעל ּוּוּוּותכתכתכתכּפּפּפּפרררר ּפּפּפּפרהרהרהרה כב)ּתּתּתּתבבבבֹוֹוֹוֹואאאא יט, ּביׂשראל,(רש"י מיתה היתה לא העגל חטא ׁשּלּולא המפרׁשים, ּתֹורה ּבארּו ּבמּתן ּכי ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
טמאת  מּמילא ּבדר מבּטלת החטא ׁשּכּפרת אפֹוא, ּומּובן מת; ּולטמאת למיתה ּגרם והחטא הּמות", מּמלא ל"חרּות ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻזכּו
ּבּטּול  ּתהיה הּטהרה ׁשּׁשלמּות לנּו, רמז רמז הּמׁשיח: מל יעׂשה העׂשירית ׁשהּפרה הרמּב"ם ׁשּכתב ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָמת.

לנצח". הּמות "ּבּלע לגמרי, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמות

ë(à)Lãça ïö-øaãî äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨¨̧¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤
øáwzå íéøî íL úîzå Lã÷a íòä áLiå ïBLàøä̈«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−

:íL̈«
i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ לחּיים ּפרׁשּו ואּלּו מדּבר, מתי מתּו ׁשּכבר הּׁשלמה, ÌÈ¯Ó.עדה ÌL ˙ÓzÂ∑(כ"ח (מ"ק »»≈»ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ«»»»ƒ¿»

אדּמה  ׁשּפרה ּכמֹו (ס"א מכּפרין ּקרּבנֹות מה :ל לֹומר אדּמה? ּפרה לפרׁשת מרים מיתת נסמכה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻלּמה
מכּפ צּדיקים מיתת אף ÌÈ¯Ó.רת מכּפרת), ÌL ˙ÓzÂ∑(שם) נאמר לא מה ּומּפני מתה. ּבנׁשיקה היא אף ְְִִִֶֶֶֶַַַַַ«»»»ƒ¿»ְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹ

נאמר ּובאהרן מעלה. ׁשל ּכבֹוד ּדר ׁשאינֹו ה'"? "עלּֿפי לג)ּבּה: מסעי"(במדבר ּב"אּלה ה'", "עלּֿפי :. ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

(á)-ìòå äLî-ìò eìäwiå äãòì íéî äéä-àìå§Ÿ¨¬¨©−¦¨«¥¨®©¦¨´£½©¤−§©
:ïøäà©£«Ÿ

i"yx£‰„ÚÏ ÌÈÓ ‰È‰Œ‡ÏÂ∑ מרים ּבזכּות הּבאר להם היה ׁשנה ארּבעים ׁשּכל .מּכאן, ¿…»»«ƒ»≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

a„ÓÏ¯‡א  ‡zLk Ïk Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿«¿¿»
Ì˜¯a ‡nÚ ·˙ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÔÈˆ„¿ƒ¿«¿»«¿»»ƒ≈«»ƒ¿»

:Ônz ˙¯·˜˙‡Â ÌÈ¯Ó Ônz ˙˙ÈÓeƒ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««»

ÏÚב  eLk˙‡Â ‡zLÎÏ ‡iÓ ‰Â‰ ‡ÏÂ¿»¬»«»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
:Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)äãòä ìkäîìMä äãò Y¯ ¨¨¥¨¥¨©§¥¨
"dcrd lM" aEzMW dGn `Ed cEOiNd©¦¦¤¤¨¨¨¥¨

"l`xUi ipA" xn` xaMW xg`l)m"`x(. §©©¤§¨¨©§¥¦§¨¥
zEnilW oFWNn "lM" WxtnE)dcya x`a(. §¨¥¨¦§§¥

"dcrd" xn`X dOn oM cnFNW F`¤¥¥¦©¤¨©¨¥¨
"dnlXd dcr" ,dricid `"dA)i"gp §¥©§¦¨¥¨©§¥¨

`ikc `xine(.
eLøt elàå ,øaãî éúî eúî øákL¤§¨¥¥¥¦§¨§¥¨§

íéiçì¯miIgl ozvw Eid EN`W §©¦¤¦¨§¨¨§©¦
iYlA dcr `id ixd ,dzinl ozvwE§¨¨§¦¨£¥¦¥¨¦§¦

dnlWEWxR mNMW eiWkr la` , §¥¨£¨©§¨¤ª¨¨§
dnlW dcrd dx`Wp ,miIgl)m"`x(. §©¦¦§£¨¨¥¨§¥¨

xE`iAaE ak wEqR oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¨©¥
.mẄ

íéøî íL úîzåäëîñð änì Y ©¨¨¨¦§¨¨¨¦§§¨
íéøî úúéî¯zpW zNigzA dzidW ¦©¦§¨¤¨§¨¦§¦©§©

.mixvOn mz`vl mirAx`d̈©§¨¦§¥¨¦¦§©¦
änãà äøt úLøôì¯dxn`PW §¨¨©¨¨£ª¨¤¤¤§¨

W`xA ,oMWOd mTEdW mFiA dWnl§¤§¤©©¦§¨§Ÿ
lirlcM ,dIpXd dpXd lW oqip WcgŸ¤¦¨¤©¨¨©§¦¨§¦§¥

.mW xE`iAaE a ,d i"WxA§©¦©¥¨
úøtëî änãà äøt] äî :Eì øîBì©§©¨¨£ª¨§©¤¤

¯,miqEtcE ciÎiazM dOkA `qxiBd oM¥©¦§¨§©¨¦§¥¨§¦
`id oke ,"dix` xEB"d zqxiB `id oke§¥¦¦§©©©§¥§¥¦
.` ,gk ohw crFn `xnBA `qxiBd©¦§¨©§¨¨¥¨¨
ixacl dpEMdW mW 'zFtqFY'd Eazke§¨§©¨¨¤©©¨¨§¦§¥

i"WxA lirl `aEdW) dcB` Wxcn(: ¦§©©¨¨¤¨§¥§©¦

."lbrd [`hg] lr xRkzE dxR `FaY"¨¨¨§©¥©¥§¨¥¤
dnl dpEMdW azM `"WxdOde§©©©§¨¨©¤©©¨¨§©

"z`Hg" z`xwp dxRdX)h ,hi lirl(, ¤©¨¨¦§¥©¨
iazM aFxA la` .zxRkn z`Hg ixde©£¥©¨§©¤¤£¨§¦§¥
,mivFtPd miqEtCA oke ,miqEtcde cId©¨§©§¦§¥©§¦©§¦
,"oixRkn zFpAxTd dn" :`qxiBd©¦§¨©©¨§¨§©§¦
mIEqn oiC DA Wi dOc` dxRW dpEMde§©©¨¨¤¨¨£ª¨¥¨¦§¨

.oAxw lW¤¨§¨
úøtëî íé÷écö úúéî óà¯lr ©¦©©¦¦§©¤¤©

.l`xUi lW mdizFpFr£¥¤¤¦§¨¥
øî íL úîzåíéä÷éLða àéä óà Y ©¨¨¨¦§¨©¦¦§¦¨

äúî¯micnFle ,dig` dWnE oxd`M ¥¨§©£Ÿ¤©¤¨§§¦
oM)` ,gk w"en("mW" "mW" 'deW dxfb'A ¥¦§¥¨¨¨¨¨

FA aEzMW ,dWOn)d ,cl mixac(znIe"mW ¦¤¤¨©¨¨¨
zOW FWExiRW ,"'d iRÎlr .. dWn¤©¦¤¥¤¥
d`xE .mW i"WxA WxFtnM ,dwiWpA¦§¦¨©§¨§©¦¨§¥
zzin oiprA ` ,fi `xzA `aA i"Wx©¦¨¨©§¨§¦§©¦©
,zeOd K`ln FA hlW `NW" :dwiWp§¦¨¤Ÿ¨©©§©©¨¤
oi`e ,dpikW iRÎlr dwiWpA zn `N ¤̀¨¥¦§¦¨©¦§¦¨§¥
wEWPW inA hFlWl dOx diE`x§¨¦¨¦§§¦¤¨
`N` d`A dOxd oi` ixdW ,dpikXn¦§¦¨¤£¥¥¨¦¨¨¨¤¨
lW FpiMQn zththnd dxn dRHn¦¦¨¨¨©§©§¤¤¦©¦¤

."zeOd K`ln©§©©¨¤
"'ä ét-ìò" da øîàð àì äî éðtîe¦§¥¨Ÿ¤¡©¨©¦

¯Epiid `le ,dWnA xn`PW FnM§¤¤¡©§¤§Ÿ¨¦
.'deW dxfb'l mikixv§¦¦¦§¥¨¨¨

äìòî ìL ãBák Cøc BðéàL¯xnFl ¤¥¤¤¨¤©§¨©

o`M azM df mFwnA okle ,dX` lv` oM¥¥¤¦¨§¨¥¦§¤¨©¨
znYe"mW.'deW dxfb'A cFnll ," ©¨¨¨¦§¦§¥¨¨¨

älà"a "'ä ét-ìò" øîàð ïøäàáe§©£Ÿ¤¡©©¦§¥¤
"éòñî¯s` ,xnFlM .gl ,bl oOwl ©§¥§©¨§©©

EpzWxtA o`MW)`l weqt onwl(xn`p `l ¤¨§¨¨¨¥Ÿ¤¡©
zWxtA oM xn`p ± "'d iRÎlr" FA©¦¤¡©¥§¨¨©

" :mW i"WxaE ,irqncOlnzOW ©§¥§©¦¨§©¥¤¥
mrHd xE`iAA mW d`xE ."dwiWpA¦§¦¨§¥¨©¥©©©
'deW dxfb' micnFl `NW¤Ÿ§¦§¥¨¨¨

.oxd`na dxez ¥©£Ÿ
(a)äãòì íéî äéä àìåïàkî Y¯ §Ÿ¨¨©¦¨¥¨¦¨

KEnqe ,"mixn mW znYe" xn`PW dGn¦¤¤¤¡©©¨¨¨¦§¨§¨
"dcrl min did `le" :Fl)` ,dl zay i"yx(. §Ÿ¨¨©¦¨¥¨

`id min mdl did `NW dAQd m` iM¦¦©¦¨¤Ÿ¨¨¨¤©¦¦
:xnFl Kixv did ,Wcwl E`AW ipRn¦§¥¤¨§¨¥¨¨¨¦©
min did `le .. WcwA mrd aWIe"©¥¤¨¨§¨¥§Ÿ¨¨©¦
znYe" rvn`A azFMW EdnE ,"dcrl̈¥¨©¤¥¨¤§©©¨¨
EprinWdl `A i`Ce `N` ,"mixn mẄ¦§¨¤¨©©¨§©§¦¥
min did `l" mixn dzOW ipRn¦§¥¤¥¨¦§¨Ÿ¨¨©¦

."dcrl̈¥¨
íäì äéä äðL íéòaøà ìkL¤¨©§¨¦¨¨¨¨¨¤

øàaä¯xn`p eilrW)e ,fi zeny( ©§¥¤¨¨¤¡©
`Ede ."min EPOn E`vie xESa ziMde"§¦¦¨©§¨§¦¤©¦§

dxakM iEUre lFbr rlq)` ,dl zay ¤©¨§¨¦§¨¨
my i"yxe(.

íéøî úeëæa¯lW Dx`A" `xwpe ¦§¦§¨§¦§¨§¥¨¤
mr lBlBzn didW ipRn ,"mixn¦§¨¦§¥¤¨¨¦§©§¥¦



zwgנו zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,fenz g"xca ,zweg zyxt '` mei zgiy)

הּפירֹות. את מיד רֹואים אינם לזּולתם, ּבנֹוגע והן לעצמם ּבנֹוגע הן יגיעתם, ׁשלמרֹות ּבגלל ּברּוחם ׁשנֹופלים ּכאלּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָיׁש
להם  היתה מי ּבזכּות יׂשראל ּבני ידעּו לא ׁשנה ארּבעים ׁשּבמׁש ׁשלמרֹות - הׁשבּוע מּפרׁשת לימּוד יׁשנֹו זה על ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוגם

רב. זמן מׁש לאחרי ּכי אם הדבר, להם נֹודע סֹוף־ּכל־סֹוף הנה ּבמדּבר, ּבהיֹותם ׁשתּו ׁשממנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּבאר
מּתֹו מתעסקים רק ׁשאם הדבר, ּברּור יֹותר, הרּבה גדֹולה ּבמהירּות מתרחׁשים ׁשהמאֹורעֹות ּבימינּו, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָועל־אחת־ ּכמה־וכמה

(ּבאֹופ  נפׁש למסירת עד ּונתינה מסירה אֹורגׁש, יֹותר, גדֹולה ּבמהירּות טֹובים ּפירֹות ורֹואים הקּב"ה מצליח - חיּובי) ן ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
קצר. זמן מׁש ּתֹו - אֹופן ּובכל ּומיד, ְְִֵֶֶֶֶַָָָָּתיכף

(â)eðòåâ eìå øîàì eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨¬¤¨−̈¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§
:ýåýé éðôì eðéçà òåâa¦§©¬©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£eÚÂ‚ eÏÂ∑ׁשּגוענּו ‡eÈÁ.הלואי ÚÂ‚a∑ מּמּנה מגּנה צמא ׁשּמיתת לּמד ּבּדבר. אחינּו .ּבמיתת ¿»«¿ְְֶַַַָƒ¿««≈ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ÚÂ‚a∑ להּנקד לֹו היה ּכן ׁשאם אחינּו", "ּכׁשּמתּו לפרׁשֹו יּתכן ולא אחינּו", "ּבמיתת ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם ƒ¿«ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

הוא"ו) (ּבחֹולם ."ּבגֹוע" ְְִַַָָ

(ã)äfä øaãnä-ìà ýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½¤©¦§−̈©¤®
:eðøéòáe eðçðà íL úeîì̈´½̈£©−§§¦¥«

(ä)-ìà eðúà àéáäì íéøönî eðúéìòä äîìå§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤
àì äfä òøä íB÷nä|ïôâå äðàúe òøæ íB÷î ©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ

ì ïéà íéîe ïBnøå:úBzL §¦½©¬¦©−¦¦§«

(å)ìäà çút-ìà ìäwä éðtî ïøäàå äLî àáiå©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤
íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðt-ìò eìtiå ãòBîô : ¥½©¦§−©§¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ß fenz 'e iyily mei ß

(æ):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ç)ïøäàå äzà äãòä-úà ìä÷äå ähnä-úà ç÷©´¤©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ
éçàåéîéî ïúðå íäéðéòì òìqä-ìà ízøaãå E ¨¦½§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®

äãòä-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤¨«¥−̈
:íøéòa-úàå§¤§¦¨«

i"yx£Ì¯ÈÚaŒ˙‡Â∑(רבה יׂשראל (במדבר ׁשל ממֹונם על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשחס .מּכאן, ¿∆¿ƒ»ְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ÈÂÏeג  ¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Á‡„ ‡˙BÓa ‡˙Ó„¿ƒ¿»¿»¿«»»√»¿»

a„ÓÏ¯‡ד  ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ˙È ÔezÏÚ‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»¿»»«¿»¿«¿¿»
:‡¯ÈÚ·e ‡Á‡ Ônz ˙ÓÓÏ ÔÈ„‰»≈ƒ¿««»¬«¿»¿ƒ»»

˙È‡ה  ‰‡˙È‡Ï ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿»»»»»
Ú¯Ê ˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒ»»≈»»«¿«¿≈¿«
˙ÈÏ ‡iÓe ÔÈBn¯Â ÔÈÙe‚Â ÔÈÈ˙ ‡Ï Û‡Â¿«»≈ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»≈

:ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈

Ú¯˙Ïו  ‡Ï‰˜ Ì„˜ ÔÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…ƒ√»¿»»ƒ¿«
‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿»««≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔB‰Ï ÈÈ„«¿»¿

ÓÈÓÏ¯:ז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡zח  ‡zLk ˙È LÎ‡Â ‡¯ËÁ ˙È ·Ò«»À¿»¿«¿≈»¿ƒ¿»«¿
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡ÙÈk ÌÚ ÔeÏlÓ˙e CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿«¿ƒ≈»¿≈≈
È˜L˙Â ‡ÙÈk ÔÓ ‡iÓ ÔB‰Ï ˜t˙Â È‰BÓ ÔzÈÂ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿«»ƒ≈»¿«¿≈

:ÔB‰¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡zLk ˙È»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

[miklFdW mFwn lkA] xAcOA l`xUi¦§¨¥©¦§¨§¨¨¤§¦
mixn lW DzEkfA),cp migqt .my zay i"yx ¦§¨¤¦§¨

`(dWnl dpiYndW `id DNW zEkGde .§©§¤¨¦¤¦§¦¨§¤
FzF` EkilWdWMmiOlxn`PW ,),a zeny §¤¦§¦©©¦¤¤¡©

c("wFgxn FzFg` aSzYe")epax ©¥©©£¥¨
iiga(.b dxez

(b)eðòåâ eìåéàåìä Y¯oFWl "El" §¨©§©§©§
i`elde dWTA)eh ,p ziy`xa i"yx d`x(oke . ©¨¨§©§©§¥

.qFlwpE` mBxY¦§¥§§
."eðòåb"Leðéçà òåâaúúéîa Y ¤¨©§¦§©©¥§¦©

øáca "eðéçà"¯d`xPM .dtBOA ©¥©¤¤©©¥¨©¦§¤
`hg oFrA EzOW xAcn iznl dpEMd©©¨¨§¥¥¦§¨¤¥©£¥§

.milBxnd©§©§¦
äpnî äpâî àîö úúénL ãnì¯ ¦¥¤¦©¨¨§ª¨¦¤¨

.xaCd zziOn¦¦©©¤¤
òåâaàeä øác íL Y¯,xFwn `le ¦§©¥¨¨§Ÿ¨

.qFlwpE` mBxY oke .oOwlcM§¦§©¨§¥¦§¥§§
ïëzé àìå ."eðéçà" úúéîa :Bîk§§¦©©¥§Ÿ¦¨¥
,ïk íàL ,eðéçà eúnLk :BLøôì§¨§§¤¥©¥¤¦¥

"òBâa" :ã÷päì Bì äéä¯oFWl EdGW ¨¨§¦¨¥¦§©¤¤§
Epig` EreBW onfA :FWExitE ,xFwn̈¥¦§©¤¨§©¥

)m"`x(.c dxez

(g)íøéòa úàåñçL ïàkî Y §¤§¦¨¦¨¤¨
àeä-Ceøa-LBãwäìL íðBîî ìò ©¨¨©¨¨¤

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyily meil inei xeriy

(è):eäeö øLàk ýåýé éðôlî ähnä-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«

(é)òìqä éðt-ìà ìäwä-úà ïøäàå äLî eìä÷iå©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈¤§¥´©¨®©
äfä òìqä-ïîä íéønä àð-eòîL íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½

:íéî íëì àéöBð¦¬¨¤−¨«¦
i"yx£'B‚Â eÏ‰˜iÂ∑(שם) המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד ÈˆB‡.זה ‰f‰ ÚÏq‰ŒÔÓ‰∑ לפי ««¿ƒ¿ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ¬ƒ«∆««∆ƒְִ

לפי אֹותֹו, מּכירין היּו אֹומרים ׁשּלא יׂשראל והיּו הּבאר, ּכׁשּנסּתּלק הּסלעים ּבין לֹו ויׁשב הּסלע ׁשהל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
– ׁשֹוטים יוני: לׁשֹון סרבנים, "הּמרים", להם: אמר לכ מים? לנּו ּתֹוציאּו סלע מאיזה ּלכם? מה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלהם:

מים? לכם נֹוציא עליו, נצטּוינּו ׁשּלא הּזה, הּסלע המן מֹוריהם, את .מֹורים ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(àé)iå Bãé-úà äLî íøiåeähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−
:íøéòáe äãòä zLzå íéaø íéî eàöiå íéîòt©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈§¦¨«

i"yx£ÌÈÓÚt∑ ודּברּתם" אּלא להּכֹותֹו הּמקֹום צּוה ׁשּלא לפי טּפין, אּלא הֹוציא לא ׁשּבראׁשֹונה לפי «¬»ƒְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

„Èט  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡¯ËÁ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»À¿»ƒ√»¿»¿»ƒ
:d„wt«¿≈

Ì„˜Ïי  ‡Ï‰˜ ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ eLÈÎ‡Â¿«¿ƒ…∆¿«¬…»¿»»»√»
ÔÓ‰ ‡i·¯Ò ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÙÈk≈»«¬«¿¿»¿««¿»«»¬ƒ

:‡iÓ ÔBÎÏ ˜t ÔÈ„‰ ‡ÙÈk≈»»≈«≈¿«»

ÙÈk‡יא  ˙È ‡ÁÓe d„È ˙È ‰LÓ Ì¯‡Â«¬≈…∆»¿≈¿»»≈»
È‡ÈbÒ ‡iÓ e˜Ùe ÔÈÓÊ ÔÈz¯z d¯ËÁa¿À¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿»«»«ƒ≈

:ÔB‰¯ÈÚ·e ‡zLk ˙‡È˙Le¿ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìàøNé¯:miWwn i"Wx iWxtn ¦§¨¥§¨§¥©¦©§¦
z` ixd ,o`Mn dgkFdd idn dxF`kl¦§¨©¦©¨¨¦¨£¥¤
dfA Ex`Azpe ,ElAw df z` EWwAX dn©¤¦§¤¤¦§§¦§¨£¨¤

mixE`iA dOM)cere g"ty d`x(Wi ilE`e . ©¨¥¦§©¥
xnFl)cFr(dGn `Ed cEOiNdW , ©¤©¦¦¤

" aEzMWz`e`le ,Fnvr iptA ,"mxirA ¤¨§¤§¦¨¦§¥©§§Ÿ
,`i wEqR oOwlcM "mxiraE dcrd"¨¥¨§¦¨§¦§©¨¨
zFwWdl cgEin iEEv didW Ll xnFl©§¤¨¨¦§¨§©§
`le ,mdilr qgW ipRn ,"mxirA z`"¤§¦¨¦§¥¤¨£¥¤§Ÿ
dnE .l`xUi ipA zWTA cSn wx©¦©©¨©§¥¦§¨¥©
ÎWFcTd qgW" cSn EdGW i"Wx azMX¤¨©©¦¤¤¦©¤¨©¨

mpFnn lr `EdÎKExAl`xUi lW`le , ¨©¨¨¤¦§¨¥§Ÿ
ixac"A azM ,miIg ilrA xrv cSn¦©©©©£¥©¦¨©§¦§¥
z`e" xn`PX dOn EdGW ,"cec̈¦¤¤¦©¤¤¡©§¤

xirAml`xUi lW) "(z`e" `le §¦¨¤¦§¨¥§Ÿ§¤
.mzq "zFndAdh dxez ©§¥§¨

(i)'Bâå eìä÷iåïî ãçà äæ Y ©©§¦§¤¤¨¦
úBîB÷nä¯:b ,g `xwIe mB d`xE ©§§¥©©¦§¨

i"WxaE ,"crFn ld` gzR l` ldwd"©§¥¤¤©Ÿ¤¥§©¦
,"dPd EWB" h ,b rWFdiA oke .mẄ§¥¦ª©Ÿ¥¨
ipW oiA mNM z` mvnv" :mW i"WxaE§©¦¨¦§¥¤ª¨¥§¥

."oFx` iCA©¥¨
éæçäLäaøîä úà èòî ÷¯KxcA iM ¤¤¡¦ª¨¤©§ª¤¦§¤¤

ldTd lM z` lidwdl oYip `l raHd©¤©Ÿ¦¨§©§¦¤¨©¨¨
"rlQd ipR l`")g"ty(. ¤§¥©¨©

àéöBð äfä òìqä ïîäàlL éôì Y £¦©¤©©¤¦§¦¤Ÿ
BúBà ïéøékî eéä¯Eid oxd`e dWn ¨©¦¦¤§©£Ÿ¨

Erci `NW itl ,rlQd z` miURgn§©§¦¤©¤©§¦¤Ÿ¨§
`Ed okid)m"`x(. ¥¨

ïéa Bì áLéå òìqä CìäL éôì§¦¤¨©©¤©§¨©¥

øàaä ÷lzñpLk íéòìqä¯rlQde ©§¨¦§¤¦§©¥©§¥§©¤©
.min `ivFdl wiqtd¦§¦§¦©¦

íël äî :íäì íéøîBà ìàøNé eéäå§¨¦§¨¥§¦¨¤©¨¤
¯URgl mkN dn)m"`x(. ©¨¤§©¥

íéî eðì eàéöBz òìñ äæéàî¯ ¥¥¤¤©¦¨©¦
,didIW rlq dfi`n min Epl E`ivFY¦¨©¦¥¥¤¤©¤¦§¤
ÎWFcTd iptl mieW mirlQd lM ixdW¤£¥¨©§¨¦¨¦¦§¥©¨

`EdÎKExA)m"`x(. ¨
íéðáøñ ,"íéønä" :íäì øîà Cëì¯ §¨¨©¨¤©Ÿ¦©§¨¦

,`k mixaC i"Wx mB d`xdxFnE" :gi §¥©©¦§¨¦¤
."mixnn oFWl ,eia` ixacA axqn ±§¨¥§¦§¥¨¦§©§¦

ìíéèBL :éðåé ïBL¯`YgizR d`x §§¨¦¦§¥§¦§¨
ipei oFWlAW ,`l zF` izAx dki ¥̀¨©¨¦¤§¨§¨¦

."`xFn ± `zEhWl oigev"©§¦¦§¨¨
íäéøBî úà íéøBî¯df WExitl ¦¤¥¤§¥¤

i`pBde ,"dxFn" oFWl `Ed "mixFOd"©¦§¤§©§©
z` mixFn" mdW `Ed xaCAW¤©¨¨¤¥¦¤
.mdizFAx z` micOln ,"mdixFn¥¤§©§¦¤©¥¤
dWlW o`M `ian i"WxW `vnp¦§¨¤©¦¥¦¨§¨
mrhA ."mixFOd" zaizA miWExiR¥¦§¥©©¦§©©
Eid mYWlXW ipRn ,xnFl Wi xaCd©¨¨¥©¦§¥¤§¨§¨¨
ErcIW s`W ,mipaxq Eid mwlg :mdÄ¤¤§¨¨©§¨¦¤©¤¨§
,rlq mzQn min `ivFdl oYip `NW¤Ÿ¦¨§¦©¦¦§¨¤©
z` qirkdl icM oM Exn` z`f lkA§¨Ÿ¨§¥§¥§©§¦¤
,mihFW Eid mwlg .oxd`e dWn¤§©£Ÿ¤§¨¨¦
rlQn min `ivFdl oYiPW EaWgW¤¨§¤¦¨§¦©¦¦¤©
z` mixFn Eid mwlge .dEv `l 'dW¤Ÿ¦¨§¤§¨¨¦¤
minkg xzFi mdW maWgA ,mdixFn¥¤§¨§¨¤¥¥£¨¦
mYlkiAW Exn` okle ,oxd`e dWOn¦¤§©£Ÿ§¨¥¨§¤¦¨§¨
dfi`n min `ivFdl oxd`e dWn lW¤¤§©£Ÿ§¦©¦¥¥¤

ElNd zFvEaTd zWlWle ,didIW rlq¤©¤¦§¤§¦§¤©§©¨
zrOYWOd zg` dNnA dWn dpr̈¨¤§¦¨©©©¦§©©©

zFpFW zFiErnWn WlWl)cecl likyn(. §¨©§¨
dWlW `iad i"WxW ,xnFl Wi cFre§¥©¤©¦¥¦§¨
z` mivrdl icM mB EN` miWExiR¥¦¥©§¥§©£¦¤
llbA ixdW ,dWn lW F`hg¤§¤¤¤£¥¦§©
,xAcOA zEnl eilr qpwp Ff zE`HAzd¦§©§¦§©¨¨¨©¦§¨
Ff dzidW xnFl Kixv gxkdaE§¤§¥¨¦©¤¨§¨

zE`HAzdDkFzA zllFMW dtixg ¦§©§£¦¨¤¤¤§¨
.miAx mipipr¦§¨¦©¦

åéìò eðéeèöð àlL "äfä òìqä ïîä"£¦©¤©©¤¤Ÿ¦§©¥¨¨
"íéî íëì àéöBð"¯EpgxM lre ¦¨¤¨¦§©¨§¥

eilr EpEhvPW rlQd z` `Fvnl¦§¤©¤©¤¦§©¥¨¨
min EPOn `ivFdl)m"`x(.`i dxez §¦¦¤©¦

(`i)òtíéîàì äðBLàøaL éôì Y ©£¨¦§¦¤¨¦¨Ÿ
ïétè àlà àéöBä¯dGn oM wIcn ¦¤¨¦¦§©¥¥¦¤

min E`vIe minrR EdHnA KIe" xn`PW¤¤¡©©©§©¥©£¨¦©¥§©¦
E`vi dpFW`xd mrRAW rnWn ,"miAx©¦©§©¤©©©¨¦¨¨§

mihrEn min)cec ixac(m`W mEXn F` . ©¦¨¦¦¤¦
dOl mElM `ivFd `l dpFW`xd mrRA©©©¨¦¨Ÿ¦§¨¨
df oi`W oiadl Fl did ?aEW dMd¦¨¨¨§¨¦¤¥¤

'd eilr dESW rlQd)m"`x(. ©¤©¤¦¨¨¨
àlà ,BúBkäì íB÷nä äeö àlL éôì§¦¤Ÿ¦¨©¨§©¤¨

"òìqä ìà ízøaãå"¯.g wEqR lirl §¦©§¤¤©¤©§¥¨
øçà òìñ ìà eøaã änäå¯KFYn §¥¨¦§¤¤©©¥¦

siqFdl i"Wx KxvEde .FxiMd `NW¤Ÿ¦¦§§©©¦§¦
okYi Ki` ddinYd x`al icM ,df hxR§¨¤§¥§¨¥©§¦¨¥¦¨¥
xAcl 'd z`xFd z` mIw `l dWOW¤¤Ÿ¦¥¤¨©§©¥
xAC dWn ok`W azM okle ,rlQd l ¤̀©¤©§¨¥¨©¤¨¥¤¦¤
rlQl xAC `NW `N` ,rlQd l ¤̀©¤©¤¨¤Ÿ¦¤©¤©
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ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,fenz g"xca ,zweg zyxt '` mei zgiy)

הּפירֹות. את מיד רֹואים אינם לזּולתם, ּבנֹוגע והן לעצמם ּבנֹוגע הן יגיעתם, ׁשלמרֹות ּבגלל ּברּוחם ׁשנֹופלים ּכאלּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָיׁש
להם  היתה מי ּבזכּות יׂשראל ּבני ידעּו לא ׁשנה ארּבעים ׁשּבמׁש ׁשלמרֹות - הׁשבּוע מּפרׁשת לימּוד יׁשנֹו זה על ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוגם

רב. זמן מׁש לאחרי ּכי אם הדבר, להם נֹודע סֹוף־ּכל־סֹוף הנה ּבמדּבר, ּבהיֹותם ׁשתּו ׁשממנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּבאר
מּתֹו מתעסקים רק ׁשאם הדבר, ּברּור יֹותר, הרּבה גדֹולה ּבמהירּות מתרחׁשים ׁשהמאֹורעֹות ּבימינּו, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָועל־אחת־ ּכמה־וכמה

(ּבאֹופ  נפׁש למסירת עד ּונתינה מסירה אֹורגׁש, יֹותר, גדֹולה ּבמהירּות טֹובים ּפירֹות ורֹואים הקּב"ה מצליח - חיּובי) ן ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
קצר. זמן מׁש ּתֹו - אֹופן ּובכל ּומיד, ְְִֵֶֶֶֶַָָָָּתיכף

(â)eðòåâ eìå øîàì eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨¬¤¨−̈¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§
:ýåýé éðôì eðéçà òåâa¦§©¬©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£eÚÂ‚ eÏÂ∑ׁשּגוענּו ‡eÈÁ.הלואי ÚÂ‚a∑ מּמּנה מגּנה צמא ׁשּמיתת לּמד ּבּדבר. אחינּו .ּבמיתת ¿»«¿ְְֶַַַָƒ¿««≈ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ÚÂ‚a∑ להּנקד לֹו היה ּכן ׁשאם אחינּו", "ּכׁשּמתּו לפרׁשֹו יּתכן ולא אחינּו", "ּבמיתת ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם ƒ¿«ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

הוא"ו) (ּבחֹולם ."ּבגֹוע" ְְִַַָָ

(ã)äfä øaãnä-ìà ýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½¤©¦§−̈©¤®
:eðøéòáe eðçðà íL úeîì̈´½̈£©−§§¦¥«

(ä)-ìà eðúà àéáäì íéøönî eðúéìòä äîìå§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤
àì äfä òøä íB÷nä|ïôâå äðàúe òøæ íB÷î ©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ

ì ïéà íéîe ïBnøå:úBzL §¦½©¬¦©−¦¦§«

(å)ìäà çút-ìà ìäwä éðtî ïøäàå äLî àáiå©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤
íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðt-ìò eìtiå ãòBîô : ¥½©¦§−©§¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ß fenz 'e iyily mei ß

(æ):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ç)ïøäàå äzà äãòä-úà ìä÷äå ähnä-úà ç÷©´¤©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ
éçàåéîéî ïúðå íäéðéòì òìqä-ìà ízøaãå E ¨¦½§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®

äãòä-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤¨«¥−̈
:íøéòa-úàå§¤§¦¨«

i"yx£Ì¯ÈÚaŒ˙‡Â∑(רבה יׂשראל (במדבר ׁשל ממֹונם על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשחס .מּכאן, ¿∆¿ƒ»ְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ÈÂÏeג  ¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Á‡„ ‡˙BÓa ‡˙Ó„¿ƒ¿»¿»¿«»»√»¿»

a„ÓÏ¯‡ד  ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ˙È ÔezÏÚ‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»¿»»«¿»¿«¿¿»
:‡¯ÈÚ·e ‡Á‡ Ônz ˙ÓÓÏ ÔÈ„‰»≈ƒ¿««»¬«¿»¿ƒ»»

˙È‡ה  ‰‡˙È‡Ï ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿»»»»»
Ú¯Ê ˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒ»»≈»»«¿«¿≈¿«
˙ÈÏ ‡iÓe ÔÈBn¯Â ÔÈÙe‚Â ÔÈÈ˙ ‡Ï Û‡Â¿«»≈ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»≈

:ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈

Ú¯˙Ïו  ‡Ï‰˜ Ì„˜ ÔÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…ƒ√»¿»»ƒ¿«
‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿»««≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔB‰Ï ÈÈ„«¿»¿

ÓÈÓÏ¯:ז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡zח  ‡zLk ˙È LÎ‡Â ‡¯ËÁ ˙È ·Ò«»À¿»¿«¿≈»¿ƒ¿»«¿
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡ÙÈk ÌÚ ÔeÏlÓ˙e CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿«¿ƒ≈»¿≈≈
È˜L˙Â ‡ÙÈk ÔÓ ‡iÓ ÔB‰Ï ˜t˙Â È‰BÓ ÔzÈÂ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿«»ƒ≈»¿«¿≈

:ÔB‰¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡zLk ˙È»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

[miklFdW mFwn lkA] xAcOA l`xUi¦§¨¥©¦§¨§¨¨¤§¦
mixn lW DzEkfA),cp migqt .my zay i"yx ¦§¨¤¦§¨

`(dWnl dpiYndW `id DNW zEkGde .§©§¤¨¦¤¦§¦¨§¤
FzF` EkilWdWMmiOlxn`PW ,),a zeny §¤¦§¦©©¦¤¤¡©

c("wFgxn FzFg` aSzYe")epax ©¥©©£¥¨
iiga(.b dxez

(b)eðòåâ eìåéàåìä Y¯oFWl "El" §¨©§©§©§
i`elde dWTA)eh ,p ziy`xa i"yx d`x(oke . ©¨¨§©§©§¥

.qFlwpE` mBxY¦§¥§§
."eðòåb"Leðéçà òåâaúúéîa Y ¤¨©§¦§©©¥§¦©

øáca "eðéçà"¯d`xPM .dtBOA ©¥©¤¤©©¥¨©¦§¤
`hg oFrA EzOW xAcn iznl dpEMd©©¨¨§¥¥¦§¨¤¥©£¥§

.milBxnd©§©§¦
äpnî äpâî àîö úúénL ãnì¯ ¦¥¤¦©¨¨§ª¨¦¤¨

.xaCd zziOn¦¦©©¤¤
òåâaàeä øác íL Y¯,xFwn `le ¦§©¥¨¨§Ÿ¨

.qFlwpE` mBxY oke .oOwlcM§¦§©¨§¥¦§¥§§
ïëzé àìå ."eðéçà" úúéîa :Bîk§§¦©©¥§Ÿ¦¨¥
,ïk íàL ,eðéçà eúnLk :BLøôì§¨§§¤¥©¥¤¦¥

"òBâa" :ã÷päì Bì äéä¯oFWl EdGW ¨¨§¦¨¥¦§©¤¤§
Epig` EreBW onfA :FWExitE ,xFwn̈¥¦§©¤¨§©¥

)m"`x(.c dxez

(g)íøéòa úàåñçL ïàkî Y §¤§¦¨¦¨¤¨
àeä-Ceøa-LBãwäìL íðBîî ìò ©¨¨©¨¨¤
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(è):eäeö øLàk ýåýé éðôlî ähnä-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«

(é)òìqä éðt-ìà ìäwä-úà ïøäàå äLî eìä÷iå©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈¤§¥´©¨®©
äfä òìqä-ïîä íéønä àð-eòîL íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½

:íéî íëì àéöBð¦¬¨¤−¨«¦
i"yx£'B‚Â eÏ‰˜iÂ∑(שם) המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד ÈˆB‡.זה ‰f‰ ÚÏq‰ŒÔÓ‰∑ לפי ««¿ƒ¿ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ¬ƒ«∆««∆ƒְִ

לפי אֹותֹו, מּכירין היּו אֹומרים ׁשּלא יׂשראל והיּו הּבאר, ּכׁשּנסּתּלק הּסלעים ּבין לֹו ויׁשב הּסלע ׁשהל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
– ׁשֹוטים יוני: לׁשֹון סרבנים, "הּמרים", להם: אמר לכ מים? לנּו ּתֹוציאּו סלע מאיזה ּלכם? מה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלהם:

מים? לכם נֹוציא עליו, נצטּוינּו ׁשּלא הּזה, הּסלע המן מֹוריהם, את .מֹורים ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(àé)iå Bãé-úà äLî íøiåeähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−
:íøéòáe äãòä zLzå íéaø íéî eàöiå íéîòt©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈§¦¨«
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ׁשּנאמר ּכבראׁשֹונה, להּכֹותֹו צרי ׁשּמא אמרּו: הֹוציא. ולא אחר סלע אל ּדּברּו והּמה יז)אלֿהּסלע", (שמות ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
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והלא ואהרן. מׁשה עֹון היה ּכ לארץ, יּכנסּו ׁשּלא עליהם ׁשּנגזר הּמדּבר ּדֹור ׁשאר יא)ּכעֹון "הצאן (במדבר ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
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`hgd WxFXW `vnpe ,"rlQd z` KIe"©©¤©¤©§¦§¨¤¤©¥§
`p ErnW" xn`e qrMW dnA did̈¨§©¤¨©§¨©¦§¨

"mixFOddrHW did lrFtA `hgde , ©¦§©¥§§©¨¨¤¨¨
,xnFl Wi df itlE .rlQd l` xAce§¦¥¤©¤©§¦¤¥©
llbA wx dzid rlQA d`Mdd m`W¤¦©©¨¨©¤©¨§¨©¦§©

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyily meil inei xeriy
קלֿוחמר  מקֹום, ׁשל ּדּבּורֹו מקּים לפרנסה, צרי ואינֹו ׁשֹומע ואינֹו מדּבר ׁשאינֹו זה, ּסלע מה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹואֹומרים:

˙·e‡È.אנּו! ‡Ï ÔÎÏ∑ּכמֹו ג)ּבׁשבּועה, א ירּבּו(שמואל ׁשּלא ּבקפיצה, נׁשּבע עלי". לבית נׁשּבעּתי "לכן : ָ»≈…»ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּכ על .ּבתפּלה ְִִַָָ

(âé)ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLà äáéøî éî änä¥µ¨¥´§¦½̈£¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®
ñ :ía Lãwiå©¦¨¥−¨«

i"yx£‰·È¯Ó ÈÓ ‰n‰∑:אחר ּבמקֹום הּנזּכרים ב)הם ק"א ׁשל (סנהדרין ׁשּמֹוׁשיען ּפרעה, אצטגניני ראּו אּלּו את ≈»≈¿ƒ»ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּגזרּו לכ ּבּמים, לֹוקה א)יׂשראל ּתׁשליכהּו"(שמות היארה הּיּלֹוד "ּכלֿהּבן :.Ìa L„wiÂ∑ ואהרן מׁשה ׁשּמתּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ«ƒ»≈»ְֲֵֶֶַֹֹ

ב)עלֿידם, קט"ו הּוא (זבחים וכן הּברּיֹות. על ּומתקּדׁש יראּוי הּוא ּבמקּדׁשיו, ּדין עֹוׂשה ׁשּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
סח)אֹומר אֹומר(תהילים הּוא וכן ,"מּמקּדׁשי אלהים "נֹורא י): אּקדׁש"(ויקרא "ּבקרבי :. ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

˜„Ìיג  Ï‡¯NÈ Èa Bˆ Èc ‡˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈√»
:ÔB‰a Lc˜˙‡Â ÈÈ¿»¿ƒ¿««¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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± qrMdn drap zErHdW oeiM la £̀¨¥¨¤©¨¨§¨¥©©©

.cifnA oM dUr EN`M KM lr Wprp¤¡©©¨§¦¨¨¥§¥¦
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Fnvrn `N` ,mzNtzA FzxfB ElHai§©§§¥¨¦§¦¨¨¤¨¥©§

.rAWp¦§©
lôúa eaøé àlL éãkCk ìò ä¯ §¥¤Ÿ©§¦§¦¨©¨
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נט zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyily meil inei xeriy
ׁשּנאמר ּכבראׁשֹונה, להּכֹותֹו צרי ׁשּמא אמרּו: הֹוציא. ולא אחר סלע אל ּדּברּו והּמה יז)אלֿהּסלע", (שמות ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

והּכהּו סלע אֹותֹו להם ונזּדּמן – ּבּצּור" ."והּכית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

(áé)-àì ïòé ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©µ©Ÿ
àì ïëì ìàøNé éða éðéòì éðLéc÷äì éa ízðîàä¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ
:íäì ézúð-øLà õøàä-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú̈¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«

i"yx£Èa ÌzÓ‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ∑:עליהם יאמרּו ׁשּלא ּכדי לארץ, נכנסין היּו ּבלבד זה חטא ׁשאּלּולי הּכתּוב ּגּלה ««…∆¡«¿∆ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
והלא ואהרן. מׁשה עֹון היה ּכ לארץ, יּכנסּו ׁשּלא עליהם ׁשּנגזר הּמדּבר ּדֹור ׁשאר יא)ּכעֹון "הצאן (במדבר ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

חס לא – יׂשראל ּכל ׁשּבמעמד וכאן הּכתּוב, עליו חס – ׁשּבּסתר לפי אּלא מּזֹו? קׁשה יּׁשחט" ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּובקר
הּׁשם  קּדּוׁש מּפני הּכתּוב, העדה ∑ÈLÈc˜‰Ï.עליו לעיני מקּדׁש הייתי והֹוציא, הּסלע אל ּדּברּתם ׁשאּלּו ְִִֵֵַַָָָ¿«¿ƒ≈ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

Ï‡יב  Èc ÛÏÁ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¬«ƒ»
Èa ÈÈÚÏ È˙eLc˜Ï È¯ÓÈÓa ÔezÓ‰≈«¿¿≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈¿≈
ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ ˙È ÔeÏÚ˙ ‡Ï ÔÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»«¬»¿»»»≈

:ÔB‰Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒ¿
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s` Exn`i `NW ,FpFgxq azMIW dWn¤¤¦¨¥¦§¤ŸŸ§©
miWp iYWl lWn .did mixnOd on `Ed¦©©§¦¨¨¨¨¦§¥¨¦
zg`e dlwlw zg` ,oiC ziaA zFwFNW¤§¥¦©©¦§§¨§©©
lkA o`M s` ,'eke ziriaW iBR dlk`̈§¨©¥§¦¦©¨§¨
,mpFgxq xiMfd ozzin xiMfdW mFwn̈¤¦§¦¦¨¨¦§¦¦§¨
Ff `N` mdA dzid `NW ricFdl§¦©¤Ÿ¨§¨¨¤¤¨

."calA¦§¨
"èçMé ø÷áe ïàöä" àìäå¯,`i lirl ©£Ÿ£Ÿ¨¨¦¨¥§¥

.ak
Bfî äL÷¯'d zlkiA oi`W xn`W ¨¨¦¤¨©¤¥¦Ÿ¤

`l wx o`M EN`e ,mwERq icM xUA zzl̈¥¨¨§¥¦¨§¦¨©Ÿ
dMd `N` rlQd l` xAC)g"ty(i"WxA . ¦¤¤©¤©¤¨¦¨§©¦

`p ErnW F` Ff ,dWw Ffi`e" :mW lirl§¥¨§¥¨¨¦§¨
."mixFOd©¦

øúqaL éôì àlà¯:mW lirl i"WxA ¤¨§¦¤©¥¤§©¦§¥¨
."miAxA xn` `NW"¤Ÿ¨©¨©¦

Cñç¯F` ,oFkQge dzgtd oFWNn ¨©¦§©§¨¨§¦¨

.qg oFWNn¦§¨
áeúkä åéìò¯EPOn rxtp `le)i"yx ¨¨©¨§Ÿ¦§©¦¤

my lirl(.
ìàøNé ìk ãîòîaL ïàëå¯lirlcM §¨¤§©£©¨¦§¨¥§¦§¥

:mW lirl i"WxA la` .i wEqR i"WxA§©¦¨£¨§©¦§¥¨
dzid daixn lW Ffe"iElbA." §¤§¦¨¨§¨§¨

Lec÷ éðtî ,áeúkä åéìò Cñç àìŸ¨©¨¨©¨¦§¥¦
.íMäéðLéc÷äìízøac elàL Y ©¥§©§¦¥¦¤¦¦©§¤

òìqä ìà¯did `hgdW rnWn o`Mn ¤©¤©¦¨©§©¤©¥§¨¨
,`i lirl ENi`e ,rlQd l` ExAC `NW¤Ÿ¦§¤©¤©§¦§¥
xn`W did `hgdW i"Wx azM ak¨©©¦¤©¥§¨¨¤¨©

`p ErnW" mdl"mixFOdWxFtn oke , ¨¤¦§¨©¦§¥§¨
xn` dWn m`" :g ,bl mixaC i"WxA§©¦§¨¦¦¤¨©

`p ErnWmixFOddn mixnE oxd` , ¦§¨©¦©£Ÿ¦§¨¤
EUrdWn" :g ,hv miNdY i"WxA oke ." ¨§¥§©¦§¦¦¤

`p ErnW ,oxd`e"mixFOdi"WxA oke . §©£Ÿ¦§¨©¦§¥§©¦
z` oxd`e dWn Exnd iM" :bl ,ew mẄ¦¦§¤§©£Ÿ¤

`p ErnWA FgExmixFOd`Haie , §¦§¨©¦©§©¥
z` E`iaz `l okl ,drEaW eiztUA¦§¨¨§¨¨¥Ÿ¨¦¤
:a ,et `nFi i"WxA oke ."'ebe dGd ldTd©¨¨©¤§¥§©¦¨
`p ErnW lr xAcOA zn dWnE"¤¥©¦§¨©¦§¨

mixFOd:a ,`w oixcdpq i"WxA oke ." ©¦§¥§©¦©§¤§¦
`p ErnW xn`W oFrAW"mixFOdWprp ¤©£¤¨©¦§¨©¦¤¡©

Wi ilE`e ."l`xUi ux`l qpkp `le§Ÿ¦§©§¤¤¦§¨¥§©¥
:`k ,`l oOwl i"Wx ixaC iRÎlr xnFl©©¦¦§¥©¦§©¨
llkl `A qrM llkl dWn `AW itl"§¦¤¨¤¦§©©©¨¦§©

`p ErnWA .. zErhmixFOdz` KIe , ¨§¦§¨©¦©©¤
EpidC ."drh qrMd iciÎlr ,rlQd©¤©©§¥©©©¨¨§©§

`p ErnW"WmixFOdlW zErHl mxB " ¤¦§¨©¦¨©©¨¤
`hgd WxFXW `vnpe ,"rlQd z` KIe"©©¤©¤©§¦§¨¤¤©¥§
`p ErnW" xn`e qrMW dnA did̈¨§©¤¨©§¨©¦§¨

"mixFOddrHW did lrFtA `hgde , ©¦§©¥§§©¨¨¤¨¨
,xnFl Wi df itlE .rlQd l` xAce§¦¥¤©¤©§¦¤¥©
llbA wx dzid rlQA d`Mdd m`W¤¦©©¨¨©¤©¨§¨©¦§©

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e iyily meil inei xeriy
קלֿוחמר  מקֹום, ׁשל ּדּבּורֹו מקּים לפרנסה, צרי ואינֹו ׁשֹומע ואינֹו מדּבר ׁשאינֹו זה, ּסלע מה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹואֹומרים:

˙·e‡È.אנּו! ‡Ï ÔÎÏ∑ּכמֹו ג)ּבׁשבּועה, א ירּבּו(שמואל ׁשּלא ּבקפיצה, נׁשּבע עלי". לבית נׁשּבעּתי "לכן : ָ»≈…»ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּכ על .ּבתפּלה ְִִַָָ

(âé)ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLà äáéøî éî änä¥µ¨¥´§¦½̈£¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®
ñ :ía Lãwiå©¦¨¥−¨«

i"yx£‰·È¯Ó ÈÓ ‰n‰∑:אחר ּבמקֹום הּנזּכרים ב)הם ק"א ׁשל (סנהדרין ׁשּמֹוׁשיען ּפרעה, אצטגניני ראּו אּלּו את ≈»≈¿ƒ»ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּגזרּו לכ ּבּמים, לֹוקה א)יׂשראל ּתׁשליכהּו"(שמות היארה הּיּלֹוד "ּכלֿהּבן :.Ìa L„wiÂ∑ ואהרן מׁשה ׁשּמתּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ«ƒ»≈»ְֲֵֶֶַֹֹ

ב)עלֿידם, קט"ו הּוא (זבחים וכן הּברּיֹות. על ּומתקּדׁש יראּוי הּוא ּבמקּדׁשיו, ּדין עֹוׂשה ׁשּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
סח)אֹומר אֹומר(תהילים הּוא וכן ,"מּמקּדׁשי אלהים "נֹורא י): אּקדׁש"(ויקרא "ּבקרבי :. ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

˜„Ìיג  Ï‡¯NÈ Èa Bˆ Èc ‡˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈√»
:ÔB‰a Lc˜˙‡Â ÈÈ¿»¿ƒ¿««¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,KM lr Wprp did `l ,dbbWE zErḧ§¨¨Ÿ¨¨¤¡¨©¨
± qrMdn drap zErHdW oeiM la £̀¨¥¨¤©¨¨§¨¥©©©

.cifnA oM dUr EN`M KM lr Wprp¤¡©©¨§¦¨¨¥§¥¦
àéöBäå¯.min §¦©¦

:íéøîBàå ,äãòä éðéòì Lc÷î éúééä̈¦¦§ª¨§¥¥¨¥¨§§¦
Bðéàå øaãî BðéàL äæ òìq äî©¤©¤¤¥§©¥§¥

òîBL¯xiMdl zrC FA oi`W ,xnFlM ¥©§©¤¥©©§©¦
oi`W dGd WxgM ,`xFAd lW FzNEcB§¨¤©¥©¥¥©¤¤¥

zrC FA)dcya x`a(did oM m` la` . ©©£¨¦¥¨¨
,zrC odA oi`W WxFtn aFYkl Kixv̈¦¦§§¨¤¥¨¤©©
iAB) Fxzi zWxR sFqA azMW KxC lre§©¤¤¤¨©§¨¨©¦§©¥

WaMd ipa`(pa` dnE" :oi`W ElNd mi ©§¥©¤¤¨£¨¦©¨¤¥
dWBcddW d`xp `N` ."'ek zrC odÄ¤©©¤¨¦§¤¤©©§¨¨
z` llM zFrcFi opi`W `id o`M̈¦¤¥¨§§¨¤

xEACd zErnWnzFxAcn opi` ixdW , ©§¨©¦¤£¥¥¨§©§
zFnIwn z`f lkaE ,zFrnFW opi`e§¥¨§§¨Ÿ§©§

FxEACi"Wx oFWl d`xE .mFwn lW ¦¤¨§¥§©¦
gAfn iAB) bk ,k zFnW(mipa` dnE" : §©¥¦§¥©¨£¨¦

opi`WzF`Fx`le zFrnFW `le ¤¥¨§Ÿ§§Ÿ
oeiM mXW xnFl Wie ,"zFxAcn§©§§¥©¤¨¥¨
gAfOd lr lfxA ztpdA xAEcOW¤§¨©£¨©©§¤©©¦§¥©
ENi`e ,zF`Fx opi`W siqFdl KxvEd§©§¦¤¥¨§¦
WiBcdl KxFv oi` ,xEACd oiprl o`M̈§¦§©©¦¥¤§©§¦

.zF`Fx opi`W¤¥¨
éøö Bðéàåäñðøôì C¯WiBcOX dn §¥¨¦§©§¨¨©¤©§¦

ipAW mEXn xWt` ,`weC dqpxR©§¨¨©§¨¤§¨¦¤§¥
mzqpxtA miiElY Eid xAcOA l`xUi¦§¨¥©¦§¨¨§¦§©§¨¨¨

onE min)(ÎKExAÎWFcTd lW FCqgA ©¦¨§©§¤©¨¨
hi ,l mixaC i"Wx d`xE .qp KxcA `Ed§¤¤¥§¥©¦§¨¦

ux`e minW iAB)(oikFf m` .. EN` dnE" : ©¥¨©¦¨¨¤¨¥¦¦
oi` oi`hFg m`e ,xkU oilAwn oi ¥̀§©§¦¨¨§¦§¦¥

."'ek zEprxER milAwn§©§¦§¨
íB÷î ìL Bøeac íi÷î¯did m`W §©¥¦¤¨¤¦¨¨

did ,min `ivFn dide rlQd l` xAcn§©¥¤©¤©§¨¨¦©¦¨¨
xEACl rnWp Fnvr rlQdW d`xp¦§¤¤©¤©©§¦§©©¦

dMdWM oMÎoi`XÎdn ,min `ivFde§¦©¦©¤¥¥§¤¦¨
rlQdW d`xp df oi` ,min E`vie rlQA©¤©§¨§©¦¥¤¦§¤¤©¤©
`N` ,mFwn lW FpFvx mIw Fnvr©§¦¥§¤¨¤¨

.Kkl dnxBW `id d`Mdd©©¨¨¦¤¨§¨§¨
eðà øîçå-ì÷¯mirnFW Ep`W ©¨Ÿ¤¨¤¨§¦

i`CeA ,dqpxtl mikixvE mixAcnE§©§¦§¦¦§©§¨¨§©©
ÎWFcTd lW FxEAC mIwl mikixSW¤§¦¦§©¥¦¤©¨

.`EdÎKExÄ
eàéáú àì ïëìäòeáLa Y¯m`W ¨¥Ÿ¨¦¦§¨¤¦

" Edn oM `llirl xn` xaM ixd ,"okl Ÿ¥©¨¥£¥§¨¨©§¥
"ori")cecl likyn(miNdY i"Wx mB d`xE . ©©§¥©©¦§¦¦

okl ,drEaW ± eiztUA `Haie" :bl ,ew©§©¥¦§¨¨§¨¨¥
."E`iaz `lŸ¨¦

"éìò úéáì ézòaLð ïëìå" Bîk¯ §§¨¥¦§©§¦§¥¥¦
zaizAW dgkFd `ian .ci ,b ` l`EnW§¥¥¦¨¨¤§¥©
,drEaW oiprl DA miWOYWn "okl"¨¥¦§©§¦¨§¦§©§¨
rnWn "okl" xn`W oeiM o`M s`e§©¨¥¨¤¨©¨¥©§©
drEaW dxMfp `NW s` ,rAWPW¤¦§©©¤Ÿ¦§§¨§¨
:g ,fh l`wfgi i"Wx mB d`xE .aEzMA©¨§¥©©¦§¤§¥
xn`PW FnM ,drEaW `N` okl oi`e"§¥¨¥¤¨§¨§¤¤¡©
xnFl oi`e ."ilr zial iYrAWp okl̈¥¦§©§¦§¥¥¦§¥©

zNOW`N` ,drEaW `id "okl" ¤¦©¨¥¦§¨¤¨
raXdl dvFx `EdÎKExAÎWFcTdWM§¤©¨¨¤§¦¨©

"okl" xnF`e miCwn)m"`x(i"Wx d`xE . ©§¦§¥¨¥§¥©¦
milEBr i`vgA) ck ,i dirWi(± okl" : §©§¨©£¨¥¦¦¨¥

,xnFlM ."zn`A okl ,drEaW oFWl§§¨¨¥¤¡¤§©
.zn`A DWExiR okl zaiY¥©¨¥¥¨¤¡¤

äöéô÷a òaLð¯fxCfd ,xnFlM ¦§©¦§¦¨§©¦§¨¥
zaA Eid drEaXde dxfBdW ,rAWpe§¦§©¤©§¥¨§©§¨¨§©

zg`)dcya x`a(dn dfA x`an ilE`e . ©©§©§¨¥¨¤©
wx `N` WOn drEaW dxMfp `NX¤Ÿ¦§§¨§¨©¨¤¨©
ipRn ,drEaW lr zfnFxd "okl" zaiY¥©¨¥¨¤¤©§¨¦§¥
.drEaXA fxCfdW EprinWdl dvxW¤¨¨§©§¦¥¤¦§¨¥©§¨
"dvitwA rAWp"W azM m"`xde§¨§¥¨©¤¦§©¦§¦¨
mEW ilA rAWpe Fnvrn utTW FWExiR¥¤¨©¥©§§¦§©§¦

eiptl dNtzA Ecnr `l ixdW ,gxkd¤§¥©¤£¥Ÿ¨§¦§¦¨§¨¨
`NW icM raXil KxhvIW cr KxAzi¦§¨¥©¤¦§¨¥¦¨©§¥¤Ÿ
Fnvrn `N` ,mzNtzA FzxfB ElHai§©§§¥¨¦§¦¨¨¤¨¥©§

.rAWp¦§©
lôúa eaøé àlL éãkCk ìò ä¯ §¥¤Ÿ©§¦§¦¨©¨

dNtY iEAx lirFi `NW icM ,xnFlM§©§¥¤Ÿ¦¦§¦¨
)i"gp(iciÎlrW ixd rAWp did `l m`W ,¤¦Ÿ¨¨¦§¨£¥¤©§¥

.dxfBd lHal oYip did dAExn dNtY§¦¨§¨¨¨¦¨§©¥©§¥¨
dAxd dWn ,drEaXd s` lr mpn`̈§¨©©©§¨¤¦§¨
:ck ,b mixacA i"Wx d`x ± lNRzdl§¦§©¥§¥©¦¦§¨¦
iRÎlrÎs` ,lNRznE cnFr zFidl gzR"¨©¦§¥¦§©¥©©¦
iYcnl LOn Fl xn` ,dxifB dxfbPW¤¦§§¨§¥¨¨©¦§¨©§¦

."'ekebi dxez

(bi)äáéøî éî änäíéøkæpä íä Y ¥¨¥§¦¨¥©¦§¨¦
øçà íB÷îa¯ExMfPW Ep`vn `le §¨©¥§Ÿ¨¨¤¦§§

in"l dpEMd `N` ,xg` mFwnA aEzMA©¨§¨©¥¤¨©©¨¨§¥
drxt ipipbhvi` E`xW "daixn)x`a §¦¨¤¨¦§©§¦¥©§Ÿ

dcya(.
äòøô éðéðâèöà eàø elà úà¤¥¨¦§©§¦¥©§Ÿ

íéná ä÷Bì ìàøNé ìL ïòéLBnL¯ ¤¦¨¤¦§¨¥¤©©¦
Eax xW`"e "daixn in dOd" df itlE§¦¤¥¨¥§¦¨©£¤¨
md `N` ,cg` xaC mpi` "l`xUi ipA§¥¦§¨¥¥¨¨¨¤¨¤¨¥
in" lr aqEn "dOd"e ,mixac ipW§¥§¨¦§¥¨¨©¥
ipipbhvi` E`x EN` z`W ,"daixn§¦¨¤¤¥¨¦§©§¦¥

EN` minA dwFl dWOW drxt)i"gp(. ©§Ÿ¤¤¤§©¦¥
dOl mrh Edf "l`xUi ipA Eax xW`"e©£¤¨§¥¦§¨¥¤©©¨¨

"daixn in" miOd E`xwp)dcya x`a(. ¦§§©©¦¥§¦¨
äøàéä ãBliä ïaä ìk" :eøæb Cëì§¨¨§¨©¥©¦©§Ÿ̈

"eäëéìLz¯mB d`xE .ak ,` zFnW ©§¦ª§§¥©
Fl Exn` dWn clFPW mFi" :mW i"Wx©¦¨¤©¤¨§
oi`Fxe .. oriWFn clFp mFId :eipipbhv ¦̀§©§¦¨©©¦¨§¦
Eid `l mde .. miOA zFwll FtFQW Ep`̈¤¦§©©¦§¥Ÿ¨
."daixn in lr zFwll FtFQW mircFi§¦¤¦§©¥§¦¨
hRWn oir" :f ,ci ziW`xA i"Wx d`xE§¥©¦§¥¦¥¦§¨
oicizrW ,cizrd mW lr ± Wcw `ed¦¨¥©¥¤¨¦¤£¦¦



zwgס zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iriax meil inei xeriy

ß fenz 'f iriax mei ß

(ãé)íBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®
éçà øîà äkäàìzä-ìk úà zòãé äzà ìàøNé E ³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨©§¨−̈

:eðúàöî øLà£¤¬§¨¨«§
i"yx£NÈ EÈÁ‡Ï‡¯∑לֹו ׁשּנאמר אברהם, ּבני אנחנּו, אחים לֹו: אמר אּלא אחוה? ּכאן להזּכיר ראה מה »ƒƒ¿»≈ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

טו) לפרעֹו(בראשית החֹוב אֹותֹו היה ׁשנינּו ועל ,"זרע יהיה "ּכיֿגר :.‰‡Ïz‰ŒÏk ˙‡ zÚ„È ‰z‡∑לפיכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ«»»«¿»≈»«¿»»ְִָ
אבינּו מעל אביכם לו)ּפירׁש עליהם,(שם הּמּטל הּׁשטרֿחֹוב מּפני – אחיו" יעקב מּפני אלֿארץ וּיל" : ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

יעקב  על .והּטילֹו ְֲִִַַֹ

(åè)íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî eðéúáà eãøiå©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´
:eðéúáàìå íéøöî eðì eòøiå íéaø©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦§©«£Ÿ¥«

i"yx£eÏ eÚ¯iÂ∑ רּבֹות צרֹות על ∑eÈ˙·‡ÏÂ.סבלנּו ּבאה ּכׁשּפרענּות ּבּקבר מצטערים ׁשהאבֹות מּכאן, «»≈»ְַַָָ¿«¬…≈ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
.יׂשראל  ְִֵָ

kÏÓ‡יד  ˙ÂÏ Ì˜¯Ó ÔÈcbÊ‡ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆ƒ¿«ƒ≈¿»¿»«¿»
zÚ„È z‡ Ï‡¯NÈ CeÁ‡ ¯Ó‡ Ô„k ÌB„‡„∆¡ƒ¿«¬«»ƒ¿»≈«¿¿««

:‡zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk ˙È»»»¿»ƒ«¿«¿»»

·ÌÈ¯ˆÓטו  ‡·˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙‰·‡ e˙Áe¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒ
È‡¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

iwqr lr mW htXdl oxd`e dWn¤§©£Ÿ§¦¨¥¨©¦§¥
."daixn in mde ,oird FzF`¨©¦§¥¥§¦¨

ía Lãwiåïøäàå äLî eúnL Y ©¦¨¥¨¤¥Ÿ¤§©£Ÿ
íãé-ìò¯in" lr "mA" WxtOW d`xp ©¨¨¦§¤¤§¨¥¨©¥

dWn Ewl daixn iciÎlrW ,"daixn§¦¨¤©§¥§¦¨¨¤
"miOA dwFl" lirl azMW FnkE ,oxd`e§©£Ÿ§¤¨©§¥¤©©¦

)i"gpe oexkfd xtqe m"`x(dpEMdW xWt` K` .©¤§¨¤©©¨¨
,wEqRA mixMfPd "l`xUi ipA" lr mB©©§¥¦§¨¥©¦§¨¦©¨
xEn`M ,oxd`e dWn Ewl mciÎlrW¤©¨¨¨¤§©£Ÿ¨¨

mixacA)fl ,`('d sP`zd iA mB" : ¦§¨¦©¦¦§©©
."mW `az `l dY` mB xn`l mkllbA¦§©§¤¥Ÿ©©¨Ÿ¨Ÿ¨
ïéã äNBò àeä-Ceøa-LBãwäLkL¤§¤©¨¨¤¦

åéLc÷îa¯"mA" WxtOW d`xpmB ¦§ª¨¨¦§¤¤§¨¥¨©
.oxd`e dWn lr©¤§©£Ÿ

ïëå ,úBiøaä ìò Lc÷úîe éeàøé àeä¨¦§©¥©©§¦§¥
øîBà àeä¯.el ,gq miNdY ¥§¦¦

éLc÷nî íéäìà àøBð""E¯ixwY l` ¨¡Ÿ¦¦¦§¨¤©¦§¦
,"LiWCwOn" `N` "LiWCwOn"¦¦§¨¤¤¨¦§ª¨¤
oiC dUFr `EdÎKExAÎWFcTdWMW¤§¤©¨¨¤¦
qNwznE dNrznE `xizn ,miwiCSA©©¦¦¦§¨¥¦§©¤¦§©¥

)my i"yx(.
øîBà àeä ïëå¯.b ,i `xwIe §¥¥©¦§¨

"Lãwà éáBø÷a"¯:mW i"WxaE ¦§©¤¨¥§©¦¨
mW i"Wx la` ."ixigaA ± iaFxwA"¦§©¦§¦©£¨©¦¨
z` wxe ,oMWOd lr "WcT`" Wxtn§¨¥¤¨¥©©¦§¨§©¤
lr FWxtn "caM` mrd lk ipR lre"§©§¥¨¨¨¤¨¥§¨§©
oeiMW ,xnFl Wie .`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¥©¤¥¨
sicrd ,"mA WcTIe" oFWl xMfp o`MW¤¨¦§¨§©¦¨¥¨¤¡¦

."WcT` iaFxwA" wEqRd `iadlci dxez §¨¦©¨¦§©¤¨¥

(ci)éçàìàøNé Eäàø äî Y ¨¦¦§¨¥¨¨¨
äåçà ïàk øékæäì¯`id dWBcdd §©§¦¨©£¨©©§¨¨¦

deg` xiMfdl mFwn oi`W ,"o`M" lr©¨¤¥¨§©§¦©£¨
ExarW zFxSde zF`lYd xERiqA o`M̈§¦©§¨§©¨¤¨§
z` xiMfdl mikixv Eid `N` ,dYr cr©©¨¤¨¨§¦¦§©§¦¤
drWA mdixaC sFqA deg`d oipr¦§©¨©£¨§¦§¥¤§¨¨
icM ,fi wEqtA mvx`A xFarl EWwAW¤¦§©£§©§¨§¨§¥

xFarl mdl EpYi deg`d zEkfAW)ld` ¤¦§¨©£¨¦§¨¤©£
awri(.

éða ,eðçðà íéçà :Bì øîà àlà¤¨¨©©¦£©§§¥
Bì øîàpL ,íäøáà¯.bi ,eh ziW`xA ©§¨¨¤¤¡©§¥¦

äéä eðéðL ìòå ,"Eòøæ äéäé øâ ék"¦¥¦§¤©§£§©§¥¨¨
Bòøôì áBçä BúBà¯did aFgd iM ©§¨§¦©¨¨

wgvi lW Frxf lr lHEn)f ,el my i"yx(. ¨©©§¤¦§¨
`le ,"l`xUi Lig`" Exn`X dn Edfe§¤©¤¨§¨¦¦§¨¥§Ÿ
lr dzid FzpEMW ,"l`xUi ipA"§¥¦§¨¥¤©¨¨¨§¨©

eUr lW eig` ,`aq l`xUi)likyn t"r ¦§¨¥¨¨¨¦¤¥¨
cecl(.

äàìzä ìk úà zòãé äzàY ©¨¨©§¨¥¨©§¨¨
eðéáà ìòî íëéáà Løt Cëéôì¯ §¦¨¥©£¦¤¥©¨¦

dY` `le ,xar oFWl "Yrci dY`" Edfe§¤©¨¨©§¨§¨¨§Ÿ©¨
lM z` W`xn rci eUrW EpidC ,rcFi¥©§©§¤¥¨¨©¥Ÿ¤¨
afr okle ,xFarl cizr `EdW d`lYd©§¨¨¤¨¦©£§¨¥¨©

eig` awri z`)cecl likyn(. ¤©£Ÿ¨¦
øîàpL¯ciÎiazM dOkA `Ed oM ¤¤¡©¥§©¨¦§¥¨

.inFx qEtcaE¦§¦
"åéçà á÷òé éðtî õøà ìà Cìiå"¯ ©¥¤¤¤¤¦§¥©£Ÿ¨¦

mWA) f wEqR mW i"WxaE .e ,el mẄ§©¦¨¨§¥
dcB` Wxcn(ipRn ,eig` awri ipRn" : ¦§©©¨¨¦§¥©£Ÿ¨¦¦§¥

Lrxf didi xb iM zxifB lW aFg xhW§©¤§¥©¦¥¦§¤©§£
Kl` :xn` ,wgvi lW Frxf lr lHEOd©¨©©§¤¦§¨¨©¥¥
dpYOA `l wlg il oi` ,o`Mn il¦¦¨¥¦¥¤Ÿ©©¨¨
oFrxtA `le ,z`Gd ux`d Fl dpYPW¤¦§¨¨¨¤©Ÿ§Ÿ§¦§

."xhXd©§¨
íäéìò ìhnä áBç-øèMä éðtî¯lr ¦§¥©§©©ª¨£¥¤©

.eUre awri©£Ÿ§¥¨
á÷òé ìò Bìéhäå¯± dprHd mEIq §¦¦©©£Ÿ¦©©£¨

.fi wEqR oOwl i"Wx d`xeh dxez §¥©¦§©¨¨
(eh)eðì eòøiåúBaø úBøö eðìáñ Y ©¨¥¨¨©§¨©

¯ErxIe" wx o`M aEzMW s` ,WExiR¥©¤¨¨©©¨¥
oeiM K` ,drx wx mdl EUrW ,"Epl̈¤¨¨¤©¨¨©¥¨

xnF` `Ed xg` mFwnAW)e ,ek mixac(: ¤§¨©¥¥
EpYIe EpEPrie mixvOd Epz` ErxIe"©¨¥Ÿ¨©¦§¦©§©©¦§
o`M mBW ixd ,"dWw dcFar Epilr̈¥£¨¨¨£¥¤©¨

zFAx zFxvl dpEMd)`"eb(Evx dfaE . ©©¨¨§¨©¨¤¨
zxifBn xzFi dAxd ElaQW mdl xnFl©¨¤¤¨§©§¥¥¦§¥©
,xnFlM ,"Lrxf didi xb iM" lW zExBd©¥¤¦¥¦§¤©§£§©
mkliaWA Eplaq Ep`e mYlSp mY ©̀¤¦©§¤§¨¨©§¦§¦§¤

)cecl likyn(.
eðéúBáàìåúBáàäL ïàkî Y §©£¥¦¨¤¨¨

äàa úeðòøtLk øáwa íéøòèöî¦§©£¦©¤¤§¤ª§¨¨¨
ìàøNé ìò¯dpEMdW xnFl oi`W ©¦§¨¥¤¥©¤©©¨¨

f` iM ,mixvnA Exrhvd mdizFa`W¤£¥¤¦§©£§¦§©¦¦¨
:zFxFCd xcq itl xnFl Kixv did̈¨¨¦©§¦¥¤©

Eple EpizFa`l ErxIe)`"eb(didW F` . ©¨¥©£¥§¨¤¨¨
Epl mixvn ErxIe :xnFl Kixv̈¦©©¨¥¦§©¦¨
FzF`AW FrnWn did f`W ,EpizFa`le§©£¥¤¨¨¨©§¨¤§
la` ,EpizFa`l Erxd Epl ErxdW otF`¤¤¥¥¨¥¥©£¥£¨

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iriax meil inei xeriy

(æè)Càìî çìLiå eðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½©¦§©´©§½̈
äö÷ øéò Lã÷á eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§§¨¥½¦−§¥¬

:Eìeáâ§¤«
i"yx£eÏ˜ ÚÓLiÂ∑אבינּו ׁשּברכנּו כז)ּבּברכה ונענים (בראשית צֹועקים ׁשאנּו יעקב", קֹול "הּקל :.C‡ÏÓ∑ «ƒ¿«…≈ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ«¿»

ואֹומר "מלאכים", קרּואים ׁשהּנביאים מּכאן, מׁשה. לו)זה ב האלהים"(ד"ה ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו :. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

(æé)àìå íøëáe äãNa øáòð àì Eöøàá àp-äøaòð©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ
ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî äzLð¦§¤−¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´

:Eìáb øáòð-øLà ãò ìåàîNe§½Ÿ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‡pŒ‰¯aÚ∑הירּׁשה על לעֹורר ל לנּואין עׂשה החֹוב, ּפרעּת ׁשּלא ּכׁשם ארץֿיׂשראל, ׁשל «¿¿»»¿«¿∆ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ארצ ּדר לעבר מעט ·‡¯.עזר ÈÓ ‰zL ‡ÏÂ∑(רבה אמר (במדבר ּכ אּלא לֹומר, צרי היה ּבֹורֹות" "מי ְְֲֵֶֶֶֶַַַֹ¿…ƒ¿∆≈¿≈ִֵֶַַַָָָָָ
להנאתכם. ּומים אכל מּכם נקנה אּלא מּמּנּו, נׁשּתה לא לׁשּתֹות, ּובאר לאכל מן ּבידינּו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹמׁשה:

אׁשּפיזֹו את להּנֹות ּכדי החנוני, מן יקנה לאכל, ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשאףֿעלּֿפי לאכסנאי, CÏ.מּכאן CÏn‰ C¯c ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ∆∆«∆∆≈≈
'B‚Â∑ לאכל ּולכאן לכאן יּטּו ולא ּבהמּתנּו את חֹוסמים .אנּו ¿ְְְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹֹ

ÁÏLeטז  ‡˙BÏˆ ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¿«ƒ¿»»¿«
‡Á‡ ‡‰Â ÌÈ¯ˆnÓ ‡˜t‡Â ‡Î‡ÏÓ«¿»»¿«¿»»ƒƒ¿»ƒ¿»¬«¿»

:CÓeÁz ¯ËÒ·c ‡z¯˜ Ì˜¯·ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿»

Ì¯Î·eיז  Ï˜Áa ¯aÚ ‡Ï CÚ¯‡a ÔÚk ¯aÚ¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ««¬«ƒ¿«
‡Ï ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzL ‡ÏÂ¿»ƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈»
:CÓeÁz ¯aÚc „Ú ‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»«ƒ¿ƒ«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,mixvn zaizA rvn`A wiqtdW oeiM¥¨¤¦§¦¨¤§©§¥©¦§©¦
mixvOdW FrnWnErxdEpizFa`e ,Epl ©§¨¤©¦§¦¥¥¨©£¥

ExrhvdEpl ErxdX dOn)likyn t"r ¦§©£¦©¤¥¥¨
cecl(ExMfEdW "EpizFa`le"W ipRn F` .¦§¥¤§©£¥¤§§

zNgzA mixMfPd "EpizFa`" md o`M̈¥£¥©¦§¨¦¦§¦©
,"dnixvn EpizFa` Ecxie" wEqRd©¨©¥§£¥¦§©§¨
cFr lM ixde ,eipaE awri Eid mdOW¤¥¤¨©£Ÿ¨¨©£¥¨
ligzd `l ig did mihaXd cg`W¤¤¨©§¨¦¨¨©Ÿ¦§¦
okYi `l oM m` ,mixvnA cEArXd©¦§§¦§©¦¦¥Ÿ¦¨¥
"EpizFa`"l WOn ErxdW xnFl©¤¥¥©¨©£¥

)yeal(.fh dxez

(fh)eðì÷ òîLiåeðëøaL äëøaa Y ©¦§©Ÿ¥©§¨¨¤¥§¨
eðéáà¯,wgvi lr dpEMd zEhWtA ¨¦§©§©©¨¨©¦§¨

Kixv K` .awril oM xn`W df `EdW¤¤¤¨©¥§©£Ÿ©¨¦
mzq ixdW ,"Epia`" hwPX dn oEIr¦©¤¨©¨¦¤£¥§¨
lr dpEMd i"Wx ixacA o`M "Epia`"¨¦¨§¦§¥©¦©©¨¨©

rid`x ,"Eppwf" `xwp wgvi EN`e ,aw ©£Ÿ§¦¦§¨¦§¨§¥¥§¥
qgiAW d`xpe .k wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨§¦§¤¤§©©
mWA mi`xwp zFa`d lM l`xUi ipal¦§¥¦§¨¥¨¨¨¦§¨¦§¥

.eUr lv` oMÎoi`XÎdn ,"Epia`"¨¦©¤¥¥¥¤¥¨
"á÷òé ìB÷ ìwä"¯did oM `l m` iM ©Ÿ©£Ÿ¦¦Ÿ¥¨¨

siqFO dnE ,"'d rnWIe" xnFl Kixv̈¦©©¦§©©¦
"EplFw")g"ty(mWM :mdl Exn` dfaE . ¥¨¤¨§¨¤§¥

mB mIwzY KM ,dnIwzd Ff dkxAW¤§¨¨¦§©§¨¨¦§©¥©
`liOnE ,ux`d zXExi lr dghadd©©§¨¨©§©¨¨¤¦¥¨

xFarl Epl zzl mY` mikixv)zlgp t"r §¦¦©¤¨¥¨©£
awri(.

íéðòðå íé÷òBö eðàL¯,xnFlM ¤¨£¦§©£¦§©
mB DA dzid wgvi lW Ff Fzxin`A©£¦¨¤¦§¨¨§¨¨©

d`xE .miprp md lFTd iciÎlrW ,dkxA§¨¨¤©§¥©¥©£¦§¥
migvFp oi`W" :g ,`l oOwl i"Wx mB©©¦§©¨¤¥§¦
."dWTaE dNtY iciÎlre ,mditA `N ¤̀¨§¦¤§©§¥§¦¨©¨¨
EpYie m`xil icM oM mdl xn` dWnE¤¨©¨¤¥§¥§¨§¨§¦§
Ewrvi oM `l m`W ,xFarl l`xUil§¦§¨¥©£¤¦Ÿ¥¦§£

mlFw rnWi `Ede 'd l`)dcya x`a(. ¤§¦§©¨
CàìîäLî äæ Y¯`l ixdW ©§¨¤Ÿ¤¤£¥Ÿ

iciÎlr `N` K`ln iciÎlr m`ivFd¦¨©§¥©§¨¤¨©§¥
xAcl K`ln glWIe :FWExiR Kke .dWn¤§¨¥©¦§©©§¨§©¥
Ep`ivFIe ,zFzF`d zFUrle drxR l ¤̀©§Ÿ§©£¨©¦¥

mixvOn dfÎiciÎlr ['d])m"`x(. ©§¥¤¦¦§©¦
,íéëàìî íééeø÷ íéàéápäL ïàkî¦¨¤©§¦¦§¦©§¨¦

øîBàå¯.fh ,el a minId ixaC §¥¦§¥©¨¦
"íéäìàä éëàìîa íéáòìî eéäiå"¯ ©¦§©§¦¦§©§£¥¨¡Ÿ¦

igElW mdW mi`iaPA mibirln©§¦¦©§¦¦¤¥§¥
`EdÎKExAÎWFcTd)w"cx(.fi dxez ©¨¨

(fi)Eöøàá àp äøaòðEì ïéà Y ©§§¨¨§©§¤¥§
øøBòì¯xrxrl)oexkfd xtq(. §¥§©§¥

íLk ,ìàøNé õøà ìL äMøéä ìò©©§ª¨¤¤¤¦§¨¥§¥
áBçä zòøt àlL¯dprHd mEIq Edf ¤Ÿ¨©§¨©¤¦©©£¨

.ci wEqtA DA EligzdW¤¦§¦¨§¨
Eöøà Cøc øáòì èòî øæò eðì äNò£¥¨¥¤§©©£Ÿ¤¤©§¤

¯dNigY xnFl EniCwd Ff dWTA iptle§¦§¥©¨¨¦§¦©§¦¨
icM ,"'ek dXExid lr xxFrl Ll oi`"¥§§¥©©§¨§¥
mkl xFfr` ip` m` :mFc` xn`i `NW¤ŸŸ©¡¦£¦¤¡¨¤
lr oFrhl KMÎxg` lkE` `l ,xFarl©£Ÿ©©©¨¦§©

dXExid)cec ixac(. ©§¨
øàá éî äzLð àìå"úBøBá éî" Y §Ÿ¦§¤¥§¥¥

éøö äéäøîBì C¯x`a inl dpEMd m` ¨¨¨¦©¦©©¨¨§¥§¥

x`A mdl wiRqn `l ixdW ,mFc` lW¤¡¤£¥Ÿ©§¦¨¤§¥
mrd lM xEar mFc` lW zg`)likyn ©©¤¡£¨¨¨

cecl(in md ixd "x`a in" :WExiRd F` .©¥¥§¥£¥¥¥
md ixde ,milgFfe miraFp mdW oirn©§¨¤¥§¦§£¦©£¥¥
Îdn ?mdn EYWi `l dOle ,xwtd¤§¥§¨¨Ÿ¦§¥¤©
miqPEkn min md "zFxFa in" oMÎoi`X¤¥¥¥¥©¦§¨¦

xwtd mpi`e)i"gp(`qxiBdW xirdlE . §¥¨¤§¥§¨¦¤©¦§¨
.zFx`a in :oFW`x qEtcA¦§¦¥§¥

LiL ét-ìò-óà :äLî øîà Ck àlà¤¨¨¨©Ÿ¤©©¦¤¥
ì øàáe ìëàì ïî eðéãéaàì ,úBzL §¨¥¨¤¡Ÿ§¥¦§Ÿ

ìëà íkî äð÷ð àlà ,epnî äzLð¦§¤¦¤¤¨¦§¤¦¤Ÿ¤
íëúàðäì íéîe¯xn`p `NW s`e ©¦©£¨©§¤§©¤Ÿ¤¡©

ÎlTn cnlp xaCd ,dlik` oipr wEqRA©¨¦§©£¦¨©¨¨¦§¨¦©
dxiknA mMxC oi`W min m`W ,xnFgë¤¤¦©¦¤¥©§¨¦§¦¨
,x`A mdl WIW iRÎlrÎs` zFpwl Evẍ¦§©©¦¤¥¨¤§¥
Îs` mgl mdn mipFw EidW oMWÎlM̈¤¥¤¨¦¥¤¤¤©

on mdl WIW iRÎlr)cecl likyn(. ©¦¤¥¨¤¨
ét-ìò-óàL éàðñëàì ïàkîLiL ¦¨§©§¨©¤©©¦¤¥

éðåðçä ïî äð÷é ,ìëàì Bãéa¯lrAn §¨¤¡Ÿ¦§¤¦©¤§¨¦¦©©
ok`e .ipepg Fnvr `EdW Fnvr ziAd©©¦©§¤©§¤§¨¦§¨¥
lrAn dpwi :`qxiBd oFW`x qEtcA¦§¦©¦§¨¦§¤¦©©

.ziAd©©¦
BæétLà úà úBpäì éãk¯.FNW gx`n §¥§©¤ª§¦§¨¥©¤

o`M dpEMdW azM oFxMGd xtqaE§¥¤©¦¨¨©¤©©¨¨¨
mFwnl riBde KxCA KNdOW i`pqk`l§©§§©¤§©¥©¤¤§¦¦©§¨
dpwIW `id ux` KxC zCn ,mIEqn§¨¦©¤¤¤¤¦¤¦§¤
zFpdl icM ,mFwn FzF` lW ipepgdn¥©¤§¨¦¤¨§¥§¨

.mFwOd lrA z ¤̀©©©¨
'Bâå Cìð Cìnä CøcíéîñBç eðà Y ¤¤©¤¤¥¥§¨§¦



סי zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iriax meil inei xeriy

ß fenz 'f iriax mei ß

(ãé)íBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®
éçà øîà äkäàìzä-ìk úà zòãé äzà ìàøNé E ³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨©§¨−̈

:eðúàöî øLà£¤¬§¨¨«§
i"yx£NÈ EÈÁ‡Ï‡¯∑לֹו ׁשּנאמר אברהם, ּבני אנחנּו, אחים לֹו: אמר אּלא אחוה? ּכאן להזּכיר ראה מה »ƒƒ¿»≈ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

טו) לפרעֹו(בראשית החֹוב אֹותֹו היה ׁשנינּו ועל ,"זרע יהיה "ּכיֿגר :.‰‡Ïz‰ŒÏk ˙‡ zÚ„È ‰z‡∑לפיכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ«»»«¿»≈»«¿»»ְִָ
אבינּו מעל אביכם לו)ּפירׁש עליהם,(שם הּמּטל הּׁשטרֿחֹוב מּפני – אחיו" יעקב מּפני אלֿארץ וּיל" : ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

יעקב  על .והּטילֹו ְֲִִַַֹ

(åè)íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî eðéúáà eãøiå©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´
:eðéúáàìå íéøöî eðì eòøiå íéaø©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦§©«£Ÿ¥«

i"yx£eÏ eÚ¯iÂ∑ רּבֹות צרֹות על ∑eÈ˙·‡ÏÂ.סבלנּו ּבאה ּכׁשּפרענּות ּבּקבר מצטערים ׁשהאבֹות מּכאן, «»≈»ְַַָָ¿«¬…≈ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
.יׂשראל  ְִֵָ

kÏÓ‡יד  ˙ÂÏ Ì˜¯Ó ÔÈcbÊ‡ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆ƒ¿«ƒ≈¿»¿»«¿»
zÚ„È z‡ Ï‡¯NÈ CeÁ‡ ¯Ó‡ Ô„k ÌB„‡„∆¡ƒ¿«¬«»ƒ¿»≈«¿¿««

:‡zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk ˙È»»»¿»ƒ«¿«¿»»

·ÌÈ¯ˆÓטו  ‡·˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙‰·‡ e˙Áe¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒ
È‡¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

iwqr lr mW htXdl oxd`e dWn¤§©£Ÿ§¦¨¥¨©¦§¥
."daixn in mde ,oird FzF`¨©¦§¥¥§¦¨

ía Lãwiåïøäàå äLî eúnL Y ©¦¨¥¨¤¥Ÿ¤§©£Ÿ
íãé-ìò¯in" lr "mA" WxtOW d`xp ©¨¨¦§¤¤§¨¥¨©¥

dWn Ewl daixn iciÎlrW ,"daixn§¦¨¤©§¥§¦¨¨¤
"miOA dwFl" lirl azMW FnkE ,oxd`e§©£Ÿ§¤¨©§¥¤©©¦

)i"gpe oexkfd xtqe m"`x(dpEMdW xWt` K` .©¤§¨¤©©¨¨
,wEqRA mixMfPd "l`xUi ipA" lr mB©©§¥¦§¨¥©¦§¨¦©¨
xEn`M ,oxd`e dWn Ewl mciÎlrW¤©¨¨¨¤§©£Ÿ¨¨

mixacA)fl ,`('d sP`zd iA mB" : ¦§¨¦©¦¦§©©
."mW `az `l dY` mB xn`l mkllbA¦§©§¤¥Ÿ©©¨Ÿ¨Ÿ¨
ïéã äNBò àeä-Ceøa-LBãwäLkL¤§¤©¨¨¤¦

åéLc÷îa¯"mA" WxtOW d`xpmB ¦§ª¨¨¦§¤¤§¨¥¨©
.oxd`e dWn lr©¤§©£Ÿ

ïëå ,úBiøaä ìò Lc÷úîe éeàøé àeä¨¦§©¥©©§¦§¥
øîBà àeä¯.el ,gq miNdY ¥§¦¦

éLc÷nî íéäìà àøBð""E¯ixwY l` ¨¡Ÿ¦¦¦§¨¤©¦§¦
,"LiWCwOn" `N` "LiWCwOn"¦¦§¨¤¤¨¦§ª¨¤
oiC dUFr `EdÎKExAÎWFcTdWMW¤§¤©¨¨¤¦
qNwznE dNrznE `xizn ,miwiCSA©©¦¦¦§¨¥¦§©¤¦§©¥

)my i"yx(.
øîBà àeä ïëå¯.b ,i `xwIe §¥¥©¦§¨

"Lãwà éáBø÷a"¯:mW i"WxaE ¦§©¤¨¥§©¦¨
mW i"Wx la` ."ixigaA ± iaFxwA"¦§©¦§¦©£¨©¦¨
z` wxe ,oMWOd lr "WcT`" Wxtn§¨¥¤¨¥©©¦§¨§©¤
lr FWxtn "caM` mrd lk ipR lre"§©§¥¨¨¨¤¨¥§¨§©
oeiMW ,xnFl Wie .`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¥©¤¥¨
sicrd ,"mA WcTIe" oFWl xMfp o`MW¤¨¦§¨§©¦¨¥¨¤¡¦

."WcT` iaFxwA" wEqRd `iadlci dxez §¨¦©¨¦§©¤¨¥

(ci)éçàìàøNé Eäàø äî Y ¨¦¦§¨¥¨¨¨
äåçà ïàk øékæäì¯`id dWBcdd §©§¦¨©£¨©©§¨¨¦

deg` xiMfdl mFwn oi`W ,"o`M" lr©¨¤¥¨§©§¦©£¨
ExarW zFxSde zF`lYd xERiqA o`M̈§¦©§¨§©¨¤¨§
z` xiMfdl mikixv Eid `N` ,dYr cr©©¨¤¨¨§¦¦§©§¦¤
drWA mdixaC sFqA deg`d oipr¦§©¨©£¨§¦§¥¤§¨¨
icM ,fi wEqtA mvx`A xFarl EWwAW¤¦§©£§©§¨§¨§¥

xFarl mdl EpYi deg`d zEkfAW)ld` ¤¦§¨©£¨¦§¨¤©£
awri(.

éða ,eðçðà íéçà :Bì øîà àlà¤¨¨©©¦£©§§¥
Bì øîàpL ,íäøáà¯.bi ,eh ziW`xA ©§¨¨¤¤¡©§¥¦

äéä eðéðL ìòå ,"Eòøæ äéäé øâ ék"¦¥¦§¤©§£§©§¥¨¨
Bòøôì áBçä BúBà¯did aFgd iM ©§¨§¦©¨¨

wgvi lW Frxf lr lHEn)f ,el my i"yx(. ¨©©§¤¦§¨
`le ,"l`xUi Lig`" Exn`X dn Edfe§¤©¤¨§¨¦¦§¨¥§Ÿ
lr dzid FzpEMW ,"l`xUi ipA"§¥¦§¨¥¤©¨¨¨§¨©

eUr lW eig` ,`aq l`xUi)likyn t"r ¦§¨¥¨¨¨¦¤¥¨
cecl(.

äàìzä ìk úà zòãé äzàY ©¨¨©§¨¥¨©§¨¨
eðéáà ìòî íëéáà Løt Cëéôì¯ §¦¨¥©£¦¤¥©¨¦

dY` `le ,xar oFWl "Yrci dY`" Edfe§¤©¨¨©§¨§¨¨§Ÿ©¨
lM z` W`xn rci eUrW EpidC ,rcFi¥©§©§¤¥¨¨©¥Ÿ¤¨
afr okle ,xFarl cizr `EdW d`lYd©§¨¨¤¨¦©£§¨¥¨©

eig` awri z`)cecl likyn(. ¤©£Ÿ¨¦
øîàpL¯ciÎiazM dOkA `Ed oM ¤¤¡©¥§©¨¦§¥¨

.inFx qEtcaE¦§¦
"åéçà á÷òé éðtî õøà ìà Cìiå"¯ ©¥¤¤¤¤¦§¥©£Ÿ¨¦

mWA) f wEqR mW i"WxaE .e ,el mẄ§©¦¨¨§¥
dcB` Wxcn(ipRn ,eig` awri ipRn" : ¦§©©¨¨¦§¥©£Ÿ¨¦¦§¥

Lrxf didi xb iM zxifB lW aFg xhW§©¤§¥©¦¥¦§¤©§£
Kl` :xn` ,wgvi lW Frxf lr lHEOd©¨©©§¤¦§¨¨©¥¥
dpYOA `l wlg il oi` ,o`Mn il¦¦¨¥¦¥¤Ÿ©©¨¨
oFrxtA `le ,z`Gd ux`d Fl dpYPW¤¦§¨¨¨¤©Ÿ§Ÿ§¦§

."xhXd©§¨
íäéìò ìhnä áBç-øèMä éðtî¯lr ¦§¥©§©©ª¨£¥¤©

.eUre awri©£Ÿ§¥¨
á÷òé ìò Bìéhäå¯± dprHd mEIq §¦¦©©£Ÿ¦©©£¨

.fi wEqR oOwl i"Wx d`xeh dxez §¥©¦§©¨¨
(eh)eðì eòøiåúBaø úBøö eðìáñ Y ©¨¥¨¨©§¨©

¯ErxIe" wx o`M aEzMW s` ,WExiR¥©¤¨¨©©¨¥
oeiM K` ,drx wx mdl EUrW ,"Epl̈¤¨¨¤©¨¨©¥¨

xnF` `Ed xg` mFwnAW)e ,ek mixac(: ¤§¨©¥¥
EpYIe EpEPrie mixvOd Epz` ErxIe"©¨¥Ÿ¨©¦§¦©§©©¦§
o`M mBW ixd ,"dWw dcFar Epilr̈¥£¨¨¨£¥¤©¨

zFAx zFxvl dpEMd)`"eb(Evx dfaE . ©©¨¨§¨©¨¤¨
zxifBn xzFi dAxd ElaQW mdl xnFl©¨¤¤¨§©§¥¥¦§¥©
,xnFlM ,"Lrxf didi xb iM" lW zExBd©¥¤¦¥¦§¤©§£§©
mkliaWA Eplaq Ep`e mYlSp mY ©̀¤¦©§¤§¨¨©§¦§¦§¤

)cecl likyn(.
eðéúBáàìåúBáàäL ïàkî Y §©£¥¦¨¤¨¨

äàa úeðòøtLk øáwa íéøòèöî¦§©£¦©¤¤§¤ª§¨¨¨
ìàøNé ìò¯dpEMdW xnFl oi`W ©¦§¨¥¤¥©¤©©¨¨

f` iM ,mixvnA Exrhvd mdizFa`W¤£¥¤¦§©£§¦§©¦¦¨
:zFxFCd xcq itl xnFl Kixv did̈¨¨¦©§¦¥¤©

Eple EpizFa`l ErxIe)`"eb(didW F` . ©¨¥©£¥§¨¤¨¨
Epl mixvn ErxIe :xnFl Kixv̈¦©©¨¥¦§©¦¨
FzF`AW FrnWn did f`W ,EpizFa`le§©£¥¤¨¨¨©§¨¤§
la` ,EpizFa`l Erxd Epl ErxdW otF`¤¤¥¥¨¥¥©£¥£¨

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iriax meil inei xeriy

(æè)Càìî çìLiå eðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½©¦§©´©§½̈
äö÷ øéò Lã÷á eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§§¨¥½¦−§¥¬

:Eìeáâ§¤«
i"yx£eÏ˜ ÚÓLiÂ∑אבינּו ׁשּברכנּו כז)ּבּברכה ונענים (בראשית צֹועקים ׁשאנּו יעקב", קֹול "הּקל :.C‡ÏÓ∑ «ƒ¿«…≈ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ«¿»

ואֹומר "מלאכים", קרּואים ׁשהּנביאים מּכאן, מׁשה. לו)זה ב האלהים"(ד"ה ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו :. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

(æé)àìå íøëáe äãNa øáòð àì Eöøàá àp-äøaòð©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ
ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî äzLð¦§¤−¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´

:Eìáb øáòð-øLà ãò ìåàîNe§½Ÿ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‡pŒ‰¯aÚ∑הירּׁשה על לעֹורר ל לנּואין עׂשה החֹוב, ּפרעּת ׁשּלא ּכׁשם ארץֿיׂשראל, ׁשל «¿¿»»¿«¿∆ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ארצ ּדר לעבר מעט ·‡¯.עזר ÈÓ ‰zL ‡ÏÂ∑(רבה אמר (במדבר ּכ אּלא לֹומר, צרי היה ּבֹורֹות" "מי ְְֲֵֶֶֶֶַַַֹ¿…ƒ¿∆≈¿≈ִֵֶַַַָָָָָ
להנאתכם. ּומים אכל מּכם נקנה אּלא מּמּנּו, נׁשּתה לא לׁשּתֹות, ּובאר לאכל מן ּבידינּו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹמׁשה:

אׁשּפיזֹו את להּנֹות ּכדי החנוני, מן יקנה לאכל, ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשאףֿעלּֿפי לאכסנאי, CÏ.מּכאן CÏn‰ C¯c ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ∆∆«∆∆≈≈
'B‚Â∑ לאכל ּולכאן לכאן יּטּו ולא ּבהמּתנּו את חֹוסמים .אנּו ¿ְְְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹֹ

ÁÏLeטז  ‡˙BÏˆ ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¿«ƒ¿»»¿«
‡Á‡ ‡‰Â ÌÈ¯ˆnÓ ‡˜t‡Â ‡Î‡ÏÓ«¿»»¿«¿»»ƒƒ¿»ƒ¿»¬«¿»

:CÓeÁz ¯ËÒ·c ‡z¯˜ Ì˜¯·ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿»

Ì¯Î·eיז  Ï˜Áa ¯aÚ ‡Ï CÚ¯‡a ÔÚk ¯aÚ¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ««¬«ƒ¿«
‡Ï ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzL ‡ÏÂ¿»ƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈»
:CÓeÁz ¯aÚc „Ú ‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»«ƒ¿ƒ«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,mixvn zaizA rvn`A wiqtdW oeiM¥¨¤¦§¦¨¤§©§¥©¦§©¦
mixvOdW FrnWnErxdEpizFa`e ,Epl ©§¨¤©¦§¦¥¥¨©£¥

ExrhvdEpl ErxdX dOn)likyn t"r ¦§©£¦©¤¥¥¨
cecl(ExMfEdW "EpizFa`le"W ipRn F` .¦§¥¤§©£¥¤§§

zNgzA mixMfPd "EpizFa`" md o`M̈¥£¥©¦§¨¦¦§¦©
,"dnixvn EpizFa` Ecxie" wEqRd©¨©¥§£¥¦§©§¨
cFr lM ixde ,eipaE awri Eid mdOW¤¥¤¨©£Ÿ¨¨©£¥¨
ligzd `l ig did mihaXd cg`W¤¤¨©§¨¦¨¨©Ÿ¦§¦
okYi `l oM m` ,mixvnA cEArXd©¦§§¦§©¦¦¥Ÿ¦¨¥
"EpizFa`"l WOn ErxdW xnFl©¤¥¥©¨©£¥

)yeal(.fh dxez

(fh)eðì÷ òîLiåeðëøaL äëøaa Y ©¦§©Ÿ¥©§¨¨¤¥§¨
eðéáà¯,wgvi lr dpEMd zEhWtA ¨¦§©§©©¨¨©¦§¨

Kixv K` .awril oM xn`W df `EdW¤¤¤¨©¥§©£Ÿ©¨¦
mzq ixdW ,"Epia`" hwPX dn oEIr¦©¤¨©¨¦¤£¥§¨
lr dpEMd i"Wx ixacA o`M "Epia`"¨¦¨§¦§¥©¦©©¨¨©

rid`x ,"Eppwf" `xwp wgvi EN`e ,aw ©£Ÿ§¦¦§¨¦§¨§¥¥§¥
qgiAW d`xpe .k wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨§¦§¤¤§©©
mWA mi`xwp zFa`d lM l`xUi ipal¦§¥¦§¨¥¨¨¨¦§¨¦§¥

.eUr lv` oMÎoi`XÎdn ,"Epia`"¨¦©¤¥¥¥¤¥¨
"á÷òé ìB÷ ìwä"¯did oM `l m` iM ©Ÿ©£Ÿ¦¦Ÿ¥¨¨

siqFO dnE ,"'d rnWIe" xnFl Kixv̈¦©©¦§©©¦
"EplFw")g"ty(mWM :mdl Exn` dfaE . ¥¨¤¨§¨¤§¥

mB mIwzY KM ,dnIwzd Ff dkxAW¤§¨¨¦§©§¨¨¦§©¥©
`liOnE ,ux`d zXExi lr dghadd©©§¨¨©§©¨¨¤¦¥¨

xFarl Epl zzl mY` mikixv)zlgp t"r §¦¦©¤¨¥¨©£
awri(.

íéðòðå íé÷òBö eðàL¯,xnFlM ¤¨£¦§©£¦§©
mB DA dzid wgvi lW Ff Fzxin`A©£¦¨¤¦§¨¨§¨¨©

d`xE .miprp md lFTd iciÎlrW ,dkxA§¨¨¤©§¥©¥©£¦§¥
migvFp oi`W" :g ,`l oOwl i"Wx mB©©¦§©¨¤¥§¦
."dWTaE dNtY iciÎlre ,mditA `N ¤̀¨§¦¤§©§¥§¦¨©¨¨
EpYie m`xil icM oM mdl xn` dWnE¤¨©¨¤¥§¥§¨§¨§¦§
Ewrvi oM `l m`W ,xFarl l`xUil§¦§¨¥©£¤¦Ÿ¥¦§£

mlFw rnWi `Ede 'd l`)dcya x`a(. ¤§¦§©¨
CàìîäLî äæ Y¯`l ixdW ©§¨¤Ÿ¤¤£¥Ÿ

iciÎlr `N` K`ln iciÎlr m`ivFd¦¨©§¥©§¨¤¨©§¥
xAcl K`ln glWIe :FWExiR Kke .dWn¤§¨¥©¦§©©§¨§©¥
Ep`ivFIe ,zFzF`d zFUrle drxR l ¤̀©§Ÿ§©£¨©¦¥

mixvOn dfÎiciÎlr ['d])m"`x(. ©§¥¤¦¦§©¦
,íéëàìî íééeø÷ íéàéápäL ïàkî¦¨¤©§¦¦§¦©§¨¦

øîBàå¯.fh ,el a minId ixaC §¥¦§¥©¨¦
"íéäìàä éëàìîa íéáòìî eéäiå"¯ ©¦§©§¦¦§©§£¥¨¡Ÿ¦

igElW mdW mi`iaPA mibirln©§¦¦©§¦¦¤¥§¥
`EdÎKExAÎWFcTd)w"cx(.fi dxez ©¨¨

(fi)Eöøàá àp äøaòðEì ïéà Y ©§§¨¨§©§¤¥§
øøBòì¯xrxrl)oexkfd xtq(. §¥§©§¥

íLk ,ìàøNé õøà ìL äMøéä ìò©©§ª¨¤¤¤¦§¨¥§¥
áBçä zòøt àlL¯dprHd mEIq Edf ¤Ÿ¨©§¨©¤¦©©£¨

.ci wEqtA DA EligzdW¤¦§¦¨§¨
Eöøà Cøc øáòì èòî øæò eðì äNò£¥¨¥¤§©©£Ÿ¤¤©§¤

¯dNigY xnFl EniCwd Ff dWTA iptle§¦§¥©¨¨¦§¦©§¦¨
icM ,"'ek dXExid lr xxFrl Ll oi`"¥§§¥©©§¨§¥
mkl xFfr` ip` m` :mFc` xn`i `NW¤ŸŸ©¡¦£¦¤¡¨¤
lr oFrhl KMÎxg` lkE` `l ,xFarl©£Ÿ©©©¨¦§©

dXExid)cec ixac(. ©§¨
øàá éî äzLð àìå"úBøBá éî" Y §Ÿ¦§¤¥§¥¥

éøö äéäøîBì C¯x`a inl dpEMd m` ¨¨¨¦©¦©©¨¨§¥§¥

x`A mdl wiRqn `l ixdW ,mFc` lW¤¡¤£¥Ÿ©§¦¨¤§¥
mrd lM xEar mFc` lW zg`)likyn ©©¤¡£¨¨¨

cecl(in md ixd "x`a in" :WExiRd F` .©¥¥§¥£¥¥¥
md ixde ,milgFfe miraFp mdW oirn©§¨¤¥§¦§£¦©£¥¥
Îdn ?mdn EYWi `l dOle ,xwtd¤§¥§¨¨Ÿ¦§¥¤©
miqPEkn min md "zFxFa in" oMÎoi`X¤¥¥¥¥©¦§¨¦

xwtd mpi`e)i"gp(`qxiBdW xirdlE . §¥¨¤§¥§¨¦¤©¦§¨
.zFx`a in :oFW`x qEtcA¦§¦¥§¥

LiL ét-ìò-óà :äLî øîà Ck àlà¤¨¨¨©Ÿ¤©©¦¤¥
ì øàáe ìëàì ïî eðéãéaàì ,úBzL §¨¥¨¤¡Ÿ§¥¦§Ÿ

ìëà íkî äð÷ð àlà ,epnî äzLð¦§¤¦¤¤¨¦§¤¦¤Ÿ¤
íëúàðäì íéîe¯xn`p `NW s`e ©¦©£¨©§¤§©¤Ÿ¤¡©

ÎlTn cnlp xaCd ,dlik` oipr wEqRA©¨¦§©£¦¨©¨¨¦§¨¦©
dxiknA mMxC oi`W min m`W ,xnFgë¤¤¦©¦¤¥©§¨¦§¦¨
,x`A mdl WIW iRÎlrÎs` zFpwl Evẍ¦§©©¦¤¥¨¤§¥
Îs` mgl mdn mipFw EidW oMWÎlM̈¤¥¤¨¦¥¤¤¤©

on mdl WIW iRÎlr)cecl likyn(. ©¦¤¥¨¤¨
ét-ìò-óàL éàðñëàì ïàkîLiL ¦¨§©§¨©¤©©¦¤¥

éðåðçä ïî äð÷é ,ìëàì Bãéa¯lrAn §¨¤¡Ÿ¦§¤¦©¤§¨¦¦©©
ok`e .ipepg Fnvr `EdW Fnvr ziAd©©¦©§¤©§¤§¨¦§¨¥
lrAn dpwi :`qxiBd oFW`x qEtcA¦§¦©¦§¨¦§¤¦©©

.ziAd©©¦
BæétLà úà úBpäì éãk¯.FNW gx`n §¥§©¤ª§¦§¨¥©¤

o`M dpEMdW azM oFxMGd xtqaE§¥¤©¦¨¨©¤©©¨¨¨
mFwnl riBde KxCA KNdOW i`pqk`l§©§§©¤§©¥©¤¤§¦¦©§¨
dpwIW `id ux` KxC zCn ,mIEqn§¨¦©¤¤¤¤¦¤¦§¤
zFpdl icM ,mFwn FzF` lW ipepgdn¥©¤§¨¦¤¨§¥§¨

.mFwOd lrA z ¤̀©©©¨
'Bâå Cìð Cìnä CøcíéîñBç eðà Y ¤¤©¤¤¥¥§¨§¦



zwgסב zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iriax meil inei xeriy

(çé)àöà áøça-ït éa øáòú àì íBãà åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬
:Eúàø÷ì¦§¨¤«

i"yx£E˙‡¯˜Ï ‡ˆ‡ ·¯ÁaŒÔt∑ וּיׁשמע אלֿה' "וּנצעק ואמרּתם: אביכם, ׁשהֹוריׁשכם ּבּקֹול מתּגאים אּתם ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
אבי ׁשהֹוריׁשני ּבּמה עליכם אצא ואני כז)קלנּו", תחיה"(בראשית חרּב "ועל :. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

(èé)-íàå äìòð älñîa ìàøNé-éða åéìà eøîàiå©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦
éîéîøác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð E ¥¤³¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøáòà éìâøa§©§©¬¤«¡«Ÿ̈
i"yx£¯·cŒÔÈ‡ ˜¯∑מּזיק ּדבר ׁשּום .אין «≈»»ְִֵַָָ

(ë)íòa Búàø÷ì íBãà àöiå øáòú àì øîàiå©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ¦§¨½§©¬
:ä÷æç ãéáe ãák̈¥−§¨¬£¨¨«

i"yx£‰˜ÊÁ „È·e∑עׂשו"(שם)זקננּוּבהבטחת ידי "והּידים :. ¿»¬»»ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

(àë)ïàîéå|èiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïúð íBãà ©§¨¥´¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬
ô :åéìòî ìàøNé¦§¨¥−¥«¨¨«

ÈÓeÁ˙aיח  ¯aÚ˙ ‡Ï ‰‡ÓB„‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¡»»»¿ƒ«ƒ¿ƒ
:C˙eÓ„˜Ï ˜Bt‡ ‡a¯Áa ÔÈÏË˜„a ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆»√»»

q˜יט  ‡LÈ·k Á¯‡a Ï‡¯NÈ Èa dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ»ƒ«
ÔB‰ÈÓc ·‰È‡Â È¯ÈÚ·e ‡‡ ÈzL CÈiÓ Ì‡Â¿ƒ«ƒƒ¿≈¬»¿ƒ«¿≈«¿≈

:¯aÚ‡ ÈÏ‚¯a LÈ·c Ìb˙t ˙ÈÏ „BÁÏ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¬ƒ»

d˙eÓ„˜Ïכ  ‰‡ÓB„‡ ˜Ùe ¯aÚ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿ƒ»¿«¡»»»√»≈
:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa¿≈«ƒ»«ƒ»

aÚÓÏ¯כא  Ï‡¯NÈ ˙È ˜·L ‰‡ÓB„‡ ·È¯ÒÂ¿»ƒ¡»»¿≈»ƒ¿»≈¿∆¿«
:d˙ÂlÓ Ï‡¯NÈ ‡ËÒe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

eðzîäa úà¯milFki Ki` oM `l m`W ¤§¤§¥¤¦Ÿ¥¥§¦
.l`nUE oini EHi `NW gihadl§©§¦©¤Ÿ¦¨¦§Ÿ
ìëàì ïàëìe ïàëì ehé àìå¯Edfe §Ÿ¦§¨§¨¤¡Ÿ§¤

oi`W ,"l`nUE oini dHp `l" WExiRd©¥Ÿ¦¤¨¦§Ÿ¤¥
xaM dGW ,milbxA dkildl dpEMd©©¨¨©£¦¨¨©§©¦¤¤§¨
`N` ,"mxkaE dcUA xFarp `l" Exn`̈§Ÿ©£§¨¤§¤¤¤¨
zFndAd W`x ziHd lr dpEMd o`M̈©©¨¨©©¨©Ÿ©§¥

miccSdn lFk`l)awri zlgp(.gi dxez ¤¡¥©§¨¦
(gi)Eúàø÷ì àöà áøça ïtY ¤©¤¤¥¥¦§¨¤

íëLéøBäL ìBwa íéàbúî ízà©¤¦§¨¦©¤¦§¤
íëéáà¯lAw dkxAd z` oMW ,awri £¦¤©£Ÿ¤¥¤©§¨¨¦¥

ElAw eixg` Frxf ENi`e ,calA awri©£Ÿ¦§¨§¦©§©£¨¦§
Eprh l`xUi ipA ,xnFlM .dXExiA z`fŸ¦¨§©§¥¦§¨¥¨£
KM lre ,awrIn dkxAd z` ElAw mdW¤¥¦§¤©§¨¨¦©£Ÿ§©¨
wx `N` mdl dkxA Ff oi`W mFc` Epr̈¡¤¥§¨¨¨¤¤¨©

.dXExi§¨
ízøîàå¯.fh wEqR lirl ©£©§¤§¥¨

éðàå ,"eðì÷ òîLiå 'ä ìà ÷òöpå"©¦§©¤©¦§©Ÿ¥©£¦
éáà éðLéøBäL äna íëéìò "àöà"¥¥£¥¤©¤¤¦©¦¨¦

¯,wgvIn dkxAd z` lATW ,eUr¥¨¤¦¥¤©§¨¨¦¦§¨
Wie .eixg` Frxfl DzF` WixFd eUre§¥¨¦¨§©§©£¨§¥

dkxA Ff oi`W ,mFc` orh dfAW xnFl©¤¨¤¨©¡¤¥§¨¨
wxW dipzd Wi f`W ,dkxA lEn§¨¨¤¨¥©§¨¨¤©
lrn FNr YwxtE ,cixY xW`M"©£¤¨¦¨©§¨ª¥©

"Lx`Ev)my i"yxae n ,fk ziy`xa(Ff `N` , ©¨¤¤¨
.dipzd oi` dfaE ,dXExi cbpM dXExi§¨§¤¤§¨¨¤¥©§¨¨
,"oR" xn` okNW "dcVA x`A"d azke§¨©©§¥©¨¤¤¨¥¨©¤
z` gSpY axgd lW dXExid `OW¤¨©§¨¤©¤¤§©¥©¤

.awri lFw lW dXExid©§¨¤©£Ÿ
"äéçú Eaøç ìòå"¯.n ,fk ziW`xA §©©§§¦§¤§¥¦

oM Wxtn`le) "axgA" xn`PX dOn §¨¥¥¦©¤¤¡©©¤¤§Ÿ
axgA(drEcid axgd lr dxFOd , §¤¤©¤©©¤¤©§¨

mdia` mWixFdW)oexkfd xtq(d`xE . ¤¦¨£¦¤§¥
axga Ftcx lr" :`i ,` qFnr i"Wx©¦¨©¨§©¤¤
`v` axgA oR xn`PW ± eig`̈¦¤¤¡©¤©¤¤¥¥
xnFWe FR` sxFh EPcFr mbe ,Lz`xwl¦§¨¤§©¤¥©§¥
oOwl i"Wx d`xE ."FA xfg `le ,Fzxar¤§¨§Ÿ¨©§¥©¦§©¨

zEpOE`" :h ,`lzFOE`dmi`AW ¨¨¤¨¦
."digz LAxg lre xn`PW ,axgA©¤¤¤¤¡©§©©§§¦§¤
,eipal oM WixFd eUrW xg`NW d`xpe§¦§¤¤§©©¤¥¨¦¥§¨¨
lM lW zEpOE`l axgd KRdp¤§©©¤¤§¨¤¨

.zFOE`dhi dxez ¨

(hi)øác ïéà ÷øíeL "ïéà" Y ©¥¨¨¥
E÷éfî "øác"¯"wx" WxtOW xWt` ¨¨©¦§¤§¨¤§¨¥©

mEW Fl didi `NW ,hErin oFWNn¦§¦¤Ÿ¦§¤
.wGide hErink dxez ¦§¤¥

(k)ä÷æç ãéáe:[Bð÷æ] úçèáäa Y §¨£¨¨§©§¨©§¥
¯ciÎiazM dAxdA `qxiBd oM¥©¦§¨§©§¥¦§¥¨

x`WaE .cFre ,mipFW`x miqEtcE§¦¦¦§¦§¨
dpEMd zFrCd lklE .Eppwf :miqEtCd©§¦§¥¥§¨©¥©©¨¨

.wgvil§¦§¨
"åNò éãé íéãiäå"¯,fk ziW`xA §©¨©¦§¥¥¨§¥¦

,"zghadA" xn` micId iAB .ak©¥©¨©¦¨©§©§¨©
,"ipWixFdW" xn` axg iAB ENi`e§¦©¥¤¤¨©¤¦©¦
xnFl KIW `l micId lrW ipRn¦§¥¤©©¨©¦Ÿ©¨©
zxaFr axgd oMÎoi`XÎdn ,dXExi§¨©¤¥¥©¤¤¤¤
E`vIW xn`p `NX dnE .dXExiA¦¨©¤Ÿ¤¡©¤¨§
zghadW ipRn xnFl Wi ,"axgA"©¤¤¥©¦§¥¤©§¨©
zXExin xzFi dlFcB "eUr ici micId"©¨©¦§¥¥¨§¨¥¦©
dXExid ixdW ,"digz LAxg lre"§©©§§¦§¤¤£¥©§¨
oMÎoi`XÎdn ,oFgSp dgihan Dpi ¥̀¨©§¦¨¦¨©¤¥¥

.dghad`k dxez ©§¨¨

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy

ß fenz 'g iying mei ß

(áë)øä äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨¨«¥−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑,עליהם ּגזרה ׁשּנגזרה מאֹותם אחד ּבהן היה ׁשּלא לארץ, להּכנס ועֹומדים ׁשלמים ּכּלם »»≈»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבהן ׁשּכתּוב מאֹותן ואּלּו מדּבר, מתי ּכלּו ד)ׁשּכבר הּיֹום"(דברים ּכּלכם "חּיים :.¯‰‰ הר,∑‰¯ ּגּבי על הר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ…»»ֵַַַַ

ּבהן: נׁשארּו ׁשלׁשה ההרים, את ּומׁשוה לפניהם הֹול ׁשהענן ואףֿעלּֿפי  ּגדֹול. ּתּפּוח ּגּבי על קטן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכתּפּוח
אהרן  לקבּורת – ההר והר מׁשה. לקבּורת – נבֹו והר לתֹורה, – סיני .הר ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹ

(âë)øää øäa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®
-õøà ìeáb-ìò:øîàì íBãà ©§¬¤«¤¡−¥«Ÿ

i"yx£ÌB„‡Œı¯‡ Ïe·bŒÏÚ∑וחסרּו מעׂשיהם נפרצּו הרׁשע, לעׂשו להתקרב ּכאן ׁשּנתחּברּו ׁשּמּפני מּגיד, «¿∆∆¡ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ליהֹוׁשפט אֹומר הּנביא וכן הּזה, כ)הּצּדיק ב מעׂשי"(ד"ה את ה' ּפרץ עםֿאחזיהּו ּבהתחּבר" :. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

Ïkכב  Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â Ì˜¯Ó eÏËe¿»≈¿»«¬¿≈ƒ¿»≈»
:‡¯eË ¯‰Ï ‡zLk¿ƒ¿»¿…»

ÏÚכג  ‡¯eË ¯‰a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿…»«
:¯ÓÈÓÏ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ÌeÁz¿«¿»∆¡¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ak)äãòä ìkíéîìL ílk Y¯s` ¨¨¥¨ª¨§¥¦©
dcrd lM" :` wEqtA lirl xn` xaMW¤§¨¨©§¥§¨¨¨¥¨

dcr ±dnlXdxAcn izn Ezn xaMW , ¥¨©§¥¨¤§¨¥¥¥¦§¨
mXW xnFl Wi ,"miIgl EWxR EN`e§¥¨§§©¦¥©¤¨
dcrdW ,"dcrd" lr `Ed WbCd©¨¥©¨¥¨¤¨¥¨
EWxRW KkA ,dnlW dzid dcrM§¥¨¨§¨§¥¨§¨¤¨§
o`M K` ,xAcn izn zcrn miIgl§©¦¥£©¥¥¦§¨©¨

"W `Ed WbCdmNMcg` lMW ,"minlW ©¨¥¤ª¨§¥¦¤¨¤¨
qpMdl okEnE zEnilWA did mdn¥¤¨¨¦§¥¨§¦¨¥

mdA did `NW" oeiM ,ux`lcg` ¨¨¤¥¨¤Ÿ¨¨¨¤¤¨
xace ,"mdilr dxifB dxfbPW mzF`n¥¨¤¦§§¨§¥¨£¥¤§¨¨
aEzMd siqFOX dOn micnl Ep` df¤¨§¥¦¦©¤¦©¨

"lMipA" xn` xaMW xg`l "dcrd ¨¨¥¨§©©¤§¨¨©§¥
."l`xUi¦§¨¥

äéä àlL ,õøàì ñðkäì íéãîBòå§§¦§¦¨¥¨¨¤¤Ÿ¨¨
äøæâ äøæâpL íúBàî ãçà íää¤¤¨¥¨¤¦§§¨§¥¨

øaãî éúî eìk øákL ,íäéìò¯ £¥¤¤§¨¨¥¥¦§¨
Ezn xaMW" i"Wx azM ` wEqtA lirl§¥§¨¨©©¦¤§¨¥
"dcr"M "xAcn izn"W ,"xAcn izn¥¥¦§¨¤¥¥¦§¨§¥¨
hrEn xRqn Ex`Wp oicr K` ,Ezn xaM§¨¥©£©¦¦§£¦§¨¨
"dcr" ozFPkl oYip `NW) miWp` lW( ¤£¨¦¤Ÿ¦¨§©¨¥¨

xaMW" azM o`M EN`e ,Ezn `l oicrW¤£©¦Ÿ¥§¦¨¨©¤§¨
ElMEN` miHrn ENit`W ,"xAcn izn ¨¥¥¦§¨¤£¦§©¦¥

oiA xnFlM ,Ezn mNMW ,Ex`Wp `lŸ¦§£¤ª¨¥§©¥
mirAx`d zpW lW oqip Wcg zNigY§¦©Ÿ¤¦¨¤§©¨©§¨¦
,dpW DzF` lW a` Wcg zNigY cr©§¦©Ÿ¤¨¤¨¨¨
xnFl Kixve .xAcn izn ipFxg` Ezn¥©£¥¥¥¦§¨§¨¦©
mizn Eid `l `xwn lW FhEWR itNW¤§¦§¤¦§¨Ÿ¨¥¦
xREqnM ,calA a`A drWzA mNMª¨§¦§¨§¨¦§¨©§¨
mizn Eid `N` ,a ,l ziprY `xnBA©§¨¨©£¦¤¨¨¥¦

oFWNn rnWncM ,dpXd lM KWnA§¤¤¨©¨¨¦§©§©¦§
zpWl EqpkPWM" :bl ,ci lirl i"Wx©¦§¥§¤¦§§¦§©
,"mixUr ipA lW mzF` Ezn ,miXW¦¦¥¨¤§¥¤§¦
zpW zNigzA zn cg` lM xnFlM§©¨¤¨¥¦§¦©§©

.FNW miXXd©¦¦¤
ïäa áeúkL ïúBàî elàå¯,c mixaC §¥¥¨¤¨¨¤§¨¦

.c
"íBiä íëlk íéiç"¯,"mkNM" Edfe ©¦ª§¤©§¤ª§¤

xcbA md mMn cg`e cg` lMW¤¨¤¨§¤¨¦¤¥§¤¤
azM "mgpn zxFz"aE ."miIg"©¦§©§©¥¨©
dcr" lirl xEn`d oiA lCaddW¤©¤§¥¥¨¨§¥¥¨

dnlXdmNM" o`M xEn`d oial " ©§¥¨§¥¨¨¨ª¨
zEnilXd mXW ,KkA `Ed ,"minlW§¥¦§¨¤¨©§¥
,"miIgl EWxR"W wx d`HAzd¦§©§¨©¤¨§§©¦
dx`Wp dcrd K` ,miIgA Ex`WPW¤¦§£©©¦©¨¥¨¦§£¨
mzbxcn zpigAn dcr DzF`¨¥¨¦§¦©©§¥¨¨
aEW dfÎixg`l skiY ixdW ,zipgExd̈¨¦¤£¥¥¤§©£¥¤
.miOd oiprA oxd`e dWn mr Eaẍ¦¤§©£Ÿ§¦§©©©¦
d`HAzd mdNW zEnilXd o`M ENi`e§¦¨©§¥¤¨¤¦§©§¨
mdW `N` ,miIgl EWxRW KkA wx `lŸ©§¨¤¨§§©¦¤¨¤¥
mipkEn micnFre ,zilrp dbxcnA Eid̈§©§¥¨©£¥§§¦¨¦
,"miIg" mNM E`xwpe ,ux`l qpMdl§¦¨¥¨¨¤§¦§§ª¨©¦
xEn`M ,"'dA miwaC" EidW ipRn¦§¥¤¨§¥¦©¨¨
WiBcOX dn mB Edfe .wEqRd zNigzA¦§¦©©¨§¤©©¤©§¦
EUrp dYr wx iM ,"mFId" aEzMd©¨©¦©©¨©£
oMÎoi`XÎdn ,Ff "miIg" zbxcnA§©§¥©©¦©¤¥¥
d`xE .` wEqR lirl Wcwl EriBdWM§¤¦¦§¨¥§¥¨§¥

.mW xE`iAaE ci ,fk oOwl i"Wx©¦§©¨©¥¨
øää øäøä éab ìò øä Y¯okle Ÿ¨¨¨©©¥¨§¨¥

."xdd xd" `xwp¦§¨Ÿ¨¨

ìBãb çetz éab ìò ïè÷ çetúk¯ §©©¨¨©©¥©©¨
iAB lr xdW ,i"Wx x`an df lWnA§¨¨¤§¨¥©¦¤¨©©¥
cnr ipXd xddW otF`A did `l xd̈Ÿ¨¨§¤¤¨¨©¥¦¨©
`liOnE ,oFW`xd xdd lW FCg lr©ª¤¨¨¨¦¦¥¨
,qpl miwEwf Eid mWl zFlrl liaWA¦§¦©£§¨¨§¦§¥
gERY FnM did oFW`xd xddW `N ¤̀¨¤¨¨¨¦¨¨§©©

Weilre ,gEhW mFwn `N` cFg Fl oi` ¤¥¤¨¨¨©§¨¨
xdd mbe ,ohw xzFi xd gPEn did̈¨¨¨¥¨¨§©¨¨
FnM gEhW `N` cFg mr did `l ohTd©¨¨Ÿ¨¨¦¤¨¨©§
mWl zFlrl oYip did `liOnE ,gERY©©¦¥¨¨¨¦¨©£§¨

irah otF`A mB)iaxd t"r(Wi cFre . ©§¤¦§¦§¥
`xwp dOl i"Wx x`an dfAW xnFl©¤¨¤§¨¥©¦¨¨¦§¨
didW ipRn ,"xd xd" `le ,"xdd xd"Ÿ¨¨§ŸŸ¨¦§¥¤¨¨

.lFcB "xd" lr ohw "xd"¨¨¨©¨¨
íäéðôì CìBä ïðòäL ét-ìò-óàå¯ §©©¦¤¤¨¨¥¦§¥¤

.`k ,bi zFnW d`x§¥§
íéøää úà äåLîe¯i"WxA lirlcM ©§¤¤¤¨¦§¦§¥§©¦

z` Kinpn ,mdiptl cg`e" :cl ,i§¤¨¦§¥¤©§¦¤
bxFde ,KEnPd z` DiAbnE DFaBd©¨©©§¦©¤©¨§¥

."miAxwre miWgp§¨¦§©§©¦
ìLäøBzì éðéñ øä :ïäa eøàLð äL §Ÿ¨¦§£¨¤©¦©©¨

¯FYzl Kixv did dxFYd cFaM ipROW¤¦§¥§©¨¨¨¨¦§¦
`weC xd lr)iaxd(. ©¨©§¨

øää øäå ,äLî úøeá÷ì Báð øäå§©§¦§©Ÿ¤§Ÿ¨¨
ïøäà úøeá÷ì¯dn oaEn dfÎiRÎlre ¦§©©£Ÿ§©¦¤¨©

cFr Eid iM ,oniql "xdd xd" `xwPX¤¦§¨Ÿ¨¨§¦¨¦¨
mixg` mixd)`ikc `xin(.bk dxez ¨¦£¥¦

(bk)íBãà õøà ìeáb ìòãébî Y ©§¤¤¡©¦
áø÷úäì ïàk eøaçúpL éðtnL¤¦§¥¤¦§©§¨§¦§¨¥

òLøä åNòì¯aEzMd siqFn okle §¥¨¨¨¨§¨¥¦©¨



סג zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f iriax meil inei xeriy

(çé)àöà áøça-ït éa øáòú àì íBãà åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬
:Eúàø÷ì¦§¨¤«

i"yx£E˙‡¯˜Ï ‡ˆ‡ ·¯ÁaŒÔt∑ וּיׁשמע אלֿה' "וּנצעק ואמרּתם: אביכם, ׁשהֹוריׁשכם ּבּקֹול מתּגאים אּתם ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
אבי ׁשהֹוריׁשני ּבּמה עליכם אצא ואני כז)קלנּו", תחיה"(בראשית חרּב "ועל :. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

(èé)-íàå äìòð älñîa ìàøNé-éða åéìà eøîàiå©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦
éîéîøác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð E ¥¤³¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøáòà éìâøa§©§©¬¤«¡«Ÿ̈
i"yx£¯·cŒÔÈ‡ ˜¯∑מּזיק ּדבר ׁשּום .אין «≈»»ְִֵַָָ

(ë)íòa Búàø÷ì íBãà àöiå øáòú àì øîàiå©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ¦§¨½§©¬
:ä÷æç ãéáe ãák̈¥−§¨¬£¨¨«

i"yx£‰˜ÊÁ „È·e∑עׂשו"(שם)זקננּוּבהבטחת ידי "והּידים :. ¿»¬»»ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

(àë)ïàîéå|èiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïúð íBãà ©§¨¥´¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬
ô :åéìòî ìàøNé¦§¨¥−¥«¨¨«

ÈÓeÁ˙aיח  ¯aÚ˙ ‡Ï ‰‡ÓB„‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¡»»»¿ƒ«ƒ¿ƒ
:C˙eÓ„˜Ï ˜Bt‡ ‡a¯Áa ÔÈÏË˜„a ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆»√»»

q˜יט  ‡LÈ·k Á¯‡a Ï‡¯NÈ Èa dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ»ƒ«
ÔB‰ÈÓc ·‰È‡Â È¯ÈÚ·e ‡‡ ÈzL CÈiÓ Ì‡Â¿ƒ«ƒƒ¿≈¬»¿ƒ«¿≈«¿≈

:¯aÚ‡ ÈÏ‚¯a LÈ·c Ìb˙t ˙ÈÏ „BÁÏ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¬ƒ»

d˙eÓ„˜Ïכ  ‰‡ÓB„‡ ˜Ùe ¯aÚ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿ƒ»¿«¡»»»√»≈
:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa¿≈«ƒ»«ƒ»

aÚÓÏ¯כא  Ï‡¯NÈ ˙È ˜·L ‰‡ÓB„‡ ·È¯ÒÂ¿»ƒ¡»»¿≈»ƒ¿»≈¿∆¿«
:d˙ÂlÓ Ï‡¯NÈ ‡ËÒe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

eðzîäa úà¯milFki Ki` oM `l m`W ¤§¤§¥¤¦Ÿ¥¥§¦
.l`nUE oini EHi `NW gihadl§©§¦©¤Ÿ¦¨¦§Ÿ
ìëàì ïàëìe ïàëì ehé àìå¯Edfe §Ÿ¦§¨§¨¤¡Ÿ§¤

oi`W ,"l`nUE oini dHp `l" WExiRd©¥Ÿ¦¤¨¦§Ÿ¤¥
xaM dGW ,milbxA dkildl dpEMd©©¨¨©£¦¨¨©§©¦¤¤§¨
`N` ,"mxkaE dcUA xFarp `l" Exn`̈§Ÿ©£§¨¤§¤¤¤¨
zFndAd W`x ziHd lr dpEMd o`M̈©©¨¨©©¨©Ÿ©§¥

miccSdn lFk`l)awri zlgp(.gi dxez ¤¡¥©§¨¦
(gi)Eúàø÷ì àöà áøça ïtY ¤©¤¤¥¥¦§¨¤

íëLéøBäL ìBwa íéàbúî ízà©¤¦§¨¦©¤¦§¤
íëéáà¯lAw dkxAd z` oMW ,awri £¦¤©£Ÿ¤¥¤©§¨¨¦¥

ElAw eixg` Frxf ENi`e ,calA awri©£Ÿ¦§¨§¦©§©£¨¦§
Eprh l`xUi ipA ,xnFlM .dXExiA z`fŸ¦¨§©§¥¦§¨¥¨£
KM lre ,awrIn dkxAd z` ElAw mdW¤¥¦§¤©§¨¨¦©£Ÿ§©¨
wx `N` mdl dkxA Ff oi`W mFc` Epr̈¡¤¥§¨¨¨¤¤¨©

.dXExi§¨
ízøîàå¯.fh wEqR lirl ©£©§¤§¥¨

éðàå ,"eðì÷ òîLiå 'ä ìà ÷òöpå"©¦§©¤©¦§©Ÿ¥©£¦
éáà éðLéøBäL äna íëéìò "àöà"¥¥£¥¤©¤¤¦©¦¨¦

¯,wgvIn dkxAd z` lATW ,eUr¥¨¤¦¥¤©§¨¨¦¦§¨
Wie .eixg` Frxfl DzF` WixFd eUre§¥¨¦¨§©§©£¨§¥

dkxA Ff oi`W ,mFc` orh dfAW xnFl©¤¨¤¨©¡¤¥§¨¨
wxW dipzd Wi f`W ,dkxA lEn§¨¨¤¨¥©§¨¨¤©
lrn FNr YwxtE ,cixY xW`M"©£¤¨¦¨©§¨ª¥©

"Lx`Ev)my i"yxae n ,fk ziy`xa(Ff `N` , ©¨¤¤¨
.dipzd oi` dfaE ,dXExi cbpM dXExi§¨§¤¤§¨¨¤¥©§¨¨
,"oR" xn` okNW "dcVA x`A"d azke§¨©©§¥©¨¤¤¨¥¨©¤
z` gSpY axgd lW dXExid `OW¤¨©§¨¤©¤¤§©¥©¤

.awri lFw lW dXExid©§¨¤©£Ÿ
"äéçú Eaøç ìòå"¯.n ,fk ziW`xA §©©§§¦§¤§¥¦

oM Wxtn`le) "axgA" xn`PX dOn §¨¥¥¦©¤¤¡©©¤¤§Ÿ
axgA(drEcid axgd lr dxFOd , §¤¤©¤©©¤¤©§¨

mdia` mWixFdW)oexkfd xtq(d`xE . ¤¦¨£¦¤§¥
axga Ftcx lr" :`i ,` qFnr i"Wx©¦¨©¨§©¤¤
`v` axgA oR xn`PW ± eig`̈¦¤¤¡©¤©¤¤¥¥
xnFWe FR` sxFh EPcFr mbe ,Lz`xwl¦§¨¤§©¤¥©§¥
oOwl i"Wx d`xE ."FA xfg `le ,Fzxar¤§¨§Ÿ¨©§¥©¦§©¨

zEpOE`" :h ,`lzFOE`dmi`AW ¨¨¤¨¦
."digz LAxg lre xn`PW ,axgA©¤¤¤¤¡©§©©§§¦§¤
,eipal oM WixFd eUrW xg`NW d`xpe§¦§¤¤§©©¤¥¨¦¥§¨¨
lM lW zEpOE`l axgd KRdp¤§©©¤¤§¨¤¨

.zFOE`dhi dxez ¨

(hi)øác ïéà ÷øíeL "ïéà" Y ©¥¨¨¥
E÷éfî "øác"¯"wx" WxtOW xWt` ¨¨©¦§¤§¨¤§¨¥©

mEW Fl didi `NW ,hErin oFWNn¦§¦¤Ÿ¦§¤
.wGide hErink dxez ¦§¤¥

(k)ä÷æç ãéáe:[Bð÷æ] úçèáäa Y §¨£¨¨§©§¨©§¥
¯ciÎiazM dAxdA `qxiBd oM¥©¦§¨§©§¥¦§¥¨

x`WaE .cFre ,mipFW`x miqEtcE§¦¦¦§¦§¨
dpEMd zFrCd lklE .Eppwf :miqEtCd©§¦§¥¥§¨©¥©©¨¨

.wgvil§¦§¨
"åNò éãé íéãiäå"¯,fk ziW`xA §©¨©¦§¥¥¨§¥¦

,"zghadA" xn` micId iAB .ak©¥©¨©¦¨©§©§¨©
,"ipWixFdW" xn` axg iAB ENi`e§¦©¥¤¤¨©¤¦©¦
xnFl KIW `l micId lrW ipRn¦§¥¤©©¨©¦Ÿ©¨©
zxaFr axgd oMÎoi`XÎdn ,dXExi§¨©¤¥¥©¤¤¤¤
E`vIW xn`p `NX dnE .dXExiA¦¨©¤Ÿ¤¡©¤¨§
zghadW ipRn xnFl Wi ,"axgA"©¤¤¥©¦§¥¤©§¨©
zXExin xzFi dlFcB "eUr ici micId"©¨©¦§¥¥¨§¨¥¦©
dXExid ixdW ,"digz LAxg lre"§©©§§¦§¤¤£¥©§¨
oMÎoi`XÎdn ,oFgSp dgihan Dpi ¥̀¨©§¦¨¦¨©¤¥¥

.dghad`k dxez ©§¨¨

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy

ß fenz 'g iying mei ß

(áë)øä äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨¨«¥−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑,עליהם ּגזרה ׁשּנגזרה מאֹותם אחד ּבהן היה ׁשּלא לארץ, להּכנס ועֹומדים ׁשלמים ּכּלם »»≈»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבהן ׁשּכתּוב מאֹותן ואּלּו מדּבר, מתי ּכלּו ד)ׁשּכבר הּיֹום"(דברים ּכּלכם "חּיים :.¯‰‰ הר,∑‰¯ ּגּבי על הר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ…»»ֵַַַַ

ּבהן: נׁשארּו ׁשלׁשה ההרים, את ּומׁשוה לפניהם הֹול ׁשהענן ואףֿעלּֿפי  ּגדֹול. ּתּפּוח ּגּבי על קטן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכתּפּוח
אהרן  לקבּורת – ההר והר מׁשה. לקבּורת – נבֹו והר לתֹורה, – סיני .הר ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹ

(âë)øää øäa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®
-õøà ìeáb-ìò:øîàì íBãà ©§¬¤«¤¡−¥«Ÿ

i"yx£ÌB„‡Œı¯‡ Ïe·bŒÏÚ∑וחסרּו מעׂשיהם נפרצּו הרׁשע, לעׂשו להתקרב ּכאן ׁשּנתחּברּו ׁשּמּפני מּגיד, «¿∆∆¡ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ליהֹוׁשפט אֹומר הּנביא וכן הּזה, כ)הּצּדיק ב מעׂשי"(ד"ה את ה' ּפרץ עםֿאחזיהּו ּבהתחּבר" :. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

Ïkכב  Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â Ì˜¯Ó eÏËe¿»≈¿»«¬¿≈ƒ¿»≈»
:‡¯eË ¯‰Ï ‡zLk¿ƒ¿»¿…»

ÏÚכג  ‡¯eË ¯‰a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿…»«
:¯ÓÈÓÏ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ÌeÁz¿«¿»∆¡¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ak)äãòä ìkíéîìL ílk Y¯s` ¨¨¥¨ª¨§¥¦©
dcrd lM" :` wEqtA lirl xn` xaMW¤§¨¨©§¥§¨¨¨¥¨

dcr ±dnlXdxAcn izn Ezn xaMW , ¥¨©§¥¨¤§¨¥¥¥¦§¨
mXW xnFl Wi ,"miIgl EWxR EN`e§¥¨§§©¦¥©¤¨
dcrdW ,"dcrd" lr `Ed WbCd©¨¥©¨¥¨¤¨¥¨
EWxRW KkA ,dnlW dzid dcrM§¥¨¨§¨§¥¨§¨¤¨§
o`M K` ,xAcn izn zcrn miIgl§©¦¥£©¥¥¦§¨©¨

"W `Ed WbCdmNMcg` lMW ,"minlW ©¨¥¤ª¨§¥¦¤¨¤¨
qpMdl okEnE zEnilWA did mdn¥¤¨¨¦§¥¨§¦¨¥

mdA did `NW" oeiM ,ux`lcg` ¨¨¤¥¨¤Ÿ¨¨¨¤¤¨
xace ,"mdilr dxifB dxfbPW mzF`n¥¨¤¦§§¨§¥¨£¥¤§¨¨
aEzMd siqFOX dOn micnl Ep` df¤¨§¥¦¦©¤¦©¨

"lMipA" xn` xaMW xg`l "dcrd ¨¨¥¨§©©¤§¨¨©§¥
."l`xUi¦§¨¥

äéä àlL ,õøàì ñðkäì íéãîBòå§§¦§¦¨¥¨¨¤¤Ÿ¨¨
äøæâ äøæâpL íúBàî ãçà íää¤¤¨¥¨¤¦§§¨§¥¨

øaãî éúî eìk øákL ,íäéìò¯ £¥¤¤§¨¨¥¥¦§¨
Ezn xaMW" i"Wx azM ` wEqtA lirl§¥§¨¨©©¦¤§¨¥
"dcr"M "xAcn izn"W ,"xAcn izn¥¥¦§¨¤¥¥¦§¨§¥¨
hrEn xRqn Ex`Wp oicr K` ,Ezn xaM§¨¥©£©¦¦§£¦§¨¨
"dcr" ozFPkl oYip `NW) miWp` lW( ¤£¨¦¤Ÿ¦¨§©¨¥¨

xaMW" azM o`M EN`e ,Ezn `l oicrW¤£©¦Ÿ¥§¦¨¨©¤§¨
ElMEN` miHrn ENit`W ,"xAcn izn ¨¥¥¦§¨¤£¦§©¦¥

oiA xnFlM ,Ezn mNMW ,Ex`Wp `lŸ¦§£¤ª¨¥§©¥
mirAx`d zpW lW oqip Wcg zNigY§¦©Ÿ¤¦¨¤§©¨©§¨¦
,dpW DzF` lW a` Wcg zNigY cr©§¦©Ÿ¤¨¤¨¨¨
xnFl Kixve .xAcn izn ipFxg` Ezn¥©£¥¥¥¦§¨§¨¦©
mizn Eid `l `xwn lW FhEWR itNW¤§¦§¤¦§¨Ÿ¨¥¦
xREqnM ,calA a`A drWzA mNMª¨§¦§¨§¨¦§¨©§¨
mizn Eid `N` ,a ,l ziprY `xnBA©§¨¨©£¦¤¨¨¥¦

oFWNn rnWncM ,dpXd lM KWnA§¤¤¨©¨¨¦§©§©¦§
zpWl EqpkPWM" :bl ,ci lirl i"Wx©¦§¥§¤¦§§¦§©
,"mixUr ipA lW mzF` Ezn ,miXW¦¦¥¨¤§¥¤§¦
zpW zNigzA zn cg` lM xnFlM§©¨¤¨¥¦§¦©§©

.FNW miXXd©¦¦¤
ïäa áeúkL ïúBàî elàå¯,c mixaC §¥¥¨¤¨¨¤§¨¦

.c
"íBiä íëlk íéiç"¯,"mkNM" Edfe ©¦ª§¤©§¤ª§¤

xcbA md mMn cg`e cg` lMW¤¨¤¨§¤¨¦¤¥§¤¤
azM "mgpn zxFz"aE ."miIg"©¦§©§©¥¨©
dcr" lirl xEn`d oiA lCaddW¤©¤§¥¥¨¨§¥¥¨

dnlXdmNM" o`M xEn`d oial " ©§¥¨§¥¨¨¨ª¨
zEnilXd mXW ,KkA `Ed ,"minlW§¥¦§¨¤¨©§¥
,"miIgl EWxR"W wx d`HAzd¦§©§¨©¤¨§§©¦
dx`Wp dcrd K` ,miIgA Ex`WPW¤¦§£©©¦©¨¥¨¦§£¨
mzbxcn zpigAn dcr DzF`¨¥¨¦§¦©©§¥¨¨
aEW dfÎixg`l skiY ixdW ,zipgExd̈¨¦¤£¥¥¤§©£¥¤
.miOd oiprA oxd`e dWn mr Eaẍ¦¤§©£Ÿ§¦§©©©¦
d`HAzd mdNW zEnilXd o`M ENi`e§¦¨©§¥¤¨¤¦§©§¨
mdW `N` ,miIgl EWxRW KkA wx `lŸ©§¨¤¨§§©¦¤¨¤¥
mipkEn micnFre ,zilrp dbxcnA Eid̈§©§¥¨©£¥§§¦¨¦
,"miIg" mNM E`xwpe ,ux`l qpMdl§¦¨¥¨¨¤§¦§§ª¨©¦
xEn`M ,"'dA miwaC" EidW ipRn¦§¥¤¨§¥¦©¨¨
WiBcOX dn mB Edfe .wEqRd zNigzA¦§¦©©¨§¤©©¤©§¦
EUrp dYr wx iM ,"mFId" aEzMd©¨©¦©©¨©£
oMÎoi`XÎdn ,Ff "miIg" zbxcnA§©§¥©©¦©¤¥¥
d`xE .` wEqR lirl Wcwl EriBdWM§¤¦¦§¨¥§¥¨§¥

.mW xE`iAaE ci ,fk oOwl i"Wx©¦§©¨©¥¨
øää øäøä éab ìò øä Y¯okle Ÿ¨¨¨©©¥¨§¨¥

."xdd xd" `xwp¦§¨Ÿ¨¨

ìBãb çetz éab ìò ïè÷ çetúk¯ §©©¨¨©©¥©©¨
iAB lr xdW ,i"Wx x`an df lWnA§¨¨¤§¨¥©¦¤¨©©¥
cnr ipXd xddW otF`A did `l xd̈Ÿ¨¨§¤¤¨¨©¥¦¨©
`liOnE ,oFW`xd xdd lW FCg lr©ª¤¨¨¨¦¦¥¨
,qpl miwEwf Eid mWl zFlrl liaWA¦§¦©£§¨¨§¦§¥
gERY FnM did oFW`xd xddW `N ¤̀¨¤¨¨¨¦¨¨§©©

Weilre ,gEhW mFwn `N` cFg Fl oi` ¤¥¤¨¨¨©§¨¨
xdd mbe ,ohw xzFi xd gPEn did̈¨¨¨¥¨¨§©¨¨
FnM gEhW `N` cFg mr did `l ohTd©¨¨Ÿ¨¨¦¤¨¨©§
mWl zFlrl oYip did `liOnE ,gERY©©¦¥¨¨¨¦¨©£§¨

irah otF`A mB)iaxd t"r(Wi cFre . ©§¤¦§¦§¥
`xwp dOl i"Wx x`an dfAW xnFl©¤¨¤§¨¥©¦¨¨¦§¨
didW ipRn ,"xd xd" `le ,"xdd xd"Ÿ¨¨§ŸŸ¨¦§¥¤¨¨

.lFcB "xd" lr ohw "xd"¨¨¨©¨¨
íäéðôì CìBä ïðòäL ét-ìò-óàå¯ §©©¦¤¤¨¨¥¦§¥¤

.`k ,bi zFnW d`x§¥§
íéøää úà äåLîe¯i"WxA lirlcM ©§¤¤¤¨¦§¦§¥§©¦

z` Kinpn ,mdiptl cg`e" :cl ,i§¤¨¦§¥¤©§¦¤
bxFde ,KEnPd z` DiAbnE DFaBd©¨©©§¦©¤©¨§¥

."miAxwre miWgp§¨¦§©§©¦
ìLäøBzì éðéñ øä :ïäa eøàLð äL §Ÿ¨¦§£¨¤©¦©©¨

¯FYzl Kixv did dxFYd cFaM ipROW¤¦§¥§©¨¨¨¨¦§¦
`weC xd lr)iaxd(. ©¨©§¨

øää øäå ,äLî úøeá÷ì Báð øäå§©§¦§©Ÿ¤§Ÿ¨¨
ïøäà úøeá÷ì¯dn oaEn dfÎiRÎlre ¦§©©£Ÿ§©¦¤¨©

cFr Eid iM ,oniql "xdd xd" `xwPX¤¦§¨Ÿ¨¨§¦¨¦¨
mixg` mixd)`ikc `xin(.bk dxez ¨¦£¥¦

(bk)íBãà õøà ìeáb ìòãébî Y ©§¤¤¡©¦
áø÷úäì ïàk eøaçúpL éðtnL¤¦§¥¤¦§©§¨§¦§¨¥

òLøä åNòì¯aEzMd siqFn okle §¥¨¨¨¨§¨¥¦©¨



zwgסד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy

(ãë)õøàä-ìà àáé àì ék åénò-ìà ïøäà óñàé¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¤
ét-úà íúéøî-øLà ìò ìàøNé éðáì ézúð øLà£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤§¦¤¬¤¦−

:äáéøî éîì§¥¬§¦¨«

(äë)øä íúà ìòäå Bða øæòìà-úàå ïøäà-úà ç÷©µ¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑לכ זּכאי אני ּׁשאין מה ,לבנ נתּון ּכתר ׁשּתראה אׁשרי לֹו: אמר נחּומים. .ּבדברי «∆«¬…ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(åë)-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤
:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øæòìà¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡∑ הּכנס" לֹו: אמר ּבפניו. ּבנֹו על לתּתם מעליו והפׁשיטם הלּביׁשהּו, ּגדֹולה ּכהּנה ּבגדי את ∆¿»»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ
ל  אמר ּדלּוק. ונר  מּצעת מּטה ראה ונכנס. ּופׁשט,לּמערה", – "ידי "ּפׁשט ועלה, – לּמּטה" "עלה ֹו: ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

לֹו ׁשּנאמר וזהּו מיתה, לאֹותּה מׁשה חמד  מּיד ועצם, – "עיני "עצם וקמץ, – "ּפי לב)"קמץ :(דברים ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
לּה ׁשּנתאּוית מיתה – "אחי אהרן ."ּכאׁשרֿמת ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
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ìL:ìàøNé úéa ìk íBé íéL §¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰„Ú‰ŒÏk e‡¯iÂ∑(שם) אמר אהרן? הּוא היכן אמרּו: ירד, לא ואהרן יֹורדים ואלעזר מׁשה ּכׁשראּו «ƒ¿»»≈»¿ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
מׁשה  ּבּקׁש מּיד הּמות? מלא ּבֹו יׁשלט הּמּגפה את ועצר הּמלא ּכנגד ׁשעמד מי אפׁשר, אמרּו: מת. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלהם:

והאמינּו – ראּו ּבּמּטה, מּוטל להם הּׁשרת מלאכי והראּוהּו Ï‡¯NÈ.רחמים ˙Èa Ïk∑ לפי והּנׁשים; האנׁשים ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ…≈ƒ¿»≈ְְֲִִִַָָָ
לאׁשּתֹו איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין אהבה ּומטיל ׁשלֹום רֹודף אהרן ‚ÚÂ.ׁשהיה Èk∑ ׁשהמתרּגם אני אֹומר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹƒ»«ְְֲִֵֵֶַַ

זכרֹונםֿלברכה  רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלא "ואתחזיאּו", – וּיראּו מתרּגם אּלאֿאםּֿכן הּוא, טֹועה מית", ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"ּדהא
אּבהּו רּבי וכדאמר ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו מדרׁש על אּלא "ּדהא", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה ג)"ּכי" השנה אל (ראש : ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

"וּיראּו" הימּנּו.ּתקרי ּׁשּלמעלה למה טעם נתינת ׁשהּוא  לפי  "ּדהא", לׁשֹון נֹופל  זה לׁשֹון ועל "ו ּיראּו", אּלא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לׁשֹון  אּלא נֹופל "ּדהא" לׁשֹון אין ּכניׁשּתא" ּכל "וחזֹו ּתרּגּום על אבל אהרן, מת ׁשהרי לפי וּיראּו? ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלּמה
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éôì ?"eàøiå" änì ,epîéä äìòîlM¤§©§¨¥¤¨¨©¥¨§¦

"ïøäà úî" éøäL¯ippr EwNYqpe ¤£¥¥©£Ÿ§¦§©§£¨¥
.lM oirl ENBzp l`xUi ipaE ,cFaMd©¨§¥¦§¨¥¦§©§¥Ÿ
.` ,v oiHiB .mW ziprY i"Wx mB d`xE§¥©©¦©£¦¨¦¦

"àzLðk ìk Bæçå" íebøz ìò ìáà¯ £¨©©§©£¨§¦§¨
.dcrd lM E`xe§¨¨¨¥¨

ì ïéàì àlà ,ìôBð "àäc" ïBLïBL ¥§§¨¥¤¨§



סה zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy

(ãë)õøàä-ìà àáé àì ék åénò-ìà ïøäà óñàé¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¤
ét-úà íúéøî-øLà ìò ìàøNé éðáì ézúð øLà£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤§¦¤¬¤¦−

:äáéøî éîì§¥¬§¦¨«

(äë)øä íúà ìòäå Bða øæòìà-úàå ïøäà-úà ç÷©µ¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑לכ זּכאי אני ּׁשאין מה ,לבנ נתּון ּכתר ׁשּתראה אׁשרי לֹו: אמר נחּומים. .ּבדברי «∆«¬…ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(åë)-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤
:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øæòìà¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡∑ הּכנס" לֹו: אמר ּבפניו. ּבנֹו על לתּתם מעליו והפׁשיטם הלּביׁשהּו, ּגדֹולה ּכהּנה ּבגדי את ∆¿»»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ
ל  אמר ּדלּוק. ונר  מּצעת מּטה ראה ונכנס. ּופׁשט,לּמערה", – "ידי "ּפׁשט ועלה, – לּמּטה" "עלה ֹו: ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

לֹו ׁשּנאמר וזהּו מיתה, לאֹותּה מׁשה חמד  מּיד ועצם, – "עיני "עצם וקמץ, – "ּפי לב)"קמץ :(דברים ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
לּה ׁשּנתאּוית מיתה – "אחי אהרן ."ּכאׁשרֿמת ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ÏeÚÈÈכד  ‡Ï È¯‡ dnÚÏ Ô¯‰‡ Lk˙Èƒ¿¿≈«¬…¿«≈¬≈»≈
Èc ÏÚ Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ

:‡˙evÓ ÈÓÏ È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·¯Ò¿∆¿«≈¿ƒ¿≈«»

Èq˙Â˜כה  d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ¯·c¿«»«¬…¿»∆¿»»¿≈¿«≈
:‡¯eË ¯‰Ï ÔB‰˙È»¿¿…»

ÔepLaÏ˙Âכו  È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È ÁÏL‡Â¿«¿«»«¬…»¿ƒ¿«¿≈ƒ
:Ônz ˙eÓÈÂ Lk˙È Ô¯‰‡Â d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È»∆¿»»¿≈¿«¬…ƒ¿¿≈ƒ«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dn xn`Y m`e ."mFc` ux` lEaB lr"©§¤¤¡§¦Ÿ©©
Eid ixde ,dfA l`xUi lW mrWR¦§¨¤¦§¨¥¨¤©£¥¨
icM mFc` ux` z` xFarl migxkEn§¨¦©£¤¤¤¡§¥
`NW oeiM :xnFl Wie ?ux`l qpMdl§¦¨¥¨¨¤§¥©¥¨¤Ÿ
Eid ,mvx`A xFarl mFc` mdl Epzp̈§¨¤¡©£§©§¨¨
`l mde ,mlEaBn wgxzdl mikixv§¦¦§¦§©¥¦§¨§¥Ÿ
mixAgznE miklFd Eid `N` ,oM EUr̈¥¤¨¨§¦¦§©§¦
mdOr mipzFpe mi`UFpe mdOr¦¨¤§§¦§§¦¦¨¤
il EUr xW`M" :h ,a mixacA xEn`M]¨¨¦§¨¦©£¤¨¦

ipAxkn oiprl" :mW i"WxaE ,"eUr §¥¥¨§©¦¨§¦§©¤¤
["minE lkF`)dcya x`a(. ¤©¦

äfä ÷écvä eøñçå ,íäéNòî eöøôð¦§§©£¥¤§¨§©©¦©¤
¯ixdW ,xgE`n xzFi `le ,o`M `weC©§¨¨§Ÿ¥§¨¤£¥

iptl dzin eilr dxfbp ikdÎe`lA§¨¨¦¦§§¨¨¨¦¨¦§¥
.ux`l mzqipM§¦¨¨¨¨¤

èôLBäéì øîBà àéápä ïëå¯ixaC §¥©¨¦¥¦¨¨¦§¥
.fl ,k a minId©¨¦

Eøaçúäa"¯" :wEqRAM."LxAgzd §¦§©¤§©¨§¦§©¤§
.d`Ad dxrdA d`xE§¥©¤¨¨©¨¨

éNòî úà 'ä õøt eäéæçà íò"E¯ ¦£©§¨¨©¤©£¤
mr xAgzPW itl ."zFIp` ExaXIe"©¦¨§¢¦§¦¤¦§©¥¦
,[dnglOl FOr zkll] z`fA Edifg £̀©§¨¨Ÿ¨¤¤¦©¦§¨¨
ixacA `iaPd Fl xn` oke ,ExAWp Kkl§¨¦§§§¥¨©©¨¦§¦§¥

minId)my(uxR rWx mr LxAgzdA : ©¨¦§¦§©¤§¦¨¨¨©
LiUrn z` 'd)hn ,ak `"n i"yx(.ck dxez ¤©£¤

(dk)ïøäà úà ç÷íéîeçð éøáãa Y ©¤©£Ÿ§¦§¥¦¦
¯mc` ipA lv` dxEn`d dgiwl lM̈§¦¨¨£¨¥¤§¥¨¨

mixacA `id)`"eb(KxFv did o`ke , ¦¦§¨¦§¨¨¨¤
lirl i"Wx mB d`xE .minEgip ixacA§¦§¥¦¦§¥©©¦§¥

.` ,fh
éøLà :Bì øîàïeúð Eøúk äàøzL E ¡Ÿ©§¤¤¦§¤¦§§¨

ðáì.Cëì éàkæ éðà ïéàM äî ,E¯ §¦§©¤¥£¦©©§¨
.ek wEqR oOwlcMek dxez §¦§©¨¨

(ek)åéãâa úàäpäk éãâa úà Y ¤§¨¨¤¦§¥§ª¨
äìBãb¯hWtde" xEn`dn oM cnFl §¨¥¥¥¨¨§©§¥

oxd` z`z`:FWExiRW ,"eicbA ¤©£Ÿ¤§¨¨¤¥
hiWtY dn z`e ,oxd` z` hiWtY©§¦¤©£Ÿ§¤¨©§¦
,micbA mzq `l ,"eicbA z`" ?FzF`¤§¨¨Ÿ§¨§¨¦
icbA mdW ,Fl micgEind micbA `N ¤̀¨§¨¦©§¨¦¤¥¦§¥

dlFcB dPEdk)`"eb(. §¨§¨
eäLéaìä¯aEzMA xn`p `NW s` ©§¦¥©¤Ÿ¤¡©©¨

iEEiv didW xnFl gxkdA ,"EdWiAld"©§¦¥§¤§¥©©¤¨¨¦
zFidl lFki Fpi` lFcB odM ixdW ,dfM̈¤¤£¥Ÿ¥¨¥¨¦§
m` ,dlFcB dPEdk icbaA oMWOl uEgn¦©¦§¨§¦§¥§¨§¨¦

Kkl cgEin iEEiv did `l)`"ebe m"`x(. Ÿ¨¨¦§¨§¨
Bða ìò ízúì åéìòî íèéLôäå§©§¦¥¥¨¨§¦¨©§

åéðôa¯.dk wEqR i"WxA lirlcM §¨¨§¦§¥§©¦¨
:p ,al mixacA i"Wx azM hExiR xziaE§¤¤¥¨©©¦¦§¨¦
oFW`x cbA oxd` z` dWn hiWtdW"¤¦§¦¤¤©£Ÿ¤¤¦
oke ,ipW oke ,xfrl`l FWiAlde§¦§¦§¤§¨¨§¥¥¦§¥
mB d`xE ."FcFakA FpA d`xe ,iWilW§¦¦§¨¨§¦§§¥©
iYzp dNigYn" :l ,a ` l`EnW i"Wx©¦§¥¦§¦¨¨©¦
xn`PW ,xfrl`l dlFcB dPEdM§¨§¨§¤§¨¨¤¤¡©

."'ebe eicbA z` oxd` z` hWtde§©§¥¤©£Ÿ¤§¨¨
äøònì ñðkä :Bì øîà¯df xE`izA ¨©¦¨¥©§¨¨§¥¤

icbA zhWtd wx `NW i"Wx x`an§¨¥©¦¤Ÿ©©§¨©¦§¥
,dWn iciÎlr dzid dPEdMd©§¨¨§¨©§¥¤
i`pBM xaCd d`xp dxF`kNW¤¦§¨¦§¤©¨¨¦§©

lM `N` ,gkA dPEdMd EPOn migwFNW¤§¦¦¤©§¨§Ÿ©¤¨¨
cFaM KxC dWn iciÎlr EUrp mihxRd©§¨¦©£©§¥¤¤¤¨
Fnvr dWOW KM icM cr] ,oxd`l§©£Ÿ©§¥¨¤¤©§

[Ff dzinl dE`zd)`"eb(. ¦§©¨§¦¨
,÷eìc øðå úòvî ähî äàø ,ñðëðå§¦§©¨¨¦¨ª©©§¥¨

äìòå ,ähnì äìò :Bì øîà¯ilE` ¨©£¥©¦¨§¨¨©
,"znE sq`i oxd`e" aEzMdn df cnFl¥¤¥©¨§©£Ÿ¥¨¥¥
sq`IW iciÎlr didY FzziOW EpidC§©§¤¦¨¦§¤©§¥¤¥¨¥

aEzMd oFWlke ,dHOd l`),hn ziy`xa ¤©¦¨§¦§©¨
bl(."dHOd l` eilbx sq`Ie" :©¤¡Ÿ©§¨¤©¦¨

éãé èLtèLôe ,E¯mixaC i"WxA §Ÿ¨¤¨©§©¦§¨¦
."hWtE ,Lilbx hFWR" :siqFd mẄ¦§©§¤¨©

ét õî÷éðéò íöò .õî÷å ,Eíöòå ,E §Ÿ¦§¨©£Ÿ¥¤§¨©
¯:KEtd xcqA azM mW mixaC i"WxA§©¦§¨¦¨¨©§¥¤¨

,"unwe ,LiR uFnw .mvre ,Lipir mFvr"£¥¤§¨©§¦§¨©
."Fl Klde" :siqFde§¦§¨©

eäæå ,äúéî dúBàì äLî ãîç ãiî¦¨¨©Ÿ¤§¨¦¨§¤
Bì øîàpL¯.p ,al mixaC ¤¤¡©§¨¦

éçà ïøäà úî øLàk"äúéî ,"E ©£¤¥©£Ÿ¨¦¦¨
dì úéeàúpL¯:mW i"Wx mB d`x ¤¦§©¥¨¨§¥©©¦¨

.. DzF` Ycnge zi`xW dzin DzF`A"§¨¦¨¤¨¦¨§¨©§¨¨

."Ff dzinA zOW in ixW` :dWn xn`̈©¤©§¥¦¤¥§¦¨
itM zn oxd` ok`W gikFn df wEqRnE¦¨¤¦©¤¨¥©£Ÿ¥§¦
oM `l m`W ,o`M hxFtnd xE`iYd©¥©§¨¨¤¦Ÿ¥

"Lig` oxd` zn xW`M" Edn)`"eb(. ©©£¤¥©£Ÿ¨¦
oOwlC wEqRdn i"Wx `iad `NX dnE©¤Ÿ¥¦©¦¥©¨¦§©¨
,"Lig` oxd` sq`p xW`M" :bi ,fk©£¤¤¡©©£Ÿ¨¦
dE`zPW o`Mn" :i"Wx WxiR mW mBW¤©¨¥©©¦¦¨¤¦§©¨
xnFl Wi ,"oxd` lW Fzzinl dWn¤§¦¨¤©£Ÿ¥©

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy

(æë)øä-ìà eìòiå ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ
:äãòä-ìk éðéòì øää̈½̈§¥¥−¨¨«¥¨«

i"yx£‰LÓ NÚiÂ∑(רבה עּכב (במדבר לא לֹו, קׁשה ׁשהּדבר .אףֿעל ּֿפי «««…∆ִִֵֶֶַַַָָָֹ

(çë)íúà Laìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³Ÿ¨Æ
ãøiå øää Làøa íL ïøäà úîiå Bða øæòìà-úà¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®©¥¤̄

:øää-ïî øæòìàå äLî¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

(èë)ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãòä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ
ìL:ìàøNé úéa ìk íBé íéL §¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰„Ú‰ŒÏk e‡¯iÂ∑(שם) אמר אהרן? הּוא היכן אמרּו: ירד, לא ואהרן יֹורדים ואלעזר מׁשה ּכׁשראּו «ƒ¿»»≈»¿ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
מׁשה  ּבּקׁש מּיד הּמות? מלא ּבֹו יׁשלט הּמּגפה את ועצר הּמלא ּכנגד ׁשעמד מי אפׁשר, אמרּו: מת. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלהם:

והאמינּו – ראּו ּבּמּטה, מּוטל להם הּׁשרת מלאכי והראּוהּו Ï‡¯NÈ.רחמים ˙Èa Ïk∑ לפי והּנׁשים; האנׁשים ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ…≈ƒ¿»≈ְְֲִִִַָָָ
לאׁשּתֹו איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין אהבה ּומטיל ׁשלֹום רֹודף אהרן ‚ÚÂ.ׁשהיה Èk∑ ׁשהמתרּגם אני אֹומר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹƒ»«ְְֲִֵֵֶַַ

זכרֹונםֿלברכה  רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלא "ואתחזיאּו", – וּיראּו מתרּגם אּלאֿאםּֿכן הּוא, טֹועה מית", ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"ּדהא
אּבהּו רּבי וכדאמר ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו מדרׁש על אּלא "ּדהא", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה ג)"ּכי" השנה אל (ראש : ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

"וּיראּו" הימּנּו.ּתקרי ּׁשּלמעלה למה טעם נתינת ׁשהּוא  לפי  "ּדהא", לׁשֹון נֹופל  זה לׁשֹון ועל "ו ּיראּו", אּלא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לׁשֹון  אּלא נֹופל "ּדהא" לׁשֹון אין ּכניׁשּתא" ּכל "וחזֹו ּתרּגּום על אבל אהרן, מת ׁשהרי לפי וּיראּו? ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלּמה

Ï‰¯כז  e˜ÈÏÒe ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿…
:‡zLk Ïk ÈÈÚÏ ‡¯eË»¿≈≈»¿ƒ¿»

È‰BLe·Ïכח  ˙È Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ÁÏL‡Â¿«¿«…∆»«¬…»¿ƒ
Ô¯‰‡ ˙ÈÓe d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È ÔB‰˙È LÈaÏ‡Â¿«¿≈»¿»∆¿»»¿≈ƒ«¬…
ÔÓ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ˙Áe ‡¯eË LÈ¯a Ônz«»¿≈»¿«…∆¿∆¿»»ƒ

:‡¯eË»

È˙כט  BÎ·e Ô¯‰‡ ˙ÈÓ È¯‡ ‡zLk Ïk BÊÁÂ«¬»¿ƒ¿»¬≈ƒ«¬…¿»
:Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz Ô¯‰‡«¬…¿»ƒƒ…≈ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,icigid WExiRd df oi` mXW mEXn¦¤¨¥¤©¥©§¦¦
Îdn ,sqFp WExiR mW `iad `N ¤̀¨¥¦¨¥¨©
Edf 'mixac'A wEqRd lr oMÎoi`X¤¥¥©©¨¦§¨¦¤

.i"WxA icigid WExiRdfk dxez ©¥©§¦¦§©¦
(fk)äLî Nòiåét-ìò-óà Y ©©©Ÿ¤©©¦

Bì äL÷ øácäL¯.eig` zzin ¤©¨¨¨¤¦©¨¦
ákò àì¯siqFO dn ,oM `l m` iM Ÿ¦¥¦¦Ÿ¥©¦

ixde ,"dWn UrIe" Fxn`A aEzMd©¨§¨§©©©¤©£¥
hWtIe" :KMÎxg` cIn hxtn aEzMd©¨§¨¥¦©©©¨©©§¥

"'ebe dWn)cecl likyn(.gk dxez ¤
(hk)'Bâå äãòä ìk eàøiåeàøLk Y ©¦§¨¨¥¨§§¤¨

,ãøé àì ïøäàå íéãøBé øæòìàå äLîŸ¤§¤§¨¨§¦§©£ŸŸ¨©
:íäì øîà ?ïøäà àeä ïëéä :eøîà̈§¥¨©£Ÿ¨©¨¤
ãâðk ãîòL éî øLôà :eøîà .úî¥¨§¤§¨¦¤¨©§¤¤

äôbnä úà øöòå Càìnä¯lirlcM ©©§¨§¨©¤©©¥¨§¦§¥
.bi ,fi i"WxA§©¦

Lwa ãiî ?úånä Càìî Ba èìLé¦§Ÿ©§©©¨¤¦¨¦¥
íéîçø äLî¯KxvEdX dn Ÿ¤©£¦©¤§©

k ,hi dAx xAcOA d`x ± "mingx"l§©£¦§¥©¦§¨©¨
mY` m`" :l`xUi ipA mdl Exn`W¤¨§¨¤§¥¦§¨¥¦©¤
lwqp e`l m` ,ahEn FzF` oi`ian§¦¦¨¦¨¦§Ÿ
dWn cnr drW DzF`A ,mkz ¤̀§¤§¨¨¨¨©¤
mlFr lW FpFAx :xn`e dNtzA¦§¦¨§¨©¦¤¨

."cWgd on Ep`ivFd¦¥¦©£¨

ìhî íäì úøMä éëàìî eäeàøäå§¤§©§£¥©¨¥¨¤ª¨
eàø ,ähna¯,"dcrd lM E`xIe" Edfe ©¦¨¨§¤©¦§¨¨¥¨

"ErnWIe" xnFl Kixv did oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨¨¦©©¦§§
)m"`x(.

eðéîàäå¯"E`x"W xg`n ,xnFlM §¤¡¦§©¥©©¤¨
ixacl "Epin`d" ,dHOA lHEn `EdW¤¨©¦¨¤¡¦§¦§¥

.zn `EdW dWn¤¤¥
ìàøNé úéa ìk,íéLpäå íéLðàä Y Ÿ¥¦§¨¥¨£¨¦§©¨¦

ìéhîe íBìL óãBø ïøäà äéäL éôì§¦¤¨¨©£Ÿ¥¨©¦
äáéøî éìòa ïéa äáäà¯Wi` oiA ©£¨¥©£¥§¦¨¥¦

mBW xnFl dvFx i"Wx dfaE .Edrxl§¥¥¨¤©¦¤©¤©
lMW ,WECig did miWp`d lv ¥̀¤¨£¨¦¨¨¦¤¨

" xn`p okle ,EkA miWp`dlMziA ¨£¨¦¨§¨¥¤¡©Ÿ¥
`l dWn lv` oMÎoi`XÎdn ,"l`xUi¦§¨¥©¤¥¥¥¤¤Ÿ

."l`xUi ipA lM" xn`p¤¡©Ÿ§¥¦§¨¥
BzLàì Léà ïéáe¯i"Wx mB d`x ¥¦§¦§§¥©©¦

ipA" :aEzM dWn lv`W ,g ,cl mixaC§¨¦¤¥¤¤¨§¥
KFYn ,oxd`A la` ,mixkGd ± l`xUi¦§¨¥©§¨¦£¨§©£Ÿ¦
Wi` oiA mFlW ozFpe mFlW scFx didW¤¨¨¥¨§¥¨¥¦
lM xn`p ,Dlral dX` oiaE Edrxl§¥¥¥¦¨§©§¨¤¡©Ÿ

."zFawpE mixkf ,l`xUi ziA¥¦§¨¥§¨¦§¥
òåâ ékíbøúnäL :éðà øîBà Y ¦¨©¥£¦¤©§©§¥

"úéî àäc"¯.zOW ipRn ,zn ixdW §¨¦¤£¥¥¦§¥¤¥
íbøúî ïk-íà-àlà ,àeä äòBè¤¤¨¦¥§©§¥

"eàéæçúàå" Y "eàøiå"¯,E`xzde ©¦§§¦§£¦§¦§¨
.` ,h ziprY i"Wx mB d`xE .ENBzp¦§©§¥©©¦©£¦

.`px oniq i"Wx z"EW©¦¦¨
ì"æ eðéúBaø eøîà àlL¯W`x ¤Ÿ¨§©¥Ÿ

.` ,b dpXd©¨¨
ìa LnLî äæ "ék"àlà ,"àäc" ïBL ¦¤§©¥¦§§¨¤¨

ãBáë éððò e÷lzñpL Løãî ìò¯ ©¦§¨¤¦§©§£¨¥¨
.` ,`k i"WxA oOwlckE .oxd` zOWM§¤¥©£Ÿ§¦§©¨§©¦
iM" zFaiYd i"Wx x`iA df mrHnE¦©©¤¥¥©¦©¥¦
,"l`xUi ziA lM" zFaiYd xg`l "reb̈©§©©©¥Ÿ¥¦§¨¥

eixg`NW wEqRl Fkinqdl icM)g"ty(. §¥§©§¦©¨¤§©£¨
eäaà éaø øîàãëå¯.mW dpXd W`x §¦§¨©©¦©¨Ÿ©¨¨¨

"eàøiå" éø÷z ìà :eäaà éaø øîàc§¨©©¦©¨©¦§¥©¦§
"eàøiå" àlà¯.ENBzdW ¤¨©¥¨¤¦§©

ì ìòåì ìôBð äæ ïBL"àäc" ïBL¯ §©¨¤¥§§¨
.mW dpXd W`x i"Wx mB d`x§¥©©¦Ÿ©¨¨¨

äîì íòè úðéúð àeäL éôì§¦¤§¦©©©§©
éôì ?"eàøiå" änì ,epîéä äìòîlM¤§©§¨¥¤¨¨©¥¨§¦

"ïøäà úî" éøäL¯ippr EwNYqpe ¤£¥¥©£Ÿ§¦§©§£¨¥
.lM oirl ENBzp l`xUi ipaE ,cFaMd©¨§¥¦§¨¥¦§©§¥Ÿ
.` ,v oiHiB .mW ziprY i"Wx mB d`xE§¥©©¦©£¦¨¦¦

"àzLðk ìk Bæçå" íebøz ìò ìáà¯ £¨©©§©£¨§¦§¨
.dcrd lM E`xe§¨¨¨¥¨

ì ïéàì àlà ,ìôBð "àäc" ïBLïBL ¥§§¨¥¤¨§



zwgסו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy
ּכמֹו "אׁשר", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" ׁשּמצינּו "אי", ׁשּמּוׁש מּגזרת ׁשהּוא כא)"אׁשר", לאֿתקצר (איוב "ואםֿמּדּוע : ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

הּלׁשֹון מּזה מפרׁשים והרּבה יד)רּוחי". ימיו"(שם חרּוצים "אם :. ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ck zegiy ihewl)

לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ּוּוּוּוביןביןביןבין מריבהמריבהמריבהמריבה ּבּבּבּבעליעליעליעלי ּבּבּבּביןיןיןין אהבהאהבהאהבהאהבה כט)ּוּוּוּומטילמטילמטילמטיל כ, ׁשהרי (רש"י לכאֹורה, מיּתרֹות מריבה" ּבעלי "ּבין הּתבֹות ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
" ּכּכתּוב ּבכּו, ּכּלם חּדּוׁש: היה האנׁשים לגּבי ׁשּגם לֹומר, ויׁש ּבכּו. הּנׁשים ׁשּגם הּוא והינּו:ּכּכּכּכללללהחּדּוׁש יׂשראל". ּכּכּכּכל ל ל ל ּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ ְְְִֵֵַָֹֹֹֹ ֹֹ

הּזכרים. ּכל מרּבה ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל- הּנׁשים.ּבּבּבּביתיתיתית ּגם מרּבה - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

àë(à)àa ék áâpä áLé ãøò-Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦µ¨´
aLiå ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé|epnî ¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½©¦¬§§¦¤−

:éáL¤«¦
i"yx£ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑'הּׁשנה ּב'ראׁש ּכדאיתא כּו', ּכבֹוד ענני ונסּתּלקּו אהרן ׁשּמת ג)ׁשמע ועמלק (דף . «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

לפרענּות  עת ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרדּות רצּועת ‰p‚·.מעֹולם ·LÈ∑ׁשּנאמר עמלק, יג)זה "עמלק (במדבר : ְְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָֻֻ…≈«∆∆ֱֲֲֵֵֶֶֶַָָ
להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מתּפּללים יׂשראל ׁשּיהיּו ּכדי ּכנען, ּבלׁשֹון לדּבר לׁשֹונֹו את וׁשּנה הּנגב", ּבארץ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיֹוׁשב
אמרּו: ּכנען; לׁשֹון ּולׁשֹונם עמלקים ּכלבּוׁשי לבּוׁשיהם יׂשראל ראּו ּכנענין, אינם והם ּבידם, ּכנענים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָלתת

ּבידי" הּזה אתֿהעם ּתּתן "אםֿנתן ׁשּנאמר: סתם", ‰‡˙¯ÌÈ."נתּפּלל C¯c∑ּבּה ׁשהלכּו הּנגב ּדר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ∆∆»¬»ƒְֶֶֶֶֶַָָ

ÓB¯c‡א  ·˙È „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡Úk ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»»≈¿»
Áb‡Â ‡iÏÏ‡Ó Á¯‡ Ï‡¯NÈ ‡˙‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»≈…«¿«¿«»¿««

:‡È·L dpÓ ‡·Le Ï‡¯NÈa ‡·¯¿̃»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ≈ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"øLà"¯.oxd` reB xW` £¤£¤¨©©£Ÿ
"éà" LenL úøæbî àeäL¯"iM"W ¤¦¦§©¦¦¤¦

."m`" FWExiRW ,"i`" oFWlA WOWn§©¥¦§¦¤¥¦
ìa LnLî "íà" eðéönL,"øLà" ïBL ¤¨¦¦§©¥¦§£¤

"éçeø øö÷ú àì òecî íàå" Bîk¯ §§¦©©Ÿ¦§©¦
[oM lr] xW`e :FWExitE .c ,`k aFI ¦̀¥©£¤©¥

.igEx xvwY `l rECn©©Ÿ¦§©¦
lä äfî íéLøôî äaøäåïBL¯d`x §©§¥§Ÿ̈¦¦¤©¨§¥

,`l mW .bl ,hi ,ck ziW`xA i"Wx mB©©¦§¥¦¨
.bl ,bk zFnW .f ,bn mW .ap¨§

"åéîé íéöeøç íà"¯.d ,ci mW ¦£¦¨¨¨
d`xE .eini mivExg xW` :FWExitE¥£¤£¦¨¨§¥
,mNYWn `Ed df lEnB m`" :mW i"Wx©¦¨¦§¤¦§©¥
crEinE rEaw mFil miaEvwE mivExgW¤£¦§¦§¨©§¨
FWxtn bi ,fi mW i"WxaE ."dzinl§¦¨§©¦¨§¨§

."xg`n" oFWNn` dxez ¦§¥©©
(`)éðòðkä òîLiåúnL òîL Y ©¦§©©§©£¦¨©¤¥

ãBáë éððò e÷lzñðå ïøäà¯ippr ©£Ÿ§¦§©§£¨¥¨£¨¥
lW mpi` mippr x`WE ,oWr ippre riwẍ¦©©£¨¥¨¨§¨£¨¦¥¨¤

cFaM)` ,h ziprz i"yx(mippr draW mde . ¨§¥¦§¨£¨¦
d`x ± xar lMn mzF` mitiTn EidW¤¨©¦¦¨¦¨¥¤§¥
Wxtl oYiPW s`e .cl ,i lirl i"Wx©¦§¥§©¤¦¨§¨¥
KxC l`xUi `A iM" rnXW FhEWtM¦§¤¨©¦¨¦§¨¥¤¤
xEn`dn `id dgkFdd ± "mixz`d̈£¨¦©¨¨¦¥¨¨
zzin xE`izl KWndAW ,n ,bl oOwl§©¨¤§¤§¥§¥¦©
cxr Kln iprpMd rnWIe" :xn`p oxd ©̀£Ÿ¤¡©©¦§©©§©£¦¤¤£¨
l`xUi `A iM" :mW xn`p `le ,"'ebe§Ÿ¤¡©¨¦¨¦§¨¥
o`M" :mW i"Wx WxtnE ,"mixz`d KxC¤¤¨£¨¦§¨¥©¦¨¨
,drEnXd `id oxd` zziOW LcOl¦¤§¤¦©©£Ÿ¦©§¨
dpYPW xEaqkE ,cFaMd ippr EwNYqPW¤¦§©§£¨¥©¨§¨¤¦§¨

xfg Kkitl ,l`xUiA mgNdl zEWx§§¦¨¥§¦§¨¥§¦¨¨©
iM" o`M aEzMX dn ,df itlE ."DazkE§¨¨§¦¤©¤¨¨¦
`A xW`M :FWExiR ,"l`xUi `Ä¦§¨¥¥©£¤¨

l`xUi)cecl likyn(`A iM" :FWExiR F` , ¦§¨¥¥¦¨
F` ,cFak ippr `lA calA "l`xUi¦§¨¥¦§¨§Ÿ£¨¥¨
ENBzp oprd wNYqPW oeiMW :FWExiR¥¤¥¨¤¦§©¥¤¨¨¦§©

l`xUi `AW rnW okle ,l`xUi)`"eb(. ¦§¨¥§¨¥¨©¤¨¦§¨¥
'eëå¯mgNdl zEWx dpYp xEaqkE" §§¨¦§¨§§¦¨¥

zFaiY hinWd o`M i"Wx ."l`xUiA§¦§¨¥©¦¨¦§¦¥
wx `N` FpFWlA owiYrd `le EN ¥̀§Ÿ¤§¦¨¦§¤¨©
FazM n ,bl oOwl la` ,"Eke"A mfnx§¨¨¦§£¨§©¨§¨
o`MW ,dfl mrHd xnFl Wie ,WExitA§¥§¥©©©©¨¤¤¨
,miwlnrA xAEcOW KWndA azFM ixd£¥¥©¤§¥¤§¨¨£¨¥¦
wlnr"W mEXn `Ed EnglPW mrHde§©©©¤¦§£¦¤£¨¥
,"'eke l`xUil zECxn zrEvx mlFrn¥¨§©©§§¦§¨¥
zEWx mdl dpYPW ExaQW mEXn `le§Ÿ¦¤¨§¤¦§¨¨¤§
wlnr oi`W mB dnE ,l`xUiA mgNdl§¦¨¥§¦§¨¥©©¤¥£¨¥
,l`xUiA mgNdl zEWx lAwl URgn§©¥§©¥§§¦¨¥§¦§¨¥

`Ed oxd` iIgA mB oMWmglp ¤¥©§©¥©£Ÿ¦§©
zOW rnXW wx azM okl ,l`xUiA§¦§¨¥¨¥¨©©¤¨©¤¥
ipaE cFaMd ippr EwNYqde oxd ©̀£Ÿ§¦§©§£¨¥©¨§¥
mglpe wlnr `A cInE ,ENBzd l`xUi¦§¨¥¦§©¦©¨£¨¥§¦§©
la` ."zECxn zrEvx" xFzA ,mdÄ¤§§©©§£¨
xAEcOW azFM i"Wx oi` mW oOwl§©¨¨¥©¦¥¤§¨
rnWIe" wx wiYrn `N` ,miwlnrÄ£¨¥¦¤¨©§¦©©¦§©
dpYPW xEaqkE" azFM df lre ,"iprpMd©§©£¦§©¤¥§¨¤¦§¨
Ll xnFl ,"l`xUiA mgNdl zEWx§§¦¨¥§¦§¨¥©§
mi`A Eid WOn miprpM ENit`W¤£¦§©£¦©¨¨¨¦
oxd` zzin oMW ,l`xUiA mgNdl§¦¨¥§¦§¨¥¤¥¦©©£Ÿ

ezEwNYqddWEgY dnxB cFaMd ippr §¦§©§£¨¥©¨¨§¨§¨

l`xUiA mgNdl zEWx dpYPW mlFrÄ¨¤¦§¨§§¦¨¥§¦§¨¥
)iaxd t"r(.

Làøa àúéàãkäðMä¯ziprY .` ,b ¦§¦¨§Ÿ©¨¨©£¦
.hk ,k i"WxA lirl mB `aEd .` ,h¨©§¥§©¦

úecøî [ú]òeöø íìBòî ÷ìîòå¯ ©£¨¥¥¨§©©§
oiNEg i"Wx d`x ± DA micFxW drEvx§¨¤¦¨§¥©¦¦
."iECx" oFWNn `id "zECxn"W a `nw¤©§¦¦§¦
úeðòøôì úò ìëa ïnæî ,ìàøNéì¯ §¦§¨¥§ª¨§¨¥§ª§¨

mgNIe wlnr `aIe" :g ,fi zFnW d`x§¥§©¨Ÿ£¨¥©¦¨¤
cxIe" :d ,ci oOwl ."l`xUi mr¦¦§¨¥§©¨©¥¤
cIn o`M mB okle ."'ebe mEMIe .. iwlnrd̈£¨¥¦©©§¨¥©¨¦©
,l`xUiA mgNdl zExWt` dpYPW¤¦§¨¤§¨§¦¨¥§¦§¨¥
.mdA mgNdl `AW oFW`xd `Ed wlnr£¨¥¨¦¤¨§¦¨¥¨¤
zr df did l`xUi cSn mBW xnFl Wie§¥©¤©¦©¦§¨¥¨¨¤¥
,k lirl i"Wx oFWlke ,"zEprxER" lW¤§¨§¦§©¦§¥
wiCSd Exqge mdiUrn Evxtp" :bk¦§§©£¥¤§¨§©©¦
KxcA EkldX dn mB oke ,"dGd©¤§¥©©¤¨§§¤¤

`Ad xEACA oOwlcM ,milBxnd)iaxd(. ©§©§¦§¦§©¨©¦©¨
áâpä áLéøîàpL ,÷ìîò äæ Y¯ Ÿ¥©¤¤¤£¨¥¤¤¡©

.hk ,bi lirl§¥
"áâpä õøàa áLBé ÷ìîò"¯mB d`x £¨¥¥§¤¤©¤¤§¥©

.e ,eh ` l`EnW i"Wx©¦§¥
ì úà äpLåãì BðBLìa øaïòðk ïBL §¦¨¤§§©¥¦§§©©

¯."iprpMd" o`M `xwp okle§¨¥¦§¨¨©§©£¦
íéììtúî ìàøNé eéäiL éãk§¥¤¦§¦§¨¥¦§©§¦
íéðòðk úúì àeä-Ceøa-LBãwäì§©¨¨¨¥§©£¦
eàø ,íéðòðk íðéà íäå íãéa§¨¨§¥¥¨§©£¦¨
íé÷ìîò éLeáìk íäéLeáì ìàøNé¦§¨¥§¥¤¦§¥£¨¥¦

ìeì íðBLìltúð :eøîà ,ïòðk ïBL §¨§§©©¨§¦§©¥
øîàpL ,íúñ¯.a wEqR §¨¤¤¡©¨

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy
ׁשּנאמר ׁשּנאמר (שם)המרּגלים, לפניהם, הּנֹוסע הּגדֹול הּתּיר  ּדר האתרים" ּדר" אחר: ּדבר בּנגב". "וּיעלּו : ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

י  מנּוחה")(שם להם לתּור ימים ׁשלׁשת ּדר" :.È·L epnÓ aLiÂ∑אחת ׁשפחה אּלא מדרש)אינּה בשם .(ילקוט ְְִֶֶֶֶָָָָֹ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒְִֵֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã83 'nr g"lg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

wlnrA mgNdl KxCd©¤¤§¦¨¥©£¨¥

ּבּבּבּבייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  ווווּיּיּיּיּלּלּלּלחםחםחםחם האתריםהאתריםהאתריםהאתרים ּדּדּדּדרררר ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבאאאא ּכּכּכּכיייי .... .... ההההּכּכּכּכנענינענינענינעני ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַֽֽֽֽווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
לפניהםלפניהםלפניהםלפניהם........ ההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוסעסעסעסע ההההּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל ההההּתּתּתּתּיּיּיּירררר ּדּדּדּדרררר .... .... דדדד""""אאאא .... .... המרהמרהמרהמרּגּגּגּגליםליםליםלים ּבּבּבּבּהּהּהּה ׁשׁשׁשׁשהלכהלכהלכהלכּוּוּוּו ההההּנּנּנּנגבגבגבגב ּדּדּדּדרררר –––– האתריםהאתריםהאתריםהאתרים ובפרש"י)ּדּדּדּדרררר א. (כא, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

מתיּצבים  יׂשראל ׁשּבני אֹופּנים ׁשני על מֹורים האתרים" ּב"ּדר הּפירּוׁשים ׁשני לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָויׁש
אֹותֹו. ּומנּצחים לקדּׁשה הּמנּגד זה') ה'לעּומת (ּכחֹות עמלק נגד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻלּמלחמה

ׁשּתפקידם  הארץ, את ׁשּתרּו המרּגלים ּוכמֹו ודעת. טעם ׁשעל־ּפי ה' עבֹודת על הּמֹורה - המרּגלים" ּבּה ׁשהלכּו . . ּדר"ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
מסית  הרע הּיצר ּכאׁשר ּברּוחנּיּות, כן ּוכמֹו הארץ, את לכּבׁש ׂשכל) ׁשעל־ּפי (עבֹודה הּטבע ּבדר הּקּלה הּדר למצֹוא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהיה
מלחמּתֹו ּוכללּות הרע. ער ּופחיתּות והּקדּׁשה, הּטֹוב ּבמעלת התּבֹוננּות על־ידי עּמֹו האדם לֹוחם הּתֹומ"צ, נגד האדם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻאת

וכּו'. מלחמה ּתכסיסי ׂשכל, על־ידי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָהיא
ארֹון  הּגדֹול", "הּתּיר על וסֹומ הּקּב"ה אל ּבטל הּוא ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הּמסירת־נפׁש עבֹודת – הּגדֹול" הּתּיר ּדר"ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
."מּפני מׂשּנאי וינּוסּו אֹויב ויפּוצּו ה' קּומה וגֹו' הארֹון ּבנסע "ויהי מּמילא, ּבדר האֹויבים מתּבּטלים ׁשּלפניו ה', ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּברית

עמלק: הּמנּגד ׁשל למּצבֹו ּבהתאם הם אּלּו אֹופּנים ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָב'
אז  ּכנען, ּבלׁשֹון לדּבר לׁשֹונֹו את ׁשּׁשּנה – ותחּבּולֹות ּתכסיסים על־ידי נלחם ולכן יׂשראל מּבני מפחד עמלק ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּכאׁשר

ודעת. טעם ׁשעל־ּפי עבֹודה על־ידי ּגם לנּצחֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָאפׁשר
הּוא  לבּטלֹו הּדר – הּׂשכל את נֹוגד הּדבר ּכאׁשר ּגם ודעת, מּטעם למעלה חצּפה, ׁשל ּבאפן נלחם עמלק ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻאּולם

ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּובּטּול נפׁש ּמסירת על־ידי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָרק

(á)ïzz ïúð-íà øîàiå ýåýéì øãð ìàøNé øciå©¦©¸¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹
:íäéøò-úà ézîøçäå éãéa äfä íòä-úà¤¨¨³©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−¤¨«¥¤«
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סז zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy
ּכמֹו "אׁשר", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" ׁשּמצינּו "אי", ׁשּמּוׁש מּגזרת ׁשהּוא כא)"אׁשר", לאֿתקצר (איוב "ואםֿמּדּוע : ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

הּלׁשֹון מּזה מפרׁשים והרּבה יד)רּוחי". ימיו"(שם חרּוצים "אם :. ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ck zegiy ihewl)

לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ּוּוּוּוביןביןביןבין מריבהמריבהמריבהמריבה ּבּבּבּבעליעליעליעלי ּבּבּבּביןיןיןין אהבהאהבהאהבהאהבה כט)ּוּוּוּומטילמטילמטילמטיל כ, ׁשהרי (רש"י לכאֹורה, מיּתרֹות מריבה" ּבעלי "ּבין הּתבֹות ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
" ּכּכתּוב ּבכּו, ּכּלם חּדּוׁש: היה האנׁשים לגּבי ׁשּגם לֹומר, ויׁש ּבכּו. הּנׁשים ׁשּגם הּוא והינּו:ּכּכּכּכללללהחּדּוׁש יׂשראל". ּכּכּכּכל ל ל ל ּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ ְְְִֵֵַָֹֹֹֹ ֹֹ

הּזכרים. ּכל מרּבה ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל- הּנׁשים.ּבּבּבּביתיתיתית ּגם מרּבה - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

àë(à)àa ék áâpä áLé ãøò-Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦µ¨´
aLiå ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé|epnî ¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½©¦¬§§¦¤−

:éáL¤«¦
i"yx£ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑'הּׁשנה ּב'ראׁש ּכדאיתא כּו', ּכבֹוד ענני ונסּתּלקּו אהרן ׁשּמת ג)ׁשמע ועמלק (דף . «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

לפרענּות  עת ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרדּות רצּועת ‰p‚·.מעֹולם ·LÈ∑ׁשּנאמר עמלק, יג)זה "עמלק (במדבר : ְְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָֻֻ…≈«∆∆ֱֲֲֵֵֶֶֶַָָ
להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מתּפּללים יׂשראל ׁשּיהיּו ּכדי ּכנען, ּבלׁשֹון לדּבר לׁשֹונֹו את וׁשּנה הּנגב", ּבארץ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיֹוׁשב
אמרּו: ּכנען; לׁשֹון ּולׁשֹונם עמלקים ּכלבּוׁשי לבּוׁשיהם יׂשראל ראּו ּכנענין, אינם והם ּבידם, ּכנענים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָלתת

ּבידי" הּזה אתֿהעם ּתּתן "אםֿנתן ׁשּנאמר: סתם", ‰‡˙¯ÌÈ."נתּפּלל C¯c∑ּבּה ׁשהלכּו הּנגב ּדר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ∆∆»¬»ƒְֶֶֶֶֶַָָ

ÓB¯c‡א  ·˙È „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡Úk ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»»≈¿»
Áb‡Â ‡iÏÏ‡Ó Á¯‡ Ï‡¯NÈ ‡˙‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»≈…«¿«¿«»¿««

:‡È·L dpÓ ‡·Le Ï‡¯NÈa ‡·¯¿̃»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ≈ƒ¿»
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ׁשּנאמר ׁשּנאמר (שם)המרּגלים, לפניהם, הּנֹוסע הּגדֹול הּתּיר  ּדר האתרים" ּדר" אחר: ּדבר בּנגב". "וּיעלּו : ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

י  מנּוחה")(שם להם לתּור ימים ׁשלׁשת ּדר" :.È·L epnÓ aLiÂ∑אחת ׁשפחה אּלא מדרש)אינּה בשם .(ילקוט ְְִֶֶֶֶָָָָֹ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒְִֵֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã83 'nr g"lg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

wlnrA mgNdl KxCd©¤¤§¦¨¥©£¨¥

ּבּבּבּבייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  ווווּיּיּיּיּלּלּלּלחםחםחםחם האתריםהאתריםהאתריםהאתרים ּדּדּדּדרררר ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבאאאא ּכּכּכּכיייי .... .... ההההּכּכּכּכנענינענינענינעני ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַֽֽֽֽווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
לפניהםלפניהםלפניהםלפניהם........ ההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוסעסעסעסע ההההּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל ההההּתּתּתּתּיּיּיּירררר ּדּדּדּדרררר .... .... דדדד""""אאאא .... .... המרהמרהמרהמרּגּגּגּגליםליםליםלים ּבּבּבּבּהּהּהּה ׁשׁשׁשׁשהלכהלכהלכהלכּוּוּוּו ההההּנּנּנּנגבגבגבגב ּדּדּדּדרררר –––– האתריםהאתריםהאתריםהאתרים ובפרש"י)ּדּדּדּדרררר א. (כא, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

מתיּצבים  יׂשראל ׁשּבני אֹופּנים ׁשני על מֹורים האתרים" ּב"ּדר הּפירּוׁשים ׁשני לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָויׁש
אֹותֹו. ּומנּצחים לקדּׁשה הּמנּגד זה') ה'לעּומת (ּכחֹות עמלק נגד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻלּמלחמה

ׁשּתפקידם  הארץ, את ׁשּתרּו המרּגלים ּוכמֹו ודעת. טעם ׁשעל־ּפי ה' עבֹודת על הּמֹורה - המרּגלים" ּבּה ׁשהלכּו . . ּדר"ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
מסית  הרע הּיצר ּכאׁשר ּברּוחנּיּות, כן ּוכמֹו הארץ, את לכּבׁש ׂשכל) ׁשעל־ּפי (עבֹודה הּטבע ּבדר הּקּלה הּדר למצֹוא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהיה
מלחמּתֹו ּוכללּות הרע. ער ּופחיתּות והּקדּׁשה, הּטֹוב ּבמעלת התּבֹוננּות על־ידי עּמֹו האדם לֹוחם הּתֹומ"צ, נגד האדם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻאת

וכּו'. מלחמה ּתכסיסי ׂשכל, על־ידי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָהיא
ארֹון  הּגדֹול", "הּתּיר על וסֹומ הּקּב"ה אל ּבטל הּוא ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הּמסירת־נפׁש עבֹודת – הּגדֹול" הּתּיר ּדר"ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
."מּפני מׂשּנאי וינּוסּו אֹויב ויפּוצּו ה' קּומה וגֹו' הארֹון ּבנסע "ויהי מּמילא, ּבדר האֹויבים מתּבּטלים ׁשּלפניו ה', ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּברית

עמלק: הּמנּגד ׁשל למּצבֹו ּבהתאם הם אּלּו אֹופּנים ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָב'
אז  ּכנען, ּבלׁשֹון לדּבר לׁשֹונֹו את ׁשּׁשּנה – ותחּבּולֹות ּתכסיסים על־ידי נלחם ולכן יׂשראל מּבני מפחד עמלק ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּכאׁשר

ודעת. טעם ׁשעל־ּפי עבֹודה על־ידי ּגם לנּצחֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָאפׁשר
הּוא  לבּטלֹו הּדר – הּׂשכל את נֹוגד הּדבר ּכאׁשר ּגם ודעת, מּטעם למעלה חצּפה, ׁשל ּבאפן נלחם עמלק ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻאּולם

ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּובּטּול נפׁש ּמסירת על־ידי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָרק
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mW mdA mgNdl)iaxd(. §¦¨¥¨¤¨
éáL epnî aLiåàlà dðéà Y ©¦§§¦¤¤¦¥¨¤¨

äçôL¯rnWn "iaW" oFWNn iM ¦§¨¦¦§¤¦©§©

iciA "iaW" did xaMW in EaXW¤¨¦¤§¨¨¨¤¦¦¥
ikd xaC `Ed "iaW" mzqE ,l`xUi¦§¨¥§¨¤¦¨¨¨¦

dgtXd `ide ,iaXAW zEgR)`"eb(. ¨¤©§¦§¦©¦§¨
"AWIe" zaiYW azM "cecl liMUn"aE§©§¦§¨¦¨©¤¥©©¦§§

"dAWIe" `le)xe`iad my oiir(lr dxFn , §Ÿ©¦§¤¨©
.dzid dgtXW xnFl ,dawp oFWl§§¥¨©¤¦§¨¨§¨

úçà¯Kixv did ,miAx Eid m` iM ©©¦¦¨©¦¨¨¨¦
"diaW" xnFl)cqyz fnx y"ewli(.a dxez ©¦§¨

(a)ézîøçäåíììL Léc÷à Y §©£©§¦©§¦§¨¨
dBábì¯,WCwd oiprn WxtOX dn ©¨©©¤§¨¥¥¦§©¤§¥

ipRn `Ed ,cEAi`e dzgWd oiprn `le§Ÿ¥¦§©©§¨¨§¦¦§¥
xcPde ,"dl xcp l`xUi xCIe" :xn`W¤¨©©¦©¦§¨¥¤¤©§©¤¤
WiCwOd lr m`ÎiM xn`p Fpi` 'dl©¥¤¡©¦¦©©©§¦
zgwl xcFPd lr `le ,DFaBl xaC̈¨©¨©§Ÿ©©¥¨©©

zFxiir aixgdl F` Fznwp)m"`x(d`xE . ¦§¨§©£¦£¨§¥
iYnxgde" :a ,cq oiaExir i"Wx mB©©¦¥¦§©£©§¦
iciÎlr"W siqFd mWe ,"WCwd oFWl§¤§¥§¨¦¤©§¥
."mciA Eltpe mzNtY drnWp KM̈¦§§¨§¦¨¨§¨§§¨¨
iYnxgde" :a ,bn oixcdpq i"Wx d`xE§¥©¦©§¤§¦§©£©§¦
mdilr mExq` ,mdixr z ¤̀¨¥¤£¨£¥¤

."d`pdAb dxez ©£¨¨
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(â)éðòðkä-úà ïziå ìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½
íB÷nä-íL àø÷iå íäéøò-úàå íäúà íøçiå©©«£¥¬¤§¤−§¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−

ô :äîøç̈§¨«
i"yx£Ì‰˙‡ Ì¯ÁiÂ∑ ּבהריגה.Ì‰È¯ÚŒ˙‡Â∑ּגבּה .חרמי ««¬≈∆¿∆ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ

(ã)õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî eòñiå©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤
:Cøca íòä-Lôð øö÷zå íBãà¡®©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤

i"yx£ÛeÒŒÌÈ C¯c∑הּדר הּוא סּוף, ים ּדר לאחֹוריהם חזרּו זֹו, מלחמה עליהם ּובאה אהרן ׁשּמת ּכיון ∆∆«ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר מרּגלים, ּגזרת עליהם ּכׁשּנגזר להם א)ׁשחזרּו חזרּו(דברים וכאן יםֿסּוף". ּדר הּמדּברה "ּוסעּו : ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

פנחס)לאחֹוריהם פ' ׁשּנאמר(עיין מּסעֹות, י)ׁשבע מת (שם ׁשם מֹוסרה, ּבניֿיעקן מּבארת נסעּו יׂשראל "ּובני : ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
הּוא  ּכאּלּו והסּפידּוהּו עליו והתאּבלּו חזרּו ׁשם אּלא מת?! ההר ּבהר והלא מת? ּבמֹוסרה וכי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֹאהרן".

ׁשבע וּתמצא ּבּמּסעֹות, ּובדק וצא ההר ּבפניהם. הר עד מֹוסרה מן ‡„ÌB.מּסעֹות ı¯‡Œ˙‡ ··ÒÏ∑ ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹƒ¿…∆∆∆¡ֶֹ
ּבארצֹו לעבר C¯ca.נתנם ÌÚ‰ŒLÙ ¯ˆ˜zÂ∑ קרֹובים היינּו עכׁשו אמרּו: להם. ׁשהקׁשה הּדר ּבטרח ְְְֲַַָָֹ«ƒ¿«∆∆»»«»∆ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

È˙ג  ¯ÒÓe Ï‡¯NÈc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«≈¿»¿≈¿ƒ¿»≈¿«»
‡¯˜e ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ¯n‚Â ‰‡Úk¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈¿»

:‰Ó¯Á ‡¯˙‡„ ‡ÓL¿»¿«¿»»¿»

Ùw‡Ï‡ד  ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡ ‡¯eË ¯‰Ó eÏËe¿»≈…»…««»¿¿«»»
‡nÚ„ ‡LÙ ˙˜ÚÂ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»∆¡«¬««¿»¿«»

:‡Á¯‡a¿»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)íäúà íøçiåäâéøäa Y¯ ©©£¥¤§¤©£¦¨
WxRzn oMW ,dbixd oFWNn "mxgIe"©©£¥¦§£¦¨¤¥¦§¨¥

mc` ipA iAB mxg oFWl)m"`x(hxtaE . §¥¤©¥§¥¨¨¦§¨
z` `N` WiCwdl Excp `l mzF`W¤¨Ÿ¨§§©§¦¤¨¤

mdixr)cecl likyn(. ¨¥¤
íäéøò úàådBáâ éîøç Y¯"mxgIe" §¤¨¥¤¤§¥¨©©©£¥

wEqR i"WxA lirlckE] WCwd oFWNn¦§¤§¥§¦§¥§©¦¨
zWxRzn zg` daiYW `vnpe .[a§¦§¨¤¥¨©©¦§¨¤¤

miWExit ipWl)m"`x(.c dxez ¦§¥¥¦
(c)óeñ íé Cøcïøäà únL ïåék Y ¤¤©¥¨¤¥©£Ÿ

eøæç ,Bæ äîçìî íäéìò äàáe¨¨£¥¤¦§¨¨¨§
"óeñ íé Cøc" íäéøBçàì¯mB d`x ©£¥¤¤¤©§¥©

oxd` zOWMW" :bi ,ek oOwl i"Wx©¦§©¨¤§¤¥©£Ÿ
miprpMd E`aE ,cFak ippr EwNYqp¦§©§£¨¥¨¨©§©£¦
xFfgl al Epzpe ,l`xUiA mgNdl§¦¨¥§¦§¨¥§¨§¥©£
ipA Etcxe .. mdixFg`l Exfge ,mixvnl§¦§©¦§¨§©£¥¤§¨§§¥
mdn Ebxde ,mxifgdl mdixg` iel¥¦©£¥¤§©£¦¨§¨§¥¤
rAx` Eltp iel ipAnE ,zFgRWn raW¤©¦§¨¦§¥¥¦¨§©§©
mixaC i"WxA dfÎKxCÎlre ."zFgRWn¦§¨§©¤¤¤§©¦§¨¦
sFql xdd xdA oxd` zOWM" :n ,`§¤¥©£Ÿ§Ÿ¨¨§
,cFak ippr EwNYqpe dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨§¦§©§£¨¥¨
cxr Kln znglOn mkl mz`xi§¥¤¨¤¦¦§¤¤¤¤£¨
mYxfge ,mixvnl xFfgl W`x mYzpE§©¤Ÿ©£§¦§©¦©£©§¤
iel ipA mkA Englp mW .. mkixFg`l©£¥¤¨¦§£¨¤§¥¥¦
ExifgdW cr ,mdn mY`e mMn Ebxde§¨§¦¤§©¤¥¤©¤¤§¦

."mkzxfg KxcA mkz ¤̀§¤§¤¤£¨©§¤
äøæâpLk íäì eøæçL Cøcä àeä©¤¤¤¨§¨¤§¤¦§§¨

øîàpL ,íéìbøî úøæb íäéìò¯ £¥¤§¥©§©§¦¤¤¡©
,` mixaC.n §¨¦

"óeñ íé Cøc äøaãnä eòñe"¯ §©¦§¨¨¤¤©

ux` agFx KxC mkz` xiardl iYxn`̈©§¦§©£¦¤§¤¤¤©¤¤
mYlwlw ,ux`l qpMil oFtv cvl mFc ¡̀§©¨¦¨¥¨¨¤¦§©§¤
mkl EpR ,aEMr mkl mYnxbE§©§¤¨¤¦§¨¤
,sEq mi cvl xAcOA Eklze mkixFg`l©£¥¤§¥§©¦§¨§©©
lW FnFxcl FA miklFd EidW xAcOdW¤©¦§¨¤¨§¦¦§¤
xdl sEq mi oiA wiqtn did xirU xd©¥¦¨¨©§¦¥©§©

dYr ,xirUEkWOdEaAqzE mId cvl ¥¦©¨¦¨§§©©¨§©§
axrOd on FnFxC lM xirU xd z ¤̀©¥¦¨§¦©©£¨

gxfOl)my i"yx(KxC ,sEq mi KxC . ©¦§¨¤¤©¤¤
rFvwnA `EdW mixvOn oz`ivi§¦¨¨¦¦§©¦¤§¦§©
miklFd Eid mXn ,ziaxrn zinFxC§¦©£¨¦¦¨¨§¦

gxfOd cvl)` ,a my i"yx(dn ,df itlE . §©©¦§¨§¦¤©
,sEq mi KxC mdixg`l o`M ExfgX¤¨§¨§©£¥¤¤¤©

.axrOl gxfOd on ExfgW dpEMd©©¨¨¤¨§¦©¦§¨©©£¨
úBòqî òáL íäéøBçàì eøæç ïàëå§¨¨§©£¥¤¤©©¨

¯azM e ,i mixacA oke mW oOwl i"WxA§©¦§©¨¨§¥¦§¨¦¨©
"dix` xEB"d azke ."zFrQn dpFnW"§¨©¨§¨©©©§¥
EpgW zFnFwn dpFnWl dpEMdW ,mẄ¤©©¨¨¦§¨§¤¨
o`M ENi`e ,rQn llkA dIpg mBW ,mdÄ¤¤©£¦¨¦§©©¨§¦¨
dpFnW oMW ,WOn zFrQn draW dpFn¤¦§¨©¨©¨¤¥§¨
.zFrQn draWl minxFB dIpg zFnFwn§£¦¨§¦§¦§¨©¨

øîàpL¯.e ,i mW ¤¤¡©¨
éða úøàaî eòñð ìàøNé éðáe"§¥¦§¨¥¨§¦§¥Ÿ§¥
éëå ,"ïøäà úî íL äøñBî ï÷òé©£¨¥¨¨¥©£Ÿ§¦
?úî øää øäa àìäå ,úî äøñBîa§¥¨¥©£Ÿ§Ÿ¨¨¥
åéìò eìaàúäå eøæç íL àlà¤¨¨¨§§¦§©§¨¨

íäéðôa àeä elàk eäeãétñäå¯ §¦§¦§¦¦§¥¤
mziUr dxqFnaE" :f ,i mixaC i"WxA§©¦§¨¦§¥¨£¦¤
dnxBW oxd` lW Fzzin lr caM la ¥̀¤¨¥©¦¨¤©£Ÿ¤¨§¨
."mW zn EN`M mkl dncpe ,z`f mkl̈¤Ÿ§¦§¨¨¤§¦¥¨

,oxd` zn `l EN`W ,m"`xd WxtnE§¨¥¨§¥¤¦Ÿ¥©£Ÿ
`l EN`e ,cFaMd ippr EwNYqp `lŸ¦§©§£¨¥©¨§¦Ÿ
iprpMd did `l cFaMd ippr EwNYqp¦§©§£¨¥©¨Ÿ¨¨©§©£¦
did `l EN`e ,mdOr mglp cxr Kln¤¤£¨¦§¨¦¨¤§¦Ÿ¨¨
mixfFg Eid `l mdOr mglp¦§¨¦¨¤Ÿ¨§¦
mixfFg Eid `l ENi`e ,mdixFg`l©£¥¤§¦Ÿ¨§¦
minglp iel ipA Eid `l mdixFg`l©£¥¤Ÿ¨§¥¥¦¦§¨¦
`vnp ,EN`A EN` mibxFd Eid `le ,mdÄ¤§Ÿ¨§¦¥§¥¦§¨
dxfgd mdl dnxB oxd` lW FzziOW¤¦¨¤©£Ÿ¨§¨¨¤©£¨¨

.dbixdde§©£¦¨
òáL íàöîúå ,úBòqna ÷ãáe àö¥§Ÿ©©¨§¦§¨¥¤©

øää øä ãò äøñBî ïî úBòqî¯ ©¨¦¥¨©Ÿ¨¨
` :md EN`e(a ,owri ipal zFxqFOn( §¥¥¦¥¦§¥©£¨

b ,cBcBd xgl owri ipAn(cBcBd xgn ¦§¥©£¨§Ÿ©¦§¨¥Ÿ©¦§¨
c ,dzahil(d ,dpFxarl dzahIn( §¨§¨¨¦¨§¨¨§©§¨

e ,xaB oFivrl dpFxarn(xaB oFivrn ¥©§¨§¤§¨¤¥¤§¨¤
f ,Wcwl(xdd xdl WcTn)Î`l ,bl onwl §¨¥¦¨¥§Ÿ¨¨

fl(.
íBãà õøà úà áañìàlL Y ¦§Ÿ¤¤¤¡¤Ÿ

.Böøàa øáòì íðúðLôð øö÷zå §¨¨©£Ÿ§©§©¦§©¤¤
Cøca íòäCøcä çøèa Y¯Epid ¨¨©¨¤§Ÿ©©¤¤©§

:FWExiR "KxCA" lW z"iA zF`dW¤¨¥¤©¤¤¥
:FWExiR "KxCA" `liOnE ,xEarA©£¦¥¨©¤¤¥
gxFh llbA xnFlM ,KxCd xEarA©£©¤¤§©¦§©©

KxCd)zeaegx x`a t"r(. ©¤¤
eðééä åLëò :eøîà ,íäì äL÷äL¤ª§¨¨¤¨§©§¨¨¦
íéøæBç eðàå õøàì ñðkäì íéáBø÷§¦§¦¨¥¨¨¤§¨§¦
eðéúBáà eøæç Ck ,eðéøBçàì©£¥¨¨§£¥

ìL eäzLðåãò äðL äðBîLe íéL §¦§©§Ÿ¦§¤¨¨©
éepòa íLôð äøö÷ Cëéôì ,íBiä©§¦¨¨§¨©§¨§¦

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy
לפיכ הּיֹום, עד ׁשנה ּוׁשמֹונה ׁשלׁשים ונׁשּתהּו אבֹותינּו חזרּו ּכ לאחֹורינּו, חֹוזרים ואנּו לארץ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלהּכנס
ּבהיֹותם  – "ּבּדר העם נפׁש "וּתקצר לֹומר יּתכן ולא אנקרוטלו"ר. לע"ז ּובלׁשֹון .הּדר ּבעּנּוי נפׁשם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹקצרה
ּכגֹון  קצרה, ּבמה ׁשם מפֹורׁש ּבמקרא, נפׁש קיצּור ׁשּתמצא מקֹום ׁשּכל קצרה, ּבּמה ּבֹו ּפירׁש ולא ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּבּדר

יא) ּוכגֹון(זכריה ּבהם", נפׁשי "וּתקצר י): נֹופל (שופטים אדם, על הּקׁשה ּדבר וכל יׂשראל", ּבעמל נפׁשֹו "וּתקצר : ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבתֹו מקֹום לֹו ואין הּדבר אֹותֹו לקּבל רחבה ּדעּתֹו ואין עליו ּבא ׁשהּטרח ּכאדם נפׁש", "קּצּור לׁשֹון ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּבֹו

ּכגֹון האדם, על וכבד הּוא ׁשּגדֹול ּגדל, לׁשֹון נֹופל הּמטריח ּובּדבר הּצער. אֹותֹו ׁשם לגּור יא)לּבֹו :(זכריה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
עלי, ּגדלה בי" ּבחלה נפׁשם י)"וגם נפׁש(איוב ק ּצּור לׁשֹון ּכל ּפרּוׁשֹו: ׁשל ּכללֹו ּתצֹודני". ּכּׁשחל "ויגאה : ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

סֹובלּתֹו הּדעת ׁשאין הּוא, לסבלֹו יכֹול ׁשאין לׁשֹון – .ּבדבר ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָ

(ä)eðúéìòä äîì äLîáe íéäìàa íòä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ
íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì íéøönî¦¦§©½¦¨−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦

:ì÷ìwä íçla äö÷ eðLôðå§©§¥´½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«
i"yx£‰LÓ·e ÌÈ‰Ï‡a∑לקֹונֹו עבד ‰e˙ÈÏÚ.(במ"ר)הׁשוּו ‰ÓÏ∑ ׁשוים ˜ˆ‰.ׁשניהם eLÙÂ∑ זה אף ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ»»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ֶַ

ּומאּוס  נפׁש קּצּור ‰Ï˜Ïw.לׁשֹון ÌÁla∑(ה "קלֹו(ע"ז קראּוהּו ּבאיברים, נבלע ׁשהּמן עתיד לפי אמרּו: קל", ְִִֶֶ«∆∆«¿…≈ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
מֹוציא? ואינֹו ׁשּמכניס אּׁשה ילּוד יׁש ּכלּום ּבמעינּו, ׁשּיתּפח הּזה .הּמן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

Bˆה  ‰LÓ ÌÚÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»¿ƒ…∆¿
‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏ¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»
˙˜Ú ‡LÙÂ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«¿»¿≈«»¿«¿»»»«

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìáe .Cøcäø"åì è"åø÷ðéà :æòì ïBL ©¤¤¦§©©
¯encrot lormdl q`np ,)i"yx ifrl xve`(. ¦§©¨¤

oFkPd FnEBxYW azM "mb` ipirn"aE§©©§¥£©¨©¤©§©¨
itkE .`FUPn gxFHd mdilr lcB :`Ed¨©£¥¤©©¦§§¦
ifrl xvF`"aE .KWndA i"Wx WxtOW¤§¨¥©¦©¤§¥§©©©¥
i"Wx :df frl lr azM mW dCp "i"Wx©¦¦¨¨¨©©©©¤©¦
zF`xFd iYW "lga" lrRNW ,xiAqn©§¦¤©Ÿ©§¥¨
dvFxe ,"q`Odl"E "lFCbl" ,zFliAwn§©¦¦§§¦¨¥§¤
,ziztxvA dlAwd DzF` zF`xdl§©§¨©§¨¨§¨§¨¦

dNOd lr FriAvdAencreisant, §©§¦©©¦¨
oFWl) "lCBzn" DzErnWn cg` cSOW¤¦©¤¨©§¨¨¦§©¥§

creistremFId lW ziztxSA ,croitre(, ©¨§¨¦¤©
."q`Odl" DzErnWn ipW cSnE¦©¥¦©§¨¨§¦¨¥

íòä Lôð øö÷zå" :øîBì ïëzé àìå§Ÿ¦¨¥©©¦§©¤¤¨¨
Løô àìå ,Cøcá íúBéäa ,"Cøca©¨¤¦§¨©¤¤§Ÿ¥¥
íB÷î ìkL ,äøö÷ äna Ba©¤¨§¨¤¨¨
Løôî ,àø÷na Lôð øev÷ àöîzL¤¦§¨¦¤¤©¦§¨§Ÿ̈
éLôð øö÷zå" ïBâk ,äøö÷ äna íL̈©¤¨§¨§©¦§©©§¦

"íäa¯.g ,`i dixkf ¨¤§©§¨
"ìàøNé ìîòa BLôð øö÷zå" ïBâëe§©¦§©©§©£©¦§¨¥

¯.fh ,i mihtFW§¦
Ba ìôBð íãà ìò äLwä øác ìëå§¨¨¨©¨¤©¨¨¥

ìçøhäL íãàk ,Lôð øev÷ ïBL §¦¤¤§¨¨¤©Ÿ©
ìa÷ì äáçø Bzòc ïéàå åéìò àä¨¨§¥©§§¨¨§©¥
CBúa íB÷î Bì ïéàå ,øácä BúBà©¨¨§¥¨§

øòvä BúBà íL øeâì Baì¯mB d`x ¦¨¨©©©§¥©
did `l lFkiaM" :mW mihtFW i"Wx©¦§¦¨¦§¨Ÿ¨¨
dxv mW qpMle lFAql mFwn zagx§¨©¨¦§§¦¨¥¨¨¨
i"WxA oke ."l`xUi lnrA Fl didW¤¨¨©£©¦§¨¥§¥§©¦

`Ed Wtp xvw oFWl lM" :mW dixkf§©§¨¨¨§Ÿ¤¤¤
zrCd oi`W qE`in xaC F` dxv xaC§©¨¨§©¦¤¥©©©
."likdNn mirOde aNd xvwe ,FYlaFq©§§¨¨©¥§©¥©¦¦§¨¦

ì ìôBð çéøènä øácáe,ìãb ïBL ©¨¨©©§¦©¥§Ÿ¤
ïBâk ,íãàä ìò ãáëå àeä ìBãbL¤¨§¨¥©¨¨¨§

"éá äìça íLôð íâå"¯.mW dixkf §©©§¨¨£¨¦§©§¨¨
éìò äìãb¯:mW i"WxA WxiR oke ¨§¨¨©§¥¥©§©¦¨

z` `NnnE ,irnA ax did mpFxkf"¦§¨¨¨©§¥©§©¥¤
EWxiR dlgaE ,iphA z` wivnE ,igEx¦¥¦¤¦§¦¨£¨¥§
,fn dCp i"WxaE ."lcFB oFWl EpizFAx©¥§¤§©¦¦¨
uTd mc` ,ilr dlcB ± ia dlgA" :`¨£¨¦¨§¨¨©¨¨©¨

."lFcB Fl d`xp xacA§¨¨¦§¤¨
ìL Bììk ."éðãeöz ìçMk äàâéå"§¦§¤©©©§¥¦§¨¤

ì ìk :Leøt,øáãa Lôð øev÷ ïBL ¥¨§¦¤¤§¨¨
ìïéàL ,àeä Bìáñì ìBëé ïéàL ïBL ¨¤¥¨§¨§¤¥

.BzìáBñ úòcä¯i"WxaE .fh ,i aFI` ©©©©§¦§©¦
`Vnl Ll zFidl LipirA lCbie" :mẄ§¦§©§¥¤¦§§§©¨

xW` z` ,Wtp gRnlE,ipcEvY lgXM §©©¤¤¥£¤©©©§¥¦
xFAb ip` EN`M dcEvn il UFxtY xW £̀¤¦§¦§¨§¦£¦¦

."lgWM§©©
-oFWl oi`" :hi ,i `xwIe i"Wx d`x§¥©¦©¦§¨¥§

xAcie xn`PW ,fr oFWl `N` xEAC¦¤¨¨©¤¤¡©©§©¥
."'ebe mrdd dxez ¨¨

(d)äLîáe íéäìàaãáò eåLä Y ¥Ÿ¦§Ÿ¤¦§¤¤
BðB÷ì¯wx did `hgdW xnFl oi`W §¤¥©¤©¥§¨¨©

mixvOn Epzilrd dOl" :Exn`X dn©¤¨§¨¨¤¡¦ª¦¦§©¦
m`W ,"'ebe dvw EpWtpe .. xAcOA zEnl̈©¦§¨§©§¥¨¨¤¦
lr mrd EpFNIe" :aFYkl Kixv did oM¥¨¨¨¦¦§©¦¨¨©

" xn`W dGnE ,"dWn lre miwl`xAcie ¡Ÿ¦§©¤¦¤¤¨©©§©¥

rnWn "dWnaE miwl`A mrdmvrAW ¨¨¥Ÿ¦§¤©§©¤§¤¤
xEACd`hgdW dgkFdde .`hg did ©¦¨¨¥§§©¨¨¤©¥§

dnA `le FpFwl car EeWdW dfA did̈¨§¤¤¦§¤¤§§Ÿ§©
Wi ,dWnA ode miwl`A od dxq ExACX¤¦§¨¨¥¥Ÿ¦§¥§¤¥
,Fnvr wEqRd oFWNn `EdW xnFl©¤¦§©¨©§
mrd xAcie" aFYkl Kixv didW¤¨¨¨¦¦§©§©¥¨¨

dWnaE miwl`AFCarKxCÎlr ," ¥Ÿ¦§¤©§©¤¤
dWnaE 'dA mrd Epin`Ie"FCarÎlre ," ©©£¦¨¨©§¤©§§©

minId ixacA xEn`d KxC)fh ,al a(: ¤¤¨¨§¦§¥©¨¦
lre miwl`d 'd lr eicar ExAC cFre"§¦§£¨¨©¨¡Ÿ¦§©

EdIwfgiFCarmiwl`A" xn`PW dGnE ," §¦§¦¨©§¦¤¤¤¡©¥Ÿ¦
dWnaErnWn ,"FCar" zhnWdA ," §¤§©§¨©©§©§©

dWOW Exn`W ,E`hg Fnvr dfAW¤§¤©§¨§¤¨§¤¤
`Ed dWOW `le ,md mieW miwl`e¥Ÿ¦¨¦¥§Ÿ¤¤
od `Ed `hgdW xnFl Wie .'d lW FCar©§¤§¥©¤©¥§¥
iRlM ,dWn iRlM ode miwl` iRlM§©¥¡Ÿ¦§¥§©¥¤§©¥
`xap mceÎxUA EeWdW miwl ¡̀Ÿ¦¤¦§¨¨¨¨¦§¨
ixdW ,dWn iRlkE .`xFAd miwl`l̈¡Ÿ¦©¥§©¥¤¤£¥
xzFi Fnvrn wifgd `l Fnvr dWn¤©§Ÿ¤¡¦¥©§¥
FzF` EeWde E`A o`ke ,"'d car" xW`n¥£¤¤¤§¨¨§¦§
.dWn lW FzEdn lkl cEBpA ,miwl`l¥Ÿ¦§¦§¨©¤¤

mixnF` Wie)dngd xe`(mdNW `hgdW §¥§¦¤©¥§¤¨¤
`EdÎKExAÎWFcTd z` EeWdW did̈¨¤¦§¤©¨¨
zBxC z` EcixFd xnFlM ,dWnl§¤§©¦¤©§©
,dWn lW FzBxcl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§©§¨¤¤
ipRn oFWNd z` Ktd i"WxW `N ¤̀¨¤©¦¨©¤©¨¦§¥
Wie ."FpFwl car EeWd" azke ,'d cFaM§§¨©¦§¤¤§§¥

mixnF`)awri ld`(car z`eWd `hgW §¦¤¥§©§¨©¤¤
FpFwl car EeWd) FpFwl(dnA wx did §¦§¤¤§¨¨©§©
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(â)éðòðkä-úà ïziå ìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½
íB÷nä-íL àø÷iå íäéøò-úàå íäúà íøçiå©©«£¥¬¤§¤−§¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−

ô :äîøç̈§¨«
i"yx£Ì‰˙‡ Ì¯ÁiÂ∑ ּבהריגה.Ì‰È¯ÚŒ˙‡Â∑ּגבּה .חרמי ««¬≈∆¿∆ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ

(ã)õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî eòñiå©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤
:Cøca íòä-Lôð øö÷zå íBãà¡®©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤

i"yx£ÛeÒŒÌÈ C¯c∑הּדר הּוא סּוף, ים ּדר לאחֹוריהם חזרּו זֹו, מלחמה עליהם ּובאה אהרן ׁשּמת ּכיון ∆∆«ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר מרּגלים, ּגזרת עליהם ּכׁשּנגזר להם א)ׁשחזרּו חזרּו(דברים וכאן יםֿסּוף". ּדר הּמדּברה "ּוסעּו : ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

פנחס)לאחֹוריהם פ' ׁשּנאמר(עיין מּסעֹות, י)ׁשבע מת (שם ׁשם מֹוסרה, ּבניֿיעקן מּבארת נסעּו יׂשראל "ּובני : ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
הּוא  ּכאּלּו והסּפידּוהּו עליו והתאּבלּו חזרּו ׁשם אּלא מת?! ההר ּבהר והלא מת? ּבמֹוסרה וכי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֹאהרן".

ׁשבע וּתמצא ּבּמּסעֹות, ּובדק וצא ההר ּבפניהם. הר עד מֹוסרה מן ‡„ÌB.מּסעֹות ı¯‡Œ˙‡ ··ÒÏ∑ ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹƒ¿…∆∆∆¡ֶֹ
ּבארצֹו לעבר C¯ca.נתנם ÌÚ‰ŒLÙ ¯ˆ˜zÂ∑ קרֹובים היינּו עכׁשו אמרּו: להם. ׁשהקׁשה הּדר ּבטרח ְְְֲַַָָֹ«ƒ¿«∆∆»»«»∆ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

È˙ג  ¯ÒÓe Ï‡¯NÈc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«≈¿»¿≈¿ƒ¿»≈¿«»
‡¯˜e ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ¯n‚Â ‰‡Úk¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈¿»

:‰Ó¯Á ‡¯˙‡„ ‡ÓL¿»¿«¿»»¿»

Ùw‡Ï‡ד  ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡ ‡¯eË ¯‰Ó eÏËe¿»≈…»…««»¿¿«»»
‡nÚ„ ‡LÙ ˙˜ÚÂ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»∆¡«¬««¿»¿«»

:‡Á¯‡a¿»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)íäúà íøçiåäâéøäa Y¯ ©©£¥¤§¤©£¦¨
WxRzn oMW ,dbixd oFWNn "mxgIe"©©£¥¦§£¦¨¤¥¦§¨¥

mc` ipA iAB mxg oFWl)m"`x(hxtaE . §¥¤©¥§¥¨¨¦§¨
z` `N` WiCwdl Excp `l mzF`W¤¨Ÿ¨§§©§¦¤¨¤

mdixr)cecl likyn(. ¨¥¤
íäéøò úàådBáâ éîøç Y¯"mxgIe" §¤¨¥¤¤§¥¨©©©£¥

wEqR i"WxA lirlckE] WCwd oFWNn¦§¤§¥§¦§¥§©¦¨
zWxRzn zg` daiYW `vnpe .[a§¦§¨¤¥¨©©¦§¨¤¤

miWExit ipWl)m"`x(.c dxez ¦§¥¥¦
(c)óeñ íé Cøcïøäà únL ïåék Y ¤¤©¥¨¤¥©£Ÿ

eøæç ,Bæ äîçìî íäéìò äàáe¨¨£¥¤¦§¨¨¨§
"óeñ íé Cøc" íäéøBçàì¯mB d`x ©£¥¤¤¤©§¥©

oxd` zOWMW" :bi ,ek oOwl i"Wx©¦§©¨¤§¤¥©£Ÿ
miprpMd E`aE ,cFak ippr EwNYqp¦§©§£¨¥¨¨©§©£¦
xFfgl al Epzpe ,l`xUiA mgNdl§¦¨¥§¦§¨¥§¨§¥©£
ipA Etcxe .. mdixFg`l Exfge ,mixvnl§¦§©¦§¨§©£¥¤§¨§§¥
mdn Ebxde ,mxifgdl mdixg` iel¥¦©£¥¤§©£¦¨§¨§¥¤
rAx` Eltp iel ipAnE ,zFgRWn raW¤©¦§¨¦§¥¥¦¨§©§©
mixaC i"WxA dfÎKxCÎlre ."zFgRWn¦§¨§©¤¤¤§©¦§¨¦
sFql xdd xdA oxd` zOWM" :n ,`§¤¥©£Ÿ§Ÿ¨¨§
,cFak ippr EwNYqpe dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨§¦§©§£¨¥¨
cxr Kln znglOn mkl mz`xi§¥¤¨¤¦¦§¤¤¤¤£¨
mYxfge ,mixvnl xFfgl W`x mYzpE§©¤Ÿ©£§¦§©¦©£©§¤
iel ipA mkA Englp mW .. mkixFg`l©£¥¤¨¦§£¨¤§¥¥¦
ExifgdW cr ,mdn mY`e mMn Ebxde§¨§¦¤§©¤¥¤©¤¤§¦

."mkzxfg KxcA mkz ¤̀§¤§¤¤£¨©§¤
äøæâpLk íäì eøæçL Cøcä àeä©¤¤¤¨§¨¤§¤¦§§¨

øîàpL ,íéìbøî úøæb íäéìò¯ £¥¤§¥©§©§¦¤¤¡©
,` mixaC.n §¨¦

"óeñ íé Cøc äøaãnä eòñe"¯ §©¦§¨¨¤¤©

ux` agFx KxC mkz` xiardl iYxn`̈©§¦§©£¦¤§¤¤¤©¤¤
mYlwlw ,ux`l qpMil oFtv cvl mFc ¡̀§©¨¦¨¥¨¨¤¦§©§¤
mkl EpR ,aEMr mkl mYnxbE§©§¤¨¤¦§¨¤
,sEq mi cvl xAcOA Eklze mkixFg`l©£¥¤§¥§©¦§¨§©©
lW FnFxcl FA miklFd EidW xAcOdW¤©¦§¨¤¨§¦¦§¤
xdl sEq mi oiA wiqtn did xirU xd©¥¦¨¨©§¦¥©§©

dYr ,xirUEkWOdEaAqzE mId cvl ¥¦©¨¦¨§§©©¨§©§
axrOd on FnFxC lM xirU xd z ¤̀©¥¦¨§¦©©£¨

gxfOl)my i"yx(KxC ,sEq mi KxC . ©¦§¨¤¤©¤¤
rFvwnA `EdW mixvOn oz`ivi§¦¨¨¦¦§©¦¤§¦§©
miklFd Eid mXn ,ziaxrn zinFxC§¦©£¨¦¦¨¨§¦

gxfOd cvl)` ,a my i"yx(dn ,df itlE . §©©¦§¨§¦¤©
,sEq mi KxC mdixg`l o`M ExfgX¤¨§¨§©£¥¤¤¤©

.axrOl gxfOd on ExfgW dpEMd©©¨¨¤¨§¦©¦§¨©©£¨
úBòqî òáL íäéøBçàì eøæç ïàëå§¨¨§©£¥¤¤©©¨

¯azM e ,i mixacA oke mW oOwl i"WxA§©¦§©¨¨§¥¦§¨¦¨©
"dix` xEB"d azke ."zFrQn dpFnW"§¨©¨§¨©©©§¥
EpgW zFnFwn dpFnWl dpEMdW ,mẄ¤©©¨¨¦§¨§¤¨
o`M ENi`e ,rQn llkA dIpg mBW ,mdÄ¤¤©£¦¨¦§©©¨§¦¨
dpFnW oMW ,WOn zFrQn draW dpFn¤¦§¨©¨©¨¤¥§¨
.zFrQn draWl minxFB dIpg zFnFwn§£¦¨§¦§¦§¨©¨

øîàpL¯.e ,i mW ¤¤¡©¨
éða úøàaî eòñð ìàøNé éðáe"§¥¦§¨¥¨§¦§¥Ÿ§¥
éëå ,"ïøäà úî íL äøñBî ï÷òé©£¨¥¨¨¥©£Ÿ§¦
?úî øää øäa àìäå ,úî äøñBîa§¥¨¥©£Ÿ§Ÿ¨¨¥
åéìò eìaàúäå eøæç íL àlà¤¨¨¨§§¦§©§¨¨

íäéðôa àeä elàk eäeãétñäå¯ §¦§¦§¦¦§¥¤
mziUr dxqFnaE" :f ,i mixaC i"WxA§©¦§¨¦§¥¨£¦¤
dnxBW oxd` lW Fzzin lr caM la ¥̀¤¨¥©¦¨¤©£Ÿ¤¨§¨
."mW zn EN`M mkl dncpe ,z`f mkl̈¤Ÿ§¦§¨¨¤§¦¥¨

,oxd` zn `l EN`W ,m"`xd WxtnE§¨¥¨§¥¤¦Ÿ¥©£Ÿ
`l EN`e ,cFaMd ippr EwNYqp `lŸ¦§©§£¨¥©¨§¦Ÿ
iprpMd did `l cFaMd ippr EwNYqp¦§©§£¨¥©¨Ÿ¨¨©§©£¦
did `l EN`e ,mdOr mglp cxr Kln¤¤£¨¦§¨¦¨¤§¦Ÿ¨¨
mixfFg Eid `l mdOr mglp¦§¨¦¨¤Ÿ¨§¦
mixfFg Eid `l ENi`e ,mdixFg`l©£¥¤§¦Ÿ¨§¦
minglp iel ipA Eid `l mdixFg`l©£¥¤Ÿ¨§¥¥¦¦§¨¦
`vnp ,EN`A EN` mibxFd Eid `le ,mdÄ¤§Ÿ¨§¦¥§¥¦§¨
dxfgd mdl dnxB oxd` lW FzziOW¤¦¨¤©£Ÿ¨§¨¨¤©£¨¨

.dbixdde§©£¦¨
òáL íàöîúå ,úBòqna ÷ãáe àö¥§Ÿ©©¨§¦§¨¥¤©

øää øä ãò äøñBî ïî úBòqî¯ ©¨¦¥¨©Ÿ¨¨
` :md EN`e(a ,owri ipal zFxqFOn( §¥¥¦¥¦§¥©£¨

b ,cBcBd xgl owri ipAn(cBcBd xgn ¦§¥©£¨§Ÿ©¦§¨¥Ÿ©¦§¨
c ,dzahil(d ,dpFxarl dzahIn( §¨§¨¨¦¨§¨¨§©§¨

e ,xaB oFivrl dpFxarn(xaB oFivrn ¥©§¨§¤§¨¤¥¤§¨¤
f ,Wcwl(xdd xdl WcTn)Î`l ,bl onwl §¨¥¦¨¥§Ÿ¨¨

fl(.
íBãà õøà úà áañìàlL Y ¦§Ÿ¤¤¤¡¤Ÿ

.Böøàa øáòì íðúðLôð øö÷zå §¨¨©£Ÿ§©§©¦§©¤¤
Cøca íòäCøcä çøèa Y¯Epid ¨¨©¨¤§Ÿ©©¤¤©§

:FWExiR "KxCA" lW z"iA zF`dW¤¨¥¤©¤¤¥
:FWExiR "KxCA" `liOnE ,xEarA©£¦¥¨©¤¤¥
gxFh llbA xnFlM ,KxCd xEarA©£©¤¤§©¦§©©

KxCd)zeaegx x`a t"r(. ©¤¤
eðééä åLëò :eøîà ,íäì äL÷äL¤ª§¨¨¤¨§©§¨¨¦
íéøæBç eðàå õøàì ñðkäì íéáBø÷§¦§¦¨¥¨¨¤§¨§¦
eðéúBáà eøæç Ck ,eðéøBçàì©£¥¨¨§£¥

ìL eäzLðåãò äðL äðBîLe íéL §¦§©§Ÿ¦§¤¨¨©
éepòa íLôð äøö÷ Cëéôì ,íBiä©§¦¨¨§¨©§¨§¦
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לפיכ הּיֹום, עד ׁשנה ּוׁשמֹונה ׁשלׁשים ונׁשּתהּו אבֹותינּו חזרּו ּכ לאחֹורינּו, חֹוזרים ואנּו לארץ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלהּכנס
ּבהיֹותם  – "ּבּדר העם נפׁש "וּתקצר לֹומר יּתכן ולא אנקרוטלו"ר. לע"ז ּובלׁשֹון .הּדר ּבעּנּוי נפׁשם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹקצרה
ּכגֹון  קצרה, ּבמה ׁשם מפֹורׁש ּבמקרא, נפׁש קיצּור ׁשּתמצא מקֹום ׁשּכל קצרה, ּבּמה ּבֹו ּפירׁש ולא ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּבּדר

יא) ּוכגֹון(זכריה ּבהם", נפׁשי "וּתקצר י): נֹופל (שופטים אדם, על הּקׁשה ּדבר וכל יׂשראל", ּבעמל נפׁשֹו "וּתקצר : ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבתֹו מקֹום לֹו ואין הּדבר אֹותֹו לקּבל רחבה ּדעּתֹו ואין עליו ּבא ׁשהּטרח ּכאדם נפׁש", "קּצּור לׁשֹון ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּבֹו

ּכגֹון האדם, על וכבד הּוא ׁשּגדֹול ּגדל, לׁשֹון נֹופל הּמטריח ּובּדבר הּצער. אֹותֹו ׁשם לגּור יא)לּבֹו :(זכריה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
עלי, ּגדלה בי" ּבחלה נפׁשם י)"וגם נפׁש(איוב ק ּצּור לׁשֹון ּכל ּפרּוׁשֹו: ׁשל ּכללֹו ּתצֹודני". ּכּׁשחל "ויגאה : ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

סֹובלּתֹו הּדעת ׁשאין הּוא, לסבלֹו יכֹול ׁשאין לׁשֹון – .ּבדבר ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָ

(ä)eðúéìòä äîì äLîáe íéäìàa íòä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ
íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì íéøönî¦¦§©½¦¨−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦

:ì÷ìwä íçla äö÷ eðLôðå§©§¥´½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«
i"yx£‰LÓ·e ÌÈ‰Ï‡a∑לקֹונֹו עבד ‰e˙ÈÏÚ.(במ"ר)הׁשוּו ‰ÓÏ∑ ׁשוים ˜ˆ‰.ׁשניהם eLÙÂ∑ זה אף ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ»»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ֶַ

ּומאּוס  נפׁש קּצּור ‰Ï˜Ïw.לׁשֹון ÌÁla∑(ה "קלֹו(ע"ז קראּוהּו ּבאיברים, נבלע ׁשהּמן עתיד לפי אמרּו: קל", ְִִֶֶ«∆∆«¿…≈ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
מֹוציא? ואינֹו ׁשּמכניס אּׁשה ילּוד יׁש ּכלּום ּבמעינּו, ׁשּיתּפח הּזה .הּמן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

Bˆה  ‰LÓ ÌÚÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»¿ƒ…∆¿
‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏ¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»
˙˜Ú ‡LÙÂ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«¿»¿≈«»¿«¿»»»«

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìáe .Cøcäø"åì è"åø÷ðéà :æòì ïBL ©¤¤¦§©©
¯encrot lormdl q`np ,)i"yx ifrl xve`(. ¦§©¨¤

oFkPd FnEBxYW azM "mb` ipirn"aE§©©§¥£©¨©¤©§©¨
itkE .`FUPn gxFHd mdilr lcB :`Ed¨©£¥¤©©¦§§¦
ifrl xvF`"aE .KWndA i"Wx WxtOW¤§¨¥©¦©¤§¥§©©©¥
i"Wx :df frl lr azM mW dCp "i"Wx©¦¦¨¨¨©©©©¤©¦
zF`xFd iYW "lga" lrRNW ,xiAqn©§¦¤©Ÿ©§¥¨
dvFxe ,"q`Odl"E "lFCbl" ,zFliAwn§©¦¦§§¦¨¥§¤
,ziztxvA dlAwd DzF` zF`xdl§©§¨©§¨¨§¨§¨¦

dNOd lr FriAvdAencreisant, §©§¦©©¦¨
oFWl) "lCBzn" DzErnWn cg` cSOW¤¦©¤¨©§¨¨¦§©¥§

creistremFId lW ziztxSA ,croitre(, ©¨§¨¦¤©
."q`Odl" DzErnWn ipW cSnE¦©¥¦©§¨¨§¦¨¥

íòä Lôð øö÷zå" :øîBì ïëzé àìå§Ÿ¦¨¥©©¦§©¤¤¨¨
Løô àìå ,Cøcá íúBéäa ,"Cøca©¨¤¦§¨©¤¤§Ÿ¥¥
íB÷î ìkL ,äøö÷ äna Ba©¤¨§¨¤¨¨
Løôî ,àø÷na Lôð øev÷ àöîzL¤¦§¨¦¤¤©¦§¨§Ÿ̈
éLôð øö÷zå" ïBâk ,äøö÷ äna íL̈©¤¨§¨§©¦§©©§¦

"íäa¯.g ,`i dixkf ¨¤§©§¨
"ìàøNé ìîòa BLôð øö÷zå" ïBâëe§©¦§©©§©£©¦§¨¥

¯.fh ,i mihtFW§¦
Ba ìôBð íãà ìò äLwä øác ìëå§¨¨¨©¨¤©¨¨¥

ìçøhäL íãàk ,Lôð øev÷ ïBL §¦¤¤§¨¨¤©Ÿ©
ìa÷ì äáçø Bzòc ïéàå åéìò àä¨¨§¥©§§¨¨§©¥
CBúa íB÷î Bì ïéàå ,øácä BúBà©¨¨§¥¨§

øòvä BúBà íL øeâì Baì¯mB d`x ¦¨¨©©©§¥©
did `l lFkiaM" :mW mihtFW i"Wx©¦§¦¨¦§¨Ÿ¨¨
dxv mW qpMle lFAql mFwn zagx§¨©¨¦§§¦¨¥¨¨¨
i"WxA oke ."l`xUi lnrA Fl didW¤¨¨©£©¦§¨¥§¥§©¦

`Ed Wtp xvw oFWl lM" :mW dixkf§©§¨¨¨§Ÿ¤¤¤
zrCd oi`W qE`in xaC F` dxv xaC§©¨¨§©¦¤¥©©©
."likdNn mirOde aNd xvwe ,FYlaFq©§§¨¨©¥§©¥©¦¦§¨¦

ì ìôBð çéøènä øácáe,ìãb ïBL ©¨¨©©§¦©¥§Ÿ¤
ïBâk ,íãàä ìò ãáëå àeä ìBãbL¤¨§¨¥©¨¨¨§

"éá äìça íLôð íâå"¯.mW dixkf §©©§¨¨£¨¦§©§¨¨
éìò äìãb¯:mW i"WxA WxiR oke ¨§¨¨©§¥¥©§©¦¨

z` `NnnE ,irnA ax did mpFxkf"¦§¨¨¨©§¥©§©¥¤
EWxiR dlgaE ,iphA z` wivnE ,igEx¦¥¦¤¦§¦¨£¨¥§
,fn dCp i"WxaE ."lcFB oFWl EpizFAx©¥§¤§©¦¦¨
uTd mc` ,ilr dlcB ± ia dlgA" :`¨£¨¦¨§¨¨©¨¨©¨

."lFcB Fl d`xp xacA§¨¨¦§¤¨
ìL Bììk ."éðãeöz ìçMk äàâéå"§¦§¤©©©§¥¦§¨¤

ì ìk :Leøt,øáãa Lôð øev÷ ïBL ¥¨§¦¤¤§¨¨
ìïéàL ,àeä Bìáñì ìBëé ïéàL ïBL ¨¤¥¨§¨§¤¥

.BzìáBñ úòcä¯i"WxaE .fh ,i aFI` ©©©©§¦§©¦
`Vnl Ll zFidl LipirA lCbie" :mẄ§¦§©§¥¤¦§§§©¨

xW` z` ,Wtp gRnlE,ipcEvY lgXM §©©¤¤¥£¤©©©§¥¦
xFAb ip` EN`M dcEvn il UFxtY xW £̀¤¦§¦§¨§¦£¦¦

."lgWM§©©
-oFWl oi`" :hi ,i `xwIe i"Wx d`x§¥©¦©¦§¨¥§

xAcie xn`PW ,fr oFWl `N` xEAC¦¤¨¨©¤¤¡©©§©¥
."'ebe mrdd dxez ¨¨

(d)äLîáe íéäìàaãáò eåLä Y ¥Ÿ¦§Ÿ¤¦§¤¤
BðB÷ì¯wx did `hgdW xnFl oi`W §¤¥©¤©¥§¨¨©

mixvOn Epzilrd dOl" :Exn`X dn©¤¨§¨¨¤¡¦ª¦¦§©¦
m`W ,"'ebe dvw EpWtpe .. xAcOA zEnl̈©¦§¨§©§¥¨¨¤¦
lr mrd EpFNIe" :aFYkl Kixv did oM¥¨¨¨¦¦§©¦¨¨©

" xn`W dGnE ,"dWn lre miwl`xAcie ¡Ÿ¦§©¤¦¤¤¨©©§©¥

rnWn "dWnaE miwl`A mrdmvrAW ¨¨¥Ÿ¦§¤©§©¤§¤¤
xEACd`hgdW dgkFdde .`hg did ©¦¨¨¥§§©¨¨¤©¥§

dnA `le FpFwl car EeWdW dfA did̈¨§¤¤¦§¤¤§§Ÿ§©
Wi ,dWnA ode miwl`A od dxq ExACX¤¦§¨¨¥¥Ÿ¦§¥§¤¥
,Fnvr wEqRd oFWNn `EdW xnFl©¤¦§©¨©§
mrd xAcie" aFYkl Kixv didW¤¨¨¨¦¦§©§©¥¨¨

dWnaE miwl`AFCarKxCÎlr ," ¥Ÿ¦§¤©§©¤¤
dWnaE 'dA mrd Epin`Ie"FCarÎlre ," ©©£¦¨¨©§¤©§§©

minId ixacA xEn`d KxC)fh ,al a(: ¤¤¨¨§¦§¥©¨¦
lre miwl`d 'd lr eicar ExAC cFre"§¦§£¨¨©¨¡Ÿ¦§©

EdIwfgiFCarmiwl`A" xn`PW dGnE ," §¦§¦¨©§¦¤¤¤¡©¥Ÿ¦
dWnaErnWn ,"FCar" zhnWdA ," §¤§©§¨©©§©§©

dWOW Exn`W ,E`hg Fnvr dfAW¤§¤©§¨§¤¨§¤¤
`Ed dWOW `le ,md mieW miwl`e¥Ÿ¦¨¦¥§Ÿ¤¤
od `Ed `hgdW xnFl Wie .'d lW FCar©§¤§¥©¤©¥§¥
iRlM ,dWn iRlM ode miwl` iRlM§©¥¡Ÿ¦§¥§©¥¤§©¥
`xap mceÎxUA EeWdW miwl ¡̀Ÿ¦¤¦§¨¨¨¨¦§¨
ixdW ,dWn iRlkE .`xFAd miwl`l̈¡Ÿ¦©¥§©¥¤¤£¥
xzFi Fnvrn wifgd `l Fnvr dWn¤©§Ÿ¤¡¦¥©§¥
FzF` EeWde E`A o`ke ,"'d car" xW`n¥£¤¤¤§¨¨§¦§
.dWn lW FzEdn lkl cEBpA ,miwl`l¥Ÿ¦§¦§¨©¤¤

mixnF` Wie)dngd xe`(mdNW `hgdW §¥§¦¤©¥§¤¨¤
`EdÎKExAÎWFcTd z` EeWdW did̈¨¤¦§¤©¨¨
zBxC z` EcixFd xnFlM ,dWnl§¤§©¦¤©§©
,dWn lW FzBxcl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§©§¨¤¤
ipRn oFWNd z` Ktd i"WxW `N ¤̀¨¤©¦¨©¤©¨¦§¥
Wie ."FpFwl car EeWd" azke ,'d cFaM§§¨©¦§¤¤§§¥

mixnF`)awri ld`(car z`eWd `hgW §¦¤¥§©§¨©¤¤
FpFwl car EeWd) FpFwl(dnA wx did §¦§¤¤§¨¨©§©



zwgע zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy

(å)eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà íòa ýåýé çlLéå©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−
:ìàøNiî áø-íò úîiå íòä-úà¤¨¨®©¨¬¨©−̈¦¦§¨¥«

i"yx£ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰ ׁשּניהם (במ"ר)∑‡˙ ּבארס האדם את ‡˙ÌÚ‰Œ.ׁשּׂשֹורפים eÎMÈÂ∑נחׁש יבא ≈«¿»ƒ«¿»ƒְְִִֵֶֶֶֶֶָָָ«¿«¿∆»»ָָָֹ
עפר) (טעם אחד טעם לֹו נטעמין הּמינין ׁשּכל נחׁש יבא ּדּבה, מּמֹוציאי ויּפרע ּדּבה הֹוצאת על ְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּלקה

טעמים  לכּמה להם מׁשּתּנה אחד ׁשּדבר טֹובה, מּכפּויי .ויּפרע ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(æ)eðøaã-ék eðàèç eøîàiå äLî-ìà íòä àáiå©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈¦«¦©³§
-úà eðéìòî øñéå ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬¥«¨¥−¤

:íòä ãòa äLî ìltúiå Lçpä©¨¨®©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«
i"yx£‰LÓ Ïlt˙iÂ∑ מּלמחל אכזרי יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי .מּכאן «ƒ¿«≈…∆ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

nÚ‡ו  ˙È e˙ÈÎe ÔÏ˜ ÔÈÂÁ ˙È ‡nÚa ÈÈ È¯‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»¿ƒ»«»
:Ï‡¯NiÓ ÈbÒ ÌÚ ˙ÈÓeƒ««ƒƒƒ¿»≈

‡¯Èז  ‡·Á e¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â«¬»«»¿…∆«¬»«¿»¬≈
ÈÈ Ì„˜ Èlˆ ‡Èˆ CnÚÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÓÚ¯˙‡ƒ¿««¿»√»¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»
:‡nÚ ÏÚ ‰LÓ ÈlˆÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡pÓ ÈcÚÈÂ¿«¿ƒƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆««»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

xnF`W itkE ,"Epzilrd dOl" Exn`X¤¨§¨¨¤¡¦ª§¦¤¥
."mieW mdipW" :i"Wx©¦§¥¤¨¦

eðúéìòä äîìíéåL íäéðL Y¯oMW ¨¨¤¡¦ª§¥¤¨¦¤¥
dOl" dzid mzprh llM KxcA§¤¤§¨©£¨¨¨§¨¨¨

dWn iRlM cigi oFWlA "Epzilrd)d`x ¤¡¦¨¦§¨¦§©¥¤§¥

d ,k lirl .bi ,fh lirl .b ,fi zFnW(FazM o`ke , §§¥§¥§¨§¨
dpEMde ,"Epzilrd" miAx oFWlA¦§©¦¤¡¦ª§©©¨¨
mdipW lFkiaMW ,cgi dWnE miwl`l¥Ÿ¦¤©©¤¦§¨§¥¤
FzEixg`W) deW otF`A mzF` Elrd¤¡¨§¤¨¤¤©£¨
deW mixvOn mz`lrdA dyn lW¤Ÿ¤§©£¨¨¨¦¦§©¦¨¨

lFkiaM 'd lW FzEixg`l(Epigad `le , §©£¨¤¦§¨§Ÿ¦§¦
wx mzF` dlrd dWOW mdixacA§¦§¥¤¤¤¤¡¨¨©
mdl xn` dWOW itkE .'d zEgilWA¦§¦§¦¤¤¨©¨¤

mrR `l)g ,fh zeny(Epilr `l dn Epgpe" : Ÿ©©§©§¨Ÿ¨¥
."'d lr iM mkizPlz§ªŸ¥¤¦©

äö÷ eðLôðåì äæ óà Yøev÷ ïBL §©§¥¨¨©¤§¦
è"ùééø÷ðéà .ñeàîe Lôð¯ ¤¤¦

encreistzlgFA ,zq`Fn ,)ifrl xve` ¤¤¤¤
i"yx(FnEBxYW azM "mb` ipirn"aE .§©©§¥£©¨©¤©§

WExitkE .dAxzn ,dlcB :`Ed oFkPd©¨§¥¨¦§©¨§¥
.c wEqR lirl i"Wx©¦§¥¨

.æòìaì÷ìwä íçlaïnäL éôì Y §©©©¤¤©§Ÿ¥§¦¤©¨
íéøáàa òìáð¯mirOd on `vFi Fpi` ¦§©¨¥¨¦¥¥¦©¥©¦

)a ,dr `nei i"yx(M mEXnE .mgl" `xwp K ¦¨¦§¨¤¤
,mixa`d lkA rlap didW ,"mixiA ©̀¦¦¤¨¨¦§¨§¨¨¥¨¦

mdiawpl mikixv Eid `le),gr mildz i"yx §Ÿ¨§¦¦§¦§¥¤
dk(.

"ì÷ì÷" eäeàø÷¯"lwlw" Wxtn §¨§Ÿ¥§¨¥§Ÿ¥
lEMirl lw `EdW oeiM ,"lw" oFWNn¦§©¥¨¤©§¦

mixa`A rlap `Ed okl)dcedi zgpn(. ¨¥¦§¨¨¥¨¦
lw" :a ,d dxf dcFar i"Wx mB d`xE§¥©©¦£¨¨¨©

."oOd `Ed©¨

çtúiL äfä ïnä ãéúò :eøîà̈§¨¦©¨©¤¤¦§©
eðéòîa¯lEwlw oiprn "lwlw" Wxtn §¥¥§¨¥§Ÿ¥¥¦§©¦§

)m"`x(irxA mirOd EgRzIW EpidC ,§©§¤¦§§©¥©¦¦§¦
d`Fve)`"eb(dxf dcFar i"Wx mB d`xE . §¨§¥©©¦£¨¨¨

rlap didW ipRnE" :a cEOr Wix ,d¥©¦§¥¤¨¨¦§¨
uEgl oi`vFi opi`e mdixa` lkA§¨¥§¥¤§¥¨§¦©

EdE`xwlwFlw`ide ,KM lr EpBxe , §¨§¥§¦§©¨§¦
Eid `NW ,dlFcB daFh mdl dzid̈§¨¨¤¨§¨¤Ÿ¨
zF`qxR WlW z`vle gFxhl oikixv§¦¦¦§©§¨¥¨©§¨
oOd z` Elk` xaMW s`e ."zFpRl¦¨§©¤§¨¨§¤©¨
xnFl Wi ,mdl wiGd `le dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨§Ÿ¦¦¨¤¥©
mdW xAcOA dYr wx EdGW Exaq mdW¤¥¨§¤¤©©¨©¦§¨¤¥
la` ,qp KxcA minIwznE miIg©¦¦§©§¦§¤¤¥£¨
,raHd KxcA EnIwzie ux`l EqpMIWM§¤¦¨§¨¨¤§¦§©§§¤¤©¤©
dpW mirAx` KWnA Elk`W dGd oOd©¨©¤¤¨§§¤¤©§¨¦¨¨

.mdl wiGie mdirnA gRzi¦§©§¥¥¤§©¦¨¤
Bðéàå ñéðënL äMà ãeìé Lé íeìk§¥§¦¨¤©§¦§¥

àéöBî¯`le ,"dX` cEli" xnFl EwIC ¦¦§©§¦¨§Ÿ
qipkn dIxA `EdW WEYi oMW ,"dIxA"§¦¨¤¥©¤§¦¨©§¦
clFPW iptl wFpiYd oke ,`ivFn Fpi`e§¥¦§¥©¦¦§¥¤¨

`ivFn Fpi`e qipkn)dcya x`a(.e dxez ©§¦§¥¦
(e)íéôøOä íéLçpä úàY ¥©§¨¦©§¨¦

íäépL ñøàa íãàä úà íéôøBOL¯ ¤§¦¤¨¨¨§¤¤¦¥¤
`le ,miWgPl x`FY `Ed "mitxVd"W¤©§¨¦©©§¨¦§Ÿ
Kixv did oM m`W ,Wgp oin mW `EdW¤¥¦¨¨¤¦¥¨¨¨¦

"mitxVde" xnFl)m"`x(aFYkl wIce . ©§©§¨¦§¦¥¦§
qx`A"mdiPiWo`M xn`PW mEXn ," §¤¤¦¥¤¦¤¤¡©¨

"EkXpiedCn `Ed WpFrde ."mrd z` ©§©§¤¨¨§¨¤¦¨
,rxd oFWlA Elwlw md ,dCn cbpM§¤¤¦¨¥¦§§§¨¨¨

xn`p eilrW)d ,fp mildz(zipg mdiPW" : ¤¨¨¤¡©¦¥¤£¦
miWgPd iciÎlr mdn rxtE ,"dCg©¨¨©¥¤©§¥©§¨¦
ÎoFWN dnE ,mdiPWAW qx`A mitxFVd©§¦¨¤¤¤§¦¥¤©¨

xn`PW ,sxFU rxd)a ,eh oikxr .c ,kw my( ¨¨¥¤¤¡©
EWprp o`M s` ,"minzx ilgB mr"¦©£¥§¨¦©¨¤¤§

dtixUA)dcya x`a(. ¦§¥¨
íòä úà eëMðéåä÷lL Lçð àáé Y ©§©§¤¨¨¨Ÿ¨¨¤¨¨
äac úàöBä ìò¯lr dAC `ivFdW ©¨©¦¨¤¦¦¨©

mrHdW ,lFkiaM `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦§¨¤©©©
mEXn `Ed zrCd urn lFk`l xq`W¤¨©¤¡¥¥©©©¦

)d ,b ziy`xa(mFiA iM miwl` rcFi iM"¦¥©¡Ÿ¦¦§
."'ebe miwl`M mziide .. EPOn mklk £̀¨§¤¦¤¦§¦¤¥Ÿ¦

.b ,c zFnW i"Wx mB d`xE§¥©©¦§
äaã éàéöBnî òøtéå¯l`xUi ipA §¦¨©¦¦¥¦¨§¥¦§¨¥

oFWl mB d`x .oOd lr dAC E`ivFdW¤¦¦¨©©¨§¥©§
."oOd lr EltYW" :` ,` mixaC i"Wx©¦§¨¦¤¨§©©¨

Bì ïéîòèð ïéðénä ìkL Lçð àáé̈Ÿ¨¨¤¨©¦¦¦§¨¦
ãçà íòè¯mlFrAW miPcrn lM ©©¤¨¨©£©¦¤¨¨

xtrl eitA oiktdp)hi 'iq `negpz(. ¤¡¨¦§¦§¨¨
äáBè ééeôkî òøtéå¯oixiMn opi`W §¦¨©¦§¥¨¤¥¨©¦¦

daFh wifgdl)`"rq ,d f"r i"yx(. §©£¦¨
änëì íäì äpzLî ãçà øácL¤¨¨¤¨¦§©¤¨¤§©¨

íéîòè¯`l" :g ,`i i"WxA lirlcM §¨¦§¦§¥§©¦Ÿ
,dkFcnA `le dxicwA `le migixA cxï©§¥©¦§Ÿ¦§¥¨§Ÿ¦§¨
oipghpl Fnrh did dPYWn `N ¤̀¨¦§©¤¨¨©§§¦§¨¦

."oilXEanle oikFCplEf dxez §¦¦§¦§¨¦
(f)äLî ìltúiåéîì ïàkî Y ©¦§©¥Ÿ¤¦¨§¦

àäé àlL ,äìéçî epnî íéLwánL¤§©§¦¦¤§¦¨¤Ÿ§¥
ìBçîlî éøæëà¯xTirW xnFl Wi ©§¨¦¦¦§¥©¤¦©

,"mrd crA" xn`PW dGn `Ed cEOiNd©¦¦¤¤¤¡©§©¨¨
gkEn o`MOW ,`Ed xYEin dxF`kNW¤¦§¨§¨¤¦¨¨
`citwE `pih mEW dx`Wp `l dWnNW¤§¤Ÿ¦§£¨¦¨§¥¨
dlignA mdl lgn `N` ,mrd iRlM§©¥¨¨¤¨¨©¨¤¦§¦¨

dxEnB)iaxd(.g dxez §¨

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr gk jxk zegiy ihewl)

ממממּלּלּלּלמחמחמחמחֹוֹוֹוֹולללל אכזריאכזריאכזריאכזרי יהאיהאיהאיהא ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא מחילהמחילהמחילהמחילה,,,, ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמבבבבּקּקּקּקׁשׁשׁשׁשיםיםיםים למילמילמילמי ז)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן כא, "וּיתּפּלל ממממּכּכּכּכאןאןאןאן(רש"י לעיל ּׁשּנאמר מּמה ולא – ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ּכדי  למחל ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו הענׁש, ּבּטּול על התּפּלל אברהם ּכי ."אבימל את אלקים וּירּפא האלקים אל ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹאברהם

ותּקּונם, העם טֹובת על התּפּלל מׁשה אבל הּנמחל. מעל ענׁש העם העם העם העם להסיר ּומּמּנּו""""ּבּבּבּבעדעדעדעד הּנחׁשים), הסרת על רק (לא " ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
למחל ׁשּיׁש ּגּגּגּגממממּוּוּוּורה רה רה רה לֹומדים ּבטֹובתֹו.מחילהמחילהמחילהמחילה רֹוצים ואף הּנמחל ּכלּפי קפידה ּבּלב נׁשאר ׁשּלא ּכ , ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(ç)Búà íéNå óøN Eì äNò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬Ÿ−
:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìò©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

i"yx£ÒŒÏÚ∑ּכ וכןעל ּבלע"ז, פירק"א ׁשּקֹורין ל)לֹונס, עלֿהּגבעה"(ישעיה "וכּנס מט): נּסי"(שם "ארים (שם : «≈ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
"נס"יג) קֹוראֹו ולראיה, לאֹות ּגבּה ׁשהּוא ּולפי "ׂשאּוֿנס"; :.CeLp‰ŒÏk∑(רבה חמֹור (במדבר אֹו ּכלב אפּלּו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹ»«»ֲֲִֶֶ

ראּיה  אתֹו", "וראה ּכאן: נאמר לכ להמית, ממהרת הּנחׁש נׁשיכת אלא .והֹול ּומתנונה נּזֹוק היה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹנֹוׁשכֹו,
ממהר  היה ׁשּלא וגֹו'", והּביט אתֿאיׁש הּנחׁש אםֿנׁש "והיה – "והּביט" נאמר: הּנחׁש ּובנׁשיכת ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבעלמא.
אּלא  מחּיה ? אֹו ממית נחׁש וכי  רּבֹותינּו: ואמרּו ּבכּונה. ּבֹו מּביט אּלאֿאםּֿכן להתרּפאֹות, הּנחׁש ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָנׁשּו
לאו  ואם מתר ּפאים, היּו ׁשּבּׁשמים, לאביהם  לּבם את ּומׁשע ּבדין מעלה  ּכלּפי  מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבזמן

נּזֹוקים) (נ"א נּמֹוקים .היּו ִִִִָ

(è)äéäå ñpä-ìò eäîNéå úLçð Lçð äLî Nòiå©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈
úLçpä Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬©§−¤

:éçå̈¨«
i"yx£˙LÁp LÁ∑(שם),נחׁש קֹוראֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה: אמר אּלא נחׁשת, ׁשל לעׂשֹותֹו לֹו נאמר לא ¿«¿…∆ְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

לׁשֹון  על נֹופל לׁשֹון נחׁשת! ׁשל אעׂשּנּו .ואני ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ

d˙Èח  ÈeLÂ ‡ÈÏ˜ CÏ „·Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈»»¿»¿«≈»≈
d˙È ÈÊÁÈÂ ˙ÈÎ˙Èc Ïk È‰ÈÂ ˙‡ ÏÚ«»ƒ≈»¿ƒ¿¿ƒ¿∆¡≈»≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿«»

‡˙ט  ÏÚ diÂLÂ ‡LÁ„ ‡ÈÂÁ ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿≈«»
ÏkzÒÓe ‡¯·b ˙È ‡ÈÂÁ ˙ÈÎ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒƒ¿»»«¿»ƒ¿««

:Ìi˜˙Óe ‡LÁ„ ‡ÈÂÁÏ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(h-g)ñð ìòñðBìk ìò Y¯mB d`x ©¥©§¨§¥©
.ek ,d dirWi i"Wx©¦§©§¨

à"÷øéô ïéøBwL¯perche.hFn , ¤¦
"äòábä ìò ñpë[å]" ïëå ,æòìa¯ §©©§¥§©¥©©¦§¨

qpFlM .fi ,l dirWimipzFPW DFaB §©§¨§¨¨©¤§¦
zFqiB dtFSd d`FxWkE ,draBd W`xA§Ÿ©¦§¨§¤¤©¤§¨
,FkilFn gExde xcEq eilr ozFp ,oi`Ä¦¥¨¨¨§¨©¦

EvAwzi F` EqEpIW oniq `Ede)my i"yx(. §¦¨¤¨¦§©§
"éqð íéøà"¯qPke" FnM .ak ,hn mW ¨¦¦¦¨§§©¥

oipzFpe ,uEAiw oniq `Ede ,"draBd lr©©¦§¨§¦©¦§§¦
cbA DW`xA)my i"yx(. §Ÿ¨¤¤

"ñð eàN"¯.a ,bi mW §¥¨
äiàøìå úBàì dBáb àeäL éôìe§¦¤¨©§§¦§¦¨

"ñð" BàøB÷¯,oniqe zF` oFWNn §¥¦§§¦¨
± qpl EidIe" :i ,ek i"WxA oOwlckE§¦§©¨§©¦©¦§§¥
dirWi i"Wx mB d`xE ."oFxMflE zF`l§§¦¨§¥©©¦§©§¨

FnM `Ed qp z`iUp" :ek ,dqpFlM §¦©¥§§¨
oilFre ,cbA FW`xA oipzFpe ,KFx`̈§§¦§Ÿ¤¤§¦
,wFgxn FzF` oi`Fxe DFaB xd W`xA§Ÿ¨¨©§¦¥¨
mW lre .. mc` ipA uEAiwl oniq `Ede§¦¨§¦§¥¨¨§©¥
dfÎKxCÎlre ."qp iExw zF`l `EdW¤§¨¥§©¤¤¤
i"Wx d`x la` .ai ,`i mW i"WxA§©¦¨£¨§¥©¦

dnxd oFWl ± zFQp" :fi ,k zFnW§©§£¨¨
FnM ,dNEcbEqPke ,iQp mix` ,qp Enixd §¨§¨¦¥¨¦¦¦§©¥

."sEwf `EdW ,draBd lr©©¦§¨¤¨
CeLpä ìkøBîç Bà áìk elôà Y ¨©¨£¦¤¤£

BëLBð¯"lM" zaiY xEYIn oM cnFl §¥¥¦¦¥©¨
)`"eb(`EdÎKExAÎWFcTdW oeiM :dWwe .§¨¤¥¨¤©¨¨

ipW cSn `weC miWgPd z` glẄ©¤©§¨¦©§¨¦©§¥
dOl ,lirl i"WxA mi`aEOd minrHd©§¨¦©¨¦§©¦§¥¨¨
Wie ?mixFnge mialM mzF` EkWp̈§¨§¨¦©£¦§¥
lr dAC E`ivFdW EN` mpn`W ,xnFl©¤¨§¨¥¤¦¦¨©
K` ,`weC miWgPd iciÎlr EkWpp oOd©¨¦§§©§¥©§¨¦©§¨©
,lw WpFrA EWprp mdA Egin `NW EN ¥̀¤Ÿ¦¨¤¤¤§§¤©

mixFng F` mialM zkiWpA)dcya x`a(. ¦§¦©§¨¦£¦
äðåðúîe ÷Bfð äéä¯WgMzn)dheq i"yx ¨¨¦¦§©§¤¦§©¥

` ,e(.
CìBäå¯.zOW cr §¥©¤¥

úøäîî Lçpä úëéLpL àlà¤¨¤§¦©©¨¨§©¤¤
äàøå" ïàk øîàð Cëì ,úéîäì§¨¦§¨¤¡©¨§¨¨
úëéLðáe ,àîìòá äiàø ,"BúàŸ§¦¨§¨§¨¦§¦©

"èéaäå" øîàð Lçpä¯FWExiRW ©¨¨¤¡©§¦¦¤¥
dhAd.dpEM KFYn zcTnn ©¨¨§ª¤¤¦©¨¨

Léà úà Lçpä CLð íà äéäå§¨¨¦¨©©¨¨¤¦

'Bâå èéaäåCeLð øäîî äéä àlL Y §¦¦§¤Ÿ¨¨§©¥§
ïk-íà-àlà úBàtøúäì Lçpä©¨¨§¦§©§¤¨¦¥

äðeëa Ba èéaî¯rnWn i"Wx ixaCn ©¦§©¨¨¦¦§¥©¦©§©
zFaqEn "m` dide" zFaiYdW)wx `l ¤©¥§¨¨¦¨Ÿ©

`N` ,"WgPd KWp" zFaiYd lr(lr mB ©©¥¨©©¨¨¤¨©©
if` ,"hiAd .. m` dide" wxW ,"hiAde"§¦¦¤©§¨¨¦¦¦£©
hiAn"W i"Wx x`an KWndaE ."ige"¨¨©¤§¥§¨¥©¦¤©¦
`N` ,WgPl dpEMd oi` ,"dpEkA FA§©¨¨¥©©¨¨©¨¨¤¨

.dlrn iRlM§©¥©§¨
eðéúBaø eøîàå¯.` ,hk dpXd W`x §¨§©¥Ÿ©¨¨

úéîî Lçð éëå¯xCrd iciÎlr §¦¨¨¥¦©§¥¤§¥
zxFz"A K` .zWFgPd Wgp l` dhAdd©©¨¨¤§©©§¤©§©
Wgp" oFWNd zErnWOW ,azM "mgpn§©¥¨©¤©§¨©¨¨¨
miWgPd zkiWp lr rnWn "zinn¥¦©§©©§¦©©§¨¦

.mitxVd©§¨¦
äiçî Bà¯lr dhAdd m`d ,xnFlM §©¤§©©¦©©¨¨©

?dliSnE d`Rxn dzidW Ff `id WgPd©¨¨¦¤¨§¨§©§¨©¦¨
ïéìkzñî ìàøNé eéäL ïîæa àlà¤¨¦§©¤¨¦§¨¥¦§©§¦

äìòî étìk¯ÎWFcTd dEv okle §©¥©§¨§¨¥¦¨©¨
icM qp lr FzF` mEUl `EdÎKExÄ¨©¥§¥
FAl z` oEki `liOnE ,dlrnl EhiAIW¤©¦§©§¨¦¥¨§©¥¤¦

minXl)`"eb(. ©¨©¦



עי zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iying meil inei xeriy

(å)eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà íòa ýåýé çlLéå©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−
:ìàøNiî áø-íò úîiå íòä-úà¤¨¨®©¨¬¨©−̈¦¦§¨¥«

i"yx£ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰ ׁשּניהם (במ"ר)∑‡˙ ּבארס האדם את ‡˙ÌÚ‰Œ.ׁשּׂשֹורפים eÎMÈÂ∑נחׁש יבא ≈«¿»ƒ«¿»ƒְְִִֵֶֶֶֶֶָָָ«¿«¿∆»»ָָָֹ
עפר) (טעם אחד טעם לֹו נטעמין הּמינין ׁשּכל נחׁש יבא ּדּבה, מּמֹוציאי ויּפרע ּדּבה הֹוצאת על ְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּלקה

טעמים  לכּמה להם מׁשּתּנה אחד ׁשּדבר טֹובה, מּכפּויי .ויּפרע ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(æ)eðøaã-ék eðàèç eøîàiå äLî-ìà íòä àáiå©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈¦«¦©³§
-úà eðéìòî øñéå ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬¥«¨¥−¤

:íòä ãòa äLî ìltúiå Lçpä©¨¨®©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«
i"yx£‰LÓ Ïlt˙iÂ∑ מּלמחל אכזרי יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי .מּכאן «ƒ¿«≈…∆ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

nÚ‡ו  ˙È e˙ÈÎe ÔÏ˜ ÔÈÂÁ ˙È ‡nÚa ÈÈ È¯‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»¿ƒ»«»
:Ï‡¯NiÓ ÈbÒ ÌÚ ˙ÈÓeƒ««ƒƒƒ¿»≈

‡¯Èז  ‡·Á e¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â«¬»«»¿…∆«¬»«¿»¬≈
ÈÈ Ì„˜ Èlˆ ‡Èˆ CnÚÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÓÚ¯˙‡ƒ¿««¿»√»¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»
:‡nÚ ÏÚ ‰LÓ ÈlˆÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡pÓ ÈcÚÈÂ¿«¿ƒƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆««»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

xnF`W itkE ,"Epzilrd dOl" Exn`X¤¨§¨¨¤¡¦ª§¦¤¥
."mieW mdipW" :i"Wx©¦§¥¤¨¦

eðúéìòä äîìíéåL íäéðL Y¯oMW ¨¨¤¡¦ª§¥¤¨¦¤¥
dOl" dzid mzprh llM KxcA§¤¤§¨©£¨¨¨§¨¨¨

dWn iRlM cigi oFWlA "Epzilrd)d`x ¤¡¦¨¦§¨¦§©¥¤§¥

d ,k lirl .bi ,fh lirl .b ,fi zFnW(FazM o`ke , §§¥§¥§¨§¨
dpEMde ,"Epzilrd" miAx oFWlA¦§©¦¤¡¦ª§©©¨¨
mdipW lFkiaMW ,cgi dWnE miwl`l¥Ÿ¦¤©©¤¦§¨§¥¤
FzEixg`W) deW otF`A mzF` Elrd¤¡¨§¤¨¤¤©£¨
deW mixvOn mz`lrdA dyn lW¤Ÿ¤§©£¨¨¨¦¦§©¦¨¨

lFkiaM 'd lW FzEixg`l(Epigad `le , §©£¨¤¦§¨§Ÿ¦§¦
wx mzF` dlrd dWOW mdixacA§¦§¥¤¤¤¤¡¨¨©
mdl xn` dWOW itkE .'d zEgilWA¦§¦§¦¤¤¨©¨¤

mrR `l)g ,fh zeny(Epilr `l dn Epgpe" : Ÿ©©§©§¨Ÿ¨¥
."'d lr iM mkizPlz§ªŸ¥¤¦©

äö÷ eðLôðåì äæ óà Yøev÷ ïBL §©§¥¨¨©¤§¦
è"ùééø÷ðéà .ñeàîe Lôð¯ ¤¤¦

encreistzlgFA ,zq`Fn ,)ifrl xve` ¤¤¤¤
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ממממּלּלּלּלמחמחמחמחֹוֹוֹוֹולללל אכזריאכזריאכזריאכזרי יהאיהאיהאיהא ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא מחילהמחילהמחילהמחילה,,,, ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמבבבבּקּקּקּקׁשׁשׁשׁשיםיםיםים למילמילמילמי ז)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן כא, "וּיתּפּלל ממממּכּכּכּכאןאןאןאן(רש"י לעיל ּׁשּנאמר מּמה ולא – ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ּכדי  למחל ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו הענׁש, ּבּטּול על התּפּלל אברהם ּכי ."אבימל את אלקים וּירּפא האלקים אל ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹאברהם

ותּקּונם, העם טֹובת על התּפּלל מׁשה אבל הּנמחל. מעל ענׁש העם העם העם העם להסיר ּומּמּנּו""""ּבּבּבּבעדעדעדעד הּנחׁשים), הסרת על רק (לא " ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
למחל ׁשּיׁש ּגּגּגּגממממּוּוּוּורה רה רה רה לֹומדים ּבטֹובתֹו.מחילהמחילהמחילהמחילה רֹוצים ואף הּנמחל ּכלּפי קפידה ּבּלב נׁשאר ׁשּלא ּכ , ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(ç)Búà íéNå óøN Eì äNò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬Ÿ−
:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìò©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

i"yx£ÒŒÏÚ∑ּכ וכןעל ּבלע"ז, פירק"א ׁשּקֹורין ל)לֹונס, עלֿהּגבעה"(ישעיה "וכּנס מט): נּסי"(שם "ארים (שם : «≈ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
"נס"יג) קֹוראֹו ולראיה, לאֹות ּגבּה ׁשהּוא ּולפי "ׂשאּוֿנס"; :.CeLp‰ŒÏk∑(רבה חמֹור (במדבר אֹו ּכלב אפּלּו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹ»«»ֲֲִֶֶ

ראּיה  אתֹו", "וראה ּכאן: נאמר לכ להמית, ממהרת הּנחׁש נׁשיכת אלא .והֹול ּומתנונה נּזֹוק היה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹנֹוׁשכֹו,
ממהר  היה ׁשּלא וגֹו'", והּביט אתֿאיׁש הּנחׁש אםֿנׁש "והיה – "והּביט" נאמר: הּנחׁש ּובנׁשיכת ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבעלמא.
אּלא  מחּיה ? אֹו ממית נחׁש וכי  רּבֹותינּו: ואמרּו ּבכּונה. ּבֹו מּביט אּלאֿאםּֿכן להתרּפאֹות, הּנחׁש ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָנׁשּו
לאו  ואם מתר ּפאים, היּו ׁשּבּׁשמים, לאביהם  לּבם את ּומׁשע ּבדין מעלה  ּכלּפי  מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבזמן

נּזֹוקים) (נ"א נּמֹוקים .היּו ִִִִָ

(è)äéäå ñpä-ìò eäîNéå úLçð Lçð äLî Nòiå©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈
úLçpä Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬©§−¤

:éçå̈¨«
i"yx£˙LÁp LÁ∑(שם),נחׁש קֹוראֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה: אמר אּלא נחׁשת, ׁשל לעׂשֹותֹו לֹו נאמר לא ¿«¿…∆ְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

לׁשֹון  על נֹופל לׁשֹון נחׁשת! ׁשל אעׂשּנּו .ואני ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ

d˙Èח  ÈeLÂ ‡ÈÏ˜ CÏ „·Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈»»¿»¿«≈»≈
d˙È ÈÊÁÈÂ ˙ÈÎ˙Èc Ïk È‰ÈÂ ˙‡ ÏÚ«»ƒ≈»¿ƒ¿¿ƒ¿∆¡≈»≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿«»

‡˙ט  ÏÚ diÂLÂ ‡LÁ„ ‡ÈÂÁ ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿≈«»
ÏkzÒÓe ‡¯·b ˙È ‡ÈÂÁ ˙ÈÎ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒƒ¿»»«¿»ƒ¿««

:Ìi˜˙Óe ‡LÁ„ ‡ÈÂÁÏ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿«»
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(é):úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ

(àé)øLà øaãna íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ
:LîMä çøænî áàBî éðt-ìò©§¥´½̈¦¦§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑,ּבמטאטא הּטאּוט ּדבר הּוא, חרּבה לׁשֹון ועי עּיים. ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא ¿ƒ≈»¬»ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָָֹֻ
"יעים" מלׁשֹון והּוא לבּדּה, יסֹוד ּבֹו כח)והעי"ן ברד"(ישעיה "ויעה :.ÌÈ¯·Ú‰∑ ׁשם העֹוברים מעבר ּדר ְְְְְְִִִַַָָָָָָָ»¬»ƒְֲִֶֶַַָָ

אמֹורי  לארץ מֹואב ארץ ּבין מפסיק ׁשהּוא ּכנען, ארץ אל נבֹו הר ‰ÓM.את Á¯ÊnÓ ·‡BÓ ÈtŒÏÚL∑ ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ«¿≈»ƒƒ¿««»∆
מֹואב  ארץ ׁשל .ּבמזרחּה ְְִֶֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 2423 'nr c"g d"nyz 'zeiecreezd ± mgpn zxez' t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?dAxgA dIpg£¦¨§ª§¨

העברים העברים העברים העברים  ּבּבּבּבעעעעּיּיּיּייייי ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽווווּיּיּיּיחנחנחנחנּוּוּוּו
ההההּוּוּוּואאאא חרחרחרחרּבּבּבּבהההה ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ועיועיועיועי עעעעּיּיּיּייםיםיםים,,,, ׁשׁשׁשׁשמםמםמםמם נקראנקראנקראנקרא ללללּמּמּמּמהההה ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי לאלאלאלא –––– העבריםהעבריםהעבריםהעברים ובפרש"י)ּבּבּבּבעעעעּיּיּיּייייי יא. (כא, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ

ּבּכתּוב  ׁשמֹותיהם ׁשּנפרטּו מקֹומֹות הרּבה מצינּו הרי ׁשמם, לפרׁש צרי ׁשרׁש"י העברים" ּב"עּיי קׁשה מה להקׁשֹות: ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיׁש
הּׁשמֹות? טעמי רׁש"י ׁשּיפרׁש מצינּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹולא

a‡·˙:י  B¯Le Ï‡¯NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿……

È‡¯·Úיא  ˙ÊÈ‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈
:‡LÓL Á„nÓ ·‡BÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‡¯a„Óa¿«¿¿»ƒ««≈»ƒ«¿«ƒ¿»
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ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

"עּיים"? ּבׁשם יּׁשּוב מקֹום היה ׁשּבפׁשטּות החנּיה למקֹום קראּו ּומּדּוע הּוא" חרּבה לׁשֹון "עי הרי קׁשה, היה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻלרׁש"י
וק"ל. עּיים". ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי "לא ּכֹותב ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹולכן

(áé):ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMî¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤

(âé)øaãna øLà ïBðøà øáòî eðçiå eòñð íMî¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈
áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈

:éøîàä ïéáe¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£È¯BÓ‡‰ Ï·bÓ∑וכן ׁשּלהם, מצר סֹוף ב)ּתחּום וסֹוף (דברים קצה לׁשֹון מֹואב", "ּגבּול :.ÔB¯‡ ¯·ÚÓ∑ ƒ¿À»¡ƒְְְְֵֵֶֶֶַָָָָ≈≈∆«¿

ארץ  ׁשל ּבצפֹונּה האמֹורי, ארץ ּבתֹו לארנֹון הּׁשני מעבר ׁשּבאּו עד ּומזרחּה ּדרֹומּה ּכל מֹואב ארץ ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּקיפּו
‰‡È¯Ó.מֹואב  Ï·bÓ ‡ˆi‰∑ עד מֹואב לגבּול ונכנסת אמֹורּיים, ׁשל והיא האמֹורי, מּגבּול יֹוצאה רצּועה ָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְְְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶַָָָָ

נתנּו לא והם מֹואב ּגבּול ארנֹון ּכי מֹואב, לגבּול ּבאּו ולא יׂשראל חנּו וׁשם מֹואב; ּגבּול ׁשהּוא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹארנֹון,
יפּתח ׁשאמר ּכמֹו יפּתח, ּפירׁשּה מׁשה, ּפירׁשּה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ּבארצם. לעבר רׁשּות יא)להם "וגם (שופטים : ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

רמזּה ּומׁשה אבה". ולא ׁשלח מֹואב ב)אלֿמל והּמֹואבים (דברים ּבׂשעיר הּיׁשבים עׂשו ּבני עׂשּוֿלי "ּכאׁשר : ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ּכן  מֹואב אף סביב, הּקיפּוה אּלא ארצם ּבתֹו לעבר נתנּום לא אּלּו מה ּבער". .הּיׁשבים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

(ãé)áäå-úà ýåýé úîçìî øôña øîàé ïk-ìò©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´
:ïBðøà íéìçpä-úàå äôeña§½̈§¤©§¨¦−©§«

i"yx£¯Ó‡È ÔkŒÏÚ∑ ּכׁשּמסּפרי ה'. מלחמת ּבספר יאמר ּבּה, ׁשּנעׂשּו ונּסים זֹו חניה ׁשּנעׂשּועל נּסים ם «≈≈»«ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
וגֹו'" "אתֿוהב יסּפרּו מן ∑‡˙ÂŒ‰·.לאבֹותינּו, יאמר ּכן ועד, - יעד מן ׁשּיאמר ּכמֹו יהב", "את ּכמֹו ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

ּביםֿסּוף  נּסים והרּבה להם יהב אׁשר את ּכלֹומר: הּוא, יסֹוד והּוי"ו והב, - ‡¯ÔB.יהב ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â∑ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ¿∆«¿»ƒ«¿
הם  ּומה ּגד ֹולים. נּסים נעׂשּו ּכאן  ׁשאף ארנֹון, נחלי  ּבנּסי  לסּפר יׁש ּכ יםֿסּוף, ּבנּסי ׁשּמסּפרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּכׁשם

.הּנּסים? ִִַ

„Ê¯„:יב  ‡ÏÁa B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿¿«¬»¿»∆

Ècיג  ÔB¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔB¯‡ È¯‡ ‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ùc ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»¬≈«¿

:‰‡¯BÓ‡ ÔÈ·e ·‡BÓ ÔÈa ·‡BÓ ÌeÁz¿»≈»≈¡»»

ÏÚיד  ÈÈ „·Úc ÔÈ·¯˜ ‡¯ÙÒa ¯n‡˙È Ôk ÏÚ«≈ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«¿»«
:ÔB¯‡ ÈÏÁ ÏÚc Ô¯e·‚e ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿¿«¿««¬≈«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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ìeáâì eàá àìå ,ìàøNé eðç íLå§¨¨¦§¨¥§Ÿ¨¦§
íäå ,"áàBî ìeáb ïBðøà ék" ,áàBî¨¦©§§¨§¥
.íöøàa øáòì úeLø íäì eðúð àìŸ¨§¨¤§©£Ÿ§©§¨

äLî dLøô àlL ét-ìò-óàå¯`NW §©©¦¤Ÿ¥§¨Ÿ¤¤Ÿ

ozp `l a`FOW dxFYA WxFtn aEzM̈§¨©¨¤¨Ÿ¨©
.mvx`A xFarl mdl̈¤©£§©§¨

çzôé øîàL Bîk ,çzôé dLøt¯ ¥§¨¦§¨§¤¨©¦§¨
.f ,`i mihtFW§¦

áàBî Cìî ìà íâå"¯Fvx` dzidW §©¤¤¤¨¤¨§¨©§
mFc` lW DgxfnA ,mFc` ux` sFqA§¤¤¡§¦§¨¨¤¡

l`xUi ux` lW DnFxcaE)my i"yx(. ¦§¨¤¤¤¦§¨¥
dæîø äLîe ."äáà àìå çìL¯ ¨©§Ÿ¨¨Ÿ¤§¨¨

mihtFW i"Wx mB d`xE .hk ,a mixaC§¨¦§¥©©¦§¦
DazM `le Dfnx wxX dnE .mẄ©¤©§¨¨§Ÿ§¨¨
Ff zEgilXW ipRn xnFl Wi ,WxFtnA¦§¨¥©¦§¥¤§¦
`ide ,mFc`l zEgilXl dlth dzid̈§¨§¥¨©§¦¤¡§¦
xn`PW itkE ,dPOn wlg dzid̈§¨¥¤¦¤¨§¦¤¤¡©
l` mik`ln l`xUi glWIe" :gYtiA§¦§¨©¦§©¦§¨¥©§¨¦¤

.. mFc` Klnmbe"glW a`Fn Kln l` ¤¤¡§©¤¤¤¨¨©
)iaxd(.

íéáLiä åNò éða éì eNò øLàk"©£¤¨¦§¥¥¨©Ÿ§¦
,"øòa íéáLiä íéáàBnäå øéòNa§¥¦§©¨¦©Ÿ§¦§¨

elà äî¯."eUr ipA" ¨¥§¥¥¨

àlà ,íöøà CBúa øáòì íeðúð àìŸ§¨©£Ÿ§©§¨¤¨
ïk áàBî óà ,áéáñ íeôéwä¯d`x ¦¦¨¦©¨¥§¥

i"Wx d`x la` .mW mihtFW i"Wx mB©©¦§¦¨£¨§¥©¦
± eUr ipA il EUr xW`M" :mW mixaC§¨¦¨©£¤¨¦§¥¥¨
`N` ,mvx` z` xFarl oiprl `lŸ§¦§©©£¤©§¨¤¨
xnFl Wie ."minE lkF` xkn oiprl§¦§©¤¤¤©¦§¥©
,"Dfnx dWnE" aFYkl i"Wx wIC okNW¤¨¥¦¥©¦¦§¤§¨¨

.fnx KxC wx Edf iMci dxez ¦¤©¤¤¤¤
(eh-ci)ïk ìòíéqðå Bæ äiðç "ìò" Y ©¥©£¦¨§¦¦

,dá eNòpLä úîçìî øôña øîàé' ¤©£¨¥¨©§¥¤¦§£Ÿ
íéøtñnLk Y¯"xtqA" Wxtn §¤§©§¦§¨¥§¥¤

mixaC xERq oFWNn)m"`x(. ¦§¦§¨¦
úà" :eøtñé ,eðéúBáàì eNòpL íéqð¦¦¤©£©£¥§©§¤

."'Bâå áäåáäå úàúà" Bîk Y ¨¥§¤¨¥§¤
"áäé¯ozp FWExiRW)m"`x(. ¨¥¤¥¨©

"ãòé" ïî øîàiL Bîk¯oFWNn §¤¥¨¥¦©©¦§
.dciri§¦¨
"ãòå"¯.cre ziA FnM ©©§¥©©

å"éeäå ,"áäå" Y "áäé" ïî øîàé ïk¥¥¨¥¦¨¥¨¥§©¨



עג zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h iyiy meil inei xeriy

ß fenz 'h iyiy mei ß

(é):úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ

(àé)øLà øaãna íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ
:LîMä çøænî áàBî éðt-ìò©§¥´½̈¦¦§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑,ּבמטאטא הּטאּוט ּדבר הּוא, חרּבה לׁשֹון ועי עּיים. ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא ¿ƒ≈»¬»ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָָֹֻ
"יעים" מלׁשֹון והּוא לבּדּה, יסֹוד ּבֹו כח)והעי"ן ברד"(ישעיה "ויעה :.ÌÈ¯·Ú‰∑ ׁשם העֹוברים מעבר ּדר ְְְְְְִִִַַָָָָָָָ»¬»ƒְֲִֶֶַַָָ

אמֹורי  לארץ מֹואב ארץ ּבין מפסיק ׁשהּוא ּכנען, ארץ אל נבֹו הר ‰ÓM.את Á¯ÊnÓ ·‡BÓ ÈtŒÏÚL∑ ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ«¿≈»ƒƒ¿««»∆
מֹואב  ארץ ׁשל .ּבמזרחּה ְְִֶֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 2423 'nr c"g d"nyz 'zeiecreezd ± mgpn zxez' t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?dAxgA dIpg£¦¨§ª§¨

העברים העברים העברים העברים  ּבּבּבּבעעעעּיּיּיּייייי ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽווווּיּיּיּיחנחנחנחנּוּוּוּו
ההההּוּוּוּואאאא חרחרחרחרּבּבּבּבהההה ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ועיועיועיועי עעעעּיּיּיּייםיםיםים,,,, ׁשׁשׁשׁשמםמםמםמם נקראנקראנקראנקרא ללללּמּמּמּמהההה ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי לאלאלאלא –––– העבריםהעבריםהעבריםהעברים ובפרש"י)ּבּבּבּבעעעעּיּיּיּייייי יא. (כא, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ

ּבּכתּוב  ׁשמֹותיהם ׁשּנפרטּו מקֹומֹות הרּבה מצינּו הרי ׁשמם, לפרׁש צרי ׁשרׁש"י העברים" ּב"עּיי קׁשה מה להקׁשֹות: ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיׁש
הּׁשמֹות? טעמי רׁש"י ׁשּיפרׁש מצינּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹולא

a‡·˙:י  B¯Le Ï‡¯NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿……

È‡¯·Úיא  ˙ÊÈ‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈
:‡LÓL Á„nÓ ·‡BÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‡¯a„Óa¿«¿¿»ƒ««≈»ƒ«¿«ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íäéáàì íaì úà ïéãaòLîe§©§§¦¤¦¨©£¦¤
åàì íàå ,íéàtøúî eéä Y íéîMaL¤©¨©¦¨¦§©§¦§¦¨

íé÷Bnð eéä Y¯zFUrl dESX dnE ¨¦¦©¤¦¨©£
xW`MW ipRn ,mW FzFlzle Wgp̈¨§¦§¨¦§¥¤©£¤
iElY FzF` wiGdW xaC d`Fx mc`d̈¨¨¤¨¨¤¦¦¨
.dNtYA xzFi oEkn `Ed ,eipir lEn¥¨§©¥¥©§¦¨
ÎKExAÎWFcTd ok`W ,xnFl Wi cFre§¥©¤¨¥©¨¨
dhAdd iciÎlr d`Etxd z` glW `Ed¨©¤¨§¨©§¥©©¨¨
,miQp x`W FnM qp `Ede ,WgPd l ¤̀©¨¨§¥§§¨¦¦
dhAddW ,xnFl EpizFAx zpEMW `N ¤̀¨¤©¨©©¥©¤©©¨¨
,d`Rxn dzid `l cal WgPd l ¤̀©¨¨§¨Ÿ¨§¨§©§¨
ÎKExAÎWFcTdW Epin`d oMÎm`Î`N ¤̀¨¦¥¤¡¦¤©¨¨
`liOnE ,Ff d`Etx mdl ozPW `Ed `Ed¤¨©¨¤§¨¦¥¨
la` ,mAl z` eil` micArWn Eid̈§©§§¦¥¨¤¦¨£¨
iciÎlr mi`Rxzn Eid `l df `lA§Ÿ¤Ÿ¨¦§©§¦©§¥

calA WgPd l` dhAdd)`"eb(. ©©¨¨¤©¨¨¦§¨
úLçð LçðBúBNòì Bì øîàð àì Y §©§Ÿ¤Ÿ¤¡©©£

:äLî øîà àlà ,úLçð ìL¤§Ÿ¤¤¨¨©Ÿ¤
"Lçð" BàøB÷ àeä-Ceøa-LBãwä¯ ©¨¨§¨¨

xn`p `EdÎKExAÎWFcTd ixacAW s`e§©¤§¦§¥©¨¨¤¡©
WExiRdW xnFl Kixv ,"sxU Ll dUr"£¥§¨¨¨¦©¤©¥
,sxFVd Wgp ,sxU Wgp Ll dUr :`Ed£¥§¨¨¨¨¨¨©¥
zxHn iM ,calA "sxU" aEzMA xn`pe§¤¡©©¨¨¨¦§¨¦©§©
ztixVn mrd z` liSdl dzid iEEiSd©¦¨§¨§©¦¤¨¨¦§¥©

e wEqR i"WxA lirlckE ,miWgPd)iaxd(. ©§¨¦§¦§¥§©¦¨
ì ,"úLçð" ìL epNòà éðàåìôBð ïBL ©£¦¤¡¤¤§Ÿ¤¨¥

ì ìòïBL¯mvr lr dxFn mXd iM ©¨¦©¥¤©¤¤
mXn md Wgpe zWgPW oeiMnE ,xaCd©¨¨¦¥¨¤§¤§¨¨¥¦¥
oipr mdipiA WIW dxFn xaCd ,cg ¤̀¨©¨¨¤¤¥¥¥¤¦§¨

WgPd zFUrl iE`x okle ,sYEWn§¨§¨¥¨©£©¨¨
zWgPn)`"eb(.i dxez ¦§¤

(`i)íéøáòä éiòaänì ézòãé àì Y §¦¥¨£¨¦Ÿ¨©§¦¨¨
íîL àø÷ð.FnW :oFW`x qEtcA - ¦§¨§¨¦§¦§

"íéiò"¯:dn ,bl oOwl `xwp oke ¦¦§¥¦§¨§©¨
."miIrn ErqIe"©¦§¥¦¦

ì "éò"åàeä äaøç ïBL¯xnFl oi`e §¦§¨§¨§¥©
`xwp KM mEXnE axg did mFwOdW¤©¨¨¨¨¥¦¨¦§¨
FWExiR "mixard"W mEXn ,"miIr"¦¦¦¤¨£¨¦¥
,i"WxA oOwlcM ,FA mixaFrW mFwn̈¤§¦§¦§©¨§©¦

cgi mxEAig oaEn `l oM m`e)awri ld`(. §¦¥Ÿ¨¦¨©©
zn`A did mFwOd m`W mEXn F`¦¤¦©¨¨¨¤¡¤
,FA mipFg Eid `l l`xUi ipA ,axg̈¥§¥¦§¨¥Ÿ¨¦
Eid l`xUi ipA zFIpg aFx ixdW¤£¥£¦§¥¦§¨¥¨
zxfFg oM m`e ,miaXin zFnFwnA¦§§ª¨¦§¦¥¤¤
lre ,"miIr" mnW `xwp dOl dl`Xd©§¥¨¨¨¦§¨§¨¦¦§©

"iYrci `l" i"Wx xnF` KM)iaxd(d`xE . ¨¥©¦Ÿ¨©§¦§¥
,dcVd ir" :al ,`k l`wfgi i"Wx mB©©¦§¤§¥¦©¨¤
oOwl i"Wx d`x la` ."daxEg oFWl§§¨£¨§¥©¦§©¨

oFWl ± mixard iIrA" :cn ,blzFaxg §¦¥¨£¨¦§¨§
miNbedcVd irl FnM ,)e ,` dkin(EnU , §©¦§§¦©¨¤¨

"miIrl milWExi z`)` ,hr mildz(. ¤§¨©¦§¦¦
oke ,mW miNdzE mW dkin i"WxaE§©¦¦¨¨§¦¦¨§¥
oFWNn wx WxiR ,gi ,ek dinxiA§¦§§¨¥©©¦§

."miNB"©¦
àèàèîa èeàhä øác¯xEn`M ¨¨©¨§©§£¥¨¨

`h`hnA dizh`he" :bk ,ci dirWiA¦©§¨§¥¥¦¨§©§£¥
."cnWd©§¥

dcáì ãBñé Ba ï"éòäå¯`id oMW §¨©¦§§©¨¤¥¦

,zFgp zFIzF` odA WIW zFaiYdn¥©¥¤¥¨¤¦¨
"ir" FnM ,cFqi opi` zFgPd zFIzF`dW¤¨¦©¨¥¨§§¦

dfA `vFIke ,"dri"e)`xwpd zpad(. §¨¤§©¥¨¤
àeäå¯."ir" §¦

lî"íéòé" ïBL¯zFtxbn),c xacna i"yx ¦§¨¦©§¥
ci(.

"ãøá äòéå"¯cxA `ai .fi ,gk dirWi §¨¨¨¨§©§¨¨Ÿ¨¨
FnM ,hE`ih oFWl drie ,EP`h`hie¦©§¤§¨¨§¦§
xt` mdA oitxFBW ,"mirId z`e"§¤©¨¦¤§¦¨¤¥¤

zFxiMd)my i"yx(`nFi i"Wx mB d`xE . ©¦§¥©©¦¨
,cnWd `h`hnA ,`axEg ± oiIre" :a ,h§¦¦§¨§©§£¥©§¥

."afk dqgn cxa drie FnM§§¨¨¨¨©§¥¨¨
íéøáòäíL íéøáBòä øáòî Cøc Y ¨£¨¦¤¤©£©¨§¦¨

Báð øä úà¯`xwPW)hn ,al mixac(xd" ¤©§¤¦§¨©
"mixard)`"eb(. ¨£¨¦

ïòðk õøà ìà¯ux` l` dpEMd ¤¤¤§©©©©¨¨¤¤¤
i"Wx d`xE .cIn azFMW itkE ,ixFn`d̈¡¦§¦¤¥¦¨§¥©¦

.ai ,fk oOwl§©¨
àeäL¯.Fap xd ¤©§

éøBîà õøàì áàBî õøà ïéa ÷éñôî©§¦¥¤¤¨§¤¤¡¦
¯miqpkp Fap xd z` mixaFrWkE§¤§¦¤©§¦§¨¦

.ixFn`d ux`l§¤¤¨¡¦
LîMä çøænî áàBî éðt ìòY ©§¥¨¦¦§©©¨¤

áàBî õøà ìL dçøæîa¯zpEM oi` §¦§¨¨¤¤¤¨¥©¨©
FWExiR "gxfOn"W xnFl i"Wx©¦©¤¦¦§©¥
,z"iA mFwnA `id m"OdW ,"gxfnA"§¦§©¤©¥¦¦§¥
EpgW aEzMd zpEM z` wx Wxtn `N ¤̀¨§¨¥©¤©¨©©¨¤¨

a`Fn gxfnA)m"`x(dfÎKxCÎlr d`xE . §¦§©¨§¥©¤¤¤
.g ,ai mW .g ,a ziW`xA i"Wxai dxez ©¦§¥¦¨

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h iyiy meil inei xeriy
ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

"עּיים"? ּבׁשם יּׁשּוב מקֹום היה ׁשּבפׁשטּות החנּיה למקֹום קראּו ּומּדּוע הּוא" חרּבה לׁשֹון "עי הרי קׁשה, היה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻלרׁש"י
וק"ל. עּיים". ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי "לא ּכֹותב ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹולכן

(áé):ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMî¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤

(âé)øaãna øLà ïBðøà øáòî eðçiå eòñð íMî¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈
áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈

:éøîàä ïéáe¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£È¯BÓ‡‰ Ï·bÓ∑וכן ׁשּלהם, מצר סֹוף ב)ּתחּום וסֹוף (דברים קצה לׁשֹון מֹואב", "ּגבּול :.ÔB¯‡ ¯·ÚÓ∑ ƒ¿À»¡ƒְְְְֵֵֶֶֶַָָָָ≈≈∆«¿

ארץ  ׁשל ּבצפֹונּה האמֹורי, ארץ ּבתֹו לארנֹון הּׁשני מעבר ׁשּבאּו עד ּומזרחּה ּדרֹומּה ּכל מֹואב ארץ ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּקיפּו
‰‡È¯Ó.מֹואב  Ï·bÓ ‡ˆi‰∑ עד מֹואב לגבּול ונכנסת אמֹורּיים, ׁשל והיא האמֹורי, מּגבּול יֹוצאה רצּועה ָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְְְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶַָָָָ

נתנּו לא והם מֹואב ּגבּול ארנֹון ּכי מֹואב, לגבּול ּבאּו ולא יׂשראל חנּו וׁשם מֹואב; ּגבּול ׁשהּוא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹארנֹון,
יפּתח ׁשאמר ּכמֹו יפּתח, ּפירׁשּה מׁשה, ּפירׁשּה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ּבארצם. לעבר רׁשּות יא)להם "וגם (שופטים : ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

רמזּה ּומׁשה אבה". ולא ׁשלח מֹואב ב)אלֿמל והּמֹואבים (דברים ּבׂשעיר הּיׁשבים עׂשו ּבני עׂשּוֿלי "ּכאׁשר : ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ּכן  מֹואב אף סביב, הּקיפּוה אּלא ארצם ּבתֹו לעבר נתנּום לא אּלּו מה ּבער". .הּיׁשבים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

(ãé)áäå-úà ýåýé úîçìî øôña øîàé ïk-ìò©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´
:ïBðøà íéìçpä-úàå äôeña§½̈§¤©§¨¦−©§«

i"yx£¯Ó‡È ÔkŒÏÚ∑ ּכׁשּמסּפרי ה'. מלחמת ּבספר יאמר ּבּה, ׁשּנעׂשּו ונּסים זֹו חניה ׁשּנעׂשּועל נּסים ם «≈≈»«ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
וגֹו'" "אתֿוהב יסּפרּו מן ∑‡˙ÂŒ‰·.לאבֹותינּו, יאמר ּכן ועד, - יעד מן ׁשּיאמר ּכמֹו יהב", "את ּכמֹו ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

ּביםֿסּוף  נּסים והרּבה להם יהב אׁשר את ּכלֹומר: הּוא, יסֹוד והּוי"ו והב, - ‡¯ÔB.יהב ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â∑ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ¿∆«¿»ƒ«¿
הם  ּומה ּגד ֹולים. נּסים נעׂשּו ּכאן  ׁשאף ארנֹון, נחלי  ּבנּסי  לסּפר יׁש ּכ יםֿסּוף, ּבנּסי ׁשּמסּפרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּכׁשם

.הּנּסים? ִִַ

„Ê¯„:יב  ‡ÏÁa B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿¿«¬»¿»∆

Ècיג  ÔB¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔB¯‡ È¯‡ ‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ùc ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»¬≈«¿

:‰‡¯BÓ‡ ÔÈ·e ·‡BÓ ÔÈa ·‡BÓ ÌeÁz¿»≈»≈¡»»
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iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)éøîàä ìábîøöî óBñ íeçz Y ¦§ª¨¡Ÿ¦§¤¤
ì ,"áàBî ìeáb" ïëå ,íälLäö÷ ïBL ¤¨¤§¥§¨§¨¤

óBñå¯:hi ,i ziW`xA i"Wx mB d`x §§¥©©¦§¥¦
."dvwe sFq oFWl `xwOAW lEaB lM"¨§¤©¦§¨§§¨¤

.ak ,gk zFnWA dfÎKxCÎlre§©¤¤¤¦§
ïBðøà øáòîáàBî õøà eôéwä Y ¥¥¤©§¦¦¤¤¨

eàaL ãò ,dçøæîe dîBøc ìk̈§¨¦§¨¨©¤¨
"ïBðøà"ì éðMä "øáòî"¯WExiR Edf ¥¥¤©¥¦§©§¤¥

oOwl i"Wx mB d`xE ."oFpx` xarn"©£©©§§¥©©¦§©¨
.b ,cl

ìL dðBôöa éøBîàä õøà CBúa§¤¤¨¡¦¦§¨¤
.áàBî õøàéøîàä ìábî àöiäY ¤¤¨©Ÿ¥¦§ª¨¡Ÿ¦

,"éøBîàä ìeábî" äàöBé äòeöø§¨§¨¦§¨¡¦
ìeáâì úñðëðå ,íéiøBîà ìL àéäå§¦¤¡¦¦§¦§¤¤¦§
,áàBî ìeáb àeäL ,ïBðøà ãò áàBî¨©©§¤§¨
ìeáâì eàá àìå ,ìàøNé eðç íLå§¨¨¦§¨¥§Ÿ¨¦§
íäå ,"áàBî ìeáb ïBðøà ék" ,áàBî¨¦©§§¨§¥
.íöøàa øáòì úeLø íäì eðúð àìŸ¨§¨¤§©£Ÿ§©§¨

äLî dLøô àlL ét-ìò-óàå¯`NW §©©¦¤Ÿ¥§¨Ÿ¤¤Ÿ

ozp `l a`FOW dxFYA WxFtn aEzM̈§¨©¨¤¨Ÿ¨©
.mvx`A xFarl mdl̈¤©£§©§¨

çzôé øîàL Bîk ,çzôé dLøt¯ ¥§¨¦§¨§¤¨©¦§¨
.f ,`i mihtFW§¦

áàBî Cìî ìà íâå"¯Fvx` dzidW §©¤¤¤¨¤¨§¨©§
mFc` lW DgxfnA ,mFc` ux` sFqA§¤¤¡§¦§¨¨¤¡

l`xUi ux` lW DnFxcaE)my i"yx(. ¦§¨¤¤¤¦§¨¥
dæîø äLîe ."äáà àìå çìL¯ ¨©§Ÿ¨¨Ÿ¤§¨¨

mihtFW i"Wx mB d`xE .hk ,a mixaC§¨¦§¥©©¦§¦
DazM `le Dfnx wxX dnE .mẄ©¤©§¨¨§Ÿ§¨¨
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(åè)ì äèð øLà íéìçpä ãLàåïòLðå øò úáL §¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈§¤´¤¨®§¦§©−
:áàBî ìeáâì¦§¬¨«

i"yx£ÌÈÏÁp‰ „L‡Â∑ נחּבאים ׁשהיּו אמֹורּיים, ּדם ׁשם ׁשּנׁשּפ הּנחלים, ׁשפ אׁשד. - "ׁשפ" ׁשל ּתרּגּום ¿∆∆«¿»ƒְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּומדּבר  מּזה ההר על עֹומד אדם לזה: זה סמּוכים וההרים וקצר עמק והּנחל ּגבהים ההרים ׁשהיּו לפי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשם,
לעבר, הּנחל לתֹו (לארץ) יׂשראל ּכׁשּיּכנסּו אמֹורּיים: אמרּו הּנחל. ּבתֹו עֹובר והּדר מּזה, ּבהר חברֹו ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹעם
ׁשל  ּבהר הּנקעים אֹותן והיּו ּבליסטראֹות. ואבני ּבחּצים ונהרּגם מהם ׁשּלמעלה ּבהרים הּמערֹות מן ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָנצא
ׁשּבאּו ּכיון לחּוץ. ּבֹולטין וׁשדים קרנֹות ּכמין נקעים אֹותן ּכנגד היּו אמֹורּיים צד ׁשל ּובהר מֹואב, ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָצד
ׁשל  הר לצד ונתקרב ּגברּתּה, ּפני להקּביל הּיֹוצאת ּכׁשפחה יׂשראל ארץ ׁשל ההר נזּדעזע לעבר, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹיׂשראל
מּמקֹומֹו נטה ׁשההר ער", לׁשבת נטה "אׁשר וזהּו: והרגּום. נקעים אֹותן לתֹו הּׁשדים אֹותן ונכנסּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָמֹואב

מֹואב". לגבּול "ונׁשען וזהּו: ּבֹו, ונדּבק מֹואב גבּול לצד אינו.)ונתקרב ולא (בס"א ההרים על יׂשראל (ועברּו ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לׁשם) ׁשּנכנס הּבאר עלֿידי אּלא האּלּו הּנּסים .ידעּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

(æè)ýåýé øîà øLà øàaä àåä äøàa íMîe¦−̈§¥®¨¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ
ñ :íéî íäì äðzàå íòä-úà óñà äLîì§¤½¡ŸÆ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦

i"yx£‰¯‡a ÌMÓe∑ הּנּסים לבני מֹודיע מי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּכיצד? הּבאר. אל האׁשד ּבא מּׁשם ƒ»¿≈»ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
והּבא  למקֹומם ההרים חזרּו – ׁשעברּו לאחר לאּמֹו". הֹודיע לּתינֹוק, ּפת "נתּת אֹומר: הּמׁשל ירדה הּללּו? ר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ואמרּו ראּו ויׂשראל הּמחנה, סביב ּומֹוליכתן ואיברים, ּוזרֹועֹות ההרּוגים ּדם מּׁשם והעלתה הּנחל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלתֹו
.ׁשירה  ִָ
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לאלאלאלאּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו ההההֹוֹוֹוֹודיעדיעדיעדיע ללללּתּתּתּתינינינינֹוֹוֹוֹוקקקק,,,, ּפּפּפּפתתתת טז)נתנתנתנתּתּתּתּת כא, 'מחליפּה'(רש"י מיׁשהּו וכאׁשר הּתינֹוק, צרכי ּכל את לסּפק האם ׁשל ּתפקידּה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
לּתינֹוק ּבאמצעּות ּפּפּפּפת ת ת ת ונֹותן ׁשּלא ּגדֹולה, מּסּכנה יׁשּועה 'ּפת', ליׂשראל נתן הּקּב"ה ּכאן: ואף לּה. להֹודיע עליו הכרחי, ּדבר , ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

הּזרֹועֹות, ואת הּדם את ראּו יׂשראל ּכאׁשר :ּכ על לֹו הֹודיע והּקּב"ה יׂשראל. צרכי לכל ׁשּדֹואג נאמן הרֹועה מׁשה, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹה'אם',
ּׁשּקרה. מה את להם הסּביר והּוא ּכּמּובן, הּדבר, לפׁשר מׁשה את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאלּו

(æé)øàá éìò úàfä äøéMä-úà ìàøNé øéLé æà̈µ¨¦´¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−
:dì-eðò¡¨«

i"yx£ÈÏÚ¯‡·∑"ּבארה "ּומּׁשם ׁשּנאמר להם? הֹודיעה ׁשהּבאר ּומּנין מעלה. ׁשאּת מה והעלי הּנחל, מּתֹו ¬ƒ¿≈ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
וכן(במ"ר) הּנּסים. את לפרסם ׁשּירדה אּלא עּמהם? היתה ׁשנה ארּבעים מּתחּלת והלא היתה? מּׁשם וכי (שבת . ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּומה לה) ארּבעים, מּתחּלת להם נּתנה והּבאר ארּבעים, ּבסֹוף נאמרה הּזאת הּׁשירה – יׂשראל" יׁשיר "אז :ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הימּנּו למעלה נדרׁש הּזה הענין אּלא ּכאן? לּכתב .ראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 153 'nr b"kg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

mkl mgNi 'd¦¨¥¨¤

ההההּזּזּזּזאת את את את  אתאתאתאת־־־־ההההּׁשּׁשּׁשּׁשירהירהירהירה ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ייייׁשׁשׁשׁשיריריריר יז)אזאזאזאז (כא, ָָָָ ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
סּוף. ים קריעת ּבעת להּקּב"ה, ׁשירה יׂשראל ּבני ׁשאמרּו אחת ּפעם עֹוד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמצינּו

ּבׁשני רק מּדּוע לעּין עזר ויׁש ּבהם הּנּסים ּבׁשאר ולא ׁשירה, יׂשראל ּבני אמרּו סּוף, ים ּובקריעת ּבפרׁשתנּו אּלּו, נּסים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מאֹויביהם? והּצילם הּקּב"ה ְְִִֵֵֶֶַָָָָלהם

לֹומר: ְֵַויׁש
הּנּסים. ּבׁשאר היתה ׁשּלא מיחדת הנהגה מצינּו אּלּו נּסים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבׁשני

נלחמּו יׂשראל ׁשּבני ּבאפן וההּצלה הּיׁשּועה נס היה העֹולם, מאּמֹות סּכנה ׁשל ּבמּצב היּו יׂשראל ּכׁשּבני הּנּסים, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבׁשאר
ונּצחּום. עליהם ּגברּו נּסי ּובאפן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹּבאֹויביהם,
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(åè)ì äèð øLà íéìçpä ãLàåïòLðå øò úáL §¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈§¤´¤¨®§¦§©−
:áàBî ìeáâì¦§¬¨«

i"yx£ÌÈÏÁp‰ „L‡Â∑ נחּבאים ׁשהיּו אמֹורּיים, ּדם ׁשם ׁשּנׁשּפ הּנחלים, ׁשפ אׁשד. - "ׁשפ" ׁשל ּתרּגּום ¿∆∆«¿»ƒְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּומדּבר  מּזה ההר על עֹומד אדם לזה: זה סמּוכים וההרים וקצר עמק והּנחל ּגבהים ההרים ׁשהיּו לפי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשם,
לעבר, הּנחל לתֹו (לארץ) יׂשראל ּכׁשּיּכנסּו אמֹורּיים: אמרּו הּנחל. ּבתֹו עֹובר והּדר מּזה, ּבהר חברֹו ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹעם
ׁשל  ּבהר הּנקעים אֹותן והיּו ּבליסטראֹות. ואבני ּבחּצים ונהרּגם מהם ׁשּלמעלה ּבהרים הּמערֹות מן ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָנצא
ׁשּבאּו ּכיון לחּוץ. ּבֹולטין וׁשדים קרנֹות ּכמין נקעים אֹותן ּכנגד היּו אמֹורּיים צד ׁשל ּובהר מֹואב, ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָצד
ׁשל  הר לצד ונתקרב ּגברּתּה, ּפני להקּביל הּיֹוצאת ּכׁשפחה יׂשראל ארץ ׁשל ההר נזּדעזע לעבר, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹיׂשראל
מּמקֹומֹו נטה ׁשההר ער", לׁשבת נטה "אׁשר וזהּו: והרגּום. נקעים אֹותן לתֹו הּׁשדים אֹותן ונכנסּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָמֹואב

מֹואב". לגבּול "ונׁשען וזהּו: ּבֹו, ונדּבק מֹואב גבּול לצד אינו.)ונתקרב ולא (בס"א ההרים על יׂשראל (ועברּו ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לׁשם) ׁשּנכנס הּבאר עלֿידי אּלא האּלּו הּנּסים .ידעּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

(æè)ýåýé øîà øLà øàaä àåä äøàa íMîe¦−̈§¥®¨¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ
ñ :íéî íäì äðzàå íòä-úà óñà äLîì§¤½¡ŸÆ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦

i"yx£‰¯‡a ÌMÓe∑ הּנּסים לבני מֹודיע מי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּכיצד? הּבאר. אל האׁשד ּבא מּׁשם ƒ»¿≈»ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
והּבא  למקֹומם ההרים חזרּו – ׁשעברּו לאחר לאּמֹו". הֹודיע לּתינֹוק, ּפת "נתּת אֹומר: הּמׁשל ירדה הּללּו? ר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ואמרּו ראּו ויׂשראל הּמחנה, סביב ּומֹוליכתן ואיברים, ּוזרֹועֹות ההרּוגים ּדם מּׁשם והעלתה הּנחל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלתֹו
.ׁשירה  ִָ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(154 'nr bk jxk zegiy ihewl)

לאלאלאלאּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו ההההֹוֹוֹוֹודיעדיעדיעדיע ללללּתּתּתּתינינינינֹוֹוֹוֹוקקקק,,,, ּפּפּפּפתתתת טז)נתנתנתנתּתּתּתּת כא, 'מחליפּה'(רש"י מיׁשהּו וכאׁשר הּתינֹוק, צרכי ּכל את לסּפק האם ׁשל ּתפקידּה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
לּתינֹוק ּבאמצעּות ּפּפּפּפת ת ת ת ונֹותן ׁשּלא ּגדֹולה, מּסּכנה יׁשּועה 'ּפת', ליׂשראל נתן הּקּב"ה ּכאן: ואף לּה. להֹודיע עליו הכרחי, ּדבר , ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

הּזרֹועֹות, ואת הּדם את ראּו יׂשראל ּכאׁשר :ּכ על לֹו הֹודיע והּקּב"ה יׂשראל. צרכי לכל ׁשּדֹואג נאמן הרֹועה מׁשה, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹה'אם',
ּׁשּקרה. מה את להם הסּביר והּוא ּכּמּובן, הּדבר, לפׁשר מׁשה את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאלּו

(æé)øàá éìò úàfä äøéMä-úà ìàøNé øéLé æà̈µ¨¦´¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−
:dì-eðò¡¨«

i"yx£ÈÏÚ¯‡·∑"ּבארה "ּומּׁשם ׁשּנאמר להם? הֹודיעה ׁשהּבאר ּומּנין מעלה. ׁשאּת מה והעלי הּנחל, מּתֹו ¬ƒ¿≈ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
וכן(במ"ר) הּנּסים. את לפרסם ׁשּירדה אּלא עּמהם? היתה ׁשנה ארּבעים מּתחּלת והלא היתה? מּׁשם וכי (שבת . ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּומה לה) ארּבעים, מּתחּלת להם נּתנה והּבאר ארּבעים, ּבסֹוף נאמרה הּזאת הּׁשירה – יׂשראל" יׁשיר "אז :ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הימּנּו למעלה נדרׁש הּזה הענין אּלא ּכאן? לּכתב .ראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 153 'nr b"kg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

mkl mgNi 'd¦¨¥¨¤

ההההּזּזּזּזאת את את את  אתאתאתאת־־־־ההההּׁשּׁשּׁשּׁשירהירהירהירה ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ייייׁשׁשׁשׁשיריריריר יז)אזאזאזאז (כא, ָָָָ ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
סּוף. ים קריעת ּבעת להּקּב"ה, ׁשירה יׂשראל ּבני ׁשאמרּו אחת ּפעם עֹוד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמצינּו

ּבׁשני רק מּדּוע לעּין עזר ויׁש ּבהם הּנּסים ּבׁשאר ולא ׁשירה, יׂשראל ּבני אמרּו סּוף, ים ּובקריעת ּבפרׁשתנּו אּלּו, נּסים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מאֹויביהם? והּצילם הּקּב"ה ְְִִֵֵֶֶַָָָָלהם

לֹומר: ְֵַויׁש
הּנּסים. ּבׁשאר היתה ׁשּלא מיחדת הנהגה מצינּו אּלּו נּסים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבׁשני

נלחמּו יׂשראל ׁשּבני ּבאפן וההּצלה הּיׁשּועה נס היה העֹולם, מאּמֹות סּכנה ׁשל ּבמּצב היּו יׂשראל ּכׁשּבני הּנּסים, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבׁשאר
ונּצחּום. עליהם ּגברּו נּסי ּובאפן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹּבאֹויביהם,

ÈwÒיז  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È Ï‡¯NÈ ÁaL ÔÎa¿≈««ƒ¿»≈»¿«¿»»»«ƒ
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zwgעו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h iyiy meil inei xeriy
ּתחריׁשּון" ואּתם לכם יּלחם "ה' ּכתּוב סּוף ים ּבקריעת יד)מה־ׁשאין־ּכן  יד, לעׂשֹות (בשלח צריכים היּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

אי . . רֹואין "יׂשראל הּבחּיי ּכלׁשֹון ההּצלה היתה ּבפרׁשתנּו, ּכאן וגם מּצּדם. מלחמה ּכל ּבלי מאֹויביהם ונּצלּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָּכלּום,
ּכלּום". ּבזה יֹודעים אין והן . . ּבׁשבילם נלחם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהּקּב"ה

ּבאפן  זאת עֹוׂשה אף אּלא אֹויבינּו, מּיד ׁשּמּצילנּו רק ׁשּלא יׂשראל, לבני מהּקּב"ה יתרה חּבה על מֹורה ּכזה ּבאפן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹונס
הּנפלאים. חסדיו על לֹו ויֹודּו להּקּב"ה ׁשירה יאמרּו יׂשראל ׁשּבני ּגרם וזה מסּימת. ל"ּפעּלה" נצטר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻׁשּלא

(çé)÷÷çîa íòä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðòLîa§¦§£Ÿ¨®¦¦§−̈©¨¨«

i"yx£‰e¯ÙÁ ¯‡a∑ ואהרן מׁשה – ׂשרים חפרּוה אׁשר הּבאר היא נּתנה ∑a„nÓe¯.ּבּמּטה ∑Ì˙ÚLÓa.זאת ¿≈¬»»ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַƒƒ¿»ְִָ
.להם  ֶָ
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i"yx£·‡BÓ ‰„Na ¯L‡ ‡Èb‰ ˙BÓaÓe∑ נדיבי ּכרּוה אחר: ּדבר הּבאר. ּבטלה וׁשם מׁשה, מת ׁשם ּכי ƒ»««¿¬∆ƒ¿≈»ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
ּדר נמׁשכין הּבאר ּומי ּומחנהּו, ּדגלֹו אצל ּומֹוׁש מקלֹו נֹוטל חֹונים, ּכׁשהיּו ונׂשיא, נׂשיא ּכל – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעם

וׁשבט  ׁשבט ּכל חנית לפני ּובאין סימן ׁשּנאמר∑ÁÓa˜˜.אֹותֹו "מחֹוקק", ׁשּנקרא: מׁשה לג)עלּֿפי :(דברים ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָƒ¿…≈ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹ
נזּכר  ׁשּלא וכיון הּבאר. עלֿידי ׁשּלקה לפי זֹו? ּבׁשירה מׁשה נזּכר לא ולּמה ספּון". מחקק חלקת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ"ּכיֿׁשם
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:ÔB‰Ï¿

iÏÁÏ‡יט  ÔB‰nÚ ‡˙Á ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡cÓeƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¬»ƒ¿¿«¬«»
:‡˙Ó¯Ï ÔB‰nÚ ‡˜ÏÒ ‡iÏÁÓeƒ«¬«»»¿»ƒ¿¿»»»

¯LÈכ  ·‡BÓ ÈÏ˜Áa Èc ‡iÏÈÁÏ ‡˙Ó¯Óe≈»»»¿≈«»ƒ¿«¿≈»≈
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈÎzÒÓe ‡˙Ó»̄»»ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ
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zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy
אם  אמר: לסעּדה, אֹותֹו מזּמנין ׁשהיּו למל מׁשל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. ׁשל ׁשמֹו נזּכר לא מׁשה, ׁשל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻׁשמֹו

!הֹול איני – לאו ואם ׁשם, אני – ׁשם ‰bÒt‰.אֹוהבי L‡¯∑"רמתא "ריׁש לׁשֹון ∑bÒt‰.ּכתרּגּומֹו: ְֲֲִִִִֵֵָָָ…«ƒ¿»ְְֵַָָָƒ¿»ְ
וכן מח)ּגבּה, ארמנֹותיה (תהלים הגּביהּו – ארמנֹותיה" "ּפּסגּו :.‰Ù˜LÂ∑ הּמקֹום עלּֿפני הּפסּגה אֹותּה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ¿ƒ¿»»ְְִֵַַַָָָ

ּביּמּה ׁשּנגנזה היׁשימן, עלּֿפני הּבאר ונׁשקפה, אחר: ּדבר ׁשמם. ׁשהּוא מדּבר, לׁשֹון והּוא יׁשימן, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּׁשמֹו
ּתנחּומא  רּבי ּדרׁש ּכ הּבאר, והיא ּבּים ּכברה ּכמין ורֹואה מּביט היׁשימֹון על והעֹומד טבריה, .ׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ß fenz 'i ycew zay ß

(àë)éøîàä-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤¨«¡Ÿ¦−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ∑ׁשּנאמר ּבמׁשה, הּׁשליחּות ּתֹולה אחר ב)ּובמקֹום מלאכים (דברים "ואׁשלח : «ƒ¿«ƒ¿»≈«¿»ƒְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
וכן קדמֹות", כ)מּמדּבר אֹומר:(במדבר הּוא ּוביפּתח אדֹום", אלֿמל מּקדׁש מלאכים מׁשה "וּיׁשלח (שופטים : ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּפֹותח,יא) וזה נֹועל זה לזה: זה צריכים הּללּו הּכתּובים וגֹו'". אדֹום אלֿמל מלאכים יׂשראל "וּיׁשלח :ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּכל  הּוא הּנׂשיא ּכי הּדֹור, ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ל לֹומר מׁשה, הם ויׂשראל יׂשראל הּוא .ׁשּמׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr i jxk zegiy ihewl)

ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר ּכּכּכּככלכלכלכל ההההּוּוּוּואאאא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ,,,,לללל כא)ללללֹוֹוֹוֹומרמרמרמר כא, הּוא (רש"י ׁשּמׁשה זה ּדהּנה לֹומר, ויׁש לכאֹורה. מיּתרֹות אּלה מּלים ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
- קׁשה עדין א מׁשה. ׁשּׁשלח מׁשלחת על יׂשראל" "וּיׁשלח לכּתב ׁשּנּתן רק מתרץ מׁשה, הם ויׂשראל ׁשּנה ממממּדּדּדּדּוּוּוּועעעעיׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

הּדֹור. ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ("ל ("לֹומר ללּמדנּו ּבא זה ׁשּׁשּנּוי מתרץ, זה על יׂשראל". "וּיׁשלח וכתב ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּכתּוב

kÏÓ‡כא  ÔBÁÈÒ ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ Ï‡¯NÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿»
:¯ÓÈÓÏ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»¿≈»
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Lãwî íéëàìî äLî çìLiå" ïëå§¥©¦§©Ÿ¤©§¨¦¦¨¥
"íBãà Cìî ìà¯.ci ,k lirl ¤¤¤¡§¥

øîBà àeä çzôéáe¯.f ,`i mihtFW §¦§¨¥§¦
Cìî ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå"©¦§©¦§¨¥©§¨¦¤¤¤
íéëéøö eìlä íéáeúkä ,"'Bâå íBãà¡§©§¦©¨§¦¦
äLnL ,çúBt äæå ìòBð äæ ,äæì äæ¤¨¤¤¥§¤¥©¤Ÿ¤

ìàøNé àeä¯glWIe" aEzMX dn okle ¦§¨¥§¨¥©¤¨©¦§©
glWIe" aEzM EN`M df ixd ,"dWn¤£¥¤§¦¨©¦§©

"l`xUi)iaxd(. ¦§¨¥
äLî íä ìàøNéå¯xn`p xW`ke §¦§¨¥¥Ÿ¤§©£¤¤¡©

xn`p EN`M df ixd ,"l`xUi glWIe"©¦§©¦§¨¥£¥¤§¦¤¡©
"dWn glWIe")iaxd(. ©¦§©¤

ìëk àeä øBcä àéNpL Eì øîBì©§¤§¦©§¨
øBcä¯`Ed dWn"W xE`iA Edf ©¤¥¤¤

lM zIUrM `Ed FzIUr okl ,"l`xUi¦§¨¥¨¥£¦¨©£¦©¨
l`xUi)iaxd(. ¦§¨¥

ìkä àeä àéNpä ék¯xE`iA Edf ¦©¨¦©Ÿ¤¥
`iUPd oMW ,"dWn md l`xUi"W¤¦§¨¥¥¤¤¥©¨¦
lke ,mdikxv lM ,"lMd" mrl wRqn§©¥¨¨©Ÿ¨¨§¥¤§¨
md l`xUi"W `vnp ,FgMn mdl xW £̀¤¨¤¦Ÿ¦§¨¤¦§¨¥¥
aEzMd dlFYW zEgilW okle ,"dWn¤§¨¥§¦¤¤©¨

mvrA `id ,l`xUiAdWnA zilzp §¦§¨¥¦§¤¤¦§¥§¤
)iaxd(.ak dxez



עז zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h iyiy meil inei xeriy
ּתחריׁשּון" ואּתם לכם יּלחם "ה' ּכתּוב סּוף ים ּבקריעת יד)מה־ׁשאין־ּכן  יד, לעׂשֹות (בשלח צריכים היּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

אי . . רֹואין "יׂשראל הּבחּיי ּכלׁשֹון ההּצלה היתה ּבפרׁשתנּו, ּכאן וגם מּצּדם. מלחמה ּכל ּבלי מאֹויביהם ונּצלּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָּכלּום,
ּכלּום". ּבזה יֹודעים אין והן . . ּבׁשבילם נלחם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהּקּב"ה

ּבאפן  זאת עֹוׂשה אף אּלא אֹויבינּו, מּיד ׁשּמּצילנּו רק ׁשּלא יׂשראל, לבני מהּקּב"ה יתרה חּבה על מֹורה ּכזה ּבאפן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹונס
הּנפלאים. חסדיו על לֹו ויֹודּו להּקּב"ה ׁשירה יאמרּו יׂשראל ׁשּבני ּגרם וזה מסּימת. ל"ּפעּלה" נצטר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻׁשּלא

(çé)÷÷çîa íòä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðòLîa§¦§£Ÿ¨®¦¦§−̈©¨¨«

i"yx£‰e¯ÙÁ ¯‡a∑ ואהרן מׁשה – ׂשרים חפרּוה אׁשר הּבאר היא נּתנה ∑a„nÓe¯.ּבּמּטה ∑Ì˙ÚLÓa.זאת ¿≈¬»»ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַƒƒ¿»ְִָ
.להם  ֶָ

(èé):úBîa ìàéìçpîe ìàéìçð äðznîe¦©¨−̈©«£¦¥®¦©«£¦¥−¨«
i"yx£Ï‡ÈÏÁ ‰znÓe∑ּכתרּגּומֹו. ƒ«»»«¬ƒ≈ְְַ

(ë)äbñtä Làø áàBî äãNa øLà àébä úBîaîe¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´½̈−Ÿ©¦§¨®
ô :ïîéLéä éðt-ìò äô÷Lðå§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ¯L‡ ‡Èb‰ ˙BÓaÓe∑ נדיבי ּכרּוה אחר: ּדבר הּבאר. ּבטלה וׁשם מׁשה, מת ׁשם ּכי ƒ»««¿¬∆ƒ¿≈»ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
ּדר נמׁשכין הּבאר ּומי ּומחנהּו, ּדגלֹו אצל ּומֹוׁש מקלֹו נֹוטל חֹונים, ּכׁשהיּו ונׂשיא, נׂשיא ּכל – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעם

וׁשבט  ׁשבט ּכל חנית לפני ּובאין סימן ׁשּנאמר∑ÁÓa˜˜.אֹותֹו "מחֹוקק", ׁשּנקרא: מׁשה לג)עלּֿפי :(דברים ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָƒ¿…≈ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹ
נזּכר  ׁשּלא וכיון הּבאר. עלֿידי ׁשּלקה לפי זֹו? ּבׁשירה מׁשה נזּכר לא ולּמה ספּון". מחקק חלקת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ"ּכיֿׁשם

nÚ‡יח  ÈLÈ¯ ‰e¯k ‡i·¯·¯ ‰e¯ÙÁc ‡¯Èa≈»¿»¿»«¿¿«»¿»≈≈«»
˙·È‰È˙‡ ‡¯a„nÓe ÔB‰È¯ËÁa ‡i¯ÙÒ«¿«»¿À¿≈ƒ«¿¿»ƒ¿¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿

iÏÁÏ‡יט  ÔB‰nÚ ‡˙Á ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡cÓeƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¬»ƒ¿¿«¬«»
:‡˙Ó¯Ï ÔB‰nÚ ‡˜ÏÒ ‡iÏÁÓeƒ«¬«»»¿»ƒ¿¿»»»

¯LÈכ  ·‡BÓ ÈÏ˜Áa Èc ‡iÏÈÁÏ ‡˙Ó¯Óe≈»»»¿≈«»ƒ¿«¿≈»≈
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈÎzÒÓe ‡˙Ó»̄»»ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(k-gi)äeøôç øàaàéä úàæ Y §¥£¨¨Ÿ¦
äLî ,"íéøN äeøôç" øLà "øàa"ä©§¥£¤£¨¨¨¦Ÿ¤

ïøäàå¯rlQA EMdX dn dpEMde §©£Ÿ§©©¨¨©¤¦©¤©
dwNYqdWM mixn zxihR xg`l§©©§¦©¦§¨§¤¦§©§¨
dnE .dWxRA lirl xREqnM ,x`Ad©§¥©§¨§¥©¨¨¨©
,"mrd iaicp dExM" KMÎxg` aEzMX¤¨©©¨¨¨§¦¥¨¨
mdl dpYPW dpFW`xd mrRl dpEMd©©¨¨©©©¨¦¨¤¦§¨¨¤
mXW] dpFW`xd dpXA cIn ,x`Ad©§¥¦¨©¨¨¨¦¨¤¨
ipwf ipirl .. xESa ziMde" xn`p¤¡©§¦¦¨©§¥¥¦§¥

["l`xUi)cecl likyn(. ¦§¨¥
íúðòLîaähna Y¯dHOA EMdW §¦§£Ÿ¨©©¤¤¦©©¤

didW" :sqFp oFW`x qEtcA .rlQd lr©©¤©¦§¦¨¤¨¨
."WxFtnd mW FA wEwg̈¥©§¨

øaãnîe¯xAcOl m`FA zrn)m"`x(. ¦¦§¨¥¥¨©¦§¨
ì äðzðíä¯."dpYn" WExiRd Edfe ¦§¨¨¤§¤©¥©¨¨

ìàéìçð äðznîeBîebøúk Y¯ ¦©¨¨©£¦¥§©§
oFdOr `zgp oFdl zadiz`CnE"¦§¦§§¥©§¨£¨¦§
oFdOr `wlq `IlgPnE ,`Ilgpl§©£©¨¦©£©¨¨§¨¦§
mdOr dcxi mdl dpYPXnE ± "`znxl§¨¨¨¦¤¦§¨¨¤¨§¨¦¨¤
l` mdOr dzlr milgPdnE ,milgPl©§¨¦¥©§¨¦¨§¨¦¨¤¤
z`Gd x`AdW gkEn df lMnE .dnxd̈¨¨¦¨¤¨¤©§¥©Ÿ

dpFW`xd dpXd lW x`Ad `id)m"`x(. ¦©§¥¤©¨¨¨¦¨
áàBî äãNa øLà àébä úBîaîeY ¦¨©©§£¤¦§¥¨

äLî úî íL ék¯aEzMW FnM)mixac ¦¨¥Ÿ¤§¤¨

e ,cl(."a`Fn ux`A iBa FzF` xAwIe"©¦§Ÿ©©§¤¤¨
øàaä äìèa íLå¯x`A xaMW ipRn §¨¨§¨©§¥¦§¥¤§¨¥¥

xAcOAW ,x`Ad lr dGd `xwOd lM̈©¦§¨©¤©©§¥¤©¦§¨
dcxi mdl dpYPXnE ,mdl dpYp¦§¨¨¤¦¤¦§¨¨¤¨§¨
mdOr d`A milgPdnE ,milgPl mdOr¦¨¤©§¨¦¥©§¨¦¨¨¦¨¤
cr mdOr d`A zFnAnE ,zFnA cr©¨¦¨¨¨¦¨¤©
,Eid `l oicr zFrQOd dN`e ,`iBd©©§§¥¤©©¨£©¦Ÿ¨
xRiq ,dR x`Ad dxMfPW aB`W `N ¤̀¨¤©©¤¦§§¨©§¥Ÿ¦¥
,mdOr d`A okid cr Dpipr lM aEzMd©¨¨¦§¨¨©¥¨¨¨¦¨¤
,xzFi mdOr d`A `NW dGn d`xpe§¦§¤¦¤¤Ÿ¨¨¦¨¤¥
:xn`e ,dfA mrh zzl gxkEd Kkitl§¦¨§©¨¥©©¨¤§¨©
x`Ad dlhA mWe dWn zn mXW¤¨¥¤§¨¨§¨©§¥

)m"`x(d x`AdW s`e .zzinA dwNYq §©¤©§¥¦§©§¨§¦©
,dWn zEkfA KMÎxg` dxfg `id ,mixn¦§¨¦¨§¨©©¨¦§¤

dwqR dWn zOXnE)g"ty(. ¦¤¥¤¨§¨
ìk Y "íòä éáéãð äeøk" :øçà øác̈¨©¥¨¨§¦¥¨¨¨
Bì÷î ìèBð íéðBç eéäLk àéNðå àéNð̈¦§¨¦§¤¨¦¥©§

¯."mzFprWnA" Edfe§¤§¦§£¨
øàaä éîe ,eäðçîe Bìâc ìöà CLBîe¥¥¤¦§©£¥¥©§¥
éðôì ïéàáe ïîéñ BúBà Cøc ïéëLîð¦§¨¦¤¤¦¨¨¦¦§¥

èáLå èáL ìk úiðç¯i"Wx mB d`x £¦©¨¥¤§¥¤§¥©©¦
± min zFxdPM cxFIe" :fh ,gr miNdY§¦¦©¤©§¨¨¦
Eid mi`iUPde ,x`Ad on oilfFp EidW¤¨§¦¦©§¥§©§¦¦¨
miOde ,mzFprWnA hEhxU oiUFr¦¦§§¦§£¨§©©¦

haW zIpg lkl mdixg` mikWnp¦§¨¦©£¥¤§¨£¦©¥¤
."haWë¥¤

äLî ét-ìò Y "÷÷çîa"¯,xnFlM ¦§Ÿ¥©¦Ÿ¤§©
.dWn iRÎlr "mrd iaicp dExM"¨¨§¦¥¨¨©¦¤

øîàpL ,"÷÷çî" àø÷pL¯mixaC ¤¦§¨§Ÿ¥¤¤¡©§¨¦
.`k ,bl

"ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL ék"¯rci iM ¦¨¤§©§Ÿ¥¨¦¨©
zxEaw dcU zwlg FzlgpA mW xW £̀¤¨§©£¨¤§©§¥§©
dwlg DzF` ,dWn `Ede ,wwFgn§¥§¤¨¤§¨

dIxA lMn dpEnhE dpEtq)my i"yx(. §¨§¨¦¨§¦¨
Bæ äøéLa äLî økæð àì änìå¯ §¨¨Ÿ¦§©Ÿ¤§¦¨

,o`M wx Ff dl`W l`FXW mrHd©©©¤¥§¥¨©¨
Wi ,ipXd WExiRd z` `iadW xg`l§©©¤¥¦¤©¥©¥¦¥
,xnFl did oYip ok iptNW mEXn ,xnFl©¦¤¦§¥¥¦¨¨¨©
xMfp `l okl x`AA `hg dWOW oeiMW¤¥¨¤¤¨¨©§¥¨¥Ÿ¦§¨
itl la` .x`Ad lr dxiXA FnW§©¦¨©©§¥£¨§¦
mXA o`M xMfp dWOW ,df WExiR¥¤¤¤¦§¨¨©¥
dOl oM m` dl`Xd zl`Wp ,"wwFgn"§¥¦§¤¤©§¥¨¦¥¨¨
WxFtn otF`A dxiXA FnW xMfp `lŸ¦§¨§©¦¨§¤§¨

)g"ty(.
øàaä éãé-ìò ä÷lL éôì¯`NW §¦¤¨¨©§¥©§¥¤Ÿ

.ux`l qpkp¦§©¨¨¤
àì ,äLî ìL BîL økæð àlL ïåéëå§¥¨¤Ÿ¦§©§¤Ÿ¤Ÿ
.àeä-Ceøa-LBãwä ìL BîL økæð¦§©§¤©¨¨

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy
אם  אמר: לסעּדה, אֹותֹו מזּמנין ׁשהיּו למל מׁשל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. ׁשל ׁשמֹו נזּכר לא מׁשה, ׁשל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻׁשמֹו

!הֹול איני – לאו ואם ׁשם, אני – ׁשם ‰bÒt‰.אֹוהבי L‡¯∑"רמתא "ריׁש לׁשֹון ∑bÒt‰.ּכתרּגּומֹו: ְֲֲִִִִֵֵָָָ…«ƒ¿»ְְֵַָָָƒ¿»ְ
וכן מח)ּגבּה, ארמנֹותיה (תהלים הגּביהּו – ארמנֹותיה" "ּפּסגּו :.‰Ù˜LÂ∑ הּמקֹום עלּֿפני הּפסּגה אֹותּה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ¿ƒ¿»»ְְִֵַַַָָָ

ּביּמּה ׁשּנגנזה היׁשימן, עלּֿפני הּבאר ונׁשקפה, אחר: ּדבר ׁשמם. ׁשהּוא מדּבר, לׁשֹון והּוא יׁשימן, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּׁשמֹו
ּתנחּומא  רּבי ּדרׁש ּכ הּבאר, והיא ּבּים ּכברה ּכמין ורֹואה מּביט היׁשימֹון על והעֹומד טבריה, .ׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ß fenz 'i ycew zay ß

(àë)éøîàä-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤¨«¡Ÿ¦−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ∑ׁשּנאמר ּבמׁשה, הּׁשליחּות ּתֹולה אחר ב)ּובמקֹום מלאכים (דברים "ואׁשלח : «ƒ¿«ƒ¿»≈«¿»ƒְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
וכן קדמֹות", כ)מּמדּבר אֹומר:(במדבר הּוא ּוביפּתח אדֹום", אלֿמל מּקדׁש מלאכים מׁשה "וּיׁשלח (שופטים : ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּפֹותח,יא) וזה נֹועל זה לזה: זה צריכים הּללּו הּכתּובים וגֹו'". אדֹום אלֿמל מלאכים יׂשראל "וּיׁשלח :ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּכל  הּוא הּנׂשיא ּכי הּדֹור, ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ל לֹומר מׁשה, הם ויׂשראל יׂשראל הּוא .ׁשּמׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr i jxk zegiy ihewl)

ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר ּכּכּכּככלכלכלכל ההההּוּוּוּואאאא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ,,,,לללל כא)ללללֹוֹוֹוֹומרמרמרמר כא, הּוא (רש"י ׁשּמׁשה זה ּדהּנה לֹומר, ויׁש לכאֹורה. מיּתרֹות אּלה מּלים ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
- קׁשה עדין א מׁשה. ׁשּׁשלח מׁשלחת על יׂשראל" "וּיׁשלח לכּתב ׁשּנּתן רק מתרץ מׁשה, הם ויׂשראל ׁשּנה ממממּדּדּדּדּוּוּוּועעעעיׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

הּדֹור. ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ("ל ("לֹומר ללּמדנּו ּבא זה ׁשּׁשּנּוי מתרץ, זה על יׂשראל". "וּיׁשלח וכתב ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּכתּוב

kÏÓ‡כא  ÔBÁÈÒ ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ Ï‡¯NÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿»
:¯ÓÈÓÏ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

BúBà ïéðnæî eéäL Cìîì ìLî̈¨§¤¤¤¨§©§¦
éðà Y íL éáäBà íà :øîà ,äãeòñì¦§¨¨©¦£¦¨£¦

.CìBä éðéà Y åàì íàå ,íLLàø ¨§¦¨¥¦¥Ÿ
äbñtä."àúîø Léø" :Bîebøúk Y ©¦§¨§©§¥¨¨¨

ì "äbñt"eâqt" ïëå .dáb ïBL ¦§¨§Ÿ©§¥©§
"äéúBðîøà¯.ci ,gn miNdY ©§§¤¨§¦¦

äéúBðîøà eäéaâä¯i"Wx mB d`x ©§¦©§§¤¨§¥©©¦
.mẄ

äô÷Lðå"äbñtä" dúBà Y¯`le §¦§¨¨¨©¦§¨§Ÿ
ixdW ,wEqRd zNgzA xMfPW `iBd©©§¤¦§¨¦§¦©©¨¤£¥

" i"Wx siqFde ,xkf oFWl `EdDzF` §¨¨§¦©¦¨
wx o`M dxMfp dBqRdW ipRn ,"dBqRd©¦§¨¦§¥¤©¦§¨¦§§¨¨©

calA oniQd KxC lr)m"`x(xn` `le . ©¤¤©¦¨¦§¨§Ÿ¨©
"W`x.xkf oFWl `Ed iM ,"dBqRd Ÿ©¦§¨¦§¨¨

,"ïîéLé" BîML íB÷nä "éðt ìò"©§¥©¨¤§§¦Ÿ
ì àeäåøác .íîL àeäL ,øaãî ïBL §§¦§¨¤¨¥¨¨

øàaä "äô÷Lðå" :øçà¯x`AdW ©¥§¦§¨¨©§¥¤©§¥
`id dawp oFWl)m"`x(. §§¥¨¦

ìL dnéa äæðâpL ,"ïîéLéä éðt ìò"©§¥©§¦Ÿ¤¦§§¨§©¨¤
ïBîéLéä ìò ãîBòäå ,àéøáè¯ §¤§¨§¨¥©©§¦

W`x lr :c ,ak "dAx `xwIe"A§©¦§¨©¨©Ÿ
xd lr :d ,d "dAx zldw"A .oFniWid©§¦§Ÿ¤¤©¨©©

.oFniWid©§¦
äøák ïéîk äàBøå èéaî¯lFbr rlq ©¦§¤§¦§¨¨¤©¨

dxakM iEUre)` ,dl zay i"yx(. §¨¦§¨¨
éaø Løc Ck .øàaä àéäå ,íia©¨§¦©§¥¨¨©©¦

àîeçðz¯,Wxcn Edf xnFlM .`k oniq ©§¨¦¨§©¤¦§¨
ipW WExitM F`iad okle)xtq §¨¥¡¦§¥¥¦

oexkfd(.`k dxez

(`k)íéëàìî ìàøNé çìLiåY ©¦§©¦§¨¥©§¨¦
úeçéìMä äìBz øçà íB÷îáe§¨©¥¤©§¦

äLîa¯dlFY" oFWNd wEICn §Ÿ¤¦¦©¨¤
lr wx `id dl`XdW oaEn ,"zEgilXd©§¦¨¤©§¥¨¦©©
rbFp Fpi` la` ,miaEzMd oFWl iEPiW¦§©§¦£¨¥¥©
mixwOd lkA oMW ,lrFtA rxi`X dnl§©¤¥©§©¤¥§¨©¦§¦
dWn iciÎlr migElXd EglWp i`CeA§©©¦§§©§¦©§¥¤
mixaCd lM ixdW ,l`xUi lM mWA§¥¨¦§¨¥¤£¥¨©§¨¦
wx `id dl`Xde ,dWn iciÎlr EUrp©£©§¥¤§©§¥¨¦©

zEgilXd z` aEzMd dlFY inA)iaxd(. §¦¤©¨¤©§¦
øîàpL¯.ek ,a mixaC ¤¤¡©§¨¦

àå""úBîã÷ øaãnî íéëàìî çìL¯ ¨¤§©©§¨¦¦¦§©§¥
."oFgiq l`"¤¦

Lãwî íéëàìî äLî çìLiå" ïëå§¥©¦§©Ÿ¤©§¨¦¦¨¥
"íBãà Cìî ìà¯.ci ,k lirl ¤¤¤¡§¥

øîBà àeä çzôéáe¯.f ,`i mihtFW §¦§¨¥§¦
Cìî ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå"©¦§©¦§¨¥©§¨¦¤¤¤
íéëéøö eìlä íéáeúkä ,"'Bâå íBãà¡§©§¦©¨§¦¦
äLnL ,çúBt äæå ìòBð äæ ,äæì äæ¤¨¤¤¥§¤¥©¤Ÿ¤

ìàøNé àeä¯glWIe" aEzMX dn okle ¦§¨¥§¨¥©¤¨©¦§©
glWIe" aEzM EN`M df ixd ,"dWn¤£¥¤§¦¨©¦§©

"l`xUi)iaxd(. ¦§¨¥
äLî íä ìàøNéå¯xn`p xW`ke §¦§¨¥¥Ÿ¤§©£¤¤¡©

xn`p EN`M df ixd ,"l`xUi glWIe"©¦§©¦§¨¥£¥¤§¦¤¡©
"dWn glWIe")iaxd(. ©¦§©¤

ìëk àeä øBcä àéNpL Eì øîBì©§¤§¦©§¨
øBcä¯`Ed dWn"W xE`iA Edf ©¤¥¤¤

lM zIUrM `Ed FzIUr okl ,"l`xUi¦§¨¥¨¥£¦¨©£¦©¨
l`xUi)iaxd(. ¦§¨¥

ìkä àeä àéNpä ék¯xE`iA Edf ¦©¨¦©Ÿ¤¥
`iUPd oMW ,"dWn md l`xUi"W¤¦§¨¥¥¤¤¥©¨¦
lke ,mdikxv lM ,"lMd" mrl wRqn§©¥¨¨©Ÿ¨¨§¥¤§¨
md l`xUi"W `vnp ,FgMn mdl xW £̀¤¨¤¦Ÿ¦§¨¤¦§¨¥¥
aEzMd dlFYW zEgilW okle ,"dWn¤§¨¥§¦¤¤©¨

mvrA `id ,l`xUiAdWnA zilzp §¦§¨¥¦§¤¤¦§¥§¤
)iaxd(.ak dxez



zwgעח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy

(áë)àì íøëáe äãNa ähð àì Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ§¨¤´§¤½¤¬Ÿ
øáòð-øLà ãò Cìð Cìnä Cøãa øàá éî äzLð¦§¤−¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ

:Eìáb§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‰¯aÚ‡∑ ׁשלֹום מהם ּבּקׁשּו ּבׁשלֹום, להם לפּתח נצטּוּו ׁשּלא .אףֿעלּֿפי ∆¿¿»¿«¿∆ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(âë)óñàiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïçéñ ïúð-àìå§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ
äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnò-ìk-úà ïçéñ¦¹Ÿ¤¨©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨

:ìàøNéa íçliå äöäé àáiå©¨−Ÿ¨®§¨©¦−̈¤§¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ÔÁÈÒ Ô˙Œ‡ÏÂ∑ עליהם יעברּו ׁשּלא ׁשֹומרם ׁשהיה מס, לֹו מעלין היּו ּכנען מלכי ׁשּכל לפי ¿…»«ƒ…¿ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

מּפניכם, לׁשמרם אּלא ּכאן יֹוׁשב איני עצמי ּכל להם: אמר ,בארצ אעּברה יׂשראל: לֹו ׁשאמרּו ּכיון ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּגיסֹות.
!?ּכ אֹומרים Ï‡¯NÈ.ואּתם ˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂ∑ יכֹולה ּברּיה ּכל אין יּתּוׁשין, מלאה חׁשּבֹון היתה אּלּו ְְִֶַָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

אמר  ּבחׁשּבֹון!. ׁשהיה וכלֿׁשּכן לכבׁשֹו, יכֹול אדם ּכל אין חּלׁש, ּבכפר סיחֹון היה ואם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָלכבׁשּה,
הּמלחמה  אנׁשי ּכל ּבלב נתן ועיר? עיר ּכל על לצּור זאת ּכל ּבני על מטריח אני מה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
לנגּדם, עֹומד ואין הערים אל יׂשראל הלכּו ּומּׁשם נפלּו, וׁשם אחד למקֹום ּכּלם ונתקּבצּו העירֹות מן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֻלצאת

וטף  נׁשים אּלא איׁש ׁשם אין .ּכי ִִִֵֶַָָָָ

(ãë)ïðøàî Böøà-úà Løéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ
:ïBnò éða ìeáb æò ék ïBnò éða-ãò ÷aé-ãò©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬©«

i"yx£ÊÚ Èk∑להם ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל התראתֹו חזקֹו? ב)ּומהּו וגֹו'"(דברים "אלּֿתצרם :. ƒ«ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

Ï‡כב  Ì¯Î·e Ï˜Áa ÈËÒ ‡Ï CÚ¯‡a ¯·Ú‡¬ƒ«¿«¿»»ƒ¿≈«¬«ƒ¿«»
¯·Ú Èc „Ú ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzLƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈«ƒ¿ƒ«

:CÓeÁz¿»

aÚÓÏ¯כג  Ï‡¯NÈ ˙È ÔBÁÈÒ ˜·L ‡ÏÂ¿»¿«ƒ»ƒ¿»≈¿∆¿«
˜Ùe dnÚ Ïk ˙È ÔBÁÈÒ LÎe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿«ƒ»»«≈¿«
ı‰ÈÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ ˙eÓ„˜Ï»√»ƒ¿»≈¿«¿¿»«¬»¿»«

:Ï‡¯NÈa ‡·¯˜ ÁÈb‡Â¿«ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ˙¯ÈÂ ·¯Ác Ìb˙ÙÏ Ï‡¯NÈ È‰ÁÓe¿»ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»
È¯‡ ÔBnÚ Èa „Ú ‡˜·È „Ú ‡B¯‡Ó dÚ¯‡«¿≈≈«¿»«À¿»«¿≈«¬≈

:ÔBnÚ È·c ‡ÓeÁz ÛÈw«̇ƒ¿»ƒ¿≈«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ak)Eöøàá äøaòàét-ìò-óà Y ¤§§¨§©§¤©©¦
íBìLa íäì çzôì eeèöð àlL¯ ¤Ÿ¦§©¦§Ÿ©¨¤§¨

iEEiSd oMW)i ,k mixac(xir l` axwz iM" ¤¥©¦¦¦§©¤¦
,"mFlWl dil` z`xwe dilr mgNdl§¦¨¥¨¤¨§¨¨¨¥¤¨§¨
FnM ,xAcn aEzMd zEWxd znglnA§¦§¤¤¨§©¨§©¥§

mW i"Wx WxiRW)m"`x(FGn dxzie . ¤¥©©¦¨¦¥¨¦
dEhvp dWn)ck ,a mixac(Wx lgd" : ¤¦§©¨¨¥¨

"dngln FA xBzde)iaxd(. §¦§¨¦§¨¨
íBìL íäî eLwa¯df ,xnFlM ¦§¥¤¨§©¤

`le mvx`A xFarl dti mdn EWwAW¤¦§¥¤¨¤©£§©§¨§Ÿ
d`xE .mFlW zWTA Ff ,cIn mdA Englp¦§£¨¤¦¨©¨©¨§¥
`NW iRÎlrÎs`" :ek ,a mixaC i"Wx mB©©¦§¨¦©©¦¤Ÿ
,mFlWl oFgiql `Fxwl mFwOd ipEv¦©¦©¨¦§§¦§¨
`EdÎKExAÎWFcTd `AWM .. iYcnl̈©§¦§¤¨©¨¨
eUr lr DzF` xGg l`xUil DpYl¦§¨§¦§¨¥¦¥¨©¥¨
dElAwi `NW eiptl iElbe ,l`rnWie§¦§¨¥§¨§¨¨¤Ÿ§©§¨
s` ,mFlWA mdl gzR okÎiRÎlrÎs`e§©©¦¥¨©¨¤§¨©
.mFlW ixacA oFgiq z` iYnCw ip £̀¦¦©§¦¤¦§¦§¥¨
ziid lFki .. iYcnl LOn .. xg` xaC̈¨©¥¦§¨©§¦¨¨¦¨
z` sFxUle cg` wxA gFlWl¦§©¨¨¤¨§¦§¤
l` xAcOd on ipYglW `N` ,miIxvOd©¦§¦¦¤¨§©§©¦¦©¦§¨¤
,iOr z` gNW xn`l drxR©§Ÿ¥Ÿ©©¤©¦

."oEYnAbk dxez §¦
(bk)'Bâå ïçéñ ïúð àìåìkL éôì Y §Ÿ¨©¦Ÿ§§¦¤¨

,ñî Bì ïéìòî eéä ïòðë éëìî©§¥§©©¨©£¦©
íäéìò eøáòé àlL íøîBL äéäL¤¨¨§¨¤Ÿ©©§£¥¤
:ìàøNé Bì eøîàL ïåék ,úBñéb§¨¥¨¤¨§¦§¨¥
ìk :íäì øîà ,"Eöøàá äøaòà"¤§§¨§©§¤¨©¨¤¨

ì àlà ïàk áLBé éðéà éîöòíøîL ©§¦¥¦¥¨¤¨§¨§¨
Ck íéøîBà ízàå ,íëéðtî¯m`W ¦§¥¤§©¤§¦¨¤¦

oFgiq mdl ozp `l dOl ,oM `lŸ¥¨¨Ÿ¨©¨¤¦
Evx `l ixd ,mvx` KxC xFarl©£¤¤©§¨£¥Ÿ¨

.Fvx` z` WFAkl¦§¤©§
ìàøNé úàø÷ì àöiåäúéä elà Y ©¥¥¦§©¦§¨¥¦¨§¨

äiøa ìk ïéà ,ïéLezé äàìî ïBaLç¤§§¥¨©¦¥¨§¦¨
ïBçéñ äéä íàå ,dLáëì äìBëé§¨§¨§¨§¦¨¨¦

lç øôëaìBëé íãà ìk ïéà L ¦§¨©¨¥¨¨¨¨
ïBaLça äéäL ïkL-ìëå ,BLáëì¯ §¨§§¨¤¥¤¨¨§¤§

`l EN`" :c ,` mixaC i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨¦¦Ÿ
,oFAWgA iExW dide dWw oFgiq did̈¨¦¨¤§¨¨¨§¤§
dzid EN`e .dWw dpicndW ,dWw did̈¨¨¤¤©§¦¨¨¨§¦¨§¨
dzid ,DkFzA iExW oFgiqe zxg` xir¦©¤¤§¦¨§¨¨§¨
ÎdOMÎzg`Îlr .dWw KlOdW ,dWẅ¨¤©¤¤¨¤©©©©¨

."dWw dpicOde dWw KlOdW dOke§©¨¤©¤¤¨¤§©§¦¨¨¨

éðà äî :àeä-Ceøa-LBãwä øîà̈©©¨¨¨£¦
ìk ìò øeöì úàæ ìk éða ìò çéøèî©§¦©©¨©¨Ÿ¨©¨
éLðà ìk áìa ïúð ,øéòå øéò¦¨¦¨©§¥¨©§¥

úBøéòä ïî úàöì äîçìnä¯m`W ©¦§¨¨¨¥¦¨£¨¤¦
x`Xdl mdl did ,E`vi dOl oM `lŸ¥¨¨¨§¨¨¨¤§¦¨¥

zFwfgd mdixrA)m"`x(. §¨¥¤©£¨
íLå ãçà íB÷îì ílë eöa÷úðå§¦§©§ª¨§¨¤¨§¨
íéøòä ìà ìàøNé eëìä íMîe .eìôð̈§¦¨¨§¦§¨¥¤¤¨¦
Léà íL ïéà ék ,ícâðì ãîBò ïéàå§¥¥§¤§¨¦¥¨¦

.óèå íéLð àlà¯oFgiq sFq`Ie" Edfe ¤¨¨¦¨¨§¤©¤¡¦
mFwnl mvATW EpidC ,"FOr lM z ¤̀¨©§©§¤¦§¨§¨

cg`)dcya x`a(.ck dxez ¤¨
(ck)æò ékB÷æç eäîe Y¯didW `le ¦©©¨§§Ÿ¤¨¨

Eid zFOE`d ixdW ,oFgiQn xzFi wfg̈¨¥¦¦¤£¥¨¨
oFOrl `le oFgiql xkU milrn)likyn ©£¦¨¨§¦§Ÿ§©

cecl(.
,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búàøúä©§¨¨¤©¨¨

íäì øîàL¯.hi ,a mixaC ¤¨©¨¤§¨¦
"'Bâå íøöz ìà"¯iM ,mA xBzY l`e" ©§ª¥§§©¦§¨¨¦

Ll oFOr ipA ux`n oY` `lŸ¤¥¥¤¤§¥©§
."dXxidk dxez §ª¨
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(äë)áLiå älàä íéøòä-ìk úà ìàøNé çwiå©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤
:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàä éøò-ìëa ìàøNé¦§¨¥Æ§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨

i"yx£‰È˙a∑לּה הּסמּוכים .ּכפרים ¿…∆»ְְִִַָָ

(åë)àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ øéò ïBaLç ék¦´¤§½¦À¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´
Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî Cìîa íçìð¦§©À§¤³¤¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²

:ïðøà-ãò Bãiî¦¨−©©§«Ÿ
i"yx£ÌÁÏ ‡e‰Â∑('ב ס' ׁשּנאמר(חולין לפי להּכתב? הצר מּׁשל (שם)לּמה וחׁשּבֹון – אתֿמֹואב" ּתצר "אל : ¿ƒ¿«ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

מהם, לקחּה ׁשּסיחֹון לנּו ּכתב היתה, ל"ח)מֹואב ליׂשרא (גיטין טהרה נ"ו)∑B„iÓ.ל ועלֿידֹו .מרׁשּותֹו(ב"מ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָƒ»ְֵ

(æë)ïðBkúå äðaz ïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìò©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®¦¨¤¬§¦¥−
:ïBçéñ øéò¦¬¦«

i"yx£ÔkŒÏÚ∑ ּבמֹואב סיחֹון ׁשּנלחם מלחמה אֹותּה ‰ÌÈÏLn.על e¯Ó‡È∑ּבֹו ׁשּנאמר כג)ּבלעם, :(במדבר «≈ְְְִִִֶַַָָָָ…¿«…¿ƒְֱִֶֶַָ
מׁשלֹו" אמרּו∑‰ÌÈÏLn."וּיּׂשא והם ּובעֹור, ÔBaLÁ.ּבלעם e‡a∑והל לכבׁשּה, יכֹול סיחֹון היה ׁשּלא ְִַָָ«…¿ƒְְְְִֵָָ…∆¿ְְְִֶַָָָָָָֹ

ּבלק לֹו ׁשאמר וזהּו לקּללֹו, ּבלעם את כב)וׂשכר וגֹו'"(שם מבר אׁשרּֿתבר את ידעּתי "ּכי :.ÔBk˙Â ‰az∑ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹƒ»∆¿ƒ≈
עירֹו להיֹות סיחֹון ּבׁשם .חׁשּבֹון ְְְִִִֵֶ

(çë)ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî äàöé Là-ék¦¥Æ¨«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ
:ïðøà úBîa éìòa áàBî øò äìëà̈«§¨Æ¨´½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ

i"yx£ÔBaLÁÓ ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk∑סיחֹון מּׁשּכבׁשּה.·‡BÓ ¯Ú ‰ÏÎ‡∑ ּבלׁשֹון "ער" קרּוי הּמדינה אֹותּה ׁשם ƒ≈»¿»≈∆¿ְִִֶָָ»¿»»»ְְִֵַָָָָָ
ארמי  ּבלׁשֹון ּו"לחית" BÓ‡·.עברי, ¯Ú∑ מֹואב ׁשל .ער ְְְֲִִִַַָָ»»ֶָָ

ÈÂ˙·כה  ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ L·Îe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»»ƒ≈ƒ≈
ÏÎ·e ÔBaLÁa ‰‡¯BÓ‡ ÈÂ¯˜ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¡»»¿∆¿¿»

:‡‰¯Ùk«¿»»»

kÏÓ‡כו  ÔBÁÈÒc ‡z¯˜ ÔBaLÁ È¯‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ«¿»
‡kÏÓa ‡·¯˜ Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»ƒ¿««¿»»¿«¿»
d„ÈÓ dÚ¯‡ Ïk ˙È ·ÈÒe ‰‡Ó„˜ ·‡BÓ„¿»«¿»»¿ƒ»»«¿≈ƒ≈

:ÔB¯‡ „Ú««¿

ÔBaLÁÏכז  eÏeÚ ‡iÏ˙Ó Ôe¯ÓÈÈ Ôk ÏÚ«≈≈¿¿»«»¿∆¿
:ÔBÁÈÒ„ ‡z¯˜ ÏÏÎzL˙Â Èa˙zƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿««¿»¿ƒ

ÔBaLÁÓכח  ˜Ù ‡M‡k ÛÈwz Ìe„È˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«≈∆¿
ÔBÁÈÒ„ ‡z¯wÓ ‡˙È·B‰ÏLk ‡·¯˜ È„·Ú»¿≈¿»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»¿ƒ
‡i¯Óek ·‡BÓ ˙ÈÁÏ· B¯Lc ‡nÚ eÏÈË¿̃ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿«»

:ÔB¯‡„ ‡˙Ó¯ ‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc¿»¿ƒ≈«¬»»»»¿«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(dk)äéúða.dì íéëeîqä íéøôk Y §Ÿ¤¨§¨¦©§¦¨
¯ExMfd xaM mixr oMW¤¥¨¦§¨ª§§

.aEzMAek dxez ©¨
(ek)íçìð àeäåCøöä änì Y §¦§©¨¨ª§©

áúkäì¯zngln Epl rbFP dn iM §¦¨¥¦©¥©¨¦§¤¤
.a`FnA oFgiq¦§¨
øîàpL éôì¯.h ,a mixaC §¦¤¤¡©§¨¦

ìMî ïBaLçå ,"áàBî úà øöz ìà"©¨©¤¨§¤§¦¤
ïBçéqL eðì áúk ,äúéä áàBî¨¨§¨¨©¨¤¦
ìàøNéì äøäè Bãé-ìòå íäî dç÷ì§¨¨¥¤§©¨¨£¨§¦§¨¥

¯.DWakl l`xUi ElkIW¤¨§¦§¨¥§¨§¨
BãiîBúeLøî Y¯i"Wx mB d`x ¦¨¥§§¥©©¦

.e ,`l oOwl .ci ,al ziW`xAfk dxez §¥¦§©¨
(fk)ïk ìòäîçìî dúBà ìò Y ©¥©¨¦§¨¨

.áàBîa ïBçéñ íçìpLeøîàé ¤¦§©¦§¨Ÿ§
íéìLnäBa øîàpL ,íòìa Y¯ ©Ÿ§¦¦§¨¤¤¡©

.f ,bk oOwl§©¨
íéìLnä" ."BìLî àOiå""íòìa Y ©¦¨§¨©Ÿ§¦¦§¨

øBòáe¯Exn`i"W azM dNigY §§¦¨¨©¤Ÿ§

`EdW ipRn ,mrlal dpEMd "milWFOd©§¦©©¨¨§¦§¨¦§¥¤
`VIe" xn`p eilre ,xTirdFlWn," ¨¦¨§¨¨¤¡©©¦¨§¨

"milWFn" oFWlA aEzMd xn` okle§¨¥¨©©¨¦§§¦
xn`p dOl x`an zrke ,`weC©§¨§¨¥§¨¥¨¨¤¡©
dGW ipRn ,miAx oFWlA "milWFOd"©§¦¦§©¦¦§¥¤¤
did `Ed mBW ,xFrA eia` z` mB llFM¥©¤¨¦§¤©¨¨
,EPOn lFcB did mrlAW `N` ,`iap̈¦¤¨¤¦§¨¨¨¨¦¤
oA dpn mrlAW b ,ck i"WxA oOwlckE§¦§©¨§©¦¤¦§¨¨¤¤

did qxR)cecl likyn(. §¨¨¨
eøîà íäå¯FOrlE oFgiql)m"`x(. §¥¨§§¦§©

ïBaLç eàa¯ElkEY lFki iM ,dEWakE Ÿ¤§§¨¨¦¨§
Dl)m"`x(. ¨

Cìäå dLáëì ìBëé ïBçéñ äéä àlL¤Ÿ¨¨¦¨§¨§¨§¨©
øîàL eäæå ,Bìl÷ì íòìa úà øëNå§¨©¤¦§¨§©§§¤¤¨©

÷ìa Bì¯.e ,ak oOwl ¨¨§©¨
Cøáî Cøáz øLà úà ézòãé ék"¦¨©§¦¥£¤§¨¥§Ÿ̈

"'Bâå¯FYxfrW ,oFgiq zngln iciÎlr §©§¥¦§¤¤¦¤£©§
a`Fn z` zFMdl)my i"yx(. §©¤¨

ïðBkúå äðaz"ïBaLç" Y¯EpidC ¦¨¤§¦¥¤§§©§

"oFAWg" lr aqEn "opFMze dpAY"W¤¦¨¤§¦¥¨©¤§
"oFgiq xir" lr `le ,dlrnl xMfPd©¦§¨§©§¨§Ÿ©¦¦

eixg`NW)m"`x(. ¤§©£¨
Bøéò úBéäì "ïBçéñ" íLa¯`l §¥¦¦§¦Ÿ

zcnFre diEpA ixdW ,WOn dpAYW¤¦¨¤©¨¤£¥§¨§¤¤
,milrAd mW z` silgYW `N` ,dzid̈§¨¤¨¤©£¦¤¥©§¨¦
,a`Fn lW xir dzid dYr crW¤©©¨¨§¨¦¤¨
df ixde ,oFgiq lW xir didY eiWkre§©§¨¦§¤¦¤¦©£¥¤

FnWl Wcgn dzpap EN`M)cecl likyn(. §¦¦§§¨¥¨¨¦§
oFAWg z` millwn Eid KMW EpidC§©§¤¨¨§©§¦¤¤§

oFgiq xir didY `idW)`"eb(.gk dxez ¤¦¦§¤¦¦
(gk)ïBaLçî äàöé Là ékY ¦¥¨§¨¥¤§

ïBçéñ dLákMî¯dpEMd m` iM ¦¤§¨¨¦¦¦©©¨¨
iM" xnFl Kixv did ,WEAiMd zrWA¦§©©¦¨¨¨¦©¦

"oFAWgA d`A W`)m"`x(. ¥¨¨§¤§
áàBî øò äìëàdúBà íL Y ¨§¨¨¨¥¨

äðéãnä¯a`FOW d`xpe .a`FnAW ©§¦¨¤§¨§¦§¤¤¨
lke ,zFpicn zFpicn zwNEgn dzid̈§¨§¤¤§¦§¦§¨
mixr dOM DkFzA zllFM dpicn§¦¨¤¤§¨©¨¨¦



עט zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy

(áë)àì íøëáe äãNa ähð àì Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ§¨¤´§¤½¤¬Ÿ
øáòð-øLà ãò Cìð Cìnä Cøãa øàá éî äzLð¦§¤−¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ

:Eìáb§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‰¯aÚ‡∑ ׁשלֹום מהם ּבּקׁשּו ּבׁשלֹום, להם לפּתח נצטּוּו ׁשּלא .אףֿעלּֿפי ∆¿¿»¿«¿∆ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(âë)óñàiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïçéñ ïúð-àìå§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ
äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnò-ìk-úà ïçéñ¦¹Ÿ¤¨©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨

:ìàøNéa íçliå äöäé àáiå©¨−Ÿ¨®§¨©¦−̈¤§¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ÔÁÈÒ Ô˙Œ‡ÏÂ∑ עליהם יעברּו ׁשּלא ׁשֹומרם ׁשהיה מס, לֹו מעלין היּו ּכנען מלכי ׁשּכל לפי ¿…»«ƒ…¿ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

מּפניכם, לׁשמרם אּלא ּכאן יֹוׁשב איני עצמי ּכל להם: אמר ,בארצ אעּברה יׂשראל: לֹו ׁשאמרּו ּכיון ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּגיסֹות.
!?ּכ אֹומרים Ï‡¯NÈ.ואּתם ˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂ∑ יכֹולה ּברּיה ּכל אין יּתּוׁשין, מלאה חׁשּבֹון היתה אּלּו ְְִֶַָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

אמר  ּבחׁשּבֹון!. ׁשהיה וכלֿׁשּכן לכבׁשֹו, יכֹול אדם ּכל אין חּלׁש, ּבכפר סיחֹון היה ואם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָלכבׁשּה,
הּמלחמה  אנׁשי ּכל ּבלב נתן ועיר? עיר ּכל על לצּור זאת ּכל ּבני על מטריח אני מה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
לנגּדם, עֹומד ואין הערים אל יׂשראל הלכּו ּומּׁשם נפלּו, וׁשם אחד למקֹום ּכּלם ונתקּבצּו העירֹות מן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֻלצאת

וטף  נׁשים אּלא איׁש ׁשם אין .ּכי ִִִֵֶַָָָָ

(ãë)ïðøàî Böøà-úà Løéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ
:ïBnò éða ìeáb æò ék ïBnò éða-ãò ÷aé-ãò©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬©«

i"yx£ÊÚ Èk∑להם ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל התראתֹו חזקֹו? ב)ּומהּו וגֹו'"(דברים "אלּֿתצרם :. ƒ«ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

Ï‡כב  Ì¯Î·e Ï˜Áa ÈËÒ ‡Ï CÚ¯‡a ¯·Ú‡¬ƒ«¿«¿»»ƒ¿≈«¬«ƒ¿«»
¯·Ú Èc „Ú ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzLƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈«ƒ¿ƒ«

:CÓeÁz¿»

aÚÓÏ¯כג  Ï‡¯NÈ ˙È ÔBÁÈÒ ˜·L ‡ÏÂ¿»¿«ƒ»ƒ¿»≈¿∆¿«
˜Ùe dnÚ Ïk ˙È ÔBÁÈÒ LÎe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿«ƒ»»«≈¿«
ı‰ÈÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ ˙eÓ„˜Ï»√»ƒ¿»≈¿«¿¿»«¬»¿»«

:Ï‡¯NÈa ‡·¯˜ ÁÈb‡Â¿«ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ˙¯ÈÂ ·¯Ác Ìb˙ÙÏ Ï‡¯NÈ È‰ÁÓe¿»ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»
È¯‡ ÔBnÚ Èa „Ú ‡˜·È „Ú ‡B¯‡Ó dÚ¯‡«¿≈≈«¿»«À¿»«¿≈«¬≈

:ÔBnÚ È·c ‡ÓeÁz ÛÈw«̇ƒ¿»ƒ¿≈«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ak)Eöøàá äøaòàét-ìò-óà Y ¤§§¨§©§¤©©¦
íBìLa íäì çzôì eeèöð àlL¯ ¤Ÿ¦§©¦§Ÿ©¨¤§¨

iEEiSd oMW)i ,k mixac(xir l` axwz iM" ¤¥©¦¦¦§©¤¦
,"mFlWl dil` z`xwe dilr mgNdl§¦¨¥¨¤¨§¨¨¨¥¤¨§¨
FnM ,xAcn aEzMd zEWxd znglnA§¦§¤¤¨§©¨§©¥§

mW i"Wx WxiRW)m"`x(FGn dxzie . ¤¥©©¦¨¦¥¨¦
dEhvp dWn)ck ,a mixac(Wx lgd" : ¤¦§©¨¨¥¨

"dngln FA xBzde)iaxd(. §¦§¨¦§¨¨
íBìL íäî eLwa¯df ,xnFlM ¦§¥¤¨§©¤

`le mvx`A xFarl dti mdn EWwAW¤¦§¥¤¨¤©£§©§¨§Ÿ
d`xE .mFlW zWTA Ff ,cIn mdA Englp¦§£¨¤¦¨©¨©¨§¥
`NW iRÎlrÎs`" :ek ,a mixaC i"Wx mB©©¦§¨¦©©¦¤Ÿ
,mFlWl oFgiql `Fxwl mFwOd ipEv¦©¦©¨¦§§¦§¨
`EdÎKExAÎWFcTd `AWM .. iYcnl̈©§¦§¤¨©¨¨
eUr lr DzF` xGg l`xUil DpYl¦§¨§¦§¨¥¦¥¨©¥¨
dElAwi `NW eiptl iElbe ,l`rnWie§¦§¨¥§¨§¨¨¤Ÿ§©§¨
s` ,mFlWA mdl gzR okÎiRÎlrÎs`e§©©¦¥¨©¨¤§¨©
.mFlW ixacA oFgiq z` iYnCw ip £̀¦¦©§¦¤¦§¦§¥¨
ziid lFki .. iYcnl LOn .. xg` xaC̈¨©¥¦§¨©§¦¨¨¦¨
z` sFxUle cg` wxA gFlWl¦§©¨¨¤¨§¦§¤
l` xAcOd on ipYglW `N` ,miIxvOd©¦§¦¦¤¨§©§©¦¦©¦§¨¤
,iOr z` gNW xn`l drxR©§Ÿ¥Ÿ©©¤©¦

."oEYnAbk dxez §¦
(bk)'Bâå ïçéñ ïúð àìåìkL éôì Y §Ÿ¨©¦Ÿ§§¦¤¨

,ñî Bì ïéìòî eéä ïòðë éëìî©§¥§©©¨©£¦©
íäéìò eøáòé àlL íøîBL äéäL¤¨¨§¨¤Ÿ©©§£¥¤
:ìàøNé Bì eøîàL ïåék ,úBñéb§¨¥¨¤¨§¦§¨¥
ìk :íäì øîà ,"Eöøàá äøaòà"¤§§¨§©§¤¨©¨¤¨

ì àlà ïàk áLBé éðéà éîöòíøîL ©§¦¥¦¥¨¤¨§¨§¨
Ck íéøîBà ízàå ,íëéðtî¯m`W ¦§¥¤§©¤§¦¨¤¦

oFgiq mdl ozp `l dOl ,oM `lŸ¥¨¨Ÿ¨©¨¤¦
Evx `l ixd ,mvx` KxC xFarl©£¤¤©§¨£¥Ÿ¨

.Fvx` z` WFAkl¦§¤©§
ìàøNé úàø÷ì àöiåäúéä elà Y ©¥¥¦§©¦§¨¥¦¨§¨

äiøa ìk ïéà ,ïéLezé äàìî ïBaLç¤§§¥¨©¦¥¨§¦¨
ïBçéñ äéä íàå ,dLáëì äìBëé§¨§¨§¨§¦¨¨¦

lç øôëaìBëé íãà ìk ïéà L ¦§¨©¨¥¨¨¨¨
ïBaLça äéäL ïkL-ìëå ,BLáëì¯ §¨§§¨¤¥¤¨¨§¤§

`l EN`" :c ,` mixaC i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨¦¦Ÿ
,oFAWgA iExW dide dWw oFgiq did̈¨¦¨¤§¨¨¨§¤§
dzid EN`e .dWw dpicndW ,dWw did̈¨¨¤¤©§¦¨¨¨§¦¨§¨
dzid ,DkFzA iExW oFgiqe zxg` xir¦©¤¤§¦¨§¨¨§¨
ÎdOMÎzg`Îlr .dWw KlOdW ,dWẅ¨¤©¤¤¨¤©©©©¨

."dWw dpicOde dWw KlOdW dOke§©¨¤©¤¤¨¤§©§¦¨¨¨

éðà äî :àeä-Ceøa-LBãwä øîà̈©©¨¨¨£¦
ìk ìò øeöì úàæ ìk éða ìò çéøèî©§¦©©¨©¨Ÿ¨©¨
éLðà ìk áìa ïúð ,øéòå øéò¦¨¦¨©§¥¨©§¥

úBøéòä ïî úàöì äîçìnä¯m`W ©¦§¨¨¨¥¦¨£¨¤¦
x`Xdl mdl did ,E`vi dOl oM `lŸ¥¨¨¨§¨¨¨¤§¦¨¥

zFwfgd mdixrA)m"`x(. §¨¥¤©£¨
íLå ãçà íB÷îì ílë eöa÷úðå§¦§©§ª¨§¨¤¨§¨
íéøòä ìà ìàøNé eëìä íMîe .eìôð̈§¦¨¨§¦§¨¥¤¤¨¦
Léà íL ïéà ék ,ícâðì ãîBò ïéàå§¥¥§¤§¨¦¥¨¦

.óèå íéLð àlà¯oFgiq sFq`Ie" Edfe ¤¨¨¦¨¨§¤©¤¡¦
mFwnl mvATW EpidC ,"FOr lM z ¤̀¨©§©§¤¦§¨§¨

cg`)dcya x`a(.ck dxez ¤¨
(ck)æò ékB÷æç eäîe Y¯didW `le ¦©©¨§§Ÿ¤¨¨

Eid zFOE`d ixdW ,oFgiQn xzFi wfg̈¨¥¦¦¤£¥¨¨
oFOrl `le oFgiql xkU milrn)likyn ©£¦¨¨§¦§Ÿ§©

cecl(.
,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búàøúä©§¨¨¤©¨¨

íäì øîàL¯.hi ,a mixaC ¤¨©¨¤§¨¦
"'Bâå íøöz ìà"¯iM ,mA xBzY l`e" ©§ª¥§§©¦§¨¨¦

Ll oFOr ipA ux`n oY` `lŸ¤¥¥¤¤§¥©§
."dXxidk dxez §ª¨

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy

(äë)áLiå älàä íéøòä-ìk úà ìàøNé çwiå©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤
:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàä éøò-ìëa ìàøNé¦§¨¥Æ§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨

i"yx£‰È˙a∑לּה הּסמּוכים .ּכפרים ¿…∆»ְְִִַָָ

(åë)àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ øéò ïBaLç ék¦´¤§½¦À¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´
Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî Cìîa íçìð¦§©À§¤³¤¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²

:ïðøà-ãò Bãiî¦¨−©©§«Ÿ
i"yx£ÌÁÏ ‡e‰Â∑('ב ס' ׁשּנאמר(חולין לפי להּכתב? הצר מּׁשל (שם)לּמה וחׁשּבֹון – אתֿמֹואב" ּתצר "אל : ¿ƒ¿«ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

מהם, לקחּה ׁשּסיחֹון לנּו ּכתב היתה, ל"ח)מֹואב ליׂשרא (גיטין טהרה נ"ו)∑B„iÓ.ל ועלֿידֹו .מרׁשּותֹו(ב"מ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָƒ»ְֵ

(æë)ïðBkúå äðaz ïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìò©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®¦¨¤¬§¦¥−
:ïBçéñ øéò¦¬¦«

i"yx£ÔkŒÏÚ∑ ּבמֹואב סיחֹון ׁשּנלחם מלחמה אֹותּה ‰ÌÈÏLn.על e¯Ó‡È∑ּבֹו ׁשּנאמר כג)ּבלעם, :(במדבר «≈ְְְִִִֶַַָָָָ…¿«…¿ƒְֱִֶֶַָ
מׁשלֹו" אמרּו∑‰ÌÈÏLn."וּיּׂשא והם ּובעֹור, ÔBaLÁ.ּבלעם e‡a∑והל לכבׁשּה, יכֹול סיחֹון היה ׁשּלא ְִַָָ«…¿ƒְְְְִֵָָ…∆¿ְְְִֶַָָָָָָֹ

ּבלק לֹו ׁשאמר וזהּו לקּללֹו, ּבלעם את כב)וׂשכר וגֹו'"(שם מבר אׁשרּֿתבר את ידעּתי "ּכי :.ÔBk˙Â ‰az∑ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹƒ»∆¿ƒ≈
עירֹו להיֹות סיחֹון ּבׁשם .חׁשּבֹון ְְְִִִֵֶ

(çë)ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî äàöé Là-ék¦¥Æ¨«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ
:ïðøà úBîa éìòa áàBî øò äìëà̈«§¨Æ¨´½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ

i"yx£ÔBaLÁÓ ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk∑סיחֹון מּׁשּכבׁשּה.·‡BÓ ¯Ú ‰ÏÎ‡∑ ּבלׁשֹון "ער" קרּוי הּמדינה אֹותּה ׁשם ƒ≈»¿»≈∆¿ְִִֶָָ»¿»»»ְְִֵַָָָָָ
ארמי  ּבלׁשֹון ּו"לחית" BÓ‡·.עברי, ¯Ú∑ מֹואב ׁשל .ער ְְְֲִִִַַָָ»»ֶָָ

ÈÂ˙·כה  ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ L·Îe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»»ƒ≈ƒ≈
ÏÎ·e ÔBaLÁa ‰‡¯BÓ‡ ÈÂ¯˜ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¡»»¿∆¿¿»

:‡‰¯Ùk«¿»»»

kÏÓ‡כו  ÔBÁÈÒc ‡z¯˜ ÔBaLÁ È¯‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ«¿»
‡kÏÓa ‡·¯˜ Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»ƒ¿««¿»»¿«¿»
d„ÈÓ dÚ¯‡ Ïk ˙È ·ÈÒe ‰‡Ó„˜ ·‡BÓ„¿»«¿»»¿ƒ»»«¿≈ƒ≈

:ÔB¯‡ „Ú««¿

ÔBaLÁÏכז  eÏeÚ ‡iÏ˙Ó Ôe¯ÓÈÈ Ôk ÏÚ«≈≈¿¿»«»¿∆¿
:ÔBÁÈÒ„ ‡z¯˜ ÏÏÎzL˙Â Èa˙zƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿««¿»¿ƒ

ÔBaLÁÓכח  ˜Ù ‡M‡k ÛÈwz Ìe„È˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«≈∆¿
ÔBÁÈÒ„ ‡z¯wÓ ‡˙È·B‰ÏLk ‡·¯˜ È„·Ú»¿≈¿»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»¿ƒ
‡i¯Óek ·‡BÓ ˙ÈÁÏ· B¯Lc ‡nÚ eÏÈË¿̃ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿«»

:ÔB¯‡„ ‡˙Ó¯ ‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc¿»¿ƒ≈«¬»»»»¿«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(dk)äéúða.dì íéëeîqä íéøôk Y §Ÿ¤¨§¨¦©§¦¨
¯ExMfd xaM mixr oMW¤¥¨¦§¨ª§§

.aEzMAek dxez ©¨
(ek)íçìð àeäåCøöä änì Y §¦§©¨¨ª§©

áúkäì¯zngln Epl rbFP dn iM §¦¨¥¦©¥©¨¦§¤¤
.a`FnA oFgiq¦§¨
øîàpL éôì¯.h ,a mixaC §¦¤¤¡©§¨¦

ìMî ïBaLçå ,"áàBî úà øöz ìà"©¨©¤¨§¤§¦¤
ïBçéqL eðì áúk ,äúéä áàBî¨¨§¨¨©¨¤¦
ìàøNéì äøäè Bãé-ìòå íäî dç÷ì§¨¨¥¤§©¨¨£¨§¦§¨¥

¯.DWakl l`xUi ElkIW¤¨§¦§¨¥§¨§¨
BãiîBúeLøî Y¯i"Wx mB d`x ¦¨¥§§¥©©¦

.e ,`l oOwl .ci ,al ziW`xAfk dxez §¥¦§©¨
(fk)ïk ìòäîçìî dúBà ìò Y ©¥©¨¦§¨¨

.áàBîa ïBçéñ íçìpLeøîàé ¤¦§©¦§¨Ÿ§
íéìLnäBa øîàpL ,íòìa Y¯ ©Ÿ§¦¦§¨¤¤¡©

.f ,bk oOwl§©¨
íéìLnä" ."BìLî àOiå""íòìa Y ©¦¨§¨©Ÿ§¦¦§¨

øBòáe¯Exn`i"W azM dNigY §§¦¨¨©¤Ÿ§

`EdW ipRn ,mrlal dpEMd "milWFOd©§¦©©¨¨§¦§¨¦§¥¤
`VIe" xn`p eilre ,xTirdFlWn," ¨¦¨§¨¨¤¡©©¦¨§¨

"milWFn" oFWlA aEzMd xn` okle§¨¥¨©©¨¦§§¦
xn`p dOl x`an zrke ,`weC©§¨§¨¥§¨¥¨¨¤¡©
dGW ipRn ,miAx oFWlA "milWFOd"©§¦¦§©¦¦§¥¤¤
did `Ed mBW ,xFrA eia` z` mB llFM¥©¤¨¦§¤©¨¨
,EPOn lFcB did mrlAW `N` ,`iap̈¦¤¨¤¦§¨¨¨¨¦¤
oA dpn mrlAW b ,ck i"WxA oOwlckE§¦§©¨§©¦¤¦§¨¨¤¤

did qxR)cecl likyn(. §¨¨¨
eøîà íäå¯FOrlE oFgiql)m"`x(. §¥¨§§¦§©

ïBaLç eàa¯ElkEY lFki iM ,dEWakE Ÿ¤§§¨¨¦¨§
Dl)m"`x(. ¨

Cìäå dLáëì ìBëé ïBçéñ äéä àlL¤Ÿ¨¨¦¨§¨§¨§¨©
øîàL eäæå ,Bìl÷ì íòìa úà øëNå§¨©¤¦§¨§©§§¤¤¨©

÷ìa Bì¯.e ,ak oOwl ¨¨§©¨
Cøáî Cøáz øLà úà ézòãé ék"¦¨©§¦¥£¤§¨¥§Ÿ̈

"'Bâå¯FYxfrW ,oFgiq zngln iciÎlr §©§¥¦§¤¤¦¤£©§
a`Fn z` zFMdl)my i"yx(. §©¤¨

ïðBkúå äðaz"ïBaLç" Y¯EpidC ¦¨¤§¦¥¤§§©§

"oFAWg" lr aqEn "opFMze dpAY"W¤¦¨¤§¦¥¨©¤§
"oFgiq xir" lr `le ,dlrnl xMfPd©¦§¨§©§¨§Ÿ©¦¦

eixg`NW)m"`x(. ¤§©£¨
Bøéò úBéäì "ïBçéñ" íLa¯`l §¥¦¦§¦Ÿ

zcnFre diEpA ixdW ,WOn dpAYW¤¦¨¤©¨¤£¥§¨§¤¤
,milrAd mW z` silgYW `N` ,dzid̈§¨¤¨¤©£¦¤¥©§¨¦
,a`Fn lW xir dzid dYr crW¤©©¨¨§¨¦¤¨
df ixde ,oFgiq lW xir didY eiWkre§©§¨¦§¤¦¤¦©£¥¤

FnWl Wcgn dzpap EN`M)cecl likyn(. §¦¦§§¨¥¨¨¦§
oFAWg z` millwn Eid KMW EpidC§©§¤¨¨§©§¦¤¤§

oFgiq xir didY `idW)`"eb(.gk dxez ¤¦¦§¤¦¦
(gk)ïBaLçî äàöé Là ékY ¦¥¨§¨¥¤§

ïBçéñ dLákMî¯dpEMd m` iM ¦¤§¨¨¦¦¦©©¨¨
iM" xnFl Kixv did ,WEAiMd zrWA¦§©©¦¨¨¨¦©¦

"oFAWgA d`A W`)m"`x(. ¥¨¨§¤§
áàBî øò äìëàdúBà íL Y ¨§¨¨¨¥¨

äðéãnä¯a`FOW d`xpe .a`FnAW ©§¦¨¤§¨§¦§¤¤¨
lke ,zFpicn zFpicn zwNEgn dzid̈§¨§¤¤§¦§¦§¨
mixr dOM DkFzA zllFM dpicn§¦¨¤¤§¨©¨¨¦



zwgפ zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy

(èë)íèéìt åéða ïúð LBîk-íò zãáà áàBî Eì-éBà«§´½̈¨©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ
:ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMa åéúðáe§Ÿ¨´©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«

i"yx£·‡BÓ EÏŒÈB‡∑ּבידֹו ׁשּיּמסרּו מֹואב את מֹואב ∑LBÓk.ׁשּקּללּו אלהי ּבניו ∑Ô˙.ׁשם את הּנֹותן ¿»ְְְִִֶֶֶָָָ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶַָָ
מֹואב  וגֹו'∑ÌËÈÏt.ׁשל ּבּׁשבית ּבנֹותיו ואת מחרב, ּופלטים .נסים ֶָ¿≈ƒְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

(ì)øLà çôð-ãò íéMpå ïáéc-ãò ïBaLç ãáà íøépå©¦¨²¨©¬¤§−©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−
:àáãéî-ãò©¥«§¨«

i"yx£„·‡ Ì¯ÈpÂ∑ ׁשּלהם Ô·ÈcŒ„Ú.מלכּות ÔBaLÁ מּׁשם,∑‡·„ אבד ּבחׁשּבֹון למֹואב ׁשהיה ועל מלכּות «ƒ»»«ְֶֶַָ»«∆¿«ƒ…ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹ
איׁש, ּוממׁשלת ועל מלכּות לׁשֹון – ניר מּדיבן. ניר סר ּכלֹומר "עד", – "סר" ׁשל ּתרּגּום ּדיבן", "עד ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹוכן

יא)ּכמֹו א לדוידֿעבּדי"(מלכים היֹותֿניר "למען :.ÌÈMpÂ∑:הּמֹוׁשלים יאמרּו ּכ ׁשממה: לׁשֹון ּדגּוׁשה, ׁשי"ן ְְְְֱִִִַַַָ««ƒְְְְְִִַָָָָֹ
אֹותם  נפח ∑ÁÙŒ„Ú.ונּׁשים עד .הׁשּמֹונּום ִַַָ«…«ֲִַַֹ

(àì):éøîàä õøàa ìàøNé áLiå©¥̧¤Æ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«

(áì)äéúða eãkìiå øæòé-úà ìbøì äLî çìLiå©¦§©³¤Æ§©¥´¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨
:íL-øLà éøîàä-úà LøBiå©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

i"yx£¯ÊÚÈŒ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ∑ ּבכח אנּו ּבטּוחים ּכראׁשֹונים, נעׂשה לא אמרּו: לכדּוה, המרּגלים «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ
להּלחם  מׁשה ׁשל .ּתפּלתֹו ְְִִֵֶֶָָֹ

„ÔÈÁÏÙכט  ‡nÚ Ôez„·‡ È‡·‡BÓ ÔBÎÏ ÈÂ«¿»»≈¬«¿«»¿»¿ƒ
‡È·La d˙·e ÔÈ¯Èˆ È‰Ba ¯ÒÓ LBÓÎÏƒ¿¿«¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÔBÁÈÒ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓÏ¿«¿»∆¡»»ƒ

ÔËÏeLל  ‡„Ú ÔBaLÁÓ ˙˜ÒÙ eÎÏÓe«¿¿»«≈∆¿¬»¿«
:‡·„ÈÓ „Ú CÈÓÒc ÁÙ „Ú e‡È„ˆÂ ÔB·ÈcÓƒƒ¿»ƒ«…«ƒ¿ƒ«≈¿»

‡BÓ¯‡‰:לא  Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈«¬«¡»»

eL·Îeלב  ¯ÊÚÈ ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿«»»»«¿≈¿»
:Ôn˙ Èc ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â ‡‰¯Ùk«¿»»»¿»ƒ»¡»»ƒ«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.xr z`xwp dpicn DzF`e ,zFxire©£¨§¨§¦¨¦§¥¨
xr" :` ,eh dirWi i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©§¨¨
d`xE ."md a`Fn zFpicn iYW ,xiwe§¦§¥§¦¨¥§¥
a`Fn ux` mWe" :a ,cp zFkxA i"Wx©¦§¨§¥¤¤¨
z`xwp a`Fn lMW zvw rnWn ,"xr̈©§©§¨¤¨¨¦§¥

."xr"¨
ìa "øò" éeø÷éøáò ïBL¯mB d`xE ¨¨¦§¦§¦§¥©

`Ed "xr"W `le .h ,a mixaC i"Wx©¦§¨¦§Ÿ¤¨
Wxtl Fl did oM m`W ,"xir" oFWNn¦§¦¤¦¥¨¨§¨¥

xird z`xwp Ki`)m"`x(. ¥¦§¥¨¦
ìa "úiçì"eénøà ïBL¯dgkFd `ian §©©¦§£©¦¥¦¨¨

FrnWn EN`W ,mEBxYdn FWExitl§¥¥©©§¤¦©§¨
"`Yxw" FnBxzn did "xir")m"`x(. ¦¨¨§©§§©§¨

áàBî øòáàBî ìL øò Y¯oeiM ¨¨¨¤¨¥¨
,dpicn lW mW `Ed "xr"W WxiRW¤¥©¤¨¥¤§¦¨
:FWExitE ,"lW" zaiY siqFdl KxvEd§©§¦¥©¤¥

.a`Fn lW xr zpicnhk dxez §¦©¨¤¨
(hk)áàBî Eì éBàúà eìl÷L Y §¨¤¦§¤

Bãéa eøñniL áàBî¯.oFgiq lW ¨¤¦¨§§¨¤¦
LBîk.áàBî éäìà íL Yïúð §¥¡Ÿ¥¨¨©
ïúBpä¯in WxiR `NW oeiM ,xnFlM ©¥§©¥¨¤Ÿ¥©¦

EN`kE ,xvw `xwn df ixde ,"ozp"¨©©£¥¤¦§¨¨¨§¦
FciAW in EpidC ,"ozFPd ozp" :aEzM̈¨©©¥§©§¦¤§¨
i"WxA dfÎKxCÎlr d`xE .zzl̈¥§¥©¤¤¤§©¦

.cFre .hn ,bi ,`n ziW`xA§¥¦§

úà¯`NW xnFl ,"z`" zaiY siqFd ¤¦¥©¤©¤Ÿ
ozp ozFPd `N` ,Epzp eipA."eipA" z` ¨¨¨§¤¨©¥¨©¤¨¨

åéðaáàBî ìL¯."ozFPd" lW `le ¨¨¤¨§Ÿ¤©¥
íèéìtáøçî íéèìôe íéñð Y¯ §¥¦¨¦§¥¦¥¤¤

oFWNn o`M xEn`d "mihilR" oi`W¤¥§¥¦¨¨¨¦§
i"Wx WxtOW KxCÎlre) milFSip¦¦§©¤¤¤§¨¥©¦

hi ,eq dirWiA(dllw Ff oi` ,oM m` iM , ¦©§¨¦¦¥¥§¨¨
oFWNn EdGW Wxtn okle ,dkxA `N ¤̀¨§¨¨§¨¥§¨¥¤¤¦§
,axgd ipRn EhlOie EqEpIW ,dqEpn§¨¤¨§¦¨§¦§¥©¤¤

.dllw oFWl Ff ixde©£¥§§¨¨
."'Bâå úéáMa åéúða" úàå¯siqFd §¤§Ÿ¨©§¦§¦

mB aqEn "ozp"W xnFl ,"z`e" zaiY¥©§¤©¤¨©¨©
."eizFpaE" lrl dxez ©§¨

(l)íøépåíälL úeëìî Y¯"xip" ©¦¨©§¤¨¤¦
i"WxA oOwlcM) zEkln FWExiR(m`e , ¥©§§¦§©¨§©¦§¦
mdNW zEkln FWExiR "mxip" oM)m"`x(. ¥¦¨¥©§¤¨¤

WExiR z` wx Wxtn i"Wx o`M̈©¦§¨¥©¤¥
.oiprd Wxtn KWndaE ,daiYd©¥¨©¤§¥§¨¥¨¦§¨

ïáéc ãò ïBaLç ãáàìòå úeëìî Y ¨©¤§©¦Ÿ©§§Ÿ
áàBîì äéäL¯."mxiPe" WExiR EdGW ¤¨¨§¨¤¤¥©¦¨

íMî "ãáà" ,ïBaLça¯WExiR Edf §¤§¨©¦¨¤¥
ca` :aEzM EN`kE ,"oFAWg ca`"¨©¤§§¦¨¨©

.oFAWgn¥¤§
Y "øñ" ìL íebøz ,"ïáéc ãò" ïëå§¥©¦Ÿ©§¤¨

"ãò"¯lirl d`xmEBxzaE h ,ci ©§¥§¥§©§

.mW qFlwpE`§§¨
ì "øéð" .ïáécî øéð øñ øîBìkïBL §©¨¦¦¦Ÿ¦§

ìòå úeëìî¯` mikln i"Wx d`x ©§§Ÿ§¥©¦§¨¦
."lFr oFWl xip"W el ,`i¤¦§

Léà úìLîîe¯"xip" oi`W ,xnFlM ¤§¤¤¦§©¤¥¦
`N` ,mzq dlWnnE zEkln oFWl§©§¤§¨¨§¨¤¨
FnkE ,lWFn ,Wi` lW oFhlWl§¦§¤¦¥§

.wEqRdn dgkFd cIn `iaOW¤¥¦¦¨¨¨¥©¨
"écáò ãéåãì øéð úBéä ïòîì" Bîk¯ §§©©¡¦§¨¦©§¦

"xip" WxtOW d`xp .mW mikln§¨¦¨¦§¤¤§¨¥¦
.Kln ceC rxGn `vIW ,lWFnE hiNW©¦¥¤¥¥¦¤©¨¦¤¤
± xip" :Wxtn mW i"Wx la £̀¨©¦¨§¨¥¦

."dlWnn¤§¨¨
íéMpåì ,äLeâc ï"éL YäîîL ïBL ©©¦¦§¨§§¨¨

¯m"n zF` mFwnA `A o"iXA WbCdW¤©¨¥©¦¨¦§¥
ztqFp)`"eb(. ¤¤

"íéìLBnä eøîàé" Ck¯o"EPd oMW ¨Ÿ§©§¦¤¥©
AcOW dxFn "miXPe" lWlr mix ¤©©¦¨¤§©§¦©

mnvr)`"eb(. ©§¨
íeðBnLä ,"çôð ãò" íúBà "íéMpå"©©¦¨©Ÿ©£¦

¯oMW ,xar oFWl azke .EpzllwA§¦§¨¥§¨©§¨¨¤¥
milWFOd,dUrn xg`l oM Exn`i ©§¦Ÿ§¥§©©©£¤

minnFW Eidi xaMWM)m"`x(. §¤§¨¦§§¦
"çôð ãò"¯.gtp DnXW xir`l dxez ©Ÿ©¦¤§¨Ÿ©

(al)øæòé úà ìbøì äLî çìLiåY ©¦§©Ÿ¤§©¥¤©§¥

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy

(âì)ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£½¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeä íúàø÷ì¦§¨¹̈¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

(ãì)Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º
Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå Búà ézúð̈©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½
áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNò øLàk©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−

:ïBaLça§¤§«
i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑(סא ׁשּנאמר(נדה אברהם, ׁשל זכּותֹו לֹו ּתעמד ׁשּמא להּלחם, ירא מׁשה (בראשית ׁשהיה «ƒ»…ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמריד) קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו ּכדרלעמר ׁשהּכּו הרפאים מן ׁשּפלט עֹוג הּוא – הּפליט" "וּיבא (דברים : ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
הרפאים"ג) מּיתר נׁשאר הּבׁשן מל "רקֿעֹוג :. ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(136 'nr g jxk zegiy ihewl)

להלהלהלהּלּלּלּלחםחםחםחם יראיראיראירא ממממׁשׁשׁשׁשהההה לד)ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה כא, ירא.(רש"י היה מׁשה ׁשרק להדּגיׁש ׁשּבאה לֹומר, ויׁש ּכמיּתרת. נראית "מׁשה" ּתבת ֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
ׁשראה  מׁשה, אבל מׁשה. ׁשל ּתפּלתֹו ּבכח ּבטּוחים היּו ּכי מּמּנּו, יראּו לא קֹומה, ּבעל ּגֹוי ּבעֹוג ׁשראּו יׂשראל, ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשּכן,

זֹו. זכּות לֹו תעמד ׁשּמא ירא היה אברהם, ׁשל זכּותֹו את ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבֹו

(äì)ézìa-ãò Bnò-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

i"yx£B˙‡ ekiÂ∑'ּב'ברכֹות ּכדאיתא הרגֹו, נד)מׁשה וכּו'(דף ּפרסי ּתלתא ּבר טּורא עקר .ּב'הרֹואה', ««…ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

BÚ‚לג  ˜Ùe Ô˙Ó Á¯‡Ï e˜ÈÏÒe e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…««¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ÔB‰˙eÓ„˜Ï Ô˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»»√»¿¿»«≈

:ÈÚ¯„‡Ï ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï¿«»»¿»»¿∆¿∆ƒ

·C„Èלד  È¯‡ dpÓ ÏÁ„˙ ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ¿«ƒ≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿≈
‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒÏ z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿¿¿ƒ«¿»∆¡»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

Ú„לה  dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ d˙È BÁÓe¿»≈¿»¿ƒ¿»»«≈«
:dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂ ·ÈÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ ‡Ïc¿»ƒ¿¿«≈¿≈ƒƒƒ»«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äeãëì íéìbøîä¯aqEn "EcMlIe"W ©§©§¦§¨¨¤©¦§§¨
lr `le ,"lBxl" glXW miWp`d lr©¨£¨¦¤¨©§©¥§Ÿ©
xnFl Kixv did oM `l m`W ,"dWn"¤¤¦Ÿ¥¨¨¨¦©
,"WxFIe" cIn azFMW FnM ,"cFMlIe"©¦§§¤¥¦¨©¤
EckNW xg`W ,dWn lr aqEn dGW¤¤¨©¤¤©©¤¨§

ixnbl mWixFd dWn ,milBxnd)`"eb(. ©§©§¦¤¦¨§©§¦
WExiB oFWl `Ed o`M xEn`d "WxFIe"©¤¨¨¨§¥

)ck ,bl zeny(d`xp zEhWtaE .§©§¦§¤
zrC lr DzF` Eckl milBxndW¤©§©§¦¨§¨©©©
lBxl wx mzF` glW dWnE ,mnvr©§¨¤¨©¨©§©¥

DWakl cvike okidn)dcya x`a(. ¥¥¨§¥©§¨§¨
glW dNigYkNOW ,xnFl mB xWt`e§¤§¨©©¤¦§©§¦¨¨©
wx `le DzF` cFMll dWn mzF`¨¤¦§¨§Ÿ©
KildYn wlg did lEBxde ,lBxl§©¥§¨¦¨¨¥¤¦©£¦

.dcikNd©§¦¨
íéðBLàøk äNòð àì :eøîà¯ ¨§Ÿ©£¤¨¦¦

z` EpTY dfaE .mipFW`xd milBxnM©§©§¦¨¦¦¨¤¦§¤
milBxnd `hg)cecl likyn(. ¥§©§©§¦

äLî ìL Búlôz çëa eðà íéçeèa§¦¨§Ÿ©§¦¨¤Ÿ¤
íçläì¯dGW azM "dcVA x`A"d §¦¨¥©§¥©¨¤¨©¤¤

z` WxFIe" xn`PX dOn cnlp¦§©¦©¤¤¡©©¤¤
lr dpEMde ,cigi oFWlA "ixFn`d̈¡¦¦§¨¦§©©¨¨©
z` EWixFd milBxndW EpidC ,dWn¤§©§¤©§©§¦¦¤

.dWn zEkfA ixFn`dbl dxez ¨¡¦¦§¤
(cl)Búà àøéz ìàäLî äéäL Y ©¦¨Ÿ¤¨¨Ÿ¤

Búeëæ Bì ãîòú ànL ,íçläì àøé̈¥§¦¨¥¤¨©£Ÿ§
íäøáà ìL¯dOl oM `l m`W ¤©§¨¨¤¦Ÿ¥¨¨

l`" bFr lv` `weC Fl xnFl KxvEd§©©©§¨¥¤©
"FzF` `xiY)m"`x(. ¦¨

øîàpL¯.bi ,ci ziW`xA ¤¤¡©§¥¦
"èéìtä àáiå"¯mxa`l cBIe" ©¨Ÿ©¨¦©©¥§©§¨

KM iciÎlre ,"eig` dAWp iM .. ixard̈¦§¦¦¦§¨¨¦§©§¥¨
s`e .eig` oA hFl z` mdxa` liSd¦¦©§¨¨¤¤¨¦§©
oEMzn did bFrW mW i"Wx azFMW¤¥©¦¨¤¨¨¦§©¥
K` ,dxU z` `Vie mdxa` bxdIW¤¥¨¥©§¨¨§¦¨¤¨¨©

oeiMnlrFtAWmdxa` gilvd FzEkfA ¦¥¨¤§©¦§¦§¦©©§¨¨
dWn WWg ixd ,hFl z` liSdl§©¦¤£¥¨©¤

Ff zEkf Fl cFnrY mipRÎlMÎlrW)ixac ¤©¨¨¦©£§
` ,`q dcp 'qez mb d`xe .g"tye cec(.

ekäL íéàôøä ïî èìtL ,âBò àeä¤¨©¦¨§¨¦¤¦
íéðø÷ úBøzLòa åéøáçå øîòìøãk§¨§¨Ÿ¤©£¥¨§©§§©§©¦

¯.d ,ci ziW`xA d`x§¥§¥¦
øîàpL¯.`i ,b mixaC ¤¤¡©§¨¦

øúiî øàLð ïLaä Cìî âBò ÷ø ék"¦©¤¤©¨¨¦§©¦¤¤
"íéàôøä¯ziW`xA i"Wx mB d`x ¨§¨¦§¥©©¦§¥¦

bi ,ci)itlFhEWt(mW .c ,` mixaC . §¦§§¨¦¨

.`i ,bdl dxez

(dl)Búà ekiåBâøä äLî Y¯ ©©ŸŸ¤£¨
iYzp Lcia iM" ok iptl aEzM ixdW¤£¥¨¦§¥¥¦§¨§¨©¦
dnE .FbxdW `Ed dWn oM m` ,"FzF`¦¥¤¤£¨©
df ,miAx oFWlA "EMIe" o`M aEzMX¤¨¨©©¦§©¦¤
lM z`e eipA z`e FzF` :lMd lr aqEn¨©©Ÿ§¤¨¨§¤¨
lM z` EMd l`xUie dWOW ,FOr©¤¤§¦§¨¥¦¤¨
dWn sYYWd bFr zbixdA la` ,dN ¥̀¤£¨©£¦©¦§©¥¤

calA)m"`x(azM "cec ixac"aE . ¦§¨§¦§¥¨¦¨©
aEzMdW dGn `id i"Wx zgkFdW¤¨©©¦¦¦¤¤©¨
lM z`e eipA z`e FzF` EMIe" hxiR¥©©©§¤¨¨§¤¨
FzF` EMIe" :xESiwA azM `le ,"FOr©§Ÿ¨©§¦©©
`N` ,"cixU Fl xi`Wd iYlA cr©¦§¦¦§¦¨¦¤¨
z`Md oiA lCad WIW ,dfA EprinWn©§¦¥¨¤¤¥¤§¥¥©¨©
d`MdAW ,mixg` z`Mdl "FzF`"§©¨©£¥¦¤©©¨¨
z` oMÎoi`XÎdn ,FCal did dWn FNW¤¤¨¨§©©¤¥¥¤
zxFz"aE .l`xUi mEMd FOre eipÄ¨§©¦¦§¨¥§©
Ff dl`W uxzl liaWAW ,azM "mgpn§©¥¨©¤¦§¦§¨¥§¥¨
zFkxaA `xnBd ixaC z` i"Wx `ian¥¦©¦¤¦§¥©§¨¨¦§¨
z` FA bFxdl liaWA xd xwr bFrW¤¨©¨¦§¦©£¤
bFr z` bxd dWOW KkaE ,l`xUi lM̈¦§¨¥§¨¤¤¨©¤
,l`xUi lM mWA zEgilW mIw `Ed¦¥§¦§¥¨¦§¨¥
mMWd Lbxdl `Ad" `Ed oiCd oMW¤¥©¦©¨§¨§§©§¥



פי zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i ycew zayl inei xeriy

(èë)íèéìt åéða ïúð LBîk-íò zãáà áàBî Eì-éBà«§´½̈¨©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ
:ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMa åéúðáe§Ÿ¨´©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«

i"yx£·‡BÓ EÏŒÈB‡∑ּבידֹו ׁשּיּמסרּו מֹואב את מֹואב ∑LBÓk.ׁשּקּללּו אלהי ּבניו ∑Ô˙.ׁשם את הּנֹותן ¿»ְְְִִֶֶֶָָָ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶַָָ
מֹואב  וגֹו'∑ÌËÈÏt.ׁשל ּבּׁשבית ּבנֹותיו ואת מחרב, ּופלטים .נסים ֶָ¿≈ƒְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

(ì)øLà çôð-ãò íéMpå ïáéc-ãò ïBaLç ãáà íøépå©¦¨²¨©¬¤§−©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−
:àáãéî-ãò©¥«§¨«

i"yx£„·‡ Ì¯ÈpÂ∑ ׁשּלהם Ô·ÈcŒ„Ú.מלכּות ÔBaLÁ מּׁשם,∑‡·„ אבד ּבחׁשּבֹון למֹואב ׁשהיה ועל מלכּות «ƒ»»«ְֶֶַָ»«∆¿«ƒ…ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹ
איׁש, ּוממׁשלת ועל מלכּות לׁשֹון – ניר מּדיבן. ניר סר ּכלֹומר "עד", – "סר" ׁשל ּתרּגּום ּדיבן", "עד ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹוכן

יא)ּכמֹו א לדוידֿעבּדי"(מלכים היֹותֿניר "למען :.ÌÈMpÂ∑:הּמֹוׁשלים יאמרּו ּכ ׁשממה: לׁשֹון ּדגּוׁשה, ׁשי"ן ְְְְֱִִִַַַָ««ƒְְְְְִִַָָָָֹ
אֹותם  נפח ∑ÁÙŒ„Ú.ונּׁשים עד .הׁשּמֹונּום ִַַָ«…«ֲִַַֹ

(àì):éøîàä õøàa ìàøNé áLiå©¥̧¤Æ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«

(áì)äéúða eãkìiå øæòé-úà ìbøì äLî çìLiå©¦§©³¤Æ§©¥´¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨
:íL-øLà éøîàä-úà LøBiå©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

i"yx£¯ÊÚÈŒ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ∑ ּבכח אנּו ּבטּוחים ּכראׁשֹונים, נעׂשה לא אמרּו: לכדּוה, המרּגלים «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ
להּלחם  מׁשה ׁשל .ּתפּלתֹו ְְִִֵֶֶָָֹ

„ÔÈÁÏÙכט  ‡nÚ Ôez„·‡ È‡·‡BÓ ÔBÎÏ ÈÂ«¿»»≈¬«¿«»¿»¿ƒ
‡È·La d˙·e ÔÈ¯Èˆ È‰Ba ¯ÒÓ LBÓÎÏƒ¿¿«¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÔBÁÈÒ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓÏ¿«¿»∆¡»»ƒ

ÔËÏeLל  ‡„Ú ÔBaLÁÓ ˙˜ÒÙ eÎÏÓe«¿¿»«≈∆¿¬»¿«
:‡·„ÈÓ „Ú CÈÓÒc ÁÙ „Ú e‡È„ˆÂ ÔB·ÈcÓƒƒ¿»ƒ«…«ƒ¿ƒ«≈¿»

‡BÓ¯‡‰:לא  Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈«¬«¡»»

eL·Îeלב  ¯ÊÚÈ ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿«»»»«¿≈¿»
:Ôn˙ Èc ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â ‡‰¯Ùk«¿»»»¿»ƒ»¡»»ƒ«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.xr z`xwp dpicn DzF`e ,zFxire©£¨§¨§¦¨¦§¥¨
xr" :` ,eh dirWi i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©§¨¨
d`xE ."md a`Fn zFpicn iYW ,xiwe§¦§¥§¦¨¥§¥
a`Fn ux` mWe" :a ,cp zFkxA i"Wx©¦§¨§¥¤¤¨
z`xwp a`Fn lMW zvw rnWn ,"xr̈©§©§¨¤¨¨¦§¥

."xr"¨
ìa "øò" éeø÷éøáò ïBL¯mB d`xE ¨¨¦§¦§¦§¥©

`Ed "xr"W `le .h ,a mixaC i"Wx©¦§¨¦§Ÿ¤¨
Wxtl Fl did oM m`W ,"xir" oFWNn¦§¦¤¦¥¨¨§¨¥

xird z`xwp Ki`)m"`x(. ¥¦§¥¨¦
ìa "úiçì"eénøà ïBL¯dgkFd `ian §©©¦§£©¦¥¦¨¨

FrnWn EN`W ,mEBxYdn FWExitl§¥¥©©§¤¦©§¨
"`Yxw" FnBxzn did "xir")m"`x(. ¦¨¨§©§§©§¨
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ïúBpä¯in WxiR `NW oeiM ,xnFlM ©¥§©¥¨¤Ÿ¥©¦
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oFWNn o`M xEn`d "mihilR" oi`W¤¥§¥¦¨¨¨¦§
i"Wx WxtOW KxCÎlre) milFSip¦¦§©¤¤¤§¨¥©¦

hi ,eq dirWiA(dllw Ff oi` ,oM m` iM , ¦©§¨¦¦¥¥§¨¨
oFWNn EdGW Wxtn okle ,dkxA `N ¤̀¨§¨¨§¨¥§¨¥¤¤¦§
,axgd ipRn EhlOie EqEpIW ,dqEpn§¨¤¨§¦¨§¦§¥©¤¤

.dllw oFWl Ff ixde©£¥§§¨¨
."'Bâå úéáMa åéúða" úàå¯siqFd §¤§Ÿ¨©§¦§¦

mB aqEn "ozp"W xnFl ,"z`e" zaiY¥©§¤©¤¨©¨©
."eizFpaE" lrl dxez ©§¨

(l)íøépåíälL úeëìî Y¯"xip" ©¦¨©§¤¨¤¦
i"WxA oOwlcM) zEkln FWExiR(m`e , ¥©§§¦§©¨§©¦§¦
mdNW zEkln FWExiR "mxip" oM)m"`x(. ¥¦¨¥©§¤¨¤

WExiR z` wx Wxtn i"Wx o`M̈©¦§¨¥©¤¥
.oiprd Wxtn KWndaE ,daiYd©¥¨©¤§¥§¨¥¨¦§¨

ïáéc ãò ïBaLç ãáàìòå úeëìî Y ¨©¤§©¦Ÿ©§§Ÿ
áàBîì äéäL¯."mxiPe" WExiR EdGW ¤¨¨§¨¤¤¥©¦¨

íMî "ãáà" ,ïBaLça¯WExiR Edf §¤§¨©¦¨¤¥
ca` :aEzM EN`kE ,"oFAWg ca`"¨©¤§§¦¨¨©

.oFAWgn¥¤§
Y "øñ" ìL íebøz ,"ïáéc ãò" ïëå§¥©¦Ÿ©§¤¨

"ãò"¯lirl d`xmEBxzaE h ,ci ©§¥§¥§©§

.mW qFlwpE`§§¨
ì "øéð" .ïáécî øéð øñ øîBìkïBL §©¨¦¦¦Ÿ¦§

ìòå úeëìî¯` mikln i"Wx d`x ©§§Ÿ§¥©¦§¨¦
."lFr oFWl xip"W el ,`i¤¦§

Léà úìLîîe¯"xip" oi`W ,xnFlM ¤§¤¤¦§©¤¥¦
`N` ,mzq dlWnnE zEkln oFWl§©§¤§¨¨§¨¤¨
FnkE ,lWFn ,Wi` lW oFhlWl§¦§¤¦¥§

.wEqRdn dgkFd cIn `iaOW¤¥¦¦¨¨¨¥©¨
"écáò ãéåãì øéð úBéä ïòîì" Bîk¯ §§©©¡¦§¨¦©§¦

"xip" WxtOW d`xp .mW mikln§¨¦¨¦§¤¤§¨¥¦
.Kln ceC rxGn `vIW ,lWFnE hiNW©¦¥¤¥¥¦¤©¨¦¤¤
± xip" :Wxtn mW i"Wx la £̀¨©¦¨§¨¥¦

."dlWnn¤§¨¨
íéMpåì ,äLeâc ï"éL YäîîL ïBL ©©¦¦§¨§§¨¨

¯m"n zF` mFwnA `A o"iXA WbCdW¤©¨¥©¦¨¦§¥
ztqFp)`"eb(. ¤¤

"íéìLBnä eøîàé" Ck¯o"EPd oMW ¨Ÿ§©§¦¤¥©
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mdilr KilW`e ,zF`qxR WlẄ©§¨§©§¦£¥¤
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WlW lW xd xwre Kld ,mbxd`e§©©§¥¨©§¨©¨¤¨
`iade ,FW`x lr giPde zF`qxR©§¨§¦¦©©Ÿ§¥¦
z` EaTpe milnp `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¨¦§¦§¤
dvFx did ,Fx`EvA zgp xdde ,xdd̈¨§¨¨¨©§©¨¨¨¤

dGd cSl eiPW EkWnp ,xdd z` sFlWl¦§¤¨¨¦§§¦¨©©©¤
did dWn ,FtlWl lFki `le ,dGd cSle§©©©¤§Ÿ¨§¨§¤¨¨
FMx`W ofxB gwl ,zFO` xUr FdaB̈§¤¤©¨©©§¤¤¨§
,zFO` xUr DaFbl utwe ,zFO` xUr¤¤©§¨©§©¤¤©
Îlre ."Fbxde FlEqxwA bFr z` dMde§¦¨¤§©§©£¨§©
EMIe" xn`PX dn mB x`Fan dfÎiR¦¤§¨©©¤¤¡©©©
FzindW dpEMd iM ,d`Md oFWlA "FzF`¦§©¨¨¦©©¨¨¤¡¦

.FlEqxwA d`Md iciÎlr` dxez ©§¥©¨¨§©§

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר מרדכי צבי שי'

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הארוכה נתקבל סו"ס מכתבו מאדר"ח תמוז, ות"ח על שבביתו הכל שלום, 

ויה"ר שיוסיפו גם בזה ויהי' הכל בריבוי, וכמבואר כל זה בסוף אסתר רבה.

תועלת  דוחה  הרבים  שהיזק  הנקודות,  שתי  ופשוטות  מובנות  הנה  האברך...  אודות  מ"ש 

ב(  כו',  רבים תזיק להם אי אפשר לסכן אותם  יסוד שהמצאו של הנ"ל עם  יש  ובמילא אם  היחיד, 

במרז"ל המקיים אפילו נפש אחת מישראל כו', בודאי שגם אברך זה בכלל, ולכן צריך לחפש בחיפוש 

אחר חיפוש אופנים איך להעמידו בקרן אורה, וכפי שמתאר מצב הנ"ל במכתבו, הנה נראה שיש בזה 

גם כן ענין של מחלה )כוונתי שנטיותיו הבלתי רצויות עכ"פ בחלקן יש לתקנן ע"י טפול רפואי(, וצריך 

הי' להתייעץ עם רופא מומחה למקצוע זה, ואפשר כדאי מלכתחלה מבלי ידיעת האברך, ורק לאח"כ 

)ובאופן שיורה הרופא( יפגשו יחד.

צריך  מועד  שבעוד  מגעת,  שהשפעתי  חינוך  למוסדות  שכתבתי  זה  על  לעוררו  למותר  בודאי 

להכין צדה לדרך בשביל התלמידים לימי החופש, ומה טוב לסדר אופן שלא יופסק הקשר עמהם לגמרי 

למשך שבועות אלו, והרי אדרבה, במשך ימי החופש חפשים מלימודי חול יש מקום לפעול לפ"ע יותר 

בעניני קדש, והרי רואים במוחש שדברים וענינים הנאמרים כאילו דרך אגב, היינו לא בתור שיעור 

אלא במשך שיחה וטיול נקלטים ומתקבלים בטוב ובנקל יותר...

בברכה.
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dvFx did ,Fx`EvA zgp xdde ,xdd̈¨§¨¨¨©§©¨¨¨¤

dGd cSl eiPW EkWnp ,xdd z` sFlWl¦§¤¨¨¦§§¦¨©©©¤
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,zFO` xUr DaFbl utwe ,zFO` xUr¤¤©§¨©§©¤¤©
Îlre ."Fbxde FlEqxwA bFr z` dMde§¦¨¤§©§©£¨§©
EMIe" xn`PX dn mB x`Fan dfÎiR¦¤§¨©©¤¤¡©©©
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mdilr KilW`e ,zF`qxR WlẄ©§¨§©§¦£¥¤
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יום ראשון - ד' תמוז
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום רביעי - ז' תמוז
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שני - ה' תמוז
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום חמישי - ח' תמוז
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שלישי - ו' תמוז
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שישי - ט' תמוז
מפרק מט

עד סוף פרק נד

שבת קודש - י' תמוז
פרק כ

מפרק נה עד סוף פרק נט

לשבוע פרשת חוקת תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



fenzפד 'dÎ'c ipyÎoey`x mei Ð aiÎ`i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ד' ראשון יום
יום ראשון ֿ שני ד 'ֿ ה 'תמוז 

,176 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéúåà 'éçá úîàá ìáà,ht 'nr cr.à"îá ù"îë
פרק יא ֿ יב 

תמוז  ה' שני יום
פרק יב  ,ht 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéàåøáäù ÷ø áé ÷øô,178 'nr cr.ïîöò úåéúåàäî

àéä ¯ äìòî ìL øeacä úBiúBà úðéça ,úîàa ìáà£¨¤¡¤§¦©¦©¦¤©§¨¦
,íéàøápä ìëNå äîëç úeäîe úâøãnî äìòî äìòîì- §©§¨©§¨¦©§¥©¨¨§¨§¥¤©¦§¨¦

,lkydn dhnle mnec ly oipr ody mc`d zeize`k `ly
éøäLdaxda dlrnl od dlrnly xeaicd zeize`y di`x ± ¤£¥

dn `id mi`xapd lkyn
yúBiúBàå øîàîa§©£©§¦

eðîìöa íãà äNòð"©£¤¨¨§©§¥
ãàä àøáð ¯ "'Bâåìòa í §¦§¨¨¨¨©©

,ìëNå äîëçoeeike - ¨§¨¨¥¤
mi`a xeaicd zeize`ny
ody ixd ,lkye dnkg
dnkgn dlrn dlrnl

,lkyeelôà Bà± £¦
lkye dnkge mc`dy

eedzpïBéìòä ìáäa©¤¤¨¤§
:áéúëãk ,ãáìenk - §©§¦§¦

aezky1:åétàa çtiå"©¦©§©¨
"íéiç úîLð2- , ¦§©©¦

gtepy ,df "lad"ne
lra xevi deedzp ,mc`a

.dnkge lkyïk íàå± §¦¥
deedzp ladde xeaicdny
,lkye dnkg lra mc`

,ixdìáäå øeacä©¦§¤¤
øB÷î àeä ,ïBéìòä̈¤§§
ìëOäå äîëçä©¨§¨§©¥¤
,ïBLàøä íãà úîLðaL¤§¦§©¨¨¨¦

úììBkäly eznyp ± ©¤¤
zllek oey`xd mc`íéìBãb íäL ,íé÷écvä úBîLð ìk̈¦§©©¦¦¤¥§¦

.úøMä éëàìnîdpeilr dbixcn `ed mdly lkyd `linne ± ¦©§£¥©¨¥
ladde xeaicdn deedzd df lke ± mik`lnd lkyn mb xzei

,oeilrdúBðéça ïä Cøaúé Bøeac úBiúBàL éôì ,eðéäå§©§§¦¤¦¦¦§¨¥¥§¦
Búeäîa úBãçéîä ,Cøaúé åéúBcnî úeiçå úBçk úBëLîä©§¨Ÿ§©¦¦¨¦§¨¥©§ª¨§¨

àeäL ,ãeçiä úéìëúa Búeîöòå,jxazi ±äìòî äìòîì §©§§©§¦©¦¤§©§¨©§¨
.íéàøápaL äîëç úâøãnî õ÷ ïéàìzeize`d mb okle ± §¥¥¦©§¥©¨§¨¤©¦§¨¦

,mi`xap ly lkyde dnkgd oipra zekynpdíLa eàø÷ð àìå§Ÿ¦§§§¥
,íéàøápä éaâì "úBiúBà","zeize`" odl mi`xewy dn - ¦§©¥©¦§¨¦

od ,xen`k ,oky .mi`xap iabl df oi` ,lkye dnkgn dhnly
,lkyde dnkgd oiprn dlrn dlrnlåéúBcî éaâì àlà¤¨§©¥¦¨

.ïîöòáe ïãBáëa Cøaúé¦§¨¥¦§¨§©§¨
mya ze`xwp od ±
`l ody itk ,"zeize`"
zeize` xy`n xzei
mikynpd miielibe

.zecnn,äpäåd -zeize` §¦¥
,dlrnlyéðéî á"ë ïä¥¦¥

úBçëå úeiç úBëLîä©§¨©§Ÿ
ïäaL ,äfî äæ íéðBL¦¤¦¤¤¨¤
úBîìBòä ìk eàøáð¦§§¨¨¨
ìëå íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦§¨
,íëBúaL íéàeøaä©§¦¤§¨
BðBöøa äìò CkL¤¨¨¨¦§
àøáì Cøaúé Búîëçå§¨§¨¦§¨¥¦§Ÿ
éðéî á"ëa íìBòä̈¨§¦¥

úBëLîä,zegek ± ©§¨
úBçt àì ,à÷åc úBðBL©§¨Ÿ¨

.øúBé àìå,a"k xy`n ± §Ÿ¥
ïä ïäå3úBiúBà á"ë §¥¥¦

ìå äôa úBòeáwä,ïBL- ©§§¤§¨
,mc`d ly epeylae eita

ïðúãkepcnly enk ± §¦§©
äøéöé øôñad"awdy ± §¥¤§¦¨

dta zeize`d z` raw
.oeyleáúëa ïúðeîúe]ody itk ,azka zeize`d zpenz ± §¨¨¦§¨

`id "e" :oebk ± zlaewnd ozxeva (xn`na) dxeza zeriten
,"c"ei"dn jynpd ewe dlrnln "c"ei"øeiö ìò äøBî àéä¦¨©¦

,äëLîää,dkyndd ote` dfi`a -¯ [ïn÷ì øàaúiL Bîk ©©§¨¨§¤¦§¨¥§©¨
ïä ,íãàä LôðaL äáLçnäå øeacä úBiúBà íbL¤©¦©¦§©©£¨¨¤§¤¤¨¨¨¥

,ïúeîöòå ïúeänî ,LôpaL úBcnäå ìëOäî úBëLîä- ©§¨¥©¥¤§©¦¤©¤¤¦¨¨§©§¨
,zecnde lkyd ly:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

.áé ÷øtdxyr"d zeize`y owfd epax xiaqd ,`i wxt ,mcewd wxta ¤¤
`ed jexa yecwd ly zeyecwd eizecnn zekynd od "zexn`n

ze`xwp ody zexnl ,okle) envr d"awd mr cegid zilkza zecgeind

zeize` ,xnelk .mi`xap ly lkyde dnkgd oipr odn deedzn ,zeize`

;mi`xap ly lkyde dnkgd oiprn dlrn dlrnl od "zexn`n dxyr"

j` ,zekynp od odn zeyecwd zecnd iabl wx "zeize`" ze`xwp od
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äðåîàäå ãåçéä øòù
øåáãä úåéúåà 'éçá úîàá ìáà
äîëç úåäîå úåâøãîî äìòî äìòîì àéä äìòî ìù
åðéîìöá íãà äùòð 'åéúåàå øîàîá éøäù 'éàøáðä ìëùå
ïåéìòä ìáäá 'éôà åà ìëùå äîëç ìòá íãàä àøáð 'åâå
ìáäå øåáãä ë"àå íééç úîùð åéôàá çôéå 'éúëãë ãáì
íãà úîùðáù ìëùäå äîëçä øå÷î àåä ïåéìòä
íéìåãâ íäù íé÷éãöä úåîùð ìë úììåëä ïåùàøä
'éçá ïä 'úé åøåáéã úåéúåàù éôì åðééäå úøùä éëàìîî
åúåäîá úåãçåéîä 'úé åéúåãîî úåéçå úåçë úåëùîä

òåõ÷ ïéàì äìòî äìòîì àåäù ãåçéä úéìëúá åúåîö
úåéúåà íùá åàø÷ð àìå íéàøáðáù äîëç úâøãîî
ïîöòáå ïãåáëá 'úé åéúåãî éáâì àìà íéàøáðä éáâì
äæî äæ íéðåù úåçëå úåéç úåëùîä éðéî á"ë ïä äðäå
ìëå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìë åàøáð ïäáù
àåøáì 'úé åúîëçå åðåöøá äìò êëù íëåúáù íéàåøáä
àìå úåçô àì à÷åã úåðåù úåëùîä éðéî á"ëá íìåòä
ïðúãë ïåùìå äôá úåòåá÷ä úåéúåà á"ë ïä ïäå øúåé
äëùîää øåéö ìò äøåî àéä áúëá ïúðåîúå] äøéöé 'ñá
ùôðáù äáùçîäå øåáãä úåéúåà íâù [ïî÷ì ù"îë
ïúåäîî ùôðáù 'åãîäå ìëùäî úåëùîä ïä íãàä

:à"îá ù"îë ïúåîöòå
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כ.1. ב, ˘ËÈÏ"‡2.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ובח"א ואותיות" מ"מאמר דלמטה מדרי' שזהו מוכח "אפילו" מדקאמר "לכאורה :
פ"ד באגה"ת עפמש"נ והבי' – ית'! וחכמתו ממח' כו' ופנימי' מתוכיותו הוא גו' דויפח פנימי'˘˙ÏÁ‰רפ"ב מבחי' Î"Á‡Âנמשכת

‰„¯È.'כו"˘"ÈÈÚ..3.להלן שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ראה
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ääâä
úåéúåà á"ëî úåàå úåà ìëù éôìå)
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä äøåúä
êëì úøçà úåàá êùîð åðéàù éèøô
äðåîúá àéä úåà ìë áúëá ïúðåîú íâ
øåéö ìò äøåîä úéèøô úãçåéî
çëäå 'åéçäå øåàä úåìâúäå äëùîää
êùîð àåä êéà åæ úåàá êùîðå äìâðä
åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãîî äìâúðå

:('åëå åúîëçå

(xzei `le zegt `l) zekynd ibeq a"k `wec mde (mi`xapd iabl `l

`exal d"awd ly eznkge epevxa dlr jk ,oky .zeize`d a"k od el`e

.zekynd ibeq a"ka mlerd z`

i ,jkl m`zda ,mxaibeq a"k wx mpyiy oeeik :dl`y xxerzdl dlek

cvik ,cala zekynd

lk mevr ieaix mdn deedzn

cg` mipey mi`xap ly jk

epax z`f xiaqi - ipydn

.a"i wxt ,df wxta owfd

`"hily x"enc` w"k zxrd:

) cere"f"treoaezzekix`

dxe`klc - dfa onwl 'iad

mipcd a"eike dxivi 'ql jiiy

'lzydd 'qadpte`e`le -

oipr 'ial ycwend xrya

cegid(`l` -oipr yibcny

lretae xzei cer cegidlkc :

wx md mi`xapda"k

."'eke zekynd

÷ø,dn ±íéàeøaäL ©¤©§¦
íäéðéîì íé÷lçúî± ¦§©§¦§¦¥¤

,mipeydúeììëaoebk ± ¦§¨
"ig"d oin e` "xacn"d oin
i`xapa illkd lcadd ±

,dfd mlerd,úeèøôáe- ¦§¨
oina .miihxt mipinae
igd oina :enk ,cg` illk

- ,dnecke zeter ,zeige zenda - mipin ibeq lk mpyi envr
:dyrp ,mipin daxd jk lk ly dl` ,xetqn miax milcad

íéôeøvä ééepL éãé-ìòzeize`dy drya .zeize` ly ± ©§¥¦¥©¥¦
zetxhvn odyke ,dfk oin deedzn ± miieqn sexivl zetxhvn

,xg` oin deedzn ± xg` sexivløkæpk ,úBøeîúe íéôelçå§¦¦§©¦§¨
.ìéòì,zexenze mitelig ly oiprd epyiy ,'` wxta xkfpk ± §¥

mpi` mdizenyy mi`xapde ,zxg` ze`a ztlgzn zg` ze`y
zexn`n dxyrn mzeig jynp ,"zexn`n dxyr"a mixkfp
,zexg` zeize`a zetlgzn zexn`n dxyrd zeize`y iciÎlr

,éèøt ãçéî çëå úeiç úëLîä àéä úBà ìk ék]zxrd ¦¨¦©§¨©©§Ÿ©§ª¨§¨¦
`"hily x"enc` w"koeik ± dyw dxe`kle" :f"nf milcaencin

ji`e ,mxagnegka:["uxzne ?mxaglúBiúBà eôøèöpLëe§¤¦§¨§¦
äáz úBéäì äaøä,cgia miax mipey zegek ,xnelk ±éæà ©§¥¦§¥¨£©

øtñî éôk íéëLîpä úeiçå úBçk éðéî éeaø ãálî¦§©¦¦¥Ÿ§©©¦§¨¦§¦¦§©
úàæ ãBò ,äázaL úBiúBàä,gek cer epyi ±ìò äìBòä ¨¦¤©¥¨Ÿ¨¨©

äðlk:`ede ,miihxtd zegekd lk lr dlerd ±çk úëLîä ª¨¨©§¨©Ÿ©

úBçkä éðéî ìk ãâðk äìe÷Le úììBkä úéììk úeiçå ïBéìò¤§§©§¨¦©¤¤§¨§¤¤¨¦¥©Ÿ
,ïäéab ìò äìBòå úBiúBàä ìL úBièøt úeiçäåly - §©©§¨¦¤¨¦§¨©©¥¤

,miihxtd zegekdàéäå,illkd zeigde gekdn ef dkynd ± §¦
ïzôøöîe ïzøaçî,miihxtd zegekd z` ztxvne zxagn ± §©¤§¨§¨¤§¨

ãçé1çk òétLäì , ©©§©§¦©Ÿ©
àøápä íìBòì úeiçå§©¨¨©¦§¨

Bììëì ,Bæ äáúa± §¥¨¦§¨
,illk ote`a mlerl

.åéèøôìåmi`xapl ± §¦§¨¨
.mleray miihxtdääâä

úBàå úBà ìkL éôìe)§¦¤¨¨
,äøBzä úBiúBà á"ëî¦¦©¨
çëå úeiç úëLîä àéä¦©§¨©©§Ÿ©
BðéàL éèøt ãçéî§ª¨§¨¦¤¥
,úøçà úBàa CLîð¦§¨§©¤¤
áúëa ïúðeîz íb Cëì§¨©§¨¨¦§¨
äðeîúa àéä úBà ìk ¯¨¦¦§¨

,úéèøt úãçéîxeiva - §ª¤¤§¨¦
,cgein ihxtäøBnä± ©¨

d`xn xe`d zpenzìò©
äëLîää øeiödfi`a ± ¦©©§¨¨

,dkyndd ote`e xeiv
úeiçäå øBàä úelbúäå§¦§©¨§©©
CLîðå äìâpä çkäå§©Ÿ©©¦§¤§¦§¨

éà ,Bæ úBàaàeä C §¥
åéúBcnî älbúðå CLîð¦§¨§¦§©¤¦¦¨
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨

:('eëå Búîëçå BðBöøe,xtqd mipta ,owfd epax `ian oldl - §§¨§¨§
"riwx idi") cg` xn`nn mi`xap ji` dnbec2mi`xapd (lynl

.zenlerd ly miillkde miihxtd`"hily x"enc` w"k zxrd:
"lcebemd mipiprdy enk mb cegid oipr'f lkc ,f"dera

minyd `av lke miriwxdriwx idic cg`d xn`nn 'ek zeig ±
."!! 'ebe,"'Bâå òé÷ø éäé" :øîàîaL úBáúa ,ìLî Cøc ïBâk§¤¤¨¨§¥¤§©£©§¦¨¦©§

ïäa eàøápL,"riwx idi" milna ±íéòé÷ø 'æ3àáö ìëå ¤¦§§¨¤§¦¦§¨§¨
íéîMä,minyay mi`xapd ±eðéúBaø øîàîk ,íäa øLà ©¨©¦£¤¨¤§©£©©¥

äëøáì-íðBøëæ4,íé÷çL" :,"miwgy" `xwpy riwxd -BaL ¦§¨¦§¨¨§¨¦¤
,ìeáæ ,'eëå íé÷écvì ïî úBðçBèå úBãîBò íéçøriwxd - ¥©¦§§£¨©©¦¦§§

,"leaf" `xwpy,'eëå çaæîe Lc÷nä úéáe íéìLeøé BaL¤§¨©¦¥©¦§¨¦§¥©§
,ïBëî,"oekn" `xwpy riwxd -úBøöBàå âìL úBøöBà BaL ¨¤§¤¤§§

,"'eëå ãøaepipr ,miriwxd zrayn cg` lkl yi ixd -illkd ¨¨§
,riwx `edy dnmipiprdemiihxtd± "miwgy"a :ea mi`vnpd

.d`ld jke "'eke milyexi" ± "leaf"a ,"'eke miigx"úeììkL¤§¨
íéòé÷øä,miriwx xeza illkd mzedn ±íéiçå eàøáð ¨§¦¦¦§§§©¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
÷ø áé ÷øôúåììëá íäéðéîì íé÷ìçúî íéàåøáäù

íéôåìéçå íéôåøéöä ééåðéù é"ò úåèøôáå
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä úåà ìë éë ì"ðë úåøåîúå
ãáìî éæà äáéú úåéäì äáøä úåéúåà åôøèöðùëå éèøô
úåéúåàä øôñî éôë íéëùîðä úåéçå úåçë éðéî éåáéø
ïåéìò çë úëùîä äðìåë ìò äìåòä úàæ ãåò äáéúáù
úåéçäå 'åçëä éðéî ìë ãâðë äìå÷ùå 'ììåëä úéììë úåéçå
ïúøáçî àéäå ïäéáâ ìò äìåòå úåéúåàä ìù úåéèøô
àøáðä íìåòì úåéçå çë òéôùäì ãçé ïúôøöîå

* åéèøôìå åììëì åæ äáéúá
øîàîáù 'åáéúá î"ã ïåâë
ïäá åàøáðù 'åâå òé÷ø éäé
íéîùä àáö ìëå íéòé÷ø 'æ
ì"æø øîàîë íäá øùà
íééçø åáù íé÷çù
ïî úåðçåèå úåãîåò
åáù ìåáæ 'åëå íé÷éãöì
çáæîå ÷î"äáå íéìùåøé

úåììëù 'åëå ãøá úåøöåàå âìù úåøöåà åáù ïåëî 'åëå
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'וכל א'. ותיבה ונברא דבר נעשים יחד) (ומצרפתן זל"ז. שייכים שנעשים – חבר מלשון "(מחברתן) :
ב. כ, חגיגה אחת חתיכה – מצרף ‰„ÔÂÈÓרש"י ÛÎ ‡Ï·Â."למעשה ולהלכה ובכ"מ ו.2.. א, ˘ËÈÏ"‡3.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

סיוע  ומזה הם רקיעים דז' ס"ל יודא ר' דגם משמע ב) (לב, ובזח"א  ב). יב, (חגיגה ור"ל יודא ר' במחלוקת ובכ"מ) ב. (י, הזוהר "כפסק
רפ"ג'. יסוה"ת הל' לרמב"ם מפרש וראה כו'. חדא אמר ומר פליגי דלא בחגיגה אדמו"ר 4.להמפרשים כ"ק ביאור ראה ב. יב, חגיגה

הפרק. לסוף שליט"א



פה fenz 'dÎ'c ipyÎoey`x mei Ð aiÎ`i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ד' ראשון יום
יום ראשון ֿ שני ד 'ֿ ה 'תמוז 

,176 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéúåà 'éçá úîàá ìáà,ht 'nr cr.à"îá ù"îë
פרק יא ֿ יב 

תמוז  ה' שני יום
פרק יב  ,ht 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéàåøáäù ÷ø áé ÷øô,178 'nr cr.ïîöò úåéúåàäî

àéä ¯ äìòî ìL øeacä úBiúBà úðéça ,úîàa ìáà£¨¤¡¤§¦©¦©¦¤©§¨¦
,íéàøápä ìëNå äîëç úeäîe úâøãnî äìòî äìòîì- §©§¨©§¨¦©§¥©¨¨§¨§¥¤©¦§¨¦

,lkydn dhnle mnec ly oipr ody mc`d zeize`k `ly
éøäLdaxda dlrnl od dlrnly xeaicd zeize`y di`x ± ¤£¥

dn `id mi`xapd lkyn
yúBiúBàå øîàîa§©£©§¦

eðîìöa íãà äNòð"©£¤¨¨§©§¥
ãàä àøáð ¯ "'Bâåìòa í §¦§¨¨¨¨©©

,ìëNå äîëçoeeike - ¨§¨¨¥¤
mi`a xeaicd zeize`ny
ody ixd ,lkye dnkg
dnkgn dlrn dlrnl

,lkyeelôà Bà± £¦
lkye dnkge mc`dy

eedzpïBéìòä ìáäa©¤¤¨¤§
:áéúëãk ,ãáìenk - §©§¦§¦

aezky1:åétàa çtiå"©¦©§©¨
"íéiç úîLð2- , ¦§©©¦

gtepy ,df "lad"ne
lra xevi deedzp ,mc`a

.dnkge lkyïk íàå± §¦¥
deedzp ladde xeaicdny
,lkye dnkg lra mc`

,ixdìáäå øeacä©¦§¤¤
øB÷î àeä ,ïBéìòä̈¤§§
ìëOäå äîëçä©¨§¨§©¥¤
,ïBLàøä íãà úîLðaL¤§¦§©¨¨¨¦

úììBkäly eznyp ± ©¤¤
zllek oey`xd mc`íéìBãb íäL ,íé÷écvä úBîLð ìk̈¦§©©¦¦¤¥§¦

.úøMä éëàìnîdpeilr dbixcn `ed mdly lkyd `linne ± ¦©§£¥©¨¥
ladde xeaicdn deedzd df lke ± mik`lnd lkyn mb xzei

,oeilrdúBðéça ïä Cøaúé Bøeac úBiúBàL éôì ,eðéäå§©§§¦¤¦¦¦§¨¥¥§¦
Búeäîa úBãçéîä ,Cøaúé åéúBcnî úeiçå úBçk úBëLîä©§¨Ÿ§©¦¦¨¦§¨¥©§ª¨§¨

àeäL ,ãeçiä úéìëúa Búeîöòå,jxazi ±äìòî äìòîì §©§§©§¦©¦¤§©§¨©§¨
.íéàøápaL äîëç úâøãnî õ÷ ïéàìzeize`d mb okle ± §¥¥¦©§¥©¨§¨¤©¦§¨¦

,mi`xap ly lkyde dnkgd oipra zekynpdíLa eàø÷ð àìå§Ÿ¦§§§¥
,íéàøápä éaâì "úBiúBà","zeize`" odl mi`xewy dn - ¦§©¥©¦§¨¦

od ,xen`k ,oky .mi`xap iabl df oi` ,lkye dnkgn dhnly
,lkyde dnkgd oiprn dlrn dlrnlåéúBcî éaâì àlà¤¨§©¥¦¨

.ïîöòáe ïãBáëa Cøaúé¦§¨¥¦§¨§©§¨
mya ze`xwp od ±
`l ody itk ,"zeize`"
zeize` xy`n xzei
mikynpd miielibe

.zecnn,äpäåd -zeize` §¦¥
,dlrnlyéðéî á"ë ïä¥¦¥

úBçëå úeiç úBëLîä©§¨©§Ÿ
ïäaL ,äfî äæ íéðBL¦¤¦¤¤¨¤
úBîìBòä ìk eàøáð¦§§¨¨¨
ìëå íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦§¨
,íëBúaL íéàeøaä©§¦¤§¨
BðBöøa äìò CkL¤¨¨¨¦§
àøáì Cøaúé Búîëçå§¨§¨¦§¨¥¦§Ÿ
éðéî á"ëa íìBòä̈¨§¦¥

úBëLîä,zegek ± ©§¨
úBçt àì ,à÷åc úBðBL©§¨Ÿ¨

.øúBé àìå,a"k xy`n ± §Ÿ¥
ïä ïäå3úBiúBà á"ë §¥¥¦

ìå äôa úBòeáwä,ïBL- ©§§¤§¨
,mc`d ly epeylae eita

ïðúãkepcnly enk ± §¦§©
äøéöé øôñad"awdy ± §¥¤§¦¨

dta zeize`d z` raw
.oeyleáúëa ïúðeîúe]ody itk ,azka zeize`d zpenz ± §¨¨¦§¨

`id "e" :oebk ± zlaewnd ozxeva (xn`na) dxeza zeriten
,"c"ei"dn jynpd ewe dlrnln "c"ei"øeiö ìò äøBî àéä¦¨©¦

,äëLîää,dkyndd ote` dfi`a -¯ [ïn÷ì øàaúiL Bîk ©©§¨¨§¤¦§¨¥§©¨
ïä ,íãàä LôðaL äáLçnäå øeacä úBiúBà íbL¤©¦©¦§©©£¨¨¤§¤¤¨¨¨¥

,ïúeîöòå ïúeänî ,LôpaL úBcnäå ìëOäî úBëLîä- ©§¨¥©¥¤§©¦¤©¤¤¦¨¨§©§¨
,zecnde lkyd ly:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

.áé ÷øtdxyr"d zeize`y owfd epax xiaqd ,`i wxt ,mcewd wxta ¤¤
`ed jexa yecwd ly zeyecwd eizecnn zekynd od "zexn`n

ze`xwp ody zexnl ,okle) envr d"awd mr cegid zilkza zecgeind

zeize` ,xnelk .mi`xap ly lkyde dnkgd oipr odn deedzn ,zeize`

;mi`xap ly lkyde dnkgd oiprn dlrn dlrnl od "zexn`n dxyr"

j` ,zekynp od odn zeyecwd zecnd iabl wx "zeize`" ze`xwp od
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äðåîàäå ãåçéä øòù
øåáãä úåéúåà 'éçá úîàá ìáà
äîëç úåäîå úåâøãîî äìòî äìòîì àéä äìòî ìù
åðéîìöá íãà äùòð 'åéúåàå øîàîá éøäù 'éàøáðä ìëùå
ïåéìòä ìáäá 'éôà åà ìëùå äîëç ìòá íãàä àøáð 'åâå
ìáäå øåáãä ë"àå íééç úîùð åéôàá çôéå 'éúëãë ãáì
íãà úîùðáù ìëùäå äîëçä øå÷î àåä ïåéìòä
íéìåãâ íäù íé÷éãöä úåîùð ìë úììåëä ïåùàøä
'éçá ïä 'úé åøåáéã úåéúåàù éôì åðééäå úøùä éëàìîî
åúåäîá úåãçåéîä 'úé åéúåãîî úåéçå úåçë úåëùîä

òåõ÷ ïéàì äìòî äìòîì àåäù ãåçéä úéìëúá åúåîö
úåéúåà íùá åàø÷ð àìå íéàøáðáù äîëç úâøãîî
ïîöòáå ïãåáëá 'úé åéúåãî éáâì àìà íéàøáðä éáâì
äæî äæ íéðåù úåçëå úåéç úåëùîä éðéî á"ë ïä äðäå
ìëå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìë åàøáð ïäáù
àåøáì 'úé åúîëçå åðåöøá äìò êëù íëåúáù íéàåøáä
àìå úåçô àì à÷åã úåðåù úåëùîä éðéî á"ëá íìåòä
ïðúãë ïåùìå äôá úåòåá÷ä úåéúåà á"ë ïä ïäå øúåé
äëùîää øåéö ìò äøåî àéä áúëá ïúðåîúå] äøéöé 'ñá
ùôðáù äáùçîäå øåáãä úåéúåà íâù [ïî÷ì ù"îë
ïúåäîî ùôðáù 'åãîäå ìëùäî úåëùîä ïä íãàä

:à"îá ù"îë ïúåîöòå
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כ.1. ב, ˘ËÈÏ"‡2.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ובח"א ואותיות" מ"מאמר דלמטה מדרי' שזהו מוכח "אפילו" מדקאמר "לכאורה :
פ"ד באגה"ת עפמש"נ והבי' – ית'! וחכמתו ממח' כו' ופנימי' מתוכיותו הוא גו' דויפח פנימי'˘˙ÏÁ‰רפ"ב מבחי' Î"Á‡Âנמשכת

‰„¯È.'כו"˘"ÈÈÚ..3.להלן שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ראה

fenz 'd ipy mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
úåéúåà á"ëî úåàå úåà ìëù éôìå)
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä äøåúä
êëì úøçà úåàá êùîð åðéàù éèøô
äðåîúá àéä úåà ìë áúëá ïúðåîú íâ
øåéö ìò äøåîä úéèøô úãçåéî
çëäå 'åéçäå øåàä úåìâúäå äëùîää
êùîð àåä êéà åæ úåàá êùîðå äìâðä
åðåöøå ä"á÷ä ìù åéúåãîî äìâúðå

:('åëå åúîëçå

(xzei `le zegt `l) zekynd ibeq a"k `wec mde (mi`xapd iabl `l

`exal d"awd ly eznkge epevxa dlr jk ,oky .zeize`d a"k od el`e

.zekynd ibeq a"ka mlerd z`

i ,jkl m`zda ,mxaibeq a"k wx mpyiy oeeik :dl`y xxerzdl dlek

cvik ,cala zekynd

lk mevr ieaix mdn deedzn

cg` mipey mi`xap ly jk

epax z`f xiaqi - ipydn

.a"i wxt ,df wxta owfd

`"hily x"enc` w"k zxrd:

) cere"f"treoaezzekix`

dxe`klc - dfa onwl 'iad

mipcd a"eike dxivi 'ql jiiy

'lzydd 'qadpte`e`le -

oipr 'ial ycwend xrya

cegid(`l` -oipr yibcny

lretae xzei cer cegidlkc :

wx md mi`xapda"k

."'eke zekynd

÷ø,dn ±íéàeøaäL ©¤©§¦
íäéðéîì íé÷lçúî± ¦§©§¦§¦¥¤

,mipeydúeììëaoebk ± ¦§¨
"ig"d oin e` "xacn"d oin
i`xapa illkd lcadd ±

,dfd mlerd,úeèøôáe- ¦§¨
oina .miihxt mipinae
igd oina :enk ,cg` illk

- ,dnecke zeter ,zeige zenda - mipin ibeq lk mpyi envr
:dyrp ,mipin daxd jk lk ly dl` ,xetqn miax milcad

íéôeøvä ééepL éãé-ìòzeize`dy drya .zeize` ly ± ©§¥¦¥©¥¦
zetxhvn odyke ,dfk oin deedzn ± miieqn sexivl zetxhvn

,xg` oin deedzn ± xg` sexivløkæpk ,úBøeîúe íéôelçå§¦¦§©¦§¨
.ìéòì,zexenze mitelig ly oiprd epyiy ,'` wxta xkfpk ± §¥

mpi` mdizenyy mi`xapde ,zxg` ze`a ztlgzn zg` ze`y
zexn`n dxyrn mzeig jynp ,"zexn`n dxyr"a mixkfp
,zexg` zeize`a zetlgzn zexn`n dxyrd zeize`y iciÎlr

,éèøt ãçéî çëå úeiç úëLîä àéä úBà ìk ék]zxrd ¦¨¦©§¨©©§Ÿ©§ª¨§¨¦
`"hily x"enc` w"koeik ± dyw dxe`kle" :f"nf milcaencin

ji`e ,mxagnegka:["uxzne ?mxaglúBiúBà eôøèöpLëe§¤¦§¨§¦
äáz úBéäì äaøä,cgia miax mipey zegek ,xnelk ±éæà ©§¥¦§¥¨£©

øtñî éôk íéëLîpä úeiçå úBçk éðéî éeaø ãálî¦§©¦¦¥Ÿ§©©¦§¨¦§¦¦§©
úàæ ãBò ,äázaL úBiúBàä,gek cer epyi ±ìò äìBòä ¨¦¤©¥¨Ÿ¨¨©

äðlk:`ede ,miihxtd zegekd lk lr dlerd ±çk úëLîä ª¨¨©§¨©Ÿ©

úBçkä éðéî ìk ãâðk äìe÷Le úììBkä úéììk úeiçå ïBéìò¤§§©§¨¦©¤¤§¨§¤¤¨¦¥©Ÿ
,ïäéab ìò äìBòå úBiúBàä ìL úBièøt úeiçäåly - §©©§¨¦¤¨¦§¨©©¥¤

,miihxtd zegekdàéäå,illkd zeigde gekdn ef dkynd ± §¦
ïzôøöîe ïzøaçî,miihxtd zegekd z` ztxvne zxagn ± §©¤§¨§¨¤§¨

ãçé1çk òétLäì , ©©§©§¦©Ÿ©
àøápä íìBòì úeiçå§©¨¨©¦§¨

Bììëì ,Bæ äáúa± §¥¨¦§¨
,illk ote`a mlerl

.åéèøôìåmi`xapl ± §¦§¨¨
.mleray miihxtdääâä

úBàå úBà ìkL éôìe)§¦¤¨¨
,äøBzä úBiúBà á"ëî¦¦©¨
çëå úeiç úëLîä àéä¦©§¨©©§Ÿ©
BðéàL éèøt ãçéî§ª¨§¨¦¤¥
,úøçà úBàa CLîð¦§¨§©¤¤
áúëa ïúðeîz íb Cëì§¨©§¨¨¦§¨
äðeîúa àéä úBà ìk ¯¨¦¦§¨

,úéèøt úãçéîxeiva - §ª¤¤§¨¦
,cgein ihxtäøBnä± ©¨

d`xn xe`d zpenzìò©
äëLîää øeiödfi`a ± ¦©©§¨¨

,dkyndd ote`e xeiv
úeiçäå øBàä úelbúäå§¦§©¨§©©
CLîðå äìâpä çkäå§©Ÿ©©¦§¤§¦§¨

éà ,Bæ úBàaàeä C §¥
åéúBcnî älbúðå CLîð¦§¨§¦§©¤¦¦¨
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨

:('eëå Búîëçå BðBöøe,xtqd mipta ,owfd epax `ian oldl - §§¨§¨§
"riwx idi") cg` xn`nn mi`xap ji` dnbec2mi`xapd (lynl

.zenlerd ly miillkde miihxtd`"hily x"enc` w"k zxrd:
"lcebemd mipiprdy enk mb cegid oipr'f lkc ,f"dera

minyd `av lke miriwxdriwx idic cg`d xn`nn 'ek zeig ±
."!! 'ebe,"'Bâå òé÷ø éäé" :øîàîaL úBáúa ,ìLî Cøc ïBâk§¤¤¨¨§¥¤§©£©§¦¨¦©§

ïäa eàøápL,"riwx idi" milna ±íéòé÷ø 'æ3àáö ìëå ¤¦§§¨¤§¦¦§¨§¨
íéîMä,minyay mi`xapd ±eðéúBaø øîàîk ,íäa øLà ©¨©¦£¤¨¤§©£©©¥

äëøáì-íðBøëæ4,íé÷çL" :,"miwgy" `xwpy riwxd -BaL ¦§¨¦§¨¨§¨¦¤
,ìeáæ ,'eëå íé÷écvì ïî úBðçBèå úBãîBò íéçøriwxd - ¥©¦§§£¨©©¦¦§§

,"leaf" `xwpy,'eëå çaæîe Lc÷nä úéáe íéìLeøé BaL¤§¨©¦¥©¦§¨¦§¥©§
,ïBëî,"oekn" `xwpy riwxd -úBøöBàå âìL úBøöBà BaL ¨¤§¤¤§§

,"'eëå ãøaepipr ,miriwxd zrayn cg` lkl yi ixd -illkd ¨¨§
,riwx `edy dnmipiprdemiihxtd± "miwgy"a :ea mi`vnpd

.d`ld jke "'eke milyexi" ± "leaf"a ,"'eke miigx"úeììkL¤§¨
íéòé÷øä,miriwx xeza illkd mzedn ±íéiçå eàøáð ¨§¦¦¦§§§©¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
÷ø áé ÷øôúåììëá íäéðéîì íé÷ìçúî íéàåøáäù

íéôåìéçå íéôåøéöä ééåðéù é"ò úåèøôáå
ãçåéî çëå úåéç úëùîä àéä úåà ìë éë ì"ðë úåøåîúå
ãáìî éæà äáéú úåéäì äáøä úåéúåà åôøèöðùëå éèøô
úåéúåàä øôñî éôë íéëùîðä úåéçå úåçë éðéî éåáéø
ïåéìò çë úëùîä äðìåë ìò äìåòä úàæ ãåò äáéúáù
úåéçäå 'åçëä éðéî ìë ãâðë äìå÷ùå 'ììåëä úéììë úåéçå
ïúøáçî àéäå ïäéáâ ìò äìåòå úåéúåàä ìù úåéèøô
àøáðä íìåòì úåéçå çë òéôùäì ãçé ïúôøöîå

* åéèøôìå åììëì åæ äáéúá
øîàîáù 'åáéúá î"ã ïåâë
ïäá åàøáðù 'åâå òé÷ø éäé
íéîùä àáö ìëå íéòé÷ø 'æ
ì"æø øîàîë íäá øùà
íééçø åáù íé÷çù
ïî úåðçåèå úåãîåò
åáù ìåáæ 'åëå íé÷éãöì
çáæîå ÷î"äáå íéìùåøé

úåììëù 'åëå ãøá úåøöåàå âìù úåøöåà åáù ïåëî 'åëå
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'וכל א'. ותיבה ונברא דבר נעשים יחד) (ומצרפתן זל"ז. שייכים שנעשים – חבר מלשון "(מחברתן) :
ב. כ, חגיגה אחת חתיכה – מצרף ‰„ÔÂÈÓרש"י ÛÎ ‡Ï·Â."למעשה ולהלכה ובכ"מ ו.2.. א, ˘ËÈÏ"‡3.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

סיוע  ומזה הם רקיעים דז' ס"ל יודא ר' דגם משמע ב) (לב, ובזח"א  ב). יב, (חגיגה ור"ל יודא ר' במחלוקת ובכ"מ) ב. (י, הזוהר "כפסק
רפ"ג'. יסוה"ת הל' לרמב"ם מפרש וראה כו'. חדא אמר ומר פליגי דלא בחגיגה אדמו"ר 4.להמפרשים כ"ק ביאור ראה ב. יב, חגיגה

הפרק. לסוף שליט"א



fenzפו 'e iyily mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ו' שלישי יום
פרק יב  ,178 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîâåã î"ã ïä éë,v 'nr cr.äìòúéå êøáúé

"'eëå òé÷ø éäé" øîàîaL ,elà úBáz úeììëa íéîi÷å§©¨¦¦§¨¥¥¤§©£©§¦¨¦©§
zray eedzp ,'ebe "riwx idi" milna melbd illkd xe`a ±

xeza miriwxdllkmiriwx ly5;éèøôe'æaL íéàeøaä §¨¥©§¦¤§
íéòé÷ø6,óeøö äæéàî íi÷å éçå íäî èøt ìk àøáð §¦¦¦§¨¨§¨¥¤§©§©¨¥¥¤¥

,elà úBázî úBiúBà¦¦¥¥
ïäéôelç Bà¦¥¤

ïäL ,ïäéúBøeîúe± §¥¤¤¥
mditelige mitexivd

,mdizexenzeúðéça éôk§¦§¦©
éèøtä àøápä úeiç©©¦§¨©§¨¦

.àeääsexiv eze`ay ± ©
wiiecna deedzn miieqn
mini`znd zeigde gekd
eze` ly ezeigl miyxcpe

.`xapéepL ìk ék¦¨¦
úákøä àeä ,óeøö¥©§¨©
úeiçäå úBçkä úâéøàå©£¦©©Ÿ§©©

,éepLa,lynl - §¦
gekde zeigd ,myd) "oa`" dlnl zetxhvnd ,oÎaÎ` zeize`d
;oÎaÎ` :df xcq itl `ed sexivdyk `wec df ixd ± (oa` ly
ly xg` sexiv lawzn ,dpzyn zeize`d xcqy drya j`
,`linne ,zeize` oze` ody oeeiky zexnl ± zeize` yly
xg` dakxd ote`a dfy oeeik j` ± zegek oze` mb ,dxe`kl

,zeige gek ly xg` beq dfn deedzn ,zegek lyúBà ìkL¤¨

óeøöa úîãBwä`id "`"dy ,"oa`" dlna :dnbecl ± ©¤¤©¥
,ef dln sexiva dpey`xdøwòä àéäå úøáBbä àéä¦©¤¤§¦¨¦¨

,Bæ äàéøáaixwird gek `ed ,dpey`xd ze`d ly gekd - ¦§¦¨
,cqg ly gek `ed m` ± zegekd zbix`e zakxda iy`xde
;zexabzda `ed cqgd
eze` ixd ,xg` gek m`e
,zexabzda `ed gek

øàMäå,zeize`d x`y ± §©§¨
,ze`han ody zegekde

äéìà úBìôèze`l ± §¥¥¤¨
,dpey`xd (gekl)

,døBàa úBììëðåly - §¦§¨§¨
ze` dze`7,äæ-éãé-ìòå§©§¥¤

`ed zeize`d sexivy ±
dpey`xd ze`de ,xg`
,zxg` `id df sexiva

.äLãç äiøa úàøáð± ¦§¥§¦¨£¨¨
xg` sexiva xacd jky

.zeize` ly,ïäéúBøeîz Bà úBiúBà éôelça ïëåze`yk - §¥§¦¥¦§¥¤
"r" ze`a ztlgzn dnbecl "`"wx `l o`ky ,dnecke ,

opyi ycgd sexivay `l` ,zeize` oze` ly otexiv dpeyy
,zencewd zeize`d z` zetilgnd ,ixnbl zexg` zeize` xak
íéàøápä Cøòa äìònä éúeçt úBLãç úBàéøa úBàøáð¦§¨§¦£¨§¥©©£¨§¤¤©¦§¨¦

.ïîöò úBiúBàäî¥¨¦©§¨

ïî õøàa äìéla øéànä øBà úîâec ,ìLî-Cøc ïä ék¦¥¤¤¨¨§©©¥¦©©§¨¨¨¤¦
õøàä ìòL øBà àöîðå ,LîMäî àeä çøiä øBàå ,çøiä©¨¥©§©¨¥©¥©¤¤§¦§¨¤©¨¨¤

,dpald on xi`nd ±.LîMä ìL øBàä øBà àeäxe`d `l ± ¨¤©¤¤
exe` lawny xacn uvepznd xe` `l` ,dnvr ynyd ly

.ynydnLnî äëëå§¨¨©¨
úBiúBàä ,ìLî-Cøc¤¤¨¨¨¦
úeììk ïä úBøîànaL¤©©£¨¥§¨
øBàäå úeiçä úëLîä©§¨©©©§¨
ìL åéúBcnî çkäå§©Ÿ©¦¦¨¤

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
ïéàî úBîìBòä àøáì¦§Ÿ¨¨¥©¦
ïîi÷ìe ïúBéçäìe ,Léì§¥§©£¨§©§¨
BðBöø CLî ïîæ ìk̈§©¤¤§

.Cøaúéeigi mdy ± ¦§¨¥
ef zillk zeig .eniiwzie
"zexn`n"dn d`a

.mnvrúeììkîe¦§¨

,Bfä äìBãb äøàäå äëLîä,mnvr "zexn`n"dny -øéàä ©§¨¨§¤¨¨§¨©¥¦
éLîäå 'ä,da àöBik äéúBãìBz äpnî C,ef dkynd ly - §¦§¦¦¤¨§¤¨©¥¨

,äéôðòå,zillkd dkyndd ly -úëLîäå úBãìBz ïäL ©£¨¤¨¤¥§§©§¨©
,úBiúBàäî øBàä,"zexn`n"ay -ïä ïäåzex`dd ± ¨¥¨¦§¥¥

,zeclez zpigaayéôelç¦¥
,ïäéúBøeîúe úBiúBà¦§¥¤

ïäa àøáe,"zeclez"a ± ¨¨¨¤
zexenzde miteligd mdy

,zeize`d lyíéàeøa§¦
ïëå .íìBò ìëaL íéèøt§¨¦¤§¨¨§¥

,ãBò 'ä øéàäote`a - ¥¦
(zeize`dn) sqepéLîäåC §¦§¦

äøàäc äøàä ãéøBäå§¦¤¨¨§¤¨¨
äøàäc,xaec lirl ± §¤¨¨

dpald xe` lynk dfy
xe` ,ux`d lr xi`nd
dx`dn dx`d `edy
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åìà úåáéú úåììëá íéîéé÷å íééçå åàøáð íéòé÷øä
íéòé÷ø 'æáù íéàåøáä éèøôå 'åëå òé÷ø éäé øîàîáù
úåéúåà óåøéö äæéàî íéé÷å éçå íäî èøô ìë àøáð
'éçá éôë ïäù ïäéúåøåîúå ïäéôåìéç åà åìà úåáéúî
àåä óåøéö éåðéù ìë éë àåää éèøôä àøáðä úåéç
úåà ìëù éåðéùá úåéçäå 'åçåëä úâéøàå úáëøä
äàéøáá ø÷éòä àéäå úøáåâä àéä óåøéöá úîãå÷ä
úàøáð æ"éòå äøåàá úåììëðå äéìà úåìéôè øàùäå åæ
ïäéúåøåîú åà úåéúåà éôåìéçá ïëå äùãç äéøá
íéàøáðä êøòá äìòîä éúåçô 'åùãç úåàéøá úåàøáð

ïîöò úåéúåàäî

äìéìá øéàîä øåà úîâåã î"ã ïä éë
øåà àöîðå ùîùäî àåä çøéä øåàå çøéä ïî õøàá
ùîî äëëå ùîùä ìù øåàä øåà àåä õøàä ìòù
úåéçä úëùîä úåììë ïä úåøîàîáù úåéúåàä î"ã
'åîìåòä àåøáì ä"á÷ä ìù åéúåãîî çëäå øåàäå
'úé åðåöø êùî æ"ë ïîéé÷ìå ïúåéçäìå ùéì ïéàî
êéùîäå 'ä øéàä åæä äìåãâ äøàäå äëùîä úåììëîå
úåãìåú ïäù äéôðòå äá àöåéë äéúåãìåú äðîî
úåéúåà éôåìéç ïä ïäå úåéúåàäî øåàä úëùîäå
íìåò ìëáù íéèøô íéàåøá ïäá àøáå ïäéúåøåîúå
äøàäã äøàäã äøàä ãéøåäå êéùîäå ãåò 'ä øéàä ïëå
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.5:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כי בזה, הדיוק (שחקים Ë¯Ù"וי"ל בלה"ק לו שיקראו משמו ונתהווה נקרא וכו') (דשחקים הרקיע
ספ"א". לעיל עיין ˘ËÈÏ"‡6.וכו'). ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כנ"ל עצמו. הרקיע "כולל :.7‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ יובן "עפ"ז :

א)". קה, (שבת התורה מן שהוא שאחז"ל ועד הר"ת ענין

fenz 'f iriax mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ז' רביעי יום
פרק א  ,180 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùúä úøâà,`v 'nr cr.àúééøáä ì"ëò

minevnvle dbixcnl cxei dfy xaecn o`k eli`e ,ynydn
`ede ,xzei cer mikenp
± dx`dc dx`dc dx`d

,ziyily dx`dúBøàäî¥¤¨
.úBiúBàäxe`dn ± ¨¦

edf ± zeize`dn xi`nd
.dx`dc dx`dc dx`d

éLîä ïëå,ãBò Cz` - §¥¦§¦
'eke dx`ddn dx`dd
ähî ähîì ãò ãéøBäå§¦©§©¨©¨

ìzLä úðéçáa,úeìL- ¦§¦©¦§©§§
zrah lky ,zlylyk

,dzncewn dkenpLnî íîBcä àøápL ãòmixacd ± ©¤¦§¨©¥©¨
,zeig lk mda d`xp `ly minnecdïäéúBîLe ,øôòå íéðáàk©£¨¦§¨¨§¥¤

"øôò"å "ïáà"wxta xkfpk ,utgd ly ezeig `ed mydy ± ¤¤§¨¨
,oey`xdíéôelç íä¥¦¦

úBøeîúe 'eë íéôelçc§¦¦§
,'eë úBøeîúc,xnelk - ¦§

zetlgzn zeize`dy
,xzeie dipy mrtøkæpk©¦§¨

:ìéòìezeigy ,ixd - §¥
,`xap lk ly eze`ivne
,"'d xac" ly zeize`d od
ze`ivna lha `xapde
lky jk ,"'ied xac"l
zcge`ne dlha d`ixad

.jxazi ez`
älòúéå Cøaúé 'ä úøæòa éðL ÷ìç íìLð¦§©¥¤¥¦§¤§©¦§¨¥§¦§©¤

äáeLzä úøbà íLa àø÷pä éLéìL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤§¦¦©¦§¨§¥¦¤¤©§¨
zxb`" `ed ,"`ipz"d xtq ly ,iyilyd wlgl dxvw dncwd xeza

,"jexr ogleyde `ipzd lra" `xwp owfd epax :oiivl ie`x ,"daeyzd

lra"e ,dxezd zeinipta wqet - "`ipzd lra" :yxtn `"hily iaxde

dlbpa wqet - "jexr ogleyd

.dxezc

eizegiya dxni` dpyi

mcewd iaxd ly zeyecwd

zegiyd xtq) ocrÎeznyp

,(jli`e 142 cenr `"yz'd

."jexr ogley"d iwlg drax` cbpk md "`ipz"d iwlg drax`y

iyilyd wlgl ,"daeyzd zxb`" ,iyilyd wlgd ly ezekiiy z`

zeciqg it lr mb `"hily iaxd xiaqn ,("xfrd oa`") "jexr ogley"ay

:dlbp it lr mbe

zxb`"ay 'c wxta oldl mi`ex ep`y dn itl df ixd ,zeciqg itÎlr

d`lir daeyze d`zz daeyz ,daeyza mipte`d ipyy ,"daeyzd

od ,daeyzd oipr lk okeza zellekd ,(dpeilr daeyze dpezgz daeyz)

'dd ,d`lir 'de ,dpexg`d 'dd ,d`zz 'd ,'ied myay "d" zeize`d izy

."dpia"e "zekln" ,"miyp" xcqd df ixd - ok m`e ,dpey`xd

zkqn - dixg`le ,oihib zkqn `a dligzay ,`ed q"ya xcqdy myke

iptn (zeipynd yexitl ezncwda xne` m"anxdy itk) edfy ,oiyeciw

,("xg` yi`l dzide ezian d`vie") "dzide d`vie" xn`p weqtay

df jxc lre ;oiyeciw ,"dzide" jk xg`e ,oihib ,oiyexib - "d`vie" dligza

" did dligzay ,minid ixac xcqayxbiedax yxcnae ,"mc`d z`

l`xyi zak" oiyexib oeyln "yxbie"y aezk 'g `wqt `"k dyxt ziy`xa

did ,dxez ozn zrya ,okn xg`le .ozgzdl oiicr dlekiy ,"dyxbzpy

,oey`x wlg "`ipz"a aezky itk ,"oiyeciw" oeyln ,"eizeevna epycw"

itke) "il zycewn z` ixd" xne` ycwndy oiyeciw enk dfy ,e"n wxt

- zeipgexa "miyp"l rbepa xcqd mb ixd jk - ('i wxta oldl xne` `edy

."daeyz"l zekiiyd zpaen `linne ,"oihib" ixg` `a "oiyeciw"d oipry

gxkdd ony `l` - oiyexib ixg` oiyeciw zeidl did leki cvik ,oky

xyt` i`y ,"`ipz"a f"i wxta xne`y itk ,daeyzd oipr miizpia didiy

.daeyzd oipr df iptl didiy ilan 'ied zcear oipr didiy

- `hg iciÎlr : cere z`f

dgley"mkn`: aezkk) "

,("mkn` dgley mkrytae"

,oiyexibd oipr - "dgley"

iciÎlre ,"ezian dglye"

daeyz'd xn` dk" ixd ,

iptl didy ,oiyexibd oipr ,zezixkd xtqy ,"mkn` zezixk xtq dfi`

oipr zekiiy lr zyxetn di`x `xnbdn mb :ynn dlbpae .lhazn - df

zxne` (a ,et `nei) `xnbdy itk ,oiyexib ixg`y oiyeciwl daeyzd

weqtdn `iane ,dxezay dyrzÎ`l dgec daeyzy ,xne` opgei iaxy

xg` yi`l ez`n dklde ezy` z` yi` glyi od xn`l" (` ,b dinxi)

jexa yecwd xne` - "il` iaeye miax mirx zipf z`e ,cer dil` aeyid

oey`xd dlra lkei `l" ly oiprd dgec daeyzd oipry ,xnelk .`ed

oiyeciwd oipr `ed daeyzd oipry ,`xnbdn xexa ixd ."dzgwl aeyl

.oiyexib ixg`yxtq ly iyilyd wlgd zekiiy o`kn ,`eti` ,dxexa

" - ,"`ipz"ddaeyzd zxb`- "jexr ogley"d ly iyilyd wlgl ,"

"xfrd oa`."miyp" ly mipiprd - "

øtàéðz .à ÷,`ziixaa epcnl ±óBñazkqn ±àîBé1: ¤¤©§¨§¨
ìL,íä äøtk é÷elç äLlr mc`l zpzipd dxtkd ote`a - §Ÿ¨¦¥©¨¨¥

beqn dxiar xar m` :zepey mikxc yly opyi ,`hgy `hg
beqn `id dxiard m`e ,dxtk ly miieqn ote` miiw ,miieqn

,xg` `ed dxtkd ote` mb ,xg`:ãçà ìk íò äáeLúe- §¨¦¨¤¨
oipr yxcp ,dxtk ly ote` lk mr cgi .dxtkd ipte` zylya

:daeyzdäNò-úåöî ìò øáòdidy dyrÎzevn miiw `l ± ¨©©¦§©£¥
,dniiwl aiiegnáLådaeyza xfge ±ãò íMî ææ Bðéà §¨¥¨¦¨©

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

äðåîàäå ãåçéä øòù
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éðù ÷ìç íìùð
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àéðú à ÷øôäøôë é÷åìç äùìù àîåé óåñá
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א.1. פו,



פז fenz 'e iyily mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ו' שלישי יום
פרק יב  ,178 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîâåã î"ã ïä éë,v 'nr cr.äìòúéå êøáúé

"'eëå òé÷ø éäé" øîàîaL ,elà úBáz úeììëa íéîi÷å§©¨¦¦§¨¥¥¤§©£©§¦¨¦©§
zray eedzp ,'ebe "riwx idi" milna melbd illkd xe`a ±

xeza miriwxdllkmiriwx ly5;éèøôe'æaL íéàeøaä §¨¥©§¦¤§
íéòé÷ø6,óeøö äæéàî íi÷å éçå íäî èøt ìk àøáð §¦¦¦§¨¨§¨¥¤§©§©¨¥¥¤¥

,elà úBázî úBiúBà¦¦¥¥
ïäéôelç Bà¦¥¤

ïäL ,ïäéúBøeîúe± §¥¤¤¥
mditelige mitexivd

,mdizexenzeúðéça éôk§¦§¦©
éèøtä àøápä úeiç©©¦§¨©§¨¦

.àeääsexiv eze`ay ± ©
wiiecna deedzn miieqn
mini`znd zeigde gekd
eze` ly ezeigl miyxcpe

.`xapéepL ìk ék¦¨¦
úákøä àeä ,óeøö¥©§¨©
úeiçäå úBçkä úâéøàå©£¦©©Ÿ§©©

,éepLa,lynl - §¦
gekde zeigd ,myd) "oa`" dlnl zetxhvnd ,oÎaÎ` zeize`d
;oÎaÎ` :df xcq itl `ed sexivdyk `wec df ixd ± (oa` ly
ly xg` sexiv lawzn ,dpzyn zeize`d xcqy drya j`
,`linne ,zeize` oze` ody oeeiky zexnl ± zeize` yly
xg` dakxd ote`a dfy oeeik j` ± zegek oze` mb ,dxe`kl

,zeige gek ly xg` beq dfn deedzn ,zegek lyúBà ìkL¤¨

óeøöa úîãBwä`id "`"dy ,"oa`" dlna :dnbecl ± ©¤¤©¥
,ef dln sexiva dpey`xdøwòä àéäå úøáBbä àéä¦©¤¤§¦¨¦¨

,Bæ äàéøáaixwird gek `ed ,dpey`xd ze`d ly gekd - ¦§¦¨
,cqg ly gek `ed m` ± zegekd zbix`e zakxda iy`xde
;zexabzda `ed cqgd
eze` ixd ,xg` gek m`e
,zexabzda `ed gek

øàMäå,zeize`d x`y ± §©§¨
,ze`han ody zegekde

äéìà úBìôèze`l ± §¥¥¤¨
,dpey`xd (gekl)

,døBàa úBììëðåly - §¦§¨§¨
ze` dze`7,äæ-éãé-ìòå§©§¥¤

`ed zeize`d sexivy ±
dpey`xd ze`de ,xg`
,zxg` `id df sexiva

.äLãç äiøa úàøáð± ¦§¥§¦¨£¨¨
xg` sexiva xacd jky

.zeize` ly,ïäéúBøeîz Bà úBiúBà éôelça ïëåze`yk - §¥§¦¥¦§¥¤
"r" ze`a ztlgzn dnbecl "`"wx `l o`ky ,dnecke ,

opyi ycgd sexivay `l` ,zeize` oze` ly otexiv dpeyy
,zencewd zeize`d z` zetilgnd ,ixnbl zexg` zeize` xak
íéàøápä Cøòa äìònä éúeçt úBLãç úBàéøa úBàøáð¦§¨§¦£¨§¥©©£¨§¤¤©¦§¨¦

.ïîöò úBiúBàäî¥¨¦©§¨

ïî õøàa äìéla øéànä øBà úîâec ,ìLî-Cøc ïä ék¦¥¤¤¨¨§©©¥¦©©§¨¨¨¤¦
õøàä ìòL øBà àöîðå ,LîMäî àeä çøiä øBàå ,çøiä©¨¥©§©¨¥©¥©¤¤§¦§¨¤©¨¨¤

,dpald on xi`nd ±.LîMä ìL øBàä øBà àeäxe`d `l ± ¨¤©¤¤
exe` lawny xacn uvepznd xe` `l` ,dnvr ynyd ly

.ynydnLnî äëëå§¨¨©¨
úBiúBàä ,ìLî-Cøc¤¤¨¨¨¦
úeììk ïä úBøîànaL¤©©£¨¥§¨
øBàäå úeiçä úëLîä©§¨©©©§¨
ìL åéúBcnî çkäå§©Ÿ©¦¦¨¤

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
ïéàî úBîìBòä àøáì¦§Ÿ¨¨¥©¦
ïîi÷ìe ïúBéçäìe ,Léì§¥§©£¨§©§¨
BðBöø CLî ïîæ ìk̈§©¤¤§

.Cøaúéeigi mdy ± ¦§¨¥
ef zillk zeig .eniiwzie
"zexn`n"dn d`a

.mnvrúeììkîe¦§¨

,Bfä äìBãb äøàäå äëLîä,mnvr "zexn`n"dny -øéàä ©§¨¨§¤¨¨§¨©¥¦
éLîäå 'ä,da àöBik äéúBãìBz äpnî C,ef dkynd ly - §¦§¦¦¤¨§¤¨©¥¨

,äéôðòå,zillkd dkyndd ly -úëLîäå úBãìBz ïäL ©£¨¤¨¤¥§§©§¨©
,úBiúBàäî øBàä,"zexn`n"ay -ïä ïäåzex`dd ± ¨¥¨¦§¥¥

,zeclez zpigaayéôelç¦¥
,ïäéúBøeîúe úBiúBà¦§¥¤

ïäa àøáe,"zeclez"a ± ¨¨¨¤
zexenzde miteligd mdy

,zeize`d lyíéàeøa§¦
ïëå .íìBò ìëaL íéèøt§¨¦¤§¨¨§¥

,ãBò 'ä øéàäote`a - ¥¦
(zeize`dn) sqepéLîäåC §¦§¦

äøàäc äøàä ãéøBäå§¦¤¨¨§¤¨¨
äøàäc,xaec lirl ± §¤¨¨

dpald xe` lynk dfy
xe` ,ux`d lr xi`nd
dx`dn dx`d `edy
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åìà úåáéú úåììëá íéîéé÷å íééçå åàøáð íéòé÷øä
íéòé÷ø 'æáù íéàåøáä éèøôå 'åëå òé÷ø éäé øîàîáù
úåéúåà óåøéö äæéàî íéé÷å éçå íäî èøô ìë àøáð
'éçá éôë ïäù ïäéúåøåîúå ïäéôåìéç åà åìà úåáéúî
àåä óåøéö éåðéù ìë éë àåää éèøôä àøáðä úåéç
úåà ìëù éåðéùá úåéçäå 'åçåëä úâéøàå úáëøä
äàéøáá ø÷éòä àéäå úøáåâä àéä óåøéöá úîãå÷ä
úàøáð æ"éòå äøåàá úåììëðå äéìà úåìéôè øàùäå åæ
ïäéúåøåîú åà úåéúåà éôåìéçá ïëå äùãç äéøá
íéàøáðä êøòá äìòîä éúåçô 'åùãç úåàéøá úåàøáð

ïîöò úåéúåàäî

äìéìá øéàîä øåà úîâåã î"ã ïä éë
øåà àöîðå ùîùäî àåä çøéä øåàå çøéä ïî õøàá
ùîî äëëå ùîùä ìù øåàä øåà àåä õøàä ìòù
úåéçä úëùîä úåììë ïä úåøîàîáù úåéúåàä î"ã
'åîìåòä àåøáì ä"á÷ä ìù åéúåãîî çëäå øåàäå
'úé åðåöø êùî æ"ë ïîéé÷ìå ïúåéçäìå ùéì ïéàî
êéùîäå 'ä øéàä åæä äìåãâ äøàäå äëùîä úåììëîå
úåãìåú ïäù äéôðòå äá àöåéë äéúåãìåú äðîî
úåéúåà éôåìéç ïä ïäå úåéúåàäî øåàä úëùîäå
íìåò ìëáù íéèøô íéàåøá ïäá àøáå ïäéúåøåîúå
äøàäã äøàäã äøàä ãéøåäå êéùîäå ãåò 'ä øéàä ïëå
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.5:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כי בזה, הדיוק (שחקים Ë¯Ù"וי"ל בלה"ק לו שיקראו משמו ונתהווה נקרא וכו') (דשחקים הרקיע
ספ"א". לעיל עיין ˘ËÈÏ"‡6.וכו'). ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כנ"ל עצמו. הרקיע "כולל :.7‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ יובן "עפ"ז :

א)". קה, (שבת התורה מן שהוא שאחז"ל ועד הר"ת ענין

fenz 'f iriax mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ז' רביעי יום
פרק א  ,180 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùúä úøâà,`v 'nr cr.àúééøáä ì"ëò

minevnvle dbixcnl cxei dfy xaecn o`k eli`e ,ynydn
`ede ,xzei cer mikenp
± dx`dc dx`dc dx`d

,ziyily dx`dúBøàäî¥¤¨
.úBiúBàäxe`dn ± ¨¦

edf ± zeize`dn xi`nd
.dx`dc dx`dc dx`d

éLîä ïëå,ãBò Cz` - §¥¦§¦
'eke dx`ddn dx`dd
ähî ähîì ãò ãéøBäå§¦©§©¨©¨

ìzLä úðéçáa,úeìL- ¦§¦©¦§©§§
zrah lky ,zlylyk

,dzncewn dkenpLnî íîBcä àøápL ãòmixacd ± ©¤¦§¨©¥©¨
,zeig lk mda d`xp `ly minnecdïäéúBîLe ,øôòå íéðáàk©£¨¦§¨¨§¥¤

"øôò"å "ïáà"wxta xkfpk ,utgd ly ezeig `ed mydy ± ¤¤§¨¨
,oey`xdíéôelç íä¥¦¦

úBøeîúe 'eë íéôelçc§¦¦§
,'eë úBøeîúc,xnelk - ¦§

zetlgzn zeize`dy
,xzeie dipy mrtøkæpk©¦§¨

:ìéòìezeigy ,ixd - §¥
,`xap lk ly eze`ivne
,"'d xac" ly zeize`d od
ze`ivna lha `xapde
lky jk ,"'ied xac"l
zcge`ne dlha d`ixad

.jxazi ez`
älòúéå Cøaúé 'ä úøæòa éðL ÷ìç íìLð¦§©¥¤¥¦§¤§©¦§¨¥§¦§©¤

äáeLzä úøbà íLa àø÷pä éLéìL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤§¦¦©¦§¨§¥¦¤¤©§¨
zxb`" `ed ,"`ipz"d xtq ly ,iyilyd wlgl dxvw dncwd xeza

,"jexr ogleyde `ipzd lra" `xwp owfd epax :oiivl ie`x ,"daeyzd

lra"e ,dxezd zeinipta wqet - "`ipzd lra" :yxtn `"hily iaxde

dlbpa wqet - "jexr ogleyd

.dxezc

eizegiya dxni` dpyi

mcewd iaxd ly zeyecwd

zegiyd xtq) ocrÎeznyp

,(jli`e 142 cenr `"yz'd

."jexr ogley"d iwlg drax` cbpk md "`ipz"d iwlg drax`y

iyilyd wlgl ,"daeyzd zxb`" ,iyilyd wlgd ly ezekiiy z`

zeciqg it lr mb `"hily iaxd xiaqn ,("xfrd oa`") "jexr ogley"ay

:dlbp it lr mbe

zxb`"ay 'c wxta oldl mi`ex ep`y dn itl df ixd ,zeciqg itÎlr

d`lir daeyze d`zz daeyz ,daeyza mipte`d ipyy ,"daeyzd

od ,daeyzd oipr lk okeza zellekd ,(dpeilr daeyze dpezgz daeyz)

'dd ,d`lir 'de ,dpexg`d 'dd ,d`zz 'd ,'ied myay "d" zeize`d izy

."dpia"e "zekln" ,"miyp" xcqd df ixd - ok m`e ,dpey`xd

zkqn - dixg`le ,oihib zkqn `a dligzay ,`ed q"ya xcqdy myke

iptn (zeipynd yexitl ezncwda xne` m"anxdy itk) edfy ,oiyeciw

,("xg` yi`l dzide ezian d`vie") "dzide d`vie" xn`p weqtay

df jxc lre ;oiyeciw ,"dzide" jk xg`e ,oihib ,oiyexib - "d`vie" dligza

" did dligzay ,minid ixac xcqayxbiedax yxcnae ,"mc`d z`

l`xyi zak" oiyexib oeyln "yxbie"y aezk 'g `wqt `"k dyxt ziy`xa

did ,dxez ozn zrya ,okn xg`le .ozgzdl oiicr dlekiy ,"dyxbzpy

,oey`x wlg "`ipz"a aezky itk ,"oiyeciw" oeyln ,"eizeevna epycw"

itke) "il zycewn z` ixd" xne` ycwndy oiyeciw enk dfy ,e"n wxt

- zeipgexa "miyp"l rbepa xcqd mb ixd jk - ('i wxta oldl xne` `edy

."daeyz"l zekiiyd zpaen `linne ,"oihib" ixg` `a "oiyeciw"d oipry

gxkdd ony `l` - oiyexib ixg` oiyeciw zeidl did leki cvik ,oky

xyt` i`y ,"`ipz"a f"i wxta xne`y itk ,daeyzd oipr miizpia didiy

.daeyzd oipr df iptl didiy ilan 'ied zcear oipr didiy

- `hg iciÎlr : cere z`f

dgley"mkn`: aezkk) "

,("mkn` dgley mkrytae"

,oiyexibd oipr - "dgley"

iciÎlre ,"ezian dglye"

daeyz'd xn` dk" ixd ,

iptl didy ,oiyexibd oipr ,zezixkd xtqy ,"mkn` zezixk xtq dfi`

oipr zekiiy lr zyxetn di`x `xnbdn mb :ynn dlbpae .lhazn - df

zxne` (a ,et `nei) `xnbdy itk ,oiyexib ixg`y oiyeciwl daeyzd

weqtdn `iane ,dxezay dyrzÎ`l dgec daeyzy ,xne` opgei iaxy

xg` yi`l ez`n dklde ezy` z` yi` glyi od xn`l" (` ,b dinxi)

jexa yecwd xne` - "il` iaeye miax mirx zipf z`e ,cer dil` aeyid

oey`xd dlra lkei `l" ly oiprd dgec daeyzd oipry ,xnelk .`ed

oiyeciwd oipr `ed daeyzd oipry ,`xnbdn xexa ixd ."dzgwl aeyl

.oiyexib ixg`yxtq ly iyilyd wlgd zekiiy o`kn ,`eti` ,dxexa

" - ,"`ipz"ddaeyzd zxb`- "jexr ogley"d ly iyilyd wlgl ,"

"xfrd oa`."miyp" ly mipiprd - "

øtàéðz .à ÷,`ziixaa epcnl ±óBñazkqn ±àîBé1: ¤¤©§¨§¨
ìL,íä äøtk é÷elç äLlr mc`l zpzipd dxtkd ote`a - §Ÿ¨¦¥©¨¨¥

beqn dxiar xar m` :zepey mikxc yly opyi ,`hgy `hg
beqn `id dxiard m`e ,dxtk ly miieqn ote` miiw ,miieqn

,xg` `ed dxtkd ote` mb ,xg`:ãçà ìk íò äáeLúe- §¨¦¨¤¨
oipr yxcp ,dxtk ly ote` lk mr cgi .dxtkd ipte` zylya

:daeyzdäNò-úåöî ìò øáòdidy dyrÎzevn miiw `l ± ¨©©¦§©£¥
,dniiwl aiiegnáLådaeyza xfge ±ãò íMî ææ Bðéà §¨¥¨¦¨©
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א.1. פו,



fenzפח 'f iriax mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

;Bì ïéìçBnL,cin el milgen ,xnelk -úåöî ìò øáò ¤£¦¨©©¦§©
äNòú-àì,ezeyrl `ly deevn dxezdy xac dyr ±¯ áLå Ÿ©£¤§¨

øtëî íéøetkä íBéå ,äìBz äáeLzdpi` dnvr daeyzd ± §¨¨§©¦¦§©¥
dze` iabl zyxcpd dxtk ly daexnd dcnl qgia dwitqn

drityn daeyzd ,dxiar
cr ± eze` eyipri `ly
`ede ,dxtkd ly dpnfl
`ed ea ,mixetikd mei
dxiard lr xtkzn

.xary-ìò-óàc ,Leøt)¥§©©
ïéðòìc ábzexnl ± ©¦§¦§©

iablyäNò-úåöî ,íei÷¦¦§©£¥
-àì úà äçBcL ,äìBãb§¨¤¨¤Ÿ

äNòú2Î`le dyr ly micebipd ea yiy oipr oncfnyk : - ©£¤
Îzevn miiwi dyrzÎ`l lr xeariy iciÎlr ,xnelk ,dyrz
miiwl el xzene ,"dyrzÎ`l"d z` "dyr"d f` dgec - dyr
ixd ;ziviva mi`lk :dnbecl ."dyr"d z` miiwl ick xacd z`
o`k eli`e ,dyrzÎ`l meiwn dlrnl `ed dyrÎzevn meiwy
cala daeyz dwitqn dyrÎzevn zxiar lry ,mixne` ep`
cala daeyz oi` dyrzÎ`l zxiar lre .jk lr xtkl ick
- ?dxtk myl xetik meil wwcfdl gxkdd on `l` ,dwitqn
zeinipt mb oiap oexztdne .xeztl owfd epax cner ef dl`y

dyrÎzevn meiw iciÎlr mixxerznd mipiprdllegznd mbtde
zeiniptl m`zdae ,dyrzÎ`l lr melyeÎqg dxiar iciÎlr
dilr cvik dyrÎzevn meiwl rbepa dkldd wqt `a mipiprd
Î`l zxiar lr zyxcpd dxtkd ote`e ,dyrzÎ`l zegcl
sqep ixd ,dyrÎzevn meiwa :`ed dxvwa uexizd okez .dyrz
jynp mb ,xacd z` zeyrl d"awd ieeiv miiwn `edy jk lr
devn lk ik ,eytpae mipeilrd zenlera rtye xe` dfÎiciÎlr

) xa` enk `id:`"hily x"enc` w"k zxrdl"fx 'lke"3g"nx
jiynne ilk `ed xa`y myk ,xnelk ,("r"n g"nx cbpk oixai`
zeig rty dkiynne ilk `id dyrÎzevn lk jk ,ytpdn zeig
ytpdn zeigd zyalzn xa`ay enke ,`ed jexa seqÎoi` xe`n
zkynpd zeigd (zeinipta zkynp ,xnelk) zyalzn jk -
ixd dyrzÎ`la eli`e ;zenlera - dyrÎzevn meiw iciÎlr
xaer epi`y iciÎlr - dyrzÎ`l miiwn `edy dryay zexnl
ieeivd miiwn o`k mb `ed d"awd ieeiv meiw oipray - dilr

l"f epinkg xn`nk ,zeyrl `ly4einin dxiar xar `le ayi" :
) xky el mipzep:`"hily x"enc` w"k zxrd(wx la`eli`k

xacdy enk ,diyre dlert jxc df oi`y zeid ,"devn dyr
`ed - diyrÎi` iciÎlr - dlily iciÎlr `l` ,dyrÎzevna
iciÎlr xe` jiyndl ick ixd od zeevne dxeze ,'d ieeiv miiwn
d"qy iciÎlr "d`nehd gex" z` xiardle ,dyrÎzeevn g"nx
,gn sc ,f"l wxt oey`xd wlga xn`y itk) dyrzÎ`l zeevn
,dyrzÎ`le 'dyr' cgi miybtpyk ,eppipra o`ke ,(`
xnel o`k jiiy `ly ixd ,zegcl odn efi` dl`y zxxerzne

`ed ,oky ,"d`nehd gex" x`yiz xacd z` dyriy iciÎlry
zegcl eilr devn dxezdy ,dxezd ieeivl m`zda dyer ixd
zegcl eilr deevz dxezd m` mb eli`e .dyrzÎ`ld zevn z`

o`k oi` seq seq ixd - dyrÎzevndyrn,xe`d z` jiyniy
okl .f` xqgi ixd xe`de
Î`ld z` dyrd dgec
epyiy oexqgd :dyrz
miniiwnyk libx ote`a
,o`k oi` - dyrzÎ`l
Îzevn ziiyr ly geeixde
- xe`d zkynd - dyr
ixd ,jkl m`zda .epyi
rbepa mby ,dxe`kl
rtyde xe`d zkynd dxqg f`y ,dyrÎzevn lr dxiarl
itk ,xzei dlecb zyxcpd dxtkd didz - eytpae zenlera
,"`nei"a `xnbd ixac itle ,dyrzÎ`l lr dxiara xacdy
dxtk zyxcp ,dyrzÎ`l lr dxiar lry - jtidl ixd ,xen`k
meiwa dpyiy zepeilrdy `ed xaqdd ,`l` - ?xzei dlecb
oewizl zpzip `l - ziwl`d ytpa xe` zkynda ,dyrÎzevn
dxtkd oi` ,jiyndl xiqgdy xe`d ik ,dxtkd iciÎlr
`le 'd ieeiv lr xary lr xtkl ick wx d`a dxtkd .dnilyn
,eli`e .cala daeyz dwitqn jk lre - devnd z` miiw

z` owzl ick dxtkd d`a ,dyrzÎ`l lr dxiaralkdn
lr - dlerta - dxiard iciÎlry oeeike ,dlwlw dxiardy
daeyza ic oi` okl ,dlrnl mbe eytpa mbt mxbp ,dyrzÎ`ld
mei ly dxtkl wwcfdl gxkdd on `l` ,xacd z` owzl cala
mxbpy mbtd z` xiqdle owzl egeka `ed `wecy ,xetik

:owfd epax xne` z`fe .dlrnle eytpaeðéäly oipra okl ± ©§
meiwÎ`ld z` dgec `ide ,dyrzÎ`ln dyrÎzevn dlecb ±

,dyrzéLîî äNò-úåöî íei÷ éãé-ìòL íeMîøBà C ¦¤©§¥¦¦§©£¥©§¦
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úøàäî íéðBéìò úBîìBòa òôLå§¤©§¨¤§¦¥¤¨©¥¨

øäfa áeúkL Bîk)5ç"îøc ,ïéãewt,'dyr'd zeevn 248 ± §¤¨©Ÿ©¦§¨¦¦
àkìîc ïéøáà ç"îø ïepàly zecn ± ("`kln" ixa` 248 od ± ¦§¨¥¨¦§©§¨

ilk `ed xa`y myk ,xnelk ,"`kln" ze`xwpd zeliv`d mler
,ilk ynyn `ed eil` ytpdn gekd ekeza jiynne ytpd gekl
zecndn zcgein dkyndl ilke xa` `id devn lk jk
iciÎlry ,ixd .devn dze` meiw iciÎlr zkynpd ,dlrnly

,mipeilrd zenlera rtye xe` mikiynn ,devn meiwìò íâå§©©
,úé÷ìàä BLôðseqÎoi` zx`dn rtye xe` jiynn `ed - ©§¨¡Ÿ¦

,devnd meiw iciÎlr ± `edÎjexa:íéøîBàL Bîkep`y enk - §¤§¦
:devn meiw lr mikxan ep`y dkxaa mixne`eðLc÷ øLà"£¤¦§¨

;"åéúBöîaiptne .ytpd lr dyecw zkynp ,zeevn iciÎlry - §¦§¨
dpyi - ,rtye xe` jynp dyrÎ zevn iciÎlry ,df mrh
`l" dgec "dyr"e ,dyrzÎ`l iabl dyrÎzevn ly zepeilrd

,"dyrz,äáeLz ïéðòì ìáàowzl ick ,daeyzd oipr iabl - £¨§¦§©§¨
,dyrÎzevn lr xarykóà±dnvr daeyzdy zexnl ©
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äáåùúä úøâà
â"òàã 'éô) .øôëî ë"äåéå äìåú äáåùú áùå ú"ìî
íåùî åðééä .ú"ì úà äçåãù äìåãâ ò"î íåé÷ ïéðòìã
íéðåéìò úåîìåòá òôùå øåà êéùîî ò"î íåé÷ é"òù
ïéãå÷ô ç"îøã øäæá ù"îë) ä"á ñ"à øåà úøàäî
ù"îë úé÷ìàä åùôð ìò íâå (àëìîã ïéøáà ç"îø ïåðéà
ïéìçåîù óà äáåùú ïéðòì ìáà .åéúåöîá åðùã÷ øùà

1

2

3

4

5

6

ובכ"מ.2. ב. ג, ע"ב.3.יבמות סוף כג, מט"ו.4.מכות פ"ג מכות ל'.5.משנה תיקון זהר תיקוני

fenz 'f iriax mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jk lr dwitqnBúeëìîa ãønL ìò Lðòä Bì ïéìçBnL¤£¦¨Ÿ¤©¤¨©§©§
,Cìnä øîàî äNò àìå Cøaúézpwzn z`f z` .d"awd - ¦§¨¥§Ÿ¨¨©£©©¤¤

dxiard z` lilk zpwzn `id oi` ,z`f lka ,j` ,cala daeyz
ixdy ,dyrÎzevn lrøBàä íB÷î-ìkîjiynn didy ± ¦¨¨¨

Îzevn meiw iciÎlr
,dyrdøcòðixg` mb ± ¤§¨

,daeyza xfgy,'åëå§
eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥

äëøáì-íðBøëæ6ìò ¦§¨¦§¨¨©
÷eñt7ìëeé àì úeòî" : ¨§ª¨Ÿ©

ìhaL äæ" ¯ "ï÷úì¦§Ÿ¤¤¦¥
úéáøò ìL òîL-úàéø÷§¦©§©¤©§¦

,"'eëå Bàowzl ozip `l - §
miyeryk mb ,z`f

,daeyzøäæpL óàc§©¤¦§¨
-úàéø÷ úBø÷ì äzòî¥©¨¦§§¦©
úéáøò ìL òîL§©¤©§¦

íìBòì úéøçLå,epiid ± §©£¦§¨
lr daeyza xfeg `edy
mcewn xiqgdy dn

,rny z`ixw `exwlïéà¥
ïwúì úìòBî BúáeLz§¨¤¤§©¥

;úçà íòt ìhaM äî- ©¤¦¥©©©©
,oky .rnyÎz`ixw
rtyde xe`d zkynd
iciÎlr jiynn didy

dze`dn ixd ,miptÎlkÎlr .dxqg ± rnyÎz`ixwxyt`yel
cala daeyz dwitqn okle ,cala daeyza owzn `ed ± owzl

.dxtkd z` miiql ick sqep xac oi`e ,ezxtk mylìò øáBòäå§¨¥©
a òøä ÷aãpL éãé-ìò ,äNòú-àì úåöîBLôðdyeryk ± ¦§©Ÿ©£¤©§¥¤¦§©¨¨§©§

iciÎlr e` xeaic iciÎlr e` dyrn iciÎlr rx ly dlert
,df iciÎlr dpd ,daygnøB÷îe dLøLa äìòîì íât äNBò¤§¨§©§¨§¨§¨§

dávç,dnypd ly ±,äiNòc úBøéôñ øNòc íéLeála)- ª§¨©§¦§¤¤§¦©£¦¨
,diyrd mleray zexitq xyr iyealaéðewú'a áeúkL Bîk§¤¨§¦¥

'øäæ8éðáì ïéúîLð ïéçøt eäépîc ,ïBì úðéwz ïéLeáì" : Ÿ©§¦§¦©§¦©§¨§¦¦§¨¦¦§¥
"'eëå àLðzegxet mdny ,"zexitq"l ,odl zpwzd miyeal ± ¨¨§

ly oipr epyiy ,df "xdf ipewiz"n ep` mi`ex .(mc` ipal zenyp
dxiar iciÎlryke ,zeytpd ze`a mdny "zexitq"l miyeal
,ytpd yxeya mb mbt dfÎiciÎlr dyrp ± ytpa mbt dyrp

Cëì,okl ±äìòîì àìå BLôðì äøtk ïéàxn`iy itk ± §¨¥©¨¨§©§§Ÿ§©§¨
dpd ,mbtd iewipe zxqd `id "dxtk" ly dzernyn ,oldl

,dlrnle ytpa mbtd z` zewpl dgeka oi` cala daeyzãò©
,íéøetkä íBé.xtkn envr meidy -:áeúkL Bîkrbepa - ©¦¦§¤¨

xetik meil9:ìàøNé éða úBàîhî Lãwä ìò øtëå"§¦¤©©Ÿ¤¦ª§§¥¦§¨¥
"eøäèz 'ä éðôì" ,"'Bâå íäéòLtîe10.à÷éc "'ä éðôì" ¯± ¦¦§¥¤§¦§¥¦§¨¦§¥©§¨

iptlmyn ,'ied myn dlrnl ,dlrnl epiid "iptl" .`wec 'd
mewnn d`a ,xetik mei ly dxdhdy ixd .mkzxdh `eaz
myn dlrnly dbixcnne
`ed okl xy` ,'ied
mewndn dlrnl
rbet mda dbixcnde
iciÎlr deedznd mbtd
± dyrzÎ`l lr mixaery
lr dxtkd f` dpyi okle
miptÎlkÎlr .ef dxiar
lr dxiaray ,`vei
xac epyi dyrÎzevn

`n xzei xengdxiara xy
.dyrzÎ`l lrïéà ïëìå§¨¥¥

ïàkî ãîìì`ziixadn ± ¦§Ÿ¦¨
± dyrÎzevnay zxne`d
oilgen daeyz miyeryk
Î`la eli`e ,mewna el
wx dxtkd d`a dyrz
xyt` i` ± xetik meia

cenll-ñç àl÷ íeLª¨©
,äNò-úåöîa íBìLå§¨§¦§©£¥

èøôáecenll xeq`y ± ¦§¨
`lew meyãeîìúa§©§

,äøBz,dxez cenil ly 'dyr'd zevna -eøîà äaøcàå ¨§©§©¨¨§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø11àeä-Ceøa-LBãwä øzå :± ©¥¦§¨¦§¨¨¦¥©¨¨

,zeniieqn zeaiqpaìòenk zexeng zexiar ±äøæ-äãBáò ©£¨¨¨
ïäL óà ,'eëåoypery s` ±àìå ,ïéc-úéa úBúéîe úBúéøk §©¤¥§¦¦¥¦§Ÿ

.(äøBz ãeîìz ìeha ìò øzå:`ziixaa xne` oldl ±øáò ¦¥©¦©§¨¨©
ïéc-úéa úBúéîe úBúéøk ìòe` zxk oypery zexiar lr ± ©§¦¦¥¦

- oicÎzia iciÎlr dzin,ïéìBz íéøetkä íBéå äáeLz`ly - §¨§©¦¦¦
,el` zexiar lr dlrnln ypridl,Leøt) ïé÷øîî ïéøeqéå- §¦¦§¨§¦¥

,`ed "oiwxnn"lî àeäå ,äøtkä ïéøîBbäôéèLe ä÷éøî ïBL §¦©©¨¨§¦§§¦¨§¦¨
ì àéä äøtk ék ,Lôpä çöçöìCeìëì çp÷nL ,çep÷ ïBL §©§¥©©¤¤¦©¨¨¦§¦©¤§©¥©¦§

,(àèçä`l ,oicÎzia zezine zezixk ly zexiaray ixd - ©¥§
,xetik meie daeyz ly mipipr iciÎlr dyrpy iewipd witqn
,olvilÎ`pngx mixeqi iciÎlr wexinde iewipd mb yxcp `l`

øîàpL12."íðBò íéòâðáe íòLt èáLá ézã÷ôe" :ixd ± ¤¤¡©¨©§¦§¥¤¦§¨¦§¨¦£¨
± l"x oixeqi iciÎlr iewipd yxcp odilry el`k zexiar opyiy

.oic zia zezine zezixk oypery zexiard ,odeì ïàk ãòïBL ©¨§
àúéøaä.`nei zkqn seqay - ©¨©§¨
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äáåùúä úøâà
øîàî äùò àìå 'úé åúåëìîá ãøîù ìò ùðåòä åì
àì úååòî ô"ò ì"æøàîëå 'åëå øãòð øåàä î"î .êìîä
óàã .'åëå åà úéáøò ìù ù"÷ ìèéáù äæ ï÷úì ìëåé
íìåòì úéøçùå úéáøò ìù ù"÷ úåø÷ì äúòî øäæðù
øáåòäå .à"ô ìèéáù äî ï÷úì úìòåî åúáåùú ïéà
äìòîì íâô äùåò åùôðá òøä ÷áãðù é"ò ú"ìî ìò
ù"îë 'éùòã ñ"éã 'éùåáìá) äáöåç øå÷îå äùøùá
ð"áì ïéúîùð ïéçøô åäééðîã ïåì úðé÷ú ïéùåáì æ"úá
ë"äåé ãò äìòîì àìå åùôðì äøôë ïéà êëì ('åëå
'åëå íäéòùôîå é"ðá úåàîåèî ùã÷ä ìò øôëå ù"îë
ïàëî ãåîìì ïéà ïëìå à÷ééã 'ä éðôì åøäèú 'ä éðôì
ì"æøà äáøãàå .ú"úá èøôáå ò"îá å"ç àìå÷ íåù
úåúéîå úåúéøë ïäù óà 'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
úåúéøë ìò øáò .(ú"ú ìåèéá ìò øúéå àìå ã"á
'éô) ïé÷øîî ïéøåñéå ïéìåú ë"äåéå äáåùú ã"á úåúéîå
çöçöì äôéèùå ä÷éøî ïåùìî àåäå äøôëä ïéøîåâ
êåìëì çð÷îù çåðé÷ ïåùì àéä äøôë éë .ùôðä
.íðåò íéòâðáå íòùô èáùá éúã÷ôå øîàðù (àèçä

:àúééøáä ì"ëò

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

א.6. כו, ה.7.ברכות א, טז.9.בהקדמה.8.קהלת טז, מות ל.10.אחרי טז, ה"ז.11.שם, פ"א חגיגה פט,12.ירושלמי תהלים
כג.



פט fenz 'f iriax mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

;Bì ïéìçBnL,cin el milgen ,xnelk -úåöî ìò øáò ¤£¦¨©©¦§©
äNòú-àì,ezeyrl `ly deevn dxezdy xac dyr ±¯ áLå Ÿ©£¤§¨

øtëî íéøetkä íBéå ,äìBz äáeLzdpi` dnvr daeyzd ± §¨¨§©¦¦§©¥
dze` iabl zyxcpd dxtk ly daexnd dcnl qgia dwitqn

drityn daeyzd ,dxiar
cr ± eze` eyipri `ly
`ede ,dxtkd ly dpnfl
`ed ea ,mixetikd mei
dxiard lr xtkzn

.xary-ìò-óàc ,Leøt)¥§©©
ïéðòìc ábzexnl ± ©¦§¦§©

iablyäNò-úåöî ,íei÷¦¦§©£¥
-àì úà äçBcL ,äìBãb§¨¤¨¤Ÿ

äNòú2Î`le dyr ly micebipd ea yiy oipr oncfnyk : - ©£¤
Îzevn miiwi dyrzÎ`l lr xeariy iciÎlr ,xnelk ,dyrz
miiwl el xzene ,"dyrzÎ`l"d z` "dyr"d f` dgec - dyr
ixd ;ziviva mi`lk :dnbecl ."dyr"d z` miiwl ick xacd z`
o`k eli`e ,dyrzÎ`l meiwn dlrnl `ed dyrÎzevn meiwy
cala daeyz dwitqn dyrÎzevn zxiar lry ,mixne` ep`
cala daeyz oi` dyrzÎ`l zxiar lre .jk lr xtkl ick
- ?dxtk myl xetik meil wwcfdl gxkdd on `l` ,dwitqn
zeinipt mb oiap oexztdne .xeztl owfd epax cner ef dl`y

dyrÎzevn meiw iciÎlr mixxerznd mipiprdllegznd mbtde
zeiniptl m`zdae ,dyrzÎ`l lr melyeÎqg dxiar iciÎlr
dilr cvik dyrÎzevn meiwl rbepa dkldd wqt `a mipiprd
Î`l zxiar lr zyxcpd dxtkd ote`e ,dyrzÎ`l zegcl
sqep ixd ,dyrÎzevn meiwa :`ed dxvwa uexizd okez .dyrz
jynp mb ,xacd z` zeyrl d"awd ieeiv miiwn `edy jk lr
devn lk ik ,eytpae mipeilrd zenlera rtye xe` dfÎiciÎlr

) xa` enk `id:`"hily x"enc` w"k zxrdl"fx 'lke"3g"nx
jiynne ilk `ed xa`y myk ,xnelk ,("r"n g"nx cbpk oixai`
zeig rty dkiynne ilk `id dyrÎzevn lk jk ,ytpdn zeig
ytpdn zeigd zyalzn xa`ay enke ,`ed jexa seqÎoi` xe`n
zkynpd zeigd (zeinipta zkynp ,xnelk) zyalzn jk -
ixd dyrzÎ`la eli`e ;zenlera - dyrÎzevn meiw iciÎlr
xaer epi`y iciÎlr - dyrzÎ`l miiwn `edy dryay zexnl
ieeivd miiwn o`k mb `ed d"awd ieeiv meiw oipray - dilr

l"f epinkg xn`nk ,zeyrl `ly4einin dxiar xar `le ayi" :
) xky el mipzep:`"hily x"enc` w"k zxrd(wx la`eli`k

xacdy enk ,diyre dlert jxc df oi`y zeid ,"devn dyr
`ed - diyrÎi` iciÎlr - dlily iciÎlr `l` ,dyrÎzevna
iciÎlr xe` jiyndl ick ixd od zeevne dxeze ,'d ieeiv miiwn
d"qy iciÎlr "d`nehd gex" z` xiardle ,dyrÎzeevn g"nx
,gn sc ,f"l wxt oey`xd wlga xn`y itk) dyrzÎ`l zeevn
,dyrzÎ`le 'dyr' cgi miybtpyk ,eppipra o`ke ,(`
xnel o`k jiiy `ly ixd ,zegcl odn efi` dl`y zxxerzne

`ed ,oky ,"d`nehd gex" x`yiz xacd z` dyriy iciÎlry
zegcl eilr devn dxezdy ,dxezd ieeivl m`zda dyer ixd
zegcl eilr deevz dxezd m` mb eli`e .dyrzÎ`ld zevn z`

o`k oi` seq seq ixd - dyrÎzevndyrn,xe`d z` jiyniy
okl .f` xqgi ixd xe`de
Î`ld z` dyrd dgec
epyiy oexqgd :dyrz
miniiwnyk libx ote`a
,o`k oi` - dyrzÎ`l
Îzevn ziiyr ly geeixde
- xe`d zkynd - dyr
ixd ,jkl m`zda .epyi
rbepa mby ,dxe`kl
rtyde xe`d zkynd dxqg f`y ,dyrÎzevn lr dxiarl
itk ,xzei dlecb zyxcpd dxtkd didz - eytpae zenlera
,"`nei"a `xnbd ixac itle ,dyrzÎ`l lr dxiara xacdy
dxtk zyxcp ,dyrzÎ`l lr dxiar lry - jtidl ixd ,xen`k
meiwa dpyiy zepeilrdy `ed xaqdd ,`l` - ?xzei dlecb
oewizl zpzip `l - ziwl`d ytpa xe` zkynda ,dyrÎzevn
dxtkd oi` ,jiyndl xiqgdy xe`d ik ,dxtkd iciÎlr
`le 'd ieeiv lr xary lr xtkl ick wx d`a dxtkd .dnilyn
,eli`e .cala daeyz dwitqn jk lre - devnd z` miiw

z` owzl ick dxtkd d`a ,dyrzÎ`l lr dxiaralkdn
lr - dlerta - dxiard iciÎlry oeeike ,dlwlw dxiardy
daeyza ic oi` okl ,dlrnl mbe eytpa mbt mxbp ,dyrzÎ`ld
mei ly dxtkl wwcfdl gxkdd on `l` ,xacd z` owzl cala
mxbpy mbtd z` xiqdle owzl egeka `ed `wecy ,xetik

:owfd epax xne` z`fe .dlrnle eytpaeðéäly oipra okl ± ©§
meiwÎ`ld z` dgec `ide ,dyrzÎ`ln dyrÎzevn dlecb ±

,dyrzéLîî äNò-úåöî íei÷ éãé-ìòL íeMîøBà C ¦¤©§¥¦¦§©£¥©§¦
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úøàäî íéðBéìò úBîìBòa òôLå§¤©§¨¤§¦¥¤¨©¥¨

øäfa áeúkL Bîk)5ç"îøc ,ïéãewt,'dyr'd zeevn 248 ± §¤¨©Ÿ©¦§¨¦¦
àkìîc ïéøáà ç"îø ïepàly zecn ± ("`kln" ixa` 248 od ± ¦§¨¥¨¦§©§¨

ilk `ed xa`y myk ,xnelk ,"`kln" ze`xwpd zeliv`d mler
,ilk ynyn `ed eil` ytpdn gekd ekeza jiynne ytpd gekl
zecndn zcgein dkyndl ilke xa` `id devn lk jk
iciÎlry ,ixd .devn dze` meiw iciÎlr zkynpd ,dlrnly

,mipeilrd zenlera rtye xe` mikiynn ,devn meiwìò íâå§©©
,úé÷ìàä BLôðseqÎoi` zx`dn rtye xe` jiynn `ed - ©§¨¡Ÿ¦

,devnd meiw iciÎlr ± `edÎjexa:íéøîBàL Bîkep`y enk - §¤§¦
:devn meiw lr mikxan ep`y dkxaa mixne`eðLc÷ øLà"£¤¦§¨

;"åéúBöîaiptne .ytpd lr dyecw zkynp ,zeevn iciÎlry - §¦§¨
dpyi - ,rtye xe` jynp dyrÎ zevn iciÎlry ,df mrh
`l" dgec "dyr"e ,dyrzÎ`l iabl dyrÎzevn ly zepeilrd

,"dyrz,äáeLz ïéðòì ìáàowzl ick ,daeyzd oipr iabl - £¨§¦§©§¨
,dyrÎzevn lr xarykóà±dnvr daeyzdy zexnl ©
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äáåùúä úøâà
â"òàã 'éô) .øôëî ë"äåéå äìåú äáåùú áùå ú"ìî
íåùî åðééä .ú"ì úà äçåãù äìåãâ ò"î íåé÷ ïéðòìã
íéðåéìò úåîìåòá òôùå øåà êéùîî ò"î íåé÷ é"òù
ïéãå÷ô ç"îøã øäæá ù"îë) ä"á ñ"à øåà úøàäî
ù"îë úé÷ìàä åùôð ìò íâå (àëìîã ïéøáà ç"îø ïåðéà
ïéìçåîù óà äáåùú ïéðòì ìáà .åéúåöîá åðùã÷ øùà

1

2

3

4

5

6

ובכ"מ.2. ב. ג, ע"ב.3.יבמות סוף כג, מט"ו.4.מכות פ"ג מכות ל'.5.משנה תיקון זהר תיקוני

fenz 'f iriax mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jk lr dwitqnBúeëìîa ãønL ìò Lðòä Bì ïéìçBnL¤£¦¨Ÿ¤©¤¨©§©§
,Cìnä øîàî äNò àìå Cøaúézpwzn z`f z` .d"awd - ¦§¨¥§Ÿ¨¨©£©©¤¤

dxiard z` lilk zpwzn `id oi` ,z`f lka ,j` ,cala daeyz
ixdy ,dyrÎzevn lrøBàä íB÷î-ìkîjiynn didy ± ¦¨¨¨

Îzevn meiw iciÎlr
,dyrdøcòðixg` mb ± ¤§¨

,daeyza xfgy,'åëå§
eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥

äëøáì-íðBøëæ6ìò ¦§¨¦§¨¨©
÷eñt7ìëeé àì úeòî" : ¨§ª¨Ÿ©

ìhaL äæ" ¯ "ï÷úì¦§Ÿ¤¤¦¥
úéáøò ìL òîL-úàéø÷§¦©§©¤©§¦

,"'eëå Bàowzl ozip `l - §
miyeryk mb ,z`f

,daeyzøäæpL óàc§©¤¦§¨
-úàéø÷ úBø÷ì äzòî¥©¨¦§§¦©
úéáøò ìL òîL§©¤©§¦

íìBòì úéøçLå,epiid ± §©£¦§¨
lr daeyza xfeg `edy
mcewn xiqgdy dn

,rny z`ixw `exwlïéà¥
ïwúì úìòBî BúáeLz§¨¤¤§©¥

;úçà íòt ìhaM äî- ©¤¦¥©©©©
,oky .rnyÎz`ixw
rtyde xe`d zkynd
iciÎlr jiynn didy

dze`dn ixd ,miptÎlkÎlr .dxqg ± rnyÎz`ixwxyt`yel
cala daeyz dwitqn okle ,cala daeyza owzn `ed ± owzl

.dxtkd z` miiql ick sqep xac oi`e ,ezxtk mylìò øáBòäå§¨¥©
a òøä ÷aãpL éãé-ìò ,äNòú-àì úåöîBLôðdyeryk ± ¦§©Ÿ©£¤©§¥¤¦§©¨¨§©§

iciÎlr e` xeaic iciÎlr e` dyrn iciÎlr rx ly dlert
,df iciÎlr dpd ,daygnøB÷îe dLøLa äìòîì íât äNBò¤§¨§©§¨§¨§¨§

dávç,dnypd ly ±,äiNòc úBøéôñ øNòc íéLeála)- ª§¨©§¦§¤¤§¦©£¦¨
,diyrd mleray zexitq xyr iyealaéðewú'a áeúkL Bîk§¤¨§¦¥

'øäæ8éðáì ïéúîLð ïéçøt eäépîc ,ïBì úðéwz ïéLeáì" : Ÿ©§¦§¦©§¦©§¨§¦¦§¨¦¦§¥
"'eëå àLðzegxet mdny ,"zexitq"l ,odl zpwzd miyeal ± ¨¨§

ly oipr epyiy ,df "xdf ipewiz"n ep` mi`ex .(mc` ipal zenyp
dxiar iciÎlryke ,zeytpd ze`a mdny "zexitq"l miyeal
,ytpd yxeya mb mbt dfÎiciÎlr dyrp ± ytpa mbt dyrp

Cëì,okl ±äìòîì àìå BLôðì äøtk ïéàxn`iy itk ± §¨¥©¨¨§©§§Ÿ§©§¨
dpd ,mbtd iewipe zxqd `id "dxtk" ly dzernyn ,oldl

,dlrnle ytpa mbtd z` zewpl dgeka oi` cala daeyzãò©
,íéøetkä íBé.xtkn envr meidy -:áeúkL Bîkrbepa - ©¦¦§¤¨

xetik meil9:ìàøNé éða úBàîhî Lãwä ìò øtëå"§¦¤©©Ÿ¤¦ª§§¥¦§¨¥
"eøäèz 'ä éðôì" ,"'Bâå íäéòLtîe10.à÷éc "'ä éðôì" ¯± ¦¦§¥¤§¦§¥¦§¨¦§¥©§¨

iptlmyn ,'ied myn dlrnl ,dlrnl epiid "iptl" .`wec 'd
mewnn d`a ,xetik mei ly dxdhdy ixd .mkzxdh `eaz
myn dlrnly dbixcnne
`ed okl xy` ,'ied
mewndn dlrnl
rbet mda dbixcnde
iciÎlr deedznd mbtd
± dyrzÎ`l lr mixaery
lr dxtkd f` dpyi okle
miptÎlkÎlr .ef dxiar
lr dxiaray ,`vei
xac epyi dyrÎzevn

`n xzei xengdxiara xy
.dyrzÎ`l lrïéà ïëìå§¨¥¥

ïàkî ãîìì`ziixadn ± ¦§Ÿ¦¨
± dyrÎzevnay zxne`d
oilgen daeyz miyeryk
Î`la eli`e ,mewna el
wx dxtkd d`a dyrz
xyt` i` ± xetik meia

cenll-ñç àl÷ íeLª¨©
,äNò-úåöîa íBìLå§¨§¦§©£¥

èøôáecenll xeq`y ± ¦§¨
`lew meyãeîìúa§©§

,äøBz,dxez cenil ly 'dyr'd zevna -eøîà äaøcàå ¨§©§©¨¨§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø11àeä-Ceøa-LBãwä øzå :± ©¥¦§¨¦§¨¨¦¥©¨¨

,zeniieqn zeaiqpaìòenk zexeng zexiar ±äøæ-äãBáò ©£¨¨¨
ïäL óà ,'eëåoypery s` ±àìå ,ïéc-úéa úBúéîe úBúéøk §©¤¥§¦¦¥¦§Ÿ

.(äøBz ãeîìz ìeha ìò øzå:`ziixaa xne` oldl ±øáò ¦¥©¦©§¨¨©
ïéc-úéa úBúéîe úBúéøk ìòe` zxk oypery zexiar lr ± ©§¦¦¥¦

- oicÎzia iciÎlr dzin,ïéìBz íéøetkä íBéå äáeLz`ly - §¨§©¦¦¦
,el` zexiar lr dlrnln ypridl,Leøt) ïé÷øîî ïéøeqéå- §¦¦§¨§¦¥

,`ed "oiwxnn"lî àeäå ,äøtkä ïéøîBbäôéèLe ä÷éøî ïBL §¦©©¨¨§¦§§¦¨§¦¨
ì àéä äøtk ék ,Lôpä çöçöìCeìëì çp÷nL ,çep÷ ïBL §©§¥©©¤¤¦©¨¨¦§¦©¤§©¥©¦§

,(àèçä`l ,oicÎzia zezine zezixk ly zexiaray ixd - ©¥§
,xetik meie daeyz ly mipipr iciÎlr dyrpy iewipd witqn
,olvilÎ`pngx mixeqi iciÎlr wexinde iewipd mb yxcp `l`

øîàpL12."íðBò íéòâðáe íòLt èáLá ézã÷ôe" :ixd ± ¤¤¡©¨©§¦§¥¤¦§¨¦§¨¦£¨
± l"x oixeqi iciÎlr iewipd yxcp odilry el`k zexiar opyiy

.oic zia zezine zezixk oypery zexiard ,odeì ïàk ãòïBL ©¨§
àúéøaä.`nei zkqn seqay - ©¨©§¨
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äáåùúä úøâà
øîàî äùò àìå 'úé åúåëìîá ãøîù ìò ùðåòä åì
àì úååòî ô"ò ì"æøàîëå 'åëå øãòð øåàä î"î .êìîä
óàã .'åëå åà úéáøò ìù ù"÷ ìèéáù äæ ï÷úì ìëåé
íìåòì úéøçùå úéáøò ìù ù"÷ úåø÷ì äúòî øäæðù
øáåòäå .à"ô ìèéáù äî ï÷úì úìòåî åúáåùú ïéà
äìòîì íâô äùåò åùôðá òøä ÷áãðù é"ò ú"ìî ìò
ù"îë 'éùòã ñ"éã 'éùåáìá) äáöåç øå÷îå äùøùá
ð"áì ïéúîùð ïéçøô åäééðîã ïåì úðé÷ú ïéùåáì æ"úá
ë"äåé ãò äìòîì àìå åùôðì äøôë ïéà êëì ('åëå
'åëå íäéòùôîå é"ðá úåàîåèî ùã÷ä ìò øôëå ù"îë
ïàëî ãåîìì ïéà ïëìå à÷ééã 'ä éðôì åøäèú 'ä éðôì
ì"æøà äáøãàå .ú"úá èøôáå ò"îá å"ç àìå÷ íåù
úåúéîå úåúéøë ïäù óà 'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
úåúéøë ìò øáò .(ú"ú ìåèéá ìò øúéå àìå ã"á
'éô) ïé÷øîî ïéøåñéå ïéìåú ë"äåéå äáåùú ã"á úåúéîå
çöçöì äôéèùå ä÷éøî ïåùìî àåäå äøôëä ïéøîåâ
êåìëì çð÷îù çåðé÷ ïåùì àéä äøôë éë .ùôðä
.íðåò íéòâðáå íòùô èáùá éúã÷ôå øîàðù (àèçä

:àúééøáä ì"ëò
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א.6. כו, ה.7.ברכות א, טז.9.בהקדמה.8.קהלת טז, מות ל.10.אחרי טז, ה"ז.11.שם, פ"א חגיגה פט,12.ירושלמי תהלים
כג.
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תמוז  ח' חמישי יום
,`v 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùúä úåöî äðäå,182 'nr cr.äàøéî à"ë

äáeLzä úåöî ,äpäå13àèçä úáéæò àéä äøBzä ïî §¦¥¦§©©§¨¦©¨¦£¦©©¥§
ãáìa,dxezd on daeyzd oipr `id ,cala `hgd zaifr ± ¦§©

àúéàãk)aezky itk ±ïéøãäðñc â ÷øt àøîba14ïLç'áe ¦§¦¨©§¨¨¤¤§©§¤§¦§Ÿ¤
ãì ïîéñ óBñ 'ètLî15úeãò ïéðòì16,(z` afer `ed m`y - ¦§¨¦¨§¦§©¥

xfeg epi`e cala `hgd
dyry `hg eze` lr
± zecrl leqt eze`

zecrl xyk edixd17,
áìa Baìa øîâiL eðéäc§©§¤¦§Ÿ§¦§¥
ãBò áeLé ìáì ,íìL̈¥§©¨
ãøîì ,äìñëì§¦§¨¦§Ÿ

Cøaúé Búeëìîa18àìå , §©§¦§¨¥§Ÿ
ãBò øáòélr ±úåöî ©£Ÿ¦§©

Cìnä,mler ly ekln ± ©¤¤
d"awdïä ,íBìLå-ñç©§¨¥

äNò-úåöîa19ïä §¦§©£¥¥
äNòú-àì úåöîa20. §¦§©Ÿ©£¤
ì Leøt øwò eäæåïBL §¤¦©¥§

,"äáeLz",xnelk - §¨
ìBaì ìëa 'ä ìà áeL ¨¤§¨¦

ìå Bãáòì ,BLôð ìëáeáeúkL Bîk ,åéúBöî ìk øîL21: §¨©§§¨§§¦§Ÿ¨¦§¨§¤¨
òé";"'Bâå 'ä ìà áLéå ,åéúáLçî ïåà Léàå Bkøc òLø áæ ©£Ÿ¨¨©§§¦¨¤©§§Ÿ¨§¨Ÿ¤§

ryxdy dna ± d"awd l` eaey `hazn dna :xne` weqtd -
.ely `hgd zeaygn z` afer `hegde ,zncewd ekxc z` afer

íéávð úLøôáe22:áéúkaezk -23:é÷ìà 'ä ãò záLå"E §¨¨©¦¨¦§¦§©§¨©¡Ÿ¤
"'Bâå Eááì ìëa ,'Bâå Bì÷á zòîLå24ixd ± .25daeyzd oipry §¨©§¨§Ÿ§§¨§¨§§

iciÎlr ,'d l` aeyl ,`ed
xac ,elewa drinyd
lka zeyridl jixvy

aezk mb jke .ald26:
'ä ãò ìàøNé äáeL"¨¦§¨¥©

é÷ìà;"'Bâå Eoke - ¡Ÿ¤§
aezk27:'ä eðáéLä"£¦¥
éìà"'Bâå E28.lkn ± ¥¤§

xexa ,mixen`d miweqtd
aeyl `ed daeyzd oipry
eizeevn z` miiwl ,'d l`
.zexiar mey zeyrl `le
,ïBîää úòãk àìå§Ÿ§©©¤¨
àéä äáeLzäL¤©§¨¦

.úéðòzäzexiard lr ± ©©£¦
.xaryøáòL éî elôàå©£¦¦¤¨©

éãé-ìò àéä Búøtk øîbL ,ïéc-úéa úBúéîe úBúéøk ìò©§¦¦¥¦¤§©©¨¨¦©§¥
,íéøeqé,`nei zkqna `ziixadn lirl xkfpk -eðéä ¦¦©§
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äáåùúä úøâà
à÷øôäøåúä ïî äáåùúä úåöî äðäå

ïéøãäðñã â"ô 'îâá 'éàãë) ãáìá àèçä úáéæò àéä
åáìá øåîâéù åðééäã (úåãò ïéðòì ã"ì 'éññ î"çáå
åúåëìîá ãåøîì äìñëì ãåò áåùé ìáì íìù áìá
ïä ò"îá ïä å"ç êìîä úåöî ãåò øåáòé àìå 'úé
'ä ìà áåùì äáåùú ïåùì 'éô ø÷éò åäæå .ú"ìîá
åéúåöî ìë øåîùìå åãáòì åùôð ìëáå åáì ìëá
áåùéå åéúåáùçî ïåà ùéàå åëøã òùø áåæòé ù"îë
êé÷ìà 'ä ãò úáùå áéúë íéáöð 'ôáå .'åëå 'ä ìà
ãò ìàøùé äáåù 'åëå êááì ìëá 'åëå åìå÷á úòîùå
úòãë àìå .'åëå êéìà 'ä åðáéùä 'åëå êé÷ìà 'ä
ìò øáòù éî 'éôàå .úéðòúä àéä äáåùúäù ïåîää
.íéøåñé é"ò àéä åúøôë øîâù ã"á úåúéîå úåúéøë
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.13‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ה"ב פ"ב תשובה הל' הרמב"ם ל' וע"ד וכיו"ב. התשובה" "והנה או "ענין" (ולא "מצוה" "כותב :
בתוכן דתשובה דס"ל מורה הל' דפשטות -‰ÂˆÓ ‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ„ סהמ"צ (וראה כאן קאי אליבי' שהרי והסמ"ג להרמב"ם וגם מה"ת

היד ובס' שם). עה"פ בלקו"ת הובא יא. ל, (נצבים להרמב"ן  רק ולא - בתחלתה) ותשובה  וידוי מצות תשובה,ÈÙÏלהצ"צ הל'
שם. הצ"צ דברי מקור ג"ז ואולי ויתודה. ה' לפני מחטאו החוטא שישוב והוא א' מ"ע הם): להרמב"ם אלו "הקדמות" גם (שכנראה

אותם ולומר כו' להתוודות שצוונו היא ע"ג 'מצוה : להרמב"ם ‰˙˘Â·‰'ובסהמ"צ ÌÚ.ואילך 1118 עמוד להלן במפורט ראה .".14

ב. ואילך.15.כה, כט ˘ËÈÏ"‡:16.סעיף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ קדושין לענין סל"א סל"ח אה"ע ושו"ע ב) (מט, מקדושין הביא "לא
רק  שלא ז.א. רובא, בתר אזלינן דלא ממונות  מדיני הוכחה לי' דעדיפא וי"ל - שס"ד) מצוה מנ"ח (וראה וחו"מ לסנה' דקדמו ובפרט

החטא". עזיבת מספיקה הרוב ˘ËÈÏ"‡17.ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא - כאן הכוונה "עיקר :
(·Ï‡דגם היא תשובה - דברים מחילה ÁÎÂÓ„ÎÂוידוי ובקשת שוידוי אלא דברים), וידוי שם הוזכרו שלא מחו"מ משו"ע מהראיות גם

ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם - כשעושים -,Ú"Ù· בסוף וכמשנ"ת
תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו  לא "ולכן - ורפ"ב מנחת ÏÏÎהפרק  ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סמה"צ א. קכב, זח"ג ועיין ."

שסד". מצוה ˘ËÈÏ"‡:18.חינוך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צ"ל תשובה דבכל זה, ענין לבד התשובה, עשיית להקל - הדברים המשך "כל
בדוגמאÈÏÏÎענין [והוא בפוסקים ע"ז המקור וצ"ע גדול. חידוש הוא ולכאורה ית'". במל' למרוד ישוב ג"כ ˘·˜ÌÂÈ"דלא המצות

עליו יקבל בתחלה הכללי ענין הקדמת Î"Á‡Âצ"ל ˘"ÓÂÚ יעזוב לראי': שמביא בהכתובים גם וכ"ה - רפ"ב] ברכות - מצות עול
דרכו - יחיד (ל' דרכו בקולו·ÏÏÎרשע (בכלל), ושבת פרטיות); ועברות ענינים רבים, (ל' מחשבותיו ואח"כ) רשע שהוא ,'Â‚Â("פרט") ֶַ

במל"ת". הן במ"ע "הן החלטות ב' שצ"ל וכן המצות). פרטי - ˘ËÈÏ"‡19.(ציוויו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- ועשה קום צ"ל "שבזה :
עליו". מקבל ˘ËÈÏ"‡:20.ובכ"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- מל"ת על משא"כÎÈ¯˙"שבעבירה מ"ע".·‰Ú„¯המרידה, ישעיה 21.עשיית

ז. ˘ËÈÏ"‡:22.נה, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מפרש"‰¯„Ò‰,דברים סיפור רק הוא דשם - ל ד, ואתחנן לשלול "בתורה" כדלקמן ולא
·ÌÎוכהתחלתה È˙Â„ÈÚ‰מסיפור גם לכאורה (כי ועיקר ועוד 'בכל È˘גו'. דצ"ל מפרט אינו שם כי - התשובה) ענין מהו ללמוד

ב.23.לבבך'". ל, הרבי 24.נצבים כותב התורה, מן פסוק מכן ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזקן רבנו מביא מדוע הטעם
תשובה  הל' הרמב"ם "וראה מוסיף: שליט"א והרבי החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש שבנביא מפני שזה לומר" ש"יש שליט"א,

ה"ב". ˘ËÈÏ"‡:25.פ"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ה"ה פ"ז תשובה (הל' היא הבטחה זה פ' ולדידי' להרמב"ם, (גם) קאי כאן דכנ"ל "ואף
בפי' (הובא אלקיך ה' עד ושבת עשה העשין במנין מנה שלו בסהמ"צ אלוף חפץ ומר בי'. איתנהו דתרווייהו (שם) רמב"ן עיין -

בקולו". ושמעת ה"א עד ושבת דכתיב "לשוב נג במצוה בסמ"ק וכ"ה מ"ב) פרשה להרס"ג לסהמ"צ ב.26.הרי"פ יד, 27.הושע

כב. ה, ˘ËÈÏ"‡:28.איכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הפסוקים ד' כל (ÂÈ„Â˜"הכרח דע"י ‰˜„ÌÈסדרם רפ"ג לקמן וכו'): לתורה נביא

fenz 'g iying mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íéøeqé åéìò àéáî àeä-Ceøa-LBãwäLmd dl` mixeqie ± ¤©¨¨¥¦¨¨¦¦
,ezxtk xnbáeúkL Bîëe)11¯ "'Bâå èáLá ézã÷ôe" : §¤¨¨©§¦§¥¤§

,(à÷éã "ézã÷ôe"d"awdy -mixeqid z` `ian,eðéäå29- ¨©§¦©§¨§©§
df ixd ,dxtkd xnbl mixeqi d"awd `ian iznBúáeLzLk§¤§¨

,Cøaúé åéðôì äéeöø§¨§¨¨¦§¨¥
Baì ìëa 'ä ìà BáeLa§¤§¨¦
éæà ,äáäàî BLôðå§©§¥©£¨£©
àzúìc àúeøòúàa§¦§¨¨¦§©¨
¯ "'eëå íéðtä íénë"å§©©¦©¨¦§
,àìéòìc àúeøòúà¦§¨¨¦§¥¨
'ä ãñçå äáäàä øøBòì§¥¨©£¨§¤¤
íéøeqéa BðBò ÷øîì§¨¥£§¦¦

,äfä íìBòaiciÎlr - ¨¨©¤
,dhnln zexxerzd
itk ,"miptd mink"e
epevx z` `han mc`dy
cvn 'd l` aeyl frd
df xac ± 'd l` ezad`
dliawn zexxerzd lret

lilk eze` wxnl ,cqge dad`a eqgiizi eil` mby ,dlrnl
,dfd mlera mixeqi iciÎlr eizepeernáeúkL Bîëe30úà ék" : §¤¨¦¤

."'Bâå çéëBé 'ä áäàé øLà± eizepeern eze` wxnl ick ± £¤¤¡©¦©§
inl ,ezad` cvn ,`ian d"awdy ,dl` mixeqi .dfd mlera
zxtk miniiqnd mixeqid md dl` ± dad` jezn 'd l` ayy
oi` ,j` .mixeqi iciÎlr `ed ozxtk xnby zexiara ,ytpd

.envr lr lawn mc`y mixeqie zeiprzl dpeekdàì ïëìå§¨¥Ÿ
â"îqäå í"aîøä eøékæä,fh r"n ±úåöîa ììk úéðòz íeL ¦§¦¨©§©§©§©©£¦§¨§¦§©

óà ,äáeLzä,`l ±,ïéc-úéa úBúéîe úBúéøëamb - ©§¨©¦§¦¦¥¦
xnby ,oic zia zzin e` zxk `ed oypery zexiar lr daeyza
`xnbdy itk ± mixeqid oipr ixd `ed el` zexiar zxtk
mb mixikfn b"nqde m"anxd oi` ,ok it lr s` ± zxne`
mixen`d mixeqidy iptn ± ziprzd oipr z` el` zexiara

,zeiprzl mipeekn mpi`éeceä ÷ømihxtne miceezny ± ©©¦

,e`hgy mi`hgd z` xeaica,äìéçî úLwáe,zexiard lr - ©¨©§¦¨
äøBza áeúkL Bîk31"'Bâå íúàhç úà ecåúäå" :32.z` ± §¤¨©¨§¦§©¤©¨¨§

zevna b"nqde m"anxd mixikfn ok dlign zywae iecied
,`ed (aezk) xac ly enrh .daeyzdn wlg edf ,oky ,daeyzd
"seb" epyi dxiara ik
dxiard dyrn ."dnyp"e
oevxde ,"seb"d `ed
z` zeyrl de`zde
."dnyp"d `ed ,dxiard
dyer `edy drya
lhal ixd eilr ,daeyz
z` mbe "seb"d z` mb
.dxiard ly "dnyp"d
z` - "dnyp"d z` dpd
milhan - de`zde oevxd
,xard lr dhxgd iciÎlr
xrhvn `ede el dxegy
.dxiard z` dyry lr
jtidd ixd `ed xrv
ea eid ezaiqay beprzd z` lhan dxiard lr xrvde ,beprzn
z` mb lhal mikixv ixd la` .dxiar dze`a de`zde oevxd
- ef dxiar zeyrln `adl rpnidl jkae ,dxiard ly "seb"d
"seb" `edy ,dxiard dyrn z` lhaiy dyrn o`k oi` ixde
ied eizty zniwr"e ,eita `iven `edy iecied dpd .dxiard
oipr edf ,mipt lk lr .dxiard "seb" z` lhan df - "dyrn
wlg opi` zeiprz eli`e .daeyzdn wlg `edy iecied

.daeyzdnìàBéa áeúkM äîe33íëááì ìëa éãò eáeL" : ©¤¨§¥¨©§¨§©§¤
,"'Bâ éëááe íBöaeaey"n wlgk ziprzd oipr o`k ixd aezk - §¦§¦

,"il`eðéäick df ixd ±ìháì±`"hily x"enc` w"k zxrd: ©§§©¥
ly oiprcizrzaifr ± daeyze)xard,(äøæâpL äøæbä,f` ± ©§¥¨¤¦§§¨

.äaøàa íéøeqé éãé-ìò øBcä ïBò ÷øîìz` lhal icky ± §¨¥£©©§¥¦¦§©§¤
.daeyzn wlg ziprzd oi` j` .ziprzd oipr yxcp ,dxifbd
àáz àlL äøö ìk ìò ïépòúnL úBiðòz ìëa íòhä eäæå§¤©©©§¨©£¦¤¦§©¦©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ
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äáåùúä úøâà
éúã÷ôå ù"îëå) íéøåñé åéìò àéáî ä"á÷äù åðééä
äéåöø åúáåùúùë åðééäå (à÷ééã éúã÷ôå 'åëå èáùá
éæà äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà åáåùá 'úé åéðôì
àúåøòúà 'åëå íéðôä íéîëå àúúìã àúåøòúàá
íéøåñéá åðåò ÷øîì 'ä ãñçå äáäàä øøåòì àìéòìã
ïëìå .'åëå çéëåé 'ä áäàé øùà úà éë ù"îëå æ"äåòá
úåöîá ììë úéðòú íåù â"îñäå í"áîøä åøéëæä àì
éåãéåä ÷ø .ã"á úåúéîå úåúéøëá óà äáåùúä
íúàèç úà åãåúäå äøåúá ù"îë äìéçî úù÷áå
ëááå íåöá íëááì ìëá éãò åáåù ìàåéá ù"îå .'åëåé
é"ò øåãä ïåò ÷øîì äøæâðù äøæâä ìèáì åðééä 'åë
ìò ïéðòúîù úåéðòú ìëá íòèä åäæå .äáøàá 'éøåñé
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(דחלק ב "ה הוי' שם השפעת מוריד העלאת ‰ÈÂ'החטא צ"ל (התשובה) שהתיקון מובן שמזה - כו') החבל כמשל - גו' חבל גו' עמו
Ï"‰Îיעזוב ועז"נ - מעשה (אחרונה) ה' - הוי' שם פרטי מבוארים ובפ"ד .ÂÎ¯„ Ú˘¯) מדות וששה קול - ו' גו'. וישוב )˘·Ï·גו'

גו' ושבת ועז"נ - (Í··Ïגו'·˜ÂÏÂכו' התבוננות (ראשונה) ה' שובה¯˜גו'. ועז"נ - חסרונו) שכל Ï‡¯˘Èבזה - י' המעלה). (שם
כו' שבכחו ועז"נ˘¯˘הנעלם - כו'). הכחות בכל פונה - לשם כשנוגע אשר ושם, פי"ט (ח"א ה' מלובש שבה חכ' ‰'ועיקר Â·È˘‰

שנאמר: והסדר, הענין ג"כ וזהו ¯˘Úגו'. ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó ¯ÂÒ(מל"ת -‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ· רמ"ח איברין, לרמ"ח דפליג -
) שלום בקש נק'È¯Á‡Ïמ"ע) שלכן - וע"ט -Ï‡¯˘Èסומ"ר כו' ושלימות שלום להיות ויכול -‰ÏÁ˙Ó מלמעלמ"ט ואח"כ מלמטלמ"ע,

וכמובן ה') השיבנו ישראל, שובה -Ê"Î'בבי טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבארם ששם אלא - וכאן ·Ú"Ùתשובות -
מפרש דשם [ולהעיר כא הקדמה הגלגולים ש' ראה - הקבלה ע"ד וק"ל. מכולן. כלולה תשו"ת) (אפילו מהן שכאו"א כמו חלקי „'-

ורא  ה' חלול הד' וכפרה - א)]".כפרה (פו, יומא חדא"ג ˘ËÈÏ"‡:29.ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דבכ"ז – בי' בזה מצות ÏÎ"מוסיף
תלוי' כריתות על גם למלאותה·‡„Ìהתשובה ויכול .‰¯Ó‚ÏÂ'כו מאהבה כששב יט.30.כו'".ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, נשא

.32:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ התענית דלא – כאן הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל הי' "לכאורה
דגם מובן מהל' אבל (·Ï‡וכמשל"ק. היא תשובה – דברים מחו"מÁÎÂÓ„ÎÂוידוי משו"ע מהראיות דברים),˘Ï‡גם וידוי שם הוזכרו

‡Ï‡ הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם – כשעושים – מחילה ובקשת שוידוי
"ולכן·Ú"Ùענין - ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת ,‡Ï להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיין כלל". תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו

.17 הערה לעיל ראה - שסד". מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי יב.33.מצות ב,
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תמוז  ח' חמישי יום
,`v 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùúä úåöî äðäå,182 'nr cr.äàøéî à"ë

äáeLzä úåöî ,äpäå13àèçä úáéæò àéä äøBzä ïî §¦¥¦§©©§¨¦©¨¦£¦©©¥§
ãáìa,dxezd on daeyzd oipr `id ,cala `hgd zaifr ± ¦§©

àúéàãk)aezky itk ±ïéøãäðñc â ÷øt àøîba14ïLç'áe ¦§¦¨©§¨¨¤¤§©§¤§¦§Ÿ¤
ãì ïîéñ óBñ 'ètLî15úeãò ïéðòì16,(z` afer `ed m`y - ¦§¨¦¨§¦§©¥

xfeg epi`e cala `hgd
dyry `hg eze` lr
± zecrl leqt eze`

zecrl xyk edixd17,
áìa Baìa øîâiL eðéäc§©§¤¦§Ÿ§¦§¥
ãBò áeLé ìáì ,íìL̈¥§©¨
ãøîì ,äìñëì§¦§¨¦§Ÿ

Cøaúé Búeëìîa18àìå , §©§¦§¨¥§Ÿ
ãBò øáòélr ±úåöî ©£Ÿ¦§©

Cìnä,mler ly ekln ± ©¤¤
d"awdïä ,íBìLå-ñç©§¨¥

äNò-úåöîa19ïä §¦§©£¥¥
äNòú-àì úåöîa20. §¦§©Ÿ©£¤
ì Leøt øwò eäæåïBL §¤¦©¥§

,"äáeLz",xnelk - §¨
ìBaì ìëa 'ä ìà áeL ¨¤§¨¦

ìå Bãáòì ,BLôð ìëáeáeúkL Bîk ,åéúBöî ìk øîL21: §¨©§§¨§§¦§Ÿ¨¦§¨§¤¨
òé";"'Bâå 'ä ìà áLéå ,åéúáLçî ïåà Léàå Bkøc òLø áæ ©£Ÿ¨¨©§§¦¨¤©§§Ÿ¨§¨Ÿ¤§

ryxdy dna ± d"awd l` eaey `hazn dna :xne` weqtd -
.ely `hgd zeaygn z` afer `hegde ,zncewd ekxc z` afer

íéávð úLøôáe22:áéúkaezk -23:é÷ìà 'ä ãò záLå"E §¨¨©¦¨¦§¦§©§¨©¡Ÿ¤
"'Bâå Eááì ìëa ,'Bâå Bì÷á zòîLå24ixd ± .25daeyzd oipry §¨©§¨§Ÿ§§¨§¨§§

iciÎlr ,'d l` aeyl ,`ed
xac ,elewa drinyd
lka zeyridl jixvy

aezk mb jke .ald26:
'ä ãò ìàøNé äáeL"¨¦§¨¥©

é÷ìà;"'Bâå Eoke - ¡Ÿ¤§
aezk27:'ä eðáéLä"£¦¥
éìà"'Bâå E28.lkn ± ¥¤§

xexa ,mixen`d miweqtd
aeyl `ed daeyzd oipry
eizeevn z` miiwl ,'d l`
.zexiar mey zeyrl `le
,ïBîää úòãk àìå§Ÿ§©©¤¨
àéä äáeLzäL¤©§¨¦

.úéðòzäzexiard lr ± ©©£¦
.xaryøáòL éî elôàå©£¦¦¤¨©

éãé-ìò àéä Búøtk øîbL ,ïéc-úéa úBúéîe úBúéøk ìò©§¦¦¥¦¤§©©¨¨¦©§¥
,íéøeqé,`nei zkqna `ziixadn lirl xkfpk -eðéä ¦¦©§
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äáåùúä úøâà
à÷øôäøåúä ïî äáåùúä úåöî äðäå

ïéøãäðñã â"ô 'îâá 'éàãë) ãáìá àèçä úáéæò àéä
åáìá øåîâéù åðééäã (úåãò ïéðòì ã"ì 'éññ î"çáå
åúåëìîá ãåøîì äìñëì ãåò áåùé ìáì íìù áìá
ïä ò"îá ïä å"ç êìîä úåöî ãåò øåáòé àìå 'úé
'ä ìà áåùì äáåùú ïåùì 'éô ø÷éò åäæå .ú"ìîá
åéúåöî ìë øåîùìå åãáòì åùôð ìëáå åáì ìëá
áåùéå åéúåáùçî ïåà ùéàå åëøã òùø áåæòé ù"îë
êé÷ìà 'ä ãò úáùå áéúë íéáöð 'ôáå .'åëå 'ä ìà
ãò ìàøùé äáåù 'åëå êááì ìëá 'åëå åìå÷á úòîùå
úòãë àìå .'åëå êéìà 'ä åðáéùä 'åëå êé÷ìà 'ä
ìò øáòù éî 'éôàå .úéðòúä àéä äáåùúäù ïåîää
.íéøåñé é"ò àéä åúøôë øîâù ã"á úåúéîå úåúéøë
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.13‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ה"ב פ"ב תשובה הל' הרמב"ם ל' וע"ד וכיו"ב. התשובה" "והנה או "ענין" (ולא "מצוה" "כותב :
בתוכן דתשובה דס"ל מורה הל' דפשטות -‰ÂˆÓ ‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ„ סהמ"צ (וראה כאן קאי אליבי' שהרי והסמ"ג להרמב"ם וגם מה"ת

היד ובס' שם). עה"פ בלקו"ת הובא יא. ל, (נצבים להרמב"ן  רק ולא - בתחלתה) ותשובה  וידוי מצות תשובה,ÈÙÏלהצ"צ הל'
שם. הצ"צ דברי מקור ג"ז ואולי ויתודה. ה' לפני מחטאו החוטא שישוב והוא א' מ"ע הם): להרמב"ם אלו "הקדמות" גם (שכנראה

אותם ולומר כו' להתוודות שצוונו היא ע"ג 'מצוה : להרמב"ם ‰˙˘Â·‰'ובסהמ"צ ÌÚ.ואילך 1118 עמוד להלן במפורט ראה .".14

ב. ואילך.15.כה, כט ˘ËÈÏ"‡:16.סעיף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ קדושין לענין סל"א סל"ח אה"ע ושו"ע ב) (מט, מקדושין הביא "לא
רק  שלא ז.א. רובא, בתר אזלינן דלא ממונות  מדיני הוכחה לי' דעדיפא וי"ל - שס"ד) מצוה מנ"ח (וראה וחו"מ לסנה' דקדמו ובפרט

החטא". עזיבת מספיקה הרוב ˘ËÈÏ"‡17.ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא - כאן הכוונה "עיקר :
(·Ï‡דגם היא תשובה - דברים מחילה ÁÎÂÓ„ÎÂוידוי ובקשת שוידוי אלא דברים), וידוי שם הוזכרו שלא מחו"מ משו"ע מהראיות גם

ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם - כשעושים -,Ú"Ù· בסוף וכמשנ"ת
תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו  לא "ולכן - ורפ"ב מנחת ÏÏÎהפרק  ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סמה"צ א. קכב, זח"ג ועיין ."

שסד". מצוה ˘ËÈÏ"‡:18.חינוך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צ"ל תשובה דבכל זה, ענין לבד התשובה, עשיית להקל - הדברים המשך "כל
בדוגמאÈÏÏÎענין [והוא בפוסקים ע"ז המקור וצ"ע גדול. חידוש הוא ולכאורה ית'". במל' למרוד ישוב ג"כ ˘·˜ÌÂÈ"דלא המצות

עליו יקבל בתחלה הכללי ענין הקדמת Î"Á‡Âצ"ל ˘"ÓÂÚ יעזוב לראי': שמביא בהכתובים גם וכ"ה - רפ"ב] ברכות - מצות עול
דרכו - יחיד (ל' דרכו בקולו·ÏÏÎרשע (בכלל), ושבת פרטיות); ועברות ענינים רבים, (ל' מחשבותיו ואח"כ) רשע שהוא ,'Â‚Â("פרט") ֶַ

במל"ת". הן במ"ע "הן החלטות ב' שצ"ל וכן המצות). פרטי - ˘ËÈÏ"‡19.(ציוויו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- ועשה קום צ"ל "שבזה :
עליו". מקבל ˘ËÈÏ"‡:20.ובכ"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- מל"ת על משא"כÎÈ¯˙"שבעבירה מ"ע".·‰Ú„¯המרידה, ישעיה 21.עשיית

ז. ˘ËÈÏ"‡:22.נה, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מפרש"‰¯„Ò‰,דברים סיפור רק הוא דשם - ל ד, ואתחנן לשלול "בתורה" כדלקמן ולא
·ÌÎוכהתחלתה È˙Â„ÈÚ‰מסיפור גם לכאורה (כי ועיקר ועוד 'בכל È˘גו'. דצ"ל מפרט אינו שם כי - התשובה) ענין מהו ללמוד

ב.23.לבבך'". ל, הרבי 24.נצבים כותב התורה, מן פסוק מכן ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזקן רבנו מביא מדוע הטעם
תשובה  הל' הרמב"ם "וראה מוסיף: שליט"א והרבי החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש שבנביא מפני שזה לומר" ש"יש שליט"א,

ה"ב". ˘ËÈÏ"‡:25.פ"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ה"ה פ"ז תשובה (הל' היא הבטחה זה פ' ולדידי' להרמב"ם, (גם) קאי כאן דכנ"ל "ואף
בפי' (הובא אלקיך ה' עד ושבת עשה העשין במנין מנה שלו בסהמ"צ אלוף חפץ ומר בי'. איתנהו דתרווייהו (שם) רמב"ן עיין -

בקולו". ושמעת ה"א עד ושבת דכתיב "לשוב נג במצוה בסמ"ק וכ"ה מ"ב) פרשה להרס"ג לסהמ"צ ב.26.הרי"פ יד, 27.הושע

כב. ה, ˘ËÈÏ"‡:28.איכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הפסוקים ד' כל (ÂÈ„Â˜"הכרח דע"י ‰˜„ÌÈסדרם רפ"ג לקמן וכו'): לתורה נביא

fenz 'g iying mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íéøeqé åéìò àéáî àeä-Ceøa-LBãwäLmd dl` mixeqie ± ¤©¨¨¥¦¨¨¦¦
,ezxtk xnbáeúkL Bîëe)11¯ "'Bâå èáLá ézã÷ôe" : §¤¨¨©§¦§¥¤§

,(à÷éã "ézã÷ôe"d"awdy -mixeqid z` `ian,eðéäå29- ¨©§¦©§¨§©§
df ixd ,dxtkd xnbl mixeqi d"awd `ian iznBúáeLzLk§¤§¨

,Cøaúé åéðôì äéeöø§¨§¨¨¦§¨¥
Baì ìëa 'ä ìà BáeLa§¤§¨¦
éæà ,äáäàî BLôðå§©§¥©£¨£©
àzúìc àúeøòúàa§¦§¨¨¦§©¨
¯ "'eëå íéðtä íénë"å§©©¦©¨¦§
,àìéòìc àúeøòúà¦§¨¨¦§¥¨
'ä ãñçå äáäàä øøBòì§¥¨©£¨§¤¤
íéøeqéa BðBò ÷øîì§¨¥£§¦¦

,äfä íìBòaiciÎlr - ¨¨©¤
,dhnln zexxerzd
itk ,"miptd mink"e
epevx z` `han mc`dy
cvn 'd l` aeyl frd
df xac ± 'd l` ezad`
dliawn zexxerzd lret

lilk eze` wxnl ,cqge dad`a eqgiizi eil` mby ,dlrnl
,dfd mlera mixeqi iciÎlr eizepeernáeúkL Bîëe30úà ék" : §¤¨¦¤

."'Bâå çéëBé 'ä áäàé øLà± eizepeern eze` wxnl ick ± £¤¤¡©¦©§
inl ,ezad` cvn ,`ian d"awdy ,dl` mixeqi .dfd mlera
zxtk miniiqnd mixeqid md dl` ± dad` jezn 'd l` ayy
oi` ,j` .mixeqi iciÎlr `ed ozxtk xnby zexiara ,ytpd

.envr lr lawn mc`y mixeqie zeiprzl dpeekdàì ïëìå§¨¥Ÿ
â"îqäå í"aîøä eøékæä,fh r"n ±úåöîa ììk úéðòz íeL ¦§¦¨©§©§©§©©£¦§¨§¦§©

óà ,äáeLzä,`l ±,ïéc-úéa úBúéîe úBúéøëamb - ©§¨©¦§¦¦¥¦
xnby ,oic zia zzin e` zxk `ed oypery zexiar lr daeyza
`xnbdy itk ± mixeqid oipr ixd `ed el` zexiar zxtk
mb mixikfn b"nqde m"anxd oi` ,ok it lr s` ± zxne`
mixen`d mixeqidy iptn ± ziprzd oipr z` el` zexiara

,zeiprzl mipeekn mpi`éeceä ÷ømihxtne miceezny ± ©©¦

,e`hgy mi`hgd z` xeaica,äìéçî úLwáe,zexiard lr - ©¨©§¦¨
äøBza áeúkL Bîk31"'Bâå íúàhç úà ecåúäå" :32.z` ± §¤¨©¨§¦§©¤©¨¨§

zevna b"nqde m"anxd mixikfn ok dlign zywae iecied
,`ed (aezk) xac ly enrh .daeyzdn wlg edf ,oky ,daeyzd
"seb" epyi dxiara ik
dxiard dyrn ."dnyp"e
oevxde ,"seb"d `ed
z` zeyrl de`zde
."dnyp"d `ed ,dxiard
dyer `edy drya
lhal ixd eilr ,daeyz
z` mbe "seb"d z` mb
.dxiard ly "dnyp"d
z` - "dnyp"d z` dpd
milhan - de`zde oevxd
,xard lr dhxgd iciÎlr
xrhvn `ede el dxegy
.dxiard z` dyry lr
jtidd ixd `ed xrv
ea eid ezaiqay beprzd z` lhan dxiard lr xrvde ,beprzn
z` mb lhal mikixv ixd la` .dxiar dze`a de`zde oevxd
- ef dxiar zeyrln `adl rpnidl jkae ,dxiard ly "seb"d
"seb" `edy ,dxiard dyrn z` lhaiy dyrn o`k oi` ixde
ied eizty zniwr"e ,eita `iven `edy iecied dpd .dxiard
oipr edf ,mipt lk lr .dxiard "seb" z` lhan df - "dyrn
wlg opi` zeiprz eli`e .daeyzdn wlg `edy iecied

.daeyzdnìàBéa áeúkM äîe33íëááì ìëa éãò eáeL" : ©¤¨§¥¨©§¨§©§¤
,"'Bâ éëááe íBöaeaey"n wlgk ziprzd oipr o`k ixd aezk - §¦§¦

,"il`eðéäick df ixd ±ìháì±`"hily x"enc` w"k zxrd: ©§§©¥
ly oiprcizrzaifr ± daeyze)xard,(äøæâpL äøæbä,f` ± ©§¥¨¤¦§§¨

.äaøàa íéøeqé éãé-ìò øBcä ïBò ÷øîìz` lhal icky ± §¨¥£©©§¥¦¦§©§¤
.daeyzn wlg ziprzd oi` j` .ziprzd oipr yxcp ,dxifbd
àáz àlL äøö ìk ìò ïépòúnL úBiðòz ìëa íòhä eäæå§¤©©©§¨©£¦¤¦§©¦©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ
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äáåùúä úøâà
éúã÷ôå ù"îëå) íéøåñé åéìò àéáî ä"á÷äù åðééä
äéåöø åúáåùúùë åðééäå (à÷ééã éúã÷ôå 'åëå èáùá
éæà äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà åáåùá 'úé åéðôì
àúåøòúà 'åëå íéðôä íéîëå àúúìã àúåøòúàá
íéøåñéá åðåò ÷øîì 'ä ãñçå äáäàä øøåòì àìéòìã
ïëìå .'åëå çéëåé 'ä áäàé øùà úà éë ù"îëå æ"äåòá
úåöîá ììë úéðòú íåù â"îñäå í"áîøä åøéëæä àì
éåãéåä ÷ø .ã"á úåúéîå úåúéøëá óà äáåùúä
íúàèç úà åãåúäå äøåúá ù"îë äìéçî úù÷áå
ëááå íåöá íëááì ìëá éãò åáåù ìàåéá ù"îå .'åëåé
é"ò øåãä ïåò ÷øîì äøæâðù äøæâä ìèáì åðééä 'åë
ìò ïéðòúîù úåéðòú ìëá íòèä åäæå .äáøàá 'éøåñé
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(דחלק ב "ה הוי' שם השפעת מוריד העלאת ‰ÈÂ'החטא צ"ל (התשובה) שהתיקון מובן שמזה - כו') החבל כמשל - גו' חבל גו' עמו
Ï"‰Îיעזוב ועז"נ - מעשה (אחרונה) ה' - הוי' שם פרטי מבוארים ובפ"ד .ÂÎ¯„ Ú˘¯) מדות וששה קול - ו' גו'. וישוב )˘·Ï·גו'

גו' ושבת ועז"נ - (Í··Ïגו'·˜ÂÏÂכו' התבוננות (ראשונה) ה' שובה¯˜גו'. ועז"נ - חסרונו) שכל Ï‡¯˘Èבזה - י' המעלה). (שם
כו' שבכחו ועז"נ˘¯˘הנעלם - כו'). הכחות בכל פונה - לשם כשנוגע אשר ושם, פי"ט (ח"א ה' מלובש שבה חכ' ‰'ועיקר Â·È˘‰

שנאמר: והסדר, הענין ג"כ וזהו ¯˘Úגו'. ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó ¯ÂÒ(מל"ת -‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ· רמ"ח איברין, לרמ"ח דפליג -
) שלום בקש נק'È¯Á‡Ïמ"ע) שלכן - וע"ט -Ï‡¯˘Èסומ"ר כו' ושלימות שלום להיות ויכול -‰ÏÁ˙Ó מלמעלמ"ט ואח"כ מלמטלמ"ע,

וכמובן ה') השיבנו ישראל, שובה -Ê"Î'בבי טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבארם ששם אלא - וכאן ·Ú"Ùתשובות -
מפרש דשם [ולהעיר כא הקדמה הגלגולים ש' ראה - הקבלה ע"ד וק"ל. מכולן. כלולה תשו"ת) (אפילו מהן שכאו"א כמו חלקי „'-

ורא  ה' חלול הד' וכפרה - א)]".כפרה (פו, יומא חדא"ג ˘ËÈÏ"‡:29.ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דבכ"ז – בי' בזה מצות ÏÎ"מוסיף
תלוי' כריתות על גם למלאותה·‡„Ìהתשובה ויכול .‰¯Ó‚ÏÂ'כו מאהבה כששב יט.30.כו'".ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, נשא

.32:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ התענית דלא – כאן הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל הי' "לכאורה
דגם מובן מהל' אבל (·Ï‡וכמשל"ק. היא תשובה – דברים מחו"מÁÎÂÓ„ÎÂוידוי משו"ע מהראיות דברים),˘Ï‡גם וידוי שם הוזכרו

‡Ï‡ הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם – כשעושים – מחילה ובקשת שוידוי
"ולכן·Ú"Ùענין - ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת ,‡Ï להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיין כלל". תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו

.17 הערה לעיל ראה - שסד". מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי יב.33.מצות ב,



fenzצב 'h iyiy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט' שישי יום
פרק ב  ,182 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæ ìë êà á ÷øô,av 'nr cr.ïåöø íåé

,øeavä ìòfbd zxv z` lhal ick d`a ziprzdy -.dxi ©©¦
øzñà úlâîa áeúkL Bîëe34lihdl dywia xzq`y ± §¤¨¦§¦©¤§¥

.ond zxifb lhal ick ziprz,øñenä éøôña áeúkM äîe©¤¨§¦§¥©¨
úBiðòz äaøä ,íéãéñç øôñå ç÷Bøä øôñ íLàøáe§Ÿ¨¥¤¨¥©§¥¤£¦¦©§¥©£¦

ìò øáBòì íéôebñå§¦¦¨¥©
-úéa úBúéîe úBúéøk§¦¦¥

ïéc35ïëå ,mi`ian md ± ¦§¥
,zeiprz daxdàéöBîì§¦

áiçL ,äìháì òøæ¤©§©¨¨¤©¨
Bîk ,íéîL éãéa äúéî¦¨¦¥¨©¦§

äøBza áeúkL36øò éab ¤¨©¨©¥¥
,ïðBàå`hg did mda - §¨

dfz` `iad xy` dfe ,
icia dzin ly yperd

,minyBðéãåly ± §¦
,dlhal rxf `ivendäæ ïéðòì úBúéøk éáiçkmi`ian okle ± §©¨¥§¦§¦§¨¤

.df `hg lr xary inl zeiprz daxd mixen`d xqend ixtq
,dxtkd xnbl mixeqi xeza ze`a zeiprzdy ,dxe`kl ixd
xn`p ,lirl eli`e ,`wec mixeqid oipr yxcp zezixk iaiigay
`wec md ,zezixk iaiig ly mzxtk mixnebd mixeqidy ixd

`edy zeiprzd `le ,dlrnln mc`d lr mi`iany mixeqid
:owfd epax xiaqn ± ?mixeqi xeza envr lr lawnéãk ,eðéä©§§¥

;íBìLå-ñç äìòî ìL íéøeqé Lðòî ìöpì) -w"k zxrd ¦¨¥¥Ÿ¤¦¦¤©§¨©§¨
:`"hily x"enc``edy ± daeyz `le ± (l"pk) cizrlc oipr

xfbp `ny ,(xard lr
dlrnln melyeÎqg eilr
lvpii ,mixeqi ly yper

,zeiprzd iciÎlr jkníâå§©
øîb øäîìe æøæì éãk§¥§¨¥§©¥§©

;BLôð úøtkyi dfay - ©¨©©§
,xefrl zeiprzd gkaíâå§©

'ä ìà áL Bðéà éìeà©¥¨¤
BLôðå Baì ìëa§¨¦§©§
:äàøiî íà-ék ,äáäàî¥©£¨¦¦¦¦§¨
"miptd mink"d oi` f`y -
lawn `ed okle ,mixeqi iciÎlr ezxtk xenbl xfer ,dlrnly

zeiprzd oipra mixeqi envr lr37mixeqid oipr ,mvra j` .
oi` (oicÎzia zezine zezixk iaiiga) dxtkd z` mixnebd
mc`d lr mi`iany mixeqil `l` ,zeiprz ixeqil dpeekd

.ezxtk z` xenbl ick ,dlrnln olvilÎ`pngx

.á ÷øtoipr dpi` daeyzy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
,"`hgd zaifr" `id daeyz `l` ,eyrpy zexiar lr mev ,ziprzd

`ed ozxtk xnby zexiara elit`e .cer ezeyrl `le `hgd z` aefrl

oi` ± (oicÎzia zzin e` zxk oypery zexiard ode) mixeqi iciÎlr

zeiprz ixeqil dpeekd

`l` ,envr lr xfeb mc`dy

mixeqil ,`id dpeekd

mi`ianyick ,dlrnln eilr

.eytp zxtk xenbl

äøtk ïéðòì äæ ìk Cà©¨¤§¦§©©¨¨
,ïBòä úìéçîezlret - §¦©¤¨

lr zeyxcp `le daeyzd
,zeiprz mey jkìçîpL¤¦§©

ìò øáòM äî éøîâì Bì§©§¥©¤¨©©
Cìnä úåöîly ekln ± ¦§©©¤¤

,mleräáeLz äNòLk§¤¨¨§¨
Bì ïéøékæî ïéàå ,äîìL§¥¨§¥©§¦¦

äæ ìò BLðòì ïécä íBéa øác éöçå øác,e`hg lr ± ¨¨©£¦¨¨§©¦§¨§©¤

íìBòa ïécä ïî éøîâì øèôðå ,àaä íìBòa íBìLå-ñç©§¨¨¨©¨§¦§©§©§¥¦©¦¨¨
íðîà .àaäick ±áéáçå ävøîe 'ä éðôì ïBöøì äéäiL ©¨¨§¨¤¦§¤§¨¦§¥§ª¤§¨¦

BðB÷ì çeø úçð úBéäì ,àèçä íã÷k Cøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥§Ÿ¤©¥§¦§©©©§
BúãBáòî,jk myl ±éøö äéäelôà äìBò ïaø÷ àéáäì C ¥£¨¨¨¨¦§¨¦¨§¨¨£¦

äl÷ äNò-úåöî ìò©¦§©£¥©¨
úúéîe úøk da ïéàL¤¥¨¨¥¦©

,ïéc-úéaedyinyk mb - ¥¦
,efk dyr zevn lr xar
oaxw `iadl eilr did

leki eidyk ± dlermi
sqepa ± zepaxw aixwdl

,ezaeyzleLøcL Bîk§¤¨§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨¦§¨¨
ìò 'íéðäk úøBú'a§©Ÿ£¦©

÷eñt1;"Bì äöøðå"- ¨§¦§¨
in lr dvxn dlerdy
,dyrÎzevn lr xary

,íéçáæc àn÷ ÷øt àøîba àúéàãëå`xnbdy enke - §¦§¦¨©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦

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

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

.øúñà úìâîá ù"îëå øåáöä ìò àáú àìù äøö ìë
íéãéñç 'ñå ç÷åøä øôñ íùàøáå øñåîä éøôñá ù"îå
úåúéîå úåúéøë ìò øáåòì íéôåâéñå úåéðòú äáøä
íéîù éãéá äúéî áééçù äìèáì òøæ àéöåîì ïëå ã"á
ïéðòì úåúéøë éáééçë åðéãå ïðåàå øò éáâ äøåúá ù"îë
.å"ç äìòî ìù 'éøåñé ùðåòî ìöðéì éãë åðééä .äæ
åðéà éìåà íâå .åùôð úøôë øîâ øäîìå æøæì éãë íâå

:äàøéî à"ë äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà áù

êà á ÷øôïåòä úìéçîå äøôë ïéðòì äæ ìë
ìò øáòù äî éøîâì åì ìçîðù
ïéøéëæî ïéàå äîéìù äáåùú äùòùë êìîä úåöî
á"äåòá å"ç æ"ò åùðòì ïéãä íåéá øáã éöçå øáã åì
ïåöøì 'éäéù íðîà .á"äåòá ïéãä ïî éøîâì øèôðå
úåéäì àèçä íãå÷ë 'úé åéðôì áéáçå äöåøîå 'ä éðôì
ïáø÷ àéáäì êéøö äéä .åúãåáòî åðå÷ì çåø úçð
ã"á úúéîå úøë äá ïéàù äì÷ ò"î ìò 'éôà äìåò
'îâá àúéàãëå åì äöøðå ô"ò ë"úá ì"æø åùøãù åîë
øçàì ïåøåã àéäå ò"î ìò úøôëî äìåòã íéçáæã ÷"ô
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טז.34. ˘ËÈÏ"‡35.ד, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"מ הקושיא תגדל "וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒ ביואל כנ"ל תענית, רק מצינו לא גזירה דלבטל "
ועכצ  כו'. אחרת.ואסתר הכוונה שכאן ז-ו.36."ל לח, ˘ËÈÏ"‡:37.וישב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הרמב"ם הזכירו לא למה קשה "עפ"ז

(קרבן-) ענין הם ודם) חלב (מיעוט הנ"ל וסיגופים שתעניות – אדה"ז בי' כוונת ואולי מיראה)?! תשובה בעושה גם מדבר (שהרי
– ק"ק ג"כ שעפ"ז אלא ויותר. מעולה לתשו' להגיע – אולי וגם כפרתו שתמהר – וגם מעונש לינצל העתיד: על מספר È˜ÂÏÈÁתפלה

לכאו"א כו' חומריות ·Ú"Ùהתעניות דסיבת הביטוש ענין נת' ששם (אלא הגוף בטוש ע"ד פכ"ט ח"א ועיין כיו"ב. פ"ב ראה אבל .
התבוננות)". וע"י הקליפה – ד.1.הגוף א, ויקרא

fenz 'h iyiy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

migaf zkqn ly oey`x wxta zxne`2ìò úøtëî äìBòc§¨§©¤¤©
Bì ìçîðå äáeLz äNòL øçàì ïBøBc àéäå ,äNò-úåöî¦§©£¥§¦§©©¤¨¨§¨§¦§©

ïéèéì÷øt éãé-ìò Bñiôe Cìna çøqL íãàëe ,Lðòä± ¨Ÿ¤§¨¨¤¨©©¤¤¦§©§¥§©§¦¦
,miplczy,Bì ìçîe,jlnd -çìBL ïë-ét-ìò-óàdf ± ¨©©©¦¥¥©

,jlna gxqyïBøBc
åéðôì äçðîeiptl ± ¦§¨§¨¨

ick ,jlndBì ävøúiL¤¦§©¤
Cìnä éðt úBàøìjk ± ¦§§¥©¤¤

,dler oaxw ly epipr mb
daeyz dyry ixg`y
± e`hg lr el elgne
ick dpzn oaxwd deedn
iptl aiage dvexn didiy
iptl didy enk d"awd

.`hgyìe)ïBL`xnbd ± §
"dler"d lr zxne`y

`idyïëå ,"úøtëî"§©¤¤§¥
äøBza áeúkM äî©¤¨©¨
"åéìò øtëì Bì äöøðå"§¦§¨§©¥¨¨

,BLôð úøtk Bæ ïéà ¯- ¥©¨©©§
eytp zxtkl dpeekd oi`
,daeyzd iciÎlr d`ad

àlà:`id dpeekd ± ¤¨
úBéäì 'ä éðôì øtëì§©¥¦§¥¦§

,BðB÷ì çeø úçð- ©©©§
lk d"awd iptl dgnizy
,`hgd awr drtyd
aed` aey didi `hegde
iptl enk d"awd lr

,`hgyíL àúéàãk¦§¦¨¨
,àøîba`xnbdy itk - ©§¨¨

ixg`y ,my zxne`
d`a ,dxtkd xak dzidy

"dler"d,oexec xeza
áeúkL Bîëe3.("ïBöøì äéäé íéîz" :k ±oaxw ly epipr l §¤¨¨¦¦§¤§¨

df lk .df iptl dzid xak dxtkd oky ,zevxl `ed "dler"d
eid ,daeyz eyry ixg`y ,zepaxw aixwdl mileki eidyk did
,`hgd iptl enk aiage dvexn zeidl ick oaxw `iadl mikixv
àeä úéðòzä ¯ 'äî ïBöø ÷éôäì ïaø÷ eðì ïéàL åLëòå§©§¨¤¥¨¨§¨§¨¦¨¥©©£¦

àøîba áeúkL Bîk ,ïaø÷ íB÷îa4:`id dprznd zltzy - ¦§¨§¨§¤¨©§¨¨
èòîúpL éîãå éaìç èeòî àäiL",mevd iciÎlr ±elàk ¤§¥¦¤§¦§¨¦¤¦§©¥§¦

éðôì ézáø÷ä"'eëå Ely oipr `ed ziprzd oipry ,ixd ± ¦§©§¦§¨¤§
.`hgd iptl enk d"awd iptl dvexn zeidl ,oaxweðéöî ïëìå§¨¥¨¦

ì÷ øác ìòL ,íéàøBîàå íéàpz änëa,lw `hg lr ±eéä §©¨©¨¦¤¡¨¦¤©¨¨©¨
Bîk ,ãàî äaøä úBiðòz íépòúî5äéøæò ïa øæòìà éaø ¦§©¦©£¦©§¥§Ÿ§©¦¤§¨¨¤£©§¨

äéðø÷ ïéaL äòeöøa äàöBé äøt àäzL øézî äéäL¤¨¨©¦¤§¥¨¨§¨¦§¨¤¥©§¤¨
ìL Búøt ïk äàöé úçà íòôe ,íéøñBà íéîëçå ,úaLa§©¨©£¨¦§¦©©©©¨§¨¥¨¨¤

,da äçî àìå BzðëL,jkn rpnizy -éðtî åépL eøçLäå §¤§§Ÿ¦¨¨§ª§£¦¨¦§¥
,úBîBvä,mvy -;åéøáç éøác íi÷ àlL ìòminkgd - ©©¤Ÿ¦¥¦§¥£¥¨

.df xac exq`yéaø ïëå§¥©¦
øîàL òLBäé6éðLBa" : §ª©¤¨©§¦

,"éànL úéa íëéøácî¦¦§¥¤¥©©
éðtî åépL eøçLäå§ª§£¦¨¦§¥

;úBîBvälr mvy - ©
Îzia lr jk `hazdy

,i`nyíòt àðeä áøå§©¨©©
Bì äëtäúð úçà©©¦§©§¨
,ïélôz ìL äòeöø§¨¤§¦¦

úBîBö 'î äpòúäå7; §¦§©¨
úBaø äpäëåmi`pza ± §¨¥¨©

`l el` zeiprz ± .mipey
mbe ,daeyz ly oipr eid
ick mixeqi ly oipr `l
ixdy ± dxtkd z` xenbl
el`k mi`hg dl` eid `l
Îlr dxtk xnb miyxecd
zeiprzd `l` ,mixeqi ici
ick ,oaxw mewna e`a
iptl aiage dvexn zeidl
.`hgd iptl enk d"awd

äæ ãBñé ìòåoipr yiy ± §©§¤
mi`hg lr mb zeiprz ly
xnb miyxec mpi`y milw
,mixeqi iciÎlr dxtk
mewna od zeiprzd `l`
,df ceqi lr dpd ,oaxw
ì"æ é"øàä ãnì¦¥¨£¦©
úîëç ét-ìò åéãéîìúì§©§¦¨©¦¨§©

,úîàäz`xwpy itk - ¨¡¤
,dlawd zxezóà ,íéàèçå úBðBò änëì úBîBvä øtñî¦§©©§©¨£©£¨¦©

,íéîL éãéa äúéî àìå úøk ïäa ïéàLxnb yxcp mday - ¤¥¨¤¨¥§Ÿ¦¨¦¥¨©¦
,mixeqi iciÎlr dxtkà"ð÷ ñòkä ìò Bîkmiying d`n ± §©©©©

,zg`eíúñ Bîk ïðaøc øeqéà ìò elôàå ;'eëå úBiðòz©£¦§©£¦©¦§©¨¨§§¨
íðéé,ieb ly oii ±â"ò äpòúéylye miray ±;'eëå úBiðòz ¥¨¦§©¤©£¦§

älôz Bîk ïðaøc äNò-úåöî ìeha ìò ïëå8à"ñ äpòúé ¯ §¥©¦¦§©£¥§©¨¨§§¦¨¦§©¤
zg`e miyy ±àéä úéðòzä ãBñ ,ììk Cøãå .'eëå úBiðòz©£¦§§¤¤§¨©©£¦¦

Bîk ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø úelbúäì äàìôð älâñ§ª¨¦§¨¨§¦§©§¨¤§¨§
Ba øîàpL ïaøwä9,"'äì çBçéð çéø" :.d"awl gex zgp - ©¨§¨¤¤¡©¥©¦©©

äéòLéa áeúkL Bîëe10ïBöø íBéå íBö àø÷z äæìä" : §¤¨¦©§¨£¨¤¦§¨§¨
ììkî ,"'äì,ixd ±:ïBöø íBé àeä äöøpä íBväL ©¦§¨¤©©¦§¤¨
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äáåùúä úøâà
çøñù íãàëå .ùðåòä åì ìçîðå äáåùú äùòù
çìåù ë"ôòà .åì ìçîå ïéèéì÷øô é"ò åñééôå êìîá
êìîä éðô úåàøì åì äöøúéù åéðôì äçðîå ïåøåã
åéìò øôëì åì äöøðå äøåúá ù"î ïëå úøôëî ïåùìå)
úçð úåéäì 'ä éðôì øôëì àìà åùôð úøôë åæ ïéà
.(ïåöøì 'éäé íéîú ù"îëå 'îâá íù 'éàãë åðå÷ì çåø
àåä úéðòúä 'äî ïåöø ÷éôäì ïáø÷ åðì ïéàù åéùëòå
éîãå éáìç èåòéî àäéù àøîâá ù"îë ïáø÷ íå÷îá
åðéöî ïëìå .'åëå êéðôì éúáø÷ä åìàë èòîúðù
íéðòúî åéä ì÷ øáã ìòù 'éàøåîàå íéàðú äîëá
àäúù øéúî 'éäù ò"áàø åîë ãàî äáøä úåéðòú
íéîëçå úáùá äéðø÷ ïéáù äòåöøá äàöåé äøô
äçéî àìå åúðëù ìù åúøô ïë äàöé à"ôå 'éøñåà
éøáã íéé÷ àìù ìò úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå äá
ù"á íëéøáãî éðùåá øîàù òùåäé 'ø ïëå .åéøéáç
úçà íòô àðåä áøå .úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå
.úåîåö 'î äðòúäå ïéìéôú ìù äòåöø åì äëôäúð
åéãéîìúì ì"æéøàä ãîéì äæ ãåñé ìòå .úåáø äðäëå
úåðåò äîëì úåîåöä øôñî úîàä úîëç é"ôò
íéîù éãéá äúéî àìå úøë ïäá ïéàù óà íéàèçå
øåñéà ìò 'éôàå .'åëå úåéðòú à"ð÷ ñòëä ìò åîë
ìò ïëå 'åëå úåéðòú â"ò äðòúé íðéé íúñ åîë ïðáøã
'åëå úåéðòú à"ñ äðòúé äìôú åîë ïðáøã ò"î ìåèéá
úåìâúäì äàìôð äìåâñ àéä úéðòúä ãåñ ììë êøãå
.'äì çåçéð çéø åá 'àðù ïáø÷ä åîë ä"á ïåéìòä ïåöø
ììëî 'äì ïåöø íåéå íåö àø÷ú äæìä 'éòùéá ù"îëå

:ïåöø íåé àåä äöøðä íåöäù
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ב.2. כא.3.ד, כב, א.4.אמור יז, ה"ח.5.ברכות פ"ב ביצה ב.6.ירושלמי כב, א.7.חגיגה כה, קטן ‡„ÂÓ"¯8.מועד ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ אדה"ז ובמכ' ג). (ע, בלק לקו"ת רפל"ח, תניא סק"ו, דאדה"ז שו"ע [ראה מדרבנן דתפלה ס"ל דאדה"ז מכאן להוכיח "אין

א) כ, ח"א רבי (בית כי·ÂËÈ˘Ù˙הידוע וביאור], שקו "ט יואל משנת וראה  מה"ת זה Ú"ÎÏדתפלה וכשביטל דרבנן הם התפלה זמני
כו'". ס"א להתענות האריז"ל ג.9.ציווה א, ה.10.ויקרא נח,



צג fenz 'h iyiy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט' שישי יום
פרק ב  ,182 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæ ìë êà á ÷øô,av 'nr cr.ïåöø íåé

,øeavä ìòfbd zxv z` lhal ick d`a ziprzdy -.dxi ©©¦
øzñà úlâîa áeúkL Bîëe34lihdl dywia xzq`y ± §¤¨¦§¦©¤§¥

.ond zxifb lhal ick ziprz,øñenä éøôña áeúkM äîe©¤¨§¦§¥©¨
úBiðòz äaøä ,íéãéñç øôñå ç÷Bøä øôñ íLàøáe§Ÿ¨¥¤¨¥©§¥¤£¦¦©§¥©£¦

ìò øáBòì íéôebñå§¦¦¨¥©
-úéa úBúéîe úBúéøk§¦¦¥

ïéc35ïëå ,mi`ian md ± ¦§¥
,zeiprz daxdàéöBîì§¦

áiçL ,äìháì òøæ¤©§©¨¨¤©¨
Bîk ,íéîL éãéa äúéî¦¨¦¥¨©¦§

äøBza áeúkL36øò éab ¤¨©¨©¥¥
,ïðBàå`hg did mda - §¨

dfz` `iad xy` dfe ,
icia dzin ly yperd

,minyBðéãåly ± §¦
,dlhal rxf `ivendäæ ïéðòì úBúéøk éáiçkmi`ian okle ± §©¨¥§¦§¦§¨¤

.df `hg lr xary inl zeiprz daxd mixen`d xqend ixtq
,dxtkd xnbl mixeqi xeza ze`a zeiprzdy ,dxe`kl ixd
xn`p ,lirl eli`e ,`wec mixeqid oipr yxcp zezixk iaiigay
`wec md ,zezixk iaiig ly mzxtk mixnebd mixeqidy ixd

`edy zeiprzd `le ,dlrnln mc`d lr mi`iany mixeqid
:owfd epax xiaqn ± ?mixeqi xeza envr lr lawnéãk ,eðéä©§§¥

;íBìLå-ñç äìòî ìL íéøeqé Lðòî ìöpì) -w"k zxrd ¦¨¥¥Ÿ¤¦¦¤©§¨©§¨
:`"hily x"enc``edy ± daeyz `le ± (l"pk) cizrlc oipr

xfbp `ny ,(xard lr
dlrnln melyeÎqg eilr
lvpii ,mixeqi ly yper

,zeiprzd iciÎlr jkníâå§©
øîb øäîìe æøæì éãk§¥§¨¥§©¥§©

;BLôð úøtkyi dfay - ©¨©©§
,xefrl zeiprzd gkaíâå§©

'ä ìà áL Bðéà éìeà©¥¨¤
BLôðå Baì ìëa§¨¦§©§
:äàøiî íà-ék ,äáäàî¥©£¨¦¦¦¦§¨
"miptd mink"d oi` f`y -
lawn `ed okle ,mixeqi iciÎlr ezxtk xenbl xfer ,dlrnly

zeiprzd oipra mixeqi envr lr37mixeqid oipr ,mvra j` .
oi` (oicÎzia zezine zezixk iaiiga) dxtkd z` mixnebd
mc`d lr mi`iany mixeqil `l` ,zeiprz ixeqil dpeekd

.ezxtk z` xenbl ick ,dlrnln olvilÎ`pngx

.á ÷øtoipr dpi` daeyzy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
,"`hgd zaifr" `id daeyz `l` ,eyrpy zexiar lr mev ,ziprzd

`ed ozxtk xnby zexiara elit`e .cer ezeyrl `le `hgd z` aefrl

oi` ± (oicÎzia zzin e` zxk oypery zexiard ode) mixeqi iciÎlr

zeiprz ixeqil dpeekd

`l` ,envr lr xfeb mc`dy

mixeqil ,`id dpeekd

mi`ianyick ,dlrnln eilr

.eytp zxtk xenbl

äøtk ïéðòì äæ ìk Cà©¨¤§¦§©©¨¨
,ïBòä úìéçîezlret - §¦©¤¨

lr zeyxcp `le daeyzd
,zeiprz mey jkìçîpL¤¦§©

ìò øáòM äî éøîâì Bì§©§¥©¤¨©©
Cìnä úåöîly ekln ± ¦§©©¤¤

,mleräáeLz äNòLk§¤¨¨§¨
Bì ïéøékæî ïéàå ,äîìL§¥¨§¥©§¦¦

äæ ìò BLðòì ïécä íBéa øác éöçå øác,e`hg lr ± ¨¨©£¦¨¨§©¦§¨§©¤

íìBòa ïécä ïî éøîâì øèôðå ,àaä íìBòa íBìLå-ñç©§¨¨¨©¨§¦§©§©§¥¦©¦¨¨
íðîà .àaäick ±áéáçå ävøîe 'ä éðôì ïBöøì äéäiL ©¨¨§¨¤¦§¤§¨¦§¥§ª¤§¨¦

BðB÷ì çeø úçð úBéäì ,àèçä íã÷k Cøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥§Ÿ¤©¥§¦§©©©§
BúãBáòî,jk myl ±éøö äéäelôà äìBò ïaø÷ àéáäì C ¥£¨¨¨¨¦§¨¦¨§¨¨£¦

äl÷ äNò-úåöî ìò©¦§©£¥©¨
úúéîe úøk da ïéàL¤¥¨¨¥¦©

,ïéc-úéaedyinyk mb - ¥¦
,efk dyr zevn lr xar
oaxw `iadl eilr did

leki eidyk ± dlermi
sqepa ± zepaxw aixwdl

,ezaeyzleLøcL Bîk§¤¨§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨¦§¨¨
ìò 'íéðäk úøBú'a§©Ÿ£¦©

÷eñt1;"Bì äöøðå"- ¨§¦§¨
in lr dvxn dlerdy
,dyrÎzevn lr xary

,íéçáæc àn÷ ÷øt àøîba àúéàãëå`xnbdy enke - §¦§¦¨©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

.øúñà úìâîá ù"îëå øåáöä ìò àáú àìù äøö ìë
íéãéñç 'ñå ç÷åøä øôñ íùàøáå øñåîä éøôñá ù"îå
úåúéîå úåúéøë ìò øáåòì íéôåâéñå úåéðòú äáøä
íéîù éãéá äúéî áééçù äìèáì òøæ àéöåîì ïëå ã"á
ïéðòì úåúéøë éáééçë åðéãå ïðåàå øò éáâ äøåúá ù"îë
.å"ç äìòî ìù 'éøåñé ùðåòî ìöðéì éãë åðééä .äæ
åðéà éìåà íâå .åùôð úøôë øîâ øäîìå æøæì éãë íâå

:äàøéî à"ë äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà áù

êà á ÷øôïåòä úìéçîå äøôë ïéðòì äæ ìë
ìò øáòù äî éøîâì åì ìçîðù
ïéøéëæî ïéàå äîéìù äáåùú äùòùë êìîä úåöî
á"äåòá å"ç æ"ò åùðòì ïéãä íåéá øáã éöçå øáã åì
ïåöøì 'éäéù íðîà .á"äåòá ïéãä ïî éøîâì øèôðå
úåéäì àèçä íãå÷ë 'úé åéðôì áéáçå äöåøîå 'ä éðôì
ïáø÷ àéáäì êéøö äéä .åúãåáòî åðå÷ì çåø úçð
ã"á úúéîå úøë äá ïéàù äì÷ ò"î ìò 'éôà äìåò
'îâá àúéàãëå åì äöøðå ô"ò ë"úá ì"æø åùøãù åîë
øçàì ïåøåã àéäå ò"î ìò úøôëî äìåòã íéçáæã ÷"ô
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טז.34. ˘ËÈÏ"‡35.ד, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"מ הקושיא תגדל "וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒ ביואל כנ"ל תענית, רק מצינו לא גזירה דלבטל "
ועכצ  כו'. אחרת.ואסתר הכוונה שכאן ז-ו.36."ל לח, ˘ËÈÏ"‡:37.וישב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הרמב"ם הזכירו לא למה קשה "עפ"ז

(קרבן-) ענין הם ודם) חלב (מיעוט הנ"ל וסיגופים שתעניות – אדה"ז בי' כוונת ואולי מיראה)?! תשובה בעושה גם מדבר (שהרי
– ק"ק ג"כ שעפ"ז אלא ויותר. מעולה לתשו' להגיע – אולי וגם כפרתו שתמהר – וגם מעונש לינצל העתיד: על מספר È˜ÂÏÈÁתפלה

לכאו"א כו' חומריות ·Ú"Ùהתעניות דסיבת הביטוש ענין נת' ששם (אלא הגוף בטוש ע"ד פכ"ט ח"א ועיין כיו"ב. פ"ב ראה אבל .
התבוננות)". וע"י הקליפה – ד.1.הגוף א, ויקרא

fenz 'h iyiy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

migaf zkqn ly oey`x wxta zxne`2ìò úøtëî äìBòc§¨§©¤¤©
Bì ìçîðå äáeLz äNòL øçàì ïBøBc àéäå ,äNò-úåöî¦§©£¥§¦§©©¤¨¨§¨§¦§©

ïéèéì÷øt éãé-ìò Bñiôe Cìna çøqL íãàëe ,Lðòä± ¨Ÿ¤§¨¨¤¨©©¤¤¦§©§¥§©§¦¦
,miplczy,Bì ìçîe,jlnd -çìBL ïë-ét-ìò-óàdf ± ¨©©©¦¥¥©

,jlna gxqyïBøBc
åéðôì äçðîeiptl ± ¦§¨§¨¨

ick ,jlndBì ävøúiL¤¦§©¤
Cìnä éðt úBàøìjk ± ¦§§¥©¤¤

,dler oaxw ly epipr mb
daeyz dyry ixg`y
± e`hg lr el elgne
ick dpzn oaxwd deedn
iptl aiage dvexn didiy
iptl didy enk d"awd

.`hgyìe)ïBL`xnbd ± §
"dler"d lr zxne`y

`idyïëå ,"úøtëî"§©¤¤§¥
äøBza áeúkM äî©¤¨©¨
"åéìò øtëì Bì äöøðå"§¦§¨§©¥¨¨

,BLôð úøtk Bæ ïéà ¯- ¥©¨©©§
eytp zxtkl dpeekd oi`
,daeyzd iciÎlr d`ad

àlà:`id dpeekd ± ¤¨
úBéäì 'ä éðôì øtëì§©¥¦§¥¦§

,BðB÷ì çeø úçð- ©©©§
lk d"awd iptl dgnizy
,`hgd awr drtyd
aed` aey didi `hegde
iptl enk d"awd lr

,`hgyíL àúéàãk¦§¦¨¨
,àøîba`xnbdy itk - ©§¨¨

ixg`y ,my zxne`
d`a ,dxtkd xak dzidy

"dler"d,oexec xeza
áeúkL Bîëe3.("ïBöøì äéäé íéîz" :k ±oaxw ly epipr l §¤¨¨¦¦§¤§¨

df lk .df iptl dzid xak dxtkd oky ,zevxl `ed "dler"d
eid ,daeyz eyry ixg`y ,zepaxw aixwdl mileki eidyk did
,`hgd iptl enk aiage dvexn zeidl ick oaxw `iadl mikixv
àeä úéðòzä ¯ 'äî ïBöø ÷éôäì ïaø÷ eðì ïéàL åLëòå§©§¨¤¥¨¨§¨§¨¦¨¥©©£¦

àøîba áeúkL Bîk ,ïaø÷ íB÷îa4:`id dprznd zltzy - ¦§¨§¨§¤¨©§¨¨
èòîúpL éîãå éaìç èeòî àäiL",mevd iciÎlr ±elàk ¤§¥¦¤§¦§¨¦¤¦§©¥§¦

éðôì ézáø÷ä"'eëå Ely oipr `ed ziprzd oipry ,ixd ± ¦§©§¦§¨¤§
.`hgd iptl enk d"awd iptl dvexn zeidl ,oaxweðéöî ïëìå§¨¥¨¦

ì÷ øác ìòL ,íéàøBîàå íéàpz änëa,lw `hg lr ±eéä §©¨©¨¦¤¡¨¦¤©¨¨©¨
Bîk ,ãàî äaøä úBiðòz íépòúî5äéøæò ïa øæòìà éaø ¦§©¦©£¦©§¥§Ÿ§©¦¤§¨¨¤£©§¨

äéðø÷ ïéaL äòeöøa äàöBé äøt àäzL øézî äéäL¤¨¨©¦¤§¥¨¨§¨¦§¨¤¥©§¤¨
ìL Búøt ïk äàöé úçà íòôe ,íéøñBà íéîëçå ,úaLa§©¨©£¨¦§¦©©©©¨§¨¥¨¨¤

,da äçî àìå BzðëL,jkn rpnizy -éðtî åépL eøçLäå §¤§§Ÿ¦¨¨§ª§£¦¨¦§¥
,úBîBvä,mvy -;åéøáç éøác íi÷ àlL ìòminkgd - ©©¤Ÿ¦¥¦§¥£¥¨

.df xac exq`yéaø ïëå§¥©¦
øîàL òLBäé6éðLBa" : §ª©¤¨©§¦

,"éànL úéa íëéøácî¦¦§¥¤¥©©
éðtî åépL eøçLäå§ª§£¦¨¦§¥

;úBîBvälr mvy - ©
Îzia lr jk `hazdy

,i`nyíòt àðeä áøå§©¨©©
Bì äëtäúð úçà©©¦§©§¨
,ïélôz ìL äòeöø§¨¤§¦¦

úBîBö 'î äpòúäå7; §¦§©¨
úBaø äpäëåmi`pza ± §¨¥¨©

`l el` zeiprz ± .mipey
mbe ,daeyz ly oipr eid
ick mixeqi ly oipr `l
ixdy ± dxtkd z` xenbl
el`k mi`hg dl` eid `l
Îlr dxtk xnb miyxecd
zeiprzd `l` ,mixeqi ici
ick ,oaxw mewna e`a
iptl aiage dvexn zeidl
.`hgd iptl enk d"awd

äæ ãBñé ìòåoipr yiy ± §©§¤
mi`hg lr mb zeiprz ly
xnb miyxec mpi`y milw
,mixeqi iciÎlr dxtk
mewna od zeiprzd `l`
,df ceqi lr dpd ,oaxw
ì"æ é"øàä ãnì¦¥¨£¦©
úîëç ét-ìò åéãéîìúì§©§¦¨©¦¨§©

,úîàäz`xwpy itk - ¨¡¤
,dlawd zxezóà ,íéàèçå úBðBò änëì úBîBvä øtñî¦§©©§©¨£©£¨¦©

,íéîL éãéa äúéî àìå úøk ïäa ïéàLxnb yxcp mday - ¤¥¨¤¨¥§Ÿ¦¨¦¥¨©¦
,mixeqi iciÎlr dxtkà"ð÷ ñòkä ìò Bîkmiying d`n ± §©©©©

,zg`eíúñ Bîk ïðaøc øeqéà ìò elôàå ;'eëå úBiðòz©£¦§©£¦©¦§©¨¨§§¨
íðéé,ieb ly oii ±â"ò äpòúéylye miray ±;'eëå úBiðòz ¥¨¦§©¤©£¦§

älôz Bîk ïðaøc äNò-úåöî ìeha ìò ïëå8à"ñ äpòúé ¯ §¥©¦¦§©£¥§©¨¨§§¦¨¦§©¤
zg`e miyy ±àéä úéðòzä ãBñ ,ììk Cøãå .'eëå úBiðòz©£¦§§¤¤§¨©©£¦¦

Bîk ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø úelbúäì äàìôð älâñ§ª¨¦§¨¨§¦§©§¨¤§¨§
Ba øîàpL ïaøwä9,"'äì çBçéð çéø" :.d"awl gex zgp - ©¨§¨¤¤¡©¥©¦©©

äéòLéa áeúkL Bîëe10ïBöø íBéå íBö àø÷z äæìä" : §¤¨¦©§¨£¨¤¦§¨§¨
ììkî ,"'äì,ixd ±:ïBöø íBé àeä äöøpä íBväL ©¦§¨¤©©¦§¤¨
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äáåùúä úøâà
çøñù íãàëå .ùðåòä åì ìçîðå äáåùú äùòù
çìåù ë"ôòà .åì ìçîå ïéèéì÷øô é"ò åñééôå êìîá
êìîä éðô úåàøì åì äöøúéù åéðôì äçðîå ïåøåã
åéìò øôëì åì äöøðå äøåúá ù"î ïëå úøôëî ïåùìå)
úçð úåéäì 'ä éðôì øôëì àìà åùôð úøôë åæ ïéà
.(ïåöøì 'éäé íéîú ù"îëå 'îâá íù 'éàãë åðå÷ì çåø
àåä úéðòúä 'äî ïåöø ÷éôäì ïáø÷ åðì ïéàù åéùëòå
éîãå éáìç èåòéî àäéù àøîâá ù"îë ïáø÷ íå÷îá
åðéöî ïëìå .'åëå êéðôì éúáø÷ä åìàë èòîúðù
íéðòúî åéä ì÷ øáã ìòù 'éàøåîàå íéàðú äîëá
àäúù øéúî 'éäù ò"áàø åîë ãàî äáøä úåéðòú
íéîëçå úáùá äéðø÷ ïéáù äòåöøá äàöåé äøô
äçéî àìå åúðëù ìù åúøô ïë äàöé à"ôå 'éøñåà
éøáã íéé÷ àìù ìò úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå äá
ù"á íëéøáãî éðùåá øîàù òùåäé 'ø ïëå .åéøéáç
úçà íòô àðåä áøå .úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå
.úåîåö 'î äðòúäå ïéìéôú ìù äòåöø åì äëôäúð
åéãéîìúì ì"æéøàä ãîéì äæ ãåñé ìòå .úåáø äðäëå
úåðåò äîëì úåîåöä øôñî úîàä úîëç é"ôò
íéîù éãéá äúéî àìå úøë ïäá ïéàù óà íéàèçå
øåñéà ìò 'éôàå .'åëå úåéðòú à"ð÷ ñòëä ìò åîë
ìò ïëå 'åëå úåéðòú â"ò äðòúé íðéé íúñ åîë ïðáøã
'åëå úåéðòú à"ñ äðòúé äìôú åîë ïðáøã ò"î ìåèéá
úåìâúäì äàìôð äìåâñ àéä úéðòúä ãåñ ììë êøãå
.'äì çåçéð çéø åá 'àðù ïáø÷ä åîë ä"á ïåéìòä ïåöø
ììëî 'äì ïåöø íåéå íåö àø÷ú äæìä 'éòùéá ù"îëå

:ïåöø íåé àåä äöøðä íåöäù
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ב.2. כא.3.ד, כב, א.4.אמור יז, ה"ח.5.ברכות פ"ב ביצה ב.6.ירושלמי כב, א.7.חגיגה כה, קטן ‡„ÂÓ"¯8.מועד ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ אדה"ז ובמכ' ג). (ע, בלק לקו"ת רפל"ח, תניא סק"ו, דאדה"ז שו"ע [ראה מדרבנן דתפלה ס"ל דאדה"ז מכאן להוכיח "אין

א) כ, ח"א רבי (בית כי·ÂËÈ˘Ù˙הידוע וביאור], שקו "ט יואל משנת וראה  מה"ת זה Ú"ÎÏדתפלה וכשביטל דרבנן הם התפלה זמני
כו'". ס"א להתענות האריז"ל ג.9.ציווה א, ה.10.ויקרא נח,



fenzצד 'i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י' קודש שבת יום
פרק ג  ,av 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîëç äðäå â ÷øô,184 'nr cr.'åëå ô"â

.b wxRoipr mvrly zexnly ,owfd epax xiaqd ,'a wxt ,mcewd wxta ¤¤
ycwnd ziay dryay myk ixd ,zeiprz mey zeyxcp `l daeyzd

lr dler oaxw aixwdl ,daeyza dxfgd ixg` ,mikixv eid miiw did

ick did oaxwd ly epipre ,dlw dyrÎzevn lr dxiara mb ,`hgd

didiy ,"el dvxpe" didiy

aiage ievx daeyza xfegd

,`hgd iptl enk d"awd iptl

zepaxw epl oi`y ,zrk ixd

dvxpe"d z` mciÎlr `iadl

mewna ziprzd `a ± "el

cnil df ceqi lr .oaxwd

znkgl m`zda ,l"fix`d

zenevd xtqn z` ,dlawd

zepeer ly ax xtqn lr

oi`y dl`k mb ,mi`hge

icia dzine zxk yper mdilr

.miny

øñenä éîëç ,äpäå§¦¥©§¥©¨
íéðBøçàäixg`y ± ¨©£¦

,l"fix`de÷ìçð± ¤§§
,mdizericaàèçL éîa§¦¤¨¨

íéîòt ãçà àèç¥§¤¨§¨¦
,íéøîBà Léc :úBaø©§¥§¦

éøvLøtñî úBpòúäì C ¤¨¦§¦§©¦§©
àèç BúBàì úBîBvä©§¥§
éôk úBaø íéîòt§¨¦©§¦

øtñnL ,äìháì òøæ àéöBnä ïBâk ;àèç øLà øtñnä©¦§¨£¤¨¨§©¦¤©§©¨¨¤¦§©
Løôîä úBîBvä,df `hg lr ±ì"æ é"øàäî äáeLz éðewúa ©©§Ÿ̈§¦¥§¨¥¨£¦©

ã"ô ïä,rax`e mipeny ±Bà øNò äæa àèç íàå ,úBiðòz ¥©£¦§¦¨¨¨¤¤¤
éøö ,ìLî-Cøc-ìò íéîòt íéøNòBà øNò úBðòúäì C ¤§¦§¨¦©¤¤¨¨¨¦§¦§©¤¤

,íìBòì ïëå ,ã"ô íéîòt íéøNòzeiprzd xtqn cinzy - ¤§¦§¨¦§¥§¨
,`hg eze` lr xary minrtd xtqn itl `ed ,`hg lklàéîec§¨

,enk ±úàhç ïaø÷clk :`"hily x"enc` w"k zxrd ± §¨§©©¨
,ze`hgd;íòôe íòt ìk ìò àéáäì áiçL.`hgy -Léå± ¤©¨§¨¦©¨©©©©§¥

,xqend inkg oiaïénãî,mieeyn ±äìBò ïaø÷ì äæ ïéðò §©¦¦§¨¤§¨§©¨

äNò-úåöî ìò äàaä1äNò-úBöî änk ìò øáò elôàc , ©¨¨©¦§©£¥©£¦¨©©©¨¦§£¥
øtkúî ¯,d"awd iptl dvxzne ±àúéàãk ,úçà äìBòa ¦§©¥§¨©©¦§¦¨

íéçáæc àn÷ ÷øt àøîba2wxta zxne` `xnbdy enk - ©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦
.migaf zkqn ly oey`x,äæa úìa÷îä äòøëäåizy oia - §©§¨¨©§ª¤¤¨¤

,xqend inkg ly zericd
`idíéîòt 'â úBpòúäì§¦§©§¨¦

úBîBvä øtñî éôk§¦¦§©©
eðéäc ,äæ àèçc:oebk ± §¥§¤§©§

á"ðømiyng miz`n ±
minrt yly ,mipye

drax`e mipenyúBîBö
òøæ úáëL úàöBä ìò©¨©¦§©¤©
øàLa ïëå ,äìháì§©¨¨§¥¦§¨

úBðBòå íéàèçxary ± £¨¦©£
,minrt daxd mdilr
xtqnk minrt yly mevi
eze`l reawd zenevd

.`hgíòhäårecn ± §©©©
,`wec minrt ylyàeä

øäfa áúkM äî ét-ìò©¦©¤¨©©Ÿ©
çð úLøt óBñ LBãwä3: ©¨¨¨©Ÿ©

én÷ Lð øa áçc ïåék"¥¨§¨©©©¥
,àeä-êéøa-àLã÷- ª§¨§¦

iptl `heg mc`yk
,d"awdàãç àðîæ± ¦§¨£¨

`hegy dpey`xd mrta
,`hg eze`,'eë eîéLø ãéáòm` .dlrnl myex dyer df - ¨¦§¦

,myexd wfgzn ± xdfa my xne` ± `hg eze` dipy mrt `hg
äàúéìz àðîæ,`hg eze` ziyily mrt `hg m` ±èMtúà ¦§¨§¦¨¨¦§©¥

,"'eë àc àøèñì àc àøèqî àîúk àeäähytzn - ©¦§¨¦¦§¨¨§¦§¨¨
myex df oi` :xnelk ,cv l` cvn `hgd zeawra mbtde mzkd

,cv l` cvn xcegd mbt `l` ,cala wfg myex e` ,calaCëì§¨
éøöâ ïk íb úBîBvä øtñî C.'eëå íéîòt 'iciÎlry oeeik ± ¨¦¦§©©©¥§¨¦§

zehytzdd deedzn ,`hg eze` ziyilyd mrta e`hg
.dlrnl mbtd ly xzeia dlecbd

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

äáåùúä úøâà
äðäå â ÷øôéîá å÷ìçð íéðåøçàä øñåîä éîëç

ùéã .úåáø íéîòô 'à àèç àèçù
àèç åúåàì úåîåöä øôñî úåðòúäì êéøöù íéøîåà
àéöåîä ïåâë .àèç øùà øôñîä éôë úåáø íéîòô
äáåùú éðå÷éúá ùøåôîä úåîåöä øôñîù äìèáì òøæ
åà øùò äæá àèç íàå úåéðòú ã"ô ïä ì"æéøàäî
íéøùò åà øùò úåðòúäì êéøö î"ãò íéîòô íéøùò
áééçù úàèç ïáø÷ã àéîåã .íìåòì ïëå ã"ô íéîòô
ïáø÷ì äæ ïéðò ïéîãî ùéå .íòôå íòô ìë ìò àéáäì
ò"î äîë ìò øáò 'éôàã ò"î ìò äàáä äìåò
äòøëäå .íéçáæã ÷"ô 'îâá 'éàãë úçà äìåòá øôëúî
úåîåöä øôñî éôë ô"â úåðòúäì äæá úìáå÷îä
ïëå ì"æù úåàöåä ìò úåîåö á"ðø åðééäã .äæ àèçã
÷"äåæá ù"î é"ôò àåä íòèäå .úåðåòå íéàèç øàùá
ãéáò àãç àðîæ ä"áãå÷ éî÷ ð"á áçã ïåéë çð ô"ñ
àøèñî àîúë àåää èùôúà äàúéìú àðîæ 'åë åîéùø
ë"â úåîåöä øôñî êéøö êëì .'åë àã àøèñì àã

.'åëå ô"â

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."קדשים לפיה"מ הרמב"ם בהקדמת הקרבנות סוגי ראה – אחרות עולות "משא"כ ז,2.: א. ו, ב. ה,

ב.3.ב. עג,



צה היום יום . . .  fenz 'i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י' קודש שבת יום
פרק ג  ,av 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîëç äðäå â ÷øô,184 'nr cr.'åëå ô"â

.b wxRoipr mvrly zexnly ,owfd epax xiaqd ,'a wxt ,mcewd wxta ¤¤
ycwnd ziay dryay myk ixd ,zeiprz mey zeyxcp `l daeyzd

lr dler oaxw aixwdl ,daeyza dxfgd ixg` ,mikixv eid miiw did

ick did oaxwd ly epipre ,dlw dyrÎzevn lr dxiara mb ,`hgd

didiy ,"el dvxpe" didiy

aiage ievx daeyza xfegd

,`hgd iptl enk d"awd iptl

zepaxw epl oi`y ,zrk ixd

dvxpe"d z` mciÎlr `iadl

mewna ziprzd `a ± "el

cnil df ceqi lr .oaxwd

znkgl m`zda ,l"fix`d

zenevd xtqn z` ,dlawd

zepeer ly ax xtqn lr

oi`y dl`k mb ,mi`hge

icia dzine zxk yper mdilr

.miny

øñenä éîëç ,äpäå§¦¥©§¥©¨
íéðBøçàäixg`y ± ¨©£¦

,l"fix`de÷ìçð± ¤§§
,mdizericaàèçL éîa§¦¤¨¨

íéîòt ãçà àèç¥§¤¨§¨¦
,íéøîBà Léc :úBaø©§¥§¦

éøvLøtñî úBpòúäì C ¤¨¦§¦§©¦§©
àèç BúBàì úBîBvä©§¥§
éôk úBaø íéîòt§¨¦©§¦

øtñnL ,äìháì òøæ àéöBnä ïBâk ;àèç øLà øtñnä©¦§¨£¤¨¨§©¦¤©§©¨¨¤¦§©
Løôîä úBîBvä,df `hg lr ±ì"æ é"øàäî äáeLz éðewúa ©©§Ÿ̈§¦¥§¨¥¨£¦©

ã"ô ïä,rax`e mipeny ±Bà øNò äæa àèç íàå ,úBiðòz ¥©£¦§¦¨¨¨¤¤¤
éøö ,ìLî-Cøc-ìò íéîòt íéøNòBà øNò úBðòúäì C ¤§¦§¨¦©¤¤¨¨¨¦§¦§©¤¤

,íìBòì ïëå ,ã"ô íéîòt íéøNòzeiprzd xtqn cinzy - ¤§¦§¨¦§¥§¨
,`hg eze` lr xary minrtd xtqn itl `ed ,`hg lklàéîec§¨

,enk ±úàhç ïaø÷clk :`"hily x"enc` w"k zxrd ± §¨§©©¨
,ze`hgd;íòôe íòt ìk ìò àéáäì áiçL.`hgy -Léå± ¤©¨§¨¦©¨©©©©§¥

,xqend inkg oiaïénãî,mieeyn ±äìBò ïaø÷ì äæ ïéðò §©¦¦§¨¤§¨§©¨

äNò-úåöî ìò äàaä1äNò-úBöî änk ìò øáò elôàc , ©¨¨©¦§©£¥©£¦¨©©©¨¦§£¥
øtkúî ¯,d"awd iptl dvxzne ±àúéàãk ,úçà äìBòa ¦§©¥§¨©©¦§¦¨

íéçáæc àn÷ ÷øt àøîba2wxta zxne` `xnbdy enk - ©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦
.migaf zkqn ly oey`x,äæa úìa÷îä äòøëäåizy oia - §©§¨¨©§ª¤¤¨¤

,xqend inkg ly zericd
`idíéîòt 'â úBpòúäì§¦§©§¨¦

úBîBvä øtñî éôk§¦¦§©©
eðéäc ,äæ àèçc:oebk ± §¥§¤§©§

á"ðømiyng miz`n ±
minrt yly ,mipye

drax`e mipenyúBîBö
òøæ úáëL úàöBä ìò©¨©¦§©¤©
øàLa ïëå ,äìháì§©¨¨§¥¦§¨

úBðBòå íéàèçxary ± £¨¦©£
,minrt daxd mdilr
xtqnk minrt yly mevi
eze`l reawd zenevd

.`hgíòhäårecn ± §©©©
,`wec minrt ylyàeä

øäfa áúkM äî ét-ìò©¦©¤¨©©Ÿ©
çð úLøt óBñ LBãwä3: ©¨¨¨©Ÿ©

én÷ Lð øa áçc ïåék"¥¨§¨©©©¥
,àeä-êéøa-àLã÷- ª§¨§¦

iptl `heg mc`yk
,d"awdàãç àðîæ± ¦§¨£¨

`hegy dpey`xd mrta
,`hg eze`,'eë eîéLø ãéáòm` .dlrnl myex dyer df - ¨¦§¦

,myexd wfgzn ± xdfa my xne` ± `hg eze` dipy mrt `hg
äàúéìz àðîæ,`hg eze` ziyily mrt `hg m` ±èMtúà ¦§¨§¦¨¨¦§©¥

,"'eë àc àøèñì àc àøèqî àîúk àeäähytzn - ©¦§¨¦¦§¨¨§¦§¨¨
myex df oi` :xnelk ,cv l` cvn `hgd zeawra mbtde mzkd

,cv l` cvn xcegd mbt `l` ,cala wfg myex e` ,calaCëì§¨
éøöâ ïk íb úBîBvä øtñî C.'eëå íéîòt 'iciÎlry oeeik ± ¨¦¦§©©©¥§¨¦§

zehytzdd deedzn ,`hg eze` ziyilyd mrta e`hg
.dlrnl mbtd ly xzeia dlecbd

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

äáåùúä úøâà
äðäå â ÷øôéîá å÷ìçð íéðåøçàä øñåîä éîëç

ùéã .úåáø íéîòô 'à àèç àèçù
àèç åúåàì úåîåöä øôñî úåðòúäì êéøöù íéøîåà
àéöåîä ïåâë .àèç øùà øôñîä éôë úåáø íéîòô
äáåùú éðå÷éúá ùøåôîä úåîåöä øôñîù äìèáì òøæ
åà øùò äæá àèç íàå úåéðòú ã"ô ïä ì"æéøàäî
íéøùò åà øùò úåðòúäì êéøö î"ãò íéîòô íéøùò
áééçù úàèç ïáø÷ã àéîåã .íìåòì ïëå ã"ô íéîòô
ïáø÷ì äæ ïéðò ïéîãî ùéå .íòôå íòô ìë ìò àéáäì
ò"î äîë ìò øáò 'éôàã ò"î ìò äàáä äìåò
äòøëäå .íéçáæã ÷"ô 'îâá 'éàãë úçà äìåòá øôëúî
úåîåöä øôñî éôë ô"â úåðòúäì äæá úìáå÷îä
ïëå ì"æù úåàöåä ìò úåîåö á"ðø åðééäã .äæ àèçã
÷"äåæá ù"î é"ôò àåä íòèäå .úåðåòå íéàèç øàùá
ãéáò àãç àðîæ ä"áãå÷ éî÷ ð"á áçã ïåéë çð ô"ñ
àøèñî àîúë àåää èùôúà äàúéìú àðîæ 'åë åîéùø
ë"â úåîåöä øôñî êéøö êëì .'åë àã àøèñì àã

.'åëå ô"â

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."קדשים לפיה"מ הרמב"ם בהקדמת הקרבנות סוגי ראה – אחרות עולות "משא"כ ז,2.: א. ו, ב. ה,

ב.3.ב. עג,

ה'תש"גד תמוזיום רביעי

חומש: חוקת, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק י. אך . . . ־174־ מדרכנו.

ְעּתֹו ְוַנְפׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה ְוִחּזּוָקּה, ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות  ר נֹוֵתן ִלּבֹו ּדַ ֲאׁשֶ ְלִמיד ֶאָחד, ּכַ ָחִסיד ֶאָחד, אֹו ּתַ
ְזכּות ֲאבֹות ָהעֹוָלם. ַבע ּבִ ֶרְך ַהּטֶ ַמְעָלה ִמּדֶ ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ָכל ִעְנְיֵני ָהִעיר, ְוהּוא ּבְ דֹוָלה ּבְ ִעיר ּגְ ּבְ

ה'תש"גה תמוזיום חמישי

חומש: חוקת, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"מ . . . ־174־ אתכסיאת כו'.

בֹו.  יִחידּות, ְלַמּצָ ְהיֹותֹו ֶאְצלֹו ּבִ יֹוֵתר, ּבִ דֹוִלים ַהְמֹקָרִבים ּבְ ַאל ֶאת ֶאָחד ַהֲחִסיִדים ַהּגְ ֵקן ׁשָ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה  ִאיר ְסִביָבְתָך ּבְ ּתָ נּו: ְלָך ְזקּוִקים – ׁשֶ ֲעֵנהּו ַרּבֵ ַוּיַ ָכָסיו ְוכּו'.  י ָיַרד ִמּנְ ְתאֹוֵנן ֶהָחִסיד ּכִ ַוּיִ
ה ָצִריְך,  ַאּתָ ֶ ה ַמה ּשׁ רּוְך־הּוא ָלֵתת ְלָך. ֲעׂשֵ דֹוׁש־ּבָ ה ָצִריְך – ֹזאת ָצִריְך ַהּקָ ַאּתָ ֶ ְרָנָסה ּוַמה ּשׁ ב. ּפַ ּלֵ ּבַ ׁשֶ

הּוא ָצִריְך. ֶ ֵרְך ֶאת ַמה ּשׁ ה ה' ִיְתּבָ ַיֲעׂשֶ

ה'תש"גו תמוזיום שישי

חומש: חוקת, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: עד"מ . . . מדות כלל.

ִמְצָוה  ִהיא  ל,  ָמׁשָ ֶרְך  ּדֶ ַעל  ְצָדָקה,  ִמְצַות  ַעְצָמם.  ְצֹות  ּמִ ּבַ ׁשֶ יף  ּקִ ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  כֹות  ִנְמׁשָ ְצֹות  ַהּמִ
ֹקֶדם  ָלֵתת  ְמֹאד  ּבִ ָנכֹון  זֹו[  ה  יּבָ ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]=ִמּסִ ְצָדָקה.  ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָראֹות  ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכֹוֶלֶלת, 
רֹוב, ַמה־  יף ַהּקָ ל־ָמקֹום ֲהֵוי ]ֶזה[ ַמּקִ ִניִמי. ּוִמּכָ ּפְ יף ּבַ ּקִ ַכת ַהּמַ הּוא ַהְמׁשָ רּוָטה ִלְצָדָקה, ׁשֶ ל ִמְצָוה ּפְ ּכָ

תֹו ַנֲעָלה יֹוֵתר. יף ָהָרחֹוק ּוְפֻעּלָ ִהיא ַמּקִ ן ּתֹוָרה ׁשֶ ֵאין־ּכֵ ֶ ּשׁ

ה'תש"גז תמוזשבת

חומש: חוקת, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יא. והנה . . . ־176־ בלבו.

אאמו"ר אמר: חסידות איז נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחילתן, די דרגא פון עיגולים 
מבלי אשר ימצא ראש וסוף, אבער אחר כל זה איז דער עיקר איז סדר.

דער בעש"ט איז געווען א מסודר, דער מעזריטשער הָאט מדקדק געווען אויף 
סדר, און דער עלטער זיידע - רבינו הזקן - הָאט געלערענט חסידים זיי זָאלען זיין 
מסודרים, דָאס זעהט מען אין זיינע מאמרים, בריף, ניגונים. די חסידים ווָאס הָאבען 
געהַאט א זמן קבוע אויף קומען אין ליאזנא - דערנָאך אין ליאדי - הָאבען ניט געהַאט 
קיין רשות בייטען דעם זמן ָאן א רשיון פון רבי'ן, אויף בַאקומען א רשיון הָאט מען 

געדארפט זָאגען א טעם.
באם רבי'ן איז געווען א ועד מיוחד אויף פיהרען סדר החסידים ובראשו מהרי"ל 
ובראשו  יונגעלייט  חסידישע  מיט  ָאנפירען  אויף  ועד  באזונדער  א  און  רבינו,  אחי 

אדמו"ר האמצעי.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . צו

ָתן,  ְתִחּלָ סֹוָפן ְוסֹוָפן ּבִ ָתן ּבְ ִחּלָ ְבִחיַנת ָנעּוץ ּתְ "ּב[ ָאַמר: ֲחִסידּות ִהיא ּבִ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ר הּוא ֵסֶדר. ל ֶזה ָהִעּקָ ֵצא רֹאׁש ְוסֹוף – ֲאָבל ַאַחר ּכָ ר ִיּמָ ִלי ֲאׁשֶ ת ָהִעּגּוִלים, ִמּבְ ְרּגַ ּדַ

ד  ֵקן – ִלּמֵ נּו ַהּזָ א – ַרּבֵ א ַרּבָ ֵסֶדר, ְוַהַסּבָ ק ּבְ ְקּדֵ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ּדִ ּגִ ר, ַהּמַ ם־טֹוב ָהָיה ְמֻסּדָ ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ִנּגּוָניו.  ָביו,  ִמְכּתָ ַמֲאָמָריו,  ּבְ רֹוִאים  ֹזאת  ִרים.  ְמֻסּדָ ִיְהיּו  ֵהם  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ֶאת 
יֹון  ַמן ְללֹא ִרׁשָ ּנֹות ֶאת ַהּזְ ְך ְלִליַאִדי – לֹא ָהְיָתה ָלֶהם ְרׁשּות ְלׁשַ ְזַמן ָקבּוַע ָלֹבא ְלִליָאְזָנא – ַאַחר־ּכָ

ק. יֹון  ָהָיה ָצִריְך ְלַנּמֵ ל ִרׁשָ ֵדי ְלַקּבֵ י. ּכְ ר[ ֵמָהַרּבִ ]ֹ=ֵהּתֶ

י ָהָיה ַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ֵסֶדר ַהֲחִסיִדים, ּוְברֹאׁשֹו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב ְיהּוָדה ֵלייּב[  ֵאֶצל ָהַרּבִ
ים, ּוְברֹאׁשֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. נּו, ּוַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ָהַאְבֵרִכים ַהֲחִסיִדּיִ ֲאִחי ַרּבֵ

ה'תש"גח תמוזיום ראשון

חומש: בלק, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אבל האמת . . . כמ"ש במ"א.

ר  ֲאׁשֶ "ְלַמַען  ָהָיה  לֹום  ָ ָעָליו־ַהּשׁ ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ תֹו  ִחּבָ ר  ִעּקַ ּדְ ָמִצינּו 
ֶעֶרְך  ּבְ ֵאינֹו  ְסיֹונֹות,  ַהּנִ ּבְ ֲעבֹוָדתֹו  ּגֶֹדל  ָכל  ּדְ ַהְינּו,  יתֹו".  ּבֵ ְוֶאת  ָניו  ּבָ "ֶאת   – ר  ְיַחּבֵ ֵפרּוׁשֹו  ּכְ  – ה"  ְיַצּוֶ

ה ֲאֵחִרים. ַזּכֶ ּיְ ֶ ר ֲאֵחִרים, ַמה ּשׁ ה ִויַחּבֵ יַצּוֶ י ָהא ]=ֶזה[ ּדִ ְלַגּבֵ

ה'תש"גט תמוזיום שני

חומש: בלק, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק יב. רק . . . ־178־ עצמן.

אלע אידישע עלטערן וועלכע בַאדַארפען הָאבען א סּפעציעלע ישועה און הצלה 
פאר זייערע קינדער, איז דער זיכערסטער מיטעל צו שטיצען תורה לערנער.

יֹוֵתר ְלָכְך  טּוַח ְבּ יֶהם, ָהֶאְמָצִעי ַהּבָ ָלה ְמֻיֶחֶדת ְלַיְלּדֵ קּוִקים ִליׁשּוָעה ְוַהּצָ ָרֵאל ַהּזְ ִיׂשְ ל ַההֹוִרים ּבְ ּכָ
לֹוְמֵדי ּתֹוָרה. הּוא ִלְתֹמְך ּבְ

ה'תש"גי תמוזיום שלישי

חומש: בלק, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: כי הן ד"מ . . . כו' כנ"ל.

רבינו הזקן בתחילת נשיאותו אמר תורה: מה' מצעדי גבר כוננו, אז א איד קומט 
אין א ָארט, איז עס צוליב א כוונה טָאן א מצוה, הן א מצוה שבין אדם למקום והן 
א מצוה שבין אדם לחבירו. א איד איז א שליח של מעלה, א שליח וואו ער איז, איז 
ער דער כח המשלח, דער יתרון המעלה אין נשמות לגבי מלאכים - ווָאס בא נשמות 

איז דָאס על פי התורה.

יַע  ַמּגִ ְיהּוִדי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּכֹוָננּו".  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה'  "ּתֹוָרה":  ָאַמר  יאּותֹו  ְנׂשִ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמְצָוה  ְוֵהן  קֹום  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמְצָוה  ֵהן  ִמְצָוה,  ַלֲעׂשֹות  ָנה  ּוָ ּכַ ל  ׁשֶ ּבְ ֶזה  ֲהֵרי  ְלָמקֹום, 
ֲעָלה  ִיְתרֹון ַהּמַ ַח.  ּלֵ ל ַהְמׁשַ ּכֹחֹו ׁשֶ ְמָצא, הּוא  ּנִ ׁשֶ ִליַח ֵהיָכן  ׁשָ ל ַמְעָלה.  ִליַח ׁשֶ ׁשָ ַלֲחֵברֹו. ְיהּוִדי הּוא 

י ַהּתֹוָרה. מֹות ֶזהּו ַעל ּפִ ׁשָ ּנְ ּבַ ת ַמְלָאִכים – ׁשֶ מֹות ְלֻעּמַ ְנׁשָ ּבִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ה  תמוז ד' ראשון יום החטא? ידיעת נדרשת אשם קרבן בהקרבת האם

:È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰éàcå íLà áiçîä ìk̈©§ª¨¨¨©©
éøöíà ìáà ;BîLà áéø÷é Ck øçàå älçz Bàèç Bì òãeiL C ¨¦¤¦¨©¤§§¦¨§©©¨©§¦£¨£¨¦

äìBò Bðéà ¯ áéø÷äL øçà Bì òãBðå Bì òãeiL íã÷ Báéø÷ä¦§¦Ÿ¤¤¦¨©§©©©¤¦§¦¥¤
.Bì

טרפון רבי למ"ד לדעת בד"ה ב, עא, שבת רש"י לפירוש א, כב, (כריתות

חטאו אשם) לו נודע שלא אף וודאי אשם להביא אדם יכול
שיוודע  עד מכפרת שאינה לחטאת דומה ואינו ההקרבה בעת
בעת  החטא ידיעת צריך באשם גם עקיבא רבי ולדעת החטא,

עקיבא רבי כדעת הרמב"ם ופסק משנה)ההקרבה. .(כסף
ערוך' ב'שלחן מובא ס"ז)והנה, א סי' קריאת (א"ח שלאחר

שיהיה dlerdפרשת מלפניך רצון 'יהי אומרים: יום בכל
פרשת  אחר וכן עולה', הקרבתי כאילו ומקובל חשוב זה

minlyde dgpnd.נדבה באים שהם מפני ,
אברהם' ה'מגן סקי"א)והוסיף שגם (שם הב"ח, דברי פי על

פרשת אמירת נדבה `myלאחר בא שאינו ואף כן, לומר יש
חולין  כמקריב זה הרי בו נתחייב לא ואם החטא על אלא

' תנאי' 'על זאת לומר יש כי יהי `mבעזרה, אשם, נתחייבתי
חשובה  קריאתו "אין בו נתחייב לא ואם מלפניך...', רצון
פרשת  לאחר אך בתורה". כקורא הוא והרי כלל , כהקרבה

z`hg בבירור יודע הוא אין שאם "לפי כלום יאמר לא
להביא  יכול אינו חטאת, עליה שחייבין עבירה שעבר

לו" מתכפר אינו הביא ואם סט"ו)קרבן... שם אדה"ז .(ש"ע

רבה' ה'אליה סקי"ג)והקשה שם לומר (א"ח אפשר איך :
כאן  הרמב"ם כתב והרי אשם, פרשת לאחר רצון..." "יהי
לו? עולה אינו החטא לו שנודע קודם האשם הקריב שאם

שם)והאחרונים א"ח השקל מחצית מרבבה, את (דגול הצדיקו
אברהם': ה'מגן דברי

שם)ה'טור' יאמר (א"ח אשם פרשת שאחר שחילק הוא
אברהם' וה'מגן יאמר. לא חטאת פרשת ולאחר רצון' 'יהי
הגמרא  מדברי וגם הקרבנות. שני בין ההבדל את לבאר בא
וכבר  החטא. בידיעת צורך אין האשם שלהקרבת יוצא

התוספות מאן)הקשו ד"ה שם במשנה (שבת מהמפורש רש"י על
שם) אשם (כריתות להביא לפעמים יכול עקיבא לרבי שגם

רבא  מבאר וכך שמעל. בוודאות לו שנודע לפני מעילות
הגמרא שניהם(שם)בהמשך שמדברי עקיבא), ורבי טרפון (רבי

וודאית  ידיעה צריך לא אשם קרבן להביא שכדי למדנו
פסק  למה להרמב"ם טעם "צריך ואדרבה, ההקרבה. בשעת

תחילה" ידיעה המחה"ש)דבעי ?(לשון
בשולחנו הזקן אדמו"ר סט"ו)וגם א סי' כדברי (א"ח כתב

בלשון  רצון' 'יהי האשם פרשת אחר לומר אברהם', ה'מגן
אחר  אבל תנאי), בלא - נדבה קרבנות (ואחר תנאי של
אין  "אם להקריבה יכול שאינו כיון יאמר לא חטאת פרשת

חטאת" עליה שחייבין עבירה שעבר בבירור יודע (אבל הוא

כלל) אלו אמירות אדה"ז הביא לא .בסידורו

ה'תשע"ה  תמוז ה' שני יום לטעויות  בית־הדין אחריות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰ìò ïéáiçL øác ìk̈¨¨¤©¨¦©
eøBäå äàøBäa ìBãbä ïéc úéa eââL íà ,äòeá÷ úàhç BúââL¦§¨©¨§¨¦¨§¥¦©¨§¨¨§
ìò ïéëîBñ íäå íòä eOòå ïúàøBäa íòä eââLå ,Bøézäì§©¦§¨§¨¨§¨¨¨§¨¨¨§¥§¦©
ïúââL ìò úàhç ïaø÷ àéáäì ïéáiç ïéc úéa éøä . . ïúàøBä¨¨¨£¥¥¦©¨¦§¨¦¨§©©¨©¦§¨¨

.ïaøwä ïî ïéøeèt íòä øàLe . . äàøBäa§¨¨§¨¨¨§¦¦©¨§¨
דבר  על ביתֿדין הורו אם מסתפק: למלך' ה'משנה
היתה  ולמעשה כרת, עונש בו אין אך אסור שהוא מסוים
פיהם  על העושה האם - כרת עונש עליו ויש בידם טעות

לא? או מקרבן פטור
לעיל ה"ב)והנה, ויודע (פ"ב עבירה 'עבר הרמב"ם: פסק

– כרת עליה שחייבין יודע אינו אבל בלאֿתעשה, שהיא
ידיעת  שעצם להוכיח יש ומכאן חטאת'. ומביא שגגה זו הרי
גם  אלא כמזיד המעשה את מחשיבה לא עדיין האיסור

את יודע שאינו אלא אסור שהדבר האיסור zxnegהיודע

מכך  ללמוד יש ולכאורה כשוגג, נחשב בכרת) (שהוא
מחמת  היתה האיסור בחומרת והטעות שמאחר לענייננו
נחשב  זה הרי כרת, בכך שאין והורו שטעו ביתֿדין הוראת

פטור. והוא בקרבן חייבים והם בביתֿדין כתולה
להלן שהרי כן, הדין שאין נראה למעשה ה"א)אך כתב (פי"ג

שהוא  למסקנה והגיעו מסוים בדין ונתנו נשאו שאם הרמב"ם,
- לעשות' אתם 'מותרים לציבור הורו לא עדיין אך מותר,
 ֿ עלֿפי ונהג מותר שהדבר מסקנתם את אדם שמע אם אפילו
עלֿפי  שהעושה מוכח ומזה בקרבן. חייב הוא הרי זה,
שהדבר  למעשה מפורשת הוראה כשהיתה רק פטור ביתֿדין
אף  כרת, בו שאין אלא אסור שהדבר הורו אם אבל מותר,
כיון  דבריהם, מחמת האיסור על עבר האדם שלמעשה
אדרבה  אלא להיתר מעשית הוראה כאן היתה לא שבוודאי

מקרבן. פטור פיהם על העושה אין אסור, שהדבר הורו

ה'תשע"ה  תמוז ו' שלישי יום לעצמו? פר המשיח הכהן מביא מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰ïéc úéa íò äøBä¨¦¥¦
íò Bì øtkúî Bðéà ¯ áìça àeäå íãa íä eââLå ,äââLa¦§¨¨§¨§¥§¨§§¥¤¥¦§©¥¦

.Bîöòì øt àéáî àlà ,øeavä©¦¤¨¥¦©§©§
באותו  הגדול, דין בית עם יחד היתר שהורה המשיח כהן
להביא  צריך אינו זו, הוראה פי על הציבור עם ועשה איסור,

העלם  בפר הציבור עם מתכפר אלא לעצמו משיח כהן פר
מביאים שהם ה"ד)דבר הדין (לעיל בית הוראות אם אך .

עם  מתכפר אינו שונים, איסורים בשני היו המשיח והכהן
לעצמו  פר ומביא א)הציבור ז, .(הוריות

משני (שם)והגמרא הנלמדים איסורים בשני האם דנה
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ה'תשע"ה  תמוז ד' ראשון יום החטא? ידיעת נדרשת אשם קרבן בהקרבת האם

:È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰éàcå íLà áiçîä ìk̈©§ª¨¨¨©©
éøöíà ìáà ;BîLà áéø÷é Ck øçàå älçz Bàèç Bì òãeiL C ¨¦¤¦¨©¤§§¦¨§©©¨©§¦£¨£¨¦

äìBò Bðéà ¯ áéø÷äL øçà Bì òãBðå Bì òãeiL íã÷ Báéø÷ä¦§¦Ÿ¤¤¦¨©§©©©¤¦§¦¥¤
.Bì

טרפון רבי למ"ד לדעת בד"ה ב, עא, שבת רש"י לפירוש א, כב, (כריתות

חטאו אשם) לו נודע שלא אף וודאי אשם להביא אדם יכול
שיוודע  עד מכפרת שאינה לחטאת דומה ואינו ההקרבה בעת
בעת  החטא ידיעת צריך באשם גם עקיבא רבי ולדעת החטא,

עקיבא רבי כדעת הרמב"ם ופסק משנה)ההקרבה. .(כסף
ערוך' ב'שלחן מובא ס"ז)והנה, א סי' קריאת (א"ח שלאחר

שיהיה dlerdפרשת מלפניך רצון 'יהי אומרים: יום בכל
פרשת  אחר וכן עולה', הקרבתי כאילו ומקובל חשוב זה

minlyde dgpnd.נדבה באים שהם מפני ,
אברהם' ה'מגן סקי"א)והוסיף שגם (שם הב"ח, דברי פי על

פרשת אמירת נדבה `myלאחר בא שאינו ואף כן, לומר יש
חולין  כמקריב זה הרי בו נתחייב לא ואם החטא על אלא

' תנאי' 'על זאת לומר יש כי יהי `mבעזרה, אשם, נתחייבתי
חשובה  קריאתו "אין בו נתחייב לא ואם מלפניך...', רצון
פרשת  לאחר אך בתורה". כקורא הוא והרי כלל , כהקרבה

z`hg בבירור יודע הוא אין שאם "לפי כלום יאמר לא
להביא  יכול אינו חטאת, עליה שחייבין עבירה שעבר

לו" מתכפר אינו הביא ואם סט"ו)קרבן... שם אדה"ז .(ש"ע

רבה' ה'אליה סקי"ג)והקשה שם לומר (א"ח אפשר איך :
כאן  הרמב"ם כתב והרי אשם, פרשת לאחר רצון..." "יהי
לו? עולה אינו החטא לו שנודע קודם האשם הקריב שאם

שם)והאחרונים א"ח השקל מחצית מרבבה, את (דגול הצדיקו
אברהם': ה'מגן דברי

שם)ה'טור' יאמר (א"ח אשם פרשת שאחר שחילק הוא
אברהם' וה'מגן יאמר. לא חטאת פרשת ולאחר רצון' 'יהי
הגמרא  מדברי וגם הקרבנות. שני בין ההבדל את לבאר בא
וכבר  החטא. בידיעת צורך אין האשם שלהקרבת יוצא

התוספות מאן)הקשו ד"ה שם במשנה (שבת מהמפורש רש"י על
שם) אשם (כריתות להביא לפעמים יכול עקיבא לרבי שגם

רבא  מבאר וכך שמעל. בוודאות לו שנודע לפני מעילות
הגמרא שניהם(שם)בהמשך שמדברי עקיבא), ורבי טרפון (רבי

וודאית  ידיעה צריך לא אשם קרבן להביא שכדי למדנו
פסק  למה להרמב"ם טעם "צריך ואדרבה, ההקרבה. בשעת

תחילה" ידיעה המחה"ש)דבעי ?(לשון
בשולחנו הזקן אדמו"ר סט"ו)וגם א סי' כדברי (א"ח כתב

בלשון  רצון' 'יהי האשם פרשת אחר לומר אברהם', ה'מגן
אחר  אבל תנאי), בלא - נדבה קרבנות (ואחר תנאי של
אין  "אם להקריבה יכול שאינו כיון יאמר לא חטאת פרשת

חטאת" עליה שחייבין עבירה שעבר בבירור יודע (אבל הוא

כלל) אלו אמירות אדה"ז הביא לא .בסידורו

ה'תשע"ה  תמוז ה' שני יום לטעויות  בית־הדין אחריות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰ìò ïéáiçL øác ìk̈¨¨¤©¨¦©
eøBäå äàøBäa ìBãbä ïéc úéa eââL íà ,äòeá÷ úàhç BúââL¦§¨©¨§¨¦¨§¥¦©¨§¨¨§
ìò ïéëîBñ íäå íòä eOòå ïúàøBäa íòä eââLå ,Bøézäì§©¦§¨§¨¨§¨¨¨§¨¨¨§¥§¦©
ïúââL ìò úàhç ïaø÷ àéáäì ïéáiç ïéc úéa éøä . . ïúàøBä¨¨¨£¥¥¦©¨¦§¨¦¨§©©¨©¦§¨¨

.ïaøwä ïî ïéøeèt íòä øàLe . . äàøBäa§¨¨§¨¨¨§¦¦©¨§¨
דבר  על ביתֿדין הורו אם מסתפק: למלך' ה'משנה
היתה  ולמעשה כרת, עונש בו אין אך אסור שהוא מסוים
פיהם  על העושה האם - כרת עונש עליו ויש בידם טעות

לא? או מקרבן פטור
לעיל ה"ב)והנה, ויודע (פ"ב עבירה 'עבר הרמב"ם: פסק

– כרת עליה שחייבין יודע אינו אבל בלאֿתעשה, שהיא
ידיעת  שעצם להוכיח יש ומכאן חטאת'. ומביא שגגה זו הרי
גם  אלא כמזיד המעשה את מחשיבה לא עדיין האיסור

את יודע שאינו אלא אסור שהדבר האיסור zxnegהיודע

מכך  ללמוד יש ולכאורה כשוגג, נחשב בכרת) (שהוא
מחמת  היתה האיסור בחומרת והטעות שמאחר לענייננו
נחשב  זה הרי כרת, בכך שאין והורו שטעו ביתֿדין הוראת

פטור. והוא בקרבן חייבים והם בביתֿדין כתולה
להלן שהרי כן, הדין שאין נראה למעשה ה"א)אך כתב (פי"ג

שהוא  למסקנה והגיעו מסוים בדין ונתנו נשאו שאם הרמב"ם,
- לעשות' אתם 'מותרים לציבור הורו לא עדיין אך מותר,
 ֿ עלֿפי ונהג מותר שהדבר מסקנתם את אדם שמע אם אפילו
עלֿפי  שהעושה מוכח ומזה בקרבן. חייב הוא הרי זה,
שהדבר  למעשה מפורשת הוראה כשהיתה רק פטור ביתֿדין
אף  כרת, בו שאין אלא אסור שהדבר הורו אם אבל מותר,
כיון  דבריהם, מחמת האיסור על עבר האדם שלמעשה
אדרבה  אלא להיתר מעשית הוראה כאן היתה לא שבוודאי

מקרבן. פטור פיהם על העושה אין אסור, שהדבר הורו

ה'תשע"ה  תמוז ו' שלישי יום לעצמו? פר המשיח הכהן מביא מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰ïéc úéa íò äøBä¨¦¥¦
íò Bì øtkúî Bðéà ¯ áìça àeäå íãa íä eââLå ,äââLa¦§¨¨§¨§¥§¨§§¥¤¥¦§©¥¦

.Bîöòì øt àéáî àlà ,øeavä©¦¤¨¥¦©§©§
באותו  הגדול, דין בית עם יחד היתר שהורה המשיח כהן
להביא  צריך אינו זו, הוראה פי על הציבור עם ועשה איסור,

העלם  בפר הציבור עם מתכפר אלא לעצמו משיח כהן פר
מביאים שהם ה"ד)דבר הדין (לעיל בית הוראות אם אך .

עם  מתכפר אינו שונים, איסורים בשני היו המשיח והכהן
לעצמו  פר ומביא א)הציבור ז, .(הוריות

משני (שם)והגמרא הנלמדים איסורים בשני האם דנה
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על  המכסה ב'חלב היתר הורה המשיח (הכהן שונים פסוקים
זה  הרי הדקין') שעל ב'חלב היתר הורו וביתֿדין הקרב'
אותו  ההוראות שלשתי כיון שמא או עצמו', בפני כ'הורה

הציבור. עם מתכפר הוא הרי ('חלב') איסור של 'שם'
ולכן  הוא" אחד חלב שם לומר תמצא "אם וממשיכה:
הורה  הוא כאשר אם להסתפק יש עדיין הציבור, עם מתכפר
איסורים  שני שהם אף – בדם היתר הורו והם בחלב היתר
עם  מתכפר הוא הרי קרבן אותו שמביאים כיון האם –

בספק. נשאר והדבר הציבור?
שגג  הכהן בו זה, שבמקרה כיון משנה': ה'כסף ושואל
מדוע  הספק, את הגמרא פשטה לא בדם, וביתֿדין בחלב,
שמא  ספק זה והרי לעצמו, פר מביא שהכהן הרמב"ם פסק

הקרבן  את מביא כשהוא אכן ועונה: לעזרה? חולין מביא
הוא  הרי חייב אני "אם - ולומר להתנות הכהן צריך

נדבה". הוא הרי פטור אני ואם לחובתי,
בנדבה, באה אינה חטאת הרי תמה: למלך' וה'משנה

זה? תנאי להתנות הכהן יכול ואיך
אורה' ה'קרן בפ"ע)ומבאר הורה ד"ה א, ז, :(הוריות

הציבור לד  עם מתכפר המשיח הכהן הרמב"ם, עת
ולא  ביתֿדין הוראת על סמך אם רק אחד בדבר כשהורו

הוראתו  שם)על משנה ולחם ה"ד הוראתו (לעיל כאשר כן, ואם
שסמך  יתכן ולא שונים באיסורים הן ביתֿדין והוראת
לעצמו. פר מביא אלא עימהם מתכפר אינו הוראתם, על

ה'תשע"ה  תמוז ז' רביעי יום ימין  צד של חשיבותו

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰ïäkä ïúBðå§¥©Ÿ¥
Bãé ñéðëé Ck øçàå .úéðîéä Bðæà Ceðz ìò BtëaL ícä ïî¦©¨¤§©©§¨§©§¨¦§©©¨©§¦¨
ìò ïzéå úéðîéä Bìâø ñéðëé Ck øçàå ,Bãé ïäa ìò ïzéå úéðîéä©§¨¦§¦¥©Ÿ¤¨§©©¨©§¦©§©§¨¦§¦¥©

.Bìâø ïäaŸ¤©§
ידו  על נעשית הטהרה האם איטר: במצורע הדין מה

השמאלית? ידו על או אדם כשאר הימנית
ברגל  להיעשות שעליה חליצה לגבי דנו הראשונים והנה,

הטור לדעת ברגלו: איטר ינהג כיצד קסט)ימין, סי' ,(אה"ע
האדם, כוח עיקר שבו היא ימין צד של והחשיבות מאחר
אך  בשמאל, יחלוץ בשמאל כוחו שעיקר איטר לכן

נב)הסמ"ג  מצד (עשין שמאל מצד יותר חשוב ימין שצד כתב
גם  ולכן הכוח, עיקר הוא שבו משום דוקא ולאו עצמו,

בימינו. יחלוץ איטר
איטר  מצורע של טהרתו הטור לדעת בעניננו: וכן
כל  של כימינו והיא כוחו עיקר בה כי בשמאלו, תיעשה

יותר. חשובה היא כי בימינו תיעשה הסמ"ג ולדעת אדם,
הטהרה  במצורע הרי הטור: לדעת הקשה והסמ"ג

אף להיעשות כוח ofe`aצריכה יותר בה שאין הימנית
מצד  ימין לצד חשיבות שיש מוכח ומזה בשמאלית, מאשר
יד  לגבי גם כן ואם הכוח, עיקר שבו משום ולא עצמו,
צד  אלא בכוח תלויה אינה ימין צד שחשיבות נאמר ורגל

חשו  תהיה ימין איטר טהרת ואפילו עצמו, מצד יותר ב
בימינו?

היא  ה'ימין' של המשמעות הטור: דעת את ליישב ויש
כוחם  א) גורמים: בשני תלויה וזו וחשיבות, עליונות
ימין  צד של מעלתו ב) הימניים. האיברים של המרובה
אך  הכוח, הוא החשיבות לענין הקובע עיקר והנה, עצמו.
נקבעת  הכוח, בדרגת שווים והשמאל הימין כאשר
שינוי  בהן שאין באוזניים ולכן ימין. צד בעצם החשיבות
בצד  נקבעת החשיבות לשמאל, ימין בין השמיעה בכוח
לשמאל, ימין בין בכוחם שינוי שיש ורגל ביד ואילו ימין,
בשמאל, כוחו שעיקר ואיטר הכוח, פי על נקבעת החשיבות

לגביו יותר החשוב הצד זה קמג)הרי ע' שבת, מלאכות יוסף, .(האיר

ה'תשע"ה  תמוז ח' חמישי יום הבכור? תמורת שייכת למי

:· ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰¯ øBëaä úøeîz§©©§
.íéðäkì©Ÿ£¦

א)שנינו כא, שאין (תמורה אף והמעשר, הבכור שתמורת
עצמם  וכמעשר כבכור הם קדושים למזבח, אותם מקריבים
במומן  "ייאכלו אלא נפדים אינם מום בהם נפל אם וגם

milralהתוספות ונקטו בכור)". ד"ה ב עה, של (זבחים שהבעלים
התמורה. את האוכלים הם הבהמה

הבכור ש'תמורת סובר הרמב"ם והם mipdklאבל '
שבמשנה  ואף מום. בה כשייפול התמורה את האוכלים

במומן 'ייאכלו והמעשר הבכור שתמורת ',milralנאמר
אחרונים ג)כתבו ענף קד סי' ברוך מנחת שם, אמת הכרח (שפת שאין

בהמשך  שהרי לבעלים נאכלת שהתמורה המשנה את לפרש
עצמם ומעשר בכור לענין שלכתחילה המשנה, לארץ, מחוץ באו (אם

משם) להביאם במומן אין ייאכלו מומין, בעלי הם ש"אם נאמר
milral הוא שהכהן וודאי לכהן, שניתן בבכור והרי ,"

תמורת  גם וכך 'בעלים'. נחשבים והכוהנים במומו האוכלו
'בעליה'. הוא כי במומו ואוכלה לכהן ניתנת הבכור

הרמב"ם  לדברי סתירה אין המשנה שמדברי אף אמנם,
הבכור תמורת שגם זו, להלכה מקורו מה לעיין יש (שאינו -

רחם') 'הוא 'פטר בתורה הנאמר לכאורה כי לכהנים, ניתנת
זכות  שגם ומנין הקדושה, לענין הוא קודש' יהיה ותמורתו

לכהנים שייכת ה'תמורה' של שם)הממון ברוך ?(מנחת
הרמב"ם: לדברי ומקור ראיה הביא שמח' וה'אור

אמרו  בכור, לשם בזמנו) (שלא הפסח את בשוחט
א)בגמרא ט, בכור (זבחים קדושת הבהמה על תחול שאם

לכהן אותה לתת בכור),יצטרכו קדושת (כדין שעצם היינו
הרמב"ם  למד ומכאן לכהן. ממונית זכות קובעת הבכור
שקדושת  בפירוש קבעה שהתורה בכור', 'תמורת לענין

עליו תחול קודש")הקרבן ותמורתו הוא צריכה ("והיה שוודאי -
לכהן. להינתן
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ה'תשע"ה  תמוז ט' שישי יום מת  ולא חי לא

:„È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰¯ äðBîL ïa¤§¨
.äàîè ìa÷î Bðéàå ïáàk àeä éøä£¥§¤¤§¥§©¥ª§¨

חודשי  שמונה לאחר שנולד עובר של ההלכתי גדרו
חז"ל כמאמר מורכב הוא נפל ונחשב פט"ז,הריון שבת (תוספתא

כמת'.ד) ולא כחי לא אינו – חי שהוא זמן 'כל :
ולכן  חי כאדם אליו מתייחסים אין - אחד מצד כלומר:
וכן  זו. בהלכה כמבואר טומאה מקבל אינו בחיים בעודו

בגמרא א)מבואר קלו, ויתירה (שבת אותו, למול מצוה שאין
אסור  חובל כי איסור על עובר אינו בשבת בו החובל מכך:
נטילת  בו ואין כחי נחשב אינו והנפל נשמה' 'נטילת מטעם
רציחה  באיסור נכללת אינה הריגתו שאף מובן ומזה נשמה,

לד) חינוך מקבל (מנחת ואינו חי נחשב שאינו למרות - מאידך .
בעצמו  מטמא היה כן אם שהרי מת נחשב אינו גם טומאה,

מת. כאדם
להלן מבואר ה"א)והנה, הוא (פ"ב הרי מת הנפל שכאשר

במת 'הנוגע שנאמר כגדול, `mc'מטמא ytp lkl לרבות

אינו  בחייו אם לזה: זה סותרים אלו דינים ולכאורה נפל,
של  סילוק יש שבמיתתו בהכרח הרי מטמא, ובמותו מטמא
לאחריה, המיתה קודם בין ההבדל מה כן לא שאם החיות
ורציחה? בשבת נשמה נטילת איסור בו אין מדוע כן ואם

אך  קלושה חיות בנפל יש שאמנם להסיק יש מכך אלא
הדינים  ולכן חי, כאדם להחשיבו כדי מספקת במידה לא
אינו  וההורגו כחי') ('אינו בו נוהגים אינם בחיים התלויים
בה  די אין זו קלושה חיות אך חי, אדם כהורג נחשב
מת  הוא וכאשר בחייו, מטמא אינו ולכן כמת להחשיבו
כשאר  מטמא הוא הרי ממנו, מסתלקת הקלושה והחיות

שמת פו)אדם פ"א, אהלות שמואל דרכי .(ראה
לא  לנפל כאשר חז"ל בימי אמורים אלו דינים ולמעשה
ואף  המציאות השתנתה בימינו אך לשרוד, אפשרות היתה

ולהתפתח לחיות יכול אינקובטור)נפל הגרש"ז (ע"י וכתב ,
לד)אוירבאך סי' א, שלמה -(מנחת המציאות שינוי שבעקבות

כאבן'. הוא שהרי בזמנינו גם לומר 'חלילה

ה'תשע"ה  תמוז י' קודש שבת בחיבורים  טומאה

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íãàa òâpL íãà̈¨¤¨©§¨¨
àîèpLBa òâpL ïéa åéànènî LøtL øçà Ba òâpL ...úîa ¤¦§¨§¥¤¨©©©¤¥©¦§©§¨¥¤¨©

...áøò úàîè àîè éðMä äæ éøä ¯ úna òâBð ïéãò àeäLk§¤£©¦¥©©¥£¥¤©¥¦¨¥ª§©¤¤
íãàa òâðå úîa òâBpä ,íéøôBñ éøácî ìáà .äøBz ïéc eäæ¤¦¨£¨¦¦§¥§¦©¥©§¥§¨©§¨¨
,äòáL úàîè ïéàîè ïäéðL ¯ úna øaçî àeä ïéãòå øçà©¥©£©¦§ª¨©¥§¥¤§¥¦ª§©¦§¨

.Bîöò úna éðMä äæ òâð elàëe§¦¨©¤©¥¦©¥©§
התוספות בחבורי)לדעת וד"ה קשיא לא ד"ה ב, מב, יש (נזיר

"הנוגע  כלומר, בחיבורים'. אחר 'טומאה באדם ונגע במת
נגע  כאילו למת מתחבר השני - במת" מחובר הוא ועדיין
וטומאתו  מדאורייתא הטומאה' 'אב ונעשה עצמו במת

ימים. שבעת
המשנה  דברי ביאור וחזר (שם)וזהו למת שנטמא שנזיר

בה  יש כי השניה, הטומאה על גם חייב נוספת פעם ונטמא
השני במת שנגע לפני בו הנוגע טומאה: שפרש תוספת (לאחר

הראשונה) בו מהנגיעה הנוגע ואילו הערב, עד אלא טמא אינו
תוספת  ועל ימים. שבעת טמא השני במת שנוגע בשעה

לוקה. זו טומאה
בחיבורים  טומאה אין תורה מדין הרמב"ם, לדעת אבל
'מדברי  אך ערב, טומאת רק טמא במת שנגע באדם והנוגע
טומאת  טמא השני וגם בחיבורים טומאה יש סופרים'

שבעה.
הרמב"ם  שפסק נזיר)ומה לענין הנ"ל המשנה שנגע (כדין שכהן

נגיעה  כל על לוקה שוב בו ונגע וחזר ופירש אבל במת (בהל'

ה"ד) אורה'פ"ג ה'קרן פירש והרמב"ם)- ד"ה שם זה (נזיר שאין
מן  נטמא אינו הרמב"ם לדעת שהרי טומאה, תוספת משום
ללא  גם אלא ערב טומאת אלא בחיבורים בטומאה התורה

במת. נגיעה כל על חייב טומאה תוספת
נזר' ה'אבני סקי"ז)אך תע סי' הרמב"ם (יו"ד לדעת שגם כתב

שנטמא  קדוש אוכל שלענין והראיה בחיבורים, טומאה יש
הרמב"ם כתב בו, ונגע יום טבול אחרֿכך בא (הל'ושוב

ה"י) פי"ב אבה"ט או שאר שוב ונטמא חוזר האם להסתפק שיש
ולא  הטומאה מן ששבע "אוכל שזהו כיון נטמא אינו שמא

כלום" לו א)הוסיף כד, מנחות לא (ראה שטומאה יתכן כי ,
ואם  כלום. מוסיפה אינה אם קיימת טומאה על לחול יכולה

הרמב"ם  לדעת אבל)כן ונגע (בהל' וחזר במת שנגע שכהן
תוספת  שיש משום בהכרח זה הרי שתיהן, על לוקה
הנוגע  את שמטמאת בחיבורים טומאה משום טומאה,

שבעה. טומאת
מטמאה  בחיבורים שטומאה כאן שכתב מה זה, ולפי
בתורה, מפורש זה שאין כוונתו סופרים' 'מדברי שבעה

המשניות בפירוש שכתב מי"ז)וכמו פי"ז שלא (כלים מה ש"כל
כדין  שדינו אף סופרים", מדברי יקרא התורה בלשון התבאר

תורה.
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על  המכסה ב'חלב היתר הורה המשיח (הכהן שונים פסוקים
זה  הרי הדקין') שעל ב'חלב היתר הורו וביתֿדין הקרב'
אותו  ההוראות שלשתי כיון שמא או עצמו', בפני כ'הורה

הציבור. עם מתכפר הוא הרי ('חלב') איסור של 'שם'
ולכן  הוא" אחד חלב שם לומר תמצא "אם וממשיכה:
הורה  הוא כאשר אם להסתפק יש עדיין הציבור, עם מתכפר
איסורים  שני שהם אף – בדם היתר הורו והם בחלב היתר
עם  מתכפר הוא הרי קרבן אותו שמביאים כיון האם –

בספק. נשאר והדבר הציבור?
שגג  הכהן בו זה, שבמקרה כיון משנה': ה'כסף ושואל
מדוע  הספק, את הגמרא פשטה לא בדם, וביתֿדין בחלב,
שמא  ספק זה והרי לעצמו, פר מביא שהכהן הרמב"ם פסק

הקרבן  את מביא כשהוא אכן ועונה: לעזרה? חולין מביא
הוא  הרי חייב אני "אם - ולומר להתנות הכהן צריך

נדבה". הוא הרי פטור אני ואם לחובתי,
בנדבה, באה אינה חטאת הרי תמה: למלך' וה'משנה

זה? תנאי להתנות הכהן יכול ואיך
אורה' ה'קרן בפ"ע)ומבאר הורה ד"ה א, ז, :(הוריות

הציבור לד  עם מתכפר המשיח הכהן הרמב"ם, עת
ולא  ביתֿדין הוראת על סמך אם רק אחד בדבר כשהורו

הוראתו  שם)על משנה ולחם ה"ד הוראתו (לעיל כאשר כן, ואם
שסמך  יתכן ולא שונים באיסורים הן ביתֿדין והוראת
לעצמו. פר מביא אלא עימהם מתכפר אינו הוראתם, על

ה'תשע"ה  תמוז ז' רביעי יום ימין  צד של חשיבותו

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰ïäkä ïúBðå§¥©Ÿ¥
Bãé ñéðëé Ck øçàå .úéðîéä Bðæà Ceðz ìò BtëaL ícä ïî¦©¨¤§©©§¨§©§¨¦§©©¨©§¦¨
ìò ïzéå úéðîéä Bìâø ñéðëé Ck øçàå ,Bãé ïäa ìò ïzéå úéðîéä©§¨¦§¦¥©Ÿ¤¨§©©¨©§¦©§©§¨¦§¦¥©

.Bìâø ïäaŸ¤©§
ידו  על נעשית הטהרה האם איטר: במצורע הדין מה

השמאלית? ידו על או אדם כשאר הימנית
ברגל  להיעשות שעליה חליצה לגבי דנו הראשונים והנה,

הטור לדעת ברגלו: איטר ינהג כיצד קסט)ימין, סי' ,(אה"ע
האדם, כוח עיקר שבו היא ימין צד של והחשיבות מאחר
אך  בשמאל, יחלוץ בשמאל כוחו שעיקר איטר לכן

נב)הסמ"ג  מצד (עשין שמאל מצד יותר חשוב ימין שצד כתב
גם  ולכן הכוח, עיקר הוא שבו משום דוקא ולאו עצמו,

בימינו. יחלוץ איטר
איטר  מצורע של טהרתו הטור לדעת בעניננו: וכן
כל  של כימינו והיא כוחו עיקר בה כי בשמאלו, תיעשה

יותר. חשובה היא כי בימינו תיעשה הסמ"ג ולדעת אדם,
הטהרה  במצורע הרי הטור: לדעת הקשה והסמ"ג

אף להיעשות כוח ofe`aצריכה יותר בה שאין הימנית
מצד  ימין לצד חשיבות שיש מוכח ומזה בשמאלית, מאשר
יד  לגבי גם כן ואם הכוח, עיקר שבו משום ולא עצמו,
צד  אלא בכוח תלויה אינה ימין צד שחשיבות נאמר ורגל

חשו  תהיה ימין איטר טהרת ואפילו עצמו, מצד יותר ב
בימינו?

היא  ה'ימין' של המשמעות הטור: דעת את ליישב ויש
כוחם  א) גורמים: בשני תלויה וזו וחשיבות, עליונות
ימין  צד של מעלתו ב) הימניים. האיברים של המרובה
אך  הכוח, הוא החשיבות לענין הקובע עיקר והנה, עצמו.
נקבעת  הכוח, בדרגת שווים והשמאל הימין כאשר
שינוי  בהן שאין באוזניים ולכן ימין. צד בעצם החשיבות
בצד  נקבעת החשיבות לשמאל, ימין בין השמיעה בכוח
לשמאל, ימין בין בכוחם שינוי שיש ורגל ביד ואילו ימין,
בשמאל, כוחו שעיקר ואיטר הכוח, פי על נקבעת החשיבות

לגביו יותר החשוב הצד זה קמג)הרי ע' שבת, מלאכות יוסף, .(האיר

ה'תשע"ה  תמוז ח' חמישי יום הבכור? תמורת שייכת למי

:· ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰¯ øBëaä úøeîz§©©§
.íéðäkì©Ÿ£¦

א)שנינו כא, שאין (תמורה אף והמעשר, הבכור שתמורת
עצמם  וכמעשר כבכור הם קדושים למזבח, אותם מקריבים
במומן  "ייאכלו אלא נפדים אינם מום בהם נפל אם וגם

milralהתוספות ונקטו בכור)". ד"ה ב עה, של (זבחים שהבעלים
התמורה. את האוכלים הם הבהמה

הבכור ש'תמורת סובר הרמב"ם והם mipdklאבל '
שבמשנה  ואף מום. בה כשייפול התמורה את האוכלים

במומן 'ייאכלו והמעשר הבכור שתמורת ',milralנאמר
אחרונים ג)כתבו ענף קד סי' ברוך מנחת שם, אמת הכרח (שפת שאין

בהמשך  שהרי לבעלים נאכלת שהתמורה המשנה את לפרש
עצמם ומעשר בכור לענין שלכתחילה המשנה, לארץ, מחוץ באו (אם

משם) להביאם במומן אין ייאכלו מומין, בעלי הם ש"אם נאמר
milral הוא שהכהן וודאי לכהן, שניתן בבכור והרי ,"

תמורת  גם וכך 'בעלים'. נחשבים והכוהנים במומו האוכלו
'בעליה'. הוא כי במומו ואוכלה לכהן ניתנת הבכור

הרמב"ם  לדברי סתירה אין המשנה שמדברי אף אמנם,
הבכור תמורת שגם זו, להלכה מקורו מה לעיין יש (שאינו -

רחם') 'הוא 'פטר בתורה הנאמר לכאורה כי לכהנים, ניתנת
זכות  שגם ומנין הקדושה, לענין הוא קודש' יהיה ותמורתו

לכהנים שייכת ה'תמורה' של שם)הממון ברוך ?(מנחת
הרמב"ם: לדברי ומקור ראיה הביא שמח' וה'אור

אמרו  בכור, לשם בזמנו) (שלא הפסח את בשוחט
א)בגמרא ט, בכור (זבחים קדושת הבהמה על תחול שאם

לכהן אותה לתת בכור),יצטרכו קדושת (כדין שעצם היינו
הרמב"ם  למד ומכאן לכהן. ממונית זכות קובעת הבכור
שקדושת  בפירוש קבעה שהתורה בכור', 'תמורת לענין

עליו תחול קודש")הקרבן ותמורתו הוא צריכה ("והיה שוודאי -
לכהן. להינתן
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ה'תשע"ה  תמוז ט' שישי יום מת  ולא חי לא

:„È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰¯ äðBîL ïa¤§¨
.äàîè ìa÷î Bðéàå ïáàk àeä éøä£¥§¤¤§¥§©¥ª§¨

חודשי  שמונה לאחר שנולד עובר של ההלכתי גדרו
חז"ל כמאמר מורכב הוא נפל ונחשב פט"ז,הריון שבת (תוספתא

כמת'.ד) ולא כחי לא אינו – חי שהוא זמן 'כל :
ולכן  חי כאדם אליו מתייחסים אין - אחד מצד כלומר:
וכן  זו. בהלכה כמבואר טומאה מקבל אינו בחיים בעודו

בגמרא א)מבואר קלו, ויתירה (שבת אותו, למול מצוה שאין
אסור  חובל כי איסור על עובר אינו בשבת בו החובל מכך:
נטילת  בו ואין כחי נחשב אינו והנפל נשמה' 'נטילת מטעם
רציחה  באיסור נכללת אינה הריגתו שאף מובן ומזה נשמה,

לד) חינוך מקבל (מנחת ואינו חי נחשב שאינו למרות - מאידך .
בעצמו  מטמא היה כן אם שהרי מת נחשב אינו גם טומאה,

מת. כאדם
להלן מבואר ה"א)והנה, הוא (פ"ב הרי מת הנפל שכאשר

במת 'הנוגע שנאמר כגדול, `mc'מטמא ytp lkl לרבות

אינו  בחייו אם לזה: זה סותרים אלו דינים ולכאורה נפל,
של  סילוק יש שבמיתתו בהכרח הרי מטמא, ובמותו מטמא
לאחריה, המיתה קודם בין ההבדל מה כן לא שאם החיות
ורציחה? בשבת נשמה נטילת איסור בו אין מדוע כן ואם

אך  קלושה חיות בנפל יש שאמנם להסיק יש מכך אלא
הדינים  ולכן חי, כאדם להחשיבו כדי מספקת במידה לא
אינו  וההורגו כחי') ('אינו בו נוהגים אינם בחיים התלויים
בה  די אין זו קלושה חיות אך חי, אדם כהורג נחשב
מת  הוא וכאשר בחייו, מטמא אינו ולכן כמת להחשיבו
כשאר  מטמא הוא הרי ממנו, מסתלקת הקלושה והחיות

שמת פו)אדם פ"א, אהלות שמואל דרכי .(ראה
לא  לנפל כאשר חז"ל בימי אמורים אלו דינים ולמעשה
ואף  המציאות השתנתה בימינו אך לשרוד, אפשרות היתה

ולהתפתח לחיות יכול אינקובטור)נפל הגרש"ז (ע"י וכתב ,
לד)אוירבאך סי' א, שלמה -(מנחת המציאות שינוי שבעקבות

כאבן'. הוא שהרי בזמנינו גם לומר 'חלילה

ה'תשע"ה  תמוז י' קודש שבת בחיבורים  טומאה

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íãàa òâpL íãà̈¨¤¨©§¨¨
àîèpLBa òâpL ïéa åéànènî LøtL øçà Ba òâpL ...úîa ¤¦§¨§¥¤¨©©©¤¥©¦§©§¨¥¤¨©

...áøò úàîè àîè éðMä äæ éøä ¯ úna òâBð ïéãò àeäLk§¤£©¦¥©©¥£¥¤©¥¦¨¥ª§©¤¤
íãàa òâðå úîa òâBpä ,íéøôBñ éøácî ìáà .äøBz ïéc eäæ¤¦¨£¨¦¦§¥§¦©¥©§¥§¨©§¨¨
,äòáL úàîè ïéàîè ïäéðL ¯ úna øaçî àeä ïéãòå øçà©¥©£©¦§ª¨©¥§¥¤§¥¦ª§©¦§¨

.Bîöò úna éðMä äæ òâð elàëe§¦¨©¤©¥¦©¥©§
התוספות בחבורי)לדעת וד"ה קשיא לא ד"ה ב, מב, יש (נזיר

"הנוגע  כלומר, בחיבורים'. אחר 'טומאה באדם ונגע במת
נגע  כאילו למת מתחבר השני - במת" מחובר הוא ועדיין
וטומאתו  מדאורייתא הטומאה' 'אב ונעשה עצמו במת

ימים. שבעת
המשנה  דברי ביאור וחזר (שם)וזהו למת שנטמא שנזיר

בה  יש כי השניה, הטומאה על גם חייב נוספת פעם ונטמא
השני במת שנגע לפני בו הנוגע טומאה: שפרש תוספת (לאחר

הראשונה) בו מהנגיעה הנוגע ואילו הערב, עד אלא טמא אינו
תוספת  ועל ימים. שבעת טמא השני במת שנוגע בשעה

לוקה. זו טומאה
בחיבורים  טומאה אין תורה מדין הרמב"ם, לדעת אבל
'מדברי  אך ערב, טומאת רק טמא במת שנגע באדם והנוגע
טומאת  טמא השני וגם בחיבורים טומאה יש סופרים'

שבעה.
הרמב"ם  שפסק נזיר)ומה לענין הנ"ל המשנה שנגע (כדין שכהן

נגיעה  כל על לוקה שוב בו ונגע וחזר ופירש אבל במת (בהל'

ה"ד) אורה'פ"ג ה'קרן פירש והרמב"ם)- ד"ה שם זה (נזיר שאין
מן  נטמא אינו הרמב"ם לדעת שהרי טומאה, תוספת משום
ללא  גם אלא ערב טומאת אלא בחיבורים בטומאה התורה

במת. נגיעה כל על חייב טומאה תוספת
נזר' ה'אבני סקי"ז)אך תע סי' הרמב"ם (יו"ד לדעת שגם כתב

שנטמא  קדוש אוכל שלענין והראיה בחיבורים, טומאה יש
הרמב"ם כתב בו, ונגע יום טבול אחרֿכך בא (הל'ושוב

ה"י) פי"ב אבה"ט או שאר שוב ונטמא חוזר האם להסתפק שיש
ולא  הטומאה מן ששבע "אוכל שזהו כיון נטמא אינו שמא

כלום" לו א)הוסיף כד, מנחות לא (ראה שטומאה יתכן כי ,
ואם  כלום. מוסיפה אינה אם קיימת טומאה על לחול יכולה

הרמב"ם  לדעת אבל)כן ונגע (בהל' וחזר במת שנגע שכהן
תוספת  שיש משום בהכרח זה הרי שתיהן, על לוקה
הנוגע  את שמטמאת בחיבורים טומאה משום טומאה,

שבעה. טומאת
מטמאה  בחיבורים שטומאה כאן שכתב מה זה, ולפי
בתורה, מפורש זה שאין כוונתו סופרים' 'מדברי שבעה

המשניות בפירוש שכתב מי"ז)וכמו פי"ז שלא (כלים מה ש"כל
כדין  שדינו אף סופרים", מדברי יקרא התורה בלשון התבאר

תורה.



zebbyק zekld - zepaxw xtq - fenz 'c oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyely m"anx ixeriyd"ryz'd fenz 'iÎ'c -

ה'תשע"ה  תמוז ד' ראשון יום

-zFpAxTxtq
zFkldzFbbW

¥¤̈§̈
¦§§¨

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦

.à‡¯˜p‰ ‡e‰Â .ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Ó ˙B¯·Ú LÓÁ ÏÚ«»≈¬≈≈ƒ»¿«»»¿«ƒ¿»
˜ÙÒ ÌeMÓ ‡a BÈ‡ È¯‰L ,È‡cÂ ÌL‡2:Ô‰ el‡Â . »»««∆¬≈≈»ƒ»≈¿≈≈

‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ3ÏÚÂ ,‰ÏÈÚn‰ ÏÚÂ ,ÏÊb‰ ÏÚÂ , «ƒ¿»¬»¿««»≈¿««¿ƒ»¿«
¯ÈÊ ˙‡ÓË4‰pnÓ ¯‰ËiLk ˙Ú¯v‰ ÏÚÂ ,5ÏÚ . À¿«»ƒ¿««»««¿∆ƒ¿«ƒ∆»«

‰Ùe¯Á ‰ÁÙL‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ ‡a‰ ?„ˆÈk6ÔÈa , ƒ¿»¬»≈««»«ƒ¿»¬»≈
ÌL‡ ‡È·Ó - ‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa7‰È‰zL ‡e‰Â .8 ¿»≈ƒ¿»»≈ƒ»»¿∆ƒ¿∆

‰ÏB„‚9‰„ÈÊÓe10dBˆ¯·e11‰ÏeÚa ‰È‰˙Â ,12 ¿»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿∆¿»
dk¯„k13‰‡Èa ¯Ó‚·e ,14‰˜ÏzL È„k ,15:¯Ó‡pL ; ¿«¿»ƒ¿«ƒ»¿≈∆ƒ¿∆∆∆¡«

‰˜BÏ ‡È‰ - BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â ‰È‰z ˙¯wa16‡e‰Â ƒ…∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»ƒ»¿
.Ôa¯˜ ‡È·Ó≈ƒ»¿»

ואם 1) ודאי, אשם קרבן מביאין עבירות חמש שעל יבאר
בעלתי. לא אומר והוא חרופה שפחה בעלת שניים: לו אמרו

ספק.2) על בא שעיקרו תלוי אשם חרופה 3)כמו "שפחה
חורין  בת וחצייה שפחה שחצייה היא בתורה האמורה

וכו'". עברי לעבד בשוגג 4)ומקודשת בין במת שנטמא
במזיד. נאמר 5)בין בנזיר והמצורע, הנזיר כלומר,

שנתו  בן כבש והביא נזרו ימי את לה' "והזיר יב) ו, (במדבר
"וביום  יֿיב) יד, (ויקרא נאמר ובמצורע וכו'". לאשם
הכבש  את הכהן ולקח וכו' תמימים כבשים שני יקח השמיני

לאשם". אותו והקריב כֿכא)6)האחד יט, (שם שנאמר
נחרפת  שפחה והיא זרע שכבת אשה את ישכב כי "ואיש
איל  מועד אהל פתח אל לה' אשמו את והביא וכו' לאיש

"וכפר 7)אשם". כב) (שם, שנאמר ממה בגמרא כן ולמדו
אשר  מחטאתו לו ונסלח ה' לפני האשם באיל הכהן עליו
לו  שנסלח לומר (רצונו כשוגג" מזיד "לעשות - חטא"

שיהיה). עניין באיזה זה החרופה.8)בקרבן השפחה
אבל 9) מלקות, וחייבת ענשים בת בת שהיא אינה קטנה

הוא 10)עונשין. וכן מלקות. חיוב בת אינה שוגגת אבל
אנס  (כלומר אונס עושה שבתורה עריות "כל בתוספתא
בשפחה  כן שאין מה וכו' כעירה ישינה וכו' כרצון, אותה),
במשנה  שאמרו שמה יא.) (שם התוספות כתבו וכן חרופה"
אבל  האיש, על אלא זה אין כשוגג", המזיד את בה "שעשה

פטורים. שניהם כן, לא שאם מזידה, - ולא 11)השפחה
חייב 12)אנוסה. אינו לעולם יצחק רבי "אמר יא. שם

שפחה  והיא (שם): שנאמר בלבד, בעולה שפחה על  אלא
גופה  נשתנה כלומר, לאיש, נבעלת היינו לאיש". נחרפת

דרך 13)(שם). כדרכה, הייתה לאיש, שנחרפה שהבעילה
גופה  ונשתנה בתוליה נשרו הבעילה ידי שעל מקום , אותו
על  אף כבעולה ודינה בעלה, ידי על שנבעלה פי על [ואף
נשתנה  היינו לאיש", "נחרפת - כדרכה שלא שנבעלה פי

בעולה]. דין לה שיש אף אינה, בעלה 14)גופה, כלומר,
הרי  כן, לא שאם האבר, כל את שהכניס בעילתו, בה גמר

גופה. נשתנה ולא בתוליה נקרעו בשביל 15)לא כלומר,
מחוייבת  היא שאז משום ומזידה גדולה שתהיה צריך כך

שכל 16)מלקות. מלקות, של לשון היא "בקורת" כי
מלשון  ו"בקורת" התורה מן פסוקים עליו קוראים הלוקה
מלקות  כמה כוחותיו ואומדים אותו בודקים וכן קריאה,

וחקירה. בקורת מלשון ו"בקורת" לקבל יכול

.á˙·iÁ ‡È‰L ÔÓÊaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓeƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«∆ƒ«∆∆
˙e˜ÏÓ17ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰L ÔÓÊ·e ,Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰ - «¿«»¿»¿»ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ

Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰ - ˙e˜Ïn‰18. ««¿»ƒ«»¿»

וגדולה.17) מזידה, או 18)שהיא קטנה שהיא כגון
נבעלה  או בעלה, ידי על נבעלה לא אבל אנוסה. או שוגגת
לא  אלה כל - בלבד ביאה התחלת ידי על או כדרכה, שלא
גופה. שנשתנה "נחרפת", מהמלה אלא זה, מפסוק נלמדו

.â„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa19‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»
‰Ùe¯Á20Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡e‰Â ‰˜BÏ ‡È‰ -21,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¬»ƒ»¿≈ƒ»¿»¿≈»∆ƒ

˙Úc Ôa ‰È‰ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ‡È·Ó BÈ‡L22. ∆≈≈ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ¿∆∆««

ביאה.19) ביאתו אין מזה בפחות גדולה 20)אבל
א)21)ומזידה. הלכה ה פרק (קדושים בספרא הוא כן

ויום  שנים תשע בן מוציא שאני יכול או לקטן, פרט "איש
ואיש". לומר תלמוד א 22)אחד, בפרק להלן ראה

אין  קרבן מחוייבי שכל ה הלכה כפרה מחוסרי מהלכות
מדעתם. אלא ידם על מקריבין

.ã‡È‰ ‰Ó ˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¬«ƒ
ÁÙM‰ÔÈ·iÁ ÔÈ‡LÂ ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á‰ ‰23 «ƒ¿»«¬»»¬»«»¿∆≈»«»ƒ

¯Ó‚ÈÂ dk¯„k ÏBÚ·iL „Ú24CÎÈÙÏ .25BÏ e¯Ó‡ Ì‡ , «∆ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿…¿ƒ»ƒ»¿
ÌÈL26‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ùe¯Á ‰ÁÙL zÏÚa : ¿«ƒ»«¿»ƒ¿»¬»¿≈…

È¯‰L ;Ô‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,ÔÓ‡ - ÈzÏÚa»«¿ƒ∆¡»¿≈≈ƒ»¿»«ƒ∆∆¬≈
B˙‡Èa ¯Ób Ì‡ Ú„BÈ ‡e‰27¯Ó‡L ‰ÊÂ ,¯Ó‚ ‡Ï B‡ ≈«ƒ»«ƒ»…»«¿∆∆»«

Èz¯Ó‚ ‡Ï ¯ÓBÏk - ÈzÏÚa ‡Ï28. …»«¿ƒ¿«…»«¿ƒ

מלקות.23) - חרופה והשפחה קרבן, - משום 24)הבועל
שכבת  אשה את ישכב כי "ואיש כ): יט, (ויקרא שנאמר
גמר  ולא כדרכה שבעל או כדרכה, שלא בעל ואם זרע",
להתעבר  ראוייה שאינה זרע, לשכבת נחשב זה אין ביאתו,

אלו. ביאתו.25)מביאות שיגמור עד חייב שאינו מכיוון
עדים.26) גמר 27)שני אם לראות יכולים אינם והעדים

עדים 28)ביאתו. שאם א הלכה ג פרק למעלה ראה
נעשה  אכל שלא אומר והוא חלב שאכל אותו מעידים
מאיר. דרבי וכחכמים מזיד אלא שוגג אכלתי לא כאומר
על  חלק שלא יב:) (כריתות מודה מאיר רבי אף וכאן
רשע. להיעשות רוצה אדם שאין למזיד, משוגג אלא חכמים
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.ä‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰29‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B‡Èa «»««ƒ¿»ƒ«¿≈≈«»∆»
„Á‡ ÌL‡30‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰ ?„ˆÈk . »»∆»≈««»««ƒ¿»ƒ«¿≈

‡·e ¯ÊÁÂ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La ‰ÈÏÚ ‡aL B‡ ,ÔB„Êa¿»∆»»∆»ƒ¿»»¿«¿»«»
‰ÈÏÚ‰‡Óa ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La »∆»ƒ¿»»¿«¬ƒ≈»¿»ƒ¿≈»

˙BÓÏÚ‰31„Á‡ ÌL‡ ·È¯˜Ó -32ÏÚ BÏ ¯tk˙Óe ∆¿»«¿ƒ»»∆»ƒ¿«≈«
ÌÈ¯·c ‰na .˙B‚‚M‰ ÏÚÂ daL ˙BB„f‰ ÏÚ ,Ïk‰«…««¿∆»¿««¿»«∆¿»ƒ
˙BÁÙL ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ ;˙Á‡ ‰ÁÙLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ¿»««¬»«»«¿»

˙Á‡ ÌÏÚ‰a elÙ‡ ,‰a¯‰33Ïk ÏÚ ÌL‡ ·iÁ - «¿≈¬ƒ¿∆¿≈«««»»»«»
‰ÁÙLÂ ‰ÁÙL34. ƒ¿»¿ƒ¿»

שכתוב 30)חרופה.29) ממה שם בגמרא זאת ונלמד
על  וגו' האשם באיל הכהן עליו "וכיפר כב) יט, (ויקרא
זו, בבעילה שחטא חטא מכל "שעניינו חטא" אשר חטאתו
השפחה  אבל לבועל, הוא זה וכל עליו". מכפר האשם איל
חייבי  כשאר וביאה ביאה כל על מלקות "חייבת עצמה

מזידה". הייתה אם גם 31)לאווין, הרי לו נודע לא שאם
למעלה  כמפורש אחת חטאת אלא חייב אינו איסורין בשאר

א. הלכה ה שלמי 32)פרק עב. בשבת שאמרו פי על אף
- תחילה חטאו לו שייוודע צריך וודאי שבאשם שסובר
להלן  כן רבינו פסק והרי חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות
שם  שאמרו בכריתות, הנ"ל הסוגיא על רבינו סמך - י הלכה
הרי  אחת, אלא חייב אינו חרופה בשפחה העלמות שבחמש

חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות הייתה 33)שאין שלא
לביאה. ביאה בין המחלקים 34)ידיעה הם שהגופים

(שם) שנאמר מיוחד, קרבן ושפחה שפחה כל על לחייבו
ושפחה. שפחה כל על לחלק שפחה", "והיא

.å‰ÁÙL ÏÚa35¯Á‡ dÏÚ·e ¯ÊÁÂ ,BÓL‡ LÈ¯Ù‰Â »«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¬»¿»«¿»»««
;˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - BÓL‡ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ¬»«»«»««¿««

˙˜lÁÓ ‰L¯Ù‰‰L36¯Á‡Â ·È¯˜‰L ÈÓk ‡ˆÓÂ , ∆««¿»»¿«∆∆¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿««
‰a ˙BÏÈÚa LÓÁ ÏÚa Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚa Ck˙Á‡ ÌÏÚ »»«¿≈ƒ»«»≈¿ƒ¿∆¿≈««
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ‰ÁÙLa37LÈ¯Ù‰Â ¿ƒ¿»««¿««««≈∆¿ƒ¿ƒ

ÌL‡ LÈ¯ÙÓ - ‰iM‰ ÏÚ Ú„B Ck ¯Á‡Â ,BÓL‡¬»¿««»«««¿ƒ»«¿ƒ»»
¯Á‡38ÏÈ‡B‰ ,Ôlk eÈ‰ ˙Á‡ ÌÏÚ‰aL Èt ÏÚ Û‡ . «≈««ƒ∆¿∆¿≈««»À»ƒ

¯Á‡ ÏÚB·k ‡ˆÓ ,LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ ‡l‡ BÏ Ú„B ‡ÏÂ¿…«∆»««∆ƒ¿ƒƒ¿»¿≈««
‡e‰ „Á‡ ‰ÁÙMa „ÈÊn‰Â ‚‚BM‰ ÔÈcL .LÈ¯Ù‰L39. ∆ƒ¿ƒ∆ƒ«≈¿«≈ƒ«ƒ¿»∆»

אפילו 35) ביאות כמה עליה שהבא חרופה שפחה כלומר,
אחת. אלא חייב אינו ביניהן לו בשבת 36)נודע אמרו כן

בידיעה  צורך אין וודאי שבאשם שסובר למי אפילו שם
הדין  הוא כן אם מחלקת, שהפרשה הוא מודה בתחילה,
שההפרשות  - בשפחה מחלקות אינן שידיעות לדידן,

ידיעה 37)מחלקות. חלב אכילת שלעניין פי על שאף
הידיעה  שאין חרופה, בשפחה כאן - מחלקת עבירה שלאחר
אלא  עבירה, לאחר מחלקת שאינה בוודאי באמצע, מחלקת

הפרשה. גם עימה יש כן שבגמרא 38)אם פי על [אף
לא  הפרשה דלאחר "מעשה אלא: אמרו לא שם) (שבת
ואחר  קרבן, והפריש לו ונודע בעל אם כלומר, קאמינא",
המעשים  שלאחר הפרשה דין הזכירו לא אבל בעל, שוב כך
שם: שאמרו ממה רבינו זאת למד - מחלקת היא אם
והפריש  ובעל וחזר בעל מעתה אלא המנונא רב לה "מתקיף

חייב  דאינו נמי הכי שאבעול, עד לי המתינו ואמר קרבן
נראה  ומזה ובעל" וחזר "בעל הזכירו הרי - אחת"? אלא
הבעילות  שתי על שניים אשמות: שלושה כאן שחייב
הרי  - הפרשה שלאחר בעילה על ואחד להפרשה שקדמו

מחלקת]. המעשים שלאחר שהפרשה ולפיכך 39)מפורש
הפרשה. גם איתן שתהיה עד מחלקות בלבדן הידיעות אין

.æÏÊb‰ ÏÚ40‰Ëe¯t ‰ÂMÓ B„Èa LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ««»≈≈«»ƒ∆≈¿»ƒ»∆¿»
‰ÏÚÓÂ41BÏÊbL ÔÈa ,Ï‡¯OÈ ÔBÓnÓ42B·bL ÔÈa43, »«¿»ƒ»ƒ¿»≈≈∆¿»≈∆¿»

B‡ ˙eÙzL ÌeMÓ B‡ ,e‰ÂÏ‰ B‡ BÏˆ‡ B„È˜Ù‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒÀ»
ÌÈÎ¯c ¯‡MÓ44Ba ¯ÙÎÂ ,45ÔB„Êa ÔÈa ,¯˜MÏ ÚaLÂ ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿««∆∆≈¿»

‰‚‚La ÔÈa46e‰ÊÂ .B‡ËÁ ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ≈ƒ¿»»¬≈∆≈ƒ»»«∆¿¿∆
¯tk˙Ó ÔÈ‡L ,‰¯Bza L¯ÙÓe .˙BÏÊb ÌL‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»¬«¿≈¿…»«»∆≈ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ·Ï B„ÈaL ÔBÓn‰ ·ÈLiL „Ú ‰Ê ÌL‡a BÏ47; ¿»»∆«∆»ƒ«»∆¿»ƒ¿»»
LÓÁ‰ Ï·‡48‰¯tk‰ ·kÚÓ BÈ‡49e¯‡a ¯·k . ¬»«…∆≈¿«≈««»»¿»≈«¿

BÊ ‰Úe·La ·iÁ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ ,˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈»«ƒ¿∆«»ƒ¿»
‰Ê ÌL‡ ‰ÈÏÚ ·È¯˜nL50¯eËt ‰È‰È È˙ÓÈ‡Â , ∆«¿ƒ»∆»»»∆¿≈»«ƒ¿∆»

ÔÈÓk ˙Ba¯ ˙BÓL‡ ·iÁ˙È C¯„ BÊ È‡ ÏÚÂ ;‰pnÓƒ∆»¿«≈∆∆ƒ¿«≈¬»«¿ƒ¿«
Á ‰È‰È ‡Ï C¯„ BÊ È‡ ÏÚÂ ,˙BÚe·M‰ ·eiÁ‡l‡ ·i ƒ«¿¿«≈∆∆…ƒ¿∆«»∆»

„Á‡ ÌL‡51. »»∆»

אשם.40) קרבן זה על אינו 41)שיש מפרוטה פחות אבל
פטור  פרוטה משווה פחות על ונשבע והכופר ממון,

הפקדון. ובפרהסיא 42)משבועת בגלוי אדם ממון שלקח
יד. ידו 43)בחוזק שפשט כגון בסתר אדם ממון שלקח

יודעים. הבעלים ואין חבירו כיס או 44)לתוך עושק, כגון
לו  נתן ולא מלאכה לו עשה או בה, וכיחש אבידה מצא

הממון.45)שכרו. לו שיחזיר זה 46)כשתבעו ולמדו
משבועת  תחטא", - "תחטא שווה בגזירה שם בגמרא

ואשם 47)העדות. יחטא כי "והיה כגֿכה) (שם שנאמר
אשמו  ואת וגו' אותו ושלם וגו' גזל אשר הגזלה את והשיב
באשם. מתכפר הגזילה השבת אחר שרק הרי וגו'". יביא
גזילו  הביא שלא עד אשמו "הביא במשנה: קי. קמא ובבבא
הגר  בגזל שנאמר ממה כן למדו קיא. שם ובגמרא יצא". לא
עליו", בו יכפר אשר הכיפורים איל "מלבד ח): ה, (במדבר
מתכפר  שאינו להורות, עתיד, בלשון יכפר" "אשר נאמר הרי

לכהן. הגזילה את שישיב אחרי כך, אחר שהוא 48)אלא
מארבעה  אחד שהוא הקרן, על חומש להוסיף מחוייב
בראשו  אותו "ושלם כד) שם, (ויקרא שכתוב מפני מהקרן

עליו". יוסף "נתן 49)וחמישיתיו במשנה: שם קמא בבא
אי  החומש את נתן ולא הקרן ולמדו את מעכב", החומש ן

מן  הנהנה (=מן מהקדש הדיוט קיא. שם בגמרא כן
הכפרה, את החומש מעכב לא מעל אם הקדש מה ההקדש)

הכפרה. את מעכב החומש אין הדיוט כלומר,50)אף
ואימתי  זו שבועה על גזלות אשם קרבן מתחייב אימתי

שבועות.51)פטור. וכמה כמה על

.ç‰ÏÈÚn‰ ÏÚ52‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ‰‰p‰ Ïk ?„ˆÈk53 ««¿ƒ»≈«»«∆¡∆ƒ»∆¿»
‰‚‚La Lc˜‰‰ ÔÓ54ÛÈÒBÈÂ ‰‰pM ‰Ó ¯ÈÊÁÓ - ƒ«∆¿≈ƒ¿»»«¬ƒ«∆∆¡»¿ƒ

BÏ ¯tk˙ÈÂ ÌL‡ ·È¯˜ÈÂ LÓÁ55e¯‡a ¯·Îe . …∆¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»≈«¿
,‰¯tk‰ ÔÈ·kÚÓ Ô¯w‰Â Ôa¯w‰L ,‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ»∆«»¿»¿«∆∆¿«¿ƒ««»»

·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â56. ¿≈«…∆¿«≈
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ה'תשע"ה  תמוז ד' ראשון יום

-zFpAxTxtq
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¥¤̈§̈
¦§§¨

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦

.à‡¯˜p‰ ‡e‰Â .ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Ó ˙B¯·Ú LÓÁ ÏÚ«»≈¬≈≈ƒ»¿«»»¿«ƒ¿»
˜ÙÒ ÌeMÓ ‡a BÈ‡ È¯‰L ,È‡cÂ ÌL‡2:Ô‰ el‡Â . »»««∆¬≈≈»ƒ»≈¿≈≈

‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ3ÏÚÂ ,‰ÏÈÚn‰ ÏÚÂ ,ÏÊb‰ ÏÚÂ , «ƒ¿»¬»¿««»≈¿««¿ƒ»¿«
¯ÈÊ ˙‡ÓË4‰pnÓ ¯‰ËiLk ˙Ú¯v‰ ÏÚÂ ,5ÏÚ . À¿«»ƒ¿««»««¿∆ƒ¿«ƒ∆»«

‰Ùe¯Á ‰ÁÙL‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ ‡a‰ ?„ˆÈk6ÔÈa , ƒ¿»¬»≈««»«ƒ¿»¬»≈
ÌL‡ ‡È·Ó - ‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa7‰È‰zL ‡e‰Â .8 ¿»≈ƒ¿»»≈ƒ»»¿∆ƒ¿∆

‰ÏB„‚9‰„ÈÊÓe10dBˆ¯·e11‰ÏeÚa ‰È‰˙Â ,12 ¿»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿∆¿»
dk¯„k13‰‡Èa ¯Ó‚·e ,14‰˜ÏzL È„k ,15:¯Ó‡pL ; ¿«¿»ƒ¿«ƒ»¿≈∆ƒ¿∆∆∆¡«

‰˜BÏ ‡È‰ - BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â ‰È‰z ˙¯wa16‡e‰Â ƒ…∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»ƒ»¿
.Ôa¯˜ ‡È·Ó≈ƒ»¿»

ואם 1) ודאי, אשם קרבן מביאין עבירות חמש שעל יבאר
בעלתי. לא אומר והוא חרופה שפחה בעלת שניים: לו אמרו

ספק.2) על בא שעיקרו תלוי אשם חרופה 3)כמו "שפחה
חורין  בת וחצייה שפחה שחצייה היא בתורה האמורה

וכו'". עברי לעבד בשוגג 4)ומקודשת בין במת שנטמא
במזיד. נאמר 5)בין בנזיר והמצורע, הנזיר כלומר,

שנתו  בן כבש והביא נזרו ימי את לה' "והזיר יב) ו, (במדבר
"וביום  יֿיב) יד, (ויקרא נאמר ובמצורע וכו'". לאשם
הכבש  את הכהן ולקח וכו' תמימים כבשים שני יקח השמיני

לאשם". אותו והקריב כֿכא)6)האחד יט, (שם שנאמר
נחרפת  שפחה והיא זרע שכבת אשה את ישכב כי "ואיש
איל  מועד אהל פתח אל לה' אשמו את והביא וכו' לאיש

"וכפר 7)אשם". כב) (שם, שנאמר ממה בגמרא כן ולמדו
אשר  מחטאתו לו ונסלח ה' לפני האשם באיל הכהן עליו
לו  שנסלח לומר (רצונו כשוגג" מזיד "לעשות - חטא"

שיהיה). עניין באיזה זה החרופה.8)בקרבן השפחה
אבל 9) מלקות, וחייבת ענשים בת בת שהיא אינה קטנה

הוא 10)עונשין. וכן מלקות. חיוב בת אינה שוגגת אבל
אנס  (כלומר אונס עושה שבתורה עריות "כל בתוספתא
בשפחה  כן שאין מה וכו' כעירה ישינה וכו' כרצון, אותה),
במשנה  שאמרו שמה יא.) (שם התוספות כתבו וכן חרופה"
אבל  האיש, על אלא זה אין כשוגג", המזיד את בה "שעשה

פטורים. שניהם כן, לא שאם מזידה, - ולא 11)השפחה
חייב 12)אנוסה. אינו לעולם יצחק רבי "אמר יא. שם

שפחה  והיא (שם): שנאמר בלבד, בעולה שפחה על  אלא
גופה  נשתנה כלומר, לאיש, נבעלת היינו לאיש". נחרפת

דרך 13)(שם). כדרכה, הייתה לאיש, שנחרפה שהבעילה
גופה  ונשתנה בתוליה נשרו הבעילה ידי שעל מקום , אותו
על  אף כבעולה ודינה בעלה, ידי על שנבעלה פי על [ואף
נשתנה  היינו לאיש", "נחרפת - כדרכה שלא שנבעלה פי

בעולה]. דין לה שיש אף אינה, בעלה 14)גופה, כלומר,
הרי  כן, לא שאם האבר, כל את שהכניס בעילתו, בה גמר

גופה. נשתנה ולא בתוליה נקרעו בשביל 15)לא כלומר,
מחוייבת  היא שאז משום ומזידה גדולה שתהיה צריך כך

שכל 16)מלקות. מלקות, של לשון היא "בקורת" כי
מלשון  ו"בקורת" התורה מן פסוקים עליו קוראים הלוקה
מלקות  כמה כוחותיו ואומדים אותו בודקים וכן קריאה,

וחקירה. בקורת מלשון ו"בקורת" לקבל יכול

.á˙·iÁ ‡È‰L ÔÓÊaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓeƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«∆ƒ«∆∆
˙e˜ÏÓ17ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰L ÔÓÊ·e ,Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰ - «¿«»¿»¿»ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ

Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰ - ˙e˜Ïn‰18. ««¿»ƒ«»¿»

וגדולה.17) מזידה, או 18)שהיא קטנה שהיא כגון
נבעלה  או בעלה, ידי על נבעלה לא אבל אנוסה. או שוגגת
לא  אלה כל - בלבד ביאה התחלת ידי על או כדרכה, שלא
גופה. שנשתנה "נחרפת", מהמלה אלא זה, מפסוק נלמדו

.â„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa19‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»
‰Ùe¯Á20Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡e‰Â ‰˜BÏ ‡È‰ -21,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¬»ƒ»¿≈ƒ»¿»¿≈»∆ƒ

˙Úc Ôa ‰È‰ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ‡È·Ó BÈ‡L22. ∆≈≈ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ¿∆∆««

ביאה.19) ביאתו אין מזה בפחות גדולה 20)אבל
א)21)ומזידה. הלכה ה פרק (קדושים בספרא הוא כן

ויום  שנים תשע בן מוציא שאני יכול או לקטן, פרט "איש
ואיש". לומר תלמוד א 22)אחד, בפרק להלן ראה

אין  קרבן מחוייבי שכל ה הלכה כפרה מחוסרי מהלכות
מדעתם. אלא ידם על מקריבין

.ã‡È‰ ‰Ó ˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¬«ƒ
ÁÙM‰ÔÈ·iÁ ÔÈ‡LÂ ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á‰ ‰23 «ƒ¿»«¬»»¬»«»¿∆≈»«»ƒ

¯Ó‚ÈÂ dk¯„k ÏBÚ·iL „Ú24CÎÈÙÏ .25BÏ e¯Ó‡ Ì‡ , «∆ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿…¿ƒ»ƒ»¿
ÌÈL26‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ùe¯Á ‰ÁÙL zÏÚa : ¿«ƒ»«¿»ƒ¿»¬»¿≈…

È¯‰L ;Ô‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,ÔÓ‡ - ÈzÏÚa»«¿ƒ∆¡»¿≈≈ƒ»¿»«ƒ∆∆¬≈
B˙‡Èa ¯Ób Ì‡ Ú„BÈ ‡e‰27¯Ó‡L ‰ÊÂ ,¯Ó‚ ‡Ï B‡ ≈«ƒ»«ƒ»…»«¿∆∆»«

Èz¯Ó‚ ‡Ï ¯ÓBÏk - ÈzÏÚa ‡Ï28. …»«¿ƒ¿«…»«¿ƒ

מלקות.23) - חרופה והשפחה קרבן, - משום 24)הבועל
שכבת  אשה את ישכב כי "ואיש כ): יט, (ויקרא שנאמר
גמר  ולא כדרכה שבעל או כדרכה, שלא בעל ואם זרע",
להתעבר  ראוייה שאינה זרע, לשכבת נחשב זה אין ביאתו,

אלו. ביאתו.25)מביאות שיגמור עד חייב שאינו מכיוון
עדים.26) גמר 27)שני אם לראות יכולים אינם והעדים

עדים 28)ביאתו. שאם א הלכה ג פרק למעלה ראה
נעשה  אכל שלא אומר והוא חלב שאכל אותו מעידים
מאיר. דרבי וכחכמים מזיד אלא שוגג אכלתי לא כאומר
על  חלק שלא יב:) (כריתות מודה מאיר רבי אף וכאן
רשע. להיעשות רוצה אדם שאין למזיד, משוגג אלא חכמים
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.ä‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰29‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B‡Èa «»««ƒ¿»ƒ«¿≈≈«»∆»
„Á‡ ÌL‡30‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰ ?„ˆÈk . »»∆»≈««»««ƒ¿»ƒ«¿≈

‡·e ¯ÊÁÂ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La ‰ÈÏÚ ‡aL B‡ ,ÔB„Êa¿»∆»»∆»ƒ¿»»¿«¿»«»
‰ÈÏÚ‰‡Óa ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La »∆»ƒ¿»»¿«¬ƒ≈»¿»ƒ¿≈»

˙BÓÏÚ‰31„Á‡ ÌL‡ ·È¯˜Ó -32ÏÚ BÏ ¯tk˙Óe ∆¿»«¿ƒ»»∆»ƒ¿«≈«
ÌÈ¯·c ‰na .˙B‚‚M‰ ÏÚÂ daL ˙BB„f‰ ÏÚ ,Ïk‰«…««¿∆»¿««¿»«∆¿»ƒ
˙BÁÙL ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ ;˙Á‡ ‰ÁÙLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ¿»««¬»«»«¿»

˙Á‡ ÌÏÚ‰a elÙ‡ ,‰a¯‰33Ïk ÏÚ ÌL‡ ·iÁ - «¿≈¬ƒ¿∆¿≈«««»»»«»
‰ÁÙLÂ ‰ÁÙL34. ƒ¿»¿ƒ¿»

שכתוב 30)חרופה.29) ממה שם בגמרא זאת ונלמד
על  וגו' האשם באיל הכהן עליו "וכיפר כב) יט, (ויקרא
זו, בבעילה שחטא חטא מכל "שעניינו חטא" אשר חטאתו
השפחה  אבל לבועל, הוא זה וכל עליו". מכפר האשם איל
חייבי  כשאר וביאה ביאה כל על מלקות "חייבת עצמה

מזידה". הייתה אם גם 31)לאווין, הרי לו נודע לא שאם
למעלה  כמפורש אחת חטאת אלא חייב אינו איסורין בשאר

א. הלכה ה שלמי 32)פרק עב. בשבת שאמרו פי על אף
- תחילה חטאו לו שייוודע צריך וודאי שבאשם שסובר
להלן  כן רבינו פסק והרי חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות
שם  שאמרו בכריתות, הנ"ל הסוגיא על רבינו סמך - י הלכה
הרי  אחת, אלא חייב אינו חרופה בשפחה העלמות שבחמש

חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות הייתה 33)שאין שלא
לביאה. ביאה בין המחלקים 34)ידיעה הם שהגופים

(שם) שנאמר מיוחד, קרבן ושפחה שפחה כל על לחייבו
ושפחה. שפחה כל על לחלק שפחה", "והיא

.å‰ÁÙL ÏÚa35¯Á‡ dÏÚ·e ¯ÊÁÂ ,BÓL‡ LÈ¯Ù‰Â »«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¬»¿»«¿»»««
;˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - BÓL‡ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ¬»«»«»««¿««

˙˜lÁÓ ‰L¯Ù‰‰L36¯Á‡Â ·È¯˜‰L ÈÓk ‡ˆÓÂ , ∆««¿»»¿«∆∆¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿««
‰a ˙BÏÈÚa LÓÁ ÏÚa Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚa Ck˙Á‡ ÌÏÚ »»«¿≈ƒ»«»≈¿ƒ¿∆¿≈««
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ‰ÁÙLa37LÈ¯Ù‰Â ¿ƒ¿»««¿««««≈∆¿ƒ¿ƒ

ÌL‡ LÈ¯ÙÓ - ‰iM‰ ÏÚ Ú„B Ck ¯Á‡Â ,BÓL‡¬»¿««»«««¿ƒ»«¿ƒ»»
¯Á‡38ÏÈ‡B‰ ,Ôlk eÈ‰ ˙Á‡ ÌÏÚ‰aL Èt ÏÚ Û‡ . «≈««ƒ∆¿∆¿≈««»À»ƒ

¯Á‡ ÏÚB·k ‡ˆÓ ,LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ ‡l‡ BÏ Ú„B ‡ÏÂ¿…«∆»««∆ƒ¿ƒƒ¿»¿≈««
‡e‰ „Á‡ ‰ÁÙMa „ÈÊn‰Â ‚‚BM‰ ÔÈcL .LÈ¯Ù‰L39. ∆ƒ¿ƒ∆ƒ«≈¿«≈ƒ«ƒ¿»∆»

אפילו 35) ביאות כמה עליה שהבא חרופה שפחה כלומר,
אחת. אלא חייב אינו ביניהן לו בשבת 36)נודע אמרו כן

בידיעה  צורך אין וודאי שבאשם שסובר למי אפילו שם
הדין  הוא כן אם מחלקת, שהפרשה הוא מודה בתחילה,
שההפרשות  - בשפחה מחלקות אינן שידיעות לדידן,

ידיעה 37)מחלקות. חלב אכילת שלעניין פי על שאף
הידיעה  שאין חרופה, בשפחה כאן - מחלקת עבירה שלאחר
אלא  עבירה, לאחר מחלקת שאינה בוודאי באמצע, מחלקת

הפרשה. גם עימה יש כן שבגמרא 38)אם פי על [אף
לא  הפרשה דלאחר "מעשה אלא: אמרו לא שם) (שבת
ואחר  קרבן, והפריש לו ונודע בעל אם כלומר, קאמינא",
המעשים  שלאחר הפרשה דין הזכירו לא אבל בעל, שוב כך
שם: שאמרו ממה רבינו זאת למד - מחלקת היא אם
והפריש  ובעל וחזר בעל מעתה אלא המנונא רב לה "מתקיף

חייב  דאינו נמי הכי שאבעול, עד לי המתינו ואמר קרבן
נראה  ומזה ובעל" וחזר "בעל הזכירו הרי - אחת"? אלא
הבעילות  שתי על שניים אשמות: שלושה כאן שחייב
הרי  - הפרשה שלאחר בעילה על ואחד להפרשה שקדמו

מחלקת]. המעשים שלאחר שהפרשה ולפיכך 39)מפורש
הפרשה. גם איתן שתהיה עד מחלקות בלבדן הידיעות אין

.æÏÊb‰ ÏÚ40‰Ëe¯t ‰ÂMÓ B„Èa LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ««»≈≈«»ƒ∆≈¿»ƒ»∆¿»
‰ÏÚÓÂ41BÏÊbL ÔÈa ,Ï‡¯OÈ ÔBÓnÓ42B·bL ÔÈa43, »«¿»ƒ»ƒ¿»≈≈∆¿»≈∆¿»

B‡ ˙eÙzL ÌeMÓ B‡ ,e‰ÂÏ‰ B‡ BÏˆ‡ B„È˜Ù‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒÀ»
ÌÈÎ¯c ¯‡MÓ44Ba ¯ÙÎÂ ,45ÔB„Êa ÔÈa ,¯˜MÏ ÚaLÂ ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿««∆∆≈¿»

‰‚‚La ÔÈa46e‰ÊÂ .B‡ËÁ ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ≈ƒ¿»»¬≈∆≈ƒ»»«∆¿¿∆
¯tk˙Ó ÔÈ‡L ,‰¯Bza L¯ÙÓe .˙BÏÊb ÌL‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»¬«¿≈¿…»«»∆≈ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ·Ï B„ÈaL ÔBÓn‰ ·ÈLiL „Ú ‰Ê ÌL‡a BÏ47; ¿»»∆«∆»ƒ«»∆¿»ƒ¿»»
LÓÁ‰ Ï·‡48‰¯tk‰ ·kÚÓ BÈ‡49e¯‡a ¯·k . ¬»«…∆≈¿«≈««»»¿»≈«¿

BÊ ‰Úe·La ·iÁ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ ,˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈»«ƒ¿∆«»ƒ¿»
‰Ê ÌL‡ ‰ÈÏÚ ·È¯˜nL50¯eËt ‰È‰È È˙ÓÈ‡Â , ∆«¿ƒ»∆»»»∆¿≈»«ƒ¿∆»

ÔÈÓk ˙Ba¯ ˙BÓL‡ ·iÁ˙È C¯„ BÊ È‡ ÏÚÂ ;‰pnÓƒ∆»¿«≈∆∆ƒ¿«≈¬»«¿ƒ¿«
Á ‰È‰È ‡Ï C¯„ BÊ È‡ ÏÚÂ ,˙BÚe·M‰ ·eiÁ‡l‡ ·i ƒ«¿¿«≈∆∆…ƒ¿∆«»∆»

„Á‡ ÌL‡51. »»∆»

אשם.40) קרבן זה על אינו 41)שיש מפרוטה פחות אבל
פטור  פרוטה משווה פחות על ונשבע והכופר ממון,

הפקדון. ובפרהסיא 42)משבועת בגלוי אדם ממון שלקח
יד. ידו 43)בחוזק שפשט כגון בסתר אדם ממון שלקח

יודעים. הבעלים ואין חבירו כיס או 44)לתוך עושק, כגון
לו  נתן ולא מלאכה לו עשה או בה, וכיחש אבידה מצא

הממון.45)שכרו. לו שיחזיר זה 46)כשתבעו ולמדו
משבועת  תחטא", - "תחטא שווה בגזירה שם בגמרא

ואשם 47)העדות. יחטא כי "והיה כגֿכה) (שם שנאמר
אשמו  ואת וגו' אותו ושלם וגו' גזל אשר הגזלה את והשיב
באשם. מתכפר הגזילה השבת אחר שרק הרי וגו'". יביא
גזילו  הביא שלא עד אשמו "הביא במשנה: קי. קמא ובבבא
הגר  בגזל שנאמר ממה כן למדו קיא. שם ובגמרא יצא". לא
עליו", בו יכפר אשר הכיפורים איל "מלבד ח): ה, (במדבר
מתכפר  שאינו להורות, עתיד, בלשון יכפר" "אשר נאמר הרי

לכהן. הגזילה את שישיב אחרי כך, אחר שהוא 48)אלא
מארבעה  אחד שהוא הקרן, על חומש להוסיף מחוייב
בראשו  אותו "ושלם כד) שם, (ויקרא שכתוב מפני מהקרן

עליו". יוסף "נתן 49)וחמישיתיו במשנה: שם קמא בבא
אי  החומש את נתן ולא הקרן ולמדו את מעכב", החומש ן

מן  הנהנה (=מן מהקדש הדיוט קיא. שם בגמרא כן
הכפרה, את החומש מעכב לא מעל אם הקדש מה ההקדש)

הכפרה. את מעכב החומש אין הדיוט כלומר,50)אף
ואימתי  זו שבועה על גזלות אשם קרבן מתחייב אימתי

שבועות.51)פטור. וכמה כמה על

.ç‰ÏÈÚn‰ ÏÚ52‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ‰‰p‰ Ïk ?„ˆÈk53 ««¿ƒ»≈«»«∆¡∆ƒ»∆¿»
‰‚‚La Lc˜‰‰ ÔÓ54ÛÈÒBÈÂ ‰‰pM ‰Ó ¯ÈÊÁÓ - ƒ«∆¿≈ƒ¿»»«¬ƒ«∆∆¡»¿ƒ

BÏ ¯tk˙ÈÂ ÌL‡ ·È¯˜ÈÂ LÓÁ55e¯‡a ¯·Îe . …∆¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»≈«¿
,‰¯tk‰ ÔÈ·kÚÓ Ô¯w‰Â Ôa¯w‰L ,‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ»∆«»¿»¿«∆∆¿«¿ƒ««»»

·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â56. ¿≈«…∆¿«≈
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אשם.52) קרבן זה על שיש א הלכה למעלה ראה
בשווה 53) "הנהנה נה. מציעא ובבא יח. מעילה משנה

מעל". ההקדש מן ומשלם 54)פרוטה לוקה במזיד אבל
בלבד. מעל 55)קרן תמעול כי "נפש טוֿטז) (שם, שנאמר

אשר  ואת לה' אשמו את והביא ה' מקדשי בשגגה וחטאה
וגו'". עליו יוסף חמישיתו ואת ישלם הקדש מן חטא

ואשם 56) איל - האשם" באיל עליו "יכפר (שם) שנאמר
מעכב. החומש ואין מעכבין

.èÔÈÈeÁÓz ‰MÓÁa Ba ÔÈÏÚBnL ¯·cÓ ÏÎB‡‰57 »≈ƒ»»∆¬ƒ«¬ƒ»«¿ƒ
LÈ Ì‡ ,„Á‡ Á·fÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««««ƒ∆ƒ∆«∆»ƒ≈
ÏÚ ÌL‡ ·iÁ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰ÏÈÎ‡Â ‰ÏÈÎ‡ ÏÎa¿»¬ƒ»«¬ƒ»»∆¿»«»»»«

„Á‡Â „Á‡ Ïk58,‰ÏÈÚÓa ÔÈ˜lÁÓ ÔÈÈeÁÓz‰L ; »∆»¿∆»∆««¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»
‰a¯‰ ÔÈÈÓk Ô‰ È¯‰Â59ÌÈ˜ÏÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¬≈≈¿ƒƒ«¿≈««ƒ∆≈À¿»ƒ

˙B˙¯k‰ ·eiÁa60È¯‰L :‰ÏÈÚÓa LÈ ‰¯˙È ‡¯ÓÁ . ¿ƒ«¿≈À¿»¿≈»≈ƒ¿ƒ»∆¬≈
‰‰pk ‰p‰Ó‰ da ‰OÚ61‰a¯Ó ÔÓÊÏ ˙Ù¯ËˆÓe ,62, »»»«¿«∆«∆¡∆ƒ¿»∆∆ƒ¿«¿À∆

B˙eÁÈÏL ‰OÚL ÁÈÏLÂ63ÁlLÓ‰ ·iÁ -64‰Ó ; ¿»ƒ«∆»»¿ƒ«»«¿«≈««
.ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡La el‡ ÌÈ¯·c ÔÈ‡M∆≈¿»ƒ≈ƒ¿»»ƒƒ

בחמשה 57) כלומר, נפרדות, קערות בחמש שמתבשלים
תבשילים. יהושע 58)מיני רבי "אמר טו: בכריתות משנה

שהוא  אחת בהעלם תמחויין בה' אחד מזבח באוכל שמעתי
מעילה". משום ואחת אחת כל על כלומר,59)חייב

ואיסור  איסור כל על שחייב איסורים מיני כמה אכל כאילו
האיסורים 60)בנפרד. שבשאר שם ו פרק למעלה ראה

מחלקים. תמחויין לשני 61)אין נותן אחד אם כלומר,
ולא  הנותן, חייב - ממנו שייהנה או שיאכלנו הקדש דבר

שם). (רש"י שקיבל מדבר 62)זה זית חצי אכל שאם
אכל  שנים, שלוש אחר אפילו רב, זמן ולאחר בו, שמועלין
אשם  לחייבו הזיתים חצאי שני מצטרפין - שני זית חצי
טו) (שם, שנאמר ממה יח:) (שם זאת ולמדו מעילה,
גם  מרבה מעל" "תמעול הכפולה הלשון מעל". "תמעול

כזה. ונתן.63)צירוף לאורחים זה בשר תן לו שאמר
הבית 64) בעל שליחותו שעשה "השליח כ. מעילה משנה

"אין  בהם: שאמרו האיסורים, בכל כן שאין מה מעל",
חייב. והשליח עבירה" לדבר שליח

.éB‡ËÁ BÏ Ú„eiL CÈ¯ˆ È‡cÂ ÌL‡ ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»»»««»ƒ∆ƒ»«∆¿
·È¯˜È Ck ¯Á‡Â ‰lÁz65B·È¯˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÓL‡ ¿ƒ»¿««»«¿ƒ¬»¬»ƒƒ¿ƒ

‰ÏBÚ BÈ‡ - ·È¯˜‰L ¯Á‡ BÏ Ú„BÂ BÏ Ú„eiL Ì„…̃∆∆ƒ»«¿«««∆ƒ¿ƒ≈∆
BÏ66„Á‡ - È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ ÏÎÂ .¿»≈¿∆«»ƒ»»»»««∆»

ÁeLÓ Ô‰k „Á‡Â CÏn‰67ÔÈÂL ı¯‡‰ ÌÚ ¯‡L B‡ «∆∆¿∆»…≈»«¿»«»»∆»ƒ
Ba68.

"והיה 65) כגֿכה) (שם, שכתוב כך, משמע הפסוק פשטות
ולדעת  בתשובה לשוב בעצמו כשיכיר ואשם" יחטא כי
אשמו  ואת וכו' הגזלה את והשיב ואשם "חטא כי ולהודות

וכו'". בית 67)יביא בימי גדול אחר אשם להביא וצריך
המשחה. בשמן שנמשח מה 68)ראשון, אשם. שחייבים

אינו  המשוח שהכהן שווים, שאינם תלוי, באשם כן שאין
שהמלך  הם, חלוקים חטאת קרבן לעניין כן וכמו בו. חייב
עם  ושאר בקר, בן פר - המשוח והכהן עזים, שעיר מביא

הצאן. מן נקבה או עזים שעירת מביאין הארץ

.àé˜tzÒ Ì‡ ,È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ Ïk»≈¿∆«»ƒ»»»»««ƒƒ¿«≈
ÌeÏkÓ ¯eËt - e‰‡OÚ ‡Ï B‡ e‰‡OÚ Ì‡ BÏ69. ƒ¬»»…¬»»»ƒ¿

·iÁ BÈ‡ - ‰ÏÈÚÓ ˜ÙÒ B„È ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«»¿≈¿ƒ»≈«»
ÌeÏk70.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

כרת 69) שזדונו דבר על אלא תלוי, אשם חייב שאינו
עקיבא  ורבי חכמים בו נחלקו זה ודבר חטאת. ושגגתו

כחכמים. רבינו ופסק כב. כריתות הזכיר 70)במשנה
רבי  של המחלוקת שבה משום מעילה ספק מיוחד באופן

הנ"ל. וחכמים עקיבא

.áéÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ÔÈlÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰»¿»¿»»¬ƒ»∆Àƒ«¬ƒ»∆
- ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰∆¿≈»«««≈∆¿≈»«≈ƒ

¯eËt71ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯ÊÁ ; »»«¿»«∆«¿ƒ»≈ƒ»»«
B˙ÏÈÚÓ72ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ‰iM‰ ˙‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ ;73. ¿ƒ»»««≈∆«¿ƒ»¿≈∆¿ƒ

ו 71) לא, או בהקדש מעל אם ספק חכמים שהוא כדברי
במשנה. כב שם עקיבא, רבי על שהרי 72)החולקים

מעל. או 73)וודאי מעל אם בספק הוא מהם אחד כל כי
לא.

.âé·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á74˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ¬ƒ»∆≈∆«¬ƒ»∆∆¿≈»«««
Ô‰Ó75˙‡ ÏÎ‡ ;·ÏÁ ÌeMÓ ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó - ≈∆≈ƒ»»»ƒ≈∆»«∆

‰iM‰76·ÏÁ‰ ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·Ó -77ÏL È‡cÂ ÌL‡Â «¿ƒ»≈ƒ«»««≈∆¿»»««∆
Lc˜‰‰ ÏÚ ‰ÏÈÚÓ78˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡ ‡a ;- ‰iM‰ ¿ƒ»««∆¿≈»«≈¿»«∆«¿ƒ»

ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ÈM‰ Û‡79·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á .80 ««≈ƒ≈ƒ»»»¬ƒ»∆≈∆
‡È·Ó - Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰ ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ«¬ƒ»∆≈∆∆¿≈»«««≈∆≈ƒ

˙‡hÁ81ÏÚ BÏ Ú„BpL ¯Á‡ ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡ ; «»»«∆«¿ƒ»««∆««
‰BL‡¯‰82˙B‡hÁ ÈzL ‡È·Ó -83ÏÚ È‡cÂ ÌL‡Â »ƒ»≈ƒ¿≈«»¿»»«««
B˙ÏÈÚÓ84‡È·Ó ‰Ê - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡ ‡a ; ¿ƒ»»«≈¿»«∆«¿ƒ»∆≈ƒ

˙‡hÁ ‡È·Ó ‰ÊÂ ˙‡hÁ85„·Ïa86e¯‡a ¯·k . «»¿∆≈ƒ«»ƒ¿«¿»≈«¿
¯eq‡ ÛÒB ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿«¬»¬≈≈∆««»ƒ

·ÏÁ ¯eq‡ ÏÚ Lc˜‰87el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿≈«ƒ≈∆¿≈…«≈¿≈
.ÔÈ¯eq‡‰»ƒƒ

שהביא 76)בשוגג.75)חולין.74) אחר אפילו בשוגג
תלוי. חלב 77)אשם והאוכל חלב, וודאי אכל שהרי שם.

חטאת. חייב הקדש.78)בשוגג של הוא מהן אחת שהרי
אשם 79) שחייב לא או חלב אכל ספק הוא זה גם כי שם.

קבוע. איסור זהו כי ז הלכה למעלה וראה תלוי.
וחייב 81)חולין.80) חלב, הן החתיכות שתי שהרי

תלוי  אשם חייב ואינו בשגגה. חלב אכילת איסור על חטאת
על  מחייבים שאין כחכמים שפוסק משום הקדש ספק על

מעילה. אחד,82)ספק בהעלם אבל מחלקות. שהידיעות
אחת. אלא חייב אחת 83)אינו חלב, של אכילות שתי על

הקדש. של חלב חתיכת על ואחת החולין חלב חתיכת על
חלב 84) מאיסור וחוץ הקדש, של חלב חתיכת אכל שהרי

גם בהקדש.עבר מעילה איסור שהרי 85)על במשנה, שם
וודאי. חלב אכל מהם אחד אשם 86)כל חייבים ואינם

מעילה. ספק על חל 87)תלוי איסור ש"אין פי על שאף
שהוא  מפני חלב, איסור על הקדש איסור חל - איסור" על
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באכילה, אלא אסור היה לא הזה שהחלב מוסיף, איסור
איסור  בו שנוסף ומתוך בהנאה, גם נאסר וכשהקדישו
חלב  משום גם לחייבו אכילה איסור גם עליו נוסף הנאה,
על  חל "איסור אמרו מוסיף ובאיסור הקדש, משום וגם

איסור".

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦

.à‰ML2„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ e·È¯˜iL Ô˙ÂˆÓ3el‡Â , ƒ»ƒ¿»»∆«¿ƒ»¿»∆¿≈¿≈
:Ô‰Ú¯ˆn‰ .‡4˙„ÏBi‰Â .· .5˙Úe·L ÚaLp‰Â .‚ . ≈«¿…»¿«∆∆¿«ƒ¿»¿«

˙e„Ú‰6‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa7˙Úe·L ÚaLp‰Â .„ . »≈≈¿»≈ƒ¿»»¿«ƒ¿»¿«
¯˜MÏ Èeha8‰‚‚La9L„˜ ÏÎ‡L ‡Óh‰Â .‰ . ƒ«∆∆ƒ¿»»¿«»≈∆»«…∆

‰‚‚La10.‰‚‚La Lc˜nÏ ÒÎpL ‡Óh‰Â .Â . ƒ¿»»¿«»≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»

כריתות,1) לשאר וקדשיו מקדש שגגת בין מה יבאר
אותו. מביאים אם מספק קרבן אנשים.2)והחייבים

מונה  שהמשנה משום "חמשה", תנן ט.) (כריתות ובמשנה
רבנן  ואילו לאחד. למקדש, שנכנס וטמא קודש שאכל טמא

(כסףֿמשנה). לשתים אותם שאינו 3)מונה קרבן כלומר,
מביא  עני היה ואם בהמה; מביא עשיר, היה שאם קבוע.
ד. הלכה פ"א למעלה ראה האיפה, עשירית או עוף

שני 4) יקח השמיני "וביום כאֿכב): י, יד, (ויקרא שנאמר
וגו' כבש ולקח וגו' דל ואם וגו' וכבשה תמימים כבשים

וגו'". תורים "ובמלאות 5)ושתי וֿח) יב, (שם שנאמר
תור  או יונה ובן לעולה שנתו בן כבש תביא וגו' טהרה ימי
תורים  שתי ולקחה שה די ידה תמצא לא ואם וגו' לחטאת
וגו'". לחטאת ואחד לעולה אחד יונה בני שני או

לו,6) להעיד העדות בעל ותבעם ממון עדות העדים שידעו
זו  עדות, לו יודעין שאינן ונשבעו העידו ולא בעדותן וכפרו
יב). הלכה שבועות מהלכות א (פרק העדות שבועת היא
אלה  קול ושמעה תחטא כי "ונפש וֿז) א, ה, (שם ונאמר
ואם  וגו' עזים שעירת או כשבה וגו' אשמו את והביא וגו'
וגו'". תורים שתי וגו' והביא שה די ידו תגיע לא

נאמר 7) שבכולן משום נלמד שם, ובגמרא ט. שם משנה
נאמר  לא א) שם, - העדות (בשבועת וכאן "ונעלם", בתורה
כשוגג. המזיד על התורה שחייבה משום הרי "ונעלם",

שיאכל,8) שנשבע או ואכל. יאכל, שלא (=לעתיד) שנשבע
שאכל, או ואכל. אכל, שלא (=לעבר) שנשבע או אכל. ולא
כי  נפש "או וֿז) ד, (שם, ואמר ג). הלכה (שם אכל ולא
או  כשבה וגו' אשמו את והביא וגו' בשפתים לבטא תשבע
שתי  וגו' והביא שה די ידו תגיע לא ואם וגו' עזים שעירת

יונה". בני שני או "ונעלם 9)תורים ד) (שם, שנאמר
בכל 10)ממנו". תגע אשר נפש "או בֿג) (שם, שנאמר

כי  ה, הלכה להלן וראה וגו'". ממנו ונעלם וגו' טמא דבר
שנכנס  בטמא מדבר הזה שהפסוק למדו השמועה מפי
פ"א  למעלה וראה ידע. ולא קודש שאכל טמא או למקדש

ג. הלכה

.á˙„ÏBi‰ Ôa¯˜11O·k ‰‡È·Ó - ‰¯ÈLÚ ‰˙È‰ Ì‡ : »¿««∆∆ƒ»¿»¬ƒ»¿ƒ»∆∆
ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙‡hÁÏ ¯Bz B‡ ‰BÈ Ô·e ‰ÏBÚÏ B˙L Ôa∆¿»¿»∆»¿«»¿ƒ≈
ÌÈ¯Bz ÈzL ‰‡È·Óe „¯BÈ da¯˜ È¯‰ - ˙‚OÓ d„È»»«∆∆¬≈»¿»»≈¿ƒ»¿≈ƒ
elÙ‡ .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¬ƒ

ÂÈÎÒÏ ˙‚OÓ dÈ‡Â ‰OÏ ˙‚OÓ d„È ‰˙È‰12- »¿»»»«∆∆¿∆¿≈»«∆∆ƒ¿»»
ÈÚ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó13. ¿ƒ»»¿«»ƒ

הלכה 11) כפרה מחוסרי מהלכות בפ"א וראה וֿח. יב, שם
ב 12)ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ב ראה

נסכים: גם טעון לעולה הקרב היולדת שכבש ד, והלכה
רביעית  לנסך ויין שמן, ההין ברביעית בלול סולת עשרון

זה 13)ההין. דין ונלמד יונה, בני שני או תורים שתי
(שם, שנאמר ממה א) הלכה ד פרק תזריע (פרשת בספרא
שה  לה יש שאם ללמד שה", די ידה תמצא לא "ואם א)

עני. קרבן שמביאה - זה לשה הנצרכים הדברים לה ואין

.â˙BÓ‰a LÏL ‡È·Ó - ¯‰ËiLk Ú¯ˆn‰14Ô‰Ó . «¿…»¿∆ƒ¿«≈ƒ»¿≈≈∆
‰O·ÎÂ ,ÌL‡ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,ÌÈO·k ÈL15 ¿≈¿»ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‡È·Ó - ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡ .˙‡hÁÏ¿«»ƒ≈»«∆∆≈ƒ¿≈ƒ
O·ÎÂ ,˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¿∆∆

.ÌL‡Ï¿»»

כפרה 14) מחוסרי מהלכות בפ"א וראה כא ֿכב. י, יד, שם
ג. הכבשים.15)הלכה מן נקבה

.ã˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÏÚ16Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ÏÚÂ17 «¿«»≈¿«ƒ¿«¿«ƒ
ÂÈL„˜ ˙‡ÓËÂ Lc˜Ó ˙‡ÓË ˙‚‚L ÏÚÂ18‡È·Ó ¿«ƒ¿«À¿«ƒ¿»¿À¿«»»»≈ƒ

‰aOk19‰¯ÈÚO B‡20˙BÚe·w‰ ˙B‡hÁ‰ ¯‡Lk ,21. ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»««»«¿
Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‡È·Ó - ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«∆∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈
˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ»∆»»¿∆»«»¿ƒ≈»«∆∆

‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·Ó - ÛBÚÏ22‰Èe¯w‰ ‡È‰Â .˙ÏÒ »≈ƒ¬ƒƒ»≈»…∆¿ƒ«¿»
˙BÎÏ‰a ‰ÈOÚÓ eL¯t˙ ¯·kL ,‡ËBÁ ˙ÁÓƒ¿«≈∆¿»ƒ¿»¿«¬∆»¿ƒ¿

˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ23. «¬≈«»¿»

א).16) הלכה (למעלה בשגגה בין בזדון ה,17)בין שם
וֿז. וֿז.18)ד, בֿג, הכבשים.19)שם, מן נקבה

העזים.20) מן ד.21)נקבה הלכה פ"א למעלה ראה
יא.22) פי"ז.23)שם,

.ä‰Ê L¯ÙÓe ‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ el‡‰ ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»»≈¿…»ƒ«»¿…»∆
‰‚‚La Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓhÓ ıeÁ ,Ô‡È·‰Ï ·iÁL∆«»«¬ƒ»ƒ»≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»

L„˜ ÏÎ‡ B‡24‡ËÁ˙ Èk LÙÂ :ÌL ·e˙k CkL . »«…∆∆»»»¿∆∆ƒ∆¡»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ25ÏÎa Úbz ¯L‡ LÙ B‡ .¯ÓB‚Â ¿»¿»»»¿≈∆∆¬∆ƒ«¿»

‡ÓË ¯·c26‡h·Ï Ú·M˙ Èk LÙ B‡ .¯ÓB‚Â »»»≈¿≈∆∆ƒƒ»«¿«≈
ÌÈ˙ÙO·27‰l‡Ó ˙Á‡Ï ÌL‡È ÈÎ ‰È‰Â .¯ÓB‚Â ƒ¿»«ƒ¿≈¿»»ƒ∆¿«¿««≈≈∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯ÓB‚Â28Ôa¯˜ Ô‡k ·iÁL ‰fL , ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆∆∆ƒ≈»»¿»
L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎÂ ‡ÓËpLk - ‡ÓhÏ«»≈¿∆ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿»»«…∆

Ú„È ‡Ï ‡e‰Â29‰Ïaw‰ ÈtÓ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ .30 ¿…»«««ƒ∆«»»ƒƒ««»»
L¯ÙÓk ‡e‰ È¯‰ -31‰¯Bz ‰·iÁ Le¯Ùa È¯‰L , ¬≈ƒ¿…»∆¬≈¿≈ƒ¿»»

Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓhÏe L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓhÏ ˙¯k32. »≈«»≈∆»«…∆«»≈∆ƒ¿««ƒ¿»
Á·fÓ ¯Oa ÏÎ‡z ¯L‡ LÙp‰Â :¯Ó‡ ÏÎB‡a¿≈∆¡«¿«∆∆¬∆…«»»ƒ∆«
ÒÎp·e .‰˙¯ÎÂ ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ '‰Ï ¯L‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ¬∆«¿À¿»»»¿ƒ¿¿»«ƒ¿»
Ï‰w‰ CBzÓ ‡È‰‰ LÙp‰ ‰˙¯ÎÂ :¯Ó‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»∆¡«¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒƒ«»»

‡nË '‰ Lc˜Ó ˙‡ Èk33Â .˙¯k ‰¯Bz ‰·iÁL ÔÂÈÎ34 ƒ∆ƒ¿«ƒ≈¿≈»∆ƒ¿»»»≈
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אשם.52) קרבן זה על שיש א הלכה למעלה ראה
בשווה 53) "הנהנה נה. מציעא ובבא יח. מעילה משנה

מעל". ההקדש מן ומשלם 54)פרוטה לוקה במזיד אבל
בלבד. מעל 55)קרן תמעול כי "נפש טוֿטז) (שם, שנאמר

אשר  ואת לה' אשמו את והביא ה' מקדשי בשגגה וחטאה
וגו'". עליו יוסף חמישיתו ואת ישלם הקדש מן חטא

ואשם 56) איל - האשם" באיל עליו "יכפר (שם) שנאמר
מעכב. החומש ואין מעכבין

.èÔÈÈeÁÓz ‰MÓÁa Ba ÔÈÏÚBnL ¯·cÓ ÏÎB‡‰57 »≈ƒ»»∆¬ƒ«¬ƒ»«¿ƒ
LÈ Ì‡ ,„Á‡ Á·fÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««««ƒ∆ƒ∆«∆»ƒ≈
ÏÚ ÌL‡ ·iÁ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰ÏÈÎ‡Â ‰ÏÈÎ‡ ÏÎa¿»¬ƒ»«¬ƒ»»∆¿»«»»»«

„Á‡Â „Á‡ Ïk58,‰ÏÈÚÓa ÔÈ˜lÁÓ ÔÈÈeÁÓz‰L ; »∆»¿∆»∆««¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»
‰a¯‰ ÔÈÈÓk Ô‰ È¯‰Â59ÌÈ˜ÏÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¬≈≈¿ƒƒ«¿≈««ƒ∆≈À¿»ƒ

˙B˙¯k‰ ·eiÁa60È¯‰L :‰ÏÈÚÓa LÈ ‰¯˙È ‡¯ÓÁ . ¿ƒ«¿≈À¿»¿≈»≈ƒ¿ƒ»∆¬≈
‰‰pk ‰p‰Ó‰ da ‰OÚ61‰a¯Ó ÔÓÊÏ ˙Ù¯ËˆÓe ,62, »»»«¿«∆«∆¡∆ƒ¿»∆∆ƒ¿«¿À∆

B˙eÁÈÏL ‰OÚL ÁÈÏLÂ63ÁlLÓ‰ ·iÁ -64‰Ó ; ¿»ƒ«∆»»¿ƒ«»«¿«≈««
.ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡La el‡ ÌÈ¯·c ÔÈ‡M∆≈¿»ƒ≈ƒ¿»»ƒƒ

בחמשה 57) כלומר, נפרדות, קערות בחמש שמתבשלים
תבשילים. יהושע 58)מיני רבי "אמר טו: בכריתות משנה

שהוא  אחת בהעלם תמחויין בה' אחד מזבח באוכל שמעתי
מעילה". משום ואחת אחת כל על כלומר,59)חייב

ואיסור  איסור כל על שחייב איסורים מיני כמה אכל כאילו
האיסורים 60)בנפרד. שבשאר שם ו פרק למעלה ראה

מחלקים. תמחויין לשני 61)אין נותן אחד אם כלומר,
ולא  הנותן, חייב - ממנו שייהנה או שיאכלנו הקדש דבר

שם). (רש"י שקיבל מדבר 62)זה זית חצי אכל שאם
אכל  שנים, שלוש אחר אפילו רב, זמן ולאחר בו, שמועלין
אשם  לחייבו הזיתים חצאי שני מצטרפין - שני זית חצי
טו) (שם, שנאמר ממה יח:) (שם זאת ולמדו מעילה,
גם  מרבה מעל" "תמעול הכפולה הלשון מעל". "תמעול

כזה. ונתן.63)צירוף לאורחים זה בשר תן לו שאמר
הבית 64) בעל שליחותו שעשה "השליח כ. מעילה משנה

"אין  בהם: שאמרו האיסורים, בכל כן שאין מה מעל",
חייב. והשליח עבירה" לדבר שליח

.éB‡ËÁ BÏ Ú„eiL CÈ¯ˆ È‡cÂ ÌL‡ ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»»»««»ƒ∆ƒ»«∆¿
·È¯˜È Ck ¯Á‡Â ‰lÁz65B·È¯˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÓL‡ ¿ƒ»¿««»«¿ƒ¬»¬»ƒƒ¿ƒ

‰ÏBÚ BÈ‡ - ·È¯˜‰L ¯Á‡ BÏ Ú„BÂ BÏ Ú„eiL Ì„…̃∆∆ƒ»«¿«««∆ƒ¿ƒ≈∆
BÏ66„Á‡ - È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ ÏÎÂ .¿»≈¿∆«»ƒ»»»»««∆»

ÁeLÓ Ô‰k „Á‡Â CÏn‰67ÔÈÂL ı¯‡‰ ÌÚ ¯‡L B‡ «∆∆¿∆»…≈»«¿»«»»∆»ƒ
Ba68.

"והיה 65) כגֿכה) (שם, שכתוב כך, משמע הפסוק פשטות
ולדעת  בתשובה לשוב בעצמו כשיכיר ואשם" יחטא כי
אשמו  ואת וכו' הגזלה את והשיב ואשם "חטא כי ולהודות

וכו'". בית 67)יביא בימי גדול אחר אשם להביא וצריך
המשחה. בשמן שנמשח מה 68)ראשון, אשם. שחייבים

אינו  המשוח שהכהן שווים, שאינם תלוי, באשם כן שאין
שהמלך  הם, חלוקים חטאת קרבן לעניין כן וכמו בו. חייב
עם  ושאר בקר, בן פר - המשוח והכהן עזים, שעיר מביא

הצאן. מן נקבה או עזים שעירת מביאין הארץ

.àé˜tzÒ Ì‡ ,È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ Ïk»≈¿∆«»ƒ»»»»««ƒƒ¿«≈
ÌeÏkÓ ¯eËt - e‰‡OÚ ‡Ï B‡ e‰‡OÚ Ì‡ BÏ69. ƒ¬»»…¬»»»ƒ¿

·iÁ BÈ‡ - ‰ÏÈÚÓ ˜ÙÒ B„È ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«»¿≈¿ƒ»≈«»
ÌeÏk70.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

כרת 69) שזדונו דבר על אלא תלוי, אשם חייב שאינו
עקיבא  ורבי חכמים בו נחלקו זה ודבר חטאת. ושגגתו

כחכמים. רבינו ופסק כב. כריתות הזכיר 70)במשנה
רבי  של המחלוקת שבה משום מעילה ספק מיוחד באופן

הנ"ל. וחכמים עקיבא

.áéÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ÔÈlÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰»¿»¿»»¬ƒ»∆Àƒ«¬ƒ»∆
- ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰∆¿≈»«««≈∆¿≈»«≈ƒ

¯eËt71ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯ÊÁ ; »»«¿»«∆«¿ƒ»≈ƒ»»«
B˙ÏÈÚÓ72ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ‰iM‰ ˙‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ ;73. ¿ƒ»»««≈∆«¿ƒ»¿≈∆¿ƒ

ו 71) לא, או בהקדש מעל אם ספק חכמים שהוא כדברי
במשנה. כב שם עקיבא, רבי על שהרי 72)החולקים

מעל. או 73)וודאי מעל אם בספק הוא מהם אחד כל כי
לא.

.âé·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á74˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ¬ƒ»∆≈∆«¬ƒ»∆∆¿≈»«««
Ô‰Ó75˙‡ ÏÎ‡ ;·ÏÁ ÌeMÓ ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó - ≈∆≈ƒ»»»ƒ≈∆»«∆

‰iM‰76·ÏÁ‰ ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·Ó -77ÏL È‡cÂ ÌL‡Â «¿ƒ»≈ƒ«»««≈∆¿»»««∆
Lc˜‰‰ ÏÚ ‰ÏÈÚÓ78˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡ ‡a ;- ‰iM‰ ¿ƒ»««∆¿≈»«≈¿»«∆«¿ƒ»

ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ÈM‰ Û‡79·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á .80 ««≈ƒ≈ƒ»»»¬ƒ»∆≈∆
‡È·Ó - Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰ ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ«¬ƒ»∆≈∆∆¿≈»«««≈∆≈ƒ

˙‡hÁ81ÏÚ BÏ Ú„BpL ¯Á‡ ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡ ; «»»«∆«¿ƒ»««∆««
‰BL‡¯‰82˙B‡hÁ ÈzL ‡È·Ó -83ÏÚ È‡cÂ ÌL‡Â »ƒ»≈ƒ¿≈«»¿»»«««
B˙ÏÈÚÓ84‡È·Ó ‰Ê - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡ ‡a ; ¿ƒ»»«≈¿»«∆«¿ƒ»∆≈ƒ

˙‡hÁ ‡È·Ó ‰ÊÂ ˙‡hÁ85„·Ïa86e¯‡a ¯·k . «»¿∆≈ƒ«»ƒ¿«¿»≈«¿
¯eq‡ ÛÒB ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿«¬»¬≈≈∆««»ƒ

·ÏÁ ¯eq‡ ÏÚ Lc˜‰87el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿≈«ƒ≈∆¿≈…«≈¿≈
.ÔÈ¯eq‡‰»ƒƒ

שהביא 76)בשוגג.75)חולין.74) אחר אפילו בשוגג
תלוי. חלב 77)אשם והאוכל חלב, וודאי אכל שהרי שם.

חטאת. חייב הקדש.78)בשוגג של הוא מהן אחת שהרי
אשם 79) שחייב לא או חלב אכל ספק הוא זה גם כי שם.

קבוע. איסור זהו כי ז הלכה למעלה וראה תלוי.
וחייב 81)חולין.80) חלב, הן החתיכות שתי שהרי

תלוי  אשם חייב ואינו בשגגה. חלב אכילת איסור על חטאת
על  מחייבים שאין כחכמים שפוסק משום הקדש ספק על

מעילה. אחד,82)ספק בהעלם אבל מחלקות. שהידיעות
אחת. אלא חייב אחת 83)אינו חלב, של אכילות שתי על

הקדש. של חלב חתיכת על ואחת החולין חלב חתיכת על
חלב 84) מאיסור וחוץ הקדש, של חלב חתיכת אכל שהרי

גם בהקדש.עבר מעילה איסור שהרי 85)על במשנה, שם
וודאי. חלב אכל מהם אחד אשם 86)כל חייבים ואינם

מעילה. ספק על חל 87)תלוי איסור ש"אין פי על שאף
שהוא  מפני חלב, איסור על הקדש איסור חל - איסור" על
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באכילה, אלא אסור היה לא הזה שהחלב מוסיף, איסור
איסור  בו שנוסף ומתוך בהנאה, גם נאסר וכשהקדישו
חלב  משום גם לחייבו אכילה איסור גם עליו נוסף הנאה,
על  חל "איסור אמרו מוסיף ובאיסור הקדש, משום וגם

איסור".

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦

.à‰ML2„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ e·È¯˜iL Ô˙ÂˆÓ3el‡Â , ƒ»ƒ¿»»∆«¿ƒ»¿»∆¿≈¿≈
:Ô‰Ú¯ˆn‰ .‡4˙„ÏBi‰Â .· .5˙Úe·L ÚaLp‰Â .‚ . ≈«¿…»¿«∆∆¿«ƒ¿»¿«

˙e„Ú‰6‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa7˙Úe·L ÚaLp‰Â .„ . »≈≈¿»≈ƒ¿»»¿«ƒ¿»¿«
¯˜MÏ Èeha8‰‚‚La9L„˜ ÏÎ‡L ‡Óh‰Â .‰ . ƒ«∆∆ƒ¿»»¿«»≈∆»«…∆

‰‚‚La10.‰‚‚La Lc˜nÏ ÒÎpL ‡Óh‰Â .Â . ƒ¿»»¿«»≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»

כריתות,1) לשאר וקדשיו מקדש שגגת בין מה יבאר
אותו. מביאים אם מספק קרבן אנשים.2)והחייבים

מונה  שהמשנה משום "חמשה", תנן ט.) (כריתות ובמשנה
רבנן  ואילו לאחד. למקדש, שנכנס וטמא קודש שאכל טמא

(כסףֿמשנה). לשתים אותם שאינו 3)מונה קרבן כלומר,
מביא  עני היה ואם בהמה; מביא עשיר, היה שאם קבוע.
ד. הלכה פ"א למעלה ראה האיפה, עשירית או עוף

שני 4) יקח השמיני "וביום כאֿכב): י, יד, (ויקרא שנאמר
וגו' כבש ולקח וגו' דל ואם וגו' וכבשה תמימים כבשים

וגו'". תורים "ובמלאות 5)ושתי וֿח) יב, (שם שנאמר
תור  או יונה ובן לעולה שנתו בן כבש תביא וגו' טהרה ימי
תורים  שתי ולקחה שה די ידה תמצא לא ואם וגו' לחטאת
וגו'". לחטאת ואחד לעולה אחד יונה בני שני או

לו,6) להעיד העדות בעל ותבעם ממון עדות העדים שידעו
זו  עדות, לו יודעין שאינן ונשבעו העידו ולא בעדותן וכפרו
יב). הלכה שבועות מהלכות א (פרק העדות שבועת היא
אלה  קול ושמעה תחטא כי "ונפש וֿז) א, ה, (שם ונאמר
ואם  וגו' עזים שעירת או כשבה וגו' אשמו את והביא וגו'
וגו'". תורים שתי וגו' והביא שה די ידו תגיע לא

נאמר 7) שבכולן משום נלמד שם, ובגמרא ט. שם משנה
נאמר  לא א) שם, - העדות (בשבועת וכאן "ונעלם", בתורה
כשוגג. המזיד על התורה שחייבה משום הרי "ונעלם",

שיאכל,8) שנשבע או ואכל. יאכל, שלא (=לעתיד) שנשבע
שאכל, או ואכל. אכל, שלא (=לעבר) שנשבע או אכל. ולא
כי  נפש "או וֿז) ד, (שם, ואמר ג). הלכה (שם אכל ולא
או  כשבה וגו' אשמו את והביא וגו' בשפתים לבטא תשבע
שתי  וגו' והביא שה די ידו תגיע לא ואם וגו' עזים שעירת

יונה". בני שני או "ונעלם 9)תורים ד) (שם, שנאמר
בכל 10)ממנו". תגע אשר נפש "או בֿג) (שם, שנאמר

כי  ה, הלכה להלן וראה וגו'". ממנו ונעלם וגו' טמא דבר
שנכנס  בטמא מדבר הזה שהפסוק למדו השמועה מפי
פ"א  למעלה וראה ידע. ולא קודש שאכל טמא או למקדש

ג. הלכה

.á˙„ÏBi‰ Ôa¯˜11O·k ‰‡È·Ó - ‰¯ÈLÚ ‰˙È‰ Ì‡ : »¿««∆∆ƒ»¿»¬ƒ»¿ƒ»∆∆
ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙‡hÁÏ ¯Bz B‡ ‰BÈ Ô·e ‰ÏBÚÏ B˙L Ôa∆¿»¿»∆»¿«»¿ƒ≈
ÌÈ¯Bz ÈzL ‰‡È·Óe „¯BÈ da¯˜ È¯‰ - ˙‚OÓ d„È»»«∆∆¬≈»¿»»≈¿ƒ»¿≈ƒ
elÙ‡ .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¬ƒ

ÂÈÎÒÏ ˙‚OÓ dÈ‡Â ‰OÏ ˙‚OÓ d„È ‰˙È‰12- »¿»»»«∆∆¿∆¿≈»«∆∆ƒ¿»»
ÈÚ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó13. ¿ƒ»»¿«»ƒ

הלכה 11) כפרה מחוסרי מהלכות בפ"א וראה וֿח. יב, שם
ב 12)ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ב ראה

נסכים: גם טעון לעולה הקרב היולדת שכבש ד, והלכה
רביעית  לנסך ויין שמן, ההין ברביעית בלול סולת עשרון

זה 13)ההין. דין ונלמד יונה, בני שני או תורים שתי
(שם, שנאמר ממה א) הלכה ד פרק תזריע (פרשת בספרא
שה  לה יש שאם ללמד שה", די ידה תמצא לא "ואם א)

עני. קרבן שמביאה - זה לשה הנצרכים הדברים לה ואין

.â˙BÓ‰a LÏL ‡È·Ó - ¯‰ËiLk Ú¯ˆn‰14Ô‰Ó . «¿…»¿∆ƒ¿«≈ƒ»¿≈≈∆
‰O·ÎÂ ,ÌL‡ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,ÌÈO·k ÈL15 ¿≈¿»ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‡È·Ó - ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡ .˙‡hÁÏ¿«»ƒ≈»«∆∆≈ƒ¿≈ƒ
O·ÎÂ ,˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¿∆∆

.ÌL‡Ï¿»»

כפרה 14) מחוסרי מהלכות בפ"א וראה כא ֿכב. י, יד, שם
ג. הכבשים.15)הלכה מן נקבה

.ã˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÏÚ16Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ÏÚÂ17 «¿«»≈¿«ƒ¿«¿«ƒ
ÂÈL„˜ ˙‡ÓËÂ Lc˜Ó ˙‡ÓË ˙‚‚L ÏÚÂ18‡È·Ó ¿«ƒ¿«À¿«ƒ¿»¿À¿«»»»≈ƒ

‰aOk19‰¯ÈÚO B‡20˙BÚe·w‰ ˙B‡hÁ‰ ¯‡Lk ,21. ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»««»«¿
Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‡È·Ó - ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«∆∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈
˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ»∆»»¿∆»«»¿ƒ≈»«∆∆

‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·Ó - ÛBÚÏ22‰Èe¯w‰ ‡È‰Â .˙ÏÒ »≈ƒ¬ƒƒ»≈»…∆¿ƒ«¿»
˙BÎÏ‰a ‰ÈOÚÓ eL¯t˙ ¯·kL ,‡ËBÁ ˙ÁÓƒ¿«≈∆¿»ƒ¿»¿«¬∆»¿ƒ¿

˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ23. «¬≈«»¿»

א).16) הלכה (למעלה בשגגה בין בזדון ה,17)בין שם
וֿז. וֿז.18)ד, בֿג, הכבשים.19)שם, מן נקבה

העזים.20) מן ד.21)נקבה הלכה פ"א למעלה ראה
יא.22) פי"ז.23)שם,

.ä‰Ê L¯ÙÓe ‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ el‡‰ ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»»≈¿…»ƒ«»¿…»∆
‰‚‚La Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓhÓ ıeÁ ,Ô‡È·‰Ï ·iÁL∆«»«¬ƒ»ƒ»≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»

L„˜ ÏÎ‡ B‡24‡ËÁ˙ Èk LÙÂ :ÌL ·e˙k CkL . »«…∆∆»»»¿∆∆ƒ∆¡»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ25ÏÎa Úbz ¯L‡ LÙ B‡ .¯ÓB‚Â ¿»¿»»»¿≈∆∆¬∆ƒ«¿»

‡ÓË ¯·c26‡h·Ï Ú·M˙ Èk LÙ B‡ .¯ÓB‚Â »»»≈¿≈∆∆ƒƒ»«¿«≈
ÌÈ˙ÙO·27‰l‡Ó ˙Á‡Ï ÌL‡È ÈÎ ‰È‰Â .¯ÓB‚Â ƒ¿»«ƒ¿≈¿»»ƒ∆¿«¿««≈≈∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯ÓB‚Â28Ôa¯˜ Ô‡k ·iÁL ‰fL , ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆∆∆ƒ≈»»¿»
L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎÂ ‡ÓËpLk - ‡ÓhÏ«»≈¿∆ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿»»«…∆

Ú„È ‡Ï ‡e‰Â29‰Ïaw‰ ÈtÓ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ .30 ¿…»«««ƒ∆«»»ƒƒ««»»
L¯ÙÓk ‡e‰ È¯‰ -31‰¯Bz ‰·iÁ Le¯Ùa È¯‰L , ¬≈ƒ¿…»∆¬≈¿≈ƒ¿»»

Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓhÏe L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓhÏ ˙¯k32. »≈«»≈∆»«…∆«»≈∆ƒ¿««ƒ¿»
Á·fÓ ¯Oa ÏÎ‡z ¯L‡ LÙp‰Â :¯Ó‡ ÏÎB‡a¿≈∆¡«¿«∆∆¬∆…«»»ƒ∆«
ÒÎp·e .‰˙¯ÎÂ ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ '‰Ï ¯L‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ¬∆«¿À¿»»»¿ƒ¿¿»«ƒ¿»
Ï‰w‰ CBzÓ ‡È‰‰ LÙp‰ ‰˙¯ÎÂ :¯Ó‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»∆¡«¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒƒ«»»

‡nË '‰ Lc˜Ó ˙‡ Èk33Â .˙¯k ‰¯Bz ‰·iÁL ÔÂÈÎ34 ƒ∆ƒ¿«ƒ≈¿≈»∆ƒ¿»»»≈
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ÔÈ‡È·nL Ôa¯w‰ L¯t ,ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË ÏÚ«À¿«ƒ¿»¿»»»≈≈«»¿»∆¿ƒƒ
Ô˙‚‚L ÏÚ35. «ƒ¿»»

קרבן 24) להביא שחייבים בתורה מפורשים שאינם בשגגה,
ויורד. העדות.25)עולה שבועת מפורש 26)זוהי ולא

בטומאה. למקדש שנכנס או בטומאה קודש שאכל
ביטוי.27) שבועת ז.28)זוהי ו: ז.29)בשבועות שם

נאמר  טומאתו". - "טומאתו גזירהֿשוה שלמדו רבא, אמר
אדם  בטומאת יגע כי "או ג) ה, (שם ויורד עולה בקרבן כאן
"את  יג) יט, (במדבר מקדש במטמא וכתוב טומאתו", לכל
לא  נדה מי כי מישראל, ההיא הנפש ונכרתה טמא ה' משכן
טומאת  להלן מה - בו" טומאתו עוד יהיה טמא עליו זורק
שחייבין  זו טומאה היא מה פירש (שלא כאן אף מקדש,
קודש, ואוכל מקדש. טומאת היא ויורד) עולה קרבן עליה
למה  בהמה חיה, אני אקרא אומר רבי בברייתא: (שם) נלמד
נפש  "או ב) ה, ויקרא כתוב, ויורד עולה (שבקרבן נאמר
בנבלת  או טמאה חיה בנבלת או טמא דבר בכל תגע אשר
בהמה  גם הרי "חיה" שמזכיר וכיון וגו'", טמאה בהמה
תאכלו", אשר החיה "זאת ב יא, שם כתוב (שהרי בכללה
וגו' פרסה מפרסת "כל ג) (שם, כתוב לזה סמוך ומיד
לו  ולמה חיה) בכלל שבהמה הרי תאכלו", אותה בבהמה
"בהמה  גז"ש ללמוד כדי טמאה", "בהמה גם כאן להזכיר
ונאמר  טמאה", "בהמה כאן נאמר טמאה": בהמה - טמאה
תגע  כי "ונפש בטומאה קדשים באוכל כא) ז, (שם להלן
שקץ  בכל או טמאה בבהמה או אדם בטומאת טמא, בכל
הנפש  ונכרתה לה' אשר השלמים זבח מבשר ואכל טמא,
בטומאה, קודש אוכל לענין מדובר שם מה מעמיה", ההיא
באוכל  מדובר טומאה, שכתוב ויורד) עולה (בקרבן כאן אף

בטומאה. אלא 30)קודש בתורה, מפורש זה אין שהרי
בגזירהֿשוה. במזיד.32)בתורה.31)נלמד

משכן 33) "את יג) יט, (שם הפסוק מן זאת למדו יד: במכות
עז, לאֿתעשה המצוות בספר וראה ונכרתה". טמא ה'

שי. שם ו:35)במזיד.3)4ובהערה שבועות בברייתא
וגו'") טמא דבר בכל תגע אשר (=נפש הכתוב שאין "מנין
מגע  על מחייבו (=שאין וקדשיו מקדש בטומאת אלא מדבר
בטומאה). למקדש נכנס או בטומאה קודש אכל אלאֿאםֿכן
רש"י] - [בזדון הטומאה על וענש והזהיר הואיל הוא: ודין
הטומאה  על וענש כשהזהיר מה הטומאה, על קרבן וחייב
כשחייב  אף וקדשיו, מקדש טומאת על אלא וענש הזהיר לא
מקדש  טומאת על אלא חייב לא הטומאה על קרבן

וקדשיו".
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זוטא)36) ספרי בשם יב משנה מנגעים (פי"ד הר"ש לדעת
והם  לטהרתה, שבאים בקרבנות אלא חייב הבעל אין
לכפרתה, שבאים קרבנות אבל וסוטה. זיבה לידה, קרבנות
חייב  אינו - בשוגג שבת חיללה או חלב שאכלה כגון

בנדרים  [ועיין צד. אות שם ישראל בתפארת וראה להביא.
שם]. הש"ס ובגליון בנגעים 37)לו. משנה להביא, חייב

קד. מציעא ובבא כד. ובנזיר לה: בנדרים וברייתא שם,
שם).38) בפיה"מ (רבינו יהודא 39)בשבילה ר' דברי

אומרים, ואין (כסףֿמשנה). עליו חולק ואין שם, במשנה
בעלה, קנה אשה שקנתה מה שהרי עניה, היא שנשאת כיון
עליה  מביא אלא עשיר, הוא אם אף עני קרבן בשבילה יביא
בנגעים  לרבינו, בפיה"מ ראה כגופו. שאשתו עשיר, קרבן

שם.40)שם. נגעים עשיר. בנו.41)שהוא בשביל
שהמדובר 42) הר"ש, לדעת ואף כנענים. ובין עבדים [בין

נוהגת  צרעת טומאת הרי למעלה), (ראה כפרה במחוסרי רק
א), הלכה צרעת טומאת מהלכות (פ"ט כנענים בעבדים גם
מטמאי  מהלכות (פ"א זיבה טומאת בהם נוהגת כן וכמו

בקרבנות]. מחוייבים והם ד), הלכה ומושב אף 43)משכב
הוא  כי דוקא, לאו ושפחתו ועבדו ובתו ובנו עשיר. הוא אם
להודיענו  אלו מזכיר אלא אדם, כל בשביל שמביא הדין

על שאף  הסמוכים הגדולים אפילו או הקטנים ובתו בנו
להביא  הכרח לו שיש ושפחתו), דעבדו (דומיא שולחנו
והיה  שולחנו, על טהרותיו יטמאו שלא כדי קרבן בשבילם
עצמו  הוא אם עשיר, קרבן בשבילם שיביא לסברא מקום
קרבן  בשבילם מביא אלא כן, הדבר שאין השמיענו - עשיר
שם). נגעים אחרונה, (משנה עליו חסה שהתורה עני,

פ"א 44) להלן ראה בקדשים. לאכול מטהרן זה קרבן
אינם  כפרה שמחוסרי א, הלכה כפרה מחוסרי מהלכות

ה. הלכה שם וראה קרבנן, שיביאו עד בקדשים אוכלים
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שפתים 45) ביטוי ועל הקול שמיעת "על ט. בהוריות משנה
והנשיא  והיחיד פטורין, ביתֿדין וקדשיו מקדש טומאת ועל
חייבין  "אין במשנה ח: שם שאמרו ומה חייבין". והמשיח
שפתים  ביטוי ועל הקול שמיעת על וביתֿדין) המשיח (כהן
רבי  דברי בהם, כיוצא והנשיא וקדשיו, מקדש טומאת ועל
המשיח  כהן שאין שם) (בפיה"מ רבינו מפרש הגלילי" יוסי
קרבן  כהדיוט מביאין אלא עזים, שעיר והמלך פר, מביא
ומה  כאן). וכסףֿמשנה הראב"ד בהשגת (וראה ויורד עולה
חייב  אינו המלך כי שם) (במשנה עקיבא רבי שאמר
מעיד  לא אותו, דנין ולא דן לא שהמלך העדות, בשבועת
שבועות  מהלכות בפ"י רבינו פסק (וכן אותו מעידין ולא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

zebby zekld - zepaxw xtq - fenz 'c oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שאינו  מעידיו אחד המלך שהיה או וכו' עדיו "היו א הלכה
כל  - העדות") משבועת פטורין ונשבעו, וכו' להעיד ראוי
לבוא  מלך של מכבודו זה שאין משום אלא אינו זה
והנתבעים  ביתֿהדין באו אם אבל עדותו, להגיד לביתֿהדין
כפר  אם זה ובאופן עדותו, מקבלים שם, והעיד המלך לבית
וראה  שבועה, בקרבן חייב עדות יודע שאינו ונשבע

רוקח. ובמעשה המשנה מנה 46)במרכבת (ה"א) [למעלה
ש"יולדת" לפי השמיטם; וכאן ויולדת", מצורע גם רבינו
שאין  ה"ה, מלכים מהלכות בפ"א (ראה במלך לא אינה
ביאת  מהל' בפ"ט (ראה גדול בכהן ולא מלכה), מעמידים
ו"מצורע", כהונה). קדושת אין אהרן שבבנות ה"א, מקדש
(ראה  כ"ג מלהיות נפסל כי שאם בכ"ג, שישנו אע"פ
במועד  שאמרו ומה במשנה. מה: ובבכורות יב: בהוריות
דכל  גדול כהן והא גדול, כהן לרבות "והצרוע יד: קטן

כ  ברגל",השנה צרעתו נוהג (מצורע) שמעֿמינה וכו' רגל
ופורם, פורע אינו שעבר, גדול כהן שגם משום היינו
ז, הלכה פט"ו להלן רבינו דברי ולפי יא: בהוריות כמפורש
עליו, גדולה כהונה דיני כל מום, מחמת שעבר גדול כהן גם
שם  בריטב"א ועיין ברגל. אדם ככל הוא הרי כן ואם
עמודים  ח"ב שם מפריש ר"י תלמיד ידידיה ר' ובתוספות
ככהן  המצוות, כל על הבא פר הוא מביא - (8 הערה יזֿיח
מביא  מום, מחמת שעבר גדול כהן גם הרי המשמש, גדול
שלענין  כאן, להביא לו והיה שם, פט"ו להלן כמפורש פר
משום  השמיטו - כהדיוט, הוא הרי ויורד עולה קרבן
עבר  שנצטרע (=מלך) נשיא שהרי שייך, אינו שבמלך
וכן  ט, הלכה שם (להלן כהדיוט הוא והרי מנשיאותו,
שתי  ד"ה ובתוספות כ. שם ועיין קז: בסנהדרין מפורש
הוא  הרי ויורד, עולה שלענין לומר צריך ואין שנים),

ד,47)כהדיוט]. הלכה למעלה וראה ויורד. עולה קרבן
ויורד. עולה קרבן עזים 48)מהו שעיר מביא שהמלך

עזים  שעירת - וההדיוט בקר, בן פר - המשוח והכהן (זכר),
הכבשים. מן נקבה או ֿ 49)(נקבה) לא מצוות כלומר

א.50)תעשה. הלכה פ"א והכהן 51)למעלה המלך
שבתורה  המצוות "כל (ט.): שם משנה וההדיוט. המשוח
מביא  היחיד חטאת, שגגתן ועל כרת זדונן על שחייבין
פר  מביאין וביתֿדין ומשיח שעיר, והנשיא ושעירה, כשבה
מקדש  טומאת ועל שפתים ביטוי ועל הקול שמיעת ועל וכו'
חייבין". והמשיח והנשיא והיחיד פטורין, ביתֿדין וקדשיו
ומשיח  ונשיא נפש, ואם באשמות "דכתיב שם רש"י ופירש

הן". אחת נפש טֿי.52)בכלל דֿו, פ"א 53)פרקים
ופ"ד.
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א),54) הלכה ט פרק (למעלה חרופה שפחה על הבא כגון
ושבועת  א), הלכה זה בפרק (למעלה העדות ושבועת

ז). הלכה פ"ט (למעלה בכריתות 55)הפקדון תוספתא
באונס  כולם כשגגה, הזדון על מביאין "ארבעה פ"א:
וגם  כשוגג, הזדון על (=שחייב הנזיר" מן חוץ פטורים,

וראה  ג) הלכה נזירות מהלכות בפ"ו ראה האונס, על חייב
כאן. ולחםֿמשנה שכיון 56)בקריתֿספר זדונן, על ולא

- המזיד על ולא בלבד השוגג על אלא התורה חייבה שלא
האונס. על חייבה שלא יז:57)כלֿשכן בשבועות ראה

בשעת  שלא אשתו על שהבא ו) הלכה פ"ה (ולמעלה ויח.
מקרבן  פטורין אלו הרי תשמיש, בשעת דם וראתה וסתה

לעשות. לו היה ומה אנוס שזה מפני חטאת,
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(ובעשיר 58) ויורד עולה של חטאת בקרבן כאן המדובר
אבל  דבר, של טעמו להלן ראה שעירה), או כבשה שמביא
כבשה  שמביא ד, הלכה פ"א למעלה (ראה קבועה בחטאת
יפלו  - לחטאת שהפריש המעות מן נשאר אם שעירה), או
ט. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פ"ה ראה לנדבה,

השעירה 59) שדמי וכגון שהעני, וכגון הללו, למעות
הכבשה. מדמי כז:60)פחותים בכריתות משנה

הזאת,61) השעירה על מקדושתם המעות את פודה הוא
לחולין. היוצאים המעות תחת בקדושה נכנסת והיא

לשעירה.62) כבשה שבין מההפרש שחסך האלו במעות
ויורד  עולה בקרבן שנאמר ממה בגמרא) (שם כן ולמדו
חטאתו. ממקצת - "מחטאתו" - "מחטאתו" וֿי) ה, (ויקרא
מתכפר  העני שאם לחטאתו, שהפריש הדבר ממקצת כלומר,
לרבינו  בפיה"מ גם וראה בהנאה, מותר והנותר במקצת,
למעות, צריך הוא אם שדווקא רבינו מדברי ונראה שם.
יותר  כשהכבשה להיפך (או זולה יותר שהשעירה וכגון
לא  למעות, צריך אינו אם אבל לשנות, לו מותר אז זולה),
ובפירש"י  לכבשה. משעירה או לשעירה כבשה מן ישנה
וראה  ברצונו, תלוי שהכל נראה שם, כריתות במשנה

המשנה. מעות 63)מרכבת שהפריש כלומר, שם. משנה
וצריך  זולה, יותר והכבשה והעני, שעירה, לקנות בשביל
השעירה. לשווי הכבשה שווי בין שבהפרש הללו למעות

למעלה.64) כמבואר הכבשה, עלֿידי המעות את וחילל

.é‰Ó‰aÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰65ÈÚ‰Â66ÈzL ÁwÈ - ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¡ƒƒ«¿≈
‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz67Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ ÏlÁÈÂ ƒ¿≈¿≈»ƒ«≈¬≈∆»

B‡ ‰BÈ È·Ï ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ .Ì‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰«»¿≈»∆»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»
ÌÈ¯BzÏ68‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·È - ÈÚ‰Â69ÏlÁÈÂ «ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¬ƒƒ»≈»ƒ«≈

‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰ Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»«»¿≈»∆»∆¿≈ƒ»»
- ¯ÈLÚ‰Â ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ÈÚ»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ70¯ÈLÚ‰Â ÛBÚÏ LÈ¯Ù‰ .ÛBÚ ‡È·ÈÂ ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿ƒ¿¿∆¡ƒ
elÙ‡ .‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk ‡È·ÈÂ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ -ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿»¿ƒ»¬ƒ

ÒÒB‚ BLÈ¯BÓ ‰È‰71ÈÚ ‰Ê È¯‰ -72˙eÓiL „Ú »»ƒ≈¬≈∆»ƒ«∆»
epL¯ÈÈÂ BLÈ¯BÓ73. ƒ¿ƒ»∆

עולה 65) קרבן שיקריבו שמצוותם מהששה באחד המדובר
לקנות  כדי מעות שהפריש ובעשיר א), הלכה (למעלה ויורד

לחטאת. כבשה) או (=שעירה מנכסיו,66)בהמה ירד
או  תורים שתי - העני קרבן כי בֿג-ד הלכות למעלה וראה
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ÔÈ‡È·nL Ôa¯w‰ L¯t ,ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË ÏÚ«À¿«ƒ¿»¿»»»≈≈«»¿»∆¿ƒƒ
Ô˙‚‚L ÏÚ35. «ƒ¿»»

קרבן 24) להביא שחייבים בתורה מפורשים שאינם בשגגה,
ויורד. העדות.25)עולה שבועת מפורש 26)זוהי ולא

בטומאה. למקדש שנכנס או בטומאה קודש שאכל
ביטוי.27) שבועת ז.28)זוהי ו: ז.29)בשבועות שם

נאמר  טומאתו". - "טומאתו גזירהֿשוה שלמדו רבא, אמר
אדם  בטומאת יגע כי "או ג) ה, (שם ויורד עולה בקרבן כאן
"את  יג) יט, (במדבר מקדש במטמא וכתוב טומאתו", לכל
לא  נדה מי כי מישראל, ההיא הנפש ונכרתה טמא ה' משכן
טומאת  להלן מה - בו" טומאתו עוד יהיה טמא עליו זורק
שחייבין  זו טומאה היא מה פירש (שלא כאן אף מקדש,
קודש, ואוכל מקדש. טומאת היא ויורד) עולה קרבן עליה
למה  בהמה חיה, אני אקרא אומר רבי בברייתא: (שם) נלמד
נפש  "או ב) ה, ויקרא כתוב, ויורד עולה (שבקרבן נאמר
בנבלת  או טמאה חיה בנבלת או טמא דבר בכל תגע אשר
בהמה  גם הרי "חיה" שמזכיר וכיון וגו'", טמאה בהמה
תאכלו", אשר החיה "זאת ב יא, שם כתוב (שהרי בכללה
וגו' פרסה מפרסת "כל ג) (שם, כתוב לזה סמוך ומיד
לו  ולמה חיה) בכלל שבהמה הרי תאכלו", אותה בבהמה
"בהמה  גז"ש ללמוד כדי טמאה", "בהמה גם כאן להזכיר
ונאמר  טמאה", "בהמה כאן נאמר טמאה": בהמה - טמאה
תגע  כי "ונפש בטומאה קדשים באוכל כא) ז, (שם להלן
שקץ  בכל או טמאה בבהמה או אדם בטומאת טמא, בכל
הנפש  ונכרתה לה' אשר השלמים זבח מבשר ואכל טמא,
בטומאה, קודש אוכל לענין מדובר שם מה מעמיה", ההיא
באוכל  מדובר טומאה, שכתוב ויורד) עולה (בקרבן כאן אף

בטומאה. אלא 30)קודש בתורה, מפורש זה אין שהרי
בגזירהֿשוה. במזיד.32)בתורה.31)נלמד

משכן 33) "את יג) יט, (שם הפסוק מן זאת למדו יד: במכות
עז, לאֿתעשה המצוות בספר וראה ונכרתה". טמא ה'

שי. שם ו:35)במזיד.3)4ובהערה שבועות בברייתא
וגו'") טמא דבר בכל תגע אשר (=נפש הכתוב שאין "מנין
מגע  על מחייבו (=שאין וקדשיו מקדש בטומאת אלא מדבר
בטומאה). למקדש נכנס או בטומאה קודש אכל אלאֿאםֿכן
רש"י] - [בזדון הטומאה על וענש והזהיר הואיל הוא: ודין
הטומאה  על וענש כשהזהיר מה הטומאה, על קרבן וחייב
כשחייב  אף וקדשיו, מקדש טומאת על אלא וענש הזהיר לא
מקדש  טומאת על אלא חייב לא הטומאה על קרבן

וקדשיו".

.å˙Ba¯˜ Ïk36‡È·Ó dÏÚa - ˙·iÁ ‰M‡‰L37ÏÚ »»¿»∆»ƒ»«∆∆«¿»≈ƒ«
‰È„È38‰È‰ Ì‡Â ,ÈÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó - ÈÚ ‰È‰ Ì‡ . »∆»ƒ»»»ƒ≈ƒ»¿«»ƒ¿ƒ»»

¯ÈLÚ Ôa¯˜ ‰È„È ÏÚ ‡È·Ó - ¯ÈLÚ39Ì„‡ ‡È·Óe .40 »ƒ≈ƒ«»∆»»¿«»ƒ≈ƒ»»
Ba È„È ÏÚ41B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚÂ Bza È„È ÏÚÂ42 «¿≈¿¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿»

ÈÚ Ôa¯˜43ÌÈÁ·fa ÔÏÈÎ‡Óe44. »¿«»ƒ«¬ƒ»«¿»ƒ

זוטא)36) ספרי בשם יב משנה מנגעים (פי"ד הר"ש לדעת
והם  לטהרתה, שבאים בקרבנות אלא חייב הבעל אין
לכפרתה, שבאים קרבנות אבל וסוטה. זיבה לידה, קרבנות
חייב  אינו - בשוגג שבת חיללה או חלב שאכלה כגון

בנדרים  [ועיין צד. אות שם ישראל בתפארת וראה להביא.
שם]. הש"ס ובגליון בנגעים 37)לו. משנה להביא, חייב

קד. מציעא ובבא כד. ובנזיר לה: בנדרים וברייתא שם,
שם).38) בפיה"מ (רבינו יהודא 39)בשבילה ר' דברי

אומרים, ואין (כסףֿמשנה). עליו חולק ואין שם, במשנה
בעלה, קנה אשה שקנתה מה שהרי עניה, היא שנשאת כיון
עליה  מביא אלא עשיר, הוא אם אף עני קרבן בשבילה יביא
בנגעים  לרבינו, בפיה"מ ראה כגופו. שאשתו עשיר, קרבן

שם.40)שם. נגעים עשיר. בנו.41)שהוא בשביל
שהמדובר 42) הר"ש, לדעת ואף כנענים. ובין עבדים [בין

נוהגת  צרעת טומאת הרי למעלה), (ראה כפרה במחוסרי רק
א), הלכה צרעת טומאת מהלכות (פ"ט כנענים בעבדים גם
מטמאי  מהלכות (פ"א זיבה טומאת בהם נוהגת כן וכמו

בקרבנות]. מחוייבים והם ד), הלכה ומושב אף 43)משכב
הוא  כי דוקא, לאו ושפחתו ועבדו ובתו ובנו עשיר. הוא אם
להודיענו  אלו מזכיר אלא אדם, כל בשביל שמביא הדין

על שאף  הסמוכים הגדולים אפילו או הקטנים ובתו בנו
להביא  הכרח לו שיש ושפחתו), דעבדו (דומיא שולחנו
והיה  שולחנו, על טהרותיו יטמאו שלא כדי קרבן בשבילם
עצמו  הוא אם עשיר, קרבן בשבילם שיביא לסברא מקום
קרבן  בשבילם מביא אלא כן, הדבר שאין השמיענו - עשיר
שם). נגעים אחרונה, (משנה עליו חסה שהתורה עני,

פ"א 44) להלן ראה בקדשים. לאכול מטהרן זה קרבן
אינם  כפרה שמחוסרי א, הלכה כפרה מחוסרי מהלכות

ה. הלכה שם וראה קרבנן, שיביאו עד בקדשים אוכלים

.æÔa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÁÈLÓ Ô‰ÎÂ CÏn‰45˙Úe·L ÏÚ «∆∆¿…≈»ƒ«¿ƒƒ»¿»»«¿«
Lc˜Ó ˙‡ÓË ÏÚ B‡ Èeha ˙Úe·L ÏÚ B‡ ˙e„Ú‰»≈«¿«ƒ«À¿«ƒ¿»

ÂÈL„˜Â46˙BËBÈ„‰ ¯‡Lk47Ôa¯˜ ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ; ¿»»»ƒ¿»∆¿∆…ƒ≈«»»¿«
ÁÈLÓ Ô‰k Ôa¯wÓe ËBÈ„‰ Ôa¯wÓ CÏÓ48‡l‡ ∆∆ƒ»¿«∆¿ƒ»¿«…≈»ƒ«∆»

˙BÂˆna49BÓk ,‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ô˙‚‚L ÏÚ ÌÈ·iÁL «ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿»»«»¿»¿
e¯‡aL50ÌÈÂL Ôlk „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜a Ï·‡ ,51¯·k . ∆≈«¿¬»¿»¿»∆¿≈À»»ƒ¿»

˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a e¯‡a52ÏÚ ·iÁ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ , ≈«¿¿ƒ¿¿≈»«ƒ¿∆«»«
È˙ÓÈ‡Â ,Èeha ˙‚‚L ˙Úe·L ÏÚÂ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈¿«¿«ƒ¿«ƒ¿≈»«
˙Ba¯˜ ·iÁ ‰È‰È C¯„ ‰Ê È‡ ÏÚÂ ;Ô‰ÈÏÚ ¯eËt ‰È‰Èƒ¿∆»¬≈∆¿«≈∆∆∆ƒ¿∆«»»¿»
·iÁ ‰È‰È ‡Ï C¯„ ‰Ê È‡ ÏÚÂ ,˙BÚe·M‰ ÔÈÓk ‰a¯‰«¿≈¿ƒ¿««¿¿«≈∆∆∆…ƒ¿∆«»

‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰·e .„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡53,¯‡·‡ ∆»»¿»∆»¿ƒ¿¿À¿≈«»»¬»≈
,‰a¯‰ ˙Ba¯˜ Ú¯ˆn‰Â ˙„ÏBi‰ ·iÁ˙z C¯„ ‰ÊÈ‡a¿≈∆∆∆ƒ¿«≈«∆∆¿«¿…»»¿»«¿≈

.„Á‡ Ôa¯˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ·iÁ˙È C¯„ ‰Ê È‡·e¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈∆»¿»∆»

שפתים 45) ביטוי ועל הקול שמיעת "על ט. בהוריות משנה
והנשיא  והיחיד פטורין, ביתֿדין וקדשיו מקדש טומאת ועל
חייבין  "אין במשנה ח: שם שאמרו ומה חייבין". והמשיח
שפתים  ביטוי ועל הקול שמיעת על וביתֿדין) המשיח (כהן
רבי  דברי בהם, כיוצא והנשיא וקדשיו, מקדש טומאת ועל
המשיח  כהן שאין שם) (בפיה"מ רבינו מפרש הגלילי" יוסי
קרבן  כהדיוט מביאין אלא עזים, שעיר והמלך פר, מביא
ומה  כאן). וכסףֿמשנה הראב"ד בהשגת (וראה ויורד עולה
חייב  אינו המלך כי שם) (במשנה עקיבא רבי שאמר
מעיד  לא אותו, דנין ולא דן לא שהמלך העדות, בשבועת
שבועות  מהלכות בפ"י רבינו פסק (וכן אותו מעידין ולא
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שאינו  מעידיו אחד המלך שהיה או וכו' עדיו "היו א הלכה
כל  - העדות") משבועת פטורין ונשבעו, וכו' להעיד ראוי
לבוא  מלך של מכבודו זה שאין משום אלא אינו זה
והנתבעים  ביתֿהדין באו אם אבל עדותו, להגיד לביתֿהדין
כפר  אם זה ובאופן עדותו, מקבלים שם, והעיד המלך לבית
וראה  שבועה, בקרבן חייב עדות יודע שאינו ונשבע

רוקח. ובמעשה המשנה מנה 46)במרכבת (ה"א) [למעלה
ש"יולדת" לפי השמיטם; וכאן ויולדת", מצורע גם רבינו
שאין  ה"ה, מלכים מהלכות בפ"א (ראה במלך לא אינה
ביאת  מהל' בפ"ט (ראה גדול בכהן ולא מלכה), מעמידים
ו"מצורע", כהונה). קדושת אין אהרן שבבנות ה"א, מקדש
(ראה  כ"ג מלהיות נפסל כי שאם בכ"ג, שישנו אע"פ
במועד  שאמרו ומה במשנה. מה: ובבכורות יב: בהוריות
דכל  גדול כהן והא גדול, כהן לרבות "והצרוע יד: קטן

כ  ברגל",השנה צרעתו נוהג (מצורע) שמעֿמינה וכו' רגל
ופורם, פורע אינו שעבר, גדול כהן שגם משום היינו
ז, הלכה פט"ו להלן רבינו דברי ולפי יא: בהוריות כמפורש
עליו, גדולה כהונה דיני כל מום, מחמת שעבר גדול כהן גם
שם  בריטב"א ועיין ברגל. אדם ככל הוא הרי כן ואם
עמודים  ח"ב שם מפריש ר"י תלמיד ידידיה ר' ובתוספות
ככהן  המצוות, כל על הבא פר הוא מביא - (8 הערה יזֿיח
מביא  מום, מחמת שעבר גדול כהן גם הרי המשמש, גדול
שלענין  כאן, להביא לו והיה שם, פט"ו להלן כמפורש פר
משום  השמיטו - כהדיוט, הוא הרי ויורד עולה קרבן
עבר  שנצטרע (=מלך) נשיא שהרי שייך, אינו שבמלך
וכן  ט, הלכה שם (להלן כהדיוט הוא והרי מנשיאותו,
שתי  ד"ה ובתוספות כ. שם ועיין קז: בסנהדרין מפורש
הוא  הרי ויורד, עולה שלענין לומר צריך ואין שנים),

ד,47)כהדיוט]. הלכה למעלה וראה ויורד. עולה קרבן
ויורד. עולה קרבן עזים 48)מהו שעיר מביא שהמלך

עזים  שעירת - וההדיוט בקר, בן פר - המשוח והכהן (זכר),
הכבשים. מן נקבה או ֿ 49)(נקבה) לא מצוות כלומר

א.50)תעשה. הלכה פ"א והכהן 51)למעלה המלך
שבתורה  המצוות "כל (ט.): שם משנה וההדיוט. המשוח
מביא  היחיד חטאת, שגגתן ועל כרת זדונן על שחייבין
פר  מביאין וביתֿדין ומשיח שעיר, והנשיא ושעירה, כשבה
מקדש  טומאת ועל שפתים ביטוי ועל הקול שמיעת ועל וכו'
חייבין". והמשיח והנשיא והיחיד פטורין, ביתֿדין וקדשיו
ומשיח  ונשיא נפש, ואם באשמות "דכתיב שם רש"י ופירש

הן". אחת נפש טֿי.52)בכלל דֿו, פ"א 53)פרקים
ופ"ד.

.ç‰‚‚Lk ÔB„f‰ ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·n‰ Ïk54‰È‰ Ì‡ , »«≈ƒ»¿»««»ƒ¿»»ƒ»»
Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt - Òe‡55¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»ƒ«»¿»¿≈»ƒ«¿»

Ô˙‚‚L ÏÚ ‡l‡ ˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡L ˙B¯·Ú56Ì‡L , ¬≈∆≈«»«»∆»«ƒ¿»»∆ƒ
¯eËt - Òe‡ ‰È‰57. »»»»

א),54) הלכה ט פרק (למעלה חרופה שפחה על הבא כגון
ושבועת  א), הלכה זה בפרק (למעלה העדות ושבועת

ז). הלכה פ"ט (למעלה בכריתות 55)הפקדון תוספתא
באונס  כולם כשגגה, הזדון על מביאין "ארבעה פ"א:
וגם  כשוגג, הזדון על (=שחייב הנזיר" מן חוץ פטורים,

וראה  ג) הלכה נזירות מהלכות בפ"ו ראה האונס, על חייב
כאן. ולחםֿמשנה שכיון 56)בקריתֿספר זדונן, על ולא

- המזיד על ולא בלבד השוגג על אלא התורה חייבה שלא
האונס. על חייבה שלא יז:57)כלֿשכן בשבועות ראה

בשעת  שלא אשתו על שהבא ו) הלכה פ"ה (ולמעלה ויח.
מקרבן  פטורין אלו הרי תשמיש, בשעת דם וראתה וסתה

לעשות. לו היה ומה אנוס שזה מפני חטאת,

.èB˙‡hÁ ÏL ‰O·ÎÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ÈÓ58CÈ¯ˆÂ ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»∆«»¿»ƒ
Ô‰Ï59‰¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -60˙BÚn‰ Ì˙B‡ ÏlÁÈÂ »∆¬≈∆≈ƒ¿ƒ»ƒ«≈»«»

‰¯ÈÚO‰ ÏÚ61Ô‰a ‰‰ÈÂ62LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««¿ƒ»¿≈»∆»∆¿≈ƒƒ¿ƒ
‰¯ÈÚMÏ63‰aOk Á˜ÏÂ64.Ô‰a ‰‰È - «¿ƒ»¿»«ƒ¿»≈»∆»∆

(ובעשיר 58) ויורד עולה של חטאת בקרבן כאן המדובר
אבל  דבר, של טעמו להלן ראה שעירה), או כבשה שמביא
כבשה  שמביא ד, הלכה פ"א למעלה (ראה קבועה בחטאת
יפלו  - לחטאת שהפריש המעות מן נשאר אם שעירה), או
ט. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פ"ה ראה לנדבה,

השעירה 59) שדמי וכגון שהעני, וכגון הללו, למעות
הכבשה. מדמי כז:60)פחותים בכריתות משנה

הזאת,61) השעירה על מקדושתם המעות את פודה הוא
לחולין. היוצאים המעות תחת בקדושה נכנסת והיא

לשעירה.62) כבשה שבין מההפרש שחסך האלו במעות
ויורד  עולה בקרבן שנאמר ממה בגמרא) (שם כן ולמדו
חטאתו. ממקצת - "מחטאתו" - "מחטאתו" וֿי) ה, (ויקרא
מתכפר  העני שאם לחטאתו, שהפריש הדבר ממקצת כלומר,
לרבינו  בפיה"מ גם וראה בהנאה, מותר והנותר במקצת,
למעות, צריך הוא אם שדווקא רבינו מדברי ונראה שם.
יותר  כשהכבשה להיפך (או זולה יותר שהשעירה וכגון
לא  למעות, צריך אינו אם אבל לשנות, לו מותר אז זולה),
ובפירש"י  לכבשה. משעירה או לשעירה כבשה מן ישנה
וראה  ברצונו, תלוי שהכל נראה שם, כריתות במשנה

המשנה. מעות 63)מרכבת שהפריש כלומר, שם. משנה
וצריך  זולה, יותר והכבשה והעני, שעירה, לקנות בשביל
השעירה. לשווי הכבשה שווי בין שבהפרש הללו למעות

למעלה.64) כמבואר הכבשה, עלֿידי המעות את וחילל

.é‰Ó‰aÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰65ÈÚ‰Â66ÈzL ÁwÈ - ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¡ƒƒ«¿≈
‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz67Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ ÏlÁÈÂ ƒ¿≈¿≈»ƒ«≈¬≈∆»

B‡ ‰BÈ È·Ï ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ .Ì‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰«»¿≈»∆»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»
ÌÈ¯BzÏ68‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·È - ÈÚ‰Â69ÏlÁÈÂ «ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¬ƒƒ»≈»ƒ«≈

‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰ Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»«»¿≈»∆»∆¿≈ƒ»»
- ¯ÈLÚ‰Â ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ÈÚ»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ70¯ÈLÚ‰Â ÛBÚÏ LÈ¯Ù‰ .ÛBÚ ‡È·ÈÂ ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿ƒ¿¿∆¡ƒ
elÙ‡ .‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk ‡È·ÈÂ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ -ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿»¿ƒ»¬ƒ

ÒÒB‚ BLÈ¯BÓ ‰È‰71ÈÚ ‰Ê È¯‰ -72˙eÓiL „Ú »»ƒ≈¬≈∆»ƒ«∆»
epL¯ÈÈÂ BLÈ¯BÓ73. ƒ¿ƒ»∆

עולה 65) קרבן שיקריבו שמצוותם מהששה באחד המדובר
לקנות  כדי מעות שהפריש ובעשיר א), הלכה (למעלה ויורד

לחטאת. כבשה) או (=שעירה מנכסיו,66)בהמה ירד
או  תורים שתי - העני קרבן כי בֿג-ד הלכות למעלה וראה
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יונה. בני מעות 67)שני הפריש כבר כי ואף שם. משנה
זה  ואף עני. קרבן אלא מביא אינו שהעני כיון עשיר, לקרבן
הכהן  עליו "וכפר ו) ה, (ויקרא שנאמר ממה שם למדו
(ראה  חטאתו מקצת משמע "מחטאתו", - מחטאתו"
הדמים. ממקצת עוף יביא העני אם כלומר, למעלה),

או 68) ביטוי שבועת או העדות בשבועת כאן המדובר
עולה  של דרגות שלש בהם שיש וקדשיו, מקדש טומאת

ד. הלכה למעלה ראה ואף 69)ויורד, שם. במשנה
כיון  - היונה בני לשני או תורים לשתי מעות כבר שהפריש
זה  ואף למנחה. סולת האיפה עשירית רק מביא עוד, שהעני
הכהן  עליו "וכפר י) (שם, שנאמר ממה (שם) נלמד
לשתי  מעות הפריש אם כלומר, חטאתו. מקצת מחטאתו",
ממקצת  מביא עוד, העני ושוב יונה, בני שני או תורים

האיפה. עשירית הללו, כי 70)הדמים ואף שם. משנה
להוסיף  צריך שהעשיר כיון - עני לקרבן המעות הפריש כבר
שנאמר  ממה שם בגמרא כן ולמדו עשיר. קרבן ולהביא
חטאתו" "על חטאתו", על הכהן עליו "וכפר יג) (שם,
הדמים  על להוסיף צריך בינתיים, העשיר שאם משמע

עשיר. קרבן עשיר.71)ולהביא ויהיה ממנו, לירש ועתיד
עני.72) קרבן ומביא אותו, ירש שלא זמן ויצטרך 73)כל

"אבל  יז: ערכין משנה עשיר. לקרבן עד מעות להוסיף
להקדש  אין וכו' לו והניח אביו מת אפילו כן, אינו בקרבנות
שהיה  המשנה שכוונת בגמרא) יח. (שם ופירשו כלום". בה
קאֿמשמעֿלן  למיתה, גוססין רוב דתימא מהו גוסס, אביו
שהגוסס  לפי לעני, היורש עדיין נחשב מת שלא זמן שכל

מג. נזיר ראה דבריו, לכל כחי הוא

.àéda ÏÙÂ ‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk LÈ¯Ù‰L ¯ÈLÚ»ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»«»
ÌeÓ74‰ˆ¯ Ì‡ - [ÈÚ‰Â]75Ï·‡ .ÛBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·È , ¿∆¡ƒƒ»»»ƒ¿»∆»¬»

ÏÒÙÂ ÛBÚ LÈ¯Ù‰ Ì‡76˙È¯ÈOÚ ÂÈÓ„a ‡È·È ‡Ï - ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«…»ƒ¿»»¬ƒƒ
ÔBÈ„t ÛBÚÏ ÔÈ‡L ,‰ÙÈ‡‰77. »≈»∆≈»ƒ¿

כז:74) כריתות שם.75)ברייתא בברייתא הוא כן
אףֿעלֿפי  אחרת, כשבה בדמיה יביא רצה שאם ומשמע
יד  פרק בנגעים וברע"ב בר"ש מפורש וכן העני. שעכשיו
עשיר, קרבן שהביא עני "מצורע שאמרו שמה יב, משנה
כריתות  ישראל בתפארת [וראה לכתחילה אפילו היינו יצא",

עיון]. וצריך נה, אות ח משנה כתב 76)פ"ו לא בעוף
(פ"ג  בעוף פוסלים המומים שאין לפי מום", בו "ונפל
היינו  "ונפסל", אלא א) הלכה מזבח איסורי מהלכות
(שם). המזבח גבי על חסר מקריבים שאין רגלו, שנקטעה

ה)77) הלכה ד פרשה (בחוקותי ובספרא שם. ברייתא
לב: בתמורה (ראה הכהן לפני הבהמה את "והעמיד אמרו:
ואין  נפדית בהמה המוקדשין), בפסולי מדבר זה שפסוק
בפירוש  רבינו בדברי וראה נפדים". וכו' והעצים העופות
י, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות בפ"ה שם, המשניות

ד. הלכה מזבח איסורי מהלכות ובפ"ו

.áéLÈ¯Ù‰78‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ79‡lL „Ú :¯ÈLÚ‰Â ƒ¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ«∆…
ÈÏk· ‰L„˜80˙BÁn‰ ÏÎk ‡È‰ È¯‰ -81‰„t˙Â , »¿»«¿ƒ¬≈ƒ¿»«¿»¿ƒ»∆

ÏÎ‡˙Â82ÈÏk· ‰L„wMÓe ;83‡ˆ˙Â d˙¯eˆ ¯aÚz - ¿≈»≈ƒ∆»¿»«¿ƒ¿À«»»¿≈≈
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï84. ¿≈«¿≈»

פ"ד.78) כריתות עני.79)תוספתא זמן 80)כדין כל
קדושת  קדשה לא שרת, כלי לתוך הסולת עדיין שם שלא
ק: (מנחות נפדית דמים וקדושת דמים, קדושת אלא הגוף,

ה). הלכה שם מזבח איסורי שנטמאו 81)והלכות
שם. מזבח איסורי הלכות ראה אותן, שפודין ושנפסלו

"רבי 82) קא. במנחות אמרו וכן נטמאה. שלא אףֿעלֿפי
חוץ  נפדין. אין טהורין נפדין, טמאין כולן אומר, אליעזר
תורה  אמרה שהרי חוטא, מנחת של האיפה מעשירית
לכך  כלומר, חטאתו", "על "מחטאתו" יֿיג) ו, ה, (ויקרא
עני  היה שאם חטאתו", "על האיפה עשירית אצל כתוב
מעות, עליה ויוסיף יפדנה והעשיר, האיפה, עשירית והפריש
(רש"י  שם בכריתות שאמרו כמו שעירה, או כבשה ויביא

קדשה 83)שם). שרת, כלי לתוך הסולת את ִֶָמׁשׂשם
(שם). נפדית הגוף קדושת ואין הגוף, קדושת הסולת

בגוף 84) אינו שהפסול מכיון כלומר, שם. כריתות תוספתא
את  לשרוף אסור שהעשיר, המנחה בבעל אלא המנחה
בפ"ד  ראה תשרף, ואחרֿכך צורתה תעובר אלא מיד המנחה

ג. הלכה פסח קרבן מהלכות

.âéÔ˜ LÈ¯Ù‰L ¯ÈLÚ85ÓÏ‰aOk ‰ÈÓ„a ÁwÏÂ d¯Î »ƒ∆ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿ƒ«¿»∆»ƒ¿»
‰¯ÈÚO B‡86ÈÚ‰Â87BÊ Ô˜ ‡È·È -88Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»¿∆¡ƒ»ƒ≈««ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰L ÌÈÓc ˙M„˜ ‡È‰L89‡Ï ‰nÏÂ . ∆ƒ¿À«»ƒ∆ƒƒ¿≈¿»»…
?˙ÈÁ„90ÈeÁ„ BÈ‡ B¯wÚÓ ÈeÁcL ÈtÓ91È¯‰Â , ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ≈ƒ»≈ƒ«¬≈

·È¯˜‰L ÈÚ .‰zÚ BÏ BÊ Ô˜ ‰‡¯92- ¯ÈLÚ Ôa¯˜ ƒ¿∆≈«»»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿«»ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï - ÈÚ Ôa¯˜ ·È¯˜‰L ¯ÈLÚÂ ,‡ˆÈ»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿«»ƒ…»»

אושעיא,85) רבי אמר אלעזר ר' "אמר כח. כז: בכריתות
ומפרש  והעני". לכבשתו קן שהפריש עשיר מקדש מטמא
כשבה". בדמיה וליקח "למכרה - "לכבשתו" רבינו

קרבן 86) לצורך למכרה דמים, בקדושת קדושה היא והרי
עני.87)עשיר. קרבן להביא שיפדה 88)שיכול לאחר

עני. לקרבן ויקדישנה זו 89)אותה דמים קדושת כלומר,
לקרבן  לכתחילה ראוי אינו שעני לפי נדחית, - עשיר לקרבן

ודאי 90)עשיר. נדחית, הגוף בקדושת היתה אילו כלומר,
אם  אפילו אלא מלהקריבה, לגמרי להידחות צריכה היתה
להידחות  היא צריכה נדחית, דמים קדושת אלא עליה אין
טו  בפרק רבינו מדברי נראה וכן (לחםֿמשנה). מהקרבה
נדחית, דמים שקדושת ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

הקרבן. דמים 91)מדחה שקדושת אמרו שם בגמרא
כתב  ח הלכה ג פרק ולמעלה כן. פסק לא רבינו אבל מדחה,
גם  וכ"כ נדחים. חיים בעלי אין ונדחה בנראה שגם רבינו,
כ"ד, בהלכה גם ועיי"ש כג. הלכה המוקדשין מפסולי בפ"ג
שם. פ"ג למעלה ובלח"מ ה"ד, הקרבנות ממעשה ובפט"ו

הי"א.92) למעלה וראה מי"ב. פי"ד נגעים

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ויורד.1) עולה קרבן דיני יבאר

.àÔÈ‡M ‰Ó ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË ˙‚‚La LÈ ÈepLƒ≈¿ƒ¿«À¿«ƒ¿»¿»»»«∆≈
Ú„BÂ ‚‚ML ÔÂÈk ,˙B˙¯k‰ ÏkL .˙B˙¯k ¯‡La Ôk≈ƒ¿»¿≈∆»«¿≈≈»∆»«¿«
‰ÚÈ„È BÏ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ÛBqa BÏ«∆»»««ƒ∆…»¿»¿ƒ»
Lc˜Ó ˙‡ÓËa Ï·‡ ;˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰lÁza«¿ƒ»¬≈∆«»«»¬»¿À¿«ƒ¿»
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‰È‰zL „Ú „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÂÈL„˜Â¿»»»≈≈ƒ»¿»∆¿≈«∆ƒ¿∆
Lc˜nÏ B‡ L„wÏ ‰ÚÈ„ÈÂ ‰‡ÓhÏ ‰ÚÈ„È BÏ¿ƒ»«À¿»ƒƒ»«…∆«ƒ¿»
Lc˜nÏ B‡ L„wÏ ‰ÚÈ„ÈÂ ‰‡ÓhÏ ‰ÚÈ„ÈÂ ,‰lÁza«¿ƒ»ƒƒ»«À¿»ƒƒ»«…∆«ƒ¿»
Lc˜nÏ ÒÎÂ ‡ÓË ?„ˆÈk .ÌÈ˙Èa ÌÏÚ‰Â ,ÛBqa«¿∆¿≈≈¿«ƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿»
‰È‰LÂ ‡ÓËpL BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â ,L„˜ ÏÎ‡ B‡»«…∆¿««»«∆ƒ¿»¿∆»»
‰Ê ‰È‰ L„wLÂ ,ÒÎpL B‡ ÏÎ‡L ‰ÚLa ‡ÓË»≈¿»»∆»«∆ƒ¿«¿∆…∆»»∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - BÏ ÒÎpL ‰Ê ‰È‰ Lc˜Ó B‡ BÏÎ‡L∆¬»ƒ¿»»»∆∆ƒ¿«¬≈∆»
‰fLÂ [L„˜ ‰fLÂ] ‡ÓËpL Ú„iL „Ú ,Ôa¯wÓƒ»¿»«∆≈«∆ƒ¿»¿∆∆…∆¿∆∆
‡ÓË ?„ˆÈk .ÏÎ‡iL Ì„˜ B‡ ÒkiL Ì„˜ Lc˜Óƒ¿»…∆∆ƒ»≈…∆∆…«≈«ƒ¿»
¯Á‡Â ,L„˜ ‰fLÂ Lc˜Ó ‰fL Ú„ÈÂ ‡ÓËpL Ú„ÈÂ¿»«∆ƒ¿»¿»«∆∆ƒ¿»¿∆∆…∆¿««
ÒÎÂ ‡ÓËpL ÁÎLÂ ‰‡Óh‰ epnÓ ‰ÓÏÚ Ck»∆∆¿»ƒ∆«À¿»¿»«∆ƒ¿»¿ƒ¿«
‰fLÂ Lc˜Ó ‰fL Ú„BÈ ‡e‰Â ,L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»»«…∆¿≈«∆∆ƒ¿»¿∆∆
¯Oa ‰fL B‡ Lc˜Ó ‰fL ÁÎLÂ ‚‚ML B‡ ;L„…̃∆∆»«¿»«∆∆ƒ¿»∆∆¿«
B‡ ;ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ,‡ÓË ‡e‰L Ú„BÈ ‡e‰Â ,L„…̃∆¿≈«∆»≈¿ƒ¿«»«
‰fLÂ L„˜ ¯Oa ‰fL ÁÎLÂ ‡ÓËpL ÁÎL B‡ ‚‚ML∆»«»«∆ƒ¿»¿»«∆∆¿«…∆¿∆∆
ÌÈ¯·„ BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â ;ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ,Lc˜Óƒ¿»¿ƒ¿«»«¿««»«¿»ƒ
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÓlÚ˙pL∆ƒ¿«¿ƒ∆¬≈∆≈ƒ»¿»∆¿≈
˙‚‚L ÔÈcL ÔÈpÓe .el‡ ˙B˜BÏÁÓ LMÓ „ˆÂ „ˆ ÏÎa¿»«»«ƒ≈«¬≈ƒ«ƒ∆ƒƒ¿«
:¯Ó‡ ˙B‚‚L ¯‡La È¯‰L ?‡e‰ Ck ÂÈL„˜Â Lc˜Óƒ¿»¿»»»»∆¬≈ƒ¿»¿»∆¡«
,ÌL‡Â ‰ÈOÚ˙ ‡Ï ¯L‡ '‰ ˙BˆnÓ ˙Á‡ d˙OÚa«¬»««ƒƒ¿¬∆…≈»∆»¿»≈
Ú„iL ÔÂÈk - ‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ ÂÈÏ‡ Ú„B‰ B‡«≈»«»¬∆»»≈»∆»«
Lc˜Ó ˙‡ÓË·e ;‰lÁza Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBqa«««ƒ∆…»««¿ƒ»¿À¿«ƒ¿»
¯Á‡Ó .ÌL‡Â Ú„È ‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :¯Ó‡ ÂÈL„˜Â¿»»»∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿»«¿»≈≈««
‰ÚÈ„È ÌL ‰˙È‰L ÏÏkÓ ,epnÓ ÌÏÚÂ ¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆ƒ¿»∆»¿»»¿ƒ»
,z„ÓÏ ‡‰ [ÌL‡Â] .Ú„È ‡e‰Â ¯Ó‡Â ,‰lÁza«¿ƒ»¿∆¡«¿»«¿»≈»»«¿»
ÌÏÚ‰Â ÛBqa ‰ÚÈ„ÈÂ ‰lÁza ‰ÚÈ„È CÈ¯ˆ ‡e‰L∆»ƒ¿ƒ»«¿ƒ»ƒƒ»«¿∆¿≈

.ÌÈ˙Èa≈¿«ƒ

.áLÂ L„˜ ‰fL Ú„ÈÂ] ‡ÓËpL Ú„ÈÂ ‡ÓË‰f ƒ¿»¿»«∆ƒ¿»¿»«∆∆…∆¿∆∆
ÁÎLÂ ,‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a Ú„È ‡Ï Ï·‡ [Lc˜Óƒ¿»¬»…»«¿≈∆»ƒ¿»¿»«
Ú„BÂ ,L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎ Ck ¯Á‡Â ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿««»ƒ¿««ƒ¿»»«…∆¿«
- ‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a ÏÎ‡L ¯Á‡ B‡ ÒÎpL ¯Á‡ BÏ««∆ƒ¿«««∆»«¿≈∆»ƒ¿»
‰lÁza Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ;[Ôa¯˜ ·iÁ ‰Ê È¯‰]¬≈∆«»»¿»««ƒ∆…»««¿ƒ»
È¯‰ - ‡ÓË ‡e‰L Ú„ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆»≈¬≈
eÓÏÚ Ì‡ Ï·‡ .‰lÁza ‰‡ÓË ˙ÚÈ„È ÌL ‰˙È‰»¿»»¿ƒ«À¿»«¿ƒ»¬»ƒ∆∆¿
ÔÓ ‰L„ÚÎa ‡ÓËpL ÔB‚k ,‰‡ÓË ˙BÎÏ‰ epnÓƒ∆ƒ¿À¿»¿∆ƒ¿»¿«¬»»ƒ
,¯eÚMa Ú„È ‡ÏÂ ‡nËÓ ı¯M‰L Ú„ÈÂ ,ı¯M‰«∆∆¿»«∆«∆∆¿«≈¿…»««ƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ÏÏk ı¯Ma Ú‚pL ÁÎLÂ¿»«∆»««∆∆¿»¿ƒ¿«»«¿««»
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚÎa [Ú‚pL] BÏ Ú„B«∆»«¿«¬»»ƒ«∆∆¬≈∆»≈
Lc˜n‰ ‰‡¯ ‡lL ÈÓ ÔÎÂ .¯eËt B‡ Ôa¯˜ ·iÁ Ì‡ƒ«»»¿»»¿≈ƒ∆…»»«ƒ¿»
‡ÓËpL Ú„ÈÂ ‡ÓË Ì‡ ,BÓB˜Ó ÔÈ·‰ ‡ÏÂ ÂÈÓiÓƒ»»¿…≈ƒ¿ƒƒ¿»¿»«∆ƒ¿»
È¯‰L BÓB˜Ó e‰fL ‰lÁza Ú„È ‡ÏÂ ,Lc˜nÏ ÒÎÂ¿ƒ¿««ƒ¿»¿…»««¿ƒ»∆∆¿∆¬≈
‰fL Ú„ÈÂ ‰‡Óh‰ ¯ÎÊ Ck ¯Á‡Â ,ÌÏBÚÓ e‰‡¯ ‡Ï…»»≈»¿««»»««À¿»¿»«∆∆
ÌÏBÚa Lc˜Ó LiL ‰ÚÈ„È Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Lc˜Óƒ¿»¬≈∆»≈ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿»»»
el‡L ,ÈÏ ‰‡¯È .‰lÁz BÓB˜Ó Ú„iL „Ú B‡ ,‰ÚÈ„È¿ƒ»«∆≈«¿¿ƒ»≈»∆ƒ∆≈
‡nL ,Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - ˜ÙqÓ Ôa¯˜ ÌÈ·iÁ‰««»ƒ»¿»ƒ»≈≈»¿ƒƒ»¿»∆»

˙‡hÁ ‡BÏ‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â .‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ eÒÈÎÈ«¿ƒÀƒ»¬»»¿ƒ…««¬««
‡È·n‰L ÈtÓ ?˙ÏÎ‡ dÈ‡Â ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰»»»««»≈¿≈»∆¡∆∆ƒ¿≈∆«≈ƒ
„Ú ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ÌÈ¯etk ¯qÁÓ d˙B‡»¿À«ƒƒ¿»∆¡…«√»ƒ«
BÈ‡ - ÌÈ¯etk ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ Ï·‡ ;B˙¯tk ‡È·iL∆»ƒ«»»¬»ƒ∆≈¿À«ƒƒ≈

.˜ÙqÓ Ôa¯˜ ‡È·Ó≈ƒ»¿»ƒ»≈

.â‡ÓËpL ‰lÁz Ú„iL CÈ¯ˆ - ‰¯ÊÚa ‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»¬»»»ƒ∆≈«¿ƒ»∆ƒ¿»
‡ÓËpL ÔÎ È¯Á‡ epnÓ ÌÏÚ Ì‡Â ,Lc˜Ó ‰fLÂ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ∆¿«ƒ∆«¬≈≈∆ƒ¿»
‰fL epnÓ ÌÏÚpL B‡ ,Lc˜Ó ‰fL ¯eÎÊ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈»∆∆ƒ¿»∆∆¿«ƒ∆∆∆
‰Ê epnÓ eÓlÚ˙pL B‡ ,‡ÓËpL ÁÎL ‡ÏÂ Lc˜Óƒ¿»¿…»«∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿ƒ∆∆
‡e‰Â .„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·È BÏ Ú„eiLk - ‰ÊÂ»∆¿∆ƒ»«»ƒ»¿»∆¿≈¿
.Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,¯eÚMk ‰‰LiL∆ƒ¿∆«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»

.ãÈ¯‰ - ¯eÚMk ‰‰L ‡ÏÂ „ÈÊÓa BÓˆÚ ‡nhL ÈÓƒ∆ƒ≈«¿¿≈ƒ¿…»»«ƒ¬≈
Û‡ B‡ „·Ïa Òe‡Ï ‰ÈÂÁzL‰ ¯eÚL Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê∆»≈ƒƒƒ¿«¬»»¿»ƒ¿««
- ‰‰L ‡ÏÂ ‡ˆÈÂ epnÓ ÌÏÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏe .„ÈÊÓÏ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿«ƒ∆¿»»¿…»»
- ‰¯ÊÚ ¯ÈÂ‡a BÓˆÚ ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ .Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡≈≈ƒ»¿»¿≈ƒ»»«¿«¬ƒ¬»»
.‰¯ÊÚk BÈ‡ B‡ ‰¯ÊÚk ‰¯ÊÚ ¯ÈÂ‡ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰«»»»≈ƒ¬ƒ¬»»»¬»»≈»¬»»

.äL„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿««ƒ¿»»«…∆
ÔÈ‡L ;ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡ - Â‡Ï B‡ ‰‡ÓËa¿À¿»»≈≈ƒ»»»∆≈
ÏÚ ÔÈ·iÁL ˙¯Îa ‡l‡ Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«…«∆»¿»≈∆«»ƒ«

.‰Úe·˜ ˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿»

.å„Á‡Â ‡ÓË „Á‡ ,ÌÈÏÈ·L ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»
CÏ‰L ˙Ú·e ,ÈMa CÏ‰Â ¯ÊÁÂ ÔBL‡¯a CÏ‰ ,¯B‰Ë»»«»ƒ¿»«¿»««≈ƒ¿≈∆»«
BÊ ‰‡ÓË ‰pnÓ ‰ÓÏÚÂ ,ÔBL‡¯a CÏ‰L ÁÎL ÈMa«≈ƒ»«∆»«»ƒ¿∆∆¿»ƒ∆»À¿»
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .·iÁ - L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎÂ¿ƒ¿««ƒ¿»»«…∆«»¿««ƒ∆…
˙ˆ˜Ó ‡l‡ ‰‡ÓËÏ ‰¯eÓ‚ ‰ÚÈ„È ‰lÁza BÏ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ»¿ƒ»¿»¿À¿»∆»ƒ¿»
Cel‰aL ÔÈÏÈ·L ÈLa CÏ‰L Ú„È ‡Ï È¯‰L ,‰ÚÈ„È¿ƒ»∆¬≈…»«∆»«ƒ¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ
,˙‡hÁ ·iÁ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡cÂa ‡ÓË ‡‰È Ô‰ÈL¿≈∆¿≈»≈¿««¿««ƒ≈«»«»
ÒÎÂ ÔBL‡¯a CÏ‰ .‰ÚÈ„È ÏÎk ‰ÚÈ„È ˙ˆ˜nL∆ƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ¿«
.‡ÓË ˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,¯eËt - L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»»«…∆»ƒ¿≈∆¿≈»≈

.æLc˜nÏ ÒÎpL ¯Á‡Â ,Ï·ËÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰f‰ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿««∆ƒ¿««ƒ¿»
ÒÎ È¯‰L ;·iÁ - Lc˜nÏ ÒÎÂ ¯ÊÁÂ ÈMa CÏ‰»««≈ƒ¿»«¿ƒ¿««ƒ¿»«»∆¬≈ƒ¿«
B‡ ‰BL‡¯ ÌÚÙa B‡ ,È‡cÂa Lc˜nÏ ‡ÓË ‡e‰Lk¿∆»≈«ƒ¿»¿««¿««ƒ»
˜ÙÒ Ô‰Ó ‰ÚÈ„È ÏkL Èt ÏÚ Û‡Â .‰iL ÌÚÙa¿««¿ƒ»¿««ƒ∆»¿ƒ»≈∆¿≈
Ô‡k - ‡e‰ ˜ÙÒ Ô‰Ó ÏÈ·L Ïk È¯‰L ,‡È‰ ‰ÚÈ„È¿ƒ»ƒ∆¬≈»¿ƒ≈∆»≈»
.‰ÚÈ„Èk ‰ÚÈ„È ˜ÙÒ eOÚ ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËa¿À¿«ƒ¿»¿»»»»¿≈¿ƒ»ƒƒ»

.ç‡e‰Â ,Lc˜nÏ zÒÎ :ÌÈL BÏ e¯Ó‡Â ‡ÓË ‰È‰»»»≈¿»¿¿«ƒƒ¿«¿»«ƒ¿»¿
;Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ÔÓ‡ - ÈzÒÎ ‡Ï :Ì‰Ï ¯ÓB‡≈»∆…ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈≈ƒ»¿»
‡ÓË :ÌÈL BÏ e¯Ó‡ .È˙ÈÈ‰ „ÈÊÓ ¯Ó‡È ,‰ˆ¯È Ì‡L∆ƒƒ¿∆…«≈ƒ»ƒƒ»¿¿«ƒ»≈
zÚ„ÈÂ ˙‡ÓË eÈÙ·e Lc˜nÏ zÒÎpLk ˙ÈÈ‰»ƒ»¿∆ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈ƒ¿≈»¿»«¿»
BÊ ‰‡ÓË ÔÈa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰z‡L∆«»»≈««ƒ∆»»≈À¿»
,ÌÈa¯ ÌÈÓÈ Lc˜nÏ B˙ÒÈk ÔÈ·e da ÔÈ„ÈÚnL∆¿ƒƒ»≈¿ƒ»«ƒ¿»»ƒ«ƒ
˙‡ LÈÁÎ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈzÏ·Ë ¯·k ¯Ó‡iL BÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»∆…«¿»»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆
ÌÈÓ‡ el‡ È¯‰ - ÌÏBÚÓ È˙‡ÓË ‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»«…ƒ¿≈ƒ≈»¬≈≈∆¡»ƒ
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קז zebby zekld - zepaxw xtq - fenz 'c oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יונה. בני מעות 67)שני הפריש כבר כי ואף שם. משנה
זה  ואף עני. קרבן אלא מביא אינו שהעני כיון עשיר, לקרבן
הכהן  עליו "וכפר ו) ה, (ויקרא שנאמר ממה שם למדו
(ראה  חטאתו מקצת משמע "מחטאתו", - מחטאתו"
הדמים. ממקצת עוף יביא העני אם כלומר, למעלה),

או 68) ביטוי שבועת או העדות בשבועת כאן המדובר
עולה  של דרגות שלש בהם שיש וקדשיו, מקדש טומאת

ד. הלכה למעלה ראה ואף 69)ויורד, שם. במשנה
כיון  - היונה בני לשני או תורים לשתי מעות כבר שהפריש
זה  ואף למנחה. סולת האיפה עשירית רק מביא עוד, שהעני
הכהן  עליו "וכפר י) (שם, שנאמר ממה (שם) נלמד
לשתי  מעות הפריש אם כלומר, חטאתו. מקצת מחטאתו",
ממקצת  מביא עוד, העני ושוב יונה, בני שני או תורים

האיפה. עשירית הללו, כי 70)הדמים ואף שם. משנה
להוסיף  צריך שהעשיר כיון - עני לקרבן המעות הפריש כבר
שנאמר  ממה שם בגמרא כן ולמדו עשיר. קרבן ולהביא
חטאתו" "על חטאתו", על הכהן עליו "וכפר יג) (שם,
הדמים  על להוסיף צריך בינתיים, העשיר שאם משמע

עשיר. קרבן עשיר.71)ולהביא ויהיה ממנו, לירש ועתיד
עני.72) קרבן ומביא אותו, ירש שלא זמן ויצטרך 73)כל

"אבל  יז: ערכין משנה עשיר. לקרבן עד מעות להוסיף
להקדש  אין וכו' לו והניח אביו מת אפילו כן, אינו בקרבנות
שהיה  המשנה שכוונת בגמרא) יח. (שם ופירשו כלום". בה
קאֿמשמעֿלן  למיתה, גוססין רוב דתימא מהו גוסס, אביו
שהגוסס  לפי לעני, היורש עדיין נחשב מת שלא זמן שכל

מג. נזיר ראה דבריו, לכל כחי הוא

.àéda ÏÙÂ ‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk LÈ¯Ù‰L ¯ÈLÚ»ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»«»
ÌeÓ74‰ˆ¯ Ì‡ - [ÈÚ‰Â]75Ï·‡ .ÛBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·È , ¿∆¡ƒƒ»»»ƒ¿»∆»¬»

ÏÒÙÂ ÛBÚ LÈ¯Ù‰ Ì‡76˙È¯ÈOÚ ÂÈÓ„a ‡È·È ‡Ï - ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«…»ƒ¿»»¬ƒƒ
ÔBÈ„t ÛBÚÏ ÔÈ‡L ,‰ÙÈ‡‰77. »≈»∆≈»ƒ¿

כז:74) כריתות שם.75)ברייתא בברייתא הוא כן
אףֿעלֿפי  אחרת, כשבה בדמיה יביא רצה שאם ומשמע
יד  פרק בנגעים וברע"ב בר"ש מפורש וכן העני. שעכשיו
עשיר, קרבן שהביא עני "מצורע שאמרו שמה יב, משנה
כריתות  ישראל בתפארת [וראה לכתחילה אפילו היינו יצא",

עיון]. וצריך נה, אות ח משנה כתב 76)פ"ו לא בעוף
(פ"ג  בעוף פוסלים המומים שאין לפי מום", בו "ונפל
היינו  "ונפסל", אלא א) הלכה מזבח איסורי מהלכות
(שם). המזבח גבי על חסר מקריבים שאין רגלו, שנקטעה

ה)77) הלכה ד פרשה (בחוקותי ובספרא שם. ברייתא
לב: בתמורה (ראה הכהן לפני הבהמה את "והעמיד אמרו:
ואין  נפדית בהמה המוקדשין), בפסולי מדבר זה שפסוק
בפירוש  רבינו בדברי וראה נפדים". וכו' והעצים העופות
י, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות בפ"ה שם, המשניות

ד. הלכה מזבח איסורי מהלכות ובפ"ו

.áéLÈ¯Ù‰78‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ79‡lL „Ú :¯ÈLÚ‰Â ƒ¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ«∆…
ÈÏk· ‰L„˜80˙BÁn‰ ÏÎk ‡È‰ È¯‰ -81‰„t˙Â , »¿»«¿ƒ¬≈ƒ¿»«¿»¿ƒ»∆

ÏÎ‡˙Â82ÈÏk· ‰L„wMÓe ;83‡ˆ˙Â d˙¯eˆ ¯aÚz - ¿≈»≈ƒ∆»¿»«¿ƒ¿À«»»¿≈≈
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï84. ¿≈«¿≈»

פ"ד.78) כריתות עני.79)תוספתא זמן 80)כדין כל
קדושת  קדשה לא שרת, כלי לתוך הסולת עדיין שם שלא
ק: (מנחות נפדית דמים וקדושת דמים, קדושת אלא הגוף,

ה). הלכה שם מזבח איסורי שנטמאו 81)והלכות
שם. מזבח איסורי הלכות ראה אותן, שפודין ושנפסלו

"רבי 82) קא. במנחות אמרו וכן נטמאה. שלא אףֿעלֿפי
חוץ  נפדין. אין טהורין נפדין, טמאין כולן אומר, אליעזר
תורה  אמרה שהרי חוטא, מנחת של האיפה מעשירית
לכך  כלומר, חטאתו", "על "מחטאתו" יֿיג) ו, ה, (ויקרא
עני  היה שאם חטאתו", "על האיפה עשירית אצל כתוב
מעות, עליה ויוסיף יפדנה והעשיר, האיפה, עשירית והפריש
(רש"י  שם בכריתות שאמרו כמו שעירה, או כבשה ויביא

קדשה 83)שם). שרת, כלי לתוך הסולת את ִֶָמׁשׂשם
(שם). נפדית הגוף קדושת ואין הגוף, קדושת הסולת

בגוף 84) אינו שהפסול מכיון כלומר, שם. כריתות תוספתא
את  לשרוף אסור שהעשיר, המנחה בבעל אלא המנחה
בפ"ד  ראה תשרף, ואחרֿכך צורתה תעובר אלא מיד המנחה

ג. הלכה פסח קרבן מהלכות

.âéÔ˜ LÈ¯Ù‰L ¯ÈLÚ85ÓÏ‰aOk ‰ÈÓ„a ÁwÏÂ d¯Î »ƒ∆ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿ƒ«¿»∆»ƒ¿»
‰¯ÈÚO B‡86ÈÚ‰Â87BÊ Ô˜ ‡È·È -88Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»¿∆¡ƒ»ƒ≈««ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰L ÌÈÓc ˙M„˜ ‡È‰L89‡Ï ‰nÏÂ . ∆ƒ¿À«»ƒ∆ƒƒ¿≈¿»»…
?˙ÈÁ„90ÈeÁ„ BÈ‡ B¯wÚÓ ÈeÁcL ÈtÓ91È¯‰Â , ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ≈ƒ»≈ƒ«¬≈

·È¯˜‰L ÈÚ .‰zÚ BÏ BÊ Ô˜ ‰‡¯92- ¯ÈLÚ Ôa¯˜ ƒ¿∆≈«»»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿«»ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï - ÈÚ Ôa¯˜ ·È¯˜‰L ¯ÈLÚÂ ,‡ˆÈ»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿«»ƒ…»»

אושעיא,85) רבי אמר אלעזר ר' "אמר כח. כז: בכריתות
ומפרש  והעני". לכבשתו קן שהפריש עשיר מקדש מטמא
כשבה". בדמיה וליקח "למכרה - "לכבשתו" רבינו

קרבן 86) לצורך למכרה דמים, בקדושת קדושה היא והרי
עני.87)עשיר. קרבן להביא שיפדה 88)שיכול לאחר

עני. לקרבן ויקדישנה זו 89)אותה דמים קדושת כלומר,
לקרבן  לכתחילה ראוי אינו שעני לפי נדחית, - עשיר לקרבן

ודאי 90)עשיר. נדחית, הגוף בקדושת היתה אילו כלומר,
אם  אפילו אלא מלהקריבה, לגמרי להידחות צריכה היתה
להידחות  היא צריכה נדחית, דמים קדושת אלא עליה אין
טו  בפרק רבינו מדברי נראה וכן (לחםֿמשנה). מהקרבה
נדחית, דמים שקדושת ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

הקרבן. דמים 91)מדחה שקדושת אמרו שם בגמרא
כתב  ח הלכה ג פרק ולמעלה כן. פסק לא רבינו אבל מדחה,
גם  וכ"כ נדחים. חיים בעלי אין ונדחה בנראה שגם רבינו,
כ"ד, בהלכה גם ועיי"ש כג. הלכה המוקדשין מפסולי בפ"ג
שם. פ"ג למעלה ובלח"מ ה"ד, הקרבנות ממעשה ובפט"ו

הי"א.92) למעלה וראה מי"ב. פי"ד נגעים

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ויורד.1) עולה קרבן דיני יבאר

.àÔÈ‡M ‰Ó ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË ˙‚‚La LÈ ÈepLƒ≈¿ƒ¿«À¿«ƒ¿»¿»»»«∆≈
Ú„BÂ ‚‚ML ÔÂÈk ,˙B˙¯k‰ ÏkL .˙B˙¯k ¯‡La Ôk≈ƒ¿»¿≈∆»«¿≈≈»∆»«¿«
‰ÚÈ„È BÏ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ÛBqa BÏ«∆»»««ƒ∆…»¿»¿ƒ»
Lc˜Ó ˙‡ÓËa Ï·‡ ;˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰lÁza«¿ƒ»¬≈∆«»«»¬»¿À¿«ƒ¿»
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zebby zekld - zepaxw xtq - fenz 'c oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰È‰zL „Ú „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÂÈL„˜Â¿»»»≈≈ƒ»¿»∆¿≈«∆ƒ¿∆
Lc˜nÏ B‡ L„wÏ ‰ÚÈ„ÈÂ ‰‡ÓhÏ ‰ÚÈ„È BÏ¿ƒ»«À¿»ƒƒ»«…∆«ƒ¿»
Lc˜nÏ B‡ L„wÏ ‰ÚÈ„ÈÂ ‰‡ÓhÏ ‰ÚÈ„ÈÂ ,‰lÁza«¿ƒ»ƒƒ»«À¿»ƒƒ»«…∆«ƒ¿»
Lc˜nÏ ÒÎÂ ‡ÓË ?„ˆÈk .ÌÈ˙Èa ÌÏÚ‰Â ,ÛBqa«¿∆¿≈≈¿«ƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿»
‰È‰LÂ ‡ÓËpL BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â ,L„˜ ÏÎ‡ B‡»«…∆¿««»«∆ƒ¿»¿∆»»
‰Ê ‰È‰ L„wLÂ ,ÒÎpL B‡ ÏÎ‡L ‰ÚLa ‡ÓË»≈¿»»∆»«∆ƒ¿«¿∆…∆»»∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - BÏ ÒÎpL ‰Ê ‰È‰ Lc˜Ó B‡ BÏÎ‡L∆¬»ƒ¿»»»∆∆ƒ¿«¬≈∆»
‰fLÂ [L„˜ ‰fLÂ] ‡ÓËpL Ú„iL „Ú ,Ôa¯wÓƒ»¿»«∆≈«∆ƒ¿»¿∆∆…∆¿∆∆
‡ÓË ?„ˆÈk .ÏÎ‡iL Ì„˜ B‡ ÒkiL Ì„˜ Lc˜Óƒ¿»…∆∆ƒ»≈…∆∆…«≈«ƒ¿»
¯Á‡Â ,L„˜ ‰fLÂ Lc˜Ó ‰fL Ú„ÈÂ ‡ÓËpL Ú„ÈÂ¿»«∆ƒ¿»¿»«∆∆ƒ¿»¿∆∆…∆¿««
ÒÎÂ ‡ÓËpL ÁÎLÂ ‰‡Óh‰ epnÓ ‰ÓÏÚ Ck»∆∆¿»ƒ∆«À¿»¿»«∆ƒ¿»¿ƒ¿«
‰fLÂ Lc˜Ó ‰fL Ú„BÈ ‡e‰Â ,L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»»«…∆¿≈«∆∆ƒ¿»¿∆∆
¯Oa ‰fL B‡ Lc˜Ó ‰fL ÁÎLÂ ‚‚ML B‡ ;L„…̃∆∆»«¿»«∆∆ƒ¿»∆∆¿«
B‡ ;ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ,‡ÓË ‡e‰L Ú„BÈ ‡e‰Â ,L„…̃∆¿≈«∆»≈¿ƒ¿«»«
‰fLÂ L„˜ ¯Oa ‰fL ÁÎLÂ ‡ÓËpL ÁÎL B‡ ‚‚ML∆»«»«∆ƒ¿»¿»«∆∆¿«…∆¿∆∆
ÌÈ¯·„ BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â ;ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ,Lc˜Óƒ¿»¿ƒ¿«»«¿««»«¿»ƒ
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÓlÚ˙pL∆ƒ¿«¿ƒ∆¬≈∆≈ƒ»¿»∆¿≈
˙‚‚L ÔÈcL ÔÈpÓe .el‡ ˙B˜BÏÁÓ LMÓ „ˆÂ „ˆ ÏÎa¿»«»«ƒ≈«¬≈ƒ«ƒ∆ƒƒ¿«
:¯Ó‡ ˙B‚‚L ¯‡La È¯‰L ?‡e‰ Ck ÂÈL„˜Â Lc˜Óƒ¿»¿»»»»∆¬≈ƒ¿»¿»∆¡«
,ÌL‡Â ‰ÈOÚ˙ ‡Ï ¯L‡ '‰ ˙BˆnÓ ˙Á‡ d˙OÚa«¬»««ƒƒ¿¬∆…≈»∆»¿»≈
Ú„iL ÔÂÈk - ‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ ÂÈÏ‡ Ú„B‰ B‡«≈»«»¬∆»»≈»∆»«
Lc˜Ó ˙‡ÓË·e ;‰lÁza Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBqa«««ƒ∆…»««¿ƒ»¿À¿«ƒ¿»
¯Á‡Ó .ÌL‡Â Ú„È ‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :¯Ó‡ ÂÈL„˜Â¿»»»∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿»«¿»≈≈««
‰ÚÈ„È ÌL ‰˙È‰L ÏÏkÓ ,epnÓ ÌÏÚÂ ¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆ƒ¿»∆»¿»»¿ƒ»
,z„ÓÏ ‡‰ [ÌL‡Â] .Ú„È ‡e‰Â ¯Ó‡Â ,‰lÁza«¿ƒ»¿∆¡«¿»«¿»≈»»«¿»
ÌÏÚ‰Â ÛBqa ‰ÚÈ„ÈÂ ‰lÁza ‰ÚÈ„È CÈ¯ˆ ‡e‰L∆»ƒ¿ƒ»«¿ƒ»ƒƒ»«¿∆¿≈

.ÌÈ˙Èa≈¿«ƒ

.áLÂ L„˜ ‰fL Ú„ÈÂ] ‡ÓËpL Ú„ÈÂ ‡ÓË‰f ƒ¿»¿»«∆ƒ¿»¿»«∆∆…∆¿∆∆
ÁÎLÂ ,‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a Ú„È ‡Ï Ï·‡ [Lc˜Óƒ¿»¬»…»«¿≈∆»ƒ¿»¿»«
Ú„BÂ ,L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎ Ck ¯Á‡Â ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿««»ƒ¿««ƒ¿»»«…∆¿«
- ‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a ÏÎ‡L ¯Á‡ B‡ ÒÎpL ¯Á‡ BÏ««∆ƒ¿«««∆»«¿≈∆»ƒ¿»
‰lÁza Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ;[Ôa¯˜ ·iÁ ‰Ê È¯‰]¬≈∆«»»¿»««ƒ∆…»««¿ƒ»
È¯‰ - ‡ÓË ‡e‰L Ú„ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆»≈¬≈
eÓÏÚ Ì‡ Ï·‡ .‰lÁza ‰‡ÓË ˙ÚÈ„È ÌL ‰˙È‰»¿»»¿ƒ«À¿»«¿ƒ»¬»ƒ∆∆¿
ÔÓ ‰L„ÚÎa ‡ÓËpL ÔB‚k ,‰‡ÓË ˙BÎÏ‰ epnÓƒ∆ƒ¿À¿»¿∆ƒ¿»¿«¬»»ƒ
,¯eÚMa Ú„È ‡ÏÂ ‡nËÓ ı¯M‰L Ú„ÈÂ ,ı¯M‰«∆∆¿»«∆«∆∆¿«≈¿…»««ƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ÏÏk ı¯Ma Ú‚pL ÁÎLÂ¿»«∆»««∆∆¿»¿ƒ¿«»«¿««»
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚÎa [Ú‚pL] BÏ Ú„B«∆»«¿«¬»»ƒ«∆∆¬≈∆»≈
Lc˜n‰ ‰‡¯ ‡lL ÈÓ ÔÎÂ .¯eËt B‡ Ôa¯˜ ·iÁ Ì‡ƒ«»»¿»»¿≈ƒ∆…»»«ƒ¿»
‡ÓËpL Ú„ÈÂ ‡ÓË Ì‡ ,BÓB˜Ó ÔÈ·‰ ‡ÏÂ ÂÈÓiÓƒ»»¿…≈ƒ¿ƒƒ¿»¿»«∆ƒ¿»
È¯‰L BÓB˜Ó e‰fL ‰lÁza Ú„È ‡ÏÂ ,Lc˜nÏ ÒÎÂ¿ƒ¿««ƒ¿»¿…»««¿ƒ»∆∆¿∆¬≈
‰fL Ú„ÈÂ ‰‡Óh‰ ¯ÎÊ Ck ¯Á‡Â ,ÌÏBÚÓ e‰‡¯ ‡Ï…»»≈»¿««»»««À¿»¿»«∆∆
ÌÏBÚa Lc˜Ó LiL ‰ÚÈ„È Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Lc˜Óƒ¿»¬≈∆»≈ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿»»»
el‡L ,ÈÏ ‰‡¯È .‰lÁz BÓB˜Ó Ú„iL „Ú B‡ ,‰ÚÈ„È¿ƒ»«∆≈«¿¿ƒ»≈»∆ƒ∆≈
‡nL ,Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - ˜ÙqÓ Ôa¯˜ ÌÈ·iÁ‰««»ƒ»¿»ƒ»≈≈»¿ƒƒ»¿»∆»

˙‡hÁ ‡BÏ‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â .‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ eÒÈÎÈ«¿ƒÀƒ»¬»»¿ƒ…««¬««
‡È·n‰L ÈtÓ ?˙ÏÎ‡ dÈ‡Â ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰»»»««»≈¿≈»∆¡∆∆ƒ¿≈∆«≈ƒ
„Ú ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ÌÈ¯etk ¯qÁÓ d˙B‡»¿À«ƒƒ¿»∆¡…«√»ƒ«
BÈ‡ - ÌÈ¯etk ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ Ï·‡ ;B˙¯tk ‡È·iL∆»ƒ«»»¬»ƒ∆≈¿À«ƒƒ≈

.˜ÙqÓ Ôa¯˜ ‡È·Ó≈ƒ»¿»ƒ»≈

.â‡ÓËpL ‰lÁz Ú„iL CÈ¯ˆ - ‰¯ÊÚa ‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»¬»»»ƒ∆≈«¿ƒ»∆ƒ¿»
‡ÓËpL ÔÎ È¯Á‡ epnÓ ÌÏÚ Ì‡Â ,Lc˜Ó ‰fLÂ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ∆¿«ƒ∆«¬≈≈∆ƒ¿»
‰fL epnÓ ÌÏÚpL B‡ ,Lc˜Ó ‰fL ¯eÎÊ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈»∆∆ƒ¿»∆∆¿«ƒ∆∆∆
‰Ê epnÓ eÓlÚ˙pL B‡ ,‡ÓËpL ÁÎL ‡ÏÂ Lc˜Óƒ¿»¿…»«∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿ƒ∆∆
‡e‰Â .„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·È BÏ Ú„eiLk - ‰ÊÂ»∆¿∆ƒ»«»ƒ»¿»∆¿≈¿
.Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,¯eÚMk ‰‰LiL∆ƒ¿∆«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»

.ãÈ¯‰ - ¯eÚMk ‰‰L ‡ÏÂ „ÈÊÓa BÓˆÚ ‡nhL ÈÓƒ∆ƒ≈«¿¿≈ƒ¿…»»«ƒ¬≈
Û‡ B‡ „·Ïa Òe‡Ï ‰ÈÂÁzL‰ ¯eÚL Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê∆»≈ƒƒƒ¿«¬»»¿»ƒ¿««
- ‰‰L ‡ÏÂ ‡ˆÈÂ epnÓ ÌÏÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏe .„ÈÊÓÏ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿«ƒ∆¿»»¿…»»
- ‰¯ÊÚ ¯ÈÂ‡a BÓˆÚ ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ .Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡≈≈ƒ»¿»¿≈ƒ»»«¿«¬ƒ¬»»
.‰¯ÊÚk BÈ‡ B‡ ‰¯ÊÚk ‰¯ÊÚ ¯ÈÂ‡ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰«»»»≈ƒ¬ƒ¬»»»¬»»≈»¬»»

.äL„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿««ƒ¿»»«…∆
ÔÈ‡L ;ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡ - Â‡Ï B‡ ‰‡ÓËa¿À¿»»≈≈ƒ»»»∆≈
ÏÚ ÔÈ·iÁL ˙¯Îa ‡l‡ Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«…«∆»¿»≈∆«»ƒ«

.‰Úe·˜ ˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿»

.å„Á‡Â ‡ÓË „Á‡ ,ÌÈÏÈ·L ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»
CÏ‰L ˙Ú·e ,ÈMa CÏ‰Â ¯ÊÁÂ ÔBL‡¯a CÏ‰ ,¯B‰Ë»»«»ƒ¿»«¿»««≈ƒ¿≈∆»«
BÊ ‰‡ÓË ‰pnÓ ‰ÓÏÚÂ ,ÔBL‡¯a CÏ‰L ÁÎL ÈMa«≈ƒ»«∆»«»ƒ¿∆∆¿»ƒ∆»À¿»
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .·iÁ - L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎÂ¿ƒ¿««ƒ¿»»«…∆«»¿««ƒ∆…
˙ˆ˜Ó ‡l‡ ‰‡ÓËÏ ‰¯eÓ‚ ‰ÚÈ„È ‰lÁza BÏ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ»¿ƒ»¿»¿À¿»∆»ƒ¿»
Cel‰aL ÔÈÏÈ·L ÈLa CÏ‰L Ú„È ‡Ï È¯‰L ,‰ÚÈ„È¿ƒ»∆¬≈…»«∆»«ƒ¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ
,˙‡hÁ ·iÁ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡cÂa ‡ÓË ‡‰È Ô‰ÈL¿≈∆¿≈»≈¿««¿««ƒ≈«»«»
ÒÎÂ ÔBL‡¯a CÏ‰ .‰ÚÈ„È ÏÎk ‰ÚÈ„È ˙ˆ˜nL∆ƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ¿«
.‡ÓË ˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,¯eËt - L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»»«…∆»ƒ¿≈∆¿≈»≈

.æLc˜nÏ ÒÎpL ¯Á‡Â ,Ï·ËÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰f‰ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿««∆ƒ¿««ƒ¿»
ÒÎ È¯‰L ;·iÁ - Lc˜nÏ ÒÎÂ ¯ÊÁÂ ÈMa CÏ‰»««≈ƒ¿»«¿ƒ¿««ƒ¿»«»∆¬≈ƒ¿«
B‡ ‰BL‡¯ ÌÚÙa B‡ ,È‡cÂa Lc˜nÏ ‡ÓË ‡e‰Lk¿∆»≈«ƒ¿»¿««¿««ƒ»
˜ÙÒ Ô‰Ó ‰ÚÈ„È ÏkL Èt ÏÚ Û‡Â .‰iL ÌÚÙa¿««¿ƒ»¿««ƒ∆»¿ƒ»≈∆¿≈
Ô‡k - ‡e‰ ˜ÙÒ Ô‰Ó ÏÈ·L Ïk È¯‰L ,‡È‰ ‰ÚÈ„È¿ƒ»ƒ∆¬≈»¿ƒ≈∆»≈»
.‰ÚÈ„Èk ‰ÚÈ„È ˜ÙÒ eOÚ ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËa¿À¿«ƒ¿»¿»»»»¿≈¿ƒ»ƒƒ»

.ç‡e‰Â ,Lc˜nÏ zÒÎ :ÌÈL BÏ e¯Ó‡Â ‡ÓË ‰È‰»»»≈¿»¿¿«ƒƒ¿«¿»«ƒ¿»¿
;Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ÔÓ‡ - ÈzÒÎ ‡Ï :Ì‰Ï ¯ÓB‡≈»∆…ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈≈ƒ»¿»
‡ÓË :ÌÈL BÏ e¯Ó‡ .È˙ÈÈ‰ „ÈÊÓ ¯Ó‡È ,‰ˆ¯È Ì‡L∆ƒƒ¿∆…«≈ƒ»ƒƒ»¿¿«ƒ»≈
zÚ„ÈÂ ˙‡ÓË eÈÙ·e Lc˜nÏ zÒÎpLk ˙ÈÈ‰»ƒ»¿∆ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈ƒ¿≈»¿»«¿»
BÊ ‰‡ÓË ÔÈa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰z‡L∆«»»≈««ƒ∆»»≈À¿»
,ÌÈa¯ ÌÈÓÈ Lc˜nÏ B˙ÒÈk ÔÈ·e da ÔÈ„ÈÚnL∆¿ƒƒ»≈¿ƒ»«ƒ¿»»ƒ«ƒ
˙‡ LÈÁÎ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈzÏ·Ë ¯·k ¯Ó‡iL BÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»∆…«¿»»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆
ÌÈÓ‡ el‡ È¯‰ - ÌÏBÚÓ È˙‡ÓË ‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»«…ƒ¿≈ƒ≈»¬≈≈∆¡»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



zebbyקח zekld - zepaxw xtq - fenz 'd ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È„ÈÏ ÌÈL e‰e‡È·‰ Ì‡ .Ì‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿»«ƒ∆ƒ¡ƒ¿«ƒƒ≈
,Ïw‰ Ôa¯˜ È„ÈÏ e‰e‡È·iL ¯ÓÁÂ Ï˜ ,‰¯eÓÁ ‰˙ÈÓƒ»¬»«»…∆∆¿ƒƒ≈»¿»««

.ÔLÈÁÎ‰ È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»

.è‰lÁza ‰ÚÈ„È dÏ ‰È‰L ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿»»»∆»»»¿ƒ»«¿ƒ»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ¯ÈÚO - ÛBqa ‰ÚÈ„È dÏ ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»»¿ƒ»«»ƒ∆«ƒƒ
BÏ Ú„eiL „Ú ,ÔÈÏBz ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ÌÈÙa ‰OÚp‰««¬∆ƒ¿ƒ¿«ƒƒƒ«∆ƒ»«
‰lÁza ‰ÚÈ„È da ÔÈ‡LÂ .„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ¿»ƒ»¿»∆¿≈¿∆≈»¿ƒ»«¿ƒ»
ÌBÈa ıeÁa ‰OÚp‰ ¯ÈÚO - ÛBqa ‰ÚÈ„È da LÈ Ï·‡¬»≈»¿ƒ»«»ƒ««¬∆«¿
da ÔÈ‡L ÏÚÂ .ÔÈ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿«∆≈»
ÌÈÏ‚¯‰ È¯ÈÚO - ÛBqa ‡ÏÂ ‰lÁza ‡Ï ‰ÚÈ„È¿ƒ»…«¿ƒ»¿…«¿ƒ≈»¿»ƒ
˙‡ÓË ÔB„Ê ÏÚÂ .ÔÈ¯tÎÓ ÌÈL„Á ÈL‡¯ È¯ÈÚOe¿ƒ≈»≈√»ƒ¿«¿ƒ¿«¿À¿«
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ÏB„b Ô‰k ¯t - ÂÈL„˜Â Lc˜Óƒ¿»¿»»»«…≈»∆«ƒƒ
‰È‰ Ì‡Â ;ÌÈ‰k‰ ÔÓ „ÈÊn‰ ‰È‰ Ì‡ ,¯tÎÓ¿«≈ƒ»»«≈ƒƒ«…¬ƒ¿ƒ»»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ÌÈÙa ‰OÚp‰ ¯ÈÚO Ìc - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈«»ƒ««¬∆ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
Èa ˙‡ÓhÓ L„w‰ ÏÚ ¯tÎÂ :¯Ó‡pL ,¯tÎÓ¿«≈∆∆¡«¿ƒ∆««…∆ƒÀ¿…¿≈

.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

ה'תשע"ה  תמוז ה' שני יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
.à˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c Ïk2‰Úe·˜3Ì‡ , »»»∆«»ƒ«ƒ¿»«»¿»ƒ

ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e‚‚L4e‚‚LÂ ,B¯Èz‰Ï e¯B‰Â ‰‡¯B‰a »¿≈ƒ«»¿»»¿¿«ƒ¿»¿
ÌÚ‰5ÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ì‰Â ÌÚ‰ eOÚÂ Ô˙‡¯B‰a »»¿»»»¿»»»¿≈¿ƒ«

Ô˙‡¯B‰6,È¯‰ - eÚhL ÔÈc ˙È·Ï Ú„B Ck ¯Á‡Â »»»¿««»«¿≈ƒ∆»¬≈
ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa7Ô˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ‡È·‰Ï ≈ƒ«»ƒ¿»ƒ»¿««»«ƒ¿»»

‰‡¯B‰a8;‰OÚÓ ÔÓˆÚa Ô‰ eOÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»»¿««ƒ∆…»≈¿«¿»«¬∆
ÔÈa eOÚ ÔÈa ÏÏk ÔÈc ˙Èa ˙iOÚ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒƒ«¬ƒ«≈ƒ¿»≈»≈

„·Ïa Ô˙‡¯B‰ ÏÚ ‡l‡ ,eOÚ ‡Ï9ÌÚ‰ ¯‡Le . …»∆»«»»»ƒ¿«¿»»»
Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt10,ÔÈOBÚ‰ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿ƒƒ«»¿»¿««ƒ∆≈»ƒ

ÔÈc ˙È·a eÏzL ÈtÓ11ÔÈ‡È·nL Ôa¯w‰ ‡e‰ ‰Óe . ƒ¿≈∆»¿≈ƒ««»¿»∆¿ƒƒ
e¯B‰Â e‚‚L ‰¯Ê ‰„B·Úa Ì‡ ?BÊ ‰‚‚L ÏÚ12- «¿»»ƒ«¬»»»»¿¿

Ë·L ÏkÓ ˙‡hÁÏ ¯ÈÚOÂ ‰ÏBÚÏ ¯t ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ«¿»¿»ƒ¿«»ƒ»≈∆
Ë·LÂ13,EÏ ÁÏL ˙L¯Ùa ¯eÓ‡‰ ‡e‰ ‰Ê Ôa¯˜Â . »≈∆¿»¿»∆»»¿»»«¿«¿

‰‚‚LÏ ‰˙OÚ ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡ ‰È‰Â :¯Ó‡pL14. ∆∆¡«¿»»ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»
‡e‰ ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‚‚LaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆¿ƒ¿«¬»»»

¯a„Ó15Ô˙‚‚L ÏÚ ÔÈ·iÁL ˙B˙¯k ¯‡La Ì‡Â . ¿«≈¿ƒƒ¿»¿≈∆«»ƒ«ƒ¿»»
Ë·LÂ Ë·L Ïk ‡È·Ó - e¯B‰Â e‚‚L ‰Úe·˜ ˙‡hÁ«»¿»»¿¿≈ƒ»≈∆»≈∆
:¯Ó‡pL ,‡¯˜iÂ ˙L¯Ùa ¯eÓ‡‰ e‰ÊÂ .˙‡hÁ ¯t««»¿∆»»¿»»««ƒ¿»∆∆¡«

ebLÈ Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â16Ì‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈»»≈∆ƒ
- ‰¯Ê ‰„B·Úa ‰‡¯B‰a ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e‚‚L»¿≈ƒ«»¿»»«¬»»»

ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL Ï‰w‰ Ïk ÔÈ‡È·Ó17ÌÈLe ˙BÏBÚ ¿ƒƒ»«»»¿≈»»»ƒ¿≈
ÔÓ„ È¯‰L ,˙BÙ¯O Ì‰Â .˙B‡hÁ ÌÈ¯ÈÚO ¯OÚ»»¿ƒƒ«»¿≈ƒ¿»∆¬≈»»

ÌÈÙÏ ÒÎ18.‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚO ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬»»»
ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL ÔÈ‡È·Ó - e‚‚L ˙Bˆn‰ ¯‡La Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿»¿¿ƒƒ¿≈»»»ƒ

˙BÙ¯O Ô‰Â .˙B‡hÁ19ÌÈÙÏ ÒÎ ÌÓcL ÈtÓ ,20. «»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

.¯eaˆ ÏL ¯·c ÌÏÚ‰ ¯t ‡¯˜ Ô‰Ó ¯t ÏÎÂ¿»«≈∆ƒ¿»«∆¿≈»»∆ƒ
¯Ó‡pL21ÏÎÂ ;Ï‰˜Â Ï‰˜ Ïk - Ï‰w‰ e·È¯˜‰Â : ∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«»»»»»¿»»¿»

Ï‰˜ Èe¯˜ Ë·LÂ Ë·L22ËÙLB‰È „ÓÚiÂ :¯Ó‡pL , ≈∆»≈∆»»»∆∆¡«««¬…¿»»
‰„e‰È Ï‰˜a23ı¯‡aL Ï‡¯OÈ Ïk eOÚL ÔÈa . ƒ¿«¿»≈∆»»ƒ¿»≈∆¿∆∆

Ï‡¯OÈ24·¯ eOÚL ÔÈa ,e¯B‰L ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ƒ¿»≈«ƒ≈ƒ∆≈∆»…
ÌÈË·M‰ ÔÈÓ ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ Ï‡¯OÈ25ÔÈa , ƒ¿»≈««ƒ∆≈ƒƒ¿««¿»ƒ≈

Ïk ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈË·M‰ ·¯ eOÚL∆»…«¿»ƒ««ƒ∆≈ƒ»
Ï‡¯OÈ26ÏÎÏ ¯t ,ÌÈË·M‰ Ïk ÔÈÓk ÔÈ‡È·Ó - ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒ¿«»«¿»ƒ«¿»

Ë·L ÏÎÏ ¯ÈÚOÂ ¯t ‰¯Ê ‰„B·Ú·e ,Ë·LÂ Ë·L≈∆»≈∆«¬»»»«¿»ƒ¿»≈∆
el‡ Û‡L ,Ë·LÂ27ÔÈ‡È·Ó e‡ËÁ ‡lL28È„È ÏÚ »≈∆∆«≈∆…»¿¿ƒƒ«¿≈

ÌÈ‡ËBÁ‰29·¯ ‡e‰Â „·Ïa „Á‡ Ë·L ‰OÚ elÙ‡ . «¿ƒ¬ƒ»»≈∆∆»ƒ¿«¿…
Ï‰w‰30,ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL ÔÈ‡È·Ó ¯eav‰ Ïk È¯‰ - «»»¬≈»«ƒ¿ƒƒ¿≈»»»ƒ

¯Ê ‰„B·Ú·e¯OÚ ÌÈLe ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL ‰ «¬»»»¿≈»»»ƒ¿≈»»
.ÌÈ¯ÈÚO¿ƒƒ

ושגג 1) קבועה, חטאת שגגתן על שחייבין דבר כל יבאר
בהוראה. הגדול ֿ 2)ביתֿדין בית "אין ח. הוריות משנה

חטאת". ושגגתו כרת שזדונו בדבר שיורו עד חייבין דין
עליה", - "עליה שווה בגזירה שם) (בגמרא זאת ולמדו
"ונודעה  יד) ד, (ויקרא ביתֿדין הוראת בשגגת נאמר
יח, (שם עריות בפרשת ונאמר עליה", חטאו אשר החטאת
עליה  ערוותה לגלות לצרור תקח לא אחותה אל "ואשה יח)
כאן  אף חטאת, ושגגתו כרת שזדונו דבר להלן מה בחייה",
שהורו  זרה עבודה ושגגת חטאת, ושגגתו כרת שזדונו דבר
נלמדה  כאן, כתובה שאינה פיהם על העם ועשה דין בית
כאן  נאמר מעיני", - "מעיני - אחרת שווה בגזירה (שם)
עדת  כל "ואם יג) ד, (שם אחרים באיסורים הוראה בשגגת
בשגגת  ונאמר וגו'", הקהל מעיני דבר ונעלם ישגו ישראל
העדה  מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר זרה בעבודה הוראה
חטאת, ושגגתו כרת שזדונו בדבר כאן מה לשגגה", נעשתה
אלא  חייבין אין זרה, עבודה בשגגת אף למעלה, כמבואר
שאין  ונישוק חיבוק יצאו חטאת, ושגגתו כרת שזדונו בדבר
עליו  שחייבין בדבר להתיר דין בית הורו ואם כרת. בהן
משום  פטורין, ביתֿדין פיהם, על העם ועשו וודאי אשם
אינם  וביתֿדין "ונפש" א) ה, (שם נאמר וודאי שבאשם

נפש. ויורד,3)בכלל עולה קרבן עליו שחייבים דבר אבל
כן  ולמדו שגגתם. על קרבן להביא חייבים דין בית אין
דין  בית של בחטאת נאמר שווה: בגזירה שם) (בגמרא
ואשמו", וגו' ישגו ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא
תחטא  אחת נפש "ואם כז) (שם, יחיד של בחטאת ונאמר
בחטאת  - ביחיד שנאמרה "ואשם" מה - ואשם" וגו'
קבועה. בחטאת - דין בבית שנאמר "ואשמו" אף קבועה,

ואחד.4) שבעים העם.5)של רוב בית 6)כלומר, של
הורו  הדין בית שגם אף להיתר, בעצמם תולים אם אבל דין,
עצמו. בפני חטאת קרבן מהעם ואחד אחד כל חייב להתירו,

פר,7) מביא ושבט שבט שכל רבינו כתב זו בהלכה להלן
דין  שבית היינו חייבין", דין ש"בית כאן שכתב מה כן ואם
מביא  ושבט שבט שכל או ושבט, שבט לכל להביא חייבים

משנה). (כסף דין בית בית 8)בשביל "הורו ד: שם משנה
פר". דין) (בית מביאין שוגגין הקהל כל ועשו שוגגין דין
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עשו 9) ולא הם ועשו דין בית הורו שאם אמרו ג. בהוריות
(שם) שנאמר ממה זאת ולמדו פטורים, שהם - הקהל רוב
ועשו  הקהל מעיני דבר ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם
והוראה  בקהל תלוי שמעשה הרי וגו'", ה' מצוות מכל אחת
שאם  גם, ללמוד יש שמכאן רבינו וסובר בביתֿדין. תלוייה
חייבים. דין שבית - עשו לא וביתֿדין הקהל רוב עשו

יחיד.10) קרבן ואחד אחד כל מלהביא פטורים כלומר,
יהיו 11) מעשה בשגגת שעשו ציבור רוב "יכול ב: שם

[והם  [בהוראה] פר עליהם מביאים דין בית שהרי פטורין,
שם]". רש"י - זרה 12)פטורים לעבודה לכרוע שמותר

ורגלים. ידים פישוט ד:13)בלי שם במשנה יהודה כרבי
מביאין  פיהן על רובן או הקהל כל ועשו דין בית הורו שאם
וי"ב  פרים י"ב מביאין זרה ובעבודה פרים, י"ב שבטים י"ב

לעולה 14)שעירים. אחד בקר בן פר העדה כל "ועשו
לחטאת". אחד עזים ושעיר (שם,15)וגו' שנאמר לפי

דבר  אשר האלה המצוות כל את תעשו ולא תשגו "וכי כב)
שקולה  שהיא מצוה היא "איזו (שם): ואמרו משה", אל ה'
המודה  (שכל כוכבים" עבודת זו אומר הוי המצוות כל כנגד

כולה) התורה בכל ככופר מעיני 16)בה דבר "ונעלם
וגו'". לחטאת בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' ועשו הקהל

אלא 17) נפרדים לשבטים נחשבים אינם ומנשה ואפרים
זה. לדבר לא אבל נחלה, הפרוכת להזות 18)לעניין על

דמן  נותן כיצד בתורה בהן נתפרש "ולא הזהב. מזבח ועל
פר  כדין דינן הקהל, חטאות שהן לפי אלא נותן הוא ולהיכן
למתן  בו: האמור לכל הקהל, חטאת שהוא דבר, העלם

וכו'". ולשריפה את 19)דמים "והוציא כא) (שם, שנאמר
אותו". ושרף למחנה מחוץ אל שנאמר 20)הפר כמו

דבר  העלם (=פר הפר מדם המשיח הכהן "והביא טז) (שם,
"וכל  כג): ו, (שם נאמר ועוד מועד" אהל אל צבור) של
לא  בקדש לכפר מועד אהל אל מדמה יובא אשר חטאת

תשרף". באש להביא 21)תאכל, חייבין כך משום כלומר,
ושבט. שבט להביא 22)מכל ושבט שבט כל חייב לפיכך

(=יהודה 23)קרבן. שבטים שני שגם הרי וירושלים.
מח, (בראשית שנאמר מה כן ואם "קהל". נקראים ובנימין)
עמים", לקהל ונתתיך והרביתיך מפרך הנני אלי "ויאמר ד)
שיהיו  בנימין, של לידתו עם שמעכשיו, לפרש אפשר אי -
מהפסוק  למדנו כבר שהרי "קהל", יקראו שבטים, י"ב
צריך  כרחנו ועל "קהל", נקראים שבטים שני שגם הקודם
נקרא  לבדו בנימין ששבט היינו קהל, נולד שעכשיו לפרש

"קהל". נקרא אחד ששבט הרי ש"אין 24)"קהל",
בני  אלא קהל קרוי שאין לארץ, חוצה יושבי על משגיחין

ישראל". שבטים 25)ארץ חמשה אנשי כשמספר כלומר,
השבטים. שבעת אנשי ממספר גדול יותר כרבי 26)הוא

שישה  "חטאו שאמר: שם. בברייתא אלעזר בן שמעון
אף  השבטים) רוב (שהם ז' או קהל, של רובו והם שבטים
(שם) זאת ולמד מביאין", - קהל של רובו שאינו פי על
העדה", מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר שנאמר ממה
(שם, עוד ונאמר עיני, כל ולא מעיני מיעוט, אפילו שמשמע
(שרובו  רובו או כולו שרק הרי בשגגה" העם לכל "כי כו)
קהל  של רובו והן ו' עשו כיצד? "הא מב.) נזיר ראה ככולו,
חייבין". קהל של רובו שאינן פי על אף ז' או

אחרי 29)קרבן.28)השבטים.27) נגררים הם כלומר,

ידם. על בקרבן ומתחייבים החוטאים שם:30)השבטים
דין  בית בהוראת יהודה לרבי אחד שבט להו "איבעיא
שם  הבעיא ונפשטה לא", או שבטים שאר מייתי מי הגדול
בקרבן, להתחייב השבטים שאר נגררים אחד, בשבט אף כי
רוב  הוא הזה שהשבט באופן המדובר כי הדבר וברור
שאר  את גורר אינו כי ספק כל אין כן, לא שאם הקהל,

השבטים.

.á‡Ï B‡ ‰‡¯B‰a e‚‚L Ì‡ Ô‰Ï ˜tzÒpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿«≈»∆ƒ»¿¿»»…
e‚‚L31ÈeÏz ÌL‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -32¯Ó‡pL ;33: »¿≈»«»ƒ¿»»»∆∆¡«

e·iÁ˙È Ck ¯Á‡Â Ú„ezL „Ú - ˙‡hÁ‰ ‰Ú„BÂ¿¿»««»«∆ƒ»«¿««»ƒ¿«¿
Ôa¯w·34˙ÈaL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯‡a˙iL BÓk , «»¿»¿∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈

ÔÓ ÔÈ¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ el‡Â ÔÈ·iÁ ÔÈcƒ«»ƒ¿≈»ƒ«ƒ∆¿ƒƒ
ÌÈÚ·L ÏL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈ¯Bn‰ eÈ‰Lk ?Ôa¯w‰«»¿»¿∆»«ƒ≈ƒ«»∆ƒ¿ƒ

‰·ÈLÈ L‡¯ ‰È‰ÈÂ ;„Á‡Â35‰‡¯B‰a Ô‰nÚ36eÈ‰ÈÂ ; ¿∆»¿ƒ¿∆…¿ƒ»ƒ»∆«»»¿ƒ¿
‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÔlÎ37Ôa¯ B‡ Ôlk eÚËÈÂ ;38¯·„a À»¿ƒ¿»»¿ƒ¿À»À»¿»»

ÔÈ¯zÓ :ÌÚÏ e¯Ó‡ÈÂ Le¯Ùa e¯BÈÂ ;Ba e¯B‰L ‰Ê∆∆¿¿≈¿…¿»»À»ƒ
˙BOÚÏ Ìz‡39Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ÈtÓ eÚÓML el‡ ÔÎÂ , «∆«¬¿≈≈∆»¿ƒƒ≈ƒƒ

˙BOÚÏ Ìz‡ ÌÈ¯zÓ :ÌÈ¯Á‡Ï e¯Ó‡40Ïk eOÚÈÂ ; »¿«¬≈ƒÀ»ƒ«∆«¬¿«¬»
Ba¯ B‡ Ï‰w‰41Ì‰Èt ÏÚ42ÌÈ‚‚BL ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ÈÂ ; «»»À«ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

e¯B‰ ˙ck Ba e¯B‰L ¯·c‰L ÌÈn„Óe Ì‰Èt ÏÚ43; «ƒ∆¿«ƒ∆«»»∆«»
Ïk e¯˜ÚiL ‡Ï ,˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï e¯BÈÂ¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»…∆««¿»

Ûeb‰44Ì‰Ï Ú„eiLÎe ;45e¯B‰L ¯·c ÏL BÙe‚ eÚ„È «¿∆ƒ»«»∆≈¿∆»»∆
‰‚‚La Ba46ÏÎa .ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ‡e‰ ÌÈÚ¯‡Ó‰ el‡ ƒ¿»»¿»≈«¿…»ƒ∆»≈ƒ

¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡ .¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ‰OBÚ‰Â Ôa¯wa ÔÈ·iÁ«»ƒ«»¿»¿»∆«ƒ∆»¬»ƒ»≈
ÔÓ ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ÌÈÎ¯c‰ el‡ ÏkÓ ˙Á‡««ƒ»≈«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒƒ
˙‡hÁ ‡È·Ó ‰OÚÓ ‰OÚÂ ‚‚ML ÈÓ ÏÎÂ ,Ôa¯w‰«»¿»¿»ƒ∆»«¿»»«¬∆≈ƒ«»

.B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·¿̃»«ƒ¿»

של 31) ואחת חלב של אחת חתיכות שתי שם שהיו וכגון
גם  שהרי התירו, איזו יודעים ואינם אחת והתירו שומן,
האיסור. שנקבע באופן אלא תלוי אשם חיוב אין ביחיד

ומשיח 32) חייבין והנשיא היחיד תלוי, "אשם ט. שם משנה
פטורין". דין צבור.33)ובית לא 34)בקרבן כלומר,

להם  שנודע באופן אלא דין בבית קרבן תורה חייבה
החטאת, הודע לא על בא שהוא תלוי, באשם אבל חטאתם,
החטאת" "ונודעה נאמר שלא משיח ובכהן תורה. חייבה לא

אחר. מפסוק ללמוד שבסנהדרין.35)הוצרכו מופלא
יהיה 36) לא שאם בשגגתם. עמהם יהיה הוא גם כלומר:

בשגגת  (=עמהם שם ישיבה) (=ראש דין בית של מופלא
קרבן. חייבין דין בית אין בין 37)ההוראה) היו אם אבל

- להוראה ראויים שאינם וכו', ממזר או גר הסנהדרין
הסובר 38)פטורין. יונתן ר' דברי הגמרא דוחה ג: שם

והיתר  רובן הורו אפילו אלא כולן, שיורו עד חייבין שאין
טועים  מהן: אחד להם אמר אם אבל חייבין, דין בית שתקו

פטורים. דין בית - רק 39)אתם, להם אמרו אם אבל
הם  "לעשות", גם לומר הוסיפו ולא אתם" "מותרים

הוראתם. עדיין נגמרה שלא אין 40)פטורים, כלומר,
ביתֿדין  מפי ההוראה ישמע רובו או הקהל שכל צורך
לארץ  חוצה יושבי את להוציא הוצרכו למה כן לא [שאם
בית  כי איש מפי איש שומעים אם אפילו אלא זה], מכלל
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קט zebby zekld - zepaxw xtq - fenz 'd ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È„ÈÏ ÌÈL e‰e‡È·‰ Ì‡ .Ì‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿»«ƒ∆ƒ¡ƒ¿«ƒƒ≈
,Ïw‰ Ôa¯˜ È„ÈÏ e‰e‡È·iL ¯ÓÁÂ Ï˜ ,‰¯eÓÁ ‰˙ÈÓƒ»¬»«»…∆∆¿ƒƒ≈»¿»««

.ÔLÈÁÎ‰ È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»

.è‰lÁza ‰ÚÈ„È dÏ ‰È‰L ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿»»»∆»»»¿ƒ»«¿ƒ»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ¯ÈÚO - ÛBqa ‰ÚÈ„È dÏ ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»»¿ƒ»«»ƒ∆«ƒƒ
BÏ Ú„eiL „Ú ,ÔÈÏBz ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ÌÈÙa ‰OÚp‰««¬∆ƒ¿ƒ¿«ƒƒƒ«∆ƒ»«
‰lÁza ‰ÚÈ„È da ÔÈ‡LÂ .„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ¿»ƒ»¿»∆¿≈¿∆≈»¿ƒ»«¿ƒ»
ÌBÈa ıeÁa ‰OÚp‰ ¯ÈÚO - ÛBqa ‰ÚÈ„È da LÈ Ï·‡¬»≈»¿ƒ»«»ƒ««¬∆«¿
da ÔÈ‡L ÏÚÂ .ÔÈ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿«∆≈»
ÌÈÏ‚¯‰ È¯ÈÚO - ÛBqa ‡ÏÂ ‰lÁza ‡Ï ‰ÚÈ„È¿ƒ»…«¿ƒ»¿…«¿ƒ≈»¿»ƒ
˙‡ÓË ÔB„Ê ÏÚÂ .ÔÈ¯tÎÓ ÌÈL„Á ÈL‡¯ È¯ÈÚOe¿ƒ≈»≈√»ƒ¿«¿ƒ¿«¿À¿«
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ÏB„b Ô‰k ¯t - ÂÈL„˜Â Lc˜Óƒ¿»¿»»»«…≈»∆«ƒƒ
‰È‰ Ì‡Â ;ÌÈ‰k‰ ÔÓ „ÈÊn‰ ‰È‰ Ì‡ ,¯tÎÓ¿«≈ƒ»»«≈ƒƒ«…¬ƒ¿ƒ»»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ÌÈÙa ‰OÚp‰ ¯ÈÚO Ìc - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈«»ƒ««¬∆ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
Èa ˙‡ÓhÓ L„w‰ ÏÚ ¯tÎÂ :¯Ó‡pL ,¯tÎÓ¿«≈∆∆¡«¿ƒ∆««…∆ƒÀ¿…¿≈

.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

ה'תשע"ה  תמוז ה' שני יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
.à˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c Ïk2‰Úe·˜3Ì‡ , »»»∆«»ƒ«ƒ¿»«»¿»ƒ

ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e‚‚L4e‚‚LÂ ,B¯Èz‰Ï e¯B‰Â ‰‡¯B‰a »¿≈ƒ«»¿»»¿¿«ƒ¿»¿
ÌÚ‰5ÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ì‰Â ÌÚ‰ eOÚÂ Ô˙‡¯B‰a »»¿»»»¿»»»¿≈¿ƒ«

Ô˙‡¯B‰6,È¯‰ - eÚhL ÔÈc ˙È·Ï Ú„B Ck ¯Á‡Â »»»¿««»«¿≈ƒ∆»¬≈
ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa7Ô˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ‡È·‰Ï ≈ƒ«»ƒ¿»ƒ»¿««»«ƒ¿»»

‰‡¯B‰a8;‰OÚÓ ÔÓˆÚa Ô‰ eOÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»»¿««ƒ∆…»≈¿«¿»«¬∆
ÔÈa eOÚ ÔÈa ÏÏk ÔÈc ˙Èa ˙iOÚ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒƒ«¬ƒ«≈ƒ¿»≈»≈

„·Ïa Ô˙‡¯B‰ ÏÚ ‡l‡ ,eOÚ ‡Ï9ÌÚ‰ ¯‡Le . …»∆»«»»»ƒ¿«¿»»»
Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt10,ÔÈOBÚ‰ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿ƒƒ«»¿»¿««ƒ∆≈»ƒ

ÔÈc ˙È·a eÏzL ÈtÓ11ÔÈ‡È·nL Ôa¯w‰ ‡e‰ ‰Óe . ƒ¿≈∆»¿≈ƒ««»¿»∆¿ƒƒ
e¯B‰Â e‚‚L ‰¯Ê ‰„B·Úa Ì‡ ?BÊ ‰‚‚L ÏÚ12- «¿»»ƒ«¬»»»»¿¿

Ë·L ÏkÓ ˙‡hÁÏ ¯ÈÚOÂ ‰ÏBÚÏ ¯t ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ«¿»¿»ƒ¿«»ƒ»≈∆
Ë·LÂ13,EÏ ÁÏL ˙L¯Ùa ¯eÓ‡‰ ‡e‰ ‰Ê Ôa¯˜Â . »≈∆¿»¿»∆»»¿»»«¿«¿

‰‚‚LÏ ‰˙OÚ ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡ ‰È‰Â :¯Ó‡pL14. ∆∆¡«¿»»ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»
‡e‰ ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‚‚LaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆¿ƒ¿«¬»»»

¯a„Ó15Ô˙‚‚L ÏÚ ÔÈ·iÁL ˙B˙¯k ¯‡La Ì‡Â . ¿«≈¿ƒƒ¿»¿≈∆«»ƒ«ƒ¿»»
Ë·LÂ Ë·L Ïk ‡È·Ó - e¯B‰Â e‚‚L ‰Úe·˜ ˙‡hÁ«»¿»»¿¿≈ƒ»≈∆»≈∆
:¯Ó‡pL ,‡¯˜iÂ ˙L¯Ùa ¯eÓ‡‰ e‰ÊÂ .˙‡hÁ ¯t««»¿∆»»¿»»««ƒ¿»∆∆¡«

ebLÈ Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â16Ì‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈»»≈∆ƒ
- ‰¯Ê ‰„B·Úa ‰‡¯B‰a ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e‚‚L»¿≈ƒ«»¿»»«¬»»»

ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL Ï‰w‰ Ïk ÔÈ‡È·Ó17ÌÈLe ˙BÏBÚ ¿ƒƒ»«»»¿≈»»»ƒ¿≈
ÔÓ„ È¯‰L ,˙BÙ¯O Ì‰Â .˙B‡hÁ ÌÈ¯ÈÚO ¯OÚ»»¿ƒƒ«»¿≈ƒ¿»∆¬≈»»

ÌÈÙÏ ÒÎ18.‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚO ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬»»»
ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL ÔÈ‡È·Ó - e‚‚L ˙Bˆn‰ ¯‡La Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿»¿¿ƒƒ¿≈»»»ƒ

˙BÙ¯O Ô‰Â .˙B‡hÁ19ÌÈÙÏ ÒÎ ÌÓcL ÈtÓ ,20. «»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

.¯eaˆ ÏL ¯·c ÌÏÚ‰ ¯t ‡¯˜ Ô‰Ó ¯t ÏÎÂ¿»«≈∆ƒ¿»«∆¿≈»»∆ƒ
¯Ó‡pL21ÏÎÂ ;Ï‰˜Â Ï‰˜ Ïk - Ï‰w‰ e·È¯˜‰Â : ∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«»»»»»¿»»¿»

Ï‰˜ Èe¯˜ Ë·LÂ Ë·L22ËÙLB‰È „ÓÚiÂ :¯Ó‡pL , ≈∆»≈∆»»»∆∆¡«««¬…¿»»
‰„e‰È Ï‰˜a23ı¯‡aL Ï‡¯OÈ Ïk eOÚL ÔÈa . ƒ¿«¿»≈∆»»ƒ¿»≈∆¿∆∆

Ï‡¯OÈ24·¯ eOÚL ÔÈa ,e¯B‰L ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ƒ¿»≈«ƒ≈ƒ∆≈∆»…
ÌÈË·M‰ ÔÈÓ ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ Ï‡¯OÈ25ÔÈa , ƒ¿»≈««ƒ∆≈ƒƒ¿««¿»ƒ≈

Ïk ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈË·M‰ ·¯ eOÚL∆»…«¿»ƒ««ƒ∆≈ƒ»
Ï‡¯OÈ26ÏÎÏ ¯t ,ÌÈË·M‰ Ïk ÔÈÓk ÔÈ‡È·Ó - ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒ¿«»«¿»ƒ«¿»

Ë·L ÏÎÏ ¯ÈÚOÂ ¯t ‰¯Ê ‰„B·Ú·e ,Ë·LÂ Ë·L≈∆»≈∆«¬»»»«¿»ƒ¿»≈∆
el‡ Û‡L ,Ë·LÂ27ÔÈ‡È·Ó e‡ËÁ ‡lL28È„È ÏÚ »≈∆∆«≈∆…»¿¿ƒƒ«¿≈

ÌÈ‡ËBÁ‰29·¯ ‡e‰Â „·Ïa „Á‡ Ë·L ‰OÚ elÙ‡ . «¿ƒ¬ƒ»»≈∆∆»ƒ¿«¿…
Ï‰w‰30,ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL ÔÈ‡È·Ó ¯eav‰ Ïk È¯‰ - «»»¬≈»«ƒ¿ƒƒ¿≈»»»ƒ

¯Ê ‰„B·Ú·e¯OÚ ÌÈLe ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL ‰ «¬»»»¿≈»»»ƒ¿≈»»
.ÌÈ¯ÈÚO¿ƒƒ

ושגג 1) קבועה, חטאת שגגתן על שחייבין דבר כל יבאר
בהוראה. הגדול ֿ 2)ביתֿדין בית "אין ח. הוריות משנה

חטאת". ושגגתו כרת שזדונו בדבר שיורו עד חייבין דין
עליה", - "עליה שווה בגזירה שם) (בגמרא זאת ולמדו
"ונודעה  יד) ד, (ויקרא ביתֿדין הוראת בשגגת נאמר
יח, (שם עריות בפרשת ונאמר עליה", חטאו אשר החטאת
עליה  ערוותה לגלות לצרור תקח לא אחותה אל "ואשה יח)
כאן  אף חטאת, ושגגתו כרת שזדונו דבר להלן מה בחייה",
שהורו  זרה עבודה ושגגת חטאת, ושגגתו כרת שזדונו דבר
נלמדה  כאן, כתובה שאינה פיהם על העם ועשה דין בית
כאן  נאמר מעיני", - "מעיני - אחרת שווה בגזירה (שם)
עדת  כל "ואם יג) ד, (שם אחרים באיסורים הוראה בשגגת
בשגגת  ונאמר וגו'", הקהל מעיני דבר ונעלם ישגו ישראל
העדה  מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר זרה בעבודה הוראה
חטאת, ושגגתו כרת שזדונו בדבר כאן מה לשגגה", נעשתה
אלא  חייבין אין זרה, עבודה בשגגת אף למעלה, כמבואר
שאין  ונישוק חיבוק יצאו חטאת, ושגגתו כרת שזדונו בדבר
עליו  שחייבין בדבר להתיר דין בית הורו ואם כרת. בהן
משום  פטורין, ביתֿדין פיהם, על העם ועשו וודאי אשם
אינם  וביתֿדין "ונפש" א) ה, (שם נאמר וודאי שבאשם

נפש. ויורד,3)בכלל עולה קרבן עליו שחייבים דבר אבל
כן  ולמדו שגגתם. על קרבן להביא חייבים דין בית אין
דין  בית של בחטאת נאמר שווה: בגזירה שם) (בגמרא
ואשמו", וגו' ישגו ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא
תחטא  אחת נפש "ואם כז) (שם, יחיד של בחטאת ונאמר
בחטאת  - ביחיד שנאמרה "ואשם" מה - ואשם" וגו'
קבועה. בחטאת - דין בבית שנאמר "ואשמו" אף קבועה,

ואחד.4) שבעים העם.5)של רוב בית 6)כלומר, של
הורו  הדין בית שגם אף להיתר, בעצמם תולים אם אבל דין,
עצמו. בפני חטאת קרבן מהעם ואחד אחד כל חייב להתירו,

פר,7) מביא ושבט שבט שכל רבינו כתב זו בהלכה להלן
דין  שבית היינו חייבין", דין ש"בית כאן שכתב מה כן ואם
מביא  ושבט שבט שכל או ושבט, שבט לכל להביא חייבים

משנה). (כסף דין בית בית 8)בשביל "הורו ד: שם משנה
פר". דין) (בית מביאין שוגגין הקהל כל ועשו שוגגין דין
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עשו 9) ולא הם ועשו דין בית הורו שאם אמרו ג. בהוריות
(שם) שנאמר ממה זאת ולמדו פטורים, שהם - הקהל רוב
ועשו  הקהל מעיני דבר ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם
והוראה  בקהל תלוי שמעשה הרי וגו'", ה' מצוות מכל אחת
שאם  גם, ללמוד יש שמכאן רבינו וסובר בביתֿדין. תלוייה
חייבים. דין שבית - עשו לא וביתֿדין הקהל רוב עשו

יחיד.10) קרבן ואחד אחד כל מלהביא פטורים כלומר,
יהיו 11) מעשה בשגגת שעשו ציבור רוב "יכול ב: שם

[והם  [בהוראה] פר עליהם מביאים דין בית שהרי פטורין,
שם]". רש"י - זרה 12)פטורים לעבודה לכרוע שמותר

ורגלים. ידים פישוט ד:13)בלי שם במשנה יהודה כרבי
מביאין  פיהן על רובן או הקהל כל ועשו דין בית הורו שאם
וי"ב  פרים י"ב מביאין זרה ובעבודה פרים, י"ב שבטים י"ב

לעולה 14)שעירים. אחד בקר בן פר העדה כל "ועשו
לחטאת". אחד עזים ושעיר (שם,15)וגו' שנאמר לפי

דבר  אשר האלה המצוות כל את תעשו ולא תשגו "וכי כב)
שקולה  שהיא מצוה היא "איזו (שם): ואמרו משה", אל ה'
המודה  (שכל כוכבים" עבודת זו אומר הוי המצוות כל כנגד

כולה) התורה בכל ככופר מעיני 16)בה דבר "ונעלם
וגו'". לחטאת בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' ועשו הקהל

אלא 17) נפרדים לשבטים נחשבים אינם ומנשה ואפרים
זה. לדבר לא אבל נחלה, הפרוכת להזות 18)לעניין על

דמן  נותן כיצד בתורה בהן נתפרש "ולא הזהב. מזבח ועל
פר  כדין דינן הקהל, חטאות שהן לפי אלא נותן הוא ולהיכן
למתן  בו: האמור לכל הקהל, חטאת שהוא דבר, העלם

וכו'". ולשריפה את 19)דמים "והוציא כא) (שם, שנאמר
אותו". ושרף למחנה מחוץ אל שנאמר 20)הפר כמו

דבר  העלם (=פר הפר מדם המשיח הכהן "והביא טז) (שם,
"וכל  כג): ו, (שם נאמר ועוד מועד" אהל אל צבור) של
לא  בקדש לכפר מועד אהל אל מדמה יובא אשר חטאת

תשרף". באש להביא 21)תאכל, חייבין כך משום כלומר,
ושבט. שבט להביא 22)מכל ושבט שבט כל חייב לפיכך

(=יהודה 23)קרבן. שבטים שני שגם הרי וירושלים.
מח, (בראשית שנאמר מה כן ואם "קהל". נקראים ובנימין)
עמים", לקהל ונתתיך והרביתיך מפרך הנני אלי "ויאמר ד)
שיהיו  בנימין, של לידתו עם שמעכשיו, לפרש אפשר אי -
מהפסוק  למדנו כבר שהרי "קהל", יקראו שבטים, י"ב
צריך  כרחנו ועל "קהל", נקראים שבטים שני שגם הקודם
נקרא  לבדו בנימין ששבט היינו קהל, נולד שעכשיו לפרש

"קהל". נקרא אחד ששבט הרי ש"אין 24)"קהל",
בני  אלא קהל קרוי שאין לארץ, חוצה יושבי על משגיחין

ישראל". שבטים 25)ארץ חמשה אנשי כשמספר כלומר,
השבטים. שבעת אנשי ממספר גדול יותר כרבי 26)הוא

שישה  "חטאו שאמר: שם. בברייתא אלעזר בן שמעון
אף  השבטים) רוב (שהם ז' או קהל, של רובו והם שבטים
(שם) זאת ולמד מביאין", - קהל של רובו שאינו פי על
העדה", מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר שנאמר ממה
(שם, עוד ונאמר עיני, כל ולא מעיני מיעוט, אפילו שמשמע
(שרובו  רובו או כולו שרק הרי בשגגה" העם לכל "כי כו)
קהל  של רובו והן ו' עשו כיצד? "הא מב.) נזיר ראה ככולו,
חייבין". קהל של רובו שאינן פי על אף ז' או

אחרי 29)קרבן.28)השבטים.27) נגררים הם כלומר,

ידם. על בקרבן ומתחייבים החוטאים שם:30)השבטים
דין  בית בהוראת יהודה לרבי אחד שבט להו "איבעיא
שם  הבעיא ונפשטה לא", או שבטים שאר מייתי מי הגדול
בקרבן, להתחייב השבטים שאר נגררים אחד, בשבט אף כי
רוב  הוא הזה שהשבט באופן המדובר כי הדבר וברור
שאר  את גורר אינו כי ספק כל אין כן, לא שאם הקהל,

השבטים.
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של 31) ואחת חלב של אחת חתיכות שתי שם שהיו וכגון
גם  שהרי התירו, איזו יודעים ואינם אחת והתירו שומן,
האיסור. שנקבע באופן אלא תלוי אשם חיוב אין ביחיד

ומשיח 32) חייבין והנשיא היחיד תלוי, "אשם ט. שם משנה
פטורין". דין צבור.33)ובית לא 34)בקרבן כלומר,

להם  שנודע באופן אלא דין בבית קרבן תורה חייבה
החטאת, הודע לא על בא שהוא תלוי, באשם אבל חטאתם,
החטאת" "ונודעה נאמר שלא משיח ובכהן תורה. חייבה לא

אחר. מפסוק ללמוד שבסנהדרין.35)הוצרכו מופלא
יהיה 36) לא שאם בשגגתם. עמהם יהיה הוא גם כלומר:

בשגגת  (=עמהם שם ישיבה) (=ראש דין בית של מופלא
קרבן. חייבין דין בית אין בין 37)ההוראה) היו אם אבל

- להוראה ראויים שאינם וכו', ממזר או גר הסנהדרין
הסובר 38)פטורין. יונתן ר' דברי הגמרא דוחה ג: שם

והיתר  רובן הורו אפילו אלא כולן, שיורו עד חייבין שאין
טועים  מהן: אחד להם אמר אם אבל חייבין, דין בית שתקו

פטורים. דין בית - רק 39)אתם, להם אמרו אם אבל
הם  "לעשות", גם לומר הוסיפו ולא אתם" "מותרים

הוראתם. עדיין נגמרה שלא אין 40)פטורים, כלומר,
ביתֿדין  מפי ההוראה ישמע רובו או הקהל שכל צורך
לארץ  חוצה יושבי את להוציא הוצרכו למה כן לא [שאם
בית  כי איש מפי איש שומעים אם אפילו אלא זה], מכלל
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על  העושים כל - לעשות" אתם "מותרים ואמר: פסק דין
לחייב  לקהל מצטרפים ישראל), ארץ יושבי הם (אם פיהם

בקרבן. דין ועשו 41)בית דין בית "הורו ד: שם משנה
התורה  בכל שהרי פר", מביאין פיהם על רובו או הקהל כל

ככולו. רובו לן קיימא את 42)כולה תולים הם כלומר,
הגדול. דין בית של ההיתר בהוראת אבל 43)מעשיהם

מצוה  כן פי על שאף שחשבו אלא טעו, דין שבית ידעו אם
עצמו. בפני קרבן ואחד אחד כל חייב - הוראתם על  לסמוך
עשו, זאת ובכל זו, הוראתם על לסמוך שאסור ידעו ואם

מקרבן. ופטורים מזידין, הם רבינו 44)הרי [והשמיט
הטועה  שכל בתורה, מפורש שאינו בדבר שיהיה שצריך
כן  ואם הגוף, כל כעוקר הוא הרי בתורה המפורש בדבר
שיעקרו  לא וכו' מקצת לבטל "ויורו שכתב מה בכלל הוא

הגוף"]. רבנן 46)ששגגו.45)כל "תנו ה. שם ברייתא
לומר  תלמוד חייבין יהיו יכול הורו מה וטעו שהורו ידעו

החוטאין". שיודעו ולא החטאת", "ונודעה יד) ד, (ויקרא

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨

.à˙Á‡ ¯ÒÁ Ì‡ „ˆÈk2e¯‡aL ÌÈÎ¯c‰ ÏkÓ3- ≈«ƒ»≈««ƒ»«¿»ƒ∆≈«¿
˙Èa e¯B‰L È¯‰ ?ÌÈOBÚ‰ e·iÁ˙ÈÂ ÔÈc ˙Èa e¯ËtÈƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¬≈∆≈

ÌÈË·M‰ ÔÓ „Á‡ ÏL ÔÈc4‰·w‰ ·ÏÁL Ì‰Ï5 ƒ∆∆»ƒ«¿»ƒ»∆∆≈∆«≈»
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‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc8ÏÚ ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»«
·l‰ ÌcL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙‚‚Lƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ«»∆««≈

¯zÓ9Ô‰nÚ ‰·ÈLÈ L‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,10„Á‡ ‰È‰L B‡ , À»¿…»»…¿ƒ»ƒ»∆∆»»∆»
ÔÈ¯„‰qa ‰pÓÓ ˙BÈ‰Ï Èe‡¯ BÈ‡ Ô‰Ó11‰È‰L ÔB‚k , ≈∆≈»ƒ¿¿À∆««¿∆¿ƒ¿∆»»

¯ÊÓÓ B‡ ¯‚12Ô˜Ê B‡13ÌÈa ‰‡¯ ‡lL B‡14‡ˆBiÎÂ ≈«¿≈»≈∆…»»»ƒ¿«≈
Ô‰a15Ì‰Èt ÏÚ ÌÚ‰ eOÚÂ ,16È¯‰ - ·l‰ Ì„ eÏÎ‡Â »∆¿»»»«ƒ∆¿»¿««≈¬≈

‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»
B˙‚‚L ÏÚ17˙È·a ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡L ÔÈpÓe . «ƒ¿»ƒ«ƒ∆≈«»¿«≈∆»¿≈

ebLÈ Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ?ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»∆∆¡«¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿
¯ÓB‚Â18?‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ Ôlk eÈ‰iL „ÚL ÔÈpÓe .19 ¿≈ƒ«ƒ∆«∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»

¯Ó‡pL20‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡Â21Ì‰Ï eÈ‰iL „Ú - ∆∆¡«¿ƒ≈≈≈»≈»«∆ƒ¿»∆
ÌÈÈÚk22Ôl‰Ïe .23‰Ó ;‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¿≈«ƒ¿«»≈¿»¿»≈»»

ÔÈÈe‡¯ Ôlk - ˙BLÙ ÈÈ„a ‰¯eÓ‡‰ ‰„Ú‰»≈»»¬»¿ƒ≈¿»À»¿ƒ
‰‡¯B‰Ï24BÊ ‰‚‚La ‰¯eÓ‡‰ ‰„Ú Û‡ ,25„Ú - ¿»»«≈»»¬»ƒ¿»»«

‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ Ôlk eÈ‰iL26Ú„ÈÂ ,e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»¿≈ƒ¿»«
ea¯Â ,Ìz‡ ÌÈÚBË :Ì‰Ï ¯Ó‡Â eÚhL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆»¿»«»∆ƒ«∆¿«

ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - e¯Èz‰Â ÌÈ¯Èzn‰ ÂÈÏÚ27ÏÎÂ , »»««ƒƒ¿ƒƒ¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚL ÈÓƒ∆»»«ƒ∆«»¿»ƒ«»¿»«

Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ;B˙‚‚L„Ú - ebLÈ ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿«
ÔÈ¯„‰q‰ Ïk ebLiL28B‡ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ „Á‡ Ú„È . ∆ƒ¿»««¿∆¿ƒ»«∆»ƒ««¿∆¿ƒ

‡ÏÂ e¯B‰Â ÏÈ‡B‰ ,e˜˙LÂ ÔÈ¯Èzn‰ eÚhL ÔËeÚÓƒ»∆»««ƒƒ¿»¿ƒ¿¿…
Ï‰w‰ ·¯a ‰‡¯B‰‰ ‰ËLÙe ˜ÏBÁ ÌL ‰È‰29È¯‰ - »»»≈»¿»«»»¿…«»»¬≈

iÁ ÔÈc ˙ÈaÔa¯wa ÔÈ·30.¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚL ÏÎÂ , ≈ƒ«»ƒ«»¿»¿…∆»»«ƒ∆»
e¯B‰L el‡ Èt ÏÚ eOÚ Ì‡ ,e˜˙ML el‡Â31È¯‰ - ¿≈∆»¿ƒ»«ƒ≈∆¬≈

ÔÈ·iÁ el‡32ÔÈc ˙È·a eÏz ‡lL ÈtÓ ,33Ì‡ ÔÎÂ . ≈«»ƒƒ¿≈∆…»¿≈ƒ¿≈ƒ
e˙Â e‡O34e¯Ó‡Â ¯·ca35‡ÏÂ ,‡e‰ ¯zÓ ‰Ê ¯·c : »¿¿»¿«»»¿»¿»»∆À»¿…

˙BOÚÏ Ìz‡ ÔÈ¯zÓ :Ì‰Ï e¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÚÏ e¯B‰36, »»¿…»¿»∆À»ƒ«∆«¬
‰OÚÂ CÏ‰Â ¯zÓ e¯ÓbL ˙Úa Ô‰Ó ÚÓBM‰ ÚÓLÂ¿»««≈«≈∆¿≈∆»¿À»¿»«¿»»
˙‡hÁ ·iÁ ‰OBÚ‰ Ïk È¯‰ - ÚÓMM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆»«¬≈»»∆«»«»
Ì‰Ï e¯B‰ ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙È·e ,‰Úe·¿̃»≈ƒ¿ƒ∆¬≈…»∆
ÏÚ Ï‰w‰ ËeÚÓ eOÚÂ e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙BOÚÏ Le¯Ùa¿≈«¬¿≈ƒ¿»ƒ«»»«
el‡Â ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ‰‚‚M‰ ‰Ú„BÂ Ì‰Ètƒ∆¿¿»«¿»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈
‡È·Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,ÔÈ·iÁ eOÚL ËeÚn‰«ƒ∆»«»ƒ¿»∆»¿∆»≈ƒ

B˙‡hÁ37. «»

העושין.1) ויתחייבו ביתֿדין שיפטרו אופנים שישנם יבאר
כנ"ל.2) "אחד", תימן: פי"ב.3)בכ"י ולא 4)למעלה

הלכה  פי"ב למעלה ראה ואחד, שבעים של הגדול ביתֿדין
מהלכות 5)ב. (פ"ז אסור והוא קשת, כמו העקום

ובהוריות  ה, הלכה להלן וראה ו). הלכה אסורות מאכלות
ה. הלכה להלן ובמשנהֿלמלך שאינם 6)ג. אףֿעלֿפי

שהרי  א) הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף עוקרים
זה  ואין החלב, כל ולא בלבד הקיבה חלב אלא התירו לא
 ֿ (לחם שם להלן ראה אסור, הקיבה שחלב בתורה מפורש

כאן). ראה 7)משנה ישראל, רוב זה שבט היה ואפילו
א. הלכה פי"ב שאינם 8)למעלה ה.) (הוריות כחכמים

להלן, וראה בלבד. הגדול ב"ד הוראת על אלא חייבין
חטאת  להביא ואחד אחד כל חייב ולפיכך ההלכה. בהמשך

שגגתו. על עוקרת 9)קבועה אינה זו שהוראה אףֿעלֿפי
התירה  לא שהרי שם), פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף
להלן  ראה בתורה, מפורש איסורו ואין בלבד, חלב דם אלא

(לחםֿמשנה). למעלה 10)שם וראה ד: הוריות משנה
רוצה  שלם, (בלעדו) מניינם היה "ואפילו ב. הלכה פי"ב

שם). בפיה"מ (רבינו ואחד" שבעים במשנה 11)לומר
מפסוק 12)שם. שנלמד ההלכה בהמשך להלן ראה

"מיוחסין". רק לסנהדרין ממנין שאין "מופלג 13)בתורה,
בנים  גידול צער כבר ששכח (כיון אכזריות" בו שיש בשנים

אות  מעמידין שאין לו:), סנהדרין רש"י ב - (פרק לב"ד ו
ב). הלכה סנהדרין אותו 14)מהלכות מושיבין שאין

ולא  אכזרי שהוא "משום שם). סנהדרין (הלכות לסנהדרין
(ראה  בנים" אהבת יודע שאינו לפי אדם, בני על ירחם
מושיבין  "אין לו: סנהדרין בברייתא הוא וכן שם). בפיה"מ
רבינו  הביא וכן בנים", לו שאין ומי וסריס זקן בסנהדרין
זקן  לא הסנהדרין בכל מעמידין "אין שם. סנהדרין בהלכות
מי  ולא אכזריות. בהן שיש מפני סריס, ולא בשנים מופלג
אחרים  בדפוסים אבל רחמן". שיהא כדי בנים, לו שאין
זה, ולפי בנים". ראה שלא "זקן כאן: רבינו בדברי בנוסח
הוא  וכן שם, במשנה הוא וכן אחד, הם בנים ראה ולא זקן

שם. המשניות הגבעונים,15)בפירוש (=מבני נתין כגון
- מים ושואבי עצים לחוטבי ונתנם יהושע עליהם שגזר
שאין  רוקח). (מעשה שם במשנה הנזכר כג) ט, יהושע

מיוחסין. רק אלא בב"ד או 16)מושיבין העם כל כלומר,
ב). הלכה פי"ב למעלה (ראה העם שם.17)רוב במשנה

דברי 18) המשך ה. במשנה (שם שבט אותו עדת ולא
צריך 19)חכמים). וכן שלימה, בבא כאן שנשמטה נראה

ומנין  עמהם], הישיבה ראש שיהיה שעד "[ומנין להיות:
שלמד  מפני יחד [וכללם להוראה". ראויין כולם שיהיו שעד
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וראה  להלן]. ראה העדה"), ("מעיני אחד מפסוק שניהם
ר"ב. מעשה ובהגהות ֿ 20)בלחםֿמשנה עבודה בשגגת

העדה".21)זרה. מעיני אם "והיה שם: בפסוק
שהוא 22) עמהם ישיבה ראש שיהיה צריך לפיכך כלומר,

וראה  ד). הלכה פ"ד הוריות (ירושלמי לעדה עינים עשוי
מפני  אחר, טעם נתנו שם ובבבלי ר"ב. ומעשה לחםֿמשנה
(ראה  למזיד קרובים הם והרי למדו, ולא ללמוד להם שהיה

רב). בי קרי זיל ד"ה ד. שם נפשות.23)ברש"י בדיני
נחמן 24) רב ואמר אתך", "ונשאו כב) יח, (שמות שנאמר

ראויים  שיהיו לך", בדומין "אתך ד:) (הוריות יצחק בר
כתב 25)להוראה. וכן העדה", מעיני אם "והיה היינו

(שם) ורש"י יח. הערה למעלה וראה שם. בפיה"מ רבינו
ישראל  עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא כאן האמורה עד כתב

כאן. לחםֿמשנה וראה ד:26)ישגו", שם משנה
שם.27) ג:28)במשנה שם למעלה 29)בגמרא ראה

ב. הלכה מאה 30)פי"ב יונתן, ר' "אמר שם: בהוריות
כל  ואם שנאמר: כולן, שיורו עד חייבין אין להורות שישבו
ידע  אפילו דבריו, ולפי כולן". שישגו עד ישגו, ישראל עדת
דבריו, דוחה שם הגמרא אבל פטורין, ושתק מהן אחד
ושתק  שטעה מהן אחד ידע שאם בה שנשמע מברייתא

חייבין. טועים,31)שהם שהב"ד אף כי וחשבו שטעו
תלמיד) או ד"ה ב. שם (רש"י חכמים דברי לשמוע מצוה

חטאת. שחייבין לשוגגין, נחשבים הם קרבן 32)ולפיכך
ציבור  של דבר העלם פר מביאין ב"ד כי אף עצמן, בפני

שם). משנה 33)(במשנה טועים. הם ב"ד כי ידעו שהרי
פיהן  על ועשה וכו' שטעו מהן אחד וידע ב"ד "הורו שם

בב"ד". תלה שלא מפני חייב, זה הרי הסנהדרין 34)וכו'
הדברים. מן באחד עצמם לבין בינם הגיעו 35)התווכחו

זה. בוויכוח סופית החלטה (שם מחלו 36)לידי בגמרא קת
שמספיק  או לעשות, אתם "מותרים לומר צריך אם ב.)
בלשון  כשמואל רבינו ופסק אתם". "מותרים אמרו אפילו
עד  חייבין ב"ד אין כי הראשון, בלשון דימי וכרב השני,
פי"ב  למעלה וראה לעשות", אתם "מותרין להן שיאמרו

ב. אחת 37)הלכה על לעבור ב"ד "הורו שם: במשנה
על  שוגג ועשה היחיד והלך בתורה, האמורות מצוות מכל
ב:) (שם ובגמרא בב"ד", שתלה מפני פטור וכו' פיהם
חכמים  אבל יהודה, ר' דברי זו שמואל אמר יהודה רב "אמר
רבינו  ופסק חייב". ביתֿדין בהוראת שעשה יחיד אומרים

כחכמים.

.áÔ˙‡¯B‰a eOÚL ÔÓˆÚ ÔÈ¯„‰q‰Â38ÔÈ‡ - ¿««¿∆¿ƒ«¿»∆»¿»»»≈»
Ï‰w‰ ·¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ39ıeÁ eOÚL ·¯‰ eÈ‰iL „Ú , ƒ¿»¿ƒ¿…«»»«∆ƒ¿»…∆»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈL‡ ·¯ eOÚ .ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ40ÏÚ ƒ««¿∆¿ƒ»…«¿≈∆∆ƒ¿»≈«
„Á‡ Ë·L ÌÈOBÚ‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡ Ì‰Èt41ÔÎÂ , ƒ∆««ƒ∆≈»ƒ≈∆∆»¿≈

Ï‰w‰ ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈË·M‰ ·¯ eOÚ Ì‡ƒ»…«¿»ƒ««ƒ∆≈ƒ«»»
ÌÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa -42eÈ‰ ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt ÔÈOBÚ‰Â , ≈ƒ«»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»

eÈ‰Â ,„Á‡Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL Ï‡¯OÈ ı¯‡ È·LBÈ¿≈∆∆ƒ¿»≈≈≈∆∆¿∆»¿»
„Á‡Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LÏL ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰a ÔÈOBÚ‰»ƒ¿»«≈ƒ¿≈∆∆¿∆»
Èa ÌÈOBÚ‰ eÈ‰L B‡ ,„·Ïa ‰„e‰È Èa Ôlk È¯‰Â«¬≈À»¿≈¿»ƒ¿«∆»»ƒ¿≈
ÛÏ‡ ‰‡Ó Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ Ôlk ÌÈË·L ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒÀ»««ƒ∆≈»∆≈»∆∆
Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ ÏÎÂ ,ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa È¯‰ -¬≈≈ƒ«»ƒ¿»»ƒ«ƒ∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ È·LBÈ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .ÔÈ¯eËt43, ¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«¿≈»»»∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ‡l‡ Ï‰˜ Èe¯˜ ÔÈ‡L44Ë·LÂ . ∆≈»»»∆»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿≈∆

ÔÈÚÏ ÌÈË·L ÈLk ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ ÌÈ¯Ù‡Â ‰MÓ¿«∆¿∆¿«ƒ≈»¬ƒƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿»
‰f‰45„Á‡ Ë·L Ì‰ÈL ‡l‡ ,46. «∆∆»¿≈∆≈∆∆»

עצמן.38) בהוראת מצטרפים 39)כלומר, אינם כלומר,
מחצית  רק שחטאו (כגון קהל רוב עמהם להוות הקהל עם
של  דבר העלם פר ב"ד שיתחייבו הסנהדרין) בלעדי הקהל
חטאת  קרבן להביא מהחוטאים ואחד אחד כל ועל ציבור,
מאיר  רבי ועשו, "הורו ג. שם בברייתא הוא כן עצמו. בפני
היא  שפלוגתתם פפא רב ומפרש מחייבין" וחכמים פוטר,
הציבור, את פוטר מאיר שרבי ציבור, לרוב משלים ב"ד אם
שב"ד  משום לעצמו, קרבן ואחד אחד כל יביאו שלא
של  דבר העלם פר להביא ב"ד וחייבים ציבור, לרוב משלים
(כולל  מהחוטאים ואחד אחד לכל מחייבין וחכמים ציבור,
משום  לעצמו, קרבן להביא מהסנהדרין), ואחד אחד כל גם
קרבן  מביאין ב"ד ואין ציבור, לרוב משלים ב"ד שאין

כחכמים. רבינו ופסק ציבור. של דבר ראה 40)העלם
חוצה  יושבי על משגיחין ש"אין ההלכה בהמשך להלן

א.41)לארץ". הלכה פי"ב למעלה להביא 42)ראה
ציבור. של דבר העלם מתחשבים 43)קרבן אין כלומר,

קהל. ומיעוט קהל רוב בענין חוץֿלארץ בתושבי
(ויקרא 44) כתוב ציבור של דבר העלם קרבן אצל כלומר,

אסי, רב "אמר ג. ובהוריות הקהל", "והקריבו יד) ד,
שנאמר  ישראל, ארץ יושבי רוב אחר הלך ובהוראה

ה  בעת שלמה "ויעש סה) ח, וכל (מלכיםֿא, החג את היא
ה' לפני מצרים נחל עד חמת מלבוא גדול קהל עמו ישראל
חמת  מלבוא גדול קהל עמו, ישראל וכל כתיב מכדי וגו'",
ארץ  (=בני הני שמעֿמינה - לי? למה מצרים, נחל עד
לא  חוצהֿלארץ) (=בני הנך אבל קהל, דאיקרי הוא ישראל)
יג) ד, (ויקרא נאמר הוראה בשגגת כאן והרי קהל". איקרי

הקהל". מעיני דבר מנשה 45)"ונעלם שבטי חטאו שאם
אין  הקהל, מיעוט והם שבטים, חמשה עוד ועמהם ואפרים,
רוב  כאן שאין ציבור, של דבר העלם קרבן להביא חיוב
שבט  כל (שחייבין רובו או הקהל כל חטאו אם וכן שבטים.
פר  בלבד, פרים עשר שנים אלא מביאין אין קרבן) ושבט
פי"ב  למעלה ראה אחד, קרבן ומנשה ולאפרים שבט, לכל

א. מח,46)הלכה (בראשית שנאמר שמה ו: שם כרבא,
רק  היינו לי", יהיו ושמעון כראובן ומנשה "אפרים הֿו)
בנחלתם" יקראו אחיהם שם "על שם שנאמר כמו לנחלה,

אחר. לדבר ולא הוקשו, לנחלה -

.âÔÈa¯Ó ÌÈOBÚ‰ eÈ‰47ÔÈËÚeÓe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa48 »»ƒ¿Àƒƒ¿««≈¿»ƒ
ÈËÚeÓ B‡ ,‰ÚÈ„È ˙ÚLaÔ49ÔÈa¯Óe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa50 ƒ¿«¿ƒ»»ƒƒ¿««≈¿¿Àƒ

‰OÚn‰ ˙ÚL ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ‰ÚÈ„È ˙ÚLa51. ƒ¿«¿ƒ»«…≈««¿«««¬∆

הקהל.47) רוב החוטאים 48)כלומר, מן חלק שמתו כגון
הקהל. מיעוט אלא אינם שמעתה באופן החטא, שנודע לפני

הקהל.49) שלא 50)מיעוט מהקהל חלק שמתו כגון
הקהל. רוב החוטאים מהווים שמעתה באופן חטאו,

רוב 51) החטא בשעת החוטאים היו שאם החטא, שעת אחר
לעצמו. קרבן מביא ואחד אחד וכל פטורים ב"ד הקהל,
לענין  י. הוריות במשנה ר"ש על שחולקים כחכמים ופסק
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על  העושים כל - לעשות" אתם "מותרים ואמר: פסק דין
לחייב  לקהל מצטרפים ישראל), ארץ יושבי הם (אם פיהם

בקרבן. דין ועשו 41)בית דין בית "הורו ד: שם משנה
התורה  בכל שהרי פר", מביאין פיהם על רובו או הקהל כל

ככולו. רובו לן קיימא את 42)כולה תולים הם כלומר,
הגדול. דין בית של ההיתר בהוראת אבל 43)מעשיהם

מצוה  כן פי על שאף שחשבו אלא טעו, דין שבית ידעו אם
עצמו. בפני קרבן ואחד אחד כל חייב - הוראתם על  לסמוך
עשו, זאת ובכל זו, הוראתם על לסמוך שאסור ידעו ואם

מקרבן. ופטורים מזידין, הם רבינו 44)הרי [והשמיט
הטועה  שכל בתורה, מפורש שאינו בדבר שיהיה שצריך
כן  ואם הגוף, כל כעוקר הוא הרי בתורה המפורש בדבר
שיעקרו  לא וכו' מקצת לבטל "ויורו שכתב מה בכלל הוא

הגוף"]. רבנן 46)ששגגו.45)כל "תנו ה. שם ברייתא
לומר  תלמוד חייבין יהיו יכול הורו מה וטעו שהורו ידעו

החוטאין". שיודעו ולא החטאת", "ונודעה יד) ד, (ויקרא

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨

.à˙Á‡ ¯ÒÁ Ì‡ „ˆÈk2e¯‡aL ÌÈÎ¯c‰ ÏkÓ3- ≈«ƒ»≈««ƒ»«¿»ƒ∆≈«¿
˙Èa e¯B‰L È¯‰ ?ÌÈOBÚ‰ e·iÁ˙ÈÂ ÔÈc ˙Èa e¯ËtÈƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¬≈∆≈

ÌÈË·M‰ ÔÓ „Á‡ ÏL ÔÈc4‰·w‰ ·ÏÁL Ì‰Ï5 ƒ∆∆»ƒ«¿»ƒ»∆∆≈∆«≈»
¯zÓ6ÌÓB˜Ó ÈL‡ e‰eÏÎ‡Â ,7˙Èa B˙B‡ - Ì‰Èt ÏÚ À»«¬»«¿≈¿»«ƒ∆≈

‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc8ÏÚ ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»«
·l‰ ÌcL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙‚‚Lƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ«»∆««≈

¯zÓ9Ô‰nÚ ‰·ÈLÈ L‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,10„Á‡ ‰È‰L B‡ , À»¿…»»…¿ƒ»ƒ»∆∆»»∆»
ÔÈ¯„‰qa ‰pÓÓ ˙BÈ‰Ï Èe‡¯ BÈ‡ Ô‰Ó11‰È‰L ÔB‚k , ≈∆≈»ƒ¿¿À∆««¿∆¿ƒ¿∆»»

¯ÊÓÓ B‡ ¯‚12Ô˜Ê B‡13ÌÈa ‰‡¯ ‡lL B‡14‡ˆBiÎÂ ≈«¿≈»≈∆…»»»ƒ¿«≈
Ô‰a15Ì‰Èt ÏÚ ÌÚ‰ eOÚÂ ,16È¯‰ - ·l‰ Ì„ eÏÎ‡Â »∆¿»»»«ƒ∆¿»¿««≈¬≈

‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»
B˙‚‚L ÏÚ17˙È·a ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡L ÔÈpÓe . «ƒ¿»ƒ«ƒ∆≈«»¿«≈∆»¿≈

ebLÈ Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ?ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»∆∆¡«¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿
¯ÓB‚Â18?‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ Ôlk eÈ‰iL „ÚL ÔÈpÓe .19 ¿≈ƒ«ƒ∆«∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»

¯Ó‡pL20‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡Â21Ì‰Ï eÈ‰iL „Ú - ∆∆¡«¿ƒ≈≈≈»≈»«∆ƒ¿»∆
ÌÈÈÚk22Ôl‰Ïe .23‰Ó ;‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¿≈«ƒ¿«»≈¿»¿»≈»»

ÔÈÈe‡¯ Ôlk - ˙BLÙ ÈÈ„a ‰¯eÓ‡‰ ‰„Ú‰»≈»»¬»¿ƒ≈¿»À»¿ƒ
‰‡¯B‰Ï24BÊ ‰‚‚La ‰¯eÓ‡‰ ‰„Ú Û‡ ,25„Ú - ¿»»«≈»»¬»ƒ¿»»«

‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ Ôlk eÈ‰iL26Ú„ÈÂ ,e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»¿≈ƒ¿»«
ea¯Â ,Ìz‡ ÌÈÚBË :Ì‰Ï ¯Ó‡Â eÚhL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆»¿»«»∆ƒ«∆¿«

ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - e¯Èz‰Â ÌÈ¯Èzn‰ ÂÈÏÚ27ÏÎÂ , »»««ƒƒ¿ƒƒ¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚL ÈÓƒ∆»»«ƒ∆«»¿»ƒ«»¿»«

Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ;B˙‚‚L„Ú - ebLÈ ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿«
ÔÈ¯„‰q‰ Ïk ebLiL28B‡ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ „Á‡ Ú„È . ∆ƒ¿»««¿∆¿ƒ»«∆»ƒ««¿∆¿ƒ

‡ÏÂ e¯B‰Â ÏÈ‡B‰ ,e˜˙LÂ ÔÈ¯Èzn‰ eÚhL ÔËeÚÓƒ»∆»««ƒƒ¿»¿ƒ¿¿…
Ï‰w‰ ·¯a ‰‡¯B‰‰ ‰ËLÙe ˜ÏBÁ ÌL ‰È‰29È¯‰ - »»»≈»¿»«»»¿…«»»¬≈

iÁ ÔÈc ˙ÈaÔa¯wa ÔÈ·30.¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚL ÏÎÂ , ≈ƒ«»ƒ«»¿»¿…∆»»«ƒ∆»
e¯B‰L el‡ Èt ÏÚ eOÚ Ì‡ ,e˜˙ML el‡Â31È¯‰ - ¿≈∆»¿ƒ»«ƒ≈∆¬≈

ÔÈ·iÁ el‡32ÔÈc ˙È·a eÏz ‡lL ÈtÓ ,33Ì‡ ÔÎÂ . ≈«»ƒƒ¿≈∆…»¿≈ƒ¿≈ƒ
e˙Â e‡O34e¯Ó‡Â ¯·ca35‡ÏÂ ,‡e‰ ¯zÓ ‰Ê ¯·c : »¿¿»¿«»»¿»¿»»∆À»¿…

˙BOÚÏ Ìz‡ ÔÈ¯zÓ :Ì‰Ï e¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÚÏ e¯B‰36, »»¿…»¿»∆À»ƒ«∆«¬
‰OÚÂ CÏ‰Â ¯zÓ e¯ÓbL ˙Úa Ô‰Ó ÚÓBM‰ ÚÓLÂ¿»««≈«≈∆¿≈∆»¿À»¿»«¿»»
˙‡hÁ ·iÁ ‰OBÚ‰ Ïk È¯‰ - ÚÓMM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆»«¬≈»»∆«»«»
Ì‰Ï e¯B‰ ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙È·e ,‰Úe·¿̃»≈ƒ¿ƒ∆¬≈…»∆
ÏÚ Ï‰w‰ ËeÚÓ eOÚÂ e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙BOÚÏ Le¯Ùa¿≈«¬¿≈ƒ¿»ƒ«»»«
el‡Â ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ‰‚‚M‰ ‰Ú„BÂ Ì‰Ètƒ∆¿¿»«¿»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈
‡È·Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,ÔÈ·iÁ eOÚL ËeÚn‰«ƒ∆»«»ƒ¿»∆»¿∆»≈ƒ

B˙‡hÁ37. «»

העושין.1) ויתחייבו ביתֿדין שיפטרו אופנים שישנם יבאר
כנ"ל.2) "אחד", תימן: פי"ב.3)בכ"י ולא 4)למעלה

הלכה  פי"ב למעלה ראה ואחד, שבעים של הגדול ביתֿדין
מהלכות 5)ב. (פ"ז אסור והוא קשת, כמו העקום

ובהוריות  ה, הלכה להלן וראה ו). הלכה אסורות מאכלות
ה. הלכה להלן ובמשנהֿלמלך שאינם 6)ג. אףֿעלֿפי

שהרי  א) הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף עוקרים
זה  ואין החלב, כל ולא בלבד הקיבה חלב אלא התירו לא
 ֿ (לחם שם להלן ראה אסור, הקיבה שחלב בתורה מפורש

כאן). ראה 7)משנה ישראל, רוב זה שבט היה ואפילו
א. הלכה פי"ב שאינם 8)למעלה ה.) (הוריות כחכמים

להלן, וראה בלבד. הגדול ב"ד הוראת על אלא חייבין
חטאת  להביא ואחד אחד כל חייב ולפיכך ההלכה. בהמשך

שגגתו. על עוקרת 9)קבועה אינה זו שהוראה אףֿעלֿפי
התירה  לא שהרי שם), פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף
להלן  ראה בתורה, מפורש איסורו ואין בלבד, חלב דם אלא

(לחםֿמשנה). למעלה 10)שם וראה ד: הוריות משנה
רוצה  שלם, (בלעדו) מניינם היה "ואפילו ב. הלכה פי"ב

שם). בפיה"מ (רבינו ואחד" שבעים במשנה 11)לומר
מפסוק 12)שם. שנלמד ההלכה בהמשך להלן ראה

"מיוחסין". רק לסנהדרין ממנין שאין "מופלג 13)בתורה,
בנים  גידול צער כבר ששכח (כיון אכזריות" בו שיש בשנים

אות  מעמידין שאין לו:), סנהדרין רש"י ב - (פרק לב"ד ו
ב). הלכה סנהדרין אותו 14)מהלכות מושיבין שאין

ולא  אכזרי שהוא "משום שם). סנהדרין (הלכות לסנהדרין
(ראה  בנים" אהבת יודע שאינו לפי אדם, בני על ירחם
מושיבין  "אין לו: סנהדרין בברייתא הוא וכן שם). בפיה"מ
רבינו  הביא וכן בנים", לו שאין ומי וסריס זקן בסנהדרין
זקן  לא הסנהדרין בכל מעמידין "אין שם. סנהדרין בהלכות
מי  ולא אכזריות. בהן שיש מפני סריס, ולא בשנים מופלג
אחרים  בדפוסים אבל רחמן". שיהא כדי בנים, לו שאין
זה, ולפי בנים". ראה שלא "זקן כאן: רבינו בדברי בנוסח
הוא  וכן שם, במשנה הוא וכן אחד, הם בנים ראה ולא זקן

שם. המשניות הגבעונים,15)בפירוש (=מבני נתין כגון
- מים ושואבי עצים לחוטבי ונתנם יהושע עליהם שגזר
שאין  רוקח). (מעשה שם במשנה הנזכר כג) ט, יהושע

מיוחסין. רק אלא בב"ד או 16)מושיבין העם כל כלומר,
ב). הלכה פי"ב למעלה (ראה העם שם.17)רוב במשנה

דברי 18) המשך ה. במשנה (שם שבט אותו עדת ולא
צריך 19)חכמים). וכן שלימה, בבא כאן שנשמטה נראה

ומנין  עמהם], הישיבה ראש שיהיה שעד "[ומנין להיות:
שלמד  מפני יחד [וכללם להוראה". ראויין כולם שיהיו שעד
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וראה  להלן]. ראה העדה"), ("מעיני אחד מפסוק שניהם
ר"ב. מעשה ובהגהות ֿ 20)בלחםֿמשנה עבודה בשגגת

העדה".21)זרה. מעיני אם "והיה שם: בפסוק
שהוא 22) עמהם ישיבה ראש שיהיה צריך לפיכך כלומר,

וראה  ד). הלכה פ"ד הוריות (ירושלמי לעדה עינים עשוי
מפני  אחר, טעם נתנו שם ובבבלי ר"ב. ומעשה לחםֿמשנה
(ראה  למזיד קרובים הם והרי למדו, ולא ללמוד להם שהיה

רב). בי קרי זיל ד"ה ד. שם נפשות.23)ברש"י בדיני
נחמן 24) רב ואמר אתך", "ונשאו כב) יח, (שמות שנאמר

ראויים  שיהיו לך", בדומין "אתך ד:) (הוריות יצחק בר
כתב 25)להוראה. וכן העדה", מעיני אם "והיה היינו

(שם) ורש"י יח. הערה למעלה וראה שם. בפיה"מ רבינו
ישראל  עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא כאן האמורה עד כתב

כאן. לחםֿמשנה וראה ד:26)ישגו", שם משנה
שם.27) ג:28)במשנה שם למעלה 29)בגמרא ראה

ב. הלכה מאה 30)פי"ב יונתן, ר' "אמר שם: בהוריות
כל  ואם שנאמר: כולן, שיורו עד חייבין אין להורות שישבו
ידע  אפילו דבריו, ולפי כולן". שישגו עד ישגו, ישראל עדת
דבריו, דוחה שם הגמרא אבל פטורין, ושתק מהן אחד
ושתק  שטעה מהן אחד ידע שאם בה שנשמע מברייתא

חייבין. טועים,31)שהם שהב"ד אף כי וחשבו שטעו
תלמיד) או ד"ה ב. שם (רש"י חכמים דברי לשמוע מצוה

חטאת. שחייבין לשוגגין, נחשבים הם קרבן 32)ולפיכך
ציבור  של דבר העלם פר מביאין ב"ד כי אף עצמן, בפני

שם). משנה 33)(במשנה טועים. הם ב"ד כי ידעו שהרי
פיהן  על ועשה וכו' שטעו מהן אחד וידע ב"ד "הורו שם

בב"ד". תלה שלא מפני חייב, זה הרי הסנהדרין 34)וכו'
הדברים. מן באחד עצמם לבין בינם הגיעו 35)התווכחו

זה. בוויכוח סופית החלטה (שם מחלו 36)לידי בגמרא קת
שמספיק  או לעשות, אתם "מותרים לומר צריך אם ב.)
בלשון  כשמואל רבינו ופסק אתם". "מותרים אמרו אפילו
עד  חייבין ב"ד אין כי הראשון, בלשון דימי וכרב השני,
פי"ב  למעלה וראה לעשות", אתם "מותרין להן שיאמרו

ב. אחת 37)הלכה על לעבור ב"ד "הורו שם: במשנה
על  שוגג ועשה היחיד והלך בתורה, האמורות מצוות מכל
ב:) (שם ובגמרא בב"ד", שתלה מפני פטור וכו' פיהם
חכמים  אבל יהודה, ר' דברי זו שמואל אמר יהודה רב "אמר
רבינו  ופסק חייב". ביתֿדין בהוראת שעשה יחיד אומרים

כחכמים.

.áÔ˙‡¯B‰a eOÚL ÔÓˆÚ ÔÈ¯„‰q‰Â38ÔÈ‡ - ¿««¿∆¿ƒ«¿»∆»¿»»»≈»
Ï‰w‰ ·¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ39ıeÁ eOÚL ·¯‰ eÈ‰iL „Ú , ƒ¿»¿ƒ¿…«»»«∆ƒ¿»…∆»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈL‡ ·¯ eOÚ .ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ40ÏÚ ƒ««¿∆¿ƒ»…«¿≈∆∆ƒ¿»≈«
„Á‡ Ë·L ÌÈOBÚ‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡ Ì‰Èt41ÔÎÂ , ƒ∆««ƒ∆≈»ƒ≈∆∆»¿≈

Ï‰w‰ ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈË·M‰ ·¯ eOÚ Ì‡ƒ»…«¿»ƒ««ƒ∆≈ƒ«»»
ÌÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa -42eÈ‰ ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt ÔÈOBÚ‰Â , ≈ƒ«»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»

eÈ‰Â ,„Á‡Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL Ï‡¯OÈ ı¯‡ È·LBÈ¿≈∆∆ƒ¿»≈≈≈∆∆¿∆»¿»
„Á‡Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LÏL ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰a ÔÈOBÚ‰»ƒ¿»«≈ƒ¿≈∆∆¿∆»
Èa ÌÈOBÚ‰ eÈ‰L B‡ ,„·Ïa ‰„e‰È Èa Ôlk È¯‰Â«¬≈À»¿≈¿»ƒ¿«∆»»ƒ¿≈
ÛÏ‡ ‰‡Ó Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ Ôlk ÌÈË·L ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒÀ»««ƒ∆≈»∆≈»∆∆
Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ ÏÎÂ ,ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa È¯‰ -¬≈≈ƒ«»ƒ¿»»ƒ«ƒ∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ È·LBÈ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .ÔÈ¯eËt43, ¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«¿≈»»»∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ‡l‡ Ï‰˜ Èe¯˜ ÔÈ‡L44Ë·LÂ . ∆≈»»»∆»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿≈∆

ÔÈÚÏ ÌÈË·L ÈLk ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ ÌÈ¯Ù‡Â ‰MÓ¿«∆¿∆¿«ƒ≈»¬ƒƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿»
‰f‰45„Á‡ Ë·L Ì‰ÈL ‡l‡ ,46. «∆∆»¿≈∆≈∆∆»

עצמן.38) בהוראת מצטרפים 39)כלומר, אינם כלומר,
מחצית  רק שחטאו (כגון קהל רוב עמהם להוות הקהל עם
של  דבר העלם פר ב"ד שיתחייבו הסנהדרין) בלעדי הקהל
חטאת  קרבן להביא מהחוטאים ואחד אחד כל ועל ציבור,
מאיר  רבי ועשו, "הורו ג. שם בברייתא הוא כן עצמו. בפני
היא  שפלוגתתם פפא רב ומפרש מחייבין" וחכמים פוטר,
הציבור, את פוטר מאיר שרבי ציבור, לרוב משלים ב"ד אם
שב"ד  משום לעצמו, קרבן ואחד אחד כל יביאו שלא
של  דבר העלם פר להביא ב"ד וחייבים ציבור, לרוב משלים
(כולל  מהחוטאים ואחד אחד לכל מחייבין וחכמים ציבור,
משום  לעצמו, קרבן להביא מהסנהדרין), ואחד אחד כל גם
קרבן  מביאין ב"ד ואין ציבור, לרוב משלים ב"ד שאין

כחכמים. רבינו ופסק ציבור. של דבר ראה 40)העלם
חוצה  יושבי על משגיחין ש"אין ההלכה בהמשך להלן

א.41)לארץ". הלכה פי"ב למעלה להביא 42)ראה
ציבור. של דבר העלם מתחשבים 43)קרבן אין כלומר,

קהל. ומיעוט קהל רוב בענין חוץֿלארץ בתושבי
(ויקרא 44) כתוב ציבור של דבר העלם קרבן אצל כלומר,

אסי, רב "אמר ג. ובהוריות הקהל", "והקריבו יד) ד,
שנאמר  ישראל, ארץ יושבי רוב אחר הלך ובהוראה

ה  בעת שלמה "ויעש סה) ח, וכל (מלכיםֿא, החג את היא
ה' לפני מצרים נחל עד חמת מלבוא גדול קהל עמו ישראל
חמת  מלבוא גדול קהל עמו, ישראל וכל כתיב מכדי וגו'",
ארץ  (=בני הני שמעֿמינה - לי? למה מצרים, נחל עד
לא  חוצהֿלארץ) (=בני הנך אבל קהל, דאיקרי הוא ישראל)
יג) ד, (ויקרא נאמר הוראה בשגגת כאן והרי קהל". איקרי

הקהל". מעיני דבר מנשה 45)"ונעלם שבטי חטאו שאם
אין  הקהל, מיעוט והם שבטים, חמשה עוד ועמהם ואפרים,
רוב  כאן שאין ציבור, של דבר העלם קרבן להביא חיוב
שבט  כל (שחייבין רובו או הקהל כל חטאו אם וכן שבטים.
פר  בלבד, פרים עשר שנים אלא מביאין אין קרבן) ושבט
פי"ב  למעלה ראה אחד, קרבן ומנשה ולאפרים שבט, לכל

א. מח,46)הלכה (בראשית שנאמר שמה ו: שם כרבא,
רק  היינו לי", יהיו ושמעון כראובן ומנשה "אפרים הֿו)
בנחלתם" יקראו אחיהם שם "על שם שנאמר כמו לנחלה,

אחר. לדבר ולא הוקשו, לנחלה -

.âÔÈa¯Ó ÌÈOBÚ‰ eÈ‰47ÔÈËÚeÓe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa48 »»ƒ¿Àƒƒ¿««≈¿»ƒ
ÈËÚeÓ B‡ ,‰ÚÈ„È ˙ÚLaÔ49ÔÈa¯Óe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa50 ƒ¿«¿ƒ»»ƒƒ¿««≈¿¿Àƒ

‰OÚn‰ ˙ÚL ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ‰ÚÈ„È ˙ÚLa51. ƒ¿«¿ƒ»«…≈««¿«««¬∆

הקהל.47) רוב החוטאים 48)כלומר, מן חלק שמתו כגון
הקהל. מיעוט אלא אינם שמעתה באופן החטא, שנודע לפני

הקהל.49) שלא 50)מיעוט מהקהל חלק שמתו כגון
הקהל. רוב החוטאים מהווים שמעתה באופן חטאו,

רוב 51) החטא בשעת החוטאים היו שאם החטא, שעת אחר
לעצמו. קרבן מביא ואחד אחד וכל פטורים ב"ד הקהל,
לענין  י. הוריות במשנה ר"ש על שחולקים כחכמים ופסק
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גם  חולקים הם כי אמרו ג. שם ובגמרא משיח, וכהן נשיא
זה. בענין

.ãÌÈ·ÏÁ‰ ÔÓ ·ÏÁa ÔÈc ˙Èa e¯B‰52,¯zÓ ‡e‰L ≈ƒ¿≈∆ƒ«¬»ƒ∆À»
e‡ËÁL Ì‰Ï Ú„BÂ ,Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ ËeÚÓ ÏÎ‡Â¿»«ƒ«»»«ƒ∆¿«»∆∆»¿

Ô‰a e¯ÊÁÂ53˙ÈBÏt ‰¯Ê ‰„B·ÚL e¯B‰ Ck ¯Á‡Â , ¿»¿»∆¿««»∆¬»»»¿ƒ
˙¯zÓ54ÏÚ ¯Á‡ ËeÚÓ ‰¯Ê ‰„B·Ú d˙B‡ „·ÚÂ , À∆∆¿»«»¬»»»ƒ«≈«

- ·¯ eÈ‰È ÌÈ„·BÚÏ ÌÈÏÎB‡‰ eÙ¯ËˆiLÎe ,Ì‰Ètƒ∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿…
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰55‰ÚÈ„È Ô‰Ï ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆»¿»»∆¿ƒ»

ÌÈ˙Èa56˙Èa ‰¯Bn‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«∆≈
„Á‡ ÔÈc57‰lÁz ‰¯B‰L ÔÈc ˙Èa ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;58, ƒ∆»¬»ƒ≈≈ƒ∆»¿ƒ»

¯Á‡ „ÓÚÂ59e¯B‰Â60ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ ÔÈ‡ -61.el‡Ï ¿»««≈¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»≈

עוקר 52) זה שאין מותר, שהוא הקיבה חלב על שהורו כגון
הלכה  ולמעלה א, הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף

החלבים. כל התירו לא שהרי שם.53)א), בגמרא הוא כן
מיעוט  ועשו מותר, חלב ב"ד "הורו הראשונה: באיבעיא
וכו'" מהו אחר, מיעוט ועשו והורו בהן, ב"ד וחזרו הקהל,
בעבודהֿזרה", ומיעוט בחלב "מיעוט להו איבעיא ואחרֿכך

בהן". ב"ד ב"חזרו זה שגם גוף 54)ומשמע עקרו שלא
שהרי  ב), הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי עבודהֿזרה

עבודהֿזרה. מיני כל התירו ואחד 55)לא אחד כל שאין
הוא  זה ודבר ב"ד. על הוא והחיוב עצמו, בפני חטאת מביא
שאינו  "נראה רבינו אבל בתיקו, הדבר ונשאר ג. שם איבעיא
שאלה  עם זו שאלה שמשיבין אלא תיקו, כאן גורס
אידי  אםֿתמציֿלומר כלומר, באםֿתמציֿלומר. שאחריה,
כל  ידעת וכבר וכו' ומתו ב"ד הורו הוא, כרת ואידי
שם, (מאירי מקומות" ברוב היא הלכה שבאםֿתמציֿלומר,
ובאור  המשנה במרכבת בכסףֿמשנה, בראב"ד, וראה
של  הב"ד: מביאין קרבן איזה בזה, חולקים ויש  שמח).
גם  שניהם, שמביאים אומרים ויש חלב. של או עבודהֿזרה
שם). ובמאירי בתוספות (ראה חלב של וגם עבודהֿזרה של

למעלה.56) וגם 57)כמבואר עבודהֿזרה על גם שהורו
חלב. החלב.58)על אחר.59)על על 60)ב"ד

שעבד 61)עבודהֿזרה. המיעוט עם חלב, שאכל המיעוט
ואחד  אחד כל אלא קהל, רוב ביחד להוות עבודהֿזרה,
שם  נפשטה שלא בעיא והיא עצמו, שגגת על קרבן מביא
למי  אלא אינו שזה שם, אמרו אבל בכסףֿמשנה ). (ראה
ה. שם במשנה שמעון ר' (=היינו מייתי ציבור שסובר
שכל  עלֿכרחינו ואםֿכן מיוחד, פר מביאים שב"ד שסובר
תיבעי  לא שם) המשנה מרכבת - הביתֿדין עבור הם הפרים
הלכה  פי"ב למעלה פסק ורבינו (שם), כבר אינם שהרי לך
ושבט  שבט שכל שם שכתב ומה החייבים, הם ב"ד כי א,
מאירי  (ראה הב"ד בשביל מביא שהציבור היינו פר, מביא

שם). פי"ב ובכסףֿמשנה במשנה, ד: הוריות

.ä62ÔB‚k ,„Á‡ ¯·„a ÌÈÈc‰ Èza ÈL e¯B‰ elÙ‡¬ƒ¿≈»≈«ƒƒ¿»»∆»¿
Ì„Â Ì„ B‡ ·ÏÁÂ ·ÏÁ63.64ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ ≈∆»≈∆»»»¿≈ƒ…»»ƒ
‰‡¯B‰‰ Èt ÏÚ ÔÈ‚‚BL65ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ¿ƒ«ƒ«»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿»

·ÏÁ ÏÎ‡Ï ÔÈc ˙Èa e¯B‰ ?„ˆÈk .ÔÈ·iÁ ÌÈOBÚ‰»ƒ«»ƒ≈«≈ƒ∆¡…≈∆
Blk ‰·w‰66·ÏÁLÂ eÚhL Ï‰w‰ ÔÓ „Á‡ Ú„ÈÂ , «≈»À¿»«∆»ƒ«»»∆»¿∆≈∆

ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰L ,Ô˙‡¯B‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â ,¯eÒ‡ ‰·w‰«≈»»«¬»ƒ¿≈»»»∆»»∆«

ÔzÚc67Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈc ˙ÈaÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆnL «¿»∆ƒ¿»ƒ¿…«ƒ≈ƒ««ƒ∆≈
ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ÏÎB‡‰ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚBËƒ¬≈∆»≈«»«»¿»«

B˙ÏÈÎ‡68Ì‰Èt ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÔÈÓÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â ,69. ¬ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««¿ƒ«ƒ∆
ÌÎÁ eÚhL Ú„iL ‰Ê ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«∆»»»
ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L „ÈÓÏz B‡«¿ƒ∆ƒƒ««»»¬»ƒ»»«»»∆

¯eËt ‰Ê È¯‰ -70‰ÚÈ„È ÔÈ¯eq‡a B˙ÚÈ„È ÔÈ‡L , ¬≈∆»∆≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»
Ì‡ ÔÎÂ .Ì‰Èt ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÏÏÎÏ Û¯ËˆÓe ,˙È‡cÂ«»ƒƒ¿»≈ƒ¿««¿ƒ«ƒ∆¿≈ƒ

eÚhL Ú„È ‡Ï71ÔnL ÏÎ‡Ï Ôek˙Â ,72·ÏÁÂ73ÏÎ‡Â , …»«∆»¿ƒ¿«≈∆¡…À»¿≈∆¿»«
‰·w‰ ·ÏÁ74·ÏÁ ‡e‰L Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ,e‰e¯Èz‰L ≈∆«≈»∆ƒƒ¿…»«∆≈∆

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·w‰75,B˙‚‚L ÈtÓ B˙ÏÈÎ‡L ÈtÓ ; «≈»¬≈∆«»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»
ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÔÈÓÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â .‰‡¯B‰‰ ÈtÓ ‡Ï…ƒ¿≈«»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««¿ƒ«

Ì‰Èt76‰È‰zL „Ú - ‰‚‚La ÌÚ‰ ÏÎÏ :¯Ó‡pL , ƒ∆∆∆¡«¿»»»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆
ÏkÏ ˙Á‡ ‰‚‚L77·ÏÁ ÏÎ‡Â BÓˆÚa ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ . ¿»»«««…¿≈ƒ»»¿«¿¿»«≈∆

tÓ ‡l‡ Ô˙‡¯B‰ ÈtÓ ‡Ï B¯Èz‰Ï e¯B‰L ‰·w‰È «≈»∆¿«ƒ…ƒ¿≈»»»∆»ƒ¿≈
ÈÙa ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - BzÚ„a ¯zÓ ‡e‰L∆À»¿«¿¬≈∆«»«»¿»ƒ¿≈

BÓˆÚ78¯eËt - ÔÈc ˙È·a ‰ÏBz‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .79, «¿∆«¿»»«∆¿≈ƒ»
·iÁ‰ ÏÎÂ ;eÈnL ÌÈÎ¯c‰ Ïk ÌL eÈ‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿»»«¿»ƒ∆»ƒ¿»««»

ÌÈ‚‚BM‰ ·¯Ï Û¯ËˆÓ BÈ‡ - BÓˆÚ ÈÙa80. ƒ¿≈«¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ

שייך 62) דלהלן והא הלכה, ציון כאן אין תימן בכ"י
היו  לא אם "וכן המלים לפני להלן ההלכה וציון למעלה,
שמח. אור הגיה וכן רומי. בדפוס נראה וכן העושים".

דינים,63) בתי שני בהוראת שם בגמרא האיבעיא שהרי
וראה  מצטרפים. שאין רבינו ופסק וחלב, בחלב היא

וכן 64)למעלה. רומי, בדפוס נראה וכן תימן, בכ"י כן
שמח. אור הב"ד.65)הגיה שע"י 66)של בחלב כי

כמו  משוך חוט והוא באכילה, מותר שהוא חלק יש הקיבה
ראה  קשת, כמו עקום והוא באכילה שאסור חלק ויש יתר.
שכל  הורו והב"ד ו. הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפ"ז
א). ג, יוסף (שער באכילה מותר הקיבה שע"ג החלב

רקח).67) (מעשה דעתו על ב.68)צ"ל הוריות משנה
ראוי  והוא תלמיד או שטעו מהן אחד וידע ב"ד, "הורו
(=קרבן  חייב זה הרי וכו' פיהן על ועשה והלך להוראה
שחשב  אמרו שם: ובגמרא בב"ד", תלה שלא מפני לעצמו)
ולפיכך  טועים. שהם שידע אףֿעלֿפי מב"ד לשמוע שמצוה
אינו  וגם טועים, שהם ידע שהרי בב"ד, לתולה נחשב אינו
קרבן  וחייב חכמים, דברי לשמוע שמצוה טעה שהרי מזיד

אינו 69)לעצמו. הקהל, מחצית החוטאים היו אם כלומר,
הקהל. רוב לעשותם אליהם זה שם 70)מצטרף בגמרא

תלמיד  או שטעו מהן אחד "וידע המשנה: דברי על אמרו
או  הדבר) (=למד גמיר או להיות שצריך להוראה", וראוי
ולא  גמיר לא הוא אם אבל דבר), מתוך  דבר (=מבין סביר

בביתֿדין. תולה הוא הרי הארץ"), (="עם ב"ד,71)סביר
הקיבה. חלב היתר.72)להתיר זו 73)של תיבה

איננה. תימן ובכ"י שומן.74)מיותרת, שזהו חשב אלא
שאם 75) שם. רבא אמר כאיכאֿדאמרי עצמו, בפני קרבן

חייב. ואכלו בשומן חלב לו שיהיו 76)נתחלף להשלים,
(שם). קהל רוב שם.77)החוטאים בגמרא הוא כן

(78- חייב בעצמו התולה הכלל, "זה אמרו: שם: בגמרא
שאינו  האומר שהוא רבינו ומפרש בהוראה". מבעט לרבות
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 ֿ (כסף מותר שזה יודע עצמו הוא אלא להוראתן, צריך
ספר). וקרית שם.79)משנה, רוב.80)משנה שיהיו

(כסףֿמשנה). פשוט" דבר "וזה

.åÔB„Êa ¯eÒ‡‰ ¯·c ¯Èz‰Ï ÔÈc ˙Èa e¯B‰81eOÚÂ , ≈ƒ¿«ƒ»»»»¿»¿»
ÔÓ ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa - ‰‚‚La Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰«»»«ƒ∆ƒ¿»»≈ƒ¿ƒƒ

ÔÈ„ÈÊÓ Ô‰L ÈtÓ ,Ôa¯w‰82ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , «»¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ¿»∆»¿∆»ƒ
ÈtÓ ,BÓˆÚ ÈÙa Ôa¯˜ ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰»ƒ«ƒ∆«»»¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿≈

‚‚BL ‡e‰L83Ï‰w‰ eÚ„ÈÂ ,‰‚‚La ÔÈc ˙Èa e¯B‰ . ∆≈≈ƒƒ¿»»¿»¿«»»
eÚhL84Ô‰Ó Ïa˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡LÂ85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â , ∆»¿∆≈»¿«≈≈∆¿««ƒ≈

ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡Â el‡ - Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ eOÚ»«»»«ƒ∆≈»≈¿ƒƒ
Ôa¯w‰86Ï‰w‰ eOÚ ‡Ï È¯‰L - ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa . «»¿»≈ƒ¿ƒ∆¬≈…»«»»

ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈOBÚ‰ ÏÎÂ ;Ì˙ÚË‰L Ô˙‡¯B‰ ÈtÓƒ¿≈»»»∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿ƒƒ
Ì‰ ÔÈ„ÈÊnL ÈtÓ - Ôa¯w‰87eÚhL eÚ„È È¯‰L , «»¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ≈∆¬≈»¿∆»

.˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»«¬

להתיר.81) הורו ואףֿעלֿפיֿכן אסור שהדבר שידעו
ישגו",82) ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא נאמר והרי

"ואעפ"י  במשנה). ד: הוריות (רש"י בב"ד שוגגין בעינן
פטורין, בא, היה ב"ד ולשם הואיל בא, היה ציבור שמשל
(מאירי  שמם" על הבא לקרבן מקום ואין הם מזידין שהרי

ועשו 83)שם). מזידין וכו' ב"ד "הורו ד: שם משנה
ושעירה". כשבה הקהל) מן ואחד אחד (=כל מביאין שוגגין

מצוה 85)הב"ד.84) אין טעות שבמקום גם ידעו כלומר,
חכמים. דברי (=הב"ד)86)לשמוע "שוגגין שם: משנה

פטורין". אלו הרי מזידין, (=הקהל) הקרבן 87)ועשו ואין

א. הלכה פ"א למעלה ראה השוגג, על אלא בא

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
כל 1) ועשו תורה מגופי גוף לעקור והורו ששגגו ב"ד יבאר

פיהם. על העם

.à,‰¯Bz ÈÙebÓ Ûeb ¯˜ÚÏ e¯B‰Â e‚‚ML ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿«¬…ƒ≈»
„Á‡ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa - Ì‰Èt ÏÚ ÌÚ‰ Ïk eOÚÂ¿»»»»«ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿»∆»
:¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ÌÈOBÚ‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ»ƒ«»«»¿»∆∆¡«

.Ûeb‰ Ïk ‡ÏÂ - ¯·c ÌÏÚÂ¿∆¿«»»¿…»«

.á˙ˆ˜Ó Ïh·Ï e¯BiL „Ú ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈≈ƒ«»ƒ«∆¿«≈ƒ¿»
‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe¿«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»¿…»ƒ«»
,Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa eÈ‰È Ck ¯Á‡Â ,ÌÈ¯‡·Óe¿…»ƒ¿««»ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»¿»
e¯B‰Â e‚‚L ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰Â¿»ƒ«ƒ∆¿ƒ≈«»¿¿
‡ÈˆB‰Ï ¯znL B‡ ,‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ˙BÂÁzL‰Ï ¯znL∆À»¿ƒ¿«¬«¬»»»∆À»¿ƒ

‡ ,˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó˙¯ÓBL ÏÚ ‡B·Ï ¯znL B ≈¿ƒ¿¿«»∆À»»«∆∆
˙aL ÔÈ‡ :e¯Ó‡L ÈÓk el‡ È¯‰ - ÌBÈ „‚k ÌBÈ¿∆∆¬≈≈¿ƒ∆»¿≈«»
‰c ÔÈ‡ B‡ ,‰¯Bza ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÈ‡ B‡ ,‰¯Bza«»≈¬»»»«»≈ƒ»
˙‚‚L ‰Êa ‡ˆBiÎÂ BÊ ÔÈ‡Â ,Ûeb‰ Ïk e¯˜ÚL ,‰¯Bza«»∆»¿»«¿≈¿«≈»∆ƒ¿«
ÏÎÂ ,Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt CÎÈÙÏ .‰ÁÎL ‡l‡ ‰‡¯B‰»»∆»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒƒ«»¿»¿»
Ì‡ Ï·‡ .BÓˆÚ ÈÙa ˙‡hÁ ·iÁ Ô‰Èt ÏÚ ‰OBÚ‰»∆«ƒ∆«»«»ƒ¿≈«¿¬»ƒ
‡e‰ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ :e¯Ó‡Â e¯B‰Â eÚË»¿¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿
˜¯Bf‰ Ï·‡ ,BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ Ï‡ :¯Ó‡pL ,·iÁL∆«»∆∆¡««≈≈ƒƒ¿…¬»«≈
˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ·‡ e¯˜ÚL B‡ ,¯zÓ ËÈLBn‰ B‡«ƒÀ»∆»¿»≈¬¿»

eÚË Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ dÈ‡L e¯B‰Â¿∆≈»¿»»¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ»
ÌÈ„È ËeMÙa ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ‰ÂÁzLn‰ :e¯Ó‡Â¿»¿«ƒ¿«¬∆«¬»»»¿ƒ»«ƒ
Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙ ‡Ï :Ba ¯Ó‡pL ,·iÁ‰ ‡e‰ ÌÈÏ‚¯Â¿«¿«ƒ««»∆∆¡«…ƒ¿«¬∆¿≈
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLt ‡ÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ Ú¯Bk‰ Ï·‡ ,¯Á‡«≈¬»«≈««»»∆¿…»«»»¿«¿»
eÚË Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ¯zÓ ‡e‰ È¯‰¬≈À»¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ»
Ìc ‰˙‡¯L ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL ÏÚ ‡a‰ :e¯Ó‡Â¿»¿«»«∆∆¿∆∆∆»¬»»
‰˙‡¯ Ï·‡ ,d·BÊ ÈÓÈ Ïk :¯Ó‡pL ,·iÁ ‡e‰ ÌBia««»∆∆¡«»¿≈»¬»»¬»
ÈnL ,e¯Ó‡Â e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ ;‰ÈÏÚ ‡B·Ï ¯zÓ ‰ÏÈla««¿»À»»»∆»¿≈ƒ¿»¿∆ƒ
L¯ÙÏ ¯zÓ LÈÓLz ˙ÚLa ‰c BzL‡ ‰O¯tL∆≈¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒÀ»ƒ¿
Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ‰M˜˙Ó ‡e‰Lk ‰pnÓƒ∆»¿∆ƒ¿«∆¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ
‡e‰ ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡ˆiL Ìc ÏÎB‡‰L ,e¯Ó‡Â eÚË»¿»¿∆»≈»∆»»ƒ¿«¿ƒ»
.ÌÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ¯zÓ ·l‰ Ìc ÏÎB‡‰ Ï·‡ ,·iÁ‰««»¬»»≈««≈À»¬≈≈«»ƒ
·¯ eOÚÂ Ô‰a e¯B‰ Ì‡ ,el‡ ˙BiÚËa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈¿»À≈ƒ»∆¿»…
Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈc ˙È·e ,ÔÈ¯eËt - Ô‰Èt ÏÚ Ï‰w‰«»»«ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ»¿»

.Ô˙‚‚L ÏÚ«ƒ¿»»

.â‰nÁ‰ ˙Èqk˙pL ÈÙÏ ,˙aM‰ ‡ˆiL ÔÈc ˙Èa e¯B‰≈ƒ∆»»««»¿ƒ∆ƒ¿«≈««»
‰‡¯B‰ BÊ ÔÈ‡ - ‰Á¯Ê Ck ¯Á‡Â ,‰nÁ ‰Ú˜ML en„Â¿ƒ∆»¿»«»¿««»»¿»≈»»
ÔÈc ˙Èa Ï·‡ ,·iÁ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚL ÏÎÂ ,˙eÚË ‡l‡∆»»¿»∆»»¿»»«»¬»≈ƒ
,‡Op‰Ï LÈ‡ ˙L‡ ÔÈc ˙Èa e¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eËt¿ƒ¿≈ƒƒƒ≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ»≈
‡a Ck ¯Á‡Â ,dÏÚa ˙nL Ì‰ÈÙa e„ÈÚ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆≈ƒƒ¿≈∆∆≈«¿»¿««»»
dÏÚ·e ‰M‡‰Â ,˙eÚË ‡l‡ ‰‡¯B‰ BÊ ÔÈ‡ - dÏÚa«¿»≈»»∆»»¿»ƒ»«¿»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ ÔÈ·iÁ ÔB¯Á‡‰»«¬«»ƒ«»«ƒ¿»»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

.ã‰‚‚La e¯B‰L ÔÈc ˙Èa‡ËÁ ÏL BÓˆÚ eÁÎLÂ ≈ƒ∆ƒ¿»»¿»¿«¿∆≈¿
e‡ËÁL È‡cÂa ÌÈÚ„BÈ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba e¯B‰L∆««ƒ∆≈¿ƒ¿««∆»¿
ÌÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÌÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰‚‚Laƒ¿»»¿««ƒ∆»»ƒƒ»¿¿ƒ
ÌÈOBÚ‰Â ,ÔÈ¯eËt Ì‰ - eÏ Ì˙È¯B‰ CÎÂ CÎa :Ô‰Ï»∆¿»»»≈∆»≈¿ƒ¿»ƒ
‰Ú„BÂ :¯Ó‡pL ;ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ«ƒ∆«»ƒƒ¿≈«¿»∆∆¡«¿¿»
B˙B‡ eÚÈ„BiL ‡Ï - ‰ÈÏÚ e‡ËÁ ¯L‡ ˙‡hÁ‰««»¬∆»¿»∆»…∆ƒ
‰·w‰ Èab ÏÚL ·ÏÁ e¯Èz‰Â e‚‚L ?„ˆÈk .ÌÈ‡ËBÁ‰«¿ƒ≈«»¿¿ƒƒ≈∆∆««≈«≈»
‰‡¯B‰a e‚ML eÚ„iL ¯Á‡Â ,ÌÚ‰ ·¯ e‰eÏÎ‡Â«¬»…»»¿««∆»¿∆»¿»»
B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÌÈ·iÁL ¯·„ e¯Èz‰LÂ¿∆ƒƒ»»∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»
e¯Èz‰ ÌÈ·ÏÁ‰ ˙ˆ˜Ó Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ«»¿»ƒ¿«≈»∆ƒƒ¿»«¬»ƒƒƒ
ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - e¯Èz‰ ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó B‡ƒ¿»«»ƒƒƒ¬≈≈¿ƒ¿»ƒ

.‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L∆»«≈ƒ«»¿»

.äÔÈa ,Ô˙‚‚L Ì‰Ï ‰Ú„BÂ ‰‚‚La e¯B‰L ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿»»¿¿»»∆ƒ¿»»≈
ÈÙk ‰OBÚ‰ Ïk ,e‡È·‰ ‡lL ÔÈa Ô˙¯tk e‡È·‰L∆≈ƒ«»»»≈∆…≈ƒ»»∆¿ƒ
È¯‰ - eÚ„iL ¯Á‡Ó ¯eav‰ ·¯a ‰ËLtL Ô˙‡¯B‰»»»∆»¿»¿…«ƒ≈««∆»¿¬≈
ÏÎa Ï‡LÏ BÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ;ieÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê∆≈ƒ»»»ƒ¿»»ƒ¿…¿»
È¯‰ - Ï‡L ‡ÏÂ ÔÈc ˙È·a eLcÁ˙pL ÌÈ¯·c ÏÚ ˙Ú≈«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈ƒ¿…»«¬≈
‰na .‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓk ‰Ê∆¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»»…»»«∆
;‰È„na ÔÈc ˙Èa ÌÚ ‰È‰L ÈÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆»»ƒ≈ƒ«¿ƒ»
Û‡ ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ CÏ‰Â ‰‡¯B‰‰ ‰‡¯L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆»»«»»¿»«ƒ¿ƒ»«∆∆«
Ô‰a ‰ÏzL ÈtÓ ,¯eËt - eÚ„iL ¯Á‡ ‰OÚL Èt ÏÚ«ƒ∆»»««∆»¿»ƒ¿≈∆»»»∆
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גם  חולקים הם כי אמרו ג. שם ובגמרא משיח, וכהן נשיא
זה. בענין

.ãÌÈ·ÏÁ‰ ÔÓ ·ÏÁa ÔÈc ˙Èa e¯B‰52,¯zÓ ‡e‰L ≈ƒ¿≈∆ƒ«¬»ƒ∆À»
e‡ËÁL Ì‰Ï Ú„BÂ ,Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ ËeÚÓ ÏÎ‡Â¿»«ƒ«»»«ƒ∆¿«»∆∆»¿

Ô‰a e¯ÊÁÂ53˙ÈBÏt ‰¯Ê ‰„B·ÚL e¯B‰ Ck ¯Á‡Â , ¿»¿»∆¿««»∆¬»»»¿ƒ
˙¯zÓ54ÏÚ ¯Á‡ ËeÚÓ ‰¯Ê ‰„B·Ú d˙B‡ „·ÚÂ , À∆∆¿»«»¬»»»ƒ«≈«

- ·¯ eÈ‰È ÌÈ„·BÚÏ ÌÈÏÎB‡‰ eÙ¯ËˆiLÎe ,Ì‰Ètƒ∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿…
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰55‰ÚÈ„È Ô‰Ï ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆»¿»»∆¿ƒ»

ÌÈ˙Èa56˙Èa ‰¯Bn‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«∆≈
„Á‡ ÔÈc57‰lÁz ‰¯B‰L ÔÈc ˙Èa ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;58, ƒ∆»¬»ƒ≈≈ƒ∆»¿ƒ»

¯Á‡ „ÓÚÂ59e¯B‰Â60ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ ÔÈ‡ -61.el‡Ï ¿»««≈¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»≈

עוקר 52) זה שאין מותר, שהוא הקיבה חלב על שהורו כגון
הלכה  ולמעלה א, הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף

החלבים. כל התירו לא שהרי שם.53)א), בגמרא הוא כן
מיעוט  ועשו מותר, חלב ב"ד "הורו הראשונה: באיבעיא
וכו'" מהו אחר, מיעוט ועשו והורו בהן, ב"ד וחזרו הקהל,
בעבודהֿזרה", ומיעוט בחלב "מיעוט להו איבעיא ואחרֿכך

בהן". ב"ד ב"חזרו זה שגם גוף 54)ומשמע עקרו שלא
שהרי  ב), הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי עבודהֿזרה

עבודהֿזרה. מיני כל התירו ואחד 55)לא אחד כל שאין
הוא  זה ודבר ב"ד. על הוא והחיוב עצמו, בפני חטאת מביא
שאינו  "נראה רבינו אבל בתיקו, הדבר ונשאר ג. שם איבעיא
שאלה  עם זו שאלה שמשיבין אלא תיקו, כאן גורס
אידי  אםֿתמציֿלומר כלומר, באםֿתמציֿלומר. שאחריה,
כל  ידעת וכבר וכו' ומתו ב"ד הורו הוא, כרת ואידי
שם, (מאירי מקומות" ברוב היא הלכה שבאםֿתמציֿלומר,
ובאור  המשנה במרכבת בכסףֿמשנה, בראב"ד, וראה
של  הב"ד: מביאין קרבן איזה בזה, חולקים ויש  שמח).
גם  שניהם, שמביאים אומרים ויש חלב. של או עבודהֿזרה
שם). ובמאירי בתוספות (ראה חלב של וגם עבודהֿזרה של

למעלה.56) וגם 57)כמבואר עבודהֿזרה על גם שהורו
חלב. החלב.58)על אחר.59)על על 60)ב"ד

שעבד 61)עבודהֿזרה. המיעוט עם חלב, שאכל המיעוט
ואחד  אחד כל אלא קהל, רוב ביחד להוות עבודהֿזרה,
שם  נפשטה שלא בעיא והיא עצמו, שגגת על קרבן מביא
למי  אלא אינו שזה שם, אמרו אבל בכסףֿמשנה ). (ראה
ה. שם במשנה שמעון ר' (=היינו מייתי ציבור שסובר
שכל  עלֿכרחינו ואםֿכן מיוחד, פר מביאים שב"ד שסובר
תיבעי  לא שם) המשנה מרכבת - הביתֿדין עבור הם הפרים
הלכה  פי"ב למעלה פסק ורבינו (שם), כבר אינם שהרי לך
ושבט  שבט שכל שם שכתב ומה החייבים, הם ב"ד כי א,
מאירי  (ראה הב"ד בשביל מביא שהציבור היינו פר, מביא

שם). פי"ב ובכסףֿמשנה במשנה, ד: הוריות

.ä62ÔB‚k ,„Á‡ ¯·„a ÌÈÈc‰ Èza ÈL e¯B‰ elÙ‡¬ƒ¿≈»≈«ƒƒ¿»»∆»¿
Ì„Â Ì„ B‡ ·ÏÁÂ ·ÏÁ63.64ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ ≈∆»≈∆»»»¿≈ƒ…»»ƒ
‰‡¯B‰‰ Èt ÏÚ ÔÈ‚‚BL65ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ¿ƒ«ƒ«»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿»

·ÏÁ ÏÎ‡Ï ÔÈc ˙Èa e¯B‰ ?„ˆÈk .ÔÈ·iÁ ÌÈOBÚ‰»ƒ«»ƒ≈«≈ƒ∆¡…≈∆
Blk ‰·w‰66·ÏÁLÂ eÚhL Ï‰w‰ ÔÓ „Á‡ Ú„ÈÂ , «≈»À¿»«∆»ƒ«»»∆»¿∆≈∆

ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰L ,Ô˙‡¯B‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â ,¯eÒ‡ ‰·w‰«≈»»«¬»ƒ¿≈»»»∆»»∆«

ÔzÚc67Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈc ˙ÈaÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆnL «¿»∆ƒ¿»ƒ¿…«ƒ≈ƒ««ƒ∆≈
ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ÏÎB‡‰ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚBËƒ¬≈∆»≈«»«»¿»«

B˙ÏÈÎ‡68Ì‰Èt ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÔÈÓÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â ,69. ¬ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««¿ƒ«ƒ∆
ÌÎÁ eÚhL Ú„iL ‰Ê ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«∆»»»
ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L „ÈÓÏz B‡«¿ƒ∆ƒƒ««»»¬»ƒ»»«»»∆

¯eËt ‰Ê È¯‰ -70‰ÚÈ„È ÔÈ¯eq‡a B˙ÚÈ„È ÔÈ‡L , ¬≈∆»∆≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»
Ì‡ ÔÎÂ .Ì‰Èt ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÏÏÎÏ Û¯ËˆÓe ,˙È‡cÂ«»ƒƒ¿»≈ƒ¿««¿ƒ«ƒ∆¿≈ƒ

eÚhL Ú„È ‡Ï71ÔnL ÏÎ‡Ï Ôek˙Â ,72·ÏÁÂ73ÏÎ‡Â , …»«∆»¿ƒ¿«≈∆¡…À»¿≈∆¿»«
‰·w‰ ·ÏÁ74·ÏÁ ‡e‰L Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ,e‰e¯Èz‰L ≈∆«≈»∆ƒƒ¿…»«∆≈∆

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·w‰75,B˙‚‚L ÈtÓ B˙ÏÈÎ‡L ÈtÓ ; «≈»¬≈∆«»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»
ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÔÈÓÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â .‰‡¯B‰‰ ÈtÓ ‡Ï…ƒ¿≈«»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««¿ƒ«

Ì‰Èt76‰È‰zL „Ú - ‰‚‚La ÌÚ‰ ÏÎÏ :¯Ó‡pL , ƒ∆∆∆¡«¿»»»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆
ÏkÏ ˙Á‡ ‰‚‚L77·ÏÁ ÏÎ‡Â BÓˆÚa ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ . ¿»»«««…¿≈ƒ»»¿«¿¿»«≈∆

tÓ ‡l‡ Ô˙‡¯B‰ ÈtÓ ‡Ï B¯Èz‰Ï e¯B‰L ‰·w‰È «≈»∆¿«ƒ…ƒ¿≈»»»∆»ƒ¿≈
ÈÙa ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - BzÚ„a ¯zÓ ‡e‰L∆À»¿«¿¬≈∆«»«»¿»ƒ¿≈

BÓˆÚ78¯eËt - ÔÈc ˙È·a ‰ÏBz‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .79, «¿∆«¿»»«∆¿≈ƒ»
·iÁ‰ ÏÎÂ ;eÈnL ÌÈÎ¯c‰ Ïk ÌL eÈ‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿»»«¿»ƒ∆»ƒ¿»««»

ÌÈ‚‚BM‰ ·¯Ï Û¯ËˆÓ BÈ‡ - BÓˆÚ ÈÙa80. ƒ¿≈«¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ

שייך 62) דלהלן והא הלכה, ציון כאן אין תימן בכ"י
היו  לא אם "וכן המלים לפני להלן ההלכה וציון למעלה,
שמח. אור הגיה וכן רומי. בדפוס נראה וכן העושים".

דינים,63) בתי שני בהוראת שם בגמרא האיבעיא שהרי
וראה  מצטרפים. שאין רבינו ופסק וחלב, בחלב היא

וכן 64)למעלה. רומי, בדפוס נראה וכן תימן, בכ"י כן
שמח. אור הב"ד.65)הגיה שע"י 66)של בחלב כי

כמו  משוך חוט והוא באכילה, מותר שהוא חלק יש הקיבה
ראה  קשת, כמו עקום והוא באכילה שאסור חלק ויש יתר.
שכל  הורו והב"ד ו. הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפ"ז
א). ג, יוסף (שער באכילה מותר הקיבה שע"ג החלב

רקח).67) (מעשה דעתו על ב.68)צ"ל הוריות משנה
ראוי  והוא תלמיד או שטעו מהן אחד וידע ב"ד, "הורו
(=קרבן  חייב זה הרי וכו' פיהן על ועשה והלך להוראה
שחשב  אמרו שם: ובגמרא בב"ד", תלה שלא מפני לעצמו)
ולפיכך  טועים. שהם שידע אףֿעלֿפי מב"ד לשמוע שמצוה
אינו  וגם טועים, שהם ידע שהרי בב"ד, לתולה נחשב אינו
קרבן  וחייב חכמים, דברי לשמוע שמצוה טעה שהרי מזיד

אינו 69)לעצמו. הקהל, מחצית החוטאים היו אם כלומר,
הקהל. רוב לעשותם אליהם זה שם 70)מצטרף בגמרא

תלמיד  או שטעו מהן אחד "וידע המשנה: דברי על אמרו
או  הדבר) (=למד גמיר או להיות שצריך להוראה", וראוי
ולא  גמיר לא הוא אם אבל דבר), מתוך  דבר (=מבין סביר

בביתֿדין. תולה הוא הרי הארץ"), (="עם ב"ד,71)סביר
הקיבה. חלב היתר.72)להתיר זו 73)של תיבה

איננה. תימן ובכ"י שומן.74)מיותרת, שזהו חשב אלא
שאם 75) שם. רבא אמר כאיכאֿדאמרי עצמו, בפני קרבן

חייב. ואכלו בשומן חלב לו שיהיו 76)נתחלף להשלים,
(שם). קהל רוב שם.77)החוטאים בגמרא הוא כן

(78- חייב בעצמו התולה הכלל, "זה אמרו: שם: בגמרא
שאינו  האומר שהוא רבינו ומפרש בהוראה". מבעט לרבות
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 ֿ (כסף מותר שזה יודע עצמו הוא אלא להוראתן, צריך
ספר). וקרית שם.79)משנה, רוב.80)משנה שיהיו

(כסףֿמשנה). פשוט" דבר "וזה

.åÔB„Êa ¯eÒ‡‰ ¯·c ¯Èz‰Ï ÔÈc ˙Èa e¯B‰81eOÚÂ , ≈ƒ¿«ƒ»»»»¿»¿»
ÔÓ ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa - ‰‚‚La Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰«»»«ƒ∆ƒ¿»»≈ƒ¿ƒƒ

ÔÈ„ÈÊÓ Ô‰L ÈtÓ ,Ôa¯w‰82ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , «»¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ¿»∆»¿∆»ƒ
ÈtÓ ,BÓˆÚ ÈÙa Ôa¯˜ ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰»ƒ«ƒ∆«»»¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿≈

‚‚BL ‡e‰L83Ï‰w‰ eÚ„ÈÂ ,‰‚‚La ÔÈc ˙Èa e¯B‰ . ∆≈≈ƒƒ¿»»¿»¿«»»
eÚhL84Ô‰Ó Ïa˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡LÂ85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â , ∆»¿∆≈»¿«≈≈∆¿««ƒ≈

ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡Â el‡ - Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ eOÚ»«»»«ƒ∆≈»≈¿ƒƒ
Ôa¯w‰86Ï‰w‰ eOÚ ‡Ï È¯‰L - ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa . «»¿»≈ƒ¿ƒ∆¬≈…»«»»

ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈOBÚ‰ ÏÎÂ ;Ì˙ÚË‰L Ô˙‡¯B‰ ÈtÓƒ¿≈»»»∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿ƒƒ
Ì‰ ÔÈ„ÈÊnL ÈtÓ - Ôa¯w‰87eÚhL eÚ„È È¯‰L , «»¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ≈∆¬≈»¿∆»

.˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»«¬

להתיר.81) הורו ואףֿעלֿפיֿכן אסור שהדבר שידעו
ישגו",82) ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא נאמר והרי

"ואעפ"י  במשנה). ד: הוריות (רש"י בב"ד שוגגין בעינן
פטורין, בא, היה ב"ד ולשם הואיל בא, היה ציבור שמשל
(מאירי  שמם" על הבא לקרבן מקום ואין הם מזידין שהרי

ועשו 83)שם). מזידין וכו' ב"ד "הורו ד: שם משנה
ושעירה". כשבה הקהל) מן ואחד אחד (=כל מביאין שוגגין

מצוה 85)הב"ד.84) אין טעות שבמקום גם ידעו כלומר,
חכמים. דברי (=הב"ד)86)לשמוע "שוגגין שם: משנה

פטורין". אלו הרי מזידין, (=הקהל) הקרבן 87)ועשו ואין

א. הלכה פ"א למעלה ראה השוגג, על אלא בא

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
כל 1) ועשו תורה מגופי גוף לעקור והורו ששגגו ב"ד יבאר

פיהם. על העם

.à,‰¯Bz ÈÙebÓ Ûeb ¯˜ÚÏ e¯B‰Â e‚‚ML ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿«¬…ƒ≈»
„Á‡ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa - Ì‰Èt ÏÚ ÌÚ‰ Ïk eOÚÂ¿»»»»«ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿»∆»
:¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ÌÈOBÚ‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ»ƒ«»«»¿»∆∆¡«

.Ûeb‰ Ïk ‡ÏÂ - ¯·c ÌÏÚÂ¿∆¿«»»¿…»«

.á˙ˆ˜Ó Ïh·Ï e¯BiL „Ú ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈≈ƒ«»ƒ«∆¿«≈ƒ¿»
‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe¿«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»¿…»ƒ«»
,Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa eÈ‰È Ck ¯Á‡Â ,ÌÈ¯‡·Óe¿…»ƒ¿««»ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»¿»
e¯B‰Â e‚‚L ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰Â¿»ƒ«ƒ∆¿ƒ≈«»¿¿
‡ÈˆB‰Ï ¯znL B‡ ,‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ˙BÂÁzL‰Ï ¯znL∆À»¿ƒ¿«¬«¬»»»∆À»¿ƒ

‡ ,˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó˙¯ÓBL ÏÚ ‡B·Ï ¯znL B ≈¿ƒ¿¿«»∆À»»«∆∆
˙aL ÔÈ‡ :e¯Ó‡L ÈÓk el‡ È¯‰ - ÌBÈ „‚k ÌBÈ¿∆∆¬≈≈¿ƒ∆»¿≈«»
‰c ÔÈ‡ B‡ ,‰¯Bza ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÈ‡ B‡ ,‰¯Bza«»≈¬»»»«»≈ƒ»
˙‚‚L ‰Êa ‡ˆBiÎÂ BÊ ÔÈ‡Â ,Ûeb‰ Ïk e¯˜ÚL ,‰¯Bza«»∆»¿»«¿≈¿«≈»∆ƒ¿«
ÏÎÂ ,Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt CÎÈÙÏ .‰ÁÎL ‡l‡ ‰‡¯B‰»»∆»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒƒ«»¿»¿»
Ì‡ Ï·‡ .BÓˆÚ ÈÙa ˙‡hÁ ·iÁ Ô‰Èt ÏÚ ‰OBÚ‰»∆«ƒ∆«»«»ƒ¿≈«¿¬»ƒ
‡e‰ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ :e¯Ó‡Â e¯B‰Â eÚË»¿¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿
˜¯Bf‰ Ï·‡ ,BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ Ï‡ :¯Ó‡pL ,·iÁL∆«»∆∆¡««≈≈ƒƒ¿…¬»«≈
˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ·‡ e¯˜ÚL B‡ ,¯zÓ ËÈLBn‰ B‡«ƒÀ»∆»¿»≈¬¿»

eÚË Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ dÈ‡L e¯B‰Â¿∆≈»¿»»¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ»
ÌÈ„È ËeMÙa ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ‰ÂÁzLn‰ :e¯Ó‡Â¿»¿«ƒ¿«¬∆«¬»»»¿ƒ»«ƒ
Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙ ‡Ï :Ba ¯Ó‡pL ,·iÁ‰ ‡e‰ ÌÈÏ‚¯Â¿«¿«ƒ««»∆∆¡«…ƒ¿«¬∆¿≈
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLt ‡ÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ Ú¯Bk‰ Ï·‡ ,¯Á‡«≈¬»«≈««»»∆¿…»«»»¿«¿»
eÚË Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ¯zÓ ‡e‰ È¯‰¬≈À»¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ»
Ìc ‰˙‡¯L ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL ÏÚ ‡a‰ :e¯Ó‡Â¿»¿«»«∆∆¿∆∆∆»¬»»
‰˙‡¯ Ï·‡ ,d·BÊ ÈÓÈ Ïk :¯Ó‡pL ,·iÁ ‡e‰ ÌBia««»∆∆¡«»¿≈»¬»»¬»
ÈnL ,e¯Ó‡Â e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ ;‰ÈÏÚ ‡B·Ï ¯zÓ ‰ÏÈla««¿»À»»»∆»¿≈ƒ¿»¿∆ƒ
L¯ÙÏ ¯zÓ LÈÓLz ˙ÚLa ‰c BzL‡ ‰O¯tL∆≈¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒÀ»ƒ¿
Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ‰M˜˙Ó ‡e‰Lk ‰pnÓƒ∆»¿∆ƒ¿«∆¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ
‡e‰ ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡ˆiL Ìc ÏÎB‡‰L ,e¯Ó‡Â eÚË»¿»¿∆»≈»∆»»ƒ¿«¿ƒ»
.ÌÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ¯zÓ ·l‰ Ìc ÏÎB‡‰ Ï·‡ ,·iÁ‰««»¬»»≈««≈À»¬≈≈«»ƒ
·¯ eOÚÂ Ô‰a e¯B‰ Ì‡ ,el‡ ˙BiÚËa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈¿»À≈ƒ»∆¿»…
Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈc ˙È·e ,ÔÈ¯eËt - Ô‰Èt ÏÚ Ï‰w‰«»»«ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ»¿»

.Ô˙‚‚L ÏÚ«ƒ¿»»

.â‰nÁ‰ ˙Èqk˙pL ÈÙÏ ,˙aM‰ ‡ˆiL ÔÈc ˙Èa e¯B‰≈ƒ∆»»««»¿ƒ∆ƒ¿«≈««»
‰‡¯B‰ BÊ ÔÈ‡ - ‰Á¯Ê Ck ¯Á‡Â ,‰nÁ ‰Ú˜ML en„Â¿ƒ∆»¿»«»¿««»»¿»≈»»
ÔÈc ˙Èa Ï·‡ ,·iÁ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚL ÏÎÂ ,˙eÚË ‡l‡∆»»¿»∆»»¿»»«»¬»≈ƒ
,‡Op‰Ï LÈ‡ ˙L‡ ÔÈc ˙Èa e¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eËt¿ƒ¿≈ƒƒƒ≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ»≈
‡a Ck ¯Á‡Â ,dÏÚa ˙nL Ì‰ÈÙa e„ÈÚ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆≈ƒƒ¿≈∆∆≈«¿»¿««»»
dÏÚ·e ‰M‡‰Â ,˙eÚË ‡l‡ ‰‡¯B‰ BÊ ÔÈ‡ - dÏÚa«¿»≈»»∆»»¿»ƒ»«¿»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ ÔÈ·iÁ ÔB¯Á‡‰»«¬«»ƒ«»«ƒ¿»»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

.ã‰‚‚La e¯B‰L ÔÈc ˙Èa‡ËÁ ÏL BÓˆÚ eÁÎLÂ ≈ƒ∆ƒ¿»»¿»¿«¿∆≈¿
e‡ËÁL È‡cÂa ÌÈÚ„BÈ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba e¯B‰L∆««ƒ∆≈¿ƒ¿««∆»¿
ÌÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÌÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰‚‚Laƒ¿»»¿««ƒ∆»»ƒƒ»¿¿ƒ
ÌÈOBÚ‰Â ,ÔÈ¯eËt Ì‰ - eÏ Ì˙È¯B‰ CÎÂ CÎa :Ô‰Ï»∆¿»»»≈∆»≈¿ƒ¿»ƒ
‰Ú„BÂ :¯Ó‡pL ;ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ«ƒ∆«»ƒƒ¿≈«¿»∆∆¡«¿¿»
B˙B‡ eÚÈ„BiL ‡Ï - ‰ÈÏÚ e‡ËÁ ¯L‡ ˙‡hÁ‰««»¬∆»¿»∆»…∆ƒ
‰·w‰ Èab ÏÚL ·ÏÁ e¯Èz‰Â e‚‚L ?„ˆÈk .ÌÈ‡ËBÁ‰«¿ƒ≈«»¿¿ƒƒ≈∆∆««≈«≈»
‰‡¯B‰a e‚ML eÚ„iL ¯Á‡Â ,ÌÚ‰ ·¯ e‰eÏÎ‡Â«¬»…»»¿««∆»¿∆»¿»»
B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÌÈ·iÁL ¯·„ e¯Èz‰LÂ¿∆ƒƒ»»∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»
e¯Èz‰ ÌÈ·ÏÁ‰ ˙ˆ˜Ó Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ«»¿»ƒ¿«≈»∆ƒƒ¿»«¬»ƒƒƒ
ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - e¯Èz‰ ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó B‡ƒ¿»«»ƒƒƒ¬≈≈¿ƒ¿»ƒ

.‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L∆»«≈ƒ«»¿»

.äÔÈa ,Ô˙‚‚L Ì‰Ï ‰Ú„BÂ ‰‚‚La e¯B‰L ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿»»¿¿»»∆ƒ¿»»≈
ÈÙk ‰OBÚ‰ Ïk ,e‡È·‰ ‡lL ÔÈa Ô˙¯tk e‡È·‰L∆≈ƒ«»»»≈∆…≈ƒ»»∆¿ƒ
È¯‰ - eÚ„iL ¯Á‡Ó ¯eav‰ ·¯a ‰ËLtL Ô˙‡¯B‰»»»∆»¿»¿…«ƒ≈««∆»¿¬≈
ÏÎa Ï‡LÏ BÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ;ieÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê∆≈ƒ»»»ƒ¿»»ƒ¿…¿»
È¯‰ - Ï‡L ‡ÏÂ ÔÈc ˙È·a eLcÁ˙pL ÌÈ¯·c ÏÚ ˙Ú≈«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈ƒ¿…»«¬≈
‰na .‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓk ‰Ê∆¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»»…»»«∆
;‰È„na ÔÈc ˙Èa ÌÚ ‰È‰L ÈÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆»»ƒ≈ƒ«¿ƒ»
Û‡ ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ CÏ‰Â ‰‡¯B‰‰ ‰‡¯L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆»»«»»¿»«ƒ¿ƒ»«∆∆«
Ô‰a ‰ÏzL ÈtÓ ,¯eËt - eÚ„iL ¯Á‡ ‰OÚL Èt ÏÚ«ƒ∆»»««∆»¿»ƒ¿≈∆»»»∆
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Ï‰·p‰ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .Ï‡LÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰Â«¬≈ƒ∆¿»ƒ¿…¿…∆»«ƒ¿»
ÏÚ ‰OÚÂ ,C¯cÏ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡ˆÏ»≈««ƒ∆¬«ƒ…»»«∆∆¿»»«

.¯eËt ‰Ê È¯‰ - eÚ„iL ¯Á‡Ó Ì‰Ètƒ∆≈««∆»¿¬≈∆»

ה'תשע"ה  תמוז ו' ג' יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
.à‰ÈÏÚ ‡È·Ó ËBÈ„‰‰L ‰‚‚L ÏkL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆»¿»»∆«∆¿≈ƒ»∆»

da ‚‚L Ì‡ ,‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk ‰Úe·w‰ ˙‡hÁ«»«¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»«»
¯ÈÚO ‡È·Ó - ‡ÈOp‰2ÁÈLÓ Ô‰k da ‚‚L Ì‡Â ,3- «»ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ»«»…≈»ƒ«

¯t ‡È·Ó4‡È·Ó ÁÈLÓ Ô‰kL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ««∆¿»ƒ¬ƒ∆…≈»ƒ«≈ƒ
BÓˆÚ ˙‡¯B‰a ‰ÚhLk ?B˙‚‚L ÏÚ ¯t5‰OÚÂ , ««ƒ¿»¿∆»»¿»««¿¿»»

B˙‡¯B‰ ˙‚‚La ‰OÚÓ6dc·Ï7ÌÎÁ ‰È‰iL ‡e‰Â . «¬∆¿ƒ¿«»»¿«»¿∆ƒ¿∆»»
‡ÏÙÓ8˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡ :¯Ó‡pL . À¿»∆∆¡«ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«

,ÔÈc ˙Èa Ô‰L ,¯eav‰ ‰Ó :¯eaˆk ÁÈLÓ È¯‰ - ÌÚ‰»»¬≈»ƒ«¿ƒ»«ƒ∆≈≈ƒ
ÔÈÈe‡¯ ÌÈÓÎÁ eÈ‰iL „Ú Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈»«»ƒ¿»¿»«∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒ
,Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ eOÚÈÂ ,‰‡¯B‰a eÚËÈÂ ,‰‡¯B‰Ï¿»»¿ƒ¿¿»»¿«¬»ƒ«ƒ∆
ÏÎa ÁÈLn‰ Ck ,˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï e¯BÈÂ¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»»«»ƒ«¿»

el‡‰ ÌÈÎ¯c‰9. «¿»ƒ»≈

וכהן 1) שגגתו, על פר המשיח הכהן חייב יהיה אימתי יבאר
המעשה. עם זו שגגה שגג אם לו שנסתפק משיח

בשגגה 2) וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג) ד, (ויקרא נאמר
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא "כהן 3)וגו'

בבגדים". המרובה ולא המשחה בשמן שנמשח גדול
והקריב 4) וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג) ו, (שם שנאמר

לחטאת". לה' תמים בקר בן פר לעצמו 5)וגו' שהורה
מותר. זה דבר כי "הורה 6)בטעות וֿז: ו: הוריות משנה

שהוראת  וכו' פר מביא שוגג ועשה שוגג לעצמו משיח כהן
אלא  חייבין אין לציבור, דין בית כהוראת לעצמו משיח כהן
זה  ודבר המשיח". וכן המעשה, שגגת עם דבר העלם על
"לאשמת  (שם) משיח בכהן שנאמר ממה ו:) (שם נלמד
להתיר  לעצמו הורה לא אם אבל כציבור, משיח הרי העם",
קרבן. כלל מביא אינו להיתר, הוראתו בלי ועשה שגג אלא

מעשה 7) בשעת סמך ולא הואיל דין, בית עם הורה שאם
פטור. זה הרי - לבדה הוראתו מופלא 8)על אינו אם אבל

להוראה, שהוסמך הוא ומופלא מעליא. הוראה הוראתו אין
צריך  לא אבל ממרא, זקן אצל דין שבבית מופלא כמו
ד: שבמשנה דין שבבית במופלא כמו ישיבה ראש שיהיה

דין". בית של מופלא היה שלא "שיבטל 9)"או עניין
שאין  בדבר אלא חייב אינו כי וברור מקצת". ויקיים מקצת
רבינו  מדברי נראה וכן הצבור. כדין בו, מודים הצדוקים
ולא  לרשות, מרשות בזורק רק שהדגים ב). (הלכה להלן

לרשות. מרשות במוציא

.á„ˆÈk10BÓˆÚÏ ‰‡¯B‰a ‰ÚhL ÁÈLÓ Ô‰k ? ≈«…≈»ƒ«∆»»¿»»¿«¿
¯zÓ ˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰L ‰n„Â11˜¯ÊÂ , ¿ƒ»∆«≈≈¿ƒ¿¿«»À»¿»«

- BÓˆÚÏ B˙‡¯B‰a ‰ÏBz ‡e‰Â ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó≈¿ƒ¿¿∆¿»»¿«¿
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙‡hÁÏ ¯t ‡È·È B‡ËÁ BÏ Ú„eiLk¿∆ƒ»«∆¿»ƒ«¿«»¬»ƒ…
‰ÏzL B‡ ,‰‚‚La ˜¯ÊÂ ‚‚L ‡l‡ ,B˙‡¯B‰a ‰Ïz»»¿»»∆»»«¿»«ƒ¿»»∆»»

‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰ ‡ÏÂ B˙‡¯B‰a12Ûeb‰ Ïk ¯˜ÚL B‡ , ¿»»¿…»»»»À¿»∆»«»«
B˙‡¯B‰a13Ïh·Ï B˙‡¯B‰a ‚‚ML B‡ ,BÓˆÚÏ ¿»»¿«¿∆»«¿»»¿«≈

‡l‡ ,B˙‡¯B‰ ÏÚ CÓBÒ ‡e‰Â ‰OÚ ‡ÏÂ ,˙ˆ˜Óƒ¿»¿…»»¿≈«»»∆»
˙¯Á‡ ‰‚‚La ‰OÚ14‚‚LÂ ‰‡¯B‰a „ÈÊÓ ‰È‰L B‡ , »»ƒ¿»»«∆∆∆»»≈ƒ¿»»¿»«

‰OÚÓa15BÈcL ;ÏÏk Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬∆¬≈∆»ƒ»¿»¿»∆ƒ
ÏÎÏ ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰Ï Ï‰w‰ ÔÈ„k BÓˆÚ ˙‡¯B‰Ï¿»««¿¿ƒ«»»¿»«≈ƒ¿»

‰Ê È‡Ó ÁÎLÂ BÓˆÚÏ ‰¯B‰ .¯·c,‰¯B‰ ÌÚË »»»¿«¿¿»«≈≈∆««»
È˙‡¯B‰ ˙Úc ÏÚ ‰OBÚ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ ‰OÚÓ ˙ÚL·eƒ¿««¬∆»«¬≈ƒ∆«««»»ƒ

˙‡hÁ ¯t ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -16. ¬≈∆≈ƒ««»

לחטאת.10) פר להביא משיח כהן אם 11)חייב אבל
הוראה, אינה - מותר בשבת לרשות מרשות שהמוציא הורה

למעלה. כלום.12)כמפורש אינה שהוראתו ז. שם
לבטל 13) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם. משנה

המשיח". וכן מקצת, ולקיים הורה 14)מקצת כלומר,
היתר  של שומן לאכול רוצה ועכשיו הקיבה, חלב להתיר

הקיבה. חלב בשוגג ואכל לו שידע 15)ונתחלף וכגון
שכח  לידו מעשה וכשבא נכון, שאינו מטעם במזיד שהתיר
היתר. בחזקת ואכלו הורה נכון שמטעם וסבר זדונו

שם:16) ובגמרא פר", מביא שוגג ועשה "שוגג שם משנה
מאיזה  ושכח שהורה כגון עסקינן במאי הכא אביי "אמר
דעת  על עושה הריני אמר שטעה ובשעה הורה טעם

הוראתי".

.â˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï BÓˆÚÏ ‰¯B‰»¿«¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»
‰¯Ê ‰„B·Úa17‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙‡¯B‰ ÈÙk ‰OÚÂ «¬»»»¿»»¿ƒ»»¬≈∆≈ƒ

ËBÈ„‰k ‰¯ÈÚO18‰‡¯B‰a ‚bLiL ‡e‰Â .19BÓk , ¿ƒ»¿∆¿¿∆ƒ¿…¿»»¿
‡l‡ Ôa¯˜ ·iÁ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ÔÈ‡L .e¯‡aL∆≈«¿∆≈«…≈«»ƒ««»»¿»∆»
;¯eaˆk ‰OÚn‰ ˙‚‚L ÌÚ ‰‡¯B‰a ¯·c ÌÏÚ‰a¿∆¿≈»»¿»»ƒƒ¿«««¬∆¿ƒ
ÔÈa ,‰‡¯B‰ ‡Ïa „·Ïa ‰OÚÓa ‚‚L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿«¬∆ƒ¿«¿…»»≈
Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙BˆÓ ¯‡La ÔÈa ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»≈ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ»¿»

ÏÏk20. ¿»

לבטל 17) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם במשנה
עד  כוכבים בעבודת ולא המשיח, וכן מקצת, ולקיים מקצת

מקצת". ולקיים מקצת לבטל (שם):18)שיורו ברייתא
וכו' שבשעירה ושווין וכו' כוכבים בעבודת משיח "דתניא
יחיד  אחד - אחת נפש ואם כז) טו, (במדבר קרא דאמר מנלן

הן". אחת נפש כולם משיח ואחד נשיא משנה 19)ואחד
וכן  המעשה שגגת עם דבר העלם על אלא חייבין "אין שם.
דבר  העלם על אלא חייבין אין כוכבים בעבודת ולא המשיח
מה  כי אמרו שם הגמרא ובמסקנת המעשה" שגגת עם
המשנה  סוף על גם מוסב המשיח" "וכן במשנה שאמרו
שם  בברייתא חכמים דעת וכן וכו'". כוכבים בעבודת "ולא

כרבי. מעם 20)ודלא תחטא אחת נפש ואם רבנן "תנו
על  משיח שיכול וכו' למשיח פרט - כז) ד, (ויקרא הארץ
מעשה  שגגת על פר, מביא מעשה שגגת עם דבר העלם
- הארץ מעם לומר תלמוד ושעירה, כשבה מביא לחודיה

למשיח". פרט

.ãÔÈc ˙Èa ÌÚ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ‰¯B‰21‡e‰ ‚‚LÂ , »«…≈«»ƒ«ƒ≈ƒ¿»«
eOÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯B‰a Ì‰Â22‰‡¯B‰‰ Èt ÏÚ »≈¿»»««ƒ∆»«ƒ«»»
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da eÚhL ˙‡f‰23CÓÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,24‰OÚÓ ˙ÚLa «…∆»»ƒ¿…»«ƒ¿««¬∆
˙Èa ˙‡¯B‰ ÌÚ B˙‡¯B‰ ÏÚ ‡l‡ dc·Ï B˙‡¯B‰ ÏÚ«»»¿«»∆»«»»ƒ»«≈

ÔÈc25ÈÙa ‰¯tk ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ƒ¬≈∆»¿≈»ƒ¿»ƒ«»»ƒ¿≈
BÓˆÚ26- Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ‡l‡ . «¿∆»ƒ»≈ƒ¿ƒƒ»¿»

¯eav‰ ÏÏÎa BÏ ¯tk˙Ó27Ì‰ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»»ƒ≈
Ôa¯˜ ÌÈ‡È·n‰28ÔÈ‡ È¯‰L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ ‡e‰ - «¿ƒƒ»¿»≈≈ƒ»¿»∆¬≈≈

BÓˆÚ ÈÙa ‰¯tk CÈ¯ˆ29. »ƒ«»»ƒ¿≈«¿

המשיח 21) הכהן וגם להתיר בשוגג דין בית הורו כלומר,
זה. בהיתר בשוגג עמהם הכהן 22)הצטרף וכן הקהל

וביתֿהדין.23)המשיח. המשיח הכהן 24)הכהן

כל 25)המשיח. שעל או מהסנהדרין אחד שהיה היינו,
מהוראת  כלל ידע לא אם אבל דין. בית מהוראת ידע פנים

עצמו. בפני קרבן חייב דין לשגגת 26)בית נחשב שזה
מחוייב. ואינו הוראה שגגת בלי לבד משנה 27)מעשה

הצבור  עם ועשה (=ביתֿדין) הצבור עם "הורה ז. שם
שנאמר  ממה נלמד שם ובברייתא הצבור". עם לו מתכפר
הא  חטא", אשר חטאתו "על ג) שם, (ויקרא משיח בכהן
הצבור  עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני חטא כיצד

הצבור. עם לו הקהל,28)מתכפר רוב עשו שלא כגון
לעצמו. יחיד קרבן מביא ואחד אחד זה 29)שכל שהרי

הוראה. בלי בלבד במעשה כשגג

.ä‡e‰Â Ì„a Ì‰ e‚‚LÂ ,‰‚‚La ÔÈc ˙Èa ÌÚ ‰¯B‰»ƒ≈ƒƒ¿»»¿»¿≈¿»¿
¯t ‡È·Ó ‡l‡ ,¯eav‰ ÌÚ BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡ - ·ÏÁa¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ«ƒ∆»≈ƒ«

.BÓˆÚÏ¿«¿

.å‡È‰L ,BÊ ‰‚‚L ‚‚L Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÁÈLÓ Ô‰k…≈»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»»∆ƒ
BÈ‡ - d˙B‡ ‚‚L ‡Ï B‡ ,‰OÚn‰ ÌÚ ‰‡¯B‰ ˙‚‚Lƒ¿«»»ƒ««¬∆…»«»≈

¯eaˆk da ‡e‰L ÈtÓ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó30ÔÈ‡L ≈ƒ»»»ƒ¿≈∆»¿ƒ∆≈»
.‰‡¯B‰ ˙‚‚L ÏL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÈeÏz ÌL‡ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»»»«…«∆ƒ¿«»»
‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ,‡ÈOp‰ Ï·‡¬»«»ƒƒƒ¿«≈ƒ»»…»»
ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙BËBÈ„‰‰ ¯‡Lk ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó -≈ƒ»»»ƒ¿»«∆¿ƒ¿≈∆≈

B˙‡¯B‰a ‰ÈeÏz B˙‚‚L31¯eÓ‡‰ ‡ÈO e‰Ê È‡ . ƒ¿»¿»¿»»≈∆»ƒ»»
Ï‡¯OiÓ Ì„‡Ó ˙eL¯ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ,CÏÓ ‰Ê ?‰¯Bza«»∆∆∆∆≈»»»≈»»ƒƒ¿»≈

ÂÈ‰Ï‡ '‰ ‡l‡ B˙eÎÏÓa epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡Â32ÔÈa . ¿≈¿«¿»ƒ∆¿«¿∆»¡…»≈
eÈ‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ÈË·L ¯‡MÓ B‡ „Âc ˙ÈaÓ ‰È‰L∆»»ƒ≈»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
Ïk - B¯·Á ˙‡ „·BÚ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ÌÈa¯ ÌÈÎÏÓ¿»ƒ«ƒ¿≈∆»≈∆≈∆¬≈»

B˙‚‚L ÏÚ ÌÈfÚ ¯ÈÚO ‡È·Ó Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡33È‡Â . ∆»¿∆»≈∆≈ƒ¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈
ÔÓLa ÁLÓpL ÏB„b Ô‰k ‰Ê ?ÁÈLÓ Ô‰k e‰Ê∆…≈»ƒ«∆…≈»∆ƒ¿«¿∆∆

ÌÈ„‚·a ‰a¯Ó‰ ‡Ï ,‰ÁLn‰34. «ƒ¿»…«¿À∆ƒ¿»ƒ

הציבור.30) כדין בזה דינו בכלל 31)כלומר, הוא והרי
מי  - שגג" אשר שגגתו על הכהן עליו "וכפר שנאמר מה

חייב. בשגגה, זה 32)שחטאו נשיא "איזהו י. שם משנה
על  שאין - אלוקיו ה' מצוות מכל כב) ד, (שם שנאמר מלך

אלוקיו". ה' אלא ישראל 33)גביו "מלכי שם: ברייתא
לעצמם" מביאים ואלו לעצמם מביאין אלו דוד, בית ומלכי
ישראל  (מלך אהדדי" כייפי לא "התם בגמרא: שם וביארו

השני). על אחד שולטים אינם דוד בית משנה 34)ומלך

המרובה  לא המשחה בשמן המשוח המשיח "ואיזהו שם.
המשחה  בשמן נמשח שלא הוא בגדים "ומרובה בבגדים".
שאר  על נתרבה אותם ובלבשו בגדים שמונה לבש אבל
שמן  בו שנעדר שני, בית כהני היו וכן וכו' הכהנים
שמןֿהמשחה. צלוחית את גנז המלך יאשיהו כי המשחה".

.æB˙„B·ÚÓ ¯·ÚÂ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁLÓpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆ƒ¿«¿∆∆«ƒ¿»¿»«≈¬»
‰˜Ê B‡ ÌeÓ ÈtÓ35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36‰‚‚La ‡ËÁÂ ƒ¿≈ƒ¿»¿«≈»∆¿»»ƒ¿»»

BÊ37Ô‰k ÔÈa ÔÈ‡L ÈÙÏ .B˙‚‚L ÏÚ ¯t ‡È·Ó -≈ƒ««ƒ¿»¿ƒ∆≈≈…≈
ÎÏ LnLÓ‰ ÁÈLÓÌBÈ ¯t ‡l‡ ¯·ÚL ÁÈLÓ Ô‰ »ƒ««¿«≈¿…≈»ƒ«∆»«∆»«

ÌÈ¯etk‰38ÌBÈ Ïk ÏL ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚÂ39ÔÈ‡L , «ƒƒ«¬ƒƒ»≈»∆»∆≈
Ï·‡ ;‰ÏB„‚ ‰p‰Îa LnLÓ‰ Ô‰k ‡l‡ Ô˙B‡ ·È¯˜Ó«¿ƒ»∆»…≈«¿«≈ƒ¿À»¿»¬»

.Ba Ì‰ ÌÈÂL - ˙BÂˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ ¯t««»«»«ƒ¿»ƒ≈

לעבודה.35) פסול "משיח 36)שהוא ט: שם משנה
ובגמרא  פר" מביא וכו' חטא כך ואחר ממשיחותו שעבר
על  "והקריב ג) (שם, שנאמר ממה זאת למדו י. שם
גם  רבינו ומפרשה משעבר, חטאתו שמביא מלמד חטאתו",
מרב  רבה מיניה "בעא יב: שם אמרו שכן מום, מחמת בעבר
מיפטר  או דחי מידחא באלמנה, מהו שנצטרע משיח נחמן
לקיימן  אפשר שאי מדברים דחי מדחא (פירוש: פטר
שאפשר  בה וכיוצא אלמנה איסור אבל מצורע, כשהוא
כהונה  דין מכל פטור מפטר דילמא או מדחי, לא לקיימה
תנינא  - הרא"ש) תוספות באלמנה, מותר הוא והרי לגמרי
מניין  מומין מחמת עבר קריו, מחמת שעבר אלא לי אין
שהוא  רבינו וסובר והוא". לומר תלמוד בבעולה) (=שאסור

גדולה. כהונה דיני לכל כהן 37)הדין עליה שחייבו
בפר. יבוא 38)המשיח, "בזאת ג טז, בויקרא הנאמר הוא

לעולה". ואיל לחטאת בקר בן בפר הקודש אל אהרן
(שם 39) שנאמר יום כל שמביא גדול כהן חביתי מנחת זהו

סולת  האיפה עשירית וגו' ובניו אהרן קרבן "זה יגֿטו) ו,
והכהן  וגו' בערב ומחציתה בבוקר מחציתה תמיד מנחה

עולם". חק אותה יעשה מבניו תחתיו המשיח

.ç‰OÚL ‡ÈO40ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰a ¯eav‰ ÌÚ41- »ƒ∆»»ƒ«ƒ¿»«≈ƒ
ÌÚ‰ ÏÏÎa BÏ ¯tk˙Ó ‰Ê È¯‰42ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡L . ¬≈∆ƒ¿«≈ƒ¿«»»∆ƒ»≈ƒ

Ô˙‚‚L ÏÚ e·È¯˜‰L Ì‰43ÔÈ¯eËt CÏn‰Â ÌÚ‰ Ïk - ≈∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»»»»»¿«∆∆¿ƒ
Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ;e¯‡aL BÓk ,Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»¿∆≈«¿¿ƒ»»ƒ«ƒ

Ôa¯˜a ÔÈ·iÁL Ì‰ ÔÈc ˙Èa44ÔÓ CÏn‰ ‰È‰Â , ≈ƒ≈∆«»ƒ¿»¿»¿»»«∆∆ƒ
ÌB˜Óa ‡ÈO ¯ÈÚOL ;¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÌÈOBÚ‰»ƒ¬≈∆≈ƒ»ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿

„ÓBÚ ‡e‰ ËBÈ„‰ ÏL ‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk45. ƒ¿»¿ƒ»∆∆¿≈

בשוגג.40) דבר 41)עבירה להתיר בשוגג דין בית שהורו
ב 42)האסור. שחייבין ציבור של דבר העלם פר ית בקרבן

חטא  "נשיא ז. שם ברייתא ושבט. שבט מכל להביא דין
לו  מתכפר הצבור עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני

הצבור". וכו'.43)עם הקהל רוב שחטאו וכגון
וכו'.44) הקהל מיעוט רק שחטאו (שם 45)וכגון שנאמר

את  והביא וגו' בשגגה וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג): ד,
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו

.èB˙e‡ÈOpÓ ¯·Ú - Ú¯ËˆpL ‡ÈO46¯·ÚL ‡ÈOÂ , »ƒ∆ƒ¿»«»«ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«
ËBÈ„‰k ‡e‰ È¯‰ - B˙e‡ÈOpÓ47‡ÈO ‰È‰Lk ‡ËÁ . ƒ¿ƒ¬≈¿∆¿»»¿∆»»»ƒ
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קטו zebby zekld - zepaxw xtq - fenz 'e 'b mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ï‰·p‰ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .Ï‡LÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰Â«¬≈ƒ∆¿»ƒ¿…¿…∆»«ƒ¿»
ÏÚ ‰OÚÂ ,C¯cÏ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡ˆÏ»≈««ƒ∆¬«ƒ…»»«∆∆¿»»«

.¯eËt ‰Ê È¯‰ - eÚ„iL ¯Á‡Ó Ì‰Ètƒ∆≈««∆»¿¬≈∆»

ה'תשע"ה  תמוז ו' ג' יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
.à‰ÈÏÚ ‡È·Ó ËBÈ„‰‰L ‰‚‚L ÏkL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆»¿»»∆«∆¿≈ƒ»∆»

da ‚‚L Ì‡ ,‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk ‰Úe·w‰ ˙‡hÁ«»«¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»«»
¯ÈÚO ‡È·Ó - ‡ÈOp‰2ÁÈLÓ Ô‰k da ‚‚L Ì‡Â ,3- «»ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ»«»…≈»ƒ«

¯t ‡È·Ó4‡È·Ó ÁÈLÓ Ô‰kL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ««∆¿»ƒ¬ƒ∆…≈»ƒ«≈ƒ
BÓˆÚ ˙‡¯B‰a ‰ÚhLk ?B˙‚‚L ÏÚ ¯t5‰OÚÂ , ««ƒ¿»¿∆»»¿»««¿¿»»

B˙‡¯B‰ ˙‚‚La ‰OÚÓ6dc·Ï7ÌÎÁ ‰È‰iL ‡e‰Â . «¬∆¿ƒ¿«»»¿«»¿∆ƒ¿∆»»
‡ÏÙÓ8˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡ :¯Ó‡pL . À¿»∆∆¡«ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«

,ÔÈc ˙Èa Ô‰L ,¯eav‰ ‰Ó :¯eaˆk ÁÈLÓ È¯‰ - ÌÚ‰»»¬≈»ƒ«¿ƒ»«ƒ∆≈≈ƒ
ÔÈÈe‡¯ ÌÈÓÎÁ eÈ‰iL „Ú Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈»«»ƒ¿»¿»«∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒ
,Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ eOÚÈÂ ,‰‡¯B‰a eÚËÈÂ ,‰‡¯B‰Ï¿»»¿ƒ¿¿»»¿«¬»ƒ«ƒ∆
ÏÎa ÁÈLn‰ Ck ,˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï e¯BÈÂ¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»»«»ƒ«¿»

el‡‰ ÌÈÎ¯c‰9. «¿»ƒ»≈

וכהן 1) שגגתו, על פר המשיח הכהן חייב יהיה אימתי יבאר
המעשה. עם זו שגגה שגג אם לו שנסתפק משיח

בשגגה 2) וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג) ד, (ויקרא נאמר
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא "כהן 3)וגו'

בבגדים". המרובה ולא המשחה בשמן שנמשח גדול
והקריב 4) וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג) ו, (שם שנאמר

לחטאת". לה' תמים בקר בן פר לעצמו 5)וגו' שהורה
מותר. זה דבר כי "הורה 6)בטעות וֿז: ו: הוריות משנה

שהוראת  וכו' פר מביא שוגג ועשה שוגג לעצמו משיח כהן
אלא  חייבין אין לציבור, דין בית כהוראת לעצמו משיח כהן
זה  ודבר המשיח". וכן המעשה, שגגת עם דבר העלם על
"לאשמת  (שם) משיח בכהן שנאמר ממה ו:) (שם נלמד
להתיר  לעצמו הורה לא אם אבל כציבור, משיח הרי העם",
קרבן. כלל מביא אינו להיתר, הוראתו בלי ועשה שגג אלא

מעשה 7) בשעת סמך ולא הואיל דין, בית עם הורה שאם
פטור. זה הרי - לבדה הוראתו מופלא 8)על אינו אם אבל

להוראה, שהוסמך הוא ומופלא מעליא. הוראה הוראתו אין
צריך  לא אבל ממרא, זקן אצל דין שבבית מופלא כמו
ד: שבמשנה דין שבבית במופלא כמו ישיבה ראש שיהיה

דין". בית של מופלא היה שלא "שיבטל 9)"או עניין
שאין  בדבר אלא חייב אינו כי וברור מקצת". ויקיים מקצת
רבינו  מדברי נראה וכן הצבור. כדין בו, מודים הצדוקים
ולא  לרשות, מרשות בזורק רק שהדגים ב). (הלכה להלן

לרשות. מרשות במוציא

.á„ˆÈk10BÓˆÚÏ ‰‡¯B‰a ‰ÚhL ÁÈLÓ Ô‰k ? ≈«…≈»ƒ«∆»»¿»»¿«¿
¯zÓ ˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰L ‰n„Â11˜¯ÊÂ , ¿ƒ»∆«≈≈¿ƒ¿¿«»À»¿»«

- BÓˆÚÏ B˙‡¯B‰a ‰ÏBz ‡e‰Â ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó≈¿ƒ¿¿∆¿»»¿«¿
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙‡hÁÏ ¯t ‡È·È B‡ËÁ BÏ Ú„eiLk¿∆ƒ»«∆¿»ƒ«¿«»¬»ƒ…
‰ÏzL B‡ ,‰‚‚La ˜¯ÊÂ ‚‚L ‡l‡ ,B˙‡¯B‰a ‰Ïz»»¿»»∆»»«¿»«ƒ¿»»∆»»

‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰ ‡ÏÂ B˙‡¯B‰a12Ûeb‰ Ïk ¯˜ÚL B‡ , ¿»»¿…»»»»À¿»∆»«»«
B˙‡¯B‰a13Ïh·Ï B˙‡¯B‰a ‚‚ML B‡ ,BÓˆÚÏ ¿»»¿«¿∆»«¿»»¿«≈

‡l‡ ,B˙‡¯B‰ ÏÚ CÓBÒ ‡e‰Â ‰OÚ ‡ÏÂ ,˙ˆ˜Óƒ¿»¿…»»¿≈«»»∆»
˙¯Á‡ ‰‚‚La ‰OÚ14‚‚LÂ ‰‡¯B‰a „ÈÊÓ ‰È‰L B‡ , »»ƒ¿»»«∆∆∆»»≈ƒ¿»»¿»«

‰OÚÓa15BÈcL ;ÏÏk Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬∆¬≈∆»ƒ»¿»¿»∆ƒ
ÏÎÏ ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰Ï Ï‰w‰ ÔÈ„k BÓˆÚ ˙‡¯B‰Ï¿»««¿¿ƒ«»»¿»«≈ƒ¿»

‰Ê È‡Ó ÁÎLÂ BÓˆÚÏ ‰¯B‰ .¯·c,‰¯B‰ ÌÚË »»»¿«¿¿»«≈≈∆««»
È˙‡¯B‰ ˙Úc ÏÚ ‰OBÚ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ ‰OÚÓ ˙ÚL·eƒ¿««¬∆»«¬≈ƒ∆«««»»ƒ

˙‡hÁ ¯t ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -16. ¬≈∆≈ƒ««»

לחטאת.10) פר להביא משיח כהן אם 11)חייב אבל
הוראה, אינה - מותר בשבת לרשות מרשות שהמוציא הורה

למעלה. כלום.12)כמפורש אינה שהוראתו ז. שם
לבטל 13) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם. משנה

המשיח". וכן מקצת, ולקיים הורה 14)מקצת כלומר,
היתר  של שומן לאכול רוצה ועכשיו הקיבה, חלב להתיר

הקיבה. חלב בשוגג ואכל לו שידע 15)ונתחלף וכגון
שכח  לידו מעשה וכשבא נכון, שאינו מטעם במזיד שהתיר
היתר. בחזקת ואכלו הורה נכון שמטעם וסבר זדונו

שם:16) ובגמרא פר", מביא שוגג ועשה "שוגג שם משנה
מאיזה  ושכח שהורה כגון עסקינן במאי הכא אביי "אמר
דעת  על עושה הריני אמר שטעה ובשעה הורה טעם

הוראתי".

.â˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï BÓˆÚÏ ‰¯B‰»¿«¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»
‰¯Ê ‰„B·Úa17‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙‡¯B‰ ÈÙk ‰OÚÂ «¬»»»¿»»¿ƒ»»¬≈∆≈ƒ

ËBÈ„‰k ‰¯ÈÚO18‰‡¯B‰a ‚bLiL ‡e‰Â .19BÓk , ¿ƒ»¿∆¿¿∆ƒ¿…¿»»¿
‡l‡ Ôa¯˜ ·iÁ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ÔÈ‡L .e¯‡aL∆≈«¿∆≈«…≈«»ƒ««»»¿»∆»
;¯eaˆk ‰OÚn‰ ˙‚‚L ÌÚ ‰‡¯B‰a ¯·c ÌÏÚ‰a¿∆¿≈»»¿»»ƒƒ¿«««¬∆¿ƒ
ÔÈa ,‰‡¯B‰ ‡Ïa „·Ïa ‰OÚÓa ‚‚L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿«¬∆ƒ¿«¿…»»≈
Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙BˆÓ ¯‡La ÔÈa ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»≈ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ»¿»

ÏÏk20. ¿»

לבטל 17) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם במשנה
עד  כוכבים בעבודת ולא המשיח, וכן מקצת, ולקיים מקצת

מקצת". ולקיים מקצת לבטל (שם):18)שיורו ברייתא
וכו' שבשעירה ושווין וכו' כוכבים בעבודת משיח "דתניא
יחיד  אחד - אחת נפש ואם כז) טו, (במדבר קרא דאמר מנלן

הן". אחת נפש כולם משיח ואחד נשיא משנה 19)ואחד
וכן  המעשה שגגת עם דבר העלם על אלא חייבין "אין שם.
דבר  העלם על אלא חייבין אין כוכבים בעבודת ולא המשיח
מה  כי אמרו שם הגמרא ובמסקנת המעשה" שגגת עם
המשנה  סוף על גם מוסב המשיח" "וכן במשנה שאמרו
שם  בברייתא חכמים דעת וכן וכו'". כוכבים בעבודת "ולא

כרבי. מעם 20)ודלא תחטא אחת נפש ואם רבנן "תנו
על  משיח שיכול וכו' למשיח פרט - כז) ד, (ויקרא הארץ
מעשה  שגגת על פר, מביא מעשה שגגת עם דבר העלם
- הארץ מעם לומר תלמוד ושעירה, כשבה מביא לחודיה

למשיח". פרט

.ãÔÈc ˙Èa ÌÚ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ‰¯B‰21‡e‰ ‚‚LÂ , »«…≈«»ƒ«ƒ≈ƒ¿»«
eOÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯B‰a Ì‰Â22‰‡¯B‰‰ Èt ÏÚ »≈¿»»««ƒ∆»«ƒ«»»
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da eÚhL ˙‡f‰23CÓÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,24‰OÚÓ ˙ÚLa «…∆»»ƒ¿…»«ƒ¿««¬∆
˙Èa ˙‡¯B‰ ÌÚ B˙‡¯B‰ ÏÚ ‡l‡ dc·Ï B˙‡¯B‰ ÏÚ«»»¿«»∆»«»»ƒ»«≈

ÔÈc25ÈÙa ‰¯tk ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ƒ¬≈∆»¿≈»ƒ¿»ƒ«»»ƒ¿≈
BÓˆÚ26- Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ‡l‡ . «¿∆»ƒ»≈ƒ¿ƒƒ»¿»

¯eav‰ ÏÏÎa BÏ ¯tk˙Ó27Ì‰ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»»ƒ≈
Ôa¯˜ ÌÈ‡È·n‰28ÔÈ‡ È¯‰L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ ‡e‰ - «¿ƒƒ»¿»≈≈ƒ»¿»∆¬≈≈

BÓˆÚ ÈÙa ‰¯tk CÈ¯ˆ29. »ƒ«»»ƒ¿≈«¿

המשיח 21) הכהן וגם להתיר בשוגג דין בית הורו כלומר,
זה. בהיתר בשוגג עמהם הכהן 22)הצטרף וכן הקהל

וביתֿהדין.23)המשיח. המשיח הכהן 24)הכהן

כל 25)המשיח. שעל או מהסנהדרין אחד שהיה היינו,
מהוראת  כלל ידע לא אם אבל דין. בית מהוראת ידע פנים

עצמו. בפני קרבן חייב דין לשגגת 26)בית נחשב שזה
מחוייב. ואינו הוראה שגגת בלי לבד משנה 27)מעשה

הצבור  עם ועשה (=ביתֿדין) הצבור עם "הורה ז. שם
שנאמר  ממה נלמד שם ובברייתא הצבור". עם לו מתכפר
הא  חטא", אשר חטאתו "על ג) שם, (ויקרא משיח בכהן
הצבור  עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני חטא כיצד

הצבור. עם לו הקהל,28)מתכפר רוב עשו שלא כגון
לעצמו. יחיד קרבן מביא ואחד אחד זה 29)שכל שהרי

הוראה. בלי בלבד במעשה כשגג

.ä‡e‰Â Ì„a Ì‰ e‚‚LÂ ,‰‚‚La ÔÈc ˙Èa ÌÚ ‰¯B‰»ƒ≈ƒƒ¿»»¿»¿≈¿»¿
¯t ‡È·Ó ‡l‡ ,¯eav‰ ÌÚ BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡ - ·ÏÁa¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ«ƒ∆»≈ƒ«

.BÓˆÚÏ¿«¿

.å‡È‰L ,BÊ ‰‚‚L ‚‚L Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÁÈLÓ Ô‰k…≈»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»»∆ƒ
BÈ‡ - d˙B‡ ‚‚L ‡Ï B‡ ,‰OÚn‰ ÌÚ ‰‡¯B‰ ˙‚‚Lƒ¿«»»ƒ««¬∆…»«»≈

¯eaˆk da ‡e‰L ÈtÓ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó30ÔÈ‡L ≈ƒ»»»ƒ¿≈∆»¿ƒ∆≈»
.‰‡¯B‰ ˙‚‚L ÏL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÈeÏz ÌL‡ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»»»«…«∆ƒ¿«»»
‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ,‡ÈOp‰ Ï·‡¬»«»ƒƒƒ¿«≈ƒ»»…»»
ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙BËBÈ„‰‰ ¯‡Lk ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó -≈ƒ»»»ƒ¿»«∆¿ƒ¿≈∆≈

B˙‡¯B‰a ‰ÈeÏz B˙‚‚L31¯eÓ‡‰ ‡ÈO e‰Ê È‡ . ƒ¿»¿»¿»»≈∆»ƒ»»
Ï‡¯OiÓ Ì„‡Ó ˙eL¯ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ,CÏÓ ‰Ê ?‰¯Bza«»∆∆∆∆≈»»»≈»»ƒƒ¿»≈

ÂÈ‰Ï‡ '‰ ‡l‡ B˙eÎÏÓa epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡Â32ÔÈa . ¿≈¿«¿»ƒ∆¿«¿∆»¡…»≈
eÈ‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ÈË·L ¯‡MÓ B‡ „Âc ˙ÈaÓ ‰È‰L∆»»ƒ≈»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
Ïk - B¯·Á ˙‡ „·BÚ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ÌÈa¯ ÌÈÎÏÓ¿»ƒ«ƒ¿≈∆»≈∆≈∆¬≈»

B˙‚‚L ÏÚ ÌÈfÚ ¯ÈÚO ‡È·Ó Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡33È‡Â . ∆»¿∆»≈∆≈ƒ¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈
ÔÓLa ÁLÓpL ÏB„b Ô‰k ‰Ê ?ÁÈLÓ Ô‰k e‰Ê∆…≈»ƒ«∆…≈»∆ƒ¿«¿∆∆

ÌÈ„‚·a ‰a¯Ó‰ ‡Ï ,‰ÁLn‰34. «ƒ¿»…«¿À∆ƒ¿»ƒ

הציבור.30) כדין בזה דינו בכלל 31)כלומר, הוא והרי
מי  - שגג" אשר שגגתו על הכהן עליו "וכפר שנאמר מה

חייב. בשגגה, זה 32)שחטאו נשיא "איזהו י. שם משנה
על  שאין - אלוקיו ה' מצוות מכל כב) ד, (שם שנאמר מלך

אלוקיו". ה' אלא ישראל 33)גביו "מלכי שם: ברייתא
לעצמם" מביאים ואלו לעצמם מביאין אלו דוד, בית ומלכי
ישראל  (מלך אהדדי" כייפי לא "התם בגמרא: שם וביארו

השני). על אחד שולטים אינם דוד בית משנה 34)ומלך

המרובה  לא המשחה בשמן המשוח המשיח "ואיזהו שם.
המשחה  בשמן נמשח שלא הוא בגדים "ומרובה בבגדים".
שאר  על נתרבה אותם ובלבשו בגדים שמונה לבש אבל
שמן  בו שנעדר שני, בית כהני היו וכן וכו' הכהנים
שמןֿהמשחה. צלוחית את גנז המלך יאשיהו כי המשחה".

.æB˙„B·ÚÓ ¯·ÚÂ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁLÓpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆ƒ¿«¿∆∆«ƒ¿»¿»«≈¬»
‰˜Ê B‡ ÌeÓ ÈtÓ35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36‰‚‚La ‡ËÁÂ ƒ¿≈ƒ¿»¿«≈»∆¿»»ƒ¿»»

BÊ37Ô‰k ÔÈa ÔÈ‡L ÈÙÏ .B˙‚‚L ÏÚ ¯t ‡È·Ó -≈ƒ««ƒ¿»¿ƒ∆≈≈…≈
ÎÏ LnLÓ‰ ÁÈLÓÌBÈ ¯t ‡l‡ ¯·ÚL ÁÈLÓ Ô‰ »ƒ««¿«≈¿…≈»ƒ«∆»«∆»«

ÌÈ¯etk‰38ÌBÈ Ïk ÏL ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚÂ39ÔÈ‡L , «ƒƒ«¬ƒƒ»≈»∆»∆≈
Ï·‡ ;‰ÏB„‚ ‰p‰Îa LnLÓ‰ Ô‰k ‡l‡ Ô˙B‡ ·È¯˜Ó«¿ƒ»∆»…≈«¿«≈ƒ¿À»¿»¬»

.Ba Ì‰ ÌÈÂL - ˙BÂˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ ¯t««»«»«ƒ¿»ƒ≈

לעבודה.35) פסול "משיח 36)שהוא ט: שם משנה
ובגמרא  פר" מביא וכו' חטא כך ואחר ממשיחותו שעבר
על  "והקריב ג) (שם, שנאמר ממה זאת למדו י. שם
גם  רבינו ומפרשה משעבר, חטאתו שמביא מלמד חטאתו",
מרב  רבה מיניה "בעא יב: שם אמרו שכן מום, מחמת בעבר
מיפטר  או דחי מידחא באלמנה, מהו שנצטרע משיח נחמן
לקיימן  אפשר שאי מדברים דחי מדחא (פירוש: פטר
שאפשר  בה וכיוצא אלמנה איסור אבל מצורע, כשהוא
כהונה  דין מכל פטור מפטר דילמא או מדחי, לא לקיימה
תנינא  - הרא"ש) תוספות באלמנה, מותר הוא והרי לגמרי
מניין  מומין מחמת עבר קריו, מחמת שעבר אלא לי אין
שהוא  רבינו וסובר והוא". לומר תלמוד בבעולה) (=שאסור

גדולה. כהונה דיני לכל כהן 37)הדין עליה שחייבו
בפר. יבוא 38)המשיח, "בזאת ג טז, בויקרא הנאמר הוא

לעולה". ואיל לחטאת בקר בן בפר הקודש אל אהרן
(שם 39) שנאמר יום כל שמביא גדול כהן חביתי מנחת זהו

סולת  האיפה עשירית וגו' ובניו אהרן קרבן "זה יגֿטו) ו,
והכהן  וגו' בערב ומחציתה בבוקר מחציתה תמיד מנחה

עולם". חק אותה יעשה מבניו תחתיו המשיח

.ç‰OÚL ‡ÈO40ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰a ¯eav‰ ÌÚ41- »ƒ∆»»ƒ«ƒ¿»«≈ƒ
ÌÚ‰ ÏÏÎa BÏ ¯tk˙Ó ‰Ê È¯‰42ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡L . ¬≈∆ƒ¿«≈ƒ¿«»»∆ƒ»≈ƒ

Ô˙‚‚L ÏÚ e·È¯˜‰L Ì‰43ÔÈ¯eËt CÏn‰Â ÌÚ‰ Ïk - ≈∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»»»»»¿«∆∆¿ƒ
Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ;e¯‡aL BÓk ,Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»¿∆≈«¿¿ƒ»»ƒ«ƒ

Ôa¯˜a ÔÈ·iÁL Ì‰ ÔÈc ˙Èa44ÔÓ CÏn‰ ‰È‰Â , ≈ƒ≈∆«»ƒ¿»¿»¿»»«∆∆ƒ
ÌB˜Óa ‡ÈO ¯ÈÚOL ;¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÌÈOBÚ‰»ƒ¬≈∆≈ƒ»ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿

„ÓBÚ ‡e‰ ËBÈ„‰ ÏL ‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk45. ƒ¿»¿ƒ»∆∆¿≈

בשוגג.40) דבר 41)עבירה להתיר בשוגג דין בית שהורו
ב 42)האסור. שחייבין ציבור של דבר העלם פר ית בקרבן

חטא  "נשיא ז. שם ברייתא ושבט. שבט מכל להביא דין
לו  מתכפר הצבור עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני

הצבור". וכו'.43)עם הקהל רוב שחטאו וכגון
וכו'.44) הקהל מיעוט רק שחטאו (שם 45)וכגון שנאמר

את  והביא וגו' בשגגה וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג): ד,
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו

.èB˙e‡ÈOpÓ ¯·Ú - Ú¯ËˆpL ‡ÈO46¯·ÚL ‡ÈOÂ , »ƒ∆ƒ¿»«»«ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«
ËBÈ„‰k ‡e‰ È¯‰ - B˙e‡ÈOpÓ47‡ÈO ‰È‰Lk ‡ËÁ . ƒ¿ƒ¬≈¿∆¿»»¿∆»»»ƒ
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ÏÚ :¯Ó‡pL ;¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙l„bÓ ¯·ÚÂ¿»«ƒ¿À»¬≈∆≈ƒ»ƒ∆∆¡««
‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ48.‡È·Ó ‡e‰ B˙‡hÁ ˙ÚLk - «»¬∆»»ƒ¿««»≈ƒ

(שם,46) יחטא נשיא אשר רבנן, "תנו י. שם וגמרא ברייתא
ה) טו, (מלכיםֿב שנאמר שנצטרע לנשיא פרט - וכו' כב)
בבית  וישב מותו יום עד מצורע ויהי המלך את ה' "וינגע
בבית  ומדקאמר הבית". על המלך בן ויותם החפשית

נעשה החפשית  כלומר, הווה", עבד השתא דעד מכלל
היא  שהשררה כעבד, היה מלך שכשהיה המלכות, מן חפשי

ציבור. עול עליו שמוטל ט:47)כעבדות, שם במשנה
כהדיוט" וכו' כן ואחרי מגדולתו, שעבר הנשיא "וכן
יחטא", נשיא "אשר (שם) שנאמר ממה נלמד י. שם ובגמרא

הדיוט. כשהוא לא אבל נשיא, לא 48)כשהוא זה פסוק
שכהן  י.) (שם למדו וממנו משיח, בכהן אלא בנשיא, נאמר

פר. מביא כן גם חטא כך ואחר שעבר משיח

.é,epÓ˙ ‡lL „Ú e‡ËÁL CÏÓ B‡ ÁÈLÓ Ô‰kÛ‡ …≈»ƒ«∆∆∆»¿«∆…ƒ¿««
el‡ È¯‰ - epÓ˙pL ¯Á‡ ‡l‡ Ì‰Ï Ú„B ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…«»∆∆»««∆ƒ¿«¬≈≈
Ô‰k‰ Ì‡ ,‡ËÁÈ ‡ÈO ¯L‡ :¯Ó‡pL ;ËBÈ„‰k¿∆¿∆∆¡«¬∆»ƒ∆¡»ƒ«…≈
‡e‰LÎe ‡ÈO ‡e‰Lk ‡ËÁiL „Ú - ‡ËÁÈ ÁÈLn‰«»ƒ«∆¡»«∆∆¡»¿∆»ƒ¿∆

ËBÈ„‰ ‡e‰Lk ·ÏÁ ˜ÙÒ ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁÈLÓ49, »ƒ«¿ƒ»ƒ»«¿≈≈∆¿∆∆¿
ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙pL ¯Á‡ B˜ÙÒ ÏÚ BÏ Ú„BÂ50 ¿««¿≈««∆ƒ¿«»ƒ¿…≈»

ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -51·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ . ¬≈∆≈ƒ»»»»«¬ƒ«ƒ≈∆
,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ËBÈ„‰ ‡e‰Lk¿∆∆¿«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ¿∆¿≈««

‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡L B‡52¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ∆»«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ«¬ƒ«ƒ««
¯eËÙe Û¯ËˆÓ BÈ‡ - ¯·ÚL53‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ . ∆»«≈ƒ¿»≈»»«¬ƒ«ƒ¿∆

ËBÈ„‰ ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Â ,¯·ÚÂ ‰pÓ˙Â ,ËBÈ„‰∆¿¿ƒ¿«»¿»«¿»«¬ƒ«ƒ¿∆∆¿
‰˜ÈÒÙ‰ ¯·k B‡ Û¯ËˆÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ»

˙e‡ÈOp‰54. «¿ƒ

אשם 49) מביא אינו גדול, לכהן שנתמנה אחר אכל שאם
אשם 50)תלוי. מביא המלך שהרי גדול, כהן רק כתב

שנתמנה. אחר אכל אם גם שהלכה 51)תלוי כיוון
אשם  שמביא הוא פשוט החטא, זמן אחר שהולכים כחכמים

משיח 52)תלוי. בכהן אבל בדווקא, "נשיא" נקט [כאן
לאחר  כזית אכל אם גם שהרי פר, ומביא מצטרף בוודאי
י]. בהלכה למעלה כמפורש פר, מביא - שעבר

מביא 53) שאינו לנשיא פרט הארץ" "מעם שם ברייתא
הכא  זביד רב אמר ובגמרא הארץ, כעם שעירה או כשבה
זית  וחצי הדיוט כשהוא זית חצי שאכל כגון עסקינן במאי

נשיא. מצטרפים 54)כשהוא אם שם, בגמרא בעיא
איפשטא. ולא הדיוט, קרבן לחייבו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

dxRM ixQgn zFkld¦§§ª§¥©¨¨
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»
˙„ÏBi‰ ·È¯˜zL (· .Ôa¯˜ ¯‰ËzLk ‰·f‰ ·È¯˜zL∆«¿ƒ«»»¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«∆∆
(„ .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk ·f‰ ·È¯˜iL (‚ .Ôa¯˜ ¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«»¿∆ƒ¿«»¿»
e·È¯˜iL ¯Á‡Â .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk Ú¯ˆÓ ·È¯˜ÈL∆«¿ƒ¿…»¿∆ƒ¿«»¿»¿««∆«¿ƒ

.Ô˙¯‰Ë ¯Óbz Ô‰È˙Ba¯»̃¿¿≈∆ƒ»≈»√»»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e
ספרקרבנות-הלכותמחוסריכפרה

≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
.à‰¯tk È¯qÁÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰Úa¯‡2‰·f‰ :3, «¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿À¿≈«»»«»»

·f‰Â ,˙„ÏBi‰Â4È¯qÁÓ e‡¯˜ ‰nÏÂ .Ú¯ˆn‰Â , ¿«∆∆¿«»¿«¿…»¿»»ƒ¿¿¿À¿≈
B˙‡ÓhÓ ¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ?‰¯tk5 «»»∆»∆»≈∆««ƒ∆»«ƒÀ¿»

Ï·ËÂ6BLÓL ·È¯Ú‰Â7‰¯Ó‚ ‡ÏÂ ,¯ÒÁ ‡e‰ ÔÈ„Ú , ¿»«¿∆¡ƒƒ¿¬«ƒ»≈¿…»¿»
ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï È„k B˙¯‰Ë8Ba¯˜ ‡È·iL „Ú9Ì„˜Â , »√»¿≈∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»¿…∆

‡Ï ‡e‰ ¯eÒ‡ B˙¯tk ‡È·iLÌÈL„wa ÏÎ10BÓk , ∆»ƒ«»»»∆¡…«√»ƒ¿
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL11. ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

ועדיין 1) וטבל שמל וגר כפרה, מחוסרי נקראים כמה יבאר
קרבנו. הביא ח:2)לא כריתות להלן 3)משנה ראה

הזבה. היא איזו ו, איזהו 4)הלכה ה"א, פ"ב, להלן ראה
טהרה,5)הזב. ימי שבעת שספרו ומצורע זבה זב, כלומר

ושמונים  לזכר, הלידה מיום יום ארבעים שעברו והיולדת
לנקבה. הלידה מיום היולדת,6)יום כדינו: מהם אחד כל

ראה  במעין, שטבל והזב במקוה; שטבלו והמצורע הזבה
ה. הלכה מקוואות מהלכות ופ"א פ"ג, זבים תוספתא

זבה 7) זב, אצל שביעי, יום של שמשו שקע כלומר,
ויום  לזכר מ' יום של שמשו ששקע יולדת ואצל ומצורע;

לנקבה. (פ"ז 8)פ' תרומה לאכילת טהור שהוא אע"פ
ה"ב). תרומות, דיני 9)מהלכות פרטי ה"ג להלן ראה

"הביא 10)קרבנותיהם. עד: ויבמות ג, משנה פי"ד נגעים
שנאמר  ממה שם) (יבמות זאת ולמדו בקדשים", אוכל כפרה
שלא  זמן שכל וטהרה", הכהן עליה "וכפר ח) יב, (ויקרא
טהור  אינו - שמשו והעריב שטבל אע"פ קרבן, הביא

קדשים. יד.11)לאכילת הלכה יח פרק

.áBa¯˜ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï·ËÂ ÏnL ¯b12ÏÚ Û‡ , ≈∆»¿»««¬«ƒ…≈ƒ»¿»««
Ba¯˜ ‡È·iL „Ú ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt13 ƒ∆»∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»

‰¯tk È¯qÁnÓ BÈ‡ -14¯b ˙BÈ‰Ï B·kÚ Ba¯wL ; ≈ƒ¿À¿≈«»»∆»¿»ƒ¿ƒ¿≈
Ï‡¯OÈ È¯Lk ÏÎk ˙BÈ‰ÏÂ ¯eÓb15BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe , »¿ƒ¿¿»¿≈≈ƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈

Ï‡¯OÈ È¯LÎk ‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈL„wa ÏÎB‡16, ≈«√»ƒ∆¬«ƒ…«¬»ƒ¿≈≈ƒ¿»≈
ÏÎB‡ ¯Lk Ï‡¯OÈ ‰OÚÈÂ Ba¯˜ ‡È·iL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»ƒ»¿»¿≈»∆ƒ¿»≈»≈≈

‡È·‰ .ÌÈL„wa17˙Á‡ ‰„È¯t18ÏÎB‡ - ˙È¯ÁLa «√»ƒ≈ƒ¿ƒ»««¿«¬ƒ≈
ÌÈL„wa19·¯ÚÏ20‰iL ‰„È¯t ‡È·ÈÂ ,21Ba¯wL . «√»ƒ»∆∆¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»¿»

ÈzL B‡ ‰BÈ Èa ÈL B‡ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ ¯b ÏL∆≈«¿≈»¿≈¿≈»¿≈
ÌÈ¯Bz22‰ÏBÚ Ô‰ÈLe23‰OÚÓa e¯‡aL BÓk , ƒ¿≈∆»¿∆≈«¿¿«¬≈

˙Ba¯w‰24. «»¿»

שאם 12) ה, והלכה ה"ד ביאה איסורי מהלכות בפי"ג ראה
השכינה  כנפי תחת ולהסתופף לברית, להכנס הגוי ירצה
קרבן, והרצאת וטבילה מילה צריך תורה, עול עליו ולקבל
"ככם  טו) טו, (במדבר שנאמר ממה ט.) (כריתות כן ולמדו
אלא  לברית נכנסו לא אבותיכם "מה - ה'" לפני יהיה כגר

כן". גר אף - דם והרצאת וטבילה ח:13)במילה שם
קינו". שיביא עד בקדשים לאכול מעוכב גר "ת"ר

הסובר 14) יעקב, בן אליעזר כר' ולא שם. במשנה כחכמים
הנ"ל, שהברייתא רבינו וסובר הוא. כפרה מעוכב שגר
חכמים  דעת לפי גם היא בקדשים לאכול אסור שהוא
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שם  המשניות ובפירוש יעקב. בן אליעזר ר' על החולקים
לכתחילה  למצוה אלא הקרבן אין החכמים שלדעת כתב,

בקדשים. מלאכול מעכבו ואינו בגמרא.15)בלבד, שם
(שם).16) הכפרה מחוסרי עם הגר נמנה לא לפיכך כלומר:
שם.17) ברייתא יונה 18)הגר. בן או אחת תור כלומר,

יונה. בני שני או תורים שתי שקרבנו ה"ג להלן וראה אחד,
באכילת 19) מעכבו אינו - שנים להביא שצריך ואע"פ

מקובצת). (שיטה האחד אלא גר 20)קדשים שהרי
פסח, קרבן מהלכות (פ"ו הקבר מן כפורש הוא הרי שנתגייר
צב.) בפסחים (רש"י ושביעי שלישי הזאה וצריך ז) הלכה
א, הלכה פרה, מהלכות בפי"א (ראה שמש הערב וגם
צח: בזבחים התוספות כתבו וכן שם) פסח קרבן ובהלכות
("הר  שמש הערב צריך שבגר יום, טבול ד"ה צט.

זמן 21)המוריה"). לאחר אפילו שיביא ובלבד פירוש:
"להביא  ט. שם בברייתא אמרו שהרי השניה, הפרידה את
אוכל  ד"ה ח: שם רש"י כתב וכן איֿאפשר", אחת פרידה

שבתורה 23)שם.22)בקדשים. הקינין שכל אע"פ
שנאמר  משום עולות, שתיהן כאן - עולה ואחד חטאת אחד
ריח  אשה ועשה וגו' גר אתכם יגור "וכי יד) טו, (במדבר
דבר  איזהו (שם) ודרשו יעשה", כן תעשו כאשר לה', נחוח
בהמה  עולת (=שהרי העוף עולת זה אומר הוי לה', שכולו
"ויעלו  נאמר: התורה שבקבלת ואע"פ לכהנים). עורה
כאן  נאמר - ו) כד, (שמות שלמים" זבחים ויזבחו עולות

כגר  "ככם טו): שם, (במדבר הקשתיו,בגר לכם - לכם" יהי'
ומסתבר  הקשתיו. במקצת כלומר, - לקרבנותיכם" ולא
בפ"א  ועיין שם). (רש"י לה' שכולה הוקש, שלעולה
ושלמים. עולה רבינו שהביא ה"ו, הקרבנות, מעשה מהלכות

שם.24)

.âB‡ ÌÈ¯Bz ÈzL Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ôa¯˜ - ‰·f‰Â ·f‰«»¿«»»»¿«»∆»≈∆¿≈ƒ
˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL25- ˙„ÏBi‰Â . ¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¿«∆∆

˙‡hÁ ¯Bz B‡ ‰BÈ Ô·e ‰ÏBÚ O·k da¯˜26Ì‡Â . »¿»»∆∆»∆»«»¿ƒ
˙‚OÓ d„È ÔÈ‡27Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‰‡È·Ó - ≈»»«∆∆¿ƒ»¿≈ƒ¿≈¿≈

˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ28Ba¯˜ - Ú¯ˆn‰Â . »∆»»¿∆»«»¿«¿…»»¿»
„Á‡ ,ÌÈO·k ‰LÏL‰O·ÎÂ ÌL‡ „Á‡Â ‰ÏBÚ ¿»¿»ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

˙‡hÁÏ29˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .30Ô˜ ‡È·Ó -31„Á‡ , ¿«»¿ƒ≈»«∆∆≈ƒ≈∆»
ÌL‡Ï O·ÎÂ ,˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ32. »¿∆»«»¿∆∆¿»»

זבה 25) ואצל ידֿטו) טו, (ויקרא זב אצל בתורה מפורש כן
כטֿל). ו.26)(שם, יב, כבש.27)שם להביא 

ח.28) י.29)שם יד, כבשים.30)שם שלשה להביא
יונה.31) בני שני או תורים שתי כאֿכב.32)כלומר, שם,

.ãÔzLÏMÓ „Á‡ Ïk ‡È·Ó - Ú¯ˆn‰Â ‰·f‰Â ·f‰«»¿«»»¿«¿…»≈ƒ»∆»ƒ¿»¿»
B˙¯tk33Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;B˙¯‰ËÏ ÈÈÓM‰ ÌBia «»»««¿ƒƒ¿»√»∆»∆»≈∆

·L ¯ÙBÒÈÚÈ·M‰ ÌBia Ï·BËÂ ,‰¯‰Ë ÈÓÈ ‰Ú ≈ƒ¿»¿≈»√»¿≈««¿ƒƒ
ÈÈÓM‰ ÌBia ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜Óe ,BLÓL ·È¯ÚÓe34. «¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿¿»««¿ƒƒ

עליו.33) שיכפר חֿי)34)קרבנו, (שם, נאמר במצורע
ימים. שבעת לאהלו מחוץ וישב וגו' וטהר במים "ורחץ
וביום  וטהר. במים בשרו את ורחץ וגו' השביעי ביום והיה
נאמר  ובזה וגו'; וכבשה תמימים כבשים שני יקח השמיני

ימים  שבעת לו וספר מזובו הזב יטהר "וכי יגֿיד) טו, (שם
לו  יקח השמיני וביום וטהר. חיים במים בשרו ורחץ וגו'
(שם, נאמר ובזבה וגו'"; יונה בני שני או תורים שתי
ואחר  ימים שבעת לה וספרה מזובה טהרה "ואם כחֿכט)
יונה  בני שני או תורים שתי לה תקח השמיני וביום תטהר.

וגו'".

.ä¯ÎÊÏ ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa da¯˜ ‰‡È·Ó dÈ‡ ˙„ÏBi‰«∆∆≈»¿ƒ»»¿»»¿«¿»ƒ¿»»
‰·˜Ï ÌÈBÓL ÌBÈa B‡35dLÓL ˙·¯ÚÓ ‡l‡ , ¿¿ƒƒ¿≈»∆»«¬∆∆ƒ¿»

„Á‡Â ÌÈÚa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,¯ÁÓÏ da¯˜ ‰‡È·Óe¿ƒ»»¿»»¿»»∆«¿»ƒ¿∆»
¯Ó‡pL ÌBi‰ ‡e‰Â .‰·˜Ï „Á‡Â ÌÈBÓL ÌBÈÂ ¯ÎÊÏ¿»»¿¿ƒ¿∆»ƒ¿≈»¿«∆∆¡«

˙·Ï B‡ Ô·Ï d¯‰Ë ÈÓÈ ˙‡ÏÓ·e :Ba36.¯ÓB‚Â ‡È·z ƒ¿…¿≈»√»¿≈¿«»ƒ¿≈
˙‡ÏÓ ÈÓÈ CBz da¯˜ ‰‡È·‰ Ì‡Â37˙‡ˆÈ ‡Ï -38. ¿ƒ≈ƒ»»¿»»¿≈¿……»»

ÌÈBL‡¯‰ ˙B„ÏÂ ÏÚ ‰‡È·‰ elÙ‡39ÈÓÈ CB˙a ¬ƒ≈ƒ»«¿»»ƒƒ¿¿≈
˙‡ˆÈ ‡Ï - ‰Ê „ÏÂ ÏL ˙‡ÏÓ40el‡ ÌÈÓÈ e¯·Ú .41 ¿…∆»»∆…»»»¿»ƒ≈

¯Á‡Ï Ô˙¯tk ÔÈ·È¯˜Ó el‡ È¯‰ - Ô˙¯tk e‡È·‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ«»»»¬≈≈«¿ƒƒ«»»»¿««
ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ Ì˙‡hÁ e·È¯˜‰ ‡lL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÔÓÊ¿«¿»¿«∆…ƒ¿ƒ«»»»¬ƒ∆¡…

ÌÈL„wa42ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ (ÌL‡‰Â) ‰ÏBÚ‰ Ï·‡ ,43. «√»ƒ¬»»»¿»»»≈»¿«¿ƒ
˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡a ¯·k44Ôa¯˜ È·iÁÓ ÏkL , ¿»≈«¿¿«¬≈«»¿»∆»¿À¿≈»¿»

È¯qÁnÓ ıeÁ ,ÔzÚcÓ ‡l‡ Ô„È ÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ«»»∆»ƒ«¿»ƒ¿À¿≈
ÌÈÏÚa ˙Úc ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ‰¯tk45‡È·Ó Ì„‡ È¯‰L , «»»∆≈¿ƒƒ««¿»ƒ∆¬≈»»≈ƒ

ÂÈ˙B·e ÂÈa ÏÚ Ôa¯˜46ÌÈpËw‰47È¯qÁÓ eÈ‰ Ì‡ »¿»«»»¿»«¿«ƒƒ»¿À¿≈
ÌÈÁ·Êa ÔÏÈÎ‡Óe ‰¯tk48. «»»«¬ƒ»ƒ¿»ƒ

ימים,35) שבעת טמאה זכר שהיולדת בֿה, יב, שם ראה
מ' ביחד שהם טהרה, בדמי יושבת ימים ושלושה ושלושים
ימים  וששה וששים שבועיים, טמאה נקבה והיולדת יום;
יום. שמונים ביחד שהם - טהרה, דמי על יושבת

יום 36) ארבעים שעברו הטהרה, ימי שמלאו אחר כלומר,
לנקבה. יום ושמונים או 37)לזכר לזכר יום ארבעים תוך
לנקבה. יום שמונים קרבן,38)תוך הבאת חובת ידי

מפרש  וכן לנקבה; וֿפ' לזכר מ' שעברו אחר רק שהוא
- "ובמלאת ג) פרק תחילת תזריע (פרשת שדרשינן בספרא
יצא". לא מלאת, תוך הביאה ואם מלאת. בתוך מביאה אינה
חֿט. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח למעלה וראה

קרבנותיה.39) שהשהתה אלא רב, זמן מלפני שילדה
על 40) מלאת בתוך תביא לא "יכול אמרו: בספרא כי אף

זה  אין - כאן) כס"מ (ראה תביא" ת"ל הראשונות, הוולדות
ילדה. כן ואחרי קרבנותיה, הביאה ולא רב זמן עבר אם אלא
חזרה  ושוב פ', תוך והפילה וחזרה נקבה ילדה אם אבל
חשוב  שזה סד:) בנזיר שמדובר (כמו לשניה פ' תוך והפילה
אם  ולפיכך אחד, קרבן אלא מביאה ואין אחת, כלידה
הלידות  שתי על קרבן השלישית של מלאת תוך הביאה
חובה. ידי יצאה לא שלהם, מלאת אחרי שזהו הראשונות,
המשנה). (מרכבת כאן הראב"ד בהשגות וראה

וארבעים 41) ומצורע, וזבה זב אצל השמיני יום כלומר:
ביולדת. ואחד שמונים או הלכה 42)ואחד למעלה ראה

מפורש: ה) הלכה ג פרק תזריע (פרשת ובספרא א.
וכו'. אותה מעכבין שנים ואין מעכבה, אחד - "והקריבו"
בחטאת". - כפרה מקום בכל מצינו מה וכפר, אומר כשהוא
מלמד  וכפר, לחטאת "ואחד ג: הלכה ד פרק שם וכן
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ÏÚ :¯Ó‡pL ;¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙l„bÓ ¯·ÚÂ¿»«ƒ¿À»¬≈∆≈ƒ»ƒ∆∆¡««
‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ48.‡È·Ó ‡e‰ B˙‡hÁ ˙ÚLk - «»¬∆»»ƒ¿««»≈ƒ

(שם,46) יחטא נשיא אשר רבנן, "תנו י. שם וגמרא ברייתא
ה) טו, (מלכיםֿב שנאמר שנצטרע לנשיא פרט - וכו' כב)
בבית  וישב מותו יום עד מצורע ויהי המלך את ה' "וינגע
בבית  ומדקאמר הבית". על המלך בן ויותם החפשית

נעשה החפשית  כלומר, הווה", עבד השתא דעד מכלל
היא  שהשררה כעבד, היה מלך שכשהיה המלכות, מן חפשי

ציבור. עול עליו שמוטל ט:47)כעבדות, שם במשנה
כהדיוט" וכו' כן ואחרי מגדולתו, שעבר הנשיא "וכן
יחטא", נשיא "אשר (שם) שנאמר ממה נלמד י. שם ובגמרא

הדיוט. כשהוא לא אבל נשיא, לא 48)כשהוא זה פסוק
שכהן  י.) (שם למדו וממנו משיח, בכהן אלא בנשיא, נאמר

פר. מביא כן גם חטא כך ואחר שעבר משיח

.é,epÓ˙ ‡lL „Ú e‡ËÁL CÏÓ B‡ ÁÈLÓ Ô‰kÛ‡ …≈»ƒ«∆∆∆»¿«∆…ƒ¿««
el‡ È¯‰ - epÓ˙pL ¯Á‡ ‡l‡ Ì‰Ï Ú„B ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…«»∆∆»««∆ƒ¿«¬≈≈
Ô‰k‰ Ì‡ ,‡ËÁÈ ‡ÈO ¯L‡ :¯Ó‡pL ;ËBÈ„‰k¿∆¿∆∆¡«¬∆»ƒ∆¡»ƒ«…≈
‡e‰LÎe ‡ÈO ‡e‰Lk ‡ËÁiL „Ú - ‡ËÁÈ ÁÈLn‰«»ƒ«∆¡»«∆∆¡»¿∆»ƒ¿∆

ËBÈ„‰ ‡e‰Lk ·ÏÁ ˜ÙÒ ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁÈLÓ49, »ƒ«¿ƒ»ƒ»«¿≈≈∆¿∆∆¿
ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙pL ¯Á‡ B˜ÙÒ ÏÚ BÏ Ú„BÂ50 ¿««¿≈««∆ƒ¿«»ƒ¿…≈»

ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -51·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ . ¬≈∆≈ƒ»»»»«¬ƒ«ƒ≈∆
,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ËBÈ„‰ ‡e‰Lk¿∆∆¿«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ¿∆¿≈««

‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡L B‡52¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ∆»«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ«¬ƒ«ƒ««
¯eËÙe Û¯ËˆÓ BÈ‡ - ¯·ÚL53‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ . ∆»«≈ƒ¿»≈»»«¬ƒ«ƒ¿∆

ËBÈ„‰ ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Â ,¯·ÚÂ ‰pÓ˙Â ,ËBÈ„‰∆¿¿ƒ¿«»¿»«¿»«¬ƒ«ƒ¿∆∆¿
‰˜ÈÒÙ‰ ¯·k B‡ Û¯ËˆÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ»

˙e‡ÈOp‰54. «¿ƒ

אשם 49) מביא אינו גדול, לכהן שנתמנה אחר אכל שאם
אשם 50)תלוי. מביא המלך שהרי גדול, כהן רק כתב

שנתמנה. אחר אכל אם גם שהלכה 51)תלוי כיוון
אשם  שמביא הוא פשוט החטא, זמן אחר שהולכים כחכמים

משיח 52)תלוי. בכהן אבל בדווקא, "נשיא" נקט [כאן
לאחר  כזית אכל אם גם שהרי פר, ומביא מצטרף בוודאי
י]. בהלכה למעלה כמפורש פר, מביא - שעבר

מביא 53) שאינו לנשיא פרט הארץ" "מעם שם ברייתא
הכא  זביד רב אמר ובגמרא הארץ, כעם שעירה או כשבה
זית  וחצי הדיוט כשהוא זית חצי שאכל כגון עסקינן במאי

נשיא. מצטרפים 54)כשהוא אם שם, בגמרא בעיא
איפשטא. ולא הדיוט, קרבן לחייבו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

dxRM ixQgn zFkld¦§§ª§¥©¨¨
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»
˙„ÏBi‰ ·È¯˜zL (· .Ôa¯˜ ¯‰ËzLk ‰·f‰ ·È¯˜zL∆«¿ƒ«»»¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«∆∆
(„ .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk ·f‰ ·È¯˜iL (‚ .Ôa¯˜ ¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«»¿∆ƒ¿«»¿»
e·È¯˜iL ¯Á‡Â .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk Ú¯ˆÓ ·È¯˜ÈL∆«¿ƒ¿…»¿∆ƒ¿«»¿»¿««∆«¿ƒ

.Ô˙¯‰Ë ¯Óbz Ô‰È˙Ba¯»̃¿¿≈∆ƒ»≈»√»»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e
ספרקרבנות-הלכותמחוסריכפרה

≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
.à‰¯tk È¯qÁÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰Úa¯‡2‰·f‰ :3, «¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿À¿≈«»»«»»

·f‰Â ,˙„ÏBi‰Â4È¯qÁÓ e‡¯˜ ‰nÏÂ .Ú¯ˆn‰Â , ¿«∆∆¿«»¿«¿…»¿»»ƒ¿¿¿À¿≈
B˙‡ÓhÓ ¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ?‰¯tk5 «»»∆»∆»≈∆««ƒ∆»«ƒÀ¿»

Ï·ËÂ6BLÓL ·È¯Ú‰Â7‰¯Ó‚ ‡ÏÂ ,¯ÒÁ ‡e‰ ÔÈ„Ú , ¿»«¿∆¡ƒƒ¿¬«ƒ»≈¿…»¿»
ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï È„k B˙¯‰Ë8Ba¯˜ ‡È·iL „Ú9Ì„˜Â , »√»¿≈∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»¿…∆

‡Ï ‡e‰ ¯eÒ‡ B˙¯tk ‡È·iLÌÈL„wa ÏÎ10BÓk , ∆»ƒ«»»»∆¡…«√»ƒ¿
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL11. ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

ועדיין 1) וטבל שמל וגר כפרה, מחוסרי נקראים כמה יבאר
קרבנו. הביא ח:2)לא כריתות להלן 3)משנה ראה

הזבה. היא איזו ו, איזהו 4)הלכה ה"א, פ"ב, להלן ראה
טהרה,5)הזב. ימי שבעת שספרו ומצורע זבה זב, כלומר

ושמונים  לזכר, הלידה מיום יום ארבעים שעברו והיולדת
לנקבה. הלידה מיום היולדת,6)יום כדינו: מהם אחד כל

ראה  במעין, שטבל והזב במקוה; שטבלו והמצורע הזבה
ה. הלכה מקוואות מהלכות ופ"א פ"ג, זבים תוספתא

זבה 7) זב, אצל שביעי, יום של שמשו שקע כלומר,
ויום  לזכר מ' יום של שמשו ששקע יולדת ואצל ומצורע;

לנקבה. (פ"ז 8)פ' תרומה לאכילת טהור שהוא אע"פ
ה"ב). תרומות, דיני 9)מהלכות פרטי ה"ג להלן ראה

"הביא 10)קרבנותיהם. עד: ויבמות ג, משנה פי"ד נגעים
שנאמר  ממה שם) (יבמות זאת ולמדו בקדשים", אוכל כפרה
שלא  זמן שכל וטהרה", הכהן עליה "וכפר ח) יב, (ויקרא
טהור  אינו - שמשו והעריב שטבל אע"פ קרבן, הביא

קדשים. יד.11)לאכילת הלכה יח פרק

.áBa¯˜ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï·ËÂ ÏnL ¯b12ÏÚ Û‡ , ≈∆»¿»««¬«ƒ…≈ƒ»¿»««
Ba¯˜ ‡È·iL „Ú ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt13 ƒ∆»∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»

‰¯tk È¯qÁnÓ BÈ‡ -14¯b ˙BÈ‰Ï B·kÚ Ba¯wL ; ≈ƒ¿À¿≈«»»∆»¿»ƒ¿ƒ¿≈
Ï‡¯OÈ È¯Lk ÏÎk ˙BÈ‰ÏÂ ¯eÓb15BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe , »¿ƒ¿¿»¿≈≈ƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈

Ï‡¯OÈ È¯LÎk ‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈL„wa ÏÎB‡16, ≈«√»ƒ∆¬«ƒ…«¬»ƒ¿≈≈ƒ¿»≈
ÏÎB‡ ¯Lk Ï‡¯OÈ ‰OÚÈÂ Ba¯˜ ‡È·iL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»ƒ»¿»¿≈»∆ƒ¿»≈»≈≈

‡È·‰ .ÌÈL„wa17˙Á‡ ‰„È¯t18ÏÎB‡ - ˙È¯ÁLa «√»ƒ≈ƒ¿ƒ»««¿«¬ƒ≈
ÌÈL„wa19·¯ÚÏ20‰iL ‰„È¯t ‡È·ÈÂ ,21Ba¯wL . «√»ƒ»∆∆¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»¿»

ÈzL B‡ ‰BÈ Èa ÈL B‡ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ ¯b ÏL∆≈«¿≈»¿≈¿≈»¿≈
ÌÈ¯Bz22‰ÏBÚ Ô‰ÈLe23‰OÚÓa e¯‡aL BÓk , ƒ¿≈∆»¿∆≈«¿¿«¬≈

˙Ba¯w‰24. «»¿»

שאם 12) ה, והלכה ה"ד ביאה איסורי מהלכות בפי"ג ראה
השכינה  כנפי תחת ולהסתופף לברית, להכנס הגוי ירצה
קרבן, והרצאת וטבילה מילה צריך תורה, עול עליו ולקבל
"ככם  טו) טו, (במדבר שנאמר ממה ט.) (כריתות כן ולמדו
אלא  לברית נכנסו לא אבותיכם "מה - ה'" לפני יהיה כגר

כן". גר אף - דם והרצאת וטבילה ח:13)במילה שם
קינו". שיביא עד בקדשים לאכול מעוכב גר "ת"ר

הסובר 14) יעקב, בן אליעזר כר' ולא שם. במשנה כחכמים
הנ"ל, שהברייתא רבינו וסובר הוא. כפרה מעוכב שגר
חכמים  דעת לפי גם היא בקדשים לאכול אסור שהוא
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שם  המשניות ובפירוש יעקב. בן אליעזר ר' על החולקים
לכתחילה  למצוה אלא הקרבן אין החכמים שלדעת כתב,

בקדשים. מלאכול מעכבו ואינו בגמרא.15)בלבד, שם
(שם).16) הכפרה מחוסרי עם הגר נמנה לא לפיכך כלומר:
שם.17) ברייתא יונה 18)הגר. בן או אחת תור כלומר,

יונה. בני שני או תורים שתי שקרבנו ה"ג להלן וראה אחד,
באכילת 19) מעכבו אינו - שנים להביא שצריך ואע"פ

מקובצת). (שיטה האחד אלא גר 20)קדשים שהרי
פסח, קרבן מהלכות (פ"ו הקבר מן כפורש הוא הרי שנתגייר
צב.) בפסחים (רש"י ושביעי שלישי הזאה וצריך ז) הלכה
א, הלכה פרה, מהלכות בפי"א (ראה שמש הערב וגם
צח: בזבחים התוספות כתבו וכן שם) פסח קרבן ובהלכות
("הר  שמש הערב צריך שבגר יום, טבול ד"ה צט.

זמן 21)המוריה"). לאחר אפילו שיביא ובלבד פירוש:
"להביא  ט. שם בברייתא אמרו שהרי השניה, הפרידה את
אוכל  ד"ה ח: שם רש"י כתב וכן איֿאפשר", אחת פרידה

שבתורה 23)שם.22)בקדשים. הקינין שכל אע"פ
שנאמר  משום עולות, שתיהן כאן - עולה ואחד חטאת אחד
ריח  אשה ועשה וגו' גר אתכם יגור "וכי יד) טו, (במדבר
דבר  איזהו (שם) ודרשו יעשה", כן תעשו כאשר לה', נחוח
בהמה  עולת (=שהרי העוף עולת זה אומר הוי לה', שכולו
"ויעלו  נאמר: התורה שבקבלת ואע"פ לכהנים). עורה
כאן  נאמר - ו) כד, (שמות שלמים" זבחים ויזבחו עולות

כגר  "ככם טו): שם, (במדבר הקשתיו,בגר לכם - לכם" יהי'
ומסתבר  הקשתיו. במקצת כלומר, - לקרבנותיכם" ולא
בפ"א  ועיין שם). (רש"י לה' שכולה הוקש, שלעולה
ושלמים. עולה רבינו שהביא ה"ו, הקרבנות, מעשה מהלכות

שם.24)

.âB‡ ÌÈ¯Bz ÈzL Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ôa¯˜ - ‰·f‰Â ·f‰«»¿«»»»¿«»∆»≈∆¿≈ƒ
˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL25- ˙„ÏBi‰Â . ¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¿«∆∆

˙‡hÁ ¯Bz B‡ ‰BÈ Ô·e ‰ÏBÚ O·k da¯˜26Ì‡Â . »¿»»∆∆»∆»«»¿ƒ
˙‚OÓ d„È ÔÈ‡27Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‰‡È·Ó - ≈»»«∆∆¿ƒ»¿≈ƒ¿≈¿≈

˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ28Ba¯˜ - Ú¯ˆn‰Â . »∆»»¿∆»«»¿«¿…»»¿»
„Á‡ ,ÌÈO·k ‰LÏL‰O·ÎÂ ÌL‡ „Á‡Â ‰ÏBÚ ¿»¿»ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

˙‡hÁÏ29˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .30Ô˜ ‡È·Ó -31„Á‡ , ¿«»¿ƒ≈»«∆∆≈ƒ≈∆»
ÌL‡Ï O·ÎÂ ,˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ32. »¿∆»«»¿∆∆¿»»

זבה 25) ואצל ידֿטו) טו, (ויקרא זב אצל בתורה מפורש כן
כטֿל). ו.26)(שם, יב, כבש.27)שם להביא 

ח.28) י.29)שם יד, כבשים.30)שם שלשה להביא
יונה.31) בני שני או תורים שתי כאֿכב.32)כלומר, שם,

.ãÔzLÏMÓ „Á‡ Ïk ‡È·Ó - Ú¯ˆn‰Â ‰·f‰Â ·f‰«»¿«»»¿«¿…»≈ƒ»∆»ƒ¿»¿»
B˙¯tk33Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;B˙¯‰ËÏ ÈÈÓM‰ ÌBia «»»««¿ƒƒ¿»√»∆»∆»≈∆

·L ¯ÙBÒÈÚÈ·M‰ ÌBia Ï·BËÂ ,‰¯‰Ë ÈÓÈ ‰Ú ≈ƒ¿»¿≈»√»¿≈««¿ƒƒ
ÈÈÓM‰ ÌBia ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜Óe ,BLÓL ·È¯ÚÓe34. «¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿¿»««¿ƒƒ

עליו.33) שיכפר חֿי)34)קרבנו, (שם, נאמר במצורע
ימים. שבעת לאהלו מחוץ וישב וגו' וטהר במים "ורחץ
וביום  וטהר. במים בשרו את ורחץ וגו' השביעי ביום והיה
נאמר  ובזה וגו'; וכבשה תמימים כבשים שני יקח השמיני

ימים  שבעת לו וספר מזובו הזב יטהר "וכי יגֿיד) טו, (שם
לו  יקח השמיני וביום וטהר. חיים במים בשרו ורחץ וגו'
(שם, נאמר ובזבה וגו'"; יונה בני שני או תורים שתי
ואחר  ימים שבעת לה וספרה מזובה טהרה "ואם כחֿכט)
יונה  בני שני או תורים שתי לה תקח השמיני וביום תטהר.

וגו'".

.ä¯ÎÊÏ ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa da¯˜ ‰‡È·Ó dÈ‡ ˙„ÏBi‰«∆∆≈»¿ƒ»»¿»»¿«¿»ƒ¿»»
‰·˜Ï ÌÈBÓL ÌBÈa B‡35dLÓL ˙·¯ÚÓ ‡l‡ , ¿¿ƒƒ¿≈»∆»«¬∆∆ƒ¿»

„Á‡Â ÌÈÚa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,¯ÁÓÏ da¯˜ ‰‡È·Óe¿ƒ»»¿»»¿»»∆«¿»ƒ¿∆»
¯Ó‡pL ÌBi‰ ‡e‰Â .‰·˜Ï „Á‡Â ÌÈBÓL ÌBÈÂ ¯ÎÊÏ¿»»¿¿ƒ¿∆»ƒ¿≈»¿«∆∆¡«

˙·Ï B‡ Ô·Ï d¯‰Ë ÈÓÈ ˙‡ÏÓ·e :Ba36.¯ÓB‚Â ‡È·z ƒ¿…¿≈»√»¿≈¿«»ƒ¿≈
˙‡ÏÓ ÈÓÈ CBz da¯˜ ‰‡È·‰ Ì‡Â37˙‡ˆÈ ‡Ï -38. ¿ƒ≈ƒ»»¿»»¿≈¿……»»

ÌÈBL‡¯‰ ˙B„ÏÂ ÏÚ ‰‡È·‰ elÙ‡39ÈÓÈ CB˙a ¬ƒ≈ƒ»«¿»»ƒƒ¿¿≈
˙‡ˆÈ ‡Ï - ‰Ê „ÏÂ ÏL ˙‡ÏÓ40el‡ ÌÈÓÈ e¯·Ú .41 ¿…∆»»∆…»»»¿»ƒ≈

¯Á‡Ï Ô˙¯tk ÔÈ·È¯˜Ó el‡ È¯‰ - Ô˙¯tk e‡È·‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ«»»»¬≈≈«¿ƒƒ«»»»¿««
ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ Ì˙‡hÁ e·È¯˜‰ ‡lL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÔÓÊ¿«¿»¿«∆…ƒ¿ƒ«»»»¬ƒ∆¡…

ÌÈL„wa42ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ (ÌL‡‰Â) ‰ÏBÚ‰ Ï·‡ ,43. «√»ƒ¬»»»¿»»»≈»¿«¿ƒ
˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡a ¯·k44Ôa¯˜ È·iÁÓ ÏkL , ¿»≈«¿¿«¬≈«»¿»∆»¿À¿≈»¿»

È¯qÁnÓ ıeÁ ,ÔzÚcÓ ‡l‡ Ô„È ÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ«»»∆»ƒ«¿»ƒ¿À¿≈
ÌÈÏÚa ˙Úc ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ‰¯tk45‡È·Ó Ì„‡ È¯‰L , «»»∆≈¿ƒƒ««¿»ƒ∆¬≈»»≈ƒ

ÂÈ˙B·e ÂÈa ÏÚ Ôa¯˜46ÌÈpËw‰47È¯qÁÓ eÈ‰ Ì‡ »¿»«»»¿»«¿«ƒƒ»¿À¿≈
ÌÈÁ·Êa ÔÏÈÎ‡Óe ‰¯tk48. «»»«¬ƒ»ƒ¿»ƒ

ימים,35) שבעת טמאה זכר שהיולדת בֿה, יב, שם ראה
מ' ביחד שהם טהרה, בדמי יושבת ימים ושלושה ושלושים
ימים  וששה וששים שבועיים, טמאה נקבה והיולדת יום;
יום. שמונים ביחד שהם - טהרה, דמי על יושבת

יום 36) ארבעים שעברו הטהרה, ימי שמלאו אחר כלומר,
לנקבה. יום ושמונים או 37)לזכר לזכר יום ארבעים תוך
לנקבה. יום שמונים קרבן,38)תוך הבאת חובת ידי

מפרש  וכן לנקבה; וֿפ' לזכר מ' שעברו אחר רק שהוא
- "ובמלאת ג) פרק תחילת תזריע (פרשת שדרשינן בספרא
יצא". לא מלאת, תוך הביאה ואם מלאת. בתוך מביאה אינה
חֿט. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח למעלה וראה

קרבנותיה.39) שהשהתה אלא רב, זמן מלפני שילדה
על 40) מלאת בתוך תביא לא "יכול אמרו: בספרא כי אף

זה  אין - כאן) כס"מ (ראה תביא" ת"ל הראשונות, הוולדות
ילדה. כן ואחרי קרבנותיה, הביאה ולא רב זמן עבר אם אלא
חזרה  ושוב פ', תוך והפילה וחזרה נקבה ילדה אם אבל
חשוב  שזה סד:) בנזיר שמדובר (כמו לשניה פ' תוך והפילה
אם  ולפיכך אחד, קרבן אלא מביאה ואין אחת, כלידה
הלידות  שתי על קרבן השלישית של מלאת תוך הביאה
חובה. ידי יצאה לא שלהם, מלאת אחרי שזהו הראשונות,
המשנה). (מרכבת כאן הראב"ד בהשגות וראה

וארבעים 41) ומצורע, וזבה זב אצל השמיני יום כלומר:
ביולדת. ואחד שמונים או הלכה 42)ואחד למעלה ראה

מפורש: ה) הלכה ג פרק תזריע (פרשת ובספרא א.
וכו'. אותה מעכבין שנים ואין מעכבה, אחד - "והקריבו"
בחטאת". - כפרה מקום בכל מצינו מה וכפר, אומר כשהוא
מלמד  וכפר, לחטאת "ואחד ג: הלכה ד פרק שם וכן
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בזבחים". לאכול וטהרה בחטאת, כן 43)שהכפרה
הכהן  "ועשה יג: הלכה ג פרק מצורע פרשת שם מפורש
 ֿ והכסף בחטאת". שכפרה מלמד וגו', וכפר החטאת את
נט. בפסחים מפורש שהרי "והאשם", המלה מוחק משנה
שם  סופרים דקדוקי בכתבֿיד אבל מעכב. מצורע שאשם
בנו  ישמעאל ר' והתניא מעכב, לא אשם תימא "וכי גרס:
כך  מעכבתו, שחטאתו כשם אומר: ברוקא בן יוחנן ר' של
מחקה. ורש"י חננאל, רבינו בפירוש גם וכן מעכב". אשמו

של  בנו ור"י תנאֿקמא נחלקו זה בזה ולפי ברוקא בן ר"י
של  בנו ולר"י אשם, ולא חטאת אלא מעכב אינו שלת"ק
יח: בנזיר נחלקו זה וכעין מעכב. אשם גם ברוקא בן ר"י
נזירות  מהלכות בפ"י פסק וכן כתנאֿקמא. רבינו ופסק
החטאת  שרק שם, בפסחים המאירי כתב וכן ח. הלכה
ג, הלכה פ"ה להלן וראה והאשם. העולה ולא מעכבת
עיון. וצריך יא, הלכה שגגות מהלכות בפ"ג ולמעלה

י.44) הלכה צריכין 45)פי"ד הכל יוחנן, א"ר לה: נדרים
וכו'. קרבן מביא אדם שהרי כפרה, ממחוסרי חוץ דעת

עבדו 46) ובתו, בנו ע"י אדם "מביא יב: משנה פי"ד נגעים
בזבחים". ומאכילן עני קרבן שם,47)ושפחתו, נדרים

"זאת  לב) טו, (ויקרא הכתוב מן זאת ולמד יוחנן. ר' דברי
קטן. בין גדול בין הזב", שם.48)תורת נגעים

.å‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL dÓc ·fL BÊ ?‰·Ê ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ»»∆»»»¿»»ƒ∆
‰Ê ¯Á‡49d˙c ˙Ú ‡Ïa50‰ÏB„‚ ‰·Ê ‡È‰ BÊÂ .51, ««∆¿…∆ƒ»»¿ƒ»»¿»

‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‰ÎÈ¯vL52Ôa¯˜a ˙·iÁÂ53¯·Îe . ∆¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»¿«∆∆¿»¿»¿»
‰cp‰ ÔÈÚa e¯‡a54‰·Ê ‰M‡‰ ‰È‰z È˙ÓÈ‡ , ≈«¿¿ƒ¿««ƒ»≈»«ƒ¿∆»ƒ»»»

B‡ ‰c ‡l‡ ‰·Ê ‰È‰z ‡Ï È˙ÓÈ‡Â ,‰‡¯zL ÌÈÓca«»ƒ∆ƒ¿∆¿≈»«…ƒ¿∆»»∆»ƒ»
‰¯B‰Ë55‰·Ê ˜ÙÒ ‰È‰z È˙Óe ,56e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk . ¿»»«ƒ¿∆¿≈»»»»∆»«¿

‡È·‰Ï ˙·iÁ ‡È‰ È¯‰ - ‰Ú·L ˙¯ÙBÒÂ ‰·Ê ‡È‰L∆ƒ»»¿∆∆ƒ¿»¬≈ƒ«∆∆¿»ƒ
‡È‰L e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,˙ÏÎ‡ d˙‡hÁÂ Ôa¯»̃¿»¿«»»∆¡∆∆¿»»∆»«¿∆ƒ
d˙‡hÁ ÔÈ‡Â Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰·Ê ˜ÙÒ¿≈»»¬≈¿ƒ»»¿»¿≈«»»

˙ÏÎ‡57e¯‡a ¯·kL ;58ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁL , ∆¡∆∆∆¿»≈«¿∆««»«»»«
Û¯Oz ˜Ùq‰59e¯‡a ÌLÂ .60B‡ ‰M‡‰ „Ïz ‰Ó , «»≈ƒ»≈¿»≈«¿«≈≈»ƒ»

‡ÏÂ ÏÈtz B‡ „Ïz ‰Óe ,‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰˙Â ÏÈtz ‰Ó««ƒ¿ƒ¿∆¿≈»≈»«≈≈«ƒ¿…
‰‡ÓË ‡È‰L e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰zƒ¿∆¿≈»≈»¿»»∆»«¿∆ƒ¿≈»

Î‡ d˙‡hÁÂ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰„ÏÏÎÂ ,˙Ï ≈»¬≈¿ƒ»»¿»¿«»»∆¡∆∆¿»
‰¯eËt BÊ È¯‰ - ‰„Ï ‰‡ÓË dÈ‡L e¯Ó‡L ÌB˜Ó»∆»«¿∆≈»¿≈»≈»¬≈¿»

Ôa¯w‰ ÔÓ61. ƒ«»¿»

ד 49) פרשה זבים פרק מצורע פרשת בספרא דרשו כך
דמה  זוב יזוב כי "ואשה כה) (שם, הפסוק על הֿט הלכות

שלשה". רבים שנים, "ימים - רבים" שם.50)ימים ויקרא
זֿח.51) הלכות ביאה איסורי מהלכות בפ"ו ראה
(שם).52) נקיים יונה,53)ימים בני שני או תורים שתי

ג. הלכה למעלה ראה חטאת, ואחד עולה שם 54)אחד
בֿו. דם 55)הלכות או א) הלכה (שם, הקושי דם כגון

ז). הלכה (שם, יט.56)טוהר הלכה ו פרק שם
ג.57) הלכה למעלה ראה העוף, מן באה חטאתה שהרי
י.58) הלכה המוקדשין פסולי מהלכות יט משנה 59)פרק

רש"י  וכתב יהודה. כרבי ולא תנאֿקמא כדעת לד תמורה
בשריפה. שהם המוקדשין פסולי ככל שדינה שם

מפלת.60) לענין שם בפ"ה וכן פ"י, ביאה איסורי בהלכות
לבת 61) או לבן טהרה ימי "ובמלאות ו) יד, (שם "שכתוב

מביאה  - טהרה ימי לה ויש לידה שטמאה כל וגו', תביא"
(קרית  קרבן מביאה אינה לידה טמאה שאינה אבל קרבן,

ספר).

.æd¯aÚ ‰˜ÊÁ‰ ‡lL ‰M‡‰62‰Ú„È ‡ÏÂ ‰ÏÈt‰Â »ƒ»∆…À¿¿»À»»¿ƒƒ»¿…»¿»
Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ˙·iÁL ÏÙ Ì‡ ,‰ÏÈt‰ ‰Ó63¯·„ B‡ «ƒƒ»ƒ≈∆∆«∆∆»»»¿»»»

Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ˙·iÁ dÈ‡L64,˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆≈»«∆∆»»»¿»¬≈¿≈∆∆
˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â Ôa¯˜ ‰‡È·Óe65ÌÈL ÈzL ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿»¿≈«»»∆¡∆∆¿≈¿≈»ƒ

ÂÈÏÚ ·È¯˜‰Ï Èe‡¯ „Á‡ ÏÙ ,ÌÈÏÙ ÈL eÏÈt‰L66 ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ≈∆∆»»¿«¿ƒ»»
ÂÈÏÚ ‰¯eËt ¯Á‡‰ ÏÙp‰Â67˙¯kÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â , ¿«≈∆»«≈¿»»»¿≈««≈∆«∆∆

˜ÙqÓ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk - dÏÙ68ÔÈ‡Â , ƒ¿»»««ƒ¿≈∆¿ƒ»»¿»ƒ»≈¿≈
‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁL .˙ÏÎ‡ Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡hÁ«»««ƒ¿≈∆∆¡∆∆∆««»«»»

˙Ù¯O ˜Ùq‰ ÏÚ69˙‡hÁ ˙‡ˆÓÂ ˙·iÁ dÈ‡ ‡nL , ««»≈ƒ¿∆∆∆»≈»«∆∆¿ƒ¿≈«»
‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁ BÊ70BÓk ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»∆≈¬ƒ«¬»»¿

‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰a e¯‡aL71. ∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

מעוברת.62) היא אם ידעה צורת 63)לא לו שהיתה כגון
ח). הלכה שם (פ"י דגים 64)אדם כמין המפלת כגון

משנה  ראה קרבן, חייבת שאינה ורמשים ושקצים וחגבים
ז: נאכלות,65)כריתות ואינן מביאות "ואלו שם משנה

מפרשת  כט. ובנדה וכו'". הפילה מה ידוע ואין המפלת
עוברה  הוחזקה שלא באופן מדברת שם שהמשנה הגמרא

כאן). המלך, עמק הגהות בצורת 66)(ראה היה שהנפל
קרבן. עליו וחייבים שפיר 67)אדם, הנפל שהיה כגון
וחגבים. דגים או מים ולא 68)מלא שם, במשנה כחכמים

אני  אם ביניהן, ויתנו אחת חטאת שיביאו הסובר יוסי כר'
שלך. היא החייבת את ואם שלי, היא הרי החייבת היא

ו.69) הלכה למעלה למדו 70)ראה נט. ושם כט: נזיר
שם, מפורש ועוד לאכול. ולא התורה, התירה להקריב שרק
במליקה. נאכלים אינם חולין שהרי נבילה, איסור גם שיש

אסורים 71) בעזרה שנשחטו שחולין ב, הלכה ב פרק
בחלב. כבשר בהנאה

.ç˙B„ÏÂ B‡ „Á‡ „ÏÂ ˙Ïtn‰ ˙Á‡Â ˙„ÏBi‰ ˙Á‡«««∆∆¿««««∆∆»»∆»¿»
ÔlÎÏ „Á‡ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰a¯‰72‡e‰Â . «¿≈¬≈¿ƒ»»¿»∆»¿À»¿

˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a Ôlk „ÏzL73¯Á‡ ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆≈≈À»¿¿≈¿…¬»ƒƒƒ»««
ÈM‰ ÏÚ Û‡ ‰‡È·Ó - ˙‡ÏÓ ÈÓÈ74‰„ÏÈ ?„ˆÈk . ¿≈¿…¿ƒ»«««≈ƒ≈«»¿»

ÏÈtzL ÌÈÏÙ Ïk - ‰·˜75ÌBÈ ÛBÒ „Ú ‰„l‰ ÌBiÓ ¿≈»»¿»ƒ∆«ƒƒ«≈»«
el‡Îe ,ÔBL‡¯‰ „Ïe‰ ÌÚ ÔÈ·LÁ Ô‰ È¯‰ ÌÈBÓL¿ƒ¬≈≈∆¿»ƒƒ«»»»ƒ¿ƒ
Ôa¯˜ ‡l‡ ‰‡È·Ó dÈ‡Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ∆««∆¿≈»¿ƒ»∆»»¿»

„Á‡76„Á‡Â ÌÈBÓL ÌBÈa ÏÙ ‰ÏÈt‰ .77ÌBiÓe ∆»ƒƒ»≈∆¿¿ƒ¿∆»ƒ
Ôa¯˜Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ Ì‡ ,‰‡Ï‰Â ÌÈBÓLe „Á‡78- ∆»¿ƒ»»¿»ƒƒ¿»¿»¿»

BÓˆÚ ÈÙa ÂÈÏÚ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰79¯Á‡Ïe ‰·˜ ‰„ÏÈ . ¬≈¿ƒ»»»ƒ¿≈«¿»¿»¿≈»¿««
ÏÙ Ïk - ‰iL ‰·˜ ‰ÏÈt‰ ÌBÈ ÌÈÚ·L B‡ ÌÈMLƒƒƒ¿ƒƒƒ»¿≈»¿ƒ»»≈∆
‰¯eËt ‰iM‰ BÊ ‰·˜ ÏL ÌÈBÓL CB˙a ÏÈtzL∆«ƒ¿¿ƒ∆¿≈»«¿ƒ»¿»

ÂÈÏÚ80ÈLÈÏL ‰·˜ ‰ÏÈt‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈML ¯Á‡ ˙ »»¿≈ƒƒƒ»¿≈»¿ƒƒ««ƒƒ
ÏÈtzL ÏÙ Ïk È¯‰ - ‰iL ‰·˜ ÏL ÌBÈ ÌÈÚ·L B‡ƒ¿ƒ∆¿≈»¿ƒ»¬≈»≈∆∆«ƒ
ÈtÓ .ÂÈÏÚ ‰¯eËt ˙ÈLÈÏL ‰·˜ ÏL ÌÈBÓL CB˙a¿¿ƒ∆¿≈»¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈
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ÈLÈÏM‰ ÏÙp‰ ÌÚ ·eLÁ ‡e‰L81ÈLÈÏM‰ ÏÙp‰Â , ∆»ƒ«≈∆«¿ƒƒ¿«≈∆«¿ƒƒ
,BlL ˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a ‡e‰L ÈtÓ ,ÈM‰ ÌÚ ·eLÁ»ƒ«≈ƒƒ¿≈∆¿¿≈¿…∆
‡l‡ ‰‡È·Ó dÈ‡Â ,‰BL‡¯‰ ÌÚ ·eLÁ ÈM‰Â¿«≈ƒ»ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»∆»

Ïk‰ ÏÚ „Á‡ Ôa¯˜82. »¿»∆»««…

"זאת 72) ו) יב, (שם שנאמר ממה ט:) (כריתות למדו כן
ולדות  על אחד קרבן שמביאה "מלמד - היולדת" תורת
(רש"י  הרבה ולדות ליולדת אחת תורה משמע - הרבה"

מ.) למעלה 73)בנדה ראה לנקבה, וֿפ' לזכר מ' שהם
ד. תורת 74)הלכה "זאת הנ"ל מהפסוק (שם) נלמד זה גם

מלאת, שלפני הלידה על אחד קרבן ותביא יכול היולדת",
"זאת". ת"ל - מלאת? שלאחר הלידה כגון 75)ועל

לאחר  והפילה ונתעברה ללידתה, שבועיים לאחר שטבלה
וכל  הראשונה. ללידה ימים נד שזה הולד, יצירת של יום מ'
שהרי  כזאת, אפשרות אין זכר אצל אבל נקבה, אצל רק זה
זכר  של מלאת וימי ימים, שבעת לבעלה אסורה זכר יולדת
ארבעים  בתוך והפילה שנית, נתעברה ואם יום, ארבעים הוא
הולד  שאין בלבד, מים אם כי נפל זה אין הלידה, של יום
כריתות  (רש"י קרבן חיוב בכלל זה ואין יום, מ' עד נוצר

האשה). ד"ה שם.76)שם ימי 77)משנה אחר שזהו
ז: שם וכביתֿהלל ואחד, שמונים בליל והואֿהדין מלאת,
(לחםֿמשנה). ד הלכה ג פרק להלן רבינו פסק וכן

ולד,78) ספק הפילה אם אבל ודאי. ולד הפילה אם כלומר,
י. הלכה להלן ראה אחד, קרבן אלא מביאה שם 79)אינה

על 80)ט: גם מיוחד קרבן להביא פטורה שהיא כלומר,
וכו'. השלישי הנפל 81)הולד עם נחשב הוא כלומר

השמונים בתוך הפילתו היא שהרי השלישי.השלישי, של
שהוולד 82) הסובר יהודה כר' ולא במשנה, שם כחכמים

הראשון  של מלאת יום אחר שהפילה השלישי או הרביעי
הפילה  השני את כי אף הראשונה, הלידה עם נחשב אינו

השלישי. של מלאת יום בתוך

.èÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ˙„ÏBi‰83ÏÙ ‰ÏÈt‰Â «∆∆À¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»≈∆
B˙„Ï ÌBiÓ ÌÈÚa¯‡ ¯Á‡84Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - «««¿»ƒƒ≈»¬≈¿ƒ»»¿»

ÔBL‡¯‰ ‡e‰ ¯ÎÊ ‡nL ,‰Ê ÏÙ ÏÚ85‰ÏÈt‰ È¯‰Â «≈∆∆∆»»»»ƒ«¬≈ƒƒ»
‡È‰ ‰·˜ ‡nL ,˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â ;˙‡ÏÓ ¯Á‡««¿…¿≈«»»∆¡∆∆∆»¿≈»ƒ

‰BL‡¯‰86‰¯eËt ‡È‰L ‰ÏÈt‰ ˙‡ÏÓ CB˙·e »ƒ»¿¿…ƒƒ»∆ƒ¿»
Ôa¯wÓ87.ÈL ƒ»¿»≈ƒ

זכר 83) חומרת עליה שיש נקבה, ספק זכר ספק שהם
ורק  כבנקבה, טומאה ימי ארבעהֿעשר מונה נקבה, וחומרת
ובדברי  במשנה, כח. נדה ראה כבזכר; טהרה ימי ארבעים
קרבן  "וחיוב יח הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"י רבינו
שנאמר  ממה ללמוד יש אנדרוגינוס או טומטום ליולדת
נקבה  "ואם נאמר ולא תלד", נקבה "ואם ה) יב, (ויקרא

ספר). (קרית בלידה תלוי שהכל הרי מיום 84)היא", כגון
מארבעים  לפחות נגמרת הולד צורת "שאין ומכיון מ"א,
מדובר  שכאן עלֿכרחינו - ה"א) שם ביאה (איסורי יום"
(כסףֿמשנה  הלידה אחרי מיד בשוגג באיסור עליה כשבא
לפרש  מקום יש אבל רבינו). של בנו אברהם ר' בשם
ימי  ארבעהֿעשר לאחר בהיתר עליה כשבא שהמדובר

(לח"מ). וארבעה החמישים ביום ונולד וימי 85)טומאה,

ללידה. יום מ' עד רק הם הם 86)טהרתה טהרתה וימי
הלידה. אחר יום מביאה 87)פ' היא שהרי זה, נפל על

ראה  מלאת, ימי בתוך שתלד הוולדות כל על אחד קרבן
ח. הלכה בהתחלת למעלה

.é‰M‡‰88˙B„Ï LÓÁ ˜ÙÒ ‰ÈÏÚ LiL89˜ÙÒ B‡ »ƒ»∆≈»∆»¿≈»≈≈¿≈
˙B·ÈÊ LÓÁ90„Á‡ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó -91˙ÏÎB‡Â »≈ƒ¿ƒ»»¿»∆»¿∆∆

ÌÈÁ·fa92‰·BÁ ‰ÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â ,93‰ÈÏÚ eÈ‰ .94 «¿»ƒ¿≈«¿»»∆»»»»∆»
˙B·ÈÊ LÓÁÂ ˙B‡cÂ ˙B„Ï LÓÁ95‰‡È·Ó - ˙B‡cÂ »≈≈«»¿»≈ƒ«»¿ƒ»

„Á‡ Ôa¯˜96‰·BÁ ‰ÈÏÚ ¯‡M‰Â ,ÌÈÁ·fa ˙ÏÎB‡Â97. »¿»∆»¿∆∆«¿»ƒ¿«¿»»∆»»
·fa ÔÈc‰ ÔÎÂ98˙B„Ï LÓÁ ‰ÈÏÚ eÈ‰ .99˙B‡cÂ ¿≈«ƒ«»»»∆»»≈≈«»

LÓÁÂ ˙B‡cÂ ˙B„Ï LÓÁ B‡ ,˜ÙÒ ˙B„Ï LÓÁÂ¿»≈≈»≈»≈≈«»¿»≈
˙Ba¯˜ ÈL ‰‡È·Ó - ˜ÙÒ ˙B·ÈÊ100ÏÚ „Á‡ : ƒ»≈¿ƒ»¿≈»¿»∆»«

ÏÎ‡Â ,È‡ce‰101‰·BÁ ‰ÈÏÚ ˙B‡ce‰ ¯‡Le ,102, «««¿∆¡»¿»««»»∆»»
ÏÎ‡ BÈ‡Â ,˜Ùq‰ ÏÚ „Á‡Â103‰ÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â , ¿∆»««»≈¿≈∆¡»¿≈«¿»»∆»

ÌÈÁ·fa ˙ÏÎB‡Â ,‰·BÁ104. »¿∆∆«¿»ƒ

ח.88) כריתות במשנה היא זו הלכה פירוש,89)כל
חיוב  מין הפילה אם לה ידוע ואין פעמים כמה שהפילה
וחגבים  דגים כגון פטור מין שהפילה או ולד צורת שהוא
לידה  שספק ז הלכה למעלה וראה מים. מלאה ושליא
או  פחות ואפילו דוקא, לאו שכתב וחמש קרבן. מביאה

נקט. המשנה שלשון אלא כמה 90)יותר, שראתה פירוש,
והיא  רצופים, ימים שלשה נמשך פעם ובכל דם, פעמים
היה  שזה או זבה, שאינה נידתה בעת היה זה אם מסופקת
הלכה  למעלה ראה קרבן, שחייבת זבה והיא נידתה עת בלא
ז). הלכה למעלה (ראה קרבן מביאה זבה וספק ו.

לכל 91) אחד קרבן או הלידות לכל אחד קרבן כלומר,
למעלה  ראה בקדשים, לאכול מותרת שתהיה כדי הזיבות,
אוכלות  ואינן כפרה, מחוסרי הן וזבה שיולדת א, הלכה
כמה  ספק כאן יש כי ואף כפרתן. שיביאו עד בקדשים
לכל  אחד קרבן מועיל - המלאת ימי בתוך ושלא לידות
הוא  זה שקרבן בקדשים, לאכול להתירה כדי הלידות,
עולה  אחת טבילה פעמים כמה נטמאה שאם כטבילה,
הלידות. ספקי לכל עולה זה קרבן כן כמו לכולן,

ראה 92) נאכלת. אינה שלה החטאת אבל בקדשים. פירוש,
וֿז. הלכה כל 93)למעלה על קרבן להביא הצריכוה לא

ורק  למזבח, חולין מליקת ספק זה שהרי ולידה, לידה ספק
לאכול  לטהרה כדי להביא בקושי התירו אחד לקרבן

שם. רש"י ראה שם.94)בקדשים, כלומר:95)במשנה
שם). (רש"י זיבות חמש לכל 96)או אחד קרבן כלומר:

הזיבות. לכל אחד קרבן או שאףֿעלֿפי 97)הלידות
כמו  בקדשים לאכול אותה מטהר אחד קרבן טהרה, שלענין
מחיובה  נפטרת אינה - טומאות, לכמה שעולה אחת טבילה
היו  אם ולידה, לידה כל על קרבן מביאה אלאֿאםֿכן
הקודמת. הלידה של המלאת יום אחרי אחת כל הלידות
תורת  "זאת ז) יב, (ויקרא שנאמר ממה ט:) (שם כן ולמדו
לידה  ועל מלאת שלפני לידה על לחייב "זאת" - היולדת"
רבן  אמר שם במשנה שלפנינו ואףֿעלֿפי מלאת. שאחרי
שלפני  נראה חובה, עליה השאר שאין גמליאל בן שמעון
שכתב  כמו חובה", עליה "והשאר שם הגירסא היתה רבינו
נכנס  גרסינן הכי ד"ה קסו: בתרא בבא בתוספות רבינוֿתם
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בזבחים". לאכול וטהרה בחטאת, כן 43)שהכפרה
הכהן  "ועשה יג: הלכה ג פרק מצורע פרשת שם מפורש
 ֿ והכסף בחטאת". שכפרה מלמד וגו', וכפר החטאת את
נט. בפסחים מפורש שהרי "והאשם", המלה מוחק משנה
שם  סופרים דקדוקי בכתבֿיד אבל מעכב. מצורע שאשם
בנו  ישמעאל ר' והתניא מעכב, לא אשם תימא "וכי גרס:
כך  מעכבתו, שחטאתו כשם אומר: ברוקא בן יוחנן ר' של
מחקה. ורש"י חננאל, רבינו בפירוש גם וכן מעכב". אשמו

של  בנו ור"י תנאֿקמא נחלקו זה בזה ולפי ברוקא בן ר"י
של  בנו ולר"י אשם, ולא חטאת אלא מעכב אינו שלת"ק
יח: בנזיר נחלקו זה וכעין מעכב. אשם גם ברוקא בן ר"י
נזירות  מהלכות בפ"י פסק וכן כתנאֿקמא. רבינו ופסק
החטאת  שרק שם, בפסחים המאירי כתב וכן ח. הלכה
ג, הלכה פ"ה להלן וראה והאשם. העולה ולא מעכבת
עיון. וצריך יא, הלכה שגגות מהלכות בפ"ג ולמעלה

י.44) הלכה צריכין 45)פי"ד הכל יוחנן, א"ר לה: נדרים
וכו'. קרבן מביא אדם שהרי כפרה, ממחוסרי חוץ דעת

עבדו 46) ובתו, בנו ע"י אדם "מביא יב: משנה פי"ד נגעים
בזבחים". ומאכילן עני קרבן שם,47)ושפחתו, נדרים

"זאת  לב) טו, (ויקרא הכתוב מן זאת ולמד יוחנן. ר' דברי
קטן. בין גדול בין הזב", שם.48)תורת נגעים

.å‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL dÓc ·fL BÊ ?‰·Ê ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ»»∆»»»¿»»ƒ∆
‰Ê ¯Á‡49d˙c ˙Ú ‡Ïa50‰ÏB„‚ ‰·Ê ‡È‰ BÊÂ .51, ««∆¿…∆ƒ»»¿ƒ»»¿»

‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‰ÎÈ¯vL52Ôa¯˜a ˙·iÁÂ53¯·Îe . ∆¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»¿«∆∆¿»¿»¿»
‰cp‰ ÔÈÚa e¯‡a54‰·Ê ‰M‡‰ ‰È‰z È˙ÓÈ‡ , ≈«¿¿ƒ¿««ƒ»≈»«ƒ¿∆»ƒ»»»

B‡ ‰c ‡l‡ ‰·Ê ‰È‰z ‡Ï È˙ÓÈ‡Â ,‰‡¯zL ÌÈÓca«»ƒ∆ƒ¿∆¿≈»«…ƒ¿∆»»∆»ƒ»
‰¯B‰Ë55‰·Ê ˜ÙÒ ‰È‰z È˙Óe ,56e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk . ¿»»«ƒ¿∆¿≈»»»»∆»«¿

‡È·‰Ï ˙·iÁ ‡È‰ È¯‰ - ‰Ú·L ˙¯ÙBÒÂ ‰·Ê ‡È‰L∆ƒ»»¿∆∆ƒ¿»¬≈ƒ«∆∆¿»ƒ
‡È‰L e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,˙ÏÎ‡ d˙‡hÁÂ Ôa¯»̃¿»¿«»»∆¡∆∆¿»»∆»«¿∆ƒ
d˙‡hÁ ÔÈ‡Â Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰·Ê ˜ÙÒ¿≈»»¬≈¿ƒ»»¿»¿≈«»»

˙ÏÎ‡57e¯‡a ¯·kL ;58ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁL , ∆¡∆∆∆¿»≈«¿∆««»«»»«
Û¯Oz ˜Ùq‰59e¯‡a ÌLÂ .60B‡ ‰M‡‰ „Ïz ‰Ó , «»≈ƒ»≈¿»≈«¿«≈≈»ƒ»

‡ÏÂ ÏÈtz B‡ „Ïz ‰Óe ,‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰˙Â ÏÈtz ‰Ó««ƒ¿ƒ¿∆¿≈»≈»«≈≈«ƒ¿…
‰‡ÓË ‡È‰L e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰zƒ¿∆¿≈»≈»¿»»∆»«¿∆ƒ¿≈»

Î‡ d˙‡hÁÂ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰„ÏÏÎÂ ,˙Ï ≈»¬≈¿ƒ»»¿»¿«»»∆¡∆∆¿»
‰¯eËt BÊ È¯‰ - ‰„Ï ‰‡ÓË dÈ‡L e¯Ó‡L ÌB˜Ó»∆»«¿∆≈»¿≈»≈»¬≈¿»

Ôa¯w‰ ÔÓ61. ƒ«»¿»

ד 49) פרשה זבים פרק מצורע פרשת בספרא דרשו כך
דמה  זוב יזוב כי "ואשה כה) (שם, הפסוק על הֿט הלכות

שלשה". רבים שנים, "ימים - רבים" שם.50)ימים ויקרא
זֿח.51) הלכות ביאה איסורי מהלכות בפ"ו ראה
(שם).52) נקיים יונה,53)ימים בני שני או תורים שתי

ג. הלכה למעלה ראה חטאת, ואחד עולה שם 54)אחד
בֿו. דם 55)הלכות או א) הלכה (שם, הקושי דם כגון

ז). הלכה (שם, יט.56)טוהר הלכה ו פרק שם
ג.57) הלכה למעלה ראה העוף, מן באה חטאתה שהרי
י.58) הלכה המוקדשין פסולי מהלכות יט משנה 59)פרק

רש"י  וכתב יהודה. כרבי ולא תנאֿקמא כדעת לד תמורה
בשריפה. שהם המוקדשין פסולי ככל שדינה שם

מפלת.60) לענין שם בפ"ה וכן פ"י, ביאה איסורי בהלכות
לבת 61) או לבן טהרה ימי "ובמלאות ו) יד, (שם "שכתוב

מביאה  - טהרה ימי לה ויש לידה שטמאה כל וגו', תביא"
(קרית  קרבן מביאה אינה לידה טמאה שאינה אבל קרבן,

ספר).

.æd¯aÚ ‰˜ÊÁ‰ ‡lL ‰M‡‰62‰Ú„È ‡ÏÂ ‰ÏÈt‰Â »ƒ»∆…À¿¿»À»»¿ƒƒ»¿…»¿»
Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ˙·iÁL ÏÙ Ì‡ ,‰ÏÈt‰ ‰Ó63¯·„ B‡ «ƒƒ»ƒ≈∆∆«∆∆»»»¿»»»

Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ˙·iÁ dÈ‡L64,˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆≈»«∆∆»»»¿»¬≈¿≈∆∆
˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â Ôa¯˜ ‰‡È·Óe65ÌÈL ÈzL ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿»¿≈«»»∆¡∆∆¿≈¿≈»ƒ

ÂÈÏÚ ·È¯˜‰Ï Èe‡¯ „Á‡ ÏÙ ,ÌÈÏÙ ÈL eÏÈt‰L66 ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ≈∆∆»»¿«¿ƒ»»
ÂÈÏÚ ‰¯eËt ¯Á‡‰ ÏÙp‰Â67˙¯kÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â , ¿«≈∆»«≈¿»»»¿≈««≈∆«∆∆

˜ÙqÓ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk - dÏÙ68ÔÈ‡Â , ƒ¿»»««ƒ¿≈∆¿ƒ»»¿»ƒ»≈¿≈
‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁL .˙ÏÎ‡ Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡hÁ«»««ƒ¿≈∆∆¡∆∆∆««»«»»

˙Ù¯O ˜Ùq‰ ÏÚ69˙‡hÁ ˙‡ˆÓÂ ˙·iÁ dÈ‡ ‡nL , ««»≈ƒ¿∆∆∆»≈»«∆∆¿ƒ¿≈«»
‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁ BÊ70BÓk ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»∆≈¬ƒ«¬»»¿

‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰a e¯‡aL71. ∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

מעוברת.62) היא אם ידעה צורת 63)לא לו שהיתה כגון
ח). הלכה שם (פ"י דגים 64)אדם כמין המפלת כגון

משנה  ראה קרבן, חייבת שאינה ורמשים ושקצים וחגבים
ז: נאכלות,65)כריתות ואינן מביאות "ואלו שם משנה

מפרשת  כט. ובנדה וכו'". הפילה מה ידוע ואין המפלת
עוברה  הוחזקה שלא באופן מדברת שם שהמשנה הגמרא

כאן). המלך, עמק הגהות בצורת 66)(ראה היה שהנפל
קרבן. עליו וחייבים שפיר 67)אדם, הנפל שהיה כגון
וחגבים. דגים או מים ולא 68)מלא שם, במשנה כחכמים

אני  אם ביניהן, ויתנו אחת חטאת שיביאו הסובר יוסי כר'
שלך. היא החייבת את ואם שלי, היא הרי החייבת היא

ו.69) הלכה למעלה למדו 70)ראה נט. ושם כט: נזיר
שם, מפורש ועוד לאכול. ולא התורה, התירה להקריב שרק
במליקה. נאכלים אינם חולין שהרי נבילה, איסור גם שיש

אסורים 71) בעזרה שנשחטו שחולין ב, הלכה ב פרק
בחלב. כבשר בהנאה

.ç˙B„ÏÂ B‡ „Á‡ „ÏÂ ˙Ïtn‰ ˙Á‡Â ˙„ÏBi‰ ˙Á‡«««∆∆¿««««∆∆»»∆»¿»
ÔlÎÏ „Á‡ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰a¯‰72‡e‰Â . «¿≈¬≈¿ƒ»»¿»∆»¿À»¿

˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a Ôlk „ÏzL73¯Á‡ ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆≈≈À»¿¿≈¿…¬»ƒƒƒ»««
ÈM‰ ÏÚ Û‡ ‰‡È·Ó - ˙‡ÏÓ ÈÓÈ74‰„ÏÈ ?„ˆÈk . ¿≈¿…¿ƒ»«««≈ƒ≈«»¿»

ÏÈtzL ÌÈÏÙ Ïk - ‰·˜75ÌBÈ ÛBÒ „Ú ‰„l‰ ÌBiÓ ¿≈»»¿»ƒ∆«ƒƒ«≈»«
el‡Îe ,ÔBL‡¯‰ „Ïe‰ ÌÚ ÔÈ·LÁ Ô‰ È¯‰ ÌÈBÓL¿ƒ¬≈≈∆¿»ƒƒ«»»»ƒ¿ƒ
Ôa¯˜ ‡l‡ ‰‡È·Ó dÈ‡Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ∆««∆¿≈»¿ƒ»∆»»¿»

„Á‡76„Á‡Â ÌÈBÓL ÌBÈa ÏÙ ‰ÏÈt‰ .77ÌBiÓe ∆»ƒƒ»≈∆¿¿ƒ¿∆»ƒ
Ôa¯˜Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ Ì‡ ,‰‡Ï‰Â ÌÈBÓLe „Á‡78- ∆»¿ƒ»»¿»ƒƒ¿»¿»¿»

BÓˆÚ ÈÙa ÂÈÏÚ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰79¯Á‡Ïe ‰·˜ ‰„ÏÈ . ¬≈¿ƒ»»»ƒ¿≈«¿»¿»¿≈»¿««
ÏÙ Ïk - ‰iL ‰·˜ ‰ÏÈt‰ ÌBÈ ÌÈÚ·L B‡ ÌÈMLƒƒƒ¿ƒƒƒ»¿≈»¿ƒ»»≈∆
‰¯eËt ‰iM‰ BÊ ‰·˜ ÏL ÌÈBÓL CB˙a ÏÈtzL∆«ƒ¿¿ƒ∆¿≈»«¿ƒ»¿»

ÂÈÏÚ80ÈLÈÏL ‰·˜ ‰ÏÈt‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈML ¯Á‡ ˙ »»¿≈ƒƒƒ»¿≈»¿ƒƒ««ƒƒ
ÏÈtzL ÏÙ Ïk È¯‰ - ‰iL ‰·˜ ÏL ÌBÈ ÌÈÚ·L B‡ƒ¿ƒ∆¿≈»¿ƒ»¬≈»≈∆∆«ƒ
ÈtÓ .ÂÈÏÚ ‰¯eËt ˙ÈLÈÏL ‰·˜ ÏL ÌÈBÓL CB˙a¿¿ƒ∆¿≈»¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈
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ÈLÈÏM‰ ÏÙp‰ ÌÚ ·eLÁ ‡e‰L81ÈLÈÏM‰ ÏÙp‰Â , ∆»ƒ«≈∆«¿ƒƒ¿«≈∆«¿ƒƒ
,BlL ˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a ‡e‰L ÈtÓ ,ÈM‰ ÌÚ ·eLÁ»ƒ«≈ƒƒ¿≈∆¿¿≈¿…∆
‡l‡ ‰‡È·Ó dÈ‡Â ,‰BL‡¯‰ ÌÚ ·eLÁ ÈM‰Â¿«≈ƒ»ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»∆»

Ïk‰ ÏÚ „Á‡ Ôa¯˜82. »¿»∆»««…

"זאת 72) ו) יב, (שם שנאמר ממה ט:) (כריתות למדו כן
ולדות  על אחד קרבן שמביאה "מלמד - היולדת" תורת
(רש"י  הרבה ולדות ליולדת אחת תורה משמע - הרבה"

מ.) למעלה 73)בנדה ראה לנקבה, וֿפ' לזכר מ' שהם
ד. תורת 74)הלכה "זאת הנ"ל מהפסוק (שם) נלמד זה גם

מלאת, שלפני הלידה על אחד קרבן ותביא יכול היולדת",
"זאת". ת"ל - מלאת? שלאחר הלידה כגון 75)ועל

לאחר  והפילה ונתעברה ללידתה, שבועיים לאחר שטבלה
וכל  הראשונה. ללידה ימים נד שזה הולד, יצירת של יום מ'
שהרי  כזאת, אפשרות אין זכר אצל אבל נקבה, אצל רק זה
זכר  של מלאת וימי ימים, שבעת לבעלה אסורה זכר יולדת
ארבעים  בתוך והפילה שנית, נתעברה ואם יום, ארבעים הוא
הולד  שאין בלבד, מים אם כי נפל זה אין הלידה, של יום
כריתות  (רש"י קרבן חיוב בכלל זה ואין יום, מ' עד נוצר

האשה). ד"ה שם.76)שם ימי 77)משנה אחר שזהו
ז: שם וכביתֿהלל ואחד, שמונים בליל והואֿהדין מלאת,
(לחםֿמשנה). ד הלכה ג פרק להלן רבינו פסק וכן

ולד,78) ספק הפילה אם אבל ודאי. ולד הפילה אם כלומר,
י. הלכה להלן ראה אחד, קרבן אלא מביאה שם 79)אינה

על 80)ט: גם מיוחד קרבן להביא פטורה שהיא כלומר,
וכו'. השלישי הנפל 81)הולד עם נחשב הוא כלומר

השמונים בתוך הפילתו היא שהרי השלישי.השלישי, של
שהוולד 82) הסובר יהודה כר' ולא במשנה, שם כחכמים

הראשון  של מלאת יום אחר שהפילה השלישי או הרביעי
הפילה  השני את כי אף הראשונה, הלידה עם נחשב אינו

השלישי. של מלאת יום בתוך

.èÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ˙„ÏBi‰83ÏÙ ‰ÏÈt‰Â «∆∆À¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»≈∆
B˙„Ï ÌBiÓ ÌÈÚa¯‡ ¯Á‡84Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - «««¿»ƒƒ≈»¬≈¿ƒ»»¿»

ÔBL‡¯‰ ‡e‰ ¯ÎÊ ‡nL ,‰Ê ÏÙ ÏÚ85‰ÏÈt‰ È¯‰Â «≈∆∆∆»»»»ƒ«¬≈ƒƒ»
‡È‰ ‰·˜ ‡nL ,˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â ;˙‡ÏÓ ¯Á‡««¿…¿≈«»»∆¡∆∆∆»¿≈»ƒ

‰BL‡¯‰86‰¯eËt ‡È‰L ‰ÏÈt‰ ˙‡ÏÓ CB˙·e »ƒ»¿¿…ƒƒ»∆ƒ¿»
Ôa¯wÓ87.ÈL ƒ»¿»≈ƒ

זכר 83) חומרת עליה שיש נקבה, ספק זכר ספק שהם
ורק  כבנקבה, טומאה ימי ארבעהֿעשר מונה נקבה, וחומרת
ובדברי  במשנה, כח. נדה ראה כבזכר; טהרה ימי ארבעים
קרבן  "וחיוב יח הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"י רבינו
שנאמר  ממה ללמוד יש אנדרוגינוס או טומטום ליולדת
נקבה  "ואם נאמר ולא תלד", נקבה "ואם ה) יב, (ויקרא

ספר). (קרית בלידה תלוי שהכל הרי מיום 84)היא", כגון
מארבעים  לפחות נגמרת הולד צורת "שאין ומכיון מ"א,
מדובר  שכאן עלֿכרחינו - ה"א) שם ביאה (איסורי יום"
(כסףֿמשנה  הלידה אחרי מיד בשוגג באיסור עליה כשבא
לפרש  מקום יש אבל רבינו). של בנו אברהם ר' בשם
ימי  ארבעהֿעשר לאחר בהיתר עליה כשבא שהמדובר

(לח"מ). וארבעה החמישים ביום ונולד וימי 85)טומאה,

ללידה. יום מ' עד רק הם הם 86)טהרתה טהרתה וימי
הלידה. אחר יום מביאה 87)פ' היא שהרי זה, נפל על

ראה  מלאת, ימי בתוך שתלד הוולדות כל על אחד קרבן
ח. הלכה בהתחלת למעלה

.é‰M‡‰88˙B„Ï LÓÁ ˜ÙÒ ‰ÈÏÚ LiL89˜ÙÒ B‡ »ƒ»∆≈»∆»¿≈»≈≈¿≈
˙B·ÈÊ LÓÁ90„Á‡ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó -91˙ÏÎB‡Â »≈ƒ¿ƒ»»¿»∆»¿∆∆

ÌÈÁ·fa92‰·BÁ ‰ÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â ,93‰ÈÏÚ eÈ‰ .94 «¿»ƒ¿≈«¿»»∆»»»»∆»
˙B·ÈÊ LÓÁÂ ˙B‡cÂ ˙B„Ï LÓÁ95‰‡È·Ó - ˙B‡cÂ »≈≈«»¿»≈ƒ«»¿ƒ»

„Á‡ Ôa¯˜96‰·BÁ ‰ÈÏÚ ¯‡M‰Â ,ÌÈÁ·fa ˙ÏÎB‡Â97. »¿»∆»¿∆∆«¿»ƒ¿«¿»»∆»»
·fa ÔÈc‰ ÔÎÂ98˙B„Ï LÓÁ ‰ÈÏÚ eÈ‰ .99˙B‡cÂ ¿≈«ƒ«»»»∆»»≈≈«»

LÓÁÂ ˙B‡cÂ ˙B„Ï LÓÁ B‡ ,˜ÙÒ ˙B„Ï LÓÁÂ¿»≈≈»≈»≈≈«»¿»≈
˙Ba¯˜ ÈL ‰‡È·Ó - ˜ÙÒ ˙B·ÈÊ100ÏÚ „Á‡ : ƒ»≈¿ƒ»¿≈»¿»∆»«

ÏÎ‡Â ,È‡ce‰101‰·BÁ ‰ÈÏÚ ˙B‡ce‰ ¯‡Le ,102, «««¿∆¡»¿»««»»∆»»
ÏÎ‡ BÈ‡Â ,˜Ùq‰ ÏÚ „Á‡Â103‰ÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â , ¿∆»««»≈¿≈∆¡»¿≈«¿»»∆»

ÌÈÁ·fa ˙ÏÎB‡Â ,‰·BÁ104. »¿∆∆«¿»ƒ

ח.88) כריתות במשנה היא זו הלכה פירוש,89)כל
חיוב  מין הפילה אם לה ידוע ואין פעמים כמה שהפילה
וחגבים  דגים כגון פטור מין שהפילה או ולד צורת שהוא
לידה  שספק ז הלכה למעלה וראה מים. מלאה ושליא
או  פחות ואפילו דוקא, לאו שכתב וחמש קרבן. מביאה

נקט. המשנה שלשון אלא כמה 90)יותר, שראתה פירוש,
והיא  רצופים, ימים שלשה נמשך פעם ובכל דם, פעמים
היה  שזה או זבה, שאינה נידתה בעת היה זה אם מסופקת
הלכה  למעלה ראה קרבן, שחייבת זבה והיא נידתה עת בלא
ז). הלכה למעלה (ראה קרבן מביאה זבה וספק ו.

לכל 91) אחד קרבן או הלידות לכל אחד קרבן כלומר,
למעלה  ראה בקדשים, לאכול מותרת שתהיה כדי הזיבות,
אוכלות  ואינן כפרה, מחוסרי הן וזבה שיולדת א, הלכה
כמה  ספק כאן יש כי ואף כפרתן. שיביאו עד בקדשים
לכל  אחד קרבן מועיל - המלאת ימי בתוך ושלא לידות
הוא  זה שקרבן בקדשים, לאכול להתירה כדי הלידות,
עולה  אחת טבילה פעמים כמה נטמאה שאם כטבילה,
הלידות. ספקי לכל עולה זה קרבן כן כמו לכולן,

ראה 92) נאכלת. אינה שלה החטאת אבל בקדשים. פירוש,
וֿז. הלכה כל 93)למעלה על קרבן להביא הצריכוה לא

ורק  למזבח, חולין מליקת ספק זה שהרי ולידה, לידה ספק
לאכול  לטהרה כדי להביא בקושי התירו אחד לקרבן

שם. רש"י ראה שם.94)בקדשים, כלומר:95)במשנה
שם). (רש"י זיבות חמש לכל 96)או אחד קרבן כלומר:

הזיבות. לכל אחד קרבן או שאףֿעלֿפי 97)הלידות
כמו  בקדשים לאכול אותה מטהר אחד קרבן טהרה, שלענין
מחיובה  נפטרת אינה - טומאות, לכמה שעולה אחת טבילה
היו  אם ולידה, לידה כל על קרבן מביאה אלאֿאםֿכן
הקודמת. הלידה של המלאת יום אחרי אחת כל הלידות
תורת  "זאת ז) יב, (ויקרא שנאמר ממה ט:) (שם כן ולמדו
לידה  ועל מלאת שלפני לידה על לחייב "זאת" - היולדת"
רבן  אמר שם במשנה שלפנינו ואףֿעלֿפי מלאת. שאחרי
שלפני  נראה חובה, עליה השאר שאין גמליאל בן שמעון
שכתב  כמו חובה", עליה "והשאר שם הגירסא היתה רבינו
נכנס  גרסינן הכי ד"ה קסו: בתרא בבא בתוספות רבינוֿתם
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וראה  כפרה, מחוסרי הלכות סוף ללחםֿמשנה (השמטה
כאן). אריה בן ובהגהות המשנה, במרכבת בראב"ד,

לטהרו 98) כדי אחד קרבן מביא זיבות, כמה עליו היו אם
על  והשאר בקדשים, לאכול חובה.שיוכל צ"ל:99)יו

הגיהו  וכן איש, וחזון המוריה הר אריה, ובן (רש"ש זיבות
לידות  לחמש גם שהרי שם), בגמרא הש"ס ומסורת הב"ח
לוודאי  וכלֿשכן לטהרה, כדי אחד בקרבן מספיק ודאיות
שם. להגרע"א הש"ס בגליון וראה ביחד. לידה ולספק לידה

קדשים)100) אכילת (לענין אותה מטהר אחד קרבן כי אף
זבה, וגם לידה גם כשהיא - זיבות מחמש או לידות מחמש
פרק  מצורע מגלת בספרא אמרו וכן מטהרה, אחד קרבן אין
מזובו". ולא מטומאתו, המטהר על "וכפר יג הלכה ג
לשתיהן  עולה זה קרבן אין ומצורע, זב היה שאם פירוש,
(רש"ש  קדשים לאכילת לטהרו אף והיינו אהרן), (קרבן

שם). החטאת.101)לכריתות למעלה 102)קרבן ראה
ההלכה. שספק 103)בתחילת וה"ז, ה"ו למעלה ראה

הבא  העוף שחטאת נאכלת, חטאתה אין יולדת ספק או זיבה
תשרף. הספק זו.104)על הלכה בהתחלת למעלה ראה

.àé‰¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰¯ib˙pL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿«¿»¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«¿»
‰„ÏÈ105‰„ÏÈ ‰¯ib˙pMÓ B‡106‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - »¿»ƒ∆ƒ¿«¿»»¿»¬≈¿ƒ»

˜ÙqÓ Ôa¯˜107˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â ,108e¯‡a ¯·k . »¿»ƒ»≈¿≈«»»∆¡∆∆¿»≈«¿
˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a109¯·ÚL ˜ÙqÓ ‰¯tk È¯qÁÓ ÏkL , ¿ƒ¿¿»∆»¿À¿≈«»»ƒ»≈∆»«

ÌBÈ ¯Á‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ - [ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ] Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«ƒƒ«»ƒ¿»ƒ««
ÌÈ¯etk‰110ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï Ô¯ÈLÎÓ ‰Ê Ôa¯wL ,111. «ƒƒ∆»¿»∆«¿ƒ»∆¡…«√»ƒ

הלידה.105) על קרבן להביא נתחייבה ולא
קרבן.106) להביא רב 107)ונתחייבה אמר קלד. בחולין

ארבע  בגר, נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני וכן חסדא
רש"י  ומפרש לחיוב, וכו' אשתו קרבן לפטור, וארבע לחיוב
ילדה  ספק כוכבים, עובדת כשהיתה ילדה ספק אשתו, קרבן

ד  קרבן, מביאה לאכול משנתגיירה הוא כרת איסור ספק
אסורים  כיפורים דמחוסרי כפרה, שתביא עד בקדשים

כרת. וענוש הספק 108)בקדשים על הבא העוף שחטאת
וה"ז. ה"ו למעלה ראה יא.109)תשרף, הלכה פ"ג

בו 110) מכיר שאין חטא על מכפר הכיפורים יום כי ואף
המקום. בא,111)אלא לכפרה לא זה שקרבן כלומר

מנגעיו, ומצורע לידה, בצער יולדת כבר, נתכפרו שהרי
ועל  קדשים, לאכילת אותם להכשיר אלא בא אינו והקרבן

כו.). (כריתות מועיל הכיפורים יום אין זה

.áé‰·ÈÊ B‡ ‰„Ï ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰112‡È·Ó -‰ »ƒ»∆≈»∆»≈»ƒ»¿ƒ»
ÌÈpw‰ ˙BÚÓ113¯ÙBMa ˙˙BÂ114˙ÏÎB‡Â115 »«ƒƒ¿∆∆«»¿∆∆
·¯ÚÏ ÌÈL„wa116ÌÈ‰k ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ . «√»ƒ»∆∆¬»»∆≈≈ƒ∆…¬ƒ
ÌMÓ ÔÈ„ÓBÚ117¯ÙBMaL ˙BÚn‰ Ïk eÏÎÈL „Ú ¿ƒƒ»«∆ƒ¿»«»∆«»

ÌÈp˜ Ôc‚k e·È¯˜ÈÂ118ÌÈÏ˜La e¯‡aL BÓk ,119 ¿«¿ƒ¿∆¿»ƒƒ¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ
Ba ÔÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰·e120. ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒ

לב.112) בעירובין תורים.113)ברייתא שתי של כסף
כי 114) ה, משנה פ"ו שקלים ראה שופר, בצורת קופסא

"קינים" בו כתוב היו מהם ואחד במקדש, היו שופרות י"ג
לה  צוררת ואשה אשה כל והיתה הקינים, מעות שם להטיל
של  עם המעות יתערבו שלא כדי מיוחד בצרור מעותיה

עד). ד"ה צ: פסחים (תוספות לשופר ומטילה אחרת,
יש 115) זה, ולפי ואוכלת". "וטובלת שם: בגמרא [לפנינו

מפני  היינו לערב" "ואוכלת שאמרו שמה לומר, מקום
האונן). ד"ה כא. חגיגה תוספות (ראה שמש הערב שצריכה
להלן, שמבואר כמו מסתבר יותר רבינו, נוסחת לפי אבל

שם]. התוספות שכתבו שמא 116)וכמו זה, לפני לא אבל
קרבנותיה. את הקריבו לא המזבח.117)עדיין מן יורדים

שם.118) בעירובין שמעיה רב ב.119)דברי הלכה פ"ב
ט.120) הלכה פ"ז

.âé‰M‡‰121e‡È·È - ‰˙ÓÂ d˙‡hÁ ‰‡È·‰L »ƒ»∆≈ƒ»«»»»≈»»ƒ
d˙ÏBÚ ÌÈL¯Bi‰122‰LÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . «¿ƒ»»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»

d˙B‡123,Ôa¯wÏ ‰ÈÒÎ e„aÚzL ¯·k ,ÌÈiÁÓ »≈«ƒ¿»ƒ¿«¿¿¿»∆»«»¿»
‰¯Bz ÔÈc „eaÚM‰Â124.‡e‰ ¿«ƒ¿ƒ»

זבה.121) או אם 122)יולדת אבל ה, משנה פ"ב קינים
(שם  חטאתה יורשים יביאו לא ומתה, עולתה הביאה

מיתה. לאחר באה חטאת שאין לעולה.123)במשנה)
לבין 124) יוחנן רבי בשם אסי רב בין מחלוקת יג: קידושין

לא  אפילו שאמר יוחנן, כר' ופסק שמואל, בשם יהודה רב
של  הנכסים משועבדים התורה שמן משום מחיים, הפרישה

עליו. המוטל לחוב המת

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בתורה.1) האמור זב זהו אי יבאר

.àÈÈÏÁÓ ‡a‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·f‰«»»»«»ƒ¿«∆««»≈√ƒ≈
BÈ‡ - ·Bf‰ ‡ˆBiLÎe .Ô‰a ˙ˆa˜˙Ó ‡È‰L ÌÈÏÏÁ‰«¬»ƒ∆ƒƒ¿«∆∆»∆¿∆≈«≈
‡ÏÂ ‰Â‡z B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â ,Ú¯Ê ˙·ÎLk ÈL˜a ‡ˆBÈ≈¿ƒ¿ƒ¿«∆«¿≈ƒƒ»«¬»¿…
‰‰k ,ÌÈ¯BÚO ÏL ˜ˆa BÓk ‡ˆBÈÂ ¯¯‚ ‡l‡ ,‰‡‰¬»»∆»ƒ¿»¿≈¿»≈∆¿ƒ≈∆
‰¯eL˜ ‰·Ï - Ú¯Ê ˙·ÎL Ï·‡ .˙¯Êen‰ ‰ˆÈa Ô·Ïk¿…∆≈»«∆∆¬»ƒ¿«∆«¿»»¿»

.˙¯ÊeÓ dÈ‡L ‰ˆÈa Ô·Ïk¿…∆≈»∆≈»∆∆

.á˙ÓÁÓ ·Ê ˙BÈ‰Ï BÏ ˙BÓ¯Bb‰ ·Bf‰ ˙Bi‡¯ ‰‡B¯‰»∆¿ƒ««¿ƒ¿»≈¬«
·Ê :¯Ó‡pL ;·Ê BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò‡ B‡ ÈÏÁ…ƒ…∆¿«≈»∆≈»∆∆¡«»
˙ÓÁÓ ‡Ï ,‡ÓË ‰È‰iL ‡e‰ B¯Oa ˙ÓÁÓ - B¯OaÓƒ¿»≈¬«¿»∆ƒ¿∆»≈…≈¬«
˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈÎ¯„ ‰Ú·La :e¯Ó‡ Ô‡kÓ .¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ»»¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆
ÈÏÁa ,‰ˆÈÙ˜·e ‡OÓa ,‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa :·f‰«»¿«¬»¿ƒ¿∆¿«»ƒ¿ƒ»¿…ƒ
‰˙L B‡ ‰q‚ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡ ?„ˆÈk .¯e‰¯‰·e ‰‡¯Ó·e¿«¿∆¿ƒ¿≈«»«¬ƒ»«»»»
ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ ‰˙L B‡ ÏÎ‡L B‡ ,‰a¯‰«¿≈∆»«»»√»ƒ«¿ƒ
B‡ ,„·k ÈBOÓ ‡OpL B‡ ,Ú¯Ê ˙·ÎL È„ÈÏ ÔÈ‡È·n‰«¿ƒƒƒ≈ƒ¿«∆«∆»»«»≈
ÏÚ ‰k‰ Ì‡ ‰Ê ¯·c ÏÏÎ·e ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ıÙwL∆»«ƒ»¿»ƒ¿«»»∆ƒÀ»«

‰ÏBÁ ‰È‰L B‡ ,Bab‰e‡˙‰Â ‰M‡ ‰‡¯L B‡ , «∆»»∆∆»»ƒ»¿ƒ¿«»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÏÈÚa È˜ÒÚa ¯‰¯‰L B‡ ,d˙·ÈÎL¿ƒ»»∆ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ»««ƒ∆…
„Á‡ Ì„˜ Ì‡ ,d¯ÈkÓ ‡e‰L ‰M‡ ˙ÏÈÚ·a ¯‰¯‰ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ»∆«ƒ»ƒ»«∆»
BÈ‡Â Ba ÔÈÏBz - ·BÊ ÏL ‰i‡¯ ‰‡¯Â el‡ ÏkÓƒ»≈¿»»¿ƒ»∆ƒ¿≈

.‡nËÓ¿«≈

.â;˙ÚÏ ˙ÚÓ ·BÊa ‡nË˙Ó BÈ‡ - È¯˜ ‰‡B¯‰»∆∆ƒ≈ƒ¿«≈¿≈≈¿≈
ÔÎÂ .‡È‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ˙ÓÁÓ ·BÊ ÏL BÊ ‰i‡¯L∆¿ƒ»∆≈¬«ƒ¿«∆«ƒ¿≈
ÏÎ‡ÓÏ Ï·‡ .˙ÚÏ ˙ÚÓ Ô‰a ÔÈÏBz ¯e‰¯‰Ïe ‰‡¯ÓÏ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ»∆≈≈¿≈¬»¿«¬»
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dxtk ixqegn zekld - zepaxw xtq - fenz 'f 'c mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÓÊ Ïk Ô‰a ÔÈÏBz - ‡OÓÏe ‰ˆÈÙ˜ÏÂ ‰zLÓÏe¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«»ƒ»∆»¿«
.¯ÚËˆnL∆ƒ¿«≈

.ãÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈa ,·BÊ ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ÏnL ÈÓƒ∆»¿««»»»≈≈»ƒ
„·BÚ .¯ÚËˆnL ÔÓÊ Ïk ‰ÏÈna ÔÈÏBz - Ï‡¯OÈ ÔÈa≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ»»¿«∆ƒ¿«≈≈
‰·ÈÊa ‡nËÓ - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â È¯˜ ‰‡¯L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆»»∆ƒ¿««»ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ»
BÏ ÔÈÏBz ÔÈ‡ - ÔË˜ .˙ÚÏ ˙ÚÓ BÏ ÔÈÏBz ÔÈ‡Â ,„iÓƒ»¿≈ƒ≈≈¿≈»»≈ƒ
¯e‰¯‰Â ‰‡¯Ó ÔËwÏ ÔÈ‡L ,¯e‰¯‰a ‡ÏÂ ‰‡¯Óa ‡Ï…¿«¿∆¿…¿ƒ¿∆≈«»»«¿∆¿ƒ¿
‰MÓÁa B˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏ .·BÊ È„ÈÏ ‡È·n‰«≈ƒƒ≈¿ƒ»¿ƒ«¬ƒ»

.„·Ïa ÌÈÎ¯„¿»ƒƒ¿«

.äÈÏÁa BÏ ÔÈÏBz Ck ,BÈÏÁa ÔË˜Ï ÔÈÏBzL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿»»¿»¿»ƒ»√ƒ
‰na .Bn‡Ï CÈ¯ˆ B‡ ‰pnÓ ˜BÈ ‰È‰ Ì‡ ,Bn‡ƒƒ»»≈ƒ∆»»ƒ¿ƒ«∆
?el‡ ÌÈÎ¯„a ·f‰ ˙‡ ÔÈ˜„BaL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆¿ƒ∆«»ƒ¿»ƒ≈
.¯‡a˙iL BÓk ·Ê ‰OÚÈ daL ,·BÊ ÏL ‰iL ‰i‡¯aƒ¿ƒ»¿ƒ»∆∆»≈»∆»¿∆ƒ¿»≈
‰i‡¯e Ò‡a d˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ,‰BL‡¯ ‰i‡¯ Ï·‡¬»¿ƒ»ƒ»¬ƒ»»»¿…∆¿ƒ»
;˙e·ÈÊ ˙‡ÓË ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - B¯Oa ˙ÓÁÓ ‰iL¿ƒ»≈¬«¿»¬≈∆»≈À¿«ƒ
˙BÓÏ È„k ,‰BL‡¯a B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿
ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL ‰i‡¯ .Ôa¯˜ B·iÁÏ ˙Bi‡¯ LÏL da»»¿ƒ¿«¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ≈
.Ò‡ ˙ÓÁÓ d˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ‡l‡ ,da B˙B‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ»∆»¬ƒ»»»≈¬«…∆
·Ê Ô‰a ‰OÚpL ˙Bi‡¯ È¯‰L ,‰‡ÓËÏ ˜˜ÊÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«¿À¿»∆¬≈¿ƒ∆«¬»»∆»

.Ôa¯˜a ·iÁ˙È CÎÈÙÏ ,‰È‰ B¯Oa ˙ÓÁÓ≈¬«¿»»»¿ƒ»ƒ¿«≈¿»¿»

.å.È¯˜ ÏÚ·k ‡e‰ È¯‰ - ·BÊ ÏL ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡B¯‰»∆¿ƒ»««∆¬≈¿««∆ƒ
L ˙¯ÈÙÒ CÈ¯ˆÂ ,·Ê ‰Ê È¯‰ - ÌÈzL ‰‡¯˙‡È·e ‰Ú· »»¿«ƒ¬≈∆»¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«

- ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ .Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡Â ,ÌÈiÁ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¿≈«»¿»¿»»»»¿ƒ
‰‡¯L ·Ê ÔÈa ÔÈ‡Â .Ôa¯˜a ·iÁÂ ¯eÓb ·Ê ‰Ê È¯‰¬≈∆»»¿«»¿»¿»¿≈≈»∆»»
ÌÈ¯·„e .„·Ïa Ôa¯˜ ‡l‡ LÏL ‰‡B¯Ï ˙Bi‡¯ ÈzL¿≈¿ƒ¿∆»∆»»¿»ƒ¿«¿»ƒ

.ÈÈqÓ ea¯ ‰LÓ ÈtÓ ‰Ïa˜ È¯·c Ôlk el‡≈À»ƒ¿≈«»»ƒƒ∆«≈ƒƒ«

.æBÊ ˙Á‡ ‰ÚLa LÏL B‡ ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡B¯‰ „Á‡∆»»∆¿≈¿ƒ»¿»»««
È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌBÈ ÏÎa ‰i‡¯ ‰‡¯L B‡ ,BÊ ¯Á‡««∆»»¿ƒ»¿»∆««∆¬≈
:¯Ó‡pL ,ÌÈÓÈa ‰·f‰ ˙‡ ·e˙k‰ ‰ÏzL ÈÙÏ .·Ê ‰Ê∆»¿ƒ∆»»«»∆«»»¿»ƒ∆∆¡«
B˙B‡ ‰Ïz ‡Ï ·f‰Â ,ÌÈa¯ ÌÈÓÈ dÓc ·BÊ ·eÊÈ Èkƒ»»»»ƒ«ƒ¿«»…»»

.ÌÈÓÈa¿»ƒ

.ç- ¯eÓb ÌBÈ ‰i‡¯Ï ‰i‡¯ ÔÈa ·f‰ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ«»≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
‰i‡¯e ˙aLa ‰i‡¯ ‰‡¯ ?„ˆÈk .˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡≈»ƒ¿»¿≈«»»¿ƒ»¿«»¿ƒ»
ÔÎÂ .·Ê BÈ‡Â ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ˙aMa ÈLa ‰iL¿ƒ»¿≈ƒ««»≈»ƒ¿»¿¿≈»¿≈
‰i‡¯ ‰‡¯Â ˙aMa „Á‡a ‰iL ‰i‡¯ ‰‡¯ Ì‡ƒ»»¿ƒ»¿ƒ»¿∆»««»¿»»¿ƒ»
ÔÈ‡L ;Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡ - ˙aMa ÈLÈÏLa ˙ÈLÈÏL¿ƒƒƒ¿ƒƒ««»≈«»¿»¿»∆≈
.„Á‡ ÌBÈ Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰ È¯‰L ,ÌÈzLÏ ˙Ù¯ËˆÓ BÊƒ¿»∆∆«¿«ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆»
- ÂÈ¯Á‡lL ‰ÏÈla ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙Á‡ ‰‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«««¿««««¿»∆¿«¬»
‰‡¯ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˙BÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰¬≈≈ƒ¿»¿¿≈»ƒ«∆ƒ»»
Ì‡ ÔÎÂ .˙BÙ¯ËˆÓ Ô‰L - ÌBia ‰iLe ‰ÏÈla ˙Á‡««««¿»¿ƒ»«∆≈ƒ¿»¿¿≈ƒ
È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ˙BÏÈÏ ‰LÏLa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡»̄»»¿ƒƒ¿»≈∆««∆¬≈

.˙BÙ¯ËˆÓ el‡≈ƒ¿»¿

.è‡e‰L Ïk ‰‡B¯‰ ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ·f‰ ˙i‡¿̄ƒ««»≈»ƒ∆»»∆»∆
¯k ‡e‰L Ïk - B¯Oa ÌÈzÁ‰ :¯Ó‡pL ;‡ÓË -»≈∆∆¡«∆¿ƒ¿»…∆ƒ»

.‡nËÓ B¯O·aƒ¿»¿«≈

.é˙lÁzÓ LÈ Ì‡ :˜Òt ‡ÏÂ ‡ˆBÈÂ ¯¯‚ ·Bf‰ ‰È‰»»«ƒ¿»¿≈¿…»«ƒ≈ƒ¿ƒ«
È¯‰ - ¯˙È B‡ ‚etÒÂ ‰ÏÈ·Ë È„k dÙBÒ „Ú ‰i‡¯‰»¿ƒ»«»¿≈¿ƒ»¿ƒ»≈¬≈
;ÌÈzLk ‰k¯‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙Bi‡¯ ÈzLk ˙·LÁ BÊ∆¿∆∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ¬À»ƒ¿«ƒ
·Bf‰ ˜Òt elÙ‡ ,‰f‰ ¯eÚMk ‰k¯‡ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»¬À»«ƒ«∆¬ƒ»««
‰i‡¯ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰i‡¯ BÊ È¯‰ - ÌÈ˙Èa≈¿«ƒ¬≈¿ƒ»««¿≈ƒ»¿»¿ƒ»
„ÚÂ d˙lÁzÓ ‡ˆÓpL ,˙Bi‡¯ LÏLk ‰k¯‡ ˙Á‡««¬À»¿»¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿«
˙·LÁ BÊ È¯‰ - ÔÈ‚etÒ ÈLe ˙BÏÈ·Ë ÈzLk dÙBÒ»ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ¬≈∆¿∆∆

.Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ ˙Bi‡¯ LÏLk¿»¿ƒ¿»ƒ»¿»

.àé‰ÏÈ·Ë È„k ˜ÈÒÙ‰Â ÌBia ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»«««¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»
;ÌÈzLk ‰k¯‡ ˙Á‡ B‡ ÌÈzL ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ,‚etÒÂ¿ƒ¿««»»»¿«ƒ««¬À»ƒ¿«ƒ
È„k ˜ÈÒÙ‰Â ÌÈzLk ‰a¯Ó ˙Á‡ B‡ ÌÈzL ‰‡¯L B‡∆»»¿«ƒ««¿À»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ,‚etÒÂ ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿ƒ¿««»»»¿ƒ»««¬≈∆

.¯eÓb ·Ê»»

.áéd˙ˆ˜Óe ÌBi‰ ÛBÒa d˙ˆ˜Ó ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»««ƒ¿»»¿«ƒ¿»»
- ÌÈzLk ‰k¯‡ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»««ƒ∆≈»¬À»ƒ¿«ƒ
.‰i‡¯‰ ÔÈ˜lÁÓ ÌÈÓi‰L ,˙Bi‡¯ ÈzL el‡ È¯‰¬≈≈¿≈¿ƒ∆«»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
‡e‰L ,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆¿ƒ»««≈«¿»∆
.‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈl‰ ÔÓe ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ»≈ƒ«ƒ««¿»¬≈∆»≈¿À¿»

.âéÈ¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡Â ÌBia ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»«««¿««≈«¿»¬≈
BÈ‡Â Ôa¯˜ ‡È·Óe ,Ôa¯˜Ï ˜ÙÒÂ ‰‡ÓËÏ È‡cÂ ‰Ê∆««¿À¿»¿»≈¿»¿»≈ƒ»¿»¿≈

.ÏÎ‡∆¡»

.ãé[˙aL ÏL] ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡¯ [‰‡¯]»»¿ƒ»««≈«¿»∆«»
È¯‰ - ˙aL È‡ˆBÓ ÏL ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰iL ‰i‡¯e¿ƒ»¿ƒ»≈«¿»∆»≈«»¬≈
‡nL - ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ .Ôa¯˜Ï ˜ÙÒÂ ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê∆»≈¿À¿»¿»≈¿»¿»»≈¿À¿»∆»
È‡ˆBÓa ‰iLe ˙aL ·¯Úa ‰˙È‰ ‰BL‡¯ ‰i‡¿̄ƒ»ƒ»»¿»¿∆∆«»¿ƒ»¿»≈
˙e·ÈÊ Ô‡k ÔÈ‡Â Ô‰ÈÈa ˙aL ˜ÈÒÙ‰ È¯‰Â ,˙aL«»«¬≈ƒ¿ƒ«»≈≈∆¿≈»ƒ
‰˙È‰ Ô‰Ó ˙Á‡ ‡nL - Ôa¯˜Ï ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ;ÏÏk¿»«¬≈»≈¿»¿»∆»««≈∆»¿»
‰·eLÁ ‡È‰L ,‰ÏÈla d˙ˆ˜Óe ÌBia d˙ˆ˜Óƒ¿»»«ƒ¿»»««¿»∆ƒ¬»
.Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰L ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ È¯‰Â ,ÌÈzLkƒ¿«ƒ«¬≈»»»¿ƒ∆«»¿»¿»

.ÏÎ‡ BÈ‡Â Ôa¯˜ ‡È·Ó CÎÈÙÏe¿ƒ»≈ƒ»¿»¿≈∆¡»

ה'תשע"ה  תמוז ז' ד' יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.à‡e‰ È¯‰ ˙e·ÈÊ Ô‰a ‰‡B¯ ·f‰L ÌÈÓi‰ Ïk»«»ƒ∆«»∆»∆ƒ¬≈

‡ÓË2˙e·Èf‰ ˜ÒÙiLÎe .3ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ4 »≈¿∆ƒ¿…«ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ
ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ ,‰·Êk5ÈÈÓM·e ,BLÓL ·È¯ÚÓe ¿»»¿≈«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ

Ba¯˜ ‡È·Ó6‰‡¯ Ì‡Â .˙Bi‡¯ LÏL ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ≈ƒ»¿»ƒ»»««»¿ƒ¿ƒ»»
Ï·hL ¯Á‡ ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ,·BÊ ÏL ‰i‡¿̄ƒ»∆¬ƒ¿¿ƒƒ««∆»«
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וראה  כפרה, מחוסרי הלכות סוף ללחםֿמשנה (השמטה
כאן). אריה בן ובהגהות המשנה, במרכבת בראב"ד,

לטהרו 98) כדי אחד קרבן מביא זיבות, כמה עליו היו אם
על  והשאר בקדשים, לאכול חובה.שיוכל צ"ל:99)יו

הגיהו  וכן איש, וחזון המוריה הר אריה, ובן (רש"ש זיבות
לידות  לחמש גם שהרי שם), בגמרא הש"ס ומסורת הב"ח
לוודאי  וכלֿשכן לטהרה, כדי אחד בקרבן מספיק ודאיות
שם. להגרע"א הש"ס בגליון וראה ביחד. לידה ולספק לידה

קדשים)100) אכילת (לענין אותה מטהר אחד קרבן כי אף
זבה, וגם לידה גם כשהיא - זיבות מחמש או לידות מחמש
פרק  מצורע מגלת בספרא אמרו וכן מטהרה, אחד קרבן אין
מזובו". ולא מטומאתו, המטהר על "וכפר יג הלכה ג
לשתיהן  עולה זה קרבן אין ומצורע, זב היה שאם פירוש,
(רש"ש  קדשים לאכילת לטהרו אף והיינו אהרן), (קרבן

שם). החטאת.101)לכריתות למעלה 102)קרבן ראה
ההלכה. שספק 103)בתחילת וה"ז, ה"ו למעלה ראה

הבא  העוף שחטאת נאכלת, חטאתה אין יולדת ספק או זיבה
תשרף. הספק זו.104)על הלכה בהתחלת למעלה ראה

.àé‰¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰¯ib˙pL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿«¿»¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«¿»
‰„ÏÈ105‰„ÏÈ ‰¯ib˙pMÓ B‡106‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - »¿»ƒ∆ƒ¿«¿»»¿»¬≈¿ƒ»

˜ÙqÓ Ôa¯˜107˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â ,108e¯‡a ¯·k . »¿»ƒ»≈¿≈«»»∆¡∆∆¿»≈«¿
˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a109¯·ÚL ˜ÙqÓ ‰¯tk È¯qÁÓ ÏkL , ¿ƒ¿¿»∆»¿À¿≈«»»ƒ»≈∆»«

ÌBÈ ¯Á‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ - [ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ] Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«ƒƒ«»ƒ¿»ƒ««
ÌÈ¯etk‰110ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï Ô¯ÈLÎÓ ‰Ê Ôa¯wL ,111. «ƒƒ∆»¿»∆«¿ƒ»∆¡…«√»ƒ

הלידה.105) על קרבן להביא נתחייבה ולא
קרבן.106) להביא רב 107)ונתחייבה אמר קלד. בחולין

ארבע  בגר, נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני וכן חסדא
רש"י  ומפרש לחיוב, וכו' אשתו קרבן לפטור, וארבע לחיוב
ילדה  ספק כוכבים, עובדת כשהיתה ילדה ספק אשתו, קרבן

ד  קרבן, מביאה לאכול משנתגיירה הוא כרת איסור ספק
אסורים  כיפורים דמחוסרי כפרה, שתביא עד בקדשים

כרת. וענוש הספק 108)בקדשים על הבא העוף שחטאת
וה"ז. ה"ו למעלה ראה יא.109)תשרף, הלכה פ"ג

בו 110) מכיר שאין חטא על מכפר הכיפורים יום כי ואף
המקום. בא,111)אלא לכפרה לא זה שקרבן כלומר

מנגעיו, ומצורע לידה, בצער יולדת כבר, נתכפרו שהרי
ועל  קדשים, לאכילת אותם להכשיר אלא בא אינו והקרבן

כו.). (כריתות מועיל הכיפורים יום אין זה

.áé‰·ÈÊ B‡ ‰„Ï ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰112‡È·Ó -‰ »ƒ»∆≈»∆»≈»ƒ»¿ƒ»
ÌÈpw‰ ˙BÚÓ113¯ÙBMa ˙˙BÂ114˙ÏÎB‡Â115 »«ƒƒ¿∆∆«»¿∆∆
·¯ÚÏ ÌÈL„wa116ÌÈ‰k ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ . «√»ƒ»∆∆¬»»∆≈≈ƒ∆…¬ƒ
ÌMÓ ÔÈ„ÓBÚ117¯ÙBMaL ˙BÚn‰ Ïk eÏÎÈL „Ú ¿ƒƒ»«∆ƒ¿»«»∆«»

ÌÈp˜ Ôc‚k e·È¯˜ÈÂ118ÌÈÏ˜La e¯‡aL BÓk ,119 ¿«¿ƒ¿∆¿»ƒƒ¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ
Ba ÔÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰·e120. ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒ

לב.112) בעירובין תורים.113)ברייתא שתי של כסף
כי 114) ה, משנה פ"ו שקלים ראה שופר, בצורת קופסא

"קינים" בו כתוב היו מהם ואחד במקדש, היו שופרות י"ג
לה  צוררת ואשה אשה כל והיתה הקינים, מעות שם להטיל
של  עם המעות יתערבו שלא כדי מיוחד בצרור מעותיה

עד). ד"ה צ: פסחים (תוספות לשופר ומטילה אחרת,
יש 115) זה, ולפי ואוכלת". "וטובלת שם: בגמרא [לפנינו

מפני  היינו לערב" "ואוכלת שאמרו שמה לומר, מקום
האונן). ד"ה כא. חגיגה תוספות (ראה שמש הערב שצריכה
להלן, שמבואר כמו מסתבר יותר רבינו, נוסחת לפי אבל

שם]. התוספות שכתבו שמא 116)וכמו זה, לפני לא אבל
קרבנותיה. את הקריבו לא המזבח.117)עדיין מן יורדים

שם.118) בעירובין שמעיה רב ב.119)דברי הלכה פ"ב
ט.120) הלכה פ"ז

.âé‰M‡‰121e‡È·È - ‰˙ÓÂ d˙‡hÁ ‰‡È·‰L »ƒ»∆≈ƒ»«»»»≈»»ƒ
d˙ÏBÚ ÌÈL¯Bi‰122‰LÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . «¿ƒ»»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»

d˙B‡123,Ôa¯wÏ ‰ÈÒÎ e„aÚzL ¯·k ,ÌÈiÁÓ »≈«ƒ¿»ƒ¿«¿¿¿»∆»«»¿»
‰¯Bz ÔÈc „eaÚM‰Â124.‡e‰ ¿«ƒ¿ƒ»

זבה.121) או אם 122)יולדת אבל ה, משנה פ"ב קינים
(שם  חטאתה יורשים יביאו לא ומתה, עולתה הביאה

מיתה. לאחר באה חטאת שאין לעולה.123)במשנה)
לבין 124) יוחנן רבי בשם אסי רב בין מחלוקת יג: קידושין

לא  אפילו שאמר יוחנן, כר' ופסק שמואל, בשם יהודה רב
של  הנכסים משועבדים התורה שמן משום מחיים, הפרישה

עליו. המוטל לחוב המת

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בתורה.1) האמור זב זהו אי יבאר

.àÈÈÏÁÓ ‡a‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·f‰«»»»«»ƒ¿«∆««»≈√ƒ≈
BÈ‡ - ·Bf‰ ‡ˆBiLÎe .Ô‰a ˙ˆa˜˙Ó ‡È‰L ÌÈÏÏÁ‰«¬»ƒ∆ƒƒ¿«∆∆»∆¿∆≈«≈
‡ÏÂ ‰Â‡z B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â ,Ú¯Ê ˙·ÎLk ÈL˜a ‡ˆBÈ≈¿ƒ¿ƒ¿«∆«¿≈ƒƒ»«¬»¿…
‰‰k ,ÌÈ¯BÚO ÏL ˜ˆa BÓk ‡ˆBÈÂ ¯¯‚ ‡l‡ ,‰‡‰¬»»∆»ƒ¿»¿≈¿»≈∆¿ƒ≈∆
‰¯eL˜ ‰·Ï - Ú¯Ê ˙·ÎL Ï·‡ .˙¯Êen‰ ‰ˆÈa Ô·Ïk¿…∆≈»«∆∆¬»ƒ¿«∆«¿»»¿»

.˙¯ÊeÓ dÈ‡L ‰ˆÈa Ô·Ïk¿…∆≈»∆≈»∆∆

.á˙ÓÁÓ ·Ê ˙BÈ‰Ï BÏ ˙BÓ¯Bb‰ ·Bf‰ ˙Bi‡¯ ‰‡B¯‰»∆¿ƒ««¿ƒ¿»≈¬«
·Ê :¯Ó‡pL ;·Ê BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò‡ B‡ ÈÏÁ…ƒ…∆¿«≈»∆≈»∆∆¡«»
˙ÓÁÓ ‡Ï ,‡ÓË ‰È‰iL ‡e‰ B¯Oa ˙ÓÁÓ - B¯OaÓƒ¿»≈¬«¿»∆ƒ¿∆»≈…≈¬«
˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈÎ¯„ ‰Ú·La :e¯Ó‡ Ô‡kÓ .¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ»»¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆
ÈÏÁa ,‰ˆÈÙ˜·e ‡OÓa ,‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa :·f‰«»¿«¬»¿ƒ¿∆¿«»ƒ¿ƒ»¿…ƒ
‰˙L B‡ ‰q‚ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡ ?„ˆÈk .¯e‰¯‰·e ‰‡¯Ó·e¿«¿∆¿ƒ¿≈«»«¬ƒ»«»»»
ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ ‰˙L B‡ ÏÎ‡L B‡ ,‰a¯‰«¿≈∆»«»»√»ƒ«¿ƒ
B‡ ,„·k ÈBOÓ ‡OpL B‡ ,Ú¯Ê ˙·ÎL È„ÈÏ ÔÈ‡È·n‰«¿ƒƒƒ≈ƒ¿«∆«∆»»«»≈
ÏÚ ‰k‰ Ì‡ ‰Ê ¯·c ÏÏÎ·e ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ıÙwL∆»«ƒ»¿»ƒ¿«»»∆ƒÀ»«

‰ÏBÁ ‰È‰L B‡ ,Bab‰e‡˙‰Â ‰M‡ ‰‡¯L B‡ , «∆»»∆∆»»ƒ»¿ƒ¿«»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÏÈÚa È˜ÒÚa ¯‰¯‰L B‡ ,d˙·ÈÎL¿ƒ»»∆ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ»««ƒ∆…
„Á‡ Ì„˜ Ì‡ ,d¯ÈkÓ ‡e‰L ‰M‡ ˙ÏÈÚ·a ¯‰¯‰ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ»∆«ƒ»ƒ»«∆»
BÈ‡Â Ba ÔÈÏBz - ·BÊ ÏL ‰i‡¯ ‰‡¯Â el‡ ÏkÓƒ»≈¿»»¿ƒ»∆ƒ¿≈

.‡nËÓ¿«≈

.â;˙ÚÏ ˙ÚÓ ·BÊa ‡nË˙Ó BÈ‡ - È¯˜ ‰‡B¯‰»∆∆ƒ≈ƒ¿«≈¿≈≈¿≈
ÔÎÂ .‡È‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ˙ÓÁÓ ·BÊ ÏL BÊ ‰i‡¯L∆¿ƒ»∆≈¬«ƒ¿«∆«ƒ¿≈
ÏÎ‡ÓÏ Ï·‡ .˙ÚÏ ˙ÚÓ Ô‰a ÔÈÏBz ¯e‰¯‰Ïe ‰‡¯ÓÏ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ»∆≈≈¿≈¬»¿«¬»
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ÔÓÊ Ïk Ô‰a ÔÈÏBz - ‡OÓÏe ‰ˆÈÙ˜ÏÂ ‰zLÓÏe¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«»ƒ»∆»¿«
.¯ÚËˆnL∆ƒ¿«≈

.ãÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈa ,·BÊ ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ÏnL ÈÓƒ∆»¿««»»»≈≈»ƒ
„·BÚ .¯ÚËˆnL ÔÓÊ Ïk ‰ÏÈna ÔÈÏBz - Ï‡¯OÈ ÔÈa≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ»»¿«∆ƒ¿«≈≈
‰·ÈÊa ‡nËÓ - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â È¯˜ ‰‡¯L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆»»∆ƒ¿««»ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ»
BÏ ÔÈÏBz ÔÈ‡ - ÔË˜ .˙ÚÏ ˙ÚÓ BÏ ÔÈÏBz ÔÈ‡Â ,„iÓƒ»¿≈ƒ≈≈¿≈»»≈ƒ
¯e‰¯‰Â ‰‡¯Ó ÔËwÏ ÔÈ‡L ,¯e‰¯‰a ‡ÏÂ ‰‡¯Óa ‡Ï…¿«¿∆¿…¿ƒ¿∆≈«»»«¿∆¿ƒ¿
‰MÓÁa B˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏ .·BÊ È„ÈÏ ‡È·n‰«≈ƒƒ≈¿ƒ»¿ƒ«¬ƒ»

.„·Ïa ÌÈÎ¯„¿»ƒƒ¿«

.äÈÏÁa BÏ ÔÈÏBz Ck ,BÈÏÁa ÔË˜Ï ÔÈÏBzL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿»»¿»¿»ƒ»√ƒ
‰na .Bn‡Ï CÈ¯ˆ B‡ ‰pnÓ ˜BÈ ‰È‰ Ì‡ ,Bn‡ƒƒ»»≈ƒ∆»»ƒ¿ƒ«∆
?el‡ ÌÈÎ¯„a ·f‰ ˙‡ ÔÈ˜„BaL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆¿ƒ∆«»ƒ¿»ƒ≈
.¯‡a˙iL BÓk ·Ê ‰OÚÈ daL ,·BÊ ÏL ‰iL ‰i‡¯aƒ¿ƒ»¿ƒ»∆∆»≈»∆»¿∆ƒ¿»≈
‰i‡¯e Ò‡a d˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ,‰BL‡¯ ‰i‡¯ Ï·‡¬»¿ƒ»ƒ»¬ƒ»»»¿…∆¿ƒ»
;˙e·ÈÊ ˙‡ÓË ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - B¯Oa ˙ÓÁÓ ‰iL¿ƒ»≈¬«¿»¬≈∆»≈À¿«ƒ
˙BÓÏ È„k ,‰BL‡¯a B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿
ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL ‰i‡¯ .Ôa¯˜ B·iÁÏ ˙Bi‡¯ LÏL da»»¿ƒ¿«¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ≈
.Ò‡ ˙ÓÁÓ d˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ‡l‡ ,da B˙B‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ»∆»¬ƒ»»»≈¬«…∆
·Ê Ô‰a ‰OÚpL ˙Bi‡¯ È¯‰L ,‰‡ÓËÏ ˜˜ÊÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«¿À¿»∆¬≈¿ƒ∆«¬»»∆»

.Ôa¯˜a ·iÁ˙È CÎÈÙÏ ,‰È‰ B¯Oa ˙ÓÁÓ≈¬«¿»»»¿ƒ»ƒ¿«≈¿»¿»

.å.È¯˜ ÏÚ·k ‡e‰ È¯‰ - ·BÊ ÏL ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡B¯‰»∆¿ƒ»««∆¬≈¿««∆ƒ
L ˙¯ÈÙÒ CÈ¯ˆÂ ,·Ê ‰Ê È¯‰ - ÌÈzL ‰‡¯˙‡È·e ‰Ú· »»¿«ƒ¬≈∆»¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«

- ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ .Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡Â ,ÌÈiÁ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¿≈«»¿»¿»»»»¿ƒ
‰‡¯L ·Ê ÔÈa ÔÈ‡Â .Ôa¯˜a ·iÁÂ ¯eÓb ·Ê ‰Ê È¯‰¬≈∆»»¿«»¿»¿»¿≈≈»∆»»
ÌÈ¯·„e .„·Ïa Ôa¯˜ ‡l‡ LÏL ‰‡B¯Ï ˙Bi‡¯ ÈzL¿≈¿ƒ¿∆»∆»»¿»ƒ¿«¿»ƒ

.ÈÈqÓ ea¯ ‰LÓ ÈtÓ ‰Ïa˜ È¯·c Ôlk el‡≈À»ƒ¿≈«»»ƒƒ∆«≈ƒƒ«

.æBÊ ˙Á‡ ‰ÚLa LÏL B‡ ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡B¯‰ „Á‡∆»»∆¿≈¿ƒ»¿»»««
È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌBÈ ÏÎa ‰i‡¯ ‰‡¯L B‡ ,BÊ ¯Á‡««∆»»¿ƒ»¿»∆««∆¬≈
:¯Ó‡pL ,ÌÈÓÈa ‰·f‰ ˙‡ ·e˙k‰ ‰ÏzL ÈÙÏ .·Ê ‰Ê∆»¿ƒ∆»»«»∆«»»¿»ƒ∆∆¡«
B˙B‡ ‰Ïz ‡Ï ·f‰Â ,ÌÈa¯ ÌÈÓÈ dÓc ·BÊ ·eÊÈ Èkƒ»»»»ƒ«ƒ¿«»…»»

.ÌÈÓÈa¿»ƒ

.ç- ¯eÓb ÌBÈ ‰i‡¯Ï ‰i‡¯ ÔÈa ·f‰ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ«»≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
‰i‡¯e ˙aLa ‰i‡¯ ‰‡¯ ?„ˆÈk .˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡≈»ƒ¿»¿≈«»»¿ƒ»¿«»¿ƒ»
ÔÎÂ .·Ê BÈ‡Â ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ˙aMa ÈLa ‰iL¿ƒ»¿≈ƒ««»≈»ƒ¿»¿¿≈»¿≈
‰i‡¯ ‰‡¯Â ˙aMa „Á‡a ‰iL ‰i‡¯ ‰‡¯ Ì‡ƒ»»¿ƒ»¿ƒ»¿∆»««»¿»»¿ƒ»
ÔÈ‡L ;Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡ - ˙aMa ÈLÈÏLa ˙ÈLÈÏL¿ƒƒƒ¿ƒƒ««»≈«»¿»¿»∆≈
.„Á‡ ÌBÈ Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰ È¯‰L ,ÌÈzLÏ ˙Ù¯ËˆÓ BÊƒ¿»∆∆«¿«ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆»
- ÂÈ¯Á‡lL ‰ÏÈla ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙Á‡ ‰‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«««¿««««¿»∆¿«¬»
‰‡¯ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˙BÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰¬≈≈ƒ¿»¿¿≈»ƒ«∆ƒ»»
Ì‡ ÔÎÂ .˙BÙ¯ËˆÓ Ô‰L - ÌBia ‰iLe ‰ÏÈla ˙Á‡««««¿»¿ƒ»«∆≈ƒ¿»¿¿≈ƒ
È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ˙BÏÈÏ ‰LÏLa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡»̄»»¿ƒƒ¿»≈∆««∆¬≈

.˙BÙ¯ËˆÓ el‡≈ƒ¿»¿

.è‡e‰L Ïk ‰‡B¯‰ ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ·f‰ ˙i‡¿̄ƒ««»≈»ƒ∆»»∆»∆
¯k ‡e‰L Ïk - B¯Oa ÌÈzÁ‰ :¯Ó‡pL ;‡ÓË -»≈∆∆¡«∆¿ƒ¿»…∆ƒ»

.‡nËÓ B¯O·aƒ¿»¿«≈

.é˙lÁzÓ LÈ Ì‡ :˜Òt ‡ÏÂ ‡ˆBÈÂ ¯¯‚ ·Bf‰ ‰È‰»»«ƒ¿»¿≈¿…»«ƒ≈ƒ¿ƒ«
È¯‰ - ¯˙È B‡ ‚etÒÂ ‰ÏÈ·Ë È„k dÙBÒ „Ú ‰i‡¯‰»¿ƒ»«»¿≈¿ƒ»¿ƒ»≈¬≈
;ÌÈzLk ‰k¯‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙Bi‡¯ ÈzLk ˙·LÁ BÊ∆¿∆∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ¬À»ƒ¿«ƒ
·Bf‰ ˜Òt elÙ‡ ,‰f‰ ¯eÚMk ‰k¯‡ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»¬À»«ƒ«∆¬ƒ»««
‰i‡¯ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰i‡¯ BÊ È¯‰ - ÌÈ˙Èa≈¿«ƒ¬≈¿ƒ»««¿≈ƒ»¿»¿ƒ»
„ÚÂ d˙lÁzÓ ‡ˆÓpL ,˙Bi‡¯ LÏLk ‰k¯‡ ˙Á‡««¬À»¿»¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿«
˙·LÁ BÊ È¯‰ - ÔÈ‚etÒ ÈLe ˙BÏÈ·Ë ÈzLk dÙBÒ»ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ¬≈∆¿∆∆

.Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ ˙Bi‡¯ LÏLk¿»¿ƒ¿»ƒ»¿»

.àé‰ÏÈ·Ë È„k ˜ÈÒÙ‰Â ÌBia ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»«««¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»
;ÌÈzLk ‰k¯‡ ˙Á‡ B‡ ÌÈzL ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ,‚etÒÂ¿ƒ¿««»»»¿«ƒ««¬À»ƒ¿«ƒ
È„k ˜ÈÒÙ‰Â ÌÈzLk ‰a¯Ó ˙Á‡ B‡ ÌÈzL ‰‡¯L B‡∆»»¿«ƒ««¿À»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ,‚etÒÂ ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿ƒ¿««»»»¿ƒ»««¬≈∆

.¯eÓb ·Ê»»

.áéd˙ˆ˜Óe ÌBi‰ ÛBÒa d˙ˆ˜Ó ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»««ƒ¿»»¿«ƒ¿»»
- ÌÈzLk ‰k¯‡ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»««ƒ∆≈»¬À»ƒ¿«ƒ
.‰i‡¯‰ ÔÈ˜lÁÓ ÌÈÓi‰L ,˙Bi‡¯ ÈzL el‡ È¯‰¬≈≈¿≈¿ƒ∆«»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
‡e‰L ,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆¿ƒ»««≈«¿»∆
.‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈl‰ ÔÓe ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ»≈ƒ«ƒ««¿»¬≈∆»≈¿À¿»

.âéÈ¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡Â ÌBia ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»«««¿««≈«¿»¬≈
BÈ‡Â Ôa¯˜ ‡È·Óe ,Ôa¯˜Ï ˜ÙÒÂ ‰‡ÓËÏ È‡cÂ ‰Ê∆««¿À¿»¿»≈¿»¿»≈ƒ»¿»¿≈

.ÏÎ‡∆¡»

.ãé[˙aL ÏL] ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡¯ [‰‡¯]»»¿ƒ»««≈«¿»∆«»
È¯‰ - ˙aL È‡ˆBÓ ÏL ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰iL ‰i‡¯e¿ƒ»¿ƒ»≈«¿»∆»≈«»¬≈
‡nL - ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ .Ôa¯˜Ï ˜ÙÒÂ ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê∆»≈¿À¿»¿»≈¿»¿»»≈¿À¿»∆»
È‡ˆBÓa ‰iLe ˙aL ·¯Úa ‰˙È‰ ‰BL‡¯ ‰i‡¿̄ƒ»ƒ»»¿»¿∆∆«»¿ƒ»¿»≈
˙e·ÈÊ Ô‡k ÔÈ‡Â Ô‰ÈÈa ˙aL ˜ÈÒÙ‰ È¯‰Â ,˙aL«»«¬≈ƒ¿ƒ«»≈≈∆¿≈»ƒ
‰˙È‰ Ô‰Ó ˙Á‡ ‡nL - Ôa¯˜Ï ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ;ÏÏk¿»«¬≈»≈¿»¿»∆»««≈∆»¿»
‰·eLÁ ‡È‰L ,‰ÏÈla d˙ˆ˜Óe ÌBia d˙ˆ˜Óƒ¿»»«ƒ¿»»««¿»∆ƒ¬»
.Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰L ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ È¯‰Â ,ÌÈzLkƒ¿«ƒ«¬≈»»»¿ƒ∆«»¿»¿»

.ÏÎ‡ BÈ‡Â Ôa¯˜ ‡È·Ó CÎÈÙÏe¿ƒ»≈ƒ»¿»¿≈∆¡»

ה'תשע"ה  תמוז ז' ד' יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.à‡e‰ È¯‰ ˙e·ÈÊ Ô‰a ‰‡B¯ ·f‰L ÌÈÓi‰ Ïk»«»ƒ∆«»∆»∆ƒ¬≈

‡ÓË2˙e·Èf‰ ˜ÒÙiLÎe .3ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ4 »≈¿∆ƒ¿…«ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ
ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ ,‰·Êk5ÈÈÓM·e ,BLÓL ·È¯ÚÓe ¿»»¿≈«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ

Ba¯˜ ‡È·Ó6‰‡¯ Ì‡Â .˙Bi‡¯ LÏL ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ≈ƒ»¿»ƒ»»««»¿ƒ¿ƒ»»
Ï·hL ¯Á‡ ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ,·BÊ ÏL ‰i‡¿̄ƒ»∆¬ƒ¿¿ƒƒ««∆»«
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dxtkקכב ixqegn zekld - zepaxw xtq - fenz 'f 'c mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ,Ïk‰ ¯˙Ò -»««…«¿ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ
‰B¯Á‡‰ ‰i‡¯ ÌBÈ ¯Á‡Ó7. ≈««¿ƒ»»«¬»

ומונה 1) טמא הוא זיבות בהן רואה שהזב שהימים יבאר
איש 2)משיפסוק. "איש ג) טו, (ויקרא בפסוק כמפורש

הוא". טמא זובו מבשרו זב יהיה בהלכה 3)כי להלן גם
ומצא  עצמה הטומאה ביום "בדק לשונו: וזה רבינו כתב ג
טהרה. הפסק צריך שהוא ומכאן וכו', הזוב" ופסק טהור

ימים 4) שבעת לו וספר מזובו הזב יטהר וכי יג, שם, ויקרא
וגו'5)לטהרתו". ימים שבעת לו "וספר (שם): שנאמר

זב  הוא ואם וטהר". מעיין) (=מי חיים במים בשרו ורחץ
וטהור. בכך לו די ראיות שתי "וביום 6)בעל ידֿטו: שם,

חטאת  אחד וגו' יונה בני שני או תורים שתי לו יקח השמיני
עולה". האחרונה.7)והאחד הראיה יום למחרת פירוש

.áBÈ‡ - ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ „Á‡a È¯˜ ‰‡¯L ·Ê»∆»»∆ƒ¿∆»ƒƒ¿«¿≈«¿ƒ»≈
‡È·Óe ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÌÈÏLÓe ,„·Ïa BÓBÈ ‡l‡ ¯˙BÒ≈∆»ƒ¿««¿ƒƒ¿»»ƒ≈ƒ
¯ÙBÒ - ÈLÈÓÁ‰ ÌBia È¯˜ ‰‡¯ ?„ˆÈk .Ba¯»̃¿»≈«»»∆ƒ««¬ƒƒ≈

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÂÈ¯Á‡8Ba¯˜ ‡È·Óe ,ÈLÈÏMa Ï·BËÂ , «¬»¿»»ƒ¿≈«¿ƒƒ≈ƒ»¿»
.ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ

ארבעה 8) רק לו ונשארו נסתרה החמישי היום שספירת
השבעה. להשלים שלושה עוד להם ומוסיף נקיים, ימים

.â,¯B‰Ë ‡ˆÓe ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ˜„aL ·Ê»∆»«¿ƒƒ≈«¿ƒ»»»»
‡ˆÓe ˜„a ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ,‰Ú·L Ïk ˜„a ‡ÏÂ¿…»«»ƒ¿»««¿ƒƒ»«»»
ÌBÈa ˜„a elÙ‡ .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈∆¿∆¿«»√»¬ƒ»«¿

‡Óh‰dÓˆÚ ‰9·Bf‰ ˜ÒÙe ,¯B‰Ë ‡ˆÓe10‡ÏÂ , «À¿»«¿»»»»»««¿…
‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙lÁ˙a ¯ÁÓÏ ˜„a11ÈÚÈ·Ma ˜„·e ,12 »«¿»»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»»««¿ƒƒ

ÈÈÓMa B‡13,‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ BÏ eÏÚ - ¯B‰Ë ‡ˆÓe «¿ƒƒ»»»»¿≈«¿ƒ»
.‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰Â«¬≈∆¿∆¿«»√»

כן.9) אחרי בדק זיבה, זה לפני שראה יום שבאותו פירוש
טהור".10) ומצא הזוב "ופסק להיות שצריך נראה
ימי 11) שבעת של הראשון היום שהוא למחר כלומר,

ימי 12)הטהרה. בסוף בדק אם גם כי אליעזר רבי לדעת
הספירה  ימי בהתחלת בדק ולא שביעי יום שהוא הטהרה

הטהרה. ימי של ראשון יום שהבדיקה 13)שהוא כלומר:
היתה  הראשונה הבדיקה ואילו השמיני, ביום היתה השנייה
בהתחלת  בדיקה כאן שהיתה הספירה, של הראשון ביום
שביעי, ביום שהוא הספירה בסוף בדיקה היתה ולא הספירה
היתה  אם שאף וסובר (שם) חנינא רבי על שחולק וכרב,
בדיקה  היתה ולא ראשון) (ביום הספירה בהתחלת בדיקה
בסוף  בדיקה שהיתה או שביעי), (ביום הספירה בסוף
טהור  הספירה, בהתחלת בדיקה היתה לא אם אבל הספירה,
בהתחלה  לא בדיקה היתה לא אם אבל אליעזר, רבי לפי
ביום  וכן עצמו, הטומאה ביום שבדק פי על אף בסוף, ולא
ו  בפרק רבינו כתב וכן משנה). (כסף טהור אינו - השמיני
אם  "וכן זבה: לעניין כב הלכה ביאה, איסורי מהלכות
הח' וביום טהור, ומצאה הספירה מימי ראשון ביום בדקה
שצריך  משמע טהרה", בחזקת זו הרי טהור, ומצאה

טהו  שתהיה כדי הראשון ביום ביום שתבדוק כשתבדוק רה

שתבדוק  צריך הראשון ביום בדקה לא אם אבל השמיני,
ג' ביום "בדקה כן אחרי שם כתב שכן השביעי, ביום
מימי  ראשון ביום בדקה ולא הדם שפסק ומצאה לזיבתה
בחזקת  זו הרי טהור ומצאה בדקה ובשביעי הספירה,

משנה). (לחם לזב" הדין "והוא שם והוסיף טהרה".

.ã.Ôa¯˜ È„ÈÏ ‰‡È·Ó dÈ‡ ˙¯˙BÒ ‡È‰L ‰i‡¯ Ïk»¿ƒ»∆ƒ∆∆≈»¿ƒ»ƒ≈»¿»
È¯‰Â ,ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ˜ÈÒÙ‰Â ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯ ?„ˆÈk≈«»»¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¬≈

‰BÓ ‡e‰‰‡¯ ‰Ú·M‰ CB˙·e ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»»
˙¯˙BÒ ‡l‡ ,ÌÈzLÏ ˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ - ·BÊ ÏL ‰i‡¿̄ƒ»∆≈»ƒ¿»∆∆«¿«ƒ∆»∆∆

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe14ÈÓÈ CB˙a ‰‡¯ elÙ‡ .e¯‡aL BÓk «¿ƒƒ¿¿∆≈«¿¬ƒ»»¿¿≈
Ì˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙Bi‡¯ LÏL ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»»¿ƒ««¬ƒ»»»
ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ elÙ‡ ,„Á‡ ÌBÈa¿∆»¬ƒ»»»¿ƒ¿¿ƒƒ
˙Bi‡¯L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÏL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈≈ƒ»¿»∆¿ƒ

ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ .Ô‰ ‰¯È˙ÒÏ el‡15- ≈ƒ¿ƒ»≈»»»¿ƒ¿≈¿ƒƒ
ÔÈ¯˙BÒ el‡ ˙Bi‡¯ ÔÈ‡L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó16ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ»¿»∆≈¿ƒ≈¿ƒ«∆¿»ƒ

˙Bi‡¯ ÈzL ÏÚa ·Êa ?ÌÈ¯eÓ‡17LÏL ÏÚa ·Ê Ï·‡ ; ¬ƒ¿»««¿≈¿ƒ¬»»««»
˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯L18ÈÈÓL ÏÈÏa19˙Ú·L ¯Á‡lL ∆»»»¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆¿««ƒ¿«

˙Bi‡¯ LÏL ÏÚ ÈL Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ≈≈ƒ»¿»≈ƒ«»¿ƒ
ÏÚ Û‡L .˙BBL‡¯‰ LÏM‰ ÏÚ „Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ,el‡≈∆»»¿»∆»««»»ƒ∆««
ÔÓÊÏ ‡ˆÈ ‡Ï È¯‰ ,˙B¯˙BÒ ˙BB¯Á‡ LÏL ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»«¬¿¬≈…»»ƒ¿«

Ôa¯˜Ï Èe‡¯L20‡e‰ ÔÓÊ ¯qÁÓ ‰ÏÈl‰Â .21ÏkÏ22, ∆»¿»¿»¿««¿»¿À«¿««…
˙„ÏBiÓ ıeÁ23‡È‰L ,„Á‡Â ÌÈBÓL ÏÈÏa ‰ÏÈt‰L ƒ∆∆∆ƒƒ»¿≈¿ƒ¿∆»∆ƒ

ÈL Ôa¯˜ ‰‡È·Ó24‰Ê ¯·„Â .e¯‡aL BÓk ,ÈtÓ ¿ƒ»»¿»≈ƒ¿∆≈«¿¿»»∆ƒƒ
‰Ïaw‰25. ««»»

אחרים.14) נקיים ימים שבעה 15)שבעה שנגמרו אחר
נקיים. נקיים.16)ימים שבעה ספירת כבר שנגמרו משום

ולכך 17) בלבד, שבעה בספירת אלא בקרבן התחייב שלא
ראיות  שלוש הנקיים, ספירת גמר אחר שמיני, בליל ראה אם

בקרבן. הוא מתחייב חייב 18)- וגם נקיים שבעה שסופר
השמיני. ביום שלוש 19)קרבן שמיני בליל ראה כלומר:

למחרת 20)ראיות. עד קרבנו להביא יכול אינו שהרי
שמיני  ליל של הראיות ג' ונחשבות השמיני. יום שהוא
הראשונות. הראיות בג' שהתחילה ארוכה זיבה בו יש כאילו

אינו 21) שמיני, יום עד קרבנו מביא שאינו מה כלומר:
אלא  קרבנות, מקריבין אין ובלילה לילה, שהוא משום
אם  כך ומשום השמיני. יום עד עוד זמנו הגיע שלא משום
לזיבה  אלו ראיות נחשבות ראיות, שלוש שמיני בליל ראה

התורה.22)ארוכה. דיני א 23)לכל פרק למעלה ראה
מלידתה, יום שמונים בתוך שהפילה שהיולדת ח, הלכה
ההפלה. ועל הלידה על אחד קרבן מביאה מלאת, ימי שהם

אלא 24) אינו הקרבן חיוב וכל זמן מחוסר שלילה פי על אף
ובכל  - אחד בקרבן פטורה להיות צריכה והיתה פ"א. ביום
"ובמלאת  ו) יב, (ויקרא שנאמר משום שני קרבן מביאה זאת
הלל  בית ודרשו וגו'" כבש תביא לבת או לבן טהרה ימי

לרבות לבת" "או שם) ואחד.(כריתות שמונים אור
"או".25) של מריבוי נלמד אלא בכתוב מפורש זה שאין

.äÌBÈa ˙Bi‡¯ ÈzLe ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»««¿≈¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿
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ÏÚ ÈL Ôa¯˜ ‡È·Óe ,ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ÈÈÓL¿ƒƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»¿»≈ƒ«
·Ê Ïk ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¯ È¯‰L ;˙BB¯Á‡‰ ˙B·ÈÊƒ»«¬∆¬≈¿ƒ»ƒ»∆»»

‰·eLÁ ‡È‰ Ú¯Ê ˙·ÎLk26ÌÈzL ‰È¯Á‡ ‰‡¯ Ì‡Â , ¿ƒ¿«∆«ƒ¬»¿ƒ»»«¬∆»¿«ƒ
Ôa¯˜Ï Ì‰nÚ ˙Ù¯ËˆÓ -27ÌÈzL ‰‡¯ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»∆∆ƒ»∆¿»¿»¬»ƒ»»¿«ƒ

,˙Ù¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÈÈÓL ÌBÈa ˙Á‡Â ÈÈÓL ÏÈÏa¿≈¿ƒƒ¿««¿¿ƒƒ≈ƒ¿»∆∆
‰B¯Á‡‰ BÊ ‰·Èf‰ ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â28. ¿≈≈ƒ»¿»««ƒ»»«¬»

קרי.26) כבעל הוא הרי אלא זב, דין עליו ואין
כקרי,27) אלא אינה ראשונה שראיה פי על אף כלומר:

- בקרבן לחייבו שאחריה לשתיים היא מצטרפת זאת ובכל
שלילה  פי על אף שמיני, בליל זוב של אחת ראייה ראה אם
ראיות  לשתי היא מצטרפת למעלה, כמבואר זמן מחוסר

שני. בקרבן לחייבו למחר, דברי 28)שראה המשך שם
עיקר  שהרי הוא". זמן מחוסר "לילה שסובר למי יוחנן רבי

זב. נעשה ראיות שבשתי בלילה, היה הזיבה

.åBÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ ,‰·ÈÊa ÔÈ‡nË˙Ó Ïk‰29, «…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»∆
ÌÈ„·Ú‰Â ÌÈ¯b‰Â30,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰ËBLÂ L¯ÁÂ , ¿«≈ƒ¿»¬»ƒ¿≈≈¿∆¿≈»∆ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡È·nL31‰¯tk32ÌÈL„wa ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k33 ∆¿ƒƒ¬≈∆«»»¿≈¿«¬ƒ»«√»ƒ

.˙Úc Ôa BÈ‡L ÔË˜k Ô‰ È¯‰L ,˙ÏÎ‡ Ô˙‡hÁÂ¿«»»∆¡∆∆∆¬≈≈¿»»∆≈∆««
Ì„‡ ÒÈ¯Òe34‰nÁ ÒÈ¯Òe35ÏÎk ‰·ÈÊa ÔÈ‡nË˙Ó ¿ƒ»»¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»

ÌÈL‡‰36. »¬»ƒ

יומו,29) בן קטן לאתויי "הכל" לב: ונדה ג. בערכין ואמרו
(ויקרא לומר תלמוד מה -דתניא איש"? "איש ב) טו,

בזיבה. שמטמא אחד יום בן תינוק עבדים 30)לרבות
עבדות. לשם וטבלו שמלו החרש 31)כנענים [על

איסור  עליהם ואין ממצוות שפטורים פי על אף והשוטה,
במצוות, שמחוייבים ועבדים גרים אבל קדשים. לאכול
יב]. משנה יד פרק בנגעים כמפורש עליהם, מביאים בוודאי

זב.32) מטעם שמחוייבים קרבונותיהם מביאים אחרים
להם 33) להאכיל שאסור כשם זה, לפני להאכילם שאסור

אחרים. אדם.34)איסורים ידי על שלא 35)שנסתרס
אמו. ממעי סריס שנולד כגון מעולם, חמה ואף 36)ראה
זיבות. להם יש - זרע שכבת להם שאין פי .על

.æÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰37È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - «À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆À¿≈
LÈ‡‰38‰M‡‰ È¯ÓÁÂ39,ÌÈLk Ì„a ÔÈ‡nË˙Ó : »ƒ¿À¿≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»¿»ƒ

˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ .ÌÈL‡k Ô·Ï·e40‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿…∆«¬»ƒ¿À¿»»¿»≈¿ƒ»ƒ»»
˙Bi‡¯ LÏL ÏÚa Ô‰Ó „Á‡41Ìc ‰˙‡¯L ‰·Ê B‡ ∆»≈∆««»¿ƒ»»∆»¬»»

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL42Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó -43BÈ‡Â ¿»»ƒ∆««∆¿ƒƒ»¿»¿≈
ÏÎ‡44‰‡¯Â Ô·ÏÏ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ ‰È‰ . ∆¡»»»∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…∆¿»»

‰‡¯Â Ì„‡Ï B‡ ,Ì„‡45¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - Ô·Ï46. …∆¿…∆¿»»…∆¬≈∆≈≈

בגמרא 37) שאמרו פי על ואף נקבה , ספק זכר ספק הם
היא  בעלמא ברייה לא - היא עצמה בפני ברייה אנדרוגינוס
א). משנה ב פרק זבים טוב יום (תוספות ספק אלא

דם.38) בראה מטמא ואינו זב שהוא בלובן מטמא שהאיש
בלובן.39) טמאה אינה אבל דם בראיית טמאה שהאשה
בלובן;40) מטמאה ואינה נקבה היא שמא לובן, ראה שאם

אם  "אבל בדם. טמא ואינו זכר הוא שמא דם, ראה ואם
(רע"ב  נפשך" ממה וודאי טומאתן כאחד ואודם לובן ראה

קרבן.41)שם). להביא הזב חייב שאז זוב שאז 42)של
קרבן. להביא הזבה על 43)חייבת הבאה העוף חטאת

נשרפת.44)הספק. הספק על הבאה העוף שחטאת
דם.45) ימים ג' שראה אחר נקיים שבעה את 46)מנה

זה  אין באודם וגם בלובן גם שמטמא פי על שאף הספירה,
אבל  אשה; היא ושמא איש הוא שמא ספק, מחמת אלא
האודם  אין - איש של לובן ראיית משום נקיים ז' כשסופר
ראיית  אין כן וכמו איש, של ללובן סותר אשה, משום שהוא
לאחר  שסופר הנקיים שבעת את סותרת איש, של לובן

אש  של אודם ה.שראה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.àBzÚ¯vÓ Úe¯v‰ ‡t¯˙iLk2ÔÈ¯‰ËnL ¯Á‡ , ¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ»«¿««∆¿«¬ƒ

B˙B‡3Ê¯‡ ıÚa4·BÊ‡Â5˙ÚÏB˙ ÈLe6ÌÈ¯tˆ ÈzLe7 ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿≈ƒ√ƒ
B¯Oa Ïk ˙‡ ÔÈÁl‚Óe8B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe9Ïk ¯Á‡ , ¿«¿ƒ∆»¿»«¿ƒƒ««»

ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒkÈ ˙‡Ê10ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰BÓe11ÌBi·e , …ƒ»≈ƒ»«ƒ∆ƒ¿«»ƒ«
‰iL BzÁÏ‚z Ál‚Ó ÈÚÈ·M‰12‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚zk13 «¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ¿««»ƒ»

Ï·BËÂ14ÌBÈ Ïe·Ë ‡e‰ È¯‰Â ,15BLÓL ·È¯ÚÓe16, ¿≈«¬≈¿«¬ƒƒ¿
‰iL ÌÚt Ï·BË ÈÈÓMa ¯ÁÓÏe17Ck ¯Á‡Â ¿»»«¿ƒƒ≈««¿ƒ»¿««»

¯Á‡ ÈÈÓMa Ï·BË ‰Ó ÈtÓe .ÂÈ˙Ba¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ»¿¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ««
‰‡ÓËa ÏÈ‚¯ ‰È‰L ÈtÓ ?LÓ‡Ó Ï·BhL18ÈÓÈa ∆≈≈∆∆ƒ¿≈∆»»»ƒ¿À¿»ƒ≈

BËeÏÁ19‡ÓË ‡nLÂ ,‰‡ÓË ÌeMÓ ¯‰Ê BÈ‡Â , ¬¿≈ƒ¿»ƒÀ¿»¿∆»ƒ¿»
ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ÈÈÓMa Ï·BË CÎÈÙÏ .Ï·hL ¯Á‡««∆»«¿ƒ»≈«¿ƒƒ¿∆¿««»ƒ

ÌML ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙kLÏa20ÁÈq‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿««¿…»ƒ∆»««ƒ∆…ƒƒ«
BzÚ„21. «¿

מצרעתו,1) שיתרפא אחר המצורע שמביא הקרבנות יבאר
לו. עושים וכיצד שטובל, וראה 2)והטבילות מנגעו,

הנגע. כללי פ"ט, עד מפ"א צרעת טומאת בהלכות
של 3) הסדר הוא כיצד פי"א, צרעת טומאת בהלכות ראה

והצפרים. האזוב הארז, (רש"י 4)עץ ארז עץ של מקל
ד). יד, קטן.5)ויקרא בצבע 6)צמח צבוע צמר חוט

תולעת. מביצי נלקח והצבע (שם):7)אדום, שנאמר כמו
ושני  ארז, ועץ טהורות חיות צפרים שתי למטהר "ולקח

ואזוב". (נגעים 8)תולעת ובמשנה בשרו, שעל שערו כל
על  תער העביר המצורע, את לגלח לו "בא ב) משנה פי"ד

בשרו". ככתוב 9)כל הטהרה, מעשה את שעשה אחרי
וטהר". במים ורחץ שערו כל את "וגלח ח) כמו 10)(שם,

מצורע  שהרי המחנה"; אל יבוא "ואחר (שם): שנאמר
לויה  מחנה שכינה, מחנה שהם מחנות לג' מחוץ נשלח
הנגע  אשר ימי כל מו): יג, (שם שכתוב כמו ישראל, ומחנה
ממה  מושבו"; למחנה מחוץ ישב, בדד הוא, טמא יטמא בו
טמאים, שאר עם אף ישב שלא נשמע ישב" "בדד שכתוב
ואסור  לויה במחנה מותר מת שטמא מת, וטמא זב כמו
במחנה  ומותר לויה במחנה גם אסור וזב שכינה, במחנה
ירושלים  ומפתח ישראל. במחנה גם אסור והמצורע ישראל,
הובאה  תוספתא, (ראה ישראל מחנה הוא הבית הר עד
נכנס  נטהר שהוא ואחר מ"ח). פ"א לכלים בפיה"מ
שאסור  ימים, שבעת לביתו מחוץ יושב אבל לירושלים,
א). הלכה צרעת טומאת מהלכות (פי"א המיטה בתשמיש

הטומאה"11) אב הוא "עדיין אלו ימים שבעת ובמשך
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ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ,Ïk‰ ¯˙Ò -»««…«¿ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ
‰B¯Á‡‰ ‰i‡¯ ÌBÈ ¯Á‡Ó7. ≈««¿ƒ»»«¬»

ומונה 1) טמא הוא זיבות בהן רואה שהזב שהימים יבאר
איש 2)משיפסוק. "איש ג) טו, (ויקרא בפסוק כמפורש

הוא". טמא זובו מבשרו זב יהיה בהלכה 3)כי להלן גם
ומצא  עצמה הטומאה ביום "בדק לשונו: וזה רבינו כתב ג
טהרה. הפסק צריך שהוא ומכאן וכו', הזוב" ופסק טהור

ימים 4) שבעת לו וספר מזובו הזב יטהר וכי יג, שם, ויקרא
וגו'5)לטהרתו". ימים שבעת לו "וספר (שם): שנאמר

זב  הוא ואם וטהר". מעיין) (=מי חיים במים בשרו ורחץ
וטהור. בכך לו די ראיות שתי "וביום 6)בעל ידֿטו: שם,

חטאת  אחד וגו' יונה בני שני או תורים שתי לו יקח השמיני
עולה". האחרונה.7)והאחד הראיה יום למחרת פירוש

.áBÈ‡ - ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ „Á‡a È¯˜ ‰‡¯L ·Ê»∆»»∆ƒ¿∆»ƒƒ¿«¿≈«¿ƒ»≈
‡È·Óe ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÌÈÏLÓe ,„·Ïa BÓBÈ ‡l‡ ¯˙BÒ≈∆»ƒ¿««¿ƒƒ¿»»ƒ≈ƒ
¯ÙBÒ - ÈLÈÓÁ‰ ÌBia È¯˜ ‰‡¯ ?„ˆÈk .Ba¯»̃¿»≈«»»∆ƒ««¬ƒƒ≈

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÂÈ¯Á‡8Ba¯˜ ‡È·Óe ,ÈLÈÏMa Ï·BËÂ , «¬»¿»»ƒ¿≈«¿ƒƒ≈ƒ»¿»
.ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ

ארבעה 8) רק לו ונשארו נסתרה החמישי היום שספירת
השבעה. להשלים שלושה עוד להם ומוסיף נקיים, ימים

.â,¯B‰Ë ‡ˆÓe ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ˜„aL ·Ê»∆»«¿ƒƒ≈«¿ƒ»»»»
‡ˆÓe ˜„a ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ,‰Ú·L Ïk ˜„a ‡ÏÂ¿…»«»ƒ¿»««¿ƒƒ»«»»
ÌBÈa ˜„a elÙ‡ .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈∆¿∆¿«»√»¬ƒ»«¿

‡Óh‰dÓˆÚ ‰9·Bf‰ ˜ÒÙe ,¯B‰Ë ‡ˆÓe10‡ÏÂ , «À¿»«¿»»»»»««¿…
‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙lÁ˙a ¯ÁÓÏ ˜„a11ÈÚÈ·Ma ˜„·e ,12 »«¿»»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»»««¿ƒƒ

ÈÈÓMa B‡13,‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ BÏ eÏÚ - ¯B‰Ë ‡ˆÓe «¿ƒƒ»»»»¿≈«¿ƒ»
.‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰Â«¬≈∆¿∆¿«»√»

כן.9) אחרי בדק זיבה, זה לפני שראה יום שבאותו פירוש
טהור".10) ומצא הזוב "ופסק להיות שצריך נראה
ימי 11) שבעת של הראשון היום שהוא למחר כלומר,

ימי 12)הטהרה. בסוף בדק אם גם כי אליעזר רבי לדעת
הספירה  ימי בהתחלת בדק ולא שביעי יום שהוא הטהרה

הטהרה. ימי של ראשון יום שהבדיקה 13)שהוא כלומר:
היתה  הראשונה הבדיקה ואילו השמיני, ביום היתה השנייה
בהתחלת  בדיקה כאן שהיתה הספירה, של הראשון ביום
שביעי, ביום שהוא הספירה בסוף בדיקה היתה ולא הספירה
היתה  אם שאף וסובר (שם) חנינא רבי על שחולק וכרב,
בדיקה  היתה ולא ראשון) (ביום הספירה בהתחלת בדיקה
בסוף  בדיקה שהיתה או שביעי), (ביום הספירה בסוף
טהור  הספירה, בהתחלת בדיקה היתה לא אם אבל הספירה,
בהתחלה  לא בדיקה היתה לא אם אבל אליעזר, רבי לפי
ביום  וכן עצמו, הטומאה ביום שבדק פי על אף בסוף, ולא
ו  בפרק רבינו כתב וכן משנה). (כסף טהור אינו - השמיני
אם  "וכן זבה: לעניין כב הלכה ביאה, איסורי מהלכות
הח' וביום טהור, ומצאה הספירה מימי ראשון ביום בדקה
שצריך  משמע טהרה", בחזקת זו הרי טהור, ומצאה

טהו  שתהיה כדי הראשון ביום ביום שתבדוק כשתבדוק רה

שתבדוק  צריך הראשון ביום בדקה לא אם אבל השמיני,
ג' ביום "בדקה כן אחרי שם כתב שכן השביעי, ביום
מימי  ראשון ביום בדקה ולא הדם שפסק ומצאה לזיבתה
בחזקת  זו הרי טהור ומצאה בדקה ובשביעי הספירה,

משנה). (לחם לזב" הדין "והוא שם והוסיף טהרה".

.ã.Ôa¯˜ È„ÈÏ ‰‡È·Ó dÈ‡ ˙¯˙BÒ ‡È‰L ‰i‡¯ Ïk»¿ƒ»∆ƒ∆∆≈»¿ƒ»ƒ≈»¿»
È¯‰Â ,ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ˜ÈÒÙ‰Â ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯ ?„ˆÈk≈«»»¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¬≈

‰BÓ ‡e‰‰‡¯ ‰Ú·M‰ CB˙·e ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»»
˙¯˙BÒ ‡l‡ ,ÌÈzLÏ ˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ - ·BÊ ÏL ‰i‡¿̄ƒ»∆≈»ƒ¿»∆∆«¿«ƒ∆»∆∆

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe14ÈÓÈ CB˙a ‰‡¯ elÙ‡ .e¯‡aL BÓk «¿ƒƒ¿¿∆≈«¿¬ƒ»»¿¿≈
Ì˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙Bi‡¯ LÏL ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»»¿ƒ««¬ƒ»»»
ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ elÙ‡ ,„Á‡ ÌBÈa¿∆»¬ƒ»»»¿ƒ¿¿ƒƒ
˙Bi‡¯L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÏL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈≈ƒ»¿»∆¿ƒ

ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ .Ô‰ ‰¯È˙ÒÏ el‡15- ≈ƒ¿ƒ»≈»»»¿ƒ¿≈¿ƒƒ
ÔÈ¯˙BÒ el‡ ˙Bi‡¯ ÔÈ‡L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó16ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ»¿»∆≈¿ƒ≈¿ƒ«∆¿»ƒ

˙Bi‡¯ ÈzL ÏÚa ·Êa ?ÌÈ¯eÓ‡17LÏL ÏÚa ·Ê Ï·‡ ; ¬ƒ¿»««¿≈¿ƒ¬»»««»
˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯L18ÈÈÓL ÏÈÏa19˙Ú·L ¯Á‡lL ∆»»»¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆¿««ƒ¿«

˙Bi‡¯ LÏL ÏÚ ÈL Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ≈≈ƒ»¿»≈ƒ«»¿ƒ
ÏÚ Û‡L .˙BBL‡¯‰ LÏM‰ ÏÚ „Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ,el‡≈∆»»¿»∆»««»»ƒ∆««
ÔÓÊÏ ‡ˆÈ ‡Ï È¯‰ ,˙B¯˙BÒ ˙BB¯Á‡ LÏL ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»«¬¿¬≈…»»ƒ¿«

Ôa¯˜Ï Èe‡¯L20‡e‰ ÔÓÊ ¯qÁÓ ‰ÏÈl‰Â .21ÏkÏ22, ∆»¿»¿»¿««¿»¿À«¿««…
˙„ÏBiÓ ıeÁ23‡È‰L ,„Á‡Â ÌÈBÓL ÏÈÏa ‰ÏÈt‰L ƒ∆∆∆ƒƒ»¿≈¿ƒ¿∆»∆ƒ

ÈL Ôa¯˜ ‰‡È·Ó24‰Ê ¯·„Â .e¯‡aL BÓk ,ÈtÓ ¿ƒ»»¿»≈ƒ¿∆≈«¿¿»»∆ƒƒ
‰Ïaw‰25. ««»»

אחרים.14) נקיים ימים שבעה 15)שבעה שנגמרו אחר
נקיים. נקיים.16)ימים שבעה ספירת כבר שנגמרו משום

ולכך 17) בלבד, שבעה בספירת אלא בקרבן התחייב שלא
ראיות  שלוש הנקיים, ספירת גמר אחר שמיני, בליל ראה אם

בקרבן. הוא מתחייב חייב 18)- וגם נקיים שבעה שסופר
השמיני. ביום שלוש 19)קרבן שמיני בליל ראה כלומר:

למחרת 20)ראיות. עד קרבנו להביא יכול אינו שהרי
שמיני  ליל של הראיות ג' ונחשבות השמיני. יום שהוא
הראשונות. הראיות בג' שהתחילה ארוכה זיבה בו יש כאילו

אינו 21) שמיני, יום עד קרבנו מביא שאינו מה כלומר:
אלא  קרבנות, מקריבין אין ובלילה לילה, שהוא משום
אם  כך ומשום השמיני. יום עד עוד זמנו הגיע שלא משום
לזיבה  אלו ראיות נחשבות ראיות, שלוש שמיני בליל ראה

התורה.22)ארוכה. דיני א 23)לכל פרק למעלה ראה
מלידתה, יום שמונים בתוך שהפילה שהיולדת ח, הלכה
ההפלה. ועל הלידה על אחד קרבן מביאה מלאת, ימי שהם

אלא 24) אינו הקרבן חיוב וכל זמן מחוסר שלילה פי על אף
ובכל  - אחד בקרבן פטורה להיות צריכה והיתה פ"א. ביום
"ובמלאת  ו) יב, (ויקרא שנאמר משום שני קרבן מביאה זאת
הלל  בית ודרשו וגו'" כבש תביא לבת או לבן טהרה ימי

לרבות לבת" "או שם) ואחד.(כריתות שמונים אור
"או".25) של מריבוי נלמד אלא בכתוב מפורש זה שאין

.äÌBÈa ˙Bi‡¯ ÈzLe ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»««¿≈¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿
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ÏÚ ÈL Ôa¯˜ ‡È·Óe ,ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ÈÈÓL¿ƒƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»¿»≈ƒ«
·Ê Ïk ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¯ È¯‰L ;˙BB¯Á‡‰ ˙B·ÈÊƒ»«¬∆¬≈¿ƒ»ƒ»∆»»

‰·eLÁ ‡È‰ Ú¯Ê ˙·ÎLk26ÌÈzL ‰È¯Á‡ ‰‡¯ Ì‡Â , ¿ƒ¿«∆«ƒ¬»¿ƒ»»«¬∆»¿«ƒ
Ôa¯˜Ï Ì‰nÚ ˙Ù¯ËˆÓ -27ÌÈzL ‰‡¯ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»∆∆ƒ»∆¿»¿»¬»ƒ»»¿«ƒ

,˙Ù¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÈÈÓL ÌBÈa ˙Á‡Â ÈÈÓL ÏÈÏa¿≈¿ƒƒ¿««¿¿ƒƒ≈ƒ¿»∆∆
‰B¯Á‡‰ BÊ ‰·Èf‰ ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â28. ¿≈≈ƒ»¿»««ƒ»»«¬»

קרי.26) כבעל הוא הרי אלא זב, דין עליו ואין
כקרי,27) אלא אינה ראשונה שראיה פי על אף כלומר:

- בקרבן לחייבו שאחריה לשתיים היא מצטרפת זאת ובכל
שלילה  פי על אף שמיני, בליל זוב של אחת ראייה ראה אם
ראיות  לשתי היא מצטרפת למעלה, כמבואר זמן מחוסר

שני. בקרבן לחייבו למחר, דברי 28)שראה המשך שם
עיקר  שהרי הוא". זמן מחוסר "לילה שסובר למי יוחנן רבי

זב. נעשה ראיות שבשתי בלילה, היה הזיבה

.åBÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ ,‰·ÈÊa ÔÈ‡nË˙Ó Ïk‰29, «…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»∆
ÌÈ„·Ú‰Â ÌÈ¯b‰Â30,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰ËBLÂ L¯ÁÂ , ¿«≈ƒ¿»¬»ƒ¿≈≈¿∆¿≈»∆ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡È·nL31‰¯tk32ÌÈL„wa ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k33 ∆¿ƒƒ¬≈∆«»»¿≈¿«¬ƒ»«√»ƒ

.˙Úc Ôa BÈ‡L ÔË˜k Ô‰ È¯‰L ,˙ÏÎ‡ Ô˙‡hÁÂ¿«»»∆¡∆∆∆¬≈≈¿»»∆≈∆««
Ì„‡ ÒÈ¯Òe34‰nÁ ÒÈ¯Òe35ÏÎk ‰·ÈÊa ÔÈ‡nË˙Ó ¿ƒ»»¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»

ÌÈL‡‰36. »¬»ƒ

יומו,29) בן קטן לאתויי "הכל" לב: ונדה ג. בערכין ואמרו
(ויקרא לומר תלמוד מה -דתניא איש"? "איש ב) טו,

בזיבה. שמטמא אחד יום בן תינוק עבדים 30)לרבות
עבדות. לשם וטבלו שמלו החרש 31)כנענים [על

איסור  עליהם ואין ממצוות שפטורים פי על אף והשוטה,
במצוות, שמחוייבים ועבדים גרים אבל קדשים. לאכול
יב]. משנה יד פרק בנגעים כמפורש עליהם, מביאים בוודאי

זב.32) מטעם שמחוייבים קרבונותיהם מביאים אחרים
להם 33) להאכיל שאסור כשם זה, לפני להאכילם שאסור

אחרים. אדם.34)איסורים ידי על שלא 35)שנסתרס
אמו. ממעי סריס שנולד כגון מעולם, חמה ואף 36)ראה
זיבות. להם יש - זרע שכבת להם שאין פי .על

.æÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰37È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - «À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆À¿≈
LÈ‡‰38‰M‡‰ È¯ÓÁÂ39,ÌÈLk Ì„a ÔÈ‡nË˙Ó : »ƒ¿À¿≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»¿»ƒ

˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ .ÌÈL‡k Ô·Ï·e40‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿…∆«¬»ƒ¿À¿»»¿»≈¿ƒ»ƒ»»
˙Bi‡¯ LÏL ÏÚa Ô‰Ó „Á‡41Ìc ‰˙‡¯L ‰·Ê B‡ ∆»≈∆««»¿ƒ»»∆»¬»»

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL42Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó -43BÈ‡Â ¿»»ƒ∆««∆¿ƒƒ»¿»¿≈
ÏÎ‡44‰‡¯Â Ô·ÏÏ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ ‰È‰ . ∆¡»»»∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…∆¿»»

‰‡¯Â Ì„‡Ï B‡ ,Ì„‡45¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - Ô·Ï46. …∆¿…∆¿»»…∆¬≈∆≈≈

בגמרא 37) שאמרו פי על ואף נקבה , ספק זכר ספק הם
היא  בעלמא ברייה לא - היא עצמה בפני ברייה אנדרוגינוס
א). משנה ב פרק זבים טוב יום (תוספות ספק אלא

דם.38) בראה מטמא ואינו זב שהוא בלובן מטמא שהאיש
בלובן.39) טמאה אינה אבל דם בראיית טמאה שהאשה
בלובן;40) מטמאה ואינה נקבה היא שמא לובן, ראה שאם

אם  "אבל בדם. טמא ואינו זכר הוא שמא דם, ראה ואם
(רע"ב  נפשך" ממה וודאי טומאתן כאחד ואודם לובן ראה

קרבן.41)שם). להביא הזב חייב שאז זוב שאז 42)של
קרבן. להביא הזבה על 43)חייבת הבאה העוף חטאת

נשרפת.44)הספק. הספק על הבאה העוף שחטאת
דם.45) ימים ג' שראה אחר נקיים שבעה את 46)מנה

זה  אין באודם וגם בלובן גם שמטמא פי על שאף הספירה,
אבל  אשה; היא ושמא איש הוא שמא ספק, מחמת אלא
האודם  אין - איש של לובן ראיית משום נקיים ז' כשסופר
ראיית  אין כן וכמו איש, של ללובן סותר אשה, משום שהוא
לאחר  שסופר הנקיים שבעת את סותרת איש, של לובן

אש  של אודם ה.שראה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.àBzÚ¯vÓ Úe¯v‰ ‡t¯˙iLk2ÔÈ¯‰ËnL ¯Á‡ , ¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ»«¿««∆¿«¬ƒ

B˙B‡3Ê¯‡ ıÚa4·BÊ‡Â5˙ÚÏB˙ ÈLe6ÌÈ¯tˆ ÈzLe7 ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿≈ƒ√ƒ
B¯Oa Ïk ˙‡ ÔÈÁl‚Óe8B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe9Ïk ¯Á‡ , ¿«¿ƒ∆»¿»«¿ƒƒ««»

ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒkÈ ˙‡Ê10ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰BÓe11ÌBi·e , …ƒ»≈ƒ»«ƒ∆ƒ¿«»ƒ«
‰iL BzÁÏ‚z Ál‚Ó ÈÚÈ·M‰12‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚zk13 «¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ¿««»ƒ»

Ï·BËÂ14ÌBÈ Ïe·Ë ‡e‰ È¯‰Â ,15BLÓL ·È¯ÚÓe16, ¿≈«¬≈¿«¬ƒƒ¿
‰iL ÌÚt Ï·BË ÈÈÓMa ¯ÁÓÏe17Ck ¯Á‡Â ¿»»«¿ƒƒ≈««¿ƒ»¿««»

¯Á‡ ÈÈÓMa Ï·BË ‰Ó ÈtÓe .ÂÈ˙Ba¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ»¿¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ««
‰‡ÓËa ÏÈ‚¯ ‰È‰L ÈtÓ ?LÓ‡Ó Ï·BhL18ÈÓÈa ∆≈≈∆∆ƒ¿≈∆»»»ƒ¿À¿»ƒ≈

BËeÏÁ19‡ÓË ‡nLÂ ,‰‡ÓË ÌeMÓ ¯‰Ê BÈ‡Â , ¬¿≈ƒ¿»ƒÀ¿»¿∆»ƒ¿»
ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ÈÈÓMa Ï·BË CÎÈÙÏ .Ï·hL ¯Á‡««∆»«¿ƒ»≈«¿ƒƒ¿∆¿««»ƒ

ÌML ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙kLÏa20ÁÈq‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿««¿…»ƒ∆»««ƒ∆…ƒƒ«
BzÚ„21. «¿

מצרעתו,1) שיתרפא אחר המצורע שמביא הקרבנות יבאר
לו. עושים וכיצד שטובל, וראה 2)והטבילות מנגעו,

הנגע. כללי פ"ט, עד מפ"א צרעת טומאת בהלכות
של 3) הסדר הוא כיצד פי"א, צרעת טומאת בהלכות ראה

והצפרים. האזוב הארז, (רש"י 4)עץ ארז עץ של מקל
ד). יד, קטן.5)ויקרא בצבע 6)צמח צבוע צמר חוט

תולעת. מביצי נלקח והצבע (שם):7)אדום, שנאמר כמו
ושני  ארז, ועץ טהורות חיות צפרים שתי למטהר "ולקח

ואזוב". (נגעים 8)תולעת ובמשנה בשרו, שעל שערו כל
על  תער העביר המצורע, את לגלח לו "בא ב) משנה פי"ד

בשרו". ככתוב 9)כל הטהרה, מעשה את שעשה אחרי
וטהר". במים ורחץ שערו כל את "וגלח ח) כמו 10)(שם,

מצורע  שהרי המחנה"; אל יבוא "ואחר (שם): שנאמר
לויה  מחנה שכינה, מחנה שהם מחנות לג' מחוץ נשלח
הנגע  אשר ימי כל מו): יג, (שם שכתוב כמו ישראל, ומחנה
ממה  מושבו"; למחנה מחוץ ישב, בדד הוא, טמא יטמא בו
טמאים, שאר עם אף ישב שלא נשמע ישב" "בדד שכתוב
ואסור  לויה במחנה מותר מת שטמא מת, וטמא זב כמו
במחנה  ומותר לויה במחנה גם אסור וזב שכינה, במחנה
ירושלים  ומפתח ישראל. במחנה גם אסור והמצורע ישראל,
הובאה  תוספתא, (ראה ישראל מחנה הוא הבית הר עד
נכנס  נטהר שהוא ואחר מ"ח). פ"א לכלים בפיה"מ
שאסור  ימים, שבעת לביתו מחוץ יושב אבל לירושלים,
א). הלכה צרעת טומאת מהלכות (פי"א המיטה בתשמיש

הטומאה"11) אב הוא "עדיין אלו ימים שבעת ובמשך
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ב). הלכה (שם, במגע וכלים אדם שנאמר 12)לטמא
וגו'. שערו" כל את יגלח השמיני ביום "והיה ט): (שם,

שם.13) בנגעים את 14)משנה "ורחץ (שם): שנאמר
וטהר". במים משנה 15)בשרו (שם שני במעשר ואוכל

שם). צרעת טומאת והלכות אם 16)ג, בתרומה, ואוכל
ושם). (שם, כהן ת"ק 17)הוא בין מחלוקת ח. משנה שם

לא  שהרי מדרבנן, היא זו וטבילה כת"ק. ופסק יהודה, לרבי
ספר). (קרית זו טבילה שצריך בתורה ל:18)כתוב יומא

מוחלט.19) מצורע שהיה הימים שם:20)כלומר, נגעים
משנה  פ"ב ובמדות וכו'". המצורעים בלשכת טבל "ומצורע
נשים. בעזרת היתה המצורעים שלשכת מפורש ה,

(יומא 21) לטבול והצריכוהו חכמים הבדילו לא נטמא, ולא
ושביעי  שלישי הזאה גם צריך דעתו הסיח שאם שם),

היסח). ד"ה שם, (תוספות

.á¯Á‡ B‡ ÈÈÓMa Ál‚Â ÈÚÈ·Ma Ál‚ ‡ÏÂ ¯Á‡˙ƒ¿«≈¿…ƒ««¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒƒ««
,BLÓL ·È¯ÚÈÂ ÏaËÈ Ál‚iL ÌBia - ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ«∆¿««ƒ¿…¿«¬ƒƒ¿

ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·È ¯ÁÓÏe22‰iL ÌÚt ÏaËiL ¯Á‡ ¿»»»ƒ»¿¿»««∆ƒ¿…««¿ƒ»
e¯‡aL BÓk23ˆn‰ ?BÏ ÔÈOBÚ „ˆÈk .ıeÁ „ÓBÚ Ú¯ ¿∆≈«¿≈«ƒ«¿…»≈

Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ24˙t˜Ò‡a ˙ÈÁ¯ÊÓ Á˙t „‚k25¯ÚL ¿∆¿«ƒ¿»≈¿∆∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¿À«««
¯B˜È26·¯ÚÓÏ ÂÈÙe27È¯qÁÓ Ïk ÌÈ„ÓBÚ ÌLÂ . ƒ»»»¿«¬»¿»¿ƒ»¿À¿≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯‰ËnL ˙Úa ‰¯tk28˙‡ ÔÈ˜LÓ ÌLÂ , «»»¿≈∆¿«¬ƒ»¿»«¿ƒ∆
˙BËBq‰29‡e‰Lk Ú¯ˆÓ ÏL ÌL‡ Á˜BÏ Ô‰k‰Â . «¿«…≈≈«»»∆¿…»¿∆

ÈÁ30BÙÈÓe31ÔÓM‰ ‚Ï ÌÚ32Á¯ÊÓa33Ïk C¯„k , «¿ƒƒ…«∆∆¿ƒ¿»¿∆∆»
˙BÙez‰34BÓˆÚ ÈÙa ‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÛÈ‰ Ì‡Â . «¿¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆ƒ¿≈«¿

‡ˆÈ -35„Ú Ú¯ˆÓ ÏL ÌL‡‰ ˙‡ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â . »»¿««»≈ƒ∆»»»∆¿…»«
Á˙t‰36,ÂÈÏÚ CÓBÒÂ ‰¯ÊÚÏ ÂÈ„È ÈzL ÒÈÎÓe , «∆««¿ƒ¿≈»»»¬»»¿≈»»

„iÓ B˙B‡ ÔÈËÁBLÂ37,BÓc ˙‡ ÌÈ‰k ÈL ÔÈÏa˜Óe . ¿¬ƒƒ»¿«¿ƒ¿≈…¬ƒ∆»
„Á‡Â ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ ÈÏÎa Ïa˜Ó „Á‡∆»¿«≈ƒ¿ƒ¿¿««≈«ƒ¿≈«¿∆»

B„Èa38˙ÈÓÈ‰39‰¯ÚÓe40‰fÓe ˙ÈÏ‡ÓO‰ B„ÈÏ41 ¿»«¿»ƒ¿»∆¿»«¿»ƒ«∆
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡a42- ‰lÁz Ï‡ÓOa Ïa˜Â ‰pL Ì‡Â . ¿∆¿»«¿»ƒ¿ƒƒ»¿ƒ≈«¿…¿ƒ»

ÏÒt43k‰ .B˜¯BÊÂ BÎÈÏBÓ ÈÏka Ìc‰ ˙ˆ˜Ó ÏawL Ô‰ »««…≈∆ƒ≈ƒ¿»«»«¿ƒƒ¿¿
Ìc‰ ÏawL Ô‰k‰ ‡B·È Ck ¯Á‡Â .‰lÁz ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«¿ƒ»¿««»»«…≈∆ƒ≈«»

Ú¯ˆn‰ Ïˆ‡ BtÎa44Ú¯ˆn‰Â ÌÈÙaÓ Ô‰k‰ , ¿«≈∆«¿…»«…≈ƒƒ¿ƒ¿«¿…»
ıeÁaÓ45BL‡¯ Ú¯ˆn‰ ÒÈÎÓe ,46ÔÓ Ô‰k‰ Ô˙BÂ ƒ««¿ƒ«¿…»…¿≈«…≈ƒ

BÊ‡ Cez ÏÚ BtÎaL Ìc‰47˙ÈÓÈ‰48Ck ¯Á‡Â . «»∆¿««¿»¿«¿»ƒ¿««»
ÒÈÎÈ Ck ¯Á‡Â ,B„È Ô‰a ÏÚ ÔzÈÂ ˙ÈÓÈ‰ B„È ÒÈÎÈ«¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ≈«…∆»¿««»«¿ƒ

BÏ‚¯ Ô‰a ÏÚ ÔzÈÂ ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯49ÏÚ Ô˙ Ì‡Â . «¿«¿»ƒ¿ƒ≈«…∆«¿¿ƒ»««
‡ˆÈ ‡Ï - Ï‡ÓO‰50Ck ¯Á‡Â .51B˙‡hÁ ·È¯˜È «¿……»»¿««»«¿ƒ«»

B˙ÏBÚÂ52Ìc‰ ÔziL ¯Á‡Â .53ÏËB ˙BB‰a‰ ÏÚ ¿»¿««∆ƒ≈«»««¿≈
B¯·Á ÏL Btk CB˙Ï ˜ˆBÈÂ ÔÓM‰ ‚lÓ Ô‰k‰54 «…≈ƒ…«∆∆¿≈¿«∆¬≈

˙ÈÏ‡ÓO‰55BÓˆÚ Ûk CB˙Ï ˜ˆÈ Ì‡Â .56.‡ˆÈ - «¿»ƒ¿ƒ»«¿««¿»»
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡ Ï·BËÂ57Ú·L ‰fÓe BtÎaL ÔÓMa ¿≈∆¿»«¿»ƒ«∆∆∆¿««∆∆«

ÌÈÓÚt58ÌÈL„w‰ L„˜ ˙Èa „‚k59‰Èf‰ Ïk ÏÚ , ¿»ƒ¿∆∆≈…∆«√»ƒ«»«»»
ÔÓMa Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë60˙Èa „‚k Ôek ‡ÏÂ ‰f‰ Ì‡Â . ¿ƒ«∆¿««∆∆¿ƒƒ»¿…ƒ≈¿∆∆≈

˙B¯Lk - ÌÈL„w‰ L„˜61Ïˆ‡ ‡B·È Ck ¯Á‡Â . …∆«√»ƒ¿≈¿««»»≈∆
Ce˙a ÌL‡‰ Ìc ÌB˜Ó ÏÚ ÔÓM‰ ÔÓ ÔzÈÂ Ú¯ˆn‰«¿…»¿ƒ≈ƒ«∆∆«¿«»»»ƒ¿

BÏ‚¯ Ô‰·e B„È Ô‰·e ÔÊ‡62BtÎaL ÔÓM‰ ÔÓ ¯˙Bp‰Â . …∆…∆»…∆«¿¿«»ƒ«∆∆∆¿«

¯‰Ë˙n‰ L‡¯ ÏÚ epzÈ63¯tk ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .64. ƒ¿∆«…«ƒ¿«≈¿ƒ…»«…ƒ≈
‚l‰ ¯‡Le65ÌÈ‰kÏ ˜lÁ˙Ó66. ¿»«…ƒ¿«≈«…¬ƒ

הוא 22) וכן (כסףֿמשנה). מד: נזיר במשנה הוא פשוט
ז). הלכה ב, פרק מצורע, (מגלת מצורע פרשת בספרא

א.23) הלכה נכנס 24)למעלה כפורים מחוסר שאין לפי
 ֿ (כסף ח משנה א פרק בכלים כמפורש ישראל, לעזרת

עומד 25)משנה). צא: שבת בפיה"מ ראה (=סף). משקוף
בתוך  לעמוד לו אסור אבל לשער, חוץ שהוא באסקופה
ליכנס  אסורים כפרה ומחוסרי ישראל, לעזרת שנחשב השער
פרק  נגעים המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ישראל, לעזרת
שער  "כנגד ד: הלכה סוטה מהלכות ובפ"ג ט, משנה יד
בחלל  שעומד ז.) (סוטה רש"י דעת אבל מבחוץ". המזרח

העזרה. בקדושת נתקדש שלא פי"ד 26)השער נגעים
השער  הוא ניקנור ושער ניקנור", בשערי ועמד "בא ח משנה
פ"ב, (מדות ישראל לעזרת נשים מעזרת בו שנכנסים העליון
שהביא  גדול אדם של שמו על ניקנור שער ונקרא ו), משנה
נסים, אירעו ובדרך מצרים, של מאלכסנדריא השער דלתות

לח. ביומא מצורע 27)ראה (מגלת מצורע פרשת ספרא
המטהר  האיש את המטהר הכהן "והעמיד ו) הלכה ג, ְִפרשה
אחוריהם  ניקנור בשער מעמידו מועד, אהל פתח ה' לפני

למערב". ופניהם גם 28)למזרח, עומדת ממצורע, חוץ
שמצוה  ז.), סוטה (משנה ניקנור בשער טהרתה בעת היולדת
(פרשת  בספרי ונלמד קרבנו, על וישמור שיעמוד לאדם
לי  להקריב "תשמרו ב) כח, (במדבר שכתוב ממה פנחס)
שהם  ואלו נכנס, לעזרה להכנס שיכול ומי במועדו";
וזבות  זבים כן וכמו ניקנור, שער ליד עומדים כפרה מחוסרי

שם). רש"י וראה ח. ומשום 29)(סוטה שם, סוטה משנה
ה'" לפני האשה את הכהן "והעמיד יח) ה, (שם בה שנאמר

בגמרא). סא.30)(שם, במנחות מניפו,31)משנה הכהן
פ"ח  נגעים שבתוספתא ואע"פ בזה. משתתף המצורע ואין
ולוגו  אשמו שמביא אמרו (628.34 עמ' צוקרמנדל, (הוצאת
ומצורע  מבפנים עומד והכהן ניקנור, בשער ומעמידו בידו,
- מניף המצורע שגם הרי וכו'; ידו מניח ומצורע מבחוץ,
ניקנור, לשער האשם שמביא התוספתא, לדעת אלא אינו זה
כדלהלן, העזרה, במזרח שמניפו המשנה דברי לפי אבל
לעזרה  להכנס לו אסור שהרי יניף, שהמצורע איֿאפשר

ראב"ד). ועיין יב):32)(לחםֿמשנה; יד, (ויקרא שנאמר
לוג  ואת לאשם אותו והקריב האחד הכבש את הכהן "ולקח
תנופה  שטעונים מלמד ה'", לפני תנופה אותם והניף השמן,

ז).כאחד הלכה שם (ספרא 33)(ספרא במזרח ה'", "לפני
שכתב: שם, מנחות ברש"י וראה העזרה. מזרח והוא שם)
להניף, יכול מזבח של במזרחו אפילו כלומר "במזרח,
שבתוספתא  ואע"פ להיכל". יותר דקרוב במערבו וכלֿשכן
בשער  ומעמידו בידו, ולוגו אשמו "שמביא מפורש הנ"ל
הנ"ל  במשנה שאמרו כמו אלא כן, רבינו דעת אין - ניקנור"

למעלה. וראה העזרה. במזרח במזרח,34)שהוא שהם
הקרבנות  מעשה מהלכות ובפ"ט במשנה, שם מנחות ראה
יא. הלכה ומוספין תמידין מהלכות ובפ"ח ו, הלכה

וזה 35) עצמו בפני זה הניף אם "מנין שם: וגמרא ספרא
לאשם". אותו (שם) תלמודֿלומר יצא? עצמו, בפני

באותו 36) היתה שהסמיכה נשמע שם שבתוספתא אע"פ
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דברי  כמו אלא רבינו, דעת כן אין - התנופה שהיתה מקום
הסמיכה, של מקום באותו התנופה היתה שלא הנ"ל המשנה

למעלה. אצל 37)וראה לו "בא ח: משנה פי"ד נגעים
נגעים  ובתוספתא וכו'". ושחטו עליו ידיו שתי וסמך האשם,
חוץ  שחיטה, לסמיכה תיכף שבמקדש הסמיכות "כל שם
היו  שבמקדש הסמיכות וכל ניקנור, בשער שהיתה מזו
יכול  שאין ניקנור, בשער שהיתה מזו חוץ מזבח, של לצפונו
האשם  מדם עליו שיזרוק עד לעזרה להכנס המצורע
שאע"פ  מיד", אותו "ושוחטין רבינו וכתב שלו". והחטאת
שוחטו  שהרי שחיטה, לסמיכה תיכף שיהיה שאיֿאפשר
יעכבנו  לא אעפ"כ - יד) יד, (ויקרא מזבח של צפון בצד
(קרית  ישחטנו השחיטה למקום כשיגיע מיד אלא יותר

שגם 38)ספר). ומכיון שם. נגעים ותוספתא משנה
הצריכו  לפיכך - ימין צריכות ביד, הקבלה וגם בכלי הקבלה

ספר). (קרית כהנים (הוצאת 39)שני פ"א זבחים תוספתא
מקבל  מצורע של אשמו "דם :(480.34 עמוד צוקרמנדל
ומה  הימנית". באצבע ומזה בשמאלו, ומערה בימינו,
שקיבל  "זה (629.11 (עמוד פ"ט בנגעים בתוספתא שאמרו
בשמאל  שמקבל השניה הקבלה היינו בשמאל", מקבל ביד

קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה הימין שופך.40)מן
כדלהלן.41) המצורע, והיינו 42)על שם. זבחים תוספתא

(אגודל) לבהן השניה היא ו"אצבע" הימנית, היד על באצבע
נתינת  סדר ההלכה, בהמשך להלן וראה לרמיזה; המשמש

המצורע. על שם.43)הדם זבחים כן 44)תוספתא
בא  בכלי, שקיבל "זה שאמרו: שם), (נגעים בתוספתא נראה
מצורע", אצל לו בא ביד שקיבל וזה המזבח, גבי על וזורקו
על  הדם הראשון שזרק שלאחרי הסדר, הוא שכן הרי

המצורע. אצל השני לו בא לשער 45)המזבח, מבחוץ
פ"ח). נגעים (תוספתא ניקנור.46)ניקנור שער לתוך

זהו 47) אי א, הלכה פ"ה להלן וראה ט. משנה פי"ד נגעים
אוזן. ידֿכה).48)תנוך יד, (ויקרא בתורה כמפורש

ועל 49) הימנית, המטהר אוזן תנוך על "ונתן (שם) ִשכתוב
(נגעים  כת"ק ופסק הימנית", רגלו בהן ועל הימנית ידו בהן
אגודל  זה ו"בהן" כאחת. שלשתן את מכניס שאינו שם)
ושברגל. שביד העבה הקיצונה הקטנה האצבע שהוא

"הימנית",50) (שם) כתוב שהרי (שם), שמעון כר' דלא
"תהיה" - המצורע" תורת תהיה "זאת ב) (שם, וכתוב

כאן). ספר (קרית האשם.51)לעיכובא סדר שגמר אחר
את 52) הכהן "ועשה האשם סדר אחר יט) (שם, שכתוב

את  ישחט ואחר מטומאתו, המטהר על וכפר ִהחטאת
והעולה,53)העולה". החטאת שמקריב לפני האשם דם
ב  י.וראה משנה שם לנגעים, אחרונה" שם.54)"משנה

השמן  מלוג הכהן "ולקח טו): (שם, שכתוב ממה כן ולמדו
יוצק  היה המזה שהכהן הרי השמאלית". הכהן כף על ויצק

שם). נגעים ורא"ש (ר"ש אחר כהן כף כמפורש 55)על
השמאלית". הכהן כף על "ויצק שם,56)(שם) נגעים

אחר, כהן כף לתוך שיצוק בתורה מפורש כתוב לא שהרי
מן  הימנית אצבעו את הכהן "וטבל (שם) כתוב כן וכמו
הכהן  של כף שמשמע השמאלית", כפו על אשר השמן

ספר). (קרית עצמו הכהן 57)המזה "וטבל (שם) שכתוב
הימנית". אצבעו "בהזאות 58)את אמרו: כז: במנחות

ההזאה  היתה לא שבמצורע הרי ושבמצורע", שבפנים וכו'

נגעים  (ר"ש קודשֿהקדשים בית לצד פניו הופך אלא בפנים,
איכא. ד"ה שם ותוס' עד: מנחות ברש"י וראה שם),

השמן 59) מן "והזה טז) יד, (ויקרא שכתוב שם, נגעים
 ֿ קודש בית כנגד והיינו ה'", לפני פעמים שבע באצבעו

אחת 60)הקדשים. פעם יטבול שלא והיינו שם, נגעים
"שבע  (שם) שכתוב שמה יותר, או פעמים שתי ויזה
שם  שבפסוק "וטבל" על וגם "והזה" על גם מוסב פעמים"

שם). 480,23)61)(ר"ש (עמוד פ"א זבחים תוספתא
אלו  הרי וכו' מכוונות שאינן וכו' מצורע של "הזאות

(כסףֿמשנה). שכתוב 62)כשירות" כמו שם, נגעים
על  הכהן יתן כפו, על אשר השמן "ומיתר יז) שם, (ויקרא
רגלו  בהן ועל הימנית ידו בהן ועל הימנית המטהר אזן ִתנוך

האשם". דם על כמו 63)הימנית, שם. נגעים המצורע,
על  יתן הכהן כף על אשר בשמן "והנותר יח) (שם, שכתוב

ה'". לפני הכהן עליו וכפר המטהר, שם,64)ראש כר"ע ִ
להל  ה.וראה הלכה פ"ה שבלוג.65)ן השמן שאר

"זה 66) ט) יח, (במדבר שנאמר ממה כן למדו מד: בזבחים
"כל  וגו'", קרבנם כל האש, מן הקדשים מקודש לך יהיה
לכהנים  נאכל שהוא מצורע של שמן לוג לרבות קרבנם"
מצורע  (מגלת מצורע פרשת ובספרא ר"ב). מעשה (הגהת
כחטאת  "כי יג) יד, (ויקרא הפסוק מן למדו ב) הלכה ג פרק
שמן  לוג "לרבות - הוא" קדשים קודש לכהן הוא האשם

מצורע". של

.â‰p‰k È¯ÎÊÏ ‰¯ÊÚa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡ ‚l‰ È¯ÈL67 ¿»≈«…≈∆¡»∆»»¬»»¿ƒ¿≈¿À»
ÌL‡Ï Lw‰ È¯‰L ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯‡Lk68¯eÒ‡Â . ƒ¿»»¿≈»»ƒ∆¬≈À«»»»¿»

ÔzÓe Ú·L ÔzÓ epnÓ ÔziL „Ú ÔÓM‰ ‚lÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ…«∆∆«∆ƒ≈ƒ∆««∆«««
˙BB‰a69‰˜BÏ - ÏÎ‡ Ì‡Â .70Ì„˜ ÌÈL„˜ ÏÎB‡k , ¿¿ƒ»«∆¿≈»»ƒ…∆

‰˜È¯Ê71. ¿ƒ»

שמן 67) ראית אם שמעון, רבי "אמר צא. שם במשנה
ולוג  וכו' הוא אלא מהו, לשאול צריך אין בעזרה שמתחלק
שהיה  משמע בעזרה, שמתחלק ומאחר מצורע". של שמן
מפורש  וכן (כסףֿמשנה), שם שהיו כהונה לזכרי נאכל
לזכרי  נאכל שבלוג השמן "שירי פ"ט נגעים בתוספתא

הוקדש 68)כהנים". השמן שלוג כח. במנחות מפורש כן
כאן  הלחםֿמשנה ודברי לרבנן, בין אליעזר לר' בין לאשם,

המוריה). (הר מובנים "לוג 69)אינם מד. בזבחים ברייתא
באכ  שאסור ושוין וכו' מצורע של מתן שמן שיתן עד ילה

בהונות". ומתן באכילה 70)שבע שאסור לרבינו שמשמע
ודעת  (כסףֿמשנה). התורה מן איסור הוא בברייתא שכתוב

מדרבנן. שאיסורו שם מהלכות 71)רש"י בפי"א ראה
ד  הלכה הקרבנות מעשה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
רגל 1) בהן או יד בהן לו אין ואם אוזן, תנוך זהו אי יבאר

ימנית. אוזן או
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ב). הלכה (שם, במגע וכלים אדם שנאמר 12)לטמא
וגו'. שערו" כל את יגלח השמיני ביום "והיה ט): (שם,

שם.13) בנגעים את 14)משנה "ורחץ (שם): שנאמר
וטהר". במים משנה 15)בשרו (שם שני במעשר ואוכל

שם). צרעת טומאת והלכות אם 16)ג, בתרומה, ואוכל
ושם). (שם, כהן ת"ק 17)הוא בין מחלוקת ח. משנה שם

לא  שהרי מדרבנן, היא זו וטבילה כת"ק. ופסק יהודה, לרבי
ספר). (קרית זו טבילה שצריך בתורה ל:18)כתוב יומא

מוחלט.19) מצורע שהיה הימים שם:20)כלומר, נגעים
משנה  פ"ב ובמדות וכו'". המצורעים בלשכת טבל "ומצורע
נשים. בעזרת היתה המצורעים שלשכת מפורש ה,

(יומא 21) לטבול והצריכוהו חכמים הבדילו לא נטמא, ולא
ושביעי  שלישי הזאה גם צריך דעתו הסיח שאם שם),

היסח). ד"ה שם, (תוספות

.á¯Á‡ B‡ ÈÈÓMa Ál‚Â ÈÚÈ·Ma Ál‚ ‡ÏÂ ¯Á‡˙ƒ¿«≈¿…ƒ««¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒƒ««
,BLÓL ·È¯ÚÈÂ ÏaËÈ Ál‚iL ÌBia - ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ«∆¿««ƒ¿…¿«¬ƒƒ¿

ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·È ¯ÁÓÏe22‰iL ÌÚt ÏaËiL ¯Á‡ ¿»»»ƒ»¿¿»««∆ƒ¿…««¿ƒ»
e¯‡aL BÓk23ˆn‰ ?BÏ ÔÈOBÚ „ˆÈk .ıeÁ „ÓBÚ Ú¯ ¿∆≈«¿≈«ƒ«¿…»≈

Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ24˙t˜Ò‡a ˙ÈÁ¯ÊÓ Á˙t „‚k25¯ÚL ¿∆¿«ƒ¿»≈¿∆∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¿À«««
¯B˜È26·¯ÚÓÏ ÂÈÙe27È¯qÁÓ Ïk ÌÈ„ÓBÚ ÌLÂ . ƒ»»»¿«¬»¿»¿ƒ»¿À¿≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯‰ËnL ˙Úa ‰¯tk28˙‡ ÔÈ˜LÓ ÌLÂ , «»»¿≈∆¿«¬ƒ»¿»«¿ƒ∆
˙BËBq‰29‡e‰Lk Ú¯ˆÓ ÏL ÌL‡ Á˜BÏ Ô‰k‰Â . «¿«…≈≈«»»∆¿…»¿∆

ÈÁ30BÙÈÓe31ÔÓM‰ ‚Ï ÌÚ32Á¯ÊÓa33Ïk C¯„k , «¿ƒƒ…«∆∆¿ƒ¿»¿∆∆»
˙BÙez‰34BÓˆÚ ÈÙa ‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÛÈ‰ Ì‡Â . «¿¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆ƒ¿≈«¿

‡ˆÈ -35„Ú Ú¯ˆÓ ÏL ÌL‡‰ ˙‡ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â . »»¿««»≈ƒ∆»»»∆¿…»«
Á˙t‰36,ÂÈÏÚ CÓBÒÂ ‰¯ÊÚÏ ÂÈ„È ÈzL ÒÈÎÓe , «∆««¿ƒ¿≈»»»¬»»¿≈»»

„iÓ B˙B‡ ÔÈËÁBLÂ37,BÓc ˙‡ ÌÈ‰k ÈL ÔÈÏa˜Óe . ¿¬ƒƒ»¿«¿ƒ¿≈…¬ƒ∆»
„Á‡Â ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ ÈÏÎa Ïa˜Ó „Á‡∆»¿«≈ƒ¿ƒ¿¿««≈«ƒ¿≈«¿∆»

B„Èa38˙ÈÓÈ‰39‰¯ÚÓe40‰fÓe ˙ÈÏ‡ÓO‰ B„ÈÏ41 ¿»«¿»ƒ¿»∆¿»«¿»ƒ«∆
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡a42- ‰lÁz Ï‡ÓOa Ïa˜Â ‰pL Ì‡Â . ¿∆¿»«¿»ƒ¿ƒƒ»¿ƒ≈«¿…¿ƒ»

ÏÒt43k‰ .B˜¯BÊÂ BÎÈÏBÓ ÈÏka Ìc‰ ˙ˆ˜Ó ÏawL Ô‰ »««…≈∆ƒ≈ƒ¿»«»«¿ƒƒ¿¿
Ìc‰ ÏawL Ô‰k‰ ‡B·È Ck ¯Á‡Â .‰lÁz ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«¿ƒ»¿««»»«…≈∆ƒ≈«»

Ú¯ˆn‰ Ïˆ‡ BtÎa44Ú¯ˆn‰Â ÌÈÙaÓ Ô‰k‰ , ¿«≈∆«¿…»«…≈ƒƒ¿ƒ¿«¿…»
ıeÁaÓ45BL‡¯ Ú¯ˆn‰ ÒÈÎÓe ,46ÔÓ Ô‰k‰ Ô˙BÂ ƒ««¿ƒ«¿…»…¿≈«…≈ƒ

BÊ‡ Cez ÏÚ BtÎaL Ìc‰47˙ÈÓÈ‰48Ck ¯Á‡Â . «»∆¿««¿»¿«¿»ƒ¿««»
ÒÈÎÈ Ck ¯Á‡Â ,B„È Ô‰a ÏÚ ÔzÈÂ ˙ÈÓÈ‰ B„È ÒÈÎÈ«¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ≈«…∆»¿««»«¿ƒ

BÏ‚¯ Ô‰a ÏÚ ÔzÈÂ ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯49ÏÚ Ô˙ Ì‡Â . «¿«¿»ƒ¿ƒ≈«…∆«¿¿ƒ»««
‡ˆÈ ‡Ï - Ï‡ÓO‰50Ck ¯Á‡Â .51B˙‡hÁ ·È¯˜È «¿……»»¿««»«¿ƒ«»

B˙ÏBÚÂ52Ìc‰ ÔziL ¯Á‡Â .53ÏËB ˙BB‰a‰ ÏÚ ¿»¿««∆ƒ≈«»««¿≈
B¯·Á ÏL Btk CB˙Ï ˜ˆBÈÂ ÔÓM‰ ‚lÓ Ô‰k‰54 «…≈ƒ…«∆∆¿≈¿«∆¬≈

˙ÈÏ‡ÓO‰55BÓˆÚ Ûk CB˙Ï ˜ˆÈ Ì‡Â .56.‡ˆÈ - «¿»ƒ¿ƒ»«¿««¿»»
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡ Ï·BËÂ57Ú·L ‰fÓe BtÎaL ÔÓMa ¿≈∆¿»«¿»ƒ«∆∆∆¿««∆∆«

ÌÈÓÚt58ÌÈL„w‰ L„˜ ˙Èa „‚k59‰Èf‰ Ïk ÏÚ , ¿»ƒ¿∆∆≈…∆«√»ƒ«»«»»
ÔÓMa Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë60˙Èa „‚k Ôek ‡ÏÂ ‰f‰ Ì‡Â . ¿ƒ«∆¿««∆∆¿ƒƒ»¿…ƒ≈¿∆∆≈

˙B¯Lk - ÌÈL„w‰ L„˜61Ïˆ‡ ‡B·È Ck ¯Á‡Â . …∆«√»ƒ¿≈¿««»»≈∆
Ce˙a ÌL‡‰ Ìc ÌB˜Ó ÏÚ ÔÓM‰ ÔÓ ÔzÈÂ Ú¯ˆn‰«¿…»¿ƒ≈ƒ«∆∆«¿«»»»ƒ¿

BÏ‚¯ Ô‰·e B„È Ô‰·e ÔÊ‡62BtÎaL ÔÓM‰ ÔÓ ¯˙Bp‰Â . …∆…∆»…∆«¿¿«»ƒ«∆∆∆¿«

¯‰Ë˙n‰ L‡¯ ÏÚ epzÈ63¯tk ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .64. ƒ¿∆«…«ƒ¿«≈¿ƒ…»«…ƒ≈
‚l‰ ¯‡Le65ÌÈ‰kÏ ˜lÁ˙Ó66. ¿»«…ƒ¿«≈«…¬ƒ

הוא 22) וכן (כסףֿמשנה). מד: נזיר במשנה הוא פשוט
ז). הלכה ב, פרק מצורע, (מגלת מצורע פרשת בספרא

א.23) הלכה נכנס 24)למעלה כפורים מחוסר שאין לפי
 ֿ (כסף ח משנה א פרק בכלים כמפורש ישראל, לעזרת

עומד 25)משנה). צא: שבת בפיה"מ ראה (=סף). משקוף
בתוך  לעמוד לו אסור אבל לשער, חוץ שהוא באסקופה
ליכנס  אסורים כפרה ומחוסרי ישראל, לעזרת שנחשב השער
פרק  נגעים המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ישראל, לעזרת
שער  "כנגד ד: הלכה סוטה מהלכות ובפ"ג ט, משנה יד
בחלל  שעומד ז.) (סוטה רש"י דעת אבל מבחוץ". המזרח

העזרה. בקדושת נתקדש שלא פי"ד 26)השער נגעים
השער  הוא ניקנור ושער ניקנור", בשערי ועמד "בא ח משנה
פ"ב, (מדות ישראל לעזרת נשים מעזרת בו שנכנסים העליון
שהביא  גדול אדם של שמו על ניקנור שער ונקרא ו), משנה
נסים, אירעו ובדרך מצרים, של מאלכסנדריא השער דלתות

לח. ביומא מצורע 27)ראה (מגלת מצורע פרשת ספרא
המטהר  האיש את המטהר הכהן "והעמיד ו) הלכה ג, ְִפרשה
אחוריהם  ניקנור בשער מעמידו מועד, אהל פתח ה' לפני

למערב". ופניהם גם 28)למזרח, עומדת ממצורע, חוץ
שמצוה  ז.), סוטה (משנה ניקנור בשער טהרתה בעת היולדת
(פרשת  בספרי ונלמד קרבנו, על וישמור שיעמוד לאדם
לי  להקריב "תשמרו ב) כח, (במדבר שכתוב ממה פנחס)
שהם  ואלו נכנס, לעזרה להכנס שיכול ומי במועדו";
וזבות  זבים כן וכמו ניקנור, שער ליד עומדים כפרה מחוסרי

שם). רש"י וראה ח. ומשום 29)(סוטה שם, סוטה משנה
ה'" לפני האשה את הכהן "והעמיד יח) ה, (שם בה שנאמר

בגמרא). סא.30)(שם, במנחות מניפו,31)משנה הכהן
פ"ח  נגעים שבתוספתא ואע"פ בזה. משתתף המצורע ואין
ולוגו  אשמו שמביא אמרו (628.34 עמ' צוקרמנדל, (הוצאת
ומצורע  מבפנים עומד והכהן ניקנור, בשער ומעמידו בידו,
- מניף המצורע שגם הרי וכו'; ידו מניח ומצורע מבחוץ,
ניקנור, לשער האשם שמביא התוספתא, לדעת אלא אינו זה
כדלהלן, העזרה, במזרח שמניפו המשנה דברי לפי אבל
לעזרה  להכנס לו אסור שהרי יניף, שהמצורע איֿאפשר

ראב"ד). ועיין יב):32)(לחםֿמשנה; יד, (ויקרא שנאמר
לוג  ואת לאשם אותו והקריב האחד הכבש את הכהן "ולקח
תנופה  שטעונים מלמד ה'", לפני תנופה אותם והניף השמן,

ז).כאחד הלכה שם (ספרא 33)(ספרא במזרח ה'", "לפני
שכתב: שם, מנחות ברש"י וראה העזרה. מזרח והוא שם)
להניף, יכול מזבח של במזרחו אפילו כלומר "במזרח,
שבתוספתא  ואע"פ להיכל". יותר דקרוב במערבו וכלֿשכן
בשער  ומעמידו בידו, ולוגו אשמו "שמביא מפורש הנ"ל
הנ"ל  במשנה שאמרו כמו אלא כן, רבינו דעת אין - ניקנור"

למעלה. וראה העזרה. במזרח במזרח,34)שהוא שהם
הקרבנות  מעשה מהלכות ובפ"ט במשנה, שם מנחות ראה
יא. הלכה ומוספין תמידין מהלכות ובפ"ח ו, הלכה

וזה 35) עצמו בפני זה הניף אם "מנין שם: וגמרא ספרא
לאשם". אותו (שם) תלמודֿלומר יצא? עצמו, בפני

באותו 36) היתה שהסמיכה נשמע שם שבתוספתא אע"פ
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דברי  כמו אלא רבינו, דעת כן אין - התנופה שהיתה מקום
הסמיכה, של מקום באותו התנופה היתה שלא הנ"ל המשנה

למעלה. אצל 37)וראה לו "בא ח: משנה פי"ד נגעים
נגעים  ובתוספתא וכו'". ושחטו עליו ידיו שתי וסמך האשם,
חוץ  שחיטה, לסמיכה תיכף שבמקדש הסמיכות "כל שם
היו  שבמקדש הסמיכות וכל ניקנור, בשער שהיתה מזו
יכול  שאין ניקנור, בשער שהיתה מזו חוץ מזבח, של לצפונו
האשם  מדם עליו שיזרוק עד לעזרה להכנס המצורע
שאע"פ  מיד", אותו "ושוחטין רבינו וכתב שלו". והחטאת
שוחטו  שהרי שחיטה, לסמיכה תיכף שיהיה שאיֿאפשר
יעכבנו  לא אעפ"כ - יד) יד, (ויקרא מזבח של צפון בצד
(קרית  ישחטנו השחיטה למקום כשיגיע מיד אלא יותר

שגם 38)ספר). ומכיון שם. נגעים ותוספתא משנה
הצריכו  לפיכך - ימין צריכות ביד, הקבלה וגם בכלי הקבלה

ספר). (קרית כהנים (הוצאת 39)שני פ"א זבחים תוספתא
מקבל  מצורע של אשמו "דם :(480.34 עמוד צוקרמנדל
ומה  הימנית". באצבע ומזה בשמאלו, ומערה בימינו,
שקיבל  "זה (629.11 (עמוד פ"ט בנגעים בתוספתא שאמרו
בשמאל  שמקבל השניה הקבלה היינו בשמאל", מקבל ביד

קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה הימין שופך.40)מן
כדלהלן.41) המצורע, והיינו 42)על שם. זבחים תוספתא

(אגודל) לבהן השניה היא ו"אצבע" הימנית, היד על באצבע
נתינת  סדר ההלכה, בהמשך להלן וראה לרמיזה; המשמש

המצורע. על שם.43)הדם זבחים כן 44)תוספתא
בא  בכלי, שקיבל "זה שאמרו: שם), (נגעים בתוספתא נראה
מצורע", אצל לו בא ביד שקיבל וזה המזבח, גבי על וזורקו
על  הדם הראשון שזרק שלאחרי הסדר, הוא שכן הרי

המצורע. אצל השני לו בא לשער 45)המזבח, מבחוץ
פ"ח). נגעים (תוספתא ניקנור.46)ניקנור שער לתוך

זהו 47) אי א, הלכה פ"ה להלן וראה ט. משנה פי"ד נגעים
אוזן. ידֿכה).48)תנוך יד, (ויקרא בתורה כמפורש

ועל 49) הימנית, המטהר אוזן תנוך על "ונתן (שם) ִשכתוב
(נגעים  כת"ק ופסק הימנית", רגלו בהן ועל הימנית ידו בהן
אגודל  זה ו"בהן" כאחת. שלשתן את מכניס שאינו שם)
ושברגל. שביד העבה הקיצונה הקטנה האצבע שהוא

"הימנית",50) (שם) כתוב שהרי (שם), שמעון כר' דלא
"תהיה" - המצורע" תורת תהיה "זאת ב) (שם, וכתוב

כאן). ספר (קרית האשם.51)לעיכובא סדר שגמר אחר
את 52) הכהן "ועשה האשם סדר אחר יט) (שם, שכתוב

את  ישחט ואחר מטומאתו, המטהר על וכפר ִהחטאת
והעולה,53)העולה". החטאת שמקריב לפני האשם דם
ב  י.וראה משנה שם לנגעים, אחרונה" שם.54)"משנה

השמן  מלוג הכהן "ולקח טו): (שם, שכתוב ממה כן ולמדו
יוצק  היה המזה שהכהן הרי השמאלית". הכהן כף על ויצק

שם). נגעים ורא"ש (ר"ש אחר כהן כף כמפורש 55)על
השמאלית". הכהן כף על "ויצק שם,56)(שם) נגעים

אחר, כהן כף לתוך שיצוק בתורה מפורש כתוב לא שהרי
מן  הימנית אצבעו את הכהן "וטבל (שם) כתוב כן וכמו
הכהן  של כף שמשמע השמאלית", כפו על אשר השמן

ספר). (קרית עצמו הכהן 57)המזה "וטבל (שם) שכתוב
הימנית". אצבעו "בהזאות 58)את אמרו: כז: במנחות

ההזאה  היתה לא שבמצורע הרי ושבמצורע", שבפנים וכו'

נגעים  (ר"ש קודשֿהקדשים בית לצד פניו הופך אלא בפנים,
איכא. ד"ה שם ותוס' עד: מנחות ברש"י וראה שם),

השמן 59) מן "והזה טז) יד, (ויקרא שכתוב שם, נגעים
 ֿ קודש בית כנגד והיינו ה'", לפני פעמים שבע באצבעו

אחת 60)הקדשים. פעם יטבול שלא והיינו שם, נגעים
"שבע  (שם) שכתוב שמה יותר, או פעמים שתי ויזה
שם  שבפסוק "וטבל" על וגם "והזה" על גם מוסב פעמים"

שם). 480,23)61)(ר"ש (עמוד פ"א זבחים תוספתא
אלו  הרי וכו' מכוונות שאינן וכו' מצורע של "הזאות

(כסףֿמשנה). שכתוב 62)כשירות" כמו שם, נגעים
על  הכהן יתן כפו, על אשר השמן "ומיתר יז) שם, (ויקרא
רגלו  בהן ועל הימנית ידו בהן ועל הימנית המטהר אזן ִתנוך

האשם". דם על כמו 63)הימנית, שם. נגעים המצורע,
על  יתן הכהן כף על אשר בשמן "והנותר יח) (שם, שכתוב

ה'". לפני הכהן עליו וכפר המטהר, שם,64)ראש כר"ע ִ
להל  ה.וראה הלכה פ"ה שבלוג.65)ן השמן שאר

"זה 66) ט) יח, (במדבר שנאמר ממה כן למדו מד: בזבחים
"כל  וגו'", קרבנם כל האש, מן הקדשים מקודש לך יהיה
לכהנים  נאכל שהוא מצורע של שמן לוג לרבות קרבנם"
מצורע  (מגלת מצורע פרשת ובספרא ר"ב). מעשה (הגהת
כחטאת  "כי יג) יד, (ויקרא הפסוק מן למדו ב) הלכה ג פרק
שמן  לוג "לרבות - הוא" קדשים קודש לכהן הוא האשם

מצורע". של

.â‰p‰k È¯ÎÊÏ ‰¯ÊÚa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡ ‚l‰ È¯ÈL67 ¿»≈«…≈∆¡»∆»»¬»»¿ƒ¿≈¿À»
ÌL‡Ï Lw‰ È¯‰L ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯‡Lk68¯eÒ‡Â . ƒ¿»»¿≈»»ƒ∆¬≈À«»»»¿»

ÔzÓe Ú·L ÔzÓ epnÓ ÔziL „Ú ÔÓM‰ ‚lÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ…«∆∆«∆ƒ≈ƒ∆««∆«««
˙BB‰a69‰˜BÏ - ÏÎ‡ Ì‡Â .70Ì„˜ ÌÈL„˜ ÏÎB‡k , ¿¿ƒ»«∆¿≈»»ƒ…∆

‰˜È¯Ê71. ¿ƒ»

שמן 67) ראית אם שמעון, רבי "אמר צא. שם במשנה
ולוג  וכו' הוא אלא מהו, לשאול צריך אין בעזרה שמתחלק
שהיה  משמע בעזרה, שמתחלק ומאחר מצורע". של שמן
מפורש  וכן (כסףֿמשנה), שם שהיו כהונה לזכרי נאכל
לזכרי  נאכל שבלוג השמן "שירי פ"ט נגעים בתוספתא

הוקדש 68)כהנים". השמן שלוג כח. במנחות מפורש כן
כאן  הלחםֿמשנה ודברי לרבנן, בין אליעזר לר' בין לאשם,

המוריה). (הר מובנים "לוג 69)אינם מד. בזבחים ברייתא
באכ  שאסור ושוין וכו' מצורע של מתן שמן שיתן עד ילה

בהונות". ומתן באכילה 70)שבע שאסור לרבינו שמשמע
ודעת  (כסףֿמשנה). התורה מן איסור הוא בברייתא שכתוב

מדרבנן. שאיסורו שם מהלכות 71)רש"י בפי"א ראה
ד  הלכה הקרבנות מעשה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
רגל 1) בהן או יד בהן לו אין ואם אוזן, תנוך זהו אי יבאר

ימנית. אוזן או

.àÈcˆ ÏÚ Ô˙ .ÈÚˆÓ‡‰ ¯„‚ ‰Ê ?ÔÊ‡ Cez e‰Ê È‡≈∆¿…∆∆»≈»∆¿»ƒ»««ƒ≈
ÔÈa .ÏeÒt - Ô‰Ècˆ Ècˆ ÏÚ Ô˙ ;¯Lk - ˙BB‰a‰«¿»≈»««ƒ≈ƒ≈∆»≈
ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓ BÓˆÚ ÌL‡‰ Ìc ÏÚ ÔÓM‰ Ô˙pL∆»««∆∆««»»»«¿ƒ¿«¿»≈
ÔziL Ì„˜ Ìc‰ Áp˜˙ elÙ‡ ,Ìc‰ „ˆa Ô˙pL∆»«¿««»¬ƒƒ¿«««»…∆∆ƒ≈
Ìc ÌB˜Ó ÏÚ :¯Ó‡pL ;‡ˆÈ - ˙BB‰a ÏÚ ÔÓM‰«∆∆«¿»»∆∆¡««¿«
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B‡ ˙ÈÓÈ Ï‚¯ Ô‰a B‡ ˙ÈÓÈ „È Ô‰a BÏ ÔÈ‡ .ÌL‡‰»»»≈…∆»¿»ƒ…∆∆∆¿»ƒ
.˙ÈÓÏBÚ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡ - ˙ÈÓÈ ÔÊ‡ BÏ ÔÈ‡L∆≈…∆¿»ƒ≈»√»»ƒ

.áÔ˙ ‡lL B‡ BÓLÏ ‡lL BËÁML Ú¯ˆÓ ÌL‡¬«¿…»∆¿»∆…ƒ¿∆…»«
ÔeÚËÂ ,ÁaÊnÏ ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ - ˙BB‰a Èab ÏÚ BÓcÓƒ»««≈¿¬≈∆∆«ƒ¿≈«¿»
¯Á‡ ÌL‡ Ú¯ˆn‰ CÈ¯ˆÂ ,Ú¯ˆÓ ÌL‡ ÈkÒk ÌÈÎÒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬«¿…»¿»ƒ«¿…»»»«≈

.B¯ÈLÎ‰Ï¿«¿ƒ

.âÒ¯ÓÓ ¯Á‡ ‰È‰È ‡Ï - BÓL‡Ï B˙‡hÁ ÌÈc˜‰ƒ¿ƒ«»«¬»…ƒ¿∆«≈¿»≈
.‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆ˙Â d˙¯eˆ ¯aÚz ‡l‡ ,dÓ„a¿»»∆»¿À«»»¿≈≈¿≈«¿≈»

.ã‰¯OÚ ¯Á‡ BbÏÂ ÌBi‰ BÓL‡ ‡È·‰Ï Ì„‡Ï LÈ≈¿»»¿»ƒ¬»«¿À««¬»»
- ¯Á‡ Ú¯ˆÓ ÌL‡Ï ‚l‰ ˙BpLÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ»»¿««…«¬«¿…»«≈
‡lL „Ú ‚l‰ ¯ÒÁ .ÈÏka L„wL Èt ÏÚ Û‡ ,‰pLÓ¿«∆««ƒ∆»««¿ƒ»««…«∆…
¯Á‡ ‡È·È - ˜ˆiL ¯Á‡Ó ¯ÒÁ ;ep‡ÏÓÈ - ˜ˆÈ»«¿«¿∆»«≈««∆»«»ƒ«≈

.‰lÁza«¿ƒ»

.äÂ BtÎÏ ÔÓM‰ ÔÓ ˜ˆÈ:‚l‰ CtLÂ ˙Bf‰Ï ÏÈÁ˙‰ »«ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿««…
¯Á‡ ‡È·È - ‚l‰ CtL Ú·L ÔzÓ ¯Ó‚ ‡lL „Ú Ì‡ƒ«∆…»«««∆«ƒ¿««…»ƒ«≈
- ‚l‰ CtLÂ Ú·L ÔzÓ ¯Ób ;Ú·L ÔzÓa ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒ¿««∆«»«««∆«¿ƒ¿««…
ÏÈÁ˙‰ .˙BB‰aa ‰lÁzÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ ¯Á‡ ‡È·È»ƒ«≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ
¯Á‡ ‡È·È - ¯Ó‚iL Ì„˜ ‚l‰ CtLÂ ˙BB‰aa«¿¿ƒ¿««……∆∆ƒ¿…»ƒ«≈
Ck ¯Á‡Â ˙BB‰a‰ ¯Ób .˙BB‰aa ‰lÁzÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿»««¿¿««»
L‡¯ ÏÚ BtÎaL ÔÓM‰ ¯‡L ÔziL Ì„˜ ‚l‰ CtLƒ¿««……∆∆ƒ≈¿»«∆∆∆¿««…
L‡¯‰ ˙znL ;¯Á‡ ‚Ï ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¯‰hn‰«ƒ«≈≈»ƒ¿»ƒ…«≈∆«¿«»…
.ÔÓM‰ ¯˙iÓe ,ÔÓMa ¯˙Bp‰Â :¯Ó‡pL ,˙·kÚÓ dÈ‡≈»¿«∆∆∆∆¡«¿«»«∆∆ƒ∆∆«∆∆

.å¯ÊÁÈÂ ÔÓL ‚l‰ ‡lÓÈ - Ìc ÔzÓÏ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰ƒ¿ƒ««∆∆¿««»¿«≈«…∆∆¿«¬…
˙BB‰a‰ ÏÚ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰ .Ìc‰ ¯Á‡ ÔÓM‰ ÔzÈÂ¿ƒ≈«∆∆«««»ƒ¿ƒ««∆∆««¿
¯Á‡ ˙BB‰a‰ ÏÚ ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ ‚l‰ ‡lÓÈ - Ú·L ÔzÓÏ¿««∆«¿«≈«…¿«¬…¿ƒ≈««¿««
- Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê :¯Ó‡pL .Ú·L ÔzÓ««∆«∆∆¡«…ƒ¿∆««¿…»

.¯„q‰ ÏÚ B˙¯Bz Ïk ‰È‰zL∆ƒ¿∆»»««≈∆

.æ,‰ˆ¯‰ ‡Ï - ÔÓLÏ ‡lL ˙Bzn‰ Ú·L Ô˙»«∆«««»∆…ƒ¿»…À¿»
.Ú¯ˆn‰ ¯LÎ‰Â¿À¿««¿…»

.çÔa¯˜ CÈ¯ˆ - BÓL‡ ‡È·‰L ¯Á‡ Úb˙pL Ú¯ˆÓ¿…»∆ƒ¿««««∆≈ƒ¬»»ƒ»¿»
- Úb˙Â BÓL‡ ‡È·‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰iL ˙Ú¯ˆÏ ¯Á‡«≈¿»««¿ƒ»¿≈ƒ≈ƒ¬»¿ƒ¿««
Úb˙ Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ Ôa¯˜ CÈ¯»̂ƒ»¿»«»««¿««¬»ƒƒ¿««
‡È·‰Â ‡t¯˙Â Úb˙Â ¯ÊÁÂ ,ÂÈ¯tˆ ‡È·‰Â ‡t¯Â¿ƒ¿»¿≈ƒƒ√»¿»«¿ƒ¿««¿ƒ¿«≈¿≈ƒ

.ÔlÎÏ „Á‡ Ôa¯˜ - ÂÈ¯tƒ̂√»»¿»∆»¿À»

.èÈÚ‰Â ¯ÈLÚ B‡ ¯ÈLÚ‰Â ÈÚ Ôa¯˜ ‡È·‰L Ú¯ˆÓ¿…»∆≈ƒ»¿«»ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¿∆¡ƒ
:ÌL‡‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜iL Ì„…̃∆∆«¿ƒ»¿¿»«…≈««»»»
Ôa¯˜ ÌlLÈ - ¯ÈLÚ ÌL‡‰ ˙ËÈÁL ˙ÚLa ‰È‰ Ì‡ƒ»»ƒ¿«¿ƒ«»»»»ƒ¿«≈»¿«

.ÈÚ Ôa¯˜ ÌlLÈ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,¯ÈLÚ»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿«≈»¿«»ƒ

.é˙Á‡ Ìc ˜¯ÊÂ Ô‰È˙Ba¯˜ e·¯Ú˙pL ÌÈÚ¯ˆÓ ÈL¿≈¿…»ƒ∆ƒ¿»¿»¿¿≈∆¿ƒ¿««««

ÔÓ „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â Ô‰lL ˙B‡hÁ‰ È˙MÓƒ¿≈««»∆»∆¿««»≈∆»ƒ
‡È·‰Ï ?ÈÁ‰ Ú¯ˆn‰ ‰Ê ‰OBÚ „ˆÈk - ÌÈÚ¯ˆÓ‰«¿…»ƒ≈«∆∆«¿…»««¿»ƒ
dÓc ˜¯ÊpL BÊ ‡nL ,ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ó‰a ˙‡hÁ««¿≈»≈»∆»∆ƒ¿«»»
;˜Ùq‰ ÏÚ ‰Ó‰a ˙‡hÁ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ B˙‡hÁ«»ƒ¿≈¿ƒƒ««¿≈»««»≈
‡È·‰L ¯ÈLÚL ,ÏBÎÈ BÈ‡ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·‰Ïe¿»ƒ««»≈»∆»ƒ∆≈ƒ
ÂÈÒÎ Ïk ·zÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ .‡ˆÈ ‡Ï ÈÚ Ôa¯»̃¿«»ƒ…»»¿≈««¬∆ƒ¿…»¿»»
‡ÏÂ ˜ÙqÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·ÈÂ ,ÈÚ ‡ˆÓÂ ¯Á‡Ï¿«≈¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ««»ƒ»≈¿…

.ÌÈL„wa ÏÎB‡ ‡ˆÓÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÏÎ‡z≈»≈¿∆≈«¿¿ƒ¿»≈«√»ƒ

.àé,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯˜ :¯Ó‡L ¯ÈLÚ»ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«
˙Ba¯˜ B„È ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÈÚ ‰È‰ Ú¯ˆn‰Â¿«¿…»»»»ƒ¬≈∆≈ƒ«»»¿¿
Ba¯˜ :¯Ó‡L ÈÚÂ .˙‚OÓ ¯„Bp‰ „È È¯‰L ,¯ÈLÚ»ƒ∆¬≈««≈«∆∆¿»ƒ∆»«»¿»
‰Ê È¯‰ - ¯ÈLÚ Ú¯ˆn‰ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL∆¿…»∆»«¿»»«¿…»»ƒ¬≈∆
·iÁ ¯„Bp‰ ‰Ê È¯‰L ,¯ÈLÚ ˙Ba¯˜ B„È ÏÚ ‡È·Ó≈ƒ«»»¿¿»ƒ∆¬≈∆«≈«»

.¯ÈLÚ ˙Ba¯˜a¿»¿¿»ƒ

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿À¿≈«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ה  תמוז ח' חמישי יום

ספרקרבנות-
dxEnY zFkld¦§§¨

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«ƒ
¯ÈÓÈ ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…»ƒ
Ì‡ L„˜ ‰¯eÓz‰ ‰È‰zL (· .‰Ó‰·a ‰Ó‰a¿≈»ƒ¿≈»∆ƒ¿∆«¿»…∆ƒ
.‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ‰pLÈ ‡lL (‚ .¯ÈÓ‰≈ƒ∆…¿«∆«√»ƒƒ¿À»ƒ¿À»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
.à¯ÈÓn‰ Ïk2‰˜BÏ -3‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÏÚ4 »«≈ƒ∆«»¿≈»¿≈»

ÏÚ Û‡Â ,B˙‡ ¯ÈÓÈ ‡ÏÂ epÙÈÏÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯ÈÓiL∆»ƒ∆∆¡«…«¬ƒ∆¿…»ƒ…¿««
‰OÚÓ ‰OÚ ‡lL Èt5e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .6ÏkL , ƒ∆…»»«¬∆ƒƒ«¿»»¿∆»

‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰OÚÓ da ÔÈ‡L ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ7, ƒ¿«…«¬∆∆≈»«¬∆≈ƒ»∆»
ÚaLpÓ ıeÁ8¯ÈÓÓe9ÌLa B¯·Á ˙‡ Ïl˜Óe10. ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈∆¬≈¿≈

‰OÚÓ Ô‰a ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ el‡ ÔÈÂ‡Ï ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»∆«¬∆
ÏÏk11È¯‰Â ,‰¯eÓz‰ ÏÚ ÔÈ˜BÏ ‰nÏÂ .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ¿»¿ƒ¬≈∆¿»»ƒ««¿»«¬≈

ep¯ÈÓÈ ¯Ó‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚÏ ˜z daL Â‡Ï»∆»ƒ««¬≈∆∆¡«¿ƒ»≈¿ƒ∆
L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â12da LiL ÈtÓ ? ¿»»¿»ƒ¿∆…∆ƒ¿≈∆≈»

ÔÈÂ‡Ï ÈLe ‰OÚ13‰ÂL daL Â‡Ï ÔÈ‡L ,„BÚÂ . ¬≈¿≈»ƒ»∆≈»∆»»∆
‰OÚÏ14ÔÈÙzM‰Â ¯eav‰L ;15Ì‡ ‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ «¬≈∆«ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»ƒ
e¯ÈÓ‰16e¯ÈÓÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,17. ≈ƒ««ƒ∆≈À¿»ƒ∆…»ƒ

.L„˜ ‰¯eÓz‰ È¯‰ - ¯ÈÓ‰L „ÈÁi‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆«»ƒ∆≈ƒ¬≈«¿»…∆
ÌÈÚa¯‡ ‰˜BÏ - ˙aLa ¯ÈÓ‰ elÙ‡Â18ÔÓ „Á‡Â . «¬ƒ≈ƒ¿«»∆«¿»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈÙzM‰19¯ÈÓ‰L20¯ÈÓ‰L ÈÓ B‡ ,21Ôa¯˜a «À»ƒ∆≈ƒƒ∆≈ƒ¿»¿»
¯eav‰ ˙Ba¯wÓ22˙eÙzL Ô‰a BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,23- ƒ»¿¿«ƒƒ¿≈»∆À»

L„˜ ‰¯eÓz‰ ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆∆¿≈«¿»…∆

התמורה.1) על לוקין ולמה לוקה, הממיר שכל יבאר
זו 2) הרי לו: שיש חולין בהמת על הקרבן בעל "שאמר
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dxenz zekld - zepaxw xtq - fenz 'g iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(=הקרבן)". זו תחת ארבעים.3)(=החולין) מלקות סופג
בבת 4) יותר) או בהמות (שתי המיר ואפילו בנפרד, לוקה

פעמים. כמה לוקה על 5)אחת, נעשתה התמורה שהרי
פי  על ואף מעשה, אינה שפתיים ועקימת דיבורו, ידי
מהלכות  י"ג (פרק רבינו פסק בדישו שור חסימת שלעניין

ב  הלכה (בבא שכירות יוחנן וכרבי לוקה, בקול חסם שאם (
רבי  אמר וכן מעשה, היא פיו שעקימת שאמר צ:) מציעא
סמך  - מעשה עושה בדיבורו שממיר ג: ובתמורה שם יוחנן
ד: בתמורה הגמרא שבסוגיית השנייה הלשון על רבינו
ביחיד, אלא אינו העשה ואילו בשותפין גם ישנו שהלאו
בכמה  אמרו וכן מעשה. בו שאין פי על אף שלוקה הרי
ודלא  מעשה בו אין שממיר הגלילי, יוסי רבי בשם מקומות

מעשה. בו שיש שאמר יוחנן זה 6)כרבי אין כלומר,
ג. תמורה - למדו השמועה מפי רק אלא בתורה, מפורש

הגלילי. יוסי רבי נח)7)בשם כח, (דברים שנאמר משום
את  ה' "והפלא נט) (שם, וכתיב לעשות", תשמור לא "אם
(שיש  ב"לעשות" שרק יג:) (מכות מכאן ולמדו מכותך"
עליו. לוקין אין מעשה בו שאין לאו אבל לוקין, - מעשה)

שם 8) את תשא "לא ז) כ, (שמות שכתוב לשוא. או לשקר
מנקים  אין מעלה של דין בית ינקה" לא כי לשוא אלוקיך ה'
אותו. ומנקין אותו מלקין מטה של דין בית אבל אותו,

אותו".9) ימיר "ולא משום ולוקה תמורה, העושה
שנאמר 10) משום ולוקה הקדושֿברוךֿהוא, של בשמו

את  ליראה וגו' לעשות תשמור לא "אם נח) שם, (דברים
חבירו  את ומקלל לבטלה, השם את מלהוציא (שיירא ה'"
"והפלא  נט) (שם, וכתיב שם) רש"י לבטלה, מוציאו בשם
חבירו  את מקלל אבל מלקות. זו הפלאה מכותך" את ה'

לוקה. אינו - שם ידי 11)בלא על אלא אינו איסורן וכל
היא 12)דיבור. עשה מצוות והמיר, עבר אם כלומר,

שניתק  לאו וכל ובקרבן. בתמורה בשתיהן, קדושה לנהוג
עליו. לוקין אין אותו 13)לעשה ימיר ולא יחליפנו, ""לא

לאווין  משני מלקות חיוב לעקור עשה של כוחה ואין (שם)
אחרים  בשל יחליפנו "לא שאמרו פי על ואף שם). (תמורה
במקום  הלאווין שני אין כן ואם עצמו" בשל אותו ימיר ולא
תמורה, של לאו לנתק יכול העשה אין מקום מכל - אחד

נוסף. לאו תמורה בעניין שיש דומה 14)כיוון הלאו שאין
הממיר  כל ולא בלאו, עובר הממיר כל שהרי בכל, לעשה
כוח  שאין זה, בלאו העובר כל לוקה לכך תמורה, תמורתו
שכולם  לאו שתנתק בה, חייבין כולם שאין עשה, ביד

בו. של 15)חייבים או ציבור של חולין בהמת כלומר,
אם 16)שותפין. אבל המירו, והשותפין הציבור [כלומר,

אינה  בוודאי המיר, השותפין מן או הציבור מן אחד רק
הזה  היחיד שהרי כאן, אין אזהרה שגם ואפשר כלל, תמורה
של  "רגלה כאומר זה והרי חלקו, על אלא להמיר יכול אינו
פי  על ואף תמורה. שאינה זו" עולה תחת ידה או זו בהמה
תמורה  אינה בהם, תלוייה שהנשמה באברים חלק לו שיש
בכולה", קדושה "פשטה כן לומר אפשר אי שהרי כלל,

שלו]. כולה אין קודש,17)שהרי התמורה אין זאת ובכל
יחיד: בלשון שנאמר ממה יג.) (תמורה במשנה כן ולמדו
ואין  תמורה עושה יחיד - אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא

תמורה". עושים והשותפין שנאמר 18)הציבור פי על ואף

שהרי  שמונים, לוקה אינו אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא
ואחד  אחרים בשל אחד אלא אחד, בעניין אינם הלאווין שני

עצמו. בבהמת 19)בשל שותף כשהיה המדובר כאן
היתה  החולין שבהמת היינו שלמעלה שותפין ואילו הקרבן,

שלו.20)בשותפות. שהיא חולין יחיד 21)בבהמת
שלו. חולין לו 22)בבהמת יש מישראל ואחד אחד שכל

בהם. על 23)חלק או שלו, בקרבן ממיר כאילו הוא והרי
הקרבן. בעל של ברשותו אחר של בקרבן פנים כל

בהמה 24) ממעשר יג.) (תמורה ובברייתא במשנה כן למדו
ימירנו  המר ואם ימירנו "ולא לג) כז, (ויקרא בו שנאמר
(כל  בכלל מעשר "והרי קודש", יהיה ותמורתו הוא והיה
מעשר  מה לך: לומר יצא? ולמה תמורה) לעניין הקרבנות
בכורות  מהלכות ו פרק - בשותפות נוהג (שאינו יחיד קרבן

והשותפין". צבור קרבנות יצאו י) הלכה

.áÔB„Êa ¯ÈÓn‰ „Á‡25‰Ê È¯‰ - ‰‚‚La ¯ÈÓ‰L B‡ ∆»«≈ƒ¿»∆≈ƒƒ¿»»¬≈∆
‰¯eÓz ‰OBÚ26„ˆÈk .‰˜BÏÂ27È¯‰ :¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ? ∆¿»¿∆≈««ƒ¿«≈«¬≈

˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÈÏ LiL ‰ÏBÚ ˙¯eÓz BÊ¿«»∆≈ƒ¿»«¬≈¿«
ÈÏ LiL ÌÈÓÏL28‰˜BÏÂ ‰¯eÓz BÊ È¯‰ -29Ì‡ Ï·‡ . ¿»ƒ∆≈ƒ¬≈¿»¿∆¬»ƒ

¯ÈÓ‰Â ¯ÈÓ‰Ï ¯znL ‰nc30˙È·Ï Òk‡ :¯Ó‡L B‡ , ƒ»∆À»¿»ƒ¿≈ƒ∆»«∆»≈¿«ƒ
BzÚcÓ ‡lL ¯ÈÓ‰Â ÁÎLÂ ÒÎÂ ,ÈzÚcÓ ¯ÈÓ‡Â ‰Ê31 ∆¿»ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«¿»«¿≈ƒ∆…ƒ«¿

‰ÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â ‰¯eÓz BÊ È¯‰ -32. ¬≈¿»¿≈∆»∆»

זו 25) הרי לומר התכוון וגם להמיר התורה שאסרה ידע
כן. ואמר עולה, יוסי 26)תמורת "ר' יז. בתמורה משנה

שוגג  עשה ולא בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר יהודה בר'
שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב במוקדשים". כמזיד

חולק. שום עליו שאין יוסי כר' היא כלומר,27)שההלכה
כמזיד. שהוא שוגג כי 28)איזהו האיסור, על הוא מזיד

שרצה  התמורה על הוא שוגג רק להמיר, שאסור הוא יודע
באחר. והמיר וטעה בזה (בגמרא 29)להמיר כן ולמדו

שוגג  "לרבות - קודש" "יהיה י) (שם, שנאמר ממה שם)
ולא 30)כמזיד". שם לקיש וריש יוחנן כר' לוקה, אינו

לוקה, והמיר להמיר שמותר דימה שאם שאמר, כחזקיה
אלא  כמזיד שוגג נתרבה שלא לקיש וריש יוחנן רבי וסברו
להמיר, שאסור שידע כגון בתמורה, רק השגגה היתה אם
היתה  אם אבל עולה, והמיר שלמים להמיר שנתכוון אלא
נתרבה  לא - להמיר איסור שאין שחשב באיסור, גם השגגה

מלקות. והוא 31)לחיוב ימיר שלא בו התרו כלומר:
מקבלי  כל (וכדרך מדעתו וימיר זה לבית שייכנס  אומר
נכנס  ושוב עושים), אנו כן מנת על שאומרים: התראה,

והמיר. בו שהתרו ושכח שתהיה 32)לבית שצריך משום
זוכרה, שיהיה כדי המעשה, של דיבור כדי בתוך ההתראה

כרב אב  ודלא מלקות, חייב אינו ההתראה את שכח אם ל
של  המחלוקת שכל רבינו וסובר מלקות. המחייב שם ששת
לעניין  אלא אינה ששת ורב וחזקיה לקיש, וריש יוחנן רבי
סוברים  וכולם חולקים, אין התמורה בחלות אבל מלקות,

משנה). (כסף תמורה שתמורתו

.âBlL BÈ‡L Ôa¯˜a BzÓ‰a ¯ÈÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡33Ì‡Â . ≈»»≈ƒ¿∆¿¿»¿»∆≈∆¿ƒ
‡B·È ÈzÓ‰·a ¯ÈÓ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ïk :Ôa¯w‰ ÏÚa ¯Ó‡»««««»¿»»»∆¿»ƒƒ¿∆¿ƒ»

da ¯ÈÓÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÓÈÂ34‰Ó‰·a Ba¯˜ ¯ÈÓ‰ . ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ»≈ƒ»¿»ƒ¿≈»
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B‡ ˙ÈÓÈ Ï‚¯ Ô‰a B‡ ˙ÈÓÈ „È Ô‰a BÏ ÔÈ‡ .ÌL‡‰»»»≈…∆»¿»ƒ…∆∆∆¿»ƒ
.˙ÈÓÏBÚ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡ - ˙ÈÓÈ ÔÊ‡ BÏ ÔÈ‡L∆≈…∆¿»ƒ≈»√»»ƒ

.áÔ˙ ‡lL B‡ BÓLÏ ‡lL BËÁML Ú¯ˆÓ ÌL‡¬«¿…»∆¿»∆…ƒ¿∆…»«
ÔeÚËÂ ,ÁaÊnÏ ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ - ˙BB‰a Èab ÏÚ BÓcÓƒ»««≈¿¬≈∆∆«ƒ¿≈«¿»
¯Á‡ ÌL‡ Ú¯ˆn‰ CÈ¯ˆÂ ,Ú¯ˆÓ ÌL‡ ÈkÒk ÌÈÎÒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬«¿…»¿»ƒ«¿…»»»«≈

.B¯ÈLÎ‰Ï¿«¿ƒ

.âÒ¯ÓÓ ¯Á‡ ‰È‰È ‡Ï - BÓL‡Ï B˙‡hÁ ÌÈc˜‰ƒ¿ƒ«»«¬»…ƒ¿∆«≈¿»≈
.‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆ˙Â d˙¯eˆ ¯aÚz ‡l‡ ,dÓ„a¿»»∆»¿À«»»¿≈≈¿≈«¿≈»

.ã‰¯OÚ ¯Á‡ BbÏÂ ÌBi‰ BÓL‡ ‡È·‰Ï Ì„‡Ï LÈ≈¿»»¿»ƒ¬»«¿À««¬»»
- ¯Á‡ Ú¯ˆÓ ÌL‡Ï ‚l‰ ˙BpLÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ»»¿««…«¬«¿…»«≈
‡lL „Ú ‚l‰ ¯ÒÁ .ÈÏka L„wL Èt ÏÚ Û‡ ,‰pLÓ¿«∆««ƒ∆»««¿ƒ»««…«∆…
¯Á‡ ‡È·È - ˜ˆiL ¯Á‡Ó ¯ÒÁ ;ep‡ÏÓÈ - ˜ˆÈ»«¿«¿∆»«≈««∆»«»ƒ«≈

.‰lÁza«¿ƒ»

.äÂ BtÎÏ ÔÓM‰ ÔÓ ˜ˆÈ:‚l‰ CtLÂ ˙Bf‰Ï ÏÈÁ˙‰ »«ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿««…
¯Á‡ ‡È·È - ‚l‰ CtL Ú·L ÔzÓ ¯Ó‚ ‡lL „Ú Ì‡ƒ«∆…»«««∆«ƒ¿««…»ƒ«≈
- ‚l‰ CtLÂ Ú·L ÔzÓ ¯Ób ;Ú·L ÔzÓa ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒ¿««∆«»«««∆«¿ƒ¿««…
ÏÈÁ˙‰ .˙BB‰aa ‰lÁzÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ ¯Á‡ ‡È·È»ƒ«≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ
¯Á‡ ‡È·È - ¯Ó‚iL Ì„˜ ‚l‰ CtLÂ ˙BB‰aa«¿¿ƒ¿««……∆∆ƒ¿…»ƒ«≈
Ck ¯Á‡Â ˙BB‰a‰ ¯Ób .˙BB‰aa ‰lÁzÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿»««¿¿««»
L‡¯ ÏÚ BtÎaL ÔÓM‰ ¯‡L ÔziL Ì„˜ ‚l‰ CtLƒ¿««……∆∆ƒ≈¿»«∆∆∆¿««…
L‡¯‰ ˙znL ;¯Á‡ ‚Ï ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¯‰hn‰«ƒ«≈≈»ƒ¿»ƒ…«≈∆«¿«»…
.ÔÓM‰ ¯˙iÓe ,ÔÓMa ¯˙Bp‰Â :¯Ó‡pL ,˙·kÚÓ dÈ‡≈»¿«∆∆∆∆¡«¿«»«∆∆ƒ∆∆«∆∆

.å¯ÊÁÈÂ ÔÓL ‚l‰ ‡lÓÈ - Ìc ÔzÓÏ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰ƒ¿ƒ««∆∆¿««»¿«≈«…∆∆¿«¬…
˙BB‰a‰ ÏÚ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰ .Ìc‰ ¯Á‡ ÔÓM‰ ÔzÈÂ¿ƒ≈«∆∆«««»ƒ¿ƒ««∆∆««¿
¯Á‡ ˙BB‰a‰ ÏÚ ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ ‚l‰ ‡lÓÈ - Ú·L ÔzÓÏ¿««∆«¿«≈«…¿«¬…¿ƒ≈««¿««
- Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê :¯Ó‡pL .Ú·L ÔzÓ««∆«∆∆¡«…ƒ¿∆««¿…»

.¯„q‰ ÏÚ B˙¯Bz Ïk ‰È‰zL∆ƒ¿∆»»««≈∆

.æ,‰ˆ¯‰ ‡Ï - ÔÓLÏ ‡lL ˙Bzn‰ Ú·L Ô˙»«∆«««»∆…ƒ¿»…À¿»
.Ú¯ˆn‰ ¯LÎ‰Â¿À¿««¿…»

.çÔa¯˜ CÈ¯ˆ - BÓL‡ ‡È·‰L ¯Á‡ Úb˙pL Ú¯ˆÓ¿…»∆ƒ¿««««∆≈ƒ¬»»ƒ»¿»
- Úb˙Â BÓL‡ ‡È·‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰iL ˙Ú¯ˆÏ ¯Á‡«≈¿»««¿ƒ»¿≈ƒ≈ƒ¬»¿ƒ¿««
Úb˙ Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ Ôa¯˜ CÈ¯»̂ƒ»¿»«»««¿««¬»ƒƒ¿««
‡È·‰Â ‡t¯˙Â Úb˙Â ¯ÊÁÂ ,ÂÈ¯tˆ ‡È·‰Â ‡t¯Â¿ƒ¿»¿≈ƒƒ√»¿»«¿ƒ¿««¿ƒ¿«≈¿≈ƒ

.ÔlÎÏ „Á‡ Ôa¯˜ - ÂÈ¯tƒ̂√»»¿»∆»¿À»

.èÈÚ‰Â ¯ÈLÚ B‡ ¯ÈLÚ‰Â ÈÚ Ôa¯˜ ‡È·‰L Ú¯ˆÓ¿…»∆≈ƒ»¿«»ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¿∆¡ƒ
:ÌL‡‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜iL Ì„…̃∆∆«¿ƒ»¿¿»«…≈««»»»
Ôa¯˜ ÌlLÈ - ¯ÈLÚ ÌL‡‰ ˙ËÈÁL ˙ÚLa ‰È‰ Ì‡ƒ»»ƒ¿«¿ƒ«»»»»ƒ¿«≈»¿«

.ÈÚ Ôa¯˜ ÌlLÈ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,¯ÈLÚ»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿«≈»¿«»ƒ

.é˙Á‡ Ìc ˜¯ÊÂ Ô‰È˙Ba¯˜ e·¯Ú˙pL ÌÈÚ¯ˆÓ ÈL¿≈¿…»ƒ∆ƒ¿»¿»¿¿≈∆¿ƒ¿««««

ÔÓ „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â Ô‰lL ˙B‡hÁ‰ È˙MÓƒ¿≈««»∆»∆¿««»≈∆»ƒ
‡È·‰Ï ?ÈÁ‰ Ú¯ˆn‰ ‰Ê ‰OBÚ „ˆÈk - ÌÈÚ¯ˆÓ‰«¿…»ƒ≈«∆∆«¿…»««¿»ƒ
dÓc ˜¯ÊpL BÊ ‡nL ,ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ó‰a ˙‡hÁ««¿≈»≈»∆»∆ƒ¿«»»
;˜Ùq‰ ÏÚ ‰Ó‰a ˙‡hÁ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ B˙‡hÁ«»ƒ¿≈¿ƒƒ««¿≈»««»≈
‡È·‰L ¯ÈLÚL ,ÏBÎÈ BÈ‡ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·‰Ïe¿»ƒ««»≈»∆»ƒ∆≈ƒ
ÂÈÒÎ Ïk ·zÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ .‡ˆÈ ‡Ï ÈÚ Ôa¯»̃¿«»ƒ…»»¿≈««¬∆ƒ¿…»¿»»
‡ÏÂ ˜ÙqÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·ÈÂ ,ÈÚ ‡ˆÓÂ ¯Á‡Ï¿«≈¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ««»ƒ»≈¿…

.ÌÈL„wa ÏÎB‡ ‡ˆÓÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÏÎ‡z≈»≈¿∆≈«¿¿ƒ¿»≈«√»ƒ

.àé,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯˜ :¯Ó‡L ¯ÈLÚ»ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«
˙Ba¯˜ B„È ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÈÚ ‰È‰ Ú¯ˆn‰Â¿«¿…»»»»ƒ¬≈∆≈ƒ«»»¿¿
Ba¯˜ :¯Ó‡L ÈÚÂ .˙‚OÓ ¯„Bp‰ „È È¯‰L ,¯ÈLÚ»ƒ∆¬≈««≈«∆∆¿»ƒ∆»«»¿»
‰Ê È¯‰ - ¯ÈLÚ Ú¯ˆn‰ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL∆¿…»∆»«¿»»«¿…»»ƒ¬≈∆
·iÁ ¯„Bp‰ ‰Ê È¯‰L ,¯ÈLÚ ˙Ba¯˜ B„È ÏÚ ‡È·Ó≈ƒ«»»¿¿»ƒ∆¬≈∆«≈«»

.¯ÈLÚ ˙Ba¯˜a¿»¿¿»ƒ

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿À¿≈«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ה  תמוז ח' חמישי יום

ספרקרבנות-
dxEnY zFkld¦§§¨

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«ƒ
¯ÈÓÈ ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…»ƒ
Ì‡ L„˜ ‰¯eÓz‰ ‰È‰zL (· .‰Ó‰·a ‰Ó‰a¿≈»ƒ¿≈»∆ƒ¿∆«¿»…∆ƒ
.‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ‰pLÈ ‡lL (‚ .¯ÈÓ‰≈ƒ∆…¿«∆«√»ƒƒ¿À»ƒ¿À»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
.à¯ÈÓn‰ Ïk2‰˜BÏ -3‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÏÚ4 »«≈ƒ∆«»¿≈»¿≈»

ÏÚ Û‡Â ,B˙‡ ¯ÈÓÈ ‡ÏÂ epÙÈÏÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯ÈÓiL∆»ƒ∆∆¡«…«¬ƒ∆¿…»ƒ…¿««
‰OÚÓ ‰OÚ ‡lL Èt5e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .6ÏkL , ƒ∆…»»«¬∆ƒƒ«¿»»¿∆»

‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰OÚÓ da ÔÈ‡L ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ7, ƒ¿«…«¬∆∆≈»«¬∆≈ƒ»∆»
ÚaLpÓ ıeÁ8¯ÈÓÓe9ÌLa B¯·Á ˙‡ Ïl˜Óe10. ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈∆¬≈¿≈

‰OÚÓ Ô‰a ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ el‡ ÔÈÂ‡Ï ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»∆«¬∆
ÏÏk11È¯‰Â ,‰¯eÓz‰ ÏÚ ÔÈ˜BÏ ‰nÏÂ .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ¿»¿ƒ¬≈∆¿»»ƒ««¿»«¬≈

ep¯ÈÓÈ ¯Ó‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚÏ ˜z daL Â‡Ï»∆»ƒ««¬≈∆∆¡«¿ƒ»≈¿ƒ∆
L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â12da LiL ÈtÓ ? ¿»»¿»ƒ¿∆…∆ƒ¿≈∆≈»

ÔÈÂ‡Ï ÈLe ‰OÚ13‰ÂL daL Â‡Ï ÔÈ‡L ,„BÚÂ . ¬≈¿≈»ƒ»∆≈»∆»»∆
‰OÚÏ14ÔÈÙzM‰Â ¯eav‰L ;15Ì‡ ‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ «¬≈∆«ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»ƒ
e¯ÈÓ‰16e¯ÈÓÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,17. ≈ƒ««ƒ∆≈À¿»ƒ∆…»ƒ

.L„˜ ‰¯eÓz‰ È¯‰ - ¯ÈÓ‰L „ÈÁi‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆«»ƒ∆≈ƒ¬≈«¿»…∆
ÌÈÚa¯‡ ‰˜BÏ - ˙aLa ¯ÈÓ‰ elÙ‡Â18ÔÓ „Á‡Â . «¬ƒ≈ƒ¿«»∆«¿»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈÙzM‰19¯ÈÓ‰L20¯ÈÓ‰L ÈÓ B‡ ,21Ôa¯˜a «À»ƒ∆≈ƒƒ∆≈ƒ¿»¿»
¯eav‰ ˙Ba¯wÓ22˙eÙzL Ô‰a BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,23- ƒ»¿¿«ƒƒ¿≈»∆À»

L„˜ ‰¯eÓz‰ ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆∆¿≈«¿»…∆

התמורה.1) על לוקין ולמה לוקה, הממיר שכל יבאר
זו 2) הרי לו: שיש חולין בהמת על הקרבן בעל "שאמר
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dxenz zekld - zepaxw xtq - fenz 'g iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(=הקרבן)". זו תחת ארבעים.3)(=החולין) מלקות סופג
בבת 4) יותר) או בהמות (שתי המיר ואפילו בנפרד, לוקה

פעמים. כמה לוקה על 5)אחת, נעשתה התמורה שהרי
פי  על ואף מעשה, אינה שפתיים ועקימת דיבורו, ידי
מהלכות  י"ג (פרק רבינו פסק בדישו שור חסימת שלעניין

ב  הלכה (בבא שכירות יוחנן וכרבי לוקה, בקול חסם שאם (
רבי  אמר וכן מעשה, היא פיו שעקימת שאמר צ:) מציעא
סמך  - מעשה עושה בדיבורו שממיר ג: ובתמורה שם יוחנן
ד: בתמורה הגמרא שבסוגיית השנייה הלשון על רבינו
ביחיד, אלא אינו העשה ואילו בשותפין גם ישנו שהלאו
בכמה  אמרו וכן מעשה. בו שאין פי על אף שלוקה הרי
ודלא  מעשה בו אין שממיר הגלילי, יוסי רבי בשם מקומות

מעשה. בו שיש שאמר יוחנן זה 6)כרבי אין כלומר,
ג. תמורה - למדו השמועה מפי רק אלא בתורה, מפורש

הגלילי. יוסי רבי נח)7)בשם כח, (דברים שנאמר משום
את  ה' "והפלא נט) (שם, וכתיב לעשות", תשמור לא "אם
(שיש  ב"לעשות" שרק יג:) (מכות מכאן ולמדו מכותך"
עליו. לוקין אין מעשה בו שאין לאו אבל לוקין, - מעשה)

שם 8) את תשא "לא ז) כ, (שמות שכתוב לשוא. או לשקר
מנקים  אין מעלה של דין בית ינקה" לא כי לשוא אלוקיך ה'
אותו. ומנקין אותו מלקין מטה של דין בית אבל אותו,

אותו".9) ימיר "ולא משום ולוקה תמורה, העושה
שנאמר 10) משום ולוקה הקדושֿברוךֿהוא, של בשמו

את  ליראה וגו' לעשות תשמור לא "אם נח) שם, (דברים
חבירו  את ומקלל לבטלה, השם את מלהוציא (שיירא ה'"
"והפלא  נט) (שם, וכתיב שם) רש"י לבטלה, מוציאו בשם
חבירו  את מקלל אבל מלקות. זו הפלאה מכותך" את ה'

לוקה. אינו - שם ידי 11)בלא על אלא אינו איסורן וכל
היא 12)דיבור. עשה מצוות והמיר, עבר אם כלומר,

שניתק  לאו וכל ובקרבן. בתמורה בשתיהן, קדושה לנהוג
עליו. לוקין אין אותו 13)לעשה ימיר ולא יחליפנו, ""לא

לאווין  משני מלקות חיוב לעקור עשה של כוחה ואין (שם)
אחרים  בשל יחליפנו "לא שאמרו פי על ואף שם). (תמורה
במקום  הלאווין שני אין כן ואם עצמו" בשל אותו ימיר ולא
תמורה, של לאו לנתק יכול העשה אין מקום מכל - אחד

נוסף. לאו תמורה בעניין שיש דומה 14)כיוון הלאו שאין
הממיר  כל ולא בלאו, עובר הממיר כל שהרי בכל, לעשה
כוח  שאין זה, בלאו העובר כל לוקה לכך תמורה, תמורתו
שכולם  לאו שתנתק בה, חייבין כולם שאין עשה, ביד

בו. של 15)חייבים או ציבור של חולין בהמת כלומר,
אם 16)שותפין. אבל המירו, והשותפין הציבור [כלומר,

אינה  בוודאי המיר, השותפין מן או הציבור מן אחד רק
הזה  היחיד שהרי כאן, אין אזהרה שגם ואפשר כלל, תמורה
של  "רגלה כאומר זה והרי חלקו, על אלא להמיר יכול אינו
פי  על ואף תמורה. שאינה זו" עולה תחת ידה או זו בהמה
תמורה  אינה בהם, תלוייה שהנשמה באברים חלק לו שיש
בכולה", קדושה "פשטה כן לומר אפשר אי שהרי כלל,

שלו]. כולה אין קודש,17)שהרי התמורה אין זאת ובכל
יחיד: בלשון שנאמר ממה יג.) (תמורה במשנה כן ולמדו
ואין  תמורה עושה יחיד - אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא

תמורה". עושים והשותפין שנאמר 18)הציבור פי על ואף

שהרי  שמונים, לוקה אינו אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא
ואחד  אחרים בשל אחד אלא אחד, בעניין אינם הלאווין שני

עצמו. בבהמת 19)בשל שותף כשהיה המדובר כאן
היתה  החולין שבהמת היינו שלמעלה שותפין ואילו הקרבן,

שלו.20)בשותפות. שהיא חולין יחיד 21)בבהמת
שלו. חולין לו 22)בבהמת יש מישראל ואחד אחד שכל

בהם. על 23)חלק או שלו, בקרבן ממיר כאילו הוא והרי
הקרבן. בעל של ברשותו אחר של בקרבן פנים כל

בהמה 24) ממעשר יג.) (תמורה ובברייתא במשנה כן למדו
ימירנו  המר ואם ימירנו "ולא לג) כז, (ויקרא בו שנאמר
(כל  בכלל מעשר "והרי קודש", יהיה ותמורתו הוא והיה
מעשר  מה לך: לומר יצא? ולמה תמורה) לעניין הקרבנות
בכורות  מהלכות ו פרק - בשותפות נוהג (שאינו יחיד קרבן

והשותפין". צבור קרבנות יצאו י) הלכה

.áÔB„Êa ¯ÈÓn‰ „Á‡25‰Ê È¯‰ - ‰‚‚La ¯ÈÓ‰L B‡ ∆»«≈ƒ¿»∆≈ƒƒ¿»»¬≈∆
‰¯eÓz ‰OBÚ26„ˆÈk .‰˜BÏÂ27È¯‰ :¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ? ∆¿»¿∆≈««ƒ¿«≈«¬≈

˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÈÏ LiL ‰ÏBÚ ˙¯eÓz BÊ¿«»∆≈ƒ¿»«¬≈¿«
ÈÏ LiL ÌÈÓÏL28‰˜BÏÂ ‰¯eÓz BÊ È¯‰ -29Ì‡ Ï·‡ . ¿»ƒ∆≈ƒ¬≈¿»¿∆¬»ƒ

¯ÈÓ‰Â ¯ÈÓ‰Ï ¯znL ‰nc30˙È·Ï Òk‡ :¯Ó‡L B‡ , ƒ»∆À»¿»ƒ¿≈ƒ∆»«∆»≈¿«ƒ
BzÚcÓ ‡lL ¯ÈÓ‰Â ÁÎLÂ ÒÎÂ ,ÈzÚcÓ ¯ÈÓ‡Â ‰Ê31 ∆¿»ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«¿»«¿≈ƒ∆…ƒ«¿

‰ÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â ‰¯eÓz BÊ È¯‰ -32. ¬≈¿»¿≈∆»∆»

זו 25) הרי לומר התכוון וגם להמיר התורה שאסרה ידע
כן. ואמר עולה, יוסי 26)תמורת "ר' יז. בתמורה משנה

שוגג  עשה ולא בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר יהודה בר'
שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב במוקדשים". כמזיד

חולק. שום עליו שאין יוסי כר' היא כלומר,27)שההלכה
כמזיד. שהוא שוגג כי 28)איזהו האיסור, על הוא מזיד

שרצה  התמורה על הוא שוגג רק להמיר, שאסור הוא יודע
באחר. והמיר וטעה בזה (בגמרא 29)להמיר כן ולמדו

שוגג  "לרבות - קודש" "יהיה י) (שם, שנאמר ממה שם)
ולא 30)כמזיד". שם לקיש וריש יוחנן כר' לוקה, אינו

לוקה, והמיר להמיר שמותר דימה שאם שאמר, כחזקיה
אלא  כמזיד שוגג נתרבה שלא לקיש וריש יוחנן רבי וסברו
להמיר, שאסור שידע כגון בתמורה, רק השגגה היתה אם
היתה  אם אבל עולה, והמיר שלמים להמיר שנתכוון אלא
נתרבה  לא - להמיר איסור שאין שחשב באיסור, גם השגגה

מלקות. והוא 31)לחיוב ימיר שלא בו התרו כלומר:
מקבלי  כל (וכדרך מדעתו וימיר זה לבית שייכנס  אומר
נכנס  ושוב עושים), אנו כן מנת על שאומרים: התראה,

והמיר. בו שהתרו ושכח שתהיה 32)לבית שצריך משום
זוכרה, שיהיה כדי המעשה, של דיבור כדי בתוך ההתראה

כרב אב  ודלא מלקות, חייב אינו ההתראה את שכח אם ל
של  המחלוקת שכל רבינו וסובר מלקות. המחייב שם ששת
לעניין  אלא אינה ששת ורב וחזקיה לקיש, וריש יוחנן רבי
סוברים  וכולם חולקים, אין התמורה בחלות אבל מלקות,

משנה). (כסף תמורה שתמורתו

.âBlL BÈ‡L Ôa¯˜a BzÓ‰a ¯ÈÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡33Ì‡Â . ≈»»≈ƒ¿∆¿¿»¿»∆≈∆¿ƒ
‡B·È ÈzÓ‰·a ¯ÈÓ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ïk :Ôa¯w‰ ÏÚa ¯Ó‡»««««»¿»»»∆¿»ƒƒ¿∆¿ƒ»

da ¯ÈÓÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÓÈÂ34‰Ó‰·a Ba¯˜ ¯ÈÓ‰ . ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ»≈ƒ»¿»ƒ¿≈»
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BlL dÈ‡L35LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰¯eÓz dÈ‡ - ∆≈»∆≈»¿»∆≈»»«¿ƒ
.BlL BÈ‡L ¯·c»»∆≈∆

החולין 33) בהמת על הקרבן בעל שיאמר היא "התמורה כי
חולין  בהמת על אמר אם אבל זו", תחת זו הרי לו: שיש
תמורה, זו אין אחרים, של קרבן תמורת שתהיה לו שיש
כן  ולמדו ט.). (תמורה שלו שאינו בדבר מתפיש אדם שאין
"וסמך  ב) ג, (ויקרא סמיכה בעניין שנאמר ממה ב.) (שם
חבירו". קרבן ולא "קרבנו, = קרבנו" ראש על ידו

התמורה.34) חלה חולין 35)כלומר: בהמת על אמר
לו. השייך קרבן תמורת זו הרי לו שייכת שאינה

.ãLÈc˜n‰ ‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÓz ‰OBÚL ‡e‰ ¯tk˙n‰36. «ƒ¿«≈∆∆¿»¬»…««¿ƒ
ÔB‚k ,B¯·Á da ¯tk˙iL ‰Ó‰a LÈc˜‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»¬≈¿

¯ÈÊp‰ ÈBÏt Ì‰a ¯tk˙iL ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ LÈc˜‰L37- ∆ƒ¿ƒ»¿¿»ƒ∆ƒ¿«≈»∆¿ƒ«»ƒ
‰Ê ‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÓz Ô‰a ‰OBÚL ‡e‰ ¯ÈÊp‰ B˙B‡«»ƒ∆∆»∆¿»¬»…∆

LÈc˜‰L38BlL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,39. ∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈»∆

[של 36) לצרכו [הקרבן] שהופרש "שכיוון ב: תמורה
אזלינן". המתכפר דבתר "קרבנו" ביה קרינא המתכפר]

תמורה.37) בהם שעושה הוא הנזיר דבתר 38)אותו
מקדיש. בתר ולא אזלינן של 39)מתכפר הוא שהקרבן

בקרבן  בהמתו ממיר אדם ואין המקדיש, של ואינו המתכפר
שלו. שאינו

.äL¯Bi‰40¯ÈÓÓ41- ˙ÓÂ ÂÈa ÈLÏ ‰Ó‰a ÁÈp‰ . «≈≈ƒƒƒ«¿≈»ƒ¿≈»»»≈
‰·¯˜ BÊ È¯‰42da Ì‰ È¯‰L ;da ÔÈ¯ÈÓÓ ÔÈ‡Â , ¬≈¿≈»¿≈¿ƒƒ»∆¬≈≈»

ÔÈÙzL43.e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈÙzM‰Â , À»ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»¿∆≈«¿

שמת.40) עד להקריבו הספיק ולא קרבן אביו שהפריש
ימיר"41) המר "ואם י) כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו

תמורה. שתמורתו היורש את לרבות באה הכפולה הלשון
בעולה 42) והמדובר מותו, לאחר הקרבן היורשים מקריבים

אינם  בעליהם, שמתו ואשם חטאת אבל בשלמים, או
-43)קרבים. קבועה כפרה בה מתכפרים אינם כי אף

כשותפים, הם והרי שטחית) (כפרה בקופיא בה מתכפרים
(כפרה  מקיבעא זה בקרבן מתכפר אחד אף שאין ומכיוון

הקרבן. בעלי - בקופיא המתכפרים הם, הרי קבועה)

.åÌÈ¯Î ÈL„˜ ÔÈ‡44‰¯eÓz ÔÈOBÚ45;‰¯Bz‰ ÔÓ ≈»¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ«»
BÊ È¯‰ - ¯ÈÓ‰L È¯Îp‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆«»¿ƒ∆≈ƒ¬≈

‰¯eÓz46Ï‡¯OÈ da ¯tk˙iL ‰Ó‰a È¯Îp‰ LÈc˜‰ . ¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»ƒ¿»≈
‰¯eÓz ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯Îp‰ da ¯ÈÓ‰Â47. ¿≈ƒ»«»¿ƒ¬≈¿≈¿»

ב,44) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ג בפרק ראה
אותו. ומקריבים עולה קרבן הגויים מן שמקבלים

לא 45) עכו"ם "קדשי ב:) (תמורה בברייתא שמעון כרבי
שמעון". רבי דברי תמורה עושים אין וכו' מועלין ולא נהנין

שמעון 46) רבי שאמר ממה נראה כן אבל מפורש, זה אין
הרי  מועלין" ולא נהנין לא עכו"ם "קדשי ברייתא באותה
בקדשיו, כשהמיר והמדובר בהן. ליהנות אסור שמדרבנן

להלן. ראה ישראל בקדשי המיר אם הוא 47)אבל כן
בר  רמי של בעייתו בביאור הגמרא מסקנת לפי שם בתמורה
עושה  אינה בוודאי - גוי להתכפר גוי הקדיש שאם חמא,
וכל  למעלה, וכמבואר שמעון, רבי כדברי התורה, מן תמורה

אם  ישראל: בה להתכפר גוי כשהקדיש אלא אינה בעייתו
עושה  שקרבנו זה ביד סוף ועד מתחילה הקרבן שיהיה צריך
ביד  עכשיו, עושה הוא אם שמספיק או התורה, מן תמורה
העכו"ם, ביד היה שבתחילה אף תמורה, עושה שקרבנו זה

תמורה. ספק שהיא רבינו פסק ולכן הבעייה נפשטה ולא

.æÔÈOBÚ - e¯ÈÓ‰ Ì‡ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡∆»¬»ƒ¿∆»»ƒƒ≈ƒƒ
‰¯eÓz48. ¿»

נאמר 48) ימיר" ולא יחליפנו "לא של שהלאו פי על שאף
שם) (ויקרא שנאמר ממה בגמרא) (שם למדו - זכר בלשון
את  לרבות באה "ואם" של יתרה ימירנו": המר "ואם

תמורה. תמורתה היא שאף האשה,

.çÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜49Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÓ‰L »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ∆≈ƒ««ƒ
‰˜BÏ BÈ‡L50B‡ ‰¯eÓz ‰OBÚ Ì‡ ˜ÙÒ Ba LÈ - ∆≈∆≈»≈ƒ∆¿»

‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡51. ≈∆¿»

כן 49) ולמדו קיים, נדרו להקדיש, נדר שאם שנה, י"ב בן
- נדר" יפליא "כי ב) כז, (ויקרא שכתוב ממה סב.) (נזיר
שהקדשו  שנה, י"ב בן שהוא - לאיש הסמוך מופלא לרבות

עונשין.50)הקדש. בר אינו רמי 51)שקטן של בעיא
הקדש, לדין תמורה דין מדמים אם שם) (תמורה חמא בר
להמיר, גם הוא יכול כן כמו להקדיש, יכול שהקטן שכשם
אינו  - לוקה ואינו עונשין, דיני בכלל אינו שקטן מכיוון או

להמיר. יכול

.èÌL‡·e ˙‡hÁa ÔÈ¯ÈÓÓ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡52Û‡L ; ≈«…¬ƒ¿ƒƒ¿«»¿»»∆«
Ì‰lL Ì‰L Èt ÏÚ53ÌÈiÁÓ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ -54, «ƒ∆≈∆»∆≈»ƒ»∆≈«ƒ

Ìc‰ ˜¯fiL „Ú ¯Oaa Ì‰Ï ÔÈ‡L55ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ∆≈»∆«»»«∆ƒ»≈«»¿≈«…¬ƒ
Ba ‰ÎBÊ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‰¯BÎaa ÔÈ¯ÈÓÓ¿ƒƒ«¿»∆««ƒ∆∆

ÌÈiÁÓ56B˙lÁz È¯‰L ,‰lÁzÓ Ba ‰ÎBÊ BÈ‡ - ≈«ƒ≈∆ƒ¿ƒ»∆¬≈¿ƒ»
Ï‡¯OÈ ˙È·a57ÌÈÏÚa‰ Ï·‡ .‡e‰58e¯ÈÓ‰L ¿≈ƒ¿»≈¬»«¿»ƒ∆≈ƒ

ÔÎÂ .‰¯eÓz ÌÈOBÚ - Ì˙È·a ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ¯BÎaa«¿»¿«∆¿≈»ƒ¿»¿≈
BÏ „ÏBpL ¯BÎaa ¯ÈÓ‰L Ô‰k59Á˜lL ¯BÎaa ‡Ï , …≈∆≈ƒ«¿∆«…«¿∆»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - Ï‡¯OiÓ60. ƒƒ¿»≈¬≈¿»

להקריבם.52) כדי להם שנתנו ישראל בפרק 53)של ראה
ואשם  חטאת שאין ג, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י

כהונה. לזכרי אלא וראה 54)נאכלים ז: תמורה במשנה
שאינו  בקרבן בהמתו ממיר אדם שאין ג, הלכה למעלה

לוקה.55)שלו. - הזריקה לפני האוכל שהרי
לכהן.56) וליתנו בכור להפריש נותנין 57)שמצוה שאין

שיגדיל  עד בעליו בו יטפל אלא - כשיוולד לכהן הבכור את
שם) (תמורה במשנה עקיבא רבי ודרש לכהן, ויתננו מעט
"היכן  י): כז, (ויקרא קודש" יהיה ותמורתו הוא "והיה
בבית  תמורה אף הבעלים, בבית - עליו חלה קדושה

בכורות 59)ישראל.58)הבעלים. מהלכות א פרק ראה
טהורה. בהמה בבכור חייבים הכהנים שגם ז, הלכה

בבית 60) זה והרי מישראל הכהן גרע "שלא הוא פשוט
בעלים".

.éÏB„b Ô‰k ÏL BÏÈ‡61‰¯eÓz ‰OBÚ62B¯t Ï·‡ ,63 ≈∆…≈»∆¿»¬»»
‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡64BlMÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;65, ≈∆¿»««ƒ∆ƒ∆
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Ba ÔÈ¯tk˙Ó ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡Â ÏÈ‡B‰66Ba Ì‰ È¯‰ - ƒ¿∆»«…¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÔÈÙzLk67. ¿À»ƒ

הפר 61) עם ביחד העולה הכיפורים ביום מקריב שהוא
באיל 62)לחטאת. חולין בהמת הגדול הכהן המיר אם

לבדו. הגדול הכהן מתכפר זה שבאיל התמורה, חלה זה,
גדול.63) כהן של  החטאת בזה 64)פר  הסתפקו שלא 

יחיד" "קרבן זה לפר שקרא מאיר רבי לדעת אלא נ: ביומא
מקופיא  אלא בו, מתכפרים הכהנים אחיו אין אולי -
בעל  הוא מקיבעא, בו מתכפר הגדול שהכהן (ומכיוון
כלל. ספק כאן אין דרבנן אליבא אבל הם), ולא הקרבן

לו".65) אשר החטאת פר "את ז) טז, (שם שכתוב
כמו 66) הכהנים, שאר ועל הגדול הכהן על מכפר שהפר

הם  והכהנים ביתו", ובעד בעדו "וכפר יג) (שם, שנאמר
את  ברכו אהרן "בית יט) קלה, (תהילים שנאמר כמו ביתו
מקיבעא. שמתכפרים נא:) (יומא בגמרא ונראה ה'".

וראה 67) בגמרא) (שם הגדול הכהן של החטאת בפר
תמורה. עושין השותפין שאין א, הלכה למעלה

.àé‡lL ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙BÁn‰Â ˙BÙBÚ‰»¿«¿»≈»ƒ¿»∆…
‰Ó‰a ‡l‡ ¯Ó‡68. ∆¡«∆»¿≈»

יתן 68) אשר כל לה' קרבן ממנה יקריבו אשר בהמה "ואם
בבהמה  בהמה ימיר המר ואם וגו' קודש יהיה לה' ממנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה

.áé˙Èa‰ ˜„a ˙Ba¯˜69¯Ó‡pL .‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ »¿¿∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«
ep¯ÈÓÈ ‡ÏÂ Ú¯Ï ·BË ÔÈa ¯w·È ‡Ï :¯OÚna70. ««¬≈…¿«≈≈»«¿…¿ƒ∆

‰È‰ ÌÈL„w‰ Ïk ÏÏÎa ¯OÚn‰ ‡BÏ‰Â71‰nÏÂ , «¬««¬≈ƒ¿«»«√»ƒ»»¿»»
‡ˆÈ72ÏÏk‰ ÏÚ „nÏÏ ?73„ÈÁÈ Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó :74, »»¿«≈««¿»««¬≈»¿«»ƒ

ÔÈÙzM‰ ÔÎÂ ¯eaˆ ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ75Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó . »¿»¿¿ƒ¿≈«À»ƒ««¬≈»¿«
ÁaÊÓ76‰Ó‰a ¯OÚn ‰Ó .˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ e‡ˆÈ , ƒ¿≈«»¿»¿≈∆∆««ƒ««¿«¿≈»

Ô‚c ¯OÚÓÏ Lw‰77Ï‡¯OÈ ‡l‡ Ba ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , À«¿«¿«»»∆≈«»ƒ∆»ƒ¿»≈
ÌÈ¯Î ‡ÏÂ78ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯Î ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ , ¿…»¿ƒ»¿»¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓz79. ¿»¿∆≈«¿

לתיקון 69) יהיו ודמיהם שיפדום מנת על שהוקדשו בהמות
המקדש. המר 70)בית "ואם וגומר: תמורה, בו יעשה לא

(שם). קודש" יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו
"לא 71) (שם) בהם שנאמר להמיר, שאסור אנו ויודעים

יהיה  ותמורתו הוא והיה וגו' אותו ימיר ולא יחליפנו
למעשר 72)קודש". מיוחד פסוק התורה ייחדה למה
עשרה 73)בהמה. משלוש אחת היא וזו הקדשים. יתר על

ויצא  בכלל שהיה דבר "כל בהן נדרשת שהתורה המידות
על  ללמד אלא יצא עצמו על ללמד לא ללמד, הכלל מן

יצא". כולו בשותפות.74)הכלל בא שאין 75)ואינו
תמורה. המזבח.76)עושין על שכתוב 77)שמקריבו

בבכורות  זה על ואמרו וגו'", תעשר "עשר כב) יד, (דברים
בהמה  מעשר אחד מדבר, הכתוב מעשרות בשתי כי נג:

והושוו  דגן מעשר לדיניהן.ואחד לזה אצל 78)זה שכתוב
אשר  ישראל בני מעשר את "כי כד) יח, (במדבר דגן מעשר
בהמה, מעשר אף גויים, ולא ישראל בני ומשמע לה'" ירימו

ג.). (תמורה נכרים ולא ישראל ו,79)בני הלכה למעלה

תמורה. תמורתו שהמיר הגוי סופרים שמדברי מבואר ושם

.âéÚe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰80‰OBÚ dÈ‡ - ««¿ƒ«¬«»«≈»»
dÈ‡Â ,¯eÓb Lec˜ dÙeb Lc˜˙ ‡lL ÈtÓ ,‰¯eÓz¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈»ƒ»¿≈»

ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡81ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰ Ï·‡ . ∆»¿À«»ƒ¬»««¿ƒ«¬«
¯·BÚ82ÌeÓ dÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â ‰ÓÈÓz LÈc˜‰L B‡ , ≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»«»

‰¯eÓz ‰OBÚ BÊ È¯‰ - Úe·˜83. »«¬≈»¿»

אבר.80) מחוסר שהיה אינה 81)כגון דמים שקדושת
תמורה. הגוף.82)עושה קדושת משנה 83)שקדושה

הרי  קבוע, מום בה היה לא שהקדיש שבשעה שמכיוון שם,
טוב  וגו' יחליפנו "ולא התורה אמרה ועליו מעיקרו טוב הוא
יד:). (שם תמורה" עושה מעיקרו "טוב - בטוב" רע או ברע
זו  "הרי או זו", תמורת זו "הרי אמר אם דווקא זה וכל
של  משמעותה זו", תחת זו "הרי אמר אם  אבל זו". חליפי
אנו  לפדיון, שעומדת מום ובבעלת חילול, גם היא "תחת"
לוקה. ואינו לתמורה ולא נתכוון שלחילול דבריו, מפרשים

.ãéÌeÓ ÏÚ·a ÌÈÓz ¯ÈÓn‰ „Á‡84ÌeÓ ÏÚa B‡ ∆»«≈ƒ»ƒ¿««««
ÌÈÓ˙a85Ô‡ˆa ¯˜a ¯ÈÓ‰L B‡ ,86¯˜·a Ô‡ˆ B‡87, ¿»ƒ∆≈ƒ»»¿……¿»»

ÌÈfÚa ÌÈO·k B‡88ÌÈO·Îa ÌÈfÚ B‡89˙B·˜ B‡ , ¿»ƒ¿ƒƒƒƒƒ¿»ƒ¿≈
˙B·˜a ÌÈ¯ÎÊ B‡ ÌÈ¯ÎÊa90„Á‡ ¯ÈÓ‰L B‡ , ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈ƒ∆»

‰‡Óa91„Á‡a ‰‡Ó B‡92BÊa ÔÈa ˙Á‡ ˙·a ÔÈa , ¿≈»≈»¿∆»≈¿«««≈»
BÊ ¯Á‡93˙BÓ‰a‰ ÔÈÓk ÔÈ˜BÏÂ ,‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ¿««¿≈

¯ÈÓ‰L94. ∆≈ƒ

בעלת 84) ההקדש ובהמת תמימה החולין בהמת כלומר,
הוממה. כן ואחרי ההקדש בעת תמימה שהיתה וכגון מום,

קבוע,85) מום בעל אפילו מום, בעלת החולין בהמת
כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו תמימה. ההקדש ובהמת
(רע, בטוב" רע או ברע טוב אותו ימיר ולא יחליפנו "לא י)
הוא  והיה ימיר המר "ואם שם וכתיב מום) בעלת זה

קודש". יהיה או 86)ותמורתו בעז חולין של בקר המיר
שם). (משנה הקדש של בבקר 87)כבש חולין של צאן

הקדש. הקדש.88)של של בעזים חולין של כבשים
הקדש.89) של בכבשים חולין של אלו 90)עזים וכל

"ואם  שם) (ויקרא שכתוב ממה שם בברייתא למדו הדברים
בהמה. בשם נקראים אלו וכל בבהמה", בהמה ימיר המר

הקדש.91) של בהמות במאה חולין של אחת בהמה המיר
הקדש,92) של אחת בבהמה חולין של בהמות מאה המיר

ממה  גם ולמדו שמעון, כרבי ודלא שם במשנה קמא כתנא
נקראות  רבות בהמות ואף בבהמה", "בהמה (שם) שכתוב
רבה". "ובהמה יא) ד, (יונה שנאמר כמו יחיד, בלשון בהמה

אחר 93) בזו הקדש של באחד חולין של המאה את שהמיר
שמעון  ר' שאף לקיש ריש מדברי שם בגמרא נשמע כן זו,
המיר  שאם מודה באחד" אחד אלא ממירים "אין שאמר:
חכמים  דעת כן ואם תמורה, שתמורתו זה אחר בזה
זה. אחר בזה שממירים בוודאי - אחת בבת שממירין

כל 94) על לוקה אחת בבת שהממיר כז. בתמורה מפורש כן
הגופין  - אחת פעם רק שהמיר פי על ואף ובהמה בהמה
וכל  בנפרד. ואחד אחד כל על המיר כאילו ונחשב מחלקים
אבל  הקדש, של באחד חולין של מאה בהמיר אלא אינו זה
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קכט dxenz zekld - zepaxw xtq - fenz 'g iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BlL dÈ‡L35LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰¯eÓz dÈ‡ - ∆≈»∆≈»¿»∆≈»»«¿ƒ
.BlL BÈ‡L ¯·c»»∆≈∆

החולין 33) בהמת על הקרבן בעל שיאמר היא "התמורה כי
חולין  בהמת על אמר אם אבל זו", תחת זו הרי לו: שיש
תמורה, זו אין אחרים, של קרבן תמורת שתהיה לו שיש
כן  ולמדו ט.). (תמורה שלו שאינו בדבר מתפיש אדם שאין
"וסמך  ב) ג, (ויקרא סמיכה בעניין שנאמר ממה ב.) (שם
חבירו". קרבן ולא "קרבנו, = קרבנו" ראש על ידו

התמורה.34) חלה חולין 35)כלומר: בהמת על אמר
לו. השייך קרבן תמורת זו הרי לו שייכת שאינה

.ãLÈc˜n‰ ‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÓz ‰OBÚL ‡e‰ ¯tk˙n‰36. «ƒ¿«≈∆∆¿»¬»…««¿ƒ
ÔB‚k ,B¯·Á da ¯tk˙iL ‰Ó‰a LÈc˜‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»¬≈¿

¯ÈÊp‰ ÈBÏt Ì‰a ¯tk˙iL ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ LÈc˜‰L37- ∆ƒ¿ƒ»¿¿»ƒ∆ƒ¿«≈»∆¿ƒ«»ƒ
‰Ê ‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÓz Ô‰a ‰OBÚL ‡e‰ ¯ÈÊp‰ B˙B‡«»ƒ∆∆»∆¿»¬»…∆

LÈc˜‰L38BlL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,39. ∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈»∆

[של 36) לצרכו [הקרבן] שהופרש "שכיוון ב: תמורה
אזלינן". המתכפר דבתר "קרבנו" ביה קרינא המתכפר]

תמורה.37) בהם שעושה הוא הנזיר דבתר 38)אותו
מקדיש. בתר ולא אזלינן של 39)מתכפר הוא שהקרבן

בקרבן  בהמתו ממיר אדם ואין המקדיש, של ואינו המתכפר
שלו. שאינו

.äL¯Bi‰40¯ÈÓÓ41- ˙ÓÂ ÂÈa ÈLÏ ‰Ó‰a ÁÈp‰ . «≈≈ƒƒƒ«¿≈»ƒ¿≈»»»≈
‰·¯˜ BÊ È¯‰42da Ì‰ È¯‰L ;da ÔÈ¯ÈÓÓ ÔÈ‡Â , ¬≈¿≈»¿≈¿ƒƒ»∆¬≈≈»

ÔÈÙzL43.e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈÙzM‰Â , À»ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»¿∆≈«¿

שמת.40) עד להקריבו הספיק ולא קרבן אביו שהפריש
ימיר"41) המר "ואם י) כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו

תמורה. שתמורתו היורש את לרבות באה הכפולה הלשון
בעולה 42) והמדובר מותו, לאחר הקרבן היורשים מקריבים

אינם  בעליהם, שמתו ואשם חטאת אבל בשלמים, או
-43)קרבים. קבועה כפרה בה מתכפרים אינם כי אף

כשותפים, הם והרי שטחית) (כפרה בקופיא בה מתכפרים
(כפרה  מקיבעא זה בקרבן מתכפר אחד אף שאין ומכיוון

הקרבן. בעלי - בקופיא המתכפרים הם, הרי קבועה)

.åÌÈ¯Î ÈL„˜ ÔÈ‡44‰¯eÓz ÔÈOBÚ45;‰¯Bz‰ ÔÓ ≈»¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ«»
BÊ È¯‰ - ¯ÈÓ‰L È¯Îp‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆«»¿ƒ∆≈ƒ¬≈

‰¯eÓz46Ï‡¯OÈ da ¯tk˙iL ‰Ó‰a È¯Îp‰ LÈc˜‰ . ¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»ƒ¿»≈
‰¯eÓz ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯Îp‰ da ¯ÈÓ‰Â47. ¿≈ƒ»«»¿ƒ¬≈¿≈¿»

ב,44) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ג בפרק ראה
אותו. ומקריבים עולה קרבן הגויים מן שמקבלים

לא 45) עכו"ם "קדשי ב:) (תמורה בברייתא שמעון כרבי
שמעון". רבי דברי תמורה עושים אין וכו' מועלין ולא נהנין

שמעון 46) רבי שאמר ממה נראה כן אבל מפורש, זה אין
הרי  מועלין" ולא נהנין לא עכו"ם "קדשי ברייתא באותה
בקדשיו, כשהמיר והמדובר בהן. ליהנות אסור שמדרבנן

להלן. ראה ישראל בקדשי המיר אם הוא 47)אבל כן
בר  רמי של בעייתו בביאור הגמרא מסקנת לפי שם בתמורה
עושה  אינה בוודאי - גוי להתכפר גוי הקדיש שאם חמא,
וכל  למעלה, וכמבואר שמעון, רבי כדברי התורה, מן תמורה

אם  ישראל: בה להתכפר גוי כשהקדיש אלא אינה בעייתו
עושה  שקרבנו זה ביד סוף ועד מתחילה הקרבן שיהיה צריך
ביד  עכשיו, עושה הוא אם שמספיק או התורה, מן תמורה
העכו"ם, ביד היה שבתחילה אף תמורה, עושה שקרבנו זה

תמורה. ספק שהיא רבינו פסק ולכן הבעייה נפשטה ולא

.æÔÈOBÚ - e¯ÈÓ‰ Ì‡ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡∆»¬»ƒ¿∆»»ƒƒ≈ƒƒ
‰¯eÓz48. ¿»

נאמר 48) ימיר" ולא יחליפנו "לא של שהלאו פי על שאף
שם) (ויקרא שנאמר ממה בגמרא) (שם למדו - זכר בלשון
את  לרבות באה "ואם" של יתרה ימירנו": המר "ואם

תמורה. תמורתה היא שאף האשה,

.çÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜49Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÓ‰L »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ∆≈ƒ««ƒ
‰˜BÏ BÈ‡L50B‡ ‰¯eÓz ‰OBÚ Ì‡ ˜ÙÒ Ba LÈ - ∆≈∆≈»≈ƒ∆¿»

‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡51. ≈∆¿»

כן 49) ולמדו קיים, נדרו להקדיש, נדר שאם שנה, י"ב בן
- נדר" יפליא "כי ב) כז, (ויקרא שכתוב ממה סב.) (נזיר
שהקדשו  שנה, י"ב בן שהוא - לאיש הסמוך מופלא לרבות

עונשין.50)הקדש. בר אינו רמי 51)שקטן של בעיא
הקדש, לדין תמורה דין מדמים אם שם) (תמורה חמא בר
להמיר, גם הוא יכול כן כמו להקדיש, יכול שהקטן שכשם
אינו  - לוקה ואינו עונשין, דיני בכלל אינו שקטן מכיוון או

להמיר. יכול

.èÌL‡·e ˙‡hÁa ÔÈ¯ÈÓÓ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡52Û‡L ; ≈«…¬ƒ¿ƒƒ¿«»¿»»∆«
Ì‰lL Ì‰L Èt ÏÚ53ÌÈiÁÓ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ -54, «ƒ∆≈∆»∆≈»ƒ»∆≈«ƒ

Ìc‰ ˜¯fiL „Ú ¯Oaa Ì‰Ï ÔÈ‡L55ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ∆≈»∆«»»«∆ƒ»≈«»¿≈«…¬ƒ
Ba ‰ÎBÊ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‰¯BÎaa ÔÈ¯ÈÓÓ¿ƒƒ«¿»∆««ƒ∆∆

ÌÈiÁÓ56B˙lÁz È¯‰L ,‰lÁzÓ Ba ‰ÎBÊ BÈ‡ - ≈«ƒ≈∆ƒ¿ƒ»∆¬≈¿ƒ»
Ï‡¯OÈ ˙È·a57ÌÈÏÚa‰ Ï·‡ .‡e‰58e¯ÈÓ‰L ¿≈ƒ¿»≈¬»«¿»ƒ∆≈ƒ

ÔÎÂ .‰¯eÓz ÌÈOBÚ - Ì˙È·a ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ¯BÎaa«¿»¿«∆¿≈»ƒ¿»¿≈
BÏ „ÏBpL ¯BÎaa ¯ÈÓ‰L Ô‰k59Á˜lL ¯BÎaa ‡Ï , …≈∆≈ƒ«¿∆«…«¿∆»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - Ï‡¯OiÓ60. ƒƒ¿»≈¬≈¿»

להקריבם.52) כדי להם שנתנו ישראל בפרק 53)של ראה
ואשם  חטאת שאין ג, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י

כהונה. לזכרי אלא וראה 54)נאכלים ז: תמורה במשנה
שאינו  בקרבן בהמתו ממיר אדם שאין ג, הלכה למעלה

לוקה.55)שלו. - הזריקה לפני האוכל שהרי
לכהן.56) וליתנו בכור להפריש נותנין 57)שמצוה שאין

שיגדיל  עד בעליו בו יטפל אלא - כשיוולד לכהן הבכור את
שם) (תמורה במשנה עקיבא רבי ודרש לכהן, ויתננו מעט
"היכן  י): כז, (ויקרא קודש" יהיה ותמורתו הוא "והיה
בבית  תמורה אף הבעלים, בבית - עליו חלה קדושה

בכורות 59)ישראל.58)הבעלים. מהלכות א פרק ראה
טהורה. בהמה בבכור חייבים הכהנים שגם ז, הלכה

בבית 60) זה והרי מישראל הכהן גרע "שלא הוא פשוט
בעלים".

.éÏB„b Ô‰k ÏL BÏÈ‡61‰¯eÓz ‰OBÚ62B¯t Ï·‡ ,63 ≈∆…≈»∆¿»¬»»
‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡64BlMÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;65, ≈∆¿»««ƒ∆ƒ∆
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Ba ÔÈ¯tk˙Ó ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡Â ÏÈ‡B‰66Ba Ì‰ È¯‰ - ƒ¿∆»«…¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÔÈÙzLk67. ¿À»ƒ

הפר 61) עם ביחד העולה הכיפורים ביום מקריב שהוא
באיל 62)לחטאת. חולין בהמת הגדול הכהן המיר אם

לבדו. הגדול הכהן מתכפר זה שבאיל התמורה, חלה זה,
גדול.63) כהן של  החטאת בזה 64)פר  הסתפקו שלא 

יחיד" "קרבן זה לפר שקרא מאיר רבי לדעת אלא נ: ביומא
מקופיא  אלא בו, מתכפרים הכהנים אחיו אין אולי -
בעל  הוא מקיבעא, בו מתכפר הגדול שהכהן (ומכיוון
כלל. ספק כאן אין דרבנן אליבא אבל הם), ולא הקרבן

לו".65) אשר החטאת פר "את ז) טז, (שם שכתוב
כמו 66) הכהנים, שאר ועל הגדול הכהן על מכפר שהפר

הם  והכהנים ביתו", ובעד בעדו "וכפר יג) (שם, שנאמר
את  ברכו אהרן "בית יט) קלה, (תהילים שנאמר כמו ביתו
מקיבעא. שמתכפרים נא:) (יומא בגמרא ונראה ה'".

וראה 67) בגמרא) (שם הגדול הכהן של החטאת בפר
תמורה. עושין השותפין שאין א, הלכה למעלה

.àé‡lL ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙BÁn‰Â ˙BÙBÚ‰»¿«¿»≈»ƒ¿»∆…
‰Ó‰a ‡l‡ ¯Ó‡68. ∆¡«∆»¿≈»

יתן 68) אשר כל לה' קרבן ממנה יקריבו אשר בהמה "ואם
בבהמה  בהמה ימיר המר ואם וגו' קודש יהיה לה' ממנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה

.áé˙Èa‰ ˜„a ˙Ba¯˜69¯Ó‡pL .‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ »¿¿∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«
ep¯ÈÓÈ ‡ÏÂ Ú¯Ï ·BË ÔÈa ¯w·È ‡Ï :¯OÚna70. ««¬≈…¿«≈≈»«¿…¿ƒ∆

‰È‰ ÌÈL„w‰ Ïk ÏÏÎa ¯OÚn‰ ‡BÏ‰Â71‰nÏÂ , «¬««¬≈ƒ¿«»«√»ƒ»»¿»»
‡ˆÈ72ÏÏk‰ ÏÚ „nÏÏ ?73„ÈÁÈ Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó :74, »»¿«≈««¿»««¬≈»¿«»ƒ

ÔÈÙzM‰ ÔÎÂ ¯eaˆ ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ75Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó . »¿»¿¿ƒ¿≈«À»ƒ««¬≈»¿«
ÁaÊÓ76‰Ó‰a ¯OÚn ‰Ó .˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ e‡ˆÈ , ƒ¿≈«»¿»¿≈∆∆««ƒ««¿«¿≈»

Ô‚c ¯OÚÓÏ Lw‰77Ï‡¯OÈ ‡l‡ Ba ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , À«¿«¿«»»∆≈«»ƒ∆»ƒ¿»≈
ÌÈ¯Î ‡ÏÂ78ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯Î ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ , ¿…»¿ƒ»¿»¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓz79. ¿»¿∆≈«¿

לתיקון 69) יהיו ודמיהם שיפדום מנת על שהוקדשו בהמות
המקדש. המר 70)בית "ואם וגומר: תמורה, בו יעשה לא

(שם). קודש" יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו
"לא 71) (שם) בהם שנאמר להמיר, שאסור אנו ויודעים

יהיה  ותמורתו הוא והיה וגו' אותו ימיר ולא יחליפנו
למעשר 72)קודש". מיוחד פסוק התורה ייחדה למה
עשרה 73)בהמה. משלוש אחת היא וזו הקדשים. יתר על

ויצא  בכלל שהיה דבר "כל בהן נדרשת שהתורה המידות
על  ללמד אלא יצא עצמו על ללמד לא ללמד, הכלל מן

יצא". כולו בשותפות.74)הכלל בא שאין 75)ואינו
תמורה. המזבח.76)עושין על שכתוב 77)שמקריבו

בבכורות  זה על ואמרו וגו'", תעשר "עשר כב) יד, (דברים
בהמה  מעשר אחד מדבר, הכתוב מעשרות בשתי כי נג:

והושוו  דגן מעשר לדיניהן.ואחד לזה אצל 78)זה שכתוב
אשר  ישראל בני מעשר את "כי כד) יח, (במדבר דגן מעשר
בהמה, מעשר אף גויים, ולא ישראל בני ומשמע לה'" ירימו

ג.). (תמורה נכרים ולא ישראל ו,79)בני הלכה למעלה

תמורה. תמורתו שהמיר הגוי סופרים שמדברי מבואר ושם

.âéÚe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰80‰OBÚ dÈ‡ - ««¿ƒ«¬«»«≈»»
dÈ‡Â ,¯eÓb Lec˜ dÙeb Lc˜˙ ‡lL ÈtÓ ,‰¯eÓz¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈»ƒ»¿≈»

ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡81ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰ Ï·‡ . ∆»¿À«»ƒ¬»««¿ƒ«¬«
¯·BÚ82ÌeÓ dÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â ‰ÓÈÓz LÈc˜‰L B‡ , ≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»«»

‰¯eÓz ‰OBÚ BÊ È¯‰ - Úe·˜83. »«¬≈»¿»

אבר.80) מחוסר שהיה אינה 81)כגון דמים שקדושת
תמורה. הגוף.82)עושה קדושת משנה 83)שקדושה

הרי  קבוע, מום בה היה לא שהקדיש שבשעה שמכיוון שם,
טוב  וגו' יחליפנו "ולא התורה אמרה ועליו מעיקרו טוב הוא
יד:). (שם תמורה" עושה מעיקרו "טוב - בטוב" רע או ברע
זו  "הרי או זו", תמורת זו "הרי אמר אם דווקא זה וכל
של  משמעותה זו", תחת זו "הרי אמר אם  אבל זו". חליפי
אנו  לפדיון, שעומדת מום ובבעלת חילול, גם היא "תחת"
לוקה. ואינו לתמורה ולא נתכוון שלחילול דבריו, מפרשים

.ãéÌeÓ ÏÚ·a ÌÈÓz ¯ÈÓn‰ „Á‡84ÌeÓ ÏÚa B‡ ∆»«≈ƒ»ƒ¿««««
ÌÈÓ˙a85Ô‡ˆa ¯˜a ¯ÈÓ‰L B‡ ,86¯˜·a Ô‡ˆ B‡87, ¿»ƒ∆≈ƒ»»¿……¿»»

ÌÈfÚa ÌÈO·k B‡88ÌÈO·Îa ÌÈfÚ B‡89˙B·˜ B‡ , ¿»ƒ¿ƒƒƒƒƒ¿»ƒ¿≈
˙B·˜a ÌÈ¯ÎÊ B‡ ÌÈ¯ÎÊa90„Á‡ ¯ÈÓ‰L B‡ , ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈ƒ∆»

‰‡Óa91„Á‡a ‰‡Ó B‡92BÊa ÔÈa ˙Á‡ ˙·a ÔÈa , ¿≈»≈»¿∆»≈¿«««≈»
BÊ ¯Á‡93˙BÓ‰a‰ ÔÈÓk ÔÈ˜BÏÂ ,‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ¿««¿≈

¯ÈÓ‰L94. ∆≈ƒ

בעלת 84) ההקדש ובהמת תמימה החולין בהמת כלומר,
הוממה. כן ואחרי ההקדש בעת תמימה שהיתה וכגון מום,

קבוע,85) מום בעל אפילו מום, בעלת החולין בהמת
כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו תמימה. ההקדש ובהמת
(רע, בטוב" רע או ברע טוב אותו ימיר ולא יחליפנו "לא י)
הוא  והיה ימיר המר "ואם שם וכתיב מום) בעלת זה

קודש". יהיה או 86)ותמורתו בעז חולין של בקר המיר
שם). (משנה הקדש של בבקר 87)כבש חולין של צאן

הקדש. הקדש.88)של של בעזים חולין של כבשים
הקדש.89) של בכבשים חולין של אלו 90)עזים וכל

"ואם  שם) (ויקרא שכתוב ממה שם בברייתא למדו הדברים
בהמה. בשם נקראים אלו וכל בבהמה", בהמה ימיר המר

הקדש.91) של בהמות במאה חולין של אחת בהמה המיר
הקדש,92) של אחת בבהמה חולין של בהמות מאה המיר

ממה  גם ולמדו שמעון, כרבי ודלא שם במשנה קמא כתנא
נקראות  רבות בהמות ואף בבהמה", "בהמה (שם) שכתוב
רבה". "ובהמה יא) ד, (יונה שנאמר כמו יחיד, בלשון בהמה

אחר 93) בזו הקדש של באחד חולין של המאה את שהמיר
שמעון  ר' שאף לקיש ריש מדברי שם בגמרא נשמע כן זו,
המיר  שאם מודה באחד" אחד אלא ממירים "אין שאמר:
חכמים  דעת כן ואם תמורה, שתמורתו זה אחר בזה
זה. אחר בזה שממירים בוודאי - אחת בבת שממירין

כל 94) על לוקה אחת בבת שהממיר כז. בתמורה מפורש כן
הגופין  - אחת פעם רק שהמיר פי על ואף ובהמה בהמה
וכל  בנפרד. ואחד אחד כל על המיר כאילו ונחשב מחלקים
אבל  הקדש, של באחד חולין של מאה בהמיר אלא אינו זה
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אלא  לוקה אינו הקדש, של במאה חולין של אחד המיר אם
אחד.

.åè‰¯eÓz ‰OBÚ ‰¯eÓz‰ ÔÈ‡95˙BÓ‰a „ÏÂ ‡ÏÂ , ≈«¿»»¿»¿…¿«¿≈
Lc˜‰‰96‡e‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL .‰¯eÓz ‰OBÚ «∆¿≈∆¿»∆∆¡«¿»»

‡ÏÂ - 'B˙¯eÓ˙e' ,B„ÏÂ ‡ÏÂ - '‡e‰' ;B˙¯eÓ˙e¿»¿…¿»¿»¿…
‰Ó‰·a ¯ÈÓn‰ Ï·‡ .B˙¯eÓz ˙¯eÓz97¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁÂ ¿«¿»¬»«≈ƒƒ¿≈»¿»«¿≈ƒ

ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰¯eÓz Ôlk - ÛÏ‡ elÙ‡ ,¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁÂ da»¿»«¿≈ƒ¬ƒ∆∆À»¿»¿∆«
.e¯‡aL BÓk ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»¿∆≈«¿

עליה 95) וחלה הקדש בבהמת שהמירה חולין בהמת
חולין  בהמת בה המיר אם תמורה, עושה אינה - קדושה

יב. בתמורה משנה ונתעברה 96)אחרת, בהמה שהקדיש
אין  כשהקדישה מעוברת היתה (שאם וילדה שהוקדשה אחר
ט), הלכה להלן ראה קרבן, עצמו הוא אלא קרבן, וולד זה
חולין. בהמת בה המיר אם תמורה עושה הוולד אין

הקדש.97) בבהמת כלומר,

.æè‡ÏÂ ÌÈÓÏLa ÌÈ¯aÚ B‡ ÌÈ¯·È‡ ÔÈ¯ÈÓÓ ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈»ƒÀ»ƒƒ¿≈ƒ¿…
B‡ BÊ ‰Ó‰a ÏL dÏ‚¯ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .Ô‰a ÌÈÓÏL¿≈ƒ»∆≈«»≈«¿»∆¿≈»

BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz d„È98˙Áz BÊ ‰Ó‰a ¯aÚ ¯Ó‡L B‡ , »»««»∆»«À«¿≈»««
˙Áz BÊ ‰Ó‰a :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .‰¯eÓz dÈ‡ - BÊ ‰ÏBÚ»≈»¿»¿≈»≈¿≈»««
BÊ ‰Ó‰a :¯Ó‡L B‡ ,BÊ ‰ÏBÚ ÏL dÏ‚¯ B‡ d„È»»«¿»∆»∆»«¿≈»

‡hÁ ÏL d¯aÚ ˙Áz˙99‰¯eÓz dÈ‡ - BÊ100. ««À»»∆«»≈»¿»

אברים 98) שהם רגל או יד רבינו כתב בכוונה כי ייתכן
ראשה  או לבה אמר: אם אבל בהם, תלוייה הנשמה שאין
תמורה. תמורתו - זו עולה תחת זו בהמה של

של 99) דין לה שאין מעוברת כשהיתה שהקדישה המדובר,
ד  בפרק כמפורש קרבן, עצמה היא אלא קרבן", "וולד
כאן  מיעטו לא ולכן ו, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות
כן  ואחרי הקדישה אם אבל עובר, שהוא זמן כל אלא
אינו  שוולד טו) (הלכה למעלה רבינו כתב הרי נתעברה

משנה). (לחם תמורה ממה 100)עושה כן שלמדו אפשר
שלימה  משמע - בבהמה" "בהמה י) כז, (ויקרא שנאמר

ועוברים. אברים להוציא בשלימה,

.æéÌÈ‡ÏÎa ¯ÈÓn‰101‰Ù¯Ëa B‡102ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ103B‡ «≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈»¿≈…∆
ÌeËÓËa104ÒBÈ‚B¯c‡Â105‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ¿À¿¿«¿¿ƒ≈«¿À»»»

¯BÓÁa B‡ ÏÓ‚a ¯ÈÓ‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ106, ¬≈∆«¬≈∆¿ƒ∆≈ƒ¿»»«¬
Ôa¯˜ ÔÈÓa ÔÈ‡L ÈÙÏ107‰Ó .‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆≈¿ƒ»»¿»¿ƒ»≈∆«

ÌeÓ ÏÚ·Ï el‡ ÔÈa108Ôa¯˜ BÈÓa LÈ ÌeÓ ÏÚa ?109, ≈≈¿««««≈¿ƒ»¿»
Ôa¯˜ ÌÈÓa ÔÈ‡ el‡110. ≈≈¿ƒ»»¿»

ורחל 101) זכר) (=גדי מתיש שנולדה חולין בהמת
טריפה.102)(=כבשה). היתה החולין בהמת כלומר,

וחתכו 103) בלידתו אמו שנתקשתה וכגון חולין, בבהמת
החתך. דרך הוולד והוציאו האם של "שאין 104)דפנה

אטום  הוא אלא נקבות, אבר ולא זכרות אבר לא לו
נקבות 105)(=סתום)". אבר וגם זכרות אבר לו "שיש

נקבה". אם זכר אם ספק או 106)והוא הגמל במין שאין
אותם. ממירים ואין קרבים, שיהיו ראה 107)החמור

שכלאיים, אֿג הלכות מזבח איסורי מהלכות ג בפרק

למזבח. פסולים דופן ויוצא ואנדרוגינוס טומטום טריפה,
מעיקרה 108) קבוע מום בעלת חולין בהמת היתה שאם

תמורה. תמורתו הקדש, בהמת תחת תמורה היא הרי ואמר,
ובעל 109) תמימה, בהמה כגון קרבן שייך הבהמה במין

הוא  הרי - המזבח על להקריבו שאסור אף בעצמו מום
אדם. בני באכילת מין 110)מותר אינם תמימות שבהמות

כיוון  - עצמה בפני מין שאינה אף וטריפה עמם. אחד
טמאה. לבהמה היא דומה אדם בני באכילת שאסורה

.çéÚ·B¯‰111Úa¯p‰Â112ÌeÓ ÏÚ·k Ì‰ È¯‰ - »≈«¿«ƒ¿»¬≈≈¿««
‰¯eÓz ÔÈOBÚÂ113Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .114. ¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆

אשה.111) על שבא ידי 112)שור על שנבעלה בהמה
ושניהם  ממה אדם, בהקרבה אסורים והנרבע, הרובע ,

מן  לה' קרבן מכם יקריב כי "אדם ב) א, (ויקרא שנאמר
ודרשו  קרבנכם" את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה
את  להוציא בהמה, כל ולא הבהמה" "מן שם: בספרא
על  לנו שנודע וכגון כח. בתמורה הוא וכן והנרבע, הרובע
פי  על או בלבד אחד עד פי על שנרבעה או שרבע זה
נסקלת  הבהמה - עדים שני זה על העידו אם אבל הבעלים,

תמורה. עושה ואינה באכילה הם 113)ואסורה שהרי
באכילה. נעבד,114)מותרים זרה, לעבודה מוקצה כגון

באכילת  ואסורים בהקרבה שאסורים כלב, ומחיר זונה אתנן
אדם.

.èéÏÁ dÈˆÁÂ L„˜ dÈˆÁL ‰Ó‰a115‰OBÚ ‡Ï - ¿≈»∆∆¿»…∆¿∆¿»……»
‰¯eÓz116‰¯eÓz ˙ÈOÚ ‡ÏÂ117. ¿»¿…«¬≈¿»

השותפין 115) מן אחד והלך שותפין, שני של שהיתה כגון
שלו. החלק את בהמת 116)והקדיש בה התפיס אם

מחלק 117)חולין. הבהמה מחצית שתהיה אמר אם
שכתוב  משום הוא הדבר וטעם הקדש. בהמת תחת החולין
וצריך  בבהמה", בהמה ימיר המר "ואם י) כז, (ויקרא
כן  וכמו חולין. שכולה שלימה, חולין של הבהמה שתהיה

מחציתה. ולא כולה קדושה שהיא הקדש, של הבהמה

.ëe˙eÓiL ÔÈcL ˙B‡hÁ‰ Ïk118ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - »««»∆ƒ»∆»≈»ƒ
‰¯eÓz119da ÏtiL „Ú ‰Ú¯zL dÈcL ˙‡hÁ ÏÎÂ , ¿»¿»«»∆ƒ»∆ƒ¿∆«∆ƒ…»

¯În˙Â ÌeÓ120‰¯eÓz ‰OBÚ -121. ¿ƒ»≈»¿»

חטאת 118) חטאת, תמורת חטאת, וולד הן: המתות חטאות
שהבעלים  אחר ונמצאה שאבדה וחטאת בעליה, שמתו

אחרת. בחטאת למות 119)נתכפרו עומדים שהם ומשום
מקובצת  (שיטה תמורה עושים ואינם מהם הקדושה פרחה
נוסף  טעם יש חטאת ותמורת חטאת ובוולד שם), תמורה
עושה  התמורה "שאין טו) (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו

תמורה". עושה הקדש בהמות וולד ולא ראה 120)תמורה
אינן  חטאות שכמה המוקדשין פסולי מהלכות ד בפרק
ומביא  ונמכרות מום, בהן שיפול עד רועות אלא מתות

אחרות. קדושה 121)בדמיהן היא שהרי כב. שם משנה
על  להיקרב עתידים ודמיה כ.) (תמורה הגוף קדושת

המזבח.

.àë- BÓL‡Ï B‡ B˙ÏBÚÏ B‡ BÁÒÙÏ ‰·˜ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»«¬»
‰¯eÓz ‰OBÚ122·¯wÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;123, »¿»««ƒ∆≈»¿ƒƒ»≈
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ÌÈÓÈÓz Ì‰ È¯‰Â ÌÈÓc ˙M„˜Ï e„¯ÈÂ ÏÈ‡B‰124- ƒ¿»¿ƒ¿À«»ƒ«¬≈≈¿ƒƒ
¯ÈÚO LÈ¯Ùn‰ Ï·‡ .Ûeb‰ ˙M„˜Ï e„¯È125,B˙‡hÁÏ »¿ƒ¿À««¬»««¿ƒ»ƒ¿«»

‡ÈOÂ126‰¯ÈÚO LÈ¯Ù‰L127ÏB„b Ô‰ÎÂ ,B˙‡hÁÏ ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«»¿…≈»
B˙‡hÁÏ ‰¯t LÈ¯Ù‰L128;‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿ƒ»»¿«»≈»ƒ¿»

elÙ‡Â ÏÏk ‰Lc˜˙ ‡Ï - ˙B‡hÁa ‰pLÓ‰ ÏkL∆»«¿«∆««»…ƒ¿«¿»¿»«¬ƒ
ÌÈÓc ˙M„˜129ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿À«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈

.ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ

בברייתא 122) כרבנן חולין, בהמת בהם התפיס אם
יט: בתמורה אלא 123)שהובאה קרבים אינם שכולם

קרבן  לעניין א הלכה פסח קרבן מהלכות א בפרק ראה זכר,
לעניין  חֿי הלכות הקרבנות מעשה מהלכות א ובפרק פסח.

ואשם. תמורה.124)עולה עושה אינו מום בעל אבל
הקרבנות 125) מעשה מהלכות א בפרק וראה העזים. מן זכר

הצאן. מן נקבה רק באה ליחיד חטאת קרבן כי טו, הלכה
נשיא 127)שחטא.126) של וחטאתו העזים. מן נקבה

זכר. עזים שעיר הקרבנות 128)הוא מעשה בהלכות ראה
לחטאת. פר הכיפורים ביום מביא הגדול הכהן כי שם,

חולין.129) בהמת להתפיס יכול אינו וממילא

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
.à‰¯eÓz‰2˙Ó‰a ÏÚ Ôa¯w‰ ÏÚa ¯Ó‡iL ‡e‰ «¿»∆…««««»¿»«∆¡«

BÊ È¯‰ :BÏ LiL ÔÈlÁ3BÊ ˙Áz4˙ÙÈÏÁ BÊ È¯‰ B‡ , Àƒ∆≈¬≈««¬≈¬ƒ«
BÊ5˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¿≈»ƒ«ƒ»«¬≈«««»

‰¯eÓz ‡È‰L - BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz B‡ BÊ6:¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ««»∆ƒ¿»¿≈ƒ»«
˙Áz B‡ ˙Èa‰ CB˙a ÈÏ LiL ˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰¬≈«««»∆≈ƒ¿««ƒ««
‡e‰Â .‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ LiL ‰ÏBÚ»∆≈ƒƒ¿¿ƒ¬≈¿»¿

BÏ LiL7lÁ ˙Ó‰a ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BÊ È¯‰ :ÔÈ ∆≈¬»ƒ»««∆¡«Àƒ¬≈
‰ÏBÚ ˙Áz8˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ B‡9¯Ó‡ ‡Ï - ««»¬≈«««»…»«

ÌeÏk10BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .11- ¿¿≈ƒ»«¬≈¿À∆∆«
‰¯eÓz dÈ‡12. ≈»¿»

התמורה.1) היא איך א 2)יבאר בפרק למעלה שאמרנו
תמורה. ותמורתו לוקה העובר וכל להמיר, שאסור

החולין.3) שהוא 4)בהמת כלומר, ההקדש. בהמת
כו: תמורה במשנה והוא בהקדש, החולין את מתפיס
חילול  אינו "תחת" של שהמובן שם, בגמרא אביי ומפרש
"ואם  כג) יג, (ויקרא שכתוב ממה כן ולמדו התפסה, אלא
"זו  מפורש אמר שלא ואףֿעלֿפי הבהרת". תעמוד תחתיה
- הקדש והיא זו תחת שאמר כיון - זו" הקדש בהמת תחת
כשההקדש  דוקא זה וכל להלן. וראה תמורה, תמורתו
- זו" תחת "זו ואמר מום, בעלת ההקדש אם אבל תמימה,
להלן  ראה לוקה. ואינו לתמורה ולא לחילול נתכוון בוודאי

יג. הלכה פ"א ולמעלה ג, זה 5)הלכה וגם שם. במשנה
ולא  יחליפנו "לא י) כז, (ויקרא כתוב שהרי תמורה, לשון

אותו". שבוודאי 6)ימיר הקרבן, שם מפורש שהזכיר
כז:). שם (משנה תמורה שם.7)תמורתו במשנה זה גם

מסויימת.8) עולה הזכיר ולא הזכיר 9)סתם ולא סתם
מסויימת. מה 10)חטאת בזה, "והטעם שם, במשנה

שם), (ויקרא אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא רחמנא שאמר
(רבינו  תמורתו" עושה ואז ומיוחד, ידוע הקדש שיהיה עד

שם). המשנה פדיון.11)בפירוש לשון הוא חילול
אמר 12) לא חילול, בלשון שאמר שכיון כו: שם משנה

(רש"י  לחולין יוצאת תמימה הקדש בהמת שאין כלום,
שם).

.áÂÈÙÏ eÈ‰13Lc˜‰ ˙Á‡Â ÔÈlÁ ˙Á‡ ,˙BÓ‰a ÈzL »¿»»¿≈¿≈««Àƒ¿««∆¿≈
ÌeÓ da ÏÙpL14:¯Ó‡Â ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÏÚ B„È ÁÈp‰ , ∆»«»ƒƒ«»«∆¡«Àƒ¿»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰15‰˜BÏÂ16B„È ÁÈp‰ . ¬≈««¬≈¿»¿∆ƒƒ«»
‰Ê È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â L„w‰ ˙Ó‰a ÏÚ«∆¡««…∆¿»«¬≈««¬≈∆
‡l‡ ,‰¯eÓz BÊ ÔÈ‡Â ,ÔÈlÁ‰ ˙Ó‰a ÏÚ dÏlÁƒ¿»«∆¡««Àƒ¿≈¿»∆»

‰Ó‰a‰ BÊa ÌeÓ ˙ÏÚa ‰„BÙk17. ¿∆«¬«¿«¿≈»

כז.13) שהמקדיש 14)שם יג הלכה פ"א למעלה ראה
עושה  זו הרי קבוע, מום לה נולד ואח"כ תמימה בהמה

התכוון 15)תמורה. ודאי החולין, על ידו שהניח שכיון
כאומר  זה והרי הקודש, את לחלל ולא החולין, את לקדש

זו. תמורת זו ימיר 16)הרי ולא יחליפנו "לא משום
א. הלכה פ"א למעלה ראה ידו 17)אותו", שהניח שכיון

מום  בה שנפל ההקדש את לחלל כוונתו בוודאי ההקדש, על
חילול, לשון גם הוא "תחת" של שהמובן החולין, בהמת על
(שם  זהב" אביא הנחושת "תחת יז) ס, (ישעיה שכתוב כמו

בגמרא).

.âÔ‰Ó ˙Á‡Â ,ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙BÓ‰a LÏL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»»¿≈»¿≈ƒ¿≈«¿««≈∆
ÌeÓ ˙ÏÚa18ÔBÈ„ÙÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰L19LÏLÂ , «¬«∆¬≈ƒ∆∆¿ƒ¿¿»

el‡ ˙Áz el‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÔÈlÁ ˙BÓÈÓz ˙BÓ‰a20 ¿≈¿ƒÀƒ¿»«¬≈≈««≈
˙BÓÈÓz‰ ÌÈzL ˙Áz ÔÈlÁ‰ ÔÓ ÌÈzL È¯‰ -¬≈¿«ƒƒ«Àƒ««¿«ƒ«¿ƒ
‰Ó‰a‰Â ;ÌÈzL Ì‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰¯eÓz Ô˙¯eÓz¿»»¿»¿∆¬≈∆¿«ƒ¿«¿≈»

‰ÈÏÚ ‰ÏlÁ˙pL ÌeÓ ˙ÏÚa ˙Áz ‡È‰ ˙ÈLÈÏM‰21, «¿ƒƒƒ«««¬«∆ƒ¿«¿»»∆»
ÂÈÙÏ LiL ÔÂÈkL .da ¯ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏe¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆≈»∆≈¿»»

‰¯eÓz‰ ‡È‰Â ,¯eq‡ C¯c22‡e‰Â ,¯z‰ C¯„Â , ∆∆ƒ¿ƒ«¿»¿∆∆∆≈¿
ÏelÁ‰23¯z‰‰ ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ - «ƒ¬»»ƒ∆≈»»«ƒ««∆≈

¯eq‡‰ ‰OBÚÂ24LÏL ‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿∆»ƒ¿ƒ»≈∆»
˙Bi˜ÏÓ25˙Áz el‡ ˙BÓ‰a ¯OÚ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆¿≈≈««

ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ,el‡ ˙BÓ‰a ¯OÚ26BÈ‡ - ∆∆¿≈≈¿««≈∆«¬«≈
˙È¯ÈOÚ‰ ‰Ó‰a‰L ;˙Bi˜ÏÓ ÚLz ‡l‡ ‰˜BÏ27 ∆∆»≈««¿ƒ∆«¿≈»»¬ƒƒ

da ¯ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏ28˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡L . ¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆««ƒ∆À¿«
‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓa ‰Ê29- ¯z‰ C¯c ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ∆¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»∆∆∆≈

¯eq‡‰ ‰OBÚÂ ¯z‰‰ ¯·c ÁÈpÓ BÈ‡30˙BÓ‰· ÈzL . ≈«ƒ«¿««∆≈¿∆»ƒ¿≈¿≈
ÏL ˙BÓ‰· ÈzLe ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈¿««≈∆«¬«¿≈¿≈∆
˙Áz el‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ÔÈlÁÀƒ¿««≈∆«¬«¿»«¬≈≈««
,˙Á‡ ‰˜BÏÂ ‰ÓÈÓz‰ ˙¯eÓz ‰ÓÈÓz‰ È¯‰ - el‡≈¬≈«¿ƒ»¿««¿ƒ»¿∆««

ÁÓ Ìen‰ ˙ÏÚ·eÌen‰ ˙ÏÚa ÏÚ ˙Ïl31BÈ‡L ; «¬««¿À∆∆««¬««∆≈
.¯eq‡‰ ‰OBÚÂ ¯z‰‰ ÁÈpÓ«ƒ««∆≈¿∆»ƒ

ראה 18) תמורה, שעושה שהוקדשה, לאחר שהוממה אע"פ
יג. הלכה פ"א איסורי 19)למעלה מהלכות בפ"א ראה

י. הלכה על 20)מזבח ולא החולין על ידו הניח ולא
כז. תמורה רש"י ראה יצאה 21)ההקדש, המום שבעלת

תחתה. נתקדשה והחולין החולין 22)לחולין, את להתפיס
ולא  יחליפנו "לא שנאמר כמו כן, לעשות שאסור בהקדש,
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אלא  לוקה אינו הקדש, של במאה חולין של אחד המיר אם
אחד.

.åè‰¯eÓz ‰OBÚ ‰¯eÓz‰ ÔÈ‡95˙BÓ‰a „ÏÂ ‡ÏÂ , ≈«¿»»¿»¿…¿«¿≈
Lc˜‰‰96‡e‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL .‰¯eÓz ‰OBÚ «∆¿≈∆¿»∆∆¡«¿»»

‡ÏÂ - 'B˙¯eÓ˙e' ,B„ÏÂ ‡ÏÂ - '‡e‰' ;B˙¯eÓ˙e¿»¿…¿»¿»¿…
‰Ó‰·a ¯ÈÓn‰ Ï·‡ .B˙¯eÓz ˙¯eÓz97¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁÂ ¿«¿»¬»«≈ƒƒ¿≈»¿»«¿≈ƒ

ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰¯eÓz Ôlk - ÛÏ‡ elÙ‡ ,¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁÂ da»¿»«¿≈ƒ¬ƒ∆∆À»¿»¿∆«
.e¯‡aL BÓk ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»¿∆≈«¿

עליה 95) וחלה הקדש בבהמת שהמירה חולין בהמת
חולין  בהמת בה המיר אם תמורה, עושה אינה - קדושה

יב. בתמורה משנה ונתעברה 96)אחרת, בהמה שהקדיש
אין  כשהקדישה מעוברת היתה (שאם וילדה שהוקדשה אחר
ט), הלכה להלן ראה קרבן, עצמו הוא אלא קרבן, וולד זה
חולין. בהמת בה המיר אם תמורה עושה הוולד אין

הקדש.97) בבהמת כלומר,

.æè‡ÏÂ ÌÈÓÏLa ÌÈ¯aÚ B‡ ÌÈ¯·È‡ ÔÈ¯ÈÓÓ ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈»ƒÀ»ƒƒ¿≈ƒ¿…
B‡ BÊ ‰Ó‰a ÏL dÏ‚¯ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .Ô‰a ÌÈÓÏL¿≈ƒ»∆≈«»≈«¿»∆¿≈»

BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz d„È98˙Áz BÊ ‰Ó‰a ¯aÚ ¯Ó‡L B‡ , »»««»∆»«À«¿≈»««
˙Áz BÊ ‰Ó‰a :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .‰¯eÓz dÈ‡ - BÊ ‰ÏBÚ»≈»¿»¿≈»≈¿≈»««
BÊ ‰Ó‰a :¯Ó‡L B‡ ,BÊ ‰ÏBÚ ÏL dÏ‚¯ B‡ d„È»»«¿»∆»∆»«¿≈»

‡hÁ ÏL d¯aÚ ˙Áz˙99‰¯eÓz dÈ‡ - BÊ100. ««À»»∆«»≈»¿»

אברים 98) שהם רגל או יד רבינו כתב בכוונה כי ייתכן
ראשה  או לבה אמר: אם אבל בהם, תלוייה הנשמה שאין
תמורה. תמורתו - זו עולה תחת זו בהמה של

של 99) דין לה שאין מעוברת כשהיתה שהקדישה המדובר,
ד  בפרק כמפורש קרבן, עצמה היא אלא קרבן", "וולד
כאן  מיעטו לא ולכן ו, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות
כן  ואחרי הקדישה אם אבל עובר, שהוא זמן כל אלא
אינו  שוולד טו) (הלכה למעלה רבינו כתב הרי נתעברה

משנה). (לחם תמורה ממה 100)עושה כן שלמדו אפשר
שלימה  משמע - בבהמה" "בהמה י) כז, (ויקרא שנאמר

ועוברים. אברים להוציא בשלימה,

.æéÌÈ‡ÏÎa ¯ÈÓn‰101‰Ù¯Ëa B‡102ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ103B‡ «≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈»¿≈…∆
ÌeËÓËa104ÒBÈ‚B¯c‡Â105‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ¿À¿¿«¿¿ƒ≈«¿À»»»

¯BÓÁa B‡ ÏÓ‚a ¯ÈÓ‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ106, ¬≈∆«¬≈∆¿ƒ∆≈ƒ¿»»«¬
Ôa¯˜ ÔÈÓa ÔÈ‡L ÈÙÏ107‰Ó .‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆≈¿ƒ»»¿»¿ƒ»≈∆«

ÌeÓ ÏÚ·Ï el‡ ÔÈa108Ôa¯˜ BÈÓa LÈ ÌeÓ ÏÚa ?109, ≈≈¿««««≈¿ƒ»¿»
Ôa¯˜ ÌÈÓa ÔÈ‡ el‡110. ≈≈¿ƒ»»¿»

ורחל 101) זכר) (=גדי מתיש שנולדה חולין בהמת
טריפה.102)(=כבשה). היתה החולין בהמת כלומר,

וחתכו 103) בלידתו אמו שנתקשתה וכגון חולין, בבהמת
החתך. דרך הוולד והוציאו האם של "שאין 104)דפנה

אטום  הוא אלא נקבות, אבר ולא זכרות אבר לא לו
נקבות 105)(=סתום)". אבר וגם זכרות אבר לו "שיש

נקבה". אם זכר אם ספק או 106)והוא הגמל במין שאין
אותם. ממירים ואין קרבים, שיהיו ראה 107)החמור

שכלאיים, אֿג הלכות מזבח איסורי מהלכות ג בפרק

למזבח. פסולים דופן ויוצא ואנדרוגינוס טומטום טריפה,
מעיקרה 108) קבוע מום בעלת חולין בהמת היתה שאם

תמורה. תמורתו הקדש, בהמת תחת תמורה היא הרי ואמר,
ובעל 109) תמימה, בהמה כגון קרבן שייך הבהמה במין

הוא  הרי - המזבח על להקריבו שאסור אף בעצמו מום
אדם. בני באכילת מין 110)מותר אינם תמימות שבהמות

כיוון  - עצמה בפני מין שאינה אף וטריפה עמם. אחד
טמאה. לבהמה היא דומה אדם בני באכילת שאסורה

.çéÚ·B¯‰111Úa¯p‰Â112ÌeÓ ÏÚ·k Ì‰ È¯‰ - »≈«¿«ƒ¿»¬≈≈¿««
‰¯eÓz ÔÈOBÚÂ113Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .114. ¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆

אשה.111) על שבא ידי 112)שור על שנבעלה בהמה
ושניהם  ממה אדם, בהקרבה אסורים והנרבע, הרובע ,

מן  לה' קרבן מכם יקריב כי "אדם ב) א, (ויקרא שנאמר
ודרשו  קרבנכם" את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה
את  להוציא בהמה, כל ולא הבהמה" "מן שם: בספרא
על  לנו שנודע וכגון כח. בתמורה הוא וכן והנרבע, הרובע
פי  על או בלבד אחד עד פי על שנרבעה או שרבע זה
נסקלת  הבהמה - עדים שני זה על העידו אם אבל הבעלים,

תמורה. עושה ואינה באכילה הם 113)ואסורה שהרי
באכילה. נעבד,114)מותרים זרה, לעבודה מוקצה כגון

באכילת  ואסורים בהקרבה שאסורים כלב, ומחיר זונה אתנן
אדם.

.èéÏÁ dÈˆÁÂ L„˜ dÈˆÁL ‰Ó‰a115‰OBÚ ‡Ï - ¿≈»∆∆¿»…∆¿∆¿»……»
‰¯eÓz116‰¯eÓz ˙ÈOÚ ‡ÏÂ117. ¿»¿…«¬≈¿»

השותפין 115) מן אחד והלך שותפין, שני של שהיתה כגון
שלו. החלק את בהמת 116)והקדיש בה התפיס אם

מחלק 117)חולין. הבהמה מחצית שתהיה אמר אם
שכתוב  משום הוא הדבר וטעם הקדש. בהמת תחת החולין
וצריך  בבהמה", בהמה ימיר המר "ואם י) כז, (ויקרא
כן  וכמו חולין. שכולה שלימה, חולין של הבהמה שתהיה

מחציתה. ולא כולה קדושה שהיא הקדש, של הבהמה

.ëe˙eÓiL ÔÈcL ˙B‡hÁ‰ Ïk118ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - »««»∆ƒ»∆»≈»ƒ
‰¯eÓz119da ÏtiL „Ú ‰Ú¯zL dÈcL ˙‡hÁ ÏÎÂ , ¿»¿»«»∆ƒ»∆ƒ¿∆«∆ƒ…»

¯În˙Â ÌeÓ120‰¯eÓz ‰OBÚ -121. ¿ƒ»≈»¿»

חטאת 118) חטאת, תמורת חטאת, וולד הן: המתות חטאות
שהבעלים  אחר ונמצאה שאבדה וחטאת בעליה, שמתו

אחרת. בחטאת למות 119)נתכפרו עומדים שהם ומשום
מקובצת  (שיטה תמורה עושים ואינם מהם הקדושה פרחה
נוסף  טעם יש חטאת ותמורת חטאת ובוולד שם), תמורה
עושה  התמורה "שאין טו) (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו

תמורה". עושה הקדש בהמות וולד ולא ראה 120)תמורה
אינן  חטאות שכמה המוקדשין פסולי מהלכות ד בפרק
ומביא  ונמכרות מום, בהן שיפול עד רועות אלא מתות

אחרות. קדושה 121)בדמיהן היא שהרי כב. שם משנה
על  להיקרב עתידים ודמיה כ.) (תמורה הגוף קדושת

המזבח.

.àë- BÓL‡Ï B‡ B˙ÏBÚÏ B‡ BÁÒÙÏ ‰·˜ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»«¬»
‰¯eÓz ‰OBÚ122·¯wÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;123, »¿»««ƒ∆≈»¿ƒƒ»≈
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ÌÈÓÈÓz Ì‰ È¯‰Â ÌÈÓc ˙M„˜Ï e„¯ÈÂ ÏÈ‡B‰124- ƒ¿»¿ƒ¿À«»ƒ«¬≈≈¿ƒƒ
¯ÈÚO LÈ¯Ùn‰ Ï·‡ .Ûeb‰ ˙M„˜Ï e„¯È125,B˙‡hÁÏ »¿ƒ¿À««¬»««¿ƒ»ƒ¿«»

‡ÈOÂ126‰¯ÈÚO LÈ¯Ù‰L127ÏB„b Ô‰ÎÂ ,B˙‡hÁÏ ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«»¿…≈»
B˙‡hÁÏ ‰¯t LÈ¯Ù‰L128;‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿ƒ»»¿«»≈»ƒ¿»

elÙ‡Â ÏÏk ‰Lc˜˙ ‡Ï - ˙B‡hÁa ‰pLÓ‰ ÏkL∆»«¿«∆««»…ƒ¿«¿»¿»«¬ƒ
ÌÈÓc ˙M„˜129ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿À«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈

.ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ

בברייתא 122) כרבנן חולין, בהמת בהם התפיס אם
יט: בתמורה אלא 123)שהובאה קרבים אינם שכולם

קרבן  לעניין א הלכה פסח קרבן מהלכות א בפרק ראה זכר,
לעניין  חֿי הלכות הקרבנות מעשה מהלכות א ובפרק פסח.

ואשם. תמורה.124)עולה עושה אינו מום בעל אבל
הקרבנות 125) מעשה מהלכות א בפרק וראה העזים. מן זכר

הצאן. מן נקבה רק באה ליחיד חטאת קרבן כי טו, הלכה
נשיא 127)שחטא.126) של וחטאתו העזים. מן נקבה

זכר. עזים שעיר הקרבנות 128)הוא מעשה בהלכות ראה
לחטאת. פר הכיפורים ביום מביא הגדול הכהן כי שם,

חולין.129) בהמת להתפיס יכול אינו וממילא

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
.à‰¯eÓz‰2˙Ó‰a ÏÚ Ôa¯w‰ ÏÚa ¯Ó‡iL ‡e‰ «¿»∆…««««»¿»«∆¡«

BÊ È¯‰ :BÏ LiL ÔÈlÁ3BÊ ˙Áz4˙ÙÈÏÁ BÊ È¯‰ B‡ , Àƒ∆≈¬≈««¬≈¬ƒ«
BÊ5˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¿≈»ƒ«ƒ»«¬≈«««»

‰¯eÓz ‡È‰L - BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz B‡ BÊ6:¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ««»∆ƒ¿»¿≈ƒ»«
˙Áz B‡ ˙Èa‰ CB˙a ÈÏ LiL ˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰¬≈«««»∆≈ƒ¿««ƒ««
‡e‰Â .‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ LiL ‰ÏBÚ»∆≈ƒƒ¿¿ƒ¬≈¿»¿

BÏ LiL7lÁ ˙Ó‰a ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BÊ È¯‰ :ÔÈ ∆≈¬»ƒ»««∆¡«Àƒ¬≈
‰ÏBÚ ˙Áz8˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ B‡9¯Ó‡ ‡Ï - ««»¬≈«««»…»«

ÌeÏk10BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .11- ¿¿≈ƒ»«¬≈¿À∆∆«
‰¯eÓz dÈ‡12. ≈»¿»

התמורה.1) היא איך א 2)יבאר בפרק למעלה שאמרנו
תמורה. ותמורתו לוקה העובר וכל להמיר, שאסור

החולין.3) שהוא 4)בהמת כלומר, ההקדש. בהמת
כו: תמורה במשנה והוא בהקדש, החולין את מתפיס
חילול  אינו "תחת" של שהמובן שם, בגמרא אביי ומפרש
"ואם  כג) יג, (ויקרא שכתוב ממה כן ולמדו התפסה, אלא
"זו  מפורש אמר שלא ואףֿעלֿפי הבהרת". תעמוד תחתיה
- הקדש והיא זו תחת שאמר כיון - זו" הקדש בהמת תחת
כשההקדש  דוקא זה וכל להלן. וראה תמורה, תמורתו
- זו" תחת "זו ואמר מום, בעלת ההקדש אם אבל תמימה,
להלן  ראה לוקה. ואינו לתמורה ולא לחילול נתכוון בוודאי

יג. הלכה פ"א ולמעלה ג, זה 5)הלכה וגם שם. במשנה
ולא  יחליפנו "לא י) כז, (ויקרא כתוב שהרי תמורה, לשון

אותו". שבוודאי 6)ימיר הקרבן, שם מפורש שהזכיר
כז:). שם (משנה תמורה שם.7)תמורתו במשנה זה גם

מסויימת.8) עולה הזכיר ולא הזכיר 9)סתם ולא סתם
מסויימת. מה 10)חטאת בזה, "והטעם שם, במשנה

שם), (ויקרא אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא רחמנא שאמר
(רבינו  תמורתו" עושה ואז ומיוחד, ידוע הקדש שיהיה עד

שם). המשנה פדיון.11)בפירוש לשון הוא חילול
אמר 12) לא חילול, בלשון שאמר שכיון כו: שם משנה

(רש"י  לחולין יוצאת תמימה הקדש בהמת שאין כלום,
שם).

.áÂÈÙÏ eÈ‰13Lc˜‰ ˙Á‡Â ÔÈlÁ ˙Á‡ ,˙BÓ‰a ÈzL »¿»»¿≈¿≈««Àƒ¿««∆¿≈
ÌeÓ da ÏÙpL14:¯Ó‡Â ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÏÚ B„È ÁÈp‰ , ∆»«»ƒƒ«»«∆¡«Àƒ¿»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰15‰˜BÏÂ16B„È ÁÈp‰ . ¬≈««¬≈¿»¿∆ƒƒ«»
‰Ê È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â L„w‰ ˙Ó‰a ÏÚ«∆¡««…∆¿»«¬≈««¬≈∆
‡l‡ ,‰¯eÓz BÊ ÔÈ‡Â ,ÔÈlÁ‰ ˙Ó‰a ÏÚ dÏlÁƒ¿»«∆¡««Àƒ¿≈¿»∆»

‰Ó‰a‰ BÊa ÌeÓ ˙ÏÚa ‰„BÙk17. ¿∆«¬«¿«¿≈»

כז.13) שהמקדיש 14)שם יג הלכה פ"א למעלה ראה
עושה  זו הרי קבוע, מום לה נולד ואח"כ תמימה בהמה

התכוון 15)תמורה. ודאי החולין, על ידו שהניח שכיון
כאומר  זה והרי הקודש, את לחלל ולא החולין, את לקדש

זו. תמורת זו ימיר 16)הרי ולא יחליפנו "לא משום
א. הלכה פ"א למעלה ראה ידו 17)אותו", שהניח שכיון

מום  בה שנפל ההקדש את לחלל כוונתו בוודאי ההקדש, על
חילול, לשון גם הוא "תחת" של שהמובן החולין, בהמת על
(שם  זהב" אביא הנחושת "תחת יז) ס, (ישעיה שכתוב כמו

בגמרא).

.âÔ‰Ó ˙Á‡Â ,ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙BÓ‰a LÏL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»»¿≈»¿≈ƒ¿≈«¿««≈∆
ÌeÓ ˙ÏÚa18ÔBÈ„ÙÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰L19LÏLÂ , «¬«∆¬≈ƒ∆∆¿ƒ¿¿»

el‡ ˙Áz el‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÔÈlÁ ˙BÓÈÓz ˙BÓ‰a20 ¿≈¿ƒÀƒ¿»«¬≈≈««≈
˙BÓÈÓz‰ ÌÈzL ˙Áz ÔÈlÁ‰ ÔÓ ÌÈzL È¯‰ -¬≈¿«ƒƒ«Àƒ««¿«ƒ«¿ƒ
‰Ó‰a‰Â ;ÌÈzL Ì‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰¯eÓz Ô˙¯eÓz¿»»¿»¿∆¬≈∆¿«ƒ¿«¿≈»

‰ÈÏÚ ‰ÏlÁ˙pL ÌeÓ ˙ÏÚa ˙Áz ‡È‰ ˙ÈLÈÏM‰21, «¿ƒƒƒ«««¬«∆ƒ¿«¿»»∆»
ÂÈÙÏ LiL ÔÂÈkL .da ¯ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏe¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆≈»∆≈¿»»

‰¯eÓz‰ ‡È‰Â ,¯eq‡ C¯c22‡e‰Â ,¯z‰ C¯„Â , ∆∆ƒ¿ƒ«¿»¿∆∆∆≈¿
ÏelÁ‰23¯z‰‰ ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ - «ƒ¬»»ƒ∆≈»»«ƒ««∆≈

¯eq‡‰ ‰OBÚÂ24LÏL ‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿∆»ƒ¿ƒ»≈∆»
˙Bi˜ÏÓ25˙Áz el‡ ˙BÓ‰a ¯OÚ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆¿≈≈««

ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ,el‡ ˙BÓ‰a ¯OÚ26BÈ‡ - ∆∆¿≈≈¿««≈∆«¬«≈
˙È¯ÈOÚ‰ ‰Ó‰a‰L ;˙Bi˜ÏÓ ÚLz ‡l‡ ‰˜BÏ27 ∆∆»≈««¿ƒ∆«¿≈»»¬ƒƒ

da ¯ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏ28˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡L . ¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆««ƒ∆À¿«
‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓa ‰Ê29- ¯z‰ C¯c ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ∆¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»∆∆∆≈

¯eq‡‰ ‰OBÚÂ ¯z‰‰ ¯·c ÁÈpÓ BÈ‡30˙BÓ‰· ÈzL . ≈«ƒ«¿««∆≈¿∆»ƒ¿≈¿≈
ÏL ˙BÓ‰· ÈzLe ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈¿««≈∆«¬«¿≈¿≈∆
˙Áz el‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ÔÈlÁÀƒ¿««≈∆«¬«¿»«¬≈≈««
,˙Á‡ ‰˜BÏÂ ‰ÓÈÓz‰ ˙¯eÓz ‰ÓÈÓz‰ È¯‰ - el‡≈¬≈«¿ƒ»¿««¿ƒ»¿∆««

ÁÓ Ìen‰ ˙ÏÚ·eÌen‰ ˙ÏÚa ÏÚ ˙Ïl31BÈ‡L ; «¬««¿À∆∆««¬««∆≈
.¯eq‡‰ ‰OBÚÂ ¯z‰‰ ÁÈpÓ«ƒ««∆≈¿∆»ƒ

ראה 18) תמורה, שעושה שהוקדשה, לאחר שהוממה אע"פ
יג. הלכה פ"א איסורי 19)למעלה מהלכות בפ"א ראה

י. הלכה על 20)מזבח ולא החולין על ידו הניח ולא
כז. תמורה רש"י ראה יצאה 21)ההקדש, המום שבעלת

תחתה. נתקדשה והחולין החולין 22)לחולין, את להתפיס
ולא  יחליפנו "לא שנאמר כמו כן, לעשות שאסור בהקדש,
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אותו". חולין.23)ימיר בבהמת ההקדש את לפדות
ושוב 24) אביי. של השלישית הבעיא היא כז. בתמורה

ועובר  היתר של דרך מניח אדם שאין אםֿתמציֿלומר אמר:
שבאותו  אע"פ בהיתר, לעשות שיכול כל איסור, של  לדרך
של  דעתו וידועה האיסור. על פעמיים עובר הוא מעמד

לבעיא. פשיטות זוהי כי מלקיות 25)רבינו שתי כיֿאם
של  הבהמות בשתי שהתפיס התמימות הבהמות שתי על

הרביעית 26)ההקדש. ושם הבעיא שם, בתמורה אביי של
בהמות" "עשר כאן מביא ורבינו בהמות", "ארבע הגירסא
(קרית  יותר הדין והוא דוקא, לאו "ארבע" שבוודאי משום

כאן). מום.27)ספר בעלת מום 28)שהיא שבעלת כיון
בפדיון. לחולין יותר 29)יוצאת שעבר אע"פ כלומר,

כלל  נתכוון שלא לומר מקום ויש איסור, על פעמים משלש
אותה. להמיר אלא בעיא 30)לחללה היא שם, בתמורה

על  מלקין שאין משום להקל, רבינו בה ופסק נפשטה. שלא
והרי  המום בעלת נתחללה לא כן, ואם (כסףֿמשנה). הספק

רוקח. במעשה וראה מספק, בקדושתה שם 31)היא
לומר, תרצה אם ואומר, אביי. של השניה הבעיא בתמורה
בהמות  בג' הדין מה איסור, ועושה היתר מניח אדם שאין
שהוחזק  בהמות, בד' הדין מה שאל ואחריֿזה וכו'.
את  הפך שהרי עיון, צריכים רבינו דברי כן, ואם במלקיות.
בהמות, עשר של הדין את מקודם וכתב הדברים, סדר
במלקיות, הוחזק שלא בהמות, בשתי כן, אם לקולא. ופסקו

(לחםֿמשנה). לתמורה ולא לחילול כוונתן בוודאי

.ãÂÈ¯·c - ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚ ˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈¿«»¿»ƒ¿»»
ÌÈÓi˜32¯În˙Â ,33‰ÏBÚ ˙¯eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁa ‡È·ÈÂ «»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ«¬ƒ»∆»¿«»

ÌÈÓÏL ˙¯eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁ·e34˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ . «¬ƒ»∆»¿«¿»ƒ»«¬≈¿«
‰lÁzÓ CÎÏ Ôek˙ Ì‡ ,ÌÈÓÏL ˙¯eÓ˙e ‰ÏBÚ35- »¿«¿»ƒƒƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ»

ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c36‡l‡ ‰lÁza Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»»«»ƒ¿ƒ…ƒ¿«≈«¿ƒ»∆»
ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÏL ˙¯eÓz ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰ÏBÚ ˙¯eÓ˙Ïƒ¿«»¿»«¿»«¿«¿»ƒ««
ÔBLÏ ‡l‡ ÔÈOÙBz ÔÈ‡ - ¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁL Ètƒ∆»«¿¿≈ƒ≈¿ƒ∆»»

„·Ïa ‰ÏBÚ ˙¯eÓz ‡È‰ È¯‰Â ,ÔBL‡¯37. ƒ«¬≈ƒ¿«»ƒ¿«

לכך 32) שבוודאי לשניהם, נתכוון אם בדיקה צריך אין בזה
בזה  מודה ראשון" לשון "תפוס שסובר מי ואף נתכוון.
עולה  זה לאדם לו שהיו כאן, והמדובר כו.). (תמורה
כמו  בביתו, ושלמים עולה לו שהיו או לפניו, ושלמים
ג, משנה פ"ה תמורה (תוי"ט א הלכה למעלה רבינו שכתב

כאן). רוקח מום,33)ומעשה בה שיפול לאחר כלומר,
שם. לרבינו המשנה בפירוש וראה כו. כדין 34)תמורה

מהלכות  (פט"ו שלמים וחציה עולה חציה זו בהמה האומר
ה"ג). פ"ג להלן וראה ג, הלכה הקרבנות מעשה

שלמים.35) תמורת וגם עולה תמורת ותימכר 36)שתהיה
כר"י  שלמים, הדמים ובמחצית עולה הדמים במחצית ויביא

כה:בת  שם (ואפשר 37)מורה כדיבור דיבור כדי שתוך
עבודהֿזרה, ועובד מחרף, ומימר, ממקדיש חוץ בו) לחזור
גם  וראה כה. תמורה המשנה בפירוש (רבינו ומגרש מקדש

ה"א). הקרבנות מעשה מהלכות בפט"ו

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
קריבה.1) שאינה ותמורה קריבה, תמורה שיש יבאר

.à- ‰ÏBÚ‰ ˙¯eÓz ?·¯wÏ ˙B¯eÓz‰ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«¿ƒ»≈¿«»»

˙ÏÚa B‡ ‰·˜ d˙¯eÓz ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ÏBÚ ·¯˜zƒ¿«»¿ƒ»¿»¿»»¿≈»«¬«
¯În˙Â ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰·˜p‰ ‰Ú¯z - ÌeÓƒ¿∆«¿≈»«∆ƒ…»¿ƒ»≈
BÓk ,˙eÓz - ˙‡hÁ‰ ˙¯eÓz .‰ÏBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ¿»ƒ¿»∆»»¿«««»»¿
‰Ú¯z - ÌL‡‰ ˙¯eÓz .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ¿«»»»ƒ¿∆
˙¯eÓz .‰·„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú«∆ƒ…»¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»¿«
‰ÎÈÓÒ ‰eÚË ,¯·c ÏÎÏ ÌÈÓÏMk - ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ«¿»ƒ¿»»»¿»¿ƒ»
,‰„Bzk - ‰„Bz‰ ˙¯eÓz .˜BLÂ ‰ÊÁ ˙Ùe˙e ÌÈÎÒe¿»ƒ¿«»∆»¿««»«»
˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡L ‡l‡∆»∆≈»¿»∆∆¿∆≈«¿¿ƒ¿
Ì„˜ da ¯ÈÓ‰ Ì‡ :ÁÒt‰ ˙¯eÓz .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt¿≈«À¿»ƒ¿««∆«ƒ≈ƒ»…∆
‡l‡ ,‰·¯˜ B˙¯eÓz ÔÈ‡ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙BˆÁ¬«¿»»»»≈¿»¿≈»∆»
;ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯ƒ̇¿∆«∆ƒ…»¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ
dÓˆÚ ‰¯eÓz‰ È¯‰ - ˙BˆÁ ¯Á‡ da ¯ÈÓ‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ»««¬¬≈«¿»«¿»
ÌÈ‡ - ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ ˙¯eÓz .ÌÈÓÏL ·¯˜zƒ¿«¿»ƒ¿««¿¿««¬≈≈»
ÈtÓ ,‡e‰ '‰Ï :¯BÎaa ¯Ó‡pL .ÌÏBÚÏ ÔÈ·¯¿̃≈ƒ¿»∆∆¡««¿«ƒƒ
;‰·¯˜ B˙¯eÓz ÔÈ‡Â ,·¯˜ ‡e‰ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿»≈¿≈¿»¿≈»
da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z Ô˙¯eÓz .¯BÎak ¯OÚn‰ ÔÈ„Â¿ƒ««¬≈«¿¿»»ƒ¿∆«∆ƒ…»

.ÏÎ‡˙Â ÌeÓ¿≈»≈

.á- ¯OÚn‰ ˙¯eÓ˙e ,ÌÈ‰kÏ - ¯BÎa‰ ˙¯eÓz¿««¿«…¬ƒ¿«««¬≈
¯OÚÓe ¯BÎa ÔÈ„Bt ÔÈ‡L ÌLÎe .ÌÈÏÚaÏÔ‰a ÏÙpL «¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¬≈∆»«»∆

ÔÈ‡ Ck ,ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌeÓ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«»≈
.Ô˙¯eÓz ÌÈ„Btƒ¿»»

.â- ÌÈÓÏL dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ dLÈc˜‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿ƒ»∆¿»»¿∆¿»¿»ƒ
‰·¯˜ dÈ‡L Lc˜‰ ˙Ó‰a Ïk ÔÎÂ .‰BÓk d˙¯eÓz¿»»»»¿≈»∆¡«∆¿≈∆≈»¿≈»
: ¯Ó‡ .‰BÓk d˙¯eÓz È¯‰ - dLc˜‰ ˙lÁz ÈtÓƒ¿≈¿ƒ«∆¿≈»¬≈¿»»»»»«
·¯˜z BÊ È¯‰ - ‰ÏBÚ dÈˆÁÂ ‰¯eÓz BÊ ‰Ó‰a ÈˆÁ¬ƒ¿≈»¿»¿∆¿»»¬≈ƒ¿«
.‰ÏBÚ ·¯˜z - ¯OÚÓ dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ .‰ÏBÚ»∆¿»»¿∆¿»«¬≈ƒ¿«»
dÈ‡Â ,˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¯OÚÓ dÈˆÁÂ ‰¯eÓz dÈˆÁ∆¿»¿»¿∆¿»«¬≈¬≈»≈¿≈»

.‰·¯¿̃≈»

.ã¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰««¿ƒ«¬«≈¿≈»ƒ«
,˙ÈcÙÂ Úe·˜ ÌeÓ da „ÏB Ck ¯Á‡Â ,‰ÓÈÓz¿ƒ»¿««»«»»«¿ƒ¿≈
dÈ‡Â ,‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ˙ÈcÙpL ¯Á‡ da ¯ÈÓ‰Â¿≈ƒ»««∆ƒ¿≈¬≈¿»¿≈»
dÈ‡ .˙eÓzL „Ú dÁÈpÓ ‡l‡ ,˙ÈcÙ dÈ‡Â ‰·¯¿̃≈»¿≈»ƒ¿≈∆»«ƒ»«∆»≈»
dÈ‡Â ,‰ÈeÁ„ ‰M„˜ ÁkÓ ‰‡aL ÈtÓ - ‰·¯¿̃≈»ƒ¿≈∆»»ƒ…«¿À»¿»¿≈»

.dBÈ„t Ot˙Ï d˙M„˜ ÁÎa ÔÈ‡L - ˙ÈcÙƒ¿≈∆≈¿…«¿À»»ƒ¿…ƒ¿»

.äÔ˙lÁzÓ ÔÈÚe·˜ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa eÈ‰L ˙B¯eÓz‰ Ïk»«¿∆»«¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»
È„k ¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,e„tÈ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ»¿≈»¿ƒ¿Àƒ¿»»»¿≈
‰M„w‰L .ÔBÈ„t ¯Á‡ ‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯zÓ eÈ‰iL∆ƒ¿À»ƒ¿ƒ»«¬»««ƒ¿»∆«¿À»
Ú¯ B‡ :¯Ó‡pL ,Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ÏÚ ‰¯eÓ˙a ‰ÏÁ»»ƒ¿»««¬«»«∆∆¡««
Ba ‡ˆBiÎÂ ÌeÓ ÏÚa ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ Ú¯Â ,·BËa¿¿«»»»««¿«≈
‰È‰È Ba ·e˙k ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,Ôa¯˜Ï Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»¿»¿»¿««ƒ≈»ƒ¿∆

.L„w…∆

.åÔÓ ˙Á‡a ¯ÈÓ‰Â ÌÈÁ·Êa ‰·¯Ú˙pL ‰ÏBÚ»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
Ì‡ :¯ÓB‡Â ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ˙B·B¯Úz‰««¬¬≈∆≈ƒ¿≈»«∆∆¿≈ƒ
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Ì‡Â ,ÌÈÓÏL BÊ ‰Ó‰a È¯‰ - BÊ ‡È‰ ‰ÏBÚ ˙¯eÓz¿«»ƒ¬≈¿≈»¿»ƒ¿ƒ
‡ˆÓÂ .‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a È¯‰ - BÊ ‡È‰ ÌÈÓÏL ˙¯eÓz¿«¿»ƒƒ¬≈¿≈»»¿ƒ¿»
ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚk ‰¯eÓz‰ ÌÚ ‡È·‰L ‰Ó‰a‰«¿≈»∆≈ƒƒ«¿»¿»¿»ƒ
ÔÈ‡Â Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a ¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁ .‰Êa ‰Ê e·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿∆»∆»«¿≈ƒ¿««ƒ¿≈∆¿≈
B˙Èa CBzÓ ¯Á‡ Á·Ê ‡È·Ó - ¯ÈÓ‰ Ô‰Ó BÊ È‡a Úe„È»«¿≈≈∆≈ƒ≈ƒ∆««≈ƒ≈
‡È‰ ‰¯eÓz ˙¯eÓz Ì‡ :‰iM‰ ‰¯eÓz‰ ÏÚ ¯ÓB‡Â¿≈««¿»«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ
B‡ ‰ÏBÚ ˙¯eÓz Ì‡Â ,ÔÈlÁ ‡È·‰L BÊ È¯‰ - BÊ¬≈∆≈ƒÀƒ¿ƒ¿«»
.ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ ‡È·‰L ‰Ê È¯‰ - ‡È‰ ÌÈÓÏL¿»ƒƒ¬≈∆∆≈ƒ»¿»ƒ
‰¯eÓ˙e Á·Êk ‰iM‰ ‰¯eÓz‰ ÌÚ ‡È·‰L ‰Ê È¯‰Â«¬≈∆∆≈ƒƒ«¿»«¿ƒ»¿∆«¿»
˙B·B¯Úz‰ ÔÈ„ e¯‡a ¯·Îe .‰Êa ‰Ê e·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿∆»∆¿»≈«¿ƒ««¬

.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ

.æ„Á‡a ¯ÈÓ‰Â ¯OÚÓa B‡ ¯BÎ·a e·¯Ú˙pL ÌÈÓÏL¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿«¬≈¿≈ƒ¿∆»
Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯È ‡l‡ ,·¯˜È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈∆…ƒ¿«∆»ƒ¿∆«∆ƒ…
.e¯‡aL BÓk ¯OÚnÎ B‡ ¯BÎak ÏÎ‡ÈÂ ,‰„tÈÂ ÌeÓ¿ƒ»∆¿≈»≈«¿««¬≈¿∆≈«¿

ה'תשע"ה  תמוז ט' שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.à„ÏÂe ÌÈÓÏL „ÏÂ ?ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«¿«√»ƒ¿«¿»ƒ¿«

ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÌÈÓÏLk el‡ È¯‰ - ÌÈÓÏL ˙¯eÓz¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ¿≈«¿»
ÌÈÓÏLk2¯·c ÏÎÏ3‰¯eÓz „ÏÂe ‰„Bz‰ „ÏÂ ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ¿»»»¿≈¿««»¿«¿»

‰„B˙k e·¯˜È el‡ È¯‰ -4.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ‡l‡ , ¬≈≈ƒ¿¿¿»∆»∆≈»¿ƒ∆∆
:¯Ó‡pL ,dÓˆÚ ‰„Bz‰ ÌÚ ‡l‡ ÌÁÏ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ∆∆∆»ƒ«»«¿»∆∆¡«
ÏÚ ‡ÏÂ d„ÏÂ ÏÚ ‡ÏÂ - ÂÈÏÚ ;‰„Bz‰ Á·Ê ÏÚ«∆««»»»¿…«¿»»¿…«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk ,d˙¯eÓz¿»»¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡ - ˙B„ÏÂ È„ÏÂ Ï·‡ ;ÔÓˆÚ ˙B„ÏÂa5. ƒ¿»«¿»¬»«¿≈¿»≈»¿≈ƒ

ÂÈOÚÓ CBznL6Ô‰Ó Ïc‚Ï Ô˙B‡ ‰‰LÓ ‡e‰L ¯k ∆ƒ«¬»ƒ»∆«¿∆»¿«≈≈∆
ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú7.Ì·È¯˜È ‡ÏÂ B˙B‡ ÔÈÒB˜ CÎÈÙÏe , ¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿…«¿ƒ≈

את 1) והמשנה ולדות, וולדי הקדשים ולדות דין כיצד יבאר
לקדושה. מקדושה השלמים 2)הקדשים וולד כלומר,

ולא  המזבח, על קריבים עצמם הם השלמים תמורת וולד
שלמים. בדמיהם ויביא מום בם שיפול עד שירעו

ושוק.3) חזה ותנופות נסכים סמיכה, גם שטעונים
ז,4) (ויקרא שנאמר ממה שם בגמרא ונלמד יח: שם משנה

וולדות. לרבות תודה" על "אם - יקריבנו" תודה על "אם יב)
לבית 5) שכונסן כתב (שם) ורש"י שיסתאבו, עד רועים אלא

ברעב. ומתים הדלת את בפניהם מיד 6)ונועל הקריב שלא
השאירם  אלא תמורתם, וולדות והתודה השלמים וולדות את

ילדו. הם שגם לו 7)עד יהיה רב זמן אחר וכשיקריבם
לבעלים, נאכלים והתודה שהשלמים לאכילה, בשר הרבה

לשלמו". תאחר "לא של הלאו על עובר הוא ובינתיים

.á˙‡hÁ‰ „ÏÂ8˙eÓÈ9„ÏÂ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿«««»»¿≈»ƒ«¿«
d˙¯eÓz10. ¿»»

המתות.8) מחטאות אחת אותו 9)והיא שמכניס היינו
כך  ואחר שהקדישה וכגון שימות עד הדלת את ונועל לבית

מת. הוולד אין שהקדישה לפני נתעברה אם אבל נתעברה
עצמה 10) החטאת תמורת שהרי ימות, בוודאי חטאת של

מתה. היא אף

.â˙‡hÁ‰ ˙‡ ËÁBM‰11da ‡ˆÓe12‰Úa¯‡ Ôa13 «≈∆««»»»»∆«¿»»
ÈÁ14˙ÏÎ‡ BÊ È¯‰ -15˙‡hÁ‰ ¯O·k16È„ÏeL ; «¬≈∆¡∆∆ƒ¿«««»∆«¿≈

ÌÈLB„˜ Ì‰ Ôn‡ ÈÚÓa ÌÈL„w‰17. «√»ƒƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ

בתוך 11) שתלד אפשר אי כבשה אבל שעירה, שהיתה וכגון
הראשונה. גסה,13)בבטנה.12)שנתה לבהמה והכוונה

שהרי  ייתכן, לא זה אבל חדשים, תשעה הוא עיבורה שזמן
והזאתו  זכר, אלא נקבה שתהיה חטאת, אין גסה בבהמה

נאכל. ואינו נשרף והוא דקה,14)בפנים בבהמה המדובר
הרי  חדשיו, לו כלו שלא ולפי חדשים. חמישה עיבורה שזמן
חי  חדשים חמשה בן מצא אם אבל אמו, מאברי כאבר הוא
זה  דין רבינו שהביא ומכיוון שימות. חטאת כוולד דינו -
כן  ואחרי כשהקדישה שהמדובר נראה, חטאת, לוולד סמוך
הקדישה, כן ואחרי נתעברה אם אבל כדלהלן, נתעברה,
לו  כלו ללא חדשיו לו כלו בין הבדל אין - מת הוולד שאין

באכילה.15)חדשיו. מתירתו אמו ששחיטת שחיטה, בלי
אחד.16) וליום (=בעזרה) הקלעים מן ולפנים כהונה לזכרי
וראה 17) חטאת, קדושת בהם ויש לידתם, בעת ולא

ברייתא  ולפי ברייתות, שתי בין מחלוקת שזוהי שם בתמורה
שוולדי  משום מקום, ובכל אדם לכל נאכלת היא אחת

בלידתם. אלא קדושים אינם קדשים

.ã- ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú d„ÏÂ „ÏÂe ÌL‡‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿«»»»¿«¿»»«»»
Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ e¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú eÚ¯Èƒ¿«∆ƒ…»∆¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆

‰·„Ï18¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡Â .19BÓL‡ ·È¯˜‰L ¯Á‡20- ƒ¿»»¿ƒ»¿»»»««∆ƒ¿ƒ¬»
BÓL‡Ï ‰·˜ LÈ¯Ù‰ .‰ÏBÚ ·¯˜È BÓˆÚ „Ïe‰«»»«¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿≈»«¬»
,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú d·e ‡È‰ ‰Ú¯z - ‰„ÏÈÂ¿»¿»ƒ¿∆ƒ¿»«∆ƒ…»∆

BÓL‡ Ì‰ÈL ÈÓ„a ‡È·ÈÂ e¯ÎnÈÂ21¯·k Ì‡Â . ¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈¿≈∆¬»¿ƒ¿»
‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈ - BÓL‡ ·È¯˜‰22. ƒ¿ƒ¬»ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»

ח,18) הלכה להלן ראה לנדבה" דמיהם "שיפלו ופירוש
דין  ובית במקדש, שהיו (=תיבות) בשופרות המעות שנותן
אשם  שאין אשם, (ולא נדבה עולות המעות באותן מקריבין

בנדבה). זכר.19)בא ילדה האשם תמורת כלומר,
לאשמו.20) שיקריבוהו חשש במשנה 21)שאין ראה

אלא  בא אינו (ואשם לאשם נקבה "המפריש יט: תמורה
אשם  בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב עד תרעה זכר) ממין
המשנה  שלפני (בגמרא שם אמרו וולדה ולעניין וכו'".
לעולה  נקבה "המפריש שאמר אליעזר רבי שאפילו הנ"ל),
נקבה  במפריש מודה עולה", יקרב עצמו הוא זכר וילדה
על  אשם שם שאין לפי אשם, קרב שאינו זכר וילדה לאשם
העוף). בעולת נקבה, של מציאות יש בעולה (אבל אמו

אשמו.22) הקריב כבר שהרי לעולה,

.ä- ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú d„ÏÂ „ÏÂe ‰ÏBÚ‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿«»»¿«¿»»«»»
ÏBÚk el‡ È¯‰‰ÏBÚ e·¯˜È ÔÓˆÚ Ô‰Â ,‰23LÈ¯Ù‰ . ¬≈≈¿»¿≈«¿»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ

‰Ú¯È - ¯ÎÊ ‰„ÏiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„ÏÈÂ B˙ÏBÚÏ ‰·˜¿≈»¿»¿»¿»««ƒ∆»¿»»»ƒ¿∆
‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú24e¯‡a ¯·k . «∆ƒ…¿»ƒ¿»»»¿»≈«¿

eÏtÈ ÔÈ¯ÓB‡ e‡L ÌB˜Ó ÏkL ,˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa¿«¬≈«»¿»∆»»∆»¿ƒƒ¿
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אותו". חולין.23)ימיר בבהמת ההקדש את לפדות
ושוב 24) אביי. של השלישית הבעיא היא כז. בתמורה

ועובר  היתר של דרך מניח אדם שאין אםֿתמציֿלומר אמר:
שבאותו  אע"פ בהיתר, לעשות שיכול כל איסור, של  לדרך
של  דעתו וידועה האיסור. על פעמיים עובר הוא מעמד

לבעיא. פשיטות זוהי כי מלקיות 25)רבינו שתי כיֿאם
של  הבהמות בשתי שהתפיס התמימות הבהמות שתי על

הרביעית 26)ההקדש. ושם הבעיא שם, בתמורה אביי של
בהמות" "עשר כאן מביא ורבינו בהמות", "ארבע הגירסא
(קרית  יותר הדין והוא דוקא, לאו "ארבע" שבוודאי משום

כאן). מום.27)ספר בעלת מום 28)שהיא שבעלת כיון
בפדיון. לחולין יותר 29)יוצאת שעבר אע"פ כלומר,

כלל  נתכוון שלא לומר מקום ויש איסור, על פעמים משלש
אותה. להמיר אלא בעיא 30)לחללה היא שם, בתמורה

על  מלקין שאין משום להקל, רבינו בה ופסק נפשטה. שלא
והרי  המום בעלת נתחללה לא כן, ואם (כסףֿמשנה). הספק

רוקח. במעשה וראה מספק, בקדושתה שם 31)היא
לומר, תרצה אם ואומר, אביי. של השניה הבעיא בתמורה
בהמות  בג' הדין מה איסור, ועושה היתר מניח אדם שאין
שהוחזק  בהמות, בד' הדין מה שאל ואחריֿזה וכו'.
את  הפך שהרי עיון, צריכים רבינו דברי כן, ואם במלקיות.
בהמות, עשר של הדין את מקודם וכתב הדברים, סדר
במלקיות, הוחזק שלא בהמות, בשתי כן, אם לקולא. ופסקו

(לחםֿמשנה). לתמורה ולא לחילול כוונתן בוודאי

.ãÂÈ¯·c - ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚ ˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈¿«»¿»ƒ¿»»
ÌÈÓi˜32¯În˙Â ,33‰ÏBÚ ˙¯eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁa ‡È·ÈÂ «»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ«¬ƒ»∆»¿«»

ÌÈÓÏL ˙¯eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁ·e34˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ . «¬ƒ»∆»¿«¿»ƒ»«¬≈¿«
‰lÁzÓ CÎÏ Ôek˙ Ì‡ ,ÌÈÓÏL ˙¯eÓ˙e ‰ÏBÚ35- »¿«¿»ƒƒƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ»

ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c36‡l‡ ‰lÁza Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»»«»ƒ¿ƒ…ƒ¿«≈«¿ƒ»∆»
ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÏL ˙¯eÓz ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰ÏBÚ ˙¯eÓ˙Ïƒ¿«»¿»«¿»«¿«¿»ƒ««
ÔBLÏ ‡l‡ ÔÈOÙBz ÔÈ‡ - ¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁL Ètƒ∆»«¿¿≈ƒ≈¿ƒ∆»»

„·Ïa ‰ÏBÚ ˙¯eÓz ‡È‰ È¯‰Â ,ÔBL‡¯37. ƒ«¬≈ƒ¿«»ƒ¿«

לכך 32) שבוודאי לשניהם, נתכוון אם בדיקה צריך אין בזה
בזה  מודה ראשון" לשון "תפוס שסובר מי ואף נתכוון.
עולה  זה לאדם לו שהיו כאן, והמדובר כו.). (תמורה
כמו  בביתו, ושלמים עולה לו שהיו או לפניו, ושלמים
ג, משנה פ"ה תמורה (תוי"ט א הלכה למעלה רבינו שכתב

כאן). רוקח מום,33)ומעשה בה שיפול לאחר כלומר,
שם. לרבינו המשנה בפירוש וראה כו. כדין 34)תמורה

מהלכות  (פט"ו שלמים וחציה עולה חציה זו בהמה האומר
ה"ג). פ"ג להלן וראה ג, הלכה הקרבנות מעשה

שלמים.35) תמורת וגם עולה תמורת ותימכר 36)שתהיה
כר"י  שלמים, הדמים ובמחצית עולה הדמים במחצית ויביא

כה:בת  שם (ואפשר 37)מורה כדיבור דיבור כדי שתוך
עבודהֿזרה, ועובד מחרף, ומימר, ממקדיש חוץ בו) לחזור
גם  וראה כה. תמורה המשנה בפירוש (רבינו ומגרש מקדש

ה"א). הקרבנות מעשה מהלכות בפט"ו

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
קריבה.1) שאינה ותמורה קריבה, תמורה שיש יבאר

.à- ‰ÏBÚ‰ ˙¯eÓz ?·¯wÏ ˙B¯eÓz‰ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«¿ƒ»≈¿«»»

˙ÏÚa B‡ ‰·˜ d˙¯eÓz ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ÏBÚ ·¯˜zƒ¿«»¿ƒ»¿»¿»»¿≈»«¬«
¯În˙Â ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰·˜p‰ ‰Ú¯z - ÌeÓƒ¿∆«¿≈»«∆ƒ…»¿ƒ»≈
BÓk ,˙eÓz - ˙‡hÁ‰ ˙¯eÓz .‰ÏBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ¿»ƒ¿»∆»»¿«««»»¿
‰Ú¯z - ÌL‡‰ ˙¯eÓz .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ¿«»»»ƒ¿∆
˙¯eÓz .‰·„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú«∆ƒ…»¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»¿«
‰ÎÈÓÒ ‰eÚË ,¯·c ÏÎÏ ÌÈÓÏMk - ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ«¿»ƒ¿»»»¿»¿ƒ»
,‰„Bzk - ‰„Bz‰ ˙¯eÓz .˜BLÂ ‰ÊÁ ˙Ùe˙e ÌÈÎÒe¿»ƒ¿«»∆»¿««»«»
˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡L ‡l‡∆»∆≈»¿»∆∆¿∆≈«¿¿ƒ¿
Ì„˜ da ¯ÈÓ‰ Ì‡ :ÁÒt‰ ˙¯eÓz .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt¿≈«À¿»ƒ¿««∆«ƒ≈ƒ»…∆
‡l‡ ,‰·¯˜ B˙¯eÓz ÔÈ‡ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙BˆÁ¬«¿»»»»≈¿»¿≈»∆»
;ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯ƒ̇¿∆«∆ƒ…»¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ
dÓˆÚ ‰¯eÓz‰ È¯‰ - ˙BˆÁ ¯Á‡ da ¯ÈÓ‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ»««¬¬≈«¿»«¿»
ÌÈ‡ - ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ ˙¯eÓz .ÌÈÓÏL ·¯˜zƒ¿«¿»ƒ¿««¿¿««¬≈≈»
ÈtÓ ,‡e‰ '‰Ï :¯BÎaa ¯Ó‡pL .ÌÏBÚÏ ÔÈ·¯¿̃≈ƒ¿»∆∆¡««¿«ƒƒ
;‰·¯˜ B˙¯eÓz ÔÈ‡Â ,·¯˜ ‡e‰ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿»≈¿≈¿»¿≈»
da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z Ô˙¯eÓz .¯BÎak ¯OÚn‰ ÔÈ„Â¿ƒ««¬≈«¿¿»»ƒ¿∆«∆ƒ…»

.ÏÎ‡˙Â ÌeÓ¿≈»≈

.á- ¯OÚn‰ ˙¯eÓ˙e ,ÌÈ‰kÏ - ¯BÎa‰ ˙¯eÓz¿««¿«…¬ƒ¿«««¬≈
¯OÚÓe ¯BÎa ÔÈ„Bt ÔÈ‡L ÌLÎe .ÌÈÏÚaÏÔ‰a ÏÙpL «¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¬≈∆»«»∆

ÔÈ‡ Ck ,ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌeÓ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«»≈
.Ô˙¯eÓz ÌÈ„Btƒ¿»»

.â- ÌÈÓÏL dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ dLÈc˜‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿ƒ»∆¿»»¿∆¿»¿»ƒ
‰·¯˜ dÈ‡L Lc˜‰ ˙Ó‰a Ïk ÔÎÂ .‰BÓk d˙¯eÓz¿»»»»¿≈»∆¡«∆¿≈∆≈»¿≈»
: ¯Ó‡ .‰BÓk d˙¯eÓz È¯‰ - dLc˜‰ ˙lÁz ÈtÓƒ¿≈¿ƒ«∆¿≈»¬≈¿»»»»»«
·¯˜z BÊ È¯‰ - ‰ÏBÚ dÈˆÁÂ ‰¯eÓz BÊ ‰Ó‰a ÈˆÁ¬ƒ¿≈»¿»¿∆¿»»¬≈ƒ¿«
.‰ÏBÚ ·¯˜z - ¯OÚÓ dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ .‰ÏBÚ»∆¿»»¿∆¿»«¬≈ƒ¿«»
dÈ‡Â ,˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¯OÚÓ dÈˆÁÂ ‰¯eÓz dÈˆÁ∆¿»¿»¿∆¿»«¬≈¬≈»≈¿≈»

.‰·¯¿̃≈»

.ã¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰««¿ƒ«¬«≈¿≈»ƒ«
,˙ÈcÙÂ Úe·˜ ÌeÓ da „ÏB Ck ¯Á‡Â ,‰ÓÈÓz¿ƒ»¿««»«»»«¿ƒ¿≈
dÈ‡Â ,‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ˙ÈcÙpL ¯Á‡ da ¯ÈÓ‰Â¿≈ƒ»««∆ƒ¿≈¬≈¿»¿≈»
dÈ‡ .˙eÓzL „Ú dÁÈpÓ ‡l‡ ,˙ÈcÙ dÈ‡Â ‰·¯¿̃≈»¿≈»ƒ¿≈∆»«ƒ»«∆»≈»
dÈ‡Â ,‰ÈeÁ„ ‰M„˜ ÁkÓ ‰‡aL ÈtÓ - ‰·¯¿̃≈»ƒ¿≈∆»»ƒ…«¿À»¿»¿≈»

.dBÈ„t Ot˙Ï d˙M„˜ ÁÎa ÔÈ‡L - ˙ÈcÙƒ¿≈∆≈¿…«¿À»»ƒ¿…ƒ¿»

.äÔ˙lÁzÓ ÔÈÚe·˜ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa eÈ‰L ˙B¯eÓz‰ Ïk»«¿∆»«¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»
È„k ¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,e„tÈ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ»¿≈»¿ƒ¿Àƒ¿»»»¿≈
‰M„w‰L .ÔBÈ„t ¯Á‡ ‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯zÓ eÈ‰iL∆ƒ¿À»ƒ¿ƒ»«¬»««ƒ¿»∆«¿À»
Ú¯ B‡ :¯Ó‡pL ,Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ÏÚ ‰¯eÓ˙a ‰ÏÁ»»ƒ¿»««¬«»«∆∆¡««
Ba ‡ˆBiÎÂ ÌeÓ ÏÚa ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ Ú¯Â ,·BËa¿¿«»»»««¿«≈
‰È‰È Ba ·e˙k ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,Ôa¯˜Ï Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»¿»¿»¿««ƒ≈»ƒ¿∆

.L„w…∆

.åÔÓ ˙Á‡a ¯ÈÓ‰Â ÌÈÁ·Êa ‰·¯Ú˙pL ‰ÏBÚ»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
Ì‡ :¯ÓB‡Â ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ˙B·B¯Úz‰««¬¬≈∆≈ƒ¿≈»«∆∆¿≈ƒ
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Ì‡Â ,ÌÈÓÏL BÊ ‰Ó‰a È¯‰ - BÊ ‡È‰ ‰ÏBÚ ˙¯eÓz¿«»ƒ¬≈¿≈»¿»ƒ¿ƒ
‡ˆÓÂ .‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a È¯‰ - BÊ ‡È‰ ÌÈÓÏL ˙¯eÓz¿«¿»ƒƒ¬≈¿≈»»¿ƒ¿»
ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚk ‰¯eÓz‰ ÌÚ ‡È·‰L ‰Ó‰a‰«¿≈»∆≈ƒƒ«¿»¿»¿»ƒ
ÔÈ‡Â Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a ¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁ .‰Êa ‰Ê e·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿∆»∆»«¿≈ƒ¿««ƒ¿≈∆¿≈
B˙Èa CBzÓ ¯Á‡ Á·Ê ‡È·Ó - ¯ÈÓ‰ Ô‰Ó BÊ È‡a Úe„È»«¿≈≈∆≈ƒ≈ƒ∆««≈ƒ≈
‡È‰ ‰¯eÓz ˙¯eÓz Ì‡ :‰iM‰ ‰¯eÓz‰ ÏÚ ¯ÓB‡Â¿≈««¿»«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ
B‡ ‰ÏBÚ ˙¯eÓz Ì‡Â ,ÔÈlÁ ‡È·‰L BÊ È¯‰ - BÊ¬≈∆≈ƒÀƒ¿ƒ¿«»
.ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ ‡È·‰L ‰Ê È¯‰ - ‡È‰ ÌÈÓÏL¿»ƒƒ¬≈∆∆≈ƒ»¿»ƒ
‰¯eÓ˙e Á·Êk ‰iM‰ ‰¯eÓz‰ ÌÚ ‡È·‰L ‰Ê È¯‰Â«¬≈∆∆≈ƒƒ«¿»«¿ƒ»¿∆«¿»
˙B·B¯Úz‰ ÔÈ„ e¯‡a ¯·Îe .‰Êa ‰Ê e·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿∆»∆¿»≈«¿ƒ««¬

.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ

.æ„Á‡a ¯ÈÓ‰Â ¯OÚÓa B‡ ¯BÎ·a e·¯Ú˙pL ÌÈÓÏL¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿«¬≈¿≈ƒ¿∆»
Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯È ‡l‡ ,·¯˜È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈∆…ƒ¿«∆»ƒ¿∆«∆ƒ…
.e¯‡aL BÓk ¯OÚnÎ B‡ ¯BÎak ÏÎ‡ÈÂ ,‰„tÈÂ ÌeÓ¿ƒ»∆¿≈»≈«¿««¬≈¿∆≈«¿

ה'תשע"ה  תמוז ט' שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.à„ÏÂe ÌÈÓÏL „ÏÂ ?ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«¿«√»ƒ¿«¿»ƒ¿«

ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÌÈÓÏLk el‡ È¯‰ - ÌÈÓÏL ˙¯eÓz¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ¿≈«¿»
ÌÈÓÏLk2¯·c ÏÎÏ3‰¯eÓz „ÏÂe ‰„Bz‰ „ÏÂ ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ¿»»»¿≈¿««»¿«¿»

‰„B˙k e·¯˜È el‡ È¯‰ -4.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ‡l‡ , ¬≈≈ƒ¿¿¿»∆»∆≈»¿ƒ∆∆
:¯Ó‡pL ,dÓˆÚ ‰„Bz‰ ÌÚ ‡l‡ ÌÁÏ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ∆∆∆»ƒ«»«¿»∆∆¡«
ÏÚ ‡ÏÂ d„ÏÂ ÏÚ ‡ÏÂ - ÂÈÏÚ ;‰„Bz‰ Á·Ê ÏÚ«∆««»»»¿…«¿»»¿…«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk ,d˙¯eÓz¿»»¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡ - ˙B„ÏÂ È„ÏÂ Ï·‡ ;ÔÓˆÚ ˙B„ÏÂa5. ƒ¿»«¿»¬»«¿≈¿»≈»¿≈ƒ

ÂÈOÚÓ CBznL6Ô‰Ó Ïc‚Ï Ô˙B‡ ‰‰LÓ ‡e‰L ¯k ∆ƒ«¬»ƒ»∆«¿∆»¿«≈≈∆
ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú7.Ì·È¯˜È ‡ÏÂ B˙B‡ ÔÈÒB˜ CÎÈÙÏe , ¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿…«¿ƒ≈

את 1) והמשנה ולדות, וולדי הקדשים ולדות דין כיצד יבאר
לקדושה. מקדושה השלמים 2)הקדשים וולד כלומר,

ולא  המזבח, על קריבים עצמם הם השלמים תמורת וולד
שלמים. בדמיהם ויביא מום בם שיפול עד שירעו

ושוק.3) חזה ותנופות נסכים סמיכה, גם שטעונים
ז,4) (ויקרא שנאמר ממה שם בגמרא ונלמד יח: שם משנה

וולדות. לרבות תודה" על "אם - יקריבנו" תודה על "אם יב)
לבית 5) שכונסן כתב (שם) ורש"י שיסתאבו, עד רועים אלא

ברעב. ומתים הדלת את בפניהם מיד 6)ונועל הקריב שלא
השאירם  אלא תמורתם, וולדות והתודה השלמים וולדות את

ילדו. הם שגם לו 7)עד יהיה רב זמן אחר וכשיקריבם
לבעלים, נאכלים והתודה שהשלמים לאכילה, בשר הרבה

לשלמו". תאחר "לא של הלאו על עובר הוא ובינתיים

.á˙‡hÁ‰ „ÏÂ8˙eÓÈ9„ÏÂ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿«««»»¿≈»ƒ«¿«
d˙¯eÓz10. ¿»»

המתות.8) מחטאות אחת אותו 9)והיא שמכניס היינו
כך  ואחר שהקדישה וכגון שימות עד הדלת את ונועל לבית

מת. הוולד אין שהקדישה לפני נתעברה אם אבל נתעברה
עצמה 10) החטאת תמורת שהרי ימות, בוודאי חטאת של

מתה. היא אף

.â˙‡hÁ‰ ˙‡ ËÁBM‰11da ‡ˆÓe12‰Úa¯‡ Ôa13 «≈∆««»»»»∆«¿»»
ÈÁ14˙ÏÎ‡ BÊ È¯‰ -15˙‡hÁ‰ ¯O·k16È„ÏeL ; «¬≈∆¡∆∆ƒ¿«««»∆«¿≈

ÌÈLB„˜ Ì‰ Ôn‡ ÈÚÓa ÌÈL„w‰17. «√»ƒƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ

בתוך 11) שתלד אפשר אי כבשה אבל שעירה, שהיתה וכגון
הראשונה. גסה,13)בבטנה.12)שנתה לבהמה והכוונה

שהרי  ייתכן, לא זה אבל חדשים, תשעה הוא עיבורה שזמן
והזאתו  זכר, אלא נקבה שתהיה חטאת, אין גסה בבהמה

נאכל. ואינו נשרף והוא דקה,14)בפנים בבהמה המדובר
הרי  חדשיו, לו כלו שלא ולפי חדשים. חמישה עיבורה שזמן
חי  חדשים חמשה בן מצא אם אבל אמו, מאברי כאבר הוא
זה  דין רבינו שהביא ומכיוון שימות. חטאת כוולד דינו -
כן  ואחרי כשהקדישה שהמדובר נראה, חטאת, לוולד סמוך
הקדישה, כן ואחרי נתעברה אם אבל כדלהלן, נתעברה,
לו  כלו ללא חדשיו לו כלו בין הבדל אין - מת הוולד שאין

באכילה.15)חדשיו. מתירתו אמו ששחיטת שחיטה, בלי
אחד.16) וליום (=בעזרה) הקלעים מן ולפנים כהונה לזכרי
וראה 17) חטאת, קדושת בהם ויש לידתם, בעת ולא

ברייתא  ולפי ברייתות, שתי בין מחלוקת שזוהי שם בתמורה
שוולדי  משום מקום, ובכל אדם לכל נאכלת היא אחת

בלידתם. אלא קדושים אינם קדשים

.ã- ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú d„ÏÂ „ÏÂe ÌL‡‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿«»»»¿«¿»»«»»
Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ e¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú eÚ¯Èƒ¿«∆ƒ…»∆¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆

‰·„Ï18¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡Â .19BÓL‡ ·È¯˜‰L ¯Á‡20- ƒ¿»»¿ƒ»¿»»»««∆ƒ¿ƒ¬»
BÓL‡Ï ‰·˜ LÈ¯Ù‰ .‰ÏBÚ ·¯˜È BÓˆÚ „Ïe‰«»»«¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿≈»«¬»
,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú d·e ‡È‰ ‰Ú¯z - ‰„ÏÈÂ¿»¿»ƒ¿∆ƒ¿»«∆ƒ…»∆

BÓL‡ Ì‰ÈL ÈÓ„a ‡È·ÈÂ e¯ÎnÈÂ21¯·k Ì‡Â . ¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈¿≈∆¬»¿ƒ¿»
‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈ - BÓL‡ ·È¯˜‰22. ƒ¿ƒ¬»ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»

ח,18) הלכה להלן ראה לנדבה" דמיהם "שיפלו ופירוש
דין  ובית במקדש, שהיו (=תיבות) בשופרות המעות שנותן
אשם  שאין אשם, (ולא נדבה עולות המעות באותן מקריבין

בנדבה). זכר.19)בא ילדה האשם תמורת כלומר,
לאשמו.20) שיקריבוהו חשש במשנה 21)שאין ראה

אלא  בא אינו (ואשם לאשם נקבה "המפריש יט: תמורה
אשם  בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב עד תרעה זכר) ממין
המשנה  שלפני (בגמרא שם אמרו וולדה ולעניין וכו'".
לעולה  נקבה "המפריש שאמר אליעזר רבי שאפילו הנ"ל),
נקבה  במפריש מודה עולה", יקרב עצמו הוא זכר וילדה
על  אשם שם שאין לפי אשם, קרב שאינו זכר וילדה לאשם
העוף). בעולת נקבה, של מציאות יש בעולה (אבל אמו

אשמו.22) הקריב כבר שהרי לעולה,

.ä- ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú d„ÏÂ „ÏÂe ‰ÏBÚ‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿«»»¿«¿»»«»»
ÏBÚk el‡ È¯‰‰ÏBÚ e·¯˜È ÔÓˆÚ Ô‰Â ,‰23LÈ¯Ù‰ . ¬≈≈¿»¿≈«¿»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ

‰Ú¯È - ¯ÎÊ ‰„ÏiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„ÏÈÂ B˙ÏBÚÏ ‰·˜¿≈»¿»¿»¿»««ƒ∆»¿»»»ƒ¿∆
‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú24e¯‡a ¯·k . «∆ƒ…¿»ƒ¿»»»¿»≈«¿

eÏtÈ ÔÈ¯ÓB‡ e‡L ÌB˜Ó ÏkL ,˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa¿«¬≈«»¿»∆»»∆»¿ƒƒ¿
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,Lc˜na eÈ‰L ˙B¯ÙBMa ˙BÚn‰ ÔziL ‡e‰ ,‰·„Ïƒ¿»»∆ƒ≈«»«»∆»«ƒ¿»
Ì‰ ‰nk ÌÈÏ˜La e¯‡aL25ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈc ˙È·e , ∆≈«¿ƒ¿»ƒ«»≈≈ƒ«¿ƒƒ

,¯eaˆ ÏMÓ Ì‰ÈkÒÂ ,‰·„ ˙BÏBÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡a¿»«»¿»»¿ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ
BÓˆÚ ‡e‰ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ï·‡ .‰ÎÈÓÒ ˙BeÚË ÔÈ‡Â¿≈»¿¿ƒ»¬»»∆…««¿
‰eÚË BÊ È¯‰ - ‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡È·È B‡ ‰ÏBÚ ·¯˜Èƒ¿«»»ƒ¿»»»¬≈¿»

.BlMÓ ‰ÈÎÒe ,‰ÎÈÓÒ¿ƒ»¿»∆»ƒ∆

יב,23) (דברים שנאמר ממה יז: שם ונלמד יח: שם משנה
אל  ובאת תשא ונדריך לך יהיו אשר קדשיך "רק כוֿכז)
מזבח  על והדם הבשר עולותיך ועשית ה' יבחר אשר המקום
לך" יהיו "אשר וכו' תמורות אלו קדשיך" "רק - וגו' ה'"
כדרך  והדם" הבשר עולותיך "ועשית כו', הוולדות אלו

וכו'. בתמורה נוהג אתה בעולה נוהג ואינו 24)שאתה
הראשונה, הקדושה שהיא שאמו משום עולה עצמו קרב
אלא  באה עולה שאין עולה, קריבה אינה מחמתה, בא והוא
אינה  עצמה שהתמורה אף עולה תמורת וולד אבל הזכר, מן
שההקדש  משום קרב, וולדה - נקבה שהיא משום קריבה,
קרב. והוא זכר היה מחמתו, באה שהתמורה הראשון,

במקדש.25) היו שופרות כמה

.å¯OÚn‰ „ÏÂ26¯OÚn‰ ˙¯eÓz [„ÏÂe] ,27„ÏÂ , ¿«««¬≈¿«¿«««¬≈¿«
- ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ô‰È˙B„ÏÂ È„ÏÂe ,¯BÎa‰ ˙¯eÓz¿««¿«¿≈«¿≈∆«»»
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È ‡l‡ ,e·¯˜È ‡Ï el‡ È¯‰28 ¬≈≈…ƒ¿¿∆»ƒ¿«∆ƒ…»∆

˙B„ÏÂ .ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ¯OÚÓÎe ¯BÎ·k ,eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ¿¿«¬≈∆»«»∆«¿
Ô‰kÏ - ¯BÎa‰ ˙¯eÓz29B˙¯eÓ˙e ¯OÚÓ ˙B„ÏÂ ,30- ¿««¿«…≈«¿«¬≈¿»

ÂÈÏÚ·Ï31. ƒ¿»»

בהמה.26) המעשר 27)מעשר תמורת גם שהרי קרב, אינו
קריבה. אינה "תמורת 28)עצמה כא. בתמורה משנה

אלו  הרי העולם סוף עד וולדן וולד ולדן, והמעשר, הבכור
לבעלים". במומן ויאכלו וכמעשר מפרש 29)כבכור רבינו

שהיינו  לבעלים" במומן "ויאכלו שם במשנה שאמרו מה
לישראל. ולא וולדות 30)לכהן, מעשר וולדות כלומר,

לבעלים, שהיא עצמו, המעשר תמורת ואילו מעשר. תמורת
שם. ג פרק למעלה רבינו הביא שם:31)כבר במשנה

לבעלים". במומן "ויאכלו

.æ‰˙È‰ Ì‡ :ÁÒt‰ ˙¯eÓ˙k - ÁÒt‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿««∆«ƒ¿««∆«ƒ»¿»
ÌÈÓÏL ‰·¯˜ Bn‡32Ì‡Â ;ÌÈÓÏL ·¯˜È d„ÏÂ - ƒ¿≈»¿»ƒ¿»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯ÎnzL dÈ„ ‰È‰33Û‡ - »»ƒ»∆ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ«
‰·˜ LÈ¯Ù‰ .ÌÈÓÏL ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯kÓ d„ÏÂ¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿»ƒƒ¿ƒ¿≈»

BÁÒÙÏ34‰„ÏÈÂ35‡È‰ - ˙¯aÚÓ dLÈ¯Ù‰L B‡ , ¿ƒ¿¿»¿»∆ƒ¿ƒ»¿À∆∆ƒ
.ÁÒt Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È d„ÏÂe¿»»ƒ¿«∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈∆∆«
‰„ÏiL B‡ ÁÒt‰ ¯Á‡ „Ú BÊ ‰·˜ ‰¯‡L Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»¿≈»««««∆«∆»¿»
,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú d„ÏÂe ‡È‰ ‰Ú¯z - ÁÒt‰ ¯Á‡«««∆«ƒ¿∆ƒ¿»»«∆ƒ…»∆

ÌÈÓÏL Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ36. ¿»ƒƒ¿≈∆¿»ƒ

חצות 32) אחר פסח, בקרבן החולין בהמת שהתפיס כגון,
י"ד. י"ד.33)יום יום חצות לפני שהמיר כגון

מהלכות 34) א בפרק וראה יט. בתמורה מובאה ברייתא
זכר. ממין אלא בא אינו שהפסח א, הלכה פסח קרבן

שהפריש.35) לאחר שנתעברה שם.36)כלומר, כחכמים

ושלמים  שלמים קרב השנה ימות בשאר שפסח פי, על ואף
שלמים, תקרב לא לפסח, שהפרישה זו נקבה - נקבה באים
ואין  לפסח, שהקדישה פסולה, קדושה היא קדושתה שכל
מהקרבה  וולדה וגם היא נדחית לפיכך נקבה, בא פסח

שלמים. בדמיהם ויביא שיסתאבו עד ירעו אלא לשלמים,

.çÔÙc C¯„ e‡ˆiL ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ37e„ÏiL B‡ , «¿«√»ƒ∆»¿∆∆…∆∆»¿
ÌeËÓË38ÒBÈ‚B¯c‡Â39ÌÈ‡ÏÎÂ40‰Ù¯Ëe41È¯‰ - À¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈»¬≈

e„tÈ el‡42Ôa¯˜ Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,43‡È·‰Ï Èe‡¯‰ ≈ƒ»¿»ƒƒ¿≈∆»¿»»»¿»ƒ
BÊ ÏL „ÏÂ ÈÓ„a44. ƒ¿≈»»∆

את 37) והוציאו בטנה דופן את וחתכו לילד שנתקשתה כגון
נקבות.38)הוולד. אבר ולא זכרות אבר לא לו שאין

נקבות.39) אבר וגם זכרות אבר גם לו תיש 40)שיש כגון
(=כבש). הרחל על מהלכות 41)הבא י בפרק ראה

פודין  אין כי ואף טריפה. מיני שבעים ח הלכה שחיטה
מזבח  איסורי מהלכות ב (פרק לכלבים להאכילה טריפה
שאין  שהקדישוה לאחר נטרפה אם בין לחלק יש - י) הלכה
שפודין  אמה במעי טריפה היתה אם לבין אותה, פודין

גדול 42)אותה. מום לך שאין מום, בהם נפל לא אם אף
משנה). (לחם שירצה.43)מזה הדברים 44)איזה טעם

הוולד  על וחל קדושים הם אמן במעי הקדשים שוולדות לפי
דמים. קדושת וכו' דופן יוצא שהוא

.èÌeÓ ˙ÏÚa „ÏÂ45ÏÎÏ ‰ÓÈÓz‰ „ÏÂk ‡e‰ È¯‰ - ¿««¬«¬≈ƒ¿««¿ƒ»¿»
·¯˜ÈÂ ,¯·c46.BÏ Èe‡¯k »»¿ƒ¿«»»

בעת 45) שהוקדשה וכגון מום בעלת מבהמה נולד כלומר,
הוממה, כן ואחרי עובר מום בעלת היתה או תמימה שהיתה

האם. שנפדתה לפני נולד זה בגמרא 46)וולד מפורש כן
סובר  - נדחין" חיים בעלי "אין שסובר שמי  טו: בכורות

קדוש. הוולד פדיונה לפני ילדה שאם

.é‡ÈÏL B‡ ÏÙ eÏÈt‰L ÌÈL„˜47È¯‰Â ,e¯·wÈ - »»ƒ∆ƒƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿«¬≈
‰‡‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰48. ≈¬ƒ«¬»»

שהפילה 47) פי על ואף אמו. במעי העובר מונח שבו כיס
כי  הוולד, בה נמח בוודאי - עובר בה היה ולא בלבד שליא

וולד. בלי שליא הן 48)אין "ואלו לג: בתמורה משנה
תיקבר". שליא הפילה יקברו, שהפילה קדשים הנקברין
הנאה, איסורי שהם משום נקברין הנך שכל רש"י ומפרש
שליא  שהפילה "המבכרת עז. חולין במשנה מפורש כן וכמו

תיקבר". ובמוקדשין לכלבים. ישליכנה

.àé‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ˙‡ ‰pLÓ‰49¯·BÚ - «¿«∆∆«√»ƒƒ¿À»ƒ¿À»≈
- B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï :¯BÎaa ¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡««¿…«¿ƒƒ…

ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ epOÚÈ ‡lL50¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ∆…«¬∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»
‰M„˜Ï ‰M„wÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡L ÌÈL„w‰51„Á‡ , «√»ƒ∆≈¿«ƒ»ƒ¿À»ƒ¿À»∆»

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡Â ÁaÊÓ ÈL„˜52„ˆÈk .53Ì‡ ? »¿≈ƒ¿≈«¿∆»»¿≈∆∆««ƒ≈«ƒ
ÁaÊn‰ ˜„·Ï ‰pLÈ ‡Ï - ÏÎÈ‰‰ ˜„·Ï LÈc˜‰54. ƒ¿ƒ¿∆∆«≈»…¿«∆¿∆∆«ƒ¿≈«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ55‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .56. ¿≈…«≈»∆¿≈ƒ«»∆

זו 49) הרי שלמים על או שלמים זו הרי עולה, על שאומר
בזה. כיוצא כל וכן זו 50)עולה, "הרי יאמר שלא היינו
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שלמים". זו "הרי או ה 51)עולה" (פרשה בחוקותי ספרא
בכור  לומר תלמוד בכור, אדם יקדיש שלא "מנין בֿג) הלכה
לכל  מנין בכור אלא לי אין וכו' אותו איש יקדיש לא
לומר  תלמוד לקדושה, מקדושה אותם משנין שאין הקדשים
מה  כל אמר "כאילו אותו" איש יקדיש לא בבהמה (שם)
אלא  אחרת קדושה אותו איש יקדיש לא בבהמה לה' שיהא

שהוא". כמו קדשי 52)יישאר "אחד לב. בתמורה משנה
מקדושה  אותם משנין אין הבית בדק קדשי ואחד מזבח

(מצוה  בחינוך וראה קדשי לקדושה". שגם שכתב, שנו),
איש  יקדיש לא "בבהמה הנ"ל מהפסוק למדו הבית בדק
לקדשי  בקדושה בין קדושה בהמה בכל "ירמוז - אותו"
ועל  מקדושתה אותה משנין שאין הבית, לבדק בין מזבח
שם). החינוך (לשון אותו" איש יקדיש לא נאמר הכל

משנין,53) אין מזבח (שקדשי הבית בדק בקדשי משנים אין
כנ"ל). להיפך או שלמים שהוא עולה על שאומר הוא

לשלמים 54) מעולה משנים אין מזבח שבקדשי שכשם
מבדק  משנים אין הבית בדק בקדשי כך לעולה, ומשלמים
מותר. למזבח, הבית מבדק כי וייתכן המזבח. לבדק ההיכל

דבר 55) לבדק לשנותו אסור זה, דבר לבדק הקדיש שאם
מעשיו,56)אחר. אהנו לא שהרי מעשה בו שאין לפי

קדוש. ואינו

.áéÁaÊnÏ BLÈc˜‰Ï ¯BÎa‰ ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ „ˆÈk≈««¬ƒƒ««¿¿«¿ƒ«ƒ¿≈«
:¯Ó‡pL .„ÏeiL Ì„˜ ÔËaa BLÈc˜Ó ?¯Á‡ Lc˜‰∆¿≈«≈«¿ƒ«∆∆…∆∆ƒ»≈∆∆¡«
È‡ ¯k·iMÓ - B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï '‰Ï ¯k·È ¯L‡¬∆¿À««…«¿ƒƒ…ƒ∆¿À«ƒ

ÔËaa BLÈc˜Ó ‰z‡ Ï·‡ ,BLÈc˜Ó ‰z‡57CÎÈÙÏ . «»«¿ƒ¬»«»«¿ƒ«∆∆¿ƒ»
‡e‰ Ì‡ ,BÊ ˙¯k·Ó ÏL ‰ÈÚÓaM ‰Ó :¯ÓBÏ BÏ LÈ≈««∆¿≈∆»∆¿«∆∆ƒ

‰ÏBÚ BÊ È¯‰ - ¯ÎÊ58ÈÁ·Ê ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ . »»¬≈»¬»≈»«ƒ¿≈
ÌÈÓÏL59È„k B˙M„wÓ B˙B‡ ÚÈ˜Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒ«ƒ¿À»¿≈

Ba ˙B‰Ï60BL‡¯ ·¯ ˙‡ÈˆÈ ÌÚ :¯Ó‡ Ì‡Â .61‰È‰È ≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«……ƒ¿∆
‰ÏBÚ BÈ‡Â ¯BÎa ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÚ62. »¬≈∆¿¿≈»

הוא 57) אמו] [מרחם ביציאתו "שהבכור כה. שם גמרא
ש 58)שמתקדש". חמורה במשנה עולה שקדושת ם,

לכך  לה', כליל ועולה לכהנים נאכל שבכור בכור, מקדושת
לשנותו. הרי 59)יכול זו מבכרת של שבמעיה מה כלומר,

שלמים. זבחי לכהן 60)הוא הוא שבכור בגמרא, שם
בכור, משל גרועה קדושה והיא לבעליו נאכלים ושלמים
"ונראה  גרועה. לקדושה חמורה מקדושה לשנות יכול ואינו

מדרבנן". אלא אסור זה ראשו 61)שאין רוב שביציאת
כילוד. הוא הרי פדחתו, רב 62)דהיינו של בעייתו זוהי

כשהוא  הבכור, על אמר אם שם, בתמורה ששת מרב עמרם
קדושת  עליו חלה (שאז רובו יציאת שעם אמו, בבטן
שתי  של התנגשות כאן שישנה באופן עולה, יהיה בכורה)
איזו  אחת, בבת לחול עולה) וקדושת בכור (קדושת קדושות
קדושת  או לה', כליל שהיא עולה קדושת אם עדיפה, מהן
אלא  עולה קדושת חלה שלא אביי ופשט מרחם. שהיא בכור
מי  דברי התלמיד ודברי הרב ש"דברי משום בכור, קדושת
 ֿ הקדוש של הרב, של היא בכור קדושת כלומר, שומעין".
כאן  שאין התלמיד, של היא עולה קדושת ואילו ברוךֿהוא,

לעולה. להקדישה מצוה

.âéd¯aÚ LÈc˜‰Ï Lc˜‰ ˙Ó‰a ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ ÔÈ‡Â¿≈«¬ƒƒ«∆¡«∆¿≈¿«¿ƒÀ»»
˙B„ÏeL ;Bn‡ ˙M„˜k ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙¯Á‡ ‰M„¿̃À»«∆∆∆»¬≈ƒ¿À«ƒ∆«¿

ÌÈLB„˜ Ì‰ Ìn‡ ÈÚnÓ ÌÈL„w‰63L BÓk ,,e¯‡a «√»ƒƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ¿∆≈«¿
B˙BpLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Bn‡ ˙M„˜k Ô‰Ó ¯aÚ Ïk È¯‰Â«¬≈»À»≈∆ƒ¿À«ƒ¿≈»¿«
‡e‰ B˙‡ÈˆÈa ¯BÎa‰L ,¯BÎaa ‰OÚL C¯„k ÔËaa«∆∆¿∆∆∆»»«¿∆«¿ƒƒ»

Ì‰ ˙B¯Êb ‰¯Bz‰ ÈwÁ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ .Lc˜˙nL64, ∆ƒ¿«≈««ƒ∆»À≈«»¿≈≈
ÏÎÂ ,Ô‰a ÔBa˙‰Ï Èe‡¯ ,‰ÏÈÚÓ ÛBÒa e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿¿ƒ»»¿ƒ¿≈»∆¿»
È¯‰ .ÌÚË BÏ Ôz - ÌÚË BÏ ÔzÏ ÏBÎÈ ‰z‡M ‰Ó«∆«»»ƒ≈««≈««¬≈
·¯ ÔÈ·‰ ‰ÓÏL CÏn‰L ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ»ƒƒ∆«∆∆¿……≈ƒ…

ÌÈÓÚh‰65‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È .‰¯Bz‰ ÈwÁ Ïk ÏL «¿»ƒ∆»À≈«»≈»∆ƒ∆∆
,L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â :·e˙k‰ ¯Ó‡L∆»««»¿»»¿»ƒ¿∆…∆
ÛÒÈÂ B˙Èa ˙‡ Ï‡‚È LÈc˜n‰ Ì‡Â :¯Ó‡L ÔÈÚk»ƒ¿«∆»«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆≈¿»«
˙·LÁÓ ÛBÒÏ ‰¯Bz ‰„¯È .ÂÈÏÚ Ek¯Ú ÛÒk ˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ∆∆∆¿¿»»»¿»»¿«¬∆∆
‰ËB Ì„‡ ÏL Ú·hL .Ú¯‰ B¯ˆÈ ˙ˆ˜e Ì„‡‰»»»¿»ƒ¿»»∆∆«∆»»∆
¯„pL Èt ÏÚ Û‡Â ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ BÈ˜ ˙Ba¯‰Ï¿«¿ƒ¿»¿»«»¿««ƒ∆»«
˙BÁÙa ‰cÙÈÂ ÌÁÂ Ba ¯ÊÁL ¯LÙ‡ - LÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆¿»∆»«¿ƒ«¿ƒ¿∆¿»
ÛÈÒBÈ - BÓˆÚÏ ‰„t Ì‡ :‰¯Bz ‰¯Ó‡ .BÈÂMÓƒ»¿»¿»»ƒ»»¿«¿ƒ
‡nL ,Ûeb‰ ˙M„˜ ‰Ó‰a LÈc˜‰ Ì‡ ÔÎÂ .LÓÁ…∆¿≈ƒƒ¿ƒ¿≈»¿À««∆»
‰pÙÈÏÁÈ d˙BcÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÔÂÈÎÂ ,Ba ¯ÊÁÈ«¬…¿≈»∆≈»ƒ¿»«¬ƒ∆»
Ú¯‰ ÛÈÏÁ‰Ï ˙eL¯ BÏ Ôzz Ì‡Â ;‰pnÓ ‰˙eÁÙaƒ¿»ƒ∆»¿ƒƒ≈¿¿«¬ƒ»«
CÎÈÙÏ .‡e‰ ·BË ¯Ó‡ÈÂ Ú¯a ‰Ùi‰ ÛÈÏÁÈ - ‰ÙÈa¿»∆«¬ƒ«»∆¿«¿…«¿ƒ»

Ì˙Ò66ÛÈÏÁ‰ Ì‡ BÒ˜e ,ÛÈÏÁÈ ‡lL ÂÈÙa ·e˙k‰ »««»¿»»∆…«¬ƒ¿»ƒ∆¡ƒ
el‡ ÏÎÂ .L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â :¯Ó‡Â¿»«¿»»¿»ƒ¿∆…∆¿»≈
ÈÈc ·¯Â .ÂÈ˙BÚc Ôw˙Ïe B¯ˆÈ ˙‡ ÛÎÏ È„k ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿≈»…∆ƒ¿¿«≈≈»¿…ƒ≈
Ôw˙Ï ‰ˆÚ‰ ÏB„bÓ ˜BÁ¯Ó ˙BˆÚ ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰«»≈»∆»≈≈»ƒ¿»≈»¿«≈
‡Ï‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÌÈOÚn‰ Ïk ¯MÈÏe ˙BÚc‰«≈¿«≈»««¬ƒ¿≈≈¬…
ËL˜ EÚÈ„B‰Ï .˙Ú„Â ˙BˆÚÓa ÌÈLÈÏL EÏ Èz·˙Î»«¿ƒ¿»ƒƒ¿…≈»»«¿ƒ¬¿¿

.EÈÁÏLÏ ˙Ó‡ ÌÈ¯Ó‡ ·ÈL‰Ï ,˙Ó‡ È¯Ó‡ƒ¿≈¡∆¿»ƒ¬»ƒ¡∆¿…¿∆

כה.63) כד: בתמורה גמליאל בן שמעון רבן של קמא כתנא
אשר  בכור "אך כו) כז, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
לה' "משיבוכר - אותו" איש יקדיש לא בבהמה לה' יבוכר
יכול  בבטן, הבכור את מקדיש אתה אבל מקדישו אתה אי
בקדושה  להקדישם יכול (שאתה כן הקדשים כל וולדי אף
הקדשים  שוולדות הרי חלק, "אך" לומר תלמוד אחרת)

קדושים. הם אמם האדם.64)ממעי של הבנתו לפי ואינם
אמר 65) אדומה פרה מצוות על שהרי הטעמים, כל ולא

וחקרתי  שאלתי פרה פרשת ועל עמדתי אלו כל "על שלמה
רבה  (במדבר ממני" רחוקה והיא אחכמה אמרתי ופשפשתי,

ממנו.66)שם). מנע בעדו, גדר כלומר,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈÚÈLz ¯ÙÒ ¯Ó‚ÂÈ˙BÎÏ‰ .˙Ba¯w‰ ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆«»¿»ƒ¿»

˙BÎÏ‰ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,‰MLƒ»¿»»¬ƒ»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿
‰LÏL - ‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÁÒt Ôa¯»̃¿«∆«¬»»¿»ƒƒ¿¬ƒ»¿»
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿¿»¿»ƒƒ¿
‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰MÓÁ - ˙B‚‚L¿»¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿¿À¿≈«»»
.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡ - ‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰MÓÁ -¬ƒ»¿»ƒƒ¿¿»«¿»»¿»ƒ
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,Lc˜na eÈ‰L ˙B¯ÙBMa ˙BÚn‰ ÔziL ‡e‰ ,‰·„Ïƒ¿»»∆ƒ≈«»«»∆»«ƒ¿»
Ì‰ ‰nk ÌÈÏ˜La e¯‡aL25ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈc ˙È·e , ∆≈«¿ƒ¿»ƒ«»≈≈ƒ«¿ƒƒ

,¯eaˆ ÏMÓ Ì‰ÈkÒÂ ,‰·„ ˙BÏBÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡a¿»«»¿»»¿ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ
BÓˆÚ ‡e‰ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ï·‡ .‰ÎÈÓÒ ˙BeÚË ÔÈ‡Â¿≈»¿¿ƒ»¬»»∆…««¿
‰eÚË BÊ È¯‰ - ‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡È·È B‡ ‰ÏBÚ ·¯˜Èƒ¿«»»ƒ¿»»»¬≈¿»

.BlMÓ ‰ÈÎÒe ,‰ÎÈÓÒ¿ƒ»¿»∆»ƒ∆

יב,23) (דברים שנאמר ממה יז: שם ונלמד יח: שם משנה
אל  ובאת תשא ונדריך לך יהיו אשר קדשיך "רק כוֿכז)
מזבח  על והדם הבשר עולותיך ועשית ה' יבחר אשר המקום
לך" יהיו "אשר וכו' תמורות אלו קדשיך" "רק - וגו' ה'"
כדרך  והדם" הבשר עולותיך "ועשית כו', הוולדות אלו

וכו'. בתמורה נוהג אתה בעולה נוהג ואינו 24)שאתה
הראשונה, הקדושה שהיא שאמו משום עולה עצמו קרב
אלא  באה עולה שאין עולה, קריבה אינה מחמתה, בא והוא
אינה  עצמה שהתמורה אף עולה תמורת וולד אבל הזכר, מן
שההקדש  משום קרב, וולדה - נקבה שהיא משום קריבה,
קרב. והוא זכר היה מחמתו, באה שהתמורה הראשון,

במקדש.25) היו שופרות כמה

.å¯OÚn‰ „ÏÂ26¯OÚn‰ ˙¯eÓz [„ÏÂe] ,27„ÏÂ , ¿«««¬≈¿«¿«««¬≈¿«
- ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ô‰È˙B„ÏÂ È„ÏÂe ,¯BÎa‰ ˙¯eÓz¿««¿«¿≈«¿≈∆«»»
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È ‡l‡ ,e·¯˜È ‡Ï el‡ È¯‰28 ¬≈≈…ƒ¿¿∆»ƒ¿«∆ƒ…»∆

˙B„ÏÂ .ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ¯OÚÓÎe ¯BÎ·k ,eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ¿¿«¬≈∆»«»∆«¿
Ô‰kÏ - ¯BÎa‰ ˙¯eÓz29B˙¯eÓ˙e ¯OÚÓ ˙B„ÏÂ ,30- ¿««¿«…≈«¿«¬≈¿»

ÂÈÏÚ·Ï31. ƒ¿»»

בהמה.26) המעשר 27)מעשר תמורת גם שהרי קרב, אינו
קריבה. אינה "תמורת 28)עצמה כא. בתמורה משנה

אלו  הרי העולם סוף עד וולדן וולד ולדן, והמעשר, הבכור
לבעלים". במומן ויאכלו וכמעשר מפרש 29)כבכור רבינו

שהיינו  לבעלים" במומן "ויאכלו שם במשנה שאמרו מה
לישראל. ולא וולדות 30)לכהן, מעשר וולדות כלומר,

לבעלים, שהיא עצמו, המעשר תמורת ואילו מעשר. תמורת
שם. ג פרק למעלה רבינו הביא שם:31)כבר במשנה

לבעלים". במומן "ויאכלו

.æ‰˙È‰ Ì‡ :ÁÒt‰ ˙¯eÓ˙k - ÁÒt‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿««∆«ƒ¿««∆«ƒ»¿»
ÌÈÓÏL ‰·¯˜ Bn‡32Ì‡Â ;ÌÈÓÏL ·¯˜È d„ÏÂ - ƒ¿≈»¿»ƒ¿»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯ÎnzL dÈ„ ‰È‰33Û‡ - »»ƒ»∆ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ«
‰·˜ LÈ¯Ù‰ .ÌÈÓÏL ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯kÓ d„ÏÂ¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿»ƒƒ¿ƒ¿≈»

BÁÒÙÏ34‰„ÏÈÂ35‡È‰ - ˙¯aÚÓ dLÈ¯Ù‰L B‡ , ¿ƒ¿¿»¿»∆ƒ¿ƒ»¿À∆∆ƒ
.ÁÒt Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È d„ÏÂe¿»»ƒ¿«∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈∆∆«
‰„ÏiL B‡ ÁÒt‰ ¯Á‡ „Ú BÊ ‰·˜ ‰¯‡L Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»¿≈»««««∆«∆»¿»
,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú d„ÏÂe ‡È‰ ‰Ú¯z - ÁÒt‰ ¯Á‡«««∆«ƒ¿∆ƒ¿»»«∆ƒ…»∆

ÌÈÓÏL Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ36. ¿»ƒƒ¿≈∆¿»ƒ

חצות 32) אחר פסח, בקרבן החולין בהמת שהתפיס כגון,
י"ד. י"ד.33)יום יום חצות לפני שהמיר כגון

מהלכות 34) א בפרק וראה יט. בתמורה מובאה ברייתא
זכר. ממין אלא בא אינו שהפסח א, הלכה פסח קרבן

שהפריש.35) לאחר שנתעברה שם.36)כלומר, כחכמים

ושלמים  שלמים קרב השנה ימות בשאר שפסח פי, על ואף
שלמים, תקרב לא לפסח, שהפרישה זו נקבה - נקבה באים
ואין  לפסח, שהקדישה פסולה, קדושה היא קדושתה שכל
מהקרבה  וולדה וגם היא נדחית לפיכך נקבה, בא פסח

שלמים. בדמיהם ויביא שיסתאבו עד ירעו אלא לשלמים,

.çÔÙc C¯„ e‡ˆiL ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ37e„ÏiL B‡ , «¿«√»ƒ∆»¿∆∆…∆∆»¿
ÌeËÓË38ÒBÈ‚B¯c‡Â39ÌÈ‡ÏÎÂ40‰Ù¯Ëe41È¯‰ - À¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈»¬≈

e„tÈ el‡42Ôa¯˜ Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,43‡È·‰Ï Èe‡¯‰ ≈ƒ»¿»ƒƒ¿≈∆»¿»»»¿»ƒ
BÊ ÏL „ÏÂ ÈÓ„a44. ƒ¿≈»»∆

את 37) והוציאו בטנה דופן את וחתכו לילד שנתקשתה כגון
נקבות.38)הוולד. אבר ולא זכרות אבר לא לו שאין

נקבות.39) אבר וגם זכרות אבר גם לו תיש 40)שיש כגון
(=כבש). הרחל על מהלכות 41)הבא י בפרק ראה

פודין  אין כי ואף טריפה. מיני שבעים ח הלכה שחיטה
מזבח  איסורי מהלכות ב (פרק לכלבים להאכילה טריפה
שאין  שהקדישוה לאחר נטרפה אם בין לחלק יש - י) הלכה
שפודין  אמה במעי טריפה היתה אם לבין אותה, פודין

גדול 42)אותה. מום לך שאין מום, בהם נפל לא אם אף
משנה). (לחם שירצה.43)מזה הדברים 44)איזה טעם

הוולד  על וחל קדושים הם אמן במעי הקדשים שוולדות לפי
דמים. קדושת וכו' דופן יוצא שהוא

.èÌeÓ ˙ÏÚa „ÏÂ45ÏÎÏ ‰ÓÈÓz‰ „ÏÂk ‡e‰ È¯‰ - ¿««¬«¬≈ƒ¿««¿ƒ»¿»
·¯˜ÈÂ ,¯·c46.BÏ Èe‡¯k »»¿ƒ¿«»»

בעת 45) שהוקדשה וכגון מום בעלת מבהמה נולד כלומר,
הוממה, כן ואחרי עובר מום בעלת היתה או תמימה שהיתה

האם. שנפדתה לפני נולד זה בגמרא 46)וולד מפורש כן
סובר  - נדחין" חיים בעלי "אין שסובר שמי  טו: בכורות

קדוש. הוולד פדיונה לפני ילדה שאם

.é‡ÈÏL B‡ ÏÙ eÏÈt‰L ÌÈL„˜47È¯‰Â ,e¯·wÈ - »»ƒ∆ƒƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿«¬≈
‰‡‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰48. ≈¬ƒ«¬»»

שהפילה 47) פי על ואף אמו. במעי העובר מונח שבו כיס
כי  הוולד, בה נמח בוודאי - עובר בה היה ולא בלבד שליא

וולד. בלי שליא הן 48)אין "ואלו לג: בתמורה משנה
תיקבר". שליא הפילה יקברו, שהפילה קדשים הנקברין
הנאה, איסורי שהם משום נקברין הנך שכל רש"י ומפרש
שליא  שהפילה "המבכרת עז. חולין במשנה מפורש כן וכמו

תיקבר". ובמוקדשין לכלבים. ישליכנה

.àé‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ˙‡ ‰pLÓ‰49¯·BÚ - «¿«∆∆«√»ƒƒ¿À»ƒ¿À»≈
- B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï :¯BÎaa ¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡««¿…«¿ƒƒ…

ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ epOÚÈ ‡lL50¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ∆…«¬∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»
‰M„˜Ï ‰M„wÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡L ÌÈL„w‰51„Á‡ , «√»ƒ∆≈¿«ƒ»ƒ¿À»ƒ¿À»∆»

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡Â ÁaÊÓ ÈL„˜52„ˆÈk .53Ì‡ ? »¿≈ƒ¿≈«¿∆»»¿≈∆∆««ƒ≈«ƒ
ÁaÊn‰ ˜„·Ï ‰pLÈ ‡Ï - ÏÎÈ‰‰ ˜„·Ï LÈc˜‰54. ƒ¿ƒ¿∆∆«≈»…¿«∆¿∆∆«ƒ¿≈«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ55‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .56. ¿≈…«≈»∆¿≈ƒ«»∆

זו 49) הרי שלמים על או שלמים זו הרי עולה, על שאומר
בזה. כיוצא כל וכן זו 50)עולה, "הרי יאמר שלא היינו
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שלמים". זו "הרי או ה 51)עולה" (פרשה בחוקותי ספרא
בכור  לומר תלמוד בכור, אדם יקדיש שלא "מנין בֿג) הלכה
לכל  מנין בכור אלא לי אין וכו' אותו איש יקדיש לא
לומר  תלמוד לקדושה, מקדושה אותם משנין שאין הקדשים
מה  כל אמר "כאילו אותו" איש יקדיש לא בבהמה (שם)
אלא  אחרת קדושה אותו איש יקדיש לא בבהמה לה' שיהא

שהוא". כמו קדשי 52)יישאר "אחד לב. בתמורה משנה
מקדושה  אותם משנין אין הבית בדק קדשי ואחד מזבח

(מצוה  בחינוך וראה קדשי לקדושה". שגם שכתב, שנו),
איש  יקדיש לא "בבהמה הנ"ל מהפסוק למדו הבית בדק
לקדשי  בקדושה בין קדושה בהמה בכל "ירמוז - אותו"
ועל  מקדושתה אותה משנין שאין הבית, לבדק בין מזבח
שם). החינוך (לשון אותו" איש יקדיש לא נאמר הכל

משנין,53) אין מזבח (שקדשי הבית בדק בקדשי משנים אין
כנ"ל). להיפך או שלמים שהוא עולה על שאומר הוא

לשלמים 54) מעולה משנים אין מזבח שבקדשי שכשם
מבדק  משנים אין הבית בדק בקדשי כך לעולה, ומשלמים
מותר. למזבח, הבית מבדק כי וייתכן המזבח. לבדק ההיכל

דבר 55) לבדק לשנותו אסור זה, דבר לבדק הקדיש שאם
מעשיו,56)אחר. אהנו לא שהרי מעשה בו שאין לפי

קדוש. ואינו

.áéÁaÊnÏ BLÈc˜‰Ï ¯BÎa‰ ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ „ˆÈk≈««¬ƒƒ««¿¿«¿ƒ«ƒ¿≈«
:¯Ó‡pL .„ÏeiL Ì„˜ ÔËaa BLÈc˜Ó ?¯Á‡ Lc˜‰∆¿≈«≈«¿ƒ«∆∆…∆∆ƒ»≈∆∆¡«
È‡ ¯k·iMÓ - B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï '‰Ï ¯k·È ¯L‡¬∆¿À««…«¿ƒƒ…ƒ∆¿À«ƒ

ÔËaa BLÈc˜Ó ‰z‡ Ï·‡ ,BLÈc˜Ó ‰z‡57CÎÈÙÏ . «»«¿ƒ¬»«»«¿ƒ«∆∆¿ƒ»
‡e‰ Ì‡ ,BÊ ˙¯k·Ó ÏL ‰ÈÚÓaM ‰Ó :¯ÓBÏ BÏ LÈ≈««∆¿≈∆»∆¿«∆∆ƒ

‰ÏBÚ BÊ È¯‰ - ¯ÎÊ58ÈÁ·Ê ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ . »»¬≈»¬»≈»«ƒ¿≈
ÌÈÓÏL59È„k B˙M„wÓ B˙B‡ ÚÈ˜Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒ«ƒ¿À»¿≈

Ba ˙B‰Ï60BL‡¯ ·¯ ˙‡ÈˆÈ ÌÚ :¯Ó‡ Ì‡Â .61‰È‰È ≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«……ƒ¿∆
‰ÏBÚ BÈ‡Â ¯BÎa ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÚ62. »¬≈∆¿¿≈»

הוא 57) אמו] [מרחם ביציאתו "שהבכור כה. שם גמרא
ש 58)שמתקדש". חמורה במשנה עולה שקדושת ם,

לכך  לה', כליל ועולה לכהנים נאכל שבכור בכור, מקדושת
לשנותו. הרי 59)יכול זו מבכרת של שבמעיה מה כלומר,

שלמים. זבחי לכהן 60)הוא הוא שבכור בגמרא, שם
בכור, משל גרועה קדושה והיא לבעליו נאכלים ושלמים
"ונראה  גרועה. לקדושה חמורה מקדושה לשנות יכול ואינו

מדרבנן". אלא אסור זה ראשו 61)שאין רוב שביציאת
כילוד. הוא הרי פדחתו, רב 62)דהיינו של בעייתו זוהי

כשהוא  הבכור, על אמר אם שם, בתמורה ששת מרב עמרם
קדושת  עליו חלה (שאז רובו יציאת שעם אמו, בבטן
שתי  של התנגשות כאן שישנה באופן עולה, יהיה בכורה)
איזו  אחת, בבת לחול עולה) וקדושת בכור (קדושת קדושות
קדושת  או לה', כליל שהיא עולה קדושת אם עדיפה, מהן
אלא  עולה קדושת חלה שלא אביי ופשט מרחם. שהיא בכור
מי  דברי התלמיד ודברי הרב ש"דברי משום בכור, קדושת
 ֿ הקדוש של הרב, של היא בכור קדושת כלומר, שומעין".
כאן  שאין התלמיד, של היא עולה קדושת ואילו ברוךֿהוא,

לעולה. להקדישה מצוה

.âéd¯aÚ LÈc˜‰Ï Lc˜‰ ˙Ó‰a ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ ÔÈ‡Â¿≈«¬ƒƒ«∆¡«∆¿≈¿«¿ƒÀ»»
˙B„ÏeL ;Bn‡ ˙M„˜k ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙¯Á‡ ‰M„¿̃À»«∆∆∆»¬≈ƒ¿À«ƒ∆«¿

ÌÈLB„˜ Ì‰ Ìn‡ ÈÚnÓ ÌÈL„w‰63L BÓk ,,e¯‡a «√»ƒƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ¿∆≈«¿
B˙BpLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Bn‡ ˙M„˜k Ô‰Ó ¯aÚ Ïk È¯‰Â«¬≈»À»≈∆ƒ¿À«ƒ¿≈»¿«
‡e‰ B˙‡ÈˆÈa ¯BÎa‰L ,¯BÎaa ‰OÚL C¯„k ÔËaa«∆∆¿∆∆∆»»«¿∆«¿ƒƒ»

Ì‰ ˙B¯Êb ‰¯Bz‰ ÈwÁ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ .Lc˜˙nL64, ∆ƒ¿«≈««ƒ∆»À≈«»¿≈≈
ÏÎÂ ,Ô‰a ÔBa˙‰Ï Èe‡¯ ,‰ÏÈÚÓ ÛBÒa e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿¿ƒ»»¿ƒ¿≈»∆¿»
È¯‰ .ÌÚË BÏ Ôz - ÌÚË BÏ ÔzÏ ÏBÎÈ ‰z‡M ‰Ó«∆«»»ƒ≈««≈««¬≈
·¯ ÔÈ·‰ ‰ÓÏL CÏn‰L ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ»ƒƒ∆«∆∆¿……≈ƒ…

ÌÈÓÚh‰65‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È .‰¯Bz‰ ÈwÁ Ïk ÏL «¿»ƒ∆»À≈«»≈»∆ƒ∆∆
,L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â :·e˙k‰ ¯Ó‡L∆»««»¿»»¿»ƒ¿∆…∆
ÛÒÈÂ B˙Èa ˙‡ Ï‡‚È LÈc˜n‰ Ì‡Â :¯Ó‡L ÔÈÚk»ƒ¿«∆»«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆≈¿»«
˙·LÁÓ ÛBÒÏ ‰¯Bz ‰„¯È .ÂÈÏÚ Ek¯Ú ÛÒk ˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ∆∆∆¿¿»»»¿»»¿«¬∆∆
‰ËB Ì„‡ ÏL Ú·hL .Ú¯‰ B¯ˆÈ ˙ˆ˜e Ì„‡‰»»»¿»ƒ¿»»∆∆«∆»»∆
¯„pL Èt ÏÚ Û‡Â ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ BÈ˜ ˙Ba¯‰Ï¿«¿ƒ¿»¿»«»¿««ƒ∆»«
˙BÁÙa ‰cÙÈÂ ÌÁÂ Ba ¯ÊÁL ¯LÙ‡ - LÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆¿»∆»«¿ƒ«¿ƒ¿∆¿»
ÛÈÒBÈ - BÓˆÚÏ ‰„t Ì‡ :‰¯Bz ‰¯Ó‡ .BÈÂMÓƒ»¿»¿»»ƒ»»¿«¿ƒ
‡nL ,Ûeb‰ ˙M„˜ ‰Ó‰a LÈc˜‰ Ì‡ ÔÎÂ .LÓÁ…∆¿≈ƒƒ¿ƒ¿≈»¿À««∆»
‰pÙÈÏÁÈ d˙BcÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÔÂÈÎÂ ,Ba ¯ÊÁÈ«¬…¿≈»∆≈»ƒ¿»«¬ƒ∆»
Ú¯‰ ÛÈÏÁ‰Ï ˙eL¯ BÏ Ôzz Ì‡Â ;‰pnÓ ‰˙eÁÙaƒ¿»ƒ∆»¿ƒƒ≈¿¿«¬ƒ»«
CÎÈÙÏ .‡e‰ ·BË ¯Ó‡ÈÂ Ú¯a ‰Ùi‰ ÛÈÏÁÈ - ‰ÙÈa¿»∆«¬ƒ«»∆¿«¿…«¿ƒ»

Ì˙Ò66ÛÈÏÁ‰ Ì‡ BÒ˜e ,ÛÈÏÁÈ ‡lL ÂÈÙa ·e˙k‰ »««»¿»»∆…«¬ƒ¿»ƒ∆¡ƒ
el‡ ÏÎÂ .L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â :¯Ó‡Â¿»«¿»»¿»ƒ¿∆…∆¿»≈
ÈÈc ·¯Â .ÂÈ˙BÚc Ôw˙Ïe B¯ˆÈ ˙‡ ÛÎÏ È„k ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿≈»…∆ƒ¿¿«≈≈»¿…ƒ≈
Ôw˙Ï ‰ˆÚ‰ ÏB„bÓ ˜BÁ¯Ó ˙BˆÚ ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰«»≈»∆»≈≈»ƒ¿»≈»¿«≈
‡Ï‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÌÈOÚn‰ Ïk ¯MÈÏe ˙BÚc‰«≈¿«≈»««¬ƒ¿≈≈¬…
ËL˜ EÚÈ„B‰Ï .˙Ú„Â ˙BˆÚÓa ÌÈLÈÏL EÏ Èz·˙Î»«¿ƒ¿»ƒƒ¿…≈»»«¿ƒ¬¿¿

.EÈÁÏLÏ ˙Ó‡ ÌÈ¯Ó‡ ·ÈL‰Ï ,˙Ó‡ È¯Ó‡ƒ¿≈¡∆¿»ƒ¬»ƒ¡∆¿…¿∆

כה.63) כד: בתמורה גמליאל בן שמעון רבן של קמא כתנא
אשר  בכור "אך כו) כז, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
לה' "משיבוכר - אותו" איש יקדיש לא בבהמה לה' יבוכר
יכול  בבטן, הבכור את מקדיש אתה אבל מקדישו אתה אי
בקדושה  להקדישם יכול (שאתה כן הקדשים כל וולדי אף
הקדשים  שוולדות הרי חלק, "אך" לומר תלמוד אחרת)

קדושים. הם אמם האדם.64)ממעי של הבנתו לפי ואינם
אמר 65) אדומה פרה מצוות על שהרי הטעמים, כל ולא

וחקרתי  שאלתי פרה פרשת ועל עמדתי אלו כל "על שלמה
רבה  (במדבר ממני" רחוקה והיא אחכמה אמרתי ופשפשתי,

ממנו.66)שם). מנע בעדו, גדר כלומר,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈÚÈLz ¯ÙÒ ¯Ó‚ÂÈ˙BÎÏ‰ .˙Ba¯w‰ ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆«»¿»ƒ¿»

˙BÎÏ‰ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,‰MLƒ»¿»»¬ƒ»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿
‰LÏL - ‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÁÒt Ôa¯»̃¿«∆«¬»»¿»ƒƒ¿¬ƒ»¿»
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿¿»¿»ƒƒ¿
‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰MÓÁ - ˙B‚‚L¿»¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿¿À¿≈«»»
.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡ - ‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰MÓÁ -¬ƒ»¿»ƒƒ¿¿»«¿»»¿»ƒ
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Èa¯˜a LcÁ ÔBÎ Áe¯Â ÌÈ‰Ï‡ ÈÏ ‡¯a ¯B‰Ë ·Ï≈»¿»ƒ¡…ƒ¿«»«≈¿ƒ¿ƒ

dxdh xtq `Ede ixiVr xtq¥¤£¦¦§¥¤¨¢¨
.˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿∆ƒ»ƒ¿À¿«≈
.˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‚ .‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ .·ƒ¿»»¬À»ƒ¿À¿«»««
˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰ .‰ .·LBÓe ·kLÓ ˙BÎÏ‰ .„ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿¿»¬
.Á .ÌÈÏk ˙BÎÏ‰ .Ê .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .Â .˙B‡Óh‰«À¿ƒ¿À¿«√»ƒƒ¿≈ƒ

˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ¿»

zn z`nh zFkld¦§ª§©¥
.˙Ó ˙‡ÓË ÔÈ„ ‡e‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒÀ¿«≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa ˙‡Ê ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»…ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¤¤¦
.à˙‡ÓË Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆À¿«

‰Ú·L2,‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ Ï‰‡Â ÚbÓ ˙‡ÓËÂ . ƒ¿»¿À¿««»¿…∆¿…»ƒ«»
˙Ú·L ‡ÓËÂ Ì„‡ LÙ ÏÎÏ ˙Óa Ú‚p‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««…≈«¿≈¿»∆∆»»¿»≈ƒ¿«
Ï‰‡a ¯L‡ ÏÎÂ Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk :¯Ó‡Â ;ÌÈÓÈ»ƒ¿∆¡«»«»∆»…∆¿»¬∆»…∆

.ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓËÈƒ¿»ƒ¿«»ƒ

היסט 1) טומאת ובאוהל, ובמשא במגע מטמא שהמת יבאר
אם  הסתרים בבית והנושא היא, מה מקום בכל האמורה
ככל  היא אם אוהל וטומאת ובגדים, אדם במשא מטמא
ואם  היא, מה מקום בכל האמורה אוהל טומאות הטומאות,
או  במת מתטמאין אם והבהמה הגוי באוהל, מטמא הגוי
נחלק  ואם נפשו, שתצא עד מטמא אינו המת אחרת, בטומאה

מרפרף. הוא ערב,2)ועדיין טומאת שמטמאים דברים יש
בלבד  יום אותו טמא נושאם או בהם שהנוגע זאתֿאומרת
ימים, שבעת טמא והנושא שהנוגע טומאות ויש הערב, עד
ואלה  אלה שבעה". "טומאת רבינו: ובלשון בתלמוד

סאה. ארבעים בו שיש במקווה טבילה צריכים

.á‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‡OÓ ˙‡ÓË3ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â .4: À¿««»ƒƒ«¿»¿«»…∆«¿»ƒ
·¯Ú ˙‡ÓË ‡È‰L ,‰Ï· Ì‡5,Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿≈»∆ƒÀ¿«∆∆¿≈»¿«¿»¿…∆

˙n‰ ;Ì˙Ï· ˙‡ ‡Op‰Â :¯Ó‡pL ,‡OÓa ‰‡nËÓ6 ¿«¿»¿«»∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»«≈
,·¯Ú ˙‡ÓË dÚbnL ,‰Ï·p ‰Óe !?ÔkL Ïk ‡Ï…»∆≈«¿≈»∆«»»À¿«∆∆

·¯Ú ˙‡ÓË d‡OÓ7˙‡ÓË BÚbnL ,˙n‰ Û‡ ; «»»À¿«∆∆««≈∆«»À¿«
‰Ú·L8˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡ .‰Ú·L ˙‡ÓË B‡OÓ , ƒ¿»«»À¿«ƒ¿»≈À¿««»¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ9ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰¯Bz ÔÈ„ ‡l‡ ,10˜˙ML , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ»¿≈»∆ƒ∆»«
‰pnÓ11˙a‰ ¯eq‡Ó ˜˙ML C¯„k ·e˙k‰12ÈÙÏ , ƒ∆»«»¿∆∆∆»«≈ƒ««¿ƒ

˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ó ˜˙LÂ ,˙a‰ ˙a elÙ‡ Le¯Ùa ¯Ò‡L∆»«¿≈¬ƒ«««¿»«≈ƒ¬ƒ«
·ÏÁa ¯Oa13Ùa ¯Ò‡L ÈÙÏ ,Ck ;BÏeMa elÙ‡ Le¯ »»¿»»¿ƒ∆»«¿≈¬ƒƒ»

elÙ‡ Le¯Ùa ‡nhL ÈÙÏ ,˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓhÓ ˜˙L»«ƒÀ¿««»¿≈¿ƒ∆ƒ≈¿≈¬ƒ
B‡OÓ ÔkL Ïk ,BÏ‰‡ ˙‡ÓË14. À¿«»√»∆≈«»

לאוזן 3) מפה נמסרה אלא בפירוש, בתורה כתובה אינה
האחרונים. הדורות חכמי עד רבינו פרשת 4)ממשה ספרי

שהתורה  המידות אחת היא קלֿוחומר קכז. פיסקה חוקת
בהן. היום 5)נדרשת אותו רק טמא נושאה או בה הנוגע
הערב. ימים.6)עד שבעה ומטמא באוהל שמטמא

שווין.7) ומשא מגע הטומאה, זמן לענין כלומר,
כ"דברי 9)כמגעו.8) רבינו מגדיר מקומות בכמה

אחרות  ובמידות בקלֿוחומר שנלמדו ההלכות את סופרים"
אע"פ  משא, שטומאת כאן, מדגיש ולפיכך נדרשת. שהתורה
מפני  והטעם ממש. תורה דין היא בקלֿוחומר, שנלמדה
מסיני, למשה הלכה עד איש מפי איש מקובלת שהיא

ההלכה. את לחזק רק נאמר כלל,10)והקלֿוחומר בדרך
שנאמרו  הדברים את רק הגדול בחיבורו רבינו מביא
- וירושלמי בבלי - התלמודים בשני הלכה, במדרשי
הכלל, מן יוצאים ובמקרים הגאונים, ובספרי בתוספתא
ולהודיע  להקדים דרכו עצמו, מסברת משהו מוסיף כשהוא

אומר. הוא עצמו משא.11)שסברת מטומאת
י),12) יח, (ויקרא הבת בת על לבוא בפירוש אסרה התורה

הבת. איסור על כלום כתבה לא כתבה 13)אבל התורה
"לא  כתבה ולא אמו", בחלב גדי תבשל "לא פעמים שלוש
 ֿ ובלחם ה"ב, פ"ט אסורות מאכלות הלכות (ראה תאכל"

שם). התלמוד 14)משנה בלשון נקרא שכזה וחומר וקל
הדבר  את לנו המגלה הגיונית סברא (פירוש, מילתא" "גילוי
גם  יפה כוחו שכזה, וקלֿוחומר דבר). = מילתא לאמיתו.
רגיל, בקלֿוחומר מהֿשאיןֿכן ומיתה, מלקות עונש לענין
או  קלֿוחומר = (דין הדין מן עונשים אין אמרו: שעליו

אב). בנין

.âÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ÚbÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿»»≈¿≈≈
‰‡Óha B¯O·a Ì„‡‰ Ú‚pL ‡e‰ ,ÌÈ‡nËÓ‰ ¯‡Laƒ¿»«¿«¿ƒ∆»«»»»ƒ¿»«À¿»

dÓˆÚ15,B¯Oa ¯‡La ÔÈa BÏ‚¯a ÔÈa B„Èa ÔÈa , «¿»≈¿»≈¿«¿≈ƒ¿»¿»
BBLÏa elÙ‡Â16,ÈÏ ‰‡¯ ÔÎÂ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «¬ƒƒ¿¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿∆ƒ

ÂÈ¯tˆa Ú‚ Ì‡L17Ì‰L ÔÂÈk .‡ÓË - ÂÈpLa B‡ ∆ƒ»«¿ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿»≈»∆≈
Ì„‡ ·Áz Ì‡ Ï·‡ .Ûebk Ì‰ È¯‰ - ÛebÏ ÌÈ¯aÁÓ¿À»ƒ«¬≈≈«¬»ƒ»«»»

LBÎa ‰‡ÓË18¯B‰Ë Ì„‡ ÏL BB¯b CB˙Ï dÒÈÎ‰Â À¿»¿¿ƒ¿ƒ»¿¿∆»»»
ÏL ÈÚÓ CB˙Ï dÒÈÎ‰L B‡ ,BBLÏa ‰Ú‚ ‡ÏÂ¿…»¿»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿¿ƒ∆

d¯O·a ‰Ú‚ ‡ÏÂ ‰hÓlÓ ‰M‡19‡ÓË ‡Ï - ƒ»ƒ¿«»¿…»¿»ƒ¿»»…ƒ¿»
‰Ê ÚbÓ ÌeMÓ ÚÏBa‰20,B¯O·a ‰Ú‚ ‡Ï È¯‰L , «≈«ƒ«»∆∆¬≈…»¿»ƒ¿»

‰ÚÈ‚ dÈ‡ ÌÈt ˙ÚÈ‚pL21. ∆¿ƒ«¿ƒ≈»¿ƒ»

המת 15) שאין זאתֿאומרת אין אחר. דבר עלֿידי ולא
טומאה  סוגי כמה ישנם שהרי ישירה, בנגיעה אלא מטמא
היא. מה מגע טומאת להגדיר רק המכוון אחרים,

עולא,16) "אמר א: כה, קידושין כך. כל גלוי מקום שאינו
הוא". דגלוי טומאה לענין בלשון, מודים של 17)הכול

בשיער  הנוגע שנינו, ג) משנה ג (פרק אהלות במסכת הנוגע.
טמא. - לגוף מחוברים כשהם המת של ובצפרניים בשיניים
נגעו  טהור של הדברים אותם אם שגם מזה, רבינו ולמד

נטמא. - אינו 20)החיצון.19)פלך.18)במת כלומר,
שיתבאר  כמו משא, משום מטמא אבל מגע, משום מטמא

ח. הלכה זה בפרק "טומאת 21)לקמן התלמוד: בלשון
ב). מב, (נדה הסתרים" בית

.ã‰kn‰ ÏÚL Ìe¯˜22ÔÈÚÏ ¯Oa‰ ¯BÚk ‡e‰ È¯‰ - ¿∆«««»¬≈¿«»»¿ƒ¿«
˙B‡ÓË ÚbÓ23¯BÚk dÈ‡ - ÔËw‰ ÏÚL ˙eLÎe ; ««À¿¿∆««»»≈»¿

- B˙kÓ Ìe¯˜a ‰‡ÓË ‰Ú‚pL ÈÓ ?„ˆÈk .¯Oa‰«»»≈«ƒ∆»¿»À¿»ƒ¿«»
˜c‰ ¯ÚOa ‰Ú‚ ;B¯BÚa ‰Ú‚ el‡k ‡ÓË24ÏÚL ƒ¿»¿ƒ»¿»¿»¿»«≈»««∆«
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Ba ‰˙È‰L ‡ÓË Ì„‡ ÔÎÂ .‡ÓË ‡Ï - ÔËw‰ ¯Oa¿««»»…ƒ¿»¿≈»»»≈∆»¿»
Ì‡ .‡ÓË - ‡Óh‰ ˙kÓ Ìe¯˜a ¯B‰h‰ Ú‚Â ‰kÓ«»¿»««»ƒ¿«««»≈ƒ¿»ƒ
‡Ï - BlL ˙eLka ¯B‰h‰ Ú‚Â ‡ÓË ÔË˜ ‰È‰»»»»»≈¿»««»«¿∆…
ÔÎÂ .˙B‡ÓË ¯‡La ÔÈa ˙Ó ˙‡ÓËa ÔÈa ,‡ÓËƒ¿»≈¿À¿«≈≈ƒ¿»À¿¿≈
ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ËÈË B‡ ‰‡Bˆ ÈÎeÏÎÏƒ¿≈»ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈

ÔÈˆˆBÁ25‰‡Bˆ È„Ïb ÔÎÂ ,Ûeb‰ ÏÚ26ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¿ƒ««¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿»ƒ
‡nËÏ ‡Ï ¯Oa‰ ¯BÚk ÌÈ‡ - Ûeb‰ ÏÚ ÔÈˆˆBÁL27 ∆¿ƒ««≈»¿«»»…¿«≈

‡nË˙‰Ï ‡ÏÂ28. ¿…¿ƒ¿«≈

ונקרא 22) ורך, דק קרום מעלה הוא להירפא מתחיל כשפצע
המשנה. בלשון מ"ד.23)"גלד" פ"ט מקוואות

הערוך:24) ופירש קטן", של "כשות כתוב: שם במשנה
שהמדובר  בכסףֿמשנה וכתב רבינו. פירש וכן הדק. שיער
ממש  שיער אבל מאליו, הנושא גופו שעל הרך בשיער

בקטן. ובין בגדול בין בשרו 25)מטמא ועל טבל אם
וטבילתו  הגוף, ובין המים בין חוצצים אינם אלה, לכלוכים

ויבשות.26)כשירה. קטנות  על 27)חתיכות היו אם
נטמא. לא - טהור אדם בהם ונגע על 28)הטמא, היו אם

מקוואות  תוספתא האדם. נטמא לא - בטמא ונגעו הטהור,
מטמאים  לא חוצצין אין ושאמרו חוצצין "שאמרו ה"ד: פ"ו

מכה". גבי שעל מקרום חוץ מיטמאין ולא

.äËa B˙ÚÈ‚a ‡nË˙Ó Ì„‡L ÌLkCk ,‰‡Ó ¿≈∆»»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿À¿»»
ÌÈ‡nË˙Ó ÌÈÏk‰29ÈÏkÓ ıeÁ ;Ô‰a ‰‡Óh‰ ˙ÚÈ‚a «≈ƒƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ««À¿»»∆ƒ¿≈

Ò¯Á30B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó BÈ‡L ,31¯‡a˙iL BÓk , ∆∆∆≈ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ¿∆ƒ¿»≈
ÌÈÏk ˙BÎÏ‰a32Ïk :‰‡ÓËa ÏB„b ÏÏk e‰ÊÂ] . ¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿»»¿À¿»»

BÈ‡L ÏÎÂ ,ÌÈÏk ‡nËÓ - ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ‰«¿«≈»»¿«»¿«≈≈ƒ¿…∆≈
Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ - ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ¿«≈»»¿«»≈¿«≈≈ƒ¿≈»»

[‰‡Óh‰ ·‡Ó ‡l‡ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÌÈÏÎÂ33. ¿≈ƒ¿«¿ƒÀ¿»∆»≈««À¿»

מ"א.29) פ"א מ"א.30)כלים פ"ב נכנסה 31)שם אם
אם  אבל בדופנו, נגעה שלא אףֿעלֿפי הכלי לתוך טומאה
ב  כד, חולין בברייתא נטמא. לא מבחוץ הכלי בדופן נגעה
יפול  אשר חרש כלי "וכל לג): יא, (ויקרא מהכתוב דרשו
תוכו, תשבורו". ואותו יטמא בתוכו אשר כל תוכו, אל מהם
ז  פרשתא שמיני פרשת כהנים ובתורת נגע. שלא אףֿעלֿפי

מאחוריו. מטמא ואין מטמא תוכו למדו: פי"ג 32)ה"ה,
אבות 33)ה"א. אבי נקרא עצמו המת ב. ב, קמא בבא

שבעה  וטמא הטומאה, אב נעשה בו הנוגע ואדם הטומאה,
השלישי  ביום אדומה פרה אפר מי הזאת וצריך ימים
נעשה  הטומאה באב הנוגע אבל השביעי, וביום לטומאתו
אוכלין  אלא וכלים אדם מטמא ואינו לטומאה ראשון
ויתבארו  לכלים אדם בין דינים חילוקי ויש ומשקין.
אחדֿעשר  רבינו מונה טהרות, לסדר [בהקדמתו במקומם.

סוגים]. לכמה המתחלקים הטומאה אב חלקי

.åÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‡OÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿»»≈¿≈≈
Ì„‡‰ ‡OiL ‡e‰ ,‡OÓa ÌÈ‡nËÓ‰ Ïk ¯‡Laƒ¿»»«¿«¿ƒ¿«»∆ƒ»»»»
BÈa ‰È‰ elÙ‡ .da Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰‡Óh‰«À¿»««ƒ∆…»«»¬ƒ»»≈

Ô·‡ dÈ·Ï34‡OBp‰ „Á‡Â .‡ÓË - ‡OÂ ÏÈ‡B‰ , ¿≈»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»¿∆»«≈
BÙeb ¯‡L ÏÚ B‡ B„È ÏÚ B‡ BL‡¯ ÏÚ35„Á‡Â . «…«»«¿»¿∆»

dÁÈp‰Â ¯Á‡ d‡OpL B‡ BÓˆÚa ‡e‰ ‡OBp‰«≈¿«¿∆¿»»«≈¿ƒƒ»

‰fÓ ‰ÏÚÓÏ36- ÌB˜Ó ÏkÓ ÂÈÏÚ ˙‡OÂ ÏÈ‡B‰ , ¿«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ≈»»ƒ»»
B‡ ËeÁa ‰ÈeÏz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â .‡ÓËƒ¿»«¬ƒ»¿»«À¿»¿»¿
Ïk ‰‡Óh‰ dÈa‚‰Â B„Èa ËeÁ‰ ‰Ï˙Â ,B¯ÚOaƒ¿»¿»»«¿»¿ƒ¿ƒ««À¿»»

‡e‰L37.‡ÓËÂ ‡OB ‰Ê È¯‰ - ∆¬≈∆≈¿ƒ¿»

והטומאה 34) ראשו, על או כתפו על מוטלת שהאבן כגון
האבן. הטומאה 35)על את הזיז לא שאפילו רבינו, דעת

"יבקש  ישראל (תפארת נטמא - עליו מונחת היתה אלא
ו). אות הנושאה.36)דעת" כגון 37)האדם הארץ, מן

והאדם  בה, קשור וחוט הארץ, על מונחת הטומאה שהיתה
מ"ב). פ"א לכלים בפירושו (רבינו בידו החוט את מחזיק

.æËÈÒÓ38‡OÓa ‡nËnL ¯·c ÏÎÂ ,‡e‰ ‡OB ÏÏÎa ≈ƒƒ¿«≈¿»»»∆¿«≈¿«»
Ëq‰a ‡nËÓ -39Ï˙k‰ ÏÚ ˙ÁpÓ ‡È‰L ‰¯B˜ ?„ˆÈk . ¿«≈¿∆≈≈«»∆ƒÀ««««…∆

‰ˆ˜Ï ¯B‰h‰ ‡·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ï· B‡ ˙Ó dcˆ ÏÚÂ¿«ƒ»≈¿≈»¿«≈»∆»«»ƒ¿≈
‰ˆwaL ‰‡Óh‰ ˙‡ „È‰L ÔÂÈk ,B„È‰Â ÈM‰ ‰¯Bw‰«»«≈ƒ∆¡ƒ≈»∆≈ƒ∆«À¿»∆«»∆
CLÓ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‡OB ÌeMÓ ‡ÓË ÈM‰«≈ƒ»≈ƒ≈¿≈»ƒ«ƒ»«
B‡ ‰‡Óh‰ dÈa‚‰L „Ú ı¯‡‰ „‚k ÈM‰ ‰ˆw‰ ˙‡∆«»∆«≈ƒ¿∆∆»»∆«∆ƒ¿ƒ««À¿»
ÏÎÂ ‰ÊÂ .È‡cÂ ‡OB ‰fL ,ı¯‡‰ ÏÚ ‰‡Óh‰ ¯¯bL∆»««À¿»«»»∆∆∆≈««¿∆¿…

da ‡ˆBik40.ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ëq‰ ˙‡ÓË ‡È‰ «≈»ƒÀ¿«∆≈»¬»¿»»

לקמן.38) - דוגמא נושא. ואינו ט,39)מזיז בתרא בבבא
לכל  הדין והוא בהיסט, מטמאה שהנבילה אמרו ב
אמרו  ה"א פ"א אהלות ובתוספתא במשא, המטמאים

בהיסט. מטמא שהמת על 40)בפירוש, שדפק כגון
הכלים. זזו הדפיקה ומכוח השולחן,

.ç‡OBp‰41ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa CB˙a42ÏÚ Û‡L ;‡ÓË - «≈¿≈«¿»ƒƒ¿»∆««
‰ÚÈ‚ ÌL ‰ÚÈ‚p‰ ÔÈ‡L Èt43‡OB ÌL ‡OBp‰ , ƒ∆≈«¿ƒ»»¿ƒ»«≈»≈

ÂÈÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰ ÚÏ· Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡e‰44, ∆»ƒ≈ƒ¿««À¿»¿≈»
‡ÏÂ Ú‚B ‡Ï BÈ‡ BËa CB˙Ï ‰ÚÈb‰L ¯Á‡nL∆≈««∆ƒƒ»¿ƒ¿≈…≈«¿…
CB˙a ‰‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¯B‰Ë - Ï·Ë Ì‡Â .‡OB≈¿ƒ»«»¿««ƒ∆«À¿»¿

ÂÈÚÓ45. ≈»

ב.41) מב, ה"ג.42)נדה למעלה אינו 43)ראה והמגע
מ"ח.44)מטמא. פ"ו שם.45)מקוואות

.è‡nË˙Ó ÔÈ‡46Ì„‡‰ ‡l‡ ‡OÓa47‡Ï ,„·Ïa ≈ƒ¿«≈¿«»∆»»»»ƒ¿«…
ÌÈÏk ‰¯OÚ B„È ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏk‰«≈ƒ≈«¬≈∆»»À»«»¬»»≈ƒ
- ÔBÈÏÚ‰ ÈÏka da ‡ˆBiÎÂ ‰Ï·p‰Â ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê∆««∆¿«¿≈»¿«≈»«¿ƒ»∆¿
B„È ÏÚL ÌÈÏk‰Â ,‰Ï· ‡OB ÌeMÓ ‡ÓË Ì„‡‰»»»»≈ƒ≈¿≈»¿«≈ƒ∆«»
.‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkÓ ıeÁ ,ÌÈ¯B‰Ë ÔlkÀ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¿∆»¿»«À¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

מ"ג.46) פ"ה על 47)זבים ונישא הנושא "כל שנינו: שם
טהור  הנבילה על הנושא וכל האדם, מן חוץ טהור המרכב
את  הנושא שאדם שם, רבינו ופירש המסיט". מן חוץ
ומה  ממקומה), (הזיזה הסיטה לא אפילו טמא, הנבילה
לכלים, הכוונה טהור" הנבילה על ונישא הנושא "כל שאמר
איֿאפשר  שבנבילה אלא מרכב, גבי הקודמת בבבא כמו
טמא  הנושא רק בנבילה שהרי האדם", מן "חוץ לומר היה
שהוא  המסיט", מן "חוץ אמרו ולפיכך הנישא, לא אבל
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קלז zn z`neh zekld - dxdh xtq - fenz 'h iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
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Èa¯˜a LcÁ ÔBÎ Áe¯Â ÌÈ‰Ï‡ ÈÏ ‡¯a ¯B‰Ë ·Ï≈»¿»ƒ¡…ƒ¿«»«≈¿ƒ¿ƒ

dxdh xtq `Ede ixiVr xtq¥¤£¦¦§¥¤¨¢¨
.˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿∆ƒ»ƒ¿À¿«≈
.˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‚ .‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ .·ƒ¿»»¬À»ƒ¿À¿«»««
˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰ .‰ .·LBÓe ·kLÓ ˙BÎÏ‰ .„ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿¿»¬
.Á .ÌÈÏk ˙BÎÏ‰ .Ê .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .Â .˙B‡Óh‰«À¿ƒ¿À¿«√»ƒƒ¿≈ƒ

˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ¿»

zn z`nh zFkld¦§ª§©¥
.˙Ó ˙‡ÓË ÔÈ„ ‡e‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒÀ¿«≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa ˙‡Ê ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»…ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¤¤¦
.à˙‡ÓË Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆À¿«

‰Ú·L2,‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ Ï‰‡Â ÚbÓ ˙‡ÓËÂ . ƒ¿»¿À¿««»¿…∆¿…»ƒ«»
˙Ú·L ‡ÓËÂ Ì„‡ LÙ ÏÎÏ ˙Óa Ú‚p‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««…≈«¿≈¿»∆∆»»¿»≈ƒ¿«
Ï‰‡a ¯L‡ ÏÎÂ Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk :¯Ó‡Â ;ÌÈÓÈ»ƒ¿∆¡«»«»∆»…∆¿»¬∆»…∆

.ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓËÈƒ¿»ƒ¿«»ƒ

היסט 1) טומאת ובאוהל, ובמשא במגע מטמא שהמת יבאר
אם  הסתרים בבית והנושא היא, מה מקום בכל האמורה
ככל  היא אם אוהל וטומאת ובגדים, אדם במשא מטמא
ואם  היא, מה מקום בכל האמורה אוהל טומאות הטומאות,
או  במת מתטמאין אם והבהמה הגוי באוהל, מטמא הגוי
נחלק  ואם נפשו, שתצא עד מטמא אינו המת אחרת, בטומאה

מרפרף. הוא ערב,2)ועדיין טומאת שמטמאים דברים יש
בלבד  יום אותו טמא נושאם או בהם שהנוגע זאתֿאומרת
ימים, שבעת טמא והנושא שהנוגע טומאות ויש הערב, עד
ואלה  אלה שבעה". "טומאת רבינו: ובלשון בתלמוד

סאה. ארבעים בו שיש במקווה טבילה צריכים

.á‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‡OÓ ˙‡ÓË3ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â .4: À¿««»ƒƒ«¿»¿«»…∆«¿»ƒ
·¯Ú ˙‡ÓË ‡È‰L ,‰Ï· Ì‡5,Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿≈»∆ƒÀ¿«∆∆¿≈»¿«¿»¿…∆

˙n‰ ;Ì˙Ï· ˙‡ ‡Op‰Â :¯Ó‡pL ,‡OÓa ‰‡nËÓ6 ¿«¿»¿«»∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»«≈
,·¯Ú ˙‡ÓË dÚbnL ,‰Ï·p ‰Óe !?ÔkL Ïk ‡Ï…»∆≈«¿≈»∆«»»À¿«∆∆

·¯Ú ˙‡ÓË d‡OÓ7˙‡ÓË BÚbnL ,˙n‰ Û‡ ; «»»À¿«∆∆««≈∆«»À¿«
‰Ú·L8˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡ .‰Ú·L ˙‡ÓË B‡OÓ , ƒ¿»«»À¿«ƒ¿»≈À¿««»¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ9ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰¯Bz ÔÈ„ ‡l‡ ,10˜˙ML , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ»¿≈»∆ƒ∆»«
‰pnÓ11˙a‰ ¯eq‡Ó ˜˙ML C¯„k ·e˙k‰12ÈÙÏ , ƒ∆»«»¿∆∆∆»«≈ƒ««¿ƒ

˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ó ˜˙LÂ ,˙a‰ ˙a elÙ‡ Le¯Ùa ¯Ò‡L∆»«¿≈¬ƒ«««¿»«≈ƒ¬ƒ«
·ÏÁa ¯Oa13Ùa ¯Ò‡L ÈÙÏ ,Ck ;BÏeMa elÙ‡ Le¯ »»¿»»¿ƒ∆»«¿≈¬ƒƒ»

elÙ‡ Le¯Ùa ‡nhL ÈÙÏ ,˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓhÓ ˜˙L»«ƒÀ¿««»¿≈¿ƒ∆ƒ≈¿≈¬ƒ
B‡OÓ ÔkL Ïk ,BÏ‰‡ ˙‡ÓË14. À¿«»√»∆≈«»

לאוזן 3) מפה נמסרה אלא בפירוש, בתורה כתובה אינה
האחרונים. הדורות חכמי עד רבינו פרשת 4)ממשה ספרי

שהתורה  המידות אחת היא קלֿוחומר קכז. פיסקה חוקת
בהן. היום 5)נדרשת אותו רק טמא נושאה או בה הנוגע
הערב. ימים.6)עד שבעה ומטמא באוהל שמטמא

שווין.7) ומשא מגע הטומאה, זמן לענין כלומר,
כ"דברי 9)כמגעו.8) רבינו מגדיר מקומות בכמה

אחרות  ובמידות בקלֿוחומר שנלמדו ההלכות את סופרים"
אע"פ  משא, שטומאת כאן, מדגיש ולפיכך נדרשת. שהתורה
מפני  והטעם ממש. תורה דין היא בקלֿוחומר, שנלמדה
מסיני, למשה הלכה עד איש מפי איש מקובלת שהיא

ההלכה. את לחזק רק נאמר כלל,10)והקלֿוחומר בדרך
שנאמרו  הדברים את רק הגדול בחיבורו רבינו מביא
- וירושלמי בבלי - התלמודים בשני הלכה, במדרשי
הכלל, מן יוצאים ובמקרים הגאונים, ובספרי בתוספתא
ולהודיע  להקדים דרכו עצמו, מסברת משהו מוסיף כשהוא

אומר. הוא עצמו משא.11)שסברת מטומאת
י),12) יח, (ויקרא הבת בת על לבוא בפירוש אסרה התורה

הבת. איסור על כלום כתבה לא כתבה 13)אבל התורה
"לא  כתבה ולא אמו", בחלב גדי תבשל "לא פעמים שלוש
 ֿ ובלחם ה"ב, פ"ט אסורות מאכלות הלכות (ראה תאכל"

שם). התלמוד 14)משנה בלשון נקרא שכזה וחומר וקל
הדבר  את לנו המגלה הגיונית סברא (פירוש, מילתא" "גילוי
גם  יפה כוחו שכזה, וקלֿוחומר דבר). = מילתא לאמיתו.
רגיל, בקלֿוחומר מהֿשאיןֿכן ומיתה, מלקות עונש לענין
או  קלֿוחומר = (דין הדין מן עונשים אין אמרו: שעליו

אב). בנין

.âÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ÚbÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿»»≈¿≈≈
‰‡Óha B¯O·a Ì„‡‰ Ú‚pL ‡e‰ ,ÌÈ‡nËÓ‰ ¯‡Laƒ¿»«¿«¿ƒ∆»«»»»ƒ¿»«À¿»

dÓˆÚ15,B¯Oa ¯‡La ÔÈa BÏ‚¯a ÔÈa B„Èa ÔÈa , «¿»≈¿»≈¿«¿≈ƒ¿»¿»
BBLÏa elÙ‡Â16,ÈÏ ‰‡¯ ÔÎÂ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «¬ƒƒ¿¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿∆ƒ

ÂÈ¯tˆa Ú‚ Ì‡L17Ì‰L ÔÂÈk .‡ÓË - ÂÈpLa B‡ ∆ƒ»«¿ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿»≈»∆≈
Ì„‡ ·Áz Ì‡ Ï·‡ .Ûebk Ì‰ È¯‰ - ÛebÏ ÌÈ¯aÁÓ¿À»ƒ«¬≈≈«¬»ƒ»«»»

LBÎa ‰‡ÓË18¯B‰Ë Ì„‡ ÏL BB¯b CB˙Ï dÒÈÎ‰Â À¿»¿¿ƒ¿ƒ»¿¿∆»»»
ÏL ÈÚÓ CB˙Ï dÒÈÎ‰L B‡ ,BBLÏa ‰Ú‚ ‡ÏÂ¿…»¿»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿¿ƒ∆

d¯O·a ‰Ú‚ ‡ÏÂ ‰hÓlÓ ‰M‡19‡ÓË ‡Ï - ƒ»ƒ¿«»¿…»¿»ƒ¿»»…ƒ¿»
‰Ê ÚbÓ ÌeMÓ ÚÏBa‰20,B¯O·a ‰Ú‚ ‡Ï È¯‰L , «≈«ƒ«»∆∆¬≈…»¿»ƒ¿»

‰ÚÈ‚ dÈ‡ ÌÈt ˙ÚÈ‚pL21. ∆¿ƒ«¿ƒ≈»¿ƒ»

המת 15) שאין זאתֿאומרת אין אחר. דבר עלֿידי ולא
טומאה  סוגי כמה ישנם שהרי ישירה, בנגיעה אלא מטמא
היא. מה מגע טומאת להגדיר רק המכוון אחרים,

עולא,16) "אמר א: כה, קידושין כך. כל גלוי מקום שאינו
הוא". דגלוי טומאה לענין בלשון, מודים של 17)הכול

בשיער  הנוגע שנינו, ג) משנה ג (פרק אהלות במסכת הנוגע.
טמא. - לגוף מחוברים כשהם המת של ובצפרניים בשיניים
נגעו  טהור של הדברים אותם אם שגם מזה, רבינו ולמד

נטמא. - אינו 20)החיצון.19)פלך.18)במת כלומר,
שיתבאר  כמו משא, משום מטמא אבל מגע, משום מטמא

ח. הלכה זה בפרק "טומאת 21)לקמן התלמוד: בלשון
ב). מב, (נדה הסתרים" בית

.ã‰kn‰ ÏÚL Ìe¯˜22ÔÈÚÏ ¯Oa‰ ¯BÚk ‡e‰ È¯‰ - ¿∆«««»¬≈¿«»»¿ƒ¿«
˙B‡ÓË ÚbÓ23¯BÚk dÈ‡ - ÔËw‰ ÏÚL ˙eLÎe ; ««À¿¿∆««»»≈»¿

- B˙kÓ Ìe¯˜a ‰‡ÓË ‰Ú‚pL ÈÓ ?„ˆÈk .¯Oa‰«»»≈«ƒ∆»¿»À¿»ƒ¿«»
˜c‰ ¯ÚOa ‰Ú‚ ;B¯BÚa ‰Ú‚ el‡k ‡ÓË24ÏÚL ƒ¿»¿ƒ»¿»¿»¿»«≈»««∆«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

zn z`neh zekld - dxdh xtq - fenz 'h iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ba ‰˙È‰L ‡ÓË Ì„‡ ÔÎÂ .‡ÓË ‡Ï - ÔËw‰ ¯Oa¿««»»…ƒ¿»¿≈»»»≈∆»¿»
Ì‡ .‡ÓË - ‡Óh‰ ˙kÓ Ìe¯˜a ¯B‰h‰ Ú‚Â ‰kÓ«»¿»««»ƒ¿«««»≈ƒ¿»ƒ
‡Ï - BlL ˙eLka ¯B‰h‰ Ú‚Â ‡ÓË ÔË˜ ‰È‰»»»»»≈¿»««»«¿∆…
ÔÎÂ .˙B‡ÓË ¯‡La ÔÈa ˙Ó ˙‡ÓËa ÔÈa ,‡ÓËƒ¿»≈¿À¿«≈≈ƒ¿»À¿¿≈
ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ËÈË B‡ ‰‡Bˆ ÈÎeÏÎÏƒ¿≈»ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈

ÔÈˆˆBÁ25‰‡Bˆ È„Ïb ÔÎÂ ,Ûeb‰ ÏÚ26ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¿ƒ««¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿»ƒ
‡nËÏ ‡Ï ¯Oa‰ ¯BÚk ÌÈ‡ - Ûeb‰ ÏÚ ÔÈˆˆBÁL27 ∆¿ƒ««≈»¿«»»…¿«≈

‡nË˙‰Ï ‡ÏÂ28. ¿…¿ƒ¿«≈

ונקרא 22) ורך, דק קרום מעלה הוא להירפא מתחיל כשפצע
המשנה. בלשון מ"ד.23)"גלד" פ"ט מקוואות

הערוך:24) ופירש קטן", של "כשות כתוב: שם במשנה
שהמדובר  בכסףֿמשנה וכתב רבינו. פירש וכן הדק. שיער
ממש  שיער אבל מאליו, הנושא גופו שעל הרך בשיער

בקטן. ובין בגדול בין בשרו 25)מטמא ועל טבל אם
וטבילתו  הגוף, ובין המים בין חוצצים אינם אלה, לכלוכים

ויבשות.26)כשירה. קטנות  על 27)חתיכות היו אם
נטמא. לא - טהור אדם בהם ונגע על 28)הטמא, היו אם

מקוואות  תוספתא האדם. נטמא לא - בטמא ונגעו הטהור,
מטמאים  לא חוצצין אין ושאמרו חוצצין "שאמרו ה"ד: פ"ו

מכה". גבי שעל מקרום חוץ מיטמאין ולא

.äËa B˙ÚÈ‚a ‡nË˙Ó Ì„‡L ÌLkCk ,‰‡Ó ¿≈∆»»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿À¿»»
ÌÈ‡nË˙Ó ÌÈÏk‰29ÈÏkÓ ıeÁ ;Ô‰a ‰‡Óh‰ ˙ÚÈ‚a «≈ƒƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ««À¿»»∆ƒ¿≈

Ò¯Á30B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó BÈ‡L ,31¯‡a˙iL BÓk , ∆∆∆≈ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ¿∆ƒ¿»≈
ÌÈÏk ˙BÎÏ‰a32Ïk :‰‡ÓËa ÏB„b ÏÏk e‰ÊÂ] . ¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿»»¿À¿»»

BÈ‡L ÏÎÂ ,ÌÈÏk ‡nËÓ - ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ‰«¿«≈»»¿«»¿«≈≈ƒ¿…∆≈
Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ - ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ¿«≈»»¿«»≈¿«≈≈ƒ¿≈»»

[‰‡Óh‰ ·‡Ó ‡l‡ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÌÈÏÎÂ33. ¿≈ƒ¿«¿ƒÀ¿»∆»≈««À¿»

מ"א.29) פ"א מ"א.30)כלים פ"ב נכנסה 31)שם אם
אם  אבל בדופנו, נגעה שלא אףֿעלֿפי הכלי לתוך טומאה
ב  כד, חולין בברייתא נטמא. לא מבחוץ הכלי בדופן נגעה
יפול  אשר חרש כלי "וכל לג): יא, (ויקרא מהכתוב דרשו
תוכו, תשבורו". ואותו יטמא בתוכו אשר כל תוכו, אל מהם
ז  פרשתא שמיני פרשת כהנים ובתורת נגע. שלא אףֿעלֿפי

מאחוריו. מטמא ואין מטמא תוכו למדו: פי"ג 32)ה"ה,
אבות 33)ה"א. אבי נקרא עצמו המת ב. ב, קמא בבא

שבעה  וטמא הטומאה, אב נעשה בו הנוגע ואדם הטומאה,
השלישי  ביום אדומה פרה אפר מי הזאת וצריך ימים
נעשה  הטומאה באב הנוגע אבל השביעי, וביום לטומאתו
אוכלין  אלא וכלים אדם מטמא ואינו לטומאה ראשון
ויתבארו  לכלים אדם בין דינים חילוקי ויש ומשקין.
אחדֿעשר  רבינו מונה טהרות, לסדר [בהקדמתו במקומם.

סוגים]. לכמה המתחלקים הטומאה אב חלקי

.åÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‡OÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿»»≈¿≈≈
Ì„‡‰ ‡OiL ‡e‰ ,‡OÓa ÌÈ‡nËÓ‰ Ïk ¯‡Laƒ¿»»«¿«¿ƒ¿«»∆ƒ»»»»
BÈa ‰È‰ elÙ‡ .da Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰‡Óh‰«À¿»««ƒ∆…»«»¬ƒ»»≈

Ô·‡ dÈ·Ï34‡OBp‰ „Á‡Â .‡ÓË - ‡OÂ ÏÈ‡B‰ , ¿≈»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»¿∆»«≈
BÙeb ¯‡L ÏÚ B‡ B„È ÏÚ B‡ BL‡¯ ÏÚ35„Á‡Â . «…«»«¿»¿∆»

dÁÈp‰Â ¯Á‡ d‡OpL B‡ BÓˆÚa ‡e‰ ‡OBp‰«≈¿«¿∆¿»»«≈¿ƒƒ»

‰fÓ ‰ÏÚÓÏ36- ÌB˜Ó ÏkÓ ÂÈÏÚ ˙‡OÂ ÏÈ‡B‰ , ¿«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ≈»»ƒ»»
B‡ ËeÁa ‰ÈeÏz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â .‡ÓËƒ¿»«¬ƒ»¿»«À¿»¿»¿
Ïk ‰‡Óh‰ dÈa‚‰Â B„Èa ËeÁ‰ ‰Ï˙Â ,B¯ÚOaƒ¿»¿»»«¿»¿ƒ¿ƒ««À¿»»

‡e‰L37.‡ÓËÂ ‡OB ‰Ê È¯‰ - ∆¬≈∆≈¿ƒ¿»

והטומאה 34) ראשו, על או כתפו על מוטלת שהאבן כגון
האבן. הטומאה 35)על את הזיז לא שאפילו רבינו, דעת

"יבקש  ישראל (תפארת נטמא - עליו מונחת היתה אלא
ו). אות הנושאה.36)דעת" כגון 37)האדם הארץ, מן

והאדם  בה, קשור וחוט הארץ, על מונחת הטומאה שהיתה
מ"ב). פ"א לכלים בפירושו (רבינו בידו החוט את מחזיק

.æËÈÒÓ38‡OÓa ‡nËnL ¯·c ÏÎÂ ,‡e‰ ‡OB ÏÏÎa ≈ƒƒ¿«≈¿»»»∆¿«≈¿«»
Ëq‰a ‡nËÓ -39Ï˙k‰ ÏÚ ˙ÁpÓ ‡È‰L ‰¯B˜ ?„ˆÈk . ¿«≈¿∆≈≈«»∆ƒÀ««««…∆

‰ˆ˜Ï ¯B‰h‰ ‡·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ï· B‡ ˙Ó dcˆ ÏÚÂ¿«ƒ»≈¿≈»¿«≈»∆»«»ƒ¿≈
‰ˆwaL ‰‡Óh‰ ˙‡ „È‰L ÔÂÈk ,B„È‰Â ÈM‰ ‰¯Bw‰«»«≈ƒ∆¡ƒ≈»∆≈ƒ∆«À¿»∆«»∆
CLÓ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‡OB ÌeMÓ ‡ÓË ÈM‰«≈ƒ»≈ƒ≈¿≈»ƒ«ƒ»«
B‡ ‰‡Óh‰ dÈa‚‰L „Ú ı¯‡‰ „‚k ÈM‰ ‰ˆw‰ ˙‡∆«»∆«≈ƒ¿∆∆»»∆«∆ƒ¿ƒ««À¿»
ÏÎÂ ‰ÊÂ .È‡cÂ ‡OB ‰fL ,ı¯‡‰ ÏÚ ‰‡Óh‰ ¯¯bL∆»««À¿»«»»∆∆∆≈««¿∆¿…

da ‡ˆBik40.ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ëq‰ ˙‡ÓË ‡È‰ «≈»ƒÀ¿«∆≈»¬»¿»»

לקמן.38) - דוגמא נושא. ואינו ט,39)מזיז בתרא בבבא
לכל  הדין והוא בהיסט, מטמאה שהנבילה אמרו ב
אמרו  ה"א פ"א אהלות ובתוספתא במשא, המטמאים

בהיסט. מטמא שהמת על 40)בפירוש, שדפק כגון
הכלים. זזו הדפיקה ומכוח השולחן,

.ç‡OBp‰41ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa CB˙a42ÏÚ Û‡L ;‡ÓË - «≈¿≈«¿»ƒƒ¿»∆««
‰ÚÈ‚ ÌL ‰ÚÈ‚p‰ ÔÈ‡L Èt43‡OB ÌL ‡OBp‰ , ƒ∆≈«¿ƒ»»¿ƒ»«≈»≈

ÂÈÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰ ÚÏ· Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡e‰44, ∆»ƒ≈ƒ¿««À¿»¿≈»
‡ÏÂ Ú‚B ‡Ï BÈ‡ BËa CB˙Ï ‰ÚÈb‰L ¯Á‡nL∆≈««∆ƒƒ»¿ƒ¿≈…≈«¿…
CB˙a ‰‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¯B‰Ë - Ï·Ë Ì‡Â .‡OB≈¿ƒ»«»¿««ƒ∆«À¿»¿

ÂÈÚÓ45. ≈»

ב.41) מב, ה"ג.42)נדה למעלה אינו 43)ראה והמגע
מ"ח.44)מטמא. פ"ו שם.45)מקוואות

.è‡nË˙Ó ÔÈ‡46Ì„‡‰ ‡l‡ ‡OÓa47‡Ï ,„·Ïa ≈ƒ¿«≈¿«»∆»»»»ƒ¿«…
ÌÈÏk ‰¯OÚ B„È ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏk‰«≈ƒ≈«¬≈∆»»À»«»¬»»≈ƒ
- ÔBÈÏÚ‰ ÈÏka da ‡ˆBiÎÂ ‰Ï·p‰Â ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê∆««∆¿«¿≈»¿«≈»«¿ƒ»∆¿
B„È ÏÚL ÌÈÏk‰Â ,‰Ï· ‡OB ÌeMÓ ‡ÓË Ì„‡‰»»»»≈ƒ≈¿≈»¿«≈ƒ∆«»
.‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkÓ ıeÁ ,ÌÈ¯B‰Ë ÔlkÀ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¿∆»¿»«À¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

מ"ג.46) פ"ה על 47)זבים ונישא הנושא "כל שנינו: שם
טהור  הנבילה על הנושא וכל האדם, מן חוץ טהור המרכב
את  הנושא שאדם שם, רבינו ופירש המסיט". מן חוץ
ומה  ממקומה), (הזיזה הסיטה לא אפילו טמא, הנבילה
לכלים, הכוונה טהור" הנבילה על ונישא הנושא "כל שאמר
איֿאפשר  שבנבילה אלא מרכב, גבי הקודמת בבבא כמו
טמא  הנושא רק בנבילה שהרי האדם", מן "חוץ לומר היה
שהוא  המסיט", מן "חוץ אמרו ולפיכך הנישא, לא אבל
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[הר"ע  שם. רבינו כוונת לבאר יש כך בנישא. גם טמא
הסיט, אלאֿאםֿכן מטמא אינו נושא שגם סובר, ברטנורא
אינה  רבינו דעת אבל כפשוטה, המשנה מפרש הוא ולפיכך

כן].

.é˙Óa ‡l‡ ˙B‡ÓË ¯‡La dÈ‡ Ï‰‡ ˙‡ÓËÀ¿«…∆≈»ƒ¿»À¿∆»¿≈
„·Ïa48ÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ÏÈ‰‡‰L ÔÈ·e .49ËÁÓ elÙ‡ , ƒ¿«≈∆∆¡ƒ»»»«¿ƒ¬ƒ««

B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ˙n‰ ÏÈ‰‡‰L B‡ ,˙n‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»««≈∆∆¡ƒ«≈«»»»
ÌÈÏk‰ ÏÚ50ÌÚ B‡ Ì„‡‰ ÌÚ ˙n‰ ‰È‰L B‡ , ««≈ƒ∆»»«≈ƒ»»»ƒ

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz ÌÈÏk‰51.ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - «≈ƒ««…∆∆»¬≈≈¿≈ƒ

ד.48) משנה יא פרק מ"א.49)כלים פ"ג אהלות
הבא 51)שם.50) "כל יד): יט, (במדבר בתורה כתוב

ימים". שבעת יטמא באהל אשר וכל האהל אלא

.àé‡nËzL ‡e‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ï‰‡ ˙‡ÓËÂ¿À¿«…∆»¬»¿»»∆¿«≈
ÌÈÎ¯c LÏMÓ ˙Á‡a ÌÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ‰‡ÓË d˙B‡»À¿»»»»«≈ƒ¿««ƒ»¿»ƒ

B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï Blk ‡a‰ „Á‡ .el‡52B˙ˆ˜Ó ‡a‰53- ≈∆»«»À¿…∆«≈«»ƒ¿»
ÈL‡¯ B‡ B„È ÒÈÎ‰ elÙ‡ .Ï‰‡a ‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿…∆¬ƒƒ¿ƒ»»≈

BÓËÁ B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡54‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙n‰ Ï‰‡Ï ∆¿¿»»¿¿…∆«≈¬≈∆ƒ¿»
ÛB˜Lna Ú‚ .Blk55B„È Û¯ˆÂ56‡ÓË - ÛB˜Ln‰ ÌÚ À»«««¿¿≈≈»ƒ««¿ƒ¿»

‰t˜Ò‡a Ú‚ .B˙ˆ˜Ó ‡a el‡k57‰hÓÏe ÁÙhÓ : ¿ƒ»ƒ¿»»«»«¿À»ƒ∆«¿«»
ı¯‡Ï ·B¯˜58¯B‰Ë -59.‡ÓË - ‰ÏÚÓÏe ÁÙhÓe , »»»∆»ƒ∆«¿«¿»»≈

Ì‰È¯·cÓ ‰Ê ¯·cL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ60. ¿≈»∆ƒ∆»»∆ƒƒ¿≈∆

ובין.52) ידיה 53)בין דעייל "כיוון א: מג, נזיר
בספרי  נטמא). - ידו הכניס כאשר (בעברית: איסתאיב"
"כל  שם): (במדבר מהכתוב זה דין למדו קכו, פיסקה חוקת

שהיא. ביאה כל כלומר, האהל", אל שם.54)הבא נזיר
מ"ח.55) פי"ב, ידו 56)אהלות צירף הנגיעה ע"י

(כסףֿמשנה). מחוץ 57)למשקוף הבולט בחלק בסף
אך  וכאשר ממש, אוהל הוא המשקוף כנגד אבל למשקוף,

נטמא. - לאוירו ידו אמרו:58)הושיט שם במשנה
ומפרש  טמא". - ולמעלן מטפח טהור, - ולמטן "מטפח
ומטפח  לקרקע. הקרוב הטפח היינו ולמטן, מטפח רבינו:
פירש  ישראל (ובתפארת טפח מאותו למעלה היינו ולמעלן,

שם). ראה כקרקע.59)אחרת. שהוא חכמים 60)מפני
הפנימי  חלקה משום החיצון בחלקה בנוגע טומאה גזרו

המשקוף. תחת שהוא

.áéÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ B‡ Ï‡¯OiÓ ˙n‰ „Á‡∆»«≈ƒƒ¿»≈ƒ»¿≈»ƒ
‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ61. ¿«≈¿«»¿«»

בן 61) שמעון ר' שאפילו רבינא, של מסקנא א. פא, יבמות
שמטמא  מודה באוהל, מטמא אינו מת שגוי האומר יוחאי

ומשא. במגע

.âéÏ‰‡a ‡nËÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â62‰Ê ¯·„Â . ¿≈»≈»ƒ¿«≈¿…∆¿»»∆
‡e‰ ‰Ïa˜63Ïk :ÔÈ„Ó ˙ÓÁÏÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .Ú‚ «»»«¬≈≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿»……≈«

BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÎÂ .Ï‰‡ ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÏÏÁa∆»»¿…ƒ¿ƒ»…∆¿≈»≈»ƒ≈
˙Ó ‡ÓË ‰OÚ64B‡ ˙Óa Ú‚pL ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡l‡ , «¬∆¿≈≈∆»≈»ƒ∆»«¿≈

‡‰ .Ú‚ ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ B‡ B‡O¿»∆¡ƒ»»¬≈¿ƒ∆…»«»
‰Ó‰·Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ65‰ÏÈ‰‡‰ B‡ ˙Óa ‰Ú‚pL ¿»∆∆ƒ¿≈»∆»¿»¿≈∆¡ƒ»

˙B‡Óh‰ ÏÎa ‡l‡ ,„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓËa ‡ÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿…¿À¿««≈ƒ¿«∆»¿»«À¿
.Ô‰a ÔÈ‡nË˙Ó ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡ ÔlkÀ»≈»≈»ƒ¿…«¿≈»ƒ¿«¿ƒ»∆

שם,62) יוחאי בן שמעון עליו כר' חולקים שחכמים ואע"פ
שאליהו  מפני וגם שיטתו, נוקט שרבינא מפני כמותו, פסק -

כסףֿמשנה. ב). קיד, מציעא (בבא כך לרבה ר'63)אמר
היא  שהדרשה סובר ורבינו מהמקרא, זה דין למד שמעון
משה  עד איש מפי איש היא קבלה הדין ועיקר אסמכתא, רק

ואין). ד"ה שם תוספות (ראה ב.64)רבינו סא, נזיר
ועוף 65) חיה שבהמה שנינו, מ"א פ"ח באהלות חיה.

מחיצה  כמו נידונים הם (פירוש, הטומאה בפני חוצצים
עוברת), הטומאה שאין הטהור, ובין הטומאה בין המפסיקה

חוצץ. אינו טומאה המקבל דבר וכל

.ãéÔÈ·Êk ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ e‰iL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ
Ô‰È¯·c ÏÎÏ66LÙ ÈÈÓ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â .67‰Ó ¿»ƒ¿≈∆¿≈¿¿»ƒ≈∆∆«

ÔÓ ıeÁ ÈÁ ‡e‰Â ‡nËÓ B‡ ÈÁ ‡e‰Â ‡nË˙nM∆ƒ¿«≈¿«¿«≈¿«ƒ
Ï‡¯OiÓ ‰È‰iL ‡e‰Â ,„·Ïa Ì„‡‰68ÏB„b „Á‡ . »»»ƒ¿«¿∆ƒ¿∆ƒƒ¿»≈∆»»

ÔË˜ „Á‡Â69˙‡ÓËa elÙ‡ .˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Ó ¿∆»»»ƒ¿«¿ƒ¿»«À¿¬ƒ¿À¿«
LÈ‡ :da ¯Ó‡pL ,˙n‰70LÈ‡‰ „Á‡ ,‡ÓËÈ ¯L‡ «≈∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ¿»∆»»ƒ

È¯‰L ;ÔËw‰ „Á‡Â71Ïk ÏÚÂ :ÌL ¯ÓB‡ ‡e‰ ¿∆»«»»∆¬≈≈»¿«»
B‡ Ú‚pL BÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ .ÌL eÈ‰ ¯L‡ ˙BLÙp‰«¿»¬∆»»¬ƒ»»∆∆»«
‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â ,‡ÓË - ˙n‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ B‡ ‡O»»∆¡ƒ««≈ƒ¿»«¬≈¿≈

‰ÚL˙Ï „ÏBpL ‡e‰Â .˙Ó72‰BÓL Ôa Ï·‡ ;73È¯‰ - ≈¿∆«¿ƒ¿»¬»∆¿»¬≈
Ô·‡k ‡e‰74‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â75. ¿∆∆¿≈¿«≈À¿»

א.66) לד, חיים.67)נדה בכל 68)בעלי המדובר
או  הגויים. על חכמים שגזרו זיבה, מטומאת חוץ הטומאות

משנהֿלמלך). (ראה תורה לדין ובין 69)הכוונה גדול בין
ב. מג, נדה משנה פירושו 70)קטן. מקום, בכל ו"איש"

כלומר, ל"אפילו". נמשכת וכו'" "שנאמר הפיסקא: גדול.
שנאמר. למה 71)אע"פ הנימוק מתחיל מטמא.כאן הקטן

קיימא.72) בן שהוא חזקתו כזה ילד הריון. חדשי תשעה
זמנו.73) לפני חודש להתקיים 74)שנולד סיכויים לו אין

א). כ, בתרא, (בבא יום שלושים אףֿעלֿפי 75)אפילו
חי. שהוא

.åè˙n‰76elÙ‡ .BLÙ ‡ˆzL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ «≈≈¿«≈«∆≈≈«¿¬ƒ
„i‚Ó77ÌÈÓÈq‰ ÈL Ba eËÁL elÙ‡ ,ÒÒB‚ B‡78- ¿À»≈¬ƒƒ¿¬¿≈«ƒ»ƒ

Ì„‡‰ LÙa :¯Ó‡pL ;BLÙ ‡ˆzL „Ú ‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆≈≈«¿∆∆¡«¿∆∆»»»
Bz˜¯ÙÓ ‰¯aL .˙eÓÈ ¯L‡79B‡ ,dnÚ d¯Oa ·¯Â ¬∆»ƒ¿¿»«¿«¿¿…¿»»ƒ»

˜ÏÁpL B‡ ,BL‡¯ Êz‰L B‡ ,BabÓ ‚„k Ú¯˜pL∆ƒ¿«¿»ƒ«∆À«…∆∆¡«
Èt ÏÚ Û‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - BË·a ÌÈ˜ÏÁ ÈLÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿¬≈∆¿«≈««ƒ

Û¯Ù¯Ó ‡e‰ ÔÈ„ÚL80.ÂÈ¯·È‡Ó „Á‡a ∆¬«ƒ¿«¿≈¿∆»≈≈»»

מ"ו.76) פ"א מלשון 77)אהלות מקומות, בכמה מחותך
ורבינו  א. קכ, יבמות (רש"י ד יא, בדניאל אילנא" "גודו

נדקר). או חתוך מפרש: מימרא 78)במשנה וקנה. וושט
חולין  במשנה משמע וכן ב. ע, גיטין במסכת שמואל של

כסףֿמשנה). (ראה ב עד 79)קיז, כאן שנאמרו הדינים כל
א. וכא, ב. כ, בחולין מקורם - הפרק מניע.80)סוף
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zn z`neh zekld - dxdh xtq - fenz 'h iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אדם,1) ככל מטמא אם איבריו נתקשרו שלא הנפל יבאר

הנחתך  ואבר מבשרו, והנצל יבש, או לח המת מבשר כזית
ואבר  בשר בלא עצם או החי מן הפורש בשר החי, מאדם
ובשר  ואבר העצם, שבתוך מוח המת, מן הפורש
המת, מן לאבר החי מן אבר בין מה בדם, המדולדלים
כמת, מטמאות שהן העצמות עצם, בה שיש יתירה ואצבע
ודם  המת דם בקבר, עצמותיו שהרקיבו ומת העצמות, ושאר
דם  עם למיתה סמוך ממנו שיצא דם נתערב ואם החי,
מנטף  ודמו המיטה על מוטל שהיה הרוג מיתה, שלאחר
לאחר  או מחיים כולו וספק רביעית ממנו יצא חי, כשהוא
ובית  ודופק וגולל בתוכו, שהטומאה זמן כל הקבר מיתה,

הפרס.

.àÂÈ¯·È‡ e¯M˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÙp‰«≈∆««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«¿≈»»
ÏB„b Ì„‡k Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,ÔÈ„È‚a¿ƒƒ¿«≈¿«»¿«»¿…∆¿»»»
˙ÈÊk ÔÎÂ .Ì„‡ LÙ ÏÎÏ ˙Óa Ú‚p‰ :¯Ó‡pL ;˙nL∆≈∆∆¡««…≈«¿≈¿»∆∆»»¿≈¿«ƒ

‡nËÓ ,O¯Ák L·È ÔÈa ÁÏ ÔÈa ,˙n‰ ¯OaÓ˙Ók ƒ¿««≈≈«≈»≈«∆∆¿«≈¿≈
‰Ê ?Ïˆ e‰ÊÈ‡ .˙ÈÊÎa ‡nËÓ ¯Oaa Ïˆp‰Â .ÌÏL»≈¿«∆∆«»»¿«≈ƒ¿«ƒ≈∆∆∆∆
L¯˜zL ‡e‰Â .‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰OÚÂ ÁBnpL ¯Oa‰«»»∆ƒ«¿«¬»≈»¿»¿∆ƒ¿
- ‰L¯˜ Ì‡L .˙n‰ ÔÓ ˙‡ˆÓp‰ ‰Ál‰ d˙B‡»«≈»«ƒ¿»ƒ«≈∆ƒ»¿»
dÈ‡ - ‰L¯˜ ‡Ï Ì‡Â ;B¯OaÓ ‡e‰L Úe„Èa¿»«∆ƒ¿»¿ƒ…»¿»≈»

.‡e‰ BÚÈÂ BÁÈk ‡nL ,‰‡nËÓ¿«¿»∆»ƒ¿ƒ

.áÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ìlk ÔÈ¯eÚM‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«ƒƒÀ»¬»»¿∆ƒƒ«
,˙ÈÊk Ì„‡ ÏL B˙i¯a ˙lÁz :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ,Ô‰≈»¿¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»»¿«ƒ

.˙Èfk B¯Oa ˙‡ÓË ¯eÚL CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒÀ¿«¿»««ƒ

.â˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ÈÁ‰ Ì„‡‰ ÔÓ CzÁpL ¯·È‡≈»∆∆¿«ƒ»»»««¬≈¿≈
ÔË˜ ¯·È‡ elÙ‡ .Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,ÌÏL»≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆¬ƒ≈»»»
:¯Ó‡pL .¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯·È‡‰L .BÓBÈ Ôa ÏL∆∆∆»≈»ƒ≈»∆ƒ∆∆¡«
¯·c‰Â ;·¯Á ÏÏÁa ‰„O‰ Èt ÏÚ ÚbÈ ¯L‡ Ïk…¬∆ƒ««¿≈«»∆«¬«∆∆¿«»»
¯‡L ÏÏÁ B‡ Ô·‡ ÏÏÁ ÔÈ„k ·¯Á ÏÏÁ ÔÈcL ,Úe„È»«∆ƒ¬«∆∆¿ƒ¬«∆∆¬«¿»
‡l‡ ‰Ê ‡a ‡lL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈ¯·c¿»ƒƒƒ«¿»»¿∆…»∆∆»
ÌÈ¯·c ‰na .·¯Á‰ ezËÏtL ¯·È‡a Ú‚B ‡nËÏ¿«≈≈«¿≈»∆¿»««∆∆«∆¿»ƒ
ÌÈ„È‚Â ¯Oa ,B˙i¯·k ÌÏL ¯·È‡‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»»≈»»≈ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
‡e‰L ÌˆÚ - Ì„‡ ÌˆÚa B‡ :¯Ó‡pL ;˙BÓˆÚÂ«¬»∆∆¡«¿∆∆»»∆∆∆
¯·È‡ Û‡ ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa - Ì„‡ ‰Ó :Ì„‡k¿»»»»»»»¿ƒƒ«¬»«≈»
.˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa ,B˙i¯·k ‰È‰iL „Ú - ÈÁ‰ ÔÓƒ«««∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ«¬»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔBLl‰Â ‡ÈÏk‰ Ï·‡¬»«À¿»¿«»¿«≈»∆««ƒ∆≈
Ô‰ È¯‰ - ÌˆÚ Ô‰a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÓˆÚ ÈÙa ¯·È‡≈»ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈»∆∆∆¬≈≈
- ‡e‰L Ïk ¯·È‡ ÏL ÌˆÚ‰ ÔÓ ¯ÒÁ .¯Oa‰ ¯‡Lkƒ¿»«»»»«ƒ»∆∆∆≈»»∆
ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ :B¯OaÓ ¯ÒÁ .¯B‰Ë Blk ¯·È‡‰ È¯‰¬≈»≈»À»»«ƒ¿»ƒƒ¿«»»
ÌÏLÈÂ ‡t¯˙ÈÂ ÈÁa ‰Îe¯‡ Ba ˙BÏÚÏ Èe‡¯L ¯Oa»»∆»«¬¬»¿«¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«
- Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈¿«»¿«»¿…∆¿ƒ»
¯O·e .Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ¿«≈¿«»¿«»¿≈¿«≈¿…∆»»

Á‰ ÔÓ L¯Bt‰L¯Bt‰ ¯Oa ‡Ïa ÌˆÚ ÔÎÂ .¯B‰Ë - È «≈ƒ««»¿≈∆∆¿…»»«≈
.¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓƒ««»

.ã‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯·È‡≈»«≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»
¯Oa ,B˙i¯·k ÌÏL ‰È‰iL ‡e‰Â .˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈¿∆ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒ»»»
¯Oa ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ ,BÓˆÚ ¯ÒÁ .˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â¿ƒƒ«¬»»««¿ƒƒ¿«»»»»
¯ÒÁ ‡ÏÂ ¯Oa‰ ¯ÒÁ .ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ - ˙ÈÊk¿«ƒ¿«≈¿≈»≈»««»»¿…»«
- ÈÁa ‰Îe¯‡ ˙BÏÚÏ È„k ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ :ÌˆÚ‰»∆∆ƒƒ¿«»»¿≈«¬¬»¿«
¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ¿«≈¿≈»≈¿ƒ»¬≈ƒ¿»

.¯Oa‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ÌÈ˙n‰ ˙BÓˆÚ«¿«≈ƒ∆≈¬≈∆«»»

.ä‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌˆÚ‰ CB˙aL ÁÓ…«∆¿»∆∆¬≈«¬∆¬»
Ìe˙q‰ ÌˆÚ ‡e‰Â ,˙n‰ ˙ÈÏe˜ ,CÎÈÙÏ .ıeÁaÓƒ«¿ƒ»ƒ«≈¿∆∆«»
‰Îe¯‡ ˙BÏÚÏ È„k ÁÓ dÎB˙a LÈ Ì‡ ,ÂÈ˙Bˆ˜ ÈMÓƒ¿≈¿»ƒ≈¿»…«¿≈«¬¬»
LÈ Ì‡ ,„„˙n‰ ÁÓ da ‰È‰ .ÌÏL ˙Ók ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿≈»≈»»»…««ƒ¿«¿≈ƒ≈
ÌˆÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ .Ï‰‡a ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊk Ba¿«ƒ¬≈∆¿«≈¿…∆««ƒ∆»∆∆
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙Ò»ƒ»¿»»À¿»««¿»««
.¯·c ÏÎÏ ¯O·k Án‰L .¯‡a˙iL BÓk ,˙„¯BÈÂ¿∆∆¿∆ƒ¿»≈∆«…«¿»»¿»»»

.åÈt ÏÚ Û‡Â ,Ì„‡a ÌÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰Â ¯·È‡‰»≈»¿«»»«¿À¿»ƒ»»»¿««ƒ
- Ì„‡‰ ˙Ó .ÌÈ¯B‰Ë - ˙BÈÁÏÂ ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ«¬…¿ƒ¿¿ƒ≈»»»
ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ ¯·È‡‰Â ,¯B‰Ë ¯Oa‰ È¯‰¬≈«»»»¿»≈»¿«≈ƒ≈»ƒ
ÔÈa ‰Ó .˙n‰ ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ BÈ‡Â ÈÁ‰««¿≈¿«≈ƒ≈»ƒ«≈«≈
¯Oa ,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ?˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Ï ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈≈»ƒ««»»
¯·È‡Â ;ÌÈ¯B‰Ë - epnÓ L¯Bt‰ ÌˆÚÂ epnÓ L¯Bt‰«≈ƒ∆¿∆∆«≈ƒ∆¿ƒ¿≈»
- epnÓ L¯Bt‰ ÌˆÚÂ epnÓ L¯Bt‰ ¯Oa ,˙n‰ ÔÓƒ«≈»»«≈ƒ∆¿∆∆«≈ƒ∆

.Ô¯eÚLa ÔÈ‡nËÓe ÌÏM‰ ˙n‰ ÔÓ ÌÈL¯ÙÓkƒ¿…»ƒƒ«≈«»≈¿«¿ƒ¿ƒ»

.æÔ‰Ï ÔÈ‡ ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈ·e≈≈»ƒ««≈≈»ƒ«≈≈»∆
ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÌÈ˙‡Ó :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .¯eÚLƒ»¿¬»ƒ»«ƒ¿»¿«¿»ƒ
ÌÈ„È‚Â ¯Oa Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,LÈ‡a LÈ ÌÈ¯·È‡≈»ƒ≈¿ƒ»∆»¿∆»≈∆»»¿ƒƒ
„Á‡Â ÌÈ˙‡Ó ‰M‡·e ;ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈpM‰ ÔÈ‡Â ,ÌˆÚÂ¿∆∆¿≈«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ¿∆»

·È‡ Ïk .ÌÈMÓÁÂÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa ,B˙i¯·k L¯tL Ô‰Ó ¯ «¬ƒƒ»≈»≈∆∆≈«ƒ¿ƒ»≈ƒ««
ıeÁ ;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,˙n‰ ÔÓ ÔÈa≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ,‰M‡aL ˙B¯˙È ÌÈ¯·È‡ ‰LÏMÓƒ¿»≈»ƒ¿≈∆¿ƒ»∆≈»¿«¿ƒ
da ÔÈ‡Â ÌˆÚ da LiL ‰¯˙È Úaˆ‡ ÔÎÂ .Ï‰‡a¿…∆¿≈∆¿«¿≈»∆≈»∆∆¿≈»
·¯ ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ - „i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ Ì‡ :Ô¯tƒ̂…∆ƒƒ¿∆∆«««»»¿ƒ¿«…
‰‡nËÓ - „i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ dÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ¯·È‡‰»≈»ƒ¿ƒ≈»ƒ¿∆∆«««»¿«¿»
d˙‡ÓËÂ .Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»¿≈»¿«¿»¿…∆¿À¿»»
¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - Ô¯tˆ da ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»ƒ…∆¬≈ƒƒ¿»
dÈ‡L Úaˆ‡ ÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ¯·È‡‰»≈»ƒƒ¿≈»»¿À¿»«∆¿«∆≈»
‰e‡nË ‡Ï ‰nÏÂ .˙¯tÒp‰ ÌeMÓ ‰¯Êb ?˙¯tÒƒ¿∆∆¿≈»ƒ«ƒ¿∆∆¿»»…ƒ¿»
d˙‡ÓhL ÚÈ„B‰Ï È„k ,¯k‰ dÏ eOÚ ?Ï‰‡a¿…∆»»∆≈¿≈¿ƒ«∆À¿»»
d˙‡ÓË ÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL È„k ,‰¯Êb ÌeMÓ Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»¿≈∆…ƒ¿¿«À¿»»

.ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z¿»¿»»ƒ

.çÔ‰a ˙¯k Ì‡ ,¯Oa Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙n‰ ˙BÓˆÚ«¿«≈∆≈¬≈∆»»ƒƒ∆∆»∆
‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - ˙BÓˆÚ ˙¯eˆ«¬»¬≈≈¿«¿ƒ¿«»¿«»
el‡Â .Ì„‡ ÌˆÚ Ì‰a ‡¯B˜ È‡L ,ÌÏL ˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈»≈∆¬ƒ≈»∆∆∆»»¿≈
,˙ÏbÏb‰Â ,‰¯„M‰ :˙Ók ÔÈ‡nËÓ Ô‰L ˙BÓˆÚ‰ Ô‰≈»¬»∆≈¿«¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«À¿…∆
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[הר"ע  שם. רבינו כוונת לבאר יש כך בנישא. גם טמא
הסיט, אלאֿאםֿכן מטמא אינו נושא שגם סובר, ברטנורא
אינה  רבינו דעת אבל כפשוטה, המשנה מפרש הוא ולפיכך

כן].

.é˙Óa ‡l‡ ˙B‡ÓË ¯‡La dÈ‡ Ï‰‡ ˙‡ÓËÀ¿«…∆≈»ƒ¿»À¿∆»¿≈
„·Ïa48ÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ÏÈ‰‡‰L ÔÈ·e .49ËÁÓ elÙ‡ , ƒ¿«≈∆∆¡ƒ»»»«¿ƒ¬ƒ««

B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ˙n‰ ÏÈ‰‡‰L B‡ ,˙n‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»««≈∆∆¡ƒ«≈«»»»
ÌÈÏk‰ ÏÚ50ÌÚ B‡ Ì„‡‰ ÌÚ ˙n‰ ‰È‰L B‡ , ««≈ƒ∆»»«≈ƒ»»»ƒ

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz ÌÈÏk‰51.ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - «≈ƒ««…∆∆»¬≈≈¿≈ƒ

ד.48) משנה יא פרק מ"א.49)כלים פ"ג אהלות
הבא 51)שם.50) "כל יד): יט, (במדבר בתורה כתוב

ימים". שבעת יטמא באהל אשר וכל האהל אלא

.àé‡nËzL ‡e‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ï‰‡ ˙‡ÓËÂ¿À¿«…∆»¬»¿»»∆¿«≈
ÌÈÎ¯c LÏMÓ ˙Á‡a ÌÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ‰‡ÓË d˙B‡»À¿»»»»«≈ƒ¿««ƒ»¿»ƒ

B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï Blk ‡a‰ „Á‡ .el‡52B˙ˆ˜Ó ‡a‰53- ≈∆»«»À¿…∆«≈«»ƒ¿»
ÈL‡¯ B‡ B„È ÒÈÎ‰ elÙ‡ .Ï‰‡a ‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿…∆¬ƒƒ¿ƒ»»≈

BÓËÁ B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡54‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙n‰ Ï‰‡Ï ∆¿¿»»¿¿…∆«≈¬≈∆ƒ¿»
ÛB˜Lna Ú‚ .Blk55B„È Û¯ˆÂ56‡ÓË - ÛB˜Ln‰ ÌÚ À»«««¿¿≈≈»ƒ««¿ƒ¿»

‰t˜Ò‡a Ú‚ .B˙ˆ˜Ó ‡a el‡k57‰hÓÏe ÁÙhÓ : ¿ƒ»ƒ¿»»«»«¿À»ƒ∆«¿«»
ı¯‡Ï ·B¯˜58¯B‰Ë -59.‡ÓË - ‰ÏÚÓÏe ÁÙhÓe , »»»∆»ƒ∆«¿«¿»»≈

Ì‰È¯·cÓ ‰Ê ¯·cL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ60. ¿≈»∆ƒ∆»»∆ƒƒ¿≈∆

ובין.52) ידיה 53)בין דעייל "כיוון א: מג, נזיר
בספרי  נטמא). - ידו הכניס כאשר (בעברית: איסתאיב"
"כל  שם): (במדבר מהכתוב זה דין למדו קכו, פיסקה חוקת

שהיא. ביאה כל כלומר, האהל", אל שם.54)הבא נזיר
מ"ח.55) פי"ב, ידו 56)אהלות צירף הנגיעה ע"י

(כסףֿמשנה). מחוץ 57)למשקוף הבולט בחלק בסף
אך  וכאשר ממש, אוהל הוא המשקוף כנגד אבל למשקוף,

נטמא. - לאוירו ידו אמרו:58)הושיט שם במשנה
ומפרש  טמא". - ולמעלן מטפח טהור, - ולמטן "מטפח
ומטפח  לקרקע. הקרוב הטפח היינו ולמטן, מטפח רבינו:
פירש  ישראל (ובתפארת טפח מאותו למעלה היינו ולמעלן,

שם). ראה כקרקע.59)אחרת. שהוא חכמים 60)מפני
הפנימי  חלקה משום החיצון בחלקה בנוגע טומאה גזרו

המשקוף. תחת שהוא

.áéÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ B‡ Ï‡¯OiÓ ˙n‰ „Á‡∆»«≈ƒƒ¿»≈ƒ»¿≈»ƒ
‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ61. ¿«≈¿«»¿«»

בן 61) שמעון ר' שאפילו רבינא, של מסקנא א. פא, יבמות
שמטמא  מודה באוהל, מטמא אינו מת שגוי האומר יוחאי

ומשא. במגע

.âéÏ‰‡a ‡nËÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â62‰Ê ¯·„Â . ¿≈»≈»ƒ¿«≈¿…∆¿»»∆
‡e‰ ‰Ïa˜63Ïk :ÔÈ„Ó ˙ÓÁÏÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .Ú‚ «»»«¬≈≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿»……≈«

BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÎÂ .Ï‰‡ ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÏÏÁa∆»»¿…ƒ¿ƒ»…∆¿≈»≈»ƒ≈
˙Ó ‡ÓË ‰OÚ64B‡ ˙Óa Ú‚pL ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡l‡ , «¬∆¿≈≈∆»≈»ƒ∆»«¿≈

‡‰ .Ú‚ ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ B‡ B‡O¿»∆¡ƒ»»¬≈¿ƒ∆…»«»
‰Ó‰·Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ65‰ÏÈ‰‡‰ B‡ ˙Óa ‰Ú‚pL ¿»∆∆ƒ¿≈»∆»¿»¿≈∆¡ƒ»

˙B‡Óh‰ ÏÎa ‡l‡ ,„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓËa ‡ÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿…¿À¿««≈ƒ¿«∆»¿»«À¿
.Ô‰a ÔÈ‡nË˙Ó ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡ ÔlkÀ»≈»≈»ƒ¿…«¿≈»ƒ¿«¿ƒ»∆

שם,62) יוחאי בן שמעון עליו כר' חולקים שחכמים ואע"פ
שאליהו  מפני וגם שיטתו, נוקט שרבינא מפני כמותו, פסק -

כסףֿמשנה. ב). קיד, מציעא (בבא כך לרבה ר'63)אמר
היא  שהדרשה סובר ורבינו מהמקרא, זה דין למד שמעון
משה  עד איש מפי איש היא קבלה הדין ועיקר אסמכתא, רק

ואין). ד"ה שם תוספות (ראה ב.64)רבינו סא, נזיר
ועוף 65) חיה שבהמה שנינו, מ"א פ"ח באהלות חיה.

מחיצה  כמו נידונים הם (פירוש, הטומאה בפני חוצצים
עוברת), הטומאה שאין הטהור, ובין הטומאה בין המפסיקה

חוצץ. אינו טומאה המקבל דבר וכל

.ãéÔÈ·Êk ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ e‰iL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ
Ô‰È¯·c ÏÎÏ66LÙ ÈÈÓ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â .67‰Ó ¿»ƒ¿≈∆¿≈¿¿»ƒ≈∆∆«

ÔÓ ıeÁ ÈÁ ‡e‰Â ‡nËÓ B‡ ÈÁ ‡e‰Â ‡nË˙nM∆ƒ¿«≈¿«¿«≈¿«ƒ
Ï‡¯OiÓ ‰È‰iL ‡e‰Â ,„·Ïa Ì„‡‰68ÏB„b „Á‡ . »»»ƒ¿«¿∆ƒ¿∆ƒƒ¿»≈∆»»

ÔË˜ „Á‡Â69˙‡ÓËa elÙ‡ .˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Ó ¿∆»»»ƒ¿«¿ƒ¿»«À¿¬ƒ¿À¿«
LÈ‡ :da ¯Ó‡pL ,˙n‰70LÈ‡‰ „Á‡ ,‡ÓËÈ ¯L‡ «≈∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ¿»∆»»ƒ

È¯‰L ;ÔËw‰ „Á‡Â71Ïk ÏÚÂ :ÌL ¯ÓB‡ ‡e‰ ¿∆»«»»∆¬≈≈»¿«»
B‡ Ú‚pL BÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ .ÌL eÈ‰ ¯L‡ ˙BLÙp‰«¿»¬∆»»¬ƒ»»∆∆»«
‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â ,‡ÓË - ˙n‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ B‡ ‡O»»∆¡ƒ««≈ƒ¿»«¬≈¿≈

‰ÚL˙Ï „ÏBpL ‡e‰Â .˙Ó72‰BÓL Ôa Ï·‡ ;73È¯‰ - ≈¿∆«¿ƒ¿»¬»∆¿»¬≈
Ô·‡k ‡e‰74‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â75. ¿∆∆¿≈¿«≈À¿»

א.66) לד, חיים.67)נדה בכל 68)בעלי המדובר
או  הגויים. על חכמים שגזרו זיבה, מטומאת חוץ הטומאות

משנהֿלמלך). (ראה תורה לדין ובין 69)הכוונה גדול בין
ב. מג, נדה משנה פירושו 70)קטן. מקום, בכל ו"איש"

כלומר, ל"אפילו". נמשכת וכו'" "שנאמר הפיסקא: גדול.
שנאמר. למה 71)אע"פ הנימוק מתחיל מטמא.כאן הקטן

קיימא.72) בן שהוא חזקתו כזה ילד הריון. חדשי תשעה
זמנו.73) לפני חודש להתקיים 74)שנולד סיכויים לו אין

א). כ, בתרא, (בבא יום שלושים אףֿעלֿפי 75)אפילו
חי. שהוא

.åè˙n‰76elÙ‡ .BLÙ ‡ˆzL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ «≈≈¿«≈«∆≈≈«¿¬ƒ
„i‚Ó77ÌÈÓÈq‰ ÈL Ba eËÁL elÙ‡ ,ÒÒB‚ B‡78- ¿À»≈¬ƒƒ¿¬¿≈«ƒ»ƒ

Ì„‡‰ LÙa :¯Ó‡pL ;BLÙ ‡ˆzL „Ú ‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆≈≈«¿∆∆¡«¿∆∆»»»
Bz˜¯ÙÓ ‰¯aL .˙eÓÈ ¯L‡79B‡ ,dnÚ d¯Oa ·¯Â ¬∆»ƒ¿¿»«¿«¿¿…¿»»ƒ»

˜ÏÁpL B‡ ,BL‡¯ Êz‰L B‡ ,BabÓ ‚„k Ú¯˜pL∆ƒ¿«¿»ƒ«∆À«…∆∆¡«
Èt ÏÚ Û‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - BË·a ÌÈ˜ÏÁ ÈLÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿¬≈∆¿«≈««ƒ

Û¯Ù¯Ó ‡e‰ ÔÈ„ÚL80.ÂÈ¯·È‡Ó „Á‡a ∆¬«ƒ¿«¿≈¿∆»≈≈»»

מ"ו.76) פ"א מלשון 77)אהלות מקומות, בכמה מחותך
ורבינו  א. קכ, יבמות (רש"י ד יא, בדניאל אילנא" "גודו

נדקר). או חתוך מפרש: מימרא 78)במשנה וקנה. וושט
חולין  במשנה משמע וכן ב. ע, גיטין במסכת שמואל של

כסףֿמשנה). (ראה ב עד 79)קיז, כאן שנאמרו הדינים כל
א. וכא, ב. כ, בחולין מקורם - הפרק מניע.80)סוף
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ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אדם,1) ככל מטמא אם איבריו נתקשרו שלא הנפל יבאר

הנחתך  ואבר מבשרו, והנצל יבש, או לח המת מבשר כזית
ואבר  בשר בלא עצם או החי מן הפורש בשר החי, מאדם
ובשר  ואבר העצם, שבתוך מוח המת, מן הפורש
המת, מן לאבר החי מן אבר בין מה בדם, המדולדלים
כמת, מטמאות שהן העצמות עצם, בה שיש יתירה ואצבע
ודם  המת דם בקבר, עצמותיו שהרקיבו ומת העצמות, ושאר
דם  עם למיתה סמוך ממנו שיצא דם נתערב ואם החי,
מנטף  ודמו המיטה על מוטל שהיה הרוג מיתה, שלאחר
לאחר  או מחיים כולו וספק רביעית ממנו יצא חי, כשהוא
ובית  ודופק וגולל בתוכו, שהטומאה זמן כל הקבר מיתה,

הפרס.

.àÂÈ¯·È‡ e¯M˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÙp‰«≈∆««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«¿≈»»
ÏB„b Ì„‡k Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,ÔÈ„È‚a¿ƒƒ¿«≈¿«»¿«»¿…∆¿»»»
˙ÈÊk ÔÎÂ .Ì„‡ LÙ ÏÎÏ ˙Óa Ú‚p‰ :¯Ó‡pL ;˙nL∆≈∆∆¡««…≈«¿≈¿»∆∆»»¿≈¿«ƒ

‡nËÓ ,O¯Ák L·È ÔÈa ÁÏ ÔÈa ,˙n‰ ¯OaÓ˙Ók ƒ¿««≈≈«≈»≈«∆∆¿«≈¿≈
‰Ê ?Ïˆ e‰ÊÈ‡ .˙ÈÊÎa ‡nËÓ ¯Oaa Ïˆp‰Â .ÌÏL»≈¿«∆∆«»»¿«≈ƒ¿«ƒ≈∆∆∆∆
L¯˜zL ‡e‰Â .‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰OÚÂ ÁBnpL ¯Oa‰«»»∆ƒ«¿«¬»≈»¿»¿∆ƒ¿
- ‰L¯˜ Ì‡L .˙n‰ ÔÓ ˙‡ˆÓp‰ ‰Ál‰ d˙B‡»«≈»«ƒ¿»ƒ«≈∆ƒ»¿»
dÈ‡ - ‰L¯˜ ‡Ï Ì‡Â ;B¯OaÓ ‡e‰L Úe„Èa¿»«∆ƒ¿»¿ƒ…»¿»≈»

.‡e‰ BÚÈÂ BÁÈk ‡nL ,‰‡nËÓ¿«¿»∆»ƒ¿ƒ

.áÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ìlk ÔÈ¯eÚM‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«ƒƒÀ»¬»»¿∆ƒƒ«
,˙ÈÊk Ì„‡ ÏL B˙i¯a ˙lÁz :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ,Ô‰≈»¿¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»»¿«ƒ

.˙Èfk B¯Oa ˙‡ÓË ¯eÚL CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒÀ¿«¿»««ƒ

.â˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ÈÁ‰ Ì„‡‰ ÔÓ CzÁpL ¯·È‡≈»∆∆¿«ƒ»»»««¬≈¿≈
ÔË˜ ¯·È‡ elÙ‡ .Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,ÌÏL»≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆¬ƒ≈»»»
:¯Ó‡pL .¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯·È‡‰L .BÓBÈ Ôa ÏL∆∆∆»≈»ƒ≈»∆ƒ∆∆¡«
¯·c‰Â ;·¯Á ÏÏÁa ‰„O‰ Èt ÏÚ ÚbÈ ¯L‡ Ïk…¬∆ƒ««¿≈«»∆«¬«∆∆¿«»»
¯‡L ÏÏÁ B‡ Ô·‡ ÏÏÁ ÔÈ„k ·¯Á ÏÏÁ ÔÈcL ,Úe„È»«∆ƒ¬«∆∆¿ƒ¬«∆∆¬«¿»
‡l‡ ‰Ê ‡a ‡lL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈ¯·c¿»ƒƒƒ«¿»»¿∆…»∆∆»
ÌÈ¯·c ‰na .·¯Á‰ ezËÏtL ¯·È‡a Ú‚B ‡nËÏ¿«≈≈«¿≈»∆¿»««∆∆«∆¿»ƒ
ÌÈ„È‚Â ¯Oa ,B˙i¯·k ÌÏL ¯·È‡‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»»≈»»≈ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
‡e‰L ÌˆÚ - Ì„‡ ÌˆÚa B‡ :¯Ó‡pL ;˙BÓˆÚÂ«¬»∆∆¡«¿∆∆»»∆∆∆
¯·È‡ Û‡ ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa - Ì„‡ ‰Ó :Ì„‡k¿»»»»»»»¿ƒƒ«¬»«≈»
.˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa ,B˙i¯·k ‰È‰iL „Ú - ÈÁ‰ ÔÓƒ«««∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ«¬»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔBLl‰Â ‡ÈÏk‰ Ï·‡¬»«À¿»¿«»¿«≈»∆««ƒ∆≈
Ô‰ È¯‰ - ÌˆÚ Ô‰a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÓˆÚ ÈÙa ¯·È‡≈»ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈»∆∆∆¬≈≈
- ‡e‰L Ïk ¯·È‡ ÏL ÌˆÚ‰ ÔÓ ¯ÒÁ .¯Oa‰ ¯‡Lkƒ¿»«»»»«ƒ»∆∆∆≈»»∆
ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ :B¯OaÓ ¯ÒÁ .¯B‰Ë Blk ¯·È‡‰ È¯‰¬≈»≈»À»»«ƒ¿»ƒƒ¿«»»
ÌÏLÈÂ ‡t¯˙ÈÂ ÈÁa ‰Îe¯‡ Ba ˙BÏÚÏ Èe‡¯L ¯Oa»»∆»«¬¬»¿«¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«
- Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈¿«»¿«»¿…∆¿ƒ»
¯O·e .Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ¿«≈¿«»¿«»¿≈¿«≈¿…∆»»

Á‰ ÔÓ L¯Bt‰L¯Bt‰ ¯Oa ‡Ïa ÌˆÚ ÔÎÂ .¯B‰Ë - È «≈ƒ««»¿≈∆∆¿…»»«≈
.¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓƒ««»

.ã‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯·È‡≈»«≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»
¯Oa ,B˙i¯·k ÌÏL ‰È‰iL ‡e‰Â .˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈¿∆ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒ»»»
¯Oa ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ ,BÓˆÚ ¯ÒÁ .˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â¿ƒƒ«¬»»««¿ƒƒ¿«»»»»
¯ÒÁ ‡ÏÂ ¯Oa‰ ¯ÒÁ .ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ - ˙ÈÊk¿«ƒ¿«≈¿≈»≈»««»»¿…»«
- ÈÁa ‰Îe¯‡ ˙BÏÚÏ È„k ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ :ÌˆÚ‰»∆∆ƒƒ¿«»»¿≈«¬¬»¿«
¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ¿«≈¿≈»≈¿ƒ»¬≈ƒ¿»

.¯Oa‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ÌÈ˙n‰ ˙BÓˆÚ«¿«≈ƒ∆≈¬≈∆«»»

.ä‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌˆÚ‰ CB˙aL ÁÓ…«∆¿»∆∆¬≈«¬∆¬»
Ìe˙q‰ ÌˆÚ ‡e‰Â ,˙n‰ ˙ÈÏe˜ ,CÎÈÙÏ .ıeÁaÓƒ«¿ƒ»ƒ«≈¿∆∆«»
‰Îe¯‡ ˙BÏÚÏ È„k ÁÓ dÎB˙a LÈ Ì‡ ,ÂÈ˙Bˆ˜ ÈMÓƒ¿≈¿»ƒ≈¿»…«¿≈«¬¬»
LÈ Ì‡ ,„„˙n‰ ÁÓ da ‰È‰ .ÌÏL ˙Ók ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿≈»≈»»»…««ƒ¿«¿≈ƒ≈
ÌˆÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ .Ï‰‡a ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊk Ba¿«ƒ¬≈∆¿«≈¿…∆««ƒ∆»∆∆
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙Ò»ƒ»¿»»À¿»««¿»««
.¯·c ÏÎÏ ¯O·k Án‰L .¯‡a˙iL BÓk ,˙„¯BÈÂ¿∆∆¿∆ƒ¿»≈∆«…«¿»»¿»»»

.åÈt ÏÚ Û‡Â ,Ì„‡a ÌÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰Â ¯·È‡‰»≈»¿«»»«¿À¿»ƒ»»»¿««ƒ
- Ì„‡‰ ˙Ó .ÌÈ¯B‰Ë - ˙BÈÁÏÂ ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ«¬…¿ƒ¿¿ƒ≈»»»
ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ ¯·È‡‰Â ,¯B‰Ë ¯Oa‰ È¯‰¬≈«»»»¿»≈»¿«≈ƒ≈»ƒ
ÔÈa ‰Ó .˙n‰ ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ BÈ‡Â ÈÁ‰««¿≈¿«≈ƒ≈»ƒ«≈«≈
¯Oa ,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ?˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Ï ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈≈»ƒ««»»
¯·È‡Â ;ÌÈ¯B‰Ë - epnÓ L¯Bt‰ ÌˆÚÂ epnÓ L¯Bt‰«≈ƒ∆¿∆∆«≈ƒ∆¿ƒ¿≈»
- epnÓ L¯Bt‰ ÌˆÚÂ epnÓ L¯Bt‰ ¯Oa ,˙n‰ ÔÓƒ«≈»»«≈ƒ∆¿∆∆«≈ƒ∆

.Ô¯eÚLa ÔÈ‡nËÓe ÌÏM‰ ˙n‰ ÔÓ ÌÈL¯ÙÓkƒ¿…»ƒƒ«≈«»≈¿«¿ƒ¿ƒ»

.æÔ‰Ï ÔÈ‡ ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈ·e≈≈»ƒ««≈≈»ƒ«≈≈»∆
ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÌÈ˙‡Ó :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .¯eÚLƒ»¿¬»ƒ»«ƒ¿»¿«¿»ƒ
ÌÈ„È‚Â ¯Oa Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,LÈ‡a LÈ ÌÈ¯·È‡≈»ƒ≈¿ƒ»∆»¿∆»≈∆»»¿ƒƒ
„Á‡Â ÌÈ˙‡Ó ‰M‡·e ;ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈpM‰ ÔÈ‡Â ,ÌˆÚÂ¿∆∆¿≈«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ¿∆»

·È‡ Ïk .ÌÈMÓÁÂÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa ,B˙i¯·k L¯tL Ô‰Ó ¯ «¬ƒƒ»≈»≈∆∆≈«ƒ¿ƒ»≈ƒ««
ıeÁ ;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,˙n‰ ÔÓ ÔÈa≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ,‰M‡aL ˙B¯˙È ÌÈ¯·È‡ ‰LÏMÓƒ¿»≈»ƒ¿≈∆¿ƒ»∆≈»¿«¿ƒ
da ÔÈ‡Â ÌˆÚ da LiL ‰¯˙È Úaˆ‡ ÔÎÂ .Ï‰‡a¿…∆¿≈∆¿«¿≈»∆≈»∆∆¿≈»
·¯ ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ - „i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ Ì‡ :Ô¯tƒ̂…∆ƒƒ¿∆∆«««»»¿ƒ¿«…
‰‡nËÓ - „i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ dÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ¯·È‡‰»≈»ƒ¿ƒ≈»ƒ¿∆∆«««»¿«¿»
d˙‡ÓËÂ .Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»¿≈»¿«¿»¿…∆¿À¿»»
¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - Ô¯tˆ da ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»ƒ…∆¬≈ƒƒ¿»
dÈ‡L Úaˆ‡ ÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ¯·È‡‰»≈»ƒƒ¿≈»»¿À¿»«∆¿«∆≈»
‰e‡nË ‡Ï ‰nÏÂ .˙¯tÒp‰ ÌeMÓ ‰¯Êb ?˙¯tÒƒ¿∆∆¿≈»ƒ«ƒ¿∆∆¿»»…ƒ¿»
d˙‡ÓhL ÚÈ„B‰Ï È„k ,¯k‰ dÏ eOÚ ?Ï‰‡a¿…∆»»∆≈¿≈¿ƒ«∆À¿»»
d˙‡ÓË ÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL È„k ,‰¯Êb ÌeMÓ Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»¿≈∆…ƒ¿¿«À¿»»

.ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z¿»¿»»ƒ

.çÔ‰a ˙¯k Ì‡ ,¯Oa Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙n‰ ˙BÓˆÚ«¿«≈∆≈¬≈∆»»ƒƒ∆∆»∆
‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - ˙BÓˆÚ ˙¯eˆ«¬»¬≈≈¿«¿ƒ¿«»¿«»
el‡Â .Ì„‡ ÌˆÚ Ì‰a ‡¯B˜ È‡L ,ÌÏL ˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈»≈∆¬ƒ≈»∆∆∆»»¿≈
,˙ÏbÏb‰Â ,‰¯„M‰ :˙Ók ÔÈ‡nËÓ Ô‰L ˙BÓˆÚ‰ Ô‰≈»¬»∆≈¿«¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«À¿…∆
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znקמ z`neh zekld - dxdh xtq - fenz 'i w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡È‰L ‰¯„L ?„ˆÈk ‰¯„M‰ .BÈÓ ·¯Â ,BÈa ·¯Â¿…ƒ¿»¿…ƒ¿»«ƒ¿»≈«ƒ¿»∆ƒ
elÙ‡ ‰¯ÒÁ Ì‡Â ;ÌÏL ˙Ók ‡È‰ È¯‰ - ‰ÓÏL¿≈»¬≈ƒ¿≈»≈¿ƒ»¿»¬ƒ
¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ˙BÈÏÁ ‰¯OÚ ‰BÓMÓ ˙Á‡ ‡ÈÏÁÀ¿»««ƒ¿∆∆¿≈À¿¬≈ƒƒ¿»
- ‰ÓÏL ‡È‰L ˙ÏbÏb ?„ˆÈk ˙ÏbÏb‰ .˙BÓˆÚ‰»¬»«À¿…∆≈«À¿…∆∆ƒ¿≈»
¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ÚÏÒk ‰¯ÒÁ Ì‡Â ;˙Ók ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿≈¿ƒ»¿»¿∆«¬≈ƒƒ¿»
ÔÈÙ¯ËˆÓ Ìlk - ÌÈpË˜ ÌÈ·˜ da eÈ‰ .˙BÓˆÚ‰»¬»»»¿»ƒ¿«ƒÀ»ƒ¿»¿ƒ
ÌÈ˜BM‰ ÈzL ‡e‰ Ì„‡ ÏL BÈa Ïk .ÚÏÒÎÏƒ¿∆«»ƒ¿»∆»»¿≈««ƒ
- ˙Ó ÏL BÈa ·¯Â .‰¯„M‰Â ˙BÚÏv‰Â ÌÈÎ¯È‰Â¿«¿≈«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»¿…ƒ¿»∆≈
C¯ÈÂ ÂÈ˜BL ÈzL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÌÏL ˙Ók ‡e‰ È¯‰¬≈¿≈»≈≈«¿¿≈»¿»≈
¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ‡e‰L Ïk BÈa ·¯ ¯ÒÁ Ì‡Â .˙Á‡««¿ƒ»«…ƒ¿»»∆¬≈≈ƒ¿»
ÔB‚k .˙BÓˆÚ ÔÈÓ ·¯ ?„ˆÈk BÈÓ ·¯ .˙BÓˆÚ‰»¬»…ƒ¿»≈«…ƒ¿«¬»¿
˙Ók el‡ È¯‰ - ÌˆÚ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ ‰‡Ó eÈ‰L∆»≈»¬ƒ»¿∆¿ƒ∆∆¬≈≈¿≈

ÚÂ ‰Úa¯‡ ‰‡Ó eÈ‰ .ÌÏL¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯O »≈»≈»«¿»»¿∆¿ƒ¬≈≈ƒ¿»
B‡ ÂÈ¯·È‡a ¯˙È ‰Ê Ì„‡ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙BÓˆÚ¬»««ƒ∆»»»»∆»≈¿≈»»
·¯ ÔÈÓ ÏÚ ‡l‡ Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ÂÈ¯·È‡a ¯ÒÁ»≈¿≈»»≈«¿ƒƒ∆»«ƒ¿«…
Ô¯tˆ da LiL Úaˆ‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;Ì„‡ Ïk»»»∆»ƒ≈»¿»∆¿«∆≈»ƒ…∆
,ÔÈnÏ ‰ÏBÚ ‡È‰L ,„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ ‰˙È‰L B‡∆»¿»ƒ¿∆∆«««»∆ƒ»«ƒ¿»

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

.è·¯ ‡ÏÂ ÔÈÓ ·¯ Ô‰a ÔÈ‡L ˙n‰ ˙BÓˆÚ ¯‡L¿»«¿«≈∆≈»∆…ƒ¿»¿……
‰È‰ Ì‡ ,‰ÓÏL ˙ÏbÏb ‡ÏÂ ‰ÓÏL ‰¯„L ‡ÏÂ ,ÔÈaƒ¿»¿…ƒ¿»¿≈»¿…À¿…∆¿≈»ƒ»»
ÚbÓa ˙Ók ÌÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - ·w‰ Ú·¯ Ô‰a»∆…««»¬≈≈¿«¿ƒ¿≈¿«»
ÌˆÚ elÙ‡ ,Ú·¯Ó ˙BÁt eÈ‰ .Ï‰‡·e ‡OÓ·e¿«»¿…∆»»≈…«¬ƒ∆∆
‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ - ‰¯BÚOkƒ¿»¿«≈¿«»¿«»¿≈¿«≈

.Ï‰‡a¿…∆

.é‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - Ú·¯ Ba LÈ elÙ‡ ,„Á‡ ÌˆÚ ‰È‰»»∆∆∆»¬ƒ≈…«¬≈∆¿«≈
„Á‡ ÌˆÚ ˙‡ÓË .Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»¿≈¿«≈¿…∆À¿«∆∆∆»
,ÌˆÚa Ú‚p‰ ÏÎÂ :¯Ó‡pL ÈÙÏ .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ«¿»¿ƒ∆∆¡«¿»«…≈««∆∆
‡nËÓ ‰¯BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ :‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ»¿ƒƒ«¿»¬ƒ∆∆ƒ¿»¿«≈
ÔÈ„ ‡e‰ È¯‰ ,‰ÎÏ‰ B˙‡ÓhL ÈÙÏe .‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»¿ƒ∆À¿»¬»»¬≈ƒ

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

.àé‡ÏÓ - ·˜¯ eOÚÂ ¯·wa ÂÈ˙BÓˆÚ e·È˜¯‰L ˙Ó≈∆ƒ¿ƒ«¿»«∆∆¿«¬»»¿…
;˙Ók Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ·˜¯ B˙B‡Ó ÌÈÙÁ»¿«ƒ≈»»¿«≈¿«»¿…∆¿≈
,BlÎa ÚbÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈¿«»¿ƒ∆ƒ∆¿»ƒ«¿À
BÈ‡ - ÌÈÓa BÏa‚ elÙ‡Â .„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈∆»«¬ƒƒ¿¿«ƒ≈

.¯eaÁƒ

.áé;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ˙Ók ‡nËÓ ˙n‰ Ìc««≈¿«≈¿≈¿«»¿«»¿…∆
.LÙp‰ ‡e‰ Ìc‰ Èk :¯Ó‡Â ,Ì„‡‰ LÙa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆»»»¿∆¡«ƒ«»«»∆
ÔÓÊ Ïk ,Ìc‰ ˙ÈˆÓz elÙ‡ .˙ÈÚÈ·¯ ?B¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ«»»¿«

.˙n‰ Ï‰‡a ‡nËÓ ˙ÈÓeÓ„‡ Ba LiL∆≈«¿ƒ¿«≈¿…∆«≈

.âécÏk ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈÁ Ì„ elÙ‡ ,ÈÁ‰ Ì«««¬ƒ«¿ƒ»¬≈∆»»
‰B¯Á‡a epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ·¯Ú˙ .ÈÁ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆«ƒ¿»≈«»∆»»ƒ∆»«¬»
ÏÎÂ ,˙nL ¯Á‡ epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ÌÚ ‰˙ÈÓÏ CeÓÒ»¿ƒ»ƒ«»∆»»ƒ∆««∆≈¿»

ÌÈiÁÓ ‡ˆÈ ‰nk Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈ·¯ ˙B·B¯Úz‰««¬¿ƒƒ¿≈»««»»»≈«ƒ
ÌÈiÁÓ ˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁ elÙ‡ ,‰˙ÈÓ ¯Á‡ ‡ˆÈ ‰nÎÂ¿«»»»««ƒ»¬ƒ¬ƒ¿ƒƒ≈«ƒ
,‰Òe·z Ì„ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡ dÈˆÁÂ¿∆¿»««ƒ»¬≈∆ƒ¿»«¿»
È¯·cÓ B˙‡ÓhL ‡l‡ ,Ï‰‡·e ÚbÓ·e ‡OÓa ‡nËÓe¿«≈¿«»¿«»¿…∆∆»∆À¿»ƒƒ¿≈

.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

.ãé‡e‰Lk ÛhÓ BÓ„Â ‰hn‰ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰L ‚e¯‰»∆»»À»««ƒ»¿»¿«≈¿∆
B˙BÓ ¯Á‡ ÛhÓ Ìc‰ È¯‰Â ˙Óe ,‡n‚Ï „¯BÈÂ ÈÁ«¿≈¿À»≈«¬≈«»¿«≈««
;¯B‰Ë daL Ìc‰ Ïk È¯‰ - ‡nb d˙B‡Ï „¯BÈÂ¿≈¿»À»¬≈»«»∆»»
‡ˆiL Ìca ‰ÏËa ‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ‰tË ‰thL∆ƒ»ƒ»ƒ»ƒ»¿≈»«»∆»»
dlk ˜ÙÒÂ ,„·Ïa Ìc ˙ÈÚÈ·¯ epnÓ ‡ˆÈ .ÌÈiÁÓ≈«ƒ»»ƒ∆¿ƒƒ»ƒ¿«¿»≈À»
‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï dlk ˜ÙÒ ÌÈiÁÓ≈«ƒ»≈À»¿««ƒ»¬≈¿≈À¿»
,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a da Ú‚Bp‰Â ,˙B˜Ùq‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿≈¿«≈«»ƒ¿«»ƒ»≈
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

.åèÚbÓa ‡nËÓ BÎB˙a ‰‡Óh‰L ÔÓÊ Ïk ¯·w‰«∆∆»¿«∆«À¿»¿¿«≈¿«»
ÌˆÚ· B‡ ˙Ó· B‡ :¯Ó‡pL ;‰¯Bz ÔÈc ,˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈ƒ»∆∆¡«¿≈¿∆∆
Ú‚Bp‰ B‡ ¯·˜ ÏL Bb‚a Ú‚Bp‰ „Á‡Â .¯·˜· B‡ Ì„‡»»¿»∆¿∆»«≈«¿«∆∆∆«≈«
‰È‰È Ck ¯Á‡Â Ìe˙ÒÂ Èea ‰È‰iL ‡e‰Â .ÂÈÏ˙Îaƒ¿»»¿∆ƒ¿∆»¿»¿««»ƒ¿∆
B‡ ÌÈÏk „ÈÓÚn‰ Ï·‡ .Ï‰‡·e ÚbÓa ‡nËÓ BlkÀ¿«≈¿«»¿…∆¬»««¬ƒ≈ƒ
‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÏÚ ‰qÎÂ ,˙n‰ Ècˆa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ≈«≈¿ƒ»»»ƒ¿«¿»
Ïhn‰ Èeqk‰ ‰Ê - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡a B‡ ÌÈÏÎa¿≈ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆∆«ƒ«À»
˙‡ ÔÈ„ÈÓÚn‰ ÔÈ„„v‰ el‡Â ,ÏÏB‚ ‡¯˜ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»ƒ¿»≈¿≈«¿»ƒ««¬ƒƒ∆
,Ì‰ÈLe ;˜ÙBc ÔÈ‡¯˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÚL ‡e‰L ÏÏBb‰«≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»ƒ≈¿≈∆
,¯·˜k Ï‰‡·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ,˜ÙBc‰ B‡ ÏÏBb‰«≈«≈¿«¿ƒ¿«»¿…∆¿∆∆
.‡OÓa ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô˙‡ÓËÂ¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿«»
˙‡ Ba ‰qkL „Ú ÌÈÏ·Áa ÏÏBb‰ ¯¯b Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««≈«¬»ƒ«∆ƒ»∆

BËÓL B‡ B¯¯‚ B‡ ˙n‰˜ÙBc‰ ¯¯bL B‡ ,˙n‰ ÏÚÓ «≈¿»¿»≈««≈∆»««≈
˙ÁzÓ ÌÈÏ·Áa BËÓL B‡ ÏÏBb‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰L „Ú«∆∆¡ƒ»»«≈¿»«¬»ƒƒ««
˙‡ ÔÈÎÓBqL ÌÈ¯·„e .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÏÏBb‰«≈¬≈∆»¿»ƒ∆¿ƒ∆
Ô‰ È¯‰ - ÔÈ˜ÙBc ˜ÙBc ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,˜ÙBc‰«≈¿≈«ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¬≈≈

.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

.æè˙n‰ ˙BÓˆÚ e„·‡Â ¯·˜ da L¯ÁpL ‰„O»∆∆∆¡«»∆∆¿»¿«¿«≈
‡nËÓ d¯ÙÚÂ .Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - d¯ÙÚa«¬»»ƒ«ƒ¿≈≈«¿»«¬»»¿«≈
dÈ‡Â ,‰¯BÚOk ÌˆÚ da LÈ ‡nL ,‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»∆»≈»∆∆ƒ¿»¿≈»
‡nËÓ Ô¯ÙÚ ÌÈnÚ‰ ˙Bˆ¯‡ Ïk ÔÎÂ .Ï‰‡a ‰‡nËÓ¿«¿»¿…∆¿≈»«¿»«ƒ¬»»¿«≈
.Ô‰a ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡L ˙BÓˆÚ‰ ÈtÓ ‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»ƒ¿≈»¬»∆≈ƒ¿»ƒ»∆
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËÂ¿À¿«≈«¿»¿∆∆»«ƒƒƒ¿≈¿ƒ

.¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈

ה'תשע"ה  תמוז י' ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.àelÙ‡ ,˙n‰ :Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿…∆«≈¬ƒ

¯OaÓ ˙ÈÊÎe .ÔÈ„È‚a ÂÈ¯·È‡ e¯M˜˙ ‡lL ÏÙ≈∆∆…ƒ¿«¿≈»»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿«
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˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Â .Ïˆ ˙ÈÊÎe ,˙n‰«≈¿«ƒ∆∆¿≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈
·¯Â ,˙ÏbÏb‰Â ‰¯„M‰Â .Èe‡¯k ¯Oa Ì‰ÈÏÚ LiL∆≈¬≈∆»»»»¿«ƒ¿»¿«À¿…∆¿…
ÏÚ Û‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ˙BÓˆÚ Ú·¯Â .BÈÓ ·¯Â BÈaƒ¿»¿…ƒ¿»¿…«¬»ƒ»»««
Ìc ˙ÈÚÈ·¯e .ÔÈÓ ·¯ ‡ÏÂ ÔÈa ·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»∆……ƒ¿»¿……ƒ¿»¿ƒƒ«

‰Òe·z2.‰¯OÚ ÌÈzL Ïk‰ . ¿»«…¿≈∆¿≈

במגע 1) והמטמאים ובאוהל ובמשא במגע המטמאים יבאר
מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה כל באוהל, ולא ובמשא
קיימת, ושלדו שנשרף המת מטמא, המת רקב ומתי עליה,
וכל  האדם, ועורות תולעים במים, שטרפו מרוקם ושפיר
והדברים  מהמתים היוצא משקה חיבורו, בשעת טמא שבמת

טהורים. שהוא כל חסרו מאדם 2)שאם המטפטף דם
וטומאתו  מת, ודם חי דם בו ומעורב למיתה חיים בין הרוג

מדרבנן.

.áÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡Â¿≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿≈¿«¿ƒ
˙BÏÚ‰Ï Ba ÔÈ‡Â B¯Oa ¯ÒÁL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ :Ï‰‡a¿…∆≈»ƒ««∆»«¿»¿≈¿«¬

‰Îe¯‡3‡ÏÂ BÓˆÚ B‡ B¯Oa ¯ÒÁL ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â . ¬»¿≈»ƒ«≈∆»«¿»«¿¿…
‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ¯‡L4ÌˆÚ‰ ¯ÒÁL B‡ ƒ¿«»»¿≈¿«¬¬»∆»«»∆∆

.‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ÂÈÏÚ LiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»»»»¿≈¿«¬¬»
˙ÏbÏb‰Â .˙BÓˆÚ Ú·¯ da ÔÈ‡Â ‰¯ÒÁL ‰¯„M‰Â¿«ƒ¿»∆»¿»¿≈»…«¬»¿«À¿…∆

¯ da ÔÈ‡Â ‰¯ÒÁL.‰¯BÚOk elÙ‡ ÌˆÚÂ .˙BÓˆÚ Ú· ∆»¿»¿≈»…«¬»¿∆∆¬ƒƒ¿»
Ú·L Ïk‰ .Ò¯t‰ ˙È·e .ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â5. ¿∆∆»«ƒ≈«¿»«…∆«

לגמרי.3) טהור שהוא כל אפילו עצמו חסר בבא 4)ואם
מטמא  ארוכה להעלות כדי נשאר לא שאפילו מלמדת, זו
- ארוכה להעלות כדי בשר שיש פי על ואף ובמשא. במגע

באוהל. מטמא מן 5)אינו אבר ואולי פרטים. שמונה מנה
ושאין  ארוכה, להעלות כדי בשר ויש עצמו שחסר המת

אחד. כדבר נמנו עליו,

.âÔÈ‡Â ¯·˜k Ï‰‡·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ˜ÙBc‰Â ÏÏBb‰«≈¿«≈¿«¿ƒ¿«»¿…∆¿∆∆¿≈»
BÈ‡Â Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ·˜¯‰ .‡OÓa ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ¿«»»»»¿«≈¿«»¿…∆¿≈
˙‡ÓËÂ ,Ï‰‡a ˙BÓˆÚ Ú·¯ ˙‡ÓË .ÚbÓa ‡nËÓ¿«≈¿«»À¿«…«¬»¿…∆¿À¿«
,Èe‡¯k ¯Oa ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ¯·È‡ ˙‡ÓËÂ ,Ìc ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ»¿À¿«≈»∆≈»»»»»»

˙n‰ ÔÓ ÔÈa6Ô˙‡ÓË ÔlkL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa ≈ƒ«≈≈ƒ««≈»∆ƒ∆À»À¿»»
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡ È¯‰L ;‰¯Bz ÔÈc ÔÈ‡7BÓk , ≈»ƒ»∆¬≈≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆¿

˙e¯ÈÊa e¯‡aL8˙‡Èa ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆«ƒ«
˙‡Èa ÏÚ ·iÁ ‰¯Bz ÏL ‰‡ÓËa ‡ÓË ÏÎÂ ,Lc˜n‰«ƒ¿»¿»»≈¿À¿»∆»«»«ƒ«
˙n‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÏkL ,¯ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏ .Lc˜n‰«ƒ¿»¿ƒ»¬ƒ≈∆»À¿»ƒ«≈

.‰¯Bz ÔÈc dÈ‡ - ‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L∆≈«»ƒ¿«≈«»∆»≈»ƒ»

(6- קטן בנפל (כגון מכשעורה פחותה היא שבו כשהעצם
התורה. מן מטמאה כשעורה היא שאם משנה), כסף

מגלח 7) הנזיר דאורייתא טומאות שכל משמע ב מא, ובנזיר
על 8)עליהן. מגלח שהנזיר כתב ושם ב. הלכה ז, פרק

בשר  עליו שיש אבר ועל דם לוג חצי ועל עצמות קב חצי
כראוי.

.ãÏL ÔB¯‡a Ì¯Ú ¯·wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ·˜¯ ÔÈ‡≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡ LÈL9.ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «ƒ∆¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿∆À»≈

ÏL ÔB¯‡a B‡ B˙eÒÎa ¯a˜pL B‡ ¯·È‡ epnÓ ¯ÒÁ»«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆

·˜¯L ÈtÓ ,‡ÓË B·˜¯ ÔÈ‡ - ˙ÎzÓ ÏL B‡ ıÚ≈∆«∆∆≈¿»»≈ƒ¿≈∆¿«
·¯Ú˙z ˙Îzn‰ ˙„eÏÁ B‡ ıÚ‰ ·˜¯ B‡ ˙eÒk‰«¿¿«»≈¬«««∆∆ƒ¿»≈

Ba ·¯Ú˙pL ‡nËÓ‰ ·˜¯Â .B˙iÂb ·˜¯a10Ïk ¯ÙÚ ƒ¿«¿ƒ»¿»»«¿«≈∆ƒ¿»≈»»»
B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - ‡e‰L11‡l‡ ·˜¯ e¯Ó‡ ‡ÏÂ . ∆¬≈¿À¿»¿…»¿»»∆»

.·˜¯ BÏ ÔÈ‡ ‚e¯‰ Ï·‡ ,„·Ïa ˙ÓÏ¿≈ƒ¿«¬»»≈»»

לחלקים 9) מתפוררת אינה וגם בזכוכית שולטת חלודה אין
דיני  כל מתפוררים. אבנים שאר אבל השיש, וכן דביקים

שם). (רש"י מסיני למשה הלכה הם אחר 10)רקב
רקב. -11)שנעשה רקב טומאת לו שירדה לפני תערובת

מטהרת. אינה מכאן לאחר הבאה תערובת אבל מעכבת,

.äB‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ ,„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·»̃¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
˙¯aÚÓ ‰M‡ e¯·wL B‡ ,BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tƒ̂»¿»¿»ƒ∆»¿ƒ»¿À∆∆

·˜¯ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ12. ¿À»»¿≈∆»≈»∆»»

אחר.12) מגוף רקב בו שמעורב מפני

.å„Ú ,‡nËÓ BÈ‡ - ·˜¯ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈«
.ÂÈÏ‡Ó ·È˜¯iL∆«¿ƒ≈≈»

.æB˙ˆ˜Ó ·È˜¯‰L B‡ ,·È˜¯iL „Ú BÁÈp‰Â Blk BÁË¿»À¿ƒƒ«∆«¿ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»
Ì‡Â ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Blk ·È˜¯‰Â ˙Óe ÈÁ ‡e‰Lk¿∆«≈¿ƒ¿ƒÀ¬≈∆»≈¿ƒ
.˜ÙÒa ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·˜¯Ó ÌÈÙÁ ‡ÏÓÏ ‡ÓËƒ¿»ƒ¿…»¿«ƒ≈»»∆¬≈∆»≈¿»≈

.çB‡ ˙n‰ ˙Áz ‡ˆÓp‰ ¯ÙÚÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ¿…»¿«ƒ»≈»»«ƒ¿»«««≈
‡e‰ Ì‡ ,B·Èh ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,¯·˜a ‡ˆÓp‰ ¯ÙÚÓ≈»»«ƒ¿»¿∆∆¿≈»««ƒƒ
CÏÎÏ˙pL ¯ÙÚ ‡l‡ BÈ‡ B‡ ,Ï‰‡a ‡nËnL ·˜»̄»∆¿«≈¿…∆≈∆»»»∆ƒ¿«¿≈

Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - BÓ„Â ˙n‰ Ïˆa13, ¿∆∆«≈¿»¬≈∆¿«≈¿«»¿…∆
·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓa LÈ È¯‰L14. ∆¬≈≈ƒ¿…»¿«ƒ»¿…»¿«ƒ»»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰‡ÓË BÊ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«À¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

תרווד 13) למלאות אפשר שאי "לפי נימקו: ב כז, ובנידה
זה  ולכאורה רקב". תרווד בו שאין הקברות בית עפר ועוד
כל  תערובת בו שיש שרקב ד, בהלכה שאמר למה מנוגד
פי  על מפרש שם במשנה רבא ובאליהו מטמא. אינו שהיא
של  בארון או בכסותו הנקבר שאמרו שמה כאן, התוספתא
במלוא  לטמא רקב דין לו שאין הכוונה רקב, לו אין עץ
ועוד. תרווד כמלוא שצריך לו, קברות עפר דין אלא תרווד
אם  מטמא אינו שמדאורייתא כותב, ספר בקרית [והמבי"ט

מטמא]. סופרים מדברי אבל תערובת, בו פירוש,14)יש
בשיעור  שמטמא הוא רקב שמא ואומרים מחמירים אנו
מטמא  אינו במגע אבל ובאוהל, במשא חפניים מלוא

י"א. הלכה ב פרק כלמעלה

.è˙Ói˜ B„ÏLÂ Û¯OpL ˙n‰15‰¯„M‰ ‡e‰Â , «≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿»
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÏv‰Â¿«¿»¬≈∆¿«≈¿≈»≈¿≈»ƒ

C¯Á Ì‡ ¯ÓBÏ16‰ÏaÏa˙pL „Ú Û¯O Ì‡ Ï·‡ . «ƒ∆¡«¬»ƒƒ¿««∆ƒ¿«¿¿»
¯ÈÙL ÔÎÂ .¯B‰Ë - B˙È·z ˙¯eˆ17Ìw¯Ó18BÙ¯hL ««¿ƒ»¿≈»ƒ¿À»∆¿»

ÌÈna19.B˙¯eˆ ‰ÏaÏa˙ È¯‰L ,¯B‰Ë - ««ƒ»∆¬≈ƒ¿«¿¿»»

שהיתה.15) כמו תבניתו ונשארה פחם ונעשה שנשרף כגון
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‡È‰L ‰¯„L ?„ˆÈk ‰¯„M‰ .BÈÓ ·¯Â ,BÈa ·¯Â¿…ƒ¿»¿…ƒ¿»«ƒ¿»≈«ƒ¿»∆ƒ
elÙ‡ ‰¯ÒÁ Ì‡Â ;ÌÏL ˙Ók ‡È‰ È¯‰ - ‰ÓÏL¿≈»¬≈ƒ¿≈»≈¿ƒ»¿»¬ƒ
¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ˙BÈÏÁ ‰¯OÚ ‰BÓMÓ ˙Á‡ ‡ÈÏÁÀ¿»««ƒ¿∆∆¿≈À¿¬≈ƒƒ¿»
- ‰ÓÏL ‡È‰L ˙ÏbÏb ?„ˆÈk ˙ÏbÏb‰ .˙BÓˆÚ‰»¬»«À¿…∆≈«À¿…∆∆ƒ¿≈»
¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ÚÏÒk ‰¯ÒÁ Ì‡Â ;˙Ók ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿≈¿ƒ»¿»¿∆«¬≈ƒƒ¿»
ÔÈÙ¯ËˆÓ Ìlk - ÌÈpË˜ ÌÈ·˜ da eÈ‰ .˙BÓˆÚ‰»¬»»»¿»ƒ¿«ƒÀ»ƒ¿»¿ƒ
ÌÈ˜BM‰ ÈzL ‡e‰ Ì„‡ ÏL BÈa Ïk .ÚÏÒÎÏƒ¿∆«»ƒ¿»∆»»¿≈««ƒ
- ˙Ó ÏL BÈa ·¯Â .‰¯„M‰Â ˙BÚÏv‰Â ÌÈÎ¯È‰Â¿«¿≈«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»¿…ƒ¿»∆≈
C¯ÈÂ ÂÈ˜BL ÈzL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÌÏL ˙Ók ‡e‰ È¯‰¬≈¿≈»≈≈«¿¿≈»¿»≈
¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ‡e‰L Ïk BÈa ·¯ ¯ÒÁ Ì‡Â .˙Á‡««¿ƒ»«…ƒ¿»»∆¬≈≈ƒ¿»
ÔB‚k .˙BÓˆÚ ÔÈÓ ·¯ ?„ˆÈk BÈÓ ·¯ .˙BÓˆÚ‰»¬»…ƒ¿»≈«…ƒ¿«¬»¿
˙Ók el‡ È¯‰ - ÌˆÚ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ ‰‡Ó eÈ‰L∆»≈»¬ƒ»¿∆¿ƒ∆∆¬≈≈¿≈

ÚÂ ‰Úa¯‡ ‰‡Ó eÈ‰ .ÌÏL¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯O »≈»≈»«¿»»¿∆¿ƒ¬≈≈ƒ¿»
B‡ ÂÈ¯·È‡a ¯˙È ‰Ê Ì„‡ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙BÓˆÚ¬»««ƒ∆»»»»∆»≈¿≈»»
·¯ ÔÈÓ ÏÚ ‡l‡ Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ÂÈ¯·È‡a ¯ÒÁ»≈¿≈»»≈«¿ƒƒ∆»«ƒ¿«…
Ô¯tˆ da LiL Úaˆ‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;Ì„‡ Ïk»»»∆»ƒ≈»¿»∆¿«∆≈»ƒ…∆
,ÔÈnÏ ‰ÏBÚ ‡È‰L ,„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ ‰˙È‰L B‡∆»¿»ƒ¿∆∆«««»∆ƒ»«ƒ¿»

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

.è·¯ ‡ÏÂ ÔÈÓ ·¯ Ô‰a ÔÈ‡L ˙n‰ ˙BÓˆÚ ¯‡L¿»«¿«≈∆≈»∆…ƒ¿»¿……
‰È‰ Ì‡ ,‰ÓÏL ˙ÏbÏb ‡ÏÂ ‰ÓÏL ‰¯„L ‡ÏÂ ,ÔÈaƒ¿»¿…ƒ¿»¿≈»¿…À¿…∆¿≈»ƒ»»
ÚbÓa ˙Ók ÌÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - ·w‰ Ú·¯ Ô‰a»∆…««»¬≈≈¿«¿ƒ¿≈¿«»
ÌˆÚ elÙ‡ ,Ú·¯Ó ˙BÁt eÈ‰ .Ï‰‡·e ‡OÓ·e¿«»¿…∆»»≈…«¬ƒ∆∆
‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ - ‰¯BÚOkƒ¿»¿«≈¿«»¿«»¿≈¿«≈

.Ï‰‡a¿…∆

.é‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - Ú·¯ Ba LÈ elÙ‡ ,„Á‡ ÌˆÚ ‰È‰»»∆∆∆»¬ƒ≈…«¬≈∆¿«≈
„Á‡ ÌˆÚ ˙‡ÓË .Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»¿≈¿«≈¿…∆À¿«∆∆∆»
,ÌˆÚa Ú‚p‰ ÏÎÂ :¯Ó‡pL ÈÙÏ .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ«¿»¿ƒ∆∆¡«¿»«…≈««∆∆
‡nËÓ ‰¯BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ :‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ»¿ƒƒ«¿»¬ƒ∆∆ƒ¿»¿«≈
ÔÈ„ ‡e‰ È¯‰ ,‰ÎÏ‰ B˙‡ÓhL ÈÙÏe .‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»¿ƒ∆À¿»¬»»¬≈ƒ

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

.àé‡ÏÓ - ·˜¯ eOÚÂ ¯·wa ÂÈ˙BÓˆÚ e·È˜¯‰L ˙Ó≈∆ƒ¿ƒ«¿»«∆∆¿«¬»»¿…
;˙Ók Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ·˜¯ B˙B‡Ó ÌÈÙÁ»¿«ƒ≈»»¿«≈¿«»¿…∆¿≈
,BlÎa ÚbÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈¿«»¿ƒ∆ƒ∆¿»ƒ«¿À
BÈ‡ - ÌÈÓa BÏa‚ elÙ‡Â .„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈∆»«¬ƒƒ¿¿«ƒ≈

.¯eaÁƒ

.áé;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ˙Ók ‡nËÓ ˙n‰ Ìc««≈¿«≈¿≈¿«»¿«»¿…∆
.LÙp‰ ‡e‰ Ìc‰ Èk :¯Ó‡Â ,Ì„‡‰ LÙa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆»»»¿∆¡«ƒ«»«»∆
ÔÓÊ Ïk ,Ìc‰ ˙ÈˆÓz elÙ‡ .˙ÈÚÈ·¯ ?B¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ«»»¿«

.˙n‰ Ï‰‡a ‡nËÓ ˙ÈÓeÓ„‡ Ba LiL∆≈«¿ƒ¿«≈¿…∆«≈

.âécÏk ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈÁ Ì„ elÙ‡ ,ÈÁ‰ Ì«««¬ƒ«¿ƒ»¬≈∆»»
‰B¯Á‡a epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ·¯Ú˙ .ÈÁ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆«ƒ¿»≈«»∆»»ƒ∆»«¬»
ÏÎÂ ,˙nL ¯Á‡ epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ÌÚ ‰˙ÈÓÏ CeÓÒ»¿ƒ»ƒ«»∆»»ƒ∆««∆≈¿»

ÌÈiÁÓ ‡ˆÈ ‰nk Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈ·¯ ˙B·B¯Úz‰««¬¿ƒƒ¿≈»««»»»≈«ƒ
ÌÈiÁÓ ˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁ elÙ‡ ,‰˙ÈÓ ¯Á‡ ‡ˆÈ ‰nÎÂ¿«»»»««ƒ»¬ƒ¬ƒ¿ƒƒ≈«ƒ
,‰Òe·z Ì„ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡ dÈˆÁÂ¿∆¿»««ƒ»¬≈∆ƒ¿»«¿»
È¯·cÓ B˙‡ÓhL ‡l‡ ,Ï‰‡·e ÚbÓ·e ‡OÓa ‡nËÓe¿«≈¿«»¿«»¿…∆∆»∆À¿»ƒƒ¿≈

.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

.ãé‡e‰Lk ÛhÓ BÓ„Â ‰hn‰ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰L ‚e¯‰»∆»»À»««ƒ»¿»¿«≈¿∆
B˙BÓ ¯Á‡ ÛhÓ Ìc‰ È¯‰Â ˙Óe ,‡n‚Ï „¯BÈÂ ÈÁ«¿≈¿À»≈«¬≈«»¿«≈««
;¯B‰Ë daL Ìc‰ Ïk È¯‰ - ‡nb d˙B‡Ï „¯BÈÂ¿≈¿»À»¬≈»«»∆»»
‡ˆiL Ìca ‰ÏËa ‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ‰tË ‰thL∆ƒ»ƒ»ƒ»ƒ»¿≈»«»∆»»
dlk ˜ÙÒÂ ,„·Ïa Ìc ˙ÈÚÈ·¯ epnÓ ‡ˆÈ .ÌÈiÁÓ≈«ƒ»»ƒ∆¿ƒƒ»ƒ¿«¿»≈À»
‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï dlk ˜ÙÒ ÌÈiÁÓ≈«ƒ»≈À»¿««ƒ»¬≈¿≈À¿»
,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a da Ú‚Bp‰Â ,˙B˜Ùq‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿≈¿«≈«»ƒ¿«»ƒ»≈
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

.åèÚbÓa ‡nËÓ BÎB˙a ‰‡Óh‰L ÔÓÊ Ïk ¯·w‰«∆∆»¿«∆«À¿»¿¿«≈¿«»
ÌˆÚ· B‡ ˙Ó· B‡ :¯Ó‡pL ;‰¯Bz ÔÈc ,˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈ƒ»∆∆¡«¿≈¿∆∆
Ú‚Bp‰ B‡ ¯·˜ ÏL Bb‚a Ú‚Bp‰ „Á‡Â .¯·˜· B‡ Ì„‡»»¿»∆¿∆»«≈«¿«∆∆∆«≈«
‰È‰È Ck ¯Á‡Â Ìe˙ÒÂ Èea ‰È‰iL ‡e‰Â .ÂÈÏ˙Îaƒ¿»»¿∆ƒ¿∆»¿»¿««»ƒ¿∆
B‡ ÌÈÏk „ÈÓÚn‰ Ï·‡ .Ï‰‡·e ÚbÓa ‡nËÓ BlkÀ¿«≈¿«»¿…∆¬»««¬ƒ≈ƒ
‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÏÚ ‰qÎÂ ,˙n‰ Ècˆa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ≈«≈¿ƒ»»»ƒ¿«¿»
Ïhn‰ Èeqk‰ ‰Ê - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡a B‡ ÌÈÏÎa¿≈ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆∆«ƒ«À»
˙‡ ÔÈ„ÈÓÚn‰ ÔÈ„„v‰ el‡Â ,ÏÏB‚ ‡¯˜ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»ƒ¿»≈¿≈«¿»ƒ««¬ƒƒ∆
,Ì‰ÈLe ;˜ÙBc ÔÈ‡¯˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÚL ‡e‰L ÏÏBb‰«≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»ƒ≈¿≈∆
,¯·˜k Ï‰‡·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ,˜ÙBc‰ B‡ ÏÏBb‰«≈«≈¿«¿ƒ¿«»¿…∆¿∆∆
.‡OÓa ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô˙‡ÓËÂ¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿«»
˙‡ Ba ‰qkL „Ú ÌÈÏ·Áa ÏÏBb‰ ¯¯b Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««≈«¬»ƒ«∆ƒ»∆

BËÓL B‡ B¯¯‚ B‡ ˙n‰˜ÙBc‰ ¯¯bL B‡ ,˙n‰ ÏÚÓ «≈¿»¿»≈««≈∆»««≈
˙ÁzÓ ÌÈÏ·Áa BËÓL B‡ ÏÏBb‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰L „Ú«∆∆¡ƒ»»«≈¿»«¬»ƒƒ««
˙‡ ÔÈÎÓBqL ÌÈ¯·„e .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÏÏBb‰«≈¬≈∆»¿»ƒ∆¿ƒ∆
Ô‰ È¯‰ - ÔÈ˜ÙBc ˜ÙBc ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,˜ÙBc‰«≈¿≈«ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¬≈≈

.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

.æè˙n‰ ˙BÓˆÚ e„·‡Â ¯·˜ da L¯ÁpL ‰„O»∆∆∆¡«»∆∆¿»¿«¿«≈
‡nËÓ d¯ÙÚÂ .Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - d¯ÙÚa«¬»»ƒ«ƒ¿≈≈«¿»«¬»»¿«≈
dÈ‡Â ,‰¯BÚOk ÌˆÚ da LÈ ‡nL ,‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»∆»≈»∆∆ƒ¿»¿≈»
‡nËÓ Ô¯ÙÚ ÌÈnÚ‰ ˙Bˆ¯‡ Ïk ÔÎÂ .Ï‰‡a ‰‡nËÓ¿«¿»¿…∆¿≈»«¿»«ƒ¬»»¿«≈
.Ô‰a ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡L ˙BÓˆÚ‰ ÈtÓ ‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»ƒ¿≈»¬»∆≈ƒ¿»ƒ»∆
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËÂ¿À¿«≈«¿»¿∆∆»«ƒƒƒ¿≈¿ƒ

.¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈

ה'תשע"ה  תמוז י' ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.àelÙ‡ ,˙n‰ :Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿…∆«≈¬ƒ

¯OaÓ ˙ÈÊÎe .ÔÈ„È‚a ÂÈ¯·È‡ e¯M˜˙ ‡lL ÏÙ≈∆∆…ƒ¿«¿≈»»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿«
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˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Â .Ïˆ ˙ÈÊÎe ,˙n‰«≈¿«ƒ∆∆¿≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈
·¯Â ,˙ÏbÏb‰Â ‰¯„M‰Â .Èe‡¯k ¯Oa Ì‰ÈÏÚ LiL∆≈¬≈∆»»»»¿«ƒ¿»¿«À¿…∆¿…
ÏÚ Û‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ˙BÓˆÚ Ú·¯Â .BÈÓ ·¯Â BÈaƒ¿»¿…ƒ¿»¿…«¬»ƒ»»««
Ìc ˙ÈÚÈ·¯e .ÔÈÓ ·¯ ‡ÏÂ ÔÈa ·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»∆……ƒ¿»¿……ƒ¿»¿ƒƒ«

‰Òe·z2.‰¯OÚ ÌÈzL Ïk‰ . ¿»«…¿≈∆¿≈

במגע 1) והמטמאים ובאוהל ובמשא במגע המטמאים יבאר
מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה כל באוהל, ולא ובמשא
קיימת, ושלדו שנשרף המת מטמא, המת רקב ומתי עליה,
וכל  האדם, ועורות תולעים במים, שטרפו מרוקם ושפיר
והדברים  מהמתים היוצא משקה חיבורו, בשעת טמא שבמת

טהורים. שהוא כל חסרו מאדם 2)שאם המטפטף דם
וטומאתו  מת, ודם חי דם בו ומעורב למיתה חיים בין הרוג

מדרבנן.

.áÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡Â¿≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿≈¿«¿ƒ
˙BÏÚ‰Ï Ba ÔÈ‡Â B¯Oa ¯ÒÁL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ :Ï‰‡a¿…∆≈»ƒ««∆»«¿»¿≈¿«¬

‰Îe¯‡3‡ÏÂ BÓˆÚ B‡ B¯Oa ¯ÒÁL ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â . ¬»¿≈»ƒ«≈∆»«¿»«¿¿…
‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ¯‡L4ÌˆÚ‰ ¯ÒÁL B‡ ƒ¿«»»¿≈¿«¬¬»∆»«»∆∆

.‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ÂÈÏÚ LiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»»»»¿≈¿«¬¬»
˙ÏbÏb‰Â .˙BÓˆÚ Ú·¯ da ÔÈ‡Â ‰¯ÒÁL ‰¯„M‰Â¿«ƒ¿»∆»¿»¿≈»…«¬»¿«À¿…∆

¯ da ÔÈ‡Â ‰¯ÒÁL.‰¯BÚOk elÙ‡ ÌˆÚÂ .˙BÓˆÚ Ú· ∆»¿»¿≈»…«¬»¿∆∆¬ƒƒ¿»
Ú·L Ïk‰ .Ò¯t‰ ˙È·e .ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â5. ¿∆∆»«ƒ≈«¿»«…∆«

לגמרי.3) טהור שהוא כל אפילו עצמו חסר בבא 4)ואם
מטמא  ארוכה להעלות כדי נשאר לא שאפילו מלמדת, זו
- ארוכה להעלות כדי בשר שיש פי על ואף ובמשא. במגע

באוהל. מטמא מן 5)אינו אבר ואולי פרטים. שמונה מנה
ושאין  ארוכה, להעלות כדי בשר ויש עצמו שחסר המת

אחד. כדבר נמנו עליו,

.âÔÈ‡Â ¯·˜k Ï‰‡·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ˜ÙBc‰Â ÏÏBb‰«≈¿«≈¿«¿ƒ¿«»¿…∆¿∆∆¿≈»
BÈ‡Â Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ·˜¯‰ .‡OÓa ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ¿«»»»»¿«≈¿«»¿…∆¿≈
˙‡ÓËÂ ,Ï‰‡a ˙BÓˆÚ Ú·¯ ˙‡ÓË .ÚbÓa ‡nËÓ¿«≈¿«»À¿«…«¬»¿…∆¿À¿«
,Èe‡¯k ¯Oa ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ¯·È‡ ˙‡ÓËÂ ,Ìc ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ»¿À¿«≈»∆≈»»»»»»

˙n‰ ÔÓ ÔÈa6Ô˙‡ÓË ÔlkL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa ≈ƒ«≈≈ƒ««≈»∆ƒ∆À»À¿»»
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡ È¯‰L ;‰¯Bz ÔÈc ÔÈ‡7BÓk , ≈»ƒ»∆¬≈≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆¿

˙e¯ÈÊa e¯‡aL8˙‡Èa ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆«ƒ«
˙‡Èa ÏÚ ·iÁ ‰¯Bz ÏL ‰‡ÓËa ‡ÓË ÏÎÂ ,Lc˜n‰«ƒ¿»¿»»≈¿À¿»∆»«»«ƒ«
˙n‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÏkL ,¯ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏ .Lc˜n‰«ƒ¿»¿ƒ»¬ƒ≈∆»À¿»ƒ«≈

.‰¯Bz ÔÈc dÈ‡ - ‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L∆≈«»ƒ¿«≈«»∆»≈»ƒ»

(6- קטן בנפל (כגון מכשעורה פחותה היא שבו כשהעצם
התורה. מן מטמאה כשעורה היא שאם משנה), כסף

מגלח 7) הנזיר דאורייתא טומאות שכל משמע ב מא, ובנזיר
על 8)עליהן. מגלח שהנזיר כתב ושם ב. הלכה ז, פרק

בשר  עליו שיש אבר ועל דם לוג חצי ועל עצמות קב חצי
כראוי.

.ãÏL ÔB¯‡a Ì¯Ú ¯·wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ·˜¯ ÔÈ‡≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡ LÈL9.ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «ƒ∆¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿∆À»≈

ÏL ÔB¯‡a B‡ B˙eÒÎa ¯a˜pL B‡ ¯·È‡ epnÓ ¯ÒÁ»«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆

·˜¯L ÈtÓ ,‡ÓË B·˜¯ ÔÈ‡ - ˙ÎzÓ ÏL B‡ ıÚ≈∆«∆∆≈¿»»≈ƒ¿≈∆¿«
·¯Ú˙z ˙Îzn‰ ˙„eÏÁ B‡ ıÚ‰ ·˜¯ B‡ ˙eÒk‰«¿¿«»≈¬«««∆∆ƒ¿»≈

Ba ·¯Ú˙pL ‡nËÓ‰ ·˜¯Â .B˙iÂb ·˜¯a10Ïk ¯ÙÚ ƒ¿«¿ƒ»¿»»«¿«≈∆ƒ¿»≈»»»
B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - ‡e‰L11‡l‡ ·˜¯ e¯Ó‡ ‡ÏÂ . ∆¬≈¿À¿»¿…»¿»»∆»

.·˜¯ BÏ ÔÈ‡ ‚e¯‰ Ï·‡ ,„·Ïa ˙ÓÏ¿≈ƒ¿«¬»»≈»»

לחלקים 9) מתפוררת אינה וגם בזכוכית שולטת חלודה אין
דיני  כל מתפוררים. אבנים שאר אבל השיש, וכן דביקים

שם). (רש"י מסיני למשה הלכה הם אחר 10)רקב
רקב. -11)שנעשה רקב טומאת לו שירדה לפני תערובת

מטהרת. אינה מכאן לאחר הבאה תערובת אבל מעכבת,

.äB‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ ,„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·»̃¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
˙¯aÚÓ ‰M‡ e¯·wL B‡ ,BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tƒ̂»¿»¿»ƒ∆»¿ƒ»¿À∆∆

·˜¯ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ12. ¿À»»¿≈∆»≈»∆»»

אחר.12) מגוף רקב בו שמעורב מפני

.å„Ú ,‡nËÓ BÈ‡ - ·˜¯ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈«
.ÂÈÏ‡Ó ·È˜¯iL∆«¿ƒ≈≈»

.æB˙ˆ˜Ó ·È˜¯‰L B‡ ,·È˜¯iL „Ú BÁÈp‰Â Blk BÁË¿»À¿ƒƒ«∆«¿ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»
Ì‡Â ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Blk ·È˜¯‰Â ˙Óe ÈÁ ‡e‰Lk¿∆«≈¿ƒ¿ƒÀ¬≈∆»≈¿ƒ
.˜ÙÒa ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·˜¯Ó ÌÈÙÁ ‡ÏÓÏ ‡ÓËƒ¿»ƒ¿…»¿«ƒ≈»»∆¬≈∆»≈¿»≈

.çB‡ ˙n‰ ˙Áz ‡ˆÓp‰ ¯ÙÚÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ¿…»¿«ƒ»≈»»«ƒ¿»«««≈
‡e‰ Ì‡ ,B·Èh ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,¯·˜a ‡ˆÓp‰ ¯ÙÚÓ≈»»«ƒ¿»¿∆∆¿≈»««ƒƒ
CÏÎÏ˙pL ¯ÙÚ ‡l‡ BÈ‡ B‡ ,Ï‰‡a ‡nËnL ·˜»̄»∆¿«≈¿…∆≈∆»»»∆ƒ¿«¿≈

Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - BÓ„Â ˙n‰ Ïˆa13, ¿∆∆«≈¿»¬≈∆¿«≈¿«»¿…∆
·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓa LÈ È¯‰L14. ∆¬≈≈ƒ¿…»¿«ƒ»¿…»¿«ƒ»»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰‡ÓË BÊ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«À¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

תרווד 13) למלאות אפשר שאי "לפי נימקו: ב כז, ובנידה
זה  ולכאורה רקב". תרווד בו שאין הקברות בית עפר ועוד
כל  תערובת בו שיש שרקב ד, בהלכה שאמר למה מנוגד
פי  על מפרש שם במשנה רבא ובאליהו מטמא. אינו שהיא
של  בארון או בכסותו הנקבר שאמרו שמה כאן, התוספתא
במלוא  לטמא רקב דין לו שאין הכוונה רקב, לו אין עץ
ועוד. תרווד כמלוא שצריך לו, קברות עפר דין אלא תרווד
אם  מטמא אינו שמדאורייתא כותב, ספר בקרית [והמבי"ט

מטמא]. סופרים מדברי אבל תערובת, בו פירוש,14)יש
בשיעור  שמטמא הוא רקב שמא ואומרים מחמירים אנו
מטמא  אינו במגע אבל ובאוהל, במשא חפניים מלוא

י"א. הלכה ב פרק כלמעלה

.è˙Ói˜ B„ÏLÂ Û¯OpL ˙n‰15‰¯„M‰ ‡e‰Â , «≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿»
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÏv‰Â¿«¿»¬≈∆¿«≈¿≈»≈¿≈»ƒ

C¯Á Ì‡ ¯ÓBÏ16‰ÏaÏa˙pL „Ú Û¯O Ì‡ Ï·‡ . «ƒ∆¡«¬»ƒƒ¿««∆ƒ¿«¿¿»
¯ÈÙL ÔÎÂ .¯B‰Ë - B˙È·z ˙¯eˆ17Ìw¯Ó18BÙ¯hL ««¿ƒ»¿≈»ƒ¿À»∆¿»

ÌÈna19.B˙¯eˆ ‰ÏaÏa˙ È¯‰L ,¯B‰Ë - ««ƒ»∆¬≈ƒ¿«¿¿»»

שהיתה.15) כמו תבניתו ונשארה פחם ונעשה שנשרף כגון
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משריפה.16) פחותה של 17)חריכה יצירתו תחילת
ניכרת.18)העובר. איבריו עירבבו.19)צורת

.éÁÓ˜k ‰OÚÂ C¯ÙpL ˙n‰ ¯Oa20ÔÎÂ .¯B‰Ë - ¿««≈∆ƒ¿«¿«¬»¿∆«»¿≈
¯OaÓ ÔÈÂ‰p‰ ÌÈÚÏBz‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë - ÔÈÙe¯O‰ ¯Ù‡≈∆«¿ƒ»¿≈«»ƒ«∆¡ƒƒ¿«
,e¯‡a ¯·Îe .ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈ˙Ó ÔÈa ÌÈiÁ ÔÈa ,˙n‰«≈≈«ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿»≈«¿
‰Ï·a ÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯O·k Án‰L∆«…«¿»»¿»»≈¿≈≈ƒ¿≈»

.ı¯LÂ»∆∆

ולא 20) נפרך אם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת שם בגמרא
ר' כקמח, נעשה נעשה ואם מטמא, לקיש וריש מטהר יוחנן

נשמע  כאן רבינו ומדברי מטהר. לקיש ריש גם כקמח
לקיש. כריש שפוסק

.àéB‡ Bk¯ˆ Ïk B„aÚ Ì‡Â .B¯O·k - Ì„‡‰ ¯BÚ»»»ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰„B·Ú È„k Ba Cl‰21. ƒ≈¿≈¬»¬≈∆»ƒ«»

‰¯Êb .˙n‰ ¯O·k ˙ÈÊÎa ‡nËÓ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿«ƒƒ¿««≈¿≈»
Ì„‡‰ ˙B¯BÚ „eaÚÏ Ì„‡ Èa ÏÈb¯‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿≈»»¿ƒ»»»

Ô‰a eLnzLÈÂ22. ¿ƒ¿«¿»∆

כשלא 21) גם ראשון ללשון אבל עולא, של אחרון כלשון
התורה. מן טהור שמא 22)עיבדו "גזירה שם: בגמרא

שטיחים" ואמו אביו עורות אדם .יעשה

.áé‰È‰L ÔÈa ,„ÏeiLk Ì„‡ ÏL ÂÈt „‚k ‡a‰ ¯BÚ«»¿∆∆»»∆»»¿∆ƒ»≈≈∆»»
‰Ê È¯‰ - ‰˙Ó Bn‡Â ˙Ó „ÏBpL ÔÈa ‰iÁ Bn‡Â ÈÁ«¿ƒ«»≈∆«≈¿ƒ≈»¬≈∆
‡ˆBiÎÂ ‡È˜Â ‰‡Bˆ B‡ L¯t BÓk ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë»ƒ¿≈∆¿∆∆»¿ƒ¿«≈

.Ô‰a»∆

.âé¯ÚO‰Â ÌÈpM‰ ÔÓ ıeÁ ,‡ÓË ˙naL Ïk…∆«≈»≈ƒ«ƒ«ƒ¿«≈»
Ô¯tv‰Â23ÛÈÏÁÓ ÔÚÊ‚Â ÏÈ‡B‰ ,24Ô¯eaÁ ˙ÚL·e . ¿«ƒ…∆ƒ¿ƒ¿»«¬ƒƒ¿«ƒ»

- ˙Èa‰ CB˙a B¯ÚOe ıeÁa ˙n‰ ?„ˆÈk .‡ÓË Ïk‰«…»≈≈««≈«¿»¿««ƒ
Ú‚Bp‰ ÔÎÂ .˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË25ÂÈpLa B‡ B¯ÚOa ƒ¿»»¬∆««ƒ¿≈«≈«ƒ¿»¿ƒ»

„ÓBÚ‰ B¯ÚO .‡ÓË - ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÂÈ¯tˆa B‡¿ƒ»¿»¿∆≈¿À»ƒƒ¿»¿»»≈
ÊÊb‰Ï26Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏËp‰Ï ÌÈ„ÓBÚ‰ ÂÈ¯tˆÂ ¿ƒ»≈¿ƒ»¿»»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿≈

- Ô‰a Ú‚Bp‰ ,CÎÈÙÏ .˜ÙÒ Ô‰a LÈ ÏËp‰Ï ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¿ƒ»≈≈»∆»≈¿ƒ»«≈«»∆
e‰ È¯‰‰˜LÓ Ïk .‡ÓË ˜ÙÒ ‡27ÌÈ˙n‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ¬≈¿≈»≈»«¿∆«≈ƒ«≈ƒ
¯B‰Ë -28- ˙n‰ ÔÓ ÌÈÓ„ ‰‡¯Ó ÏÎÂ .BÓcÓ ıeÁ , »ƒ»¿»«¿≈»ƒƒ«≈

‰˜LÓ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó ÈtÓe .e¯‡aL BÓk ,‡ÓË»≈¿∆≈«¿ƒ¿≈»…»¿««¿≈
ÏkÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ÏÚ e¯ÊbL C¯„k ˙n‰«≈¿∆∆∆»¿««¿ƒ«¿ƒƒ»
e¯Ê‚ ‡Ï ,epnÓ ÔÈÏ„a Ïk‰ ˙n‰L ÈtÓ ?ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿≈∆«≈«…¿≈ƒƒ∆…»¿

.ÂÈ˜LÓ ÏÚ««¿»

המת.23) מן שפירשו אם 24)אחר פירוש, א. נה, נידה
בשיניים, במקומם. צומחים שאחרים חליפים להם יש ניטלו
טעם  בגמרא שם נאמר - וצומחות חוזרות אינן שמקצתן -

עימו. נבראו שלא מפני יוצא 25)אחר; זה דין א. נא, נזיר
ומשמע  להיגלח, העומד בשערו שם חזקיה של מאיבעיה

טמא. - להיגלח עומד אינו עמדו 26)שאם שמת לפני
נוזל.27)להיגזז. היוצאים 28)דבר שנוזלים פי על ואף

טמאים. אחרות מטומאות

.ãé‡È‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·¯a ‰‡nËÓ ‰ÁBnpL „·k»≈∆ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ

˙ÈÚÈ·¯ Ba ÔÈ‡ Ì‡ ,Blk ‡ˆiL ÔË˜ Ìc .‰t˜ Ì„k¿«ƒ¿»«»»∆»»Àƒ≈¿ƒƒ
BaL Ìc Ïk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë -29. »««ƒ∆»»∆

עקיבא 29) רבי דעת נגד ד משנה ב פרק באהלות כחכמים
שהוא. בכל מטמא שלם ששלד לעצמות דם שמדמה
עקיבא  לרבי חכמים השיבו ד הלכה ג פרק שם בתוספתא
העצמות  א. לעצמות: בשר לדמות אין למה תשובות שלוש
מניין  ברוב מטמאות הקב) (רובע משיעורן פחות אפילו
ובמשא. במגע מטמא כשעורה עצם אפילו ב. בניין; ורוב
אי  ג. (רביעית); הקבוע משיעורו פחות מטמא אינו דם אבל

הקטן. של בגופו דם טיפת נשארה שלא אפשר

.åè˙ÈÚÈ·¯ :ÌÈ¯B‰Ë - ‡e‰L Ïk e¯ÒÁ Ì‡ el‡Â¿≈ƒ»¿»∆¿ƒ¿ƒƒ
‡ÏÓe ,Ïˆ ˙ÈÊÎe ,¯Oa ˙ÈÊÎe ,‰¯BÚOk ÌˆÚÂ ,Ìc»¿∆∆ƒ¿»¿«ƒ»»¿«ƒ∆∆¿…
Ïk BÓˆÚÓ ¯ÒÁL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Â ,·˜¯ ÌÈÙÁ»¿«ƒ»»¿≈»ƒ««∆»«≈«¿»

.‡e‰L∆

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.àÌc ˙ÈÚÈ·¯2„Ú ,‰¯B‰Ë - ÌÈ˙Ó ÈMÓ ‰‡a‰ ¿ƒƒ»«»»ƒ¿≈≈ƒ¿»«

‰¯Ó‚pL ‰¯„L .„Á‡ ˙nÓ ˙ÈÚÈ·¯‰ Ïk ‰È‰zL∆ƒ¿∆»»¿ƒƒƒ≈∆»ƒ¿»∆ƒ¿¿»
„Á‡Ó ˙BÈÏÁ‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰L ÔB‚k ,ÌÈ˙Ó ÈMÓƒ¿≈≈ƒ¿∆»ƒ¿»«À¿≈∆»
ÌÈ˙Ó ÈL ÏL ˙ÏbÏb‰ ÔÎÂ ,¯Á‡ ˙nÓ ÔÓeÏL˙Â3, ¿«¿»ƒ≈«≈¿≈«À¿…∆∆¿≈≈ƒ

ÈMÓ ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â ,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ˙BÓˆÚ Ú·¯Â¿…«¬»ƒ¿≈≈ƒ¿≈»ƒ«≈ƒ¿≈
ÚbÓa ‡l‡ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ el‡ Ïk - ÌÈ˙Ó≈ƒ»≈≈»¿«¿ƒ¿…∆∆»¿«»

‡OÓ·e4.˙BÓˆÚ Ïk ¯‡Lk , ¿«»ƒ¿»»¬»

שני 1) של וגולגולת שנגמרה, ושדרה דם, רביעית דין יבאר
כשעורה  ועצם מצטרפין, אם שבמת טומאות כל מתים,
המת  מן וכזית שנרקבו, עצמות רובע לשנים, שנתחלקה
שבה, חוליות רוב שנגמרו ושדרה ודבקו, לחלקים שחתכו
מלא  הבית, בתוך והכניסן שנחלקו באוהל המטמאין כל
ודם  באויר שנשפך דם הבית, בתוך שנתפזר רקב חפנים
והאוהל  והמשא המגע אותה, משערין וכיצד בכסות, שנבלע

הם. שמות שנויים 2)שלשה זו שבהלכה הדינים כל
כחכמים. בכולם פסק ורבינו מ"ו, פ"ב באהלות במחלוקת

החסר,3) את המשלים השני, והחלק זה. ממת אחד חלק
אחר. ממת כשעורה.4)בא בהן יש אם

.á¯·È‡5LÈ‡Ó elÙ‡ .¯B‰Ë - ÌÈL‡ ÈMÓ ÈÁ‰ ÔÓ ≈»ƒ««ƒ¿≈¬»ƒ»¬ƒ≈ƒ
ÌÈLÏ ˜ÏÁ Ì‡ ,„Á‡6¯B‰Ë -7. ∆»ƒ∆¡«ƒ¿«ƒ»

וחיברם.6)שם.5) והטעם,7)וחזר שם. כתנאֿקמא
פירוש, מ"ד). פ"ג (שם חיבור" אדם חיבורי "שאין מפני

לטומאה. חיבור אינו אדם בידי מלאכותי חיבור

.â˙ÈÊk8Ïˆ ˙ÈÊÎe ,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ¯Oa,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈ˙Ó ÈMÓ ·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓe9LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ¿…»¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ∆»∆»≈∆≈

·˜¯ BÏ10ÈˆÁk ÔÎÂ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - »»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«¬ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ Ïˆ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¯Oa ˙ÈÊ11. «ƒ»»¿«¬ƒ«ƒ∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆

,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ˙ÓaL ˙B‡Óh‰ Ïk ¯‡Le¿»»«À¿∆¿≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
.Ô‰È¯eÚLa eÂL ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿ƒ≈∆

ה"ג.8) פ"ד אהלות (ראה 9)תוספתא יחד נקברו שלא
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ה"ה). פ"ג למעלה 10)למעלה שנתבארו התנאים לפי
כבשר.11)בפ"ג. בכזית ומטמא כבשר, דינו ניצל שם,

.ã‰¯BÚOk ÌˆÚ12‡OÓa ‡nËÓ - ÌÈLÏ ˜ÏÁpL13. ∆∆ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒ¿«≈¿«»
Ú·¯ ÔÎÂ14e˜c˜cpL „Á‡ ˙Ó ˙BÓˆÚ15ÏÎa ÔÈ‡Â ¿≈…««¿≈∆»∆ƒ«¿¿¿≈¿»

Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ - ‰¯BÚOk ÌˆÚ Ì‰Ó „Á‡16‡Ï el‡k ∆»≈∆∆∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ…
.e˜c˜cƒ«¿¿

עקיבא.12) כר' מ"ז, פ"ב סתם:13)אהלות כתוב במשנה
אבל  בלבד, במשא שמטמא מפרש ורבינו מטמא, עקיבא ר'
המת  מן וכזית ה"ג) פ"ג (למעלה רקב כמו במגע לא

יט). אות להלן (ראה הבאה כחכמים.14)שבהלכה שם,
דקים.15) לחלקים במשא,16)נשברו שמטמא וכלֿשכן

שעצם  כמו ככה: מתפרשת "וכן" [המלה במגע. לא  אבל
כך  במשא, היינו חלוקתה, כלפני מטמאה שנחלקה כשעורה
מחומר  גורעת החלוקה אין באוהל, שמטמא עצמות רובע
מפני  מטמא, אינו במגע אבל באוהל. לטמא טומאתו

בכולו]. ליגע שאיֿאפשר

.äB„c¯Â ÌÈ˜ÏÁÏ BÎ˙ÁL ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk17- B˜a„Â ¿«ƒƒ«≈∆¬»«¬»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
‡OÓ·e Ï‰‡a ‡nËÓ18ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â ,19B˙ˆ˜20 ¿«≈¿…∆¿«»¿≈¿«≈¿««¿»

.¯eaÁ Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ,B¯aÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿∆≈ƒ≈»»ƒ

נתחברו 17) הדפיקות ועלֿידי קשה, בדבר עליהם דפק
עצמות.18)החלקים. ברובע עצם 19)כמו כמו

נימוק  ולשלשתם שנדקדקו. עצמות ורובע שנחלק כשעורה
כל  את הוא נושא אבל השיעור, בכל נוגע שאינו מפני אחד,

כולו. על מאהיל וגם בבת 20)השיעור נגע שאם משמע,
במשנה  חכמים כדעת וזה טמא. - הכזית חלקי בכל אחת
הדין  - שנחלק כשעורה בעצם שגם ומובן א. פ"ג, אהלות

כך.

.å·ÏÁ ˙ÈÊk21‡ÓË - BÎÈz‰L ÌÏL22„¯ÙÓ ‰È‰ . ¿«ƒ≈∆»≈∆ƒƒ»≈»»¿…»
¯B‰Ë - BÎÈz‰Â23. ¿ƒƒ»

ב.21) נ, שם 22)נזיר בגמרא לחלקים. נתפרד לא שהרי
סתם  שרבינו לתמוה ויש טמא, התנאים בכל שלא אמרו,

אינה 23)הדברים. וההתכה טומאתו, פרחה ההתכה לפני
חיבור. אינו אדם שחיבורי מפני מועילה

.æ‰¯„L24ÏÚ Û‡ ,dlL ˙BÈÏÁ ·¯ ‰pnÓ e¯¯‚pL ƒ¿»∆ƒ¿¿ƒ∆»…À¿∆»««
ÔÓÊ·e .Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡ - ˙Ói˜ dcÏML Ètƒ∆ƒ¿»«∆∆≈»¿«¿»¿…∆ƒ¿«
˙˙zÎÓ elÙ‡ ,˙¯aLÓ elÙ‡ ,¯·w‰ CB˙a ‡È‰L25 ∆ƒ¿«∆∆¬ƒ¿À∆∆¬ƒ¿À∆∆

.dÙ¯ˆÓ ¯·w‰L ÈtÓ ,Ï‰‡a ‰‡nËÓ -¿«¿»¿…∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¿»

א.24) נב, דקים.25)נזיר לחלקים

.çÔÈ‡nËÓ‰ Ïk26CB˙a ÔÒÈÎ‰Â e˜ÏÁpL Ï‰‡a »«¿«¿ƒ¿…∆∆∆¿¿¿ƒ¿ƒ»¿
.Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓe ÔÙ¯ˆÓ Ï‰‡‰ - ˙Èa‰««ƒ»…∆¿»¿»¿«¿ƒ¿…∆

א.26) פ"ג, אהלות במשנה כחכמים

.èÌˆÚ27ÏÚ LiLÒÈÎ‰Â ,ÌÈÓL È„Èa ¯Oa ˙ÈÊk ÂÈ ∆∆∆≈»»¿«ƒ»»ƒ≈»«ƒ¿ƒ¿ƒ
B˙ˆ˜Ó28˙BÓˆÚ ÈL .˙Èa‰ ‡ÓË - ˙Èa‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ƒ¿»ƒ¿ƒƒ««ƒƒ¿»««ƒ¿≈¬»

Ô˙ˆ˜Ó ÒÈÎ‰Â ,¯Oa ÌÈ˙ÈÊ ÈÈˆÁ ÈLk Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆ƒ¿≈¬»≈≈ƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿»»

˙BÓˆÚa ·eÁz ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â .‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»»«»»»»¬»
.¯eaÁ Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - Ì„‡ È„Èaƒ≈»»««ƒ»∆≈ƒ≈»»ƒ

ה"ד.27) פ"ד אהלות העצם,28)תוספתא מקצת אפילו
כולו. נכנס כאילו הוא הרי שמים, בידי מחובר שהוא מפני
לטומאת  גורם שהבשר הבשר, מקצת הכניס אם וכלֿשכן

העצם. ולא אהל

.éÌÈÙÁ ‡ÏÓ29˙Èa‰ - ˙Èa‰ CB˙a ¯ft˙pL ·˜¯ ¿…»¿«ƒ»»∆ƒ¿«≈¿««ƒ««ƒ
‡ÓË30. »≈

ב.29) פ"ג, אהלות כחכמים 30)משנה

.àéÌc ˙ÈÚÈ·¯31˙Èa‰ CB˙a ‰ÚÏ·pL¯B‰Ë ˙Èa‰ - ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»¿««ƒ««ƒ»
‡a‰Ï32‰ÚÏ·pL ˙Úa Ba ‰È‰L ÏÎÂ ,33˙ÈÚÈ·¯‰ ¿«»¿…∆»»»≈∆ƒ¿¿»»¿ƒƒ

.‡ÓË ı¯‡a»»∆»≈

ב.31) סב, שנבלעה.32)נידה שאפילו 33)אחר נראה,
טהור. - רביעית כשיעור נשאר ולא הרביעית מקצת נבלעה

.áé˙ÈÊk34‡ÏÂ Lw·e ˙Èa‰ CB˙a „·‡L ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈∆»«¿««ƒƒ≈¿…
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‡ˆÓ35‡ÓË ˙Èa‰ - ‡ˆniLÎÏÂ . ƒ¿»««ƒ»¿ƒ¿∆ƒ»≈««ƒ»≈

Ú¯ÙÓÏ36.‡ˆÓpL „Ú „·‡L ˙ÚÓ ¿«¿≈«≈≈∆»««∆ƒ¿»

ה"ד.34) פ"ד אהלות שחתול 35)תוספתא אומרים אנו
קורקוס). הר"י בשם (כסףֿמשנה אכלו. עכבר ואין 36)או

אחר.אנו  בשר שזה אומרים

.âéÌc ˙ÈÚÈ·¯37¯ÈÂ‡a CtLpL38L¯˜ Ì‡ ,39B‡ ¿ƒƒ»∆ƒ¿«»¬ƒƒ»«
Ô¯aL‡ ÌB˜Óa ‰È‰L40BÓk CeÓp‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â , ∆»»ƒ¿«¿…∆¿«»«»¿

CtL .‡ÓË - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÏÈ‰‡‰Â ,‡n‚À»¿∆¡ƒ««¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«
„¯BÓa ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ41ıeÁÏ ÔÈa ÌÈÙÏ ÔÈa ,42- «»«¿À»¿»≈ƒ¿ƒ≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰43Ì‡Â .‰t˜Ò‡‰ ÏÚ Ìc‰ Á ‡Ï È¯‰L , ««ƒ»∆¬≈…»«»«»«¿À»¿ƒ
- ‰ÈÏÚ Ìc‰ L¯wL B‡ Ô¯aL‡ ‰t˜Ò‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¿À»«¿…∆∆»««»»∆»

‡ÓË ˙Èa‰44˙eÒÎa ‰ÚÏ·pL Ìc ˙ÈÚÈ·¯ .45Ì‡ : ««ƒ»≈¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
˙eÒk‰ BÊ È¯‰ - Ìc ˙ÈÚÈ·¯ epnÓ ‰‡ˆBÈÂ ˙Òak˙Óƒ¿«∆∆¿¿»ƒ∆¿ƒƒ»¬≈«¿
dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿«»¿«»¿…∆¿ƒ»≈»
;˙Óa ‰Ú‚pL ˙eÒÎk ‡È‰ È¯‰Â ,Ï‰‡a ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿…∆«¬≈ƒƒ¿∆»¿»¿≈
„ˆÈk .¯B‰Ë - ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÚeÏa‰ ÏkL46 ∆»«»«∆≈»»≈»≈«

?d˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ47ÌÈÓ ‡È·Óe ,ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈÒaÎÓ ¿«¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ
Ô˙cÓk48Ô‰È‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ ;Ìc ˙ÈÚÈ·¯ ÔÎB˙Ï Ô˙BÂ ¿ƒ»»¿≈¿»¿ƒƒ»ƒ»»«¿≈∆

- ‚Ên‰ ÈnÓ ¯˙BÈ Ì„‡ Òeak‰ ÈÓ ‰È‰L B‡ ‰ÂL»∆∆»»≈«ƒ»…≈ƒ≈«∆∆
˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ‡ˆiL Úe„Èa49. ¿»«∆»»ƒ∆»¿ƒƒ

מ"ג.37) פ"ג גביו 38)אהלות על שאין במקום פירוש,
שם). ישראל ותפארת טוב' יום ('תוספות אוהל

שנפל.39) גומא.40)במקום בתוך מכונס שהוא
משופעת.41) כלפי 42)שהאסקופה הוא שהשיפוע בין

חוץ. כלפי הוא אם ובין של 43)פנים, שסופו ואףֿעלֿפי
שלא  זמן כל הבית טהור השיפוע, דרך לבית להגיע הדם
 ֿ ואף "הקטפרס"). (במשנה: מחבר אינו שהשיפוע הגיע,
(ראה  באוהל מטמאים שנחלקו עצמות או שבשר עלֿפי
והראב"ד  במחובר. אלא מטמא אינו דם וה"ה), ה"ד למעלה
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קמג zn z`neh zekld - dxdh xtq - fenz 'i w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

משריפה.16) פחותה של 17)חריכה יצירתו תחילת
ניכרת.18)העובר. איבריו עירבבו.19)צורת

.éÁÓ˜k ‰OÚÂ C¯ÙpL ˙n‰ ¯Oa20ÔÎÂ .¯B‰Ë - ¿««≈∆ƒ¿«¿«¬»¿∆«»¿≈
¯OaÓ ÔÈÂ‰p‰ ÌÈÚÏBz‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë - ÔÈÙe¯O‰ ¯Ù‡≈∆«¿ƒ»¿≈«»ƒ«∆¡ƒƒ¿«
,e¯‡a ¯·Îe .ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈ˙Ó ÔÈa ÌÈiÁ ÔÈa ,˙n‰«≈≈«ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿»≈«¿
‰Ï·a ÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯O·k Án‰L∆«…«¿»»¿»»≈¿≈≈ƒ¿≈»

.ı¯LÂ»∆∆

ולא 20) נפרך אם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת שם בגמרא
ר' כקמח, נעשה נעשה ואם מטמא, לקיש וריש מטהר יוחנן

נשמע  כאן רבינו ומדברי מטהר. לקיש ריש גם כקמח
לקיש. כריש שפוסק

.àéB‡ Bk¯ˆ Ïk B„aÚ Ì‡Â .B¯O·k - Ì„‡‰ ¯BÚ»»»ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰„B·Ú È„k Ba Cl‰21. ƒ≈¿≈¬»¬≈∆»ƒ«»

‰¯Êb .˙n‰ ¯O·k ˙ÈÊÎa ‡nËÓ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿«ƒƒ¿««≈¿≈»
Ì„‡‰ ˙B¯BÚ „eaÚÏ Ì„‡ Èa ÏÈb¯‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿≈»»¿ƒ»»»

Ô‰a eLnzLÈÂ22. ¿ƒ¿«¿»∆

כשלא 21) גם ראשון ללשון אבל עולא, של אחרון כלשון
התורה. מן טהור שמא 22)עיבדו "גזירה שם: בגמרא

שטיחים" ואמו אביו עורות אדם .יעשה

.áé‰È‰L ÔÈa ,„ÏeiLk Ì„‡ ÏL ÂÈt „‚k ‡a‰ ¯BÚ«»¿∆∆»»∆»»¿∆ƒ»≈≈∆»»
‰Ê È¯‰ - ‰˙Ó Bn‡Â ˙Ó „ÏBpL ÔÈa ‰iÁ Bn‡Â ÈÁ«¿ƒ«»≈∆«≈¿ƒ≈»¬≈∆
‡ˆBiÎÂ ‡È˜Â ‰‡Bˆ B‡ L¯t BÓk ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë»ƒ¿≈∆¿∆∆»¿ƒ¿«≈

.Ô‰a»∆

.âé¯ÚO‰Â ÌÈpM‰ ÔÓ ıeÁ ,‡ÓË ˙naL Ïk…∆«≈»≈ƒ«ƒ«ƒ¿«≈»
Ô¯tv‰Â23ÛÈÏÁÓ ÔÚÊ‚Â ÏÈ‡B‰ ,24Ô¯eaÁ ˙ÚL·e . ¿«ƒ…∆ƒ¿ƒ¿»«¬ƒƒ¿«ƒ»

- ˙Èa‰ CB˙a B¯ÚOe ıeÁa ˙n‰ ?„ˆÈk .‡ÓË Ïk‰«…»≈≈««≈«¿»¿««ƒ
Ú‚Bp‰ ÔÎÂ .˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË25ÂÈpLa B‡ B¯ÚOa ƒ¿»»¬∆««ƒ¿≈«≈«ƒ¿»¿ƒ»

„ÓBÚ‰ B¯ÚO .‡ÓË - ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÂÈ¯tˆa B‡¿ƒ»¿»¿∆≈¿À»ƒƒ¿»¿»»≈
ÊÊb‰Ï26Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏËp‰Ï ÌÈ„ÓBÚ‰ ÂÈ¯tˆÂ ¿ƒ»≈¿ƒ»¿»»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿≈

- Ô‰a Ú‚Bp‰ ,CÎÈÙÏ .˜ÙÒ Ô‰a LÈ ÏËp‰Ï ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¿ƒ»≈≈»∆»≈¿ƒ»«≈«»∆
e‰ È¯‰‰˜LÓ Ïk .‡ÓË ˜ÙÒ ‡27ÌÈ˙n‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ¬≈¿≈»≈»«¿∆«≈ƒ«≈ƒ
¯B‰Ë -28- ˙n‰ ÔÓ ÌÈÓ„ ‰‡¯Ó ÏÎÂ .BÓcÓ ıeÁ , »ƒ»¿»«¿≈»ƒƒ«≈

‰˜LÓ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó ÈtÓe .e¯‡aL BÓk ,‡ÓË»≈¿∆≈«¿ƒ¿≈»…»¿««¿≈
ÏkÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ÏÚ e¯ÊbL C¯„k ˙n‰«≈¿∆∆∆»¿««¿ƒ«¿ƒƒ»
e¯Ê‚ ‡Ï ,epnÓ ÔÈÏ„a Ïk‰ ˙n‰L ÈtÓ ?ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿≈∆«≈«…¿≈ƒƒ∆…»¿

.ÂÈ˜LÓ ÏÚ««¿»

המת.23) מן שפירשו אם 24)אחר פירוש, א. נה, נידה
בשיניים, במקומם. צומחים שאחרים חליפים להם יש ניטלו
טעם  בגמרא שם נאמר - וצומחות חוזרות אינן שמקצתן -

עימו. נבראו שלא מפני יוצא 25)אחר; זה דין א. נא, נזיר
ומשמע  להיגלח, העומד בשערו שם חזקיה של מאיבעיה

טמא. - להיגלח עומד אינו עמדו 26)שאם שמת לפני
נוזל.27)להיגזז. היוצאים 28)דבר שנוזלים פי על ואף

טמאים. אחרות מטומאות

.ãé‡È‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·¯a ‰‡nËÓ ‰ÁBnpL „·k»≈∆ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ

˙ÈÚÈ·¯ Ba ÔÈ‡ Ì‡ ,Blk ‡ˆiL ÔË˜ Ìc .‰t˜ Ì„k¿«ƒ¿»«»»∆»»Àƒ≈¿ƒƒ
BaL Ìc Ïk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë -29. »««ƒ∆»»∆

עקיבא 29) רבי דעת נגד ד משנה ב פרק באהלות כחכמים
שהוא. בכל מטמא שלם ששלד לעצמות דם שמדמה
עקיבא  לרבי חכמים השיבו ד הלכה ג פרק שם בתוספתא
העצמות  א. לעצמות: בשר לדמות אין למה תשובות שלוש
מניין  ברוב מטמאות הקב) (רובע משיעורן פחות אפילו
ובמשא. במגע מטמא כשעורה עצם אפילו ב. בניין; ורוב
אי  ג. (רביעית); הקבוע משיעורו פחות מטמא אינו דם אבל

הקטן. של בגופו דם טיפת נשארה שלא אפשר

.åè˙ÈÚÈ·¯ :ÌÈ¯B‰Ë - ‡e‰L Ïk e¯ÒÁ Ì‡ el‡Â¿≈ƒ»¿»∆¿ƒ¿ƒƒ
‡ÏÓe ,Ïˆ ˙ÈÊÎe ,¯Oa ˙ÈÊÎe ,‰¯BÚOk ÌˆÚÂ ,Ìc»¿∆∆ƒ¿»¿«ƒ»»¿«ƒ∆∆¿…
Ïk BÓˆÚÓ ¯ÒÁL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Â ,·˜¯ ÌÈÙÁ»¿«ƒ»»¿≈»ƒ««∆»«≈«¿»

.‡e‰L∆

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.àÌc ˙ÈÚÈ·¯2„Ú ,‰¯B‰Ë - ÌÈ˙Ó ÈMÓ ‰‡a‰ ¿ƒƒ»«»»ƒ¿≈≈ƒ¿»«

‰¯Ó‚pL ‰¯„L .„Á‡ ˙nÓ ˙ÈÚÈ·¯‰ Ïk ‰È‰zL∆ƒ¿∆»»¿ƒƒƒ≈∆»ƒ¿»∆ƒ¿¿»
„Á‡Ó ˙BÈÏÁ‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰L ÔB‚k ,ÌÈ˙Ó ÈMÓƒ¿≈≈ƒ¿∆»ƒ¿»«À¿≈∆»
ÌÈ˙Ó ÈL ÏL ˙ÏbÏb‰ ÔÎÂ ,¯Á‡ ˙nÓ ÔÓeÏL˙Â3, ¿«¿»ƒ≈«≈¿≈«À¿…∆∆¿≈≈ƒ

ÈMÓ ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â ,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ˙BÓˆÚ Ú·¯Â¿…«¬»ƒ¿≈≈ƒ¿≈»ƒ«≈ƒ¿≈
ÚbÓa ‡l‡ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ el‡ Ïk - ÌÈ˙Ó≈ƒ»≈≈»¿«¿ƒ¿…∆∆»¿«»

‡OÓ·e4.˙BÓˆÚ Ïk ¯‡Lk , ¿«»ƒ¿»»¬»

שני 1) של וגולגולת שנגמרה, ושדרה דם, רביעית דין יבאר
כשעורה  ועצם מצטרפין, אם שבמת טומאות כל מתים,
המת  מן וכזית שנרקבו, עצמות רובע לשנים, שנתחלקה
שבה, חוליות רוב שנגמרו ושדרה ודבקו, לחלקים שחתכו
מלא  הבית, בתוך והכניסן שנחלקו באוהל המטמאין כל
ודם  באויר שנשפך דם הבית, בתוך שנתפזר רקב חפנים
והאוהל  והמשא המגע אותה, משערין וכיצד בכסות, שנבלע

הם. שמות שנויים 2)שלשה זו שבהלכה הדינים כל
כחכמים. בכולם פסק ורבינו מ"ו, פ"ב באהלות במחלוקת

החסר,3) את המשלים השני, והחלק זה. ממת אחד חלק
אחר. ממת כשעורה.4)בא בהן יש אם

.á¯·È‡5LÈ‡Ó elÙ‡ .¯B‰Ë - ÌÈL‡ ÈMÓ ÈÁ‰ ÔÓ ≈»ƒ««ƒ¿≈¬»ƒ»¬ƒ≈ƒ
ÌÈLÏ ˜ÏÁ Ì‡ ,„Á‡6¯B‰Ë -7. ∆»ƒ∆¡«ƒ¿«ƒ»

וחיברם.6)שם.5) והטעם,7)וחזר שם. כתנאֿקמא
פירוש, מ"ד). פ"ג (שם חיבור" אדם חיבורי "שאין מפני

לטומאה. חיבור אינו אדם בידי מלאכותי חיבור

.â˙ÈÊk8Ïˆ ˙ÈÊÎe ,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ¯Oa,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈ˙Ó ÈMÓ ·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓe9LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ¿…»¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ∆»∆»≈∆≈

·˜¯ BÏ10ÈˆÁk ÔÎÂ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - »»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«¬ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ Ïˆ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¯Oa ˙ÈÊ11. «ƒ»»¿«¬ƒ«ƒ∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆

,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ˙ÓaL ˙B‡Óh‰ Ïk ¯‡Le¿»»«À¿∆¿≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
.Ô‰È¯eÚLa eÂL ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿ƒ≈∆

ה"ג.8) פ"ד אהלות (ראה 9)תוספתא יחד נקברו שלא
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ה"ה). פ"ג למעלה 10)למעלה שנתבארו התנאים לפי
כבשר.11)בפ"ג. בכזית ומטמא כבשר, דינו ניצל שם,

.ã‰¯BÚOk ÌˆÚ12‡OÓa ‡nËÓ - ÌÈLÏ ˜ÏÁpL13. ∆∆ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒ¿«≈¿«»
Ú·¯ ÔÎÂ14e˜c˜cpL „Á‡ ˙Ó ˙BÓˆÚ15ÏÎa ÔÈ‡Â ¿≈…««¿≈∆»∆ƒ«¿¿¿≈¿»

Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ - ‰¯BÚOk ÌˆÚ Ì‰Ó „Á‡16‡Ï el‡k ∆»≈∆∆∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ…
.e˜c˜cƒ«¿¿

עקיבא.12) כר' מ"ז, פ"ב סתם:13)אהלות כתוב במשנה
אבל  בלבד, במשא שמטמא מפרש ורבינו מטמא, עקיבא ר'
המת  מן וכזית ה"ג) פ"ג (למעלה רקב כמו במגע לא

יט). אות להלן (ראה הבאה כחכמים.14)שבהלכה שם,
דקים.15) לחלקים במשא,16)נשברו שמטמא וכלֿשכן

שעצם  כמו ככה: מתפרשת "וכן" [המלה במגע. לא  אבל
כך  במשא, היינו חלוקתה, כלפני מטמאה שנחלקה כשעורה
מחומר  גורעת החלוקה אין באוהל, שמטמא עצמות רובע
מפני  מטמא, אינו במגע אבל באוהל. לטמא טומאתו

בכולו]. ליגע שאיֿאפשר

.äB„c¯Â ÌÈ˜ÏÁÏ BÎ˙ÁL ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk17- B˜a„Â ¿«ƒƒ«≈∆¬»«¬»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
‡OÓ·e Ï‰‡a ‡nËÓ18ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â ,19B˙ˆ˜20 ¿«≈¿…∆¿«»¿≈¿«≈¿««¿»

.¯eaÁ Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ,B¯aÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿∆≈ƒ≈»»ƒ

נתחברו 17) הדפיקות ועלֿידי קשה, בדבר עליהם דפק
עצמות.18)החלקים. ברובע עצם 19)כמו כמו

נימוק  ולשלשתם שנדקדקו. עצמות ורובע שנחלק כשעורה
כל  את הוא נושא אבל השיעור, בכל נוגע שאינו מפני אחד,

כולו. על מאהיל וגם בבת 20)השיעור נגע שאם משמע,
במשנה  חכמים כדעת וזה טמא. - הכזית חלקי בכל אחת
הדין  - שנחלק כשעורה בעצם שגם ומובן א. פ"ג, אהלות

כך.

.å·ÏÁ ˙ÈÊk21‡ÓË - BÎÈz‰L ÌÏL22„¯ÙÓ ‰È‰ . ¿«ƒ≈∆»≈∆ƒƒ»≈»»¿…»
¯B‰Ë - BÎÈz‰Â23. ¿ƒƒ»

ב.21) נ, שם 22)נזיר בגמרא לחלקים. נתפרד לא שהרי
סתם  שרבינו לתמוה ויש טמא, התנאים בכל שלא אמרו,

אינה 23)הדברים. וההתכה טומאתו, פרחה ההתכה לפני
חיבור. אינו אדם שחיבורי מפני מועילה

.æ‰¯„L24ÏÚ Û‡ ,dlL ˙BÈÏÁ ·¯ ‰pnÓ e¯¯‚pL ƒ¿»∆ƒ¿¿ƒ∆»…À¿∆»««
ÔÓÊ·e .Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡ - ˙Ói˜ dcÏML Ètƒ∆ƒ¿»«∆∆≈»¿«¿»¿…∆ƒ¿«
˙˙zÎÓ elÙ‡ ,˙¯aLÓ elÙ‡ ,¯·w‰ CB˙a ‡È‰L25 ∆ƒ¿«∆∆¬ƒ¿À∆∆¬ƒ¿À∆∆

.dÙ¯ˆÓ ¯·w‰L ÈtÓ ,Ï‰‡a ‰‡nËÓ -¿«¿»¿…∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¿»

א.24) נב, דקים.25)נזיר לחלקים

.çÔÈ‡nËÓ‰ Ïk26CB˙a ÔÒÈÎ‰Â e˜ÏÁpL Ï‰‡a »«¿«¿ƒ¿…∆∆∆¿¿¿ƒ¿ƒ»¿
.Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓe ÔÙ¯ˆÓ Ï‰‡‰ - ˙Èa‰««ƒ»…∆¿»¿»¿«¿ƒ¿…∆

א.26) פ"ג, אהלות במשנה כחכמים

.èÌˆÚ27ÏÚ LiLÒÈÎ‰Â ,ÌÈÓL È„Èa ¯Oa ˙ÈÊk ÂÈ ∆∆∆≈»»¿«ƒ»»ƒ≈»«ƒ¿ƒ¿ƒ
B˙ˆ˜Ó28˙BÓˆÚ ÈL .˙Èa‰ ‡ÓË - ˙Èa‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ƒ¿»ƒ¿ƒƒ««ƒƒ¿»««ƒ¿≈¬»

Ô˙ˆ˜Ó ÒÈÎ‰Â ,¯Oa ÌÈ˙ÈÊ ÈÈˆÁ ÈLk Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆ƒ¿≈¬»≈≈ƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿»»

˙BÓˆÚa ·eÁz ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â .‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»»«»»»»¬»
.¯eaÁ Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - Ì„‡ È„Èaƒ≈»»««ƒ»∆≈ƒ≈»»ƒ

ה"ד.27) פ"ד אהלות העצם,28)תוספתא מקצת אפילו
כולו. נכנס כאילו הוא הרי שמים, בידי מחובר שהוא מפני
לטומאת  גורם שהבשר הבשר, מקצת הכניס אם וכלֿשכן

העצם. ולא אהל

.éÌÈÙÁ ‡ÏÓ29˙Èa‰ - ˙Èa‰ CB˙a ¯ft˙pL ·˜¯ ¿…»¿«ƒ»»∆ƒ¿«≈¿««ƒ««ƒ
‡ÓË30. »≈

ב.29) פ"ג, אהלות כחכמים 30)משנה

.àéÌc ˙ÈÚÈ·¯31˙Èa‰ CB˙a ‰ÚÏ·pL¯B‰Ë ˙Èa‰ - ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»¿««ƒ««ƒ»
‡a‰Ï32‰ÚÏ·pL ˙Úa Ba ‰È‰L ÏÎÂ ,33˙ÈÚÈ·¯‰ ¿«»¿…∆»»»≈∆ƒ¿¿»»¿ƒƒ

.‡ÓË ı¯‡a»»∆»≈

ב.31) סב, שנבלעה.32)נידה שאפילו 33)אחר נראה,
טהור. - רביעית כשיעור נשאר ולא הרביעית מקצת נבלעה

.áé˙ÈÊk34‡ÏÂ Lw·e ˙Èa‰ CB˙a „·‡L ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈∆»«¿««ƒƒ≈¿…
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‡ˆÓ35‡ÓË ˙Èa‰ - ‡ˆniLÎÏÂ . ƒ¿»««ƒ»¿ƒ¿∆ƒ»≈««ƒ»≈

Ú¯ÙÓÏ36.‡ˆÓpL „Ú „·‡L ˙ÚÓ ¿«¿≈«≈≈∆»««∆ƒ¿»

ה"ד.34) פ"ד אהלות שחתול 35)תוספתא אומרים אנו
קורקוס). הר"י בשם (כסףֿמשנה אכלו. עכבר ואין 36)או

אחר.אנו  בשר שזה אומרים

.âéÌc ˙ÈÚÈ·¯37¯ÈÂ‡a CtLpL38L¯˜ Ì‡ ,39B‡ ¿ƒƒ»∆ƒ¿«»¬ƒƒ»«
Ô¯aL‡ ÌB˜Óa ‰È‰L40BÓk CeÓp‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â , ∆»»ƒ¿«¿…∆¿«»«»¿

CtL .‡ÓË - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÏÈ‰‡‰Â ,‡n‚À»¿∆¡ƒ««¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«
„¯BÓa ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ41ıeÁÏ ÔÈa ÌÈÙÏ ÔÈa ,42- «»«¿À»¿»≈ƒ¿ƒ≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰43Ì‡Â .‰t˜Ò‡‰ ÏÚ Ìc‰ Á ‡Ï È¯‰L , ««ƒ»∆¬≈…»«»«»«¿À»¿ƒ
- ‰ÈÏÚ Ìc‰ L¯wL B‡ Ô¯aL‡ ‰t˜Ò‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¿À»«¿…∆∆»««»»∆»

‡ÓË ˙Èa‰44˙eÒÎa ‰ÚÏ·pL Ìc ˙ÈÚÈ·¯ .45Ì‡ : ««ƒ»≈¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
˙eÒk‰ BÊ È¯‰ - Ìc ˙ÈÚÈ·¯ epnÓ ‰‡ˆBÈÂ ˙Òak˙Óƒ¿«∆∆¿¿»ƒ∆¿ƒƒ»¬≈«¿
dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿«»¿«»¿…∆¿ƒ»≈»
;˙Óa ‰Ú‚pL ˙eÒÎk ‡È‰ È¯‰Â ,Ï‰‡a ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿…∆«¬≈ƒƒ¿∆»¿»¿≈
„ˆÈk .¯B‰Ë - ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÚeÏa‰ ÏkL46 ∆»«»«∆≈»»≈»≈«

?d˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ47ÌÈÓ ‡È·Óe ,ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈÒaÎÓ ¿«¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ
Ô˙cÓk48Ô‰È‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ ;Ìc ˙ÈÚÈ·¯ ÔÎB˙Ï Ô˙BÂ ¿ƒ»»¿≈¿»¿ƒƒ»ƒ»»«¿≈∆

- ‚Ên‰ ÈnÓ ¯˙BÈ Ì„‡ Òeak‰ ÈÓ ‰È‰L B‡ ‰ÂL»∆∆»»≈«ƒ»…≈ƒ≈«∆∆
˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ‡ˆiL Úe„Èa49. ¿»«∆»»ƒ∆»¿ƒƒ

מ"ג.37) פ"ג גביו 38)אהלות על שאין במקום פירוש,
שם). ישראל ותפארת טוב' יום ('תוספות אוהל

שנפל.39) גומא.40)במקום בתוך מכונס שהוא
משופעת.41) כלפי 42)שהאסקופה הוא שהשיפוע בין

חוץ. כלפי הוא אם ובין של 43)פנים, שסופו ואףֿעלֿפי
שלא  זמן כל הבית טהור השיפוע, דרך לבית להגיע הדם
 ֿ ואף "הקטפרס"). (במשנה: מחבר אינו שהשיפוע הגיע,
(ראה  באוהל מטמאים שנחלקו עצמות או שבשר עלֿפי
והראב"ד  במחובר. אלא מטמא אינו דם וה"ה), ה"ד למעלה
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מטמא  דם רביעית דבר: של טעמו מפרש כאן בהשגותיו
(שיעור  מחובר דם רביעית היא ונפש נפש, נקרא שדם מפני

מחולק. כשהוא ולא קטן), של בגופו אפילו 44)הדם
שהוא  אףֿעלֿפי מטמא האוהל כי למשקוף, מחוץ מקצתו

הטומאה. מן חלק על רק ב.45)מאהיל משנה שם
ה"ד.46) פ"ד שם רביעית 47)תוספתא יוצאת אם לקבוע
הכיבוס.48)דם. לפני המים ולכאורה 49)ככמות

לא. או רביעית יצא אם פשוט יותר באופן לקבוע אפשר
יש  אם ולראות הכביסה, אחרי המים את למדוד אפשר
אין  אולם הכיבוס, לפני שהיה ממה יותר רביעית בתערובות
דם, יצא ובמקומם בכסות, מים שנשאר מפני כך, על לסמוך
אבל  ברביעית. הכיבוס מי כמות גדלה לא ולפיכך
בכסות, מים שנשארו כשם אומרים אנו במראה, כשמשערים

יחס. באותו דם נשאר כך

.ãé‡On‰50ÏÎÂ ,Ì‰ ˙BÓL ‰LÏL Ï‰‡‰Â Úbn‰Â ««»¿««»¿»…∆¿»≈≈¿…
˙BÓL ÈMÓe ,‡nËÓe Û¯ËˆÓ „Á‡ ÌMÓ ‡e‰L∆ƒ≈∆»ƒ¿»≈¿«≈ƒ¿≈≈
È‡ˆÁ ÈLÎa Ú‚Bp‰ ?„ˆÈk .¯B‰ËÂ Û¯ËˆÓ BÈ‡≈ƒ¿»≈¿»≈««≈«¿ƒ¿≈¬»≈
B‡ ,˙Á‡ ˙·a ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL ‡OpL B‡ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆»»¿≈¬»≈≈ƒ¿«««
ÈˆÁ ÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈLk ÏÚ ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ«ƒ¿≈¬»≈≈ƒ∆∆¡ƒ«¬ƒ
ÈˆÁÂ ‡e‰ ‰È‰L B‡ ,ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡Ó ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙ÈÊ«ƒ«¬ƒ«ƒ«≈«¬ƒ»»∆»»«¬ƒ
˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ BÙeb ˙ˆ˜Óa ÏÈ‰‡‰Â Ï‰‡‰ ˙Áz ˙ÈÊ«ƒ««»…∆¿∆¡ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ«ƒ
,ÌÈ‡ÓË Ïk‰ - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÈ‰‡‰ B‡ ¯Á‡«≈∆¡ƒ¬ƒ«ƒ«ƒ¿»«…¿≈ƒ

Ú‚Bp‰ Ï·‡ .„Á‡ ÌL ‡e‰L ÈtÓ51B‡ ˙ÈÊ ÈˆÁa ƒ¿≈∆≈∆»¬»«≈««¬ƒ«ƒ
ÈˆÁk ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡Ó ¯Á‡ ¯·„Â ˙ÈÊ ÈˆÁ ‡OBp‰«≈¬ƒ«ƒ¿»»«≈«¬ƒ»»¿««¬ƒ
ÏÈ‰‡‰L B‡ ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ˙ÈÊ«ƒ∆∆¡ƒ»»¬ƒ«ƒ«≈∆∆¡ƒ

‡OBp‰ ÔÎÂ ,¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ‡e‰52Ú‚Â ˙ÈÊ ÈˆÁk «¬ƒ«ƒ«≈¿≈«≈«¬ƒ«ƒ¿»«
Û¯ËˆÓ Úbn‰ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯B‰Ë Ïk‰ - ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁa«¬ƒ«ƒ«≈«…¿ƒ∆≈««»ƒ¿»≈
Úbn‰ ‡ÏÂ ,˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ ˙Óa ‡Ï ‡On‰ ÌÚƒ««»…¿≈¿…ƒ¿»À¿¿…««»
,‡On‰ ÌÚ Û¯ËˆÓ Ï‰‡‰ ‡ÏÂ ,Ï‰‡‰ ÌÚ Û¯ËˆÓƒ¿»≈ƒ»…∆¿…»…∆ƒ¿»≈ƒ««»

.[„Á‡ ÌL BÈ‡L ÈÙÏ]¿ƒ∆≈≈∆»

כחכמים.50) פסק מ"א. פ"ג יש 51)שם שם, במשנה
זה  על ועמדו לסיפא, רישא בין זה בדין סתירה לכאורה
בטומאה  המדובר שברישא ותירצו ב, קכה, חולין בגמרא
חלל  במקומה ואין סתום, במקום הנמצאת (טומאה רצוצה
מסיני, למשה והלכה רצוצה) טומאה נקראת - טפח
ולפיכך  ויורדת, בוקעת ועולה בוקעת רצוצה שטומאה
בטומאה  מדבר שרבינו וברור בה. נוגע כאילו עליה המאהיל

רצוצה. בו.52)שאינה נגע ולא

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ואדם 1) כלים. או אדם המת, מחמת המתטמאים יבאר

או  במגע במת שנטמאו כלים בכלים, ונגע במת שנטמא
נעשה  אם חרס כלי בכלים, אדם או בכלים וכלים באהל,
שני  וראשון אב, הנקרא בטומאה גדול וכלל הטומאה, אב
דברי  של טומאה ואבות ולד, או מת טמא והנקרא ושלישי
אוהל  זה ואי הטומאה, על המאהיל עצמו האוהל סופרים,
הנוגעים  ובגדים באוהל, מתטמא אם העץ מן היוצא מאהיל,
ומושב  משכב מטמא אם המת באוהל, מטמאין אם במת

גביו. ועל מתחתיו

.à,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙n‰ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«¿ƒ≈¬««≈≈»»≈≈ƒ
Ú‚pL ÈÏk B‡ Ì„‡ ?„ˆÈk .‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»≈«»»¿ƒ∆»«
‡ÓËpL B‡ ,ÚbÓa ˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ«≈¿«»∆ƒ¿»
Ì„‡ ÔÎÂ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·cÓ „Á‡a Ï‰‡a¿…∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿…∆¿≈»»
Ïk‰ - ‡OÓa ˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·„ ‡OpL∆»»¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ«≈¿«»«…
Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk :¯Ó‡pL ;‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡«»«»∆»…∆

.ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓËÈ Ï‰‡a ¯L‡ ÏÎÂ¿»¬∆»…∆ƒ¿»ƒ¿«»ƒ

.á- ‰Ê Ì„‡ Ô‰a ÚbiL ÌÈÏÎÂ ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»¿≈¿≈ƒ∆ƒ«»∆»»∆
ÌÎÈ„‚a ÌzÒaÎÂ :¯Ó‡pL ;‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿∆ƒ¿≈∆

ÈÚÈ·M‰ ÌBiaÌ„‡a Ú‚pL Ì„‡ Ï·‡ .Ìz¯‰Ëe ««¿ƒƒ¿«¿∆¬»»»∆»«¿»»
ÂÈ‡nËnÓ L¯tL ¯Á‡ Ba Ú‚pL ÔÈa ,˙Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈≈∆»«««∆≈«ƒ¿«¿»
ÈM‰ ‰Ê È¯‰ - ˙na Ú‚B ÔÈ„Ú ‡e‰Lk Ba Ú‚pL ÔÈa≈∆»«¿∆¬«ƒ≈««≈¬≈∆«≈ƒ
‡ÓËz ˙Ú‚p‰ LÙp‰Â :¯Ó‡pL ;·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«∆∆∆∆¡«¿«∆∆«…««ƒ¿»
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰Ê .·¯Ú‰ „Ú«»»∆∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ
˙na ¯aÁÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ ¯Á‡ Ì„‡a Ú‚Â ˙Óa Ú‚Bp‰«≈«¿≈¿»«¿»»«≈«¬«ƒ¿À»«≈
ÈM‰ ‰Ê Ú‚ el‡Îe ,‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL -¿≈∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¿ƒ»«∆«≈ƒ
‰Óe¯z ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÓˆÚ ˙na«≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¿»
¯eaÁ ˙ÚLa ÔÈa ,ÁÒt ‰OBÚÏe ¯ÈÊÏ Ï·‡ ;ÌÈL„˜Â¿»»ƒ¬»¿»ƒ¿≈∆«≈ƒ¿«ƒ
ÔÈ„k ,·¯Ú ˙‡ÓË ‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - L¯tL ¯Á‡ ÔÈa≈««∆≈«≈»≈∆»À¿«∆∆¿ƒ

.‰¯Bz»

.âÈ¯‰ - Ï‰‡a ÔÈa ÚbÓa ÔÈa ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«»≈¿…∆¬≈
‡nËÓ ˙n‰ ‰Ó :BÓˆÚ ˙na Ú‚Bk Ô‰a Ú‚BpÏ Ô‰≈«≈«»∆¿≈««≈«¿»«≈¿«≈
Û‡ ;‰Ú·L ˙‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,Ba Ú‚Bp‰«≈«≈»»≈≈ƒÀ¿«ƒ¿»«
ÚbiL Ì„‡‰ B‡ ÌÈÏk‰Â Ì‰ ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«≈ƒ»»»∆ƒ«
B‡ ·¯Á ÏÏÁa :¯Ó‡pL .‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰a»∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡««¬«∆∆
‡e‰Â .˙nk ·¯Á‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;˙Ó·¿≈ƒƒ«¿»»¿∆«∆∆«≈¿
ÛËL ÈÏk ÔÈa ˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÌÈÏk ¯‡LÏ ÔÈc‰«ƒƒ¿»≈ƒ≈¿≈«»≈¿≈∆∆
Ú‚ ÏÎÂ LÙ ‚¯‰ Ïk :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .ÌÈ„‚·e¿»ƒ¬≈≈……≈∆∆¿……≈«
B‡ ‚¯‰Â ıÁ ‰¯È ‰fL ,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ .ÏÏÁa∆»»¿ƒ«¬∆««¿¿∆∆»»≈¿»«
LÙ ‚¯B‰ ‡l‡ !?ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓË ‚¯‰Â Ô·‡ ˜¯Ê»«∆∆¿»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ∆»≈∆∆
,Ba ‚¯‰L ÈÏka B˙ÚÈ‚a ‡ÓËpL ,da ‡ˆBiÎÂ ·¯Áa¿∆∆¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆»«
ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk‰ Û‡L ÔÈpÓe .˙na ÈÏk‰ Ú‚ È¯‰L∆¬≈»««¿ƒ«≈ƒ«ƒ∆««≈ƒ«¿ƒ
˙‡ÓË ÌÈ‡ÓhL ˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a¿»»∆»«¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈∆¿≈ƒÀ¿«
ÌBia ÌÎÈ„‚a ÌzÒaÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ?‰Ú·Lƒ¿»∆¬≈≈¿ƒ«¿∆ƒ¿≈∆«
‡Óh‰ Ì„‡ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .Ìz¯‰Ëe ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿«¿∆»»«¿»∆»»»«»≈

.‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿«≈¿»ƒÀ¿«ƒ¿»

.ãÌ„‡a Ì„‡Â ,˙Óa Ú‚pL Ì„‡ :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈»»∆»«¿≈¿»»¿»»
˙‡ÓË ÈM‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÔBL‡¯‰ - ¯Á‡«≈»ƒ»≈À¿«ƒ¿»¿«≈ƒÀ¿«
Ì‰ÈL - ÌÈÏka ÌÈÏÎÂ ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .·¯Ú∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿≈ƒ«≈ƒ¿≈∆
ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈLÈÏM‰ Ï·‡ ;‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¬»«¿ƒƒ≈»»≈

ÓË ,ÌÈÏkÌ„‡Â ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .·¯Ú ˙‡ÓË ‡ ≈ƒ»≈À¿«∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿»»
˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË ÔzLÏL - Ì„‡a ÌÈÏÎÂ ,ÌÈÏka«≈ƒ¿≈ƒ»»»¿»¿»¿≈ƒÀ¿«
˙‡ÓË ‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈÚÈ·¯‰Â ;‰Ú·Lƒ¿»¿»¿ƒƒ≈»»≈≈ƒ»≈À¿«
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.ä;ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k ·iÁÏ Ï·‡¬»¿«≈»≈«ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«
ÔBL‡¯‰ :„·Ïa ÌÈM‰ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÌÈL„»̃»ƒ≈«»∆»«¿«ƒƒ¿«»ƒ
:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔÈ„k ,Ba Ú‚pL ÈM‰Â ˙na Ú‚pL∆»««≈¿«≈ƒ∆»«¿ƒ»∆∆¡«
ÌÈÏÎa Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;‡ÓËÈ ‡Óh‰ Ba ÚbÈ ¯L‡ ÏÎÂ¿…¬∆ƒ««»≈ƒ¿»¬»«≈«¿≈ƒ
eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a Ú‚Bp‰ B‡ Ì„‡a eÚ‚pL∆»¿¿»»«≈«¿»»∆»«¿≈ƒ∆»¿
.Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,¯eËt - ˙Óa¿≈»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»
ÔÈ‡ - ‰Ïa˜ È¯·c Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰L∆«¿»ƒ»≈««ƒ∆≈ƒ¿≈«»»≈»
‰Ê ‡l‡ ‰¯Bza eL¯t˙ ‡Ï È¯‰L ,‰¯Bz ÔÈcƒ»∆¬≈…ƒ¿»¿«»∆»∆
‡e‰L Ba Ú‚Bp‰ ÈM‰Â ,·‡ ‡e‰L ˙Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈∆»¿«≈ƒ«≈«∆

.ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔBL‡ƒ̄≈»»≈≈ƒ

.å- Ï‰‡a BnÚ ‰È‰L B‡ ˙Óa Ú‚pL O¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆∆»«¿≈∆»»ƒ¿…∆
¯Á‡ O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ [Ì„‡ ‡Ï] ‡nËÓ BÈ‡Â .‡ÓË»≈¿≈¿«≈…»»¿…¿ƒ∆∆«≈
‰‡Óh‰ ·‡ ‰OÚ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ;ÌÈÏk ¯‡L ‡ÏÂ¿…¿»≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆«¬∆««À¿»
,‰¯Bz ÔÈc ‰ÊÂ .˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ ˙Óa ‡Ï ,ÌÏBÚÏ¿»…¿≈¿…ƒ¿»À¿¿∆ƒ»

.‰Ïa˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»»

.æ‡nËÓ ‰‡Óh‰ ·‡ Ïk :˙B‡ÓËa ÏB„b ÏÏk ‰Ê∆¿»»¿À¿»««À¿»¿«≈
ÈÏk ÔÈa ˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚a ‡nËÓe Ì„‡»»¿«≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈«»≈¿≈
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ‰ ÏÎÂ .O¯Á ÈÏk ÔÈa ÛËL∆∆≈¿≈∆∆¿»«¿«≈»»¿≈ƒ
˙B‡Óh‰ „ÏÂ ÏÎÂ .‰‡Óh‰ ·‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ‚aƒ¿ƒ»¬≈∆««À¿»¿»¿««À¿
,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ¿«≈√»ƒ«¿ƒ¿≈¿«≈…»»¿≈ƒ

.ÌÈ„‚·e ÌÈÏk ¯‡L ‡ÏÂ O¯Á ÈÏk ‡Ï…¿≈∆∆¿…¿»≈ƒ¿»ƒ

.çÚ‚Bp‰Â ,ÔBL‡¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ·‡a Ú‚Bp‰ Ïk»«≈«¿»«ƒ¿»ƒ¿«≈«
,ÈLÈÏL ‡¯˜ ÈLa Ú‚Bp‰Â ,ÈL ‡¯˜ ÔBL‡¯a¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈«¿≈ƒƒ¿»¿ƒƒ
‰hÓlLÂ ÔBL‡¯‰Â .ÈÚÈ·¯ ‡¯˜ ÈLÈÏLa Ú‚Bp‰Â¿«≈«ƒ¿ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿«»

.‰‡Óh‰ „ÏÂ ÔÈ‡¯˜ Ôlk epnÓƒ∆À»ƒ¿»ƒ¿««À¿»

.èÔÈa ,‰Ú·L ˙‡ÓË ˙n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈≈¬««≈À¿«ƒ¿»≈
·‡ ‡e‰Â .˙Ó ‡ÓË ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ«ƒ¿»¿≈≈¿»
˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z ˙‡ÓË ÔÈÚÏ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó≈¬«À¿¿ƒ¿«À¿«¿»¿À¿«
ÔBL‡¯ epnÓ ˙BÓÏ È„k ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈL„»̃»ƒ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ
˙B·‡ ¯‡Lk ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÏ È„Îe ,ÈLÂ¿≈ƒ¿≈¿«≈»»¿≈ƒ¿«»ƒ¿»¬

.‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡Â .˙B‡Óh‰«À¿¿≈¿«≈¿«»

.é„ÏÂ ‡e‰ ·¯Ú ˙‡ÓË ˙n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈≈¬««≈À¿«∆∆¿«
‰È‰iL ¯LÙ‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯‰ ‡e‰Â ,‰‡Óh‰«À¿»¿»ƒ¿À¿»¿∆¿»∆ƒ¿∆
,e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ˙n‰ ÔÓ ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ«≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿

.ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ

.àé˙È·e ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÚbÓa e‡ÓËpL ÌÈÏk B‡ Ì„‡»»≈ƒ∆ƒ¿¿¿««∆∆»«ƒ≈
˜ÙB„Â ÏÏB‚Â ‰Òe·z Ìc ÚbÓa B‡ ,Ô‡OÓa B‡ Ò¯t‰«¿»¿«»»¿«««¿»¿≈¿≈

- ‰Òe·z Ì„ ‡OÓa ‡ÓËpL Ì„‡ ÔÎÂ ,ÔÏ‰‡a B‡¿»√»¿≈»»∆ƒ¿»¿«»«¿»
È¯·c ÏL ˙B‡ÓË ˙B·‡ Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ Ôlk el‡ È¯‰¬≈≈À»¿…«≈»∆¬À¿∆ƒ¿≈
˙‡ÓË el‡ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡nË˙n‰ ÌÈ„‚a ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈¬«≈À¿«
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ Ôlk - ‰Ú·Lƒ¿»À»¬«À¿∆ƒ¿≈¿ƒ

.áéÈt ÏÚ Û‡ ,‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ BÓˆÚ Ï‰‡‰»…∆«¿««¬ƒ««À¿»««ƒ
‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È¯‰ - ‰‡ÓË Ba ‰Ú‚ ‡lL∆…»¿»À¿»¬≈»≈À¿«ƒ¿»
:¯Ó‡pL ;˙Óa eÚ‚pL ÌÈ„‚·k ‡e‰ È¯‰Â ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»«¬≈ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈∆∆¡«
‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‰‡‰ ÏÚ ‰f‰Â¿ƒ»«»…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»
¯BÚ „Á‡ ,¯BÚ B‡ ıÚ ÈÏk B‡ ˜O B‡ „‚a Ï‰‡‰»…∆∆∆«¿ƒ≈∆»
ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈa ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈ¯zn‰ ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a¿≈»¿«»≈«À»ƒ«¬ƒ»≈»¬ƒ

Â :¯Ó‡pL ;‰ÏÈÎ‡Ï- ÔkLn‰ ÏÚ Ï‰‡‰ ˙‡ O¯Ùi «¬ƒ»∆∆¡««ƒ¿…∆»…∆««ƒ¿»
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔkLnk ¯BÚÂ ‚e¯‡ ‡l‡ Ï‰‡ Èe¯˜ ÔÈ‡≈»…∆∆»»¿«ƒ¿»¬»ƒ»»
‡ˆBiÎÂ ˙ÏˆÁn‰Â ‰¯˜z‰ ÔB‚k ,ıÚ ÏL ÔÈ¯Ò Ï‰‡‰»…∆¿»ƒ∆≈¿«ƒ¿»¿««¿∆∆¿«≈
.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˙BÎzÓ ÏL B‡ ÌˆÚ ‰È‰L B‡ ,Ô‰a»∆∆»»∆∆∆«»¬≈∆»
ÏÎÂ .¯B‰Ë ‡e‰L - ÔÈa ‰È‰ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆ƒ»»ƒ¿»∆»¿»
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡l‡ BÈ‡ - ‡ÓË ˙Èa‰ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆…«««ƒ»≈≈∆»»»¿≈ƒ
‡nË˙Ó ‡e‰L ıÚ‰ ÔÓ ‡ˆBÈ EÏ ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ÏÎaL∆¿»««ƒ¿≈¿≈ƒ»≈∆ƒ¿«≈

.„·Ïa ÔzLt‰ ‡l‡ ÌÈÏ‰‡ ˙‡ÓËÀ¿«…»ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«

.âé‡nËÏ ˙Ók Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈ„‚a¿»ƒ«¿ƒ¿≈««ƒ∆≈¿≈¿«≈
‡nËÏ ˙Ók ÔÈ‡ - ‰Ú·L ˙‡ÓË Ô‰a eÚ‚pL ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆»¿»∆À¿«ƒ¿»≈»¿≈¿«≈
,L¯ÙÓ BÈ‡ BÓˆÚ ˙ÓÏ ‡On‰L .‡OÓ·e Ï‰‡a¿…∆¿«»∆««»¿≈«¿≈¿…»
Èk Ì„‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ Ï‰‡ ˙‡ÓË·e ;e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿À¿«…∆≈»»ƒ
‡ÏÂ ˙Óa eÚ‚pL ÌÈ„‚a ‡OBp‰ ,CÎÈÙÏ .Ï‰‡a ˙eÓÈ»¿…∆¿ƒ»«≈¿»ƒ∆»¿¿≈¿…
B‡ ÂÈÏÚ eÏÈ‰‡‰L B‡ Ô‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÏÎÂ ,Ô‰a Ú‚»«»∆¿»««¬ƒ¬≈∆∆∆¡ƒ»»
‡ÓËpL Ì„‡‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ï‰‡a BnÚ eÈ‰L∆»ƒ¿…∆¬≈∆»¿≈»»»∆ƒ¿»
ÔÈ‡L ;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ˙Óa¿≈¿∆¡ƒ««≈ƒ¬≈≈¿ƒ∆≈

.„·Ïa ÚbÓa ‡l‡ ‡ÓË ˙Ó ‡ÓË¿≈≈»≈∆»¿«»ƒ¿«

.ãé‡ÏÂ ÂÈzÁzÓ ·LBÓe ·kLÓ ‡nËÓ BÈ‡ ˙n‰«≈≈¿«≈ƒ¿»»ƒ«¿»¿…
B‡ BcvÓ ˙na ÚbiL ÈÏk „Á‡ ‡l‡ ,ÂÈab ÏÚÓ ÛcÓ«»≈««»∆»∆»¿ƒ∆ƒ««≈ƒƒ
‰Ê ÌÈ„‚a ‰¯OÚ ?„ˆÈk .ÂÈab ÏÚ B‡ ÂÈzÁz ‰È‰L∆»»«¿»««»≈«¬»»¿»ƒ∆
ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a ‰¯OÚÂ ,‰ÏÚÓÏ ˙n‰Â ‰Ê Èab ÏÚ««≈∆¿«≈¿«¿»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ«
Ú‚pL ÈM‰ „‚a‰Â Ba Ú‚Bp‰ „‚a :‰ÏÚÓÏÓ Bab«ƒ¿«¿»∆∆«≈«¿«∆∆«≈ƒ∆»«
,‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - Ba Ú‚pL „‚aa«∆∆∆»«¿≈∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»
ÔÈa ‰ÏÚÓ ÏL ÔÈa ,·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË - ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ»≈À¿«∆∆≈∆«¿»≈
ÈÚÈ·¯‰ ÔÓe ‰hÓÏe ÈÚÈ·¯‰ ÔÓe ÈÚÈ·¯‰Â ,‰hÓ ÏL∆«»¿»¿ƒƒƒ»¿ƒƒ¿«»ƒ»¿ƒƒ
·kLÓ È‡Óha Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .ÔÈ¯B‰Ë Ôlk - ‰ÏÚÓÏe¿«¿»À»¿ƒ«∆≈≈ƒ¿≈≈ƒ¿»
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,·LBÓe»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆¿»ƒ¬ƒ
epnÓ ‰ÏÚÓ ÏLÂ ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ B‡ ÌÈ„‚a‰ ÏkL∆»«¿»ƒ«≈ƒ∆«¿»¿∆«¿»ƒ∆

Ë˙‡ÓË ‡ÏÂ ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ÌL ‰˙È‰ ‡lLa ?ÔÈ¯B‰¿ƒ¿∆…»¿»»À¿»¿»¿…À¿«
BÓk ,Ô·‡ ÌÈÏk‰ ÔÈ·e BÈa ÏÈc·Ó ‰È‰L B‡ ,Ï‰‡…∆∆»»«¿ƒ≈≈«≈ƒ∆∆¿

.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈ƒ¿
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קמה zn z`neh zekld - dxdh xtq - fenz 'i w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מטמא  דם רביעית דבר: של טעמו מפרש כאן בהשגותיו
(שיעור  מחובר דם רביעית היא ונפש נפש, נקרא שדם מפני

מחולק. כשהוא ולא קטן), של בגופו אפילו 44)הדם
שהוא  אףֿעלֿפי מטמא האוהל כי למשקוף, מחוץ מקצתו

הטומאה. מן חלק על רק ב.45)מאהיל משנה שם
ה"ד.46) פ"ד שם רביעית 47)תוספתא יוצאת אם לקבוע
הכיבוס.48)דם. לפני המים ולכאורה 49)ככמות

לא. או רביעית יצא אם פשוט יותר באופן לקבוע אפשר
יש  אם ולראות הכביסה, אחרי המים את למדוד אפשר
אין  אולם הכיבוס, לפני שהיה ממה יותר רביעית בתערובות
דם, יצא ובמקומם בכסות, מים שנשאר מפני כך, על לסמוך
אבל  ברביעית. הכיבוס מי כמות גדלה לא ולפיכך
בכסות, מים שנשארו כשם אומרים אנו במראה, כשמשערים

יחס. באותו דם נשאר כך

.ãé‡On‰50ÏÎÂ ,Ì‰ ˙BÓL ‰LÏL Ï‰‡‰Â Úbn‰Â ««»¿««»¿»…∆¿»≈≈¿…
˙BÓL ÈMÓe ,‡nËÓe Û¯ËˆÓ „Á‡ ÌMÓ ‡e‰L∆ƒ≈∆»ƒ¿»≈¿«≈ƒ¿≈≈
È‡ˆÁ ÈLÎa Ú‚Bp‰ ?„ˆÈk .¯B‰ËÂ Û¯ËˆÓ BÈ‡≈ƒ¿»≈¿»≈««≈«¿ƒ¿≈¬»≈
B‡ ,˙Á‡ ˙·a ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL ‡OpL B‡ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆»»¿≈¬»≈≈ƒ¿«««
ÈˆÁ ÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈLk ÏÚ ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ«ƒ¿≈¬»≈≈ƒ∆∆¡ƒ«¬ƒ
ÈˆÁÂ ‡e‰ ‰È‰L B‡ ,ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡Ó ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙ÈÊ«ƒ«¬ƒ«ƒ«≈«¬ƒ»»∆»»«¬ƒ
˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ BÙeb ˙ˆ˜Óa ÏÈ‰‡‰Â Ï‰‡‰ ˙Áz ˙ÈÊ«ƒ««»…∆¿∆¡ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ«ƒ
,ÌÈ‡ÓË Ïk‰ - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÈ‰‡‰ B‡ ¯Á‡«≈∆¡ƒ¬ƒ«ƒ«ƒ¿»«…¿≈ƒ

Ú‚Bp‰ Ï·‡ .„Á‡ ÌL ‡e‰L ÈtÓ51B‡ ˙ÈÊ ÈˆÁa ƒ¿≈∆≈∆»¬»«≈««¬ƒ«ƒ
ÈˆÁk ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡Ó ¯Á‡ ¯·„Â ˙ÈÊ ÈˆÁ ‡OBp‰«≈¬ƒ«ƒ¿»»«≈«¬ƒ»»¿««¬ƒ
ÏÈ‰‡‰L B‡ ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ˙ÈÊ«ƒ∆∆¡ƒ»»¬ƒ«ƒ«≈∆∆¡ƒ

‡OBp‰ ÔÎÂ ,¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ‡e‰52Ú‚Â ˙ÈÊ ÈˆÁk «¬ƒ«ƒ«≈¿≈«≈«¬ƒ«ƒ¿»«
Û¯ËˆÓ Úbn‰ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯B‰Ë Ïk‰ - ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁa«¬ƒ«ƒ«≈«…¿ƒ∆≈««»ƒ¿»≈
Úbn‰ ‡ÏÂ ,˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ ˙Óa ‡Ï ‡On‰ ÌÚƒ««»…¿≈¿…ƒ¿»À¿¿…««»
,‡On‰ ÌÚ Û¯ËˆÓ Ï‰‡‰ ‡ÏÂ ,Ï‰‡‰ ÌÚ Û¯ËˆÓƒ¿»≈ƒ»…∆¿…»…∆ƒ¿»≈ƒ««»

.[„Á‡ ÌL BÈ‡L ÈÙÏ]¿ƒ∆≈≈∆»

כחכמים.50) פסק מ"א. פ"ג יש 51)שם שם, במשנה
זה  על ועמדו לסיפא, רישא בין זה בדין סתירה לכאורה
בטומאה  המדובר שברישא ותירצו ב, קכה, חולין בגמרא
חלל  במקומה ואין סתום, במקום הנמצאת (טומאה רצוצה
מסיני, למשה והלכה רצוצה) טומאה נקראת - טפח
ולפיכך  ויורדת, בוקעת ועולה בוקעת רצוצה שטומאה
בטומאה  מדבר שרבינו וברור בה. נוגע כאילו עליה המאהיל

רצוצה. בו.52)שאינה נגע ולא

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ואדם 1) כלים. או אדם המת, מחמת המתטמאים יבאר

או  במגע במת שנטמאו כלים בכלים, ונגע במת שנטמא
נעשה  אם חרס כלי בכלים, אדם או בכלים וכלים באהל,
שני  וראשון אב, הנקרא בטומאה גדול וכלל הטומאה, אב
דברי  של טומאה ואבות ולד, או מת טמא והנקרא ושלישי
אוהל  זה ואי הטומאה, על המאהיל עצמו האוהל סופרים,
הנוגעים  ובגדים באוהל, מתטמא אם העץ מן היוצא מאהיל,
ומושב  משכב מטמא אם המת באוהל, מטמאין אם במת

גביו. ועל מתחתיו

.à,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙n‰ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«¿ƒ≈¬««≈≈»»≈≈ƒ
Ú‚pL ÈÏk B‡ Ì„‡ ?„ˆÈk .‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»≈«»»¿ƒ∆»«
‡ÓËpL B‡ ,ÚbÓa ˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ«≈¿«»∆ƒ¿»
Ì„‡ ÔÎÂ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·cÓ „Á‡a Ï‰‡a¿…∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿…∆¿≈»»
Ïk‰ - ‡OÓa ˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·„ ‡OpL∆»»¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ«≈¿«»«…
Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk :¯Ó‡pL ;‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡«»«»∆»…∆

.ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓËÈ Ï‰‡a ¯L‡ ÏÎÂ¿»¬∆»…∆ƒ¿»ƒ¿«»ƒ

.á- ‰Ê Ì„‡ Ô‰a ÚbiL ÌÈÏÎÂ ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»¿≈¿≈ƒ∆ƒ«»∆»»∆
ÌÎÈ„‚a ÌzÒaÎÂ :¯Ó‡pL ;‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿∆ƒ¿≈∆

ÈÚÈ·M‰ ÌBiaÌ„‡a Ú‚pL Ì„‡ Ï·‡ .Ìz¯‰Ëe ««¿ƒƒ¿«¿∆¬»»»∆»«¿»»
ÂÈ‡nËnÓ L¯tL ¯Á‡ Ba Ú‚pL ÔÈa ,˙Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈≈∆»«««∆≈«ƒ¿«¿»
ÈM‰ ‰Ê È¯‰ - ˙na Ú‚B ÔÈ„Ú ‡e‰Lk Ba Ú‚pL ÔÈa≈∆»«¿∆¬«ƒ≈««≈¬≈∆«≈ƒ
‡ÓËz ˙Ú‚p‰ LÙp‰Â :¯Ó‡pL ;·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«∆∆∆∆¡«¿«∆∆«…««ƒ¿»
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰Ê .·¯Ú‰ „Ú«»»∆∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ
˙na ¯aÁÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ ¯Á‡ Ì„‡a Ú‚Â ˙Óa Ú‚Bp‰«≈«¿≈¿»«¿»»«≈«¬«ƒ¿À»«≈
ÈM‰ ‰Ê Ú‚ el‡Îe ,‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL -¿≈∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¿ƒ»«∆«≈ƒ
‰Óe¯z ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÓˆÚ ˙na«≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¿»
¯eaÁ ˙ÚLa ÔÈa ,ÁÒt ‰OBÚÏe ¯ÈÊÏ Ï·‡ ;ÌÈL„˜Â¿»»ƒ¬»¿»ƒ¿≈∆«≈ƒ¿«ƒ
ÔÈ„k ,·¯Ú ˙‡ÓË ‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - L¯tL ¯Á‡ ÔÈa≈««∆≈«≈»≈∆»À¿«∆∆¿ƒ

.‰¯Bz»

.âÈ¯‰ - Ï‰‡a ÔÈa ÚbÓa ÔÈa ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«»≈¿…∆¬≈
‡nËÓ ˙n‰ ‰Ó :BÓˆÚ ˙na Ú‚Bk Ô‰a Ú‚BpÏ Ô‰≈«≈«»∆¿≈««≈«¿»«≈¿«≈
Û‡ ;‰Ú·L ˙‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,Ba Ú‚Bp‰«≈«≈»»≈≈ƒÀ¿«ƒ¿»«
ÚbiL Ì„‡‰ B‡ ÌÈÏk‰Â Ì‰ ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«≈ƒ»»»∆ƒ«
B‡ ·¯Á ÏÏÁa :¯Ó‡pL .‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰a»∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡««¬«∆∆
‡e‰Â .˙nk ·¯Á‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;˙Ó·¿≈ƒƒ«¿»»¿∆«∆∆«≈¿
ÛËL ÈÏk ÔÈa ˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÌÈÏk ¯‡LÏ ÔÈc‰«ƒƒ¿»≈ƒ≈¿≈«»≈¿≈∆∆
Ú‚ ÏÎÂ LÙ ‚¯‰ Ïk :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .ÌÈ„‚·e¿»ƒ¬≈≈……≈∆∆¿……≈«
B‡ ‚¯‰Â ıÁ ‰¯È ‰fL ,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ .ÏÏÁa∆»»¿ƒ«¬∆««¿¿∆∆»»≈¿»«
LÙ ‚¯B‰ ‡l‡ !?ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓË ‚¯‰Â Ô·‡ ˜¯Ê»«∆∆¿»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ∆»≈∆∆
,Ba ‚¯‰L ÈÏka B˙ÚÈ‚a ‡ÓËpL ,da ‡ˆBiÎÂ ·¯Áa¿∆∆¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆»«
ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk‰ Û‡L ÔÈpÓe .˙na ÈÏk‰ Ú‚ È¯‰L∆¬≈»««¿ƒ«≈ƒ«ƒ∆««≈ƒ«¿ƒ
˙‡ÓË ÌÈ‡ÓhL ˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a¿»»∆»«¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈∆¿≈ƒÀ¿«
ÌBia ÌÎÈ„‚a ÌzÒaÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ?‰Ú·Lƒ¿»∆¬≈≈¿ƒ«¿∆ƒ¿≈∆«
‡Óh‰ Ì„‡ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .Ìz¯‰Ëe ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿«¿∆»»«¿»∆»»»«»≈

.‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿«≈¿»ƒÀ¿«ƒ¿»

.ãÌ„‡a Ì„‡Â ,˙Óa Ú‚pL Ì„‡ :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈»»∆»«¿≈¿»»¿»»
˙‡ÓË ÈM‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÔBL‡¯‰ - ¯Á‡«≈»ƒ»≈À¿«ƒ¿»¿«≈ƒÀ¿«
Ì‰ÈL - ÌÈÏka ÌÈÏÎÂ ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .·¯Ú∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿≈ƒ«≈ƒ¿≈∆
ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈLÈÏM‰ Ï·‡ ;‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¬»«¿ƒƒ≈»»≈

ÓË ,ÌÈÏkÌ„‡Â ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .·¯Ú ˙‡ÓË ‡ ≈ƒ»≈À¿«∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿»»
˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË ÔzLÏL - Ì„‡a ÌÈÏÎÂ ,ÌÈÏka«≈ƒ¿≈ƒ»»»¿»¿»¿≈ƒÀ¿«
˙‡ÓË ‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈÚÈ·¯‰Â ;‰Ú·Lƒ¿»¿»¿ƒƒ≈»»≈≈ƒ»≈À¿«
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.ä;ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k ·iÁÏ Ï·‡¬»¿«≈»≈«ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«
ÔBL‡¯‰ :„·Ïa ÌÈM‰ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÌÈL„»̃»ƒ≈«»∆»«¿«ƒƒ¿«»ƒ
:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔÈ„k ,Ba Ú‚pL ÈM‰Â ˙na Ú‚pL∆»««≈¿«≈ƒ∆»«¿ƒ»∆∆¡«
ÌÈÏÎa Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;‡ÓËÈ ‡Óh‰ Ba ÚbÈ ¯L‡ ÏÎÂ¿…¬∆ƒ««»≈ƒ¿»¬»«≈«¿≈ƒ
eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a Ú‚Bp‰ B‡ Ì„‡a eÚ‚pL∆»¿¿»»«≈«¿»»∆»«¿≈ƒ∆»¿
.Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,¯eËt - ˙Óa¿≈»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»
ÔÈ‡ - ‰Ïa˜ È¯·c Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰L∆«¿»ƒ»≈««ƒ∆≈ƒ¿≈«»»≈»
‰Ê ‡l‡ ‰¯Bza eL¯t˙ ‡Ï È¯‰L ,‰¯Bz ÔÈcƒ»∆¬≈…ƒ¿»¿«»∆»∆
‡e‰L Ba Ú‚Bp‰ ÈM‰Â ,·‡ ‡e‰L ˙Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈∆»¿«≈ƒ«≈«∆

.ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔBL‡ƒ̄≈»»≈≈ƒ

.å- Ï‰‡a BnÚ ‰È‰L B‡ ˙Óa Ú‚pL O¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆∆»«¿≈∆»»ƒ¿…∆
¯Á‡ O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ [Ì„‡ ‡Ï] ‡nËÓ BÈ‡Â .‡ÓË»≈¿≈¿«≈…»»¿…¿ƒ∆∆«≈
‰‡Óh‰ ·‡ ‰OÚ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ;ÌÈÏk ¯‡L ‡ÏÂ¿…¿»≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆«¬∆««À¿»
,‰¯Bz ÔÈc ‰ÊÂ .˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ ˙Óa ‡Ï ,ÌÏBÚÏ¿»…¿≈¿…ƒ¿»À¿¿∆ƒ»

.‰Ïa˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»»

.æ‡nËÓ ‰‡Óh‰ ·‡ Ïk :˙B‡ÓËa ÏB„b ÏÏk ‰Ê∆¿»»¿À¿»««À¿»¿«≈
ÈÏk ÔÈa ˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚a ‡nËÓe Ì„‡»»¿«≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈«»≈¿≈
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ‰ ÏÎÂ .O¯Á ÈÏk ÔÈa ÛËL∆∆≈¿≈∆∆¿»«¿«≈»»¿≈ƒ
˙B‡Óh‰ „ÏÂ ÏÎÂ .‰‡Óh‰ ·‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ‚aƒ¿ƒ»¬≈∆««À¿»¿»¿««À¿
,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ¿«≈√»ƒ«¿ƒ¿≈¿«≈…»»¿≈ƒ

.ÌÈ„‚·e ÌÈÏk ¯‡L ‡ÏÂ O¯Á ÈÏk ‡Ï…¿≈∆∆¿…¿»≈ƒ¿»ƒ

.çÚ‚Bp‰Â ,ÔBL‡¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ·‡a Ú‚Bp‰ Ïk»«≈«¿»«ƒ¿»ƒ¿«≈«
,ÈLÈÏL ‡¯˜ ÈLa Ú‚Bp‰Â ,ÈL ‡¯˜ ÔBL‡¯a¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈«¿≈ƒƒ¿»¿ƒƒ
‰hÓlLÂ ÔBL‡¯‰Â .ÈÚÈ·¯ ‡¯˜ ÈLÈÏLa Ú‚Bp‰Â¿«≈«ƒ¿ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿«»

.‰‡Óh‰ „ÏÂ ÔÈ‡¯˜ Ôlk epnÓƒ∆À»ƒ¿»ƒ¿««À¿»

.èÔÈa ,‰Ú·L ˙‡ÓË ˙n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈≈¬««≈À¿«ƒ¿»≈
·‡ ‡e‰Â .˙Ó ‡ÓË ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ«ƒ¿»¿≈≈¿»
˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z ˙‡ÓË ÔÈÚÏ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó≈¬«À¿¿ƒ¿«À¿«¿»¿À¿«
ÔBL‡¯ epnÓ ˙BÓÏ È„k ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈL„»̃»ƒ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ
˙B·‡ ¯‡Lk ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÏ È„Îe ,ÈLÂ¿≈ƒ¿≈¿«≈»»¿≈ƒ¿«»ƒ¿»¬

.‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡Â .˙B‡Óh‰«À¿¿≈¿«≈¿«»

.é„ÏÂ ‡e‰ ·¯Ú ˙‡ÓË ˙n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈≈¬««≈À¿«∆∆¿«
‰È‰iL ¯LÙ‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯‰ ‡e‰Â ,‰‡Óh‰«À¿»¿»ƒ¿À¿»¿∆¿»∆ƒ¿∆
,e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ˙n‰ ÔÓ ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ«≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿

.ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ

.àé˙È·e ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÚbÓa e‡ÓËpL ÌÈÏk B‡ Ì„‡»»≈ƒ∆ƒ¿¿¿««∆∆»«ƒ≈
˜ÙB„Â ÏÏB‚Â ‰Òe·z Ìc ÚbÓa B‡ ,Ô‡OÓa B‡ Ò¯t‰«¿»¿«»»¿«««¿»¿≈¿≈

- ‰Òe·z Ì„ ‡OÓa ‡ÓËpL Ì„‡ ÔÎÂ ,ÔÏ‰‡a B‡¿»√»¿≈»»∆ƒ¿»¿«»«¿»
È¯·c ÏL ˙B‡ÓË ˙B·‡ Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ Ôlk el‡ È¯‰¬≈≈À»¿…«≈»∆¬À¿∆ƒ¿≈
˙‡ÓË el‡ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡nË˙n‰ ÌÈ„‚a ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈¬«≈À¿«
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ Ôlk - ‰Ú·Lƒ¿»À»¬«À¿∆ƒ¿≈¿ƒ

.áéÈt ÏÚ Û‡ ,‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ BÓˆÚ Ï‰‡‰»…∆«¿««¬ƒ««À¿»««ƒ
‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È¯‰ - ‰‡ÓË Ba ‰Ú‚ ‡lL∆…»¿»À¿»¬≈»≈À¿«ƒ¿»
:¯Ó‡pL ;˙Óa eÚ‚pL ÌÈ„‚·k ‡e‰ È¯‰Â ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»«¬≈ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈∆∆¡«
‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‰‡‰ ÏÚ ‰f‰Â¿ƒ»«»…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»
¯BÚ „Á‡ ,¯BÚ B‡ ıÚ ÈÏk B‡ ˜O B‡ „‚a Ï‰‡‰»…∆∆∆«¿ƒ≈∆»
ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈa ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈ¯zn‰ ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a¿≈»¿«»≈«À»ƒ«¬ƒ»≈»¬ƒ

Â :¯Ó‡pL ;‰ÏÈÎ‡Ï- ÔkLn‰ ÏÚ Ï‰‡‰ ˙‡ O¯Ùi «¬ƒ»∆∆¡««ƒ¿…∆»…∆««ƒ¿»
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔkLnk ¯BÚÂ ‚e¯‡ ‡l‡ Ï‰‡ Èe¯˜ ÔÈ‡≈»…∆∆»»¿«ƒ¿»¬»ƒ»»
‡ˆBiÎÂ ˙ÏˆÁn‰Â ‰¯˜z‰ ÔB‚k ,ıÚ ÏL ÔÈ¯Ò Ï‰‡‰»…∆¿»ƒ∆≈¿«ƒ¿»¿««¿∆∆¿«≈
.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˙BÎzÓ ÏL B‡ ÌˆÚ ‰È‰L B‡ ,Ô‰a»∆∆»»∆∆∆«»¬≈∆»
ÏÎÂ .¯B‰Ë ‡e‰L - ÔÈa ‰È‰ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆ƒ»»ƒ¿»∆»¿»
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡l‡ BÈ‡ - ‡ÓË ˙Èa‰ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆…«««ƒ»≈≈∆»»»¿≈ƒ
‡nË˙Ó ‡e‰L ıÚ‰ ÔÓ ‡ˆBÈ EÏ ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ÏÎaL∆¿»««ƒ¿≈¿≈ƒ»≈∆ƒ¿«≈

.„·Ïa ÔzLt‰ ‡l‡ ÌÈÏ‰‡ ˙‡ÓËÀ¿«…»ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«

.âé‡nËÏ ˙Ók Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈ„‚a¿»ƒ«¿ƒ¿≈««ƒ∆≈¿≈¿«≈
‡nËÏ ˙Ók ÔÈ‡ - ‰Ú·L ˙‡ÓË Ô‰a eÚ‚pL ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆»¿»∆À¿«ƒ¿»≈»¿≈¿«≈
,L¯ÙÓ BÈ‡ BÓˆÚ ˙ÓÏ ‡On‰L .‡OÓ·e Ï‰‡a¿…∆¿«»∆««»¿≈«¿≈¿…»
Èk Ì„‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ Ï‰‡ ˙‡ÓË·e ;e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿À¿«…∆≈»»ƒ
‡ÏÂ ˙Óa eÚ‚pL ÌÈ„‚a ‡OBp‰ ,CÎÈÙÏ .Ï‰‡a ˙eÓÈ»¿…∆¿ƒ»«≈¿»ƒ∆»¿¿≈¿…
B‡ ÂÈÏÚ eÏÈ‰‡‰L B‡ Ô‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÏÎÂ ,Ô‰a Ú‚»«»∆¿»««¬ƒ¬≈∆∆∆¡ƒ»»
‡ÓËpL Ì„‡‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ï‰‡a BnÚ eÈ‰L∆»ƒ¿…∆¬≈∆»¿≈»»»∆ƒ¿»
ÔÈ‡L ;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ˙Óa¿≈¿∆¡ƒ««≈ƒ¬≈≈¿ƒ∆≈

.„·Ïa ÚbÓa ‡l‡ ‡ÓË ˙Ó ‡ÓË¿≈≈»≈∆»¿«»ƒ¿«

.ãé‡ÏÂ ÂÈzÁzÓ ·LBÓe ·kLÓ ‡nËÓ BÈ‡ ˙n‰«≈≈¿«≈ƒ¿»»ƒ«¿»¿…
B‡ BcvÓ ˙na ÚbiL ÈÏk „Á‡ ‡l‡ ,ÂÈab ÏÚÓ ÛcÓ«»≈««»∆»∆»¿ƒ∆ƒ««≈ƒƒ
‰Ê ÌÈ„‚a ‰¯OÚ ?„ˆÈk .ÂÈab ÏÚ B‡ ÂÈzÁz ‰È‰L∆»»«¿»««»≈«¬»»¿»ƒ∆
ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a ‰¯OÚÂ ,‰ÏÚÓÏ ˙n‰Â ‰Ê Èab ÏÚ««≈∆¿«≈¿«¿»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ«
Ú‚pL ÈM‰ „‚a‰Â Ba Ú‚Bp‰ „‚a :‰ÏÚÓÏÓ Bab«ƒ¿«¿»∆∆«≈«¿«∆∆«≈ƒ∆»«
,‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - Ba Ú‚pL „‚aa«∆∆∆»«¿≈∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»
ÔÈa ‰ÏÚÓ ÏL ÔÈa ,·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË - ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ»≈À¿«∆∆≈∆«¿»≈
ÈÚÈ·¯‰ ÔÓe ‰hÓÏe ÈÚÈ·¯‰ ÔÓe ÈÚÈ·¯‰Â ,‰hÓ ÏL∆«»¿»¿ƒƒƒ»¿ƒƒ¿«»ƒ»¿ƒƒ
·kLÓ È‡Óha Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .ÔÈ¯B‰Ë Ôlk - ‰ÏÚÓÏe¿«¿»À»¿ƒ«∆≈≈ƒ¿≈≈ƒ¿»
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,·LBÓe»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆¿»ƒ¬ƒ
epnÓ ‰ÏÚÓ ÏLÂ ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ B‡ ÌÈ„‚a‰ ÏkL∆»«¿»ƒ«≈ƒ∆«¿»¿∆«¿»ƒ∆

Ë˙‡ÓË ‡ÏÂ ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ÌL ‰˙È‰ ‡lLa ?ÔÈ¯B‰¿ƒ¿∆…»¿»»À¿»¿»¿…À¿«
BÓk ,Ô·‡ ÌÈÏk‰ ÔÈ·e BÈa ÏÈc·Ó ‰È‰L B‡ ,Ï‰‡…∆∆»»«¿ƒ≈≈«≈ƒ∆∆¿

.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈ƒ¿
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ה'תשע"ה  תמוז ד' ראשון יום
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יא  ¤¤ּפרק
.à מחּׁשבין היּו ּדין ׁשּבית אּלּו, ּבהלכֹות ׁשאמרנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי

יראה לא אֹו הּירח יראה אם ויֹודעים [בליל ּבדקּדּוק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּתאב שלושים] ולּבֹו נכֹונה ׁשרּוחֹו מי ׁשּכל ידענּו -ְְְִִֵֶֶַָָָָ

הּסֹודֹות על ולעמד החכמֹות העיבור]לדברי יתאּוה [של , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹ
אדם  ׁשּידע עד - ּבהם ׁשּמחּׁשבין הּדרכים אֹותן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלידע

יראה. לא אֹו זה, ּבליל הּירח יראה ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאם
.á חכמי ּבין ּגדֹולֹות מחלֹוקֹות ּבהם יׁש החׁשּבֹון, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָודרכי

הּתקּופֹות חׁשּבֹון על ׁשחקרּו הּקדמֹונים [זמן הּגֹוים ְְְְִִֶֶַַַַַָ
השמש] ומתמטיקה]והּגימטרּיֹותהקפת ואנׁשים [הנדסה . ְְֲִִִַַַָ

ּדברים  מהם ונתעּלמּו ּבהם, נׁשּתּבׁשּו ּגדֹולים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָחכמים
ּפגע  ולא הרּבה, ׁשּמדקּדק מי ויׁש ספקֹות; להם ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹונֹולדּו
ּבמים  צלל אּלא הּירח, ראּית ּבחׁשּבֹון הּנכֹונה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבּדר

ּבידֹו. חרׂש והעלה ְְֱִִֶֶֶַָָאּדירים,
.â נֹודע והחקירֹות, הּבדיקֹות ורב הּימים אר ְְְְֲִִִִֶַַַַָֹֹּולפי

לנּו ׁשּיׁש ועֹוד, זה; חׁשּבֹון ּדרכי החכמים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלמקצת
נכּתבּו ׁשּלא ּוראיֹות החכמים מּפי קּבלֹות אּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹּבעּקרים
ּכׁשר  הּדברים, אּלּו ּכל ּומּפני לּכל. הידּועים ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּבּספרים
מי  לכל נכֹון ׁשּיהיה ּכדי זה, חׁשּבֹון ּדרכי לבאר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבעיני

אֹותּה. לעׂשֹות הּמלאכה אל לקרבה לּבֹו ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָׁשּמלאֹו
.ãאנּו ׁשאין מּפני ,ּבעיני קּלים אּלּו ּדרכים יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואל

רחֹוקים  ּדרכים הּדרכים, ׁשאּלּו הּזה; ּבּזמן להם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצריכין
העּבּור סֹוד והּוא הם, קנט]ועמּקים בעמוד ערכו [ראה ְֲִִֵַָֻ

מֹוסרין  ואינן אֹותֹו, יֹודעים הּגדֹולים החכמים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָׁשהיּו
א  נבֹונים. לסמּוכים אּלא אדם לכל החׁשּבֹון אֹותֹו זה בל ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ

ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו הראּיה על לקּבע ּדין ּבית ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבזמן
סֹופֹו, עד מּגיעין רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות אפּלּו ֲִִִִֵֶַַַַָהּיֹום,

ימים. ארּבעה ְְִִַָָָָֹּבׁשלׁשה
.ä יׂשראל מחכמי אֹו האּמֹות, מחכמי חכם יתּבֹונן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמא

ּבהן  מחּׁשב ׁשאני אּלּו ּבדרכים יון, חכמת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּלמדּו
הּדרכים, ּבמקצת מעט קרּוב ויראה - הּירח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלראּית
ׁשּיׁש ידענּו ולא זה ּדבר מּמּנּו ׁשּנתעּלם ּדעּתֹו על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹויעלה
ּכל  אּלא - ּדעּתֹו על זה יעלה אל קרּוב. הּדר ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבאֹותּה
הּגימטרּיֹות  ּבעּקרי ׁשּידענּו מּפני ּבֹו, ּדקּדקנּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדבר

מפסיד [החשבונות] זה ּדבר ׁשאין ּברּורֹות, ְְְִִֵֶֶַָָָּבראיֹות
ּדקּדקנּו לא לפיכ לֹו; חֹוׁשׁשין ואין הראּיה, ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָֹּבידיעת

ּבֹו.
.å מחׁשּבֹון מעט חּסרֹון הּדרכים מן ּבדר ּכׁשּיראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוכן

ּכנגּדֹו ׁשּיׁש לפי זה; עׂשינּו ּבכּונה - הּדר לאֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּוי

ּבדרכים  לאמּתֹו הּדבר ׁשּיצא עד אחרת, ּבדר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיתרֹון
האדם  יּבהל ׁשּלא ּכדי - אר חׁשּבֹון ּבלא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹֹקרֹובים
ׁשאין  החׁשּבֹונֹות ּברב אּלּו, ּבדברים רגיל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשאינֹו

הּירח. ּבראּית ְִִִִֵַַַָמֹועילין
.æ לכל ּתחּלה אֹותם לידע אדם ׁשּצרי ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָהעּקרים

ּבין  הראּיה, חׁשּבֹון לדרכי ּבין האצטגנינּות, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָחׁשּבֹונֹות
מאֹות  ּבׁשלׁש מחּלק הּגלּגל, הם: אּלּו - ּדברים ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹֻלׁשאר

מעלֹות קנט]וׁשּׁשים בעמוד ערכו ּומּזל [ראה מּזל ּכל ; ְֲִִַַַָָָ
וכל  טלה. מּזל מּתחּלת וההתחלה מעלֹות, ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשלׁשים

קנט]מעלה בעמוד ערכו חלקים;[ראה ׁשּׁשים ּומעלה, ֲֲֲִִִַַָָָ
ׁשּׁשים  ּוׁשנּיה, ׁשנּיה וכל ׁשנּיֹות; ׁשּׁשים וחלק, חלק ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָוכל
ׁשּתרצה. זמן ּכל ּותחּלק החׁשּבֹון, ּתדקּדק וכן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשליׁשּיֹות.

.çמקֹומֹו ּפלֹוני ׁשּכֹוכב ּבחׁשּבֹון ל יצא אם ,ְְְְְְִִִֶֶָָָָלפיכ
וארּבעים  חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ּבׁשבעים ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָֹּבּגלּגל
מעלת  ּבחצי ּתאֹומים ּבמּזל הּוא זה ׁשּכֹוכב ּתדע ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשנּיֹות,
מעלֹות, ׁשלׁשים טלה ׁשּמּזל לפי - זה מּמּזל עׂשרה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹאחת
מּמּזל  ּומחצה מעלֹות עׂשר נׁשאר ׁשלׁשים, ׁשֹור ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָֹּומּזל

האחרֹון. הּמעלה מחצי ׁשנּיֹות וארּבעים ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָּתאֹומים,
.èּבּגל ּגל מקֹומֹו יצא אם קנט]וכן בעמוד ערכו [ראה ְְְִֵַַַָָ

ּבמּזל  זה ׁשּכֹוכב ּתדע מעלֹות, ועׂשרים מאֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבׁשלׁש
הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל ּבֹו. מעלה ּבעׂשרים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּדלי
סרטן, ּתאֹומים, ׁשֹור, טלה, הּוא: ּכ הּמּזלֹות, ְְְִֵֶֶַַַָָָָוסדר
ּדגים. ּדלי, ּגדי, קׁשת, עקרב, מאזנים, ּבתּולה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹאריה,

.éאֹו לׁשארית ׁשארית ּכׁשּתקּבץ ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּבכל
מינֹו: עם מין ּכל ּתקּבץ - מנין על מנין ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּכׁשּתֹוסיף
והּמעלֹות  החלקים, עם והחלקים הּׁשנּיֹות, עם ְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַָָהּׁשנּיֹות
ׁשּׁשים, הּׁשנּיֹות מן ׁשּיתקּבץ זמן וכל הּמעלֹות. ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָעם
מן  ׁשּיתקּבץ וכל החלקים; על ותֹוסיף חלק ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּתׂשים
על  אֹותּה ותֹוסיף מעלה, אֹותֹו ּתׂשים - ׁשּׁשים ְֲֲִִִִִַַַָָָָהחלקים
מאֹות  ׁשלׁש אֹותן ּתׁשלי הּמעלֹות, ּוכׁשּתקּבץ ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹהּמעלֹות;
מאֹות  מּׁשלׁש והּנׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵַָֹֹוׁשּׁשים

לחׁשּבֹון. ׁשּתֹופסין הּוא ּולמּטה, ְְְְְִִִֶֶַָוׁשּׁשים
.àé- מּמנין מנין לגרע ּכׁשּתרצה ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻוכל

מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על יתר אֹותֹו ׁשּגֹורעין זה יהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָאם
ׁשלׁש מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על ּתֹוסיף - אחד ּבחלק ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹאפּלּו
הּמנין  זה לגרע אפׁשר ׁשּיהא ּכדי מעלֹות, וׁשּׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמאֹות

ִֶמּמּנּו.
.áé מעלֹות מאתים לגרע החׁשּבֹון ׁשהצריכ הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכיצד?

מּמאה  מ', נ' ר' סימן ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
ל' כ' ק' סימנן ׁשנּיֹות, ּוׁשלׁשים חלקים ועׂשרים ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָֹמעלֹות
הּמעלֹות  יהיּו וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש הּמאה על ּתֹוסיף -ְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹ
מן  הּׁשנּיֹות לגרע ותתחיל וׁשּׁשים; מאֹות ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַֹארּבע
אפׁשר; אי מּׁשלׁשים, ארּבעים לגרע ּתבֹוא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹהּׁשנּיֹות.
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אֹותֹו ותעׂשה החלקים, עׂשרים מן אחד חלק ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּתרים
הּׁשנּיֹות  ונמצאּו הּׁשלׁשים, על ותֹוסיף ׁשנּיֹות, ְְְְְְְִִִִִִִַַַֹׁשּׁשים
ׁשנּיֹות. חמּׁשים יּׁשאר הארּבעים, מהם ּתגרע ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָּתׁשעים;
חלקים, עׂשר מּתׁשעה חלקים החמּׁשים לגרע ְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָָֹֹותחזר
ואי  - ׁשנּיֹות ועׂשיתֹו אחד חלק מהם הרימֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּכבר
ּתרים  ,לפיכ עׂשר; מּתׁשעה חמּׁשים לגרע ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָָָָֹאפׁשר
חלקים, ׁשּׁשים אֹותּה ותעׂשה הּמעלֹות, מן אחת ְֲֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָמעלה
ּתׁשעה  החלקים ונמצאּו עׂשר, הּתׁשעה על ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָותֹוסיף
ועׂשרים  ּתׁשעה יּׁשאר החמּׁשים, מהן ּתגרע ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָוׁשבעים;
מאֹות  ארּבע מן מעלֹות הּמאתים לגרע ותחזר ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָֹֹחלקים.
אחת  מעלה הרימֹות ׁשּכבר מעלֹות, וחמּׁשים ְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָותׁשע
מעלֹות. וחמּׁשים ותׁשע מאתים יּׁשאר חלקים; ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָועׂשיתּה
ּבכל  זֹו, ּדר ועל נ'. כ"ט רנ"ט סימנֹו הּׁשאר, ְְְְְִִֶֶַַָָָָונמצא

והּירח, הּׁשמׁש וגרעֹון. ְְֵֵֵֶֶַַַָָָּגרעֹון
,(âé) ואחד אחד ּכל מהל - ּכֹוכבים הּׁשבעה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָוכן

ולא  קּלּות, לא ּבֹו אין ׁשוה: מהל ׁשּלֹו, ּבּגלּגל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמהן
ּכמֹו אמׁש, מהלכֹו ּכמֹו הּיֹום, ּכמהלכֹו אּלא - ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָּכבדּות
ׁשל  וגלּגּלֹו ויֹום. יֹום ּבכל מהלכֹו ּכמֹו למחר, ְְְְְֲֲֶַַַַָָָָָָמהלכֹו
אין  העֹולם, את מּקיף ׁשהּוא ּפי על אף מהם, אחד ִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל

ּבאמצעֹו. ְְֶֶָָָהארץ
.ãéּתער אם ,המזלות]לפיכ לגלגל ביחס [תשווה ְֲִִַָֹ

ׁשהארץ  העֹולם את הּמּקיף לּגלּגל מהם אחד ּכל ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמהל
הּמּזלֹות ּגלּגל ׁשהּוא קנט]ּבאמצעֹו, בעמוד ערכו -[ראה ְְְֶֶַַַַָָ

הּמּזלֹות  ּבגלּגל זה ּביֹום מהלכֹו ונמצא הּלּוכֹו, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָיׁשּתּנה
למחר. מהלכֹו על אֹו אמׁש מהלכֹו על יֹותר אֹו ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָּפחֹות

.åè הּירח אֹו הּׁשמׁש אֹו הּכֹוכב ׁשּמהּל הּׁשוה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמהל
'הּמהל 'אמצע הּנקרא הּוא בעמוד ּבגלּגּלֹו, ערכו [ראה ְְְְֲִֶַַַַַַָָ

ּפעמים קא] ׁשהּוא הּמּזלֹות ּבגלּגל ׁשּיהיה והּמהל ;ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ
האמּתי הּמהל הּוא - חסר ּופעמים ערכו יֹותר [ראה ְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

קא] הּירח בעמוד מקֹום אֹו הּׁשמׁש מקֹום יהיה ּובֹו ,ְְְִֵֶֶֶַַַָ
ֲִִָהאמּתי.

.æè ּבהלכֹות מבארים ׁשאנּו הּדרכים ׁשאּלּו אמרנּו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּכבר
,לפיכ ּבלבד; הּירח ראּית לחׁשּבֹון אּלא אינן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּלּו,

העּקר יתחיל עׂשינּו שממנו הרמב"ם מתקופת [תאריך ִִָָָ
מּתחּלת החשבון] זה, לחׁשּבֹון לעֹולם מתחילין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָׁשּמּמּנּו

- זֹו מּׁשנה ניסן לחדׁש ׁשליׁשי יֹום ׁשּיֹומֹו חמיׁשי ְְֲִִִִִִֵֶֶָָָֹליל
ׁשהיא  וׁשּׁשים, מאתים מּמחזֹור עׂשרה ׁשבע ׁשנת ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשהיא
אלפים  וארּבעת מאֹות ּותׁשע ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹׁשנת
ואלף  מאֹות וארּבע ּוׁשמֹונים ּתׁשע ׁשנת ׁשהיא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָליצירה,
ּבית  לחרּבן ואלף ּומאה ּתׁשע ׁשנת ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻלׁשטרֹות,
העּקר' 'ׁשנת אֹותּה קֹוראים ׁשאנּו הּׁשנה היא וזֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשני.

זה. ְְֶֶּבחׁשּבֹון
.æéּבארץ אּלא ּתהיה לא ׁשהראּיה ּכמֹוּולפי יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

עיר  על ּבנּויים זה חׁשּבֹון ּדרכי ּכל עׂשינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו,
ׁשּׁשה  ּבכמֹו אֹותּה הּסֹובבין הּמקֹומֹות ולׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַָָָָירּוׁשלים,
ּובאים  ּתמיד, הּירח את רֹואין ׁשּבהם - ימים ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשבעה

הּקו  מּתחת נֹוטה הּוא זה ּומקֹום ּדין. ּבבית ְְִִִִֵֶֶַַַַָּומעידים
ּבכמֹו צפֹונית, רּוח ּכנגד העֹולם ּבאמצע המסּבב ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשוה
ּתׁשע  ועד ּוׁשלׁשים, חמׁש עד - מעלֹות ּוׁשלׁשים ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹֹׁשּתים

הּיּׁשּוב מאמצע נֹוטה הּוא וכן ערכו ועׂשרים; [ראה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַ
קנט] ועׂשרים בעמוד ארּבע ּבכמֹו מערב, רּוח ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָּכנגד

ועׂשרים. אחת ועד ועׂשרים, ׁשבע עד - ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַמעלֹות

ה'תשע"ה  תמוז ה' שני יום

יב  ¤¤ּפרק
.à ארּבע ׁשהּוא אחד, ּביֹום האמצעי הּׁשמׁש ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהל

ׁשנּיֹות  ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים ּתׁשעה ׁשעֹות, ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָועׂשרים
ּתׁשע  ימים, ּבעׂשרה מהלכּה נמצא נט"ח. סימנם -ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָ
- ׁשנּיֹות ועׂשרים וׁשלׁש חלקים וחמּׁשים ואחד ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹמעלֹות
ׁשמֹונה  יֹום, ּבמאה מהלכּה ונמצא כ"ג. נ"א ט' ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָסימנם
וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ְְְְְֲֲִִִִַָָָֹֹֹותׁשעים
ׁשארית  ונמצא נ"ג. ל"ג צ"ח סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְֲִִִִִִֵַָָָוחמּׁשים
מאֹות  ׁשלׁש ּכל ׁשּתׁשלי אחר יֹום, ּבאלף ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹמהלכּה
וׁשּׁשים  וחמׁש מאתים ׁשּבארנּו, ּכמֹו מעלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָוׁשּׁשים
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה ְְְֲֲֲִִִִִַַָָֹמעלֹות
ּבעׂשרת  מהלכּה ׁשארית ונמצא נ'. ל"ח רס"ה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם
ועׂשרים  ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים ׁשׁש מאה יֹום, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹאלפים
ועל  כ'. כ"ח קל"ו סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים ְְְְֲִִִִֶַָָָחלקים
ׁשּתרצה; מנין לכל מהלכּה ותֹוציא ּתכּפל הּזה, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּדר
למהלכּה אצל ידּועים סימנין לעׂשֹות ּתרצה אם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָוכן
ּתעׂשה. - עׂשרה עד ּולארּבעה, ולׁשלׁשה, ימים, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹלׁשני
למהלכּה מּוכנין ידּועים סימנין ל להיֹות ּתרצה אם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָוכן
ּתעׂשה; - מאה עד ּולארּבעים, ולׁשלׁשים, יֹום, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹלעׂשרים
אחד. יֹום מהל ׁשּידעּת מאחר וידּוע, הּוא ּגלּוי ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָודבר
אמצע  מהל ,אצל וידּוע מּוכן להיֹות הּוא ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָוראּוי

קנט]הּׁשמׁש בעמוד ערכו יֹום,[ראה ועׂשרים לתׁשעה ְְְְִִֶֶֶַָ
ׁשנת  ימי ׁשהם יֹום, וחמּׁשים וארּבעה מאֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹולׁשלׁש
'ׁשנה  הּנקראת והיא - ּכסדרם ׁשחדׁשיה ּבזמן ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּלבנה
יהיה  מּוכנין, אּלּו אמצעּיֹות ל ׁשּיהיּו ׁשּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָסדּורה';
ועׂשרים  ׁשּתׁשעה לפי הּירח, לראּית עלי קל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהחׁשּבֹון
חדׁש ׁשל הראּיה ליל עד הראּיה מּליל ּגמּורים ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹיֹום
ועׂשרים  מּתׁשעה ּפחֹות אין וחדׁש חדׁש ּבכל וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹהּבא;
אּלא  החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל חפצנּו ׁשאין יתר, ולא ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹיֹום
עד  זה חדׁש ׁשל הראּיה מּליל וכן ּבלבד. הראּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלדעת
אֹו סדּורה ׁשנה הּבאה, לּׁשנה החדׁש לאֹותֹו הראּיה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָֹליל
הּׁשמׁש ּומהל וׁשנה. ׁשנה ּבכל וכן אחד; ויֹום ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשנה
מעלֹות  ועׂשרים ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהאמצעי
ל"ה  כ"ח סימנן - אחת ּוׁשנּיה חלקים ּוׁשלׁשים ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָֹוחמּׁשה
ּוׁשמֹונה  מאֹות ׁשלׁש סדּורה, לׁשנה ּומהלכּה ְְְְֲֵֶַָָָָָֹא';
עׂשרה  וחמׁש חלקים וחמּׁשים וחמּׁשה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָוארּבעים

ט"ו. נ"ה שמ"ח סימנן - ְִִָָׁשנּיֹות
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יא  ¤¤ּפרק
.à מחּׁשבין היּו ּדין ׁשּבית אּלּו, ּבהלכֹות ׁשאמרנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי

יראה לא אֹו הּירח יראה אם ויֹודעים [בליל ּבדקּדּוק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּתאב שלושים] ולּבֹו נכֹונה ׁשרּוחֹו מי ׁשּכל ידענּו -ְְְִִֵֶֶַָָָָ

הּסֹודֹות על ולעמד החכמֹות העיבור]לדברי יתאּוה [של , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹ
אדם  ׁשּידע עד - ּבהם ׁשּמחּׁשבין הּדרכים אֹותן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלידע

יראה. לא אֹו זה, ּבליל הּירח יראה ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאם
.á חכמי ּבין ּגדֹולֹות מחלֹוקֹות ּבהם יׁש החׁשּבֹון, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָודרכי

הּתקּופֹות חׁשּבֹון על ׁשחקרּו הּקדמֹונים [זמן הּגֹוים ְְְְִִֶֶַַַַַָ
השמש] ומתמטיקה]והּגימטרּיֹותהקפת ואנׁשים [הנדסה . ְְֲִִִַַַָ

ּדברים  מהם ונתעּלמּו ּבהם, נׁשּתּבׁשּו ּגדֹולים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָחכמים
ּפגע  ולא הרּבה, ׁשּמדקּדק מי ויׁש ספקֹות; להם ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹונֹולדּו
ּבמים  צלל אּלא הּירח, ראּית ּבחׁשּבֹון הּנכֹונה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבּדר

ּבידֹו. חרׂש והעלה ְְֱִִֶֶֶַָָאּדירים,
.â נֹודע והחקירֹות, הּבדיקֹות ורב הּימים אר ְְְְֲִִִִֶַַַַָֹֹּולפי

לנּו ׁשּיׁש ועֹוד, זה; חׁשּבֹון ּדרכי החכמים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלמקצת
נכּתבּו ׁשּלא ּוראיֹות החכמים מּפי קּבלֹות אּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹּבעּקרים
ּכׁשר  הּדברים, אּלּו ּכל ּומּפני לּכל. הידּועים ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּבּספרים
מי  לכל נכֹון ׁשּיהיה ּכדי זה, חׁשּבֹון ּדרכי לבאר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבעיני

אֹותּה. לעׂשֹות הּמלאכה אל לקרבה לּבֹו ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָׁשּמלאֹו
.ãאנּו ׁשאין מּפני ,ּבעיני קּלים אּלּו ּדרכים יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואל

רחֹוקים  ּדרכים הּדרכים, ׁשאּלּו הּזה; ּבּזמן להם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצריכין
העּבּור סֹוד והּוא הם, קנט]ועמּקים בעמוד ערכו [ראה ְֲִִֵַָֻ

מֹוסרין  ואינן אֹותֹו, יֹודעים הּגדֹולים החכמים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָׁשהיּו
א  נבֹונים. לסמּוכים אּלא אדם לכל החׁשּבֹון אֹותֹו זה בל ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ

ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו הראּיה על לקּבע ּדין ּבית ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבזמן
סֹופֹו, עד מּגיעין רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות אפּלּו ֲִִִִֵֶַַַַָהּיֹום,

ימים. ארּבעה ְְִִַָָָָֹּבׁשלׁשה
.ä יׂשראל מחכמי אֹו האּמֹות, מחכמי חכם יתּבֹונן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמא

ּבהן  מחּׁשב ׁשאני אּלּו ּבדרכים יון, חכמת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּלמדּו
הּדרכים, ּבמקצת מעט קרּוב ויראה - הּירח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלראּית
ׁשּיׁש ידענּו ולא זה ּדבר מּמּנּו ׁשּנתעּלם ּדעּתֹו על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹויעלה
ּכל  אּלא - ּדעּתֹו על זה יעלה אל קרּוב. הּדר ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבאֹותּה
הּגימטרּיֹות  ּבעּקרי ׁשּידענּו מּפני ּבֹו, ּדקּדקנּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדבר

מפסיד [החשבונות] זה ּדבר ׁשאין ּברּורֹות, ְְְִִֵֶֶַָָָּבראיֹות
ּדקּדקנּו לא לפיכ לֹו; חֹוׁשׁשין ואין הראּיה, ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָֹּבידיעת

ּבֹו.
.å מחׁשּבֹון מעט חּסרֹון הּדרכים מן ּבדר ּכׁשּיראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוכן

ּכנגּדֹו ׁשּיׁש לפי זה; עׂשינּו ּבכּונה - הּדר לאֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהראּוי

ּבדרכים  לאמּתֹו הּדבר ׁשּיצא עד אחרת, ּבדר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיתרֹון
האדם  יּבהל ׁשּלא ּכדי - אר חׁשּבֹון ּבלא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹֹקרֹובים
ׁשאין  החׁשּבֹונֹות ּברב אּלּו, ּבדברים רגיל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשאינֹו

הּירח. ּבראּית ְִִִִֵַַַָמֹועילין
.æ לכל ּתחּלה אֹותם לידע אדם ׁשּצרי ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָהעּקרים

ּבין  הראּיה, חׁשּבֹון לדרכי ּבין האצטגנינּות, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָחׁשּבֹונֹות
מאֹות  ּבׁשלׁש מחּלק הּגלּגל, הם: אּלּו - ּדברים ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹֻלׁשאר

מעלֹות קנט]וׁשּׁשים בעמוד ערכו ּומּזל [ראה מּזל ּכל ; ְֲִִַַַָָָ
וכל  טלה. מּזל מּתחּלת וההתחלה מעלֹות, ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשלׁשים

קנט]מעלה בעמוד ערכו חלקים;[ראה ׁשּׁשים ּומעלה, ֲֲֲִִִַַָָָ
ׁשּׁשים  ּוׁשנּיה, ׁשנּיה וכל ׁשנּיֹות; ׁשּׁשים וחלק, חלק ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָוכל
ׁשּתרצה. זמן ּכל ּותחּלק החׁשּבֹון, ּתדקּדק וכן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשליׁשּיֹות.

.çמקֹומֹו ּפלֹוני ׁשּכֹוכב ּבחׁשּבֹון ל יצא אם ,ְְְְְְִִִֶֶָָָָלפיכ
וארּבעים  חלקים ּוׁשלׁשים מעלֹות ּבׁשבעים ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָֹּבּגלּגל
מעלת  ּבחצי ּתאֹומים ּבמּזל הּוא זה ׁשּכֹוכב ּתדע ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשנּיֹות,
מעלֹות, ׁשלׁשים טלה ׁשּמּזל לפי - זה מּמּזל עׂשרה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹאחת
מּמּזל  ּומחצה מעלֹות עׂשר נׁשאר ׁשלׁשים, ׁשֹור ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָֹּומּזל

האחרֹון. הּמעלה מחצי ׁשנּיֹות וארּבעים ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָּתאֹומים,
.èּבּגל ּגל מקֹומֹו יצא אם קנט]וכן בעמוד ערכו [ראה ְְְִֵַַַָָ

ּבמּזל  זה ׁשּכֹוכב ּתדע מעלֹות, ועׂשרים מאֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבׁשלׁש
הּמנינֹות. ּבכל זֹו, ּדר ועל ּבֹו. מעלה ּבעׂשרים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּדלי
סרטן, ּתאֹומים, ׁשֹור, טלה, הּוא: ּכ הּמּזלֹות, ְְְִֵֶֶַַַָָָָוסדר
ּדגים. ּדלי, ּגדי, קׁשת, עקרב, מאזנים, ּבתּולה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹאריה,

.éאֹו לׁשארית ׁשארית ּכׁשּתקּבץ ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּבכל
מינֹו: עם מין ּכל ּתקּבץ - מנין על מנין ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּכׁשּתֹוסיף
והּמעלֹות  החלקים, עם והחלקים הּׁשנּיֹות, עם ְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַָָהּׁשנּיֹות
ׁשּׁשים, הּׁשנּיֹות מן ׁשּיתקּבץ זמן וכל הּמעלֹות. ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָעם
מן  ׁשּיתקּבץ וכל החלקים; על ותֹוסיף חלק ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּתׂשים
על  אֹותּה ותֹוסיף מעלה, אֹותֹו ּתׂשים - ׁשּׁשים ְֲֲִִִִִַַַָָָָהחלקים
מאֹות  ׁשלׁש אֹותן ּתׁשלי הּמעלֹות, ּוכׁשּתקּבץ ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹהּמעלֹות;
מאֹות  מּׁשלׁש והּנׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵַָֹֹוׁשּׁשים

לחׁשּבֹון. ׁשּתֹופסין הּוא ּולמּטה, ְְְְְִִִֶֶַָוׁשּׁשים
.àé- מּמנין מנין לגרע ּכׁשּתרצה ּכּלם, החׁשּבֹונֹות ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻוכל

מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על יתר אֹותֹו ׁשּגֹורעין זה יהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָאם
ׁשלׁש מּמּנּו ׁשּגֹורעין זה על ּתֹוסיף - אחד ּבחלק ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹאפּלּו
הּמנין  זה לגרע אפׁשר ׁשּיהא ּכדי מעלֹות, וׁשּׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמאֹות

ִֶמּמּנּו.
.áé מעלֹות מאתים לגרע החׁשּבֹון ׁשהצריכ הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכיצד?

מּמאה  מ', נ' ר' סימן ׁשנּיֹות, וארּבעים חלקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָוחמּׁשים
ל' כ' ק' סימנן ׁשנּיֹות, ּוׁשלׁשים חלקים ועׂשרים ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָֹמעלֹות
הּמעלֹות  יהיּו וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש הּמאה על ּתֹוסיף -ְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹ
מן  הּׁשנּיֹות לגרע ותתחיל וׁשּׁשים; מאֹות ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַֹארּבע
אפׁשר; אי מּׁשלׁשים, ארּבעים לגרע ּתבֹוא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹהּׁשנּיֹות.
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אֹותֹו ותעׂשה החלקים, עׂשרים מן אחד חלק ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּתרים
הּׁשנּיֹות  ונמצאּו הּׁשלׁשים, על ותֹוסיף ׁשנּיֹות, ְְְְְְְִִִִִִִַַַֹׁשּׁשים
ׁשנּיֹות. חמּׁשים יּׁשאר הארּבעים, מהם ּתגרע ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָּתׁשעים;
חלקים, עׂשר מּתׁשעה חלקים החמּׁשים לגרע ְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָָֹֹותחזר
ואי  - ׁשנּיֹות ועׂשיתֹו אחד חלק מהם הרימֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּכבר
ּתרים  ,לפיכ עׂשר; מּתׁשעה חמּׁשים לגרע ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָָָָֹאפׁשר
חלקים, ׁשּׁשים אֹותּה ותעׂשה הּמעלֹות, מן אחת ְֲֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָמעלה
ּתׁשעה  החלקים ונמצאּו עׂשר, הּתׁשעה על ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָותֹוסיף
ועׂשרים  ּתׁשעה יּׁשאר החמּׁשים, מהן ּתגרע ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָוׁשבעים;
מאֹות  ארּבע מן מעלֹות הּמאתים לגרע ותחזר ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָֹֹחלקים.
אחת  מעלה הרימֹות ׁשּכבר מעלֹות, וחמּׁשים ְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָותׁשע
מעלֹות. וחמּׁשים ותׁשע מאתים יּׁשאר חלקים; ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָועׂשיתּה
ּבכל  זֹו, ּדר ועל נ'. כ"ט רנ"ט סימנֹו הּׁשאר, ְְְְְִִֶֶַַָָָָונמצא

והּירח, הּׁשמׁש וגרעֹון. ְְֵֵֵֶֶַַַָָָּגרעֹון
,(âé) ואחד אחד ּכל מהל - ּכֹוכבים הּׁשבעה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָוכן

ולא  קּלּות, לא ּבֹו אין ׁשוה: מהל ׁשּלֹו, ּבּגלּגל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמהן
ּכמֹו אמׁש, מהלכֹו ּכמֹו הּיֹום, ּכמהלכֹו אּלא - ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָּכבדּות
ׁשל  וגלּגּלֹו ויֹום. יֹום ּבכל מהלכֹו ּכמֹו למחר, ְְְְְֲֲֶַַַַָָָָָָמהלכֹו
אין  העֹולם, את מּקיף ׁשהּוא ּפי על אף מהם, אחד ִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל

ּבאמצעֹו. ְְֶֶָָָהארץ
.ãéּתער אם ,המזלות]לפיכ לגלגל ביחס [תשווה ְֲִִַָֹ

ׁשהארץ  העֹולם את הּמּקיף לּגלּגל מהם אחד ּכל ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמהל
הּמּזלֹות ּגלּגל ׁשהּוא קנט]ּבאמצעֹו, בעמוד ערכו -[ראה ְְְֶֶַַַַָָ

הּמּזלֹות  ּבגלּגל זה ּביֹום מהלכֹו ונמצא הּלּוכֹו, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָיׁשּתּנה
למחר. מהלכֹו על אֹו אמׁש מהלכֹו על יֹותר אֹו ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָּפחֹות

.åè הּירח אֹו הּׁשמׁש אֹו הּכֹוכב ׁשּמהּל הּׁשוה ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמהל
'הּמהל 'אמצע הּנקרא הּוא בעמוד ּבגלּגּלֹו, ערכו [ראה ְְְְֲִֶַַַַַַָָ

ּפעמים קא] ׁשהּוא הּמּזלֹות ּבגלּגל ׁשּיהיה והּמהל ;ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ
האמּתי הּמהל הּוא - חסר ּופעמים ערכו יֹותר [ראה ְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

קא] הּירח בעמוד מקֹום אֹו הּׁשמׁש מקֹום יהיה ּובֹו ,ְְְִֵֶֶֶַַַָ
ֲִִָהאמּתי.

.æè ּבהלכֹות מבארים ׁשאנּו הּדרכים ׁשאּלּו אמרנּו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּכבר
,לפיכ ּבלבד; הּירח ראּית לחׁשּבֹון אּלא אינן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּלּו,

העּקר יתחיל עׂשינּו שממנו הרמב"ם מתקופת [תאריך ִִָָָ
מּתחּלת החשבון] זה, לחׁשּבֹון לעֹולם מתחילין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָׁשּמּמּנּו

- זֹו מּׁשנה ניסן לחדׁש ׁשליׁשי יֹום ׁשּיֹומֹו חמיׁשי ְְֲִִִִִִֵֶֶָָָֹליל
ׁשהיא  וׁשּׁשים, מאתים מּמחזֹור עׂשרה ׁשבע ׁשנת ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשהיא
אלפים  וארּבעת מאֹות ּותׁשע ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹׁשנת
ואלף  מאֹות וארּבע ּוׁשמֹונים ּתׁשע ׁשנת ׁשהיא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָליצירה,
ּבית  לחרּבן ואלף ּומאה ּתׁשע ׁשנת ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻלׁשטרֹות,
העּקר' 'ׁשנת אֹותּה קֹוראים ׁשאנּו הּׁשנה היא וזֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשני.

זה. ְְֶֶּבחׁשּבֹון
.æéּבארץ אּלא ּתהיה לא ׁשהראּיה ּכמֹוּולפי יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

עיר  על ּבנּויים זה חׁשּבֹון ּדרכי ּכל עׂשינּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו,
ׁשּׁשה  ּבכמֹו אֹותּה הּסֹובבין הּמקֹומֹות ולׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַָָָָירּוׁשלים,
ּובאים  ּתמיד, הּירח את רֹואין ׁשּבהם - ימים ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשבעה

הּקו  מּתחת נֹוטה הּוא זה ּומקֹום ּדין. ּבבית ְְִִִִֵֶֶַַַַָּומעידים
ּבכמֹו צפֹונית, רּוח ּכנגד העֹולם ּבאמצע המסּבב ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשוה
ּתׁשע  ועד ּוׁשלׁשים, חמׁש עד - מעלֹות ּוׁשלׁשים ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹֹׁשּתים

הּיּׁשּוב מאמצע נֹוטה הּוא וכן ערכו ועׂשרים; [ראה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַ
קנט] ועׂשרים בעמוד ארּבע ּבכמֹו מערב, רּוח ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָּכנגד

ועׂשרים. אחת ועד ועׂשרים, ׁשבע עד - ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַמעלֹות

ה'תשע"ה  תמוז ה' שני יום

יב  ¤¤ּפרק
.à ארּבע ׁשהּוא אחד, ּביֹום האמצעי הּׁשמׁש ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהל

ׁשנּיֹות  ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים ּתׁשעה ׁשעֹות, ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָועׂשרים
ּתׁשע  ימים, ּבעׂשרה מהלכּה נמצא נט"ח. סימנם -ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָ
- ׁשנּיֹות ועׂשרים וׁשלׁש חלקים וחמּׁשים ואחד ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹמעלֹות
ׁשמֹונה  יֹום, ּבמאה מהלכּה ונמצא כ"ג. נ"א ט' ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָסימנם
וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ְְְְְֲֲִִִִַָָָֹֹֹותׁשעים
ׁשארית  ונמצא נ"ג. ל"ג צ"ח סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְֲִִִִִִֵַָָָוחמּׁשים
מאֹות  ׁשלׁש ּכל ׁשּתׁשלי אחר יֹום, ּבאלף ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹמהלכּה
וׁשּׁשים  וחמׁש מאתים ׁשּבארנּו, ּכמֹו מעלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָוׁשּׁשים
- ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה ְְְֲֲֲִִִִִַַָָֹמעלֹות
ּבעׂשרת  מהלכּה ׁשארית ונמצא נ'. ל"ח רס"ה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָסימנם
ועׂשרים  ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים ׁשׁש מאה יֹום, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹאלפים
ועל  כ'. כ"ח קל"ו סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים ְְְְֲִִִִֶַָָָחלקים
ׁשּתרצה; מנין לכל מהלכּה ותֹוציא ּתכּפל הּזה, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּדר
למהלכּה אצל ידּועים סימנין לעׂשֹות ּתרצה אם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָוכן
ּתעׂשה. - עׂשרה עד ּולארּבעה, ולׁשלׁשה, ימים, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹלׁשני
למהלכּה מּוכנין ידּועים סימנין ל להיֹות ּתרצה אם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָוכן
ּתעׂשה; - מאה עד ּולארּבעים, ולׁשלׁשים, יֹום, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹלעׂשרים
אחד. יֹום מהל ׁשּידעּת מאחר וידּוע, הּוא ּגלּוי ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָודבר
אמצע  מהל ,אצל וידּוע מּוכן להיֹות הּוא ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָוראּוי

קנט]הּׁשמׁש בעמוד ערכו יֹום,[ראה ועׂשרים לתׁשעה ְְְְִִֶֶֶַָ
ׁשנת  ימי ׁשהם יֹום, וחמּׁשים וארּבעה מאֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹולׁשלׁש
'ׁשנה  הּנקראת והיא - ּכסדרם ׁשחדׁשיה ּבזמן ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּלבנה
יהיה  מּוכנין, אּלּו אמצעּיֹות ל ׁשּיהיּו ׁשּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָסדּורה';
ועׂשרים  ׁשּתׁשעה לפי הּירח, לראּית עלי קל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהחׁשּבֹון
חדׁש ׁשל הראּיה ליל עד הראּיה מּליל ּגמּורים ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹיֹום
ועׂשרים  מּתׁשעה ּפחֹות אין וחדׁש חדׁש ּבכל וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹהּבא;
אּלא  החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל חפצנּו ׁשאין יתר, ולא ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹיֹום
עד  זה חדׁש ׁשל הראּיה מּליל וכן ּבלבד. הראּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלדעת
אֹו סדּורה ׁשנה הּבאה, לּׁשנה החדׁש לאֹותֹו הראּיה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָֹליל
הּׁשמׁש ּומהל וׁשנה. ׁשנה ּבכל וכן אחד; ויֹום ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשנה
מעלֹות  ועׂשרים ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהאמצעי
ל"ה  כ"ח סימנן - אחת ּוׁשנּיה חלקים ּוׁשלׁשים ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָֹוחמּׁשה
ּוׁשמֹונה  מאֹות ׁשלׁש סדּורה, לׁשנה ּומהלכּה ְְְְֲֵֶַָָָָָֹא';
עׂשרה  וחמׁש חלקים וחמּׁשים וחמּׁשה מעלֹות ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָוארּבעים

ט"ו. נ"ה שמ"ח סימנן - ְִִָָׁשנּיֹות
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.á'הּׁשמׁש ּב'גלּגל יׁש אחת בעמוד נקּדה ערכו [ראה ְְְֵֶֶַַַַַָֻ
ׁשּיהיה קנט] ּבעת ּכֹוכבים, הּׁשבעה ּגלגּלי ּבׁשאר וכן ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ואֹותּה מאדֹו; ּכל הארץ מעל ּגבֹוּה יהיה ּבּה, ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּכֹוכב
הּירח, מן חּוץ הּכֹוכבים ּוׁשאר הּׁשמׁש ּגלּגל ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּנקּדה
מעלה  ּבקרּוב, ׁשנה ׁשבעים ּבכל ּומהלכּה ּבׁשוה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָסֹובבת

הּׁשמׁש ּגבּה 'ּגבּה'. הּנקראת היא זֹו, ּונקּדה [ראה אחת. ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֻ
קנט] בעמוד ׁשנּיה ערכו ימים, עׂשרה ּבכל מהלכּה -ְְֲֲִִַָָָָָָָ

נמצא  ׁשליׁשּיֹות; ׁשלׁשים ׁשהיא ׁשנּיה, וחצי ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָֹאחת
ּבאלף  ּומהלכֹו ׁשנּיֹות, עׂשרה חמׁש יֹום, ּבמאה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהלכֹו
ּבעׂשרת  ּומהלכֹו ׁשנּיֹות; ּוׁשלׁשים חלקים ׁשני ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָֹיֹום,
מהלכֹו ונמצא חלקים. ועׂשרים חמּׁשה יֹום, ְְְְֲֲֲֲִִִִִֶַָָָָָאלפים
ּבׁשנה  ּומהלכֹו ׁשנּיֹות; ארּבע יֹום, ועׂשרים ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָלתׁשעה
ׁשהעּקר  אמרנּו, ּכבר ׁשנּיֹות. וחמּׁשים ׁשלׁש ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹסדּורה,
חמיׁשי  ליל מּתחּלת הּוא זה, ּבחׁשּבֹון ההתחלה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמּמּנּו
ּותׁשע  ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה מּׁשנת ניסן לחדׁש ׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹֹׁשּיֹומֹו
ּבמהלכּה הּׁשמׁש ּומקֹום ליצירה. אלפים וארּבעת ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָמאֹות
חלקים  ּוׁשלׁשה מעלֹות ּבׁשבע הּזה, ּבעּקר היה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהאמצעי
ל"ב; ג' ז' סימנן - טלה מּמּזל ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ְְְִִִִִֶַַַָָָֹּוׁשּתים
ועׂשרים  ּבׁשׁש זה, ּבעּקר היה הּׁשמׁש ּגבּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּומקֹום
מּמּזל  ׁשנּיֹות ּוׁשמֹונה חלקים וארּבעים וחמּׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָמעלֹות
מקֹום  לידע ּכׁשּתרצה ח'. מ"ה כ"ו סימנם - ְְְְִִִֵֶֶַָָּתאֹומים
מנין  ּתּקח ׁשּתרצה, זמן ּבכל האמצעי ּבמהלכּה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמׁש
ותֹוציא  ׁשּתרצה, הּיֹום עד העּקר יֹום ׁשּמּתחּלת ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּימים
ׁשהֹודענּו; הּסימנין מן הּימים ּבאֹותן האמצעי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָמהלכּה
מינֹו. עם מין ּכל ּותקּבץ העּקר, על הּכל ְְִִִִִֵַַַָָָֹותֹוסיף
לאֹותֹו האמצעי ּבמהלכּה הּׁשמׁש מקֹום הּוא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָוהּיֹוצא,
האמצעי  הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּיֹום.
ּתּמּוז  לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה ׁשּיֹומֹו הּׁשּבת ליל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבתחּלת
מּיֹום  הּימים מנין מצינּו - העּקר ׁשנת ׁשהיא זֹו, ְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָמּׁשנה
הּׁשמׁש מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה יֹום ּתחּלת עד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהעּקר
ׁשהּוא  יֹום, למאה מהלכּה אמצע לקחנּו יֹום; מאה ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָּבֹו,
יצא  ל"ב. ג' ז' ׁשהּוא העּקר, על והֹוספנּו נ"ג, ל"ג ְְִֶַַָָָָצ"ח
ּוׁשלׁשים  וׁשבעה מעלֹות וחמׁש מאה החׁשּבֹון, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹמן
כ"ה; ל"ז ק"ה סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים וחמׁש ְְְְֲִִִִֵֶָָָָחלקים
ּבמּזל  זה, ליל ּבתחּלת אמצעי ּבמהל מקֹומּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָונמצא
חלקים  ּוׁשלׁשים וׁשבעה ּבֹו מעלֹות עׂשרה ּבחמׁש ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹסרטן

זה,מּמע  ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא והאמצע עׂשרה. ׁשׁש לת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ׁשקיעת  קדם אֹו ּבׁשוה, הּלילה ּבתחּלת יהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּפעמים
זה  ודבר ּבׁשעה; החּמה ׁשקיעת אחר אֹו ּבׁשעה, ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָָהחּמה
אנּו ׁשהרי הראּיה, ּבחׁשּבֹון ּבּׁשמׁש לֹו ּתחּוׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹלא

זה קרּוב בחשבון]מׁשלימים לאמצע ['מעגלים' ּכׁשּנחׁשב ְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹ
ׁשּתרצה, עת לכל ּתמיד ּתעׂשה הּזאת הּדר ועל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּירח.
ותֹוסיף  הּׁשארית ּכל ׁשּתקּבץ - ׁשנים אלף אחר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואפּלּו
ּבאמצע  ּתעׂשה וכן האמצעי; הּמקֹום ל יצא העּקר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעל
מהלכֹו ׁשּתדע מאחר - וכֹוכב ּכֹוכב ּכל ּובאמצע ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּירח,
ּתתחיל, ׁשּמּמּנּו העּקר ותדע הּוא, ּכּמה אחד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּביֹום

על  ותֹוסיף ׁשּתרצה והּימים הּׁשנים לכל מהלכֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּותקּבץ
ּתעׂשה  וכן אמצעי. ּבמהל מקֹומֹו ל ויצא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהעּקר,
הּׁשנים  אֹו הּימים ּבאֹותם מהלכֹו ּתֹוסיף - הּׁשמׁש ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹּבגבּה
הּיֹום  לאֹותֹו הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ל יצא העּקר, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹעל
ׁשּתתחיל  אחר עּקר ל לעׂשֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּתרצה.
ּכדי  זֹו, ּבׁשנה מּמּנּו ׁשהתחלנּו זה מעּקר חּוץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָמּמּנּו
ּבתחּלת  אֹו ידּוע, מחזֹור ׁשנת ּבתחּלת עּקר אֹותֹו ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשּיהיה
להיֹות  ּתרצה ואם .ּביד הרׁשּות - הּמאֹות מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָמאה
אֹו זה, עּקר קדם ׁשעברּו מּׁשנים מּמּנּו ׁשּתתחיל ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹהעּקר
היא  ּכיצד ידּועה. הּדר - זה מעּקר ׁשנים ּכּמה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלאחר
ּומהלכּה סדּורה, לׁשנה הּׁשמׁש מהל ידעּת ּכבר ?ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּדר
ידּוע, ודבר אחד. ליֹום ּומהלכּה יֹום, ועׂשרים ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָלתׁשעה
יֹום  הּסדּורה על יתרה היא ׁשלמים, ׁשחדׁשיה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּׁשנה
הּסדּורה  מן חסרה היא חסרין, ׁשחדׁשיה והּׁשנה ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד;
ּכסדרן, חדׁשיה יהיּו אם המעּברת, והּׁשנה אחד. ְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻיֹום
היּו ואם יֹום; ׁשלׁשים הּסדּורה הּׁשנה על יתרה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּתהיה
ּוׁשלׁשים  אחד הּסדּורה על יתרה היא ׁשלמים, ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹחדׁשיה
הּסדּורה  על יתרה היא חסרין, חדׁשיה היּו ואם ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָיֹום;

ּו יֹום. ועׂשרים האּלּוּתׁשעה הּדברים ׁשּכל מאחר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הּׁשנים  לכל הּׁשמׁש אמצע מהל ּתֹוציא ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָידּועים,
ל יצא - ׁשעׂשינּו העּקר על ותֹוסיף ׁשּתרצה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהּימים
אֹותֹו ותעׂשה הּבאֹות, מּׁשנים ׁשּתרצה לּיֹום ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאמצעּה
העּקר  מן ׁשהֹוצאת האמצע ּתגרע אֹו עּקר; ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּיֹום
ׁשעברּו, מּׁשנים ׁשּתרצה לּיֹום העּקר ל ויצא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשעׂשינּו,
הּירח  ּבאמצע ּתעׂשה וכזה עּקר. אמצע אֹותֹו ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָותעׂשה
ל נתּבאר ּוכבר .ל ידּועים יהיּו אם הּכֹוכבים, ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָּוׁשאר
יֹום  לכל הּׁשמׁש אמצע ׁשּתדע ׁשּכׁשם ּדברינּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמּכלל
יֹום  לכל אמצעּה ּתדע ּכ הּבאים, מּימים ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּתרצה

ׁשעברּו. מּימים ְְִִִֶֶֶָָׁשּתרצה

ה'תשע"ה  תמוז ו' שלישי יום

יג  ¤¤ּפרק
.àהאמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ּתרצה ערכו אם [ראה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָ

קנט] מקֹומּהבעמוד ּתחּלה ּתֹוציא ׁשּתרצה, יֹום ְְְְִִִֶֶָָָּבכל
קנט]האמצעי בעמוד ערכו הּדר[ראה על הּיֹום לאֹותֹו ְְִֶֶֶַַַָָ

ּגבּה מקֹום ותגרע הּׁשמׁש, ּגבּה מקֹום ותֹוציא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשּבארנּו,
הּנקרא  הּוא והּנׁשאר, האמצעי. הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש

הּׁשמׁש' קנט]'מסלּול בעמוד ערכו .[ראה ְֶֶַַ
.á יהיה אם הּׁשמׁש: מסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָותראה

מנת  ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות ְְְְֲִִִֵַַַַַָָהּמסלּול
קנט]הּמסלּול בעמוד ערכו הּׁשמׁש[ראה מּמקֹום ְְִֶֶַַַ

ּוׁשמֹונים  מאה על יֹותר הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהאמצעי;
על  הּמסלּול מנת ּתֹוסיף וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש עד ְְְְֲִִִֵַַַַַַֹמעלֹות
עליו  ׁשּתֹוסיף אחר ּׁשּיהיה ּומה האמצעי. הּׁשמׁש ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמקֹום

האמּתי. הּמקֹום הּוא מּמּנּו, ּתגרע ְֲִִִִֶַַָָאֹו
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.âמאה הּמסלּול יהיה ׁשאם אֹוודע, ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
הּמקֹום  יהיה אּלא מנה, לֹו אין - וׁשּׁשים מאֹות ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשלׁש

האמּתי. הּמקֹום הּוא ְֲִִִֶַָָָָהאמצעי
.ã עׂשר הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת היא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָוכּמה

עׂשרים  יהיה ואם חלקים; עׂשרים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָמעלֹות,
ׁשלׁשים  יהיה ואם חלקים; ארּבעים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹמעלֹות,
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָמעלֹות,
עׂשר  וחמּׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָארּבעים
מעלה  מנתֹו ּתהיה מעלֹות, חמּׁשים יהיה ואם ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;
מעלֹות, ׁשּׁשים יהיה ואם חלקים; ועׂשרים ותׁשעה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָאחת
ואם  חלקים; וארּבעים ואחד אחת מעלה מנתֹו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָּתהיה
ואחד  אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשבעים ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָיהיה
מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשמֹונים יהיה ואם חלקים; ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַָָוחמּׁשים
ּתׁשעים  יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וׁשבעה אחת ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָָמעלה
וחמּׁשים  ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָמעלֹות,
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה מאה, יהיה ואם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָחלקים;
ּתהיה  ועׂשר, מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּוׁשמֹונה
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹמנתֹו
וחמּׁשה  אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ועׂשרים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָמאה
מנתֹו ּתהיה ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹוארּבעים
מאה  יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה אחת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמעלה
חלקים; עׂשר ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָוארּבעים,
וחלק  אחת מעלה מנתֹו ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואם
ׁשנים  מנתֹו ּתהיה וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָאחד;
מנתֹו ּתהיה וׁשבעים, מאה יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָוארּבעים
ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים מאה יהיה ואם חלקים; ועׂשרים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָאחד
האמצעי, הּׁשמׁש מקֹום אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו מנה לֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאין

האמּתי. מקֹומּה ְֲִִָָהּוא
.ä ע יֹותר הּמסלּול ּתגרע היה - מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה ל ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ

ּכיצד? מנתֹו. ותדע מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹאֹותֹו
מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹהרי
ּוכבר  מעלֹות; וׁשּׁשים מאה יּׁשאר וׁשּׁשים, ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָמאֹות
וארּבעים  ׁשנים מעלֹות, וׁשּׁשים מאה ׁשּמנת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהֹודענּו,

חלקים. וארּבעים ׁשנים הּמאתים, מנת וכן - ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָחלקים
.å ּתגרע - מעלֹות מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול היה אם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹוכן

ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים; יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹאֹותֹו
וארּבעים  ואחד אחת מעלה מעלֹות, ׁשּׁשים ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָׁשּמנת
ּדר ועל מעלֹות. מאֹות הּׁשלׁש מנת היא וכן - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹחלקים

ּומנין. מנין ּבכל ְְְִִָָָזֹו,
.æ ּוכבר - מעלֹות וׁשּׁשים חמׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָהרי

וארּבעים  ואחד אחת מעלה היא הּׁשּׁשים, ׁשּמנת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָידעּת
וחמּׁשים  ואחד אחת מעלה היא הּׁשבעים, ּומנת ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָחלק,
ּולפי  חלקים, עׂשרה הּמנֹות ׁשּתי ּבין נמצא ְְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָָחלקים;
ויהיה  - אחד חלק מעלה לכל יהיה הּמעלֹות ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָחׁשּבֹון
וׁשּׁשה  אחת מעלה וׁשּׁשים, חמׁש ׁשהּוא הּמסלּול ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָמנת

חלקים. ְְֲִִַָָוארּבעים

.çמנתֹו היתה וׁשּׁשים, ׁשבע הּמסלּול היה אּלּו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָוכן
ּתעׂשה  זֹו ּדר ועל חלק. וארּבעים ּוׁשמֹונה אחת ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמעלה
ּבין  העׂשרֹות, עם אחדים ּבמנינֹו ׁשּיהיה מסלּול ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָּבכל

הּירח. ּבחׁשּבֹון ּבין הּׁשמׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָּבחׁשּבֹון
.è האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

מּׁשנה  ּתּמּוז לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה הּׁשּבת ליל ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבתחּלת
וסימנֹו הּזאת, לעת ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא - ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹזֹו
הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותֹוציא ׁשּבארנּו; ּכמֹו כ"ה ל"ז ְְְְִֵֶֶֶַַַֹק"ה

י  הּזאת, מקֹום לעת ותגרע כ"ג. מ"ה פ"ו סימנֹו ל צא ְְְְִִֵֵֵַַָָֹ
עׂשרה  ׁשמֹונה הּמסלּול ל יצא האמצעי, מן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּגבּה
סימנם  - ׁשנּיֹות ּוׁשּתי חלקים וחמּׁשים ּוׁשנים ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָמעלֹות
אּלא  החלקים, על מסלּול ּבכל ּתקּפיד ואל ב'. נ"ב ְְְְֲִִֶַַַַַָָָי"ח
היּו ואם אליהם; ּתפנה אל מּׁשלׁשים ּפחֹות יהיּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹאם
ותֹוסיף  אחת, מעלה אֹותם ּתחּׁשב יֹותר, אֹו ְְְֲִִֵֵַַַַָָֹׁשלׁשים
זה  מסלּול יהיה ,לפיכ הּמסלּול. מעלֹות מנין על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָאֹותּה
ׁשּבארנּו הּדר על מנתֹו ותהיה מעלֹות, עׂשרה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּתׁשע

חלקים. ּוׁשלׁשים ְְֲִִָָֹׁשמֹונה
.é,ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות היה הּזה ׁשהּמסלּול ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּולפי

מאמצע  חלקים ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשהיא הּמנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּתגרע
וחמּׁשים  ותׁשעה מעלֹות וארּבע מאה יּׁשאר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשמׁש,
כ"ה. נ"ט ק"ד סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים וחמׁש ְְְְֲִִִִֵֶָָָָחלקים
ּבמּזל  זה, ליל ּבתחּלת האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָונמצא
ּתפנה  ואל ׁשנּיֹות. ּפחֹות ּבֹו, מעלֹות עׂשרה ּבחמׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָסרטן
הּירח, ּבמקֹום ולא הּׁשמׁש, ּבמקֹום לא ּכלל, הּׁשנּיֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹאל
החלקים  על חקר אּלא - הראּיה חׁשּבֹונֹות ּבׁשאר ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹולא
אֹותם  עׂשה לׁשלׁשים, קרֹוב הּׁשנּיֹות יהיּו ואם ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹּבלבד;

החלקים. על והֹוסיפֹו ְֲִִֵֶַַָחלק
.àé ּתדע ׁשּתרצה, עת ּבכל הּׁשמׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומאחר

ּתקּופֹות  ּבין ׁשּתרצה, ּתקּופה ּכל האמּתי הּתקּופה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָיֹום
ּתקּופֹות  ּבין התחלנּו, ׁשּמּמּנּו זה עּקר אחר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהּבאֹות

קדמֹונּיֹות. מּׁשנים ְְִִִֶַָָׁשעברּו

ה'תשע"ה  תמוז ז' רביעי יום

יד  ¤¤ּפרק
.àעצמֹו הּירח - לֹו יׁש אמצעּיים מהלכים ׁשני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּירח,

קטן ּבגלּגל ּומהלכֹומסּבב העֹולם, את מּקיף ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
'אמצע  נקרא הּקטן הּגלּגל ּבאֹותֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהאמצעי

קנט]הּמסלּול' בעמוד ערכו עצמֹו[ראה הּקטן והּגלּגל ; ְְְְַַַַַַַָָ
אמצעי  ּומהל העֹולם, את הּמּקיף ּגדֹול ּבגלּגל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמסּבב
את  הּמּקיף הּגדֹול הּגלּגל ּבאֹותֹו הּקטן ּגלּגל ׁשל ְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָָזה

הּירח' 'אמצע הּנקרא הּוא בעמוד העֹולם, ערכו [ראה ְְִֵֶַַַַָָָָ
עׂשרה קנט] ׁשלׁש אחד, ּביֹום הּירח אמצע מהל .ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

סימנם  - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וחמׁש חלקים ועׂשרה ְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָֹמעלֹות
ל"ה. י' י"ג

.á ּוׁשלׁשים ואחת מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹנמצא
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.á'הּׁשמׁש ּב'גלּגל יׁש אחת בעמוד נקּדה ערכו [ראה ְְְֵֶֶַַַַַָֻ
ׁשּיהיה קנט] ּבעת ּכֹוכבים, הּׁשבעה ּגלגּלי ּבׁשאר וכן ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ואֹותּה מאדֹו; ּכל הארץ מעל ּגבֹוּה יהיה ּבּה, ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּכֹוכב
הּירח, מן חּוץ הּכֹוכבים ּוׁשאר הּׁשמׁש ּגלּגל ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּנקּדה
מעלה  ּבקרּוב, ׁשנה ׁשבעים ּבכל ּומהלכּה ּבׁשוה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָסֹובבת

הּׁשמׁש ּגבּה 'ּגבּה'. הּנקראת היא זֹו, ּונקּדה [ראה אחת. ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֻ
קנט] בעמוד ׁשנּיה ערכו ימים, עׂשרה ּבכל מהלכּה -ְְֲֲִִַָָָָָָָ

נמצא  ׁשליׁשּיֹות; ׁשלׁשים ׁשהיא ׁשנּיה, וחצי ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָֹאחת
ּבאלף  ּומהלכֹו ׁשנּיֹות, עׂשרה חמׁש יֹום, ּבמאה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהלכֹו
ּבעׂשרת  ּומהלכֹו ׁשנּיֹות; ּוׁשלׁשים חלקים ׁשני ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָֹיֹום,
מהלכֹו ונמצא חלקים. ועׂשרים חמּׁשה יֹום, ְְְְֲֲֲֲִִִִִֶַָָָָָאלפים
ּבׁשנה  ּומהלכֹו ׁשנּיֹות; ארּבע יֹום, ועׂשרים ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָלתׁשעה
ׁשהעּקר  אמרנּו, ּכבר ׁשנּיֹות. וחמּׁשים ׁשלׁש ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹסדּורה,
חמיׁשי  ליל מּתחּלת הּוא זה, ּבחׁשּבֹון ההתחלה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמּמּנּו
ּותׁשע  ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה מּׁשנת ניסן לחדׁש ׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹֹׁשּיֹומֹו
ּבמהלכּה הּׁשמׁש ּומקֹום ליצירה. אלפים וארּבעת ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָמאֹות
חלקים  ּוׁשלׁשה מעלֹות ּבׁשבע הּזה, ּבעּקר היה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהאמצעי
ל"ב; ג' ז' סימנן - טלה מּמּזל ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ְְְִִִִִֶַַַָָָֹּוׁשּתים
ועׂשרים  ּבׁשׁש זה, ּבעּקר היה הּׁשמׁש ּגבּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּומקֹום
מּמּזל  ׁשנּיֹות ּוׁשמֹונה חלקים וארּבעים וחמּׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָמעלֹות
מקֹום  לידע ּכׁשּתרצה ח'. מ"ה כ"ו סימנם - ְְְְִִִֵֶֶַָָּתאֹומים
מנין  ּתּקח ׁשּתרצה, זמן ּבכל האמצעי ּבמהלכּה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמׁש
ותֹוציא  ׁשּתרצה, הּיֹום עד העּקר יֹום ׁשּמּתחּלת ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּימים
ׁשהֹודענּו; הּסימנין מן הּימים ּבאֹותן האמצעי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָמהלכּה
מינֹו. עם מין ּכל ּותקּבץ העּקר, על הּכל ְְִִִִִֵַַַָָָֹותֹוסיף
לאֹותֹו האמצעי ּבמהלכּה הּׁשמׁש מקֹום הּוא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָוהּיֹוצא,
האמצעי  הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּיֹום.
ּתּמּוז  לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה ׁשּיֹומֹו הּׁשּבת ליל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבתחּלת
מּיֹום  הּימים מנין מצינּו - העּקר ׁשנת ׁשהיא זֹו, ְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָמּׁשנה
הּׁשמׁש מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זה יֹום ּתחּלת עד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהעּקר
ׁשהּוא  יֹום, למאה מהלכּה אמצע לקחנּו יֹום; מאה ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָּבֹו,
יצא  ל"ב. ג' ז' ׁשהּוא העּקר, על והֹוספנּו נ"ג, ל"ג ְְִֶַַָָָָצ"ח
ּוׁשלׁשים  וׁשבעה מעלֹות וחמׁש מאה החׁשּבֹון, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹמן
כ"ה; ל"ז ק"ה סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים וחמׁש ְְְְֲִִִִֵֶָָָָחלקים
ּבמּזל  זה, ליל ּבתחּלת אמצעי ּבמהל מקֹומּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָונמצא
חלקים  ּוׁשלׁשים וׁשבעה ּבֹו מעלֹות עׂשרה ּבחמׁש ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹסרטן

זה,מּמע  ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא והאמצע עׂשרה. ׁשׁש לת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ׁשקיעת  קדם אֹו ּבׁשוה, הּלילה ּבתחּלת יהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּפעמים
זה  ודבר ּבׁשעה; החּמה ׁשקיעת אחר אֹו ּבׁשעה, ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָָהחּמה
אנּו ׁשהרי הראּיה, ּבחׁשּבֹון ּבּׁשמׁש לֹו ּתחּוׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹלא

זה קרּוב בחשבון]מׁשלימים לאמצע ['מעגלים' ּכׁשּנחׁשב ְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹ
ׁשּתרצה, עת לכל ּתמיד ּתעׂשה הּזאת הּדר ועל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּירח.
ותֹוסיף  הּׁשארית ּכל ׁשּתקּבץ - ׁשנים אלף אחר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואפּלּו
ּבאמצע  ּתעׂשה וכן האמצעי; הּמקֹום ל יצא העּקר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעל
מהלכֹו ׁשּתדע מאחר - וכֹוכב ּכֹוכב ּכל ּובאמצע ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּירח,
ּתתחיל, ׁשּמּמּנּו העּקר ותדע הּוא, ּכּמה אחד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּביֹום

על  ותֹוסיף ׁשּתרצה והּימים הּׁשנים לכל מהלכֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּותקּבץ
ּתעׂשה  וכן אמצעי. ּבמהל מקֹומֹו ל ויצא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהעּקר,
הּׁשנים  אֹו הּימים ּבאֹותם מהלכֹו ּתֹוסיף - הּׁשמׁש ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹּבגבּה
הּיֹום  לאֹותֹו הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ל יצא העּקר, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹעל
ׁשּתתחיל  אחר עּקר ל לעׂשֹות ּתרצה אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּתרצה.
ּכדי  זֹו, ּבׁשנה מּמּנּו ׁשהתחלנּו זה מעּקר חּוץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָמּמּנּו
ּבתחּלת  אֹו ידּוע, מחזֹור ׁשנת ּבתחּלת עּקר אֹותֹו ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשּיהיה
להיֹות  ּתרצה ואם .ּביד הרׁשּות - הּמאֹות מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָמאה
אֹו זה, עּקר קדם ׁשעברּו מּׁשנים מּמּנּו ׁשּתתחיל ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹהעּקר
היא  ּכיצד ידּועה. הּדר - זה מעּקר ׁשנים ּכּמה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלאחר
ּומהלכּה סדּורה, לׁשנה הּׁשמׁש מהל ידעּת ּכבר ?ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּדר
ידּוע, ודבר אחד. ליֹום ּומהלכּה יֹום, ועׂשרים ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָלתׁשעה
יֹום  הּסדּורה על יתרה היא ׁשלמים, ׁשחדׁשיה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּׁשנה
הּסדּורה  מן חסרה היא חסרין, ׁשחדׁשיה והּׁשנה ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד;
ּכסדרן, חדׁשיה יהיּו אם המעּברת, והּׁשנה אחד. ְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻיֹום
היּו ואם יֹום; ׁשלׁשים הּסדּורה הּׁשנה על יתרה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּתהיה
ּוׁשלׁשים  אחד הּסדּורה על יתרה היא ׁשלמים, ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹחדׁשיה
הּסדּורה  על יתרה היא חסרין, חדׁשיה היּו ואם ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָיֹום;

ּו יֹום. ועׂשרים האּלּוּתׁשעה הּדברים ׁשּכל מאחר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הּׁשנים  לכל הּׁשמׁש אמצע מהל ּתֹוציא ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָידּועים,
ל יצא - ׁשעׂשינּו העּקר על ותֹוסיף ׁשּתרצה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהּימים
אֹותֹו ותעׂשה הּבאֹות, מּׁשנים ׁשּתרצה לּיֹום ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאמצעּה
העּקר  מן ׁשהֹוצאת האמצע ּתגרע אֹו עּקר; ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּיֹום
ׁשעברּו, מּׁשנים ׁשּתרצה לּיֹום העּקר ל ויצא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשעׂשינּו,
הּירח  ּבאמצע ּתעׂשה וכזה עּקר. אמצע אֹותֹו ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָותעׂשה
ל נתּבאר ּוכבר .ל ידּועים יהיּו אם הּכֹוכבים, ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָּוׁשאר
יֹום  לכל הּׁשמׁש אמצע ׁשּתדע ׁשּכׁשם ּדברינּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמּכלל
יֹום  לכל אמצעּה ּתדע ּכ הּבאים, מּימים ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּתרצה

ׁשעברּו. מּימים ְְִִִֶֶֶָָׁשּתרצה

ה'תשע"ה  תמוז ו' שלישי יום

יג  ¤¤ּפרק
.àהאמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ּתרצה ערכו אם [ראה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָ

קנט] מקֹומּהבעמוד ּתחּלה ּתֹוציא ׁשּתרצה, יֹום ְְְְִִִֶֶָָָּבכל
קנט]האמצעי בעמוד ערכו הּדר[ראה על הּיֹום לאֹותֹו ְְִֶֶֶַַַָָ

ּגבּה מקֹום ותגרע הּׁשמׁש, ּגבּה מקֹום ותֹוציא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשּבארנּו,
הּנקרא  הּוא והּנׁשאר, האמצעי. הּׁשמׁש מּמקֹום ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש

הּׁשמׁש' קנט]'מסלּול בעמוד ערכו .[ראה ְֶֶַַ
.á יהיה אם הּׁשמׁש: מסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָותראה

מנת  ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות ְְְְֲִִִֵַַַַַָָהּמסלּול
קנט]הּמסלּול בעמוד ערכו הּׁשמׁש[ראה מּמקֹום ְְִֶֶַַַ

ּוׁשמֹונים  מאה על יֹותר הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהאמצעי;
על  הּמסלּול מנת ּתֹוסיף וׁשּׁשים, מאֹות ׁשלׁש עד ְְְְֲִִִֵַַַַַַֹמעלֹות
עליו  ׁשּתֹוסיף אחר ּׁשּיהיה ּומה האמצעי. הּׁשמׁש ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמקֹום

האמּתי. הּמקֹום הּוא מּמּנּו, ּתגרע ְֲִִִִֶַַָָאֹו
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.âמאה הּמסלּול יהיה ׁשאם אֹוודע, ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
הּמקֹום  יהיה אּלא מנה, לֹו אין - וׁשּׁשים מאֹות ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשלׁש

האמּתי. הּמקֹום הּוא ְֲִִִֶַָָָָהאמצעי
.ã עׂשר הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת היא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָוכּמה

עׂשרים  יהיה ואם חלקים; עׂשרים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָמעלֹות,
ׁשלׁשים  יהיה ואם חלקים; ארּבעים מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָֹמעלֹות,
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָמעלֹות,
עׂשר  וחמּׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָארּבעים
מעלה  מנתֹו ּתהיה מעלֹות, חמּׁשים יהיה ואם ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַָָָחלקים;
מעלֹות, ׁשּׁשים יהיה ואם חלקים; ועׂשרים ותׁשעה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָאחת
ואם  חלקים; וארּבעים ואחד אחת מעלה מנתֹו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָּתהיה
ואחד  אחת מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשבעים ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָיהיה
מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ׁשמֹונים יהיה ואם חלקים; ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַָָוחמּׁשים
ּתׁשעים  יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וׁשבעה אחת ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָָמעלה
וחמּׁשים  ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָמעלֹות,
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה מאה, יהיה ואם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָחלקים;
ּתהיה  ועׂשר, מאה יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּוׁשמֹונה
יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹמנתֹו
וחמּׁשה  אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ועׂשרים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָמאה
מנתֹו ּתהיה ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹוארּבעים
מאה  יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה אחת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמעלה
חלקים; עׂשר ותׁשעה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָוארּבעים,
וחלק  אחת מעלה מנתֹו ּתהיה וחמּׁשים, מאה יהיה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואם
ׁשנים  מנתֹו ּתהיה וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָאחד;
מנתֹו ּתהיה וׁשבעים, מאה יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָוארּבעים
ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים מאה יהיה ואם חלקים; ועׂשרים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָאחד
האמצעי, הּׁשמׁש מקֹום אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו מנה לֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאין

האמּתי. מקֹומּה ְֲִִָָהּוא
.ä ע יֹותר הּמסלּול ּתגרע היה - מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה ל ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ

ּכיצד? מנתֹו. ותדע מעלֹות, וׁשּׁשים מאֹות מּׁשלׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹאֹותֹו
מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - מעלֹות מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹהרי
ּוכבר  מעלֹות; וׁשּׁשים מאה יּׁשאר וׁשּׁשים, ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָמאֹות
וארּבעים  ׁשנים מעלֹות, וׁשּׁשים מאה ׁשּמנת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהֹודענּו,

חלקים. וארּבעים ׁשנים הּמאתים, מנת וכן - ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָחלקים
.å ּתגרע - מעלֹות מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול היה אם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹוכן

ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים; יּׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹאֹותֹו
וארּבעים  ואחד אחת מעלה מעלֹות, ׁשּׁשים ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָׁשּמנת
ּדר ועל מעלֹות. מאֹות הּׁשלׁש מנת היא וכן - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹחלקים

ּומנין. מנין ּבכל ְְְִִָָָזֹו,
.æ ּוכבר - מעלֹות וׁשּׁשים חמׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָהרי

וארּבעים  ואחד אחת מעלה היא הּׁשּׁשים, ׁשּמנת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָידעּת
וחמּׁשים  ואחד אחת מעלה היא הּׁשבעים, ּומנת ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָחלק,
ּולפי  חלקים, עׂשרה הּמנֹות ׁשּתי ּבין נמצא ְְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָָחלקים;
ויהיה  - אחד חלק מעלה לכל יהיה הּמעלֹות ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָחׁשּבֹון
וׁשּׁשה  אחת מעלה וׁשּׁשים, חמׁש ׁשהּוא הּמסלּול ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָמנת

חלקים. ְְֲִִַָָוארּבעים

.çמנתֹו היתה וׁשּׁשים, ׁשבע הּמסלּול היה אּלּו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָוכן
ּתעׂשה  זֹו ּדר ועל חלק. וארּבעים ּוׁשמֹונה אחת ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמעלה
ּבין  העׂשרֹות, עם אחדים ּבמנינֹו ׁשּיהיה מסלּול ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָּבכל

הּירח. ּבחׁשּבֹון ּבין הּׁשמׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָּבחׁשּבֹון
.è האמּתי הּׁשמׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

מּׁשנה  ּתּמּוז לחדׁש יֹום עׂשר ארּבעה הּׁשּבת ליל ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבתחּלת
וסימנֹו הּזאת, לעת ּתחּלה הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא - ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹזֹו
הּׁשמׁש ּגבּה מקֹום ותֹוציא ׁשּבארנּו; ּכמֹו כ"ה ל"ז ְְְְִֵֶֶֶַַַֹק"ה

י  הּזאת, מקֹום לעת ותגרע כ"ג. מ"ה פ"ו סימנֹו ל צא ְְְְִִֵֵֵַַָָֹ
עׂשרה  ׁשמֹונה הּמסלּול ל יצא האמצעי, מן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּגבּה
סימנם  - ׁשנּיֹות ּוׁשּתי חלקים וחמּׁשים ּוׁשנים ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָמעלֹות
אּלא  החלקים, על מסלּול ּבכל ּתקּפיד ואל ב'. נ"ב ְְְְֲִִֶַַַַַָָָי"ח
היּו ואם אליהם; ּתפנה אל מּׁשלׁשים ּפחֹות יהיּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹאם
ותֹוסיף  אחת, מעלה אֹותם ּתחּׁשב יֹותר, אֹו ְְְֲִִֵֵַַַַָָֹׁשלׁשים
זה  מסלּול יהיה ,לפיכ הּמסלּול. מעלֹות מנין על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָאֹותּה
ׁשּבארנּו הּדר על מנתֹו ותהיה מעלֹות, עׂשרה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּתׁשע

חלקים. ּוׁשלׁשים ְְֲִִָָֹׁשמֹונה
.é,ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות היה הּזה ׁשהּמסלּול ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּולפי

מאמצע  חלקים ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשהיא הּמנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּתגרע
וחמּׁשים  ותׁשעה מעלֹות וארּבע מאה יּׁשאר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשמׁש,
כ"ה. נ"ט ק"ד סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים וחמׁש ְְְְֲִִִִֵֶָָָָחלקים
ּבמּזל  זה, ליל ּבתחּלת האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָונמצא
ּתפנה  ואל ׁשנּיֹות. ּפחֹות ּבֹו, מעלֹות עׂשרה ּבחמׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָסרטן
הּירח, ּבמקֹום ולא הּׁשמׁש, ּבמקֹום לא ּכלל, הּׁשנּיֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹאל
החלקים  על חקר אּלא - הראּיה חׁשּבֹונֹות ּבׁשאר ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹולא
אֹותם  עׂשה לׁשלׁשים, קרֹוב הּׁשנּיֹות יהיּו ואם ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹּבלבד;

החלקים. על והֹוסיפֹו ְֲִִֵֶַַָחלק
.àé ּתדע ׁשּתרצה, עת ּבכל הּׁשמׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומאחר

ּתקּופֹות  ּבין ׁשּתרצה, ּתקּופה ּכל האמּתי הּתקּופה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָיֹום
ּתקּופֹות  ּבין התחלנּו, ׁשּמּמּנּו זה עּקר אחר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהּבאֹות

קדמֹונּיֹות. מּׁשנים ְְִִִֶַָָׁשעברּו

ה'תשע"ה  תמוז ז' רביעי יום

יד  ¤¤ּפרק
.àעצמֹו הּירח - לֹו יׁש אמצעּיים מהלכים ׁשני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּירח,

קטן ּבגלּגל ּומהלכֹומסּבב העֹולם, את מּקיף ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
'אמצע  נקרא הּקטן הּגלּגל ּבאֹותֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהאמצעי

קנט]הּמסלּול' בעמוד ערכו עצמֹו[ראה הּקטן והּגלּגל ; ְְְְַַַַַַַָָ
אמצעי  ּומהל העֹולם, את הּמּקיף ּגדֹול ּבגלּגל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמסּבב
את  הּמּקיף הּגדֹול הּגלּגל ּבאֹותֹו הּקטן ּגלּגל ׁשל ְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָָזה

הּירח' 'אמצע הּנקרא הּוא בעמוד העֹולם, ערכו [ראה ְְִֵֶַַַַָָָָ
עׂשרה קנט] ׁשלׁש אחד, ּביֹום הּירח אמצע מהל .ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

סימנם  - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וחמׁש חלקים ועׂשרה ְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָֹמעלֹות
ל"ה. י' י"ג

.á ּוׁשלׁשים ואחת מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹנמצא
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- ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים וארּבעים וחמּׁשה ְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַָָָמעלֹות
יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. מ"ה קל"א ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָסימנם
חלקים  ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹֹמאתים
ונמצא  כ"ג. ל"ח רל"ז סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים ְְְְְְִִִִֶָָָָֹוׁשלׁש
מעלֹות  עׂשרה וׁשׁש מאתים יֹום, ּבאלף מהלכֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשארית
רי"ו  סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים ועׂשרים ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָֹּוׁשלׁשה
ׁשלׁש יֹום, אלפים ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹכ"ג
- ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַָָמעלֹות
ּבתׁשעה  מהלכֹו ׁשארית ונמצא כ'. נ"ח ג' ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָסימנם
וׁשׁש חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ועׂשרים ׁשּתים יֹום, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָועׂשרים
ׁשארית  ונמצא נ"ו. ו' כ"ב סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְֲִִִִִִֵַָָָוחמּׁשים
וארּבעים  וארּבע מאֹות ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה ְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָֹמהלכֹו
ׁשנּיֹות  וארּבעים וׁשלׁש חלקים ועׂשרים וׁשּׁשה ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָֹמעלֹות
לכל  ּתכּפל זֹו, ּדר ועל מ"ג. כ"ו שמ"ד להם, סימן -ְְְִִֶֶֶַָָָֹ

ׁשּתרצה. ׁשנים אֹו ימים ְְִִִִֶֶַָָמנין
.â עׂשרה ׁשלׁש אחד, ּביֹום הּמסלּול אמצע ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָֹּומהל

סימ  - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וארּבע חלקים ּוׁשלׁשה נם מעלֹות ְְְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָֹ
ּוׁשלׁשים  מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא נ"ד. ג' ְְֲֲִִִֵַַָָָָָָֹי"ג
סימנם  - ׁשנּיֹות ּבלא חלקים ּוׁשלׁשים ּתׁשעה ְְְְֲֲִִִִִַָָָָֹֹמעלֹות
מאתים  יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ונמצא ל"ט. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָק"ל
וׁשלׁש חלקים ועׂשרים ותׁשעה מעלֹות ועׂשרים ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשׁש
ׁשארית  ונמצא נ"ג. כ"ט רכ"ו סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְֲִִִִִִֵַָָָוחמּׁשים
ּוׁשמֹונה  מעלֹות וארּבע מאה יֹום, ּבאלף ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָמהלכֹו
נ'. נ"ח ק"ד סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים ְֲֲֲִִִִִִִַַָָָוחמּׁשים
מאֹות  ׁשלׁש יֹום, אלפים ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹונמצא
חלקים  וארּבעים ּוׁשמֹונה מעלֹות ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָותׁשע
ׁשארית  ונמצא כ'. מ"ח שכ"ט סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִִִֵֶָָָועׂשרים
מעלֹות  עׂשרה ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָמהלכֹו
נ"ג  י"ח סימנם - ׁשנּיֹות וארּבע חלקים וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹּוׁשלׁשה

ד'.
.ã מאֹות ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹונמצא

סימנם  - חלקים ּבלא ׁשנּיֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מעלֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹוחמׁש
חמיׁשי  ליל ּבתחּלת היה הּירח אמצע מקֹום י"ג. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָש"ה
אחת  מעלה ׁשֹור ּבמּזל אּלּו, לחׁשּבֹונֹות העּקר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
א' סימנם - ׁשנּיֹות וׁשלׁש ארּבעים חלקים עׂשר ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָֹוארּבעה
ארּבע  זה, ּבעּקר היה הּמסלּול ואמצע מ"ג. ְְְְְִֶֶַַַַַָָָי"ד
ּוׁשּתים  חלקים ועׂשרים ּוׁשמֹונה מעלֹות ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָּוׁשמֹונים
ׁשּתדע  מאחר מ"ב. כ"ח פ"ד סימנם - ׁשנּיֹות ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוארּבעים
ׁשעליו  העּקר ׁשהּוא והאמצע הּירח, אמצע ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמהל
על  ׁשּתרצה, עת ּבכל הּירח אמצע מקֹום ּתדע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּתֹוסיף,
אמצע  ׁשּתֹוציא ואחר הּׁשמׁש; ּבאמצע ׁשעׂשית ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּדר
ודע  ּבּׁשמׁש, התּבֹונן - ׁשּתרצה הּלילה לתחּלת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּירח

הּוא. מּזל זה ְֵֶַָּבאי
.ä מּזל חצי עד ּדגים מּזל מחצי הּׁשמׁש היתה ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָאם

ּתהיה  ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע ּתּניח ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָטלה,
ּתאֹומים, מּזל ּתחּלת עד טלה מּזל מחצי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָהּׁשמׁש

ואם  חלקים; עׂשר חמּׁשה הּירח אמצע על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּתֹוסיף
מּזל  מּתחּלת הּׁשמׁש מּזל ּתהיה ּתחּלת עד ּתאֹומים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַ

ואם  חלקים; ׁשלׁשים הּירח אמצע על ּתֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאריה,
ּבתּולה, מּזל חצי עד אריה מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָּתהיה
ואם  חלקים; עׂשר חמּׁשה הּירח אמצע על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּתֹוסיף
מאזנים, מּזל חצי עד ּבתּולה מּזל מחצי הּׁשמׁש ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹּתהיה
הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהּנח
מאמצע  ּתגרע קׁשת, מּזל ּתחּלת עד מאזנים מּזל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹמחצי
מּתחּלת  הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּירח
הּירח  מאמצע ּתגרע ּדלי, מּזל ּתחּלת עד קׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָמּזל
ּדלי  מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָֹׁשלׁשים
עׂשר  חמּׁשה הּירח מאמצע ּתגרע ּדגים, חצי ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעד

ֲִָחלקים.
.å ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּומה

הּירח  אמצע הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח אֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַָמּמּנּו,
הּזמן  ּבאֹותֹו ׁשעה ׁשליׁש ּבכמֹו החּמה ׁשקיעת ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָלאחר
הּירח  'אמצע הּנקרא הּוא וזה לֹו, האמצע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּתֹוציא

הראּיה'. ְְִִַָָלׁשעת

ה'תשע"ה  תמוז ח' חמישי יום

טו  ¤¤ּפרק
.àהאמּתי הּירח מקֹום לידע ּתרצה ערכו אם [ראה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

קנט] אמצע בעמוד ּתחּלה ּתֹוציא ׁשּתרצה, יֹום ְְְְִִִֶֶֶַָָּבכל
ּתֹוציא  וכן ׁשּתרצה, הּלילה לאֹותֹו הראּיה לׁשעת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּירח
ותגרע  העת. לאֹותֹו הּׁשמׁש ואמצע הּמסלּול ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָאמצע
וזה  - אֹותֹו ּתכּפל והּנׁשאר הּירח, מאמצע הּׁשמׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאמצע

הּכפּול' 'מרחק הּנקרא קנט]הּוא בעמוד ערכו .[ראה ְְִֶַַָָָ
.á החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל ּבאנּו ׁשּלא הֹודענּו, ְְְְֵֶֶַַָָָֹּוכבר

ּולעֹולם  הּירח; ראּית לדעת אּלא אּלּו, ּבפרקים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשעׂשינּו
ׁשּיראה  הראּיה ּבליל הּכפּול זה מרחק ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאי
מעלֹות  וׁשּׁשים ׁשּתים עד מעלֹות מחמׁש אּלא הּירח, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבּה

מּמּנּו. יגרע ולא זה, על ׁשּיֹוסיף אפׁשר ואי -ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹ
.â אם - הּכפּול זה ּבמרחק התּבֹונן ּכן, והּדבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהֹואיל

אין  לחמׁש, קרֹוב אֹו מעלֹות חמׁש הּכפּול הּמרחק ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיהיה
הּמרחק  יהיה ואם ּכלּום; ּתֹוסיף ולא לתֹוספת ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹחֹוׁשׁשין
על  ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה אחת עד מעלֹות מּׁשׁש ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָהּכפּול
הּכפּול  מרחק יהיה ואם אחת; מעלה הּמסלּול ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָאמצע
ּתֹוסיף  מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה עד מעלֹות עׂשרה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַמּׁשּתים
הּמרחק  יהיה ואם מעלֹות; ׁשּתי הּמסלּול אמצע ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָעל
מעלֹות, ועׂשרים ארּבע עד מעלֹות עׂשרה מּתׁשע ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָהּכפּול
יהיה  ואם מעלֹות; ׁשלׁש הּמסלּול אמצע על ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹּתֹוסיף
אחת  עד מעלֹות ועׂשרים מחמׁש הּכפּול ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמרחק
ארּבע  הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ְְְְֲִִֶַַַַַַַֹּוׁשלׁשים
ּוׁשלׁשים  מּׁשּתים הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹמעלֹות;
אמצע  על ּתֹוסיף מעלֹות, ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה עד ְְְֲֲִִֶֶַַַַַֹמעלֹות
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מּתׁשע  הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; חמׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמסלּול
על  ּתֹוסיף מעלֹות, וארּבעים חמׁש עד מעלֹות ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָֹּוׁשלׁשים
הּכפּול  הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשׁש הּמסלּול ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָאמצע
מעלֹות, וחמּׁשים אחת עד מעלֹות וארּבעים ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָמּׁשׁש
יהיה  ואם מעלֹות; ׁשבע הּמסלּול אמצע על ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַּתֹוסיף
ּתׁשע  עד מעלֹות וחמּׁשים מּׁשּתים הּכפּול ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָהּמרחק
ׁשמֹונה  הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַוחמּׁשים
עד  מעלֹות מּׁשּׁשים הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָמעלֹות;

וׁשּׁשי  ּתׁשע ׁשלׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ם ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָֹ
עליו  ׁשּתֹוסיף אחר הּמסלּול אמצע ּׁשּיהיה ּומה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָמעלֹות.

הּנכֹון' 'מסלּול הּנקרא הּוא אּלּו, ערכו מעלֹות [ראה ְְֲִֵַַַַָָ
קנט] .בעמוד

.ã- הּנכֹון הּמסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ּתראה ּכ ְְְֲִֶַַַַַַַָָָואחר
מנת  ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות היה ְְְֲִִִִֵַַַָָָָאם
ואם  הראּיה; לׁשעת הּירח מאמצע הּנכֹון הּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּמסלּול
עד  מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר הּנכֹון הּמסלּול ְְֲִֵֵַַַַַַָָָָהיה
על  הּנכֹון הּמסלּול זה מנת ּתֹוסיף וׁשּׁשים, מאֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹׁשלׁש
אחר  האמצע ּׁשּיהיה ּומה הראּיה. לׁשעת הּירח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאמצע
האמּתי  הּירח מקֹום הּוא מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּתֹוסיף

הראּיה. ְְִִַָָלׁשעת
.ä ּוׁשמֹונים מאה הּנכֹון הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָודע,

מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹו ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹּבׁשוה,
הּוא  הראּיה, לׁשעת האמצעי הּירח מקֹום יהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

האמּתי. הּירח ְֲִִֵַַָָמקֹום
.å הּנכֹון הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת הּוא ְְְְְִִֶַַַַַַַָָוכּמה

יהיה  ואם חלקים; חמּׁשים מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָעׂשר
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשרים הּנכֹון ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָהּמסלּול
ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָֹֹּוׁשמֹונה
ואם  חלקים; ועׂשרים וארּבעה מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָּתהיה
ּוׁשלׁשה  מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ארּבעים, ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֹיהיה
מעלֹות  ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה חמּׁשים, יהיה ואם ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַָָָֹחלקים;
ּתהיה  ׁשּׁשים, יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָוארּבעה
יהיה  ואם חלקים; עׂשר וׁשּׁשה מעלֹות ארּבע ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָמנתֹו
וארּבעים  ואחד מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָׁשבעים,
מעלֹות; חמׁש מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָחלקים;
וחמּׁשה  מעלֹות חמׁש מנתֹו ּתהיה ּתׁשעים, יהיה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָואם
מעלֹות  חמׁש מנתֹו ּתהיה מאה, יהיה ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָחלקים;

ו  חלקים; מנתֹוּוׁשמֹונה ּתהיה ועׂשר, מאה יהיה אם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
מאה  יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָארּבע
חלקים; וארּבעים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָועׂשרים,
מעלֹות  ארּבע מנתֹו ּתהיה ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹואם
ּתהיה  וארּבעים, מאה יהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָואחד
יהיה  ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש ְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָֹֹֹמנתֹו
ּוׁשמֹונה  מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ּתהיה וחמּׁשים, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָמאה
מנתֹו ּתהיה וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָוארּבעים
מאה  יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וׁשּׁשה אחת ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָמעלה

יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ּתׁשעה מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַָָָוׁשבעים,
אּלא  - ׁשאמרנּו ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה

האמּתי. הּמקֹום הּוא האמצעי, הּירח ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמקֹום
.æ ּוׁשמֹונים מאה על יתר הּנכֹון הּמסלּול יהיה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָואם

מנתֹו, ותדע וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹמעלֹות,
ּבמנין  יהיּו אם וכן הּׁשמׁש; ּבמסלּול ׁשעׂשית ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכדר
ׁשּתי  ׁשּבין הּיתר מן ּתּקח העׂשרֹות, עם אחדים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמסלּול
הּׁשמׁש ּבמסלּול ׁשּבארנּו ּכדר האחדים. ּכפי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמנֹות

ׁשּלֹו. ּבּמנֹות הּנכֹון ּבּמסלּול ּתעׂשה ּכ ׁשּלֹו, ְֲֶֶֶַַַַַַָָָָּבּמנֹות
.ç האמּתי הּירח מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?

זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת ערב ליל ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבתחּלת
ׁשּמּתחּלת  הּגמּורים הּימים ּומנין - העּקר ׁשנת ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשהיא
מקֹום  לידע רֹוצים ׁשאנּו זה ליל ּתחּלת עד העּקר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָליל
הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא ועׂשרים; ּתׁשעה ּבֹו, האמּתי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּירח
מעלֹות  ּוׁשלׁשים חמׁש אמצעּה ל יצא זה, לליל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּתחּלה
- ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִָָָֹֹֹּוׁשמֹונה
לׁשעת  הּירח אמצע ותֹוציא ל"ג; ל"ח ל"ה ְְְִִִֵֶַַַַָָָסימנם
מעלֹות  וחמּׁשים ׁשלׁש אמצעֹו ל יצא זֹו, לעת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהראּיה

סימנם וׁשּׁשה  - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ותׁשע חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹֹ
ל יצא זֹו, לעת הּמסלּול אמצע ותֹוציא ל"ט; ל"ו ְְְְְִֵֵֵֶַַַנ"ג
וׁשׁש חלקים ועׂשרים ואחד מעלֹות וׁשלׁש מאה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאמצעֹו
אמצע  ּתגרע מ"ו; כ"א ק"ג סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְִִִִֶַַַָָָוארּבעים
מעלֹות  עׂשרה ׁשבע יּׁשאר הּירח, מאמצע ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמׁש
הּוא  וזה - ׁשנּיֹות וׁשׁש חלקים וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָּוׁשמֹונה
חמׁש הּכפּול הּמרחק ל יצא אֹותֹו, ּתכּפל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמרחק;
עׂשרה  ּוׁשּתים חלקים וחמּׁשים וׁשּׁשה מעלֹות ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹּוׁשלׁשים
אמצע  על ּתֹוסיף לפיכ י"ב; נ"ו ל"ה סימנם - ְְְִִִִֶַַָָָׁשנּיֹות
הּמסלּול  ל ויצא ׁשהֹודענּו, ּכמֹו מעלֹות, חמׁש ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָהּמסלּול
ואין  חלקים, ועׂשרים ואחד מעלֹות ּוׁשמֹונה מאה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּנכֹון,
ּבּׁשמׁש. ׁשּבארנּו ּכדר ּבּמסלּול, החלקים על ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָמקּפידין

.èלחקר הּנכֹון,[לחשב]ּובאנּו הּמסלּול זה מנת על ְְְֶַַַַַַָָֹ
מעלֹות  חמׁש ׁשּלֹו מנה נמצאת - ּוׁשמֹונה מאה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
מּמאה  ּפחֹות היה הּנכֹון ׁשהּמסלּול ּולפי אחד; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחלק
אחד  וחלק מעלֹות חמׁש ׁשהּוא הּמנה ּתגרע ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּוׁשמֹונים,
וחמּׁשה  מעלֹות וארּבעים ׁשמֹונה יּׁשאר הּירח; אמצע ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמן
הּׁשנּיֹות  ּתעׂשה ׁשנּיֹות; ּוׁשלׁשים ותׁשע חלקים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָֹֹּוׁשלׁשים
האמּתי  הּירח מקֹום ונמצא החלקים. על ותֹוסיף ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָחלק,
וׁשּׁשה  מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה ׁשֹור ּבמּזל זֹו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבׁשעה
ל"ו. י"ח סימנם - עׂשרה ּתׁשע מּמעלת חלקים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּוׁשלׁשים
ראּיה  עת ּבכל האמּתי הּירח מקֹום ּתדע הּזה הּדר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָועל
העֹולם. סֹוף עד העּקר, ׁשהיא זֹו ׁשנה מּתחּלת ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּתרצה,

ה'תשע"ה  תמוז ט' שישי יום

טז  ¤¤ּפרק
.àקנט]העּגּולה בעמוד ערכו הּירח [ראה ּבּה ׁשּסֹובב ִֵֵֶַַָָָָ
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- ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים וארּבעים וחמּׁשה ְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַָָָמעלֹות
יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. מ"ה קל"א ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָסימנם
חלקים  ּוׁשלׁשים ּוׁשמֹונה מעלֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹֹמאתים
ונמצא  כ"ג. ל"ח רל"ז סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים ְְְְְְִִִִֶָָָָֹוׁשלׁש
מעלֹות  עׂשרה וׁשׁש מאתים יֹום, ּבאלף מהלכֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשארית
רי"ו  סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים ועׂשרים ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָֹּוׁשלׁשה
ׁשלׁש יֹום, אלפים ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ונמצא נ'. ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹכ"ג
- ׁשנּיֹות ועׂשרים חלקים וחמּׁשים ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַָָמעלֹות
ּבתׁשעה  מהלכֹו ׁשארית ונמצא כ'. נ"ח ג' ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָסימנם
וׁשׁש חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ועׂשרים ׁשּתים יֹום, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָועׂשרים
ׁשארית  ונמצא נ"ו. ו' כ"ב סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְֲִִִִִִֵַָָָוחמּׁשים
וארּבעים  וארּבע מאֹות ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה ְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָֹמהלכֹו
ׁשנּיֹות  וארּבעים וׁשלׁש חלקים ועׂשרים וׁשּׁשה ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָֹמעלֹות
לכל  ּתכּפל זֹו, ּדר ועל מ"ג. כ"ו שמ"ד להם, סימן -ְְְִִֶֶֶַָָָֹ

ׁשּתרצה. ׁשנים אֹו ימים ְְִִִִֶֶַָָמנין
.â עׂשרה ׁשלׁש אחד, ּביֹום הּמסלּול אמצע ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָֹּומהל

סימ  - ׁשנּיֹות וחמּׁשים וארּבע חלקים ּוׁשלׁשה נם מעלֹות ְְְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָֹ
ּוׁשלׁשים  מאה ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא נ"ד. ג' ְְֲֲִִִֵַַָָָָָָֹי"ג
סימנם  - ׁשנּיֹות ּבלא חלקים ּוׁשלׁשים ּתׁשעה ְְְְֲֲִִִִִַָָָָֹֹמעלֹות
מאתים  יֹום, ּבמאה מהלכֹו ׁשארית ונמצא ל"ט. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָק"ל
וׁשלׁש חלקים ועׂשרים ותׁשעה מעלֹות ועׂשרים ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשׁש
ׁשארית  ונמצא נ"ג. כ"ט רכ"ו סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְֲִִִִִִֵַָָָוחמּׁשים
ּוׁשמֹונה  מעלֹות וארּבע מאה יֹום, ּבאלף ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָמהלכֹו
נ'. נ"ח ק"ד סימנם - ׁשנּיֹות וחמּׁשים חלקים ְֲֲֲִִִִִִִַַָָָוחמּׁשים
מאֹות  ׁשלׁש יֹום, אלפים ּבעׂשרת מהלכֹו ׁשארית ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹונמצא
חלקים  וארּבעים ּוׁשמֹונה מעלֹות ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָותׁשע
ׁשארית  ונמצא כ'. מ"ח שכ"ט סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְְִִִִִֵֶָָָועׂשרים
מעלֹות  עׂשרה ׁשמֹונה יֹום, ועׂשרים לתׁשעה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָמהלכֹו
נ"ג  י"ח סימנם - ׁשנּיֹות וארּבע חלקים וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹּוׁשלׁשה

ד'.
.ã מאֹות ׁשלׁש סדּורה, ּבׁשנה מהלכֹו ׁשארית ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹונמצא

סימנם  - חלקים ּבלא ׁשנּיֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מעלֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹוחמׁש
חמיׁשי  ליל ּבתחּלת היה הּירח אמצע מקֹום י"ג. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָש"ה
אחת  מעלה ׁשֹור ּבמּזל אּלּו, לחׁשּבֹונֹות העּקר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
א' סימנם - ׁשנּיֹות וׁשלׁש ארּבעים חלקים עׂשר ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָֹוארּבעה
ארּבע  זה, ּבעּקר היה הּמסלּול ואמצע מ"ג. ְְְְְִֶֶַַַַַָָָי"ד
ּוׁשּתים  חלקים ועׂשרים ּוׁשמֹונה מעלֹות ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָּוׁשמֹונים
ׁשּתדע  מאחר מ"ב. כ"ח פ"ד סימנם - ׁשנּיֹות ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוארּבעים
ׁשעליו  העּקר ׁשהּוא והאמצע הּירח, אמצע ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמהל
על  ׁשּתרצה, עת ּבכל הּירח אמצע מקֹום ּתדע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּתֹוסיף,
אמצע  ׁשּתֹוציא ואחר הּׁשמׁש; ּבאמצע ׁשעׂשית ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּדר
ודע  ּבּׁשמׁש, התּבֹונן - ׁשּתרצה הּלילה לתחּלת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּירח

הּוא. מּזל זה ְֵֶַָּבאי
.ä מּזל חצי עד ּדגים מּזל מחצי הּׁשמׁש היתה ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָאם

ּתהיה  ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע ּתּניח ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָטלה,
ּתאֹומים, מּזל ּתחּלת עד טלה מּזל מחצי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָהּׁשמׁש

ואם  חלקים; עׂשר חמּׁשה הּירח אמצע על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּתֹוסיף
מּזל  מּתחּלת הּׁשמׁש מּזל ּתהיה ּתחּלת עד ּתאֹומים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַ

ואם  חלקים; ׁשלׁשים הּירח אמצע על ּתֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאריה,
ּבתּולה, מּזל חצי עד אריה מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָּתהיה
ואם  חלקים; עׂשר חמּׁשה הּירח אמצע על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּתֹוסיף
מאזנים, מּזל חצי עד ּבתּולה מּזל מחצי הּׁשמׁש ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹּתהיה
הּׁשמׁש ּתהיה ואם ׁשהּוא; ּכמֹות הּירח אמצע ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהּנח
מאמצע  ּתגרע קׁשת, מּזל ּתחּלת עד מאזנים מּזל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹמחצי
מּתחּלת  הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּירח
הּירח  מאמצע ּתגרע ּדלי, מּזל ּתחּלת עד קׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָמּזל
ּדלי  מּזל מּתחּלת הּׁשמׁש ּתהיה ואם חלקים; ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָֹׁשלׁשים
עׂשר  חמּׁשה הּירח מאמצע ּתגרע ּדגים, חצי ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעד

ֲִָחלקים.
.å ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף אחר האמצע ּׁשּיהיה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּומה

הּירח  אמצע הּוא - ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּתּניח אֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַָמּמּנּו,
הּזמן  ּבאֹותֹו ׁשעה ׁשליׁש ּבכמֹו החּמה ׁשקיעת ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָלאחר
הּירח  'אמצע הּנקרא הּוא וזה לֹו, האמצע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּתֹוציא

הראּיה'. ְְִִַָָלׁשעת

ה'תשע"ה  תמוז ח' חמישי יום

טו  ¤¤ּפרק
.àהאמּתי הּירח מקֹום לידע ּתרצה ערכו אם [ראה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

קנט] אמצע בעמוד ּתחּלה ּתֹוציא ׁשּתרצה, יֹום ְְְְִִִֶֶֶַָָּבכל
ּתֹוציא  וכן ׁשּתרצה, הּלילה לאֹותֹו הראּיה לׁשעת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּירח
ותגרע  העת. לאֹותֹו הּׁשמׁש ואמצע הּמסלּול ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָאמצע
וזה  - אֹותֹו ּתכּפל והּנׁשאר הּירח, מאמצע הּׁשמׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאמצע

הּכפּול' 'מרחק הּנקרא קנט]הּוא בעמוד ערכו .[ראה ְְִֶַַָָָ
.á החׁשּבֹונֹות אּלּו ּבכל ּבאנּו ׁשּלא הֹודענּו, ְְְְֵֶֶַַָָָֹּוכבר

ּולעֹולם  הּירח; ראּית לדעת אּלא אּלּו, ּבפרקים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשעׂשינּו
ׁשּיראה  הראּיה ּבליל הּכפּול זה מרחק ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאי
מעלֹות  וׁשּׁשים ׁשּתים עד מעלֹות מחמׁש אּלא הּירח, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבּה

מּמּנּו. יגרע ולא זה, על ׁשּיֹוסיף אפׁשר ואי -ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹ
.â אם - הּכפּול זה ּבמרחק התּבֹונן ּכן, והּדבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהֹואיל

אין  לחמׁש, קרֹוב אֹו מעלֹות חמׁש הּכפּול הּמרחק ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיהיה
הּמרחק  יהיה ואם ּכלּום; ּתֹוסיף ולא לתֹוספת ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹחֹוׁשׁשין
על  ּתֹוסיף מעלֹות, עׂשרה אחת עד מעלֹות מּׁשׁש ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָהּכפּול
הּכפּול  מרחק יהיה ואם אחת; מעלה הּמסלּול ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָאמצע
ּתֹוסיף  מעלֹות, עׂשרה ׁשמֹונה עד מעלֹות עׂשרה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַמּׁשּתים
הּמרחק  יהיה ואם מעלֹות; ׁשּתי הּמסלּול אמצע ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָעל
מעלֹות, ועׂשרים ארּבע עד מעלֹות עׂשרה מּתׁשע ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָהּכפּול
יהיה  ואם מעלֹות; ׁשלׁש הּמסלּול אמצע על ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹּתֹוסיף
אחת  עד מעלֹות ועׂשרים מחמׁש הּכפּול ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמרחק
ארּבע  הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ְְְְֲִִֶַַַַַַַֹּוׁשלׁשים
ּוׁשלׁשים  מּׁשּתים הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹמעלֹות;
אמצע  על ּתֹוסיף מעלֹות, ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה עד ְְְֲֲִִֶֶַַַַַֹמעלֹות
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מּתׁשע  הּכפּול הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; חמׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמסלּול
על  ּתֹוסיף מעלֹות, וארּבעים חמׁש עד מעלֹות ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָֹּוׁשלׁשים
הּכפּול  הּמרחק יהיה ואם מעלֹות; ׁשׁש הּמסלּול ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָאמצע
מעלֹות, וחמּׁשים אחת עד מעלֹות וארּבעים ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָמּׁשׁש
יהיה  ואם מעלֹות; ׁשבע הּמסלּול אמצע על ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַּתֹוסיף
ּתׁשע  עד מעלֹות וחמּׁשים מּׁשּתים הּכפּול ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָהּמרחק
ׁשמֹונה  הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַוחמּׁשים
עד  מעלֹות מּׁשּׁשים הּכפּול הּמרחק יהיה ואם ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָמעלֹות;

וׁשּׁשי  ּתׁשע ׁשלׁש הּמסלּול אמצע על ּתֹוסיף מעלֹות, ם ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָֹ
עליו  ׁשּתֹוסיף אחר הּמסלּול אמצע ּׁשּיהיה ּומה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָמעלֹות.

הּנכֹון' 'מסלּול הּנקרא הּוא אּלּו, ערכו מעלֹות [ראה ְְֲִֵַַַַָָ
קנט] .בעמוד

.ã- הּנכֹון הּמסלּול הּוא מעלֹות ּכּמה ּתראה ּכ ְְְֲִֶַַַַַַַָָָואחר
מנת  ּתגרע מעלֹות, ּוׁשמֹונים מּמאה ּפחֹות היה ְְְֲִִִִֵַַַָָָָאם
ואם  הראּיה; לׁשעת הּירח מאמצע הּנכֹון הּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּמסלּול
עד  מעלֹות ּוׁשמֹונים מאה על יֹותר הּנכֹון הּמסלּול ְְֲִֵֵַַַַַַָָָָהיה
על  הּנכֹון הּמסלּול זה מנת ּתֹוסיף וׁשּׁשים, מאֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹׁשלׁש
אחר  האמצע ּׁשּיהיה ּומה הראּיה. לׁשעת הּירח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאמצע
האמּתי  הּירח מקֹום הּוא מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּתֹוסיף

הראּיה. ְְִִַָָלׁשעת
.ä ּוׁשמֹונים מאה הּנכֹון הּמסלּול יהיה ׁשאם ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָודע,

מנה, לֹו אין - ּבׁשוה וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש אֹו ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹּבׁשוה,
הּוא  הראּיה, לׁשעת האמצעי הּירח מקֹום יהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

האמּתי. הּירח ְֲִִֵַַָָמקֹום
.å הּנכֹון הּמסלּול יהיה אם הּמסלּול? מנת הּוא ְְְְְִִֶַַַַַַַָָוכּמה

יהיה  ואם חלקים; חמּׁשים מנתֹו ּתהיה מעלֹות, ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָעׂשר
אחת  מעלה מנתֹו ּתהיה מעלֹות, עׂשרים הּנכֹון ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָהּמסלּול
ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָֹֹּוׁשמֹונה
ואם  חלקים; ועׂשרים וארּבעה מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָּתהיה
ּוׁשלׁשה  מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה ארּבעים, ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֹיהיה
מעלֹות  ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה חמּׁשים, יהיה ואם ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַָָָֹחלקים;
ּתהיה  ׁשּׁשים, יהיה ואם חלקים; וארּבעים ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָוארּבעה
יהיה  ואם חלקים; עׂשר וׁשּׁשה מעלֹות ארּבע ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָמנתֹו
וארּבעים  ואחד מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָׁשבעים,
מעלֹות; חמׁש מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָחלקים;
וחמּׁשה  מעלֹות חמׁש מנתֹו ּתהיה ּתׁשעים, יהיה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָואם
מעלֹות  חמׁש מנתֹו ּתהיה מאה, יהיה ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָחלקים;

ו  חלקים; מנתֹוּוׁשמֹונה ּתהיה ועׂשר, מאה יהיה אם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
מאה  יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ותׁשעה מעלֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָארּבע
חלקים; וארּבעים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָועׂשרים,
מעלֹות  ארּבע מנתֹו ּתהיה ּוׁשלׁשים, מאה יהיה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹואם
ּתהיה  וארּבעים, מאה יהיה ואם חלקים; עׂשר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָואחד
יהיה  ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש ְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָֹֹֹמנתֹו
ּוׁשמֹונה  מעלֹות ׁשּתי מנתֹו ּתהיה וחמּׁשים, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָמאה
מנתֹו ּתהיה וׁשּׁשים, מאה יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָוארּבעים
מאה  יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וׁשּׁשה אחת ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָמעלה

יהיה  ואם חלקים; וחמּׁשים ּתׁשעה מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַָָָוׁשבעים,
אּלא  - ׁשאמרנּו ּכמֹו מנה לֹו אין ּבׁשוה, ּוׁשמֹונים ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה

האמּתי. הּמקֹום הּוא האמצעי, הּירח ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמקֹום
.æ ּוׁשמֹונים מאה על יתר הּנכֹון הּמסלּול יהיה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָואם

מנתֹו, ותדע וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹמעלֹות,
ּבמנין  יהיּו אם וכן הּׁשמׁש; ּבמסלּול ׁשעׂשית ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכדר
ׁשּתי  ׁשּבין הּיתר מן ּתּקח העׂשרֹות, עם אחדים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמסלּול
הּׁשמׁש ּבמסלּול ׁשּבארנּו ּכדר האחדים. ּכפי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמנֹות

ׁשּלֹו. ּבּמנֹות הּנכֹון ּבּמסלּול ּתעׂשה ּכ ׁשּלֹו, ְֲֶֶֶַַַַַַָָָָּבּמנֹות
.ç האמּתי הּירח מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?

זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת ערב ליל ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבתחּלת
ׁשּמּתחּלת  הּגמּורים הּימים ּומנין - העּקר ׁשנת ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשהיא
מקֹום  לידע רֹוצים ׁשאנּו זה ליל ּתחּלת עד העּקר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָליל
הּׁשמׁש אמצע ּתֹוציא ועׂשרים; ּתׁשעה ּבֹו, האמּתי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּירח
מעלֹות  ּוׁשלׁשים חמׁש אמצעּה ל יצא זה, לליל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּתחּלה
- ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשלׁש חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִָָָֹֹֹּוׁשמֹונה
לׁשעת  הּירח אמצע ותֹוציא ל"ג; ל"ח ל"ה ְְְִִִֵֶַַַַָָָסימנם
מעלֹות  וחמּׁשים ׁשלׁש אמצעֹו ל יצא זֹו, לעת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהראּיה

סימנם וׁשּׁשה  - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים ותׁשע חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹֹ
ל יצא זֹו, לעת הּמסלּול אמצע ותֹוציא ל"ט; ל"ו ְְְְְִֵֵֵֶַַַנ"ג
וׁשׁש חלקים ועׂשרים ואחד מעלֹות וׁשלׁש מאה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאמצעֹו
אמצע  ּתגרע מ"ו; כ"א ק"ג סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְִִִִֶַַַָָָוארּבעים
מעלֹות  עׂשרה ׁשבע יּׁשאר הּירח, מאמצע ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמׁש
הּוא  וזה - ׁשנּיֹות וׁשׁש חלקים וחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָּוׁשמֹונה
חמׁש הּכפּול הּמרחק ל יצא אֹותֹו, ּתכּפל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמרחק;
עׂשרה  ּוׁשּתים חלקים וחמּׁשים וׁשּׁשה מעלֹות ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹּוׁשלׁשים
אמצע  על ּתֹוסיף לפיכ י"ב; נ"ו ל"ה סימנם - ְְְִִִִֶַַָָָׁשנּיֹות
הּמסלּול  ל ויצא ׁשהֹודענּו, ּכמֹו מעלֹות, חמׁש ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָהּמסלּול
ואין  חלקים, ועׂשרים ואחד מעלֹות ּוׁשמֹונה מאה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּנכֹון,
ּבּׁשמׁש. ׁשּבארנּו ּכדר ּבּמסלּול, החלקים על ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָמקּפידין

.èלחקר הּנכֹון,[לחשב]ּובאנּו הּמסלּול זה מנת על ְְְֶַַַַַַָָֹ
מעלֹות  חמׁש ׁשּלֹו מנה נמצאת - ּוׁשמֹונה מאה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
מּמאה  ּפחֹות היה הּנכֹון ׁשהּמסלּול ּולפי אחד; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחלק
אחד  וחלק מעלֹות חמׁש ׁשהּוא הּמנה ּתגרע ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּוׁשמֹונים,
וחמּׁשה  מעלֹות וארּבעים ׁשמֹונה יּׁשאר הּירח; אמצע ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמן
הּׁשנּיֹות  ּתעׂשה ׁשנּיֹות; ּוׁשלׁשים ותׁשע חלקים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָֹֹּוׁשלׁשים
האמּתי  הּירח מקֹום ונמצא החלקים. על ותֹוסיף ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָחלק,
וׁשּׁשה  מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה ׁשֹור ּבמּזל זֹו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבׁשעה
ל"ו. י"ח סימנם - עׂשרה ּתׁשע מּמעלת חלקים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּוׁשלׁשים
ראּיה  עת ּבכל האמּתי הּירח מקֹום ּתדע הּזה הּדר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָועל
העֹולם. סֹוף עד העּקר, ׁשהיא זֹו ׁשנה מּתחּלת ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּתרצה,

ה'תשע"ה  תמוז ט' שישי יום

טז  ¤¤ּפרק
.àקנט]העּגּולה בעמוד ערכו הּירח [ראה ּבּה ׁשּסֹובב ִֵֵֶַַָָָָ
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הּׁשמׁש ּבּה ׁשּסֹובבת העּגּולה מעל נֹוטה היא ִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּתמיד,
ּוׁשּתי  לדרֹום; נֹוטה וחציּה לצפֹון, נֹוטה חציּה - ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָּתמיד
העּגּולֹות  ׁשּתי ּפֹוגעֹות ׁשּבהן זֹו, ּכנגד זֹו ּבּה יׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָֻנקּדֹות
נמצא  מּׁשּתיהן, ּבאחת הּירח ּכׁשּיהיה ,לפיכ ּבזֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזֹו
יצא  ואם ּבׁשוה; הּׁשמׁש ּכנגד ׁשמׁש ׁשל ּבעּגּולה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָסֹובב
הּׁשמׁש לצפֹון מהּל נמצא הּנקּדֹות, מׁשּתי מאחת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻהּירח
לצפֹון  לנטֹות הּירח יתחיל ׁשּמּמּנה הּנקּדה לדרֹומּה. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻאֹו

'ראׁש' הּנקראת היא קנט]הּׁשמׁש, בעמוד ערכו ;[ראה ְִִֵֶֶַַֹ
הּׁשמׁש, לדרֹום לנטֹות הּירח יתחיל ׁשּמּמּנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻוהּנקּדה

'זנב' הּנקראת קנט]היא בעמוד ערכו ׁשוה [ראה ּומהל . ְֲִִֵֶַַָָָָ
והּוא  ּגרעֹון; ולא ּתֹוספת לא ּבֹו ׁשאין הראׁש, לזה ְְְֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹיׁש
וכן  לדלי, ּומּדגים לדגים מּטלה אחֹורּנית, ּבּמּזלֹות ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָהֹול

ּתמיד. סֹובב ִֵָהּוא
.á חלקים ׁשלׁשה אחד, ּביֹום האמצעי הראׁש ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹמהל

אחד  ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא ׁשנּיֹות; עׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָואחת
מהלכֹו ונמצא ׁשנּיֹות; וארּבעים וׁשבע חלקים ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹּוׁשלׁשים
וׁשלׁש חלקים עׂשר וׁשבעה מעלֹות חמׁש יֹום, ְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָָֹּבמאה
מהלכֹו ונמצא מ"ג; י"ז ה' סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְֲִִִִַַָָָָָוארּבעים
וחמּׁשים  וׁשבעה מעלֹות וחמּׁשים ׁשּתים יֹום, ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַָּבאלף
ׁשארית  ונמצא י'; נ"ז נ"ב סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָחלקים
מעלֹות  וׁשּׁשים ותׁשע מאה יֹום, אלפים ּבעׂשרת ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמהלכֹו
קס"ט  סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹואחד
מעלה  יֹום, ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ונמצא מ'. ְְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָל"א
א' וסימנם - ׁשנּיֹות ותׁשע חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשנים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹאחת

מהל  ונמצא ט'; עׂשרה ל"ב ׁשמֹונה סדּורה, לׁשנה כֹו ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
וארּבעים  ּוׁשּתים חלקים וארּבעים וארּבעה ְְְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָמעלֹות
ּבתחּלת  הראׁש ואמצע מ"ב. מ"ד י"ח סימנם - ְְְְִִִִֶַַָָָֹׁשנּיֹות
מעלֹות  ּוׁשמֹונים מאה היה העּקר, ׁשהּוא חמיׁשי ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָליל
- ׁשנּיֹות ועׂשרים ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָוׁשבעה

כ"ח. נ"ז ק"פ ִָָסימנם
.â- ׁשּתרצה עת ּבכל הראׁש מקֹום לידע ּתרצה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹאם

הּׁשמׁש אמצע ׁשּתֹוציא ּכדר העת לאֹותֹו אמצעֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּתֹוציא
וׁשּׁשים  מאֹות מּׁשלׁש האמצע ותגרע הּירח, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹואמצע
העת; ּבאֹותּה הראׁש מקֹום הּוא - והּנׁשאר ְְְְֲִֵַַָָָָֹמעלֹות,

הּזנב. מקֹום יהיה לעֹולם ְְְְְִֶֶַָָָּוכנגדֹו,
.ã ליל לתחּלת הראׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּכיצד?

ׁשנת  ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹערב
עד  העּקר ליל מּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין - ְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָהעּקר
ּתׁשעה  ּבֹו, הראׁש מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זֹו ליל ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּתחּלת

יֹום. ְְִֶועׂשרים
.ä,ׁשּידעּת הּדר על הּזאת לעת הראׁש אמצע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתֹוציא

העּקר; על יֹום ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ׁשּתֹוסיף ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָוהּוא
מעלֹות  ּוׁשמֹונים ּוׁשּתים מאה הראׁש אמצע ל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹיצא
סימנם  - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע חלקים ועׂשרים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָֹותׁשעה
וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש זה אמצע ּתגרע ל"ז; כ"ט ְְְְִִִִֵֶֶַַֹקפ"ב
חלקים  ּוׁשלׁשים מעלֹות וׁשבעים וׁשבע מאה ל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹיּׁשאר

הּוא  וזה כ"ג; ל' קע"ז סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים ְְְְְִִִֶֶָָָֹוׁשלׁש
מקֹום  נמצא הּׁשנּיֹות. אל ּתפנה ואל הראׁש, ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹמקֹום
ּוׁשלׁשים  מעלֹות ועׂשרים ּבׁשבע ּבתּולה ּבמּזל ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹהראׁש,
ועׂשרים  ּבׁשבע ּדגים ּבמּזל ּכנגּדֹו, הּזנב ּומקֹום ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָחלקים;

חלקים. ּוׁשלׁשים ְֲֲִִַָֹמעלֹות
.å הּגלּגל חצי הּזנב, ּובין הראׁש ּבין יהיה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹלעֹולם

יהי  הראׁש, מקֹום ּבֹו ׁשּתמצא מּזל ּכל ,לפיכ ה ּבׁשוה; ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
והחלקים  הּמעלֹות מנין ּבכמֹו מּמּנּו ׁשביעי ּבמּזל ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָהּזנב
ּפלֹוני, ּבמּזל מעלֹות ּבעׂשר הראׁש יהיה אם - ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹּבׁשוה

מּמּנּו. ׁשביעי מּמּזל מעלֹות ּבעׂשר הּזנב ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָיהיה
.æ הּירח ּומקֹום הּזנב ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּומאחר

הראׁש עם הּירח מצאת אם - ּבׁשלׁשּתם התּבֹונן ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹהאמּתי,
הּירח  ׁשאין ּתדע אחד, וחלק אחת ּבמעלה הּזנב עם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאֹו
הּירח  ראית ואם לדרֹומּה; ולא הּׁשמׁש לצפֹון לא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹנֹוטה
ׁשהּירח  ּתדע הּזנב, ּכנגד הֹול והּוא הראׁש מקֹום ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלפני
הּזנב  מקֹום לפני הּירח היה ואם הּׁשמׁש; לצפֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנֹוטה
לדרֹום  נֹוטה ׁשהּירח ּתדע הראׁש, ּכנגד הֹול הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהרי

ֶֶַהּׁשמׁש.
.ç היא לדרֹומּה, אֹו הּׁשמׁש לצפֹון הּירח ׁשּנֹוטה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנטּיה

הּירח' 'רחב קנט]הּנקראת בעמוד ערכו היה [ראה אם ; ְִִֵֵַַַַָָָֹ
לדרֹום, נֹוטה היה ואם צפֹוני', 'רחב נקרא לצפֹון, ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹנֹוטה
מּׁשּתי  ּבאחת הּירח היה ואם ּדרֹומי'. 'רחב ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹנקרא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו רחב, לֹו יהיה לא - ְְְְִֵֶֶַַַֹֹֻהּנקּדֹות
.è,מעלֹות חמׁש על יתר הּירח רחב יהיה לא ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלעֹולם

מן  יתחיל ּדרּכֹו: הּוא ּכ אּלא ּבדרֹום; ּבין ּבצפֹון ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּבין
עד  ונֹוסף הֹול והּמרחק מעט, מעט ויתרחק ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹהראׁש,
עד  מעט, מעט ויתקרב ויחזר מעלֹות; לחמׁש ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹׁשּיּגיע
מעט  ויתרחק ויחזר לּזנב; ּכׁשּיּגיע רחב לֹו יהיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹׁשּלא
ויחזר  מעלֹות; לחמׁש ׁשּיּגיע עד נֹוסף והּמרחק ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָֹמעט,

רחב. לֹו יהיה ׁשּלא עד ְְְִִֵֶֶַַָֹֹויתקרב,
.é עת ּבכל הּוא ּכּמה הּירח רחב לידע ּתרצה ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹאם

ּתֹוציא  - ּדרֹומי אֹו הּוא צפֹוני ואם מקֹום ׁשּתרצה, ְְְְְִִִִִֶֶ
מקֹום  ותגרע העת, לאֹותּה האמּתי הּירח ּומקֹום ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹהראׁש
הּנקרא  הּוא והּנׁשאר, האמּתי; הּירח מּמקֹום ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹהראׁש

הרחב' קנט]'מסלּול בעמוד ערכו מסלּול [ראה יהיה אם . ְְְִִֶַַַָֹ
ׁשרחב  ּתדע ּוׁשמֹונים, מאה עד אחת מּמעלה ְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹהרחב
ּוׁשמֹונים, מאה על יתר הּמסלּול היה ואם צפֹוני; ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּירח
ּבׁשוה  ּוׁשמֹונים מאה היה ואם ּדרֹומי; הּירח ׁשרחב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּתדע
ּכלל. רחב לּירח אין ּבׁשוה, וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹאֹו
ׁשעּור  והּוא היא, ּכּמה הרחב מסלּול מנת ותראה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֹותחזר
הּירח  'רחב הּנקרא והּוא לדרֹום; אֹו לצפֹון ְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹנטּיתֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'הּצפֹוני', אֹו ְְְְִִֵֶַַַהּדרֹומי'
.àéהרחב מסלּול מנת היא בעמוד וכּמה ערכו [ראה ְְְִַַַַָָֹ

מנתֹוקנט] ּתהיה מעלֹות, עׂשר הרחב מסלּול יהיה אם ?ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹ
עׂשרים  הּזה הּמסלּול יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָׁשנים
וארּבעים  ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָֹמעלֹות,
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ׁשּתי  מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹחלקים;
ארּבעים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹמעלֹות
ואם  חלקים; עׂשר ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָֹֹּתהיה
מעלֹות  ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה חמּׁשים, הּמסלּול ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָֹיהיה
מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַָָוחמּׁשים
הּמסלּול  יהיה ואם חלקים; ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָארּבע
וארּבעים  ּוׁשנים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָׁשבעים,
ארּבע  מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָחלקים;
הּמסלּול  יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וחמּׁשה ְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָמעלֹות

מעלֹות. חמׁש מנתֹו ּתהיה ְְְֲִִִֵֶַָָּתׁשעים,
.áé להם הראּוי ּתּקח - העׂשרֹות עם אחדים יהיּו ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָואם

ּבמסלּול  ׁשעׂשית ּכמֹו הּמנֹות, ׁשּתי ׁשּבין הּיתר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלפי
הרחב הּׁשמׁש מסלּול ׁשהיה הרי ּכיצד? הּירח. ּובמסלּול ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

הּמסלּול  היה ׁשאּלּו ידעּת ּוכבר - מעלֹות וחמּׁשים ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹׁשלׁש
חלקים, וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו היתה ְְֲֲֲֲִִִִִַַָָָָָֹחמּׁשים,
מעלֹות  ארּבע מנתֹו היתה ׁשּׁשים, הּמסלּול היה ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָואּלּו
ׁשלׁשים  הּמנֹות, ׁשּתי ּבין הּיתר נמצא חלקים; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹועׂשרים
חׁשּבֹון  לפי ונמצא מעלה; לכל חלקים ׁשלׁשה ְְְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָָֹחלקים,
מעלֹות  ׁשלׁש מנתֹו וחמּׁשים, ׁשלׁש ׁשהּוא זה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹמסלּול
מנין  ּבכל ּתעׂשה זֹו, ּדר ועל חלקים. וחמּׁשים ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָותׁשעה

ְִָּומנין.
.âé ּתׁשעים עד הרחב מסלּול ׁשל מנתֹו ׁשּתדע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמאחר

הּמסלּול; מנינֹות ּכל ׁשל מנֹות ּתדע ,ׁשהֹודענּו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָּכמֹו
ּוׁשמֹונים  מאה עד ּתׁשעים על יתר הּמסלּול יהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשאם
ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, מּמאה הּמסלּול ּתגרע -ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָ

ַָָהּמנה.
.ãé עד ּוׁשמֹונים מּמאה יתר הּמסלּול היה אם ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָוכן

והּנׁשאר  ּוׁשמֹונים, מאה מּמּנּו ּתגרע - וׁשבעים ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאתים
הּמנה. ּבֹו ֵַַָָּתדע

.åè עד וׁשבעים מאתים על יתר הּמסלּול היה ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָואם
וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - וׁשּׁשים מאֹות ְְְְְִִִִִִֵֵַֹֹׁשלׁש

הּמנה. ּבֹו ּתדע ְְִֵַַַָָָוהּנׁשאר
.æè ּתגרע - וחמּׁשים מאה הּמסלּול ׁשהיה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

ידעּת, ּוכבר ׁשלׁשים. נׁשאר ּוׁשמֹונים, מּמאה ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹאֹותֹו
וכ חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי ׁשלׁשים, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָֹֹׁשּמנת
חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי וחמּׁשים, מאה מנת ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּתהיה

.æé מאה מּמּנּו ּתגרע - מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
עׂשרים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר עׂשרים. יּׁשאר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונים,
אם  וכן חלקים; וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹהיא
וארּבעים  ּוׁשלׁשה אחת מעלה ּתהיה מאתים, מנת ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּתהיה

ֲִָחלקים.
.çéאֹותֹו ּתגרע - מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹהרי

ׁשּמנת  ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים. נׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹמּׁשלׁש
מנת  היא וכ חלקים; ועׂשרים מעלֹות ארּבע ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָׁשּׁשים,
ּדר ועל חלקים. ועׂשרים מעלֹות ארּבע מאֹות, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשלׁש

הּמנינֹות. ּבכל ְְִַָָזֹו,

.èé רּוח ּובאיזֹו הּוא, ּכּמה הּירח רחב לידע ׁשרצינּו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי
ׁשני  ׁשּבת ערב ליל ּבתחּלת ּדרֹומי, ואם צפֹוני אם ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָהּוא
הּירח  ׁשּמקֹום ידעּת, ּוכבר זֹו; מּׁשנה אּיר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלחדׁש
וארּבעים  מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה זה ּבליל היה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהאמּתי,
היה  הראׁש ּומקֹום מ'; י"ח סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל ְֲִִִַַָָָָָֹחלקים
חלקים  ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ּבׁשבע העת, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבאֹותּה
הראׁש מקֹום ּתגרע ל'. כ"ז סימנֹו - ּבתּולה ְְְִִִַַַָָָֹמּמּזל
אחת  מאתים הרחב מסלּול ל יצא הּירח, ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹמּמקֹום
לפי  - ו' רל"א סימנֹו - חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ְְְֲֲִִִִִַָָָֹּוׁשלׁשים
הּמנה  ונמצא הּמסלּול. ּבכל החלקים על מׁשּגיחין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשאין
מעלֹות  ׁשלׁש זה, ּבפרק ׁשּבארנּו ּבּדרכים זה מסלּול ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשל
ּבתחּלת  הּירח רחב הּוא וזה חלקים; וחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּוׁשלׁשה
מאה  על יתר הּמסלּול ׁשהרי - ּדרֹומי והּוא זה, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָליל

ְִּוׁשמֹונים.

ה'תשע"ה  תמוז י' ש"ק יום

יז  ¤¤ּפרק
.à ּומּוכנים עתידים ׁשּיהיּו ּכדי ׁשהקּדמנּו הּדברים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכל

ותחׁשב  ּתתחיל זאת, לדעת ּוכׁשּתרצה הראּיה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹלידיעת
האמּתי  הּירח ּומקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָותֹוציא
הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראּיה, לׁשעת הראׁש ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹּומקֹום

מּמק  הּנקרא האמּתי הּוא והּנׁשאר, האמּתי; הּירח ֹום ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָ
ראׁשֹון' קנט]'אר בעמוד ערכו .[ראה ִֶֹ

.á רחב ּתדע הּירח, ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּומאחר
והּוא  ּדרֹומי; אֹו צפֹוני רחב הּוא ואם הּוא, ּכּמה ְְְְִִִֵַַַַָָֹהּירח

ראׁשֹון' 'רחב קנט]הּנקרא בעמוד ערכו והּזהר [ראה . ְְִִִֵַַָָֹ
ׁשניהם  ויהיּו הראׁשֹון, ּוברחב הראׁשֹון הּזה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבאר

.לפני ְִֶָָמּוכנין
.â מעלֹות ּתׁשע ל יצא אם הראׁשֹון: זה ּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוהתּבֹונן

לעֹולם  אפׁשר ׁשאי ּבוּדאי ּתדע - ּפחֹות אֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשוה
ואין  יׂשראל, ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו הּירח ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיראה
יתר  הראׁשֹון האר יהיה ואם אחר; חׁשּבֹון צרי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאּתה
ּבכל  יראה ׁשהּירח ּבוּדאי ּתדע - מעלֹות עׂשרה חמׁש ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
יהיה  ואם אחר; חׁשּבֹון צרי אּתה ואין יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָארץ
- עׂשרה חמׁש ועד מעלֹות מּתׁשע הראׁשֹון ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהאר
אם  ׁשּתדע עד הראּיה, ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר לדרׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּתצטר

יראה. לא אֹו ֵֵֶֶָָֹיראה
.ã האמּתי הּירח מקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

היה  אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּתחּלת
קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת הּירח ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָמקֹום
- ּפחֹות אֹו ּבׁשוה מעלֹות עׂשר הראׁשֹון האר ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹויהיה
ארץ  ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ּכלל נראה הּירח ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּתדע
ועׂשרים  ארּבע על יתר הראׁשֹון האר היה ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיׂשראל;
האר היה ואם יׂשראל; ּגבּול ּבכל יראה וּדאי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמעלֹות,
ּתצטר - ועׂשרים ארּבע עד מעלֹות מעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהראׁשֹון
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הּׁשמׁש ּבּה ׁשּסֹובבת העּגּולה מעל נֹוטה היא ִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּתמיד,
ּוׁשּתי  לדרֹום; נֹוטה וחציּה לצפֹון, נֹוטה חציּה - ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָּתמיד
העּגּולֹות  ׁשּתי ּפֹוגעֹות ׁשּבהן זֹו, ּכנגד זֹו ּבּה יׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָֻנקּדֹות
נמצא  מּׁשּתיהן, ּבאחת הּירח ּכׁשּיהיה ,לפיכ ּבזֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזֹו
יצא  ואם ּבׁשוה; הּׁשמׁש ּכנגד ׁשמׁש ׁשל ּבעּגּולה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָסֹובב
הּׁשמׁש לצפֹון מהּל נמצא הּנקּדֹות, מׁשּתי מאחת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻהּירח
לצפֹון  לנטֹות הּירח יתחיל ׁשּמּמּנה הּנקּדה לדרֹומּה. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻאֹו

'ראׁש' הּנקראת היא קנט]הּׁשמׁש, בעמוד ערכו ;[ראה ְִִֵֶֶַַֹ
הּׁשמׁש, לדרֹום לנטֹות הּירח יתחיל ׁשּמּמּנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻוהּנקּדה

'זנב' הּנקראת קנט]היא בעמוד ערכו ׁשוה [ראה ּומהל . ְֲִִֵֶַַָָָָ
והּוא  ּגרעֹון; ולא ּתֹוספת לא ּבֹו ׁשאין הראׁש, לזה ְְְֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹיׁש
וכן  לדלי, ּומּדגים לדגים מּטלה אחֹורּנית, ּבּמּזלֹות ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָהֹול

ּתמיד. סֹובב ִֵָהּוא
.á חלקים ׁשלׁשה אחד, ּביֹום האמצעי הראׁש ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹמהל

אחד  ימים, ּבעׂשרה מהלכֹו נמצא ׁשנּיֹות; עׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָואחת
מהלכֹו ונמצא ׁשנּיֹות; וארּבעים וׁשבע חלקים ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹּוׁשלׁשים
וׁשלׁש חלקים עׂשר וׁשבעה מעלֹות חמׁש יֹום, ְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָָֹּבמאה
מהלכֹו ונמצא מ"ג; י"ז ה' סימנם - ׁשנּיֹות ְְְְְֲִִִִַַָָָָָוארּבעים
וחמּׁשים  וׁשבעה מעלֹות וחמּׁשים ׁשּתים יֹום, ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַָּבאלף
ׁשארית  ונמצא י'; נ"ז נ"ב סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָחלקים
מעלֹות  וׁשּׁשים ותׁשע מאה יֹום, אלפים ּבעׂשרת ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמהלכֹו
קס"ט  סימנם - ׁשנּיֹות וארּבעים חלקים ּוׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹואחד
מעלה  יֹום, ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ונמצא מ'. ְְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָל"א
א' וסימנם - ׁשנּיֹות ותׁשע חלקים ּוׁשלׁשים ּוׁשנים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹאחת

מהל  ונמצא ט'; עׂשרה ל"ב ׁשמֹונה סדּורה, לׁשנה כֹו ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
וארּבעים  ּוׁשּתים חלקים וארּבעים וארּבעה ְְְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָמעלֹות
ּבתחּלת  הראׁש ואמצע מ"ב. מ"ד י"ח סימנם - ְְְְִִִִֶַַָָָֹׁשנּיֹות
מעלֹות  ּוׁשמֹונים מאה היה העּקר, ׁשהּוא חמיׁשי ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָליל
- ׁשנּיֹות ועׂשרים ּוׁשמֹונה חלקים וחמּׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָוׁשבעה

כ"ח. נ"ז ק"פ ִָָסימנם
.â- ׁשּתרצה עת ּבכל הראׁש מקֹום לידע ּתרצה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹאם

הּׁשמׁש אמצע ׁשּתֹוציא ּכדר העת לאֹותֹו אמצעֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּתֹוציא
וׁשּׁשים  מאֹות מּׁשלׁש האמצע ותגרע הּירח, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹואמצע
העת; ּבאֹותּה הראׁש מקֹום הּוא - והּנׁשאר ְְְְֲִֵַַָָָָֹמעלֹות,

הּזנב. מקֹום יהיה לעֹולם ְְְְְִֶֶַָָָּוכנגדֹו,
.ã ליל לתחּלת הראׁש מקֹום לידע ׁשרצינּו הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּכיצד?

ׁשנת  ׁשהיא זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ׁשּיֹומֹו ׁשּבת ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹערב
עד  העּקר ליל מּתחּלת הּגמּורים הּימים ּומנין - ְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָהעּקר
ּתׁשעה  ּבֹו, הראׁש מקֹום לידע רֹוצים ׁשאנּו זֹו ליל ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּתחּלת

יֹום. ְְִֶועׂשרים
.ä,ׁשּידעּת הּדר על הּזאת לעת הראׁש אמצע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתֹוציא

העּקר; על יֹום ועׂשרים לתׁשעה מהלכֹו ׁשּתֹוסיף ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָוהּוא
מעלֹות  ּוׁשמֹונים ּוׁשּתים מאה הראׁש אמצע ל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹיצא
סימנם  - ׁשנּיֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע חלקים ועׂשרים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָֹותׁשעה
וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש זה אמצע ּתגרע ל"ז; כ"ט ְְְְִִִִֵֶֶַַֹקפ"ב
חלקים  ּוׁשלׁשים מעלֹות וׁשבעים וׁשבע מאה ל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹיּׁשאר

הּוא  וזה כ"ג; ל' קע"ז סימנם - ׁשנּיֹות ועׂשרים ְְְְְִִִֶֶָָָֹוׁשלׁש
מקֹום  נמצא הּׁשנּיֹות. אל ּתפנה ואל הראׁש, ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹמקֹום
ּוׁשלׁשים  מעלֹות ועׂשרים ּבׁשבע ּבתּולה ּבמּזל ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹהראׁש,
ועׂשרים  ּבׁשבע ּדגים ּבמּזל ּכנגּדֹו, הּזנב ּומקֹום ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָחלקים;

חלקים. ּוׁשלׁשים ְֲֲִִַָֹמעלֹות
.å הּגלּגל חצי הּזנב, ּובין הראׁש ּבין יהיה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹלעֹולם

יהי  הראׁש, מקֹום ּבֹו ׁשּתמצא מּזל ּכל ,לפיכ ה ּבׁשוה; ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
והחלקים  הּמעלֹות מנין ּבכמֹו מּמּנּו ׁשביעי ּבמּזל ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָהּזנב
ּפלֹוני, ּבמּזל מעלֹות ּבעׂשר הראׁש יהיה אם - ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹּבׁשוה

מּמּנּו. ׁשביעי מּמּזל מעלֹות ּבעׂשר הּזנב ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָיהיה
.æ הּירח ּומקֹום הּזנב ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּומאחר

הראׁש עם הּירח מצאת אם - ּבׁשלׁשּתם התּבֹונן ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹהאמּתי,
הּירח  ׁשאין ּתדע אחד, וחלק אחת ּבמעלה הּזנב עם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאֹו
הּירח  ראית ואם לדרֹומּה; ולא הּׁשמׁש לצפֹון לא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹנֹוטה
ׁשהּירח  ּתדע הּזנב, ּכנגד הֹול והּוא הראׁש מקֹום ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלפני
הּזנב  מקֹום לפני הּירח היה ואם הּׁשמׁש; לצפֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנֹוטה
לדרֹום  נֹוטה ׁשהּירח ּתדע הראׁש, ּכנגד הֹול הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהרי

ֶֶַהּׁשמׁש.
.ç היא לדרֹומּה, אֹו הּׁשמׁש לצפֹון הּירח ׁשּנֹוטה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנטּיה

הּירח' 'רחב קנט]הּנקראת בעמוד ערכו היה [ראה אם ; ְִִֵֵַַַַָָָֹ
לדרֹום, נֹוטה היה ואם צפֹוני', 'רחב נקרא לצפֹון, ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹנֹוטה
מּׁשּתי  ּבאחת הּירח היה ואם ּדרֹומי'. 'רחב ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹנקרא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו רחב, לֹו יהיה לא - ְְְְִֵֶֶַַַֹֹֻהּנקּדֹות
.è,מעלֹות חמׁש על יתר הּירח רחב יהיה לא ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלעֹולם

מן  יתחיל ּדרּכֹו: הּוא ּכ אּלא ּבדרֹום; ּבין ּבצפֹון ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּבין
עד  ונֹוסף הֹול והּמרחק מעט, מעט ויתרחק ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹהראׁש,
עד  מעט, מעט ויתקרב ויחזר מעלֹות; לחמׁש ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹׁשּיּגיע
מעט  ויתרחק ויחזר לּזנב; ּכׁשּיּגיע רחב לֹו יהיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹׁשּלא
ויחזר  מעלֹות; לחמׁש ׁשּיּגיע עד נֹוסף והּמרחק ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָֹמעט,

רחב. לֹו יהיה ׁשּלא עד ְְְִִֵֶֶַַָֹֹויתקרב,
.é עת ּבכל הּוא ּכּמה הּירח רחב לידע ּתרצה ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹאם

ּתֹוציא  - ּדרֹומי אֹו הּוא צפֹוני ואם מקֹום ׁשּתרצה, ְְְְְִִִִִֶֶ
מקֹום  ותגרע העת, לאֹותּה האמּתי הּירח ּומקֹום ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹהראׁש
הּנקרא  הּוא והּנׁשאר, האמּתי; הּירח מּמקֹום ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹהראׁש

הרחב' קנט]'מסלּול בעמוד ערכו מסלּול [ראה יהיה אם . ְְְִִֶַַַָֹ
ׁשרחב  ּתדע ּוׁשמֹונים, מאה עד אחת מּמעלה ְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹהרחב
ּוׁשמֹונים, מאה על יתר הּמסלּול היה ואם צפֹוני; ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּירח
ּבׁשוה  ּוׁשמֹונים מאה היה ואם ּדרֹומי; הּירח ׁשרחב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּתדע
ּכלל. רחב לּירח אין ּבׁשוה, וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹאֹו
ׁשעּור  והּוא היא, ּכּמה הרחב מסלּול מנת ותראה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֹותחזר
הּירח  'רחב הּנקרא והּוא לדרֹום; אֹו לצפֹון ְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹנטּיתֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'הּצפֹוני', אֹו ְְְְִִֵֶַַַהּדרֹומי'
.àéהרחב מסלּול מנת היא בעמוד וכּמה ערכו [ראה ְְְִַַַַָָֹ

מנתֹוקנט] ּתהיה מעלֹות, עׂשר הרחב מסלּול יהיה אם ?ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹ
עׂשרים  הּזה הּמסלּול יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָׁשנים
וארּבעים  ּוׁשלׁשה אחת מעלה מנתֹו ּתהיה ְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָֹמעלֹות,
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ׁשּתי  מנתֹו ּתהיה ׁשלׁשים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹחלקים;
ארּבעים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹמעלֹות
ואם  חלקים; עׂשר ּוׁשלׁשה מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו ְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָֹֹּתהיה
מעלֹות  ׁשלׁש מנתֹו ּתהיה חמּׁשים, הּמסלּול ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָֹיהיה
מנתֹו ּתהיה ׁשּׁשים, הּמסלּול יהיה ואם חלקים; ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַָָוחמּׁשים
הּמסלּול  יהיה ואם חלקים; ועׂשרים מעלֹות ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָארּבע
וארּבעים  ּוׁשנים מעלֹות ארּבע מנתֹו ּתהיה ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָׁשבעים,
ארּבע  מנתֹו ּתהיה ׁשמֹונים, הּמסלּול יהיה ואם ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָחלקים;
הּמסלּול  יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים וחמּׁשה ְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָמעלֹות

מעלֹות. חמׁש מנתֹו ּתהיה ְְְֲִִִֵֶַָָּתׁשעים,
.áé להם הראּוי ּתּקח - העׂשרֹות עם אחדים יהיּו ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָואם

ּבמסלּול  ׁשעׂשית ּכמֹו הּמנֹות, ׁשּתי ׁשּבין הּיתר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלפי
הרחב הּׁשמׁש מסלּול ׁשהיה הרי ּכיצד? הּירח. ּובמסלּול ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

הּמסלּול  היה ׁשאּלּו ידעּת ּוכבר - מעלֹות וחמּׁשים ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹׁשלׁש
חלקים, וחמּׁשים מעלֹות ׁשלׁש מנתֹו היתה ְְֲֲֲֲִִִִִַַָָָָָֹחמּׁשים,
מעלֹות  ארּבע מנתֹו היתה ׁשּׁשים, הּמסלּול היה ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָואּלּו
ׁשלׁשים  הּמנֹות, ׁשּתי ּבין הּיתר נמצא חלקים; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹועׂשרים
חׁשּבֹון  לפי ונמצא מעלה; לכל חלקים ׁשלׁשה ְְְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָָֹחלקים,
מעלֹות  ׁשלׁש מנתֹו וחמּׁשים, ׁשלׁש ׁשהּוא זה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹמסלּול
מנין  ּבכל ּתעׂשה זֹו, ּדר ועל חלקים. וחמּׁשים ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָותׁשעה

ְִָּומנין.
.âé ּתׁשעים עד הרחב מסלּול ׁשל מנתֹו ׁשּתדע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמאחר

הּמסלּול; מנינֹות ּכל ׁשל מנֹות ּתדע ,ׁשהֹודענּו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָּכמֹו
ּוׁשמֹונים  מאה עד ּתׁשעים על יתר הּמסלּול יהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשאם
ּבֹו ּתדע והּנׁשאר ּוׁשמֹונים, מּמאה הּמסלּול ּתגרע -ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָ

ַָָהּמנה.
.ãé עד ּוׁשמֹונים מּמאה יתר הּמסלּול היה אם ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָוכן

והּנׁשאר  ּוׁשמֹונים, מאה מּמּנּו ּתגרע - וׁשבעים ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָמאתים
הּמנה. ּבֹו ֵַַָָּתדע

.åè עד וׁשבעים מאתים על יתר הּמסלּול היה ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָואם
וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אֹותֹו ּתגרע - וׁשּׁשים מאֹות ְְְְְִִִִִִֵֵַֹֹׁשלׁש

הּמנה. ּבֹו ּתדע ְְִֵַַַָָָוהּנׁשאר
.æè ּתגרע - וחמּׁשים מאה הּמסלּול ׁשהיה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

ידעּת, ּוכבר ׁשלׁשים. נׁשאר ּוׁשמֹונים, מּמאה ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹאֹותֹו
וכ חלקים; ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי ׁשלׁשים, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָֹֹׁשּמנת
חלקים. ּוׁשלׁשים מעלֹות ׁשּתי וחמּׁשים, מאה מנת ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּתהיה

.æé מאה מּמּנּו ּתגרע - מאתים הּמסלּול ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
עׂשרים, ׁשּמנת ידעּת, ּוכבר עׂשרים. יּׁשאר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונים,
אם  וכן חלקים; וארּבעים ּוׁשלׁשה אחת מעלה ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹהיא
וארּבעים  ּוׁשלׁשה אחת מעלה ּתהיה מאתים, מנת ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּתהיה

ֲִָחלקים.
.çéאֹותֹו ּתגרע - מאֹות ׁשלׁש הּמסלּול ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹהרי

ׁשּמנת  ידעּת, ּוכבר ׁשּׁשים. נׁשאר וׁשּׁשים, מאֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹמּׁשלׁש
מנת  היא וכ חלקים; ועׂשרים מעלֹות ארּבע ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָׁשּׁשים,
ּדר ועל חלקים. ועׂשרים מעלֹות ארּבע מאֹות, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשלׁש

הּמנינֹות. ּבכל ְְִַָָזֹו,

.èé רּוח ּובאיזֹו הּוא, ּכּמה הּירח רחב לידע ׁשרצינּו ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהרי
ׁשני  ׁשּבת ערב ליל ּבתחּלת ּדרֹומי, ואם צפֹוני אם ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָהּוא
הּירח  ׁשּמקֹום ידעּת, ּוכבר זֹו; מּׁשנה אּיר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלחדׁש
וארּבעים  מעלֹות עׂשרה ּבׁשמֹונה זה ּבליל היה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהאמּתי,
היה  הראׁש ּומקֹום מ'; י"ח סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל ְֲִִִַַָָָָָֹחלקים
חלקים  ּוׁשלׁשים מעלֹות ועׂשרים ּבׁשבע העת, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבאֹותּה
הראׁש מקֹום ּתגרע ל'. כ"ז סימנֹו - ּבתּולה ְְְִִִַַַָָָֹמּמּזל
אחת  מאתים הרחב מסלּול ל יצא הּירח, ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹמּמקֹום
לפי  - ו' רל"א סימנֹו - חלקים וׁשּׁשה מעלֹות ְְְֲֲִִִִִַָָָֹּוׁשלׁשים
הּמנה  ונמצא הּמסלּול. ּבכל החלקים על מׁשּגיחין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשאין
מעלֹות  ׁשלׁש זה, ּבפרק ׁשּבארנּו ּבּדרכים זה מסלּול ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשל
ּבתחּלת  הּירח רחב הּוא וזה חלקים; וחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּוׁשלׁשה
מאה  על יתר הּמסלּול ׁשהרי - ּדרֹומי והּוא זה, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָליל

ְִּוׁשמֹונים.

ה'תשע"ה  תמוז י' ש"ק יום

יז  ¤¤ּפרק
.à ּומּוכנים עתידים ׁשּיהיּו ּכדי ׁשהקּדמנּו הּדברים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכל

ותחׁשב  ּתתחיל זאת, לדעת ּוכׁשּתרצה הראּיה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹלידיעת
האמּתי  הּירח ּומקֹום האמּתי הּׁשמׁש מקֹום ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָותֹוציא
הּׁשמׁש מקֹום ותגרע הראּיה, לׁשעת הראׁש ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹּומקֹום

מּמק  הּנקרא האמּתי הּוא והּנׁשאר, האמּתי; הּירח ֹום ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָ
ראׁשֹון' קנט]'אר בעמוד ערכו .[ראה ִֶֹ

.á רחב ּתדע הּירח, ּומקֹום הראׁש מקֹום ׁשּתדע ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּומאחר
והּוא  ּדרֹומי; אֹו צפֹוני רחב הּוא ואם הּוא, ּכּמה ְְְְִִִֵַַַַָָֹהּירח

ראׁשֹון' 'רחב קנט]הּנקרא בעמוד ערכו והּזהר [ראה . ְְִִִֵַַָָֹ
ׁשניהם  ויהיּו הראׁשֹון, ּוברחב הראׁשֹון הּזה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבאר

.לפני ְִֶָָמּוכנין
.â מעלֹות ּתׁשע ל יצא אם הראׁשֹון: זה ּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוהתּבֹונן

לעֹולם  אפׁשר ׁשאי ּבוּדאי ּתדע - ּפחֹות אֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשוה
ואין  יׂשראל, ארץ ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו הּירח ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיראה
יתר  הראׁשֹון האר יהיה ואם אחר; חׁשּבֹון צרי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאּתה
ּבכל  יראה ׁשהּירח ּבוּדאי ּתדע - מעלֹות עׂשרה חמׁש ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
יהיה  ואם אחר; חׁשּבֹון צרי אּתה ואין יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָארץ
- עׂשרה חמׁש ועד מעלֹות מּתׁשע הראׁשֹון ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהאר
אם  ׁשּתדע עד הראּיה, ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר לדרׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּתצטר

יראה. לא אֹו ֵֵֶֶָָֹיראה
.ã האמּתי הּירח מקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה

היה  אם אבל ּתאֹומים. מּזל סֹוף עד ּגדי מּזל ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָמּתחּלת
קׁשת, מּזל סֹוף עד סרטן מּזל מּתחּלת הּירח ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָמקֹום
- ּפחֹות אֹו ּבׁשוה מעלֹות עׂשר הראׁשֹון האר ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹויהיה
ארץ  ּבכל הּלילה ּבאֹותֹו ּכלל נראה הּירח ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּתדע
ועׂשרים  ארּבע על יתר הראׁשֹון האר היה ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיׂשראל;
האר היה ואם יׂשראל; ּגבּול ּבכל יראה וּדאי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמעלֹות,
ּתצטר - ועׂשרים ארּבע עד מעלֹות מעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהראׁשֹון

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



ycegdקנד yeciw zekld - mipnf xtq - fenz 'i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יראה  אם ׁשּתדע עד הראּיה, ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלדרׁש
יראה. לא ִֵֶָֹאם

.ä הּירח ּוראה התּבֹונן הראּיה: חׁשּבֹונֹות הם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָואּלּו
האר מן ּתגרע טלה, ּבמּזל יהיה אם - הּוא מּזל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבאיזה
ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ּתׁשעה ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָהראׁשֹון
ּבמּזל  יהיה ואם אחת; מעלה הראׁשֹון האר מן ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּתגרע
ואם  חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה האר מן ּתגרע ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָֹּתאֹומים,
וחמּׁשים  ׁשנים האר מן ּתגרע סרטן, ּבמּזל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָֹיהיה
ׁשלׁשה  האר מן ּתגרע אריה, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹחלקים;
מן  ּתגרע ּבתּולה, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָוארּבעים
מאזנים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשבעה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹהאר
יהיה  ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ארּבעה האר מן ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹֹּתגרע
חלקים; ּוׁשלׁשים ארּבעה האר מן ּתגרע עקרב, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹּבמּזל
ּוׁשלׁשים  ׁשּׁשה האר מן ּתגרע קׁשת, ּבמּזל יהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹואם
ארּבעה  האר מן ּתגרע ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹחלקים;
האר מן ּתגרע ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹוארּבעים
ּתגרע  ּדגים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשלׁשה
האר מן והּנׁשאר חלקים. וחמּׁשים ׁשמֹונה האר ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹמן
אר' הּנקרא הּוא החלקים, אּלּו מּמּנּו ׁשּתגרע ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹאחר

קנט]ׁשני' בעמוד ערכו .[ראה ִֵ
.å האמּתי הּירח ׁשּמקֹום לפי אּלּו? חלקים ּגֹורעין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָולּמה

ּבאר ּביניהם יׁש ׁשּנּוי אּלא ּבֹו, ׁשּיראה הּמקֹום ִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאינֹו
האר מראה וׁשּנּוי הּמראה'; 'ׁשּנּוי הּנקרא והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּוברחב,
ּכמֹו ,האר מן אֹותֹו ּגֹורעין לעֹולם הראּיה, ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּבׁשעת

ְֶַָׁשאמרנּו.
.æ,צפֹוני הּירח רחב היה אם - הרחב מראה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹאבל

הרחב  מן הרחב מראה ׁשּנּוי ׁשל חלקים ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹּגֹורעין
החלקים  מֹוסיפין ּדרֹומי, הּירח רחב היה ואם ְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹהראׁשֹון;

ּׁשּיהיה ׁשל  ּומה הראׁשֹון. הרחב על הרחב מראה ׁשּנּוי ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
מּמּנּו ּגֹורעין אֹו עליו ׁשּמֹוסיפין אחר הראׁשֹון ְִִִִִֶֶַַַָָָָֹהרחב

ׁשני' 'רחב הּנקרא הּוא החלקים, ערכו אֹותם [ראה ְֲִִִֵַַַָָָֹ
קנט] .בעמוד

.ç אם אֹותן? ּגֹורעין אֹו ׁשּמֹוסיפין החלקים הם ְְֲִִִִִֵֶַַָָָוכּמה
ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; ּתׁשעה טלה, ּבמּזל הּירח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיהיה
ׁשּׁשה  ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; עׂשרה ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָׁשֹור,
ועׂשרים  ׁשבעה סרטן, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָעׂשר
ּוׁשלׁשים  ׁשמֹונה אריה, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹחלקים;
וארּבעים  ארּבעה ּבתּולה, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָחלקים;
וארּבעים  ׁשּׁשה מאזנים, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹחלקים;
וארּבעים  חמּׁשה עקרב, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָחלקים;
וארּבעים  ארּבעה קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָחלקים;
חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָֹחלקים;
יהיה  ואם חלקים; ועׂשרים ׁשבעה ּדלי, ּבמּזל יהיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָואם

חלקים. עׂשר ׁשנים ּדגים, ְְֲִִֵַַָָָָּבמּזל
.è הרחב מן אֹותם ּתגרע אּלּו, חלקים ׁשּתדע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּומאחר

ויצא  - ׁשהֹודענּו ּכמֹו עליו, אֹותם ּתֹוסיף אֹו ְְְִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון,
ּדרֹומי, אֹו צפֹוני הּוא אם ידעּת ּוכבר הּׁשני. הרחב ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹל
הּׁשני; הרחב זה נעׂשה חלקים וכּמה מעלֹות ּכּמה ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹותדע

עתיד. ויהיה ,לפני אֹותֹו ְְְְִִִֶֶָָָותכין
.é,מקצתֹו הּזה הּׁשני הרחב מן ותּקח ּתחזר ּכ ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹואחר

נלֹוז ׁשהּירח ערכו*]מּפני וכּמה [ראה ּבמעּגלֹו. מעט ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ
הּמקצת הּירח היא מקֹום יהיה אם מּמּנּו? ׁשּתּקח ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

מּתחּלת  אֹו מּמּנּו, מעלה עׂשרים עד טלה מּזל ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָמּתחּלת
הרחב  מן ּתּקח - מּמּנּו מעלה עׂשרים עד מאזנים ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹמּזל
טלה  מּמּזל מעׂשרים הּירח יהיה ואם חמׁשיו; ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשני
מאזנים  מּמּזל מעׂשרים אֹו ׁשֹור, מּמּזל מעלֹות עׂשר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹעד
הּׁשני  הרחב מן ּתּקח - עקרב מּמּזל מעלֹות עׂשר ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹעד
ׁשֹור  מּמּזל מעלֹות מעׂשר הּירח יהיה ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשליׁשיתֹו;
עד  עקרב מּמּזל מעלֹות מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָעד
ואם  רביעיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָֹעׂשרים
אֹו סֹופֹו, עד ׁשֹור מּמּזל מעלֹות מעׂשרים הּירח ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָיהיה
הּׁשני  הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד עקרב מּמּזל ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹמעׂשרים
עד  ּתאֹומים מּזל מּתחּלת הּירח יהיה ואם ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָחמיׁשיתֹו;
עׂשר  עד קׁשת מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, מעלֹות ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַעׂשר
יהיה  ואם ׁשתּותֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹמעלֹות
מּמּנּו, עׂשרים עד ּתאֹומים מּמּזל מעלֹות מעׂשר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּירח
הרחב  מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד קׁשת מּמּזל מעׂשר ְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאֹו
מעׂשרים  הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; חצי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּׁשני
מעׂשרים  אֹו מּמּנּו, ועׂשרים חמׁש עד ּתאֹומים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמּמּזל
הרחב  מן ּתּקח - מּמּנּו ועׂשרים חמׁש עד קׁשת ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמּמּזל
מחמׁש הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; רביע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּׁשני
סרטן, מּמּזל מעלֹות חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָועׂשרים
מּמּזל  מעלֹות חמׁש עד קׁשת מּמּזל ועׂשרים מחמׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאֹו
ואם  מעּגל; נליזת ּכאן ׁשאין לפי ּכלּום, ּתּקח לא - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּגדי
אֹו מּמּנּו, עׂשר עד סרטן מּמּזל מחמׁש הּירח ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָיהיה
הּׁשני  הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשר עד ּגדי מּמּזל ְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמחמׁש
סרטן  מּמּזל מעׂשר הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָרביע
מּמּנּו עׂשרים עד ּגדי מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַעד
מקֹום  יהיה ואם ׁשתּותֹו; חצי הּׁשני הרחב מן ּתּקח -ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֹ
מּמּזל  מעׂשרים אֹו סֹופֹו, עד סרטן מּמּזל מעׂשרים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּירח
יהיה  ואם ׁשתּותֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹּגדי
אֹו מּמּנּו, מעלֹות עׂשר עד אריה מּזל מּתחּלת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּירח
מן  ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עׂשר עד ּדלי מּזל ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַמּתחּלת

ח  הּׁשני מעלֹות הרחב מעׂשר הּירח יהיה ואם מיׁשיתֹו; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
עד  ּדלי מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד אריה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמּמּזל
ואם  רביעיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָֹעׂשרים
ּבתּולה, מּמּזל עׂשר עד אריה מּמּזל מעׂשרים הּירח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָיהיה
- ּדגים מּמּזל מעלֹות עׂשר עד ּדלי מּמּזל מעׂשרים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָאֹו
מעׂשר  הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו; הּׁשני הרחב מן ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּתּקח
סֹופֹו עד ּדגים מּמּזל מעׂשר אֹו סֹופֹו, עד ּבתּולה ְִִִֵֶֶַַַַַַָָמּמּזל
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הּמקצת  וזאת חמׁשיו. ׁשני הּׁשני הרחב מן ּתּקח -ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ
'מעּגל  הּנקראת היא הּׁשני, הרחב מן ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹׁשּתּקח

קנט]הּירח' בעמוד ערכו .[ראה ֵַַָ
.àé אם ותראה הּירח, ּברחב ותתּבֹונן ּתחזר ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואחר

מעּגל  ּתגרע צפֹוני, היה אם - ּדרֹומי אם צפֹוני ְְְְְִִִִִִַַַָָהּוא
ּדרֹומי, הּירח רחב היה ואם הּׁשני; האר מן הּזה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּירח
ּדברים  ּבּמה הּׁשני. האר על הּזה הּמעּגל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּתֹוסיף
סֹוף  עד ּגדי מּזל מּתחּלת הּירח מקֹום ּבׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָאמּורים?
סרטן  מּזל מּתחּלת הּירח היה אם אבל ּתאֹומים. ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָמּזל
רחב  יהיה ׁשאם - הפ הּדבר יהיה קׁשת, מּזל סֹוף ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹעד
יהיה  ואם הּׁשני; האר על הּמעּגל ּתֹוסיף צפֹוני, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּירח
ּומה  הּׁשני. האר מן הּמעּגל ּתגרע ּדרֹומי, הּירח ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹרחב
מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשני האר ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּׁשּיהיה
ׁשם  יהיה לא ׁשאם ודע, הּׁשליׁשי'. אר' הּנקרא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹהּוא
הּׁשני  הרחב מן לקחת החׁשּבֹון נתן ולא מעּגל, ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹנליזת
האר הּוא עצמֹו, הּׁשני האר יהיה - ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹּכלּום

קנט]הּׁשליׁשי בעמוד ערכו יתר.[ראה ולא ּפחֹות ּבלא ְְְִִֵַָָֹֹ
.áé והּוא הּזה, הּׁשליׁשי האר ותראה ּתחזר ּכ ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹואחר

אם  הּוא: מּזל ּבאיזה - והּׁשמׁש הּירח ׁשּבין ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעלֹות
האר על ּתֹוסיף טלה, ּבמּזל אֹו ּדגים ּבמּזל ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹיהיה

ׁשתּותֹו; ּבמּזל הּׁשליׁשי אֹו ּדלי ּבמּזל האר יהיה ואם ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹ
יהיה  ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֹׁשֹור,
האר על ּתֹוסיף ּתאֹומים, ּבמּזל אֹו ּגדי ּבמּזל ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹהאר
ּבמּזל  אֹו קׁשת ּבמּזל האר יהיה ואם ׁשתּותֹו; ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹהּׁשליׁשי
ּתֹוסיף  ולא ׁשהּוא, ּכמֹות הּׁשליׁשי האר ּתּניח ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹסרטן,
אֹו עקרב ּבמּזל האר היה ואם מּמּנּו; ּתגרע ולא ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹעליו,
ואם  חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי האר מן ּתגרע אריה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָֹּבמּזל
מן  ּתגרע ּבתּולה, ּבמּזל אֹו מאזנים ּבמּזל האר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹיהיה
הּׁשליׁשי  האר ּׁשּיהיה ּומה ׁשליׁשיתֹו. הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹהאר
ּכמֹות  אֹותֹו ּתּניח אֹו מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף ְְִִִִֶֶַַַַַָָאחר
אצל  ּתחזר ּכ ואחר רביעי'. אר' הּנקרא הּוא - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהּוא
- לעֹולם ׁשליׁשיו ׁשני מּמּנּו ותּקח הראׁשֹון, הּירח ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹרחב

הּמדינה' ּגבּה 'מנת הּנקרא הּוא בעמוד וזה ערכו [ראה ְְְְִִֶַַַַָָֹ
צפֹוני,קנט] הּירח רחב יהיה אם - ותראה ותתּבֹונן .ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

יהיה  ואם הרביעי; האר על הּמדינה ּגבּה מנת ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּתֹוסיף
האר מן הּמדינה ּגבּה מנת ּתגרע ּדרֹומי, הּירח ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹרחב
מּמּנּו, ׁשּגֹורעין אחר הרביעי האר ּׁשּיהיה ּומה ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהרביעי.

הראּיה'. 'קׁשת הּנקרא הּוא - עליו ׁשּמֹוסיפין ְְִִִִֶֶֶַָָָָָאֹו
.âé ערב ּבליל הּירח יראה אם לחקר ׁשּבאנּו הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכיצד?

ּתֹוציא  - יראה לא אֹו זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּבת
הּירח  ורחב האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי הּׁשמׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמקֹום
האמּתי, הּׁשמׁש מקֹום ל יצא .ׁשהֹודענּו ּכמֹו זֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלׁשעה
ט'; ז' סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ותׁשעה מעלֹות ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָּבׁשבע
מעלֹות  עׂשרה ּבׁשמֹונה האמּתי, הּירח מקֹום ל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָויצא
ל"ו; י"ח סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ּוׁשלׁשים ְְֲִִִִִַַָָָֹוׁשּׁשה
ּוׁשלׁשה  מעלֹות ׁשלׁש ּדרֹום ּברּוח הּירח, רחב ל ְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹויצא

הרחב  הּוא וזה נ"ג, ג' סימנֹו - חלקים ְֲֲִִִִֶַַָָָֹוחמּׁשים
יּׁשאר  הּירח, מּמקֹום הּׁשמׁש מקֹום ותגרע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהראׁשֹון;
סימנֹו - חלקים ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָאחת
הּירח  ׁשהיה ּולפי הראׁשֹון; האר הּוא וזה כ"ז, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹי"א
וראּוי  אחת, מעלה האר מראה ׁשּנּוי יהיה ׁשֹור, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבמּזל
הּׁשני, האר ל יצא הראׁשֹון; האר מן אֹותּה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹלגרע
כ"ז; י' סימנֹו - חלקים ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָעׂשר
ׁשרחב  ּולפי חלקים, עׂשרה הרחב מראה ׁשּנּוי יהיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹוכן
הּמראה  ׁשּנּוי עליו להֹוסיף ראּוי ּדרֹומי, היה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהּירח
ארּבע  הּׁשני, הרחב ל יצא חלקים; עׂשרה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשהּוא
הּירח  ׁשהיה ּולפי ג'; ד' סימנֹו - חלקים ּוׁשלׁשה ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמעלֹות
הרחב  מן לּקח ראּוי ׁשֹור, מּמּזל מעלֹות עׂשרה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבׁשמֹונה

הּירח' 'מעּגל הּנקרא והּוא רביעיתֹו, ערכו הּׁשני [ראה ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָ
קנט] אחת בעמוד מעלה זֹו, לעת הּירח מעּגל ל יצא ;ְְְֲֵֵֵֵַַַַַַַָָ

ּבּׁשנּיֹות. מדקּדקין ׁשאין לפי אחד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָוחלק
.ãé ּבין האמּתי הּירח ּומקֹום ּדרֹומי, הּירח ׁשרחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּולפי

האר על הּמעּגל להֹוסיף ראּוי - סרטן וראׁש ּגדי ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹֹראׁש
מעלֹות  עׂשרה אחת הּׁשליׁשי, האר ל יצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּׁשני;
ּולפי  כ"ח; י"א סימנֹו - חלקים ועׂשרים ְְְְֲִִִִֶָָָּוׁשמֹונה
האר על להֹוסיף ראּוי ׁשֹור, ּבמּזל הּזה ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשהאר
עׂשר  ּוׁשמֹונה מעלֹות ׁשּתי ׁשהּוא חמיׁשיתֹו, ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָהּׁשליׁשי
מעלֹות  עׂשרה ׁשלׁש הרביעי, האר ל ויצא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹחלקים;
אצל  וחזרנּו מ"ו; י"ג סימנֹו - חלקים וארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָוׁשּׁשה
ּגבּה מנת יצא - ׁשליׁשיו ׁשני ולקחנּו הראׁשֹון, ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹֹהרחב
חלקים; ּוׁשלׁשים וחמּׁשה מעלֹות ׁשּתי והּוא ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָֹהּמדינה,
הּמדינה  ּגבּה מנת לגרע ראּוי ּדרֹומי, הרחב ׁשהיה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹּולפי
ואחד  מעלֹות עׂשרה אחת ל יּׁשאר הרביעי; האר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמן

וזֹו י"א. י"א סימנֹו - חלקים קׁשת עׂשר היא ְֲִִִֶֶָָָָ
קנט]הראּיה בעמוד ערכו זֹו[ראה ּדר ועל הּזה. ּבּלילה ְְְִֶֶֶַַַַָָָ

יׁש חלקים וכּמה מעלֹות ּכּמה הראּיה קׁשת ותדע ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתעׂשה
לעֹולם. ׁשּתרצה, ראּיה ליל ּבכל ְְְְִִֵֶֶָָָָּבּה,

.åè ּתהיה ׁשאם ודע, ּבּה. ּתבין זֹו, קׁשת ׁשּתצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואחר
ׁשּיראה  אפׁשר אי ּפחֹות, אֹו מעלֹות ּתׁשע הראּיה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָקׁשת
על  יתר הראּיה קׁשת ּתהיה ואם יׂשראל; ארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבכל
ּגלּוי  ויהיה יראה, ׁשּלא אפׁשר אי מעלֹות, עׂשרה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹארּבע

יׂשראל. ארץ ְְִֵֶֶָָלכל
.æè עד עׂשירית מעלה מּתחּלת הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָואם

האר אל הראּיה קׁשת ּתער - עׂשרה ארּבע מעלת ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹסֹוף
הּקּצין  מן יראה, לא אֹו הּירח יראה אם ותדע ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

הראּיה' 'ק ּצי הּנקראין והן  ל ֹו; בעמוד ׁשּיׁש ערכו [ראה ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ
.קנט]

.æé מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם הראּיה: קּצי הם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָואּלּו
עׂשר, על יתר אֹו מעלֹות, עׂשר סֹוף עד מעלֹות ּתׁשע ֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
- יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון האר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹויהיה
יהיה  אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם יראה; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוּדאי

יראה. לא - מּזה ּפחֹות ִֵֶֶֶָָָֹֹהאר

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



קנה ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - fenz 'i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יראה  אם ׁשּתדע עד הראּיה, ּבחׁשּבֹונֹות ולחקר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלדרׁש
יראה. לא ִֵֶָֹאם

.ä הּירח ּוראה התּבֹונן הראּיה: חׁשּבֹונֹות הם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָואּלּו
האר מן ּתגרע טלה, ּבמּזל יהיה אם - הּוא מּזל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבאיזה
ׁשֹור, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ּתׁשעה ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָהראׁשֹון
ּבמּזל  יהיה ואם אחת; מעלה הראׁשֹון האר מן ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹּתגרע
ואם  חלקים; וחמּׁשים ׁשמֹונה האר מן ּתגרע ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָֹּתאֹומים,
וחמּׁשים  ׁשנים האר מן ּתגרע סרטן, ּבמּזל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָֹיהיה
ׁשלׁשה  האר מן ּתגרע אריה, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹחלקים;
מן  ּתגרע ּבתּולה, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָוארּבעים
מאזנים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשבעה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹהאר
יהיה  ואם חלקים; ּוׁשלׁשים ארּבעה האר מן ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹֹּתגרע
חלקים; ּוׁשלׁשים ארּבעה האר מן ּתגרע עקרב, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹּבמּזל
ּוׁשלׁשים  ׁשּׁשה האר מן ּתגרע קׁשת, ּבמּזל יהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹואם
ארּבעה  האר מן ּתגרע ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹחלקים;
האר מן ּתגרע ּדלי, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹוארּבעים
ּתגרע  ּדגים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; וחמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשלׁשה
האר מן והּנׁשאר חלקים. וחמּׁשים ׁשמֹונה האר ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹמן
אר' הּנקרא הּוא החלקים, אּלּו מּמּנּו ׁשּתגרע ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹאחר

קנט]ׁשני' בעמוד ערכו .[ראה ִֵ
.å האמּתי הּירח ׁשּמקֹום לפי אּלּו? חלקים ּגֹורעין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָולּמה

ּבאר ּביניהם יׁש ׁשּנּוי אּלא ּבֹו, ׁשּיראה הּמקֹום ִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאינֹו
האר מראה וׁשּנּוי הּמראה'; 'ׁשּנּוי הּנקרא והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּוברחב,
ּכמֹו ,האר מן אֹותֹו ּגֹורעין לעֹולם הראּיה, ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּבׁשעת

ְֶַָׁשאמרנּו.
.æ,צפֹוני הּירח רחב היה אם - הרחב מראה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹאבל

הרחב  מן הרחב מראה ׁשּנּוי ׁשל חלקים ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹּגֹורעין
החלקים  מֹוסיפין ּדרֹומי, הּירח רחב היה ואם ְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹהראׁשֹון;

ּׁשּיהיה ׁשל  ּומה הראׁשֹון. הרחב על הרחב מראה ׁשּנּוי ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
מּמּנּו ּגֹורעין אֹו עליו ׁשּמֹוסיפין אחר הראׁשֹון ְִִִִִֶֶַַַָָָָֹהרחב

ׁשני' 'רחב הּנקרא הּוא החלקים, ערכו אֹותם [ראה ְֲִִִֵַַַָָָֹ
קנט] .בעמוד

.ç אם אֹותן? ּגֹורעין אֹו ׁשּמֹוסיפין החלקים הם ְְֲִִִִִֵֶַַָָָוכּמה
ּבמּזל  יהיה ואם חלקים; ּתׁשעה טלה, ּבמּזל הּירח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיהיה
ׁשּׁשה  ּתאֹומים, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; עׂשרה ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָׁשֹור,
ועׂשרים  ׁשבעה סרטן, ּבמּזל יהיה ואם חלקים; ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָעׂשר
ּוׁשלׁשים  ׁשמֹונה אריה, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹחלקים;
וארּבעים  ארּבעה ּבתּולה, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָחלקים;
וארּבעים  ׁשּׁשה מאזנים, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹחלקים;
וארּבעים  חמּׁשה עקרב, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָחלקים;
וארּבעים  ארּבעה קׁשת, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָחלקים;
חלקים; ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה ּגדי, ּבמּזל יהיה ואם ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָֹחלקים;
יהיה  ואם חלקים; ועׂשרים ׁשבעה ּדלי, ּבמּזל יהיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָואם

חלקים. עׂשר ׁשנים ּדגים, ְְֲִִֵַַָָָָּבמּזל
.è הרחב מן אֹותם ּתגרע אּלּו, חלקים ׁשּתדע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּומאחר

ויצא  - ׁשהֹודענּו ּכמֹו עליו, אֹותם ּתֹוסיף אֹו ְְְִִֵֵֶַָָָָהראׁשֹון,
ּדרֹומי, אֹו צפֹוני הּוא אם ידעּת ּוכבר הּׁשני. הרחב ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹל
הּׁשני; הרחב זה נעׂשה חלקים וכּמה מעלֹות ּכּמה ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹותדע

עתיד. ויהיה ,לפני אֹותֹו ְְְְִִִֶֶָָָותכין
.é,מקצתֹו הּזה הּׁשני הרחב מן ותּקח ּתחזר ּכ ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹואחר

נלֹוז ׁשהּירח ערכו*]מּפני וכּמה [ראה ּבמעּגלֹו. מעט ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ
הּמקצת הּירח היא מקֹום יהיה אם מּמּנּו? ׁשּתּקח ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

מּתחּלת  אֹו מּמּנּו, מעלה עׂשרים עד טלה מּזל ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָמּתחּלת
הרחב  מן ּתּקח - מּמּנּו מעלה עׂשרים עד מאזנים ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹמּזל
טלה  מּמּזל מעׂשרים הּירח יהיה ואם חמׁשיו; ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשני
מאזנים  מּמּזל מעׂשרים אֹו ׁשֹור, מּמּזל מעלֹות עׂשר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹעד
הּׁשני  הרחב מן ּתּקח - עקרב מּמּזל מעלֹות עׂשר ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹעד
ׁשֹור  מּמּזל מעלֹות מעׂשר הּירח יהיה ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשליׁשיתֹו;
עד  עקרב מּמּזל מעלֹות מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָעד
ואם  רביעיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָֹעׂשרים
אֹו סֹופֹו, עד ׁשֹור מּמּזל מעלֹות מעׂשרים הּירח ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָיהיה
הּׁשני  הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד עקרב מּמּזל ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹמעׂשרים
עד  ּתאֹומים מּזל מּתחּלת הּירח יהיה ואם ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָחמיׁשיתֹו;
עׂשר  עד קׁשת מּזל מּתחּלת אֹו מּמּנּו, מעלֹות ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַעׂשר
יהיה  ואם ׁשתּותֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹמעלֹות
מּמּנּו, עׂשרים עד ּתאֹומים מּמּזל מעלֹות מעׂשר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּירח
הרחב  מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשרים עד קׁשת מּמּזל מעׂשר ְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאֹו
מעׂשרים  הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; חצי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּׁשני
מעׂשרים  אֹו מּמּנּו, ועׂשרים חמׁש עד ּתאֹומים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמּמּזל
הרחב  מן ּתּקח - מּמּנּו ועׂשרים חמׁש עד קׁשת ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמּמּזל
מחמׁש הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; רביע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּׁשני
סרטן, מּמּזל מעלֹות חמׁש עד ּתאֹומים מּמּזל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָועׂשרים
מּמּזל  מעלֹות חמׁש עד קׁשת מּמּזל ועׂשרים מחמׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאֹו
ואם  מעּגל; נליזת ּכאן ׁשאין לפי ּכלּום, ּתּקח לא - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּגדי
אֹו מּמּנּו, עׂשר עד סרטן מּמּזל מחמׁש הּירח ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָיהיה
הּׁשני  הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו עׂשר עד ּגדי מּמּזל ְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמחמׁש
סרטן  מּמּזל מעׂשר הּירח מקֹום יהיה ואם ׁשתּותֹו; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָרביע
מּמּנּו עׂשרים עד ּגדי מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַעד
מקֹום  יהיה ואם ׁשתּותֹו; חצי הּׁשני הרחב מן ּתּקח -ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֹ
מּמּזל  מעׂשרים אֹו סֹופֹו, עד סרטן מּמּזל מעׂשרים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּירח
יהיה  ואם ׁשתּותֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - סֹופֹו עד ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹּגדי
אֹו מּמּנּו, מעלֹות עׂשר עד אריה מּזל מּתחּלת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּירח
מן  ּתּקח - מּמּנּו מעלֹות עׂשר עד ּדלי מּזל ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַמּתחּלת

ח  הּׁשני מעלֹות הרחב מעׂשר הּירח יהיה ואם מיׁשיתֹו; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
עד  ּדלי מּמּזל מעׂשר אֹו מּמּנּו, עׂשרים עד אריה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמּמּזל
ואם  רביעיתֹו; הּׁשני הרחב מן ּתּקח - מּמּנּו ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָֹעׂשרים
ּבתּולה, מּמּזל עׂשר עד אריה מּמּזל מעׂשרים הּירח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָיהיה
- ּדגים מּמּזל מעלֹות עׂשר עד ּדלי מּמּזל מעׂשרים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָאֹו
מעׂשר  הּירח יהיה ואם ׁשליׁשיתֹו; הּׁשני הרחב מן ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּתּקח
סֹופֹו עד ּדגים מּמּזל מעׂשר אֹו סֹופֹו, עד ּבתּולה ְִִִֵֶֶַַַַַַָָמּמּזל
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הּמקצת  וזאת חמׁשיו. ׁשני הּׁשני הרחב מן ּתּקח -ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ
'מעּגל  הּנקראת היא הּׁשני, הרחב מן ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹׁשּתּקח

קנט]הּירח' בעמוד ערכו .[ראה ֵַַָ
.àé אם ותראה הּירח, ּברחב ותתּבֹונן ּתחזר ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואחר

מעּגל  ּתגרע צפֹוני, היה אם - ּדרֹומי אם צפֹוני ְְְְְִִִִִִַַַָָהּוא
ּדרֹומי, הּירח רחב היה ואם הּׁשני; האר מן הּזה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּירח
ּדברים  ּבּמה הּׁשני. האר על הּזה הּמעּגל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּתֹוסיף
סֹוף  עד ּגדי מּזל מּתחּלת הּירח מקֹום ּבׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָאמּורים?
סרטן  מּזל מּתחּלת הּירח היה אם אבל ּתאֹומים. ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָמּזל
רחב  יהיה ׁשאם - הפ הּדבר יהיה קׁשת, מּזל סֹוף ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹעד
יהיה  ואם הּׁשני; האר על הּמעּגל ּתֹוסיף צפֹוני, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּירח
ּומה  הּׁשני. האר מן הּמעּגל ּתגרע ּדרֹומי, הּירח ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹרחב
מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו ׁשּתֹוסיף אחר הּׁשני האר ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּׁשּיהיה
ׁשם  יהיה לא ׁשאם ודע, הּׁשליׁשי'. אר' הּנקרא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹהּוא
הּׁשני  הרחב מן לקחת החׁשּבֹון נתן ולא מעּגל, ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹנליזת
האר הּוא עצמֹו, הּׁשני האר יהיה - ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹּכלּום

קנט]הּׁשליׁשי בעמוד ערכו יתר.[ראה ולא ּפחֹות ּבלא ְְְִִֵַָָֹֹ
.áé והּוא הּזה, הּׁשליׁשי האר ותראה ּתחזר ּכ ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹואחר

אם  הּוא: מּזל ּבאיזה - והּׁשמׁש הּירח ׁשּבין ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעלֹות
האר על ּתֹוסיף טלה, ּבמּזל אֹו ּדגים ּבמּזל ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹיהיה

ׁשתּותֹו; ּבמּזל הּׁשליׁשי אֹו ּדלי ּבמּזל האר יהיה ואם ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹ
יהיה  ואם חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי האר על ּתֹוסיף ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֹׁשֹור,
האר על ּתֹוסיף ּתאֹומים, ּבמּזל אֹו ּגדי ּבמּזל ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹהאר
ּבמּזל  אֹו קׁשת ּבמּזל האר יהיה ואם ׁשתּותֹו; ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹהּׁשליׁשי
ּתֹוסיף  ולא ׁשהּוא, ּכמֹות הּׁשליׁשי האר ּתּניח ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹסרטן,
אֹו עקרב ּבמּזל האר היה ואם מּמּנּו; ּתגרע ולא ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹעליו,
ואם  חמיׁשיתֹו; הּׁשליׁשי האר מן ּתגרע אריה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָֹּבמּזל
מן  ּתגרע ּבתּולה, ּבמּזל אֹו מאזנים ּבמּזל האר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹיהיה
הּׁשליׁשי  האר ּׁשּיהיה ּומה ׁשליׁשיתֹו. הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹהאר
ּכמֹות  אֹותֹו ּתּניח אֹו מּמּנּו, ּתגרע אֹו עליו, ׁשּתֹוסיף ְְִִִִֶֶַַַַַָָאחר
אצל  ּתחזר ּכ ואחר רביעי'. אר' הּנקרא הּוא - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהּוא
- לעֹולם ׁשליׁשיו ׁשני מּמּנּו ותּקח הראׁשֹון, הּירח ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹרחב

הּמדינה' ּגבּה 'מנת הּנקרא הּוא בעמוד וזה ערכו [ראה ְְְְִִֶַַַַָָֹ
צפֹוני,קנט] הּירח רחב יהיה אם - ותראה ותתּבֹונן .ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

יהיה  ואם הרביעי; האר על הּמדינה ּגבּה מנת ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹּתֹוסיף
האר מן הּמדינה ּגבּה מנת ּתגרע ּדרֹומי, הּירח ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹרחב
מּמּנּו, ׁשּגֹורעין אחר הרביעי האר ּׁשּיהיה ּומה ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהרביעי.

הראּיה'. 'קׁשת הּנקרא הּוא - עליו ׁשּמֹוסיפין ְְִִִִֶֶֶַָָָָָאֹו
.âé ערב ּבליל הּירח יראה אם לחקר ׁשּבאנּו הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכיצד?

ּתֹוציא  - יראה לא אֹו זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּבת
הּירח  ורחב האמּתי הּירח ּומקֹום האמּתי הּׁשמׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמקֹום
האמּתי, הּׁשמׁש מקֹום ל יצא .ׁשהֹודענּו ּכמֹו זֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלׁשעה
ט'; ז' סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ותׁשעה מעלֹות ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָּבׁשבע
מעלֹות  עׂשרה ּבׁשמֹונה האמּתי, הּירח מקֹום ל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָויצא
ל"ו; י"ח סימנֹו - ׁשֹור מּמּזל חלקים ּוׁשלׁשים ְְֲִִִִִַַָָָֹוׁשּׁשה
ּוׁשלׁשה  מעלֹות ׁשלׁש ּדרֹום ּברּוח הּירח, רחב ל ְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹויצא

הרחב  הּוא וזה נ"ג, ג' סימנֹו - חלקים ְֲֲִִִִֶַַָָָֹוחמּׁשים
יּׁשאר  הּירח, מּמקֹום הּׁשמׁש מקֹום ותגרע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהראׁשֹון;
סימנֹו - חלקים ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָאחת
הּירח  ׁשהיה ּולפי הראׁשֹון; האר הּוא וזה כ"ז, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹי"א
וראּוי  אחת, מעלה האר מראה ׁשּנּוי יהיה ׁשֹור, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבמּזל
הּׁשני, האר ל יצא הראׁשֹון; האר מן אֹותּה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹלגרע
כ"ז; י' סימנֹו - חלקים ועׂשרים וׁשבעה מעלֹות ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָעׂשר
ׁשרחב  ּולפי חלקים, עׂשרה הרחב מראה ׁשּנּוי יהיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹוכן
הּמראה  ׁשּנּוי עליו להֹוסיף ראּוי ּדרֹומי, היה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהּירח
ארּבע  הּׁשני, הרחב ל יצא חלקים; עׂשרה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשהּוא
הּירח  ׁשהיה ּולפי ג'; ד' סימנֹו - חלקים ּוׁשלׁשה ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמעלֹות
הרחב  מן לּקח ראּוי ׁשֹור, מּמּזל מעלֹות עׂשרה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבׁשמֹונה

הּירח' 'מעּגל הּנקרא והּוא רביעיתֹו, ערכו הּׁשני [ראה ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָ
קנט] אחת בעמוד מעלה זֹו, לעת הּירח מעּגל ל יצא ;ְְְֲֵֵֵֵַַַַַַַָָ

ּבּׁשנּיֹות. מדקּדקין ׁשאין לפי אחד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָוחלק
.ãé ּבין האמּתי הּירח ּומקֹום ּדרֹומי, הּירח ׁשרחב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּולפי

האר על הּמעּגל להֹוסיף ראּוי - סרטן וראׁש ּגדי ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹֹראׁש
מעלֹות  עׂשרה אחת הּׁשליׁשי, האר ל יצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּׁשני;
ּולפי  כ"ח; י"א סימנֹו - חלקים ועׂשרים ְְְְֲִִִִֶָָָּוׁשמֹונה
האר על להֹוסיף ראּוי ׁשֹור, ּבמּזל הּזה ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשהאר
עׂשר  ּוׁשמֹונה מעלֹות ׁשּתי ׁשהּוא חמיׁשיתֹו, ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָהּׁשליׁשי
מעלֹות  עׂשרה ׁשלׁש הרביעי, האר ל ויצא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹחלקים;
אצל  וחזרנּו מ"ו; י"ג סימנֹו - חלקים וארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָוׁשּׁשה
ּגבּה מנת יצא - ׁשליׁשיו ׁשני ולקחנּו הראׁשֹון, ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹֹהרחב
חלקים; ּוׁשלׁשים וחמּׁשה מעלֹות ׁשּתי והּוא ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָֹהּמדינה,
הּמדינה  ּגבּה מנת לגרע ראּוי ּדרֹומי, הרחב ׁשהיה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹּולפי
ואחד  מעלֹות עׂשרה אחת ל יּׁשאר הרביעי; האר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמן

וזֹו י"א. י"א סימנֹו - חלקים קׁשת עׂשר היא ְֲִִִֶֶָָָָ
קנט]הראּיה בעמוד ערכו זֹו[ראה ּדר ועל הּזה. ּבּלילה ְְְִֶֶֶַַַַָָָ

יׁש חלקים וכּמה מעלֹות ּכּמה הראּיה קׁשת ותדע ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתעׂשה
לעֹולם. ׁשּתרצה, ראּיה ליל ּבכל ְְְְִִֵֶֶָָָָּבּה,

.åè ּתהיה ׁשאם ודע, ּבּה. ּתבין זֹו, קׁשת ׁשּתצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואחר
ׁשּיראה  אפׁשר אי ּפחֹות, אֹו מעלֹות ּתׁשע הראּיה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָקׁשת
על  יתר הראּיה קׁשת ּתהיה ואם יׂשראל; ארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבכל
ּגלּוי  ויהיה יראה, ׁשּלא אפׁשר אי מעלֹות, עׂשרה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹארּבע

יׂשראל. ארץ ְְִֵֶֶָָלכל
.æè עד עׂשירית מעלה מּתחּלת הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָואם

האר אל הראּיה קׁשת ּתער - עׂשרה ארּבע מעלת ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹסֹוף
הּקּצין  מן יראה, לא אֹו הּירח יראה אם ותדע ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

הראּיה' 'ק ּצי הּנקראין והן  ל ֹו; בעמוד ׁשּיׁש ערכו [ראה ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ
.קנט]

.æé מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם הראּיה: קּצי הם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָואּלּו
עׂשר, על יתר אֹו מעלֹות, עׂשר סֹוף עד מעלֹות ּתׁשע ֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָעל
- יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש הראׁשֹון האר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹויהיה
יהיה  אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם יראה; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוּדאי

יראה. לא - מּזה ּפחֹות ִֵֶֶֶָָָֹֹהאר
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.çé עד מעלֹות עׂשר על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואם
ויהיה  עׂשרה, אחת על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָסֹוף
וּדאי  - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים הראׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹהאר
האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹיראה;

יראה. לא - מּזה ִֵֶֶָָֹּפחֹות
.èé עׂשרה ו אחת על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּתים  על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים סֹוף עד ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָמעלֹות
אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת הראׁשֹון האר והיה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעׂשרה,
אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם יראה; וּדאי - ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיֹותר

יראה. לא - מּזה ּפחֹות האר ְִִֵֶֶֶֶָָָֹֹיהיה
.ë עׂשרה ׁשּתים על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָואם

ׁשלׁש על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש סֹוף עד ְְְֲֲֵֵֶַַַַָֹֹמעלֹות
- יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשר הראׁשֹון האר ויהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹעׂשרה,
יהיה  אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם יראה; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוּדאי

יראה. לא - מּזה ּפחֹות ִֵֶֶֶָָָֹֹהאר
.àë עׂשרה ׁשלׁש על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹואם

ארּבע  על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ארּבע סֹוף עד ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַַָמעלֹות
אֹו מעלֹות, ּתׁשע הראׁשֹון האר ויהיה מעלֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹעׂשרה
אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם יראה; וּדאי - ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיֹותר
סֹוף  ּכאן, ועד יראה. לא - מּזה ּפחֹות האר ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹיהיה

ִִַהּקּצין.
.áë ערב ליל ׁשל הראּיה ּבקׁשת להתּבֹונן ּבאנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכיצד?

קׁשת  ּבחׁשּבֹון לנּו יצא - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּבת
ּכמֹו חלקים, עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה אחת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָהראּיה,
ארּבע  עד עׂשר ּבין הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּידעּת;

ערכנּו ּוכבר [השוונו]עׂשרה, הראׁשֹון; האר אל אֹותּה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ
וׁשבעה  מעלֹות עׂשרה אחת זה, ּבליל הּזה ׁשהאר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹידעּת
על  יתר הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי חלקים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָועׂשרים

אחת  על יתר הראׁשֹון האר והיה מעלֹות, עׂשרה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאחת
הּקּצין  לפי זה, ּבליל יראה ׁשּוּדאי יּודע - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעׂשרה
האר עם וקׁשת, קׁשת ּבכל ּתעׂשה וכן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּקצּובֹות.

ׁשּלּה. ִֶָָהראׁשֹון
.âëיׁש חׁשּבֹונֹות ּכּמה האּלּו, הּמעׂשים מן ראית ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּוכבר

הרּבה, ׁשּיגענּו אחר - ּגרעֹונין וכּמה ּתֹוספֹות, וכּמה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּבֹו,
עמק  ּבחׁשּבֹונם ׁשאין קרֹובים ּדרכים ׁשהמצאנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹעד
ּבמעּגלֹותיו; יׁש ּגדֹולֹות עקלקּלֹות ׁשהּירח, ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָּגדֹול:
לא  ירח מבֹואֹו", ידע '"ׁשמׁש חכמים: אמרּו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּולפיכ
ּבארּכה, ּבא 'ּפעמים חכמים: ואמרּו מבֹואֹו'. ְְְְֲֲִִַַָָָָָָֻידע
אּלּו, מחׁשּבֹונֹות ׁשּתראה ּכמֹו - ּבקצרה' ּבא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָּפעמים
קׁשת  ׁשּתצא עד ּתגרע, ּופעמים ּתֹוסיף ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּפעמים
ּופעמים  ארּכה הראּיה קׁשת ּתהיה ּופעמים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָָָָֻהראּיה;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָָקצרה,
.ãë מנין מֹוסיפים מה ּומּפני החׁשּבֹונֹות, אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוטעם

מאּלּו ודבר ּדבר ּכל נֹודע והיא ּגֹורעין, מה ּומּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָזה,
חכמת  היא - ודבר ּדבר ּכל על והראיה ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָָהּדברים,
ספרים  יון חכמי ּבּה ׁשחּברּו והּגימטרּיֹות, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּתקּופֹות
הּספרים  אבל החכמים; ּביד עכׁשו הּמצּויים והם ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָהרּבה,
יּׂששכר, מּבני הּנביאים ּבימי ׁשהיּו יׂשראל חכמי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשחּברּו
ּבראיֹות  הּדברים, אּלּו ׁשּכל ּומאחר אלינּו. הּגיעּו ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹלא
להרהר  לאדם אפׁשר ואי ּדפי, ּבהם ׁשאין הם , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּברּורֹות
אֹותם  ׁשחּברּו ּבין למחּבר, חֹוׁשׁשין אין - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָאחריהם
ׁשּנתּגּלה  ּדבר ׁשּכל ּגֹוים; אֹותם ׁשחּברּו ּבין ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָנביאים
אין  - ּדפי ּבהן ׁשאין ּבראיֹות אמּתתֹו ונֹודעה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹטעמֹו,
על  אּלא ׁשּלּמדֹו, אֹו ׁשאמרֹו האיׁש זה על ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָסֹומכין

ׁשּנֹודע. והּטעם ׁשּנתּגּלתה ְְְְִֶֶַַַַַָָָָהראיה
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ה'תשע"ה  תמוז ד' ראשון יום

.‡Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"א עברֹות הּמצוה ׁשעבר ׁשּמי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

וּדאי. אׁשם וזהּו ― לֹו ויתּכּפר אׁשם קרּבן יקריב ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻמסּימֹות
ּוביאת  ּוגזלה מעילה הן: זה קרּבן עליהן ׁשחּיבים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעברֹות

חרּופה cg`yׁשפחה oebk .oixeg za divge dgty divg) ְֲִָָ
(dxxgy da mitzeydּפּקדֹון ּבׁשבּועת lrוׁשקר xneyd) ְְִִֶֶַָ

eze` zexhetd zeprhd zg` lr xwyl raype exiag oecwt
(oecwtd xifgdl ּבׁשוה ׁשּיהנה והּוא ּבׁשגגה, ּכלֿהּמֹועל :ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הקּדׁש ּובין הּבית ּבדק הקּדׁש ּבין ― מןֿההקּדׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּפרּוטה
ונׁשּבע; ּולמעלה ּפרּוטה ׁשוה חברֹו הּגֹוזל אֹו ― ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמזּבח

― ונׁשּבע ּבפּקדֹון הּכֹופר אֹו חרּופה ׁשפחה על הּבא ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָאֹו
(el` lke) להקריב חּיב זה הרי ― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָּבין

אׁשם; קרּבן אּלא חּטאת קרּבן ואינֹו חּטאתֹו, על ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָקרּבן
וּדאי' 'אׁשם נקרא זה bby)וקרּבן i`ce ik) יתעּלה אמר . ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

אתֿאׁשמֹו והביא ה' מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָּבמעילה:
ּתמים" איל eh)לה' ,d `xwie)ּבעמיתֹו "וכחׁש ואמר: ; ְְֲִִִִֵַַַַָָ

לה' יביא ואתֿאׁשמֹו וגֹו' עלֿׁשקר ונׁשּבע וגֹו' ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּבפּקדֹון
ּתמים" dkÎ`k)איל ,my) ֿ את ּכיֿיׁשּכב "ואיׁש ואמר: . ְְְִִִִִֶַַַָָ

והביא  וגֹו' לאיׁש נחרפת ׁשפחה והיא ׁשכבתֿזרע ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאּׁשה
וגֹו'" לה' kÎk`)אתֿאׁשמֹו ,hi my) ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִֵֶַָָָ

ּכרתֹות ּבמּסכת אּלּו .(h.)מצות ְְְִֵֵֶֶַֹ
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ה'תשע"ה  תמוז ה' שני יום
יום שני ֿ רביעי ה 'ֿ ז 'תמוז 

.·Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ב קרּבן הּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ

עליהן  ׁשחּיבים העברֹות מסּימֹות. עברֹות על ויֹורד ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻעֹולה
ּבּטּוי  ּוׁשבּועת קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הן: זה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻֻקרּבן
ּכמֹו הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ׁשּנטמא מי העדּות. ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻּוׁשבּועת
― ּבׁשגגה לּמקּדׁש ונכנס טהרֹות, סדר ּבהקּדמת ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּקבענּו

ּב ׁשאכל אֹו מקּדׁש; טמאת זֹוהי זֹוהי ― ּבׁשגגה קדׁש ׂשר ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע אֹו קדׁשיו; `eטמאת zeyrl rayp) ְְְִִֶַַַָָָֻ

(miiw `le ,dn xac zeyrl `lyאֹו ּבׁשגגה; קּימּה ְְְִִָָָֹולא
העדּות ׁשבּועת exagl)נׁשּבע zecr rcei epi` eli`k rayp) ְְִֵַַָ

על  מקריב זה הרי ― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ― ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַלּׁשקר
עֹולה  "קרּבן הּנקרא: קרּבן ׁשּיעׂשה האּלה הּמעׂשים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאחד
קֹול  וׁשמעה ּכיֿתחטא "ונפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָויֹורד".
ונעלם  וגֹו' טמא ּבכלּֿדבר ּתּגע אׁשר נפׁש אֹו וגֹו' ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאלה
לבּטא  תּׁשבע ּכי נפׁש אֹו ואׁשם ידע והּוא וגֹו' ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
והביא  וגֹו' כיֿיאׁשם והיה וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָבׂשפתים
ידֹו תּׂשיג ואםֿלא וגֹו' ידֹו תּגיע ואםֿלא וגֹו' ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹאתֿאׁשמֹו

`iÎ`)וגֹו'" ,d `xwie) לפי ― ויֹורד' 'עֹולה נקרא ולכן . ְְְְְִִֵֵֶָָ
מּמין  ּופעם זה מּמין יּובא ּפעם אּלא ּבמין, קבּוע ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאינֹו
ּוכבר  ּבּקרּבן. החּיב החֹוטא יד ּתּׂשיג אׁשר ּכפי  ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאחר,

ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם ּובמּסכת (i:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
.(f.)ׁשבּועֹות ָ

ה'תשע"ה  תמוז ו' שלישי יום

.ÂÚ .‰Ú .ÁÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הס"ח ּדין הּמצוה ּבית ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּכהלכה, ׁשּלא והֹורּו ׁשגגּו אם ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹקרּבן,
הּקהל" מעיני ּדבר ונעלם יׁשּגּו יׂשראל ּכלֿעדת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ"ואם

(bi ,c `xwie)ׁשּבּה והּתנאים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
מּמּסכ  מקֹומֹות ּובכּמה הֹוריֹות ּבמּסכת זבחים.ּבׁשלמּות ת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

― הע"ה זבה,ה ּמצוה ׁשּכלֿאּׁשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
הּוא: זה וקרּבן קרּבן, ּתקריב מןֿהּזיבּות, נתרּפאה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָאם
והיא  זבה, קרּבן וזהּו ― יֹונה" ּבני ׁשני אֹו תרים ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹ"ׁשּתי
מקׁשה  עלי יקׁשה ואּולי ׁשּתביאּנּו. עד ּכּפרה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻמחּסרת
מֹונה  אּתה והרי הּזבה, ּכקרּבן הּזב ׁשּקרּבן ּכיון ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹויאמר:

(zeevnd oipna) מי ּבֹו החּיב יהיה ― הּקרּבן ְְִִִֶֶַַַָָָאתֿמין
וּדאי  אׁשם וקרּבן חּטאת ּבקרּבן ׁשעׂשית ּכמֹו ― ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיהיה
ּכלֿאחד  ׁשּמנית ויֹורד, עֹולה וקרּבן ּתלּוי אׁשם ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָוקרּבן

החטאים לרּבּוי חׁשׁשּת ולא עצמּה, ּבפני lkמצוה zepnl) ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ
(iptn ,envr ipta `hgאֹותֹו חּיבים מהם ּכלֿאחד ִֵֶֶֶַַָָָׁשעל

האנׁשים, למסּפר ּתחּוׁש אל ּכאן ּגם ּכ ― ְְְֲִִַַַַָָָָָָָהּקרּבן
ידע העֹוף?! קרּבן נתחּיב מהם (dywnd)ׁשּכלֿאחד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

קרּבן  הּוא אּלא חטאים, על ּבא אינֹו וזבה זב ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּקרּבן

ּובאּׁשה  ּבאיׁש הּזֹוב מּצב היה אּלּו מסּים. ּבמּצב ְְִִִַַַַָָָָָָָָֻחֹובה
וׁשל  "זב" זה ׁשל ׁשהּׁשם ּבּׁשם, ׁשהם ּכמֹו ― אחד ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדבר
אין  אבל אחד; למנֹותם צרי היה אז ּכי ― "זבה" ְֲִִִֵֶָָָָָָָָָזֹו
עליה  ׁשחּיב היא מןֿהאיׁש זרע ׁשכבת הּגרת ּכי ּכן, ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּדבר
זבה, אינּה מןֿהאּׁשה זרע ׁשכבת ּכעין נּגר אם א ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָקרּבן,
זב  ואם קרּבן; עליו ׁשחּיבת הּוא מןֿהאּׁשה הּדם זֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
אין  'זיבּות' ּומּלת קרּבן. עליו חּיב אינֹו מןֿהאיׁש ְִִִִֵֵַַַָָָָָָָהּדם
עצמֹו. הּדבר אֹותֹו ּכלֿהּנֹוזלים ואין הּנזילה, אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָענינּה

אמרּו al:)ּובפרּוׁש dcp) והאּׁשה ּבלבן מטּמא "האיׁש : ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
והראיה  ּומצרעת. מצרע ּכדין וזבה זב ּדין ואין ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹּבאדם",

ּבכרתֹות אמרם לזה ּכּפרה (g:)הּברּורה מחּסרי "ארּבעה : ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
"dxtk"e "z`hg" ly miiehiad lke) mdly "z`hg" oaxwy)

mpaena `l` ievnd mpaena mpi` dafe afl xywda miritend
("dnlyd"e "oexqg" ly iyrnd,(בקדשים מלאכול מעכבן

אי רֹואה, הּנ והּמצרע". והּיֹולדת והּזבה הּזב הם: ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואּלּו
ּבין  ― ּכאחד מצרע ּומֹונים ּכׁשנים וזבה זב ׁשהּוא מֹונים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

האּׁשה. ּכזיבּות אינּה האיׁש ׁשּזיבּות לפי ― אּׁשה אֹו ְְִִִִִִִֵֶָָָָָאיׁש
ּובּיֹום  וגֹו' מּזֹובּה "ואםֿטהרה קרּבנּה: על הּנאמר ְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָָָָוהּפסּוק

וגֹו'" תרים ׁשּתי ּתּקחֿלּה hkÎgk)הּׁשמיני ,eh my). ְְְִִִִֵַַָֹ

― הע"ו ּתקריב הּמצוה ׁשּכלֿיֹולדת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתר  אֹו ּובןֿיֹונה לעֹולה ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש והּוא: ְְְְֶֶֶֶָָָָָֹקרּבן,
ּבני  ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מקריבה ענּיה, היא ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלחּטאת.
עד  ּכּפרה מּמחּסרי היא וגם חּטאת. ואחד עלה אחד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻיֹונה
לבן  טהרּה ימי "ּובמלאת יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתקריב,

וגֹו'" ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש ּתביא לבת e)אֹו ,ai my). ְְְִֶֶֶַָָ

ה'תשע"ה  תמוז ז' רביעי יום
יום רביעי ֿ שישי ז 'ֿ ט 'תמוז 

.ÊÚ .„Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ד אם הּמצוה זב ׁשּכלֿאיׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ

תרים  "ׁשּתי הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב מּזיבּותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹנרּפא
קרּבן  וזהּו ― עלה" והאחד חּטאת אחד יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו

ׁשּיקריבּנּו עד ּכּפרה מחּסר והּוא aixrdeהּזב, lahy s`) ְְְִֶֶַַַַַָָָֻ
(meid'וגֹו מּזֹובֹו הּזב "וכיֿיטהר יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְְְִִִִֶַַַָָ

וגֹו'" תרים ׁשּתי יּקחֿלֹו הּׁשמיני ehÎbi)ּובּיֹום ,eh `xwie). ְְְִִִִֵַַַֹ

― הע"ז ׁשּכלֿמצרע הּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
z`xpy)(exera zipepal d והן מּנגעֹו, נרּפא אם קרּבן ְְְְְִִִִִֵַָָָיקריב

הּוא  ואם ׁשמן. ולֹוג ואׁשם וחּטאת עֹולה ּבהמֹות: ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש
יֹונה  ּבני ׁשני אֹו ּתרים ּוׁשּתי לאׁשם ּכבׂש מקריב ― ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹעני
ּכּפרה. מּמחּסרי הרביעי וזהּו לחּטאת, ואחד לעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻאחד
ׁשניֿכבׂשים  יּקח הּׁשמיני "ּובּיֹום יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָוהּוא

אחת" וכבׂשה i)ּתמימים ,ci my) מּדּוע אדם: יאמר ואם . ְְְְִִִַַַַַַָָָֹ
ׁשּיׁש ּכיון אחת ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה מחּסרי קרּבן מֹונה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻאינ
היה  זה ואז הּכּפרה, חּסּור והּוא הּכֹוללם, אחד ענין ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָלהם
הּמצוה  אֹומר: והיית מןֿהּטמאה הּטהרה מּמיני ְְְֳִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻמין
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.çé עד מעלֹות עׂשר על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואם
ויהיה  עׂשרה, אחת על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָסֹוף
וּדאי  - יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים הראׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹהאר
האר יהיה אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹיראה;

יראה. לא - מּזה ִֵֶֶָָֹּפחֹות
.èé עׂשרה ו אחת על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה אם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּתים  על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשּתים סֹוף עד ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָמעלֹות
אֹו מעלֹות, עׂשרה אחת הראׁשֹון האר והיה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעׂשרה,
אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם יראה; וּדאי - ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיֹותר

יראה. לא - מּזה ּפחֹות האר ְִִֵֶֶֶֶָָָֹֹיהיה
.ë עׂשרה ׁשּתים על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָואם

ׁשלׁש על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ׁשלׁש סֹוף עד ְְְֲֲֵֵֶַַַַָֹֹמעלֹות
- יֹותר אֹו מעלֹות, עׂשר הראׁשֹון האר ויהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹעׂשרה,
יהיה  אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם יראה; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוּדאי

יראה. לא - מּזה ּפחֹות ִֵֶֶֶָָָֹֹהאר
.àë עׂשרה ׁשלׁש על מּיתר הראּיה קׁשת ּתהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹואם

ארּבע  על יתר אֹו מעלֹות, עׂשרה ארּבע סֹוף עד ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַַָמעלֹות
אֹו מעלֹות, ּתׁשע הראׁשֹון האר ויהיה מעלֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹעׂשרה
אֹו מּזה, ּפחֹות הּקׁשת ּתהיה ואם יראה; וּדאי - ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיֹותר
סֹוף  ּכאן, ועד יראה. לא - מּזה ּפחֹות האר ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹיהיה

ִִַהּקּצין.
.áë ערב ליל ׁשל הראּיה ּבקׁשת להתּבֹונן ּבאנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכיצד?

קׁשת  ּבחׁשּבֹון לנּו יצא - זֹו מּׁשנה אּיר לחדׁש ׁשני ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּבת
ּכמֹו חלקים, עׂשר ואחד מעלֹות עׂשרה אחת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָהראּיה,
ארּבע  עד עׂשר ּבין הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּידעּת;

ערכנּו ּוכבר [השוונו]עׂשרה, הראׁשֹון; האר אל אֹותּה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ
וׁשבעה  מעלֹות עׂשרה אחת זה, ּבליל הּזה ׁשהאר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹידעּת
על  יתר הראּיה קׁשת ׁשהיתה ּולפי חלקים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָועׂשרים

אחת  על יתר הראׁשֹון האר והיה מעלֹות, עׂשרה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאחת
הּקּצין  לפי זה, ּבליל יראה ׁשּוּדאי יּודע - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעׂשרה
האר עם וקׁשת, קׁשת ּבכל ּתעׂשה וכן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּקצּובֹות.

ׁשּלּה. ִֶָָהראׁשֹון
.âëיׁש חׁשּבֹונֹות ּכּמה האּלּו, הּמעׂשים מן ראית ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּוכבר

הרּבה, ׁשּיגענּו אחר - ּגרעֹונין וכּמה ּתֹוספֹות, וכּמה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּבֹו,
עמק  ּבחׁשּבֹונם ׁשאין קרֹובים ּדרכים ׁשהמצאנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹעד
ּבמעּגלֹותיו; יׁש ּגדֹולֹות עקלקּלֹות ׁשהּירח, ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָּגדֹול:
לא  ירח מבֹואֹו", ידע '"ׁשמׁש חכמים: אמרּו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּולפיכ
ּבארּכה, ּבא 'ּפעמים חכמים: ואמרּו מבֹואֹו'. ְְְְֲֲִִַַָָָָָָֻידע
אּלּו, מחׁשּבֹונֹות ׁשּתראה ּכמֹו - ּבקצרה' ּבא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָּפעמים
קׁשת  ׁשּתצא עד ּתגרע, ּופעמים ּתֹוסיף ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּפעמים
ּופעמים  ארּכה הראּיה קׁשת ּתהיה ּופעמים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָָָָֻהראּיה;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָָקצרה,
.ãë מנין מֹוסיפים מה ּומּפני החׁשּבֹונֹות, אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוטעם

מאּלּו ודבר ּדבר ּכל נֹודע והיא ּגֹורעין, מה ּומּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָזה,
חכמת  היא - ודבר ּדבר ּכל על והראיה ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָָהּדברים,
ספרים  יון חכמי ּבּה ׁשחּברּו והּגימטרּיֹות, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּתקּופֹות
הּספרים  אבל החכמים; ּביד עכׁשו הּמצּויים והם ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָהרּבה,
יּׂששכר, מּבני הּנביאים ּבימי ׁשהיּו יׂשראל חכמי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשחּברּו
ּבראיֹות  הּדברים, אּלּו ׁשּכל ּומאחר אלינּו. הּגיעּו ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹלא
להרהר  לאדם אפׁשר ואי ּדפי, ּבהם ׁשאין הם , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּברּורֹות
אֹותם  ׁשחּברּו ּבין למחּבר, חֹוׁשׁשין אין - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָאחריהם
ׁשּנתּגּלה  ּדבר ׁשּכל ּגֹוים; אֹותם ׁשחּברּו ּבין ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָנביאים
אין  - ּדפי ּבהן ׁשאין ּבראיֹות אמּתתֹו ונֹודעה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹטעמֹו,
על  אּלא ׁשּלּמדֹו, אֹו ׁשאמרֹו האיׁש זה על ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָסֹומכין

ׁשּנֹודע. והּטעם ׁשּנתּגּלתה ְְְְִֶֶַַַַַָָָָהראיה
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ה'תשע"ה  תמוז ד' ראשון יום

.‡Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"א עברֹות הּמצוה ׁשעבר ׁשּמי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

וּדאי. אׁשם וזהּו ― לֹו ויתּכּפר אׁשם קרּבן יקריב ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻמסּימֹות
ּוביאת  ּוגזלה מעילה הן: זה קרּבן עליהן ׁשחּיבים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעברֹות

חרּופה cg`yׁשפחה oebk .oixeg za divge dgty divg) ְֲִָָ
(dxxgy da mitzeydּפּקדֹון ּבׁשבּועת lrוׁשקר xneyd) ְְִִֶֶַָ

eze` zexhetd zeprhd zg` lr xwyl raype exiag oecwt
(oecwtd xifgdl ּבׁשוה ׁשּיהנה והּוא ּבׁשגגה, ּכלֿהּמֹועל :ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הקּדׁש ּובין הּבית ּבדק הקּדׁש ּבין ― מןֿההקּדׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּפרּוטה
ונׁשּבע; ּולמעלה ּפרּוטה ׁשוה חברֹו הּגֹוזל אֹו ― ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמזּבח

― ונׁשּבע ּבפּקדֹון הּכֹופר אֹו חרּופה ׁשפחה על הּבא ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָאֹו
(el` lke) להקריב חּיב זה הרי ― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָּבין

אׁשם; קרּבן אּלא חּטאת קרּבן ואינֹו חּטאתֹו, על ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָקרּבן
וּדאי' 'אׁשם נקרא זה bby)וקרּבן i`ce ik) יתעּלה אמר . ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

אתֿאׁשמֹו והביא ה' מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָּבמעילה:
ּתמים" איל eh)לה' ,d `xwie)ּבעמיתֹו "וכחׁש ואמר: ; ְְֲִִִִֵַַַַָָ

לה' יביא ואתֿאׁשמֹו וגֹו' עלֿׁשקר ונׁשּבע וגֹו' ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּבפּקדֹון
ּתמים" dkÎ`k)איל ,my) ֿ את ּכיֿיׁשּכב "ואיׁש ואמר: . ְְְִִִִִֶַַַָָ

והביא  וגֹו' לאיׁש נחרפת ׁשפחה והיא ׁשכבתֿזרע ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאּׁשה
וגֹו'" לה' kÎk`)אתֿאׁשמֹו ,hi my) ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִֵֶַָָָ

ּכרתֹות ּבמּסכת אּלּו .(h.)מצות ְְְִֵֵֶֶַֹ
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ה'תשע"ה  תמוז ה' שני יום
יום שני ֿ רביעי ה 'ֿ ז 'תמוז 

.·Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ב קרּבן הּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ

עליהן  ׁשחּיבים העברֹות מסּימֹות. עברֹות על ויֹורד ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻעֹולה
ּבּטּוי  ּוׁשבּועת קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הן: זה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻֻקרּבן
ּכמֹו הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ׁשּנטמא מי העדּות. ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻּוׁשבּועת
― ּבׁשגגה לּמקּדׁש ונכנס טהרֹות, סדר ּבהקּדמת ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּקבענּו

ּב ׁשאכל אֹו מקּדׁש; טמאת זֹוהי זֹוהי ― ּבׁשגגה קדׁש ׂשר ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע אֹו קדׁשיו; `eטמאת zeyrl rayp) ְְְִִֶַַַָָָֻ

(miiw `le ,dn xac zeyrl `lyאֹו ּבׁשגגה; קּימּה ְְְִִָָָֹולא
העדּות ׁשבּועת exagl)נׁשּבע zecr rcei epi` eli`k rayp) ְְִֵַַָ

על  מקריב זה הרי ― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ― ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַלּׁשקר
עֹולה  "קרּבן הּנקרא: קרּבן ׁשּיעׂשה האּלה הּמעׂשים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאחד
קֹול  וׁשמעה ּכיֿתחטא "ונפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָויֹורד".
ונעלם  וגֹו' טמא ּבכלּֿדבר ּתּגע אׁשר נפׁש אֹו וגֹו' ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאלה
לבּטא  תּׁשבע ּכי נפׁש אֹו ואׁשם ידע והּוא וגֹו' ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו
והביא  וגֹו' כיֿיאׁשם והיה וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָבׂשפתים
ידֹו תּׂשיג ואםֿלא וגֹו' ידֹו תּגיע ואםֿלא וגֹו' ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹאתֿאׁשמֹו

`iÎ`)וגֹו'" ,d `xwie) לפי ― ויֹורד' 'עֹולה נקרא ולכן . ְְְְְִִֵֵֶָָ
מּמין  ּופעם זה מּמין יּובא ּפעם אּלא ּבמין, קבּוע ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאינֹו
ּוכבר  ּבּקרּבן. החּיב החֹוטא יד ּתּׂשיג אׁשר ּכפי  ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאחר,

ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם ּובמּסכת (i:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
.(f.)ׁשבּועֹות ָ

ה'תשע"ה  תמוז ו' שלישי יום

.ÂÚ .‰Ú .ÁÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הס"ח ּדין הּמצוה ּבית ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּכהלכה, ׁשּלא והֹורּו ׁשגגּו אם ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹקרּבן,
הּקהל" מעיני ּדבר ונעלם יׁשּגּו יׂשראל ּכלֿעדת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ"ואם

(bi ,c `xwie)ׁשּבּה והּתנאים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
מּמּסכ  מקֹומֹות ּובכּמה הֹוריֹות ּבמּסכת זבחים.ּבׁשלמּות ת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

― הע"ה זבה,ה ּמצוה ׁשּכלֿאּׁשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
הּוא: זה וקרּבן קרּבן, ּתקריב מןֿהּזיבּות, נתרּפאה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָאם
והיא  זבה, קרּבן וזהּו ― יֹונה" ּבני ׁשני אֹו תרים ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹ"ׁשּתי
מקׁשה  עלי יקׁשה ואּולי ׁשּתביאּנּו. עד ּכּפרה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻמחּסרת
מֹונה  אּתה והרי הּזבה, ּכקרּבן הּזב ׁשּקרּבן ּכיון ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹויאמר:

(zeevnd oipna) מי ּבֹו החּיב יהיה ― הּקרּבן ְְִִִֶֶַַַָָָאתֿמין
וּדאי  אׁשם וקרּבן חּטאת ּבקרּבן ׁשעׂשית ּכמֹו ― ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיהיה
ּכלֿאחד  ׁשּמנית ויֹורד, עֹולה וקרּבן ּתלּוי אׁשם ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָוקרּבן

החטאים לרּבּוי חׁשׁשּת ולא עצמּה, ּבפני lkמצוה zepnl) ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ
(iptn ,envr ipta `hgאֹותֹו חּיבים מהם ּכלֿאחד ִֵֶֶֶַַָָָׁשעל

האנׁשים, למסּפר ּתחּוׁש אל ּכאן ּגם ּכ ― ְְְֲִִַַַַָָָָָָָהּקרּבן
ידע העֹוף?! קרּבן נתחּיב מהם (dywnd)ׁשּכלֿאחד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

קרּבן  הּוא אּלא חטאים, על ּבא אינֹו וזבה זב ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּקרּבן

ּובאּׁשה  ּבאיׁש הּזֹוב מּצב היה אּלּו מסּים. ּבמּצב ְְִִִַַַַָָָָָָָָֻחֹובה
וׁשל  "זב" זה ׁשל ׁשהּׁשם ּבּׁשם, ׁשהם ּכמֹו ― אחד ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדבר
אין  אבל אחד; למנֹותם צרי היה אז ּכי ― "זבה" ְֲִִִֵֶָָָָָָָָָזֹו
עליה  ׁשחּיב היא מןֿהאיׁש זרע ׁשכבת הּגרת ּכי ּכן, ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּדבר
זבה, אינּה מןֿהאּׁשה זרע ׁשכבת ּכעין נּגר אם א ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָקרּבן,
זב  ואם קרּבן; עליו ׁשחּיבת הּוא מןֿהאּׁשה הּדם זֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
אין  'זיבּות' ּומּלת קרּבן. עליו חּיב אינֹו מןֿהאיׁש ְִִִִֵֵַַַָָָָָָָהּדם
עצמֹו. הּדבר אֹותֹו ּכלֿהּנֹוזלים ואין הּנזילה, אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָענינּה

אמרּו al:)ּובפרּוׁש dcp) והאּׁשה ּבלבן מטּמא "האיׁש : ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
והראיה  ּומצרעת. מצרע ּכדין וזבה זב ּדין ואין ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹּבאדם",

ּבכרתֹות אמרם לזה ּכּפרה (g:)הּברּורה מחּסרי "ארּבעה : ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
"dxtk"e "z`hg" ly miiehiad lke) mdly "z`hg" oaxwy)

mpaena `l` ievnd mpaena mpi` dafe afl xywda miritend
("dnlyd"e "oexqg" ly iyrnd,(בקדשים מלאכול מעכבן

אי רֹואה, הּנ והּמצרע". והּיֹולדת והּזבה הּזב הם: ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואּלּו
ּבין  ― ּכאחד מצרע ּומֹונים ּכׁשנים וזבה זב ׁשהּוא מֹונים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

האּׁשה. ּכזיבּות אינּה האיׁש ׁשּזיבּות לפי ― אּׁשה אֹו ְְִִִִִִִֵֶָָָָָאיׁש
ּובּיֹום  וגֹו' מּזֹובּה "ואםֿטהרה קרּבנּה: על הּנאמר ְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָָָָוהּפסּוק

וגֹו'" תרים ׁשּתי ּתּקחֿלּה hkÎgk)הּׁשמיני ,eh my). ְְְִִִִֵַַָֹ

― הע"ו ּתקריב הּמצוה ׁשּכלֿיֹולדת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתר  אֹו ּובןֿיֹונה לעֹולה ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש והּוא: ְְְְֶֶֶֶָָָָָֹקרּבן,
ּבני  ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מקריבה ענּיה, היא ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלחּטאת.
עד  ּכּפרה מּמחּסרי היא וגם חּטאת. ואחד עלה אחד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻיֹונה
לבן  טהרּה ימי "ּובמלאת יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתקריב,

וגֹו'" ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש ּתביא לבת e)אֹו ,ai my). ְְְִֶֶֶַָָ

ה'תשע"ה  תמוז ז' רביעי יום
יום רביעי ֿ שישי ז 'ֿ ט 'תמוז 

.ÊÚ .„Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ד אם הּמצוה זב ׁשּכלֿאיׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ

תרים  "ׁשּתי הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב מּזיבּותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹנרּפא
קרּבן  וזהּו ― עלה" והאחד חּטאת אחד יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו

ׁשּיקריבּנּו עד ּכּפרה מחּסר והּוא aixrdeהּזב, lahy s`) ְְְִֶֶַַַַַָָָֻ
(meid'וגֹו מּזֹובֹו הּזב "וכיֿיטהר יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְְְִִִִֶַַַָָ

וגֹו'" תרים ׁשּתי יּקחֿלֹו הּׁשמיני ehÎbi)ּובּיֹום ,eh `xwie). ְְְִִִִֵַַַֹ

― הע"ז ׁשּכלֿמצרע הּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
z`xpy)(exera zipepal d והן מּנגעֹו, נרּפא אם קרּבן ְְְְְִִִִִֵַָָָיקריב

הּוא  ואם ׁשמן. ולֹוג ואׁשם וחּטאת עֹולה ּבהמֹות: ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש
יֹונה  ּבני ׁשני אֹו ּתרים ּוׁשּתי לאׁשם ּכבׂש מקריב ― ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹעני
ּכּפרה. מּמחּסרי הרביעי וזהּו לחּטאת, ואחד לעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻאחד
ׁשניֿכבׂשים  יּקח הּׁשמיני "ּובּיֹום יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָוהּוא

אחת" וכבׂשה i)ּתמימים ,ci my) מּדּוע אדם: יאמר ואם . ְְְְִִִַַַַַַָָָֹ
ׁשּיׁש ּכיון אחת ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה מחּסרי קרּבן מֹונה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻאינ
היה  זה ואז הּכּפרה, חּסּור והּוא הּכֹוללם, אחד ענין ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָלהם
הּמצוה  אֹומר: והיית מןֿהּטמאה הּטהרה מּמיני ְְְֳִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻמין
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fenzקנח 'iÎ'g ycewÎzayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

טהרת  ּתׁשלם ׁשּלא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ― ְְְֳִִִִִֶֶַַַַַָֹהּפלֹונית
ׁשּיקריבּו עד ּומצרע, ויֹולדת וזבה זב והם הּטמאים, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמקצת

ּבמקוה טהרה מֹונה אּתה ּכן ׁשהרי hw)קרּבן, dyr zevn) ְְְֲֳִֵֵֶֶַָָָָָָ
חֹוׁשׁש ואינ ׁשּיהיה, טמא איזה ּבּה יתחּיב ― אחת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמצוה
קרּבן  למנֹות יכֹול היית ּכ ― ּבּה ׁשּנטמא הּטמאה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֻלמין
טמאתֹו?! למין ּתחּוׁש ולא אחת, ּכמצוה ּכּפרה ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹֻֻמחּסרי
היה  אּלּו ּבהחלט, להיֹות צרי היה ׁשּכ ועד יֹודע ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּׁשם
אחד  קרּבן אּלּו ּכּפרה מחּסרי מארּבעת ּכלֿאחד ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻקרּבן

ּבּמים טהרה ּכמֹו ׁשּנּוי, ּבֹו טהרה (dewna)ׁשאין מין ׁשהיא ְֳֳִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּכמֹו קרּבנֹותיהם ׁשּנׁשּתּנּו מּכיון אבל ּכלֿטמא; על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוחֹובה
ּכי  ּבהכרח, לבּדֹו ּכלֿקרּבן למנֹות צרי רֹואה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאּתה
נׁשלמת  ׁשּבֹו הּדבר אינֹו זה ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּדבר

נּדה מי ּכמֹו זה והרי זה. ׁשל eidטהרתֹו mday d`fd in) ְֲֳִֵֵֶֶֶַָָָ
(dxtd xt` z` miaxrn ׁשּבמצרע מינין וארּבעה מקוה ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹּומי

('eke fx` ur ,mixtv :ezxdhl miynzyn mda)ׁשלׁש ֵֶָֹׁשהן
ׁשא  ּכמֹו טמאים לטהרת ׁשּכּלן אףֿעלּֿפי באר מצות, ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

(iw dyr zevn)נתּבארּו ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי וארּבעת .ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֻ
ח' ּבפרק ּופרטּות ּבכללּות קרּבנֹותיהם ודיני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּדיניהם
רּבים  ּובמקֹומֹות קּנים ּומּסכת נגעים וסֹוף ְְְְִִִִִִִֶֶַַָמּנזירּות
ׁשהעירנּו ּבּמקֹומֹות ּככּלם ׁשרּבם אּלא ּבּתלמּוד, ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻֻהּמפּזרים

עליהם.
יום חמישי ֿ שבת ֿ קודש ח 'ֿ י 'תמוז 

ֲֵֶ

ה'תשע"ה  תמוז ח' חמישי יום

.ÊÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Â˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הק"ו את הּמצוה מּלהחליף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

(znda)הּקדׁשים(silgzk zxg` dnda zzle) היא וזֹו ְֳִִַָ
ולאֿימיר  יחליפּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹהּתמּורה,

i)אתֹו" ,fk `xwie).ּבלבד ּבּמעׂשר מיחד לאו ּבא ּוכבר . ְְְֲִֵַַָָָָָֹֻ
ּבספרא ּׁשאמרּו מה לכ izewega)והּטעם zyxt) והּוא , ְְְְְְִֶַַַַָָָ

ּכׁשם  אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל "מעׂשר ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָאמרם:
ּכלֿהּקדׁשים  ּכ ― להמירֹו ואסּור מזּבח קדׁשי ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהּמעׂשר
אּלא  אינם יחליפּנּו" "לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם על ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהזהיר
נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ׁשהמיר ּומי ּבלבד; מזּבח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָקדׁשי

ּתמּורה. ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְִִֵֶֶַָָּדיני

― הפ"ז הּתמּורה הּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
s` ixd .miycwd znda zxenza dyicwdy oilegd znda)

(Ð `id mb ,ycew ly ef mewna zcner dpi` dyrnly,ֶֹקדׁש
יהיהֿקדׁש" ּותמּורתֹו "והיהֿהּוא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹוהּוא

(bl ,my)ּתמּורה מּסכת ּבריׁש אמרּו ּובפרּוׁש .(:c)ׁשאמרֹו , ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָ
לעׂשה  ׁשּנּתק לאֿתעׂשה מצות הּוא ימירּנּו" "לא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹיתעּלה:
z` zlhane zwzpn Ð ycew dxenzdy Ð dyrd meiwy)

(e`ld וׁשם הּוא? לעׂשה ׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ
לאו  ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לֹוקה, ׁשהּממיר לכ טעם ּגם ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָנאמר

לעׂשה: ּכלֹומר:ׁשּנּתק לאוין". ּתרי ועקר עׂשה אתי "לא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ו"לא  יחליפּנּו" "לא ּפעמים: נכּפל הּתמּורה על ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָֹֹהּלאו

אֹותֹו" i)ימיר ,my) והיהֿהּוא" ― אחד עׂשה ּובא , ְֲִֵֶָָָָָ
ּוכבר  מהּֿׁשרצינּו. נתּבאר הּנה יהיהֿקדׁש". ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּותמּורתֹו
ּתתקּים  אי ּכלֹומר: ּתמּורה, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתּבארּו

קרבה. ואי ּומהּֿדינּה ּתתקּים לא ְְְְִִֵֵֵֵַַָָֹואי

ה'תשע"ה  תמוז ט' שישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ê˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הק"ז ֿ הּמצוה את מּלׁשּנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻ

לעׂשֹותֹו ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֲֳִִִֶַַָָָָָָָָהּקדׁשים
ּבֹו וכּיֹוצא ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו ְֲֵֶֶַַַָָָָָאׁשם,
 ֿ "לא ּבהמה: ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּבלאֿתעׂשה,

אתֹו" איׁש ek)יקּדיׁש ,fk `xwie)ּבּקּבלה ּובא .wxt oikxr) ְִִַַַָָָֹ
(f dpyn g ּולׁשֹון מזּבח. הקּדׁש ― אתֹו" איׁש ְְְְִִִֵֵֶַַֹֹ"לאֿיקּדיׁש

izewega)ספרא zyxt) ֿ לכל מּנין ּבכֹור, אּלא לי "אין : ְְְִִִִֵֶַָָָ
ּתלמּוד  לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ׁשאין ְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֻֻהּקדׁשים
על  רמז ― אתֹו" איׁש לאֿיקּדיׁש "ּבבהמה ְְִִִֵַַַַָָֹֹלֹומר:
איׁש לאֿיקּדיׁש ּבבהמה לה' יבּכר "אׁשר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻמהּֿׁשּנאמר:
יקּדיׁש לא ּבּבהמה לה' ּׁשּיהא ּכלֿמה אמר: ּכאּלּו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹאתֹו"
ּוכבר  ׁשהּוא. ּכמֹו יּׁשאר אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻאיׁש

מּתמּורה. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָנתּבארּו

― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה

ה'תשע"ה  תמוז י' קודש שבת יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה
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קנט לקסיקון מושגים המוזכרים בהלכות קידוש החודש
 סדר הערכים הוא לפי א-ב, בהשמטת קידומות דקדוקיות )ה, ב, ל, ש, ו(.

על גליון הרמב"ם שולבו הפניות ללקסיקון זה 

אורך השלישי   - לאחר הוספה או גריעה של מעגל הירח מאורך שני, מקבלים את האורך השלישי.
אורך ראשון   - ההפרש בין מקום השמש האמיתי למקום הירח האמיתי.
אורך שני   - ההפרש בין מקום השמש למקום הירח כפי שנראה לעין.

אלף ושמונים חלקים   - השעה מתחלקת ל- 1080 חלקים )יחידות זמן(..
אמצע הירח   - מיקום הירח בגלגל הגדול, כאילו אין גלגל הקפה.

אמצע המהלך   - מהלך הכוכב ביחס לגלגל שלו.
אמצע המסלול   - מיקום הירח בגלגל ההקפה.

אמצע הישוב   - בזמנם לא ידעו על חצי הכדור המערבי, וירושלים היתה באמצע חצי הכדור המזרחי, נוטה למערב..
אמצע השמש   - מהלך הממוצע של השמש.

גובה השמש   - מקום שבו השמש נמצאת בנקודה הרחוקה מכדור הארץ.
גלגל   - כדור 'שקוף' המקיף את כדור הארץ מכל צדדיו )כמו גלדי בצל(, בכל גלגל קבוע .

גלגל המזלות   - גלגל רוחני בשמים שבו קבועים קבוצות כוכבים שכל קבוצה מסמלת מזל.
גלגל השמש   - כדור 'שקוף' המקיף את כדור הארץ שבו קבועה השמש.

גלגל, מוחלק בשלוש מאות
- כל כדור או חישוק מחולק ל - 360 חלקים, שכל חלק נקרא מעלה. ושישים מעלות   

הילוכם האמצעי   - חשבון ממוצע ולא מדויק .
זנב   - נקודת החיבור של גלגל הירח עם גלגל השמש.

חודש חסר   - חודש בן 29 יום.
חודשי הלבנה   - משך זמן שבין מפגש אחד של הירח והשמש, לבין מפגש שני.

חלקים   - השעה מתחלקת ל - 1080 חלקים.
חצות היום   - הזמן שבו השמש נמצאת בדיוק מעל ראשו של אדם.

ובין בחורף,  בין בקיץ  לילה,  - 12 שעות  ו  יום,  - 12 שעות  ל  והלילה,  היום  יום ו)ה(לילה   -  הרמב"ם חילק באופן קבוע את 
כשהלילה מתחיל בשעה 6 אחה"צ.
מהלך האמיתי   - מהלך הכוכב ביחס לגלגל המזלות.

מהלך /מהלכם/ האמצעי   - חשבון ממוצע ולא מדויק.
מולד   - הזמן שבו הירח נמצא בקו ישר עם השמש וכדור הארץ.

מזל   - קבוצה של כוכבים בצורות שונות הפרוסים בגלגל השמיני.
מחזור   - יחידה של 19 שנים שחוזרת על עצמה בקביעת השנים הפשוטות והמעוברות.

מנת גובה המדינה   - מרחק ירושלים מקו המשוה, ויש שינויים בשקיעת הירח אם הוא צפונית לגלגל המזלות או דרומית לו.
מנת המסלול   - הסטייה שבין מקום האמצעי לבין מיקומה האמיתי.

מנת מסלול הרוחב   - המרחק ברוחב שבין הירח לגלגל המזלות.
מסלול הנכון   - מרחק הירח מגובה גלגל ההקפה.

מסלול הרוחב   - מרחק הירח ממקום הראש.
מסלול השמש   - ההפרש שבין מיקום השמש לבין הנקודה שבה היא מרוחקת מכדור הארץ.

מעגל הירח   - השינוי שבין מקום הירח בגלגל המזלות, לבין הנקודה בגלגל המזלות שביחד איתה שוקעת הירח.
מעלה   - חלק אחד מתוך 360 חלקים שמקיפים כל כדור.

מקום הירח האמיתי   - חשבון שעל פיו יודעים את מיקומו המדויק של הירח.
- חשבון שעל פיו יודעים את מיקומו המדויק של השמש. מקום השמש האמיתי  

מקומה האמצעי   - מקום לא מדויק אלא ממוצע של אותו כוכב בשמים.
מקומם האמיתי   - מקום האמיתי של הכוכב בשמים, )ולא הממוצע(.
מרחק הכפול   - המרחק שבין מקום הירח לבין מקום גובה הירח.

נלוז   - השינוי שבין מקום הירח בגלגל המזלות לבין הנקודה בגלגל המזלות שביחד איתה שוקע הירח.
סוד העיבור   - חשבונות שעל פיהם בנוי הלוח העיברי - שהיו במשך שנים בסוד.

עגולה   - העיגול - המסלול.
קיבוץ האמיתי   - מולד האמיתי, כשהשמש והירח נמצאים באותו קו לרואה מכדור הארץ.

קיצי הראייה   - גבולות הראיה, וזה תלוי בשני גורמים א. זמן שהירח גלוי לעין ב. המרחק שבין השמש לירח.
קשת הראייה   - מרחק האמיתי בין השמש והירח לרואה אותם מכדור הארץ.

ראש   - נקודת החיבור של גלגל הירח עם גלגל השמש.
רוחב הירח   - נטית הירח לצפון השמש או לדרומה.

רוחב ראשון   - מסלול הירח ביחס למסלול השמש, צפוני או דרומי.
רוחב שני   - מחשב את ההבדל בין מרכז הארץ לבין האדם הרואה את הרוחב הראשון.

שנת )ה(חמה   - זמן שבו השמש מקיפה סיבוב שלם סביב כדור הארץ.
שנת /שנה של/לבנה   - זמן שבו הירח מקיף 12 פעם את כדור הארץ.

תקופה   - משך זמן שבו השמש מקיפה רבע סיבוב סביב כדור הארץ.
תקופת ניסן   - הזמן שבו השמש עומדת בתחילת מזל טלה.

fenz 'iÎ'g ycewÎzayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

טהרת  ּתׁשלם ׁשּלא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ― ְְְֳִִִִִֶֶַַַַַָֹהּפלֹונית
ׁשּיקריבּו עד ּומצרע, ויֹולדת וזבה זב והם הּטמאים, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמקצת

ּבמקוה טהרה מֹונה אּתה ּכן ׁשהרי hw)קרּבן, dyr zevn) ְְְֲֳִֵֵֶֶַָָָָָָ
חֹוׁשׁש ואינ ׁשּיהיה, טמא איזה ּבּה יתחּיב ― אחת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמצוה
קרּבן  למנֹות יכֹול היית ּכ ― ּבּה ׁשּנטמא הּטמאה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֻלמין
טמאתֹו?! למין ּתחּוׁש ולא אחת, ּכמצוה ּכּפרה ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹֻֻמחּסרי
היה  אּלּו ּבהחלט, להיֹות צרי היה ׁשּכ ועד יֹודע ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּׁשם
אחד  קרּבן אּלּו ּכּפרה מחּסרי מארּבעת ּכלֿאחד ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻקרּבן

ּבּמים טהרה ּכמֹו ׁשּנּוי, ּבֹו טהרה (dewna)ׁשאין מין ׁשהיא ְֳֳִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּכמֹו קרּבנֹותיהם ׁשּנׁשּתּנּו מּכיון אבל ּכלֿטמא; על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוחֹובה
ּכי  ּבהכרח, לבּדֹו ּכלֿקרּבן למנֹות צרי רֹואה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאּתה
נׁשלמת  ׁשּבֹו הּדבר אינֹו זה ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּדבר

נּדה מי ּכמֹו זה והרי זה. ׁשל eidטהרתֹו mday d`fd in) ְֲֳִֵֵֶֶֶַָָָ
(dxtd xt` z` miaxrn ׁשּבמצרע מינין וארּבעה מקוה ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹּומי

('eke fx` ur ,mixtv :ezxdhl miynzyn mda)ׁשלׁש ֵֶָֹׁשהן
ׁשא  ּכמֹו טמאים לטהרת ׁשּכּלן אףֿעלּֿפי באר מצות, ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

(iw dyr zevn)נתּבארּו ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי וארּבעת .ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֻ
ח' ּבפרק ּופרטּות ּבכללּות קרּבנֹותיהם ודיני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּדיניהם
רּבים  ּובמקֹומֹות קּנים ּומּסכת נגעים וסֹוף ְְְְִִִִִִִֶֶַַָמּנזירּות
ׁשהעירנּו ּבּמקֹומֹות ּככּלם ׁשרּבם אּלא ּבּתלמּוד, ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻֻהּמפּזרים

עליהם.
יום חמישי ֿ שבת ֿ קודש ח 'ֿ י 'תמוז 

ֲֵֶ

ה'תשע"ה  תמוז ח' חמישי יום

.ÊÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Â˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הק"ו את הּמצוה מּלהחליף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

(znda)הּקדׁשים(silgzk zxg` dnda zzle) היא וזֹו ְֳִִַָ
ולאֿימיר  יחליפּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹהּתמּורה,

i)אתֹו" ,fk `xwie).ּבלבד ּבּמעׂשר מיחד לאו ּבא ּוכבר . ְְְֲִֵַַָָָָָֹֻ
ּבספרא ּׁשאמרּו מה לכ izewega)והּטעם zyxt) והּוא , ְְְְְְִֶַַַַָָָ

ּכׁשם  אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל "מעׂשר ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָאמרם:
ּכלֿהּקדׁשים  ּכ ― להמירֹו ואסּור מזּבח קדׁשי ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהּמעׂשר
אּלא  אינם יחליפּנּו" "לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם על ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהזהיר
נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ׁשהמיר ּומי ּבלבד; מזּבח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָקדׁשי

ּתמּורה. ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְִִֵֶֶַָָּדיני

― הפ"ז הּתמּורה הּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
s` ixd .miycwd znda zxenza dyicwdy oilegd znda)

(Ð `id mb ,ycew ly ef mewna zcner dpi` dyrnly,ֶֹקדׁש
יהיהֿקדׁש" ּותמּורתֹו "והיהֿהּוא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹוהּוא

(bl ,my)ּתמּורה מּסכת ּבריׁש אמרּו ּובפרּוׁש .(:c)ׁשאמרֹו , ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָ
לעׂשה  ׁשּנּתק לאֿתעׂשה מצות הּוא ימירּנּו" "לא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹיתעּלה:
z` zlhane zwzpn Ð ycew dxenzdy Ð dyrd meiwy)

(e`ld וׁשם הּוא? לעׂשה ׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ
לאו  ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לֹוקה, ׁשהּממיר לכ טעם ּגם ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָנאמר

לעׂשה: ּכלֹומר:ׁשּנּתק לאוין". ּתרי ועקר עׂשה אתי "לא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ו"לא  יחליפּנּו" "לא ּפעמים: נכּפל הּתמּורה על ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָֹֹהּלאו

אֹותֹו" i)ימיר ,my) והיהֿהּוא" ― אחד עׂשה ּובא , ְֲִֵֶָָָָָ
ּוכבר  מהּֿׁשרצינּו. נתּבאר הּנה יהיהֿקדׁש". ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּותמּורתֹו
ּתתקּים  אי ּכלֹומר: ּתמּורה, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתּבארּו

קרבה. ואי ּומהּֿדינּה ּתתקּים לא ְְְְִִֵֵֵֵַַָָֹואי

ה'תשע"ה  תמוז ט' שישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ê˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הק"ז ֿ הּמצוה את מּלׁשּנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻ

לעׂשֹותֹו ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֲֳִִִֶַַָָָָָָָָהּקדׁשים
ּבֹו וכּיֹוצא ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו ְֲֵֶֶַַַָָָָָאׁשם,
 ֿ "לא ּבהמה: ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּבלאֿתעׂשה,

אתֹו" איׁש ek)יקּדיׁש ,fk `xwie)ּבּקּבלה ּובא .wxt oikxr) ְִִַַַָָָֹ
(f dpyn g ּולׁשֹון מזּבח. הקּדׁש ― אתֹו" איׁש ְְְְִִִֵֵֶַַֹֹ"לאֿיקּדיׁש

izewega)ספרא zyxt) ֿ לכל מּנין ּבכֹור, אּלא לי "אין : ְְְִִִִֵֶַָָָ
ּתלמּוד  לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ׁשאין ְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֻֻהּקדׁשים
על  רמז ― אתֹו" איׁש לאֿיקּדיׁש "ּבבהמה ְְִִִֵַַַַָָֹֹלֹומר:
איׁש לאֿיקּדיׁש ּבבהמה לה' יבּכר "אׁשר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻמהּֿׁשּנאמר:
יקּדיׁש לא ּבּבהמה לה' ּׁשּיהא ּכלֿמה אמר: ּכאּלּו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹאתֹו"
ּוכבר  ׁשהּוא. ּכמֹו יּׁשאר אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻאיׁש

מּתמּורה. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָנתּבארּו

― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה

ה'תשע"ה  תמוז י' קודש שבת יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה
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i"yx
.Ë‡Ï ÌÈÎÏÂ‰‰ ÁÂÏ˘‰ ÈÓ ˙‡ (Â) דבית במלכותא

שלוח  בניח, דנגדין שלוחא כמי בניח להון דמדבר דוד
מלכות  את להסיר שרצו ושילוח גיחון ושמו הוא מעין
על  ניבא וכאן רמליהו בן לפקח אחז בימי דוד בית
על  בו שמאסו בחזקיהו למרוד שרצו וסיעתו שבנא
אוכל  אלא מלכים בשולחן בוחר היה שלא שראוהו
לשובע  אוכל צדיק נאמר עליו בתורה ועוסק ירק ליטר'

יג)נפשו ארבעים (משלי אוכל רמליה בן פקח את וראו
חזקיהו  על מליזין והיו סעודה בקינוח גוזלות סאה
בן  רצין אלא מלך זה אין מלך להיות הגון זה ואומרין
רצין  את ומשוש וזהו בחייהן למלוך ראויין היו רמליהו
מביא  אני מתאוי' אתם אוכלין הקב''ה להם אמר וגו'
מי  את וגו' עליכם מעלה ה' הנה הרבה אוכלין עליכם
והנוחים: חלשים השילוח מי תחת העצומים הנהר

.‰ÏÚÂ (Ê):הנהר.ÂÈ˜ÈÙ‡ ÏÎ ÏÚ לעלות מימיו יתגברו
מימיו: מוצא אפיקי כל כל ÍÏ‰Â.על על ממולא הנהר

במקום  הזקופות שפתותיו הן גדודיו על גדותיו,
מרזב: כבתוך והוא זקופין גידודין בין מושך שהנהר

.‰„Â‰È· ÛÏÁÂ (Á):'יהוד Ú„בחזקה:˘ÛË.בארץ
.¯‡Âˆ:ימטי ירושלם עד ות''י צוארם חוזק עיקר עד

.ÂÈÙÎ ˙ÂËÂÓ'מוט קרוי הכנף שבסוף קטן פרק
אחד  התרנגול כנפי מוטות הם כמה בתנחומא וראיתי

סנחריב: באוכלוסי ששים ¯ÁÂ·.מן ‡ÏÓ:יהודה ארץ
.Ï‡ÂÓÚ להיות הקב''ה שהבטיחו יהודה שבט הוא

בנה  שם שקראה הנביאה כדברי חזקיהו בימי עמם
ÌÈÓÚ.עמנואל: ÂÚ¯ (Ë) כתרגום רעך רעהו לשון

סנחריב: אוכלוסי יחד התחברו איתחברו, Â˙ÁÂ.יונתן
Â˙ÁÂ.ותשברו: Â¯Ê‡˙‰'גבור מיני בכל התאזרו

חתים: להיות ÂˆÂÚ.וסופכם (È):צווי (È‡)לשון
.„È‰ ˙˜ÊÁ· עלי לדבר כשהוסיף עלי הנבואה בהתגבר

אלי דבר  ה' ויוסף למעלה שכתוב כמו זה (לעיל בדבר

אמרז) זה יז)ובלשון ה'(יחזקאל לשון ויד חזקה עלי
Â‚Â'.נבואה: ˙ÎÏÓ È¯ÒÈÂ בעצת להיות שלא הזהירני

כמו  חזקיהו על למרוד שנקשרו וסיעתו הסופר שבנא
כו)שמפורש הזה(בסנהדרין בספר רמז כב)ויש לך (לקמן

וגו': הסוכן אל וליסרני:È¯ÒÈÂ.בא כמו

cec zcevn
(‰).'ÂÎÂ ÛÒÂÈÂובן רצין בדבר עוד  לדבר  הוסיף  עוד

Ò‡Ó.(Â)רמליהו: ÈÎבית במלכות  מאסו יהודה  מאנשי רבים 
במלכות רוצים והיו אפרים מלכות מול  חלושה  היתה  כי דוד 

רמליהו: בן ‰˘ÁÂÏ.פקח ÈÓ למי‡˙ דוד בית מלכות המשיל 
בית מלכי  רוב  וכן קול  הרעשת מבלי בנחת ההולכים השלוח

ובענוה: בנחת המלכות הנהיגו בוחריםÂ˘ÓÂ˘.דוד  ר''ל
רמליהו: ובן  רצין עם  אשר  וההשתררות ÔÎÏÂ.(Ê)המשוש

קטן: בנחל שמאסו גדול :‰ÌÈÓÂˆÚ.על  בקול ‡˙המרעישים
.¯Â˘‡ ÍÏÓיעלה ואותו העצומים  להמים הנמשל  הוא  ר ''ל 

Â„Â·Î.עליהם: ÏÎ ˙‡Â:עיניו לנגד  מלחמה פחד  ואין כל על  להתגבר בטוח  נכון לבו יהיה כי עשרו כבוד כל עמו ÏÚÈ‰יעלה
.'ÂÎÂ: תבל פני  יכסה אנשיו במרבית ·Â‰È„‰.(Á)ר''ל ÛÏÁÂבצורות ערי יכבש ר''ל  להלן ויעבור וישטוף יהודה  בארץ יעבור

אחרות: על  ÚÈ‚È.ויצר  ¯‡Âˆ „Úשוטפים מים סכנת לשון אחז  הנהר  למי שהמשילו ולפי  ירושלים והוא הצואר  חוזק עד יבוא
הצואר : אל  מגיע ÂÈÙÎ.אם ˙ÂËÓהמקום שהבטיחם יהודה  והוא  אל עמנו אתה  ארצך רוחב  מלא  יהיה מחנהו התפשטות

אחז: אשת  העלמה  בן עמנואל שם  יורה כאשר עמם גם¯ÂÚÂ.(Ë)להיות תשברו ואח ''ז רבים עמים שברו סנחריב  חיל  אתם
ÂÎÂ'.אתם: ÂÈÊ‡‰Â:לכם וחדלו אמרי האזינו סנחריב לעזרת  ממרחק וכפל ‰˙‡Â¯Ê.הבאים תשברו ובסוף  במלחמה התחזקו

הענין: לחזק ÂÎÂ'.(È)הדבר  ÂˆÚ:תופר הלא כי בכך  ומה  לעשות מה ÂÎÂ'.התייעצו כי„·¯ תתקיים  לא אבל  דבריכם דברו 
בידכם : יעזבנו ולא  אל  ‡ÈÏ.(È‡)עמנו '‰ ¯Ó‡ ‰Î ÈÎשיופר אלי ה' אמר כה כי וכן ותופר עצה עצו שאמר למעלה חוזר 

וכו ': ‰È„.עצתכם ˙˜ÊÁ·: הרב חילו כל  יכה כי מלחמה  ואיש כגבור  נטויה  ובזרוע  יד  בחוזק עצתם יפר הוכיח È¯ÒÈÂ.ר''ל גם
מ''מ  להטות רבים  אחרי אמרה והתורה  וסיעתו חזקיה מול הרוב  המה וסיעתו שבנא  והם הזה העם בדרך  מלכת  אותי והזהיר

סנחריב: עם אÓ‡Ï¯.לא אמר לי:וכה

oeiv zcevn
(Â).ÁÂÏ˘‰:קטן נחל  לאטיË‡Ï.שם אתנהלה וכן בנחת

לג): המים‡ÂÈ˜ÈÙ.(Ê)(בראשית שם שנגרים  המקום  הוא 
קכו): (תהלים  בנגב  כאפיקים וכן שפתי‚„ÂÈ˙Â.בחוזק הם

ג): (יהושע גדותיו כל על  מלא והירדן וכן (Á)האפיקים
.ÛÏÁÂ:ועבר.˙ÂËÂÓ:הטיה כנף:ÂÈÙÎ.מל ' ¯ÂÚÂ.(Ë)מל '

ב): (תהלים ברזל בשבט תרומם  כמו ורציצה שבירה  ענינו
.Â˙ÂÁÂ:(ז (לעיל  מעם  אפרים יחת כמו שבירה  ענין  הוא גם

.Â¯Ê‡˙‰:ביותר ומזרז מחזק  הוא במתניו האזור  כי התחזקו

ci wxt ilyn - miaezk

ãé éìùîaiÎ`
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:úòã-éúôN zòãé-ìáe ìéñk Léàìç:äîøî íéìéñk úìeàå Bkøc ïéáä íeøò úîëçèõéìé íéìåà §¦´§¦®©¹̈©À§¨¦§¥¨«©¨§©´¨−¨¦´©§®§¦¤−¤§¦¦´¦§¨«¡−¦¦¨¦´
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:çéøôé íéøLéáé:úåî-éëøc dúéøçàå Léà-éðôì øLé Cøc Lé §¨¦´©§¦«©¥³¤´¤−̈¨¦§¥¦®§¹©£¦À̈©§¥¨«¤

i"yx
(‡).‰˙È· ‰˙· ÌÈ˘ ˙ÂÓÎÁ פתח נקוד חכמות

את  בונות שבנשים החכמות אלא דבר שם שאינו
בן  און של אשתו כמו ידיהן על שמתקיימות בתיהם

חלק: בפרק שמפורש כמו שוטה:ÏÂ‡Â˙.פלת ואשה
.ÂÒ¯‰˙ ‰È„È·:קרח של אשתו זו ביתה תהרס

(·).‡¯È Â¯˘È· ÍÏÂ‰ שהוא ומי ה', ירא שהוא מי
דרכיו: עוקם כלומר דרכים להקב''ה:·Â‰ÊÂ.נלוז

(‚).‰Â‡‚ ¯ËÂÁ ÏÈÂ‡ ÈÙ· פרעה כגון גאוה של מקל
בקולו אשמע אשר ה' מי ה)שאמר ˙˘Ì¯ÂÓ.:(שמות

החכמים: את תשמור תשמרם ‡ÌÈÙÏ(„)כמו ÔÈ‡·
.¯· ÒÂ·‡ אין תבן  שאפילו ריקם האבוס שוורים באין

בבית: שאין ·¯.מצוי במקום כלומר וריקם, נקי
כהלכה: נמצאת הוראה אין חכמים תלמידי

(‰).ÌÈ·ÊÎ ÁÈÙÈÂ:שקר עד כזב מדבר ותמיד
(Â).‰ÓÎÁ ıÏ אינו ·˜˘ החכמה אל צריך כשהוא

בלבו: ÏÈÒÎ.(Ê)מוצאה ˘È‡Ï „‚Ó ÍÏ מהתחבר
אצלו: Ú„È˙.תמיד Ï·Â:חכמה ידעת שלא סופך

(Á).ÌÂ¯Ú ˙ÓÎÁ לפלס דרכו הבין חכם שהוא מי
ÌÈÏÈÒÎ.אורחותיו: ˙ÏÂ‡Â סופה שבלבם המרמה היא

טפשות: לידי ‡˘Ì.(Ë)שמביאתם ıÈÏÈ ÌÈÏÈÂ‡
לו  שחטאו למי ממון לתת שצריכין חוטאים שהם
כמו  לו ממונם מביאים שהם אשמם בעדם ויליץ
עכברי  וה' זהב טחורי ה' לכם קחו שנאמר הפלשתים
את  יקל אולי כבוד ישראל לאלהי ונתתם וגומר זהב

מעליכם ו)ידו בלע''ז:‡˘Ì.:(ש''א ÔÈ·Âאמנד''א
.ÔÂˆ¯ ÌÈ¯˘È:להם מרוצה הקב''ה בלע''ז אפיימינ''ט

(È)Ú„ÂÈ ·Ï.Â˘Ù ˙¯Ó בתורה שעמל ויגיעו טרחו
לעתיד. שכרו כשיקבל זר יתערב לא בשמחתו לפיכך
בגלות  נפש מרי שהם ישראל נפשו מרת יודע לב ד''א
זר  יתערב לא ובשמחתו השם קדושת על נהרגים והיו

¯˘ÌÈÚ.(È‡)לעתיד: ˙È·:ישמד ארם È˘(È·)בית
.˘È‡ ÈÙÏ ¯˘È Í¯„ עשו בעיני היא ישרה עצל דרך

עבירה  עובר ד"א וגו'. ואחריתה שדה איש שהוא
עבירה: בה אין ואומר

cec zcevn
(‡).ÌÈ˘ ˙ÂÓÎÁביתה בנתה שבנשים מהחכמות אחת  כל

בסיסה: על  ביתה  מעמדת בידיה:˙‰¯ÂÒ.ר''ל  ביתה מהרסת 
(·).Â¯˘È· ÍÏÂ‰והמסיר ה ' את ירא  הוא ישר בדרך  ההולך 

לכסיל : מחשיבו כי  בישרו  ההולך את יבזה היושר  מן  דרכיו 
(‚).‰Â‡‚ ¯ËÂÁ: כמקל זקופה  גאות:˙˘Ì¯ÂÓ.גאוה מלדבר
(„).ÌÈÙÏ‡ ÔÈ‡·ברור התבואה  אוצר יהיה הבקר בהעדר

מצויה: הוראה אין ת''ח שאין במקום  ר ''ל  הרבהÂ¯·.ונקי
המקבל  ר ''ל  בשדה יחרוש כי השור כח ע''י  באה תבואות

הרבה : תורה ידו על  ימצא לעול  כשור תורה  עול  Ú„(‰)עליו 
.ÌÈÂÓ‡ בכך מה של בדברים המה ועם כזבים לדבר הרגיל  אבל  העדות  לדבר יכזב  לא בודאי אמונות  לדבר  יתמיד אשר  העד 

בדבריו : הרבה לחקור  ויש שקר  ג''כ  יעיד  בכך  ורגיל הואיל לנבוןÔÈ‡Â.(Â)מ''מ  אבל  לבו  השמן כי חכמה בלבו ימצא לא
בה: הורגל  כי דעת למצוא  Ó‚„.(Ê)נקל ÍÏ: לכסיל ממרחק Ú„È˙.לך  Ï·Âממנו הרחק או כאומר דעת שפתי תדע בל אז

כמוהו: להיות  סופך  ÌÂ¯Ú.(Á)או  ˙ÓÎÁהכסילים אולת ויסוד ההזדמן כפי יעשה לבל  דרכו להבין הוא  הערום  חכמת יסוד 
ההזדמן : כפי המה גם יעשו לא כי  שחשבו המרמה  עשות ‡˘Ì.(Ë)היא  ıÈÏÈ על להתכפר עליו תליץ היא שמביא  האשם

קרבן : ומבלי ה ' רצון ויש יש  ישרים  בין אבל  Ú„ÂÈ.(È)מעלו  ·Ï בעמל נפשו  במרירות  ומרגיש  יודע  הוא האדם של  לבו
משלם: שכרו יקבל  לבדו כי בו לחלוק  זר יתערב לא השכר  קבול  בעל בשמחתו לכך  זה של  בצערו  מרגיש זולתו ואין התורה

(‡È).˙È·:הבית כדרך  חזק בנין  שהוא  עם  מעלה:Ï‰Â‡Â.ר''ל  מעלה ויעלה  יפריח מ''מ  האוהל  כדרך  עראי שהוא  עם 
(·È).˘È‡ ÈÙÏ ¯˘È:הוא ישר כי בעיניו  מות:È¯Á‡Â˙‰.נראה מדרכי הוא  הדבר סוף אבל 

oeiv zcevn
(·).ÊÂÏÂ במעגלותם ונלוזים כמו והסרה  הטיה ב):ענין  (לעיל

(‚).¯ËÂÁישי מגזע  חוטר ויצא כמו יא):מטה (ישעיה

(„).ÌÈÙÏ‡ אלפיך שגר כמו ז):שורים  אוצר‡·ÒÂ.(דברים
מאבוסיה פתחו כמו נ):(יר התבואה ונקי:·¯.מיה ברור

(‰).ÁÈÙÈÂ:דבור תראהÓ‚„.(Ê)ענין מנגד  כי  כמו ממרחק
הארץ לב):את  ואמוÏ·Â.(דברים אביו כמו  או  במקום  היא  הוי''ו 

כ):קלל  מליצה:ıÈÏÈ.(Ë)(ויקרא אשם:‡˘Ì.מל' קרבן 
(È).·¯Ú˙È:תערובות מלשון
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i"yx
.Ë‡Ï ÌÈÎÏÂ‰‰ ÁÂÏ˘‰ ÈÓ ˙‡ (Â) דבית במלכותא

שלוח  בניח, דנגדין שלוחא כמי בניח להון דמדבר דוד
מלכות  את להסיר שרצו ושילוח גיחון ושמו הוא מעין
על  ניבא וכאן רמליהו בן לפקח אחז בימי דוד בית
על  בו שמאסו בחזקיהו למרוד שרצו וסיעתו שבנא
אוכל  אלא מלכים בשולחן בוחר היה שלא שראוהו
לשובע  אוכל צדיק נאמר עליו בתורה ועוסק ירק ליטר'

יג)נפשו ארבעים (משלי אוכל רמליה בן פקח את וראו
חזקיהו  על מליזין והיו סעודה בקינוח גוזלות סאה
בן  רצין אלא מלך זה אין מלך להיות הגון זה ואומרין
רצין  את ומשוש וזהו בחייהן למלוך ראויין היו רמליהו
מביא  אני מתאוי' אתם אוכלין הקב''ה להם אמר וגו'
מי  את וגו' עליכם מעלה ה' הנה הרבה אוכלין עליכם
והנוחים: חלשים השילוח מי תחת העצומים הנהר

.‰ÏÚÂ (Ê):הנהר.ÂÈ˜ÈÙ‡ ÏÎ ÏÚ לעלות מימיו יתגברו
מימיו: מוצא אפיקי כל כל ÍÏ‰Â.על על ממולא הנהר

במקום  הזקופות שפתותיו הן גדודיו על גדותיו,
מרזב: כבתוך והוא זקופין גידודין בין מושך שהנהר

.‰„Â‰È· ÛÏÁÂ (Á):'יהוד Ú„בחזקה:˘ÛË.בארץ
.¯‡Âˆ:ימטי ירושלם עד ות''י צוארם חוזק עיקר עד

.ÂÈÙÎ ˙ÂËÂÓ'מוט קרוי הכנף שבסוף קטן פרק
אחד  התרנגול כנפי מוטות הם כמה בתנחומא וראיתי

סנחריב: באוכלוסי ששים ¯ÁÂ·.מן ‡ÏÓ:יהודה ארץ
.Ï‡ÂÓÚ להיות הקב''ה שהבטיחו יהודה שבט הוא

בנה  שם שקראה הנביאה כדברי חזקיהו בימי עמם
ÌÈÓÚ.עמנואל: ÂÚ¯ (Ë) כתרגום רעך רעהו לשון

סנחריב: אוכלוסי יחד התחברו איתחברו, Â˙ÁÂ.יונתן
Â˙ÁÂ.ותשברו: Â¯Ê‡˙‰'גבור מיני בכל התאזרו

חתים: להיות ÂˆÂÚ.וסופכם (È):צווי (È‡)לשון
.„È‰ ˙˜ÊÁ· עלי לדבר כשהוסיף עלי הנבואה בהתגבר

אלי דבר  ה' ויוסף למעלה שכתוב כמו זה (לעיל בדבר

אמרז) זה יז)ובלשון ה'(יחזקאל לשון ויד חזקה עלי
Â‚Â'.נבואה: ˙ÎÏÓ È¯ÒÈÂ בעצת להיות שלא הזהירני

כמו  חזקיהו על למרוד שנקשרו וסיעתו הסופר שבנא
כו)שמפורש הזה(בסנהדרין בספר רמז כב)ויש לך (לקמן

וגו': הסוכן אל וליסרני:È¯ÒÈÂ.בא כמו

cec zcevn
(‰).'ÂÎÂ ÛÒÂÈÂובן רצין בדבר עוד  לדבר  הוסיף  עוד

Ò‡Ó.(Â)רמליהו: ÈÎבית במלכות  מאסו יהודה  מאנשי רבים 
במלכות רוצים והיו אפרים מלכות מול  חלושה  היתה  כי דוד 

רמליהו: בן ‰˘ÁÂÏ.פקח ÈÓ למי‡˙ דוד בית מלכות המשיל 
בית מלכי  רוב  וכן קול  הרעשת מבלי בנחת ההולכים השלוח

ובענוה: בנחת המלכות הנהיגו בוחריםÂ˘ÓÂ˘.דוד  ר''ל
רמליהו: ובן  רצין עם  אשר  וההשתררות ÔÎÏÂ.(Ê)המשוש

קטן: בנחל שמאסו גדול :‰ÌÈÓÂˆÚ.על  בקול ‡˙המרעישים
.¯Â˘‡ ÍÏÓיעלה ואותו העצומים  להמים הנמשל  הוא  ר ''ל 

Â„Â·Î.עליהם: ÏÎ ˙‡Â:עיניו לנגד  מלחמה פחד  ואין כל על  להתגבר בטוח  נכון לבו יהיה כי עשרו כבוד כל עמו ÏÚÈ‰יעלה
.'ÂÎÂ: תבל פני  יכסה אנשיו במרבית ·Â‰È„‰.(Á)ר''ל ÛÏÁÂבצורות ערי יכבש ר''ל  להלן ויעבור וישטוף יהודה  בארץ יעבור

אחרות: על  ÚÈ‚È.ויצר  ¯‡Âˆ „Úשוטפים מים סכנת לשון אחז  הנהר  למי שהמשילו ולפי  ירושלים והוא הצואר  חוזק עד יבוא
הצואר : אל  מגיע ÂÈÙÎ.אם ˙ÂËÓהמקום שהבטיחם יהודה  והוא  אל עמנו אתה  ארצך רוחב  מלא  יהיה מחנהו התפשטות

אחז: אשת  העלמה  בן עמנואל שם  יורה כאשר עמם גם¯ÂÚÂ.(Ë)להיות תשברו ואח ''ז רבים עמים שברו סנחריב  חיל  אתם
ÂÎÂ'.אתם: ÂÈÊ‡‰Â:לכם וחדלו אמרי האזינו סנחריב לעזרת  ממרחק וכפל ‰˙‡Â¯Ê.הבאים תשברו ובסוף  במלחמה התחזקו

הענין: לחזק ÂÎÂ'.(È)הדבר  ÂˆÚ:תופר הלא כי בכך  ומה  לעשות מה ÂÎÂ'.התייעצו כי„·¯ תתקיים  לא אבל  דבריכם דברו 
בידכם : יעזבנו ולא  אל  ‡ÈÏ.(È‡)עמנו '‰ ¯Ó‡ ‰Î ÈÎשיופר אלי ה' אמר כה כי וכן ותופר עצה עצו שאמר למעלה חוזר 

וכו ': ‰È„.עצתכם ˙˜ÊÁ·: הרב חילו כל  יכה כי מלחמה  ואיש כגבור  נטויה  ובזרוע  יד  בחוזק עצתם יפר הוכיח È¯ÒÈÂ.ר''ל גם
מ''מ  להטות רבים  אחרי אמרה והתורה  וסיעתו חזקיה מול הרוב  המה וסיעתו שבנא  והם הזה העם בדרך  מלכת  אותי והזהיר

סנחריב: עם אÓ‡Ï¯.לא אמר לי:וכה

oeiv zcevn
(Â).ÁÂÏ˘‰:קטן נחל  לאטיË‡Ï.שם אתנהלה וכן בנחת

לג): המים‡ÂÈ˜ÈÙ.(Ê)(בראשית שם שנגרים  המקום  הוא 
קכו): (תהלים  בנגב  כאפיקים וכן שפתי‚„ÂÈ˙Â.בחוזק הם

ג): (יהושע גדותיו כל על  מלא והירדן וכן (Á)האפיקים
.ÛÏÁÂ:ועבר.˙ÂËÂÓ:הטיה כנף:ÂÈÙÎ.מל ' ¯ÂÚÂ.(Ë)מל '

ב): (תהלים ברזל בשבט תרומם  כמו ורציצה שבירה  ענינו
.Â˙ÂÁÂ:(ז (לעיל  מעם  אפרים יחת כמו שבירה  ענין  הוא גם

.Â¯Ê‡˙‰:ביותר ומזרז מחזק  הוא במתניו האזור  כי התחזקו

ci wxt ilyn - miaezk

ãé éìùîaiÎ`

à:epñøäú äéãéa úìeàå dúéá äúða íéLð úBîëçá:eäæBa åéëøc æBìðe äåäé àøé BøLéa CìBä ©§´¨−¦¨§¨´¥¨®§¹¦¤À¤§¨¤¬¨¤¤§¤«¥´§ −¨§§¥´§¨®§−§¨¨´¥«
â:íøeîLz íéîëç éúôNå äåàb øèç ìéåà-éôaã:øBL çëa úBàeáz-áøå øa ñeáà íéôìà ïéàa §«¦¡−¦´Ÿ¤©£¨®§¦§¥¬£¹¨¦À¦§¥«§¥´£−¨¦¥´¨®§¨§¹À§´Ÿ©«
ä:ø÷L ãò íéáæk çéôéå áfëé àì íéðeîà ãòå:ì÷ð ïBáðì úòãå ïéàå äîëç õì-Lwaæãâpî Cì ¥´¡−¦´Ÿ§©¥®§¨¦¬©§¹¨¦À¥´¨«¤¦¤¥´¨§¨´¨¨®¦§©−©§¨´¨¨«¥´¦ −¤¤

:úòã-éúôN zòãé-ìáe ìéñk Léàìç:äîøî íéìéñk úìeàå Bkøc ïéáä íeøò úîëçèõéìé íéìåà §¦´§¦®©¹̈©À§¨¦§¥¨«©¨§©´¨−¨¦´©§®§¦¤−¤§¦¦´¦§¨«¡−¦¦¨¦´
:ïBöø íéøLé ïéáe íLàé:øæ áøòúé-àì BúçîNáe BLôð úøî òãBé áìàéìäàå ãîMé íéòLø úéa ¨¨®¥−§¨¦´¨«¥À−¥©¨©´©§®¹§¦§¨ÀŸ¦§¨¬©¨«¥´§−¨¦¦¨¥®§−Ÿ¤

:çéøôé íéøLéáé:úåî-éëøc dúéøçàå Léà-éðôì øLé Cøc Lé §¨¦´©§¦«©¥³¤´¤−̈¨¦§¥¦®§¹©£¦À̈©§¥¨«¤

i"yx
(‡).‰˙È· ‰˙· ÌÈ˘ ˙ÂÓÎÁ פתח נקוד חכמות

את  בונות שבנשים החכמות אלא דבר שם שאינו
בן  און של אשתו כמו ידיהן על שמתקיימות בתיהם

חלק: בפרק שמפורש כמו שוטה:ÏÂ‡Â˙.פלת ואשה
.ÂÒ¯‰˙ ‰È„È·:קרח של אשתו זו ביתה תהרס

(·).‡¯È Â¯˘È· ÍÏÂ‰ שהוא ומי ה', ירא שהוא מי
דרכיו: עוקם כלומר דרכים להקב''ה:·Â‰ÊÂ.נלוז

(‚).‰Â‡‚ ¯ËÂÁ ÏÈÂ‡ ÈÙ· פרעה כגון גאוה של מקל
בקולו אשמע אשר ה' מי ה)שאמר ˙˘Ì¯ÂÓ.:(שמות

החכמים: את תשמור תשמרם ‡ÌÈÙÏ(„)כמו ÔÈ‡·
.¯· ÒÂ·‡ אין תבן  שאפילו ריקם האבוס שוורים באין

בבית: שאין ·¯.מצוי במקום כלומר וריקם, נקי
כהלכה: נמצאת הוראה אין חכמים תלמידי

(‰).ÌÈ·ÊÎ ÁÈÙÈÂ:שקר עד כזב מדבר ותמיד
(Â).‰ÓÎÁ ıÏ אינו ·˜˘ החכמה אל צריך כשהוא

בלבו: ÏÈÒÎ.(Ê)מוצאה ˘È‡Ï „‚Ó ÍÏ מהתחבר
אצלו: Ú„È˙.תמיד Ï·Â:חכמה ידעת שלא סופך

(Á).ÌÂ¯Ú ˙ÓÎÁ לפלס דרכו הבין חכם שהוא מי
ÌÈÏÈÒÎ.אורחותיו: ˙ÏÂ‡Â סופה שבלבם המרמה היא

טפשות: לידי ‡˘Ì.(Ë)שמביאתם ıÈÏÈ ÌÈÏÈÂ‡
לו  שחטאו למי ממון לתת שצריכין חוטאים שהם
כמו  לו ממונם מביאים שהם אשמם בעדם ויליץ
עכברי  וה' זהב טחורי ה' לכם קחו שנאמר הפלשתים
את  יקל אולי כבוד ישראל לאלהי ונתתם וגומר זהב

מעליכם ו)ידו בלע''ז:‡˘Ì.:(ש''א ÔÈ·Âאמנד''א
.ÔÂˆ¯ ÌÈ¯˘È:להם מרוצה הקב''ה בלע''ז אפיימינ''ט

(È)Ú„ÂÈ ·Ï.Â˘Ù ˙¯Ó בתורה שעמל ויגיעו טרחו
לעתיד. שכרו כשיקבל זר יתערב לא בשמחתו לפיכך
בגלות  נפש מרי שהם ישראל נפשו מרת יודע לב ד''א
זר  יתערב לא ובשמחתו השם קדושת על נהרגים והיו

¯˘ÌÈÚ.(È‡)לעתיד: ˙È·:ישמד ארם È˘(È·)בית
.˘È‡ ÈÙÏ ¯˘È Í¯„ עשו בעיני היא ישרה עצל דרך

עבירה  עובר ד"א וגו'. ואחריתה שדה איש שהוא
עבירה: בה אין ואומר

cec zcevn
(‡).ÌÈ˘ ˙ÂÓÎÁביתה בנתה שבנשים מהחכמות אחת  כל

בסיסה: על  ביתה  מעמדת בידיה:˙‰¯ÂÒ.ר''ל  ביתה מהרסת 
(·).Â¯˘È· ÍÏÂ‰והמסיר ה ' את ירא  הוא ישר בדרך  ההולך 

לכסיל : מחשיבו כי  בישרו  ההולך את יבזה היושר  מן  דרכיו 
(‚).‰Â‡‚ ¯ËÂÁ: כמקל זקופה  גאות:˙˘Ì¯ÂÓ.גאוה מלדבר
(„).ÌÈÙÏ‡ ÔÈ‡·ברור התבואה  אוצר יהיה הבקר בהעדר

מצויה: הוראה אין ת''ח שאין במקום  ר ''ל  הרבהÂ¯·.ונקי
המקבל  ר ''ל  בשדה יחרוש כי השור כח ע''י  באה תבואות

הרבה : תורה ידו על  ימצא לעול  כשור תורה  עול  Ú„(‰)עליו 
.ÌÈÂÓ‡ בכך מה של בדברים המה ועם כזבים לדבר הרגיל  אבל  העדות  לדבר יכזב  לא בודאי אמונות  לדבר  יתמיד אשר  העד 

בדבריו : הרבה לחקור  ויש שקר  ג''כ  יעיד  בכך  ורגיל הואיל לנבוןÔÈ‡Â.(Â)מ''מ  אבל  לבו  השמן כי חכמה בלבו ימצא לא
בה: הורגל  כי דעת למצוא  Ó‚„.(Ê)נקל ÍÏ: לכסיל ממרחק Ú„È˙.לך  Ï·Âממנו הרחק או כאומר דעת שפתי תדע בל אז

כמוהו: להיות  סופך  ÌÂ¯Ú.(Á)או  ˙ÓÎÁהכסילים אולת ויסוד ההזדמן כפי יעשה לבל  דרכו להבין הוא  הערום  חכמת יסוד 
ההזדמן : כפי המה גם יעשו לא כי  שחשבו המרמה  עשות ‡˘Ì.(Ë)היא  ıÈÏÈ על להתכפר עליו תליץ היא שמביא  האשם

קרבן : ומבלי ה ' רצון ויש יש  ישרים  בין אבל  Ú„ÂÈ.(È)מעלו  ·Ï בעמל נפשו  במרירות  ומרגיש  יודע  הוא האדם של  לבו
משלם: שכרו יקבל  לבדו כי בו לחלוק  זר יתערב לא השכר  קבול  בעל בשמחתו לכך  זה של  בצערו  מרגיש זולתו ואין התורה

(‡È).˙È·:הבית כדרך  חזק בנין  שהוא  עם  מעלה:Ï‰Â‡Â.ר''ל  מעלה ויעלה  יפריח מ''מ  האוהל  כדרך  עראי שהוא  עם 
(·È).˘È‡ ÈÙÏ ¯˘È:הוא ישר כי בעיניו  מות:È¯Á‡Â˙‰.נראה מדרכי הוא  הדבר סוף אבל 

oeiv zcevn
(·).ÊÂÏÂ במעגלותם ונלוזים כמו והסרה  הטיה ב):ענין  (לעיל

(‚).¯ËÂÁישי מגזע  חוטר ויצא כמו יא):מטה (ישעיה

(„).ÌÈÙÏ‡ אלפיך שגר כמו ז):שורים  אוצר‡·ÒÂ.(דברים
מאבוסיה פתחו כמו נ):(יר התבואה ונקי:·¯.מיה ברור

(‰).ÁÈÙÈÂ:דבור תראהÓ‚„.(Ê)ענין מנגד  כי  כמו ממרחק
הארץ לב):את  ואמוÏ·Â.(דברים אביו כמו  או  במקום  היא  הוי''ו 

כ):קלל  מליצה:ıÈÏÈ.(Ë)(ויקרא אשם:‡˘Ì.מל' קרבן 
(È).·¯Ú˙È:תערובות מלשון
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד עז é÷úî,ìBçáeדף ,óñBé áø dì óàðåb éàä ék עד מגיעים שהמים ©§¦¨©¥§¦©©§¨

המים, ישטפוהו שלא סכנה ויש éøLצווארו éî,בהם לעבור מותר האם -áéúkäå- ¦¨¥§©§¦
קודש  מבית לבוא לעתיד שיצא הנחל את המלאך כשהראהו יחזקאל, בנבואת והרי

בתחילה כתוב ג)הקדשים, מז éî(יחזקאל íéná éðøáòiå änàa óìà ãîiå'©¨¨¤¤¨©¨©©£¦¥¦©©¦¥
'íéñôà עד אלא המים העמיקו ולא הנחל, יציאת ממקום אמה אלף המלאך מדד - ¨§¨¦

בברייתא, ודרשו øBáòìהקרסוליים. øzenL ,ïàkîהמגיעים íééñôà.במים ãò ¦¨¤¨©£©©§©¦
נאמר כך ד)אחר מז íékøa'(שם íéî íéná éðøáòiå óìà ãîiå' וכשהעבירני - ©¨¨¤¤©©£¦¥¦©©¦©¦¦§¨¦

ודרשו, הברכיים, עד המים העמיקו השניות אמה באלף øzenLהמלאך ,ïàkî¦¨¤¨
.íékøa ãò øBáòìנאמר כך íéðúî'ואחר éî éðøáòiå óìà ãîiå' וכשהעבירני - ©£©¦§©¦©¨¨¤¤©©£¦¥¦¥¨§¨¦

ודרשו, המתנים, עד המים הגיעו השלישי אמה ãòבאלף øBáòì øzenL ïàkî¦¨¤¨©£©
.íéðúîאבלCìéàå ïàkîה)נאמר מז ìëeà(שם àì øLà ìçð óìà ãîiå' ¨§©¦¦¨§¥¨©¨¨¤¤©©£¤Ÿ©
,'øáòì במים לעבור שאסור המתנים.ולמדנו מעל ìçðהמגיעים éðàL ,éiaà øîà ©£Ÿ¨©©©¥©¦©©

שונה, מקודש־הקדשים היוצא הנחל -àiî éôéãøc וסכנתו בחזקה שוטפים שמימיו - ¦§¦¥©¨
בהם. לעבור מותר נחלים שאר אבל מרובה,

הפסוק: המשך את דורשת epøéáòéהברייתא ìBëé מותר שיהא לומר הייתי יכול - ¨©£¦¤
נחל אותו את בשחיה,éeçéñaלעבור -øîBì ãeîìzהפסוק íénäבהמשך eàb ék' §¦©§©¦¨©©¦

.'eçN éî:מהפסוק כן משמע איך מבארת àèeiLהגמרא ,'eçN éî' éàî,שחיה - ¥¨©¥¨¦¨
ïkLאדם ìבני ïéøB÷àèéiL,ששוחה אדם -.àçéiñ לגובה הגיעו שהמים והיינו, ¤¥¦§©¨¨©¨¨

בשחיה  אף הזה, הנחל של מרוצתו חוזק שמחמת ומשמע, בשחיה. אלא לעוברו שאין

לעוברו. אין

הברייתא: éðøeáaממשיכה epøéáòé ìBëéספינה -øîBì ãeîìz ,äpè÷ בפסוק ¨©£¦¤§§¦§©¨©§©
הנחל באותו כא)המדבר לג éðøeáa(ישעיה epøéáòé ìBëé .'èéL éðà Ba Cìz ìa'©¥¤¢¦©¦¨©£¦¤§§¦

øîBì ãeîìz ,äìBãb(שם).'epøáòé àì øécà éöå':הגמרא òîLîמבארת éàî §¨©§©§¦©¦Ÿ©©§¤©©§©
נחל  באותו לעבור יוכלו לא גדולה אניה ובין קטנה אניה שבין מהפסוק משמע כיצד -

מרוצתו, חוזק óñBéמרוב áø íbøúîãk,זה ïéãéiöפסוק úðéôña déa ìéæz àì §¦§©§¥©¥Ÿ¥¦¥¦§¦©©¨¦
המים, פני על השטה [קטנה] ציידים ספינת בו תלך לא -äðéæBâz àì éúaø éðøeáe§¦©¨¦Ÿ§¦¨

וספינה  תעברנו.- לא גדולה

נחל: אותו בענין BëBúa.עוד øBáòì úeLø Bì ïéà úånä Càìî óà ,éft ïa äãeäé éaø øîàשכןìa' àëä áéúk ¨©©¦§¨¤©¦©©§©©¨¤¥§©£§§¦¨¨©
íúä áéúëe ,'èéL éðà Ba Cìz(ז א בא(איוב שהוא להקדוש־ברוך־הוא השטן õøàa',בתשובת èeMî' יתפרש כן ואם ¥¤¢¦©¦§¦¨¨¦¨¨¤

המות. מלאך שהוא השטן היינו 'שיט', שנקרא מי בנחל ילך שלא כך, הפסוק

נחל: אותו בענין äàøBtöעוד àðeä áø íeMî ñçðt éaø øîà ה íéLãwä,הזהïéòî[-מציפורי], éLã÷ úéaî àöBiä ¨©©¦¦§¨¦©¨¦¨¨©§¨©¥¦¥¨§¥©¢¨¦
äléçza ו מאוד דק קילוחו íéáâç,היה éðø÷ì äîBc וäNòð ìëéä çúôì òébäL ïåék עבהéúL ìL èeçkòébäL ïåék , ©§¦¨¤§©§¥£¨¦¥¨¤¦¦©§¤©¥¨©£¤§¤§¦¥¨¤¦¦©

äNòð íìeàìעבהáøò ìL èeçk,[שתי של מחוט äNòð[העבה äøæò çút ìà òébäL ïåékעבה ÷ïèקילוחו Ct éôk ¨¨©£¤§¤¥¤¥¨¤¦¦©¤¤©£¨¨©£¤§¦©¨¨
קטן. מכד הנשפך כזרם -ïðúc eðééäå(מ"ו פ"ב íéî,(מידות ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø §©§¦§©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©¦

א. עמוד עח הפך,îïékôדף מפי כמו הזורמים -ïéàöBé úBéäì ïéãéúò לבא úéaäלעתיד ïzôî úçzî.העזרה פתח - §©¦£¦¦¦§§¦¦©©¦§©©©¦
הונא: רב בשם פנחס רבי דברי העזרהïàkîהמשך מפתח -äéä ,Cìéàåהנחלãåc úéa çúôì òébnL ãò äìBòå øabúî ¦¨§¥¨¨¨¦§©¥§¤©¤©¦©§¤©¥¨¦

לירושלים. שמחוץ ציון, עיר -ïéöçBø BaL ,óèBL ìçðk äNòð ,ãåc úéa çúôì òébnL ïåék[טובלים-]úBáæå ïéáæ ¥¨¤©¦©§¤©¥¨¦©£¨§©©¥¤£¦¨¦§¨
úBãìBéå úBcðøîàpL זה, נחל א)על יג úàhçì(זכריה íéìLeøé éáLéìe ãéåc úéáì çzôð øB÷î äéäé àeää íBia' ¦§§¤¤¡©©©¦§¤¨¦§¨§¥¨¦§Ÿ§¥§¨¨¦§©©

'äcðìe.נדה ולטבילת פרה לאפר מים ממנו ויקחו הבית, למפתן מתחת הנחל ינבע -ïàkî ,óñBé áø øîà הפסוק שאין ממה - §¦¨¨©©¥¦¨
שוטף, ונעשה שהתגבר עד לנדה ראוי שהנחל íéna,אומר døàeö ãò áLéì äëéøvL äcðì æîø מי עומק שיהא היינו ¤¤§¦¨¤§¦¨¥¥©©¨¨©©¦

הגמרא: מסיימת זה. כשיעור déúååk,המקוה àúëìéä úéìå שאינו אף־על־פי בו טובלת סאה, ארבעים במקוה שיש כל אלא §¥¦§§¨§¨¥
עמוק.
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד עז é÷úî,ìBçáeדף ,óñBé áø dì óàðåb éàä ék עד מגיעים שהמים ©§¦¨©¥§¦©©§¨

המים, ישטפוהו שלא סכנה ויש éøLצווארו éî,בהם לעבור מותר האם -áéúkäå- ¦¨¥§©§¦
קודש  מבית לבוא לעתיד שיצא הנחל את המלאך כשהראהו יחזקאל, בנבואת והרי

בתחילה כתוב ג)הקדשים, מז éî(יחזקאל íéná éðøáòiå änàa óìà ãîiå'©¨¨¤¤¨©¨©©£¦¥¦©©¦¥
'íéñôà עד אלא המים העמיקו ולא הנחל, יציאת ממקום אמה אלף המלאך מדד - ¨§¨¦

בברייתא, ודרשו øBáòìהקרסוליים. øzenL ,ïàkîהמגיעים íééñôà.במים ãò ¦¨¤¨©£©©§©¦
נאמר כך ד)אחר מז íékøa'(שם íéî íéná éðøáòiå óìà ãîiå' וכשהעבירני - ©¨¨¤¤©©£¦¥¦©©¦©¦¦§¨¦

ודרשו, הברכיים, עד המים העמיקו השניות אמה באלף øzenLהמלאך ,ïàkî¦¨¤¨
.íékøa ãò øBáòìנאמר כך íéðúî'ואחר éî éðøáòiå óìà ãîiå' וכשהעבירני - ©£©¦§©¦©¨¨¤¤©©£¦¥¦¥¨§¨¦

ודרשו, המתנים, עד המים הגיעו השלישי אמה ãòבאלף øBáòì øzenL ïàkî¦¨¤¨©£©
.íéðúîאבלCìéàå ïàkîה)נאמר מז ìëeà(שם àì øLà ìçð óìà ãîiå' ¨§©¦¦¨§¥¨©¨¨¤¤©©£¤Ÿ©
,'øáòì במים לעבור שאסור המתנים.ולמדנו מעל ìçðהמגיעים éðàL ,éiaà øîà ©£Ÿ¨©©©¥©¦©©

שונה, מקודש־הקדשים היוצא הנחל -àiî éôéãøc וסכנתו בחזקה שוטפים שמימיו - ¦§¦¥©¨
בהם. לעבור מותר נחלים שאר אבל מרובה,

הפסוק: המשך את דורשת epøéáòéהברייתא ìBëé מותר שיהא לומר הייתי יכול - ¨©£¦¤
נחל אותו את בשחיה,éeçéñaלעבור -øîBì ãeîìzהפסוק íénäבהמשך eàb ék' §¦©§©¦¨©©¦

.'eçN éî:מהפסוק כן משמע איך מבארת àèeiLהגמרא ,'eçN éî' éàî,שחיה - ¥¨©¥¨¦¨
ïkLאדם ìבני ïéøB÷àèéiL,ששוחה אדם -.àçéiñ לגובה הגיעו שהמים והיינו, ¤¥¦§©¨¨©¨¨

בשחיה  אף הזה, הנחל של מרוצתו חוזק שמחמת ומשמע, בשחיה. אלא לעוברו שאין

לעוברו. אין

הברייתא: éðøeáaממשיכה epøéáòé ìBëéספינה -øîBì ãeîìz ,äpè÷ בפסוק ¨©£¦¤§§¦§©¨©§©
הנחל באותו כא)המדבר לג éðøeáa(ישעיה epøéáòé ìBëé .'èéL éðà Ba Cìz ìa'©¥¤¢¦©¦¨©£¦¤§§¦

øîBì ãeîìz ,äìBãb(שם).'epøáòé àì øécà éöå':הגמרא òîLîמבארת éàî §¨©§©§¦©¦Ÿ©©§¤©©§©
נחל  באותו לעבור יוכלו לא גדולה אניה ובין קטנה אניה שבין מהפסוק משמע כיצד -

מרוצתו, חוזק óñBéמרוב áø íbøúîãk,זה ïéãéiöפסוק úðéôña déa ìéæz àì §¦§©§¥©¥Ÿ¥¦¥¦§¦©©¨¦
המים, פני על השטה [קטנה] ציידים ספינת בו תלך לא -äðéæBâz àì éúaø éðøeáe§¦©¨¦Ÿ§¦¨

וספינה  תעברנו.- לא גדולה

נחל: אותו בענין BëBúa.עוד øBáòì úeLø Bì ïéà úånä Càìî óà ,éft ïa äãeäé éaø øîàשכןìa' àëä áéúk ¨©©¦§¨¤©¦©©§©©¨¤¥§©£§§¦¨¨©
íúä áéúëe ,'èéL éðà Ba Cìz(ז א בא(איוב שהוא להקדוש־ברוך־הוא השטן õøàa',בתשובת èeMî' יתפרש כן ואם ¥¤¢¦©¦§¦¨¨¦¨¨¤

המות. מלאך שהוא השטן היינו 'שיט', שנקרא מי בנחל ילך שלא כך, הפסוק

נחל: אותו בענין äàøBtöעוד àðeä áø íeMî ñçðt éaø øîà ה íéLãwä,הזהïéòî[-מציפורי], éLã÷ úéaî àöBiä ¨©©¦¦§¨¦©¨¦¨¨©§¨©¥¦¥¨§¥©¢¨¦
äléçza ו מאוד דק קילוחו íéáâç,היה éðø÷ì äîBc וäNòð ìëéä çúôì òébäL ïåék עבהéúL ìL èeçkòébäL ïåék , ©§¦¨¤§©§¥£¨¦¥¨¤¦¦©§¤©¥¨©£¤§¤§¦¥¨¤¦¦©

äNòð íìeàìעבהáøò ìL èeçk,[שתי של מחוט äNòð[העבה äøæò çút ìà òébäL ïåékעבה ÷ïèקילוחו Ct éôk ¨¨©£¤§¤¥¤¥¨¤¦¦©¤¤©£¨¨©£¤§¦©¨¨
קטן. מכד הנשפך כזרם -ïðúc eðééäå(מ"ו פ"ב íéî,(מידות ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø §©§¦§©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©¦

א. עמוד עח הפך,îïékôדף מפי כמו הזורמים -ïéàöBé úBéäì ïéãéúò לבא úéaäלעתיד ïzôî úçzî.העזרה פתח - §©¦£¦¦¦§§¦¦©©¦§©©©¦
הונא: רב בשם פנחס רבי דברי העזרהïàkîהמשך מפתח -äéä ,Cìéàåהנחלãåc úéa çúôì òébnL ãò äìBòå øabúî ¦¨§¥¨¨¨¦§©¥§¤©¤©¦©§¤©¥¨¦

לירושלים. שמחוץ ציון, עיר -ïéöçBø BaL ,óèBL ìçðk äNòð ,ãåc úéa çúôì òébnL ïåék[טובלים-]úBáæå ïéáæ ¥¨¤©¦©§¤©¥¨¦©£¨§©©¥¤£¦¨¦§¨
úBãìBéå úBcðøîàpL זה, נחל א)על יג úàhçì(זכריה íéìLeøé éáLéìe ãéåc úéáì çzôð øB÷î äéäé àeää íBia' ¦§§¤¤¡©©©¦§¤¨¦§¨§¥¨¦§Ÿ§¥§¨¨¦§©©

'äcðìe.נדה ולטבילת פרה לאפר מים ממנו ויקחו הבית, למפתן מתחת הנחל ינבע -ïàkî ,óñBé áø øîà הפסוק שאין ממה - §¦¨¨©©¥¦¨
שוטף, ונעשה שהתגבר עד לנדה ראוי שהנחל íéna,אומר døàeö ãò áLéì äëéøvL äcðì æîø מי עומק שיהא היינו ¤¤§¦¨¤§¦¨¥¥©©¨¨©©¦

הגמרא: מסיימת זה. כשיעור déúååk,המקוה àúëìéä úéìå שאינו אף־על־פי בו טובלת סאה, ארבעים במקוה שיש כל אלא §¥¦§§¨§¨¥
עמוק.
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xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc mixcp(oey`x meil)

äòeáLaî õeç.xcp wx exizd okle ,xzei dxeng dreayy oeik ¦¦§¨
e,íéøîBà ìlä úéáäòeáLa óàlivdl ick xzen rayidl s` - ¥¦¥§¦©¦§¨

.epenn z`
,df oica ewlgp cer,íéøîBà éànL úéaçzôé àìøãða Bìxeq`- ¥©©§¦Ÿ¦§©§¤¤

eixac gikedl ick el xeciy qp`l rivdl,eywia m` wx `l`
.xecpl el exizd ,qp`d,íéøîBà ìlä úéáeóàeywia `l m` ¥¦¥§¦©

,qp`dçzôérivdl xzen -Bìziyily zwelgn .xecpl envrn - ¦§©
,df oica ewlgp,íéøîBà éànL úéawx xecpl el exizdàeäL äîa ¥©©§¦§©¤

Bøécî.siqedl el xeq`e ,qp`d eywiay -ìlä úéáe,íéøîBàxzen ©¦¥¦¥§¦
xecpl,Bøécî BðéàL äîa óà.epevxk excpa siqedl lekie ©§©¤¥©¦

:xacl `nbec dpynd d`iane
,ãöékBì øîà,xcepl qp`døBîà,xecp -ðB÷éì úéðäð ézLà í- ¥©¨©¡¨¦§¦¤¡¥¦

,iz`pda dxeq` `dz izy`øîàåxn`e siqed `ede -ézLà íðB÷ §¨©¨¦§¦
éì ïéðäð éðáe,iz`pda mixeq` -,íéøîBà éànL úéaúøzeî BzLà ¨©¤¡¦¦¥©©§¦¦§¤¤

,qpe`a dze` xicdy oeik,ïéøeñà åéðáeqp`d eywia `l ixdy ¨¨£¦
,ezrcn ok siqede ,ez`pda eipa z` mb xeq`iy,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦

ïéøzeî elàå elàz` livdl ick ok xcpe li`ed ,mixzen eipa mb - ¥¨¥¨¦
.epenn

àøîâ
qkenl xecpl xzeny dpyna x`eand oicd lr dywn `xnbd

:el mlyln xhtidl ick
,qkenl mlyln xhtidl ick xecpl xzen ji` ,`xnbd dywn

øîàäåxn` `lde,ìàeîLàðéc àúeëìîc àðécmihtyne miweg - §¨¨©§¥¦¨§©§¨¦¨
ji` ,ok m`e .mniiwl miaiige ,oic md zeklnd ici lr ewwgpy

.enlyl aiig oicdn xy`k qndn xhtidle xecpl el mixizn
,`xnbd zvxzn,ìàeîL øîà àðäk áø øîà àðpéç áø øîà̈©©¦¨¨¨©©©£¨¨©§¥
zxacn epizpynäáö÷ Bì ïéàL ñëBîas`e ,utg ealy dnk lhepe §¥¤¥¦§¨

livdl ick xecpl xzen olfb qkendy oeikne ,jlnd oevxn xzei
.epenn

:sqep uexiz,øîà éàpé éaø éácdpyna xaecnåéìàî ãîBòä ñëBîa §¥©¦©©¨©§¥¨¥¥¥¨
.oick `ly miqin daeb `ede ,edpin `l jlnde -

xecpl xzeny ,dpyna epipy,Cìnä úéa ìL ïäLïðéàL ét ìò óàå ¤¥¤¥©¤¤§©©¦¤¥¨
:Cìnä úéa ìL¤¥©¤¤

,`xnbd zl`eyøãð éëéäoi` ixdy ,xcpy xaecn oeyl dfi`a - ¥¦¨©
epi` df oeyla ixdy ,'jlnd zia ly mdy' wx xn`e xcpy xnel

,`xnbd daiyn .cg` s` lr melk xqe`,áø øîà íøîò áø øîà̈©©©§¨¨©©
zxacn dpyndéìò íìBòä úBøét eøñàé øîBàa,xcpaìL ïðéà íà §¥¥¨§¥¨¨¨©¦¥¨¤

,Cìnä úéa.jlnd zia ly mdy giken `ed jkae ¥©¤¤
,`xnbd dywnïåékxaecnyeøñàé øîàcm` ilr mlerd zexit ¥¨§¨©¥¨§

,jlnd zia ly mpi`àîìò éøét ìk déìò eøñzéàexq`p ixd - ¦©§£¥¨¥¥¨§¨
xcp `ld ,excp lr xearl el mixizn ji`e ,mlerd zexit lk eilr

xaecn ,`xnbd zvxzn .`ed xenbøîBàaexq`i'mlerd zexit §¥
ilríBiäzexit lek`l xeq` `ed ,ok`e ,'jlnd zia ly opi` m` ©

.mei eze`a
,`xnbd dywnéàexcp z` liabdy xaecn m` -,íBiä øîàclre ¦§¨©©

,meid eze`a wx zexita xq`p df iciñëBî dépéî ìa÷î àì- Ÿ§©¥¦¥¥
`ed lw xacy oeik ,jlnd zia ly zexitdy el oin`i `l qkend

.cg` meil mlerd zexit lk lek`ln xnyidl
xaecny oeikn `ed ,mlerl xq`p epi`y mrhd ,`xnbd zvxzn

Baìa øîBàaeze`l wx xcepyåéúôNa àéöBîe ,íBiäla` - §¥§¦©¦¦§¨¨
a xcpd z` `iven `ed eiztya,íúñxcep `edy oian qkende §¨

.el oin`n `ede ,mlerl
,`xnbd zx`ane,ïì àøéáñc áb ìò óàåyálaL íéøácaygy- §©©©¦§¦¨¨§¨¦¤©¥

eiztya `ived `le ealaíéøác ïðéàmze` miaiygn oi` - ¥¨§¨¦
rnyny oeyl eiztya `ived ixd o`ke ,xeaic enk elegiy
,dta xn`y eixac xg` mikled oicd one ,mlerl envr xqe`y

df dxwna ok it lr s` .mlerl xq`iy oicd zeidl jixv ok m`e
ik ,dpey oicdéðàL ïéñðBà éaâì,xecpl egixkn qp`dy mewna - §©¥¨¦©¦

lg okle ,exeaic z` dfa yxtn `edy ealay dn z` eaiygd
.meid eze`l wx xcpd

l xzida mi`pzd ewlgpy dpyna epipy,eizexit lr xecpúéa¥
'eë ìka íéøîBà éànLmixne` lld ziae ,dreayan ueg oixcep ©©§¦©Ÿ

.dreaya s`íéøîBà éànL úéawx xecpl el exizdàeäL äîa ¥©©§¦§©¤
Bøécîxecpl excpa siqedl el xeq` la` ,qp`d eywiay - ©¦

,qp`d eywia `ly mixacaìlä úéáeíéøîBàxecpl xzenyóà ¥¦¥§¦©
Bøécî BðéàL äîadpynd d`iane .epevxk excpa siqedl lekie - §©¤¥©¦

,xacl `nbecBì øîà ,ãöék,xecp ,qp`déì úéðäð ézLà íðB÷- ¥©¨©¨¦§¦¤¡¥¦
,iz`pda dxeq` `dz izy`øîàå,xn`e siqed `ede -íðB÷ §¨©¨

éì ïéðäð éðáe ézLà,iz`pda mixeq`-,íéøîBà éànL úéaBzLà ¦§¦¨©¤¡¦¦¥©©§¦¦§
úøzeî,qpe`a dze` xicdy oeik,ïéøeñà åéðáeeywia `l ixdy ¤¤¨¨£¦

,ezrcn ok siqede ,ez`pda eipa z` mb xeq`iy qp`dìlä úéáe¥¦¥
,íéøîBàïéøzeî elàå elàick ok xcpe li`ed ,mixzen eipa mb - §¦¥¨¥¨¦

:epenn z` livdl
,àðeä áø øîààðz,mzwelgna dpey gqep `ziixaa epcnl - ¨©©¨¨¨

:`ede,äòeáLa Bì çzôé àì íéøîBà éànL úéaíéøîBà ìlä úéáe ¥©©§¦Ÿ¦§©¦§¨¥¦¥§¦
.äòeáLa Bì çzôé óà©¦§©¦§¨

itk zwelgnd zqxibn miwelig ipy yi `ziixaa ,`xnbd dywn
y x`azpy ,oey`xd ,epizpyna d`aedyìzrc,éànL úéá`weec §¥©©

Bì çzôé àìc àeä äòeáLa,xecpl envrn qkenl rivi -àäla`- ¦§¨§Ÿ¦§©¨
Bì çzôé øãða,xecpl dligzkl qkenl rivdl xzen -ïðz àäå- §¤¤¦§©§¨§©

,epipy dpyna `lde,øãða Bì çzôé àì íéøîBà éànL úéas`y ¥©©§¦Ÿ¦§©§¤¤
.xecpl rivdl el xeq` xcpa

eúå,`ziixaa yi sqep iepiy -äòeáLa Bì çzôé àìc àeä çzôéî §¦§©§Ÿ¦§©¦§¨
,raydl rivdle geztl wx exq` i`ny zia -øãð øãéî àä̈¥©¨©

äòeáLa,el raydl elit` xzen ,qp`d eywia m` la` -ïðúäå ¦§¨§¨§©
,epipy dpyna `lde -õeç ïéøãBð ìka íéøîBà éànL úéa¥©©§¦©Ÿ§¦

,äòeáLaîzexizq izy yiy `vnp ok m`e .rayidl xzid oi`e ¦¦§¨
.dpynl `ziixadn

s` mlerl ,`xnbd zvxznoke ,rayidl xeq`y i`ny zia zrc
,`ziixade dpynd oia dxizq oi`e ,xecpiy rivdle geztl xeq`

y llbaøãða ïéúéðúî àðz-m`d ,xcp ipic epcnll d`a dpynd ¨¨©§¦¦§¤¤
,xcpa geztl xzen m`de xecpl xzenickúéác ïçk EòéãBäì§¦£Ÿ¨§¥

éànLmdy ,i`ny zia zhiyay yecigd z` eprinydl - ©©
e .xcpa geztl xeq` ,xecpl xzeny s`y mixaeqe mixingnàðz̈¨

äòeáLa àúééøa,dreay ipic epcnll d`a `ziixad eli`e -ick ¨©§¨¦§¨
ìlä úéác ïçk EòéãBäì,lld zia ly myecig eprinydl - §¦£Ÿ¨§¥¦¥

xzen elit` `l` ,rayidl xzeny wx `ly mixaeqe miliwnd
`ziixad oia dxizq oi` `linne .rayidl rivdle geztl
xeq`y dpyna epcnly enk mixaeq i`ny zia zn`ay ,dpynl
exq`y rnyn `ziixadny dne .rayidl xeq` oke ,xcpa geztl
dvx `ziixad ly `pzdy meyn df ,dreaya geztl wx
s` xzeny mixaeqd ,lld zia zhiya yecigd z` eprinydl
zia exingd okid cr yxtl `pzd yyg `l okle ,dreaya geztl

.lld zia lr miwleg i`ny ziay wx `iade ,xeq`l i`ny
:sqep uexiz d`ian `xnbd

,øîà éMà áødpyna aezkd oica llk zxacn dpi` `ziixad ©©¦¨©
,'eke oibxdl oixcepy`l`éðz÷ éëäxad zpeek idef -,`ziiúéa ¨¦¨¨¥¥

äòeáLa äìàL ïéà íéøîBà éànLwx xizdl i`yx mkgdy - ©©§¦¥§¥¨¦§¨
dxeng dreayy oeik ,xizdl i`yx epi` zereay la` ,mixcp
dzpeek ,'dreaya el gzti `l' `ziixad dxn`y dne .xcpn xzei
mixcpa wxy oeik ,dreaya gzt ici lr mkgd el xizi `ly

,gzt ici lr xizdl xyt`äòeáLa äìàL Lé íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¥§¥¨¦§¨
idefe ,zereay xizdl leki `ed jk mixcp xizn mkgdy myky -

.'dreaya el gzti s`' `ziixad zpeek
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המשך בעמוד כד

miwxt dyelya` cenr gk sc ± iriax wxtmixcp
.äòåáùáî õåç.dnexz ly opi` m` dreaya ilr mleray zexit exq`i :xn`i `lyàì
.øãðá åì çúôéepi` mihqild m`.envra `ed el gzti `l - xeciy ewiwfnàåäù äîá

.åøéãî.yxtnck ,xg` xaca `le ,xeci cala.åì úøúåî åúùà 'åëå åì øîà ãöéëepiidc

.exicn `edy dna.íéøåñà åéðáå.exicn `ly dna epiidcîâ'.àðéã àúåëìîã àðéã
oixcep i`n`e ,edpip oiqpe` ixcp e`leoiqkenl

?zekln ly qknd gixadl.äáö÷ åì ïéàù
.dvexy dn lk lhepy.åéìàî ãîåòä ñëåîá

.zekln ly dpi`y.åøñàé øîàã ïåéëxn` `le

.dil exqzi` - dnxrdc `zlinåøñàé øîåàá
.íåéäxq` cegl `nei `eddc ,dnxrd epiidc

.diytp.ñëåî äéðéî ìá÷î àì íåéä øîàã éà
,zexitd lehi `ly xcp eze` liaya egipn epi`e

dnxrdac rney ixdy:meid eala xne`a :xcp

.íéøáã íðéà.`nlra.äòåáùá åì çúôé àì
dvxz m` :el xn`i `lyray`.jløãðá àä

.åì çúôé- dvxz m` :el xn`iyxec`.xcp jl

àäøãðéî.äòåáùá äéì øãðmihqild m`

xecie ,jkl ewiwfnoxn`ck ,dreay oeyla ok el

.lirl.'åëå ïðú àäå`lc `ziixaa ipzw i`n`e

xcpa 'ipzna `pz :ikd uixz ?dreaya el gzti

`cixb xcpa elit`c i`ny ziac ogk jricedl

.dreay xcpa y"ke ,`läòåáùá àðú àúééøáå
ä"áã ïçë êòéãåäì..el gzti dreaya 'it`c

`le ,`id `wec e`le ,zipyp d"a meyn `ziixae

gzti `lc `ed dreaya mzd :xninl zivn

.y"ac` y"ac opiywn `le ,'ekeøîà éùà áø
.éðú÷ éëärnyn `l `ziixac "gzti `l" i`d

oiqpe`ac opixn`ck"gzti `l" i`d `l` ,i`w

gzt mkgd el gzti `l ixaq y"ac -dhxgl

l`ydliptl dreayl dl`y oi`c ,ezreay lr

.`iyew mey dpin wcinl `kile .mkgdéðúî'
.ïáø÷ åìàä úåòéèð éøä øîàediy xnelk

.ycwd.úåöö÷ð ïðéà íà,`xnba dl iwen ,meid

ixd - zilhd sxyp `le evvwp `le meid xare

ycwdl eqpki mincde ,oeict odl yie ,ycwd od

.oilegl e`vi mdeúåòéèðä éøä øîà íà ìáà
åöö÷éù ãò ïáø÷ åìàä
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õåç.dreayan"dwpi `l" da aizkc `xingc.àì.xcpa el gztixecp" xne` epi` m`

"il.äîá.exicn `edyexicn `edy dna `l` xeci `l - gzR elit`y.åúùà ¨

.oixeq` eipae zxzenxcp eil`n `l` ,mda exicd `ly oeik.'îâ`pic l`eny xn`de

.`pic `zeklncqknd z` el ozil aiig oicd onc oeik ,xhtdl ick ikd xcinl opixy ikide?

ñëåîá.davw el oi`y`pic e`l - oky oeike

`pic e`l qkenc `zepqnge ,`zepqng `l` ,`ed

`ed.ñëåîá.eil`n cnerdzevna `ly

mixkp iklna `wecc :zetqeza eazke .jlnd

ely ux`dy iptn ,`pic `zeklnc `picc xn`

yxb` - izevn eyrz `l m` :mdl xnel lekie

itl ,`l - l`xyi iklna la` .ux`d on mkz`

`pic opixn` ike .da oitzey l`xyi lk i"`y

qkn cg` dpw m`y oiprl n"d - `pic `zeklnc

dpw `l m` inp oke ,qknd z` el ozil miaiig df

- qknd z` zeabl dpenn `edy `l` ,eze`

,dnexz ody rayil exiag l`xyi i`yx epi`y

`pic `zeklnc `picc oeik ,`qpe` `kilc.

éëéä.xcp:xn`wc ,dil `iyw 'ipznc `pyil

dnexz ody mixcep-i`da `xcp jiiy ikide

ilr mler zexit exq`i" xn`c i` ,xnelk ?`pyil

"mlerl-`ivedy dn oilhan alay mixac oi`

`nzq `kdc `l` .i`d ik `qpe` iab elit` eita

`nzqc idpe ."ilr mler zexit exq`i" xn`w

rnyn mlerl-meyn ,`qpe` `kilc `kid n"d

`ki`c `kid la` .meidnn mlerl rnyn ithc

`qpe`-meidc dixeacl dil yxtn `qpe` jd

idp ,edine .jtida yexita xn` `ly oeik ,xn`w

oeik rnyn mlerl `qpe` e`lac opiwqn `kdc

ipdn `l meid eala xne` elit`e ,xn`w `nzqc

-,mihg ztn xecl eala xnby in ,ikd elit`

mzq zt `ivede-xn`w `nzqc oeik opixn` `l

epiid `kdc .zt lka xeq` `diy `qpe` `kile

`nrh-`diy oeyl xnel oiekzny iptn

`qpe` `kilc `kid lk d"yne ,mlerl ezernyn

-n mlerlzt `ivedlc oeik ,mzd la` .rny

liwzi` zt xn`c xzac `l` ,oiekzp mihg

dilelin-`l` xeq` epi`e ,oiey eale eit oi` ixd

mizy zereay" 'ta df izazk xake .mihg zta

c"qa "`xzaogk jricedl xcpa 'ipzn `pz .

gzti `l xcpa elit`c .y"ac.àðú`ziixa

.d"ac ogk jricedl dreayadreaya elit`c

gzti.áøoi` mixne` y"a w"d xn` iy`

.dreaya dl`yraypa `ziixa jd `nwezn `le

`l - xac lr raypy in :w"d `l` .llk oibxdl

dl`y oi`y ,ezreay el xizdl mkg el gzti

dl`y yi :mixne` lld ziae .dreaya.'éðúî
.oeict mdl yi 'eke oaxw el`d zerihpd ixd

.oeict zekixvy cr mdilr dlg dyecwc ,xnelk

zeyFcw `icda `pz `le ,oeict mdl yic `pyil i`d `pz i`n` inp opiyxtne ,`xninl il dnl yxtn `xnbae.
oi`
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ù"á .äòeáLa óà :íéøîBà ä"áå ,äòeáLaî õeç¦¦§¨§¦©¦§¨
çzôé àI :íéøîBàçzôé óà :à"äáå ,øãða BI §¦Ÿ¦§©§¤¤©¦§©

:à"äáå ,Bøécî àeäL äna :íéøîBà ù"á .BI§¦©¤¤©¦
øBîà :BI øîà ?ãöék .Bøécî BðéàL äna óà©©¤¤¥©¦¥©¨©¡
éðáe ézLà íðB÷" :øîàå ,"éI úéðäð ézLà íðB÷"¨¦§¦¤¡¥¦§¨©¨¦§¦¨©
,ïéøeñà åéðáe úøzeî BzLà :à"ùá ,"éI ïéðäð¤¡¦¦¦§¤¤¨¨£¦

.ïéøzeî eJàå eJà :íéøîBà ä"áå'îâøîàäå §¦¥§¥¨¦§¨£©
àððéç áø øîà !àðéc àúeëIîc àðéc :IàeîL§¥¦¨§©§¨¦¨¨©©¦§¨
.äaö÷ BI ïéàL ñëBîa :IàeîL øîà àðäk ø"à¨£¨¨©§¥§¥¤¥¦§¨
ïäL" .åéIàî ãîBòä ñëBîa :øîà éàpé 'ø éác§¥©©¨©§¥¨¥¥¥¨¤¥
."CInä úéa IL ïðéàL ô"òàå CInä úéa IL¤¥©¤¤¤¥¨¤¥©¤¤
eøñàé" øîBàa :áø øîà íøîò ø"à ?øãð éëéä¥¦¨©©§¨¨©©§¥¥¨§
ïåék ."CInä úéa IL ïðéà íà éIò íIBòä úBøét¥¨¨¨©¦¥¨¤¥©¤¤¥¨

"eøñàé" øîàc¯!àîIò éøét Ik déIò eøqzéà §¨©¥¨§¦©§£¥¨¥¥¨§¨
dépéî Ia÷î àI "íBiä" øîàc éà ."íBiä" øîBàa§¥©¦§¨©©¨§©¥¦¥
.íúñ åéúôNa àéöBîe "íBiä" BaIa øîBàa !ñëBî¥§¥§¦©¦¦§¨¨§¨
éaâI ,íéøác ïðéà áJaL íéøác ïI àøéáñc â"òàå¦§¦¨¨§¨¦¤©¥¥¨§¨¦§©¥
:íéøîBà ù"á .'åë Ika íéøîBà ù"á .éðàL ïéñðBà¨¦¨¥§¦©Ÿ§¦
BðéàLa óà :íéøîBà ä"áå ,Bøécî àeäL äna©¤¤©¦§¦©§¤¥
,"éI úéðäð ézLà íðB÷" :BI øîà ?ãöék .Bøécî©¦¥©¨©¨¦§¦¤¡¥¦
:íéøîBà ù"á ,"éI ïéðäð éðáe ézLà íðB÷" øîàå§¨©¨¦§¦¨©¤¡¦¦§¦
:íéøîBà IJä úéáe ,ïéøeñà åéðáe úøzeî BzLà¦§¤¤¨¨£¦¥¦¥§¦
à"ùá ,àðz :àðeä áø øîà .ïéøzeî eJàå eJà¥§¥¨¦£©©¨¨¨
óà :íéøîBà IJä úéáe ,äòeáLa BI çzôé àIŸ¦§©¦§¨¥¦¥§¦©
àeä äòeáLa éànL úéáI .äòeáLa BI çzôé¦§©¦§¨§¥©©¦§¨

øãða àä ,BI çzôé àIc¯,ïðz àäå .BI çzôé §¨¦§©¨§¤¤¦§©§¨§©
çzôéî :eúå !øãða BI çzôé àI :íéøîBà ù"á§¦Ÿ¦§©§¤¤§¦§©
:íéøîBà éànL úéa ïðúäå .äòeáLa øãð øãéî àä ,äòeáLa BI çzôé àIc àeä§¨¦§©¦§¨¨¥©¨©¦§¨§¨§©¥©©§¦
àúééøa àðz ,ù"áã ïçk EòéãBäI øãða ïéúéðúî àðz !äòeáLaî õeç ïéøãBð Ika©Ÿ§¦¦¦§¨§¨©§¦¦§¤¤§¦£Ÿ¨§¨¨©§¨

äòeáLa¯:íéøîBà ù"á ,éðú÷ éëä :øîà éLà áø .IJä úéác ïçk EòéãBäI ¦§¨§¦£Ÿ¨§¥¦¥©©¦£©¨¦¨¨¥§¦
.äòeáLa äIàL Lé :íéøîBà IJä úéáe ,äòeáLa äIàL ïéà'éðúîúBòéèð éøä" ¥§¥¨¦§¨¥¦¥§¦¥§¥¨¦§¨£¥§¦

"úôøNð dðéà íà ïaø÷ Bæ úéJè" "úBöö÷ð ïðéà íà ïaø÷ eJàä¯ïäI Lé ¨¥¨§¨¦¥¨¦§¨©¦¨§¨¦¥¨¦§¤¤¥¨¤
"óøOzL ãò ïaø÷ Bæ úéJè" "eööwiL ãò ïaø÷ eJàä úBòéèð éøä" .ïBéãt¯ ¦§£¥§¦¨¥¨§¨©¤¦¨§©¦¨§¨©¤¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc mixcp(iriax meil)

,epa z`øîà Ck àlà,dynm`ìeîàwepizd z`àöàåcin ¤¨¨¨©¨§¥¥
ixd ,jxclàéä äðkñ,elmipey`xd minid zyelyay oeik ©¨¨¦

icil wepizd ribiy yyg yie ,milecb mia`k yi dlind xg`ly
,jkl di`xe ,dpkqøîàpLdpic dyrna(dk cl ziy`xa)íBiá éäéå' ¤¤¡©©§¦©

'Bâå íéáàk íúBéäa éLéìMä,mipey`xd minid zyelyay ixd ©§¦¦¦§¨Ÿ£¦§

yi dlindnm`e ,jxcl cin z`vle elenl dvx `l jkl ,mia`k
ìL àäLàå ìeîàíéîé äLleki ipi` df mb ,jxcl `v` jk xg`e ¨§¤§¤§Ÿ¨¨¦

ik ,zeyrl'íéøöî áL Cì' ,éì øîà àeä Ceøa LBãwä(hi c zeny) ©¨¨¨©¦¥ª¦§¨¦
on lyxzp dyny xnel melye qg ok m`e ,dndnzdl leki ipi`e

.dlind,äLî Lðòp äî éðtî àlà¤¨¦§¥©¤¡©Ÿ¤
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc mixcp(oey`x meil)

äòeáLaî õeç.xcp wx exizd okle ,xzei dxeng dreayy oeik ¦¦§¨
e,íéøîBà ìlä úéáäòeáLa óàlivdl ick xzen rayidl s` - ¥¦¥§¦©¦§¨

.epenn z`
,df oica ewlgp cer,íéøîBà éànL úéaçzôé àìøãða Bìxeq`- ¥©©§¦Ÿ¦§©§¤¤

eixac gikedl ick el xeciy qp`l rivdl,eywia m` wx `l`
.xecpl el exizd ,qp`d,íéøîBà ìlä úéáeóàeywia `l m` ¥¦¥§¦©

,qp`dçzôérivdl xzen -Bìziyily zwelgn .xecpl envrn - ¦§©
,df oica ewlgp,íéøîBà éànL úéawx xecpl el exizdàeäL äîa ¥©©§¦§©¤

Bøécî.siqedl el xeq`e ,qp`d eywiay -ìlä úéáe,íéøîBàxzen ©¦¥¦¥§¦
xecpl,Bøécî BðéàL äîa óà.epevxk excpa siqedl lekie ©§©¤¥©¦

:xacl `nbec dpynd d`iane
,ãöékBì øîà,xcepl qp`døBîà,xecp -ðB÷éì úéðäð ézLà í- ¥©¨©¡¨¦§¦¤¡¥¦

,iz`pda dxeq` `dz izy`øîàåxn`e siqed `ede -ézLà íðB÷ §¨©¨¦§¦
éì ïéðäð éðáe,iz`pda mixeq` -,íéøîBà éànL úéaúøzeî BzLà ¨©¤¡¦¦¥©©§¦¦§¤¤

,qpe`a dze` xicdy oeik,ïéøeñà åéðáeqp`d eywia `l ixdy ¨¨£¦
,ezrcn ok siqede ,ez`pda eipa z` mb xeq`iy,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦

ïéøzeî elàå elàz` livdl ick ok xcpe li`ed ,mixzen eipa mb - ¥¨¥¨¦
.epenn

àøîâ
qkenl xecpl xzeny dpyna x`eand oicd lr dywn `xnbd

:el mlyln xhtidl ick
,qkenl mlyln xhtidl ick xecpl xzen ji` ,`xnbd dywn

øîàäåxn` `lde,ìàeîLàðéc àúeëìîc àðécmihtyne miweg - §¨¨©§¥¦¨§©§¨¦¨
ji` ,ok m`e .mniiwl miaiige ,oic md zeklnd ici lr ewwgpy

.enlyl aiig oicdn xy`k qndn xhtidle xecpl el mixizn
,`xnbd zvxzn,ìàeîL øîà àðäk áø øîà àðpéç áø øîà̈©©¦¨¨¨©©©£¨¨©§¥
zxacn epizpynäáö÷ Bì ïéàL ñëBîas`e ,utg ealy dnk lhepe §¥¤¥¦§¨

livdl ick xecpl xzen olfb qkendy oeikne ,jlnd oevxn xzei
.epenn

:sqep uexiz,øîà éàpé éaø éácdpyna xaecnåéìàî ãîBòä ñëBîa §¥©¦©©¨©§¥¨¥¥¥¨
.oick `ly miqin daeb `ede ,edpin `l jlnde -

xecpl xzeny ,dpyna epipy,Cìnä úéa ìL ïäLïðéàL ét ìò óàå ¤¥¤¥©¤¤§©©¦¤¥¨
:Cìnä úéa ìL¤¥©¤¤

,`xnbd zl`eyøãð éëéäoi` ixdy ,xcpy xaecn oeyl dfi`a - ¥¦¨©
epi` df oeyla ixdy ,'jlnd zia ly mdy' wx xn`e xcpy xnel

,`xnbd daiyn .cg` s` lr melk xqe`,áø øîà íøîò áø øîà̈©©©§¨¨©©
zxacn dpyndéìò íìBòä úBøét eøñàé øîBàa,xcpaìL ïðéà íà §¥¥¨§¥¨¨¨©¦¥¨¤

,Cìnä úéa.jlnd zia ly mdy giken `ed jkae ¥©¤¤
,`xnbd dywnïåékxaecnyeøñàé øîàcm` ilr mlerd zexit ¥¨§¨©¥¨§

,jlnd zia ly mpi`àîìò éøét ìk déìò eøñzéàexq`p ixd - ¦©§£¥¨¥¥¨§¨
xcp `ld ,excp lr xearl el mixizn ji`e ,mlerd zexit lk eilr

xaecn ,`xnbd zvxzn .`ed xenbøîBàaexq`i'mlerd zexit §¥
ilríBiäzexit lek`l xeq` `ed ,ok`e ,'jlnd zia ly opi` m` ©

.mei eze`a
,`xnbd dywnéàexcp z` liabdy xaecn m` -,íBiä øîàclre ¦§¨©©

,meid eze`a wx zexita xq`p df iciñëBî dépéî ìa÷î àì- Ÿ§©¥¦¥¥
`ed lw xacy oeik ,jlnd zia ly zexitdy el oin`i `l qkend

.cg` meil mlerd zexit lk lek`ln xnyidl
xaecny oeikn `ed ,mlerl xq`p epi`y mrhd ,`xnbd zvxzn

Baìa øîBàaeze`l wx xcepyåéúôNa àéöBîe ,íBiäla` - §¥§¦©¦¦§¨¨
a xcpd z` `iven `ed eiztya,íúñxcep `edy oian qkende §¨

.el oin`n `ede ,mlerl
,`xnbd zx`ane,ïì àøéáñc áb ìò óàåyálaL íéøácaygy- §©©©¦§¦¨¨§¨¦¤©¥

eiztya `ived `le ealaíéøác ïðéàmze` miaiygn oi` - ¥¨§¨¦
rnyny oeyl eiztya `ived ixd o`ke ,xeaic enk elegiy
,dta xn`y eixac xg` mikled oicd one ,mlerl envr xqe`y

df dxwna ok it lr s` .mlerl xq`iy oicd zeidl jixv ok m`e
ik ,dpey oicdéðàL ïéñðBà éaâì,xecpl egixkn qp`dy mewna - §©¥¨¦©¦

lg okle ,exeaic z` dfa yxtn `edy ealay dn z` eaiygd
.meid eze`l wx xcpd

l xzida mi`pzd ewlgpy dpyna epipy,eizexit lr xecpúéa¥
'eë ìka íéøîBà éànLmixne` lld ziae ,dreayan ueg oixcep ©©§¦©Ÿ

.dreaya s`íéøîBà éànL úéawx xecpl el exizdàeäL äîa ¥©©§¦§©¤
Bøécîxecpl excpa siqedl el xeq` la` ,qp`d eywiay - ©¦

,qp`d eywia `ly mixacaìlä úéáeíéøîBàxecpl xzenyóà ¥¦¥§¦©
Bøécî BðéàL äîadpynd d`iane .epevxk excpa siqedl lekie - §©¤¥©¦

,xacl `nbecBì øîà ,ãöék,xecp ,qp`déì úéðäð ézLà íðB÷- ¥©¨©¨¦§¦¤¡¥¦
,iz`pda dxeq` `dz izy`øîàå,xn`e siqed `ede -íðB÷ §¨©¨

éì ïéðäð éðáe ézLà,iz`pda mixeq`-,íéøîBà éànL úéaBzLà ¦§¦¨©¤¡¦¦¥©©§¦¦§
úøzeî,qpe`a dze` xicdy oeik,ïéøeñà åéðáeeywia `l ixdy ¤¤¨¨£¦

,ezrcn ok siqede ,ez`pda eipa z` mb xeq`iy qp`dìlä úéáe¥¦¥
,íéøîBàïéøzeî elàå elàick ok xcpe li`ed ,mixzen eipa mb - §¦¥¨¥¨¦

:epenn z` livdl
,àðeä áø øîààðz,mzwelgna dpey gqep `ziixaa epcnl - ¨©©¨¨¨

:`ede,äòeáLa Bì çzôé àì íéøîBà éànL úéaíéøîBà ìlä úéáe ¥©©§¦Ÿ¦§©¦§¨¥¦¥§¦
.äòeáLa Bì çzôé óà©¦§©¦§¨

itk zwelgnd zqxibn miwelig ipy yi `ziixaa ,`xnbd dywn
y x`azpy ,oey`xd ,epizpyna d`aedyìzrc,éànL úéá`weec §¥©©

Bì çzôé àìc àeä äòeáLa,xecpl envrn qkenl rivi -àäla`- ¦§¨§Ÿ¦§©¨
Bì çzôé øãða,xecpl dligzkl qkenl rivdl xzen -ïðz àäå- §¤¤¦§©§¨§©

,epipy dpyna `lde,øãða Bì çzôé àì íéøîBà éànL úéas`y ¥©©§¦Ÿ¦§©§¤¤
.xecpl rivdl el xeq` xcpa

eúå,`ziixaa yi sqep iepiy -äòeáLa Bì çzôé àìc àeä çzôéî §¦§©§Ÿ¦§©¦§¨
,raydl rivdle geztl wx exq` i`ny zia -øãð øãéî àä̈¥©¨©

äòeáLa,el raydl elit` xzen ,qp`d eywia m` la` -ïðúäå ¦§¨§¨§©
,epipy dpyna `lde -õeç ïéøãBð ìka íéøîBà éànL úéa¥©©§¦©Ÿ§¦

,äòeáLaîzexizq izy yiy `vnp ok m`e .rayidl xzid oi`e ¦¦§¨
.dpynl `ziixadn

s` mlerl ,`xnbd zvxznoke ,rayidl xeq`y i`ny zia zrc
,`ziixade dpynd oia dxizq oi`e ,xecpiy rivdle geztl xeq`

y llbaøãða ïéúéðúî àðz-m`d ,xcp ipic epcnll d`a dpynd ¨¨©§¦¦§¤¤
,xcpa geztl xzen m`de xecpl xzenickúéác ïçk EòéãBäì§¦£Ÿ¨§¥

éànLmdy ,i`ny zia zhiyay yecigd z` eprinydl - ©©
e .xcpa geztl xeq` ,xecpl xzeny s`y mixaeqe mixingnàðz̈¨

äòeáLa àúééøa,dreay ipic epcnll d`a `ziixad eli`e -ick ¨©§¨¦§¨
ìlä úéác ïçk EòéãBäì,lld zia ly myecig eprinydl - §¦£Ÿ¨§¥¦¥

xzen elit` `l` ,rayidl xzeny wx `ly mixaeqe miliwnd
`ziixad oia dxizq oi` `linne .rayidl rivdle geztl
xeq`y dpyna epcnly enk mixaeq i`ny zia zn`ay ,dpynl
exq`y rnyn `ziixadny dne .rayidl xeq` oke ,xcpa geztl
dvx `ziixad ly `pzdy meyn df ,dreaya geztl wx
s` xzeny mixaeqd ,lld zia zhiya yecigd z` eprinydl
zia exingd okid cr yxtl `pzd yyg `l okle ,dreaya geztl

.lld zia lr miwleg i`ny ziay wx `iade ,xeq`l i`ny
:sqep uexiz d`ian `xnbd

,øîà éMà áødpyna aezkd oica llk zxacn dpi` `ziixad ©©¦¨©
,'eke oibxdl oixcepy`l`éðz÷ éëäxad zpeek idef -,`ziiúéa ¨¦¨¨¥¥

äòeáLa äìàL ïéà íéøîBà éànLwx xizdl i`yx mkgdy - ©©§¦¥§¥¨¦§¨
dxeng dreayy oeik ,xizdl i`yx epi` zereay la` ,mixcp
dzpeek ,'dreaya el gzti `l' `ziixad dxn`y dne .xcpn xzei
mixcpa wxy oeik ,dreaya gzt ici lr mkgd el xizi `ly

,gzt ici lr xizdl xyt`äòeáLa äìàL Lé íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¥§¥¨¦§¨
idefe ,zereay xizdl leki `ed jk mixcp xizn mkgdy myky -

.'dreaya el gzti s`' `ziixad zpeek

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

miwxt dyelya` cenr gk sc ± iriax wxtmixcp
.äòåáùáî õåç.dnexz ly opi` m` dreaya ilr mleray zexit exq`i :xn`i `lyàì
.øãðá åì çúôéepi` mihqild m`.envra `ed el gzti `l - xeciy ewiwfnàåäù äîá

.åøéãî.yxtnck ,xg` xaca `le ,xeci cala.åì úøúåî åúùà 'åëå åì øîà ãöéëepiidc

.exicn `edy dna.íéøåñà åéðáå.exicn `ly dna epiidcîâ'.àðéã àúåëìîã àðéã
oixcep i`n`e ,edpip oiqpe` ixcp e`leoiqkenl

?zekln ly qknd gixadl.äáö÷ åì ïéàù
.dvexy dn lk lhepy.åéìàî ãîåòä ñëåîá

.zekln ly dpi`y.åøñàé øîàã ïåéëxn` `le

.dil exqzi` - dnxrdc `zlinåøñàé øîåàá
.íåéäxq` cegl `nei `eddc ,dnxrd epiidc

.diytp.ñëåî äéðéî ìá÷î àì íåéä øîàã éà
,zexitd lehi `ly xcp eze` liaya egipn epi`e

dnxrdac rney ixdy:meid eala xne`a :xcp

.íéøáã íðéà.`nlra.äòåáùá åì çúôé àì
dvxz m` :el xn`i `lyray`.jløãðá àä

.åì çúôé- dvxz m` :el xn`iyxec`.xcp jl

àäøãðéî.äòåáùá äéì øãðmihqild m`

xecie ,jkl ewiwfnoxn`ck ,dreay oeyla ok el

.lirl.'åëå ïðú àäå`lc `ziixaa ipzw i`n`e

xcpa 'ipzna `pz :ikd uixz ?dreaya el gzti

`cixb xcpa elit`c i`ny ziac ogk jricedl

.dreay xcpa y"ke ,`läòåáùá àðú àúééøáå
ä"áã ïçë êòéãåäì..el gzti dreaya 'it`c

`le ,`id `wec e`le ,zipyp d"a meyn `ziixae

gzti `lc `ed dreaya mzd :xninl zivn

.y"ac` y"ac opiywn `le ,'ekeøîà éùà áø
.éðú÷ éëärnyn `l `ziixac "gzti `l" i`d

oiqpe`ac opixn`ck"gzti `l" i`d `l` ,i`w

gzt mkgd el gzti `l ixaq y"ac -dhxgl

l`ydliptl dreayl dl`y oi`c ,ezreay lr

.`iyew mey dpin wcinl `kile .mkgdéðúî'
.ïáø÷ åìàä úåòéèð éøä øîàediy xnelk

.ycwd.úåöö÷ð ïðéà íà,`xnba dl iwen ,meid

ixd - zilhd sxyp `le evvwp `le meid xare

ycwdl eqpki mincde ,oeict odl yie ,ycwd od

.oilegl e`vi mdeúåòéèðä éøä øîà íà ìáà
åöö÷éù ãò ïáø÷ åìàä
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õåç.dreayan"dwpi `l" da aizkc `xingc.àì.xcpa el gztixecp" xne` epi` m`

"il.äîá.exicn `edyexicn `edy dna `l` xeci `l - gzR elit`y.åúùà ¨

.oixeq` eipae zxzenxcp eil`n `l` ,mda exicd `ly oeik.'îâ`pic l`eny xn`de

.`pic `zeklncqknd z` el ozil aiig oicd onc oeik ,xhtdl ick ikd xcinl opixy ikide?

ñëåîá.davw el oi`y`pic e`l - oky oeike

`pic e`l qkenc `zepqnge ,`zepqng `l` ,`ed

`ed.ñëåîá.eil`n cnerdzevna `ly

mixkp iklna `wecc :zetqeza eazke .jlnd

ely ux`dy iptn ,`pic `zeklnc `picc xn`

yxb` - izevn eyrz `l m` :mdl xnel lekie

itl ,`l - l`xyi iklna la` .ux`d on mkz`

`pic opixn` ike .da oitzey l`xyi lk i"`y

qkn cg` dpw m`y oiprl n"d - `pic `zeklnc

dpw `l m` inp oke ,qknd z` el ozil miaiig df

- qknd z` zeabl dpenn `edy `l` ,eze`

,dnexz ody rayil exiag l`xyi i`yx epi`y

`pic `zeklnc `picc oeik ,`qpe` `kilc.

éëéä.xcp:xn`wc ,dil `iyw 'ipznc `pyil

dnexz ody mixcep-i`da `xcp jiiy ikide

ilr mler zexit exq`i" xn`c i` ,xnelk ?`pyil

"mlerl-`ivedy dn oilhan alay mixac oi`

`nzq `kdc `l` .i`d ik `qpe` iab elit` eita

`nzqc idpe ."ilr mler zexit exq`i" xn`w

rnyn mlerl-meyn ,`qpe` `kilc `kid n"d

`ki`c `kid la` .meidnn mlerl rnyn ithc

`qpe`-meidc dixeacl dil yxtn `qpe` jd

idp ,edine .jtida yexita xn` `ly oeik ,xn`w

oeik rnyn mlerl `qpe` e`lac opiwqn `kdc

ipdn `l meid eala xne` elit`e ,xn`w `nzqc

-,mihg ztn xecl eala xnby in ,ikd elit`

mzq zt `ivede-xn`w `nzqc oeik opixn` `l

epiid `kdc .zt lka xeq` `diy `qpe` `kile

`nrh-`diy oeyl xnel oiekzny iptn

`qpe` `kilc `kid lk d"yne ,mlerl ezernyn

-n mlerlzt `ivedlc oeik ,mzd la` .rny

liwzi` zt xn`c xzac `l` ,oiekzp mihg

dilelin-`l` xeq` epi`e ,oiey eale eit oi` ixd

mizy zereay" 'ta df izazk xake .mihg zta

c"qa "`xzaogk jricedl xcpa 'ipzn `pz .

gzti `l xcpa elit`c .y"ac.àðú`ziixa

.d"ac ogk jricedl dreayadreaya elit`c

gzti.áøoi` mixne` y"a w"d xn` iy`

.dreaya dl`yraypa `ziixa jd `nwezn `le

`l - xac lr raypy in :w"d `l` .llk oibxdl

dl`y oi`y ,ezreay el xizdl mkg el gzti

dl`y yi :mixne` lld ziae .dreaya.'éðúî
.oeict mdl yi 'eke oaxw el`d zerihpd ixd

.oeict zekixvy cr mdilr dlg dyecwc ,xnelk

zeyFcw `icda `pz `le ,oeict mdl yic `pyil i`d `pz i`n` inp opiyxtne ,`xninl il dnl yxtn `xnbae.
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ù"á .äòeáLa óà :íéøîBà ä"áå ,äòeáLaî õeç¦¦§¨§¦©¦§¨
çzôé àI :íéøîBàçzôé óà :à"äáå ,øãða BI §¦Ÿ¦§©§¤¤©¦§©

:à"äáå ,Bøécî àeäL äna :íéøîBà ù"á .BI§¦©¤¤©¦
øBîà :BI øîà ?ãöék .Bøécî BðéàL äna óà©©¤¤¥©¦¥©¨©¡
éðáe ézLà íðB÷" :øîàå ,"éI úéðäð ézLà íðB÷"¨¦§¦¤¡¥¦§¨©¨¦§¦¨©
,ïéøeñà åéðáe úøzeî BzLà :à"ùá ,"éI ïéðäð¤¡¦¦¦§¤¤¨¨£¦

.ïéøzeî eJàå eJà :íéøîBà ä"áå'îâøîàäå §¦¥§¥¨¦§¨£©
àððéç áø øîà !àðéc àúeëIîc àðéc :IàeîL§¥¦¨§©§¨¦¨¨©©¦§¨
.äaö÷ BI ïéàL ñëBîa :IàeîL øîà àðäk ø"à¨£¨¨©§¥§¥¤¥¦§¨
ïäL" .åéIàî ãîBòä ñëBîa :øîà éàpé 'ø éác§¥©©¨©§¥¨¥¥¥¨¤¥
."CInä úéa IL ïðéàL ô"òàå CInä úéa IL¤¥©¤¤¤¥¨¤¥©¤¤
eøñàé" øîBàa :áø øîà íøîò ø"à ?øãð éëéä¥¦¨©©§¨¨©©§¥¥¨§
ïåék ."CInä úéa IL ïðéà íà éIò íIBòä úBøét¥¨¨¨©¦¥¨¤¥©¤¤¥¨

"eøñàé" øîàc¯!àîIò éøét Ik déIò eøqzéà §¨©¥¨§¦©§£¥¨¥¥¨§¨
dépéî Ia÷î àI "íBiä" øîàc éà ."íBiä" øîBàa§¥©¦§¨©©¨§©¥¦¥
.íúñ åéúôNa àéöBîe "íBiä" BaIa øîBàa !ñëBî¥§¥§¦©¦¦§¨¨§¨
éaâI ,íéøác ïðéà áJaL íéøác ïI àøéáñc â"òàå¦§¦¨¨§¨¦¤©¥¥¨§¨¦§©¥
:íéøîBà ù"á .'åë Ika íéøîBà ù"á .éðàL ïéñðBà¨¦¨¥§¦©Ÿ§¦
BðéàLa óà :íéøîBà ä"áå ,Bøécî àeäL äna©¤¤©¦§¦©§¤¥
,"éI úéðäð ézLà íðB÷" :BI øîà ?ãöék .Bøécî©¦¥©¨©¨¦§¦¤¡¥¦
:íéøîBà ù"á ,"éI ïéðäð éðáe ézLà íðB÷" øîàå§¨©¨¦§¦¨©¤¡¦¦§¦
:íéøîBà IJä úéáe ,ïéøeñà åéðáe úøzeî BzLà¦§¤¤¨¨£¦¥¦¥§¦
à"ùá ,àðz :àðeä áø øîà .ïéøzeî eJàå eJà¥§¥¨¦£©©¨¨¨
óà :íéøîBà IJä úéáe ,äòeáLa BI çzôé àIŸ¦§©¦§¨¥¦¥§¦©
àeä äòeáLa éànL úéáI .äòeáLa BI çzôé¦§©¦§¨§¥©©¦§¨

øãða àä ,BI çzôé àIc¯,ïðz àäå .BI çzôé §¨¦§©¨§¤¤¦§©§¨§©
çzôéî :eúå !øãða BI çzôé àI :íéøîBà ù"á§¦Ÿ¦§©§¤¤§¦§©
:íéøîBà éànL úéa ïðúäå .äòeáLa øãð øãéî àä ,äòeáLa BI çzôé àIc àeä§¨¦§©¦§¨¨¥©¨©¦§¨§¨§©¥©©§¦
àúééøa àðz ,ù"áã ïçk EòéãBäI øãða ïéúéðúî àðz !äòeáLaî õeç ïéøãBð Ika©Ÿ§¦¦¦§¨§¨©§¦¦§¤¤§¦£Ÿ¨§¨¨©§¨

äòeáLa¯:íéøîBà ù"á ,éðú÷ éëä :øîà éLà áø .IJä úéác ïçk EòéãBäI ¦§¨§¦£Ÿ¨§¥¦¥©©¦£©¨¦¨¨¥§¦
.äòeáLa äIàL Lé :íéøîBà IJä úéáe ,äòeáLa äIàL ïéà'éðúîúBòéèð éøä" ¥§¥¨¦§¨¥¦¥§¦¥§¥¨¦§¨£¥§¦
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קעב
miwxt dyelyaa cenr gk sc ± iriax wxtmixcp

.ïåéãô íäì ïéàody ,od zeyecw `l` ,oilegl oi`vei oi`e .evvwp `ly onf lk ,mlerl

oeikc .zeyecwe zexfeg - o`ct elit`y ,zinler dpwz mdl oi`e mlerl sebd zyecwa

eidi mlerlc rnyn .evvwp `ly onf lk mlerl oeict mdl oi` - "evvwiy cr" xn`c

.evvwiy cr ,oaxwîâ'.éðúéìåel`d zexitd ixd" xn`c `kidc ,`yixa `pyil i`da

opi`e zeyecw - "[zevvwp mpi` m`] oaxw

opi`e ,ediilr dyecw lgc - zeyecw .zeyecw

oiipr `edd itlc .oeict odl yic - zeyecw

eli`c ,zeyecw opi`e zeyecw oiied `tiq ipzwc

dyecw ied - "evvwiy cr" xn`c mzdc `tiqa

mdl oi`y ,sebd zyecwa od ixdy ,dxenb

zyecwc b"r` ,zevvwp oi`y onf lk oeict

- "zevvwp opi` m`" xn` ik eli`e .`ed minc

.oeict mdl yi ixdy ,dxeng dyecw `kil

ik oiprl - "zevvwp opi` m`" xn` ik ikdle

!od zeyecw opi`e zeyecw - "evvwiy cr" xn`

.ipznl dil ded inp ikd oi` :uixzicii` `l`

.'eke.øîéîì äéì äîì ë"à,ediilr dyecw lgc

.evvwp `le meid xary oeikïåâë àëéøö àì
.àùéôð à÷éæ àëéàã,mlera dyw gex zaypny

xazinc dizrc` wiqncepiidc ,`wif edl

.zevvwp:`"cqe`l` eyicwdl eala xnb `l

oilegke ,dyecw ediilr lg `lc ,oeict ikixv `le ,ikd xn` `wif edl xazinc `zrc`

.oiekzn xenb ycwdlc ,ediilr dyecw lgc l"nw - inc.['åëå àäå]zivn ikid ,xnelk

`niiw in zilhe ,zilhc `inec dl ipzwde ?`yitp `wif `ki`c zxn`.dinza ?dtxyl

.ä÷éìã àëéàã ïåâë ïéà,lvzin `lc dizrc` wiqne.ztxyp dpi` m` ,xn`w ikdle

.'åëå éîð éëä`"cqe.opiyxtck ,llk ycwdl oiekzn `lc.ì"î÷.ediilr dyecw lgc

.íìåòìåodl oi`" ipzwcn ,dinzaxg`l 'it` ,oeict mdl oi` mlerly rnyn - "oeict

.dvivwøá øîà.àãô.zeyecwe zexfeg - oiicr evvwp `ly onf lkïãåô åöö÷ð
íòô.åéãå úçà.od oileg `dc ,ocet epi` aeye ,oilegl e`vie
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ïéà.oeict mdl,ixiin oaxw incl oyicwdyk - "oaxw" ipzw ikc c"n `ki` .yxtn `xnba

zexeq` elld zerihpd ixd :w"de ,`ed mpewc yxtnc `ki`e ."oeict mdl yi" xn`c epiide

`kid lkc xaqwc ,`id n"x 'ipznc l"i - oeict mpewa jiiy ikid k"` :`niz ike .oaxwk

"xcend oia oi`" 'ta onwl ipzcke .oeict el yi - ycwdk lkd lr xq`py ,illk mpew `edy

).dl scexiag oia `ed oia ,dlk`e "ef xkk mpew" :(

-"ycwd ilr ef xkk" .oeict dl yi jkitl ,lrn

`ed dlk`-exiag ,lrn-oi` jkitl ,lrn `l

oeict dl.'îâ.zeyecw ipzilexwir `ed jk

xnel `pzc diyecg xwir i`ce :t"de ,`qxibd

dvivw ly df i`pza ozyecw dlzy t"r`y

opireny`l jixhvi`e .odilr dlg dyecw -

."zeyecw" ipzil ok m` :onwl yxtnck ikd

oaxwc 'ipzna opiyxtnc i`nl gpiz :ol dywe

,opiwqr oaxw incl zerihp yicwdyk - ipzwc

`l` dizil `pzc diyecg lk - oky oeike

`l`zlin i`cec ,odilr dlg dyecwc opireny

,oeict mdl yi - zeyecwc oeikc ,`id `hiyt

jci`l la` .zeyecw ipzil :xity jixt d"yne

i`n - opiwqr ynn mpewac yxtnc ,`yexit

ipz] digxe` ab` `nlc ?"zeyecw" ipzil :jixtw

mpew xn`c xi`n 'xk ol mzqc ,[oeict odl yi

i`cec :il `gipe !"xcend oia oi`" wxta onwl dilr opax ibilt `dc ,oeict el yi illk

opirnyil ?dvivwa `pic i`d ipznl dil dnl k"`c ,`z` n"xcl `kd `nzqnl `l `pz

ediilr dyecw `liig `peeb i`d ikac opireny`l jixhvi` `pzc oeikc .zenpew iab ikd

- n"xk dil `xiaq i` ikd xzae ,"zeyecw" ipznle ikd opireny`l dil ded `yixa -

jiiy `l - odilr dlg dyecwc opirnyilc inwn la` .`nlra e` `kd dizeek mezql

jxved `ly cr ediizyecw `liigc dil `hiytc rnync ,oeict mdl yic opireny`l

ipzile :jixt d"yne .onwl yxtnck dax dkixv ,daxc`e .oeict mdl yiy `l` eprinydl

irac icii` :uxzne .iwiic `le ."zeyecw mpi`e zeyecw" ipzil :iqxbc `ki`e ."zeyecw"

ipzn ivn `l `tiqac ,xnelk .oeict mdl yi `yix inp `pz - oeict mdl oi` `tiq `pzinl

m`c ,"zeyecw" ipz ivn `l inp oke .evvwiy cr zeyecw i`ce `dc - "zeyecw oi`" dil

onwl yxtnck ,`zile ,`yixc `pick `tiqc `picc `"d ok.éëéä.'eke ax xn` xcpdilr legi j`id - df i`pza oxeqi` dlzy oeike .zevvwp mpi` m` :ipzwc ,dil `iyw `pyil :'it

`liig `zydn d"yne ,mlerl sxyz `ly xyt`e ,`niiw dtixyl e`l zilhc ,dil `iyw `l - ztxyp dpi` m` zilh la` ,dil `iywc `edde !zecner od dvivwl oteq `de ?xeqi`

`niiw dvivwl `de :`icda iqxbc igqp `ki`e .dilr `xeqi`.íà.xninl dil dnl okillk mpewc l"qc ,`id n"x 'ipznc yxtnc yexit jci`l :`niz ike .ycwd iedc `hiytc ,xnelk

enke ,ediilr dlg dyecwc opireny`l `l` ,oeeki` ikdl e`l `pzc izyxit xaky ,`id `iyew e`l !opaxcn iwet`l - dax dkixv ,daxc` ?xninl dil dnl :jixtw i`n ,oeict el yi

did eli`y ,oaxw ediy ezrca xnb `le ,olvzn `lc dizrc` wiqnc oeikc `"d - eda `zgp dyecwc 'ipzna ipzc e`l i`e .`yitp `wif `ki`c oebk `kixv `l :opiwxtne .dlrnl izazky

l"nw ,iyicw `lc oizrc` wilq ded oky oeike ,oyicwn did `l - evvwi `ly rcei.úéìèå.`niiw dtixylde ,xnelk .dinzajiiyca i`ce `l` ?da jiiy `lc icina i`pz ilz iki

dwilc `ki`c oebk ,opiwqr da..íìåòìåmlerl oeict mdl `di `ly xyt` j`id ,xnelk .dinza :yexit?øîà.'eke zeyecwe zxfeg o`ct `ct xa- oeict mdl oi` .ipzw ik ,xnelk

ozyecwn o`ivedl oeict mdl oi` :xn`w ikd `l` ?zeyecwe zexfeg i`n ok m`c - ozyecwa qtzp mpeict `di `ly xnelk ,llk oeict mdl `di `ly `xninl e`le .evvwp `ly f"k epiid

od ze`veiy itl ,dry lk yecw mpeict `vnpe .evvwi `ly onf lk ,ectiykl oaxwe ,dzrn oaxw el`d zerihpd ixd :yexita xne`k `ed ixd - "evvwiy cr" xn`c oeik `l` ,ixnbl

zeyecwe zexfeg xzl`ly `l` - oilegl.åöö÷ð.eice zg` mrt oceticka ozyecw drwt `l - evvwp ik ikd 'it` ,evvwiy cr `l` oyicwd `ly t"r`y `ct xal dil `xiaqc.

àìåòå.ocet oi` aey evvwpy oeik xn`icka dyecw drwt - jli`e onf eze`n la` ,oyicwdy onf eze` cr `l` zkynp ozyecw oi`y dil `xiaqc.áúëå.l"f `"ayxd`l `lerc

:l"f azk oky oeike .oeict mdl oi` :ipzwc epiide ,zeycewe zexfeg o`ct r"kl - evvwiy cr la` .drwt `lerle ,icka dyecw drwt `l `ct xalc ,evvwiy xg`la `l` `ct xac` bilt

jky ,lawn da dkefe xfeg - milyexil dlry mcew epnn d`pwe xfge "milyexil jl`y cr eiykrn jl dpezp `dzy" e` "dcy ipwe wfg jl" exiagl xne`dy ,zepenn ipicl opirny `dnc

dwfga epipwc oeikc ,ipw `l - "eiykrn" el xn` `l la` ,"eiykrn" dil xn`ca `wec ,edin .el epzep epnn eze` dpwiy onf eze`le eiykrne .milyexil dlr`y cr jly `di mlerl :l"`

oeik ,inp `kd .ipw `l - mei 'l xg`l dizeyxa `niiw `l i`c "mei 'l xg`l `l` jl dpwz `le ef dxt jeyn"k dil ded - epnn d`pwy xg`l dzlk xak eiykr wifgn `edy ef dwfge ,`ed

- dpw `l "eiykrn" l"` `lc `kid lkc opixn` ik ,edin .dpwiy el xyt` i`e ,ef dwfg dzlk xak `zry `idde ,epnn dze` dpwie xefgiy xg`l `l` ,`zydn liig `l ipy oipw eze`c

dpwa `wec,zycewnc "mei miyly xg`l il zycewn z` ixd" dy`l xne`k dil dede ,miiw `ed oiicr zernd cearyy itl ,dpw - "eiykrn" l"` `lc b"r` ,sqka dpwa la` .dwfga

) oiyeciwa "xne`d" wxta `zi`cke ,enc oecwtl `le enc delnl e`l ifef ipdc meyn ,zernd elk`zpy t"r`.hp scdil xn`c oia ,milyexil jliy cr sqka edcy dpwdy in ,jkld .(

milyexil dlry mcew epnn e`pwe xfg m` ,"eiykrn" dil xn`e dwfga inp i` ,"eiykrn" dil xn` `lc oia "eiykrn"-ilin ipd ,edin .lawn ea dkefe xfeg-la` ,`ed e`pwy `kid

xkenl edpwde xfgy it lr s` ,gweld on xg` e`pw-) onwl opgei 'x xn`cke ,diwqt`e xg` `z` `dc ,gwel dpw `l.l scmixg` me`ct la` ,`ed o`cty `l` epy `l :(-zexfeg oi`

dcetd on o`pwe df yicwn xfg elit`c i`ce rnyne ,zeyecwe-xac xn`e ,eilr wlg l"f iahxw dyn 'x lecbd mkgde .l"f eixac el` ,diwqt`e xg` `z` `dc ,zeyecwe zexfeg opi`

icka dl drwt `l dyecwc `ct xal dil `xiaqc meync .`ilz `da `de ,ibilt izxza `lere `ct-ikd e`l i`c .zeyecwe zexfeg o`ctc xn`w-cr" xninl `xab i`dl dil dnl

zrwtp ozyecw `dz o`kn xg`ly xnel m` ?"evvwiy-oky oeike ,icka dl drwt `l dyecwc ,xyt` i` `linn-elit`y xnel jgxk lr ?"mler cr" xn`e ,oihelgl oyicwd `l dnl

evvwiy mcew mcti-"oeict mdl oi`" ipzw ik ,jkld .odilr ozyecw xefgz-oi`y xnel `l` ,icka drwt `l dyecwc ,xyt` i`c ,evvwiyk oeict zekixv eidi `ly xnel `a `l
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc mixcp(oey`x meil)

ïéàíäìïBéãtzexfeg od ixd ,mcti m` elit` `l` ,dvivwd mcew ¥¨¤¦§
eidiy ,dvivwa ycwdd z` dlzy meyn ,zeyecw zeidl
lirei `ly yexita xn`y ink `ed ixde ,'evvwiy cr' zeyecw

.dvivwd mcew oeict

àøîâ
:dpynd oeyl lr dywn `xnbd

xyt`y mrhde ,'oeict odl yi' oeyl `yixa `pzd hwp recn
,odilr dlg dyecwdy meyn `ed ozectléðúéìåzepyl el did - §¦§¥

','úBLBã÷xyt`y ycwd lk enk ,oeict odl yiy rcp `linne §
z` dlzy it lr s`y `ed dpynd yecig xwir ixdy .ezectl
jixv did ok m`e .dyecwd dlg ,dvivw ly i`pza dyecwd

.yecigd xwir z` eprinydl `pzdåhwp recn ,dyw `tiqa ok §
' ody yecigd xwir z` `le ,'oeict mdl oi`' oeyl `pzdïéà¥

.'úBLBã÷§
,`xnbd zvxznéãéiàéòácàðúéîìzepyl `pzd dvxy oeik - ©§¥§¨¥§¦§¨

aàôéñ' oeylaïéàíäì,'ïBéãtoeyl hewpl xyt` i` `tiqa ixdy ¥¨¥¨¤¦§
,oeict zexyt` `la zeyecw od ,daxc` ixdy ,'zeyecw oi`'àðz̈¨

énða mb dpy -àLéø' oeylaLéíäì,'ïBéãt.'zeyecw' oeyla `le ©¦¥¨¥¨¤¦§
,`xnbd zxxanéëéäøãðm` ,zerihpd z` yicwd oeyl efi`a - ¥¦¨©

,dyw ,'zevvwp opi` m` oaxw el` zerihp ixd' xn`y xaecn
,llk ycwdd legi `l ok m`e ,seqal zevvwp zerihpd lk `ldy
ly oteq ixdy ,miiwzi `l dpzdy i`pzdy mircei ep`y oeik
i`pza ycwdd z` dlzy okzi `l ok m`e .uvwidl zerihpd

.miiwzi `l i`ceay
,`xnbd zvxznøîà,øîéîàdpynd z` cinrdl yiøîBàaixd' ¨©£¥©§¥

oaxw el` zerihpíàïðéàúBöö÷ð,'íBiäz` liabn `edy oeike ¦¥¨¦§¨©
,`l e` e`pz miiwzp m`d ze`xle oizndl xyt` ,onfa i`pzd

.lhazdl e` miiwzdl lekiy i`pz edfeøáòå,íBiäàìåeöö÷ð §¨©©§Ÿ¦§§
miiwzp ixd ,ea xcpy mei eze`a evvwp `ly oeike ,zerihpd

.ycwdd lge ,i`pzd
,`xnbd dywn,ïk íàxake ,i`pzd z` liabdy ote`a xaecny ¦¥

evvwp `le ,meid seq cr epizndy] e`pz miiwzpy xxaed
,[zerihpdänìéløîéîì,dpynd dycig dn -àèéLtdf ote`ay ¨¨¦§¥©§¦¨

.i`pzd miiwzpe i`pza ycwdd z` dlz ixdy ,ycwdd lg
,`xnbd zvxznàìàëéøödlze dpzd m`y epcnll jxev oi` - Ÿ§¦¨

dpynd `l` .lg excp ,meid zerihpd zvivwa ycwdd z`
dxwna zxacnïBâkàkéàcà÷éæàLéôðdwfg gex zayepy - §§¦¨¦¨§¦¨

m`' zerihpd z` yicwde cnre ,zerihpd z` xewrl dlelry
yecigde .meid gexd mxwrz `l m` xnelk 'meid zevvwp opi`
el oi`y oeik ,ycwdd legi `ly xnel mewn didy ,`ed dpyna
`edy meyn wx oyicwn `ed `l` ,zn`a oyicwdl zrc zexinb
`l exwri `ly rcei did eli`e ,gexd zngn xwridl oteqy xeaq

diddpynd zycgne ,ycwdd legi `l ok m`e ,oyicwn
lre ,exwri `l ile`y rcei `edy oeik ,df ote`a s` lg ycwddy

.yicwd ok zrc

drya yicwn `edy] df ote`a zxacn dpyndy dgiken `xnbd
:[xwridl zecner zerihpde dwfg gex yiy

àäåéðz÷dìdpyna zerihpd oic z` epipy ixde -éabzekinqa - §¨¨¨¥¨©¥
oiclúélè`id ixd 'ztxyp dpi` m` oaxw ef zilh' xn` m`y - ©¦

ezpeeky xiaqdl xyt` i`y i`ce zilhae ,oeict dl yie ycwd
,dywi ok m`y ,minid on meia sxyiz `l m` dyicwdlåikúélè §©¦

àîéé÷ äôéøNìdpi` zilh mzq i`ce `ld ,sxyidl zcner - ¦§¥¨©§¨
llky xaca ycwdd z` dpzdy okzi ji`e ,llk sxyidl zcner

,`xnbd zx`an `l` .zilha jiiy epi`[ïéà]mikixv jgxk lr - ¥
dxwna dpynd z` cinrdlïBâkàkéàc,ä÷éìcjiiy jkle §§¦¨§¥¨

m`e ,'ztxyp dpi` m`' i`pza xcpd z` dlze ,sxyiz zilhdy
okénð àëädxwna cinrdl yi ,zerihpa -àkéàcàLéôð à÷éæ- ¨¨©¦§¦¨¦¨§¦¨

m` oyicwd okle ,xwridl zecner zerihpde dwfg gex zayepy
.gexd owifz `låy ,`ed dpyna yecigdà÷ìñCzòcmewn did - §¨§¨©§¨

xnelïìvðúéî àìc dézòcà ÷éqîc`l zerihpdy xeaq `edy- §©¦©©§¥§Ÿ¦§©§¨
,llk elvpiéëä íeMîeokle,øãð à÷oyicwdl ezpeek oi` ok m`e ¦¨¦¨¨©

zexinb mda oi`y zebby ixcpk df ixde ,exwri `l ody cvd lr
e ,milg mpi`e zrcà÷òîLîïìm` mb oyicwdl ezpeeky dpyna ¨©§©¨

zebby ixcpl yeygl oi` jkitle ,exwriy geha epi`e ,exwri `l
xn` m` ,dpyna epipy .lg ycwdde'eë ïaø÷ elàä úBòéèð éøä£¥§¦¨¥¨§¨

:oeict mdl oi` evvwiy cr
,`xnbd dywníìBòìei`ce `ld ,oeict odl oi` mlerl m`d - §¨

zyecwa yecwd xac lk zectl xyt`y myk ozectl xyt`
rnyny 'oeict mdl oi`' dpynd dxn` recn ok m`e ,minc

.ozectl xyt` i` mlerly
,`xnbd zvxznøîàøa,àctoi`' ef oeyl dpynd dhwpy mrhd ¨©©©¨

m` s`y meyn `ed ,'oeict mdlïàãtmcew zerihpd z` - §¨¨
,evvwpyúBøæBçúBLãB÷åmeyn ,ycwdd aey odilr lg - §§§

dyecw odilr dfa ligd ,evvwiy cr zeyecw eidiy xn`yky
`l od cer lk aeye aey dlg ef dyecwe ,evvwp `ly cer lk

e xfg m` oke ,evvwpïàãt,zipyaúBøæBç,úBLãB÷ådf lk mpn` §¨¨§§§
wx `edãòeööwiLdpynd dhwp mewn lkne ,ynn 'mlerl' `le] ©¤¦¨§

,mcti m` elit` ,zeyecw od mlerly meyn 'oeict mdl oi`' oeyl
y xg` la` .[evvwi `ly onf lk,eöö÷ðïãBtíòtúçàBiãå`le - ¦§§¨©©©©§©

,'evvwiy cr' `l` oyicwd `l ixdy ,odilr legl ycwdd xfeg
ze`vei opi` oeict `la la` .oilegl ze`vei ode ozectl yi `l`
m` elit`e .oeict dyrn `la zrwet dyecw oi`y meyn ,oilegl
ribde ,ipelt onf cr `l` dyecwd legz `ly ycwdd onfa dpzd

.oeict `la zrwet dyecwd oi` ,onfd
àìeòå,øîàïåékeöö÷pLáeLïéàïãBtxg` ozectl jixv epi` s` - §¨¨©¥¨¤¦§§¥¨

`ly meyn .oilegl oze` d`iven dnvr dvivwd `l` ,dvivwd
ycwdd rwet evvwpy oeike ,dvivwd cr `l` ycwd odilr lg
dyrn `la s` zrwet dyecwy xaeq `lere .oeict `la ,envrn
oi` ,ipelt onfa rwtz dyecwdy dpzd m` ,xnelk .oeict
zrwet onf eze` ribdyke ,onfd eze` cr `l` zkynp dyecwd

.oeict dyrn zeyrl jixv oi`e ,dnvrn dyecwd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc mixcp(iying meil)

.dxyr dpenye ze`n yely
xa in` axn ,`ixhnib it lr zeyxc `iadl dkiynn `xnbd

:`a`
,àaà øa énà áø øîàåìL ïaíäøáà øékä íéðL Ldpey`xlúà §¨©©©¦©©¨¤¨Ÿ¨¦¦¦©§¨¨¤

,BàøBaøîàpL(d ek my),'éì÷a íäøáà òîL øLà á÷ò'edéðaLeç- §¤¤¡©¥¤£¤¨©©§¨¨§Ÿ¦§§¥
`id 'awr' ly `ixhnibdïéøúe ïéòáLå äàî,mizye miray d`n- ¥¤¥¨§¦§¦§¥

mdxa` rnW' ,'awr' oipnk mipy mizye miray d`n ,xnelk¥¤¨©©§¨¨
eid epia` mdxa` ly eizepy jq ixde ,e`xea z` xikdy ,'ilwA§Ÿ¦
cr mipy yly libn e`xea z` xikdy `vnp ,ynge miray d`n

.mipy mizye miray d`n mdy ezxiht
:ztqep dyxc

,àaà øa éîø øîàå§¨©¨¦©©¨
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קעג
miwxt dyelyaa cenr gk sc ± iriax wxtmixcp

.ïåéãô íäì ïéàody ,od zeyecw `l` ,oilegl oi`vei oi`e .evvwp `ly onf lk ,mlerl

oeikc .zeyecwe zexfeg - o`ct elit`y ,zinler dpwz mdl oi`e mlerl sebd zyecwa

eidi mlerlc rnyn .evvwp `ly onf lk mlerl oeict mdl oi` - "evvwiy cr" xn`c

.evvwiy cr ,oaxwîâ'.éðúéìåel`d zexitd ixd" xn`c `kidc ,`yixa `pyil i`da

opi`e zeyecw - "[zevvwp mpi` m`] oaxw

opi`e ,ediilr dyecw lgc - zeyecw .zeyecw

oiipr `edd itlc .oeict odl yic - zeyecw

eli`c ,zeyecw opi`e zeyecw oiied `tiq ipzwc

dyecw ied - "evvwiy cr" xn`c mzdc `tiqa

mdl oi`y ,sebd zyecwa od ixdy ,dxenb

zyecwc b"r` ,zevvwp oi`y onf lk oeict

- "zevvwp opi` m`" xn` ik eli`e .`ed minc

.oeict mdl yi ixdy ,dxeng dyecw `kil

ik oiprl - "zevvwp opi` m`" xn` ik ikdle

!od zeyecw opi`e zeyecw - "evvwiy cr" xn`

.ipznl dil ded inp ikd oi` :uixzicii` `l`

.'eke.øîéîì äéì äîì ë"à,ediilr dyecw lgc

.evvwp `le meid xary oeikïåâë àëéøö àì
.àùéôð à÷éæ àëéàã,mlera dyw gex zaypny

xazinc dizrc` wiqncepiidc ,`wif edl

.zevvwp:`"cqe`l` eyicwdl eala xnb `l

oilegke ,dyecw ediilr lg `lc ,oeict ikixv `le ,ikd xn` `wif edl xazinc `zrc`

.oiekzn xenb ycwdlc ,ediilr dyecw lgc l"nw - inc.['åëå àäå]zivn ikid ,xnelk

`niiw in zilhe ,zilhc `inec dl ipzwde ?`yitp `wif `ki`c zxn`.dinza ?dtxyl

.ä÷éìã àëéàã ïåâë ïéà,lvzin `lc dizrc` wiqne.ztxyp dpi` m` ,xn`w ikdle

.'åëå éîð éëä`"cqe.opiyxtck ,llk ycwdl oiekzn `lc.ì"î÷.ediilr dyecw lgc

.íìåòìåodl oi`" ipzwcn ,dinzaxg`l 'it` ,oeict mdl oi` mlerly rnyn - "oeict

.dvivwøá øîà.àãô.zeyecwe zexfeg - oiicr evvwp `ly onf lkïãåô åöö÷ð
íòô.åéãå úçà.od oileg `dc ,ocet epi` aeye ,oilegl e`vie

ì"à
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ïéà.oeict mdl,ixiin oaxw incl oyicwdyk - "oaxw" ipzw ikc c"n `ki` .yxtn `xnba

zexeq` elld zerihpd ixd :w"de ,`ed mpewc yxtnc `ki`e ."oeict mdl yi" xn`c epiide

`kid lkc xaqwc ,`id n"x 'ipznc l"i - oeict mpewa jiiy ikid k"` :`niz ike .oaxwk

"xcend oia oi`" 'ta onwl ipzcke .oeict el yi - ycwdk lkd lr xq`py ,illk mpew `edy

).dl scexiag oia `ed oia ,dlk`e "ef xkk mpew" :(

-"ycwd ilr ef xkk" .oeict dl yi jkitl ,lrn

`ed dlk`-exiag ,lrn-oi` jkitl ,lrn `l

oeict dl.'îâ.zeyecw ipzilexwir `ed jk

xnel `pzc diyecg xwir i`ce :t"de ,`qxibd

dvivw ly df i`pza ozyecw dlzy t"r`y

opireny`l jixhvi`e .odilr dlg dyecw -

."zeyecw" ipzil ok m` :onwl yxtnck ikd

oaxwc 'ipzna opiyxtnc i`nl gpiz :ol dywe

,opiwqr oaxw incl zerihp yicwdyk - ipzwc

`l` dizil `pzc diyecg lk - oky oeike

`l`zlin i`cec ,odilr dlg dyecwc opireny

,oeict mdl yi - zeyecwc oeikc ,`id `hiyt

jci`l la` .zeyecw ipzil :xity jixt d"yne

i`n - opiwqr ynn mpewac yxtnc ,`yexit

ipz] digxe` ab` `nlc ?"zeyecw" ipzil :jixtw

mpew xn`c xi`n 'xk ol mzqc ,[oeict odl yi

i`cec :il `gipe !"xcend oia oi`" wxta onwl dilr opax ibilt `dc ,oeict el yi illk

opirnyil ?dvivwa `pic i`d ipznl dil dnl k"`c ,`z` n"xcl `kd `nzqnl `l `pz

ediilr dyecw `liig `peeb i`d ikac opireny`l jixhvi` `pzc oeikc .zenpew iab ikd

- n"xk dil `xiaq i` ikd xzae ,"zeyecw" ipznle ikd opireny`l dil ded `yixa -

jiiy `l - odilr dlg dyecwc opirnyilc inwn la` .`nlra e` `kd dizeek mezql

jxved `ly cr ediizyecw `liigc dil `hiytc rnync ,oeict mdl yic opireny`l

ipzile :jixt d"yne .onwl yxtnck dax dkixv ,daxc`e .oeict mdl yiy `l` eprinydl

irac icii` :uxzne .iwiic `le ."zeyecw mpi`e zeyecw" ipzil :iqxbc `ki`e ."zeyecw"

ipzn ivn `l `tiqac ,xnelk .oeict mdl yi `yix inp `pz - oeict mdl oi` `tiq `pzinl

m`c ,"zeyecw" ipz ivn `l inp oke .evvwiy cr zeyecw i`ce `dc - "zeyecw oi`" dil

onwl yxtnck ,`zile ,`yixc `pick `tiqc `picc `"d ok.éëéä.'eke ax xn` xcpdilr legi j`id - df i`pza oxeqi` dlzy oeike .zevvwp mpi` m` :ipzwc ,dil `iyw `pyil :'it

`liig `zydn d"yne ,mlerl sxyz `ly xyt`e ,`niiw dtixyl e`l zilhc ,dil `iyw `l - ztxyp dpi` m` zilh la` ,dil `iywc `edde !zecner od dvivwl oteq `de ?xeqi`

`niiw dvivwl `de :`icda iqxbc igqp `ki`e .dilr `xeqi`.íà.xninl dil dnl okillk mpewc l"qc ,`id n"x 'ipznc yxtnc yexit jci`l :`niz ike .ycwd iedc `hiytc ,xnelk

enke ,ediilr dlg dyecwc opireny`l `l` ,oeeki` ikdl e`l `pzc izyxit xaky ,`id `iyew e`l !opaxcn iwet`l - dax dkixv ,daxc` ?xninl dil dnl :jixtw i`n ,oeict el yi

did eli`y ,oaxw ediy ezrca xnb `le ,olvzn `lc dizrc` wiqnc oeikc `"d - eda `zgp dyecwc 'ipzna ipzc e`l i`e .`yitp `wif `ki`c oebk `kixv `l :opiwxtne .dlrnl izazky

l"nw ,iyicw `lc oizrc` wilq ded oky oeike ,oyicwn did `l - evvwi `ly rcei.úéìèå.`niiw dtixylde ,xnelk .dinzajiiyca i`ce `l` ?da jiiy `lc icina i`pz ilz iki

dwilc `ki`c oebk ,opiwqr da..íìåòìåmlerl oeict mdl `di `ly xyt` j`id ,xnelk .dinza :yexit?øîà.'eke zeyecwe zxfeg o`ct `ct xa- oeict mdl oi` .ipzw ik ,xnelk

ozyecwn o`ivedl oeict mdl oi` :xn`w ikd `l` ?zeyecwe zexfeg i`n ok m`c - ozyecwa qtzp mpeict `di `ly xnelk ,llk oeict mdl `di `ly `xninl e`le .evvwp `ly f"k epiid

od ze`veiy itl ,dry lk yecw mpeict `vnpe .evvwi `ly onf lk ,ectiykl oaxwe ,dzrn oaxw el`d zerihpd ixd :yexita xne`k `ed ixd - "evvwiy cr" xn`c oeik `l` ,ixnbl

zeyecwe zexfeg xzl`ly `l` - oilegl.åöö÷ð.eice zg` mrt oceticka ozyecw drwt `l - evvwp ik ikd 'it` ,evvwiy cr `l` oyicwd `ly t"r`y `ct xal dil `xiaqc.

àìåòå.ocet oi` aey evvwpy oeik xn`icka dyecw drwt - jli`e onf eze`n la` ,oyicwdy onf eze` cr `l` zkynp ozyecw oi`y dil `xiaqc.áúëå.l"f `"ayxd`l `lerc

:l"f azk oky oeike .oeict mdl oi` :ipzwc epiide ,zeycewe zexfeg o`ct r"kl - evvwiy cr la` .drwt `lerle ,icka dyecw drwt `l `ct xalc ,evvwiy xg`la `l` `ct xac` bilt

jky ,lawn da dkefe xfeg - milyexil dlry mcew epnn d`pwe xfge "milyexil jl`y cr eiykrn jl dpezp `dzy" e` "dcy ipwe wfg jl" exiagl xne`dy ,zepenn ipicl opirny `dnc

dwfga epipwc oeikc ,ipw `l - "eiykrn" el xn` `l la` ,"eiykrn" dil xn`ca `wec ,edin .el epzep epnn eze` dpwiy onf eze`le eiykrne .milyexil dlr`y cr jly `di mlerl :l"`

oeik ,inp `kd .ipw `l - mei 'l xg`l dizeyxa `niiw `l i`c "mei 'l xg`l `l` jl dpwz `le ef dxt jeyn"k dil ded - epnn d`pwy xg`l dzlk xak eiykr wifgn `edy ef dwfge ,`ed

- dpw `l "eiykrn" l"` `lc `kid lkc opixn` ik ,edin .dpwiy el xyt` i`e ,ef dwfg dzlk xak `zry `idde ,epnn dze` dpwie xefgiy xg`l `l` ,`zydn liig `l ipy oipw eze`c

dpwa `wec,zycewnc "mei miyly xg`l il zycewn z` ixd" dy`l xne`k dil dede ,miiw `ed oiicr zernd cearyy itl ,dpw - "eiykrn" l"` `lc b"r` ,sqka dpwa la` .dwfga

) oiyeciwa "xne`d" wxta `zi`cke ,enc oecwtl `le enc delnl e`l ifef ipdc meyn ,zernd elk`zpy t"r`.hp scdil xn`c oia ,milyexil jliy cr sqka edcy dpwdy in ,jkld .(

milyexil dlry mcew epnn e`pwe xfg m` ,"eiykrn" dil xn`e dwfga inp i` ,"eiykrn" dil xn` `lc oia "eiykrn"-ilin ipd ,edin .lawn ea dkefe xfeg-la` ,`ed e`pwy `kid

xkenl edpwde xfgy it lr s` ,gweld on xg` e`pw-) onwl opgei 'x xn`cke ,diwqt`e xg` `z` `dc ,gwel dpw `l.l scmixg` me`ct la` ,`ed o`cty `l` epy `l :(-zexfeg oi`

dcetd on o`pwe df yicwn xfg elit`c i`ce rnyne ,zeyecwe-xac xn`e ,eilr wlg l"f iahxw dyn 'x lecbd mkgde .l"f eixac el` ,diwqt`e xg` `z` `dc ,zeyecwe zexfeg opi`

icka dl drwt `l dyecwc `ct xal dil `xiaqc meync .`ilz `da `de ,ibilt izxza `lere `ct-ikd e`l i`c .zeyecwe zexfeg o`ctc xn`w-cr" xninl `xab i`dl dil dnl

zrwtp ozyecw `dz o`kn xg`ly xnel m` ?"evvwiy-oky oeike ,icka dl drwt `l dyecwc ,xyt` i` `linn-elit`y xnel jgxk lr ?"mler cr" xn`e ,oihelgl oyicwd `l dnl

evvwiy mcew mcti-"oeict mdl oi`" ipzw ik ,jkld .odilr ozyecw xefgz-oi`y xnel `l` ,icka drwt `l dyecwc ,xyt` i`c ,evvwiyk oeict zekixv eidi `ly xnel `a `l
opeict
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc mixcp(oey`x meil)

ïéàíäìïBéãtzexfeg od ixd ,mcti m` elit` `l` ,dvivwd mcew ¥¨¤¦§
eidiy ,dvivwa ycwdd z` dlzy meyn ,zeyecw zeidl
lirei `ly yexita xn`y ink `ed ixde ,'evvwiy cr' zeyecw

.dvivwd mcew oeict

àøîâ
:dpynd oeyl lr dywn `xnbd

xyt`y mrhde ,'oeict odl yi' oeyl `yixa `pzd hwp recn
,odilr dlg dyecwdy meyn `ed ozectléðúéìåzepyl el did - §¦§¥

','úBLBã÷xyt`y ycwd lk enk ,oeict odl yiy rcp `linne §
z` dlzy it lr s`y `ed dpynd yecig xwir ixdy .ezectl
jixv did ok m`e .dyecwd dlg ,dvivw ly i`pza dyecwd

.yecigd xwir z` eprinydl `pzdåhwp recn ,dyw `tiqa ok §
' ody yecigd xwir z` `le ,'oeict mdl oi`' oeyl `pzdïéà¥

.'úBLBã÷§
,`xnbd zvxznéãéiàéòácàðúéîìzepyl `pzd dvxy oeik - ©§¥§¨¥§¦§¨

aàôéñ' oeylaïéàíäì,'ïBéãtoeyl hewpl xyt` i` `tiqa ixdy ¥¨¥¨¤¦§
,oeict zexyt` `la zeyecw od ,daxc` ixdy ,'zeyecw oi`'àðz̈¨

énða mb dpy -àLéø' oeylaLéíäì,'ïBéãt.'zeyecw' oeyla `le ©¦¥¨¥¨¤¦§
,`xnbd zxxanéëéäøãðm` ,zerihpd z` yicwd oeyl efi`a - ¥¦¨©

,dyw ,'zevvwp opi` m` oaxw el` zerihp ixd' xn`y xaecn
,llk ycwdd legi `l ok m`e ,seqal zevvwp zerihpd lk `ldy
ly oteq ixdy ,miiwzi `l dpzdy i`pzdy mircei ep`y oeik
i`pza ycwdd z` dlzy okzi `l ok m`e .uvwidl zerihpd

.miiwzi `l i`ceay
,`xnbd zvxznøîà,øîéîàdpynd z` cinrdl yiøîBàaixd' ¨©£¥©§¥

oaxw el` zerihpíàïðéàúBöö÷ð,'íBiäz` liabn `edy oeike ¦¥¨¦§¨©
,`l e` e`pz miiwzp m`d ze`xle oizndl xyt` ,onfa i`pzd

.lhazdl e` miiwzdl lekiy i`pz edfeøáòå,íBiäàìåeöö÷ð §¨©©§Ÿ¦§§
miiwzp ixd ,ea xcpy mei eze`a evvwp `ly oeike ,zerihpd

.ycwdd lge ,i`pzd
,`xnbd dywn,ïk íàxake ,i`pzd z` liabdy ote`a xaecny ¦¥

evvwp `le ,meid seq cr epizndy] e`pz miiwzpy xxaed
,[zerihpdänìéløîéîì,dpynd dycig dn -àèéLtdf ote`ay ¨¨¦§¥©§¦¨

.i`pzd miiwzpe i`pza ycwdd z` dlz ixdy ,ycwdd lg
,`xnbd zvxznàìàëéøödlze dpzd m`y epcnll jxev oi` - Ÿ§¦¨

dpynd `l` .lg excp ,meid zerihpd zvivwa ycwdd z`
dxwna zxacnïBâkàkéàcà÷éæàLéôðdwfg gex zayepy - §§¦¨¦¨§¦¨

m`' zerihpd z` yicwde cnre ,zerihpd z` xewrl dlelry
yecigde .meid gexd mxwrz `l m` xnelk 'meid zevvwp opi`
el oi`y oeik ,ycwdd legi `ly xnel mewn didy ,`ed dpyna
`edy meyn wx oyicwn `ed `l` ,zn`a oyicwdl zrc zexinb
`l exwri `ly rcei did eli`e ,gexd zngn xwridl oteqy xeaq

diddpynd zycgne ,ycwdd legi `l ok m`e ,oyicwn
lre ,exwri `l ile`y rcei `edy oeik ,df ote`a s` lg ycwddy

.yicwd ok zrc

drya yicwn `edy] df ote`a zxacn dpyndy dgiken `xnbd
:[xwridl zecner zerihpde dwfg gex yiy

àäåéðz÷dìdpyna zerihpd oic z` epipy ixde -éabzekinqa - §¨¨¨¥¨©¥
oiclúélè`id ixd 'ztxyp dpi` m` oaxw ef zilh' xn` m`y - ©¦

ezpeeky xiaqdl xyt` i`y i`ce zilhae ,oeict dl yie ycwd
,dywi ok m`y ,minid on meia sxyiz `l m` dyicwdlåikúélè §©¦

àîéé÷ äôéøNìdpi` zilh mzq i`ce `ld ,sxyidl zcner - ¦§¥¨©§¨
llky xaca ycwdd z` dpzdy okzi ji`e ,llk sxyidl zcner

,`xnbd zx`an `l` .zilha jiiy epi`[ïéà]mikixv jgxk lr - ¥
dxwna dpynd z` cinrdlïBâkàkéàc,ä÷éìcjiiy jkle §§¦¨§¥¨

m`e ,'ztxyp dpi` m`' i`pza xcpd z` dlze ,sxyiz zilhdy
okénð àëädxwna cinrdl yi ,zerihpa -àkéàcàLéôð à÷éæ- ¨¨©¦§¦¨¦¨§¦¨

m` oyicwd okle ,xwridl zecner zerihpde dwfg gex zayepy
.gexd owifz `låy ,`ed dpyna yecigdà÷ìñCzòcmewn did - §¨§¨©§¨

xnelïìvðúéî àìc dézòcà ÷éqîc`l zerihpdy xeaq `edy- §©¦©©§¥§Ÿ¦§©§¨
,llk elvpiéëä íeMîeokle,øãð à÷oyicwdl ezpeek oi` ok m`e ¦¨¦¨¨©

zexinb mda oi`y zebby ixcpk df ixde ,exwri `l ody cvd lr
e ,milg mpi`e zrcà÷òîLîïìm` mb oyicwdl ezpeeky dpyna ¨©§©¨

zebby ixcpl yeygl oi` jkitle ,exwriy geha epi`e ,exwri `l
xn` m` ,dpyna epipy .lg ycwdde'eë ïaø÷ elàä úBòéèð éøä£¥§¦¨¥¨§¨

:oeict mdl oi` evvwiy cr
,`xnbd dywníìBòìei`ce `ld ,oeict odl oi` mlerl m`d - §¨

zyecwa yecwd xac lk zectl xyt`y myk ozectl xyt`
rnyny 'oeict mdl oi`' dpynd dxn` recn ok m`e ,minc

.ozectl xyt` i` mlerly
,`xnbd zvxznøîàøa,àctoi`' ef oeyl dpynd dhwpy mrhd ¨©©©¨

m` s`y meyn `ed ,'oeict mdlïàãtmcew zerihpd z` - §¨¨
,evvwpyúBøæBçúBLãB÷åmeyn ,ycwdd aey odilr lg - §§§

dyecw odilr dfa ligd ,evvwiy cr zeyecw eidiy xn`yky
`l od cer lk aeye aey dlg ef dyecwe ,evvwp `ly cer lk

e xfg m` oke ,evvwpïàãt,zipyaúBøæBç,úBLãB÷ådf lk mpn` §¨¨§§§
wx `edãòeööwiLdpynd dhwp mewn lkne ,ynn 'mlerl' `le] ©¤¦¨§

,mcti m` elit` ,zeyecw od mlerly meyn 'oeict mdl oi`' oeyl
y xg` la` .[evvwi `ly onf lk,eöö÷ðïãBtíòtúçàBiãå`le - ¦§§¨©©©©§©

,'evvwiy cr' `l` oyicwd `l ixdy ,odilr legl ycwdd xfeg
ze`vei opi` oeict `la la` .oilegl ze`vei ode ozectl yi `l`
m` elit`e .oeict dyrn `la zrwet dyecw oi`y meyn ,oilegl
ribde ,ipelt onf cr `l` dyecwd legz `ly ycwdd onfa dpzd

.oeict `la zrwet dyecwd oi` ,onfd
àìeòå,øîàïåékeöö÷pLáeLïéàïãBtxg` ozectl jixv epi` s` - §¨¨©¥¨¤¦§§¥¨

`ly meyn .oilegl oze` d`iven dnvr dvivwd `l` ,dvivwd
ycwdd rwet evvwpy oeike ,dvivwd cr `l` ycwd odilr lg
dyrn `la s` zrwet dyecwy xaeq `lere .oeict `la ,envrn
oi` ,ipelt onfa rwtz dyecwdy dpzd m` ,xnelk .oeict
zrwet onf eze` ribdyke ,onfd eze` cr `l` zkynp dyecwd

.oeict dyrn zeyrl jixv oi`e ,dnvrn dyecwd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc mixcp(iying meil)

.dxyr dpenye ze`n yely
xa in` axn ,`ixhnib it lr zeyxc `iadl dkiynn `xnbd

:`a`
,àaà øa énà áø øîàåìL ïaíäøáà øékä íéðL Ldpey`xlúà §¨©©©¦©©¨¤¨Ÿ¨¦¦¦©§¨¨¤

,BàøBaøîàpL(d ek my),'éì÷a íäøáà òîL øLà á÷ò'edéðaLeç- §¤¤¡©¥¤£¤¨©©§¨¨§Ÿ¦§§¥
`id 'awr' ly `ixhnibdïéøúe ïéòáLå äàî,mizye miray d`n- ¥¤¥¨§¦§¦§¥

mdxa` rnW' ,'awr' oipnk mipy mizye miray d`n ,xnelk¥¤¨©©§¨¨
eid epia` mdxa` ly eizepy jq ixde ,e`xea z` xikdy ,'ilwA§Ÿ¦
cr mipy yly libn e`xea z` xikdy `vnp ,ynge miray d`n

.mipy mizye miray d`n mdy ezxiht
:ztqep dyxc

,àaà øa éîø øîàå§¨©¨¦©©¨
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xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc mixcp(ipy meil)

øîàdéìdywd -áøàðeðîäici lry xnel okzi cvik ,`lerl ¨©¥©©§¨
m` `ld ,oeict dyrn `la s` ,dyecwd zrwet dvivwd

,ectp `l zerihpdïäaL äMeã÷ïëéäìäëìä. §¨¤¨¤§¥¨¨§¨
,dcal rwtz dyecwdy okzi `ly gikedl `pepnd ax siqen

,zxg` zycgzn daiq e` oeict `lläîeeléàøîàäMàìzrya ¨¦¨©§¦¨
,diyeciwíBiä'zàézLàøçîìeéàzà,'ézLàdnec dfy ©©§¦§¦§¨¨¦©§¦§¦

liabn `ed df ote`a mby meyn ,laben onfl zerihpd zycwdl
,cg` meil `l` elegi `ly oiyeciwd z`éîà÷ôðàìaèbike- ¦©§¨§Ÿ¥

,miieqn onfl m`yry zngn mirwtp oiyeciwdy xnel okzi
`idy i`ce `ld ,hb lawl `la `ypidl zxzen didz dy`de
gkene .xg`l `ypidl liaya hb dkixve ,mlerl el zycewn
rwtzy jkl liren epi` oiyeciwd e` ycwdd zrya i`pzdy
dyrn ziiyra jxev yi `l` ,onfd ribiykl dili`n dyecwd

k oeicte ,dy` xizdl ick hb .driwtdl ickz` riwtdl ic
.zerihpdn dyecwd

zerihpl dy` hb oia wlgne ,`pepnd ax ziiyew z` uxzn `ax
:eycwedy

øîàdéìàáø,`pepnd axléîà÷úénãîz` dncn dz` ike - ¨©¥¨¨¦¨§©¦
a wx zeyecw ody zerihpd zyecwúMeã÷íéîczerihpd seby - §©¨¦

,miyecw odly mincd wx `l` yecw epi`úMeã÷ìóebädy`dy ¦§©©
e ,llke llk dnec xacd oi` `ld ,dlral zycewnúMeã÷íéîc §©¨¦

,oeict ici lr zrwet `id ixdy ,xzei dylg dyecw `idyäò÷ẗ§¨
éãëa,driwtdl ick dyrn ziiyr `ll xnelk ,melk `la - ¦§¦

,ozvivwa rwtz ozyecwy zerihpd lr dpzd m` jkitle
la` ,minc zyecw `idy oeik ,dvivwd mr zrwet dyecwd

úMeã÷óebäoeict oi` ixdy ,xzei dwfge dlern dyecw `idy §©©
,da lirenàìäò÷t,éãëa,driwtdl ick dyrna jxev yi `l` Ÿ¨§¨¦§¦

oziy cr mirwet mpi` ,erwti oiyeciwdy dpzd m` elit` jkitle
.sebd zyecw mdy oeik ,hb

,minc zyecwl sebd zyecw oia `ed `ax ly eweligy xg`ne
yecw `edy ,minz oaxw yicwna ezhiyl oicd `di jk ok m`
rwtzy dpzi m` lirei `le ,gafnl envra dlere sebd zyecwa
zyecwa `l` icka zrwet dyecw oi`y meyn ,onf xg` ezyecw

.cala minc
sebd zyecw mby epivny gikene ,`ax ixac lr wleg iia`

:dligzn ok dpzd m` ,dili`n zrwet
øîàdéìéiaày ,xeaq dz` jk m`d ,`axlúMeã÷óebäàìäò÷t ¨©¥©©¥§©©Ÿ¨§¨

,éãëaàéðúäåxne`d ,`ziixaaøBL'äæoaxw `diäìBòìkìLíéL ¦§¦§¨©§¨¤¨¨§¦
íBé,dlerl edeaixwi ,elld minid miyelya edeaixwi m` -

øçàìeìLíéLíBé`di,'íéîìL,rwtz eay dlerd zyecwy epiide §©©§¦§¨¦
`ed ixd ,minly zyecw eilr legz dnewnaeìkìLíéLíBéäìBò ¨§¦¨

zyecw eilr dlg -e ,mei miyelyl dlerøçàììLíéLíBézrwet §©©§¦
zyecw dlge dlerd zyecw,íéîìLyie .yicwnd dpzdy enk §¨¦

oiadléànà,dyrn lk ziiyr `ll dlerd zyecw drwt recn- ©©
y s`y gken `l`úMeã÷óebäeäðéðie`xd xey zyecwy - §©©¦§

sebd zyecw `id gafnlåok it lr s`,éãëa äò÷t`ax lr dywe §¨§¨¦§¦
sebd zyecwy xn`e ,sebd zyecwl minc zyecw oia wligy

.oeict `la ,dili`n zrwet dpi`
e ,icka zrwet dpi` sebd zyecw zn`a ,`xnbd zvxznàëä- ¨¨

dlerl xey yicwn ly `ziixaaéàîa,ïðé÷ñòøîàcyicwnd §©©§¦¨§¨©
dyecw dndad `dzyéîãìdndad lr legz `ly yxity - ¦§¥

`le ,cala minc zyecw `l`df xeyy xn` `le ,sebd zyecw
lra xeya zwqer `ziixade] oaxw `iai eincny `l` ,oaxw `di
zrwet dyecwd jkitle ,[minc zyecw `l` yecw epi`y ,men
la` ,icka elit` zrwet minc zyecwy oeik ,mei miyely xg`l

.dnecke oeict ici lr wx `l` ,icka zrwet dpi` sebd zyecw
:[icka zrwet dpi` sebd zyecwy-] ef `pwqn lr dywn `xnbd

éà,éëä,'incl' xn`y ote`a `ziixad z` cinrdl yiy ¦¨¦
sebd zyecw la`] minc zyecw `idy meyn zrwet dyecwde

ok m` ,[rwtz `l dnec ote`aàîéàxe`ia edn il xen`-] ¥¨
[dàôéñ`di df xey' xne`dy ,`ziixad lyøçàììLíéLíBé ¥¨§©©§¦

oaxw,äìBòåéLëòîeoaxw `di,'íéîìL,minly eiykr `ed ixd ¨¥©§¨§¨¦
,`xnbd zx`ane .xn`y enk ,dler didi mei miyely xg`leéà¦

zøîààîìLa,mipte` ipya `ziixad z` cinrz m` oaen didi - ¨§©§¦§¨¨
àãç,`yixd -úMeã÷a,óebäàãçå,`tiqd -úMeã÷aíéîc, £¨¦§©©©£¨¦§©¨¦
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miwxt dyelya` cenr hk sc ± iriax wxtmixcp
.àðåðîä áø ì"à?diict `la oilegl oi`vei j`id :`lerl.äëìä ïëéäì ïäìù äùåã÷ éëå

.evvwpy t"r` icka drwt ikid ,xnelk.éúùà úà íåéä äùàì øîåàä àìäåil `dzy

.meid zycewn.éúùà úà éà øçîìå.oiyeciw zrya jk dpzdy t"r`øçîì à÷ôð éî
.èâ àìáevvwpc t"r` ,p"d.oeict `la iwtp `le ,"izy` z` oi` xgnl" enk epiid -éî

.'åëå óåâä úùåã÷ úéîãî à÷zerihp ipd

iyicwcdiictl,minc zyecw iyicw -ikdle

sebd zyecw - dy` la` .evvwpy xg`n erwt

.icka drwt `l ikdle ,`idøîàù éî àéðúäå
ìë äìåò äæ øåùì.íåé 'jeza axwi m`ylmei '

xg`l m`e ,dler -l.minly `di - axwi mei '

ì ìë.äìåò éåä íåé 'l xg`le ,xn`y enk`vi '

zyecwn.minly iede dler.éàîàå`wtp

zyecwndrwte ,edpip sebd zyecw `d ?dler

`l sebd zyecw :xn`c `lerl `iywe ,icka

.icka drwt.ïðé÷ñò éàîá àëä àìåò êì øîà
drwtc.dler zyecw.éîãì øîàã:ikd xn`c

lk dler einc zxezlgw`e epct`y xg`l mei '

xg`l ikdl - dler eincal,icka drwt mei '

`l izk` sebd zyecw la` .`id minc zyecwc

.drwt.ä"à.incl dl znwenc.àôéñ àîéà
ikd - "minly mei miyly cre eiykrne dler mei miyly xg`l df xey" xn` :`iddc

.edi` xn`ck ied.àîìùá úøîà éà.minc zyecwa `tiqe ,sebd zyecwa `yix
åðééä
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oikixv oi` evvwpy xg`lc :xn`e ,dilr bilt `lere .evvwiy cr oilegl o`iven opeict

- "evvwiy cr" xn`y df ,`lerl ,oky oeike .icka drwt dyecwc ,oeictxnel `a `l

eze`ne ,onf eze` cr zeyecw ediy xnel `l` ,evvwiy cr ozyecwl exfgi mcti elit`y

zexfeg o`ct `ct xa xn`c i`n` `icda `ler bilt `lc `de .ozyecw rwtz jli`e onf

zeyecwe-diteb `ct xac ,jixhvi` `lc meyn

xg`l elit`c l"qc meyn `l` ikd xn` `l

biltc oeike .ziyixtcke ,oeict oikixv evvwiy

aey evvwpy oeikc xn`e ,`pic i`d` `ler dilr

oicet oi`-ik 'lerle .bilt `zlin dlek` `linn

oeict mdl oi` 'ipzna opz-`z` `teb `id

reci onf cr xac yicwndy ,opireny`l-eze`n

`vne .oeict jixv oi`e ezyecw drwtp jli`e onf

xac `zbelt elzc ,inlyexia eyexitl milbx

`ctdiwfg :mzd 'iqxbc .opgei 'xe diwfga `lere

o`ct :xn` opgei iax ,ozyecwl exfg o`ct :xn`

-mdl oi` :opgei 'xc dilr `bilt 'ipzn .oiiect

evvwiykl :dl xzt .oeict-.oeict mdl oi`

.ibilt izxza `nl` .oeict oikixv oi` ,xnelk

o`ct xn`c `ct xal" xn` jenqa onwlc epiide

"zeyecwe zexfeg-`ed cegla `ct xa `nl`

ixhe liwycn ,`ct xak `zkldc xnel `vnz 'it` ,jkld .`ler dil dcen `le ,ikd xn`c

d"t`e ,'eke `ed o`cty `l` epy `l :xn`e ,diail` opgei iax-xn`c `ed ycwda `wec

drwt `pennc diikf i`cec oeik ,zepenn ipic la` .icka drwt `l dyecwc meyn ,ikd

"ipeltl jixg`e jl iqkp" opixn`cke ,icka-xiiyy dne .oey`x xiiyy dn `l` ipyl oi`

oeekzpy ,"dlr`y cr" xn` ikc `nip i`nl jkld .dizekf rwt milyexil dlr ikn "milyexil dlr`y cr jl dpezp icy" xn` ik p"d .icka oey`xc dizekf rwtc dil zi` `din oey`x

lawnl diepw zeidl xefgz epnn dze` dpwi elit`y xnel-,cala milyexil dlriy cr el dzepwl oiekzpy xnel ,dihytk dipyil iyextl ol zi`c oeik ,ikd xninl ol zil i`ce `d

miiprl df rwxw `di" xne`l d"de ,cegla dxin`ae dt zyecwa lg ycwdc meyn ,cala yicwna `l` df oic oi`c xnel epica jkeg did l"f `"ayxd s`e .l"f eixac el` .okn xg`l `le

"milyexil dlr`y cr-`nlra exiagl dpwna la` .dxiqnk dxin`c-dwfg e` xhy e` sqke ,dwfgae xhya sqka `l` zepwl el xyt` i` "eiykrn" l"` elit` `d ?ipw i`nac ,`l

dpwe df xfgyk ,dpey`x ef dpzn e` df xkn lr dyrpy-dpwi dna seqale ,el` ly oziipw dzlk xak?éëå.dkld okidl oday dyecwi`nl gpiz :z"`e .icka rwtzc dil `xiaq `lc

"wxid on xcepd" wxta opzde ?icka drwt `l zenpewc dizrc` wilq ikid ,opiwqr zenpewac `pyixtc `yexit jci`l la` .ikd jxtnl `ki` - opiwqr ynn ycwdac 'ipzna opiyxtnc

gqtd iptl dkld ,"bgd cr jia` zial iklz m` gqtd cr il zipdp z`y"-n"dc :uxize ,l"f dpei 'x axd dywd jk !`linn `xeqi` rwt gqtd xg`lc `nl` .gqtd cr ez`pda dxeq`

a rwte dixeqi` yilw d"yne ,ezy` lr `l` lg epi`y ,mzd ik ihxt mpewampeict qitzc mil`c ikid ik ,`nlr ilek` edl xq` elld zerihpc ,'ipznc i`d ik illk mpew la` .ick

"xcend oia oi`" wxt yixa onwl xi`n 'x xn`ck ,ycwdk-icka rwt `le ixingc ol `xiaq p"d.øîà.drwt `l sebd zyecwe iia` dil`xiaqe ,inp bilt ikd dywnc iia`c xyt`

`wtp `l xgnlc dcen dy`l xne`da ,icka drwt sebd zyecw elit`c iia`l dil `xiaqc idpc xyt`e .hb `la `wtp xgnlc "izy` z` i` xgnle izy` z` meid" dy`l xne`dc dil

) "gleyd" 't seqa gkenck ,ixwin cegla zexit oipw - zinler epi`y oipw lkc meyn ,`nrh epiide .hb `la:en oihibi`cec oeik ,ycwd iab ,jkld .bdep laeidy onfa exiagl dcy xken iab (

zinler epi`y minc ycwd dilr liig-minc zyecw `l` dyecw dze` `dz `l 'it`y ,cala reci onfl sebd zyecw legizc inp `ed oica-la` .ycwd iab minc zyecw epivn ixd

ogky` `l dy`a minc oipwe ,sebd oipw dia ipw `l mlerl ezy` `ied `l i`c oeik ,dy`a-dgked dfl yie .seb oipw epi` dfa `veik lky ,cala reci onfl ezy` didzy xyt` i`

"mei miyly dler ef ixd" :opgei iax mya eda` 'x :mzd qxbc ,oiyeciwc "xne`d" 'ta inlyexia-zycewn z` ixd" .dil`n oilegl dzvi mei miyly xg`l ,dler ef ixd mei miyly lk

"mei miylyl-oeict `la `vei ycwd epivn okid .hb `la d`veiy dy` epivn `le ,oeict `la `vei ycwd epivn ?dy` oia dn ycwd oia dn .zycewn ef ixd-dcya lkd ixac xztz

'eke "dy`l xne`d eli`" zehiyta jk lk jenqa lirl 'iywnc xg`n ,`xazqn p"de .dcen dy`a ,icka drwt sebd zyecwc xn`c o`nl elit`c `nl` .dpwn-`kil `dac `nl`c

`"ayxd ,biltc o`n.àëä.incl xn`c inp`ki`e .e`vi `l gafn icin - ziad wcal oininz qitznd :l"iwc ,sebd zyecw yecw incl xn` elit` - mz eli`c .men lra iedc oebke

elit`c :xn`c o`n `ki`e .icka drwt `l inp minc zyecw elit` dicicl `dc ,`gip `l izk` - `ct xal la` ,icka drwt minc zyecwc dil `xiaqc ,`axl wilq `wext i`dc c"n

xn`y dryay oeiky :`"cqc il d`xp !`hiyt d"` :`niz ike .minly zyecw mei 'l xg`l dilr `liig d"yne ,e`ctyk `ct xa dl iwen opiwqr incl yicwnc oeikc ,`gip `ct xal

,icka drwt `l dler zyecwc ,legl ie`x did `l "minly 'l xg`l"`ilz `lzn minly zyecwc l"nw ,minly zyecw legz `l dler zyecwl d`cty xg`l 'it`c `nip - oky oeike

`liig `geex zgkyn ike ,`niiwe.éà.'eke izxz ipzwc epiid minc zyecwa `cge sebd zyecwa `cg `nlya zxn`minc zyecw `wec xn`z `ly ,`yix iielbl `tiq `pzc ,xnelk

- minc zyecwa dl znwene ,icka drwt `l sebd zyecwc jl `xiaqc ,jcicl `l` .icka drwt sebd zyecw 'it`c opireny`l ,izxz ipz ikdl - drwt `l sebd zyecw ,icka drwt

l"q `nl`c ,"minc zyecwl sebd zyecw zincnw i`n" `pepnd axl ixecd`l dil `ied `l `axl jkld .icka drwt sebd zyecw elit`c `dn opirny i`cec ,`ax azez`e ?l"l izxz

,reci onfl dizi` ycwd la` .dlrnl izazky enke ,oi`vgl zeyi` oi`c meyn ,ycwdl dy` inc `lc :xninl dil ded ikd `l` ,dy`c sebd zyecwk drwt `l ycwdc sebd zyecwc

d"yne .minc zyecw y"k - icka drwt sebd zyecw elit`c `gken `ziixac oeikc ,`lerl dil riiqn `ziixa jdc ,`zil `pepnd axc dikxit jkld .icka dia drwt sebd zyecw elit`e

sebd zyecwc - e`cty oebk `nwe`l ivn `lc ,`ct xal iywz - `id sebd zyecwa 'it` `ziixa k"rc oeikc ,xnelk .icka dyecw drwt `l xn`c `ct xac dizaeiz iediz `nil :xn`

oeicta edpinwe`le xninl `ki`c ,dil iywz `l - minc zyecwa ediiexzc xninl opivn ded i` la` .oeict dl oi`.
xn`

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

eJéà äîe ?äëIä ïëéäI ïäaL äMeã÷ :àðeðîä áø I"à©©§¨§¨¤¨¤§¥¨¨§¨¨¦
,"ézLà zà éà øçîIe ézLà zà íBiä" äMàI øîà̈©§¦¨©©§¦§¦§¨¨¦©§¦§¦
úMeã÷ úénãî à÷ éî :àáø I"à !?èb àIa à÷ôð éî¦¨§¨§Ÿ¥¨¨¦¨§©¥§©

íéîc úMeã÷ ?óebä úMeã÷I íéîc¯,éãëa äò÷t ¨¦¦§©©§©¨¦¨§¨¦§¦
óebä úMeã÷¯úMeã÷ :ééaà I"à .éãëa äò÷t àI §©©¨¨§¨¦§¦©©¥§©

:àéðúäå ?éãëa äò÷t àI óebäIk äIBò äæ øBL" ©¨¨§¨¦§¦§¨©§¨¤¨¨
"íéîIL íBé 'I øçàIe ,íBé 'I¯,äIBò íBé 'I Ik §©©§¨¦¨¨

,eäðéð óebä úMeã÷ ?éànà .íéîIL íBé 'I øçàI§©©§¨¦©©§©©¦§
ïðé÷ñò éàîa àëä !éãëa äò÷ôe¯éëä éà .éîãI øîàc ¨§¨¦§¦¨¨§©¨§¦©©£©¦§¥¦¨¦

."íéîIL åéLëòîe ,äIBò íBé 'I øçàI" :àôéñ àîéà¥¨¥¨§©©¨¥©§¨§¨¦
íéîc úMeã÷a àãçå óebä úMeã÷a àãç á"àà¯ £¨¦§©©©£¨¦§©¨¦

åðééä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר שמואל יוסף שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מבדר"ח הגאולה, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא 

דורנו, בו כותב אשר נסתדרו בבית מגורם החדש, דורא.

הנה יה"ר שיהי' בשעה טובה ומוצלחת, וינצל האפשריות שניתנה לו להפיץ תורת החסידות 

הדרכותי' ומנהגי' בין אנשים כאלו שלולי זאת לא היו יודעים עד"ז, ובדרכי נועם ובדרכי שלום לא רק 

בהבית בו דרים אלא בכל העיר כולה, שע"פ ד"ת היא כד' אמותיו של האדם בהנוגע לעניני עירובין, 

וכידוע ביאור ענין העירוב מבואר בההמשך דמצה זו תר"מ, ויה"ר שיהי' זה מתוך בריאות הנכונה 

ובשמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט.



קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc mixcp(ipy meil)

øîàdéìdywd -áøàðeðîäici lry xnel okzi cvik ,`lerl ¨©¥©©§¨
m` `ld ,oeict dyrn `la s` ,dyecwd zrwet dvivwd

,ectp `l zerihpdïäaL äMeã÷ïëéäìäëìä. §¨¤¨¤§¥¨¨§¨
,dcal rwtz dyecwdy okzi `ly gikedl `pepnd ax siqen

,zxg` zycgzn daiq e` oeict `lläîeeléàøîàäMàìzrya ¨¦¨©§¦¨
,diyeciwíBiä'zàézLàøçîìeéàzà,'ézLàdnec dfy ©©§¦§¦§¨¨¦©§¦§¦

liabn `ed df ote`a mby meyn ,laben onfl zerihpd zycwdl
,cg` meil `l` elegi `ly oiyeciwd z`éîà÷ôðàìaèbike- ¦©§¨§Ÿ¥

,miieqn onfl m`yry zngn mirwtp oiyeciwdy xnel okzi
`idy i`ce `ld ,hb lawl `la `ypidl zxzen didz dy`de
gkene .xg`l `ypidl liaya hb dkixve ,mlerl el zycewn
rwtzy jkl liren epi` oiyeciwd e` ycwdd zrya i`pzdy
dyrn ziiyra jxev yi `l` ,onfd ribiykl dili`n dyecwd

k oeicte ,dy` xizdl ick hb .driwtdl ickz` riwtdl ic
.zerihpdn dyecwd

zerihpl dy` hb oia wlgne ,`pepnd ax ziiyew z` uxzn `ax
:eycwedy

øîàdéìàáø,`pepnd axléîà÷úénãîz` dncn dz` ike - ¨©¥¨¨¦¨§©¦
a wx zeyecw ody zerihpd zyecwúMeã÷íéîczerihpd seby - §©¨¦

,miyecw odly mincd wx `l` yecw epi`úMeã÷ìóebädy`dy ¦§©©
e ,llke llk dnec xacd oi` `ld ,dlral zycewnúMeã÷íéîc §©¨¦

,oeict ici lr zrwet `id ixdy ,xzei dylg dyecw `idyäò÷ẗ§¨
éãëa,driwtdl ick dyrn ziiyr `ll xnelk ,melk `la - ¦§¦

,ozvivwa rwtz ozyecwy zerihpd lr dpzd m` jkitle
la` ,minc zyecw `idy oeik ,dvivwd mr zrwet dyecwd

úMeã÷óebäoeict oi` ixdy ,xzei dwfge dlern dyecw `idy §©©
,da lirenàìäò÷t,éãëa,driwtdl ick dyrna jxev yi `l` Ÿ¨§¨¦§¦

oziy cr mirwet mpi` ,erwti oiyeciwdy dpzd m` elit` jkitle
.sebd zyecw mdy oeik ,hb

,minc zyecwl sebd zyecw oia `ed `ax ly eweligy xg`ne
yecw `edy ,minz oaxw yicwna ezhiyl oicd `di jk ok m`
rwtzy dpzi m` lirei `le ,gafnl envra dlere sebd zyecwa
zyecwa `l` icka zrwet dyecw oi`y meyn ,onf xg` ezyecw

.cala minc
sebd zyecw mby epivny gikene ,`ax ixac lr wleg iia`

:dligzn ok dpzd m` ,dili`n zrwet
øîàdéìéiaày ,xeaq dz` jk m`d ,`axlúMeã÷óebäàìäò÷t ¨©¥©©¥§©©Ÿ¨§¨

,éãëaàéðúäåxne`d ,`ziixaaøBL'äæoaxw `diäìBòìkìLíéL ¦§¦§¨©§¨¤¨¨§¦
íBé,dlerl edeaixwi ,elld minid miyelya edeaixwi m` -

øçàìeìLíéLíBé`di,'íéîìL,rwtz eay dlerd zyecwy epiide §©©§¦§¨¦
`ed ixd ,minly zyecw eilr legz dnewnaeìkìLíéLíBéäìBò ¨§¦¨

zyecw eilr dlg -e ,mei miyelyl dlerøçàììLíéLíBézrwet §©©§¦
zyecw dlge dlerd zyecw,íéîìLyie .yicwnd dpzdy enk §¨¦

oiadléànà,dyrn lk ziiyr `ll dlerd zyecw drwt recn- ©©
y s`y gken `l`úMeã÷óebäeäðéðie`xd xey zyecwy - §©©¦§

sebd zyecw `id gafnlåok it lr s`,éãëa äò÷t`ax lr dywe §¨§¨¦§¦
sebd zyecwy xn`e ,sebd zyecwl minc zyecw oia wligy

.oeict `la ,dili`n zrwet dpi`
e ,icka zrwet dpi` sebd zyecw zn`a ,`xnbd zvxznàëä- ¨¨

dlerl xey yicwn ly `ziixaaéàîa,ïðé÷ñòøîàcyicwnd §©©§¦¨§¨©
dyecw dndad `dzyéîãìdndad lr legz `ly yxity - ¦§¥

`le ,cala minc zyecw `l`df xeyy xn` `le ,sebd zyecw
lra xeya zwqer `ziixade] oaxw `iai eincny `l` ,oaxw `di
zrwet dyecwd jkitle ,[minc zyecw `l` yecw epi`y ,men
la` ,icka elit` zrwet minc zyecwy oeik ,mei miyely xg`l

.dnecke oeict ici lr wx `l` ,icka zrwet dpi` sebd zyecw
:[icka zrwet dpi` sebd zyecwy-] ef `pwqn lr dywn `xnbd

éà,éëä,'incl' xn`y ote`a `ziixad z` cinrdl yiy ¦¨¦
sebd zyecw la`] minc zyecw `idy meyn zrwet dyecwde

ok m` ,[rwtz `l dnec ote`aàîéàxe`ia edn il xen`-] ¥¨
[dàôéñ`di df xey' xne`dy ,`ziixad lyøçàììLíéLíBé ¥¨§©©§¦

oaxw,äìBòåéLëòîeoaxw `di,'íéîìL,minly eiykr `ed ixd ¨¥©§¨§¨¦
,`xnbd zx`ane .xn`y enk ,dler didi mei miyely xg`leéà¦

zøîààîìLa,mipte` ipya `ziixad z` cinrz m` oaen didi - ¨§©§¦§¨¨
àãç,`yixd -úMeã÷a,óebäàãçå,`tiqd -úMeã÷aíéîc, £¨¦§©©©£¨¦§©¨¦
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miwxt dyelya` cenr hk sc ± iriax wxtmixcp
.àðåðîä áø ì"à?diict `la oilegl oi`vei j`id :`lerl.äëìä ïëéäì ïäìù äùåã÷ éëå

.evvwpy t"r` icka drwt ikid ,xnelk.éúùà úà íåéä äùàì øîåàä àìäåil `dzy

.meid zycewn.éúùà úà éà øçîìå.oiyeciw zrya jk dpzdy t"r`øçîì à÷ôð éî
.èâ àìáevvwpc t"r` ,p"d.oeict `la iwtp `le ,"izy` z` oi` xgnl" enk epiid -éî

.'åëå óåâä úùåã÷ úéîãî à÷zerihp ipd

iyicwcdiictl,minc zyecw iyicw -ikdle

sebd zyecw - dy` la` .evvwpy xg`n erwt

.icka drwt `l ikdle ,`idøîàù éî àéðúäå
ìë äìåò äæ øåùì.íåé 'jeza axwi m`ylmei '

xg`l m`e ,dler -l.minly `di - axwi mei '

ì ìë.äìåò éåä íåé 'l xg`le ,xn`y enk`vi '

zyecwn.minly iede dler.éàîàå`wtp

zyecwndrwte ,edpip sebd zyecw `d ?dler

`l sebd zyecw :xn`c `lerl `iywe ,icka

.icka drwt.ïðé÷ñò éàîá àëä àìåò êì øîà
drwtc.dler zyecw.éîãì øîàã:ikd xn`c

lk dler einc zxezlgw`e epct`y xg`l mei '

xg`l ikdl - dler eincal,icka drwt mei '

`l izk` sebd zyecw la` .`id minc zyecwc

.drwt.ä"à.incl dl znwenc.àôéñ àîéà
ikd - "minly mei miyly cre eiykrne dler mei miyly xg`l df xey" xn` :`iddc

.edi` xn`ck ied.àîìùá úøîà éà.minc zyecwa `tiqe ,sebd zyecwa `yix
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oikixv oi` evvwpy xg`lc :xn`e ,dilr bilt `lere .evvwiy cr oilegl o`iven opeict

- "evvwiy cr" xn`y df ,`lerl ,oky oeike .icka drwt dyecwc ,oeictxnel `a `l

eze`ne ,onf eze` cr zeyecw ediy xnel `l` ,evvwiy cr ozyecwl exfgi mcti elit`y

zexfeg o`ct `ct xa xn`c i`n` `icda `ler bilt `lc `de .ozyecw rwtz jli`e onf

zeyecwe-diteb `ct xac ,jixhvi` `lc meyn

xg`l elit`c l"qc meyn `l` ikd xn` `l

biltc oeike .ziyixtcke ,oeict oikixv evvwiy

aey evvwpy oeikc xn`e ,`pic i`d` `ler dilr

oicet oi`-ik 'lerle .bilt `zlin dlek` `linn

oeict mdl oi` 'ipzna opz-`z` `teb `id

reci onf cr xac yicwndy ,opireny`l-eze`n

`vne .oeict jixv oi`e ezyecw drwtp jli`e onf

xac `zbelt elzc ,inlyexia eyexitl milbx

`ctdiwfg :mzd 'iqxbc .opgei 'xe diwfga `lere

o`ct :xn` opgei iax ,ozyecwl exfg o`ct :xn`

-mdl oi` :opgei 'xc dilr `bilt 'ipzn .oiiect

evvwiykl :dl xzt .oeict-.oeict mdl oi`

.ibilt izxza `nl` .oeict oikixv oi` ,xnelk

o`ct xn`c `ct xal" xn` jenqa onwlc epiide

"zeyecwe zexfeg-`ed cegla `ct xa `nl`

ixhe liwycn ,`ct xak `zkldc xnel `vnz 'it` ,jkld .`ler dil dcen `le ,ikd xn`c

d"t`e ,'eke `ed o`cty `l` epy `l :xn`e ,diail` opgei iax-xn`c `ed ycwda `wec

drwt `pennc diikf i`cec oeik ,zepenn ipic la` .icka drwt `l dyecwc meyn ,ikd

"ipeltl jixg`e jl iqkp" opixn`cke ,icka-xiiyy dne .oey`x xiiyy dn `l` ipyl oi`

oeekzpy ,"dlr`y cr" xn` ikc `nip i`nl jkld .dizekf rwt milyexil dlr ikn "milyexil dlr`y cr jl dpezp icy" xn` ik p"d .icka oey`xc dizekf rwtc dil zi` `din oey`x

lawnl diepw zeidl xefgz epnn dze` dpwi elit`y xnel-,cala milyexil dlriy cr el dzepwl oiekzpy xnel ,dihytk dipyil iyextl ol zi`c oeik ,ikd xninl ol zil i`ce `d

miiprl df rwxw `di" xne`l d"de ,cegla dxin`ae dt zyecwa lg ycwdc meyn ,cala yicwna `l` df oic oi`c xnel epica jkeg did l"f `"ayxd s`e .l"f eixac el` .okn xg`l `le

"milyexil dlr`y cr-`nlra exiagl dpwna la` .dxiqnk dxin`c-dwfg e` xhy e` sqke ,dwfgae xhya sqka `l` zepwl el xyt` i` "eiykrn" l"` elit` `d ?ipw i`nac ,`l

dpwe df xfgyk ,dpey`x ef dpzn e` df xkn lr dyrpy-dpwi dna seqale ,el` ly oziipw dzlk xak?éëå.dkld okidl oday dyecwi`nl gpiz :z"`e .icka rwtzc dil `xiaq `lc

"wxid on xcepd" wxta opzde ?icka drwt `l zenpewc dizrc` wilq ikid ,opiwqr zenpewac `pyixtc `yexit jci`l la` .ikd jxtnl `ki` - opiwqr ynn ycwdac 'ipzna opiyxtnc

gqtd iptl dkld ,"bgd cr jia` zial iklz m` gqtd cr il zipdp z`y"-n"dc :uxize ,l"f dpei 'x axd dywd jk !`linn `xeqi` rwt gqtd xg`lc `nl` .gqtd cr ez`pda dxeq`

a rwte dixeqi` yilw d"yne ,ezy` lr `l` lg epi`y ,mzd ik ihxt mpewampeict qitzc mil`c ikid ik ,`nlr ilek` edl xq` elld zerihpc ,'ipznc i`d ik illk mpew la` .ick

"xcend oia oi`" wxt yixa onwl xi`n 'x xn`ck ,ycwdk-icka rwt `le ixingc ol `xiaq p"d.øîà.drwt `l sebd zyecwe iia` dil`xiaqe ,inp bilt ikd dywnc iia`c xyt`

`wtp `l xgnlc dcen dy`l xne`da ,icka drwt sebd zyecw elit`c iia`l dil `xiaqc idpc xyt`e .hb `la `wtp xgnlc "izy` z` i` xgnle izy` z` meid" dy`l xne`dc dil

) "gleyd" 't seqa gkenck ,ixwin cegla zexit oipw - zinler epi`y oipw lkc meyn ,`nrh epiide .hb `la:en oihibi`cec oeik ,ycwd iab ,jkld .bdep laeidy onfa exiagl dcy xken iab (

zinler epi`y minc ycwd dilr liig-minc zyecw `l` dyecw dze` `dz `l 'it`y ,cala reci onfl sebd zyecw legizc inp `ed oica-la` .ycwd iab minc zyecw epivn ixd

ogky` `l dy`a minc oipwe ,sebd oipw dia ipw `l mlerl ezy` `ied `l i`c oeik ,dy`a-dgked dfl yie .seb oipw epi` dfa `veik lky ,cala reci onfl ezy` didzy xyt` i`

"mei miyly dler ef ixd" :opgei iax mya eda` 'x :mzd qxbc ,oiyeciwc "xne`d" 'ta inlyexia-zycewn z` ixd" .dil`n oilegl dzvi mei miyly xg`l ,dler ef ixd mei miyly lk

"mei miylyl-oeict `la `vei ycwd epivn okid .hb `la d`veiy dy` epivn `le ,oeict `la `vei ycwd epivn ?dy` oia dn ycwd oia dn .zycewn ef ixd-dcya lkd ixac xztz

'eke "dy`l xne`d eli`" zehiyta jk lk jenqa lirl 'iywnc xg`n ,`xazqn p"de .dcen dy`a ,icka drwt sebd zyecwc xn`c o`nl elit`c `nl` .dpwn-`kil `dac `nl`c

`"ayxd ,biltc o`n.àëä.incl xn`c inp`ki`e .e`vi `l gafn icin - ziad wcal oininz qitznd :l"iwc ,sebd zyecw yecw incl xn` elit` - mz eli`c .men lra iedc oebke

elit`c :xn`c o`n `ki`e .icka drwt `l inp minc zyecw elit` dicicl `dc ,`gip `l izk` - `ct xal la` ,icka drwt minc zyecwc dil `xiaqc ,`axl wilq `wext i`dc c"n

xn`y dryay oeiky :`"cqc il d`xp !`hiyt d"` :`niz ike .minly zyecw mei 'l xg`l dilr `liig d"yne ,e`ctyk `ct xa dl iwen opiwqr incl yicwnc oeikc ,`gip `ct xal

,icka drwt `l dler zyecwc ,legl ie`x did `l "minly 'l xg`l"`ilz `lzn minly zyecwc l"nw ,minly zyecw legz `l dler zyecwl d`cty xg`l 'it`c `nip - oky oeike

`liig `geex zgkyn ike ,`niiwe.éà.'eke izxz ipzwc epiid minc zyecwa `cge sebd zyecwa `cg `nlya zxn`minc zyecw `wec xn`z `ly ,`yix iielbl `tiq `pzc ,xnelk

- minc zyecwa dl znwene ,icka drwt `l sebd zyecwc jl `xiaqc ,jcicl `l` .icka drwt sebd zyecw 'it`c opireny`l ,izxz ipz ikdl - drwt `l sebd zyecw ,icka drwt

l"q `nl`c ,"minc zyecwl sebd zyecw zincnw i`n" `pepnd axl ixecd`l dil `ied `l `axl jkld .icka drwt sebd zyecw elit`c `dn opirny i`cec ,`ax azez`e ?l"l izxz

,reci onfl dizi` ycwd la` .dlrnl izazky enke ,oi`vgl zeyi` oi`c meyn ,ycwdl dy` inc `lc :xninl dil ded ikd `l` ,dy`c sebd zyecwk drwt `l ycwdc sebd zyecwc

d"yne .minc zyecw y"k - icka drwt sebd zyecw elit`c `gken `ziixac oeikc ,`lerl dil riiqn `ziixa jdc ,`zil `pepnd axc dikxit jkld .icka dia drwt sebd zyecw elit`e

sebd zyecwc - e`cty oebk `nwe`l ivn `lc ,`ct xal iywz - `id sebd zyecwa 'it` `ziixa k"rc oeikc ,xnelk .icka dyecw drwt `l xn`c `ct xac dizaeiz iediz `nil :xn`

oeicta edpinwe`le xninl `ki`c ,dil iywz `l - minc zyecwa ediiexzc xninl opivn ded i` la` .oeict dl oi`.
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קעו
miwxt dyelyaa cenr hk sc ± iriax wxtmixcp

.'åëå êéøèöéàã åðééädrwt minc zyecw oiae sebd zyecw oiac ,izxz ipz ikdl :`pin`c

.icka.äò÷ô äì÷ äùåã÷ì äøåîç äùåã÷î àúùä éúøú éðúîì éì äîì,dxeng `idy dler

.dlw `idy minly zyecwl.äì÷ äùåã÷îdlwc minly xnelk`idy dler zyecwl ,

?`irain ,dxeng.irwt ediiexzc ,minc zyecwl cge sebd zyecwl cg ,e`l `l`

.`wexit `kile ,`lerc `zaeizeéåäéú àîéð
.àãô øáã äéúáåéúsebd zyecw 'it`c xn` `kdc

mrt ocet - evvwp :xn` `ct xae ,icka drwt

.icka drwt `l minc zyecw 'it`c ,zg`éøåñç
.éðú÷ éëäå àøñçéîlk dler df xey" xne`dl'

xg`l eiykrne meillk - "minly mei 'l'

xg`l ,dlerlxn`e li`edc .minly mei '

,eiykrn minly my dilr lg - "eiykrn"

xg`l minly ied ikd meynelzyecwc ,mei '

."eiykrn" xn`e li`ed ,icka ikda drwt sebd

xg`l minly eiykrn" xn` `l m` la`l'

xg`l elit` ,ied dler - "meilzycewnc ,mei '

xg`llsebd zyecw drwt `l mzdc ,mei '

.icka.úùãå÷îãxg`llxn` `l ikc .mei '

jlid" dy`l xne`d :`dl `inc ,"eiykrn"

xg`l il iycwzde ef dhextl- "mei '

xg`l zycewnclelkrzpc b"r`e ,mei '

`ied - mlera mpi`y ,oiyecw ly zernd

xg`l zycewnl.mei ',p"dxn` `l ik

ekldc b"r` ,"eiykrn"ly mei miyly jdl

ipzwc `tiqe .ied dler inp `zyd - dler

miyly cre eiykrne dler mei miyly xg`l"

xg`lc ,"minly meil"eiykrn" xn` `lc b"r` ,minly zyecw rwte dler ded mei '

dlgz dler xikfdy oeikc ,"dler mei miyly xg`l" `yixa xn`e micwc meyn mzd -

xn`c meyn `ed `kde .ied dler mei miyly xg`l jkld ,"eiykrn" xne`k dyrp -

- `nlra la` ,sebd zyecwa oia minc zyecwa oia ,ediiexza dyecw drwt "eiykrn"

`niiwck `lerc `zaeize .`ct xal dyw `le ,icka drwt `l minc zyecw elit`

.`niiw.àèéùô'ipznl zxqgnc oeikc xnelkmiyly lk dler df xey" w"dc zvxze

il dnle ,ied minly mei miyly xg`lc ,"minly mei miyly xg`l eiykrne mei

xninl jixv xn`c oeikc ,`hiyt ?'eke eiykrn xn` `l m` :w"dc aey xninl

!dler ied - "minly mei miyly xg`l eiykrn" xn` `l m`c `prci `linn ,"eiykrn"

.àëéøö àì õéøúxey" xn`y xg`lc ,zxn`wck ipzw ded i`c .dia xcd i` l"nw `dc

xn`e dia xcd `zydc b"r` ,"minly mei miyly xg`l mei miyly lk dler df

mcew "eiykrn" xn` `l "dler mei miyly lk" xn`yk `xwirne li`ed ,"eiykrn"

xg`l 'it`e ,xn`w melk `le - "minly mei miyly xg`l" xn`yl.ied dler mei '

mei miyly xg`l" xn`iy mcew "eiykrn" dlgza xn`iy opira `wecc ,l"nw `dc

xn`wck ,"minly.lirl.úøæåç äðéà ã"îì àçéðäjeza ipyl dycwzpe dcnr m`y

ivn - ipyl zycewn dpi` mei miyly.'eke dy`l xne`d dedc icin :xninlã"îì àìà
.úøæåçjeza ipyl dycwzpe dcnr m`ylikc xninl ivn ikid ,ipyl zycewn - mei '

mzd ,ikd 'it` ,zxfeg c"nl 'it` :uixz ?ied dler "mei miyly xg`l eiykrn" xn` `l

.mei miyly xg`l dler ied - `xwirn "eiykrn" xn` `l i`åúøéñîë äåáâì åúøéîàã
.èåéãäì,icka drwt `l - "minly eiykrn" xn` `le "dler eiykrn" xn`c oeike

.dler ied mlerleàãô øáì.úåùãå÷å úåøæåç ïàãô øîàãevvwpy xg`l 'it`e.ocete xfeg
èåùôú
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øîà.'eke ied dler mei miyly xg`l minly eiykrn xn` `l m` xn`w ikd `tt ax

xal iywz `le ,incl xn`c mlerle ,`niiw `niiwck `yix la` ,ivexzl opiz` `tiq :'it

"minly eiykrne dler mei 'l xg`l" :w"dc opivxzn `tiq la` .oeicta dl iwenc ,`ct

`cg :izxz ol rnynwe ."minly eiykrn" xn` `l m` eixack dler `dz mei 'l xg`l

,liig cegla "dler mei 'l xg`l" xn` ikc -

inp yecw `l `zyd yecw `lc oeik `niz `le

,liig inp `pnf xzal `l` ,`zilc ,`zry xg`l

inp l"nwe .'eke dy`l xne`d lr dedc mrcn

iedc `ed "minly eiykrn" xn` `lyk `wecc

iykrn" xn`c `kid la` ,dler mei 'l xg`le

iline .dler mei 'l xg`l `ied `l - "minly

drwt `l sebd zyecwc :`cg ;`da l"nw `aeh

,dlerc dxeng dyecw n"d `niz `le ,icka

`l minlyc dlw dyecw 'it` `l` ,`zilc

minlya `ziinw dyecw hwp d"yne .icka drwt

n"d `niz `le .`yixc `inec dlera `hwp `le

df oebkac "mei 'l lk minly df xey" xn`c `kid

,rpen dl oi`y ,zklede zhytzn minly zyecw

zyecw okn xg`l ea qitzdyk elit` `l`

ixwn `l `peeb i`d ikc ,`liig `"cq ,dler

ith `ilrn `xza dyecw daxc`c ,icka drwt

zyecwy ,cere .dxengl dlw dyecw on iede

zyecw d`vn ef dnda lr dlgy cin minly

miyly xg`l hytzdn dzrpen `idy dler

ef dnda `dz `l `peeb i`d ik lkc `"cqe ,mei

- mei miyly cr `l` minly zyecwa zqtzp

micwdyk n"d `niz `le .icka drwt `l minly zyecw `peeb i`d ik elit`c l"nw

mei miyly xg`e minly mei miyly lk" xn`y oebk dler zyecwl minly zyecw

elit` `l` ,zklede zhytzn minly zyecw `dzy `ed oic `peeb i`d ikac - "dler

`gkyn `l minly zyecw `"cq - "dler mei miyly xg`l" xn`e micwdy `kid

eiykrn" xn` xeac ick jezay oeikc l"nw - xzei legz `le ,"mei miyly `l`" `geex

e`le .llk legl dler zyecwl mewn oi` aeye ,minly zyecw dil `liig - "minly

"minly eiykrne dler mei miyly xg`l" xn`y in :w"d `l` ,`ziixal dl opiyaync

rpeny edf "minly eiykrne" xn`y xg` `l` ,dler mei 'l xg`l `dzy `ed ie`x -

ep`y dfy xn`z `ly .icka drwt `l minly zyecwc meyn ,legz `ly dler zyecwl

mei miyly xg`l" xn`y dfy meyn epiid zklede zhytzn minly zyecwy mixne`

inp mei miyly xza `zyd ,`liig `l dler zyecwc oeikc ,melk eixaca oi` "dler

`l eli`c ,`zilc - icka minly zyecw drwt `lc meyn `nrh iedil `le `liig `l

xn`c i`nc `nrh i`ce jkld .`ied dler mei miyly xg`l "minly eiykrn" xn`

iwenpne ,l"pk .icka drwt `l minly zyecwc meyn epiid - dler ied `lc `zyd

dil `pz `d ?ipdn miyly xg`lc `tiq l"nw i`n :z"ke .eizcnl mipey`xd on daxd

`l ik `wecc `"d mzdn i` :l"i !minly mei miyly xg`le dler miyly lk :`yix

'iwqncke ,xcdnl ivn `l inp dia xcd 'it`c `tiq l"nw ,dia xcd.íòãîlr dedc

.'eke dy`l xne`d`liig - `zyd dyecw `liig `lc b"r` ,mzdc ikid ikc ,xnelk

`pnf xza `liig - `zyd dyecw `liig `lc b"r` ,p"d ,`pnf xza..àèéùô,xnelk

,daxc` ?`hiyt dywnw i`n :z"`e ?opireny`l `pzl dil dnle ,mzd ik ipdnc `hiyt

,sqkc `ceariy dab `ki` `d n"n ,zernd elkrzpy t"r` mzd ,inc inc !dax `kixv

) "xne`d" wxt mzd 'ixn`cke.hp oiyecw,oiinc oecwtl `le oiinc delnl e`l ifef ipd :(

'l mcew xhyd rxwzpe xhya ycwnd `dc .zycewn ikd meyne-,zycewn dpi`

iyecw iliig ikc meyn-ycwd liig ik ,dycw` `nlra `xeaicac oeik ,inp `kde .`xhy `kil-ezxiqnk deabl ezxin`c xn`c ,jinq `pwqn`c :l"ie !dixeaicl dizil

`hiyt iywn d"yn ,dy`c iyecw sqkn deabl dxin` drxb `lc dil `hiyt jkld .heicdl.àçéðä.zxfeg dpi` xn`c o`nl] (zyy axe ongp axc) `zbelt'xc :l"v

yiwl yixe opgei) oiyeciwc "xne`d" 'ta [.hp 'c(.àëä.heicdl ezxiqnk deabl ezxin`c ip`yinp iedize :z"`e .dia xcd ivn `l `kd - zxfeg mzd c"nl elit` ,jkld

) zeaezka 'ixn`c idpc .mei miyly cr ycwd liig `lc oeik ?dia xcd ivn `l i`n` izk` ,dxiqnk.at sci`c ,miyly xg`l cr jl dpwz `le ef dxt jeyn :`rivnae ((

mb`a `niiw-exvga zcnerae ,dpw `l-ea xfg la` ,mizpia ea xfg `lya `wec epiid ,dpw-.mei 'l xg`l cr 'ipw `lc oeik ,dia xcdinl ivn exvga zcner 'it` i`ce

heicdl ezxiqnk 'ixn` ikc :l"ie ?dia xcdinl ivn `l i`n` liig `l `zydc oeik ,dxiqnk iedc idp ,inp deable-xg`le eiykrn" c"nke ,xn`w heicd ly ynn oipwa
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc mixcp(ipy meil)

,xnele ayiil lkez ok m`eeðééäéøèöéàcCdéìàpúìàðúéîì ©§§¦§§¦¥§©¨§¦§¨
ézøzmipte` ipya epic z` zepyl `pzd jxved jk meyny - ©§¥¦§

,[`tiqe `yix]à÷ìñcCzòcàðéîàjzrc lr dlrn ziidy oeik - §©§¨©§¨£¦¨
y ,xnelúMeã÷óebäàìäò÷téãëa,oeict dyrn `la cal - §©©Ÿ¨§¨¦§¦

`weeceúMeã÷íéîcäò÷t,éãëawx epic z` xne` `pzd did m`e §©¨¦¨§¨¦§¦
zyecwy ote`a e` ,dncw dler zyecwy ote`a e`] cg` ote`a
ote`a oicd z` cinrdle yxtl miticrn epiid ,[dncw minly
`id jkitle ,minc zyecwa xaecny epiidc ,yecig zegt `edy
dpi` sebd zyecwy xnel mireh epiid oiicre ,oeict `la zrwet

e ,dyrn `la zrweteèîàéëäìjk meyne -àðz`pzd dpy - ©§§¨¦¨¨
`ziixaaézøzoiae minc zyecw oiay epcnll ,mipte` ipy - ©§¥

ote`a dpzdyk oebke] oeict dyrn `la zerwet sebd zyecw
.[ipelt onfa erwtiy lirend

:`ax lr iia` ziiyew z` `xnbd zniiqn
àlàéàzøîày xn`z m` la` -éãéà[`yixd-]éãéàå[`tiqde-] ¤¨¦¨§©§¦¦§¦¦

a xaecnúMeã÷,íéîczrwet dpi` sebd zyecw `axl ixdy] §©¨¦
mipte`d ipy z` cinrdle x`al yi ok m`e ,oeict `la
,[icka zrwet `id jk meyny xnele ,minc zyecwa `ziixaay

ok m`änìélàðúéîìézøzz` letkl `pzd jixv did recn - ¨¨¦§¦§¨©§¥
y meyn ,mipyd on cg` oic wx eprinydl lki ixd ,oicdàzLä©§¨

LéøîBìm` ,oky lka micnl epiid -äMeãwîäøeîç÷ìäMeã ¥©¦§¨£¨¦§¨
,äl÷äò÷txn`y oebke ,dlwd dyecwd dlge ,dxengd dyecwd ©¨¨§¨

,'minly mei miyely xg`le mei miyely lk dler df xey'
zrwet z`f lkae ,minly zyecwn dxeng dler zyecwy

,minly zyecw dlge dler zyecwäMeãwîäl÷äMeã÷ìäøeîç ¦§¨©¨¦§¨£¨
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.'åëå êéøèöéàã åðééädrwt minc zyecw oiae sebd zyecw oiac ,izxz ipz ikdl :`pin`c

.icka.äò÷ô äì÷ äùåã÷ì äøåîç äùåã÷î àúùä éúøú éðúîì éì äîì,dxeng `idy dler

.dlw `idy minly zyecwl.äì÷ äùåã÷îdlwc minly xnelk`idy dler zyecwl ,

?`irain ,dxeng.irwt ediiexzc ,minc zyecwl cge sebd zyecwl cg ,e`l `l`

.`wexit `kile ,`lerc `zaeizeéåäéú àîéð
.àãô øáã äéúáåéúsebd zyecw 'it`c xn` `kdc

mrt ocet - evvwp :xn` `ct xae ,icka drwt

.icka drwt `l minc zyecw 'it`c ,zg`éøåñç
.éðú÷ éëäå àøñçéîlk dler df xey" xne`dl'

xg`l eiykrne meillk - "minly mei 'l'

xg`l ,dlerlxn`e li`edc .minly mei '

,eiykrn minly my dilr lg - "eiykrn"

xg`l minly ied ikd meynelzyecwc ,mei '

."eiykrn" xn`e li`ed ,icka ikda drwt sebd

xg`l minly eiykrn" xn` `l m` la`l'

xg`l elit` ,ied dler - "meilzycewnc ,mei '

xg`llsebd zyecw drwt `l mzdc ,mei '

.icka.úùãå÷îãxg`llxn` `l ikc .mei '

jlid" dy`l xne`d :`dl `inc ,"eiykrn"

xg`l il iycwzde ef dhextl- "mei '

xg`l zycewnclelkrzpc b"r`e ,mei '

`ied - mlera mpi`y ,oiyecw ly zernd

xg`l zycewnl.mei ',p"dxn` `l ik

ekldc b"r` ,"eiykrn"ly mei miyly jdl
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mei miyly xg`l" xn`iy mcew "eiykrn" dlgza xn`iy opira `wecc ,l"nw `dc

xn`wck ,"minly.lirl.úøæåç äðéà ã"îì àçéðäjeza ipyl dycwzpe dcnr m`y

ivn - ipyl zycewn dpi` mei miyly.'eke dy`l xne`d dedc icin :xninlã"îì àìà
.úøæåçjeza ipyl dycwzpe dcnr m`ylikc xninl ivn ikid ,ipyl zycewn - mei '

mzd ,ikd 'it` ,zxfeg c"nl 'it` :uixz ?ied dler "mei miyly xg`l eiykrn" xn` `l

.mei miyly xg`l dler ied - `xwirn "eiykrn" xn` `l i`åúøéñîë äåáâì åúøéîàã
.èåéãäì,icka drwt `l - "minly eiykrn" xn` `le "dler eiykrn" xn`c oeike

.dler ied mlerleàãô øáì.úåùãå÷å úåøæåç ïàãô øîàãevvwpy xg`l 'it`e.ocete xfeg
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"minly eiykrne dler mei 'l xg`l" :w"dc opivxzn `tiq la` .oeicta dl iwenc ,`ct

`cg :izxz ol rnynwe ."minly eiykrn" xn` `l m` eixack dler `dz mei 'l xg`l

,liig cegla "dler mei 'l xg`l" xn` ikc -

inp yecw `l `zyd yecw `lc oeik `niz `le

,liig inp `pnf xzal `l` ,`zilc ,`zry xg`l

inp l"nwe .'eke dy`l xne`d lr dedc mrcn

iedc `ed "minly eiykrn" xn` `lyk `wecc

iykrn" xn`c `kid la` ,dler mei 'l xg`le

iline .dler mei 'l xg`l `ied `l - "minly

drwt `l sebd zyecwc :`cg ;`da l"nw `aeh

,dlerc dxeng dyecw n"d `niz `le ,icka

`l minlyc dlw dyecw 'it` `l` ,`zilc

minlya `ziinw dyecw hwp d"yne .icka drwt

n"d `niz `le .`yixc `inec dlera `hwp `le

df oebkac "mei 'l lk minly df xey" xn`c `kid

,rpen dl oi`y ,zklede zhytzn minly zyecw

zyecw okn xg`l ea qitzdyk elit` `l`

ixwn `l `peeb i`d ikc ,`liig `"cq ,dler

ith `ilrn `xza dyecw daxc`c ,icka drwt

zyecwy ,cere .dxengl dlw dyecw on iede

zyecw d`vn ef dnda lr dlgy cin minly

miyly xg`l hytzdn dzrpen `idy dler

ef dnda `dz `l `peeb i`d ik lkc `"cqe ,mei

- mei miyly cr `l` minly zyecwa zqtzp

micwdyk n"d `niz `le .icka drwt `l minly zyecw `peeb i`d ik elit`c l"nw

mei miyly xg`e minly mei miyly lk" xn`y oebk dler zyecwl minly zyecw

elit` `l` ,zklede zhytzn minly zyecw `dzy `ed oic `peeb i`d ikac - "dler

`gkyn `l minly zyecw `"cq - "dler mei miyly xg`l" xn`e micwdy `kid

eiykrn" xn` xeac ick jezay oeikc l"nw - xzei legz `le ,"mei miyly `l`" `geex

e`le .llk legl dler zyecwl mewn oi` aeye ,minly zyecw dil `liig - "minly
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rpeny edf "minly eiykrne" xn`y xg` `l` ,dler mei 'l xg`l `dzy `ed ie`x -

ep`y dfy xn`z `ly .icka drwt `l minly zyecwc meyn ,legz `ly dler zyecwl

mei miyly xg`l" xn`y dfy meyn epiid zklede zhytzn minly zyecwy mixne`

inp mei miyly xza `zyd ,`liig `l dler zyecwc oeikc ,melk eixaca oi` "dler

`l eli`c ,`zilc - icka minly zyecw drwt `lc meyn `nrh iedil `le `liig `l
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) "xne`d" wxt mzd 'ixn`cke.hp oiyecw,oiinc oecwtl `le oiinc delnl e`l ifef ipd :(
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éàî úøæBç ã"îI àJà ,úøæBç dðéà ã"îI àçéðä .déa¥¨¦¨¥¨¤¤¤¨¤¤©

úøæBç íúä ã"îI 'éôà ?øîéîI àkéà¯,éðàL àëä ¦¨§¥©¨¨¤¤¨¨¨¥
áøå ïéáà 'ø áéúé .èBéãäI Búøéñîk dBábI Búøéîàc©£¦¨©¨©¦§¦¨§¤§¨¥¨¦§©

÷çöé.äéîøé 'ø íðîðî à÷å ,äéîøé 'øã dén÷ éaøa ¦§¨§©¦©¥¦§§¨§¨§©§¥¦§§¨
,úBLãB÷å úBøæBç ïàãt 'îàc ,àct øáI :éøîà÷å éáúé̈§¦§¨¨§¦§©©¨§¨©§¨¨§§§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc mixcp(ipy meil)

,xnele ayiil lkez ok m`eeðééäéøèöéàcCdéìàpúìàðúéîì ©§§¦§§¦¥§©¨§¦§¨
ézøzmipte` ipya epic z` zepyl `pzd jxved jk meyny - ©§¥¦§

,[`tiqe `yix]à÷ìñcCzòcàðéîàjzrc lr dlrn ziidy oeik - §©§¨©§¨£¦¨
y ,xnelúMeã÷óebäàìäò÷téãëa,oeict dyrn `la cal - §©©Ÿ¨§¨¦§¦

`weeceúMeã÷íéîcäò÷t,éãëawx epic z` xne` `pzd did m`e §©¨¦¨§¨¦§¦
zyecwy ote`a e` ,dncw dler zyecwy ote`a e`] cg` ote`a
ote`a oicd z` cinrdle yxtl miticrn epiid ,[dncw minly
`id jkitle ,minc zyecwa xaecny epiidc ,yecig zegt `edy
dpi` sebd zyecwy xnel mireh epiid oiicre ,oeict `la zrwet

e ,dyrn `la zrweteèîàéëäìjk meyne -àðz`pzd dpy - ©§§¨¦¨¨
`ziixaaézøzoiae minc zyecw oiay epcnll ,mipte` ipy - ©§¥

ote`a dpzdyk oebke] oeict dyrn `la zerwet sebd zyecw
.[ipelt onfa erwtiy lirend

:`ax lr iia` ziiyew z` `xnbd zniiqn
àlàéàzøîày xn`z m` la` -éãéà[`yixd-]éãéàå[`tiqde-] ¤¨¦¨§©§¦¦§¦¦

a xaecnúMeã÷,íéîczrwet dpi` sebd zyecw `axl ixdy] §©¨¦
mipte`d ipy z` cinrdle x`al yi ok m`e ,oeict `la
,[icka zrwet `id jk meyny xnele ,minc zyecwa `ziixaay

ok m`änìélàðúéîìézøzz` letkl `pzd jixv did recn - ¨¨¦§¦§¨©§¥
y meyn ,mipyd on cg` oic wx eprinydl lki ixd ,oicdàzLä©§¨

LéøîBìm` ,oky lka micnl epiid -äMeãwîäøeîç÷ìäMeã ¥©¦§¨£¨¦§¨
,äl÷äò÷txn`y oebke ,dlwd dyecwd dlge ,dxengd dyecwd ©¨¨§¨

,'minly mei miyely xg`le mei miyely lk dler df xey'
zrwet z`f lkae ,minly zyecwn dxeng dler zyecwy

,minly zyecw dlge dler zyecwäMeãwîäl÷äMeã÷ìäøeîç ¦§¨©¨¦§¨£¨
àëéøöøîéîìdlge zrwet dlwd dyecwdy xnel jixv ike - §¦¨§¥©

mei miyely lk minly df xey' xn`y oebke ,dxengd dyecwd
,dler zyecwn dlw minly zyecwy ,'dler mei miyely xg`le
dyecwd legzy ick zrwet dlwd dyecwdy heyt dfk dxwnae
ipya oicd z` xnel `pzd jixv did `l ok m`e .dxengd
dlwd dyecwdyk ode dncw dxengd dyecwdyk od ,mipte`d
ote`d z` mb xnege lwa epnn cnlpe cg` ote`a ic `l` ,drwt
jgxk lr ,mipte` ipya oicd z` zepyl `pzd jxved m`e .ipyd
zrwet dyecwdy `ed oicd sebd zyecwa mby xaqy meyn dfy
zyecwa xaecn mdn cg`ay ,mipte`d ipya dpy jkitle ,icka

.minc zyecwa xaecn ipyae sebd
:`ct xa lr `xnbd dywn

àîéìéåäézef `ziixa didz -àzáeézøácàctxa lr dyw - ¥¨¤¡¥§§¨§©©¨
,`ctøîàcàìäò÷täMeã÷,éãëagken ef `ziixan ixdy §¨©Ÿ¨§¨§¨¦§¦

`l m`e] .minc zyecw ode sebd zyecw od ,icka zrwet dyecwy
did `l ,icka zrwet sebd zyecw s`y `ziixadn gken did
dyecw oi` eixacly s` ,ef `ziixan `ct xa lr zeywdl xyt`
didy oeik ,[minc zyecw `le sebd zyecw `l] llk icka zrwet
,dndad z` dcty ote`a `ziixad z` cinrdl `ct xa leki
.icka zrwet dyecwy gikedl oi`e .dipyd dyecwd dlg f` wxe
dl oi`y sebd zyecwa mb zwqer `ziixady gkedy xg` wxe
dipyd dyecwdy `ziixad z` cinrdl xyt` i` ok m`e ,oeict

.[`ct xa lr `ziixad on zeywdl yi ,e`cty ixg` wx dlg
,`xnbd zvxznøîàáø,àttøîàEìøaàctuxzi `ct xa - ¨©©¨¨¨©§©©¨

,xn`ieéëäøîà÷mc` ,`ziixad ly `tiqd z` yxtl yi jk - ¨¦¨¨©
ly xg`l dler zyecwa yecw didiy exey lr xn`y,mei miye

íààìøîà'åéLëòîíéîìLzyecwa yecw didiy wx xn` `l` ,' ¦Ÿ¨©¥©§¨§¨¦
ixd ,mei miyely xg`l dlerøçàììLíéLíBéäìBòéåädidz - §©©§Ÿ¦¨¨¥

xg` md milg ,cin eixac elg `ly s`e .eixack ,dler dndad
.onf xg`l dyecw ligdl leki epi` mc`y xnele zerhl oi`e .onf

md `ziixad ixaceéãéîäåäciabl epivny enk -øîBàääMàì ¦¦©£¨¨¥§¦¨

'éLc÷úäéìøçàììLíéLíBé,'eiykr jl ozep ip`y el` zerna ¦§©§¦¦§©©§Ÿ¦
cy `id dkldd,úLce÷î,mei miyely xg`l milg oiyeciwde §§¤¤

óàåìòéteìkòúpLúBònämcew mlera miniiw mpi` xaky - §©©¦¤¦§©§©¨
ly `tiqdn micnl ep`y oey`xd oicd dfe .oiyeciwd zelg

.`ziixad
dlg df ote`a `weecy ,`ed `tiqdn micnl ep`y ipyd oicde
eiykrne' xn`e siqed m` la` ,mei miyely xg` dyecwd
oi` ,minly zyecw eilr legz yicwn `edyk ciny ,'minly
zyecwy oeik ,mei miyely xg` eilr legl dleki dlerd zyecw
zrwet [minly ly] dlwd dyecwd oi`e ,cin eilr dlg minlyd
dyecw oi`y meyn ,dpnn dxeng dyecw legzy ick `l s`

.icka zrwet
,`xnbd dywnàèéLtxyt`y ,df oica yecig lk oi` `ld - §¦¨

.xcpd zrya `le onf xg`l legz dyecwdy ote`a yicwdl
ok m`e ,dy` iyeciwa s` oicd `ed oky `xnbd d`iady enke

ziixad dzid recn.df oic epcnll dkixv `
,`xnbd zvxznàìàëéøöycgl `l` `ziixad dkxvp `l - Ÿ§¦¨

ote`a mbyøãäcdéalg ok it lr s` ,ycwdd on ea xfgy - §¨©¥
.ea xefgl leki epi`e ,onfd ribdyk ycwdd

,`xnbd dywnàçéðäïàîìøîàc'dðéàúøæBçopgei iax ewlgpy ' ¨¦¨§©§¨©¥¨¤¤
yiwl yixe(.hp oiyecw)oiyeciw dlaiw m` ,dy` iyeciw iabl

.xg`l dycwzpe onfd ribdy mcew da dxfge ,onf xg`l elegiy

.llk xg`d iyeciw elg `le ,'zxfeg dpi`'y yiwl yix zrc
yi ok m`e .miipyd oiyeciwd elge ,'zxfeg'y opgei iax zrce
d`ae ,ycwdd on ea xfgy ote`a zwqer o`k `ziixad mby xnel
iyeciwa epivny enk .lg ycwdde ,dliren ezxfg oi`y epcnll

.dy`
àlàïàîìøîàcy dy` iyeciwa xn`y opgei iaxl -úøæBç ¤¨§©§¨©¤¤

zi`yx-onfd ribdy mcew xg`l dycwzp m`e ,da xefgl
elhazpe ,miipyd oiyeciwd elg ,mipey`xd oiyeciwd elegiy

ok m` ,mipey`xd oiyeciwdéàîàkéà,øîéîìoi`y i`ce ixd ©¦¨§¥©
dler zyecwa yecw `diy xn` m`y xnel `ziixad zpeek
ixdy ,legi ycwddy miyely jeza ea xfge mei miyely xg`l
i`ce `l` ,oiyeciwa enke ,[opgei iaxl] lg epi` ea xfeg m`
ziiyew day ok m`e ,miyely jeza ea xfeg epi`yk xaecny
ezepyl `ziixad dkxved recne ,`hiyt `ed df oicy `xnbd

.dy` iyeciwn ecnll epleki `ld ,ycwda
,`xnbd zvxzneléôàïàîìøîàcíúäxaeqd opgei iaxl - £¦§©§¨©¨¨

`idy dy` iyeciwaúøæBçda dxfg m`e ,oiyeciwd on da ¤¤
mewn lkn ,mipey`xd oiyeciwd milhazn ,xg`l dycwzpeàëä̈¨

ycwda o`k -éðàLxg` ea xefgl leki epi`y opgei iax dcei - ©¦
meyn ,ycwdd lg `l oiicry s` ,yicwdyBúøéîàcyicwdy ©£¦¨

dBábì`idBúøéñîkèBéãäì.`ed `ziixad ly dyecig ixde ©¨©¦§¦¨§¤§
zi`yx `idy dy` iyeciwak `ly ,xefgl leki epi` ycwday

.xefgl
iax ly ewitq z` `ct xa ly epicn heytl dqpn `xnbd
o`ct m` wxy micnl ep` jk ab`e .dy` iyeciw iabl `irye`

:zeyecwe zexfeg ody `ct xa xaeq dvivw mcew envr `ed
áéúéeayi -éaøïéáàáøå÷çöééaøadén÷iptl -éaøcäéîøé ¨¦©¦¨¦§©¦§¨§©¦©¥§©¦¦§§¨

,epnid cenllà÷åíðîðîéaø,äéîøémpnipy dfd onfaeéáúé- §¨§©§¥©¦¦§§¨¨§¥
iaxa wgvi iaxe oia` iax eayiéøîà÷å,mnvr oial mpia exn`e - §¨¨§¥

yìzrcøaàctøîàce evvwiy cr zerihpd z` yicwdaïàãt §©©¨§¨©§¨¨
ody ,dvivwd mcewúBøæBç,úBLãB÷åcr' yicwdyky meyn §§§

odl lirei `ly oeekzd 'evvwiyeidi `l` ,dvivwd mcew oeict
,zeyecw zeidl exfgi mcti elit`e ,evvwiy cr mlerl zeyecw
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xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc mixcp(iyily meil)

èBLôz.`iryed ax ly ewitq z` [`ct xa ly epicn]éòác- ¦§§¨¥
wtzqdyàéòLBä áømc`a ,äMàì úBèeøt ézL ïúBpä,dì øîàå ©©§¨©¥§¥§§¦¨§¨©¨

,jkadhextíBiä éì éLc÷úä úçà,úçàáezxg`d dhexta- §©©¦§©§¦¦©§©©
éLøâàL øçàì éì éLc÷úäCoiyeciwdn jyxb`yk ciny - ¦§©§¦¦§©©¤£¨§¥

mc` leki m`d `ed wtqde ,miycg oiyeciw elegi ,eiykr milgy
.`l e` ,miipyd oiyeciwd elegie ok zeyrl

yiy ,iaxa wgvi axe oia` iax exn` `iryed ax ly df ewitq lr
yicwdl leki mc`y myky ,`ct xa ly epicn dxe`kl ehytl
zexfeg od ixd dvivwd mcew mcti m`e ,'evvwiy cr' zerihp
legie ,dzrn oyicwdl zexyt`d z` el yiy gkene ,zeyecwe
zerihpdy `l` ,lirene lg oeictd ixdy ,oeictd xg` ycwdd

e .oey`xd ycwdd zngn zeyecw zeidl zexfegénð àëämb - ¨¨©¦
oicd `diy xnel yi [`iryed ax ly ewitqa] o`kéLecé÷ eåäc- §¨¦¥

oiyeciwd on epnn yxbzzy xg` ,elegi miipyd oiyeciwdy
[milg i`ceay] mipey`xd.zxg`d dhextd zngn ,

eäa øòzéàxxerzd -äéîøé éaøe ,eäì øîàwgvi axe oia` iaxl ¦§©§©¦¦§§¨¨©§
,iaxaïeúénãî à÷ éàîy dxwn mincn mz` recn -àeä ïàãt ©¨§©¦§¨¨

,[zeyecwe zexfeg ody `ct xa xn` eay] envrìy dxwníeàãt §§¨
íéøçàdyecwd legze ,mpeict lirei `l mixg` me`ct m` mby , £¥¦

,dfl df zencl oi`e ,`ed ok `l .oey`xd eycwd zngn aey
y meynéëäjk -ïðçBé éaø øîàoi`y `ct xa xn`y dn lky , ¨¦¨©©¦¨¨

m` wx df ,zeyecwe zexfeg `l` oilegl ze`vei zerihpdïàãt§¨¨
àeäaeye ,oeictd ixg` ezeyxl zexfeg od f`y ,envrúBøæBç§

.úBLBã÷exn`y ink df ixde ,'evvwiy cr' oyicwdy meyne §
aeyz `l` ,mcti m` lirei `ly yxetna ycwdd zrya

m` la` .aeye aey mdilr legl dyecwdíéøçà íeàãtdcen , §¨£¥¦
y `ct xa mbïéàzerihpdúBLBã÷e úBøæBçme`ct m`y meyn , ¥§§

mlerl myicwdy elit`e ,ezeyxn e`vi xak mixg`cr'-]
mpi`y xg` mdilr dyecw ligdl egka oi` mewn lkn ,['evvwiy

.ely
äMàådlran dyxbzpyk'íéøçà äeàãô'àéîcoeik ,[dnec `id-] §¦¨¦§¨¨£¥¦¨§¨

icke .dnvr zeyxa `l` ,ezeyxa dpi` xak dyxbzpy xg`y
oi`e ,ycwzdl dznkqde dpevx z` jixv ,oiyeciw aey elegiy
oeike .oiyexibd xg` didiy dn lr y`xn oiyeciw ligdl egka
oi`y dcei `ct xa mb ,mixg` de`ctl dnec dyxbzpy dy`y
z` o`kn heytl oi`e .oiyexibd xg` milg miipyd oiyeciwd

.oiyeciwd elireiy `iryed ax ly ewitq

:dinxi iax xn`y weligl sqep xewn d`ian `xnbd
énð øîzéà,dfa xn`p cer -ïðçBé éaø øîà énà éaø øîà,eðL àì ¦§©©¦¨©©¦©¦¨©©¦¨¨Ÿ¨

,zeyecwe zexfeg zerihpde liren oeictd oi`yàlàkàeä ïàãtL ¤¨¤§¨¨
eidiy ycwdd zrya dpzdy i`pzdy meyn ,liren epi` epeicte]
lk aeye aey odilr legz dyecwdy mxeb ,dvivwd cr zeyecw

,[evvwp `ly onfìáàm`íéøçà íeàãtzerihpd z` e`ivede £¨§¨£¥¦
e oilegl ze`vei ode liren mpeict ,oilegl ycwdnúBøæBç ïéà¥§

úBLBã÷eycwd zeyxn e`vi mixg` me`cty oeiky meyne] §
oi`e ,aey meyicwd `l mixg` mze` ixde ,mixg` ly mzeyxl

.[ezeyxa epi`y dn lr dyecw ligdl oey`xd eycwd gka
'mc` ipa oeyl xg` jld mixcpa' ,`ed llke(.hne a"r onwl)epiidc , ¥

.mc` ipa oeyla mzernyn itk eixac zernyn z` miyxtny

äðùî
øãBpäzepdil `lyíiä éãøBiî,mia mibiltnd el`n -øzeî`ed ©¥¦§¥©¨¨

an d`pdäLaiä éáLBé'mid icxei' zeidl mkxc oi`y el`a - §§¥©©¨¨
.zeip`azepdil `ly xcepde,äLaiä éáLBiîøeñàd`pda `ed ¦§¥©©¨¨¨

s`,íiä éãøBiîäLaiä éáLBé ììëa íiä éãøBiLiayei' oeyly- ¦§¥©¨¤§¥©¨¦§¨§¥©©¨¨
oeik ,xcepy drya mia mi`vnpy el` z` s` llek dyaid
icxei' exn`y dny ,dpynd dtiqene .dyail zelrl mteqy

,'midelàk àìel`l dpekd oi` -Bôéì Bkòî ïéëìBäLmei jldny Ÿ§¥¤§¦¥©§¨
,dyail xdn mixfege ,mdipia cg`Løôì BkøcL éîa àlà- ¤¨§¦¤©§§¨¥

.dfa dpynd zpeek z` x`az `xnbde .miwgxnl biltdl

àøîâ
el`k `l' dpynd ixac meiq exn`p dn lr zx`an `xnbd

:dteq lr e` ,dpynd zligz lr m` ,'eke 'etil ekrn oikledy
à÷éà áøc déøa àçà áøå àtt áødn reci `le ,mdipia ewlgp ©¨¨§©©¨§¥§©¦¨

,mdn cg` lk xaqãçmdnàLéøà éðúîixac meiq z` dpey - ©©§¥©¥¨
xcepd' `yixa xn`pd lr 'eke 'mikledd el`k `l' dpynd

,'mid icxeinãçåmdnàôéqà éðúî`tiqa xn`pd lr z`f dpey - §©©§¥©¥¨
.'dyaid iayein xcepd'

:mdixac itl dpynd z` zx`an `xnbd
àLéøà éðúc ïàî,`yixd lr mixacd z` dpeyy in -éëä éðúî ©§¨¥©¥¨©§¥¨¦

,jk dpynd z` dpey -øãBpä'àä ,'äLaé éáLBéa øzeî íiä éãøBiî ©¥¦§¥©¨¨§§¥©¨¨¨
[la`-]íiä éãøBéa`ed mnvr,øeñà,dpynd zniiqn jk lre §§¥©¨¨

å,mda xeq` `edy mid icxeielàk àì §Ÿ§¥
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miwxt dyelya` cenr l sc ± iriax wxtmixcp
'åëå àéòùåä áø éòáã èåùôúð"ä.éùåãé÷ ååäãxg`l" dl xn` mzdc ikid ikc

ycwzzy ezeyxn dzviy "jiyxb`yzeyxn oi`veiy ,evvwpy xg`l `inec epiid -

jixvnc ,ycwd.diict edl.àåä ïàãôxg`l zeyecwe zexfeg - evvwpy mcew ,yicwnd

o`cte xfgc b"r` ,oyicwd `ede li`edc .evvwpy.evvwpy xg`l zeyecwe zexfeg -

.íéøçà íåàãôzexfeg oi` - evvwpy mcew

dzpwy dy`e ,evvwpy xg`l zeyecwednvr

.oiyecw dilr oilg oi` - dnvr zrcn hba

,zeyecwe zexfeg oi`c ,`inc mixg` de`ctkc

.zycewn dpi` inp dy` iabléðúî'.øãåðä
iayein zepdil xzen - mid icxein dpdi `ly

xcepde .dyaid- dyaid iayein zepdiln

iayein inp ody ,mid icxein zepdil xeq`

mid icxei xn`y dne .z`vl oteqy ,od dyaid

mid icxei el`k `l - dyaid iayei llka

jldn `l` mdipia oi`y ,etil ekrn mikledd

iayei llka eedc ,dyail dxdn oi`ae ,cg` mei

.dyaidîâ'.àùéøà éðúî ãç'eke el`k `l

xeq` mid icxei el`k `le.
íéëìåää
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inc mei miylyol `xiaq ded inp `xwirnc :`zyd oiycgnc epiide .dia xcd ivn `lc xnelk

`xwirnc `l` .dlrnl izazky enke ,`hiyt opiywn ikd meync ,heicdl dxiqnk deabl dxin`c

oiycgn `pwqna la` ,heicdl dxiqnn deabl dxin` ith `ticrc ol `xiaq ded `ldxin`c

`dne ."eiykrn"a epiidc ,heicdl dxenb dxiqnk `ipdn "eiykrn" `la elit` deabl

e`dc 'irnymiyly xg`l dwcvl ef rlq" xn

"mei-deabl dxin`c ,dia xcd ivn `lc

l"f `"ayxd la` .inc heicdl dxenb dxiqnk

ikd xn` ikc xyt`c :azk-`ail` ilin ipd

.icka drwt `l minc zyecwc l"qc ,`ct xac

drwt minc zyecwc l"qc iia`e `axl la`

icka-iywzc idpe .dihytk `ziixa inwen

il dnl minc zyecwa ediieexz :`axl-xyt`

,ipzw ef xnel v"`e ef xninl diytp wigcc

edcicl ,jkld .`aeh q"yda dzeekc ogky`ck

heicdl dxiqnk deabl dxin`c idpc xyt`-

la` ,"eiykrn" `la ,`cixb dxiqnk n"d

"eiykrn"c dxiqnk-dpwzy xyt` i`c ,`l

ixd" xne`d edcicl jkld ,dxiqnn dxin` xzei

"mei 'l xg`l dler ef-`zbelte ,ea xefgl leki

l"f `"ayxd .'lyexia `id.èåùôúax irac

.iyeciw eedc p"d 'eke `irye`xn`c ikid ikc

xg`l elld zerihp yicwdl lekiy 'ipzna

`lc b"r` ,ediilr dyecw `liige ,ectiy

xn` ik iyecw iliig p"d - oeict xg` edpiyicw`

dycwe xfg `l dyxiby xg`y t"r` ,"jiyxb`y xg`l".àì.`ed m`cty `l` epyzexfeg ediy `ed oic - ezeyxn e` ycwd zeyxn elld zerihp e`vi `l mlerle ,`ed m`ctc oeikc

ycwdl `"` `zry `iddc oeike ,odn mipey`xd milra zeyx wlzqp mixg` me`cty ciny itl .zeyecwe zexfeg oi` - ezeyxl ok xg` meqipkd 'it` ,mixg` me`ct la` .zeyecwe

liig `l - ezeyxl mixg` meqipkdyk ,inp `zry xza - odilr legiy.äùàå.`inc mixg` de`ctk inp.dilr oilg oiyeciw oi`e ,dzeyxl lrad zeyxn z`vei dyxbzpy ciny itl

lrad zeyxn d`vei dpi`y oeik ef dy` jk ,ectiy xg`l edpiyecw`l ivn ezeyxn e` ycwd zeyxn ze`vei opi`y itl elld zerihpy myky ,`inc `ed o`ctl - dy` ,daxc` :l"we

`l` ,ynn zerihp yicwnc `inec `id `iedc p"d - yi`l dnvr ycwl dy` `ivn i`c ,il `gipe !yxbzzy xg`l elit` dzrn ycwzdl dleki `dzy `ed oica - dnvr zeyxn e`

) oiyeciwc w"ta 'ixn` d"yne ,lrad zeyxl dnvr qipkzy dpnid lk `l - yi`l dy` gwlz ik :dxn` `le "dy` yi` gwi ik" dxn` dxezdy oeik:d sczqxe`n ipixd" `id dxn` i`c (

"jl-yi`d iyecwl znkqn `idy oeikn `l` ,ynn dixaca oi`-oiyecwa oipc ep` oi` jkld .ezeyxl dqipkn lrade ,xwtd ly xack lrad lv` dytp ieyne ,dpevxe dzrc zlhan `id

nlra iable ,lrad cvn `l` ,dy`d cv-o`ctn ,eliigc oiyecw iab hytinl opivn `l d"yne .ezeyxn d`vei oiyexb xg`le ,ezeyxa `id mipey`xd oiyeciwac ,`inc mixg` de`ctk

,`ed o`ctl iiencl `ki`e ,zvwna ezeyxl dnvr zqpkn k"b dy`d `kd `dc ,ixnbl inp inc `lc meyn ,iliig `lc hytnl opivn `l inp mixg` me`ctne .`paizkcke oiinc `lc ,`ed

) "t"r`" wxta zeaezka xn`cn `hytinl `ki` d"t` ,`kd `hiyti` `l oiirac idpc :azk l"f `"ayxde .l"pk .llk `dn `hytnl `kilc epiide:hp sc) oizliknc `xza wxtae .(.et sc(

"yecwz jnn dpgw`ykl jl xken ip`y ef dcy" exiagl xne`l `l` `inc `l `d :ixn`c zi` inp-`di `ly onf `aiy t"r` ,eiykr dyicwdl eciac oeikc meyn ,`nrhe .dycwc

jka ecia zeyx-eiykr dycwl leki `ede li`ed ,dy` iab p"d .ecia zeyxd didiykl dyicwdl `ed dzr leki-dl opihyt `l i`n` k"` :z"ke .onf xg`l k"b dycwl `ed leki

dil `iran d"yne ,dl rci `l dinxi iaxe ,diytpc `xaqn dl xn`wc `ed `li` iax i`dc :l"i ?mzdn-azky ,l"f m"anxd zrc d`xp oke .`zipznne oizipznn `hytinl ivn `lc

zycewnc-epnn dpgwie xg` cil `az m` eilr legiy ycwdd zrya dpzd m` ,zeycwzne zexfeg oi` mixg` me`ctc `kd xn` ik ,jkld .`iddn dil hiytc rnyn-lk la` .ipdn

k"g` ecil d`a elit` ,ipz` `lc `kid-dyicwdl eciay oeike ,eiykr dyicwdl eciay `li` iaxca mzd ip`yc ,ilv` migep mpi`e .l"f eixac el` .xg` dwqt`c oeik ,dyecw dpi`

eiykr-i` dipy dyecw dze`y ,dy` iyecwae zerihpa k"`yn .dyicwdl leki `ed eiykrn s` onf xg`l yicwn `edy envr ycwd eze`y itl .onf xg`l dyicwdl k"b `ed leki

dpey`x dyecw oda qitzn `edy oeiky ,eiykr legzy dl xyt`-oiyexibe diict xg`l epiidc ,inp dry xg`lc xninl `ki` oky oeike ,eiykr legl dipy dyecw dze`l xyt` i`

l"pk .`liig `l.'éðúî.dyaid iayeia xzenzeip`a mid icxei zeidl oilibx oi`y oze`a.éáùåéî.mid icxeia xeq` dyaiyxtnck ,dyail zelrl oteqy ,mia eiykr md 'it`

`xnba `nrh.àìå.etil ekrn mikledd el`ki`w `kid `xnba yxtn.øåñà.oineqa s`,cegla "oi`exd on" l"ld k"`c ,xn`w dngd mi`ex md ediy `l - dng i`exn xn`w ikc

`xnba `zi`ck ,oeekzp oixaere mibc iwet`le ,xn`w mze` d`ex dngdy - dng xkcncn i`ce `l` .dngd k"b oi`ex md oi`exd lk ixdy.øåñà.zeaiy ilraae oigxwaoigxwa xeq`

oal oxryy t"r`e zeaiy ilraae ,xry odl oi`y t"r`.ïéàù.miyp` `l` y`xd ixegy mi`xwp`nrh yxtn `xnba.ïî.micelidxak miclepycleedl oicizra .oiclepa xzen ..

øéúî.micelia s`xq`w o`n` k"` ,oiclepa y"ke :`xnba opikxtexeq` :?ìàøùéá.mizeka xeq`eizaey exwin xity jkld ,eze` oiniiwne zayd lr oieevn mizeke l`xyiy

zezay.éìëåàî.meydy"rl y"rn g"z zpere ,rxfd z` daxn meydy itl ,zay ilila mey lek`l `ed `xfr zepwzn.øåñàå.mizekazezay iaxra mey ilke` inp edpi`c.

éìåòî.l`xyia xeq` milyexioilere zelrl oieevnc.øúåîå.mizekamiler mpi` oieevnc idpc.'îâ.`yix` dl ipz cg`yix`c l"qc .etil ekrn mikledd el`k `l :opzc `dl

`lewle ,i`w.ïéìäã.edpip dyai iayeimid icxei exwin `l - dfl df oiaexw ody etil ekrn epiidc ,`zxet `edd meyn.ãçå.`tiq` dl ipz- yxtl ekxcy in 'it`c ,`xnegle

ix` icin yxit `lcn ,mid icxei llka etil ekrn mikledd elit` inp oke .dyai iayei llkalka xeq` epi`c `xazqnc l"f `"ayxd azke .`xnegl `tiq` dl ipznc o`nk l"iiwe .`y

miyly mcewe ,mei miyly xg`l mid icxein xcepd :edl `irai` inlyexiae .etil ekrn excp zrya cxei didy ina ,inp i` .xicz my cxil libxy ina `l` ,etil ekrn zg` mrt cxiy in

,r"xe l`rnyi 'xc `zbelta dil ilze .mda xzen `die ,dyai iayei edl eedc opilf` xcpd zelg xza e` ,edpip mid icxei `zyde opilf` xcepd zxin` zry xza i` ,dyai iayei eyrp mei

) oizliknc `xza 'ta ibiltc:ht sclrad oi`e ,opilf` dxin` zry xzac xaq r"xe .xtin lrae ,opilf` xcpd zelg xzac xaq l`rnyi 'xc ,"`yp`y xg`l dxifp ipixd" dxn`y dy`a (

`zyd xzac ,dyai iayei eyrp zelg zryay t"r` ,mid icxei eiykr ody oze`a xeq` jkld ,r"xk ol `niiwe .oincewa xtin
opilf`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, כבקשתו יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומה שכותב, אם לשמור שלשת השיעורים גם בשבת ויום טוב, פשיטא שכן הוא ואדרבה, ומה 

שכותב שאין נוהגים לומר תהלים בשבת ויום טוב, אינו כן, ומנהג בכל תפוצות ישראל להרבות בשבת 

ויו"ט באמירת תהלים.

חקוק  ולהיות  עזרא,  בטבילת  זהיר  להיות  צריכים  הידוע,  לעון  תיקון  אודות  שכתב  ובמה 

לפני  לצדקה  לתת  והתפלה,  התורה  באותיות  ולהרבות  המשניות  לימוד  ומהם  תורה,  דברי  בזכרונו 

תפלת שחרית בכל יום חול, ולהתעסק בעניני ללמד ובעניני חינוך על טהרת הקדש, ובעיקר להסיח 

דעתו מכל הענין אפילו מתיקונו עד לאחר הנשואין.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.



קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc mixcp(iyily meil)

èBLôz.`iryed ax ly ewitq z` [`ct xa ly epicn]éòác- ¦§§¨¥
wtzqdyàéòLBä áømc`a ,äMàì úBèeøt ézL ïúBpä,dì øîàå ©©§¨©¥§¥§§¦¨§¨©¨

,jkadhextíBiä éì éLc÷úä úçà,úçàáezxg`d dhexta- §©©¦§©§¦¦©§©©
éLøâàL øçàì éì éLc÷úäCoiyeciwdn jyxb`yk ciny - ¦§©§¦¦§©©¤£¨§¥

mc` leki m`d `ed wtqde ,miycg oiyeciw elegi ,eiykr milgy
.`l e` ,miipyd oiyeciwd elegie ok zeyrl

yiy ,iaxa wgvi axe oia` iax exn` `iryed ax ly df ewitq lr
yicwdl leki mc`y myky ,`ct xa ly epicn dxe`kl ehytl
zexfeg od ixd dvivwd mcew mcti m`e ,'evvwiy cr' zerihp
legie ,dzrn oyicwdl zexyt`d z` el yiy gkene ,zeyecwe
zerihpdy `l` ,lirene lg oeictd ixdy ,oeictd xg` ycwdd

e .oey`xd ycwdd zngn zeyecw zeidl zexfegénð àëämb - ¨¨©¦
oicd `diy xnel yi [`iryed ax ly ewitqa] o`kéLecé÷ eåäc- §¨¦¥

oiyeciwd on epnn yxbzzy xg` ,elegi miipyd oiyeciwdy
[milg i`ceay] mipey`xd.zxg`d dhextd zngn ,

eäa øòzéàxxerzd -äéîøé éaøe ,eäì øîàwgvi axe oia` iaxl ¦§©§©¦¦§§¨¨©§
,iaxaïeúénãî à÷ éàîy dxwn mincn mz` recn -àeä ïàãt ©¨§©¦§¨¨

,[zeyecwe zexfeg ody `ct xa xn` eay] envrìy dxwníeàãt §§¨
íéøçàdyecwd legze ,mpeict lirei `l mixg` me`ct m` mby , £¥¦

,dfl df zencl oi`e ,`ed ok `l .oey`xd eycwd zngn aey
y meynéëäjk -ïðçBé éaø øîàoi`y `ct xa xn`y dn lky , ¨¦¨©©¦¨¨

m` wx df ,zeyecwe zexfeg `l` oilegl ze`vei zerihpdïàãt§¨¨
àeäaeye ,oeictd ixg` ezeyxl zexfeg od f`y ,envrúBøæBç§

.úBLBã÷exn`y ink df ixde ,'evvwiy cr' oyicwdy meyne §
aeyz `l` ,mcti m` lirei `ly yxetna ycwdd zrya

m` la` .aeye aey mdilr legl dyecwdíéøçà íeàãtdcen , §¨£¥¦
y `ct xa mbïéàzerihpdúBLBã÷e úBøæBçme`ct m`y meyn , ¥§§

mlerl myicwdy elit`e ,ezeyxn e`vi xak mixg`cr'-]
mpi`y xg` mdilr dyecw ligdl egka oi` mewn lkn ,['evvwiy

.ely
äMàådlran dyxbzpyk'íéøçà äeàãô'àéîcoeik ,[dnec `id-] §¦¨¦§¨¨£¥¦¨§¨

icke .dnvr zeyxa `l` ,ezeyxa dpi` xak dyxbzpy xg`y
oi`e ,ycwzdl dznkqde dpevx z` jixv ,oiyeciw aey elegiy
oeike .oiyexibd xg` didiy dn lr y`xn oiyeciw ligdl egka
oi`y dcei `ct xa mb ,mixg` de`ctl dnec dyxbzpy dy`y
z` o`kn heytl oi`e .oiyexibd xg` milg miipyd oiyeciwd

.oiyeciwd elireiy `iryed ax ly ewitq

:dinxi iax xn`y weligl sqep xewn d`ian `xnbd
énð øîzéà,dfa xn`p cer -ïðçBé éaø øîà énà éaø øîà,eðL àì ¦§©©¦¨©©¦©¦¨©©¦¨¨Ÿ¨

,zeyecwe zexfeg zerihpde liren oeictd oi`yàlàkàeä ïàãtL ¤¨¤§¨¨
eidiy ycwdd zrya dpzdy i`pzdy meyn ,liren epi` epeicte]
lk aeye aey odilr legz dyecwdy mxeb ,dvivwd cr zeyecw

,[evvwp `ly onfìáàm`íéøçà íeàãtzerihpd z` e`ivede £¨§¨£¥¦
e oilegl ze`vei ode liren mpeict ,oilegl ycwdnúBøæBç ïéà¥§

úBLBã÷eycwd zeyxn e`vi mixg` me`cty oeiky meyne] §
oi`e ,aey meyicwd `l mixg` mze` ixde ,mixg` ly mzeyxl

.[ezeyxa epi`y dn lr dyecw ligdl oey`xd eycwd gka
'mc` ipa oeyl xg` jld mixcpa' ,`ed llke(.hne a"r onwl)epiidc , ¥

.mc` ipa oeyla mzernyn itk eixac zernyn z` miyxtny

äðùî
øãBpäzepdil `lyíiä éãøBiî,mia mibiltnd el`n -øzeî`ed ©¥¦§¥©¨¨

an d`pdäLaiä éáLBé'mid icxei' zeidl mkxc oi`y el`a - §§¥©©¨¨
.zeip`azepdil `ly xcepde,äLaiä éáLBiîøeñàd`pda `ed ¦§¥©©¨¨¨

s`,íiä éãøBiîäLaiä éáLBé ììëa íiä éãøBiLiayei' oeyly- ¦§¥©¨¤§¥©¨¦§¨§¥©©¨¨
oeik ,xcepy drya mia mi`vnpy el` z` s` llek dyaid
icxei' exn`y dny ,dpynd dtiqene .dyail zelrl mteqy

,'midelàk àìel`l dpekd oi` -Bôéì Bkòî ïéëìBäLmei jldny Ÿ§¥¤§¦¥©§¨
,dyail xdn mixfege ,mdipia cg`Løôì BkøcL éîa àlà- ¤¨§¦¤©§§¨¥

.dfa dpynd zpeek z` x`az `xnbde .miwgxnl biltdl

àøîâ
el`k `l' dpynd ixac meiq exn`p dn lr zx`an `xnbd

:dteq lr e` ,dpynd zligz lr m` ,'eke 'etil ekrn oikledy
à÷éà áøc déøa àçà áøå àtt áødn reci `le ,mdipia ewlgp ©¨¨§©©¨§¥§©¦¨

,mdn cg` lk xaqãçmdnàLéøà éðúîixac meiq z` dpey - ©©§¥©¥¨
xcepd' `yixa xn`pd lr 'eke 'mikledd el`k `l' dpynd

,'mid icxeinãçåmdnàôéqà éðúî`tiqa xn`pd lr z`f dpey - §©©§¥©¥¨
.'dyaid iayein xcepd'

:mdixac itl dpynd z` zx`an `xnbd
àLéøà éðúc ïàî,`yixd lr mixacd z` dpeyy in -éëä éðúî ©§¨¥©¥¨©§¥¨¦

,jk dpynd z` dpey -øãBpä'àä ,'äLaé éáLBéa øzeî íiä éãøBiî ©¥¦§¥©¨¨§§¥©¨¨¨
[la`-]íiä éãøBéa`ed mnvr,øeñà,dpynd zniiqn jk lre §§¥©¨¨

å,mda xeq` `edy mid icxeielàk àì §Ÿ§¥
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miwxt dyelya` cenr l sc ± iriax wxtmixcp
'åëå àéòùåä áø éòáã èåùôúð"ä.éùåãé÷ ååäãxg`l" dl xn` mzdc ikid ikc

ycwzzy ezeyxn dzviy "jiyxb`yzeyxn oi`veiy ,evvwpy xg`l `inec epiid -

jixvnc ,ycwd.diict edl.àåä ïàãôxg`l zeyecwe zexfeg - evvwpy mcew ,yicwnd

o`cte xfgc b"r` ,oyicwd `ede li`edc .evvwpy.evvwpy xg`l zeyecwe zexfeg -

.íéøçà íåàãôzexfeg oi` - evvwpy mcew

dzpwy dy`e ,evvwpy xg`l zeyecwednvr

.oiyecw dilr oilg oi` - dnvr zrcn hba

,zeyecwe zexfeg oi`c ,`inc mixg` de`ctkc

.zycewn dpi` inp dy` iabléðúî'.øãåðä
iayein zepdil xzen - mid icxein dpdi `ly

xcepde .dyaid- dyaid iayein zepdiln

iayein inp ody ,mid icxein zepdil xeq`

mid icxei xn`y dne .z`vl oteqy ,od dyaid

mid icxei el`k `l - dyaid iayei llka

jldn `l` mdipia oi`y ,etil ekrn mikledd

iayei llka eedc ,dyail dxdn oi`ae ,cg` mei

.dyaidîâ'.àùéøà éðúî ãç'eke el`k `l

xeq` mid icxei el`k `le.
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inc mei miylyol `xiaq ded inp `xwirnc :`zyd oiycgnc epiide .dia xcd ivn `lc xnelk

`xwirnc `l` .dlrnl izazky enke ,`hiyt opiywn ikd meync ,heicdl dxiqnk deabl dxin`c

oiycgn `pwqna la` ,heicdl dxiqnn deabl dxin` ith `ticrc ol `xiaq ded `ldxin`c

`dne ."eiykrn"a epiidc ,heicdl dxenb dxiqnk `ipdn "eiykrn" `la elit` deabl

e`dc 'irnymiyly xg`l dwcvl ef rlq" xn

"mei-deabl dxin`c ,dia xcd ivn `lc

l"f `"ayxd la` .inc heicdl dxenb dxiqnk

ikd xn` ikc xyt`c :azk-`ail` ilin ipd

.icka drwt `l minc zyecwc l"qc ,`ct xac

drwt minc zyecwc l"qc iia`e `axl la`

icka-iywzc idpe .dihytk `ziixa inwen

il dnl minc zyecwa ediieexz :`axl-xyt`

,ipzw ef xnel v"`e ef xninl diytp wigcc

edcicl ,jkld .`aeh q"yda dzeekc ogky`ck

heicdl dxiqnk deabl dxin`c idpc xyt`-

la` ,"eiykrn" `la ,`cixb dxiqnk n"d

"eiykrn"c dxiqnk-dpwzy xyt` i`c ,`l

ixd" xne`d edcicl jkld ,dxiqnn dxin` xzei

"mei 'l xg`l dler ef-`zbelte ,ea xefgl leki

l"f `"ayxd .'lyexia `id.èåùôúax irac

.iyeciw eedc p"d 'eke `irye`xn`c ikid ikc

xg`l elld zerihp yicwdl lekiy 'ipzna

`lc b"r` ,ediilr dyecw `liige ,ectiy

xn` ik iyecw iliig p"d - oeict xg` edpiyicw`

dycwe xfg `l dyxiby xg`y t"r` ,"jiyxb`y xg`l".àì.`ed m`cty `l` epyzexfeg ediy `ed oic - ezeyxn e` ycwd zeyxn elld zerihp e`vi `l mlerle ,`ed m`ctc oeikc

ycwdl `"` `zry `iddc oeike ,odn mipey`xd milra zeyx wlzqp mixg` me`cty ciny itl .zeyecwe zexfeg oi` - ezeyxl ok xg` meqipkd 'it` ,mixg` me`ct la` .zeyecwe

liig `l - ezeyxl mixg` meqipkdyk ,inp `zry xza - odilr legiy.äùàå.`inc mixg` de`ctk inp.dilr oilg oiyeciw oi`e ,dzeyxl lrad zeyxn z`vei dyxbzpy ciny itl

lrad zeyxn d`vei dpi`y oeik ef dy` jk ,ectiy xg`l edpiyecw`l ivn ezeyxn e` ycwd zeyxn ze`vei opi`y itl elld zerihpy myky ,`inc `ed o`ctl - dy` ,daxc` :l"we

`l` ,ynn zerihp yicwnc `inec `id `iedc p"d - yi`l dnvr ycwl dy` `ivn i`c ,il `gipe !yxbzzy xg`l elit` dzrn ycwzdl dleki `dzy `ed oica - dnvr zeyxn e`

) oiyeciwc w"ta 'ixn` d"yne ,lrad zeyxl dnvr qipkzy dpnid lk `l - yi`l dy` gwlz ik :dxn` `le "dy` yi` gwi ik" dxn` dxezdy oeik:d sczqxe`n ipixd" `id dxn` i`c (

"jl-yi`d iyecwl znkqn `idy oeikn `l` ,ynn dixaca oi`-oiyecwa oipc ep` oi` jkld .ezeyxl dqipkn lrade ,xwtd ly xack lrad lv` dytp ieyne ,dpevxe dzrc zlhan `id

nlra iable ,lrad cvn `l` ,dy`d cv-o`ctn ,eliigc oiyecw iab hytinl opivn `l d"yne .ezeyxn d`vei oiyexb xg`le ,ezeyxa `id mipey`xd oiyeciwac ,`inc mixg` de`ctk

,`ed o`ctl iiencl `ki`e ,zvwna ezeyxl dnvr zqpkn k"b dy`d `kd `dc ,ixnbl inp inc `lc meyn ,iliig `lc hytnl opivn `l inp mixg` me`ctne .`paizkcke oiinc `lc ,`ed

) "t"r`" wxta zeaezka xn`cn `hytinl `ki` d"t` ,`kd `hiyti` `l oiirac idpc :azk l"f `"ayxde .l"pk .llk `dn `hytnl `kilc epiide:hp sc) oizliknc `xza wxtae .(.et sc(

"yecwz jnn dpgw`ykl jl xken ip`y ef dcy" exiagl xne`l `l` `inc `l `d :ixn`c zi` inp-`di `ly onf `aiy t"r` ,eiykr dyicwdl eciac oeikc meyn ,`nrhe .dycwc

jka ecia zeyx-eiykr dycwl leki `ede li`ed ,dy` iab p"d .ecia zeyxd didiykl dyicwdl `ed dzr leki-dl opihyt `l i`n` k"` :z"ke .onf xg`l k"b dycwl `ed leki

dil `iran d"yne ,dl rci `l dinxi iaxe ,diytpc `xaqn dl xn`wc `ed `li` iax i`dc :l"i ?mzdn-azky ,l"f m"anxd zrc d`xp oke .`zipznne oizipznn `hytinl ivn `lc

zycewnc-epnn dpgwie xg` cil `az m` eilr legiy ycwdd zrya dpzd m` ,zeycwzne zexfeg oi` mixg` me`ctc `kd xn` ik ,jkld .`iddn dil hiytc rnyn-lk la` .ipdn

k"g` ecil d`a elit` ,ipz` `lc `kid-dyicwdl eciay oeike ,eiykr dyicwdl eciay `li` iaxca mzd ip`yc ,ilv` migep mpi`e .l"f eixac el` .xg` dwqt`c oeik ,dyecw dpi`

eiykr-i` dipy dyecw dze`y ,dy` iyecwae zerihpa k"`yn .dyicwdl leki `ed eiykrn s` onf xg`l yicwn `edy envr ycwd eze`y itl .onf xg`l dyicwdl k"b `ed leki

dpey`x dyecw oda qitzn `edy oeiky ,eiykr legzy dl xyt`-oiyexibe diict xg`l epiidc ,inp dry xg`lc xninl `ki` oky oeike ,eiykr legl dipy dyecw dze`l xyt` i`

l"pk .`liig `l.'éðúî.dyaid iayeia xzenzeip`a mid icxei zeidl oilibx oi`y oze`a.éáùåéî.mid icxeia xeq` dyaiyxtnck ,dyail zelrl oteqy ,mia eiykr md 'it`

`xnba `nrh.àìå.etil ekrn mikledd el`ki`w `kid `xnba yxtn.øåñà.oineqa s`,cegla "oi`exd on" l"ld k"`c ,xn`w dngd mi`ex md ediy `l - dng i`exn xn`w ikc

`xnba `zi`ck ,oeekzp oixaere mibc iwet`le ,xn`w mze` d`ex dngdy - dng xkcncn i`ce `l` .dngd k"b oi`ex md oi`exd lk ixdy.øåñà.zeaiy ilraae oigxwaoigxwa xeq`

oal oxryy t"r`e zeaiy ilraae ,xry odl oi`y t"r`.ïéàù.miyp` `l` y`xd ixegy mi`xwp`nrh yxtn `xnba.ïî.micelidxak miclepycleedl oicizra .oiclepa xzen ..

øéúî.micelia s`xq`w o`n` k"` ,oiclepa y"ke :`xnba opikxtexeq` :?ìàøùéá.mizeka xeq`eizaey exwin xity jkld ,eze` oiniiwne zayd lr oieevn mizeke l`xyiy

zezay.éìëåàî.meydy"rl y"rn g"z zpere ,rxfd z` daxn meydy itl ,zay ilila mey lek`l `ed `xfr zepwzn.øåñàå.mizekazezay iaxra mey ilke` inp edpi`c.

éìåòî.l`xyia xeq` milyexioilere zelrl oieevnc.øúåîå.mizekamiler mpi` oieevnc idpc.'îâ.`yix` dl ipz cg`yix`c l"qc .etil ekrn mikledd el`k `l :opzc `dl

`lewle ,i`w.ïéìäã.edpip dyai iayeimid icxei exwin `l - dfl df oiaexw ody etil ekrn epiidc ,`zxet `edd meyn.ãçå.`tiq` dl ipz- yxtl ekxcy in 'it`c ,`xnegle

ix` icin yxit `lcn ,mid icxei llka etil ekrn mikledd elit` inp oke .dyai iayei llkalka xeq` epi`c `xazqnc l"f `"ayxd azke .`xnegl `tiq` dl ipznc o`nk l"iiwe .`y

miyly mcewe ,mei miyly xg`l mid icxein xcepd :edl `irai` inlyexiae .etil ekrn excp zrya cxei didy ina ,inp i` .xicz my cxil libxy ina `l` ,etil ekrn zg` mrt cxiy in

,r"xe l`rnyi 'xc `zbelta dil ilze .mda xzen `die ,dyai iayei edl eedc opilf` xcpd zelg xza e` ,edpip mid icxei `zyde opilf` xcepd zxin` zry xza i` ,dyai iayei eyrp mei

) oizliknc `xza 'ta ibiltc:ht sclrad oi`e ,opilf` dxin` zry xzac xaq r"xe .xtin lrae ,opilf` xcpd zelg xzac xaq l`rnyi 'xc ,"`yp`y xg`l dxifp ipixd" dxn`y dy`a (

`zyd xzac ,dyai iayei eyrp zelg zryay t"r` ,mid icxei eiykr ody oze`a xeq` jkld ,r"xk ol `niiwe .oincewa xtin
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.åôéì åëòî íéëìåää.cala xeq`.ùøôì ïëøãù éîî 'éôà àìàoteqe li`ed ,xeq`

.dyaid iayei llka eed - dyail zelrléðúî'.ïéîåñá óà øåñà`l` df oiekzp `lc

.eilr zgxef dngdy inaîâ'.ïéàåøä ïî øîà àìãîxzen did ,ikd xn` eli`c

miay mibc iwet`l ,eilr zgxef dngy inn rnyn - "dng i`exn" xn`cne .oineqa

,oze` d`ex dng oi`y on` irnay oixaere
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ibidp `le ,edpip milecb e`lc oeik ,ipde .xcp

,milecb llka edpzil ikdl - milecb bdpn
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micelid" aizkc dnk ,mlerl e`a xaky
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.íéãåìéá øåñàmicizry oze`a xcepy oeikc

.eclep xaky oze`a envr xq`y y"k - cleedl

ik 'eke miclepd on xcepd s` xne` xi`n iax

.'eke ikid.ïééãò àäåly epiwf dypn 'it`

.mlerl `a `l ediy`iïåùì øçà êìä íéøãðáå
.íãà éðá"oiclep" zexwl mc` ipa ly okxcc

- oiclepd on xcp m`e ,eclep `l oiicry oze`l

.oda xeq`.'åëå äæ ïéåëúð àì à"ëçåoiac
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mil micxeiy el`a edl `irai` inp inlyexiae .c"qa oizliknc `xza 'ta x`azie ,ok oicd

`xnegle ,`hiyt` `le ,`l e` mid icxei llka md m` liihl ick.àìãîilran ipzw

.xryzeaiy ilral - `wec e`l oigxw iabl y`xd ixegyc oeike .llka oigxw elit` ,`nl`

ixegy xn`w ikc ,xn` ikd meyne .`wec e`l inp

ixegya mze` x`zn mc`y mze`l - y`xd

oipnifc meync .miyp` epiidc ,oeekzp y`xd

x`zl xyt` i` ,elbin oipnife oediyix eqkn

,y`xd ilebna `le y`xd iqekna `l mze`

miyp` ly oaexy itl ,y`xd ixegy mi`xwpe

- eqkin mlerlc oeik ,miyp la` .xegy oy`x

oeik ,miphwe .mze` x`zn mc` y`xd iqekna

x`zn mc` y`xd ilebna - elbin mlerlc

mze`.àìå.xq` i`n on `l` miclepa `irain

miceliae miclepa ixy i`.ïîs` xeq` miclepd

.micelia- "micelid on" xn`c idpc opaxl l"qc

,cleedl oicizry mze` epiidc ,miclepd oi`

la` .cgein oeyl `edy ,micelia n"d - llka

eclepy oze` epiidc ,mdipy llek - "miclepd"

ikid ikc xn`e ,inp bilt n"xe .cleedl oicizrye

n xcepcxcep p"d - llka miclepd oi` micelid o

"s`" epiide ,llka micelid oi`y miclepd on

ipzwc`de .'eke jipa ipy dzre dzrn `l` .

eclep xak mixt`e dypn!íéøãðáåxg` jld

.mc` ipa oeyl.opaxe xi`n iax ibilt ikdae

dxez oeyla "miclep"y ikid ikc :ixaq opaxc

oeyla p"d - cleedl oicizre ,xak miclep llek

`tiqa xninl opax ixcdc epiide .mc` ipa

.cleedl ekxcy inn `l` df oeekzp `l :'ipznc

iyxtnw iyextc `l` ,`ed iyily zrc `le

,lka xeq` miclepd on xcepdc ixn`c ,ediinrh

inn `l` oeekzp `ly - ediizlinl `nrh iadiwe

oi`y itl .xaryl oia `adl oia ,cleedl ekxcy

xaryl ,zcgein zg` dpeek df oeyl zernyna

ipa oeylac xaq xi`n iaxe .`wec `adl e` `wec

.cleedl micizr `l` "miclep" exwn `l mc`

oze`a xzenc ecen ediiexzc ,inp miceliae

,mc` ipa oeyl meyn ediinrh - cleedl oicizry

,xak miclep rnync ikid ik dxez oeyla eli`c

inp ikd - "xacna micelid mrd lk" aizkck

"celid oad lk" aizkck ,cleedl micizr rnyn.

é÷åôàì.zetere mibc,mivia oilihn mdy
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אגרות קודש

 ב"ה  יו"ד תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לעורר  כדאי  )ואפשר  בגשמיות  בריאותו  מצב  אודות  כותב  בו  תמוז,  מד'  מכתבו  על  במענה 

אף  וכיו"ב,  קארטיזאן  הידרא  הנקראת  חדשה  בתרופה  דא  בכגון  משתמשים  שיש  על  שלו  הרופא 

שכמובן אין מקרה אחד דומה לחבירו, ורק על הרופא להחליט אם גם במקרה זה מתאים(.

לרפו"ק  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  אזכירו  כבקשתו 

ולרפו"ש.

המשך בעמוד חפח
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,mc` ipa oeyl meyn ediinrh - cleedl oicizry

,xak miclep rnync ikid ik dxez oeyla eli`c

inp ikd - "xacna micelid mrd lk" aizkck

"celid oad lk" aizkck ,cleedl micizr rnyn.

é÷åôàì.zetere mibc,mivia oilihn mdy

on` irna exvzin `le.
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àJà ,eäðéð äLaé éáLBé ïéIäc ,BôéI Bkòî íéëIBää©§¦¥©§¨§¨¥§¥©¨¨¦§¤¨
:éëä éðúî àôéqà éðúîc ïàîe .NøôI ïkøcL énî¦¦¤©§¨§¨¥©§©§¥©¥¨©§¥¨¦

äLaé éáLBiî øãBpä¯eJàa àIå ,íiä éãøBéa øeñà ©¥¦§¥©¨¨¨§§¥©¨§Ÿ§¥
BkøcL éîa eJéôà àJà ,ãáIa BôéI Bkòî íéëIBää©§¦¥©§¨¦§©¤¨£¦§¦¤©§

.÷éIñ äLaiI BôBñå IéàBä ,NøôI'éðúîøãBpä §¨¥¦§©©¨¨¨¥©¥
änçä éàBøî¯äæ ïåekúð àJL ,ïéîeña óà øeñà ¥¥©©¨¨©§¦¤Ÿ¦§©¥¤

.ïúBà äàBø änçäL éîI àJà'îâè"î¯àIcî ¤¨§¦¤©©¨¨¨¦§¨
.íéøaeòå íéâc é÷etàI ,"ïéàBøä ïî" øîà÷'éðúî ¨¨©¦¨¦§©¥¨¦§¨¦

Làøä éøBçMî øãBpä¯,úBáéN éIòáe ïéçø÷a øeñà ©¥¦§¥¨Ÿ¨§¥§¦©£¥¥
"Làøä éøBçL" ïéàø÷ð ïéàL ,íépè÷áe íéLða øzeîe¨§¨¦¦§©¦¤¥¦§¨¦§¥¨Ÿ

.íéLðà àJà'îâ."øòN éIòaî" øîà÷ àIcî ?è"î ¤¨£¨¦¦§¨¨¨©¦©£¥¥¨
Làøä éøBçL ïéàø÷ð ïéàL íépè÷áe íéLða øzeîe"¨§¨¦¦§©¦¤¥¦§¨¦§¥¨Ÿ
eäééLéø eñëéîc ïéðîéæ íéLðà ?è"î ."íéLðà àJà¤¨£¨¦£¨¦¦§¦§¦§¥©§
,eñëéî íIBòI íéLð Iáà ,eäééLéø eJâîc ïéðîéæå§¦§¦¦§©¥©§£¨¨¦§¨¦§

íIBòI íépè÷e.eIâéî'éðúîíéãeIiä ïî øãBpä¯ §©¦§¨¦§©¥¦©§¦
íéãIBpä ïî ,íéãIBpa øzeî¯.íéãeIiä ïî øeñà ¨©¨¦¦©¨¦¨¦©§¦

äæ ïåekúð àI à"ëçå ,íéãeIia óà øézî øéàî 'ø¥¦©¦©©§¦Ÿ¦§©¥¤
.ãIåeäI BkøcL éîa àJà'îâøéàî 'øI¯àIå ¤¨§¦¤©§§¦¨¥¥¦§¨

àøqçéî éøeqç ?øeñà ïànî àJà ,íéãIBð àéòaéî¦¨£¨¨¦¤¨¦©¨©¥¦©§¨
íéãeIiä ïî øãBpä :éðú÷ éëäå¯ïî ,íéãIBpa øzeî §¨¦¨¨¥©¥¦©§¦¨©¨¦¦

íéãIBpä¯øãBpä óà :øîBà øéàî 'ø .íéãeIia øeñà ©¨¦¨©§¦¥¦¥©©¥
íéãeIiä ïî øãBðc éëéä ék ,íéãeIia øzeî íéãIBpä ïî¦©¨¦¨©§¦¦¥¦§¥¦©§¦
àøîéîI :ééaàI àtt áø déI øîà .íéãIBpa øzeî¨©¨¦£©¥©©¨§©©¥§¥§¨
éðá éðL" äzòî àJà ?òîLî ïãIééúîc íéãIBðcE §¨¦§¦§©§¨©§©¤¨¥©¨§¥¨¤

àJàå ?àeä ïãIééúéàc ð"ä "íéøöî õøàa EI íéãIBpä©¨¦§§¤¤¦§©¦§¦§©§¨§¤¨
éàî¯ïá äpä" áéúëc äzòî àJà ?òîLî eãéIééc ©§¦¦©§©¤¨¥©¨¦§¦¦¥¥

àäå ?äåäc éîð éëä "BîL eäiLàé ãåc úéáI ãIBð¨§¥¨¦Ÿ¦¨§¨¦©¦©£¨§¨
.íãà éða ïBLI øçà CJä íéøãðáe ,éëä òîLîe éëä òîLî ,àJà !àa àI äMðî ïééãò£©¦§©¤Ÿ¨¤¨©§©¨¦©§©¨¦¦§¨¦©¥©©§§¥¨¨

éàî é÷etàI ."ãIåeäI BkøcL énî àJà äæ ïéekúð àI à"ëçå¯.úBôBòå íéâc é÷etàI Ÿ¦§©¥¤¤¨¦¦¤©§§¦¨¥§©¥©§©¥¨¦§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc mixcp(iyily meil)

,Bôéì Bkòî íéëìBääoeik xzen `ed mdayïéìäc[el`y-]éáLBé ©§¦¥©§¨§¨¥§¥
eäðéð äLaéiayeil miaygp mdipiay xvwd wgxnd zngny - ©¨¨¦§

,mid icxei `le dyaiàlàwxLøôì ïkøcL énî`ed miwgxnl ¤¨¦¦¤©§¨§¨¥
.mid icxei miaygp md wxy ,xeq`

àôéqà éðúîc ïàîelr dpynd meiq z` dpeyy in eli`e - ©§©§¥©¥¨
,`tiqdéëä éðúî,jk dpynd z` dpey -äLaé éáLBiî øãBpä' ©§¥¨¦©¥¦§¥©¨¨

øeñàs`,'íiä éãøBéaexn`y dny ,dpynd dtiqen jk lre ¨§§¥©¨
,mid icxeia s` xeq` `edyãáìa Bôéì Bkòî íéëìBää elàa àìå'§Ÿ§¥©§¦¥©§¨¦§¨

,xq`pLøôì BkøcL éîa eléôà àlà,xeq` `ed mda mb miwgxnl ¤¨£¦§¦¤©§§¨¥
dyaid iayei mi`xwp md s`y÷éìñ äLaéì BôBñå ìéàBäoeik - ¦§§©¨¨¨¦

.dyail zelrl mteqy

äðùî
øãBpäzepdil `ly,änçä éàBøîøeñàd`pdaïéîeña óà-mb ©¥¥¥©©¨¨©§¦

,dngd z` mi`ex mpi` mdy s`e mixeernLokäæ ïåekúð àl ¤Ÿ¦§©¥¤
'dngd i`ex' exne`aàlàïúBà äàBø änçäL éîìdngdy el`l- ¤¨§¦¤©©¨¨¨

.llka mixeerd s`e ,mdilr zgxef

àøîâ
ezpeeky miyxtn 'dngd i`ex' xne`d dnl zxxan `xnbd

:llka mixeer s`e ,'dngl mi`xp'
àîòè éàî`le ,mze` d`ex dngdy el`l ezpeeky miyxtn ©©§¨

,`xnbd zx`ane .mixeer hrnl `ae dngd z` mi`ex mdy el`l
,'ïéàBøä ïî' øîà÷ àìcîz` mi`exy el`l ezpeek m` ,xnelk ¦§Ÿ¨¨©¦¨¦

recne ,mzq 'oi`exd on' xnel el did ,mixeer hrnle dngd
i`ce `l` .dngd z` mb mi`ex mi`exd lk `ld ,'dng' siqed
.mixeerd z` hrnl oiekzp `le ,mze` d`ex dngdy inl ezpeek

`l`é÷etàìexcpn hrnl -íéâcíéøaeòåmi`xp mpi` mdy §©¥¨¦§¨¦
.mn` irna miqekn mixaerd s`e ,mina miqekn mibcdy ,dngl

äðùî
øãBpäzepdil `lyøeñà ,Làøä éøBçMîzepdil elïéçø÷as`e ©¥¦§¥¨Ÿ¨§¥§¦

,xriy mdl oi`y it lrúBáéN éìòaemxryy it lr s`e mipwf - ©£¥¥¥
d.oialez`f znerløzeîd`pdaíépè÷áe íéLðamxryy s`e ¨§¨¦¦§©¦

,xegy oiicríéLðà àlà Làøä éøBçL ïéàø÷ð ïéàLiepikd - ¤¥¦§¨¦§¥¨Ÿ¤¨£¨¦
,miphwe miypl `le ,milecb miyp`l wx jiiy 'y`xd ixegy'

.jenqa `xnba x`eanke

àøîâ
:migxwa xeq` `ed dn iptn zxxan `xnbd

àîòè éàîs`e ,migxwa xeq` `ed ixd y`xd ixegyn xcepdy ©©§¨
.xriy mdl oi`y it lr,`xnbd zx`aneøîà÷ àìcîyxetna ¦§Ÿ¨¨©

,'øòN éìòaî'ezpeeka oi`y gken ,oigxw hrnn i`cea df oeyly ¦©£¥¥¨
.oigxwd z` hrnl

migxwa s` xeq` `ed 'y`xd ixegy'n xcepdy ,dpyna epipy
,mipwfeàlà 'Làøä éøBçL' ïéàø÷ð ïéàL ,íépè÷áe íéLða øzeîe¨§¨¦¦§©¦¤¥¦§¨¦§¥¨Ÿ¤¨
íéLðà:milecb £¨¦

,`xnbd zl`eyàîòè éàîixegy' mi`xwp milecb miyp` wxy ©©§¨
,zx`ane .'y`xdíéLðàmilecbïéðîéæå eäééLéø eqkéîc ïéðîéæ £¨¦¦§¦§¦©¥©§§¦§¦

eäééLéø elbîc,dqekn my`xy minrt -jkle ,dlebn minrte §¦©¥©§
mipkn `l` ,'y`xd iqekn' e` 'y`xd ilebn' mzepkl jiiy `l

.xegy mxry miyp`d aexy meyn ,'y`xd ixegy' mze`ìáà£¨
eqkéî íìBòì íéLðmze` mipkn jkle ,dqekn cinz my`x - ¨¦§¨¦©

,'y`xd iqekn'elbéî íìBòì íépè÷emipkne dlebn cinz my`x - §©¦§¨¦©
ezpeek i`ce 'y`xd ixegy' xn`yk ok m`e .'y`xd ilebn' mze`

.milecb miyp`l wx

äðùî
øãBpäd`pdíéãBliä ïî,on dpdp ipi`y mpew xn`y oebk ©¥¦©¦¦

,micelidíéãìBpa øzeî,cizra cleeiy inn zepdil el xzen - ¨©¨¦
d`pd xcepde .eclep xaky el` ezernyn 'miceli' oeylyïî¦

,íéãìBpäíéãBliä ïî øeñàxaky el`n elit` zepdil el xeq` - ©¨¦¨¦©¦¦
el` z` mbe cleedl micizrd z` mb llek 'miclep' oeyly ,eclep

.eclep xakyøéàî éaøe ,wlegíéãBlia óà øézîeclepy el`a - ©¦¥¦©¦©©¦¦
.xak,íéøîBà íéîëçåel` on s` xeq`y mdixacl mrh mipzep - ©£¨¦§¦

y meyn ,eclep xakyäæ ïåekúð àìmicizrl 'miclep' xn`y Ÿ¦§©¥¤
,eclep xaky el` z` hrnle `wec cleedlàlàdna ezpeek ¤¨

- 'miclep' xn`yãìååäì BkøcL éîaly jxca mlerl `ay inl - §¦¤©§§¦¨¥
.`xnba x`eanke ,dcil

àøîâ
s`' xzen miclepd on xcepdy xi`n iax ixac z` zx`an `xnbd

:'micelia
,`xnbd zl`eyøéàî éaøìel`a - 'micelia s`' xzeny xn`y §©¦¥¦

y rnyne ,eclepyíéãìBð àéòaéî àìåxzeny xnel jxev oi` - §Ÿ¦©§¨¨¦
zen `edy jk m`e ,cleedl micizramdipya xøeñà ïànî àlà¤¨¦©¨

.envr xeq`l xcp `ed ok in lr -
wx xzen miclepd on xcepd xi`n iax itly ,`xnbd daiyn

e ,xeq` ok` `ed cleedl micizra j` ,eclep xaky el`aéøeqç©¥
éðz÷ éëäå àøqçéî'dxqg' eli`k dpynd oeyl -,daezk `id jke ¦©§¨§¨¦¨¨¥

íéãìBpa øzeî ,íéãBliä ïî øãBpäxcepde .cleedl micizra -ïî ©¥¦©¦¦¨©¨¦¦
íéãBlia øeñà ,íéãìBpäe .eclep xaky el`a elit` -øéàî éaø ©¨¦¨©¦¦©¦¥¦

,mdipya xeq` miclepd on xcepdy xaeqd `nw `pz lr wleg
eøîBàyíéãBlia øzeî íéãìBpä ïî øãBpä óà,eclep xaky el`a- ¥©©¥¦©¨¦¨©¦¦

éëéä ékenke -íéãìBpa øzeî íéãBliä ïî øãBðcmicizra - ¦¥¦§¥¦©¦¦¨©¨¦
.xak eclepy el`a wx xeq`e cleedl

ezernyn 'miclep' oeyly xaeqd xi`n iax lr dywn `xnbd
:cleedl micizrd

déì øîàFl`y -'íéãìBð'c àøîéîì ,éiaàì àtt áøïãìééúîc ¨©¥¨©¨¨§©©¥§¥§¨§¨¦§¦§©§¨
òîLî`weec rnyn 'miclep' oeyly [xi`n iaxl] xn`p m`d - ©§©

,cleedl micizrdäzòî àlàsqeil epia` awri xn`ykepaéðL' ¤¨¥©¨§¥
éðaE[mixt`e dypn-]'íéøöî õøàa Eì íéãìBpäénð éëä , ¨¤©¨¦§§¤¤¦§©¦¨¦©¦

àeä ïãìééúéàc,cizra ecleeiy 'miclepd' yexitd o`k mb m`d - §¦§©§¨
.okl mcew xak eclep mixt`e dypn `lde

:ipy cvl zl`eyy jka ,`tt ax ly ezl`y z` dgec `xnbd
,éàî àlàåxnel jpevxòîLî [eãìéúéàc] eãéìéécoeyly - §¤¨©§©¦§¦§§¦©§©

,eclep xaky el` rnyn 'miclep'äzòî àlàáéúëc(a bi '` mikln) ¤¨¥©¨¦§¦
'BîL eäiLàé ,ãåc úéáì ãìBð ïá äpä',äåäc énð éëädfa mb m`d- ¦¥¥¨§¥¨¦Ÿ¦¨§¨¦©¦©£¨

,clep xaky 'clep' yxtl lkepàa àì äMðî ïééãò àäåelit` - §¨£©¦§©¤Ÿ¨
ediy`i ly epiwf didy dypn.clep `l oiicr

,`xnbd zniiqneàlàok`y ,miweqtdn gikedl oi`y i`ce ¤¨
'miclep' dxez ly oeylaéëä òîLîe éëä òîLîxaky el` oia - ©§©¨¦©§©¨¦

,cleedl micizrd oiae eclepemewn lkníéøãðáxcep mc`yk - ¦§¨¦
,'miclepd on'ì øçà Cläíãà éða ïBLdxezdy dnl ezpeek oi` - ©¥©©§§¥¨¨

.'miclep' zepkl mc` ipa milibxy dnl `l` ,'miclep' z`xew
ipa oeyl `nw `pz zrcly ,xi`n iaxe `nw `pz ewlgp dfae
micizrd el` lr wx xi`n iax zrcle ,mdipy lr `ed mc`

.cleedl
xaky el`a oia xeq` miclepd on xcepd minkgly ,dpyna epipy

,zniiqn dpynde .cleedl micizra oiae eclepíéîëçåmipzep ©£¨¦
e mdixacl mrhäæ ïéekúð àì ,íéøîBàmiclep' xn`yz` hrnl ' §¦Ÿ¦§©¥¤

,eclep xaky el`àlàenvr z` xicdl ,ezpeekîlkBkøcL én ¤¨¦¦¤©§
ãìåeäì,`xnbd zxxan :dcil ly jxca mlerl `ay in -zrcl §¦¨¥

ekxcy inn' envr xicdl 'miclep'd on xcepd zpeeky minkg
,'cleedléàî é÷etàì,zx`ane .hrnl oiekzd `ed in z` - §©¥©

`id ezpeeky,úBôBòå íéâc é÷etàìmlerl mi`a mpi` md oky §©¥¨¦§
.m`d ici lr zlhend dvian mirwea md `l` ,dcil ly jxca
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc mixcp(iriax meil)

äðùî
øãBpäzepdil `lya øeñà ,úaL éúáBMîd`pdnøeñàå ,ìàøNé ©¥¦§¥©¨¨§¦§¨¥§¨

mbíéúeëaxcepd .zaya mizaey md s`yíeL éìëBàîilila §¦¥§¥
,zezaya øeñàn d`pdå ,ìàøNéokíéúeëa øeñàmd s`y ¨§¦§¨¥§¨§¦

.l`xyik mey milke`xcepdíéìLeøé éìBòîmilerdn - ¥¥§¨©¦
,lbxa milyexila øeñàn d`pd,ìàøNé,íéúeëa øzeîeoeikn ¨§¦§¨¥¨§¦

.mifixb xdl `l` milyexil miler mpi` mizekdy

àøîâ
,'zay izaey'n xcepd ly eixac zernyn iabl zxxan `xnbd
dze` miniiwn mpi`y s`e dilr mieevnd el`l ezpeek m`

:dilr mieevn mpi` m` s`e dze` miniiwnd el`l e` ,lreta
éàîexn`a xcepd zpeek,'úaL éúáBL'úaL éîéi÷nî àîéìéà- ©§¥©¨¦¥¨¦§©§¥©¨

m` s`e lreta zay miniiwny in lkn xecpl ezpeeky xn`p m`
ok m` ,dilr mieevn mpi`íéúeëa àéøéà éàîdazk dn iptn - ©¦§¨§¦

`ld ,'mizekae l`xyia xeq`' dpyndeléôàaíéáëBk éãáBò £¦§¥¨¦
zaya mizaeyyénðdzid ok m`e ,xeq` didiy ie`x mda mb - ©¦

.'diniiwna xeq`' aezkl dpynd dkixvàlàezpeek oi`y i`ce ¤¨
wx `l` ,lreta mizaeyd lkn envr xecil,úaMä ìò íéåeönî¦§¦©©©¨

.jk lr deevn `ed oi` zay xney `ed m` s` iebe
,`xnbd dywnéëä éà,devnd lr mieevnd on xecpl ezpeeky ¦¨¦

àôéñ àîéà,dpynd seq z` xn`z -'xcepdøeñà íéìLeøé éìBòî ¥¨¥¨¥¥§¨©¦¨
,'íéúeëa øzeîe ìàøNéa,mieevnd el`n xecil xcepd zpeek m`e §¦§¨¥¨§¦

éànà,mizeka `ed xzeneäðéð íéåeöî àäåmde lbxl zelrl ©©§¨§¦¦§
.miler mpi`y s` excp llka

,`xnbd zayiinéðz÷ äNBòå äåeöî ,éiaà øîà`id xcepd zpeek - ¨©©©¥§¤§¤¨¨¥
deevny inl,jkle .miiwn mbe ,xacd lrén÷ éáa ézøúaàúé- §©§¥¨¥©©§¨

zay izaeyn xcep epiid ,dpynd ly mipey`xd mipicd ipya
,mey ilke`n xcepeïéåeöî íéúeëå ìàøNéjk lr mdås`ïéNBò- ¦§¨¥§¦§¦§¦

d j` ,excp llka md okle ,miniiwnéãáòc àeää ,íéáëBk éãáBò- §¥¨¦©§¨§¥
md ,miniiwny el`ïéåeöî íðéàå ïéNBòllka `l md okle ,jk lr ¦§¥¨§¦

xcepa ok oi`y dn .xcpdïéåeöî ìàøNé ,íéìLeøé éìBòazelrl md §¥§¨©¦¦§¨¥§¦
,ïéNBòåj` ,excp llka md okl ,milyexil miler mdyíéúek §¦¦
ïéåeöîïéNBò íðéàåminiiwn mpi` j` ,zelrl mieevn mdy s`y- §¦§¥¨¦

.excp llka mpi` md jk meyne ,maeig z`

äðùî
xne`d'çð éðáì äðäð éðéàL íðB÷',ìàøNéa øzeî ,e`vi mdy itl ¨¤¥¦¤¡¤¦§¥Ÿ©¨§¦§¨¥

,'mdxa` ipa' mi`xwpe 'gp ipa' llkn,íéáëBk éãáBòa øeñàålky §¨§§¥¨¦
.gp ly eipan md zene`d

àøîâ
,`xnbd zl`ey÷éôð éî ìàøNéå-e`vi m`d,çð éða ììkî`ld §¦§¨¥¦¨¦¦§¨§¥Ÿ©

.mda xzen `ed dnle ei`v`vn md mb,zvxzneLc÷éàc ïåék¥¨§¦©©
íäøáà,`ed jexa yecwdl ycwzp mdxa`y oeikn -ìò eø÷úéà ©§¨¨¦§§©

déîLl`xyi miqgiizn -ipa' `le ,mdxa` ipa mi`xwpe eixg` §¥
.'gp

äðùî
mpew xne`díäøáà òøæì äðäð éðéàLøeñà ,`edìàøNéamdy ¤¥¦¤¡¤§¤©©§¨¨¨§¦§¨¥
,jk mi`xwp,íéáëBk éãáBòa øzeîemdy eiyre l`rnyi ipaa s`e ¨§§¥¨¦

.eny lr mi`xwp mpi` mdy oeik ,mdxa` rxf

àøîâ
,`xnbd zl`eyìàòîLé àkéàäårecne ,mdxa` rxfn `edy §¨¦¨¦§¨¥

xeq` epi`e miakek icaerd lka `ed xzen mdxa` rxfn xcepd

,zvxzne .mil`rnyia'òøæ Eì àøwé ÷çöéá ék'(ai `k ziy`xa) ¦§¦§¨¦¨¥§¨©
áéúk`xwp didi `ed wgviy mdxa`l `ed jexa yecwd xn`y - §¦

.'mdxa` rxf' aygp epi` l`rnyi jkle ,jny lr
,aey `xnbd dywneåNò àkéàäåaygpd wgvi ly epa `edy §¨¦¨¥¨

,zvxzne .ea xeq` epi` dnle ,'mdxa` rxf'lìk àìå '÷çöéa'§¦§¨§Ÿ¨
,÷çöé`le z"ia ztqeza 'wgvia ik' weqta aezky dfn ,xnelk ¦§¨

ly erxf aygp wgvi ly erxfn wlg wxy fnxl `a df ,'wgvi ik'
.ei`v`ve eiyr z` hrnle ,mdxa`

äðùî
mpew xne`d'ìàøNiî äðäð éðéàL'øúBéa ç÷Bì ,zepwl el xzen - ¤¥¦¤¡¤¦¦§¨¥¥©§¥

,xigndn xzei mlyn m` wx l`xyinúBçôa øëBîeel xzen- ¥§¨
wx l`xyil xeknlepi` jkay ,xigndn zegt el minlyn m`

.mdn dpdp
mpew xn` m`eéì ïéðäð ìàøNiL,ipnn epdi `l l`xyiy -ç÷Bì ¤¦§¨¥¤¡¦¦¥©

øúBéa øëBîe úBçôa`ed m` wx l`xyi mr xegql el xzen - §¨¥§¥
,xigndn xzeia xeknie xigndn zegta dpwimpi` md jkay

,epnn mipdpj`Bì ïéòîBL ïéàåxegql enikqiy mc` ipa oi` - §¥§¦
.lefa el xeknle xweia epnn zepwl ,mpenn z` ciqtdle ezi`

mpew xn` m`eïäå ïäì äðäð éðéàLéì-l`xyin dpdi `l ip` ¤¥¦¤¡¤¨¤§¥¦
,ipnn epdi `l l`xyieäðäéíéáëBk éãáBòìmr xegql el xeq` - ¥¨¤§§¥¨¦

.miakek icaer mr wx `l` ,llk l`xyi

àøîâ
`rivn ,[dwfg-] `tixg :dxegq ly mipin dyly mpyi

.[drexb dxegq-] dit` lr inxce ,[zrvenn-]
.[mivtew daxd-] dwfg dyixc eilr yiy gwn - '`tixg `piaf'
dpdp xkend oi` libxd exigna xknp `edyk s` ,dfk gwn
`vni `ed lwae ,utgd lr mipew witqn yiy oeik ,llk dpewdn
lk mr j` .eywean z` `vny dpdp dpewd wx `l` ,xg` dpew
`piaf' .dpewd `le dpdpy `ed xkend ,xzeia xknp `ed xy`k df
gwn .dlibx dyixc eilr yiy xnelk ,rvenn gwn - '`rivn
,mipdp dpewd mbe xkend mb libxd exigna xknp `ed xy`k ,dfk
xy`k j` .dpwy utga dpdp dpewde ,laiwy minca dpdp xkend
wx `l` ,dxikndn d`pd xkenl oi` eieeyn zegta xknp `ed
,d`pd dpewl oi` eieeyn xzeia xknp `ed xy`ke ,dpdp dpewd
eilr oi`y gwn - 'dit` lr inxc `piaf' .dpdp xkend wx `l`
oi` libxd exigna xknp `edyk s` ,dfk gwn .llk mivtew
`ed xkende ,xg` xken `vni lway oeik ,xkendn dpdp gweld
`ed xy`k df lk mr j` .xg` gwel `vni lwa `ly oeik dpdpy

.xkend `le dpdpy `ed dpewd ,zegta xknp
`xnbddfi`a `xnbd x`az df it lre ,l`eny xn`y oic d`ian

:dpyna xaecn gwn beq
ïneàä ïî éìk ç÷Blä ,ìàeîL øîà[xveid-]Bøwáì-m`y ,ewcal ¨©§¥©¥©§¦¦¨¨§©§

,one`l edxifgi oexqg ea `vni m`e ,einc el mlyie egwi dti `ed
ñðàðåutgd,Bãéa,qpe`a epnn ca`y e` xaype ecin ltpy oebk §¤¡©§¨
áéiçlky meyn oiqpe`a aiigy l`eyk `edy oeik ,jk lr mlyl ©¨

.ely d`pd
,oiqpe`a aiig gweldy xne` l`enyy jkn ,`xnbd zx`an

àéä ç÷Bì úàðä øáñ÷ àîìàmixkenyky xaeq `edy gken - ©§¨¨¨©£¨©¥©¦
ly d`pd lky aygp jkle ,xkend `le dpdpy `ed dpewd ,utg

.oiqpe`a aiige gweld
:dpyndn l`eny lr dywn `xnbd

ïðzxne`d ,epizpyna epipy -øëBî ,ìàøNiî äðäð éðéàLwx §©¤¥¦¤¡¤¦¦§¨¥¥
úBçôa,`xnbd zwiicne .dpewdn dpdp epi` jkay ,xigndnìáà §¨£¨

àì äåLa äåL,`xnbd dywne .leki epi` libxd xigna xeknl - ¨¤§¨¤Ÿ
àéä ç÷Bì úàðä éàå`ed dpewd dxiknay l`eny ixack m`e - §¦£¨©¥©¦
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המשך בעמוד מב

miwxt dyelya` cenr `l sc ± iriax wxtmixcp
éðúî'.úáù éúáåùîoixnyny oze`n.zay.íéúåëá øåñàoixnyn ok enk ody

.zay.íåùä éìëåàî.zay ilila.ìàøùéá øåñàmey lek`l oilibx l`xyic

)w"aat.oiniiwny dper iptn ,(xy`" :xn`ck ,rxfd mdl daxne zay axrl zay axrn

"ezra ozi eixt-zay axrl zay axrn odizehn oiynynd minkg icinlz el`

)zeaezkaq:.(.íéúåëá øåñàåmilke` inp mdy

.zay ilila mey.íéúåëá øúåîåopi` ody

.mifixb xdl `l` milyexil oiler'îâ'éôà
.éîð íéåâ.oda xeq` `di zay oixnyn i`

.àìà"zay izaey" i`n-oieevnc oze`lr

,l`xyi epiidc ,zaydlr oieevn od mizeke

t"r` ,mieb la` .mixb ody iptn ,zayd

oixnynyzay-.oieevn opi`íéúåëá øúåîå
.åäðéð ïéååöî àä éàîàå.milyexil zelrl inp

.ééáà øîà àìà"zay izaeyn" i`n-deevn

.ipzw dyere.àúééî÷ éáá éúøúázaya.meye

.ïéùåòå ïéååöî íéúåëå ìàøùé.oda xeq`eíéåâå
.ïéååöî ïðéà ìáà éãáò.xzen jkitléìåòã êäá

ïéååöî íéúåë ïéùåòå ïéååöî ìàøùé íéìùåøé
.ïéùåò ïðéàå.oda xzen ikdléðúî'éðéàù

.çð éðáì äðäðlky ,gp ipa lkn dpdi `ly

.gp ipan e`vi mlerdîâ'ùã÷éàã ïåéë
.íäøáà.d"awd ly ewlga.åø÷úéàlr l`xyi

.gp ipa my lr `le ,mdxa`c dinyàëéà àä
.ìàòîùé.miebd on `ede ,`ed mdxa` rxfc

.òøæ êì àø÷érxf eze`ae.xcpw.÷çöé ìë àìå
zene`a xzen ikdl ,wgvi rxf `xwp epi` eyre

.mlerdéðúî'ç÷åì ìàøùéî äðäð éðéàù
.úåçôá íäì øëåîå øúéá ïäî,lefa ,xnelk

.odn dpdp epi`y `vnpe.ìàøùéùedi `l

oi` `zydc ,xweia odl xken - epnn oipdp

.epnn oipdp.åì ïéòîåù ïéàåmc` `vni `ly

xken excp liayay ,df xaca el rney `diy

.xweia epnn gwie lefa el'îâéìë ç÷åìä
.åø÷áì ïîåàä úéáî,einc el ozi dti m`

e`l m`e-enk ,eilk el xifgiy.zikekf ilk

ñðàðå.åãéî.el mlyl gwel aiig ,xaypy

àîìà.àéä ç÷åì úàðäegwna gwell d`pdc

diytp ipwne xnbc ,aiig jkld .xken lyn xzei

xky `yepk iede ,exwal egipny d`pd `idda

.oiqpe`a aiigzpe.äåùá äåù ìáàleki epi`

,utg dpewd ,`id gwel z`pd c"q i`e .[xeknl]

xkend z`pd `le-`di inp deya dey 'it`

deya dey rnync oizipznc ,uixz !gwel z`pd `l` xken z`pd ied `lc ,xeknl leki

.`l.äéôà ìò éîøã àðéáæázgpeny ink el dnece ,`piaf dilr uitw `lc `yia `wqir

dxkenyk eiykre .eipt lrdeya dey-xken jkld ,gwel z`pd `le `id xken z`pd

deya dey la` .zegta-.`l.àùéø àîéà,inp ikd :dpin opiwiice ,xzeia gwel :`iddc

deya dey la`-xken z`pd i`c ,ied gwel z`pd `nl` .gwel epi` ,`l-dey elit`

dil zil izk`c ,odn gwil leki ikdae ,gwel z`pd `le `id xken z`pd inp deya

.ipiaf edpda d`pd.éì ïéðäð ìàøùéù íðå÷ àôéñ àîéà ãåòål`xyi edi `ly ,xnelk

ipnn il oipdp-.`l deya dey la` ,xzia xkene zegta gwelìò éîøã àðéáæá éàå
.äåùá äåù åìéôà äéôà.`id gwel z`pd `le xkend z`pd `dc ,xeknl leki `di inp.àôéøç àðéáæá àôéñdxegqauitwc`piaf dlrz`pd `le gwel z`pd ied deya deyc ,

.xweia xken jkld ,xken.éîð äåùá äåù åìéôà!epnn dpdp jd `di `le ,xken z`pd `le `id gwel z`pd `dc ,xicnd gwel `di
'éðúî
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'éôà.inp mixkpmixkpd lk llka ediy ick "zayd iniiwna xeq`" ipznl l"d ,xnelk

mizaeyd.øîà.ipzw dyere deevn iia`oiyere oieevn `l` eixac llka oi`y ,xnelk.

éúøúá.`ziinwoiyere oieevn mizeke l`xyi - mey zlik`e zay zziay epiidc.

'éðúî.l`xyia xzen gp ipal dpdp ipi`y mpewoeik ,edpip gp ipa inp l`xyic b"r`e

`le ,diny lr exwi` - epia` mdxa` ycwzi`c

gp my lr.éðéàùxeq` mdxa` rxfl dpdp

.mlerd zene`a xzene l`xyiaipa 'it`c

'tnck ,mdxa` rxf exwin `l eyre l`rnyi

`xnba.éðéàù.xzia gwel l`xyil dpdpick

gwel `edy dna mdn dpdi `ly.øëåîå
.zegta.xken `edy dna mdn dpdi `ly ick

,`zrivn `piafa `xnba dl opinwen oizipznc

dey xknp `edy lk xkene gwel z`pd `ki`c

`wec - ixy xziae zegtac 'ixn` ike .deya

b"d ikac ,l`xyin dpdi `ly envr lr xq`yk

envr lr xq` i` la` .ediipin ipdzn `l

xeq` miz`na dpn dey gwl 'it` ,mdiqkp

mdiqkp lr lg xak excpy ,egwnn zepdl.

ìàøùéù.il mipdplr ez`pd xq`y ,xnelk

l`xyi.ç÷åìoirney oi`e xzia xkene zegta

.ell`xyil xeknle gwil dpwz el oi` ,xnelk

ick ,xzeia mdl xeknie zegta gwi k"` `l`

mc` ipa el oirney oi` la` .epnn epdi `ly

,el oirney i` :iqxbc zi`e .mpenn ciqtdl

ikd e`la la` ,el mirney m` :xnelk .wixiga

.excp xg`l dpwy miqkpa 'it`e ,`zpwz dil zil

`a `ly xac xqe` mc` oi`c l"iiwc b"r`c

yexita xqe`yk ilin ipd - exiag lr mlerl

zexit e` lwc zexitk ,mlerl `a `ly xac

epi`y - "jilr iqkp" xne`a p"` ,zepwl cizry

,dry dze`a el didy miqkp oze`a `l` xeq`

dteb `ide ,enc oilecbkc meyn oditelga p"`

) "mitzeyd" wxta onwl ol `irai`.fn scla` .(

d`pda `xeqi`c oeik ,exiag lr ez`pd xqe`a

mlera dizi` `d edi`e ,`ilz dicic-`vnp

o`kn xg`l dpwy miqkp mixcenl xekni m`y

deya dey-xeq` jkld ,oze` dpdn `ed ixd.

éðéàù.mlerd zene`l dpdi il mde mdl dpdp

ikdc oeik `niz `lc ,l"nw `dc :l"f `"xd azk

ik dil dede ,excpa cenrl el xyt` i` - xcp

) "oixzen el`e" wxta lirl xn`c `idd.eh sc:(

"mini dyly oyi` `ly dreay"-eze` oikn

.`lc l"nw ,`ed ea cenrl xyt` i`y xacc xzl`l dpdic `nip inp ikde .xzl`l oyie

el dwegx dpwz `idy t"r` ,mixkpa `zpwz `ki`c oeik.'îâilk gweld l`eny xn`

.`id gwel z`pd aiig ecia qp`pe xbzd on) "dpitqd" 'ta mzd opinwe`.gt a"aiviwca (

ogwll dvx m`y ,gwelc dizrc `knq jkld ,dinc-oky oeike ,ecia zeyxd-aiig

d`pd lkc meync ,l`enyk( dil dede ,xkenl `le `id gwell d`pd lk gwnac .oiqpe`a

iviwca `wec l`enyc `dc iyextl yg `l `kdc idpe .oiqpe`a aiig ely
dinc
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'éðúîúaL éúáBMî øãBpä¯øeñàå IàøNéa øeñà ©¥¦§¥©¨¨§¦§¨¥§¨
íeL éIëBàî ,íéúeëa¯,íéúeëa øeñàå IàøNéa øeñà §¦¥§¥¨§¦§¨¥§¨§¦

.íéúeëa øzeîe IàøNéa øeñà íéILeøé éIBòî'îâéàî ¥¥§¨©¦¨§¦§¨¥¨§¦©
àéøéà éàî úaL éîéi÷nî àîéIéà ?"úaL éúáBL"§¥©¨¦¥¨¦§©§¥©¨©¦§¨
.úaMä Iò íéeeönî àJà !éîð íéBb eJéôà ?íéúeëa§¦£¦¦©¦¤¨¦§¦©©©¨

íéILeøé éIBòî :àôéñ àîéà éëä éà¯IàøNéa øeñà ¦¨¦¥¨¥¨¥¥§¨©¦¨§¦§¨¥
:ééaà øîà !eäðéð íéeeöî àäå ?éànà ,íéúeëa øzeîe¨§¦©©§¨§¦¦§£©©©¥

àúéén÷ éáa ézøúa .éðú÷ äNBòå äeeöî¯íéúeëå IàøNé §¤§¤¨¨¥§©§¥¨¥©©§¨¦§¨¥§¦
éãáòc àeää ,íéBb ,ïéNBòå ïéeeöî¯.ïéeeöî íðéàå ïéNBò §¦§¦¦©§¨§¥¦§¥¨§¦

"íéILeøé éIBò"a¯ïéeeöî íéúek ,ïéNBòå ïéeeöî IàøNé §¥§¨©¦¦§¨¥§¦§¦¦§¦
.ïéNBò íðéàå'éðúî"çð éðáI äðäð éðéàL íðB÷"¯ §¥¨¦¨¤¥¦¤¡¤¦§¥Ÿ©

.íIBòä úBneàa øeñàå IàøNéa øzeî'îâéî IàøNéå ¨§¦§¨¥§¨§¨¨§¦§¨¥¦
Iò eø÷úéà íäøáà Lcwéàc ïåék ?çð éða IIkî ÷éôð̈¥¦§©§¥Ÿ©¥¨§¦©©©§¨¨¦§§©

.déîL'éðúî"íäøáà òøæI äðäð éðéàL"¯øeñà §¥¤¥¦¤¡¤§¤©©§¨¨¨
.íIBòä úBneàa øzeîe IàøNéa'îâ!IàòîLé àkéàäå §¦§¨¥¨§¨¨§¨¦¨¦§¨¥

"÷çöéa" !åNò àkéàäå .áéúk "òøæ EI àøwé ÷çöéá ék"¦§¦§¨¦¨¥§¨©§¦§¨¦¨¥¨§¦§¨
¯àIå.÷çöé Ik'éðúî"IàøNiî äðäð éðéàL"¯ç÷BI §Ÿ¨¦§¨¤¥¦¤¡¤¦¦§¨¥¥©

"éI ïéðäð IàøNiL" .úBçôa øëBîe øúBéa¯úBçôa ç÷BI §¥¥§¨¤¦§¨¥¤¡¦¦¥©§¨
"éI ïäå ïäI äðäð éðéàL" .BI ïéòîBL ïéàå ,øúBéa øëBîe¥§¥§¥§¦¤¥¦¤¡¤¨¤§¥¦

¯.íIBòä úBneàI äðäé'îâéIk ç÷BJä :IàeîL øîà ¥¨¤§¨¨¨©§¥©¥©§¦
Bãéa ñðàðå BøwáI ïneàä ïî¯:øáñ÷ àîIà .áéiç ¦¨¨§©§§¤¡©§¨©¨©§¨¨¨©

"IàøNiî äðäð éðéàL" :ïðz .àéä ç÷BI úàðä¯øëBî £¨©¥©¦§©¤¥¦¤¡¤¦¦§¨¥¥
äåLa äåL Iáà ,úBçôa¯àéä ç÷BI úàðä éàå .àI §¨£¨¨¤§¨¤Ÿ§¦£¨©¥©¦

íà .détà Iò éîøc àðéáæa 'éðúî !äåLa äåL eJéôà£¦¨¤§¨¤©§¦¦§¦¨¦§¦©©¥¦
:àôéñ àîéà ,ãBòå !øúBéa ç÷BI :àLéø àîéà ïk¥¥¨¥¨¥©§¥§¥¨¥¨

"éI ïéðäð IàøNiL"¯éàå .øúBéa øëBîe [úBçôa ç÷BI] ¤¦§¨¥¤¡¦¦¥©§¨¥§¥§¦
détà Iò éîøc àðéáæa¯àðéáæa àôéñ !äåLa äåL eJéôà ¦§¦¨¦§¦©©¥£¦¨¤§¨¤¥¨¦§¦¨

àJà !äåLa äåL eJéôà ?úBçôa ç÷BI ,éëä éà .àôéøç£¦¨¦¨¦¥©§¨£¦¨¤§¨¤¤¨
'éðúî
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קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc mixcp(iriax meil)

äðùî
øãBpäzepdil `lya øeñà ,úaL éúáBMîd`pdnøeñàå ,ìàøNé ©¥¦§¥©¨¨§¦§¨¥§¨

mbíéúeëaxcepd .zaya mizaey md s`yíeL éìëBàîilila §¦¥§¥
,zezaya øeñàn d`pdå ,ìàøNéokíéúeëa øeñàmd s`y ¨§¦§¨¥§¨§¦

.l`xyik mey milke`xcepdíéìLeøé éìBòîmilerdn - ¥¥§¨©¦
,lbxa milyexila øeñàn d`pd,ìàøNé,íéúeëa øzeîeoeikn ¨§¦§¨¥¨§¦

.mifixb xdl `l` milyexil miler mpi` mizekdy

àøîâ
,'zay izaey'n xcepd ly eixac zernyn iabl zxxan `xnbd
dze` miniiwn mpi`y s`e dilr mieevnd el`l ezpeek m`

:dilr mieevn mpi` m` s`e dze` miniiwnd el`l e` ,lreta
éàîexn`a xcepd zpeek,'úaL éúáBL'úaL éîéi÷nî àîéìéà- ©§¥©¨¦¥¨¦§©§¥©¨

m` s`e lreta zay miniiwny in lkn xecpl ezpeeky xn`p m`
ok m` ,dilr mieevn mpi`íéúeëa àéøéà éàîdazk dn iptn - ©¦§¨§¦

`ld ,'mizekae l`xyia xeq`' dpyndeléôàaíéáëBk éãáBò £¦§¥¨¦
zaya mizaeyyénðdzid ok m`e ,xeq` didiy ie`x mda mb - ©¦

.'diniiwna xeq`' aezkl dpynd dkixvàlàezpeek oi`y i`ce ¤¨
wx `l` ,lreta mizaeyd lkn envr xecil,úaMä ìò íéåeönî¦§¦©©©¨

.jk lr deevn `ed oi` zay xney `ed m` s` iebe
,`xnbd dywnéëä éà,devnd lr mieevnd on xecpl ezpeeky ¦¨¦

àôéñ àîéà,dpynd seq z` xn`z -'xcepdøeñà íéìLeøé éìBòî ¥¨¥¨¥¥§¨©¦¨
,'íéúeëa øzeîe ìàøNéa,mieevnd el`n xecil xcepd zpeek m`e §¦§¨¥¨§¦

éànà,mizeka `ed xzeneäðéð íéåeöî àäåmde lbxl zelrl ©©§¨§¦¦§
.miler mpi`y s` excp llka

,`xnbd zayiinéðz÷ äNBòå äåeöî ,éiaà øîà`id xcepd zpeek - ¨©©©¥§¤§¤¨¨¥
deevny inl,jkle .miiwn mbe ,xacd lrén÷ éáa ézøúaàúé- §©§¥¨¥©©§¨

zay izaeyn xcep epiid ,dpynd ly mipey`xd mipicd ipya
,mey ilke`n xcepeïéåeöî íéúeëå ìàøNéjk lr mdås`ïéNBò- ¦§¨¥§¦§¦§¦

d j` ,excp llka md okle ,miniiwnéãáòc àeää ,íéáëBk éãáBò- §¥¨¦©§¨§¥
md ,miniiwny el`ïéåeöî íðéàå ïéNBòllka `l md okle ,jk lr ¦§¥¨§¦

xcepa ok oi`y dn .xcpdïéåeöî ìàøNé ,íéìLeøé éìBòazelrl md §¥§¨©¦¦§¨¥§¦
,ïéNBòåj` ,excp llka md okl ,milyexil miler mdyíéúek §¦¦
ïéåeöîïéNBò íðéàåminiiwn mpi` j` ,zelrl mieevn mdy s`y- §¦§¥¨¦

.excp llka mpi` md jk meyne ,maeig z`

äðùî
xne`d'çð éðáì äðäð éðéàL íðB÷',ìàøNéa øzeî ,e`vi mdy itl ¨¤¥¦¤¡¤¦§¥Ÿ©¨§¦§¨¥

,'mdxa` ipa' mi`xwpe 'gp ipa' llkn,íéáëBk éãáBòa øeñàålky §¨§§¥¨¦
.gp ly eipan md zene`d

àøîâ
,`xnbd zl`ey÷éôð éî ìàøNéå-e`vi m`d,çð éða ììkî`ld §¦§¨¥¦¨¦¦§¨§¥Ÿ©

.mda xzen `ed dnle ei`v`vn md mb,zvxzneLc÷éàc ïåék¥¨§¦©©
íäøáà,`ed jexa yecwdl ycwzp mdxa`y oeikn -ìò eø÷úéà ©§¨¨¦§§©

déîLl`xyi miqgiizn -ipa' `le ,mdxa` ipa mi`xwpe eixg` §¥
.'gp

äðùî
mpew xne`díäøáà òøæì äðäð éðéàLøeñà ,`edìàøNéamdy ¤¥¦¤¡¤§¤©©§¨¨¨§¦§¨¥
,jk mi`xwp,íéáëBk éãáBòa øzeîemdy eiyre l`rnyi ipaa s`e ¨§§¥¨¦

.eny lr mi`xwp mpi` mdy oeik ,mdxa` rxf

àøîâ
,`xnbd zl`eyìàòîLé àkéàäårecne ,mdxa` rxfn `edy §¨¦¨¦§¨¥

xeq` epi`e miakek icaerd lka `ed xzen mdxa` rxfn xcepd

,zvxzne .mil`rnyia'òøæ Eì àøwé ÷çöéá ék'(ai `k ziy`xa) ¦§¦§¨¦¨¥§¨©
áéúk`xwp didi `ed wgviy mdxa`l `ed jexa yecwd xn`y - §¦

.'mdxa` rxf' aygp epi` l`rnyi jkle ,jny lr
,aey `xnbd dywneåNò àkéàäåaygpd wgvi ly epa `edy §¨¦¨¥¨

,zvxzne .ea xeq` epi` dnle ,'mdxa` rxf'lìk àìå '÷çöéa'§¦§¨§Ÿ¨
,÷çöé`le z"ia ztqeza 'wgvia ik' weqta aezky dfn ,xnelk ¦§¨

ly erxf aygp wgvi ly erxfn wlg wxy fnxl `a df ,'wgvi ik'
.ei`v`ve eiyr z` hrnle ,mdxa`

äðùî
mpew xne`d'ìàøNiî äðäð éðéàL'øúBéa ç÷Bì ,zepwl el xzen - ¤¥¦¤¡¤¦¦§¨¥¥©§¥

,xigndn xzei mlyn m` wx l`xyinúBçôa øëBîeel xzen- ¥§¨
wx l`xyil xeknlepi` jkay ,xigndn zegt el minlyn m`

.mdn dpdp
mpew xn` m`eéì ïéðäð ìàøNiL,ipnn epdi `l l`xyiy -ç÷Bì ¤¦§¨¥¤¡¦¦¥©

øúBéa øëBîe úBçôa`ed m` wx l`xyi mr xegql el xzen - §¨¥§¥
,xigndn xzeia xeknie xigndn zegta dpwimpi` md jkay

,epnn mipdpj`Bì ïéòîBL ïéàåxegql enikqiy mc` ipa oi` - §¥§¦
.lefa el xeknle xweia epnn zepwl ,mpenn z` ciqtdle ezi`

mpew xn` m`eïäå ïäì äðäð éðéàLéì-l`xyin dpdi `l ip` ¤¥¦¤¡¤¨¤§¥¦
,ipnn epdi `l l`xyieäðäéíéáëBk éãáBòìmr xegql el xeq` - ¥¨¤§§¥¨¦

.miakek icaer mr wx `l` ,llk l`xyi

àøîâ
`rivn ,[dwfg-] `tixg :dxegq ly mipin dyly mpyi

.[drexb dxegq-] dit` lr inxce ,[zrvenn-]
.[mivtew daxd-] dwfg dyixc eilr yiy gwn - '`tixg `piaf'
dpdp xkend oi` libxd exigna xknp `edyk s` ,dfk gwn
`vni `ed lwae ,utgd lr mipew witqn yiy oeik ,llk dpewdn
lk mr j` .eywean z` `vny dpdp dpewd wx `l` ,xg` dpew
`piaf' .dpewd `le dpdpy `ed xkend ,xzeia xknp `ed xy`k df
gwn .dlibx dyixc eilr yiy xnelk ,rvenn gwn - '`rivn
,mipdp dpewd mbe xkend mb libxd exigna xknp `ed xy`k ,dfk
xy`k j` .dpwy utga dpdp dpewde ,laiwy minca dpdp xkend
wx `l` ,dxikndn d`pd xkenl oi` eieeyn zegta xknp `ed
,d`pd dpewl oi` eieeyn xzeia xknp `ed xy`ke ,dpdp dpewd
eilr oi`y gwn - 'dit` lr inxc `piaf' .dpdp xkend wx `l`
oi` libxd exigna xknp `edyk s` ,dfk gwn .llk mivtew
`ed xkende ,xg` xken `vni lway oeik ,xkendn dpdp gweld
`ed xy`k df lk mr j` .xg` gwel `vni lwa `ly oeik dpdpy

.xkend `le dpdpy `ed dpewd ,zegta xknp
`xnbddfi`a `xnbd x`az df it lre ,l`eny xn`y oic d`ian

:dpyna xaecn gwn beq
ïneàä ïî éìk ç÷Blä ,ìàeîL øîà[xveid-]Bøwáì-m`y ,ewcal ¨©§¥©¥©§¦¦¨¨§©§

,one`l edxifgi oexqg ea `vni m`e ,einc el mlyie egwi dti `ed
ñðàðåutgd,Bãéa,qpe`a epnn ca`y e` xaype ecin ltpy oebk §¤¡©§¨
áéiçlky meyn oiqpe`a aiigy l`eyk `edy oeik ,jk lr mlyl ©¨

.ely d`pd
,oiqpe`a aiig gweldy xne` l`enyy jkn ,`xnbd zx`an

àéä ç÷Bì úàðä øáñ÷ àîìàmixkenyky xaeq `edy gken - ©§¨¨¨©£¨©¥©¦
ly d`pd lky aygp jkle ,xkend `le dpdpy `ed dpewd ,utg

.oiqpe`a aiige gweld
:dpyndn l`eny lr dywn `xnbd

ïðzxne`d ,epizpyna epipy -øëBî ,ìàøNiî äðäð éðéàLwx §©¤¥¦¤¡¤¦¦§¨¥¥
úBçôa,`xnbd zwiicne .dpewdn dpdp epi` jkay ,xigndnìáà §¨£¨

àì äåLa äåL,`xnbd dywne .leki epi` libxd xigna xeknl - ¨¤§¨¤Ÿ
àéä ç÷Bì úàðä éàå`ed dpewd dxiknay l`eny ixack m`e - §¦£¨©¥©¦
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miwxt dyelya` cenr `l sc ± iriax wxtmixcp
éðúî'.úáù éúáåùîoixnyny oze`n.zay.íéúåëá øåñàoixnyn ok enk ody

.zay.íåùä éìëåàî.zay ilila.ìàøùéá øåñàmey lek`l oilibx l`xyic

)w"aat.oiniiwny dper iptn ,(xy`" :xn`ck ,rxfd mdl daxne zay axrl zay axrn

"ezra ozi eixt-zay axrl zay axrn odizehn oiynynd minkg icinlz el`

)zeaezkaq:.(.íéúåëá øåñàåmilke` inp mdy

.zay ilila mey.íéúåëá øúåîåopi` ody

.mifixb xdl `l` milyexil oiler'îâ'éôà
.éîð íéåâ.oda xeq` `di zay oixnyn i`

.àìà"zay izaey" i`n-oieevnc oze`lr

,l`xyi epiidc ,zaydlr oieevn od mizeke

t"r` ,mieb la` .mixb ody iptn ,zayd

oixnynyzay-.oieevn opi`íéúåëá øúåîå
.åäðéð ïéååöî àä éàîàå.milyexil zelrl inp

.ééáà øîà àìà"zay izaeyn" i`n-deevn

.ipzw dyere.àúééî÷ éáá éúøúázaya.meye

.ïéùåòå ïéååöî íéúåëå ìàøùé.oda xeq`eíéåâå
.ïéååöî ïðéà ìáà éãáò.xzen jkitléìåòã êäá

ïéååöî íéúåë ïéùåòå ïéååöî ìàøùé íéìùåøé
.ïéùåò ïðéàå.oda xzen ikdléðúî'éðéàù

.çð éðáì äðäðlky ,gp ipa lkn dpdi `ly

.gp ipan e`vi mlerdîâ'ùã÷éàã ïåéë
.íäøáà.d"awd ly ewlga.åø÷úéàlr l`xyi

.gp ipa my lr `le ,mdxa`c dinyàëéà àä
.ìàòîùé.miebd on `ede ,`ed mdxa` rxfc

.òøæ êì àø÷érxf eze`ae.xcpw.÷çöé ìë àìå
zene`a xzen ikdl ,wgvi rxf `xwp epi` eyre

.mlerdéðúî'ç÷åì ìàøùéî äðäð éðéàù
.úåçôá íäì øëåîå øúéá ïäî,lefa ,xnelk

.odn dpdp epi`y `vnpe.ìàøùéùedi `l

oi` `zydc ,xweia odl xken - epnn oipdp

.epnn oipdp.åì ïéòîåù ïéàåmc` `vni `ly

xken excp liayay ,df xaca el rney `diy

.xweia epnn gwie lefa el'îâéìë ç÷åìä
.åø÷áì ïîåàä úéáî,einc el ozi dti m`

e`l m`e-enk ,eilk el xifgiy.zikekf ilk

ñðàðå.åãéî.el mlyl gwel aiig ,xaypy

àîìà.àéä ç÷åì úàðäegwna gwell d`pdc

diytp ipwne xnbc ,aiig jkld .xken lyn xzei

xky `yepk iede ,exwal egipny d`pd `idda

.oiqpe`a aiigzpe.äåùá äåù ìáàleki epi`

,utg dpewd ,`id gwel z`pd c"q i`e .[xeknl]

xkend z`pd `le-`di inp deya dey 'it`

deya dey rnync oizipznc ,uixz !gwel z`pd `l` xken z`pd ied `lc ,xeknl leki

.`l.äéôà ìò éîøã àðéáæázgpeny ink el dnece ,`piaf dilr uitw `lc `yia `wqir

dxkenyk eiykre .eipt lrdeya dey-xken jkld ,gwel z`pd `le `id xken z`pd

deya dey la` .zegta-.`l.àùéø àîéà,inp ikd :dpin opiwiice ,xzeia gwel :`iddc

deya dey la`-xken z`pd i`c ,ied gwel z`pd `nl` .gwel epi` ,`l-dey elit`

dil zil izk`c ,odn gwil leki ikdae ,gwel z`pd `le `id xken z`pd inp deya

.ipiaf edpda d`pd.éì ïéðäð ìàøùéù íðå÷ àôéñ àîéà ãåòål`xyi edi `ly ,xnelk

ipnn il oipdp-.`l deya dey la` ,xzia xkene zegta gwelìò éîøã àðéáæá éàå
.äåùá äåù åìéôà äéôà.`id gwel z`pd `le xkend z`pd `dc ,xeknl leki `di inp.àôéøç àðéáæá àôéñdxegqauitwc`piaf dlrz`pd `le gwel z`pd ied deya deyc ,

.xweia xken jkld ,xken.éîð äåùá äåù åìéôà!epnn dpdp jd `di `le ,xken z`pd `le `id gwel z`pd `dc ,xicnd gwel `di
'éðúî
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'éôà.inp mixkpmixkpd lk llka ediy ick "zayd iniiwna xeq`" ipznl l"d ,xnelk

mizaeyd.øîà.ipzw dyere deevn iia`oiyere oieevn `l` eixac llka oi`y ,xnelk.

éúøúá.`ziinwoiyere oieevn mizeke l`xyi - mey zlik`e zay zziay epiidc.

'éðúî.l`xyia xzen gp ipal dpdp ipi`y mpewoeik ,edpip gp ipa inp l`xyic b"r`e

`le ,diny lr exwi` - epia` mdxa` ycwzi`c

gp my lr.éðéàùxeq` mdxa` rxfl dpdp

.mlerd zene`a xzene l`xyiaipa 'it`c

'tnck ,mdxa` rxf exwin `l eyre l`rnyi

`xnba.éðéàù.xzia gwel l`xyil dpdpick

gwel `edy dna mdn dpdi `ly.øëåîå
.zegta.xken `edy dna mdn dpdi `ly ick

,`zrivn `piafa `xnba dl opinwen oizipznc

dey xknp `edy lk xkene gwel z`pd `ki`c

`wec - ixy xziae zegtac 'ixn` ike .deya

b"d ikac ,l`xyin dpdi `ly envr lr xq`yk

envr lr xq` i` la` .ediipin ipdzn `l

xeq` miz`na dpn dey gwl 'it` ,mdiqkp

mdiqkp lr lg xak excpy ,egwnn zepdl.

ìàøùéù.il mipdplr ez`pd xq`y ,xnelk

l`xyi.ç÷åìoirney oi`e xzia xkene zegta

.ell`xyil xeknle gwil dpwz el oi` ,xnelk

ick ,xzeia mdl xeknie zegta gwi k"` `l`

mc` ipa el oirney oi` la` .epnn epdi `ly

,el oirney i` :iqxbc zi`e .mpenn ciqtdl

ikd e`la la` ,el mirney m` :xnelk .wixiga

.excp xg`l dpwy miqkpa 'it`e ,`zpwz dil zil

`a `ly xac xqe` mc` oi`c l"iiwc b"r`c

yexita xqe`yk ilin ipd - exiag lr mlerl

zexit e` lwc zexitk ,mlerl `a `ly xac

epi`y - "jilr iqkp" xne`a p"` ,zepwl cizry

,dry dze`a el didy miqkp oze`a `l` xeq`

dteb `ide ,enc oilecbkc meyn oditelga p"`

) "mitzeyd" wxta onwl ol `irai`.fn scla` .(

d`pda `xeqi`c oeik ,exiag lr ez`pd xqe`a

mlera dizi` `d edi`e ,`ilz dicic-`vnp

o`kn xg`l dpwy miqkp mixcenl xekni m`y

deya dey-xeq` jkld ,oze` dpdn `ed ixd.

éðéàù.mlerd zene`l dpdi il mde mdl dpdp

ikdc oeik `niz `lc ,l"nw `dc :l"f `"xd azk

ik dil dede ,excpa cenrl el xyt` i` - xcp

) "oixzen el`e" wxta lirl xn`c `idd.eh sc:(

"mini dyly oyi` `ly dreay"-eze` oikn

.`lc l"nw ,`ed ea cenrl xyt` i`y xacc xzl`l dpdic `nip inp ikde .xzl`l oyie

el dwegx dpwz `idy t"r` ,mixkpa `zpwz `ki`c oeik.'îâilk gweld l`eny xn`

.`id gwel z`pd aiig ecia qp`pe xbzd on) "dpitqd" 'ta mzd opinwe`.gt a"aiviwca (

ogwll dvx m`y ,gwelc dizrc `knq jkld ,dinc-oky oeike ,ecia zeyxd-aiig

d`pd lkc meync ,l`enyk( dil dede ,xkenl `le `id gwell d`pd lk gwnac .oiqpe`a

iviwca `wec l`enyc `dc iyextl yg `l `kdc idpe .oiqpe`a aiig ely
dinc
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'éðúîúaL éúáBMî øãBpä¯øeñàå IàøNéa øeñà ©¥¦§¥©¨¨§¦§¨¥§¨
íeL éIëBàî ,íéúeëa¯,íéúeëa øeñàå IàøNéa øeñà §¦¥§¥¨§¦§¨¥§¨§¦

.íéúeëa øzeîe IàøNéa øeñà íéILeøé éIBòî'îâéàî ¥¥§¨©¦¨§¦§¨¥¨§¦©
àéøéà éàî úaL éîéi÷nî àîéIéà ?"úaL éúáBL"§¥©¨¦¥¨¦§©§¥©¨©¦§¨
.úaMä Iò íéeeönî àJà !éîð íéBb eJéôà ?íéúeëa§¦£¦¦©¦¤¨¦§¦©©©¨

íéILeøé éIBòî :àôéñ àîéà éëä éà¯IàøNéa øeñà ¦¨¦¥¨¥¨¥¥§¨©¦¨§¦§¨¥
:ééaà øîà !eäðéð íéeeöî àäå ?éànà ,íéúeëa øzeîe¨§¦©©§¨§¦¦§£©©©¥

àúéén÷ éáa ézøúa .éðú÷ äNBòå äeeöî¯íéúeëå IàøNé §¤§¤¨¨¥§©§¥¨¥©©§¨¦§¨¥§¦
éãáòc àeää ,íéBb ,ïéNBòå ïéeeöî¯.ïéeeöî íðéàå ïéNBò §¦§¦¦©§¨§¥¦§¥¨§¦

"íéILeøé éIBò"a¯ïéeeöî íéúek ,ïéNBòå ïéeeöî IàøNé §¥§¨©¦¦§¨¥§¦§¦¦§¦
.ïéNBò íðéàå'éðúî"çð éðáI äðäð éðéàL íðB÷"¯ §¥¨¦¨¤¥¦¤¡¤¦§¥Ÿ©

.íIBòä úBneàa øeñàå IàøNéa øzeî'îâéî IàøNéå ¨§¦§¨¥§¨§¨¨§¦§¨¥¦
Iò eø÷úéà íäøáà Lcwéàc ïåék ?çð éða IIkî ÷éôð̈¥¦§©§¥Ÿ©¥¨§¦©©©§¨¨¦§§©

.déîL'éðúî"íäøáà òøæI äðäð éðéàL"¯øeñà §¥¤¥¦¤¡¤§¤©©§¨¨¨
.íIBòä úBneàa øzeîe IàøNéa'îâ!IàòîLé àkéàäå §¦§¨¥¨§¨¨§¨¦¨¦§¨¥

"÷çöéa" !åNò àkéàäå .áéúk "òøæ EI àøwé ÷çöéá ék"¦§¦§¨¦¨¥§¨©§¦§¨¦¨¥¨§¦§¨
¯àIå.÷çöé Ik'éðúî"IàøNiî äðäð éðéàL"¯ç÷BI §Ÿ¨¦§¨¤¥¦¤¡¤¦¦§¨¥¥©

"éI ïéðäð IàøNiL" .úBçôa øëBîe øúBéa¯úBçôa ç÷BI §¥¥§¨¤¦§¨¥¤¡¦¦¥©§¨
"éI ïäå ïäI äðäð éðéàL" .BI ïéòîBL ïéàå ,øúBéa øëBîe¥§¥§¥§¦¤¥¦¤¡¤¨¤§¥¦

¯.íIBòä úBneàI äðäé'îâéIk ç÷BJä :IàeîL øîà ¥¨¤§¨¨¨©§¥©¥©§¦
Bãéa ñðàðå BøwáI ïneàä ïî¯:øáñ÷ àîIà .áéiç ¦¨¨§©§§¤¡©§¨©¨©§¨¨¨©

"IàøNiî äðäð éðéàL" :ïðz .àéä ç÷BI úàðä¯øëBî £¨©¥©¦§©¤¥¦¤¡¤¦¦§¨¥¥
äåLa äåL Iáà ,úBçôa¯àéä ç÷BI úàðä éàå .àI §¨£¨¨¤§¨¤Ÿ§¦£¨©¥©¦

íà .détà Iò éîøc àðéáæa 'éðúî !äåLa äåL eJéôà£¦¨¤§¨¤©§¦¦§¦¨¦§¦©©¥¦
:àôéñ àîéà ,ãBòå !øúBéa ç÷BI :àLéø àîéà ïk¥¥¨¥¨¥©§¥§¥¨¥¨

"éI ïéðäð IàøNiL"¯éàå .øúBéa øëBîe [úBçôa ç÷BI] ¤¦§¨¥¤¡¦¦¥©§¨¥§¥§¦
détà Iò éîøc àðéáæa¯àðéáæa àôéñ !äåLa äåL eJéôà ¦§¦¨¦§¦©©¥£¦¨¤§¨¤¥¨¦§¦¨

àJà !äåLa äåL eJéôà ?úBçôa ç÷BI ,éëä éà .àôéøç£¦¨¦¨¦¥©§¨£¦¨¤§¨¤¤¨
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קפד
miwxt dyelyaa cenr `l sc ± iriax wxtmixcp

.àòöéî àðéáæá 'éðúîdey ,jkitl .dit` lr `inxc `piaf `le `tixg `piaf ied `lc

deya-.gwel z`pd ied oipnife xken z`pd ied oipnifc ,`l.ìàåîùãå.aiig xn`c

.àôéøç àðéáæáecia qp`p ik jkitl ,gwel z`pd ied i`cec-,deya dey 'it` ,aiig

z`pdc.`id gwel.áééç äëéìäá åñðàðzi`c d`pd `idda (xky `yepk `edy iptn)

egipny dileing zial ekiledl-ipwne xnb

.diytp.øåèô äøæçá`ly ,d`pd dil zilc

.elawzp.àøéñôñn"r dnda gwely in

.xzl`l dxkenl.øåèô äøæçáp"deqipz` ik

.xehtl qipz` dxfga.äéì ïéáæî àì éîdxifgae

.ied xky `yepk inpéðúî'éìåîá øåñàå
.íìåòä úåîåàllkac.od milxr.ìàøùé éìøò

zngn eig` ezny oebk ,od milen llka

.dlind.äøåîç úáù äçåã àéäùmeiae" aizkc

) "leni ipinyd`xwieh(-.zaya elit`eìëù
.åì åãîò àì äùî ìù åéúåéëælyxzpy drya

edybtie oelna jxca idie" xn`py ,dlind on

dywaie 'ezind) "zenyc.(.íéòâðä úà äçåãù
"leni ipinyd meiae" aizkc-t"r`emy yiy

zxda-.uewiäéäå éðôì êìäúä áéúëã.íéîú
."jpiae ipia izixa dpz`e" dixza aizke'îâ
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dinc-`piafa `wec dnwe`l yg `l inp mzdc ikid ik ,"dpitqd" wxtac oiibeq` dil jnq

jenqa dl iwenck ,`tixg-`knq inp `kdc `ibeq` mzdc `ibeq `iddc meyn.éàå
.inp deya dey elit` `id gwel z`pdxken z`pd `kil gwnac zxn` `dc.'éðúî

.dit` lr inxc `piafae`le ,oigwel `ven epi`y ,`id xken z`pd deya dey jkld

ievn - `piaf dilr uitw `lc oeikc .gwel z`pd

l`enyce .egwna dpdp epi`e ,gwell cinz `ed

lkdy ,`id gwel z`pd d"yne ,`tixg `piafa

,ezxikna d`pd mey xkenl oi`e eilr oivtew

dil oiafn irac zni` lk `dc.ë"à`ni`

.xzia gwel `yixdit` lr inxc `piafc oeike

deya dey gwel elit` ?xzia gwil dil dnl `ed

`piafc oeik ,xken `l` llk edi` dia ipdzin `l

`kid ,`tiq `ni` ,cere !`ed dit` lr inxc

i`e ,xzia xken ipzwc l`xyi lr ez`pd xq`c

,deya dey elit` - `ed dit` lr inxc `piaf

xkenl `l` ,llk gwell d`pd `kilc!àôéñ
.`tixg `piafa`pic opireny` `yix ,xnelk

`pic opireny` `tiqe ,dit` lr inxc `piafc

oiiyew `wxtn `l izk` ,edine .`tixg `piafc

`iyew iwextl `l` ,xzia gwel `yix i`n`

opiz` `tiqc.éàdey 'it` zegta gwel ikd

.inp deyagwel `tixg `piafac l`eny xn`dc

itl oiqpe`a aiig ikd meync ,xken `le ipdzn

ely d`pd lky.`"rl jiiy k"rïéúéðúî`piafa

.`tixg `piafa l`enyce `rivn`piafac ,xnelk

xq`yk ,d"yne .gwele xken z`pd `ki` `rivn

ik ,zegta xkene xzia gwel - eilr l`xyi z`pd

- l`xyi lr ez`pd xq`yke .ipdzl `lc ikid

`lc ikid ik ,xzia xkene zegta gwelepdzil

- deya dey dil oafn ik `rivn `piafac ,edpi`

iwen ik i`ce `xnbc ipira d`xpe .epdzn ediiexz

`tixg `piafa p"` ,dit` lr inxc `piafa 'ipzn

`l` ,ikda `zniwe` dl zil 'ipznc rci rcin -

lr inxc `piafc opireny`le ,ira `w ipic iielbl

z`pd `tixg `piafe ,gwel `le xken z`pd dit`

.mdipy z`pd `rivn `piafe ,xken `le gwel

xknp ik la` ,deya dey xknpyk - ilin ipde

`le xken z`pd `tixg `piaf elit` - xzeia

lr inxc `piaf elit` - zegta xknp ike ,gwel

`llk `ed oicd .xken `le gwel z`pd dit`

`zrnyc.íàåzaeh itl jl ozep ip` e`l

.oday d`pdmilk mdl xbyl xfgn ip`y mi`ex odyk daeh il ewifgiy dna izipdpy dn itl ,xnelk.ñðàð.aiig dkildal`enyc dizriiq epiide ,ely d`pd lky itl.äøæçáå
.xky `yepk `edy iptn xeht,xky xney dyrp ezli`y ini elky xg`l l`ey lky "oipne`d" wxta `pwiq` `dc .xky `yepk aiig dca`e dapba ,edine .oiqpe`d lr xeht xky `yepe

ied xky xney - l`ey ied `lc idp `din dxfga ,l`ey ded dkildac oeikc ,`ziixa jdn mzd dl gkene .dpdn - dpdpe li`edc.àåää.`weya ipeafl `xng lwyc `xiqtqokxc

mzd dl iziinc ,diteb `caer i`da "oipne`d" wxta `icda gken ikde .mdl dexifgiy oigwel e`vni `l m`y milrad mr mipzn eide ,miaevw minca dnda gwil did oixeqxq oze` ly

`pixg` `pyila.äøæç.`id dkildk `xiqtqcdl oiafn - ipeafl gkyn i` ,dxfga inp `kdc .inc eing zial xbync dkildk ,xnelk.'éðúî'eke milxrl dpdp ip`yoi`y

milen eda zi`c b"r` ,"milxr mixkpd lk ik" aizkck ,milxr exwin milen elit` ,edlekc - mlerd zene` myl `l` diexw dlxrd.øîåàå.lxrd izyltd dide`xwn i`c ,xnelk

wc epiide ,xn`w al ilxr - "milxr mixkpd lk" xn`w ikc iiegcl `ki` `nw`wc "dfd lxrd izyltd dide" xne`e :xn` d"yn - mzenk al ilxr l`xyi zia lkc `xwc ditiq xn`

eclepy miyp` dnk mda eidi `ly lecb mrl xyt` i`e "milxrd zepa dpfelrz ot" xne`e - `giky `l ledn `edyk clep z"ke .ledn `edyk clep i` rci `lc b"r` ,"lxr" cec dil ixw

"milxrd zepa" xn` ikd elit`e ,milen mdyk.ùìùù.dilr ezxkp zezixa dxyrdlin zyxta eazkp zezixa dxyr yly.äìåãâ.dxengd zay dgec `idy dlinmeiae" aizkc

zaya elit`e - meia "leni ipinyd.àìî.dryebxedl j`lnd ywa lyxzpy cin `l`.àéäù.mirbpd z` dgecuewi zxda my yi elit`e - "ezlxr xya leni" aizkc.àì`xwp

.lny cr mly"minz dide iptl jldzd" d"awd l"` dlind lr edevykc.àéäù.dxezay zevnd lk cbpk dlewy`l` `ed dlin mc e`l mc i`dc b"r`e ."zixad mc dpd" xn`py

zevnd lk cbpk dlewy dzevn - zixa aizk inp dlinae ,zixa aizk dlek dxezac oeik n"n ,oaxw.'îâ.`id dpkq `v`e len`dil ai`k mini 'b lkc ,mini 'b jez jxca jli m`.

áéúëã.mia`ek mzeida iyilyd meia idieea`kpy ,xzeia oiyelg ediy ick - iyilyd mei cr iele oerny epiznd jkl `l` ,`nw `nein ith dil ai`k iyilyd meiac `xninl e`le

) "dlinc `"x" 'ta gken ikde .mini 'b:clw zay(.
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äëéIäa eñðàð .ïäaL¯äøæça ,áéiç¯éðtî ,øeèt ¤¨¤¤¤§©£¦¨©¨©£¨¨¨¦§¥
éðeaæI àøîç I÷Lc àøéñôñ àeää .øëN àNBðk àeäL¤§¥¨¨©©§¥¨¦§©£¨¨§©¥
ïîçð áø déáéiç .àøîç ñéðúéà øãäc éãäa ,ïaféà àIå§¨¦©©©£¥©£©¦§¦£¨¨©§¥©©§¨

äëéIäa eñðàð :ïîçð áøI àáø déáéúéà .éîeJLI¯ §©¥¥¦¥¨¨§©©§¨¤¤§©£¦¨
äøæça ,áéiç¯äëIBä àøéñôñã äøæç :déI øîà !øeèt ©¨©£¨¨¨£©¥£¨¨§©§¥¨¨¨

àI éî ,déúéác àáaà eJéôà éðeaæI çkLî eJéàc ,àéä¦§¦©§©§©¥£¦©¨¨§¥¥¦¨
?déI ïéaæî'éðúî"íéIøòI äðäð éðàL íðB÷"¯øzeî §©¥¥¨¤£¦¤¡¤©£¥¦¨

äðäð éðàL" .íIBòä úBneà éIeîa øeñàå ,IàøNé éIøòa©£¥¥¦§¨¥§¨§¥¨¨¤£¦¤¡¤
"íéIeîI¯úBneà éIeîa øzeîe IàøNé éIøòa øeñà §¦¨©£¥¥¦§¨¥¨§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc mixcp(iriax meil)

àòöéî àðéáæa ïéúéðúî-xnelk ,rvenn gwna zxacn dpynd ©§¦¦¦§¦¨¦§¨
`edyk dfk gwne ,cgeina miax mpi` md j` ,mivtew eilr yiy
dpynd dxq` jkle ,mipdp dpewd mbe xkend mb ,eieeya xknp
d`pda xeq`y dfy meyn ,libxd exigna gwn zepwle xeknl

.dpewd `ed m` oiae xkend `ed m` oia ,`wqirdn dpdpìàeîLãå§¦§¥
lky meyn oiqpe`a elit` gweld z` aiignd l`eny ly epice -

xaecn ,ely `id d`pddàôéøç àðéáæa,lk ok` dfk gwnae ¦§¦¨£¦¨
.gweld ly `id d`pdd

:l`eny zhiyl di`x d`ian `xnbd
ìàeîLc déúåk àéðzì øbzä ïî íéìk ç÷Blä ,åéîç úéáì ïøbL- ©§¨§¨¥¦§¥©¥©¥¦¦©©¨§©§¨§¥¨¦

,ezqex`l dpznk mglyl xgeqd on milk gwly ozgBì øîàå§¨©
,xbzl ozgdépnî ïúBà ïéìa÷î íà,ing ziaaíäéîc Eì ïúBð éðà ¦§©§¦¨¦¤¦£¦¥§§¥¤

,`lnd miiey z` jl mly` -åàì íàå-mlawl evxi `l m` §¦¨
,ipnnEì ïúBð éðàïäaL äàðä úáBè éôìd`pdd itk jl mly`- £¦¥§§¦©£¨¨¤¨¤

izivxe mze` izcaiky lr daeh il ewifgi mdy dfa il yiy
rxi` jxca m` oicd dn `ziixad zx`ane .zepzn mdl gelyl

m` ,milka qpe`eñðàðmilkdäëéìäamilkd z` jiledyk- ¤¤§©£¦¨
,eing zial,áéiçm`e .l`eyk epice ely `id d`pdd lky meyn ©¨

eqp`päøæçamlawl evx `ly xg`l ,eing zian dxfg jxca - ©£¨¨
,epnnøëN àNBðk àeäL éðtî ,øeètz` dpew epi` `edy xg`n- ¨¦§¥¤§¥¨¨

epicy gwelk xak aygp `ed oi` ,xkenl mxifgn `l` milkd
jxcay jkne .oiqpe`n xehtd xky xneyk epic `l` ,l`eyk
exwal ilk gwely l`enyl di`x yi ,oiqpe`a aiig `ed ezkild

.l`eyk ely d`pd lk
xeht `ed ote` lka `ly x`al ick dyrn d`ian `xnbd

:dxfg jxca oiqpe`n
àøéñôñ àeääaevw xigna milradn zenda gweld xgeq-] ©©§¦¨

,[el edxifgi exkenl gilvi `l m`y dpzne ,weyd meia mxkenl
éðeaæì àøîç ì÷Lcmeia exkenl eilran xeng gwly -,weyd §¨©©§¨§©¥

ïaféà àìå-,eilral exifgdl xgeqd dvxe ,my xknp `l `ede §Ÿ¦©©
eàøîç ñéðzéà øãäc éãäadxfg ekxca -`le ,xengl qpe` rxi` ©£¥§¨©¦§¦£¨¨

,`edy zenk exifgdl leki diddéáéiçì ïîçð áøéîelLinc ©§¥©©§¨§©¥
.qpe` didy s`e ,xengd

déáéúéà[dywd-]ïîçð áøì àáø,lirl d`aedy `ziixadn ¥¦¥¨¨§©©§¨
,øeèt äøæça ,áéiç äëéìäa eñðàðeze` aiig ongp ax recne ¤¤§©£¦¨©¨©£¨¨¨

.dxfg ekxca did qpe`dy s` mlyldéì øîàongp ax el dpr - ¨©¥
,`axlàéä äëìBä àøéñôñc äøæç-mr dxfg ekxca s` xeqxqd £¨¨§©§¦¨¨¨¦

,oiqpe`a aiigy eing zial ozgd zkildk aygp ,milral xengd
oeikaæì çkLî eléàcdéúéác àáaà eléôà ,éðe-dpew `vni m` §¦©§©§©¥£¦©¨¨§¥¥

milrad ly mzia gzta s` ,dxfg ekxcadéì ïéaæî àì éî-m`d ¦Ÿ§©¥¥
`ly cry `vnp ok m`e ,xekniy i`ce ixd ,xken did `l `ed
aygp `ed jk meyne ,exkenl lkeiy xenga epevx oiicr exifgd
gwela ok oi`y dn .oiqpe`a aiige ely d`pd lky gwelk oiicr
dpwi `l i`ce `ed mlawl evx `ly xg`ly eing zial milk

.oiqpe`n xehte ,gwelk xak aygp `ed oi` ,mze`

äðùî
xne`d'íéìøòì äðäð éðàL íðB÷'ip`y dn oaxwk ilr xq`i - ¨¤£¦¤¡¤¨£¥¦

,milxrd lyn dpd`ìàøNé éìøòa øzeîlkn zepdil el xzen - ¨©£¥¥¦§¨¥
mincewd eig` ezny lxr oebke ,mday milxrdn s`e l`xyi

,wfgzie lcbiy cr eze` miln oi`y ,dlin zngnéìeîa øeñàå§¨§¥
íéáëBk éãáBò-milednd s`e miiebd lkn zepdil `ed xeq`e §¥¨¦

iaxr oebk mc` icia elenipy e` ,miledn eclepy oebk ,mday
e` lednmiiebd lr iepik `ed 'milxr'y meyn .ledn iperab

,ynn lxry in eheytk `le ,dlind lr eehvp `ly mzellka
.dpynd jynda x`aziy itke

mpew' xn` m`e'íéìeîì äðäð éðàLmiledndn dpd` ip`y dn - ¤£¦¤¡¤§¦
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ìL äéìò eúøëpLúBúéøa äøNò Lxkfen minrt dxyr yly - ¤¦§§¨¤¨§Ÿ¤§¥§¦
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קפה
miwxt dyelyaa cenr `l sc ± iriax wxtmixcp

.àòöéî àðéáæá 'éðúîdey ,jkitl .dit` lr `inxc `piaf `le `tixg `piaf ied `lc

deya-.gwel z`pd ied oipnife xken z`pd ied oipnifc ,`l.ìàåîùãå.aiig xn`c

.àôéøç àðéáæáecia qp`p ik jkitl ,gwel z`pd ied i`cec-,deya dey 'it` ,aiig

z`pdc.`id gwel.áééç äëéìäá åñðàðzi`c d`pd `idda (xky `yepk `edy iptn)

egipny dileing zial ekiledl-ipwne xnb

.diytp.øåèô äøæçá`ly ,d`pd dil zilc

.elawzp.àøéñôñn"r dnda gwely in

.xzl`l dxkenl.øåèô äøæçáp"deqipz` ik

.xehtl qipz` dxfga.äéì ïéáæî àì éîdxifgae

.ied xky `yepk inpéðúî'éìåîá øåñàå
.íìåòä úåîåàllkac.od milxr.ìàøùé éìøò

zngn eig` ezny oebk ,od milen llka

.dlind.äøåîç úáù äçåã àéäùmeiae" aizkc

) "leni ipinyd`xwieh(-.zaya elit`eìëù
.åì åãîò àì äùî ìù åéúåéëælyxzpy drya

edybtie oelna jxca idie" xn`py ,dlind on

dywaie 'ezind) "zenyc.(.íéòâðä úà äçåãù
"leni ipinyd meiae" aizkc-t"r`emy yiy

zxda-.uewiäéäå éðôì êìäúä áéúëã.íéîú
."jpiae ipia izixa dpz`e" dixza aizke'îâ
éðôî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

dinc-`piafa `wec dnwe`l yg `l inp mzdc ikid ik ,"dpitqd" wxtac oiibeq` dil jnq

jenqa dl iwenck ,`tixg-`knq inp `kdc `ibeq` mzdc `ibeq `iddc meyn.éàå
.inp deya dey elit` `id gwel z`pdxken z`pd `kil gwnac zxn` `dc.'éðúî

.dit` lr inxc `piafae`le ,oigwel `ven epi`y ,`id xken z`pd deya dey jkld

ievn - `piaf dilr uitw `lc oeikc .gwel z`pd

l`enyce .egwna dpdp epi`e ,gwell cinz `ed

lkdy ,`id gwel z`pd d"yne ,`tixg `piafa

,ezxikna d`pd mey xkenl oi`e eilr oivtew

dil oiafn irac zni` lk `dc.ë"à`ni`

.xzia gwel `yixdit` lr inxc `piafc oeike

deya dey gwel elit` ?xzia gwil dil dnl `ed

`piafc oeik ,xken `l` llk edi` dia ipdzin `l

`kid ,`tiq `ni` ,cere !`ed dit` lr inxc

i`e ,xzia xken ipzwc l`xyi lr ez`pd xq`c

,deya dey elit` - `ed dit` lr inxc `piaf

xkenl `l` ,llk gwell d`pd `kilc!àôéñ
.`tixg `piafa`pic opireny` `yix ,xnelk

`pic opireny` `tiqe ,dit` lr inxc `piafc

oiiyew `wxtn `l izk` ,edine .`tixg `piafc

`iyew iwextl `l` ,xzia gwel `yix i`n`

opiz` `tiqc.éàdey 'it` zegta gwel ikd

.inp deyagwel `tixg `piafac l`eny xn`dc

itl oiqpe`a aiig ikd meync ,xken `le ipdzn

ely d`pd lky.`"rl jiiy k"rïéúéðúî`piafa

.`tixg `piafa l`enyce `rivn`piafac ,xnelk

xq`yk ,d"yne .gwele xken z`pd `ki` `rivn

ik ,zegta xkene xzia gwel - eilr l`xyi z`pd

- l`xyi lr ez`pd xq`yke .ipdzl `lc ikid

`lc ikid ik ,xzia xkene zegta gwelepdzil

- deya dey dil oafn ik `rivn `piafac ,edpi`

iwen ik i`ce `xnbc ipira d`xpe .epdzn ediiexz

`tixg `piafa p"` ,dit` lr inxc `piafa 'ipzn

`l` ,ikda `zniwe` dl zil 'ipznc rci rcin -

lr inxc `piafc opireny`le ,ira `w ipic iielbl

z`pd `tixg `piafe ,gwel `le xken z`pd dit`

.mdipy z`pd `rivn `piafe ,xken `le gwel

xknp ik la` ,deya dey xknpyk - ilin ipde

`le xken z`pd `tixg `piaf elit` - xzeia

lr inxc `piaf elit` - zegta xknp ike ,gwel

`llk `ed oicd .xken `le gwel z`pd dit`

`zrnyc.íàåzaeh itl jl ozep ip` e`l

.oday d`pdmilk mdl xbyl xfgn ip`y mi`ex odyk daeh il ewifgiy dna izipdpy dn itl ,xnelk.ñðàð.aiig dkildal`enyc dizriiq epiide ,ely d`pd lky itl.äøæçáå
.xky `yepk `edy iptn xeht,xky xney dyrp ezli`y ini elky xg`l l`ey lky "oipne`d" wxta `pwiq` `dc .xky `yepk aiig dca`e dapba ,edine .oiqpe`d lr xeht xky `yepe

ied xky xney - l`ey ied `lc idp `din dxfga ,l`ey ded dkildac oeikc ,`ziixa jdn mzd dl gkene .dpdn - dpdpe li`edc.àåää.`weya ipeafl `xng lwyc `xiqtqokxc

mzd dl iziinc ,diteb `caer i`da "oipne`d" wxta `icda gken ikde .mdl dexifgiy oigwel e`vni `l m`y milrad mr mipzn eide ,miaevw minca dnda gwil did oixeqxq oze` ly

`pixg` `pyila.äøæç.`id dkildk `xiqtqcdl oiafn - ipeafl gkyn i` ,dxfga inp `kdc .inc eing zial xbync dkildk ,xnelk.'éðúî'eke milxrl dpdp ip`yoi`y

milen eda zi`c b"r` ,"milxr mixkpd lk ik" aizkck ,milxr exwin milen elit` ,edlekc - mlerd zene` myl `l` diexw dlxrd.øîåàå.lxrd izyltd dide`xwn i`c ,xnelk

wc epiide ,xn`w al ilxr - "milxr mixkpd lk" xn`w ikc iiegcl `ki` `nw`wc "dfd lxrd izyltd dide" xne`e :xn` d"yn - mzenk al ilxr l`xyi zia lkc `xwc ditiq xn`

eclepy miyp` dnk mda eidi `ly lecb mrl xyt` i`e "milxrd zepa dpfelrz ot" xne`e - `giky `l ledn `edyk clep z"ke .ledn `edyk clep i` rci `lc b"r` ,"lxr" cec dil ixw

"milxrd zepa" xn` ikd elit`e ,milen mdyk.ùìùù.dilr ezxkp zezixa dxyrdlin zyxta eazkp zezixa dxyr yly.äìåãâ.dxengd zay dgec `idy dlinmeiae" aizkc

zaya elit`e - meia "leni ipinyd.àìî.dryebxedl j`lnd ywa lyxzpy cin `l`.àéäù.mirbpd z` dgecuewi zxda my yi elit`e - "ezlxr xya leni" aizkc.àì`xwp

.lny cr mly"minz dide iptl jldzd" d"awd l"` dlind lr edevykc.àéäù.dxezay zevnd lk cbpk dlewy`l` `ed dlin mc e`l mc i`dc b"r`e ."zixad mc dpd" xn`py

zevnd lk cbpk dlewy dzevn - zixa aizk inp dlinae ,zixa aizk dlek dxezac oeik n"n ,oaxw.'îâ.`id dpkq `v`e len`dil ai`k mini 'b lkc ,mini 'b jez jxca jli m`.

áéúëã.mia`ek mzeida iyilyd meia idieea`kpy ,xzeia oiyelg ediy ick - iyilyd mei cr iele oerny epiznd jkl `l` ,`nw `nein ith dil ai`k iyilyd meiac `xninl e`le

) "dlinc `"x" 'ta gken ikde .mini 'b:clw zay(.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc mixcp(iriax meil)

àòöéî àðéáæa ïéúéðúî-xnelk ,rvenn gwna zxacn dpynd ©§¦¦¦§¦¨¦§¨
`edyk dfk gwne ,cgeina miax mpi` md j` ,mivtew eilr yiy
dpynd dxq` jkle ,mipdp dpewd mbe xkend mb ,eieeya xknp
d`pda xeq`y dfy meyn ,libxd exigna gwn zepwle xeknl

.dpewd `ed m` oiae xkend `ed m` oia ,`wqirdn dpdpìàeîLãå§¦§¥
lky meyn oiqpe`a elit` gweld z` aiignd l`eny ly epice -

xaecn ,ely `id d`pddàôéøç àðéáæa,lk ok` dfk gwnae ¦§¦¨£¦¨
.gweld ly `id d`pdd

:l`eny zhiyl di`x d`ian `xnbd
ìàeîLc déúåk àéðzì øbzä ïî íéìk ç÷Blä ,åéîç úéáì ïøbL- ©§¨§¨¥¦§¥©¥©¥¦¦©©¨§©§¨§¥¨¦

,ezqex`l dpznk mglyl xgeqd on milk gwly ozgBì øîàå§¨©
,xbzl ozgdépnî ïúBà ïéìa÷î íà,ing ziaaíäéîc Eì ïúBð éðà ¦§©§¦¨¦¤¦£¦¥§§¥¤

,`lnd miiey z` jl mly` -åàì íàå-mlawl evxi `l m` §¦¨
,ipnnEì ïúBð éðàïäaL äàðä úáBè éôìd`pdd itk jl mly`- £¦¥§§¦©£¨¨¤¨¤

izivxe mze` izcaiky lr daeh il ewifgi mdy dfa il yiy
rxi` jxca m` oicd dn `ziixad zx`ane .zepzn mdl gelyl

m` ,milka qpe`eñðàðmilkdäëéìäamilkd z` jiledyk- ¤¤§©£¦¨
,eing zial,áéiçm`e .l`eyk epice ely `id d`pdd lky meyn ©¨

eqp`päøæçamlawl evx `ly xg`l ,eing zian dxfg jxca - ©£¨¨
,epnnøëN àNBðk àeäL éðtî ,øeètz` dpew epi` `edy xg`n- ¨¦§¥¤§¥¨¨

epicy gwelk xak aygp `ed oi` ,xkenl mxifgn `l` milkd
jxcay jkne .oiqpe`n xehtd xky xneyk epic `l` ,l`eyk
exwal ilk gwely l`enyl di`x yi ,oiqpe`a aiig `ed ezkild

.l`eyk ely d`pd lk
xeht `ed ote` lka `ly x`al ick dyrn d`ian `xnbd

:dxfg jxca oiqpe`n
àøéñôñ àeääaevw xigna milradn zenda gweld xgeq-] ©©§¦¨

,[el edxifgi exkenl gilvi `l m`y dpzne ,weyd meia mxkenl
éðeaæì àøîç ì÷Lcmeia exkenl eilran xeng gwly -,weyd §¨©©§¨§©¥

ïaféà àìå-,eilral exifgdl xgeqd dvxe ,my xknp `l `ede §Ÿ¦©©
eàøîç ñéðzéà øãäc éãäadxfg ekxca -`le ,xengl qpe` rxi` ©£¥§¨©¦§¦£¨¨

,`edy zenk exifgdl leki diddéáéiçì ïîçð áøéîelLinc ©§¥©©§¨§©¥
.qpe` didy s`e ,xengd

déáéúéà[dywd-]ïîçð áøì àáø,lirl d`aedy `ziixadn ¥¦¥¨¨§©©§¨
,øeèt äøæça ,áéiç äëéìäa eñðàðeze` aiig ongp ax recne ¤¤§©£¦¨©¨©£¨¨¨

.dxfg ekxca did qpe`dy s` mlyldéì øîàongp ax el dpr - ¨©¥
,`axlàéä äëìBä àøéñôñc äøæç-mr dxfg ekxca s` xeqxqd £¨¨§©§¦¨¨¨¦

,oiqpe`a aiigy eing zial ozgd zkildk aygp ,milral xengd
oeikaæì çkLî eléàcdéúéác àáaà eléôà ,éðe-dpew `vni m` §¦©§©§©¥£¦©¨¨§¥¥

milrad ly mzia gzta s` ,dxfg ekxcadéì ïéaæî àì éî-m`d ¦Ÿ§©¥¥
`ly cry `vnp ok m`e ,xekniy i`ce ixd ,xken did `l `ed
aygp `ed jk meyne ,exkenl lkeiy xenga epevx oiicr exifgd
gwela ok oi`y dn .oiqpe`a aiige ely d`pd lky gwelk oiicr
dpwi `l i`ce `ed mlawl evx `ly xg`ly eing zial milk

.oiqpe`n xehte ,gwelk xak aygp `ed oi` ,mze`

äðùî
xne`d'íéìøòì äðäð éðàL íðB÷'ip`y dn oaxwk ilr xq`i - ¨¤£¦¤¡¤¨£¥¦

,milxrd lyn dpd`ìàøNé éìøòa øzeîlkn zepdil el xzen - ¨©£¥¥¦§¨¥
mincewd eig` ezny lxr oebke ,mday milxrdn s`e l`xyi

,wfgzie lcbiy cr eze` miln oi`y ,dlin zngnéìeîa øeñàå§¨§¥
íéáëBk éãáBò-milednd s`e miiebd lkn zepdil `ed xeq`e §¥¨¦

iaxr oebk mc` icia elenipy e` ,miledn eclepy oebk ,mday
e` lednmiiebd lr iepik `ed 'milxr'y meyn .ledn iperab

,ynn lxry in eheytk `le ,dlind lr eehvp `ly mzellka
.dpynd jynda x`aziy itke

mpew' xn` m`e'íéìeîì äðäð éðàLmiledndn dpd` ip`y dn - ¤£¦¤¡¤§¦
,oaxwk ilr xq`iìàøNé éìøòa øeñàlkn zepdil el xeq` - ¨©£¥¥¦§¨¥

,mday milxrdn s`e l`xyiíéáëBk éãáBò éìeîa øzeîexzene - ¨§¥§¥¨¦

.mday miledndn s`e ,miiebd lkn zepdil el
:mrhd z` zx`an dpynd
ì àlà äéeø÷ äìøòä ïéàLíéáëBk éãáBò íLiepika dpeekd oi` - ¤¥¨¨§¨§¨¤¨§¥§¥¨¦

,miiebd lr iepik `ed `l` ,elenip `ly mc` ipal 'milxr'
s` xeq` `ed okle ,dlind lr eehvp `ly oeik 'milxr' mi`xwpy

,jkl di`xe .mday milednaøîàpL(dk h dinxi)íéBbä ìë ék' ¤¤¡©¦¨©¦
,'áì éìøò ìàøNé úéa ìëå íéìøòmiiebd lk' xne` weqtdy jkne £¥¦§¨¥¦§¨¥©§¥¥

lr iepik `edy gken ,miledn mb mda yi i`cey s` 'milxr
,mzellka miiebdøîBàåweqtdn ,ztqep dgked -(el fi '` l`eny) §¥

ìtä äéäå'äfä ìøòä ézLzilb z` dpik jlnd cec - 'mdn cg`M §¨¨©§¦§¦¤¨¥©¤§©©¥¤
iebl iepik `ed lxry gkene ,ledn clep `edy okziy s` ,'lxr'

,ledn `ed m` s`eøîBàåweqtdn ,ztqep dgked -(k ` 'a my)ït' §¥¤
ìt úBða äðçîNz'íéìøòä úBða äðæìòz ït íézLjlnd cec - ¦§©§¨§§¦§¦¤©£Ÿ§¨§¨£¥¦

mda yiy i`ce dnily dne`ay s`e ,'milxr' mizylt z` dpkn
.miledn md m` s`e ,miiebd lk lr iepik `edy gkene ,miledn mb

,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøy cenll yi,äìøòä àéä äñeàîjkn ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥§¨¦¨¨§¨
íéòLø da epâúpLmzepbl ick miryxd z` da dpkn weqtdy - ¤¦§©¨§¨¦

,dfaøîàpL(dk h dinxi)'íéìøò íéBbä ìë ék'. ¤¤¡©¦¨©¦£¥¦
:dlind oiipra yexcl dkiynn dpynd

,øîBà ìàòîLé éaøy cenll yiäìBãbzevn `id,äìéîjkn ©¦¦§¨¥¥§¨¦¨
ìL äéìò eúøëpLúBúéøa äøNò Lxkfen minrt dxyr yly - ¤¦§§¨¤¨§Ÿ¤§¥§¦

dlind lr epia` mdxa` da dehvpy dyxta ,'zixa' oeyl
(ak-` fi ziy`xa).

éaø,øîBà éñBéy cenll yiäìBãbzevn `id,äìéîjknL`id ©¦¥¥§¨¦¨¤
d zAXd z` dgFC,äøeîçmeia dpnfa `idyky,dcill ipinyd ¨¤©©¨£¨

.zaya elit` miln
,øîBà äçø÷ ïa òLBäé éaøy cenll yiäìBãbzevn,äìéîjkn ©¦§ª©¤¨§¨¥§¨¦¨

äòL àìî äéìò ÷écvä äLîì Bì äìúð àlLly eizeiekf lky - ¤Ÿ¦§¨§Ÿ¤©©¦¨¤¨§Ÿ¨¨
`l` ,epa z` ln `lyk ,zg` dry elit` el ecnr `l epax dyn

,ebxdl j`lnd ywia lyxzpy cin.`xnba yxetny itke
,øîBà äéîçð éaøy cenll yiäìBãbzevn,äìéîjknL`idäçBc ©¦§¤§¨¥§¨¦¨¤¨

úàipic,íéòâpäxn`py e`la xaer ezxda uvewdy s`ymixac) ¤©§¨¦
(g ckmewna rbp yi xy`k z`f lk mr ,'zrxSd rbpA xnXd'¦¨¤§¤©©¨©©

.rbpd uvwp m` s` dlxrd z` lne ,xeqi`d dgcp dlxrd
ok miyxece](:alw zay)weqtdn(b ai `xwie)- 'Fzlxr xUA lFOi'¦§©¨§¨

.[uewi zxda my yi elit`e
éaø,øîBày cenll yiäìBãbzevn,äìéîjknLici lrìk ©¦¥§¨¦¨¤¨

,eðéáà íäøáà äNòL úBönä,ìnL ãò 'íìL' àø÷ð àìøîàpL ©¦§¤¨¨©§¨¨¨¦Ÿ¦§¨¨¥©¤¨¤¤¡©
(` fi ziy`xa)éðôì Cläúä'[dlin zevna-]íéîú äéäå.'[mly-] ¦§©¥§¨©¤§¥¨¦
,øçà øácy cenll yiäìBãbzevn,äìéîjknàéä àìîìàL ¨¨©¥§¨¦¨¤¦§¨¥¦

,[dlin zevn-],BîìBò úà àeä Ceøa LBãwä àøa àìøîàpLdinxi) Ÿ¨¨©¨¨¤¨¤¤¡©
(dk blîà äk','ä øäìéìå íîBé éúéøá àì íàzixa `lnl` - Ÿ¨©¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨

,dlilae meia zniiwy dlind'ézîN àì õøàå íéîL úBwç`l - ª¨©¦¨¨¤Ÿ¨§¦
.mlerd z` `xea iziid

:o"xd zqxb
,øîBà éaøy cenll yiäìBãbzevn,äìéîjknãâðk äìe÷L àéäL ©¦¥§¨¦¨¤¦§¨§¤¤

,úBåöîä ìkøîàpL(g ck zeny)úøk øLà úéøaä íã äpä'mkOr 'd ¨©¦§¤¤¡©¦¥©©§¦£¤¨©¦¨¤
'dN`d mixaCd lM lr. ©¨©§¨¦¨¥¤

.o"xd zqxb o`k cr

àøîâ
dyny ,dgxw oa ryedi iax zrc z` d`iady epizpynl jyndk

:jk lr mi`pz zwelgn `xnbd d`ian ,dlindn lyxzp epiax
àéðz,`ziixaa,øîBà äçø÷ ïa òLBäé éaøy cenll yiäìBãb`id ©§¨©¦§ª©¤¨§¨¥§¨

zevn,äìéîjknìkLdBì eãîò àì ,eðaø äLî äNòL úBiëæ ¦¨¤¨§ª¤¨¨Ÿ¤©¥Ÿ¨§
yperd on elivdl,äìénä ïî ìMøúpLkøîàpL(ck c zeny), §¤¦§©¥¦©¦¨¤¤¡©

.'Búéîä Lwáéå 'ä eäLbôiå'©¦§§¥©§©¥£¦
íBìLå ñç ,éaø øîàxneläìénä ïî ìMøúð eðéaø äLnLlenln - ¨©©¦©§¨¤Ÿ¤©¥¦§©¥¦©¦¨
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xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc mixcp(iying meil)

ïBìna ÷qòúpL éðtîjxcd lry dpild mewn ikxva -,älçz ¦§¥¤¦§©¥©¨§¦¨
øîàpL(ck c zeny),'ïBìna Cøcá éäéå'dyn `ayk ciny rnyne ¤¤¡©©§¦©¤¤©¨

jixv did `edy dzid eilr driazde ,oelna wqrzd jxcdn
oi`y jk ,mixvnl jenq did oeln eze`e ,dlina wqrzdl mcew

.xvw dk wgxna dpkq
àì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaømincewd mi`pzd ixack ©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ

y mixaeqyäLîì[dyn z`-]Lwa eðéaødïèN,âBøäìàlà §Ÿ¤©¥¦¥¨¨©£¤¨
BúBàìd÷Bðéz,jkl di`xde ,dyn ly epa -øîàpL(dk c my)ék' §¦¤¤¡©¦

,'éì äzà íéîc ïúçøîBà éåä ,ïúç éeø÷ éî äàøe àö`xwp in- £©¨¦©¨¦¥§¥¦¨¨¨¡¥¥
,ozg,÷Bðézä äæ.zixad ici lr ozg dyrpy ¤©¦

:zxkfpd dyxta yexcl dkiynn `xnbd
,àðæéa øa äãeäé éaø Løc,äìénä ïî eðéaø äLî ìMøúpL äòLa ¨©©¦§¨©¦§¨§¨¨¤¦§©¥Ÿ¤©¥¦©¦¨

eàa`ed mnyy dlag ik`lneäeòìáe 'äîéç'å 'óà',dynl-àìå ¨©§¥¨§¨§Ÿ
àlà epnî eøéiLz`åéìâø,dlind mewn epiid -ãiîdxetiv dln ¦§¦¤¤¨©§¨¦¨
z` dyn zy`xn`py enk ,wepizd(dk c my)øö äøtö çwzå'©¦©¦Ÿ̈Ÿ

,[dcg oa`-]dða úìøò úà úøëzå',eãiî(ek c my)'epnî óøiå'- ©¦§Ÿ¤¨§©§¨¦¨©¦¤¦¤
.epiax dyn z` afr dlagd j`lnLwéa äòL dúBàadvx -äLî §¨¨¨¦¥Ÿ¤

ïâøBäì eðéaø,'dng'e 's`' mik`lnl -pLøîà(g fl milidz)óøä' ©¥§§¨¤¤¡©¤¤
,'äîç áæòå óàîz` aefr dynl xn` 'dy zyxec `xnbde ¥©©£Ÿ¥¨

,mbxedl dvxy rnyne ,'dng'e 's`' mik`lnd,íéøîBà Léå§¥§¦
Bâøä äîéçì,'dng' j`lnd z` bxd ok` dyn -øîàpLfk diryi) §¥¨£¨¤¤¡©

(c'éì ïéà äîç'.bxdpy rnyn - ¥¨¥¦
,`xnbd zl`eyáéúëäåaezk `lde -(hi h mixac)éðtî ézøâé ék' §¨§¦¦¨Ÿ§¦¦§¥

,'äîçäå óàäxg`l ax onf miniiw eid el` mik`lny rnyn ¨©§©¥¨
,`xnbd daiyn .dyrn eze`eåä äîéç éøzik`ln ipy eid - §¥¥¨£

,sqep uexiz .'dnig' mnyy dlag,àîéà úéòaéàådyn zn`a §¦¨¥¥¨
'dngde s`d ipRn iYxbi iM' aezky dne ,oelna 'dnig' z` bxd¦¨Ÿ§¦¦§¥¨©§©¥¨

dpeekdlàcðebcecb -,äîéçc.mbxd `ly §¨§¥¨
:dlind oipra zeyxc `iadl dkiynn `xnbd

àéðz,`ziixaa,øîBà éaøy cenll yiäìBãbzevn `id,äìéî ©§¨©¦¥§¨¦¨
jknk úBöîa ÷qòúpL éî Eì ïéàLeneðéáà íäøáàå ,ok it lr s` ¤¥§¦¤¦§©¥§¦§§©§¨¨¨¦§

àø÷ð àìmdxa`,íéîzíL ìò àlàdäìéî,lenipy xg`l wx - Ÿ¦§¨¨¦¤¨©¥¦¨
øîàpL(` fi ziy`xa)lr 'd eze` deiv day dyxtd zligza ¤¤¡©

,dlind'íéîú äéäå éðôì Cläúä',mly -áéúëexg`ly weqta ¦§©¥§¨©¤§¥¨¦§¦
okn(a fi my),ðéáe éðéa éúéøá äðzàå','E`ed dlind ici lry epiid §¤§¨§¦¦¥¦¥¤

.'minz' `xwi
,øçà øácy cenll yiäìBãbzevn `id,äìéîjknL`idäìe÷M ¨¨©¥§¨¦¨¤§¨

,äøBzaL úBönä ìk ãâðkøîàpL(fk cl zeny)íéøácä ét ìò ék' §¤¤¨©¦§¤©¨¤¤¡©¦©¦©§¨¦
'Bâå älàäcbpk dlewy dlind zixay xnelk ,'zixA LY` iYxM ¨¥¤§¨©¦¦§§¦

'dN`d mixaCd'(my).zeevnd lk epiid , ©§¨¦¨¥¤
,øçà øácy cenll yiäìBãbzevn `id,äìéîjknàìîìéàL ¨¨©¥§¨¦¨¤¦§¨¥

d,äìéî,õøàå íéîL eîéi÷úð àìøîàpL(dk bl dinxi),éúéøá àì íà' ¦¨Ÿ¦§©§¨©¦¨¨¤¤¤¡©¦Ÿ§¦¦
'Bâå äìéìå íîBéyecwdy ,xnelk .'iYnU `l ux`e minW zFwg ¨¨¨§¨§ª¨©¦¨¨¤Ÿ¨§¦

.mlerd z` `xea iziid `l dlind zevn `lel ,xne` `ed jexa
àâéìôeøæòéìà éaøccnlp df weqtny zxne` `ziixady dn - §¦¨§©¦¡¦¤¤

xaeqd xfril` iax ixack epi` df ,miiw mlerd dlind zekfay
,dxez cenlz lr xn`p df weqty,øæòéìà éaø øîàccenll yi §¨©©¦¡¦¤¤

yäìBãbcenlz zevn `id,äøBz,äøBz àìîìéàLeîéi÷úð àì §¨¨¤¦§¨¥¨Ÿ¦§©§
õøàå íéîLøîàpL ,(my)äìéìå íîBé éúéøá àì íà'`lnli` - ¨©¦¨¨¤¤¤¡©¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨

bl aezky ,dxezd zixa,dia(g ` ryedi),'dlile mnFi FA zibde'§¨¦¨¨¨¨§¨
'Bâå 'ézîN àì õøàå íéîL úBwç.mlerd z` `xea iziid `l - ª¨©¦¨¨¤Ÿ¨§¦§

:dlind oipra yexcl dkiynn `xnbd
,áø øîà äãeäé áø øîàad dze`àeä Ceøa LBãwä Bì øîàL äòL ¨©©§¨¨©©§¨¨¤¨©©¨¨

eðéáà íäøáàì(` fi ziy`xa),'íéîz äéäå éðôì Cläúä'äãòø ezæçà §©§¨¨¨¦¦§©¥§¨©¤§¥¨¦£¨©§¨¨
,cgteøîà,mdxa`äpeâî øác éa Lé ànLil xne` 'dy oeiky - ¨©¤¨¥¦¨¨§¤

,'minY dide',edylk i`pbe oexqig dfi` ia yiy rnynøîàL ïåék ¤§¥¨¦¥¨¤¨©
Bì'd(a fi my)ðéáe éðéa éúéøá äðzàå''E,dlind lr edeivy - §¤§¨§¦¦¥¦¥¤

,Bzòc äøø÷úðici lr mlye minz `diy 'd zpeeky oiady ¦§¨§¨©£

.dlind
iynn `xnbd:epia` mdxa` oipra yexcl dk

xn`p(d eh my),'äöeçä Búà àöBiå'øîàmdxa`ìL BðBaø ,åéðôì ©¥Ÿ©¨¨©§¨¨¦¤
,íìBòélL ìfna ézìkzñä,ilr hleyd miakekd xeciq -éì ïéàå) ¨¦§©©§¦©©¨¤¦§¥¦

,[ïa ãéìBäì éeàø éðéàå] (ãçà ïa àlàBì øîà,'dúeðéðâèöéàî àö ¤¨¥¤¨§¥¦¨§¦¥¨©¥¥¦§©§¦
zelfnd znkg -,ElLdpeekd idefe(my),'dvEgd Fz` `vFIe'ïéà ¤§©¥Ÿ©¨¥

ìàøNéì ìfî.l`xyi lr helyl leki epi` miakekd lfn - ©¨§¦§¨¥
:zeninzd oipra yexcl dkiynn `xnbd

,÷çöé éaø øîàBîöò íéîúnä ìk,zeninza envra bdep -LBãwä ¨©©¦¦§¨¨©©§¦©§©¨
,Bnò íéîúî àeä CeøaøîàpL(ek gi milidz),ãéñç íò'bdepd mc`-] ¨©§¦¦¤¤¡©¦¨¦

[zeciqgaãqçúz[zeciqga enr bdpi 'd-]eøáb íò[mc`-]íéîz ¦§©¨¦§©¨¦
'ínzz.zeninza enr bdpi 'd - ¦©¨

,àéòLBä éaø øîà,Bîöò íéîúnä ìkBì úãîBò äòLdler- ¨©©¦©§¨¨©©§¦©§¨¨¤¤
,dlecbløîàpL(` fi ziy`xa)úä','íéîú äéäå éðôì Cläáéúëe- ¤¤¡©¦§©¥§¨©¤§¥¨¦§¦
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,dlind xai`,äôedyer `ed eiyrn aexe ,mc`a mihley mdy ¤

.mdici lr
:epia` mdxa` lr ztqep dyxca wxtd z` zniiqn `xnbd

,ìàòîLé éaø íeMî äéøëæ éaø øîààéöBäì àeä Ceøa LBãwä Lwéa ¨©©¦§©§¨¦©¦¦§¨¥¦¥©¨¨§¦
íMî äpeäk,mipdk eidi eipay -øîàpLmy lr(gi ci ziy`xa)àeäå' §¨¦¥¤¤¡©¥§

,'ïBéìò ìàì ïäëj`íéc÷äL ïåékz` mWúkøáì íäøáà úkøa Ÿ¥§¥¤§¥¨¤¦§¦¥¦§©©§¨¨§¦§©
,íB÷nädàéöBädpedkd z` `ed jexa yecwdíäøáàîeipay - ©¨¦¨¥©§¨¨

.mipdk eidi md,mewnd zkxal mdxa` zkxa my micwd okide¥
øîàpL,epia` mdxa` z`xwl `vi mW `ed 'wcv iMln'ykci my) ¤¤¡©©§¥

(k-hiCeøáe õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìàì íøáà Ceøa øîàéå eäëøáéå'©§¨§¥©Ÿ©¨©§¨§¥¤§Ÿ¥¨©¦¨¨¤¨
ïBéìò ìà'Bì øîà .,mWl mdxa`úkøáì ãáò úkøa ïéîéc÷î éëå ¥¤§¨©©§¨¨¥§¦©§¦¦¦§©¤¤§¦§©

BðB÷,[epec`-]dðúð ãiîdpedkd z` 'd,íäøáàìøîàpLcec - ¦¨§¨¨§©§¨¨¤¤¡©
,miklnd znglna epia` mdxa`l xn` 'dy ,xne` jlndmilidz)

(` iwéðãàì 'ä íàð',mdxa` epiidc ipec`l 'd ixac -éðéîéì áL- §ª©Ÿ¦¥¦¦¦
,jl xefr`e dnglna jpinil did` ip`úéLà ãòz` miy`y - ©¨¦

éáéàEkéìâøì íãä,'Eáéúk déøúáewxtd jynda eixg`le - Ÿ§¤£Ÿ§©§¤©§¥§¦
aezk(c iw my)íçpé àìå 'ä òaLð',ezreayn ea xefgi `le -äzà ¦§©§Ÿ¦¨¥©¨

z mdxa`-did,íìBòì ïäë'÷ãö ékìî éúøác ìò`xnbd zyxec Ÿ¥§¨©¦§¨¦©§¦¤¤
dpeekdyìò[llba-]'÷ãö ékìî ìL Bøeaécz` jxal micwdy ©¦¤©§¦¤¤

,''d z` jxiay iptl epia` mdxa`áéúëc eðééäåaezky dn dfe - §©§¦§¦
,mW lr(gi ci ziy`xa),'ïBéìò ìàì ïäë àeäå',`xnbd zwiicne ¥§Ÿ¥§¥¤§

,'odk mly jln wcv iklne' aezk `le 'odk `Ede' aezk recn§Ÿ¥
y `ed xe`iad `l`àeäcala mW -,ïäkïäk Bòøæ ïéàåla` - ¥Ÿ¥§¥©§Ÿ¥

mdxa` ly erxf wx `l` ,dpedka ynyi `l xak eixg` erxf
.epia`

íéøãð äòáøà êìò ïøãä

øãåîä ïéá ïéà ¯ éòéáø ÷øô

äðùî
xcend 'lk`n xcen' ly epic lw mday mixaca zwqer epizpyn
ibeq lkn xcend 'd`pd xcen' znerl ,oefnl zerbepd ze`pdn wx

.ze`pdd
ïéàlcadïéaly epicøcenäBøéáçî äàðäd`pda xq`py in - ¥¥©¨£¨¨¥£¥

,exagnìd ly epicepîéä øceîz`pd exiagn -ìëàî,calaàlà §¨¥¤©£¨¤¨
iablìâøä úñéøcxvwl icka xicnd ly exivgl xcend zqipk - §¦©¨¤¤

,ekxc z`åiablzli`yïéNBò ïéàL íéìëmipikn-ìëBà íäa §¥¦¤¥¦¨¤¤
,Lôð.'d`pd xcen'l `le 'lk`n xcen'l zexzen el` ze`pdy ¤¤

s` mli`ydl mixeq` ytp lke` mda mipikny milky x`ean
el`kl miaygp milk el` dpynd zx`ane ,lk`nn wx xcenl

:`l el`e ,ytp lke` mda miyeryøcenäz`pd,Bøéáçî ìëàî ©¨©£¨¥£¥
epìéàLé àì,exiagäôðgnw ietipläøáëeuendn d`eaz zetpl Ÿ©§¦¤¨¨§¨¨

íéçéøåmihig zpighløepúåmiynyn mdy oeikny ,mgl ziit`l §¥©¦§©
,lk`n z`pdn dpdp xcendy xacd aygp ,lk`nd zpkdlìáà£¨

Bì ìéàLîxicndíéîæðe úélèå úòaèå ÷eìç,mpi` el` milky ©§¦¨§©©©§©¦§¨¦
.lk`n ikxvl miynyn

àøîâ
,`xnbd zxxanàpz ïàî-lr xqe`d epizpyn ly `pzd `ed in ©©¨

d`pda elit` zepdil d`pd xcenelit` xqe` oky ,efk zhren
,daiyne .dilr micitwn oi`y ,xvga lbx zqixcøa àcà áø øîà̈©©©¨©

,äáäàepizpyn,àéä øæòéìà éaøiabl xfril` iaxe opax ewlgpy ©£¨©¦¡¦¤¤¦
mkxc did jky ,egwn lr zvw xkend el siqenyk gwel z`pd
`eal elibxdl icka gwnd ly oipnd lr e` dcnd lr siqedl
x`yk dxenb d`pdk zaygp ef ztqez m`d `ed oecipde ,elv`
lawl xkendn d`pd xcen `edy gwell xeq` didie ,zepzn
el oi`e ,mdipiay gwndn wlgk daeyg ef ztqezy e` ,ef ztqez

.dpnn dxenb d`pd'øezéå' eléôà ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¥£¦¦
,elyn hrn siqeny jka gwna xkend xzeenya øeñàmc` ¨§

`edyäàðä øceîoke .dpznk zaygp dtqedy meyn ,xkendn ¨£¨¨
meyn ,exiag xvga xearl exiagn xcend lr xq`p epizpyna

.xfril` iax `ed epizpyn ly `pzd ok m`e ,d`pdl aygpy
:epizpyna epipyøcenäz`pd,Bøéáçî ìëàîdf ixdepìéàLé àì ©¨©£¨¥£¥Ÿ©§¦¤
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היינו  מצוה,  של  בדבור  להרבות  צריך  דא  כגון  בענינים  הרי  ברוחניות  קשור  שגשמיות  כיון 

ודבור הרשות,  דבור המאוס  ואפילו  בזהירות מדבור האסור  יותר  ולדייק  ותפלה,  באותיות התורה 

וכמו שנמנים החילוקים בפירוש המשניות להרמב"ם אבות סוף פרק א'.

וזכות התעסקותו בתוככי הנוער החב"די לקרב לב בנ"י לאבינו שבשמים יעמוד לו לבשר טוב 

בקרוב בכל האמור לעיל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

המשך מעמוד חפ



קפט
miwxt dyelyaa cenr al sc ± iriax wxtmixcp

äéì úéà íéîé ã"ñù.'åëå.mini d"qy dpyd inie.åëéìîä.ehilydéúù ïä åìàíééðéò.
.eixa` lka mly did lny xg`lc.äééåâä ùàø.xa` `ed.íéèéìù äøùòîoiliren ody

.'ek od el`e ,mihily dxyrn xzei sebl.äàéöåä.dpedkl.÷ãö éëìî ìù åøåáéã ìò
.dpedkd epnn dlhip

íéøãð äòáøà êìò ïøãä

ïéà.åøéáçî äàðä øãåîä ïéáexicd exiagy

.oipr meya epnn dpdi `lyåðîî øãåîì
.ìëàî.lk`n z`pd `l` exicd `lyàìà

ìâøä úñéøã.xvwle exvga xearl.ekxc.íéìëå
ynzydlemda oiyer oi`y xicn ly milka

xcenc ,lk`nzqixca xeq` d`pd- lbxd

xvwny ,d`pd epiidc.eilka ynzydle ,ekxc

itl ,odizya xzen - lk`n epnn xcen la`

`l dfyxicd.lk`n `l` epnn'îâ.àðú ïàî
,'eke milkae lbxd zqixca xeq` d`pd xcenc

.d`pd ifgin `lc b"r`øîàã àéä øæòéìà éáø
.'åë øåúéå åìéôàly dcn gwly oebk edf xezie

siqen dcnd el ccny xg`le ,dhexta migetz

ly jxc edfe .dyly e` mizy eloipeepg

i`pz `lae li`ed ,odlyn zecnd lr siqedl

`ail`e .dpznk `l` gwnk ifgin `l - el ozep

eze`a xcend xeq` xfril` iaxcxeziedly

zqixcc ab lr s` ,inp `kd .zexit zcicn

.xeq` - dxenb d`pd `ied `l lbxd
àäå
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ïèùä.eed rax`e oiziye d`n zlz `payega`nei cg `ki` k"` ,d"qy dngd zenie

k"dei epiidc ,ohynl `zeyx dil zilc.éúù.mipf` izye mipird"awd ekilnd dlgzay

lr ixdy ,ezeyxa mpi` mc` ly eipf`e eipir la` ,dxiarn xdfil ezeyxa mdy eixa` lr

lkzqi `ly ,el` lr 'it` d"awd ekilnd lenpyk seqale .rnyi eipf`ae eipira d`xi egxk

devn xac m` ik rnyi `le.ùàø.diiebd

lenpy.äøùòî.mihily,mc`a mihley

mdici lr oiyrp mc`d iyrn aexy.éëìîå
.wcvgp oa my `ed.mdxa`n d`ived jkitl .

dpedka dkf `l - my ly erxfn mdxa`y t"r`e

opixn`c epiide .envr zngn `l` ,my zngn

erxf dkf `ly xnelk ,odk erxf oi`e odk `ed

ly erxf x`y lkn dlhp d"yn - ezngn dpedka

mdxa`l dpzpe my.íàð.ipc`l 'd`ed cec

,mdxa` epiidc "ipc`l did 'd m`p"c xn`wc

mikln drax` znglna egihady - "ipinil ay"

ziyl exfra `diy xnelk ,myd oinil ayiy

dz`" xenfn `edda aizke ,eilbx mecd eiaie`

"mlerl odk.

íéøãð äòáøà êIò ïøãä

ïéàoia.lbxd zqixc `l` 'eke d`pd xcend

,exvg jxc xearl xeq` d`pd xcendy

ixy lk`n epnn xcene.íéìëåoiyer oi`y

.ytp lke` odaoi`y lk lk`n xcena exyc

xcenae .lif`e yxtnck ,mda `veik oixikyn

xeq` d`pd.àìmigx dxake dtp epli`yi

.xepzewqiz `lc ikid ik ,ipd ipzinl jixhvi`

ytp lke` mda oiyery milkc xn` ikc oizrc`

oilyany dxcw n"d - lk`n xcena inp ixiq`

mxeb - ipd la` .xya ea oilevy cety p"` ,da

l"nw ,lk`n xcena exyile ,edpip mxebc.ìáà
zilhe welg eli`yn.zerahe minfpilwy 'nba

`l` ,`l e` ipda `zeax opireny` i` ixhe

`yix ab` edpipzc.'îâ.`pz o`nxcenc

lbxd zqixca xeq` d`pd.'éôà.xeziedn

oitiqeny ,oigwell xzeel mixken ly okxcy

eze` elit` ,mipy e` cg` zexit oigwelyk mdl

inxc `piaf iedc b"r`e ,d`pd xcena xeq` xezie

`lc b"r` xeq` lbxd zqixc ,jkld .dit` lr

da ictw
iypi`
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"ïèOä"øîàå .äòaøàå ïéúéLå äàî úIz déðaLeça ©¨¨§§§¥§¨¥¨§¦¦§©§¨¨©£©
,"íäøáà" áéúëe "íøáà" áéúk :àaà øa éîø̈¦©©¨§¦©§¨§¦©§¨¨
äLILe íéòaøàå íéúàî Iò ä"á÷ä BëéIîä äJçza©§¦¨¦§¦©¨©¦§©§¨¦§¨
äðBîLe íéòaøàå íéúàî Iò BëéIîä óBqáIe ,íéøáà¥¨¦§©¦§¦©¨©¦§©§¨¦§¨
Làøå ,íéðæà ézLe ,íéðéò ézL :ïä eJà ,íéøáà¥¨¦¥¥§¥¥©¦§¥¨§©¦§Ÿ
äpè÷ øéò" 'éúëc éàî :àaà øa éîø øîàå .äéiåbä©§¦¨©£©¨¦©©¨©¦§¦¦§©¨

"äpè÷ øéò" .'åâå "íéLðàå¯da íéLðàå" ,óebä äæ ©£¨¦¦§©¨¤©©£¨¦¨
"èòî¯ááñå IBãb CIî äéIà àáe" ,íéøáà eJà §¨¥¥¨¦¨¥¤¨¤¤¨§¨©
"dúà¯"íéîøçå íéãBöî äéIò äðáe" ,òøä øöé äæ Ÿ¨¤¥¤¨©¨¨¨¤¨§¦©£¨¦

¯"íëçå ïkñî Léà dá àöîe" ,úBðBò eJà¯øöé äæ ¥£¨¨¨¦¦§¥§¨¨¤¥¤
"Búîëça øéòä úà àeä èJîe" ,áBè¯äáeLz Bæ ¦©¤¨¦§¨§¨§¨

ïkñnä Léàä úà øëæ àI íãàå" ,íéáBè íéNòîe©£¦¦§¨¨Ÿ¨©¤¨¦©¦§¥
"àeää¯è"öéI déI økãîc úéI òøä øöé úòLác ©§¦§©¥¤¨©¥§©§©¥

äîëçä" ."íéèéJL äøNòî íëçI æòz äîëçä"©¨§¨¨Ÿ¤¨¨¥£¨¨©¦¦©¨§¨
"íëçI æòz¯äøNòî" ,íéáBè íéNòîe äáeLz Bæ ¨Ÿ¤¨¨§¨©£¦¦¥£¨¨

ézLe ,íéãé ézLe ,íéðæà ézLe ,íéðéò ézL "íéèéJL©¦¦§¥¥©¦§¥¨§©¦§¥¨©¦§¥
íeMî äéøëæ éaø øîà .äôe ,äéiåbä Làøå ,íéIâø©§©¦§Ÿ©§¦¨¤¨©©¦§©§¨¦
,íMî äpeäk àéöBäI ä"á÷ä Lwéa :IàòîLé éaø©¦¦§¨¥¦¥§¦§¨¦¥

íB÷nä úkøáI íäøáà úkøa íéc÷äL ïåék ."ïBéIò IàI ïäë àeäå" øîàpL¯dàéöBä ¤¤¡©§Ÿ¥§¥¤§¥¨¤¦§¦¦§©©§¨¨§¦§©©¨¦¨
"ïBéIò Ià Ceøáe õøàå íéîL äð÷ ïBéIò IàI íøáà Ceøa øîàiå eäëøáéå" øîàpL .íäøáàî¥©§¨¨¤¤¡©©§¨£¥©Ÿ©¨©§¨§¥¤§Ÿ¥¨©¦¨¨¤¨¥¤§

¯øîàpL ,íäøáàI dðúð ãiî ?BðB÷ úkøáI ãáò úkøa ïéîéc÷î éëå :íäøáà BI øîàíàð" ¨©©§¨¨§¦©§¦¦¦§©¤¤§¦§©¦¨§¨¨§©§¨¨¤¤¡©§ª
éáéà úéLà ãò éðéîéI áL éðãàI 'äéIâøI íãä Eíçpé àIå 'ä òaLð" áéúk déøúáe "E ©Ÿ¦¥¦¦¦©¨¦Ÿ§¤£Ÿ§©§¤©§¥§¦¦§©§Ÿ¦¨¥

ïäë àeäå" áéúëc eðééäå ,÷ãö ékIî IL Bøeaéc Iò "÷ãö ékIî éúøác Iò íIBòI ïäë äzà©¨Ÿ¥§¨©¦§¨¦©§¦¤¤©¦¤©§¦¤¤§©§¦§¦§Ÿ¥
"ïBéIò IàI¯.ïäk Bòøæ ïéàå ,ïäk àeä §¥¤§Ÿ¥§¥©§Ÿ¥

íéøãð äòáøà êIò ïøãä

ïéàïéàL íéIëå ,Iâøä úñéøc àJà Iëàî epîéä øceîI Bøéáçî äàðä øcenä ïéa ¥¥©¨£¨¨¥£¥§¨¥¤©£¨¤¨§¦©¨¤¤§¥¦¤¥
íéçéøå äøáëe äôð epIéàLé àI Bøéáçî Iëàî øcenä .Lôð IëBà íäa ïéNBò¦¨¤¤¤¤©¨©£¨¥£¥Ÿ©§¦¤¨¨§¨¨§¥©¦

.íéîæðe úéJèå úòaèå ÷eIç BI IéàLî Iáà ,øepúå'îâøa àcà áø øîà ?àpz ïàî §©£¨©§¦¨§©©©§©¦§¨¦©©¨£©©©¨©
.'åë "epIéàLé àI Bøéáçî Iëàî øcenä" .äàðä øceîa øeñà øezéå 'éôà :øîBà øæòéIà 'ø ,àéðúc .àéä øæòéIà éaø :äáäà©£¨©¦¡¦¤¤¦§©§¨¡¦¤¤¥£¦¦¨§¨£¨¨©¨©£¨¥£¥Ÿ©§¦¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc mixcp(iying meil)

déðaLeça 'ïèOä',`ed 'ohyd' ly `ixhnibd oeayg -äàî úìz ©¨¨§§§¥§¨¥¨
äòaøàå ïézéLådngd zpy inie ,drax`e miyiy ze`n yely - §¦¦§©§¨¨

,dpyd inin cg`ay fnxl `ae ,dyinge miyiy ze`n yely md
.oihydl zeyx ohyl oi` ,mixetikd mei `ed

`a` xa inxn `ixhniba ztqep dyxc:
áéúk ,àaà øa éîø øîàå,epia` mdxa` lenipy mcew ,dligza - §¨©¨¦©©¨§¦

dxeza aezk,'íøáà',epia` mdxa`l dpeekdykexg`l seqal ©§¨
lenipy,'íäøáà' áéúëy oeikn ,`id jkl daiqde¯ älçzaiptl §¦©§¨¨©§¦¨

,lenipyBëéìîä,ehilyd -,àeä Ceøa LBãwäíéòaøàå íéúàî ìò ¦§¦©¨¨©¨©¦§©§¨¦
ìLe,íéøáà äL,'mxa`' ly `ixhnibd oeayg ,oipnkóBqáìe §¨¥¨¦§©

,lenipy xg`lBëéìîäs` `ed jexa yecwdìòmixai`d zyng ¦§¦©
k lr epiid ,mixzepdd líéøáà äðBîLe íéòaøàå íéúàîyiy ¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦

e .'mdxa`' ly `ixhnibd oeayg oipnk ,mc`aïä elàzyng ¥¥
,seqal wx mdilr jlny mixai`dézLdézLe íéðéòdLàøå íéðæà §¥¥©¦§¥¨§©¦§Ÿ

äéiåbä.dlind xai` - ©§¦¨
:`a` xa inxn dpexg` `xnin

,àaà øa éîø øîàåáéúëc éàîweqtd yexit edn -(eh-ci h zldw) §¨©¨¦©©¨©¦§¦
'Bâå 'íéLðàå äpè÷ øéò','äpè÷ øéò' .óebä äæzray ,mc` lk ly- ¦§©¨©£¨¦§¦§©¨¤©

,ylge lty `ed ezephwe ecleeid,'èòî da íéLðàå'íéøáà elà- ©£¨¦¨§¨¥¥¨¦
,zlekide gekd iherne miylgd,'dúà ááñå ìBãb Cìî äéìà àáe'¨¥¤¨¤¤¨§¨©Ÿ¨

,òøä øöé äælkdy ,'jln' `ede ,ecleeida cin sebd l` `a `edy ¤¥¤¨¨
,el oirneyylya aehd xvin 'lecb' `edy iptn ,'lecb' `xwpe

irnn z`vl xrppyn ,ezeclin mc`d l` `a `edy ,dpy dxyr
,eni`úBðBò elà ,'íéîøçå íéãBöî äéìò äðáe'micevnd mdy - ¨¨¨¤¨§¦©£¨¦¥£

,mc`d z` cv `ed mday ,rxd xvid lyïkñî Léà dá àöîe'¨¨¨¦¦§¥
,'íëçåáBè øöé äæ,,dxyr yly liba mc`l beecfndaehd xvide §¨¨¤¥¤

mixai`d oi`e diefa eznkgy ,lce ipr epiidc 'okqn' `xwp
jxcl zeixad z` cnln `ed ik ,'mkg' `xwpe .el mirnyp

,xqende dnkgd ,dxyid,'Búîëça øéòä úà àeä èlîe'äáeLz Bæ ¦©¤¨¦§¨§¨§¨
íéáBè íéNòîe,eypere rxd xvin hlnp ,aehd xvil rneydy ©£¦¦

,dywd,'àeää ïkñnä Léàä úà øëæ àì íãàå'òøä øöé úòLác §¨¨Ÿ¨©¤¨¦©¦§¥©§¦§©¥¤¨¨
,dxiarl mc`d z` dztn rxd xvidy dryay -øëãîc úéì¥§¦§©

áBè øöéì déì.aehd xvid z` xekfiy in oi` - ¥§¥¤
:ztqep dyxc
zldwa xn`p(hi f).'íéèélL äøNòî íëçì æòz äîëçä'zx`an ©¨§¨¨Ÿ¤¨¨¥£¨¨©¦¦

:weqtd z` `xnbdæBòz äîëçä'wfeg ozz -,'íëçìäáeLz Bæ ©¨§¨¨¤¨¨§¨
,íéáBè íéNòîexzei sebl milireny'íéèélL äøNòî'mdyézL ©£¦¦¥£¨¨©¦¦§¥

d,íéðéòézLed,íéðæàézLed,íéãéézLed,íéìâøäéiåbä Làøå- ¥©¦§¥¨§©¦§¥¨©¦§¥©§©¦§Ÿ©§¦¨
,dlind xai`,äôedyer `ed eiyrn aexe ,mc`a mihley mdy ¤

.mdici lr
:epia` mdxa` lr ztqep dyxca wxtd z` zniiqn `xnbd

,ìàòîLé éaø íeMî äéøëæ éaø øîààéöBäì àeä Ceøa LBãwä Lwéa ¨©©¦§©§¨¦©¦¦§¨¥¦¥©¨¨§¦
íMî äpeäk,mipdk eidi eipay -øîàpLmy lr(gi ci ziy`xa)àeäå' §¨¦¥¤¤¡©¥§

,'ïBéìò ìàì ïäëj`íéc÷äL ïåékz` mWúkøáì íäøáà úkøa Ÿ¥§¥¤§¥¨¤¦§¦¥¦§©©§¨¨§¦§©
,íB÷nädàéöBädpedkd z` `ed jexa yecwdíäøáàîeipay - ©¨¦¨¥©§¨¨

.mipdk eidi md,mewnd zkxal mdxa` zkxa my micwd okide¥
øîàpL,epia` mdxa` z`xwl `vi mW `ed 'wcv iMln'ykci my) ¤¤¡©©§¥

(k-hiCeøáe õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìàì íøáà Ceøa øîàéå eäëøáéå'©§¨§¥©Ÿ©¨©§¨§¥¤§Ÿ¥¨©¦¨¨¤¨
ïBéìò ìà'Bì øîà .,mWl mdxa`úkøáì ãáò úkøa ïéîéc÷î éëå ¥¤§¨©©§¨¨¥§¦©§¦¦¦§©¤¤§¦§©

BðB÷,[epec`-]dðúð ãiîdpedkd z` 'd,íäøáàìøîàpLcec - ¦¨§¨¨§©§¨¨¤¤¡©
,miklnd znglna epia` mdxa`l xn` 'dy ,xne` jlndmilidz)

(` iwéðãàì 'ä íàð',mdxa` epiidc ipec`l 'd ixac -éðéîéì áL- §ª©Ÿ¦¥¦¦¦
,jl xefr`e dnglna jpinil did` ip`úéLà ãòz` miy`y - ©¨¦

éáéàEkéìâøì íãä,'Eáéúk déøúáewxtd jynda eixg`le - Ÿ§¤£Ÿ§©§¤©§¥§¦
aezk(c iw my)íçpé àìå 'ä òaLð',ezreayn ea xefgi `le -äzà ¦§©§Ÿ¦¨¥©¨

z mdxa`-did,íìBòì ïäë'÷ãö ékìî éúøác ìò`xnbd zyxec Ÿ¥§¨©¦§¨¦©§¦¤¤
dpeekdyìò[llba-]'÷ãö ékìî ìL Bøeaécz` jxal micwdy ©¦¤©§¦¤¤

,''d z` jxiay iptl epia` mdxa`áéúëc eðééäåaezky dn dfe - §©§¦§¦
,mW lr(gi ci ziy`xa),'ïBéìò ìàì ïäë àeäå',`xnbd zwiicne ¥§Ÿ¥§¥¤§

,'odk mly jln wcv iklne' aezk `le 'odk `Ede' aezk recn§Ÿ¥
y `ed xe`iad `l`àeäcala mW -,ïäkïäk Bòøæ ïéàåla` - ¥Ÿ¥§¥©§Ÿ¥

mdxa` ly erxf wx `l` ,dpedka ynyi `l xak eixg` erxf
.epia`

íéøãð äòáøà êìò ïøãä

øãåîä ïéá ïéà ¯ éòéáø ÷øô

äðùî
xcend 'lk`n xcen' ly epic lw mday mixaca zwqer epizpyn
ibeq lkn xcend 'd`pd xcen' znerl ,oefnl zerbepd ze`pdn wx

.ze`pdd
ïéàlcadïéaly epicøcenäBøéáçî äàðäd`pda xq`py in - ¥¥©¨£¨¨¥£¥

,exagnìd ly epicepîéä øceîz`pd exiagn -ìëàî,calaàlà §¨¥¤©£¨¤¨
iablìâøä úñéøcxvwl icka xicnd ly exivgl xcend zqipk - §¦©¨¤¤

,ekxc z`åiablzli`yïéNBò ïéàL íéìëmipikn-ìëBà íäa §¥¦¤¥¦¨¤¤
,Lôð.'d`pd xcen'l `le 'lk`n xcen'l zexzen el` ze`pdy ¤¤

s` mli`ydl mixeq` ytp lke` mda mipikny milky x`ean
el`kl miaygp milk el` dpynd zx`ane ,lk`nn wx xcenl

:`l el`e ,ytp lke` mda miyeryøcenäz`pd,Bøéáçî ìëàî ©¨©£¨¥£¥
epìéàLé àì,exiagäôðgnw ietipläøáëeuendn d`eaz zetpl Ÿ©§¦¤¨¨§¨¨

íéçéøåmihig zpighløepúåmiynyn mdy oeikny ,mgl ziit`l §¥©¦§©
,lk`n z`pdn dpdp xcendy xacd aygp ,lk`nd zpkdlìáà£¨

Bì ìéàLîxicndíéîæðe úélèå úòaèå ÷eìç,mpi` el` milky ©§¦¨§©©©§©¦§¨¦
.lk`n ikxvl miynyn

àøîâ
,`xnbd zxxanàpz ïàî-lr xqe`d epizpyn ly `pzd `ed in ©©¨

d`pda elit` zepdil d`pd xcenelit` xqe` oky ,efk zhren
,daiyne .dilr micitwn oi`y ,xvga lbx zqixcøa àcà áø øîà̈©©©¨©

,äáäàepizpyn,àéä øæòéìà éaøiabl xfril` iaxe opax ewlgpy ©£¨©¦¡¦¤¤¦
mkxc did jky ,egwn lr zvw xkend el siqenyk gwel z`pd
`eal elibxdl icka gwnd ly oipnd lr e` dcnd lr siqedl
x`yk dxenb d`pdk zaygp ef ztqez m`d `ed oecipde ,elv`
lawl xkendn d`pd xcen `edy gwell xeq` didie ,zepzn
el oi`e ,mdipiay gwndn wlgk daeyg ef ztqezy e` ,ef ztqez

.dpnn dxenb d`pd'øezéå' eléôà ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¥£¦¦
,elyn hrn siqeny jka gwna xkend xzeenya øeñàmc` ¨§

`edyäàðä øceîoke .dpznk zaygp dtqedy meyn ,xkendn ¨£¨¨
meyn ,exiag xvga xearl exiagn xcend lr xq`p epizpyna

.xfril` iax `ed epizpyn ly `pzd ok m`e ,d`pdl aygpy
:epizpyna epipyøcenäz`pd,Bøéáçî ìëàîdf ixdepìéàLé àì ©¨©£¨¥£¥Ÿ©§¦¤

'eëzpkdl miynynd milk mdy ,xepze migixe dxake dtp
milk`n:
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xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc mixcp(iyiy meil)

milkn zepdil 'lk`n xcen'd lr xq`p dn iptn ,`xnbd dywn
,lke` mda mipiknyìëàî ïî àäåcala,øãðmilkdn `le §¨¦©£¨¨©

,`xnbd zvxzn .ezpkdlLé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàxaecnaote` ¨©©¦¦§¤¨¦§
yEìëàî úàðä' øîBàxeq` `di.'éìò,'z`pd' siqeny oeikne ¥£¨©©£¨§¨©

lk`nd zpkdl zenxebd ze`pd mb envr lr xeq`l oeekzn
.ezpkd ilk enk ,epewize

,zeywdl `xnbd dkiynnàîéà-xecil ezpeeky xn`pàlL ¥¨¤Ÿ
ïéhéç ñBòìéeitaBúkî ìò ïzéådknd lr mgipie -,ietix jxevl ¦§¦¦§¦¥©©¨

lkei mpn`e ,envr lk`ndn dpdpy ,'jlk`n z`pd' zernynke
.lk`nd sebn dpdp epi` oky ,lke` zpkdl milk le`yl

,`xnbd zvxznàáø øîà,xaecnay ote`øîBàxcendäàðä' ¨©¨¨§¥£¨¨
äàéánäznxebd -Eìëàî éãéìxq`iz,'éìòlr xqe`y epiide ©§¦¨¦¥©£¨§¨©

.lk`nd zpkdl miynynd milk s` envr
el` zxxan `xnbd:'lk`n icil d`iand d`pd' llka od ze`pd

,àtt áø øîàxcend epnn l`ey m`÷Nickaàéáäìea,úBøét ¨©©¨¨©§¨¦¥
øBîçåicka xeng e` -àéáäìz`yl -úBøét åéìòeléôàå ,m` ©£§¨¦¨¨¥©£¦
l`eyàîìòa àpö,mzq lq -àeä ìëàî éãéì äàéánä äàðä ©¨§¨§¨£¨¨©§¦¨¦¥©£¨

lke`d z`adl miynynd mixac s` exq`p oky ,xeq`e ,aygp
.ezpkdle

:'lk`n icil d`iand d`pd' xcba zwtzqn `xnbd
,àtt áø éòaxcend l`ey m`ñeñickaåéìò áBkøìzial ekxca ¨¥©¨¨¦§¨¨

,dzyndåokúòaèickda úBàøéìmd el` lke ,aeyg mc`k §©©©¥¨¨
,dzyna dti dpn el epzie aeyg mc`k d`xiy icka.eäîoke ©

÷ñôéîdéòøàa ìæéîexicnd ly edcya zklle zevgl -icka ¦§©¥©§©§¥
,dzynd zial ekxc z` xvwléàîel` ze`pd mb m`d - ©

wx ody oeikny e` ,zexq`pe 'lk`n icil d`iand d`pd' zeaygp
zeaygp od envr lk`na zeyrp `le lk`nl mc`d z` zeaxwn
lk`n icil ze`iank zeaygp oi`e lk`n icil zenxebk wx

.zexzene
:wtqd z` heytl dqpn `xnbd

,òîL àz,epizpyn seqa epipyíéîæð úélèå ÷eìç Bì ìéàLî ìáà' ¨§©£¨©§¦¨§©¦§¨¦
,'úBòaèåxxal yie,éîc éëéä,ml`y jxev dfi`làlL àîéìéà §©¨¥¦¨¥¦¥¨¤Ÿ

icka ml`yïäa úBàøéì,aeyg mc`køîéîì àëéøöheyt `lde ¥¨¨¤§¦¨§¥©
,xzeny xacdåàì àlàxaecneléôàicka ml`yykïäa úBàøéì ¤¨¨£¦¥¨¨¤
,aeyg mc`kéðz÷ådfk dxwna s`y,'BìéàLî'xzeny ixd §¨¨¥©§¦

hytp ok m`e ,lk`nl zenxeb wx ody ze`pda zepdil xcenl
.`tt ax ly ewitq

,`xnbd dgecíìBòì ,àìxaecnàlLicka ml`yúBàøéìmc`k Ÿ§¨¤Ÿ¥¨
,aeyge,yecig mey dfa oi`y epl`yy dnéðz÷c écéiàab`- ©§¥§¨¨¥

azkpyaepìéàLé àì' àLéødxake dtpmiyery milk'k mpicy ,' ¥¨Ÿ©§¦¤
,'ytp lke` mdaàðza dpynd lra dpyBìéàLî' ,àôéñwelg ¨¨¥¨©§¦

.`tt ax ly ewitql jkn rixkdl oi` mpn`e .'eke zrahe

äðùî
dnn hxtl d`ae ,zncewd dpynd ly dixac meiq `id ef dpyn

:'lk`n xcen' s` xq`i
Lôð ìëBà Ba ïéNBò ïéàL øác ìëåmiynyn mpi`y mixac s` - §¨¨¨¤¥¦¤¤¤

a ,lk`n zpkdlïäa àöBik ïéøékNnL íB÷îbedpy mewna - ¨¤©§¦¦©¥¨¤
,el` milk xikydløeñàlk`nn xcena s` ,xicndn dli`ya ¨

oeik mewn lkn ,lk`nl miynyn mpi` el` milky s`y .cala
,mpiga mze` lawn xcende ,oenn cra mxikydl milibxy

zexikyd incae li`ed ,lk`n icil d`iank ez`pd zaygp
.milk`n zepwl `ed leki giexny

àøîâ
d`pd xcen lr xqe` epizpyn ly `pzdy dgiken `xnbd

:zeaeyg opi`y ze`pdn s` zepdil
m` ,milk`n zpkdl ynyn epi`y ilky ,epizpyn dhwpy dnn
ilkd z` le`yl 'lk`n xcen'd lr xeq` ,exikydl bedp

,xicndnììkîwiecn -àLéøcxnelk ,dpynd zligzy - ¦§¨§¥¨
zpkdl miynynd milk li`ydl eilr dxq`y ,zncewd dpynd

zxacn ,xicndn lk`nïéàL ét ìò óàmc` ipaïéøékNîmilk - ©©¦¤¥©§¦¦
m` oky ,d`pdl zaygp dpi` mpiga mzli`ye ,melyza el`
dxizn dpynd dzid `l ,melyza mixikyny mewna xaecn
ze`pd elit` dxq` dpyndy gxkdae .zrahe welg zli`y

,`xnbd zxxan .zeaeyg opi`yàpz ïàîzd `ed in -xqe`y `p ©©¨
mxikydl bedp oi`y mewna dxake dtp zli`y enk d`pd

.melyz zxenz
,`xnbd daiynàéä øæòéìà éaø ,äáäà øa àcà áø øîà- ¨©©©¨©©£¨©¦¡¦¤¤¦

,`id xfril` iax zrck epizpyn,gwna 'xezie' xqe` `ed oky
dpi`y d`pd efy s` lr.daeygeilr miwleg minkg mpn`e

dtp zli`y mb exizi ok enke ,d`pd xcenl dfk 'xezie' mixizne
.melyz zxenz mze` oixikyn oi`y mewna dxake

äðùî
:zepdil d`pd xcenl xzen dnn dpc dpynd

Bì ì÷BL ,Bøéáçî äàðä øcenäxcend xeara zzl xicnl xzen - ©¨£¨¨¥£¥¥
Bì÷L úàziipw jxevl ycwnd zial ozipd lwyd zivgn - ¤¦§

,xeaivd zepaxwåokBáBç úà òøBôz` rextl xicnl xzen - §¥©¤
.el` mipic ly mnrh x`az `xnbde ,xcend ly eaegBì øéæçîe©£¦

Búãéáà úà,mlern dcia`d oky ,el aiyny dna edpdn epi`y ¤£¥¨
zxfgda xicnd gxehy dna xq`p `le ,xcend zeyxn d`vi `l
la` .ezepdl oeekzn `le ,devn dfa dyery iptn ,dcia`d

aíB÷î[ote`a-]äéìò ïéìèBpLdcia`d zayd lr -øëNm` oebk ¨¤§¦¨¤¨¨¨
,oenn ciqtde ezk`lnn xicnd lhazd dzayda ezgxh zra
legnl xicnl xeq`y `ed oicd ,melyz jk lr lawl dvex epi`e

`l` ,jka edpdny meyn ,xkyd lr xcenläàðä ìBtzozi - ¦£¨¨
ly ezk`ln cqtd cra melyzd epiidc 'd`pd'd z` xcend

,dcia`d aiyn xicnd.Lc÷äì§¤§¥

àøîâ
z` el lewyl oke xcend zeaeg z` rextl dpynd dxizdy dnn

,elwyàîìàdpynd zxaeqy meyn `ed epizpyn mrhy gken - ©§¨
`l` epi` ,eiyep z` epnn wlqne xcend ly eizeaeg z` rxetdy

àeä àîìòa éøà éçeøáà,exiag ly eizendan dix` gixank - ©§¥£¦§¨§¨
xcrd lra oi`e ep`v lr `eal cizry cqtd exiagn rpeny

,ezgxad lr gixanl mlyl aiegnéøLå-rextl xicnl xzene §¨¥
`l` epi`e xg`n ,[elwy z` el lewyle] xcend ly eizeaeg z`

.edpdnk `le ,aegd z` rextl jxhvi `ly cqtd epnn rpenk
,`xnbd zxxanàpz ïàîxaeqd epizpyn z` dpyy `pzd in ©©¨

,`nlra ix` zgxadk aygp aeg zrixty,àéòLBä áø øîà̈©©©§¨
dpyn,Bæ
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miwxt dyelya` cenr bl sc ± iriax wxtmixcp
.øãð åîöò ìëàî ïî àäåxeq` i`n`eeli`ydl!edpip lk`n `l ipde ?dtpêìëàî úàðä

.éìò.xeq` `di.àîéàå,ezkn iab lr ozie ely oihig qerli `ly - "jlk`n z`pd" i`n

?dxake dtp epli`yi `l i`n` izk`e ,jlk`n z`pd inp epiideêìëàî éãéì äàéáîä
.éìòdtpe.el epli`yi `l ikdle ,lk`nl elk`n `ian dxakeàðö 'éôàå 'åëå ÷ù 'éôà

.àîìòá,zexit da ozil xcenl xeq` ,xicn ly

.xeq`e ,`ed lk`n icil d`iand d`pdcñåñ
.åéìò áåëøì.dzynd zial jlilúòáè åà
.äá úåàøéì,ceak ea ebdpiy ick ,dzynd ziaa

.d`pd epiide.äéòøàá ìæéîå ÷ñôéîjxc jledy

xvwne ,dzynd zial erwxw.ekxc.åäîied in

d`iand d`pd?`l e` ,ipd lka lk`n icil

.øîéîì àëéøö!llk d`pd `kil `d ?ixyc

.åìéàùî éðú÷ån"ye.ixyc.íìåòì àì'it`

jixv did `lc `ed oicae .da ze`xil `ly

."eli`yn" ipzinl.'åëå éãééà àìà`kil `dne

.dpin rnynléðúî'.ïéøéëùîù íå÷î
ici lr mixacd el` lk li`ydl oibdepy

xicnl xeq` - zexikyoeikc .eli`ydl

d`pdk ifgin - xikydl mibdepyicil d`iand

.xeq`e ,lk`n'îâ.àùéøã ììëî`l :ipzwc

,oixikyn oi`y t"r` ied - dxake dtp epli`yi

zexikya li`ydl oibdep oi`y xnelkb"r` .

i`n oixikyn oi`y oeikc ,dxenb d`pd ied `lc

xg` epky - epli`yi `l df m` ?dil ipdn `w

ewn ixdy ,mpga eli`yn.`ed oixikyn oi`y m

.àðú ïàî.xeq` ikd elit`cø.àéä øæòéìà '
- xeq` oixikyny mewn :ipzwc `tiq la`

.`id dxenb d`pdc ,`id lkd ixacéðúî'
.åì÷ù úà åì ì÷åùeliaya ozil leki xicnd

lekie ,dkyld znexzl oipzepy lwyd zivgn

rxet" ipzwcn .melk el dpdn oi`e ,eaeg rextl

`l `dc ,eiqkpn dil ipdn `l `nl` - "eaeg

:ynn micia dil aidi'îâ.àåä àîìòá éøà éçåøáà àîìà.ixye ,eilrn eaeg gixany

.àðú ïàîigexa`c.ixy
éøáã
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`l` eilr xq` `lc `kid lkc ixaq dilr ibiltc opax la` ,d`pd xcena xeq` iypi`

dpdp iexw df oi` - `ed iypi` da ictw `lc icinc oeikc ,d`pd ixwn `l b"dk - ez`pd

eli`e ,opax exy d"yne ,iypi` ictw `l lbxd zqixcac rnyn `kdc :xn`z m`e .exiagn

) "mizad zwfg" 'ta:fp sc a"axvga `kd :opixn`e ,dwfg mdl oi`y mixac el` iab opixn` (

.ictw `l ick dcnrd`c ,opiwqr zetzey ly

iypi` `d ,ictw `lc `ed oitzey `wec `nl`

!opaxl elit` xqzil oky oeike ,ictw `nlrc

epiid mzd xn`c dcnrdc :l"f o"anxd uxiz

,dnda zcnrdc `inec ,xvga ayile akrzdl

xn`c `ed `peeb i`d ikae .'ipzna mzd opzc

`nlrc iypi` `d ,ictw `l oitzey `wecc-

,opiwqr `nlra lbxd zqixca `kd la` .ictw

,my akrzdl `le exvg jxc xearl epiidc

`l oitzey `lc `nlrc iypi` 'it` b"dkae

opax exy d"yne ,ictw..äëìä ïéðòìåwqt

oeik ,xeq` xezie xn`c xfril` 'xk l"f o"anxd

'tc oiibeqc ,cere .dizeek `kd `pz ol mzqc

) "excpy oitzeyd"gn onwlla` .`lf` dizeek (

el` [iab] "mizad zwfg" wxta azk l"f g"x

iaxk `zkld zilc dwfg mdl oi`y mixac

l"f z"x zrc oke ,xfril`.àäå.xcp lk`n on

xq`i dnl oky oeike?øîàãjlk`n z`pd

.ilrixd - lk`nd z`pd xn`e siqedy oeikc

by dn lk envr lr xq`dil ixwe ,eze` mxe

.owezn `ed ely d`pd znxbac meyn "jlk`n"

ixwin i`n - `l i`c ,ikd jzrc `wlq dede

lk`n z`pd?àîéàåozie mihig qerli `ly

.ezkn iab lr`l` rnyn `l lk`n z`pdc

'it` xeq`le ,envr lk`nd sebn dpdi `ly

izk`e ,"jlk`n z`pd" xn` lk`nd z`pd

ixzyil.øîàicil d`iand d`pd xne`a `ax

.ilr lk`noia xeq` b"dkac xn`c o`n `ki`

icil d`iand d`pd llkac ,il gep oi`e .dxaka oia dtpa oia ,ezkn iab lr mihg zqirla

xcp i`c :`zlinc `wqt ied ikd `l` .ezkn b"r oiqerl mihg zpizp rnyn `l lk`n

"ilr jlk`n z`pd" xn` .xg` xac lka xzene ,cala dlik`a `l` xeq` epi` - lk`nn

xn` .ixy dxake dtp epnn le`yl la` ,ezkn iab lr mihg qerll xeq`e ,dlik`a xeq` -

ipira d`xp jk ixy ezkn iab lr ozile oihig qerll edin dxake dtp le`yl xeq`e dlik`a xeq` ilr lk`n icil d`iand d`pd.÷ùlk`n icil d`iand d`pd 'eke zexit eilr `iadl

.`ed`tt ax l"nw ,ixy xenge wya cala lk`nd eil` `iadl la` ,dxake dtpa lk`nd owzl `l` lk`n icil d`iand d`pd `ixwn `l `niz `lc..àðölq.ñåñeilr aekxl

.i`n dirx`a lifine wqtin da ze`xil zrahedidiy ick dirx`a lifine wqtnk lk`nl envr aixwdl ikd 'it` ,lk`n icil d`iand d`pd ixwn eil` lk`nd zaxwdc idp :opixn` inc

eci lr zrah `dze ,qeq lr aekxiyk aeyg mc`k d`xiy ick ,da ze`xil eilr aekxl qeq inp oke .envr lk`na dyry mzd ip`yc ,`id lk`n icil d`iand d`pd e`l - dxdn my

dti dpn el epzi df liayae-`ed `nlra `nxb `peeb i`d ik.àîéìéà.xninl `kixv oda ze`xil `lye`l `l` !`hiyt - oda `veik oda oixikyn oi`c oeik lk`n xcena ixyc

edpip `nlra `nxb `tt ax irac ipd lke .ixy lk`nc `nxb `nl` ,eli`yn ipzwe ,oda ze`xil elit`.éãééà.epli`yi `l `yix ipzwcmda oiyery milk dxake dtpc opireny`l

eli`yn `tiq `pz - epzpyna izyxity enke ,od ytp lke`.éðòìåï.dkld`xnegl da opihwp jkld .`hiyti` `l `tt axc `ira.'éðúî.xeq` oda `veik oixikyny mewn

icil d`iand d`pd - xky `la eli`yn dfe ,oxikydl oilibxc oeik ipde ,"ilr lk`n icil d`iand d`pd" xne`a `xnba dil znwen `d 'ipznc lk`n xcen i`dc .lk`n xcena 'it`

lk`n gwi el lgny zexikyd inca ixdy ,`id lk`n.'îâ.`yixc llknopixq` - zerahe minfp zilhe welga ixyc i`nc .oixikyn oi`y it lr s` ,dxake dtp epli`yi `l epiidc

dxake dtpa.'éðúî.elwy z` el lwey`nrh yxtn `xnbae .eaeg el rxet oke ,xcenl xicnd.øéæçîå.ezcia` eldil xcdnw diytpc mrcin `l` ,dil aidi icin `lc.íå÷î
.xky dilr milhepy) "ze`ivn el`"a `zi`ck ,xky el ozil dcia` lra aiign `peeb i`d ikac ,rlqd on lha xifgn did m` epiidc:l sc n"a(.ìåôú.ycwdl d`pddvex xifgn oi` m`

edpdn `vnp - xicn el lgen did eli`y ,ycwdl xcen eppzi - xkyd lawl.'îâ.ixye `ed `nlra ix` igexa` `nl`e`lc meyn ,ixy ikdlc .i`w eaeg el rxete elwy el lwey`

) opzck ,xeav zepaxwa wlg el yi ikd e`lac ,ipdn `l `dc ,elwy el lwey inp d"yne .eilrn delnd wlqny `l` ,dil aidi icin.gp n"a .gw zeaezklre ieabd lre cea`d lr oinxez :(

zxn` i`n .zeabl cizrd-eaeg rxtc dil ipdn `w `d-ixye ,`ed ix` igexa`.øîà.`id opg ipn `d `irye` 'xeizern gipd - eizepefn aeg el rxety exiag zy` qpxtndy l"qc

`nlra ix` gixan `l` ,ipdn aiyg `lc meyn ,iavd oxw lr.
'it`
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc mixcp(iyiy meil)

milkn zepdil 'lk`n xcen'd lr xq`p dn iptn ,`xnbd dywn
,lke` mda mipiknyìëàî ïî àäåcala,øãðmilkdn `le §¨¦©£¨¨©

,`xnbd zvxzn .ezpkdlLé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàxaecnaote` ¨©©¦¦§¤¨¦§
yEìëàî úàðä' øîBàxeq` `di.'éìò,'z`pd' siqeny oeikne ¥£¨©©£¨§¨©

lk`nd zpkdl zenxebd ze`pd mb envr lr xeq`l oeekzn
.ezpkd ilk enk ,epewize

,zeywdl `xnbd dkiynnàîéà-xecil ezpeeky xn`pàlL ¥¨¤Ÿ
ïéhéç ñBòìéeitaBúkî ìò ïzéådknd lr mgipie -,ietix jxevl ¦§¦¦§¦¥©©¨

lkei mpn`e ,envr lk`ndn dpdpy ,'jlk`n z`pd' zernynke
.lk`nd sebn dpdp epi` oky ,lke` zpkdl milk le`yl

,`xnbd zvxznàáø øîà,xaecnay ote`øîBàxcendäàðä' ¨©¨¨§¥£¨¨
äàéánäznxebd -Eìëàî éãéìxq`iz,'éìòlr xqe`y epiide ©§¦¨¦¥©£¨§¨©

.lk`nd zpkdl miynynd milk s` envr
el` zxxan `xnbd:'lk`n icil d`iand d`pd' llka od ze`pd

,àtt áø øîàxcend epnn l`ey m`÷Nickaàéáäìea,úBøét ¨©©¨¨©§¨¦¥
øBîçåicka xeng e` -àéáäìz`yl -úBøét åéìòeléôàå ,m` ©£§¨¦¨¨¥©£¦
l`eyàîìòa àpö,mzq lq -àeä ìëàî éãéì äàéánä äàðä ©¨§¨§¨£¨¨©§¦¨¦¥©£¨

lke`d z`adl miynynd mixac s` exq`p oky ,xeq`e ,aygp
.ezpkdle

:'lk`n icil d`iand d`pd' xcba zwtzqn `xnbd
,àtt áø éòaxcend l`ey m`ñeñickaåéìò áBkøìzial ekxca ¨¥©¨¨¦§¨¨

,dzyndåokúòaèickda úBàøéìmd el` lke ,aeyg mc`k §©©©¥¨¨
,dzyna dti dpn el epzie aeyg mc`k d`xiy icka.eäîoke ©

÷ñôéîdéòøàa ìæéîexicnd ly edcya zklle zevgl -icka ¦§©¥©§©§¥
,dzynd zial ekxc z` xvwléàîel` ze`pd mb m`d - ©

wx ody oeikny e` ,zexq`pe 'lk`n icil d`iand d`pd' zeaygp
zeaygp od envr lk`na zeyrp `le lk`nl mc`d z` zeaxwn
lk`n icil ze`iank zeaygp oi`e lk`n icil zenxebk wx

.zexzene
:wtqd z` heytl dqpn `xnbd

,òîL àz,epizpyn seqa epipyíéîæð úélèå ÷eìç Bì ìéàLî ìáà' ¨§©£¨©§¦¨§©¦§¨¦
,'úBòaèåxxal yie,éîc éëéä,ml`y jxev dfi`làlL àîéìéà §©¨¥¦¨¥¦¥¨¤Ÿ

icka ml`yïäa úBàøéì,aeyg mc`køîéîì àëéøöheyt `lde ¥¨¨¤§¦¨§¥©
,xzeny xacdåàì àlàxaecneléôàicka ml`yykïäa úBàøéì ¤¨¨£¦¥¨¨¤
,aeyg mc`kéðz÷ådfk dxwna s`y,'BìéàLî'xzeny ixd §¨¨¥©§¦

hytp ok m`e ,lk`nl zenxeb wx ody ze`pda zepdil xcenl
.`tt ax ly ewitq

,`xnbd dgecíìBòì ,àìxaecnàlLicka ml`yúBàøéìmc`k Ÿ§¨¤Ÿ¥¨
,aeyge,yecig mey dfa oi`y epl`yy dnéðz÷c écéiàab`- ©§¥§¨¨¥

azkpyaepìéàLé àì' àLéødxake dtpmiyery milk'k mpicy ,' ¥¨Ÿ©§¦¤
,'ytp lke` mdaàðza dpynd lra dpyBìéàLî' ,àôéñwelg ¨¨¥¨©§¦

.`tt ax ly ewitql jkn rixkdl oi` mpn`e .'eke zrahe

äðùî
dnn hxtl d`ae ,zncewd dpynd ly dixac meiq `id ef dpyn

:'lk`n xcen' s` xq`i
Lôð ìëBà Ba ïéNBò ïéàL øác ìëåmiynyn mpi`y mixac s` - §¨¨¨¤¥¦¤¤¤

a ,lk`n zpkdlïäa àöBik ïéøékNnL íB÷îbedpy mewna - ¨¤©§¦¦©¥¨¤
,el` milk xikydløeñàlk`nn xcena s` ,xicndn dli`ya ¨

oeik mewn lkn ,lk`nl miynyn mpi` el` milky s`y .cala
,mpiga mze` lawn xcende ,oenn cra mxikydl milibxy

zexikyd incae li`ed ,lk`n icil d`iank ez`pd zaygp
.milk`n zepwl `ed leki giexny

àøîâ
d`pd xcen lr xqe` epizpyn ly `pzdy dgiken `xnbd

:zeaeyg opi`y ze`pdn s` zepdil
m` ,milk`n zpkdl ynyn epi`y ilky ,epizpyn dhwpy dnn
ilkd z` le`yl 'lk`n xcen'd lr xeq` ,exikydl bedp

,xicndnììkîwiecn -àLéøcxnelk ,dpynd zligzy - ¦§¨§¥¨
zpkdl miynynd milk li`ydl eilr dxq`y ,zncewd dpynd

zxacn ,xicndn lk`nïéàL ét ìò óàmc` ipaïéøékNîmilk - ©©¦¤¥©§¦¦
m` oky ,d`pdl zaygp dpi` mpiga mzli`ye ,melyza el`
dxizn dpynd dzid `l ,melyza mixikyny mewna xaecn
ze`pd elit` dxq` dpyndy gxkdae .zrahe welg zli`y

,`xnbd zxxan .zeaeyg opi`yàpz ïàîzd `ed in -xqe`y `p ©©¨
mxikydl bedp oi`y mewna dxake dtp zli`y enk d`pd

.melyz zxenz
,`xnbd daiynàéä øæòéìà éaø ,äáäà øa àcà áø øîà- ¨©©©¨©©£¨©¦¡¦¤¤¦

,`id xfril` iax zrck epizpyn,gwna 'xezie' xqe` `ed oky
dpi`y d`pd efy s` lr.daeygeilr miwleg minkg mpn`e

dtp zli`y mb exizi ok enke ,d`pd xcenl dfk 'xezie' mixizne
.melyz zxenz mze` oixikyn oi`y mewna dxake

äðùî
:zepdil d`pd xcenl xzen dnn dpc dpynd

Bì ì÷BL ,Bøéáçî äàðä øcenäxcend xeara zzl xicnl xzen - ©¨£¨¨¥£¥¥
Bì÷L úàziipw jxevl ycwnd zial ozipd lwyd zivgn - ¤¦§

,xeaivd zepaxwåokBáBç úà òøBôz` rextl xicnl xzen - §¥©¤
.el` mipic ly mnrh x`az `xnbde ,xcend ly eaegBì øéæçîe©£¦

Búãéáà úà,mlern dcia`d oky ,el aiyny dna edpdn epi`y ¤£¥¨
zxfgda xicnd gxehy dna xq`p `le ,xcend zeyxn d`vi `l
la` .ezepdl oeekzn `le ,devn dfa dyery iptn ,dcia`d

aíB÷î[ote`a-]äéìò ïéìèBpLdcia`d zayd lr -øëNm` oebk ¨¤§¦¨¤¨¨¨
,oenn ciqtde ezk`lnn xicnd lhazd dzayda ezgxh zra
legnl xicnl xeq`y `ed oicd ,melyz jk lr lawl dvex epi`e

`l` ,jka edpdny meyn ,xkyd lr xcenläàðä ìBtzozi - ¦£¨¨
ly ezk`ln cqtd cra melyzd epiidc 'd`pd'd z` xcend

,dcia`d aiyn xicnd.Lc÷äì§¤§¥

àøîâ
z` el lewyl oke xcend zeaeg z` rextl dpynd dxizdy dnn

,elwyàîìàdpynd zxaeqy meyn `ed epizpyn mrhy gken - ©§¨
`l` epi` ,eiyep z` epnn wlqne xcend ly eizeaeg z` rxetdy

àeä àîìòa éøà éçeøáà,exiag ly eizendan dix` gixank - ©§¥£¦§¨§¨
xcrd lra oi`e ep`v lr `eal cizry cqtd exiagn rpeny

,ezgxad lr gixanl mlyl aiegnéøLå-rextl xicnl xzene §¨¥
`l` epi`e xg`n ,[elwy z` el lewyle] xcend ly eizeaeg z`

.edpdnk `le ,aegd z` rextl jxhvi `ly cqtd epnn rpenk
,`xnbd zxxanàpz ïàîxaeqd epizpyn z` dpyy `pzd in ©©¨

,`nlra ix` zgxadk aygp aeg zrixty,àéòLBä áø øîà̈©©©§¨
dpyn,Bæ
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miwxt dyelya` cenr bl sc ± iriax wxtmixcp
.øãð åîöò ìëàî ïî àäåxeq` i`n`eeli`ydl!edpip lk`n `l ipde ?dtpêìëàî úàðä

.éìò.xeq` `di.àîéàå,ezkn iab lr ozie ely oihig qerli `ly - "jlk`n z`pd" i`n

?dxake dtp epli`yi `l i`n` izk`e ,jlk`n z`pd inp epiideêìëàî éãéì äàéáîä
.éìòdtpe.el epli`yi `l ikdle ,lk`nl elk`n `ian dxakeàðö 'éôàå 'åëå ÷ù 'éôà

.àîìòá,zexit da ozil xcenl xeq` ,xicn ly

.xeq`e ,`ed lk`n icil d`iand d`pdcñåñ
.åéìò áåëøì.dzynd zial jlilúòáè åà
.äá úåàøéì,ceak ea ebdpiy ick ,dzynd ziaa

.d`pd epiide.äéòøàá ìæéîå ÷ñôéîjxc jledy

xvwne ,dzynd zial erwxw.ekxc.åäîied in

d`iand d`pd?`l e` ,ipd lka lk`n icil

.øîéîì àëéøö!llk d`pd `kil `d ?ixyc

.åìéàùî éðú÷ån"ye.ixyc.íìåòì àì'it`

jixv did `lc `ed oicae .da ze`xil `ly

."eli`yn" ipzinl.'åëå éãééà àìà`kil `dne

.dpin rnynléðúî'.ïéøéëùîù íå÷î
ici lr mixacd el` lk li`ydl oibdepy

xicnl xeq` - zexikyoeikc .eli`ydl

d`pdk ifgin - xikydl mibdepyicil d`iand

.xeq`e ,lk`n'îâ.àùéøã ììëî`l :ipzwc

,oixikyn oi`y t"r` ied - dxake dtp epli`yi

zexikya li`ydl oibdep oi`y xnelkb"r` .

i`n oixikyn oi`y oeikc ,dxenb d`pd ied `lc

xg` epky - epli`yi `l df m` ?dil ipdn `w

ewn ixdy ,mpga eli`yn.`ed oixikyn oi`y m

.àðú ïàî.xeq` ikd elit`cø.àéä øæòéìà '
- xeq` oixikyny mewn :ipzwc `tiq la`

.`id dxenb d`pdc ,`id lkd ixacéðúî'
.åì÷ù úà åì ì÷åùeliaya ozil leki xicnd

lekie ,dkyld znexzl oipzepy lwyd zivgn

rxet" ipzwcn .melk el dpdn oi`e ,eaeg rextl

`l `dc ,eiqkpn dil ipdn `l `nl` - "eaeg

:ynn micia dil aidi'îâ.àåä àîìòá éøà éçåøáà àîìà.ixye ,eilrn eaeg gixany

.àðú ïàîigexa`c.ixy
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`l` eilr xq` `lc `kid lkc ixaq dilr ibiltc opax la` ,d`pd xcena xeq` iypi`

dpdp iexw df oi` - `ed iypi` da ictw `lc icinc oeikc ,d`pd ixwn `l b"dk - ez`pd
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el` [iab] "mizad zwfg" wxta azk l"f g"x

iaxk `zkld zilc dwfg mdl oi`y mixac
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by dn lk envr lr xq`dil ixwe ,eze` mxe
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) opzck ,xeav zepaxwa wlg el yi ikd e`lac ,ipdn `l `dc ,elwy el lwey inp d"yne .eilrn delnd wlqny `l` ,dil aidi icin.gp n"a .gw zeaezklre ieabd lre cea`d lr oinxez :(
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'it`

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

úàðä" øîBàa :I"áùø øîà !øãð Iëàî ïî àäå§¨¦©£¨¨©¨©§¥£¨©
!Búkî Iò ïzéå ïéhéç ñBòIé àJL àîéà ."éIò EIëàî©£¨§¨©¥¨¤Ÿ¦§¦¦§¦¥©©¨
EIëàî éãéI äàéáîä äàðä" øîBàa :àáø øîà̈©¨¨§¥£¨¨©§¦¨¦¥©£¨§
àéáäI øBîçå ,úBøét àéáäI ÷N :àtt áø øîà ."éIò̈©¨©©©¨©§¨¦¥©£§¨¦

àîIòa àpö 'éôàå ,úBøét åéIò¯äàéáîä äàðä ¨¨¥©£¦©¨§¨§¨£¨¨©§¦¨
,åéIò áBkøI ñeñ :àtt áø éòa .àeä Iëàî éãéI¦¥©£¨¨¥©©¨¦§¨¨
déòøàa Iæéîe ÷ñôéî ?eäî ,da úBàøéI úòaèå§©©©¥¨¨©¦§©¥©§©§¥
úéJèå ÷eIç BI IéàLî Iáà :òîL àz ?éàî©¨§©£¨©§¦¨§©¦
úBàøéI àJL àîéIéà ?éîã éëéä .úBòaèå íéîæð§¨¦§©¨¥¦¨¥¦¥¨¤Ÿ¥¨

ïäa¯,ïäa úBàøéI eJéôà åàI àJà ?øîéîI àëéøö ¨¤§¦¨§¥©¤¨¨£¦¥¨¨¤
éãéiàå ,úBàøéI àJL íIBòI ,àI !"BIéàLî" éðú÷å§¨¨¥©§¦¨§¨¤Ÿ¥¨§©§¥

"epIéàLé àI" àLéø éðú÷c¯."BIéàLî" àôéñ àðz §¨¨¥¥¨Ÿ©§¦¤§¨¥¨©§¦
'éðúîíB÷î ,Lôð IëBà Ba ïéNBò ïéàL øác Iëå§¨¨¨¤¥¦¤¤¤¨

ïäa àöBik ïéøékNnL¯.øeñà'îâàLéøc IIkî ¤©§¦¦©¥¨¤¨¦§©§¥¨
àcà áø øîà ?àpz ïàî .ïéøékNî ïéàL ét Iò óà©©¦¤¥©§¦¦©©¨£©©©¨

.àéä øæòéIà 'ø :äáäà øa'éðúîäàðä øcenä ©©£¨¡¦¤¤¦©¨£¨¨
Bøéáçî¯,BáBç úà òøBôe ,BI÷L úà BI I÷BL ¥£¥¥¤¦§¥©¤

øëN äéIò ïéIèBpL íB÷î .Búãéáà úà BI øéæçîe©£¦¤£¥¨¨¤§¦¨¤¨¨¨
¯.Lc÷äI äàðä IBtz'îâéçeøáà àîIàéøà ¦£¨¨©¤§¥©§¨©§¥£¦

Bæ :àéòLBä áø øîà ?àpz ïàî .éøLå ,àeä àîIòa§¨§¨§¨¥©©¨£©©©£¨
éøáã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

נדרים. אין בין המודר - פרק רביעי דף לג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      ר"נ



miwxtקצב dyelyaa cenr bl sc ± iriax wxtmixcp
.àéä ïðç éøáãozp `le li`ed ,melk ef ly dlra lr delnl oi`y ,eizern cai` xn`c

qpxity ,eilrn ix` gixad `l` ecia- eaeg rxt ik ,p"d .dpefl aiig `edy ezy` z`

rextl el oi`y ,`ed ix` igexa`ibiltc milecb mipdk i`c .ixy ikdle - melk aegd lr

dilredl `xiaq inp `kd - lrad on lehie `ived dnk rayi :ixn`c oeik ,`id opgc

leki eaeg rxt ikikdle ,deld on zeabl rxetd

daebe xfeg rxetd oi` m` dxenb d`pd ied

.xeq`e ,epnnäéì áéäéãî"ò.òåøôì àìù.dfn

erxet ik `zydci`e li`ed ,d`pd ied `l df

lweye" .melk dipin `abinl ivn `l - irael

b"dk lkd ixacl dil opinwen inp "elwy z`

lwy envr `edy oebk ,melk el dpdn epi`y

elwy z`xg`l ca` e` apbpe ,milyexil exbye

,ezeixg`a aiigzp `l i`de .dkyld dnxzpy

) l"iiw ikdc ,erxetl el did `le:fp n"aipa :(

m` ,eca`y e` eapbpe odilwy z` exbiyy xird

mixafbl oigelyd oirayp - dnexzd dnxzp

.cea`d lr oinxezc ,mixeht milrae ,eca`y

ipal oirayp - dkyld dnxzpy mcew m`e

,xzen - elwy rxte xcepd xfg ik jkitl .xird

.llk dil dpdn `lc.òåøôì íåùîi` ,mzdc

.dil ipdn ded - eaeg rxt dedäàðä ìåôú
.ùã÷äì:`xnba 'tn.åðù àìezcia` el xifgnc

dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpyk `l`

xifgndy.eiqkpn exicdíòãéî äéì øãäî éëã
.äéì øãäî÷ äéùôðãedpdn epi`y d`pd `kile

.melk eiqkpnìò ïéøåñà äãéáà ìòá éñëð ìáà
.øéæçîxifgncivn `l dcia` lran xcen

.dcia` lran ipdzn ded dil xcdn i`c meyn ezcia` dil xcdn.óñåé áøã äèåøô
dhext dil azinl ira `le devnd on xeht devna wqerd sqei ax xn`cliaya `iprl

.ezcia` el xifgn oi` jkld miiwny devn dze`.çéëù àì óñåé áøã äèåøôgiky `lc

llk dipin ipdzn `le devn dze` liaya `iprl dhext aidi `le wiay iedlc b"dk

.ezcia` el xifgn jkitl
íå÷î

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

'éôà.lkd ixac `nizrxty aegd inc dfl xifgdl del aiigy ixn`c opaxl 'it`c

,xnelk .opiwqr rextl `ly zpn lr aidic - 'ipzn epiidc d`pd xcen iab ,eliaya

.ezrcn eprxti deld dvxiyk `l` ,etekl exiaga gk `di `ly enr dpzd edeldykc
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:l"f `"ayxd azk ,iavd oxw lr eizern gipd

dlra dl aiigy zepefn zngny yxtna `wecc

qpxt la` xehtc. opg xn` b"dkac ,dl ozep `ed
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eilrn ezcia` wfp gixany.à÷ã.sqei axc dhext dil ipdnibiltc meyn sqei axca dl ilze .devnd on xeht devna wqerdy ,iprl dhext dil azinln xhtin ezcia` dil xcdn ikc

) "xicl o`v qpekd" 't sqei axe dax:ep w"aiprl dhext azinln xhtinc oeikc sqei axl dil `xiaqe ,xky xneyk ied i` ,dcia` xneya (-ied xky xney.äèåøô.giky `l sqei axc
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øéæçî Iò ïéøeñà äãéáà Iòa éñëð 'éôà :øîà ãçå§©£©£¦¦§¥©©£¥¨£¦©©£¦

¯óñBé áøc äèeøt íeMîe ,déI øãäî¯.çéëL àI ©£©¥¦§¨§©¥¨§¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc mixcp(iyiy meil)

,àéä ïðç éøáczepefn xizedl ilan mid zpicnl jleddy xaeqd ¦§¥¨¨¦
reazle aeyl leki qpxtnd oi` ,dqpxite mc` cnre ,ezy` xear
gixany ,'ix` gixan'l wx aygp `ed oky ,lradn eize`ved z`
jka `ed dpdny aygp `le ,dy`d ly aegd zyibp z` eilrn
ly eaeg z` rextl xicnl xzen epizpyna mb okle ,lrad z`
zrcl la` ,jka edpdny aygp df oi` opg zrcly meyn ,xcend
lrad jixvy mixaeqe opg lr miwlegy 'milecb mipdk ipa'
dpdd qpxtndy aygpy gken ,`ivedy dn z` qpxtnl rextl
d`pd xcena `linne ,edpddy lr el mlyl jixv okle lrad z`

.xcend ly eaeg z` rextl xicnd lr xq`i
,øîà àáøàîéz eléôàepizpyny [xn`z elit`-]ìkä éøác,`id ¨¨¨©£¦¥¨¦§¥©Ÿ

lkay mixaeqe opg lr miwlegd 'milecb mipdk ipa' ixack s`
el rextl exiag aiig ,exiag aeg z` rxet mc`y mewnoky

l epizpynay mrhde ,eze` dpdn `edy aygpäàðä øceî éab©¥¨£¨¨
xaecn oi`y meyn ,xcend ly eaeg z` rextl xicnl xzed

`l` ,libx aegaáéäécsqkd z` delnd ozpy -àlL úðî ìò §¨¦©§©¤Ÿ
òBøôìm` `l` ,aegd z` rextl eze` sekl lkei `l delndy - ¦§©

opgl minkg micen dfk ote`ae ,epevxn rxti ,rextl deld dvxi
aiig did `l `edy oeikn ,dell d`pd aegd zrixta oi`y
jixv ,elwy z` el lweyy dpynd ly ipyd ote4`d mbe .rextl
e` apbpe ,elwy z` gly xak xcendy oebk ,dnec ote`a ayiil
ycwnd zia zkyln eyixtd xak m`y oicd f`y ,jxca ca`p

wxe ,ycwd ly zetewd jezl enxzpy milwyd z`rcep jk xg`
,lwyd zivgn aey zzl aiig epi` ,etqk ca` e` apbpy glynl
xcipd xear lewyl xicnl xzeny dpynd zxne` df dxwnae
zivgn aey zzl dfk dxwna mkxc didy elit`e ,lwyd zivgn
`l ,etekl leki ycwd ly xafbd oi`y oeik mewn lkn ,lwyd

.jka edpdny aygp
,`xnbd zxxan,ïðç éàî.eixac z` opg xn` okid ,xnelk ©¨¨
`xnbd d`ianezeaezka dpynd z`(:fw)zhiy z` epivn my

,opgíiä úðéãîì CìäL éî ,ïðúcixde ,zepefn ezy`l xi`yd `le ¦§©¦¤¨©¦§¦©©¨
,ezy` z` qpxtl aiig lradãçà ãîòåñðøéôezepefna of -úà §¨©¤¨¦§¥¤

BzLàdy`d s`e ,dlran jk lr ywazdy ilan ,envr zrc lr ¦§
,epnn dlaw d`eld zxeza `løîà ïðçyãaéàqpxtndúà ¨¨¨©¦¥¤

åéúBòîdxenb d`pd eiyrna oi` ik ,zepefnd xeara `ivedy ¨¨
,cala cqtd zripn `l` ,lraleíéìBãb íéðäk éða åéìò e÷ìçð¤§§¨¨§¥Ÿ£¦§¦

òáMé ,eøîàåqpxtndàéöBä änkdizepefn lrìBhéåz` §¨§¦¨©©¨¦§¦
zepefnl eaegn xhtpyk lrad giexdy dn ik ,lradn ze`vedd

.d`pd ly zeaiyg da yi ,dy`d
:zehiydn zg` lkk mixaeqd mi`pz d`ian dpynd

,ñðékøä ïa àñBc éaø øîàdf oica izrcíäéøáãkminkg ly ¨©©¦¨¤©§¦¨§¦§¥¤
`ivedy mincd z` qpxtnl mlyl lrad z` eaiigyliaya

,ezy` zepefneznerleïðç øîà äôé ,éàkæ ïa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤©©¨¤¨©¨¨
,qpxtnd ciqtdyy ink aygpe,éávä ïø÷ ìò åéúBòî çéðäoky ¥¦©¨¨©¤¤©§¦

ebiydl lkei `l epxw lr etqk z` gipnde ,ezvexna lw iavd
z` `ived dy`d z` qpxity df jk ,zernd z` lawl icka

.mpig lr eizern
dna exiagn dpdpy in z` xehtl `id opg zhiyy `vnp
d`pd xcenl rextl xicnl xzen eixacle ,eizeaeg z` mlyny
ipae .dxenb d`pd jka edpdny aygp df oi`y iptn ,eaeg z`

xiag ly eaeg rxetdy mixaeq milecb mipdkmlyl deld aiig ,e
meyn ,xcend aeg z` rextl xicnl xeq` mdixacle ,jk lr el
z` `iryed ax cinrd jkle .dxenb d`pd jka edpdny aygpy

mipdk ipa zhiya s` dcinrdl ycig `axe ,opgk epizpyn
.rextl `ly zpn lr dely ote`ae ,milecb

cvik `axl `iryed ax oia zwelgnd zaiq z` zx`an `xnbd
:dpynd z` cinrdl

àéòLBä áøk øîà àì àáø,opgk `id epizpynydì íé÷Bî à÷c ¨¨Ÿ¨©§©©§¨§¨¦¨
ìkä éøáãk ïéúéðúîìepizpyn z` cinrdl sicrdy meyn - §©§¦¦§¦§¥©Ÿ

.lkd ixackeàáøk øîà àì àéòLBä áøixack `id epizpyny ©©§¨Ÿ¨©§¨¨
xaqy meyn ,rextl `ly zpn lr dpzip d`elddy ote`ae lkd
ik ,xcend xear rextl xicnl xeq` df dxwna s` minkg itly

xefbl yiäøéæbzpn lr dely ote` lríeMî ,òøtéì àlL §¥¨¤Ÿ¦¨©¦
zpn lr dely ote`,òøtéìminkg zhiyly ,libx aeg epiidc ¦¨©

xeq`dnn dpdp xcende li`ed ,xcend xear rextl xicnl
.aegd z` eilrn wlqnyminkg zrcl df dxwna s`y oeike

`iryed ax gxked okl ,xcend xear rextl xicnl xeq`
.mlek zhiyk `le opg zhiyk wx epizpyn z` cinrdl

jk ,eizeaeg z` xcenl rextl xicnl xzeny enky dpyna epipy
mb,Búãéáà úà Bì øéæçîmelk eze` dpdn xifgnd oi`y meyn ©£¦¤£¥¨

:el jiiyy utg el ozep `l` ,eiqkpn
dcia`d z` aiydl exizdy dn m` zwelgn d`ian `xnbd
dcia`d z` xifgnd mc`d iqkpy ote`a oia `ed d`pd xcena
dcia`d lra iqkpy ote`a oiae ,dcia`d lra lr mixeq`
ote`a eli`e ,xzed mdn cg` ote`a wxy e` ,xifgnd lr mixeq`

.aiydl eilr xeq` didi ipyd
da éâéìtdf xaca ewlgp -,éqà éaøå énà éaødxizd ote` dfi`a §¦¥¨©¦©¦§©¦©¦

,dcia` aiydl xicnl dpyndeðL àì ,øîà ãçepizpyna ©¨©Ÿ¨
,dcia`d z` aiydl xicnl xzenya àlàote`éñëpLdøéæçî ¤¨§¤¦§¥©£¦

ìòa ìò ïéøeñàdáà,äãéd`pd xcen did dcia`d lray epiidc £¦©©©£¥¨
,`vendnmeyn `ed xzidd mrhedéì øcäî éëcel xifgnyky- §¦©§©¥

,ezcia` z` xcenl xicnddéì øcäî à÷ déLôðc íòcéîxac - ¦¨©§©§¥¨©§©¥
epennn xcenl ozep epi` xicnd ,xnelk ,el aiyn `ed ely `edy
`ed `l` ,[jkn zepdil dcia`d lra xeq` did ok m`y] ely
elivn `edy dfa `l` edpdn epi`e ,ely did xaky utg el aiyn

,dcia`d wfpnìáàykìòa éñëðdìò ïéøeñà äãéáàd,øéæçîepiid £¨¦§¥©©£¥¨£¦©©£¦
,dcia`d lran xcen `vendydéì øcäî à÷ àìxcenl xeq` - Ÿ¨©§©¥

,xicnl dcia`d z` aiydldéì éðäî à÷cóñBé áøc äèeøt- §¨§©¥¥§¨§©¥
meynz` epnn jqeg `edy jka xcend z` dpdn xicndy

m`y epiide .d`pdl zaygp `idy raw sqei axy dhextd
ywal ipr `eai ,dcia`d zayda wqer xcendy dry dze`a

y llkdn ,dwcv zevnn xeht `di ,dwcv epnndevna wqerd
`ed dcia`d z` aiyn `edy ici lry `vnpe ,devnd on xeht
xeq` okle ,iprl d`iadl aiig did `edy dhext dze` z` jqeg

.xicnl dcia`d z` aiydl xcenl
eléôà ,øîà ãçåy ote`aìòa éñëðdìò ïéøeñà äãéáàd,øéæçî §©¨©£¦¦§¥©©£¥¨£¦©©£¦

`vendy epiid,dcia`d lran xcendéì øcäîxicnl xzen - ©§©¥
z`pd zngn xeq`l oi` ezrcle ,xcenl dcia`d z` aiydl

,sqei axc dhextíeMîez`pdy,çéëL àì óñBé áøc äèeøtoky ¦§¨§©¥Ÿ§¦©
ievn `l,dcia`a wqrzn `edy drya weica ipr eiptl oncfiy

xq`iy d`pd xcen iabl d`pdk zaygp ef d`pd oi`y `vnpe
xney ezeyrl ef d`pd zaygp ,dcia` xney oiprl la` .dzngn
.d`pd `venl yi mewn lkne li`ed ,sqei ax ixack dzngn xky
z` dcinrdy dpey`xd dhiyd lr epizpynn dywn `xnbd

:dcia`d lra lr mixeq` xifgnd iqkpy ote`a wx dpynd
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קצג miwxt dyelyaa cenr bl sc ± iriax wxtmixcp
.àéä ïðç éøáãozp `le li`ed ,melk ef ly dlra lr delnl oi`y ,eizern cai` xn`c

qpxity ,eilrn ix` gixad `l` ecia- eaeg rxt ik ,p"d .dpefl aiig `edy ezy` z`

rextl el oi`y ,`ed ix` igexa`ibiltc milecb mipdk i`c .ixy ikdle - melk aegd lr

dilredl `xiaq inp `kd - lrad on lehie `ived dnk rayi :ixn`c oeik ,`id opgc

leki eaeg rxt ikikdle ,deld on zeabl rxetd

daebe xfeg rxetd oi` m` dxenb d`pd ied

.xeq`e ,epnnäéì áéäéãî"ò.òåøôì àìù.dfn

erxet ik `zydci`e li`ed ,d`pd ied `l df

lweye" .melk dipin `abinl ivn `l - irael

b"dk lkd ixacl dil opinwen inp "elwy z`

lwy envr `edy oebk ,melk el dpdn epi`y

elwy z`xg`l ca` e` apbpe ,milyexil exbye

,ezeixg`a aiigzp `l i`de .dkyld dnxzpy

) l"iiw ikdc ,erxetl el did `le:fp n"aipa :(

m` ,eca`y e` eapbpe odilwy z` exbiyy xird

mixafbl oigelyd oirayp - dnexzd dnxzp

.cea`d lr oinxezc ,mixeht milrae ,eca`y

ipal oirayp - dkyld dnxzpy mcew m`e

,xzen - elwy rxte xcepd xfg ik jkitl .xird

.llk dil dpdn `lc.òåøôì íåùîi` ,mzdc

.dil ipdn ded - eaeg rxt dedäàðä ìåôú
.ùã÷äì:`xnba 'tn.åðù àìezcia` el xifgnc

dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpyk `l`

xifgndy.eiqkpn exicdíòãéî äéì øãäî éëã
.äéì øãäî÷ äéùôðãedpdn epi`y d`pd `kile

.melk eiqkpnìò ïéøåñà äãéáà ìòá éñëð ìáà
.øéæçîxifgncivn `l dcia` lran xcen

.dcia` lran ipdzn ded dil xcdn i`c meyn ezcia` dil xcdn.óñåé áøã äèåøô
dhext dil azinl ira `le devnd on xeht devna wqerd sqei ax xn`cliaya `iprl

.ezcia` el xifgn oi` jkld miiwny devn dze`.çéëù àì óñåé áøã äèåøôgiky `lc

llk dipin ipdzn `le devn dze` liaya `iprl dhext aidi `le wiay iedlc b"dk

.ezcia` el xifgn jkitl
íå÷î

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

'éôà.lkd ixac `nizrxty aegd inc dfl xifgdl del aiigy ixn`c opaxl 'it`c

,xnelk .opiwqr rextl `ly zpn lr aidic - 'ipzn epiidc d`pd xcen iab ,eliaya

.ezrcn eprxti deld dvxiyk `l` ,etekl exiaga gk `di `ly enr dpzd edeldykc

d"t` ,dil rxt `teqk meyn xcenc xyt`c b"r`c ,aeg eze`l xicn dil rxt ik ,jkld

dil aidi icin e`l - dil rxt `l ira i`c oeik

el lwey `l` ,eaeg el rxet gpiz :z"ke .xcenl

xninl `ki` ?opaxc `ail` ixy ikid elwy z`

z` glyy oebk dl zgkyn edcicl oizipznc

b"d ikc ,dnexz dnxzpyn ca` e` apbpe elwy

) "adfd"a `ipzck .mlyln xeht:fp n"axird ipa :(

m` ,eca` e` eapbpe mdilwy z` elwyy

dnexz dnxzpyn-ik ,jkld .mixafbl oirayp

elwy z` xicn lwey-xcen da aiign `lc icin

eze` rextl okxc didy t"r`y l"nwe .aidiw-

etekl oileki mixafbd oi`y oeik ,ixy.äøéæâ
.rextl eh` rextl `ly'ixn` i`c ,xnelk

`ly n"r delyk xcen ly eaeg el rxet xicnc

t"r` dil rxt `nlc xfbinl `ki` - rextl

.rextl delnd eptkiy n"r xcend eze` dely

`l` .ixyc `peeb `kil - opax 'ipzn i` jkld

ipiic ipy" wxtae .oipr lka xzene ,`id opg i`ce

) "zexifb.gw zeaezkxn`c ,`pixg` `peeba opiwqn (

dil zil d`pdc idp :mzd-?dil zil in `teqk

opglc xn`c ,ezy` z` qpxite '` cnr i`de

:l"f `"ayxd azk ,iavd oxw lr eizern gipd

dlra dl aiigy zepefn zngny yxtna `wecc

qpxt la` xehtc. opg xn` b"dkac ,dl ozep `ed

mzq-,d`eld zxeza `l` dpzn zxeza qpxtn epi` mzq qpxtnd lky itl ,daebe xfeg

l"f i"yxty enke .dlran daeb `ide ,dpnn daeb dze` qpxty ine ,el zaiig `idy `vnpe

lrae dlran zrxtp `ide dlk`c xn`c i`n ,dlk`e dzeel iab "zexifb ipiic ipy" wxta

,d`eeld myl `l` aidiw dpzna 'ixn` `l mzq qpxtndc di`x `iade .dpnn daeb aeg

) zeyxa `ly drhpe exiag dcy jezl cxein.`w n"a .t zeaezk`le ,mlyl dcyd lra aiigc (

xa cg :"jyp edfi`" wxta inlyexia qxbcn ,di`x cere ."il zzp dpzna" xn`iy epnid lk

dil xn` ixpic il ad :dil xn` ,dizia eb dizixy` ,oixpic dixagl l`yi` ypxb` il ad

xkya yexita ecinrdya `le ,ixiin ezia jeza mzq ecinrdya i`ce `kde .diixynl ing dedc i`n dil ewixne `piaf xa `a` 'xc dinw `caer `z` .izia-dil xn` ded `l k"`c

jeza exiag dxynd `nl` ."izia xb` il dkp" xninl dil ded k"`c ,xn`w ziax meync xninl `kil inp oke .ezexikya el zzl enr dpzdy dn dil rxt dedc "ixpic lk il ad" jci`

mzq ezia-mzq exiag zy` qpxtnd ,oky oeike .zexikyl `l` ,oeeki` dpznl `l-mzq exiag z` dpdndc igken ipdc idpc ,izrcl mixeegn mpi`e .l"f eixac el` .epnn daebe xfeg

mzq exiag zy` z` qpxtnd ikd elit` ,oeekn `w dpzn myl e`l-e`le zigp lrac `zrc` ef `nzq edin ,ciarw dpzn zxeza e`lc idpc meyn .iavd oxw lr eizern gipd opgl

iypi` edlek e`lc ,ezeabdle dlran zeabl lkezy ick oda `id aiigzzy xnel dizrc` wiqn `le ,dlran `l` ,odn rxtp `diy miqkp ef dy`l oi`y rcei `ed xaky .dcic `zrc`

l"f `"ayxd izii`c zei`x jpd igkenck ,ciarw dpzn zxeza e`lc idp ,d"yne .zigp lrac `zrc` `nzq `l` ,ixinb `pic-`nzqnc ,iavd oxw lr eizern gipd opgl ikd elit`

ciarw lrac `zrc`.ïéðòìå.dklddil xn` ivnc meyn opgc `nrhc xninl `kilc ,inp wgec aeg lraa elit`e ,iavd oxw lr eizern gipd - exiag ly eaeg rxet jkld ,opgk l"iiw

ca` inp oekyn dilr yiy delnac il `xazqne .mixafbd el elgniy xn` ivn `lc ab lr s` ,opgk xity ol `iz` elwy z` el lweyc 'ipzn `dc ,"il lign dede dil `pied qiitn"

`lc meyn `nrh epiid mzd - lehie `ived dnk rayic ezy` z` qpxtna ixn`c milecb mipdk ipal elit`c mzd xn`c ,milecb mipdk ipac `ail` inlyexia ikd opixn` `dc .eizern

xcdne dil `pied qiitn ?oekyn ecia didy jnvr rbd :mzd opixn`e ."il lign dede dil `pied qiitn" xn` ivnc ,xehtc opgl ecen - eaeg rxeta la` .arxa ezy` zenzy ezrc lr dlr

opgc ,inlyexic `dn opihwp ikd elit` ,rextl `ly zpn lr delya oizipznl `nwe`l jixhvn ded `l k"`c ,milecb mipdk ipac `ail` ikd ol `xiaq `l olic `xnbac idpe .ipekyn il

opax dil ecenc zehiyta xn` inlyexiac oeikc .xn` oekyn dilr yiy deln elit`(`ikda opgc-,ecen `l milecb mipdk ipa olic `xnb metlc idpe .ikd xn` opgc edl riny `nl`

il d`xp ok .olic `xnba `kti` ogky` `l `dae ,oekyn dilr yiy delna elit` xn` opgc inlyexin opixnb ikd elit`.íòãéî.dil xcdn `w diytpc`l` ,icin dil ipdn `le

eilrn ezcia` wfp gixany.à÷ã.sqei axc dhext dil ipdnibiltc meyn sqei axca dl ilze .devnd on xeht devna wqerdy ,iprl dhext dil azinln xhtin ezcia` dil xcdn ikc

) "xicl o`v qpekd" 't sqei axe dax:ep w"aiprl dhext azinln xhtinc oeikc sqei axl dil `xiaqe ,xky xneyk ied i` ,dcia` xneya (-ied xky xney.äèåøô.giky `l sqei axc

xky xney - dpin ipdzne iz`c xyt`c oeik ,edine .d`pd xeqi` llka ied `l giky `lc oeik ,`peeb i`d ikc .icin ipdznc meyn xcdn `l `nipc ,dry dze`a epnn l`yil ipr `aiy

dcia`e daipba aiige ,dilr `ed.
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éab ,Ikä éøác àîéz 'éôà :øîà àáø .àéä ïðç éøác¦§¥¨¨¦¨¨£©£¦¥¨¦§¥©Ÿ©¥
?ïðç éàî .òBøôI àJL úðî Iò áéäéc äàðä øceî¨£¨¨§¨¥©§¨¤Ÿ¦§©©¨¨
úà ñðøéôe ãçà ãîòå íiä úðéãîI CIäL éî :ïðúc¦§©¦¤¨©¦§¦©©¨§¨©¤¨¦§¥¤
éða åéIò e÷Içð .åéúBòî úà ãaéà :øîà ïðç ,BzLà¦§¨¨¨©¦¥¤¨¨¤§§¨¨§¥
ø"à .IBhéå àéöBä änk òáMé :eøîàå ,íéIBãb íéðäëŸ£¦§¦§¨§¦¨©©¨¦§¦
:éàkæ ïa ïðçBé 'ø øîà .íäéøáãk ñðékøä ïa àñBc¨¤¨§¦¨§¦§¥¤¨©¨¨¤©©
àI àáø .éávä ïø÷ Iò åéúBòî çépä ,ïðç øîà äôé̈¤¨©¨¨¦¦©¨¨©¤¤©§¦¨¨¨

àéòLBä áøk øîà¯ä"ãë ïéúéðúîI dI íé÷Bî à÷c £©§©©£¨§¨¦¨§©§¦¦
íeMî òøtéI àJL äøéæb àáøk øîà àI àéòLBä áø©©£¨¨£©§¨¨§¥¨¤Ÿ¦¨©¦
'øå éîà 'ø da éâéIt ."Búãéáà úà BI øéæçî" .òøtéI¦¨©©£¦¤£¥¨§¦¦¨©¦
ïéøeñà øéæçî éñëpLa àJà eðL àI :øîà ãç ,éñà©¦©£©Ÿ¨¤¨§¤¦§¥©£¦£¦
à÷ déLôðc íòcéî déI øãäî éëc ,äãéáà Iòa Iò©©©£¥¨§¦©£©¥¦©©§©§¥¨
øéæçî Iò ïéøeñà äãéáà Iòa éñëð Iáà .déI øãäî©£©¥£¨¦§¥©©£¥¨£¦©©£¦

¯.óñBé áøc äèeøt déI épäî à÷c ,déI øãäî à÷ àÏ¨©£©¥§¨§©¥¥§¨§©¥
øéæçî Iò ïéøeñà äãéáà Iòa éñëð 'éôà :øîà ãçå§©£©£¦¦§¥©©£¥¨£¦©©£¦

¯óñBé áøc äèeøt íeMîe ,déI øãäî¯.çéëL àI ©£©¥¦§¨§©¥¨§¦©
:ïðú
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc mixcp(iyiy meil)

,àéä ïðç éøáczepefn xizedl ilan mid zpicnl jleddy xaeqd ¦§¥¨¨¦
reazle aeyl leki qpxtnd oi` ,dqpxite mc` cnre ,ezy` xear
gixany ,'ix` gixan'l wx aygp `ed oky ,lradn eize`ved z`
jka `ed dpdny aygp `le ,dy`d ly aegd zyibp z` eilrn
ly eaeg z` rextl xicnl xzen epizpyna mb okle ,lrad z`
zrcl la` ,jka edpdny aygp df oi` opg zrcly meyn ,xcend
lrad jixvy mixaeqe opg lr miwlegy 'milecb mipdk ipa'
dpdd qpxtndy aygpy gken ,`ivedy dn z` qpxtnl rextl
d`pd xcena `linne ,edpddy lr el mlyl jixv okle lrad z`

.xcend ly eaeg z` rextl xicnd lr xq`i
,øîà àáøàîéz eléôàepizpyny [xn`z elit`-]ìkä éøác,`id ¨¨¨©£¦¥¨¦§¥©Ÿ

lkay mixaeqe opg lr miwlegd 'milecb mipdk ipa' ixack s`
el rextl exiag aiig ,exiag aeg z` rxet mc`y mewnoky

l epizpynay mrhde ,eze` dpdn `edy aygpäàðä øceî éab©¥¨£¨¨
xaecn oi`y meyn ,xcend ly eaeg z` rextl xicnl xzed

`l` ,libx aegaáéäécsqkd z` delnd ozpy -àlL úðî ìò §¨¦©§©¤Ÿ
òBøôìm` `l` ,aegd z` rextl eze` sekl lkei `l delndy - ¦§©

opgl minkg micen dfk ote`ae ,epevxn rxti ,rextl deld dvxi
aiig did `l `edy oeikn ,dell d`pd aegd zrixta oi`y
jixv ,elwy z` el lweyy dpynd ly ipyd ote4`d mbe .rextl
e` apbpe ,elwy z` gly xak xcendy oebk ,dnec ote`a ayiil
ycwnd zia zkyln eyixtd xak m`y oicd f`y ,jxca ca`p

wxe ,ycwd ly zetewd jezl enxzpy milwyd z`rcep jk xg`
,lwyd zivgn aey zzl aiig epi` ,etqk ca` e` apbpy glynl
xcipd xear lewyl xicnl xzeny dpynd zxne` df dxwnae
zivgn aey zzl dfk dxwna mkxc didy elit`e ,lwyd zivgn
`l ,etekl leki ycwd ly xafbd oi`y oeik mewn lkn ,lwyd

.jka edpdny aygp
,`xnbd zxxan,ïðç éàî.eixac z` opg xn` okid ,xnelk ©¨¨
`xnbd d`ianezeaezka dpynd z`(:fw)zhiy z` epivn my

,opgíiä úðéãîì CìäL éî ,ïðúcixde ,zepefn ezy`l xi`yd `le ¦§©¦¤¨©¦§¦©©¨
,ezy` z` qpxtl aiig lradãçà ãîòåñðøéôezepefna of -úà §¨©¤¨¦§¥¤

BzLàdy`d s`e ,dlran jk lr ywazdy ilan ,envr zrc lr ¦§
,epnn dlaw d`eld zxeza `løîà ïðçyãaéàqpxtndúà ¨¨¨©¦¥¤

åéúBòîdxenb d`pd eiyrna oi` ik ,zepefnd xeara `ivedy ¨¨
,cala cqtd zripn `l` ,lraleíéìBãb íéðäk éða åéìò e÷ìçð¤§§¨¨§¥Ÿ£¦§¦

òáMé ,eøîàåqpxtndàéöBä änkdizepefn lrìBhéåz` §¨§¦¨©©¨¦§¦
zepefnl eaegn xhtpyk lrad giexdy dn ik ,lradn ze`vedd

.d`pd ly zeaiyg da yi ,dy`d
:zehiydn zg` lkk mixaeqd mi`pz d`ian dpynd

,ñðékøä ïa àñBc éaø øîàdf oica izrcíäéøáãkminkg ly ¨©©¦¨¤©§¦¨§¦§¥¤
`ivedy mincd z` qpxtnl mlyl lrad z` eaiigyliaya

,ezy` zepefneznerleïðç øîà äôé ,éàkæ ïa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤©©¨¤¨©¨¨
,qpxtnd ciqtdyy ink aygpe,éávä ïø÷ ìò åéúBòî çéðäoky ¥¦©¨¨©¤¤©§¦

ebiydl lkei `l epxw lr etqk z` gipnde ,ezvexna lw iavd
z` `ived dy`d z` qpxity df jk ,zernd z` lawl icka

.mpig lr eizern
dna exiagn dpdpy in z` xehtl `id opg zhiyy `vnp
d`pd xcenl rextl xicnl xzen eixacle ,eizeaeg z` mlyny
ipae .dxenb d`pd jka edpdny aygp df oi`y iptn ,eaeg z`

xiag ly eaeg rxetdy mixaeq milecb mipdkmlyl deld aiig ,e
meyn ,xcend aeg z` rextl xicnl xeq` mdixacle ,jk lr el
z` `iryed ax cinrd jkle .dxenb d`pd jka edpdny aygpy

mipdk ipa zhiya s` dcinrdl ycig `axe ,opgk epizpyn
.rextl `ly zpn lr dely ote`ae ,milecb

cvik `axl `iryed ax oia zwelgnd zaiq z` zx`an `xnbd
:dpynd z` cinrdl

àéòLBä áøk øîà àì àáø,opgk `id epizpynydì íé÷Bî à÷c ¨¨Ÿ¨©§©©§¨§¨¦¨
ìkä éøáãk ïéúéðúîìepizpyn z` cinrdl sicrdy meyn - §©§¦¦§¦§¥©Ÿ

.lkd ixackeàáøk øîà àì àéòLBä áøixack `id epizpyny ©©§¨Ÿ¨©§¨¨
xaqy meyn ,rextl `ly zpn lr dpzip d`elddy ote`ae lkd
ik ,xcend xear rextl xicnl xeq` df dxwna s` minkg itly

xefbl yiäøéæbzpn lr dely ote` lríeMî ,òøtéì àlL §¥¨¤Ÿ¦¨©¦
zpn lr dely ote`,òøtéìminkg zhiyly ,libx aeg epiidc ¦¨©

xeq`dnn dpdp xcende li`ed ,xcend xear rextl xicnl
.aegd z` eilrn wlqnyminkg zrcl df dxwna s`y oeike

`iryed ax gxked okl ,xcend xear rextl xicnl xeq`
.mlek zhiyk `le opg zhiyk wx epizpyn z` cinrdl

jk ,eizeaeg z` xcenl rextl xicnl xzeny enky dpyna epipy
mb,Búãéáà úà Bì øéæçîmelk eze` dpdn xifgnd oi`y meyn ©£¦¤£¥¨

:el jiiyy utg el ozep `l` ,eiqkpn
dcia`d z` aiydl exizdy dn m` zwelgn d`ian `xnbd
dcia`d z` xifgnd mc`d iqkpy ote`a oia `ed d`pd xcena
dcia`d lra iqkpy ote`a oiae ,dcia`d lra lr mixeq`
ote`a eli`e ,xzed mdn cg` ote`a wxy e` ,xifgnd lr mixeq`

.aiydl eilr xeq` didi ipyd
da éâéìtdf xaca ewlgp -,éqà éaøå énà éaødxizd ote` dfi`a §¦¥¨©¦©¦§©¦©¦

,dcia` aiydl xicnl dpyndeðL àì ,øîà ãçepizpyna ©¨©Ÿ¨
,dcia`d z` aiydl xicnl xzenya àlàote`éñëpLdøéæçî ¤¨§¤¦§¥©£¦

ìòa ìò ïéøeñàdáà,äãéd`pd xcen did dcia`d lray epiidc £¦©©©£¥¨
,`vendnmeyn `ed xzidd mrhedéì øcäî éëcel xifgnyky- §¦©§©¥

,ezcia` z` xcenl xicnddéì øcäî à÷ déLôðc íòcéîxac - ¦¨©§©§¥¨©§©¥
epennn xcenl ozep epi` xicnd ,xnelk ,el aiyn `ed ely `edy
`ed `l` ,[jkn zepdil dcia`d lra xeq` did ok m`y] ely
elivn `edy dfa `l` edpdn epi`e ,ely did xaky utg el aiyn

,dcia`d wfpnìáàykìòa éñëðdìò ïéøeñà äãéáàd,øéæçîepiid £¨¦§¥©©£¥¨£¦©©£¦
,dcia`d lran xcen `vendydéì øcäî à÷ àìxcenl xeq` - Ÿ¨©§©¥

,xicnl dcia`d z` aiydldéì éðäî à÷cóñBé áøc äèeøt- §¨§©¥¥§¨§©¥
meynz` epnn jqeg `edy jka xcend z` dpdn xicndy

m`y epiide .d`pdl zaygp `idy raw sqei axy dhextd
ywal ipr `eai ,dcia`d zayda wqer xcendy dry dze`a

y llkdn ,dwcv zevnn xeht `di ,dwcv epnndevna wqerd
`ed dcia`d z` aiyn `edy ici lry `vnpe ,devnd on xeht
xeq` okle ,iprl d`iadl aiig did `edy dhext dze` z` jqeg

.xicnl dcia`d z` aiydl xcenl
eléôà ,øîà ãçåy ote`aìòa éñëðdìò ïéøeñà äãéáàd,øéæçî §©¨©£¦¦§¥©©£¥¨£¦©©£¦

`vendy epiid,dcia`d lran xcendéì øcäîxicnl xzen - ©§©¥
z`pd zngn xeq`l oi` ezrcle ,xcenl dcia`d z` aiydl

,sqei axc dhextíeMîez`pdy,çéëL àì óñBé áøc äèeøtoky ¦§¨§©¥Ÿ§¦©
ievn `l,dcia`a wqrzn `edy drya weica ipr eiptl oncfiy

xq`iy d`pd xcen iabl d`pdk zaygp ef d`pd oi`y `vnpe
xney ezeyrl ef d`pd zaygp ,dcia` xney oiprl la` .dzngn
.d`pd `venl yi mewn lkne li`ed ,sqei ax ixack dzngn xky
z` dcinrdy dpey`xd dhiyd lr epizpynn dywn `xnbd

:dcia`d lra lr mixeq` xifgnd iqkpy ote`a wx dpynd
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc mixcp(ycew zay meil)

ïðza ,epizpynaäéìò ïéìèBpL íB÷î[dcia`d zayd lr]øëN, §©¨¤§¦¨¤¨¨¨
ìBtzdze`Lc÷äì äàðäxen` ca`nd didy xky eze` ,xnelk , ¦£¨¨§¤§¥

qdy ,`xnbd dpiane .ycwdl dpzi dcia`d aiynl ozildai
cvne dcia`d lra cvn ,mdipy cvn `id ycwdl dpzil jixvy
xeq` xifgnle ,elv` exi`ydl xeq` dcia`d lraly ,xifgnd

,`xnbd dywne .lawløîàc ïàîì àîìLaya eléôàote`éñëpL ¦§¨¨§©§¨©£¦§¤¦§¥
ìòadìò íéøeñà äãéáàdøcäî énð ,øéæçîel xzen f` mb - ©©£¥¨£¦©©£¦©¦©§©

dxwna s` zxacn dxizdy epizpyne ,dcia`d z` aiydl
,dfn df mixcen mdipyyéðz÷c eðééä,`tiqa aezky dn oaen- ©§§¨¨¥

,'Lc÷äì äàðä ìBtz øëN äéìò ïéìèBpL íB÷îxifgnl mby meyn ¨¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨§¤§¥
.dcia`d lran d`pd xcen `ed oky ,xky eze` z` lehil xeq`

ìòa éñëpLk ,øîàc ïàîì àlàdìò íéøeñà äãéáàdàì ,øéæçî ¤¨§©§¨©§¤¦§¥©©£¥¨£¦©©£¦Ÿ
øcäîdpdp xifgndy meyn ,ezcia` z` el xifgdl el xeq` - ©§©

ote`a xaecn dpynae 'sqei axc dhext'a dcia`d lran
,dcia`d lran xcen epi` xifgndy,Lc÷äì äàðä ìBtz éànà©©¦£¨¨§¤§¥

xcen epi` `ede xg`n ,xky eze` z` lehi `l xifgndy recn
.dcia`d lran

d`pd letiz' `tiqa xn`py dn ,ef drc itl ,`xnbd zvxzn
epiidc ,xifgnde dcia`d lra] mdipy meyn epi` ,'ycwdl
`l` ,[lawl xeq` xifgnle ,xifgnl ozil xeq` dcia`d lraly

éðz÷ àãçàlra itlk epiidc ,dpynd dxac cg` itlk wx - ©£¨¨¨¥
xiardl dcia`d lra lry dpynd dhwpy dn ,xnelk ,dcia`d
z` lawl xeq` xifgnly meyn epi` ,ycwdl xky eze` z`
xkyd z` xi`ydl xeq` dcia`d lraly meyn `l` ,xkyd
,xkyd lr el lgeny dcia`d xifgnn dpdpy meyn ,elv`
ote`a xaecny `l` ,xifgnl xkyd z` mlyl `ed leki zn`ae
lral xeq`y dpynd dxene ,xkyd z` lawl axqn xifgndy

.ycwdl epzi `l` ,elv` xkyd z` xi`ydl dcia`d
z` dcinrdy - dipyd dhiyd lr epizpynn dywn `xnbd

:dcia`d lran xcen xifgndy dxwna s` dpynd
ïðz,.Lc÷äì äàðä ìBtz øëN äéìò ïéìèBpL íB÷î,`xnbd dywn §©¨¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨§¤§¥

øîàc ïàîì àîìLa[lirl oey`xd]aiydl dxizd dpyndy ¦§¨¨§©§¨©
wx dcia`aote`éñëpLdìòa ìò ïéøeñà øéæçîd,äãéáàmeyne §¤¦§¥©£¦£¦©©©£¥¨

dcia`d lral jiiy did utgdy,el daiydy iptl cerìáà£¨
ote`aciqkpìòadìò ïéøeñà äãéáàdøcäî àì ,øéæçî`l - §©©£¥¨£¦©©£¦Ÿ©§©

dpdp [d`pd xcen `edy] xifgnd ik ,xifgdl dpynd dxizd
,'sqei axc dhext'a dcia`d lranéðz÷c eðééädn oaen df itl - ©§§¨¨¥

,`tiqa aezky,'Lc÷äì äàðä ìBtz ,øëN äéìò ïéìèBpL íB÷î̈¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨§¤§¥
,z`f lehil dfazn epi`e ,caekn mc` xifgndy xaecny meyn
`ly ickay dpynd dxen ,xifgndn xcen dcia`d lray oeikne
xkyd z` ozil aiig dcia`d lra ,xifgnl ribnd xkydn dpdi

.ycwdløîàc ïàîì àlàyeléôàote`ayìòa éñëpdäãéáà ¤¨§©§¨©£¦¦§¥©©£¥¨
ìò íéøeñàdøcäî énð øéæçîz` aiydl el dxizdy dpynde , £¦©©£¦©¦©§©

d`pd letz' `tiqa s` `linne ,dfk ote`a s` zxacn ezcia`
la` xifgnd lr mixeq` ca`nd iqkpy ote`a mb xaecn 'ycwdl

,dywi df ote`ae ,dcia`d lral mixzen xifgnd iqkpéànà©©
,Lc÷äì äàðä ìBtzakrl dcia`d lral xzen dfk ote`a ixdy ¦£¨¨§¤§¥

.xifgndn zepdil el xzen oky ,xkyd z` envrl
lkn ,mipte`d ipya zxacn `yixdy it lr s` ,`xnbd zvxzn

`tiqa `aend oicd mewnéðz÷ àãçà,azkp mipte`d on cg`a - ©£¨¨¨¥
xq`p f`y ,dcia`d lra lr mixeq` xifgnd iqkpy ote`a epiidc
dpdi `ly icka ,xkyd z` elv` xi`ydl dcia`d lra lr
,xifgnd lr mixeq` dcia`d lra iqkpyk la` ,xifgnd iqkpn
oeik ,elv` xifgnd ly exky z` akrl dcia`d lral xzen

.epnn zepdl xeq` `ed oi`y
dxen`d iq` iaxe in` iax zwelgna zxg` oeyl d`ian `xnbd

lirl(:bl):dcia` aiydl dpynd dxizd ote` dfi`a ,
dì éðúîc àkéàmzwelgnlàðMéì éàäa,ef oeyla -da éâéìt ¦¨§©§¥¨§©¦§¨§¦¥¨

['ezcia` z` el xifgne' dpyna xn`py dna],éqà éaøå énà éaø©¦©¦§©¦©¦
eðL àì ,øîà ãç,dcia`d z` aiydl el xzenyéñëpLa àlà ©¨©Ÿ¨¤¨§¤¦§¥

ìòadìò ïéøeñà äãéáàd,øéæçîàì 'óñBé áøc äèeøt' íeMîe ©©£¥¨£¦©©£¦¦§¨§©¥Ÿ
çéëL`eai dcia`d mr wqrzny dry dze`ay ievn df oi` - §¦©

,dwcv ywal iprìáàykéñëðdíéøeñà øéæçîìòa ìòdäãáà £¨¦§¥©£¦£¦©©©£¥¨
déì øcäî àì,dcia`d z` xifgdl xq`i -déì éðäî à÷c íeMî Ÿ©§©¥¦§¨§©¥¥

.dcia`d lra z` dpdn xifgnd oky -eléôà ,øîà ãçåykéñëð §©¨©£¦¦§¥
ìòa ìò íéøeñà øéæçîdøzeî ,äãéáà,dcia`d z` aiydl eléëc ©£¦£¦©©©£¥¨¨§¦

déì øcäî,dcia`d z` xifgnyky -déì øcäî÷ déLôðc éãéî- ©§©¥¦¦§©§¥¨©§©¥
daeyg d`pd el oi`e ,mlern el jiiy didy utg el aiyn `ed

.[xifgnd-] xicndn
:ef oeyl lr dywn `xnbd

ïðza ,epizpyna epipy -íB÷îäéìò ïéìèBpLzayd lr-] §©¨¤§¦¨¤¨
[dcia`dìBtz ,øëNd,Lc÷äì äàðä,ca`nd jkn dpdi `le ¨¨¦£¨¨§¤§¥

,ezgwl eceak iptn axqn xifgndykøîàc ïàîì àîìLayeléôà ¦§¨¨§©§¨©£¦
éñëpLadìòa ìò íéøeñà øéæçîdøcäî äãéáà,xifgdl el xzen- §¤¦§¥©£¦£¦©©©£¥¨©§©

,d`pd el ozepy aygp df oi`e ,el jiiyd xac el xifgn oky
,mipte`d ipy lr dxaic dpyndeõøúîc eðééä`ed cvik oaen - ©§¦§¨¥

iabl ,`tiqd z` yxtiíB÷î'dpynd eixacly ,''eke oilhepy ¨
xifgnd iqkpyk epiidc ,mipte`d ipyn cg` lr z`f dazk
z` xi`ydl dcia`d lral xeq`y ,dcia`d lra lr mixeq`
dpdp ca`ndy `vnp ik ,elhil xifgnd axqnyk elv` xkyd

,exky lr xifgnd xzeeny dnnéñëpLa øîàc ïàîì àlàdøéæçî ¤¨§©§¨©§¤¦§¥©£¦
àìå ïéøeñàøcäîca`ndy xaq ik ,xifgdl dpynd dxizd `l - £¦§Ÿ©§©

,dywi ,dayddn dpdpõøúî éëéä`tiqd z` xyti `ed cvik - ¥¦§¨¥
íB÷î'ote`a wx zxacn dpynd eixacl `ld ,''eke oilhepy ¨

ca`nd akri `l recne ,xifgnd lr mixeq` dcia`d lra iqkpy
xzen `ld ,[elhil axqn xifgndyk] elv` xifgnd ly exky z`

.xifgndn zepdil el
ok` ,`xnbd dwiqn,àéL÷itl dpynd z` ayiil jxc `vnp `le ©§¨

.ef dhiy
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miwxt dyelya` cenr cl sc ± iriax wxtmixcp
.øëù äéìò ïéìèåðù íå÷î.xky dcia` zxfg.ùã÷äì äàðä ìåôúepnn xcenc oeikc

.xky dil azinl i`d ivn `l - d`pd.ã"îì àîìùáoixeq` dcia` lra iqkpya 'it`

d`pd letz xky dilr oilhepy mewn ipzwc epiid ezcia` dil xcdn inp xifgn lr

exicd dcia` lra dfy itl ,xkyd dipin lwyinl ivn `l xifgnc oeik [ycwdl]

leki epi` ,eiqkpnxiizydlmewnc ,ecia xkyd

milhepydcia` lra ivn `l - `ed xky dilr

`di xkyd lehil leki epi`e li`ed :xninl

iqkp i`e .ycwdl d`pd letz jkitl ,ily

xifgnixeq`mc` xifgn i`de ,dcia` lra lr '

`zelifc ,exky lawl dvex epi`e `ed xiyr

dcia` lra i`d mewn lkn - xkyd lawl `ed

iqkpn `ed xcenc meyn ,exkyl qitz ivn `l

oilhepy mewnc ,diab dizi` exkye ,xifgn

.ycwdl d`pd letz jkitl ,`ed xky dilr

.ã"îì àìàlra lr oixeq` xifgn iqkpyk

d`pd letz xninl `ki` mzde ,xcdn dcia`

lr mixeq` dcia` lra iqkp la` .ycwdl

`l - dil xcdn `le li`ed .xcdn `l xifgn

d`pd letz" i`n ok m` ,`xb` dil aidi

xa e`le li`ed ?`kd xninl `ki` "ycwdl

.`ed `xb`.éðú÷ àãçà õéøúcg`ixiin cegl

oixeq` xifgn iqkpya - "ycwdl d`pd letz"

qitz ivn `l dcia` lrac .dcia` lra lr

ivn `lc ,xifgnc dixb`ipdzinl.dipin

,`ed xiyrc ,xky lehil ira `l inp xifgne

.ycwdl d`pd letz ikdl.àçéëù àì`kile

.llk d`pdà÷ã íåùîéðäî.äéìb"r`c

mrcinc,dil ipdn d"t` ,dil xcdn diytpc

.eiqkpn dil ipdnc o`nk incc.äéì øãäîipdn `le ,dil xcdn diytpc mrcinc meyn

.xcdn dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpya s` c"nl `nlya :melk dilõøúîã åðééä
.íå÷îiqkpc oeikc .ycwdl d`pd letz xky dilr milhepy mewn dil zgkync ,xnelk

iqkp `dc ,envrl xkyd xiiyl dcia` lra ivn `l - dcia` lra lr oixeq` xifgn

.xkyd ozil el jixve ,eilr oixeq`e ,od xifgn,xifgndelawl dvex epi`e xiyr mc` i`

.ycwdl d`pd letz ikdl - xkydìòá ìò ïéøåñà øéæçî éñëðùá øîàã ïàîì àìà
.íå÷î õøúî éëéä øãäî àì äãéáà`lc ,llk exky `kil `d ?xky dilr oilhepy

lr oixeq` xifgn iqkpya xn`wc oeikc mzdc ."ipzw `cg`" ivexzl `kil `kde !xcdn

oitekc ,ycwdl d`pd letz dia iwen `w dcia` lra,ycwdl xkyd oziy dcia` lral

"ipzw `cg`" ivexzl `kil `kd la` .eilr od oixeq` xifgn iqkpc ,ea wifgdl leki oi`e

ivn - dcia` lra lr oixeq` oi` xifgn iqkpc oeikc .dilr oixeq` dcia` lra iqkp`

.`iyw ?mewn uxzn ikide ,ycwdl litp `le ,diytpl xkyd qtzinl dcia` lra i`d
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ïðúxifgn iqkpya xn`c o`nl `nlya ycwdl d`pd letz xky dilr oilhepy mewn

ipzwc epiid xcdn `l xifgn lr oixeq` dcia` lrac la` dcia` lra lr oixeq`

dcia` lra iqkp elit` xn`c o`nl `l` ycwdl d`pd letz xky dilr oilhepy mewn

.ycwdl d`pd letz i`n` xcdn inp xifgn lr mixeq`:t"de .`qxibd xwir `id jk

lr oixeq` xifgn iqkpya 'ipznc c"nl `nlya

dcia` lra iqkp eli`c ,`id `wec - dcia` lra

axc dhext meyn xcdn `l xifgn lr oixeq`

dilr oilhepy mewnc `tiq ipzw d"yn ,sqei

dvex epi`e `pxwi `xab xifgnd df m` ,xky

xky eze`l dcia` lra epdyi `l - exky lawl

d`pd letz `l` ,dipin ipdzn `dc ,elv`

dcia` lra iqkp elit`c c"nl `l` .ycwdl

ipzwc `yix ok m` ,xcdn xifgnd lr oixeq`

dcia` lra iqkpya 'it` - "ezcia` el xifgne"

letz" ipzwc `tiqe ,`id inp xifgn lr oixeq`

`nlyae .i`w `zlin `lek` "ycwdl d`pd

`xab xifgn i` xity iz` - oixeq` xifgn iqkpa

dcia` lra iqkpya la` .ziyixtck ,`ed `pxwi

d`pd letzc il dnl - xifgn lr oixeq`

ri ?ycwdl`l ixdy ,envrl dcia`d lra epak

lrayk `kdc xninl `kile xifgn iqkp exq`p

`l lawne ,xky ozil dvexe `pxwi `xab dcia`

,eilr oixeq` dcia` lra iqkp `dc - liwy ivn

`peeb i`dkac - ycwdl d`pd letz ikd meyne

eyxit jk ,mpga ezcia` lawl `pxwi jiiy `l

d`pd letz i`n` :xn`w ikdc d`xp ile .izeax

idpc .xifgnl dcia` lra exky ozi ?ycwdl

elit` - xifgnd lr oixeq` dcia` lra iqkpc

xken z`pdc lirl xn` dit` lr inxc `piaf cenlzd( `dc ,exky epnn gwil xzen ikd

xkenn xcen gwel i`c dpin `wtpe ,gwel `le `ed-,dit` lr inxc `piaf epnn gwil xzen

oeikc ,`nrh epiid i`ce `l` !xkenc icin `eddn ipdzin xcen mewn lkn `dc ?`nrh i`n

'it` lr inxc `piafc-xicnn dicil iz`c b"r` ,b"dk lke ,`aeh gwel dpin gkyn `d-

aidic b"r` ,rlqd on lhaa epiidc ,xky dilr oipzepy mewna ,inp `kd .d`pd `ixwn `l

xifgnl dcia` lra `xb` `edd ik dil-,llk dcia` lrac dipin xifgn ipdzin `l

oky oeike .ecia ievn did xak xky eze`y-lra ivn `d ?ycwdl d`pd letz i`n`

`ed oekpe l"pk !xifgnl diaznl dcia`ezcia` xifgnc `yix ,xnelk .ipzw `cg` ipyne .

-la` .xifgn lr oixeq` dcia` lra iqkpa oia dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpa oia

ycwdl d`pd letz xky dilr oipzepy mewna ,`tiq-iqkp` epiidc ,i`w cegla `cg`

dcia` lra lr oixeq` xifgn.àëéàiqkpa `l` epy `l 'eke `pyil oicda dl ipznc

.xifgn lr oixeq` dcia` lra- eaeg z` el rxete elwy z` el lwey :ipzw oiccvl 'ipzne

(ezcia` el xifgne ,xcenl xicn-eizenexz z` el mxeze ,xcenl xicn-.xcenl xicn

la` .ipira d`xp jk .ikd `pz xcenl xicn oia ixyc ipeeb edlek ipzinl `pz irac meyne

dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpa-dil xcdn `wc `l i`e ,dicia dil ihnn `w `dc eaeg el rxetn ith sicre .dil ipdn `wc meyn ,dil xcdn `l-ixnbl dipin `cqtc xyt`.

xcenl xicne ,xicnl xifgn xcenc xnelk .xcdn oixeq` xifgn iqkpya s` c"nl `nlya-`l` .xcenl xicn xcdnc `kid xnelk ,ipzw `cg`c ivexzl `ki`c ,"mewn" uxznc epiid

c"nlxninl `kil b"dkac ?"mewn" uxzn ikid k"`e ,`id cegla xifgn lr oixeq` dcia` lra iqkpya ezcia` el xifgnc 'ipzn k"`e ,xcdn `l dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpya

dlrnl izazky enke ycwdl d`pd letzxifgnd lr oixeq` dcia` lra iqkpya oia dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpya oiac l"iiw dkld oiprle .-xifgn iqkpac c"n `dc ,xcdn

xity ith oizipzn dicicl `iz` daxc`c ,azez` `l xcdn `l xifgn lr oixeq` dcia` lra iqkpc `nw `pyila c"nc b"r`e .azez` xcdn `l dcia` lra lr oixeq`-i`dc oeik d"t`

ipyil izxza `xnzi` ,xcdn oixeq` dcia` lra iqkpa oia oixeq` xifgn iqkpa oiac `xaq jde ,`ed `xza `pyil-l"f m"anxd wqt oke .opihwp dizeek.
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øëN äéIò ïéIèBpL íB÷î :ïðz¯.Lc÷äI äàðä IBtz §©¨¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨©¤§¥
íéøeñà äãéáà Iòa éñëpLa eJéôà ã"îI àîILa¦§¨¨£¦§¤¦§¥©©£¥¨£¦

øãäî éîð øéæçî Iò¯ïéIèBpL íB÷î :éðú÷c eðééä ©©£¦©¦©£©©§§¨¨¥¨¤§¦
éñëpLk ã"îI àJà .Lc÷äI äàðä IBtz øëN äéIò̈¤¨¨¨¦£¨¨©¤§¥¤¨§¤¦§¥
éànà ,øãäî àI øéæçî Iò íéøeñà äãéáà Iòa©©£¥¨£¦©©£¦¨©£©©©
éðúîc àkéà .éðú÷ àãçà ?Lc÷äI äàðä IBtz¦£¨¨©¤§¥©£¨¨¨¥¦¨§©§¥
ãç ;éñà 'øå éîà 'ø da éâéIt ;àðMéI éàäa dÏ§©¦¨¨§¦¦¨©¦©¦©
ïéøeñà äãéáà Iòa éñëpLa àJà eðL àI :øîà£©Ÿ¨¤¨§¤¦§¥©©£¥¨£¦

óñBé áøc äèeøt íeMîe ,øéæçî Iò¯.çéëL àI ©©£¦¦§¨§©¥¨§¦©
äãáà Iòa Iò íéøeñà øéæçî éñëð Iáà¯àI £¨¦§¥©£¦£¦©©©£¥¨¨

'éôà :øîà ãçå .déI épäî à÷c íeMî ,déI øãäî©£©¥¦§¨§©¥¥§©£©
éëc ,øzeî äãéáà Iòa Iò íéøeñà øéæçî éñëð¦§¥©£¦£¦©©©£¥¨¨§¦

déI øãäî¯íB÷î :ïðz .déI øãäî÷ déLôðc écéî ©£©¥¦¥§©§¥¨©£©¥§©¨
àîILa .Lc÷äI äàðä IBtz øëN äéIò ïéIèBpL¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨©¤§¥¦§¨¨
äãéáà Iòa Iò íéøeñà øéæçî éñëpLa eJéôà ã"îI£¦§¤¦§¥©£¦£¦©©©£¥¨
éñëpLa ã"îI àJà ,íB÷î õøúîc eðééä øãäî©£©©§¦§¨¥¨¤¨§¤¦§¥
.àéL÷ ?íB÷î õøúî éëéä ,øãäî àIå ,ïéøeñà øéæçî©£¦£¦§¨©£©¥¦§¨¥¨©§¨
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ובס"ת ובחומשים הוא להיפך. - אפ"ל שהוא ע"פ הגירסא בתנחומא )וירא, ור"פ אמור(, ויק"ר פכ"ו, 

ז. גירסתנו בס"ת וחומשים אושרה במנחת שי לבלק )כב, כב(.

ב( בשאלתו מאי קמ"ל בל"ת להאריז"ל )במדבר טז, יד( על הת"י - לפי' הפשוט בכתוב - "ה" 

ד"העיני" - היא ה' התמי', שא"א להיות כן )משא"כ באם הי' הדבר אפשרי כו'(.

ול"ת  דפירש"י  השוה  צד  וזהו   - גו'  עיני  אפילו  והכרזה:  לקריאה  הכוונה  מפרשים  יש  אבל 

להאריז"ל.

וכפי' הא' - בתרגומים )מדלא ביארו והוסיפו תיבת אפילו(, רשב"ם, בעה"ט ועוד.

ובהראב"ע הביא ב' פי' אלו.

המשך מעמוד חצו



קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc mixcp(ycew zay meil)

ïðza ,epizpynaäéìò ïéìèBpL íB÷î[dcia`d zayd lr]øëN, §©¨¤§¦¨¤¨¨¨
ìBtzdze`Lc÷äì äàðäxen` ca`nd didy xky eze` ,xnelk , ¦£¨¨§¤§¥

qdy ,`xnbd dpiane .ycwdl dpzi dcia`d aiynl ozildai
cvne dcia`d lra cvn ,mdipy cvn `id ycwdl dpzil jixvy
xeq` xifgnle ,elv` exi`ydl xeq` dcia`d lraly ,xifgnd

,`xnbd dywne .lawløîàc ïàîì àîìLaya eléôàote`éñëpL ¦§¨¨§©§¨©£¦§¤¦§¥
ìòadìò íéøeñà äãéáàdøcäî énð ,øéæçîel xzen f` mb - ©©£¥¨£¦©©£¦©¦©§©

dxwna s` zxacn dxizdy epizpyne ,dcia`d z` aiydl
,dfn df mixcen mdipyyéðz÷c eðééä,`tiqa aezky dn oaen- ©§§¨¨¥

,'Lc÷äì äàðä ìBtz øëN äéìò ïéìèBpL íB÷îxifgnl mby meyn ¨¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨§¤§¥
.dcia`d lran d`pd xcen `ed oky ,xky eze` z` lehil xeq`

ìòa éñëpLk ,øîàc ïàîì àlàdìò íéøeñà äãéáàdàì ,øéæçî ¤¨§©§¨©§¤¦§¥©©£¥¨£¦©©£¦Ÿ
øcäîdpdp xifgndy meyn ,ezcia` z` el xifgdl el xeq` - ©§©

ote`a xaecn dpynae 'sqei axc dhext'a dcia`d lran
,dcia`d lran xcen epi` xifgndy,Lc÷äì äàðä ìBtz éànà©©¦£¨¨§¤§¥

xcen epi` `ede xg`n ,xky eze` z` lehi `l xifgndy recn
.dcia`d lran

d`pd letiz' `tiqa xn`py dn ,ef drc itl ,`xnbd zvxzn
epiidc ,xifgnde dcia`d lra] mdipy meyn epi` ,'ycwdl
`l` ,[lawl xeq` xifgnle ,xifgnl ozil xeq` dcia`d lraly

éðz÷ àãçàlra itlk epiidc ,dpynd dxac cg` itlk wx - ©£¨¨¨¥
xiardl dcia`d lra lry dpynd dhwpy dn ,xnelk ,dcia`d
z` lawl xeq` xifgnly meyn epi` ,ycwdl xky eze` z`
xkyd z` xi`ydl xeq` dcia`d lraly meyn `l` ,xkyd
,xkyd lr el lgeny dcia`d xifgnn dpdpy meyn ,elv`
ote`a xaecny `l` ,xifgnl xkyd z` mlyl `ed leki zn`ae
lral xeq`y dpynd dxene ,xkyd z` lawl axqn xifgndy

.ycwdl epzi `l` ,elv` xkyd z` xi`ydl dcia`d
z` dcinrdy - dipyd dhiyd lr epizpynn dywn `xnbd

:dcia`d lran xcen xifgndy dxwna s` dpynd
ïðz,.Lc÷äì äàðä ìBtz øëN äéìò ïéìèBpL íB÷î,`xnbd dywn §©¨¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨§¤§¥

øîàc ïàîì àîìLa[lirl oey`xd]aiydl dxizd dpyndy ¦§¨¨§©§¨©
wx dcia`aote`éñëpLdìòa ìò ïéøeñà øéæçîd,äãéáàmeyne §¤¦§¥©£¦£¦©©©£¥¨

dcia`d lral jiiy did utgdy,el daiydy iptl cerìáà£¨
ote`aciqkpìòadìò ïéøeñà äãéáàdøcäî àì ,øéæçî`l - §©©£¥¨£¦©©£¦Ÿ©§©

dpdp [d`pd xcen `edy] xifgnd ik ,xifgdl dpynd dxizd
,'sqei axc dhext'a dcia`d lranéðz÷c eðééädn oaen df itl - ©§§¨¨¥

,`tiqa aezky,'Lc÷äì äàðä ìBtz ,øëN äéìò ïéìèBpL íB÷î̈¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨§¤§¥
,z`f lehil dfazn epi`e ,caekn mc` xifgndy xaecny meyn
`ly ickay dpynd dxen ,xifgndn xcen dcia`d lray oeikne
xkyd z` ozil aiig dcia`d lra ,xifgnl ribnd xkydn dpdi

.ycwdløîàc ïàîì àlàyeléôàote`ayìòa éñëpdäãéáà ¤¨§©§¨©£¦¦§¥©©£¥¨
ìò íéøeñàdøcäî énð øéæçîz` aiydl el dxizdy dpynde , £¦©©£¦©¦©§©

d`pd letz' `tiqa s` `linne ,dfk ote`a s` zxacn ezcia`
la` xifgnd lr mixeq` ca`nd iqkpy ote`a mb xaecn 'ycwdl

,dywi df ote`ae ,dcia`d lral mixzen xifgnd iqkpéànà©©
,Lc÷äì äàðä ìBtzakrl dcia`d lral xzen dfk ote`a ixdy ¦£¨¨§¤§¥

.xifgndn zepdil el xzen oky ,xkyd z` envrl
lkn ,mipte`d ipya zxacn `yixdy it lr s` ,`xnbd zvxzn

`tiqa `aend oicd mewnéðz÷ àãçà,azkp mipte`d on cg`a - ©£¨¨¨¥
xq`p f`y ,dcia`d lra lr mixeq` xifgnd iqkpy ote`a epiidc
dpdi `ly icka ,xkyd z` elv` xi`ydl dcia`d lra lr
,xifgnd lr mixeq` dcia`d lra iqkpyk la` ,xifgnd iqkpn
oeik ,elv` xifgnd ly exky z` akrl dcia`d lral xzen

.epnn zepdl xeq` `ed oi`y
dxen`d iq` iaxe in` iax zwelgna zxg` oeyl d`ian `xnbd

lirl(:bl):dcia` aiydl dpynd dxizd ote` dfi`a ,
dì éðúîc àkéàmzwelgnlàðMéì éàäa,ef oeyla -da éâéìt ¦¨§©§¥¨§©¦§¨§¦¥¨

['ezcia` z` el xifgne' dpyna xn`py dna],éqà éaøå énà éaø©¦©¦§©¦©¦
eðL àì ,øîà ãç,dcia`d z` aiydl el xzenyéñëpLa àlà ©¨©Ÿ¨¤¨§¤¦§¥

ìòadìò ïéøeñà äãéáàd,øéæçîàì 'óñBé áøc äèeøt' íeMîe ©©£¥¨£¦©©£¦¦§¨§©¥Ÿ
çéëL`eai dcia`d mr wqrzny dry dze`ay ievn df oi` - §¦©

,dwcv ywal iprìáàykéñëðdíéøeñà øéæçîìòa ìòdäãáà £¨¦§¥©£¦£¦©©©£¥¨
déì øcäî àì,dcia`d z` xifgdl xq`i -déì éðäî à÷c íeMî Ÿ©§©¥¦§¨§©¥¥

.dcia`d lra z` dpdn xifgnd oky -eléôà ,øîà ãçåykéñëð §©¨©£¦¦§¥
ìòa ìò íéøeñà øéæçîdøzeî ,äãéáà,dcia`d z` aiydl eléëc ©£¦£¦©©©£¥¨¨§¦

déì øcäî,dcia`d z` xifgnyky -déì øcäî÷ déLôðc éãéî- ©§©¥¦¦§©§¥¨©§©¥
daeyg d`pd el oi`e ,mlern el jiiy didy utg el aiyn `ed

.[xifgnd-] xicndn
:ef oeyl lr dywn `xnbd

ïðza ,epizpyna epipy -íB÷îäéìò ïéìèBpLzayd lr-] §©¨¤§¦¨¤¨
[dcia`dìBtz ,øëNd,Lc÷äì äàðä,ca`nd jkn dpdi `le ¨¨¦£¨¨§¤§¥

,ezgwl eceak iptn axqn xifgndykøîàc ïàîì àîìLayeléôà ¦§¨¨§©§¨©£¦
éñëpLadìòa ìò íéøeñà øéæçîdøcäî äãéáà,xifgdl el xzen- §¤¦§¥©£¦£¦©©©£¥¨©§©

,d`pd el ozepy aygp df oi`e ,el jiiyd xac el xifgn oky
,mipte`d ipy lr dxaic dpyndeõøúîc eðééä`ed cvik oaen - ©§¦§¨¥

iabl ,`tiqd z` yxtiíB÷î'dpynd eixacly ,''eke oilhepy ¨
xifgnd iqkpyk epiidc ,mipte`d ipyn cg` lr z`f dazk
z` xi`ydl dcia`d lral xeq`y ,dcia`d lra lr mixeq`
dpdp ca`ndy `vnp ik ,elhil xifgnd axqnyk elv` xkyd

,exky lr xifgnd xzeeny dnnéñëpLa øîàc ïàîì àlàdøéæçî ¤¨§©§¨©§¤¦§¥©£¦
àìå ïéøeñàøcäîca`ndy xaq ik ,xifgdl dpynd dxizd `l - £¦§Ÿ©§©

,dywi ,dayddn dpdpõøúî éëéä`tiqd z` xyti `ed cvik - ¥¦§¨¥
íB÷î'ote`a wx zxacn dpynd eixacl `ld ,''eke oilhepy ¨

ca`nd akri `l recne ,xifgnd lr mixeq` dcia`d lra iqkpy
xzen `ld ,[elhil axqn xifgndyk] elv` xifgnd ly exky z`

.xifgndn zepdil el
ok` ,`xnbd dwiqn,àéL÷itl dpynd z` ayiil jxc `vnp `le ©§¨
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.øëù äéìò ïéìèåðù íå÷î.xky dcia` zxfg.ùã÷äì äàðä ìåôúepnn xcenc oeikc

.xky dil azinl i`d ivn `l - d`pd.ã"îì àîìùáoixeq` dcia` lra iqkpya 'it`

d`pd letz xky dilr oilhepy mewn ipzwc epiid ezcia` dil xcdn inp xifgn lr

exicd dcia` lra dfy itl ,xkyd dipin lwyinl ivn `l xifgnc oeik [ycwdl]

leki epi` ,eiqkpnxiizydlmewnc ,ecia xkyd

milhepydcia` lra ivn `l - `ed xky dilr

`di xkyd lehil leki epi`e li`ed :xninl

iqkp i`e .ycwdl d`pd letz jkitl ,ily

xifgnixeq`mc` xifgn i`de ,dcia` lra lr '

`zelifc ,exky lawl dvex epi`e `ed xiyr

dcia` lra i`d mewn lkn - xkyd lawl `ed

iqkpn `ed xcenc meyn ,exkyl qitz ivn `l

oilhepy mewnc ,diab dizi` exkye ,xifgn

.ycwdl d`pd letz jkitl ,`ed xky dilr

.ã"îì àìàlra lr oixeq` xifgn iqkpyk

d`pd letz xninl `ki` mzde ,xcdn dcia`

lr mixeq` dcia` lra iqkp la` .ycwdl

`l - dil xcdn `le li`ed .xcdn `l xifgn

d`pd letz" i`n ok m` ,`xb` dil aidi

xa e`le li`ed ?`kd xninl `ki` "ycwdl

.`ed `xb`.éðú÷ àãçà õéøúcg`ixiin cegl

oixeq` xifgn iqkpya - "ycwdl d`pd letz"

qitz ivn `l dcia` lrac .dcia` lra lr

ivn `lc ,xifgnc dixb`ipdzinl.dipin

,`ed xiyrc ,xky lehil ira `l inp xifgne

.ycwdl d`pd letz ikdl.àçéëù àì`kile

.llk d`pdà÷ã íåùîéðäî.äéìb"r`c

mrcinc,dil ipdn d"t` ,dil xcdn diytpc

.eiqkpn dil ipdnc o`nk incc.äéì øãäîipdn `le ,dil xcdn diytpc mrcinc meyn

.xcdn dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpya s` c"nl `nlya :melk dilõøúîã åðééä
.íå÷îiqkpc oeikc .ycwdl d`pd letz xky dilr milhepy mewn dil zgkync ,xnelk

iqkp `dc ,envrl xkyd xiiyl dcia` lra ivn `l - dcia` lra lr oixeq` xifgn

.xkyd ozil el jixve ,eilr oixeq`e ,od xifgn,xifgndelawl dvex epi`e xiyr mc` i`

.ycwdl d`pd letz ikdl - xkydìòá ìò ïéøåñà øéæçî éñëðùá øîàã ïàîì àìà
.íå÷î õøúî éëéä øãäî àì äãéáà`lc ,llk exky `kil `d ?xky dilr oilhepy

lr oixeq` xifgn iqkpya xn`wc oeikc mzdc ."ipzw `cg`" ivexzl `kil `kde !xcdn

oitekc ,ycwdl d`pd letz dia iwen `w dcia` lra,ycwdl xkyd oziy dcia` lral

"ipzw `cg`" ivexzl `kil `kd la` .eilr od oixeq` xifgn iqkpc ,ea wifgdl leki oi`e

ivn - dcia` lra lr oixeq` oi` xifgn iqkpc oeikc .dilr oixeq` dcia` lra iqkp`

.`iyw ?mewn uxzn ikide ,ycwdl litp `le ,diytpl xkyd qtzinl dcia` lra i`d
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ïðúxifgn iqkpya xn`c o`nl `nlya ycwdl d`pd letz xky dilr oilhepy mewn

ipzwc epiid xcdn `l xifgn lr oixeq` dcia` lrac la` dcia` lra lr oixeq`

dcia` lra iqkp elit` xn`c o`nl `l` ycwdl d`pd letz xky dilr oilhepy mewn

.ycwdl d`pd letz i`n` xcdn inp xifgn lr mixeq`:t"de .`qxibd xwir `id jk

lr oixeq` xifgn iqkpya 'ipznc c"nl `nlya

dcia` lra iqkp eli`c ,`id `wec - dcia` lra

axc dhext meyn xcdn `l xifgn lr oixeq`

dilr oilhepy mewnc `tiq ipzw d"yn ,sqei

dvex epi`e `pxwi `xab xifgnd df m` ,xky

xky eze`l dcia` lra epdyi `l - exky lawl

d`pd letz `l` ,dipin ipdzn `dc ,elv`

dcia` lra iqkp elit`c c"nl `l` .ycwdl

ipzwc `yix ok m` ,xcdn xifgnd lr oixeq`

dcia` lra iqkpya 'it` - "ezcia` el xifgne"

letz" ipzwc `tiqe ,`id inp xifgn lr oixeq`

`nlyae .i`w `zlin `lek` "ycwdl d`pd

`xab xifgn i` xity iz` - oixeq` xifgn iqkpa

dcia` lra iqkpya la` .ziyixtck ,`ed `pxwi

d`pd letzc il dnl - xifgn lr oixeq`

ri ?ycwdl`l ixdy ,envrl dcia`d lra epak

lrayk `kdc xninl `kile xifgn iqkp exq`p

`l lawne ,xky ozil dvexe `pxwi `xab dcia`

,eilr oixeq` dcia` lra iqkp `dc - liwy ivn

`peeb i`dkac - ycwdl d`pd letz ikd meyne

eyxit jk ,mpga ezcia` lawl `pxwi jiiy `l

d`pd letz i`n` :xn`w ikdc d`xp ile .izeax

idpc .xifgnl dcia` lra exky ozi ?ycwdl

elit` - xifgnd lr oixeq` dcia` lra iqkpc

xken z`pdc lirl xn` dit` lr inxc `piaf cenlzd( `dc ,exky epnn gwil xzen ikd

xkenn xcen gwel i`c dpin `wtpe ,gwel `le `ed-,dit` lr inxc `piaf epnn gwil xzen

oeikc ,`nrh epiid i`ce `l` !xkenc icin `eddn ipdzin xcen mewn lkn `dc ?`nrh i`n

'it` lr inxc `piafc-xicnn dicil iz`c b"r` ,b"dk lke ,`aeh gwel dpin gkyn `d-

aidic b"r` ,rlqd on lhaa epiidc ,xky dilr oipzepy mewna ,inp `kd .d`pd `ixwn `l

xifgnl dcia` lra `xb` `edd ik dil-,llk dcia` lrac dipin xifgn ipdzin `l

oky oeike .ecia ievn did xak xky eze`y-lra ivn `d ?ycwdl d`pd letz i`n`

`ed oekpe l"pk !xifgnl diaznl dcia`ezcia` xifgnc `yix ,xnelk .ipzw `cg` ipyne .

-la` .xifgn lr oixeq` dcia` lra iqkpa oia dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpa oia

ycwdl d`pd letz xky dilr oipzepy mewna ,`tiq-iqkp` epiidc ,i`w cegla `cg`

dcia` lra lr oixeq` xifgn.àëéàiqkpa `l` epy `l 'eke `pyil oicda dl ipznc

.xifgn lr oixeq` dcia` lra- eaeg z` el rxete elwy z` el lwey :ipzw oiccvl 'ipzne

(ezcia` el xifgne ,xcenl xicn-eizenexz z` el mxeze ,xcenl xicn-.xcenl xicn

la` .ipira d`xp jk .ikd `pz xcenl xicn oia ixyc ipeeb edlek ipzinl `pz irac meyne

dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpa-dil xcdn `wc `l i`e ,dicia dil ihnn `w `dc eaeg el rxetn ith sicre .dil ipdn `wc meyn ,dil xcdn `l-ixnbl dipin `cqtc xyt`.

xcenl xicne ,xicnl xifgn xcenc xnelk .xcdn oixeq` xifgn iqkpya s` c"nl `nlya-`l` .xcenl xicn xcdnc `kid xnelk ,ipzw `cg`c ivexzl `ki`c ,"mewn" uxznc epiid

c"nlxninl `kil b"dkac ?"mewn" uxzn ikid k"`e ,`id cegla xifgn lr oixeq` dcia` lra iqkpya ezcia` el xifgnc 'ipzn k"`e ,xcdn `l dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpya

dlrnl izazky enke ycwdl d`pd letzxifgnd lr oixeq` dcia` lra iqkpya oia dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpya oiac l"iiw dkld oiprle .-xifgn iqkpac c"n `dc ,xcdn

xity ith oizipzn dicicl `iz` daxc`c ,azez` `l xcdn `l xifgn lr oixeq` dcia` lra iqkpc `nw `pyila c"nc b"r`e .azez` xcdn `l dcia` lra lr oixeq`-i`dc oeik d"t`

ipyil izxza `xnzi` ,xcdn oixeq` dcia` lra iqkpa oia oixeq` xifgn iqkpa oiac `xaq jde ,`ed `xza `pyil-l"f m"anxd wqt oke .opihwp dizeek.
xn`

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

øëN äéIò ïéIèBpL íB÷î :ïðz¯.Lc÷äI äàðä IBtz §©¨¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨©¤§¥
íéøeñà äãéáà Iòa éñëpLa eJéôà ã"îI àîILa¦§¨¨£¦§¤¦§¥©©£¥¨£¦

øãäî éîð øéæçî Iò¯ïéIèBpL íB÷î :éðú÷c eðééä ©©£¦©¦©£©©§§¨¨¥¨¤§¦
éñëpLk ã"îI àJà .Lc÷äI äàðä IBtz øëN äéIò̈¤¨¨¨¦£¨¨©¤§¥¤¨§¤¦§¥
éànà ,øãäî àI øéæçî Iò íéøeñà äãéáà Iòa©©£¥¨£¦©©£¦¨©£©©©
éðúîc àkéà .éðú÷ àãçà ?Lc÷äI äàðä IBtz¦£¨¨©¤§¥©£¨¨¨¥¦¨§©§¥
ãç ;éñà 'øå éîà 'ø da éâéIt ;àðMéI éàäa dÏ§©¦¨¨§¦¦¨©¦©¦©
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.ø÷ôä ìù øëëdyecw dilgl xwtda ikf ivnc ,l"nw `zeax `l` .diytpc i` y"ke

.dielir.äìëåàì úðî ìò äìèð,dlek itl lrn - dlk` m`e ,d`pw ea wifgdy oeikc

.oilegl d`ived ixdy ,ynege dlek itl ycwdl mlyneäùéøåäì úðî ìò äìèð ìáà
.åéðáì.dyicwdl leki `l okl mcewc ,opiwqr dyicwd jk xg`eúáåè éôì àìà ìòî àì

.äáù äàðäitk `l` ycwdl mlyn epi`y

liaya mipad on cg` eia`l ozepy daeh zwfg

dyixeny`di ixkk :d`pd zaeh epiide ,el

.edn dpzna xcenl epzpe xfge jilr xeq`éë
.äéúåùøá äéúéàly `edy onf lk ,xnelk

onf lk - "ixkk" rnyn ikdc ,xeq`c `ed xicn

.ily `edy.ì"à êéìò àîìã åàdielrediziey

- dpzna el epzpy t"r`e ,ycwd xkk eze`l

.xeq`.àìàixkk" xn`c i`d :dil `iranw `d

i`c ,dizeyxa `edy onf lkc 'ixn` i` ,"jilr

.dil xn`w dilic dipin dicil iz`é÷åôàìå
.áðâéî äáðâ éàãapbd el dpzpe ,xkk eze`l

envr `ede li`ed ,da xeq` epi`y - dpzna

dil dapb i`c b"r` `nlc e` .el dpzp `l

.dil dxiq` - apbinäéðîæà éàã é÷åôàì àì
.äéìòxcde ,`xwirn xkk `eddn lkinl:l"`- dilr dipnf`c oeik ,mzdc .jilr ixkk

ozepc dilek e`lc ,eilr dxqe`l leki epi`e ,dpnid lek`l leki `edy dnk ewlg dpw

.onefnc mb `l` ,`ed
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øîà.dlek itl lrn dlk`l dlhp ycwd ef xkk xn`e xwtd ly xkk eiptl dzid `ax

,dyicwde exvga zcner dzidy ely xkka dil hwp `le xwtd ly xkka dl hiwpc i`d

ycwd xg`le ,dzid ely ycwd inwnc oeikc .lrn `l dlk`l dlhp `peeb i`d ikac meyn

) dbibgc w"t seqa 'ixn`c ,ycwd ly xafbk l"d - zcner ezeyxa k"b.`i sclhp m`y (

ea zekfl ycwd ly xac-meyn ,lrn `l

inp `zyde i`w dizeyxa inp `xwirnc

`ivena `l` ycwda dlirn oi`e ,dizeyxa

il dn exvga il dne ,xg` zeyxl ycwd zeyxn

hiwp ikdl .dizeyxn witp `l `kde `kd ,ecia

'c jez zcner dzidy ,xwtd ly xkka dil

xn` ik ,d"yne .mewn lka el zepewy eizen`

"ycwd ef xkk"-ea dkf `l df yicwne ,liig

) n"ac w"ta xn`c b"r`c .mlern.i sczen` 'cc (

"dpw`" xn` `l ik 'it` el zepew mc` ly-`kd

"ycwd ef xkk" xn`c oeikc meyn ,ip`y-ilb

`l dicicl ,ipwilc dil `gip ycwdlc dizrc`

`iibeq gkenck ,ipdn i`d ik `zrc iielibe .`gip

d`ivn diabnk l"dc ,ikd carnl ivne ,mzdc

inp `kd .`ed `le exiag dpwc ,exiagl-ycwd

ea dkf `ly oeiky ,dlek itl lrn dlk`l dlhp d"yne .l"p df .dpw `l mlern edi`e ,ipw

mlern-dlhpyk jkitle ,dilr xafbk epi`-lrn ikd meyne ,ycwd zeyxn d`ived.

äùéøåäì.day d`pd zaeh itl lrn eipal,eipal dyixedl `l` ddiabd `lc oeikc

l ,d`pd zaeh itl lrn n"n la` .oilegl `wtp `l - eiykr dze` epwiy `leeiykrny it

`kd izii`c `de .e`iveiykl oilren eipae .myixedl xfgn `edy oeik ,daeh eipa el ewifgi

el dpzp k"g`e xkkd xq` inp oia` xa `iig axca ,dlk`l dlhp k"g`e xkkd yicwd `kdc ikid ikc ,oia` xa `iig ax dipin `rac `ira jdl dil `incc meyn - `axc dixnin jd.

àòá.xeq` dizeyxa dizi` ik l"` ixkk edn dpzna el dpzpe jilr ixkk `axn oia` xa `iig ax dipin- ely ied `lc oeik ,dpzpy xg`l la` ,rnyn ely xkkdy cera "ixkk"c

xzen - xg` mc`l df xkk xicn ozpy `kidc `iig axl dil `hiyt i`ceae .mlerl jilr dxeq` - ixkk eiykr `idy ef :dil w"dc .ycwd diey dielire ,l"` "jilr" `nlc e` .da xzen

) "oitzeyd" wxta onwl opzcke ,ea xcend.en sc"gwel ip`y jcy" "qpkp ip`y jzia" :(-xg`l oxkny e` ,zn-xg` diwqt`c `kid lk ,`nl` .xzen-`iranc `nrh epiid `l` .ixy

xg`l oxkn :ipzwcn ,`xeqi`l "oitzeyd" 'tc `iddn heytz :z"ke .iz`w xcenl xicnnc ,xg` diwqt` `lc meyn `kd-xcenl oxkn `d rnyn ,xzen-xninl `ki`c ,`zil ,xeq`

"gwel ip`y df jcy" ,"qpkp ip`y df jzia" `tiq `pznl irac meync-d"dc ,`wec e`le ,xg`l inp `yix hwpc xninl `ki` d"yn ,`zeaxl xg` hwp mzdc ,xeq` xg`l oxkny e` zn

) oiwxita opzc ,`id 'ipzn ?oia` xa `iig axl `iranw i`n :l"f m"ayx dywde .el.bn sc onwllk`i dn el oi`e exiagn d`pd xcend :(-xcen ipelt :el xne`e ,elv` libxd ipeepg lv` jled

xacna jldn did .dfn lhepe `ae ,el ozep df ixd .el dyr` dn rcei ipi`e ipnn d`pd-xg` mdnr oi` m` 'eke xg`l ozep-el` miqkp" xne`a `l i`ce mzde .'eke rlqd lr gipn

`nrh ,d"t`e ,"jilr iqkp" xne`a i`ce `l` ,xeq` inp xg` diwqt` elit` b"dkac ,"jilr-xcenl xicn ly ecin `d ,xg` `ki`c-m` ,oky oeike ,ez`pdn exicna mzdc :l"ie !xeq`

dpzn ozep-xicn ly epi` xkkd on dpdpy dryac meyn ,ixyc xninl `ki` "ixkk" xn`c `kd la` .epnn dpdp `ed ixd dpzn zrya.øîàdildp dadic ab lr s`c `hiyt dil

.apbin dapb i`c iwet`l i`n iwet`l jilr `l i`c xeq` dpznadildip dadic ab lr s`c i`ce ,xnelk .dinzadil `wtp i`ne eilr dxq` oipr dfi`l - `l i`c ,exkk eilr xq` dpzna

dizrc` wiqnc `kilc .dilr xqzz dipin `apbn i`c meyn - eilr exq` d"ync xninl `kile .el `ed cnere xeq` ixdy ,eilr exq`l jixv oi` ezeyxae ely xkkdy cera ixd ?exeqi` on

dilr dxq` dpzn xg`l elit` jigxk lr oky oeike .el dpziy ea xivti `ly ick - dxq` ikdl i`ce `l` .ikd.øîà.dlr dipnf` i`c iwet`l dilaidi i`c jl `ni` mlerl ,xnelk

`id exkk inp `zry `iddc ,dil xqzz dlr dipnf` i`c iwet`l - "jilr" dil xn`w ike dil `ixy dpzna dil.
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נדרים. אין בין המודר - פרק רביעי דף לד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יהודה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו ופ"נ מיום שני - ובעת רצון אזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ביום  האחרון  בזמן  אנ"ש  במנהג  ינהג  ובודאי  שלו,  הולדת  יום  אודות  להודעתו  ובמענה 

ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו הן בגשמיות והן ברוחניות ויוסיף בלימוד התורה 

וקיום מצותי' מתוך הרחבה.

בברכה להרחבת הפרנסה בקרוב ממש...

- אתו,  נעריו עמו ובבלעם  )פ"ה, מכ"ב( דבאברהם כתוב ושני  א( במש"כ בדרה"ח על אבות 

המשך בעמוד חצד

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

:dlirn zeklda `ax xn`y oic d`ian `xnbd
åéðôì äúéä ,àáø øîàel zekenqd zen` rax` jezaìL økk ¨©¨¨¨§¨§¨¨¦¨¤

ø÷ôä,'Lã÷ä Bæ økk' ,øîàå ,okn xg`ledìèðicka bbeya ¤§¥§¨©¦¨¤§¥§¨¨
dlek éôì ìòî ,dìëBàì,xkikd jxr lk itl dlirna aiigzd - §§¨¨©§¦¨

ixd ,leg ly yinyz jxevl ycwd ly xkkd z` ezgiwlay oeik
lk z` ycwdl mlyl aiige ,oilegl ycwdd zeyxn d`iven `ed
dlhp `l` ,xkka zekfl ezrca oi` m` la` .dynege dieey

icka,åéðáì dLéøBäìmc` da dkf `ly itl oilegl d`vi `l §¦¨§¨¨
mewn lkn j` ,da lrn `l jkle ,eiykräàðä úáBè éôì ìòî̈©§¦©£¨¨

Lel yi,dael mixikn eipay ,xkkdn d`pd zaeh el yiy oeik ¤¨
`edy dyexid z` zeaxdl lczyn eze` mi`ex mdyk daeh
`ed ixd ycwd ly xkkn dpdpy ef d`pdae ,mdl yixedl cizr

lrenixacl dnec oecip d`ian `xnbd .ynege oxw dilr mlyne ,
:exeqi` xg`l cin ea xq`pd icil ozip utgdy ote` epiidc ,`ax

dépéî àòal`y -,àáøî ïéáà øa àéiç áøexiagl xne`d mc` §¨¦¥©¦¨©¨¦¥¨¨
éøkk'xq`izéìòe ,'Eokn xg`lBì dðúðxq`pl -eäî ,äðzîa- ¦¨¦¨¤§¨¨§©¨¨©

cg` cvny ,dpnn zepdil lawnd xzen didi m`d ,epic dn
e li`edBì øîà 'éøkk'c df oeyln rnyne ,xicnddéúéà ék ¦¨¦¨©¦¦¥

øeñàc àeä déúeLøazeyxa dievn xkkdyk wx `ed xeqi`dy - ¦§¥§¨
.el dxzed ezeyxn xkkd d`viyk ok m`e ,xicndàîìc Bà- ¦§¨

y meyn ,xkkd z` eilr xeq`l yi `nyéìò'déì øîà 'Exicnd ¨¤¨©¥
,xcenlrnyneLc÷ä déúéeL déåléòxcend lr `ed xeqi`dy - ¦¨¥©¥¥¤§¥

,xkkdn zepdil,'ixkk' xn`y dne .mlerl eilr xeq`y ycwdke
,ely `id dzry ef xkky ,xqe` `ed xkik dfi` xnel oiekzp

.mlerl eilr xq`z
:aiyn `ax

déì øîà,oia` xa `iig axl `axdéì dáäéc áb ìò óàc ,àèéLt ¨©¥§¦¨§©©©§©§¨¥
xcenl xicndà ,äðzîa,øeñd`pdd eilr xqe`y rnyn 'jilr'y §©¨¨¨

.mlerl xkkdn
xcend lr dxeq` xkkdy ok m` ,eiptl zeywdl `iig ax xfeg

,dpzna epnid dlawyk elit`àlàxicnd xn`y dn'éøkk' ¤¨¦¨¦

éìòéàî é÷etàì ,Exkkdy ote` hrnl `ay rnyn 'ixkk' `ld - ¨¤§©¥©
,d`pda zxzen didz f`y ,ezeyxa dpi`,hrnl `a dneåàì̈

áðâéî dépéî dáðb éàc é÷etàìm`y hrnl `ay xn`p gxkda - §©¥§¦©§¨¦¥¦§©
dpi` xak `ide li`ed ,el zxzen `dz xicndn xcend dpapbi
el mixizn ep`y mrhd eze`n ixdy dywe .xicnd ly ezeyxa
el dpzip xy`k mb xizdl epl yi ,dapbpyk xkkdn zepdil

.dpzna
déì øîà,`ax el aiyd -,àìxizdl excpa hrnn xicnd oi` ¨©¥Ÿ

`l` ,dapbp xkkdy ote`adìò déðîæà éàc é÷etàìepinfd m` - §©¥§¦©§§¥£¨
el xn`e oglyd lr mdiptl gpen xkk dide eziaa enr lek`l
`diy eziaay zexkkd x`y z` hrnl `a df ote`a ,'jilr ixkk'
wx xeq`l ezpeeky oaen 'xkk' xn` `ly oeiky ,mzlik`a xzen
dpzna dlawi m` elit` xq`p ef xkka j` .mdiptly xkkd z`

.dpapbiy e` xicnd z`n
déì øîà,oia` xa `iig axl `ax aiyd -áb ìò óàc ,àèéLt ¨©¥§¦¨§©©©

déì dáäécxicndøeñà ,äðzîagikene .ef xkkn zepdil xcend §©§¨¥§©¨¨¨
,eixack `axàì éàc,df ote`a xq`péìò'éàî é÷etàì 'Elr - §¦Ÿ¨¤§©¥©

,'jilr ixkk' xn`y dna exq`l xicnd `a ote` dfi`éàc é÷etàì§©¥§¦
,áðâéî dáðbxkkd z` eilr xeq`l `ay okzi ike xnelk ,[dinza] ©§¨¦§©

epi` i`cea ik ok xnel `xaq oi` ixd ,epnn dze` aepbiy ote`a
`ld ezeyxae ely xkkdy cerae ,epnn apbizy ezrc lr dlrn
dpnn zepdil el xeq` xcpd `la ixdy ,eilr exq`l jixv epi`
m` s` xkkd z` xeq`l oiekzd xicndy gxkda `l` ,zeyx ila
dpzil ea wegci `ly icka ok dyere ,dpzna xcend icil ribz

.dpzna el
:`ax zgked z` dgec oia` xa `iig ax

,déì øîàel xzen dpzna xkkd z` el ozp m`y okzi mlerl ¨©¥
dzid eze` exicda ezpeeke ,dpnn zepdilé÷etàìdéðîæà éàc §©¥§¦©§§¥

dìòdxq`e ,enr lek`l ezial eze` oinfi m`a eilr dxq`l - £¨
.ezial epinfdl ea wegci `ly icka eilr
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קצז
miwxt dyelyaa cenr cl sc ± iriax wxtmixcp

.ø÷ôä ìù øëëdyecw dilgl xwtda ikf ivnc ,l"nw `zeax `l` .diytpc i` y"ke

.dielir.äìëåàì úðî ìò äìèð,dlek itl lrn - dlk` m`e ,d`pw ea wifgdy oeikc

.oilegl d`ived ixdy ,ynege dlek itl ycwdl mlyneäùéøåäì úðî ìò äìèð ìáà
.åéðáì.dyicwdl leki `l okl mcewc ,opiwqr dyicwd jk xg`eúáåè éôì àìà ìòî àì

.äáù äàðäitk `l` ycwdl mlyn epi`y

liaya mipad on cg` eia`l ozepy daeh zwfg

dyixeny`di ixkk :d`pd zaeh epiide ,el

.edn dpzna xcenl epzpe xfge jilr xeq`éë
.äéúåùøá äéúéàly `edy onf lk ,xnelk

onf lk - "ixkk" rnyn ikdc ,xeq`c `ed xicn

.ily `edy.ì"à êéìò àîìã åàdielrediziey

- dpzna el epzpy t"r`e ,ycwd xkk eze`l

.xeq`.àìàixkk" xn`c i`d :dil `iranw `d

i`c ,dizeyxa `edy onf lkc 'ixn` i` ,"jilr

.dil xn`w dilic dipin dicil iz`é÷åôàìå
.áðâéî äáðâ éàãapbd el dpzpe ,xkk eze`l

envr `ede li`ed ,da xeq` epi`y - dpzna

dil dapb i`c b"r` `nlc e` .el dpzp `l

.dil dxiq` - apbinäéðîæà éàã é÷åôàì àì
.äéìòxcde ,`xwirn xkk `eddn lkinl:l"`- dilr dipnf`c oeik ,mzdc .jilr ixkk

ozepc dilek e`lc ,eilr dxqe`l leki epi`e ,dpnid lek`l leki `edy dnk ewlg dpw

.onefnc mb `l` ,`ed
â"ä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

øîà.dlek itl lrn dlk`l dlhp ycwd ef xkk xn`e xwtd ly xkk eiptl dzid `ax

,dyicwde exvga zcner dzidy ely xkka dil hwp `le xwtd ly xkka dl hiwpc i`d

ycwd xg`le ,dzid ely ycwd inwnc oeikc .lrn `l dlk`l dlhp `peeb i`d ikac meyn

) dbibgc w"t seqa 'ixn`c ,ycwd ly xafbk l"d - zcner ezeyxa k"b.`i sclhp m`y (

ea zekfl ycwd ly xac-meyn ,lrn `l

inp `zyde i`w dizeyxa inp `xwirnc

`ivena `l` ycwda dlirn oi`e ,dizeyxa

il dn exvga il dne ,xg` zeyxl ycwd zeyxn

hiwp ikdl .dizeyxn witp `l `kde `kd ,ecia

'c jez zcner dzidy ,xwtd ly xkka dil

xn` ik ,d"yne .mewn lka el zepewy eizen`

"ycwd ef xkk"-ea dkf `l df yicwne ,liig

) n"ac w"ta xn`c b"r`c .mlern.i sczen` 'cc (

"dpw`" xn` `l ik 'it` el zepew mc` ly-`kd

"ycwd ef xkk" xn`c oeikc meyn ,ip`y-ilb

`l dicicl ,ipwilc dil `gip ycwdlc dizrc`

`iibeq gkenck ,ipdn i`d ik `zrc iielibe .`gip

d`ivn diabnk l"dc ,ikd carnl ivne ,mzdc

inp `kd .`ed `le exiag dpwc ,exiagl-ycwd

ea dkf `ly oeiky ,dlek itl lrn dlk`l dlhp d"yne .l"p df .dpw `l mlern edi`e ,ipw

mlern-dlhpyk jkitle ,dilr xafbk epi`-lrn ikd meyne ,ycwd zeyxn d`ived.

äùéøåäì.day d`pd zaeh itl lrn eipal,eipal dyixedl `l` ddiabd `lc oeikc

l ,d`pd zaeh itl lrn n"n la` .oilegl `wtp `l - eiykr dze` epwiy `leeiykrny it

`kd izii`c `de .e`iveiykl oilren eipae .myixedl xfgn `edy oeik ,daeh eipa el ewifgi

el dpzp k"g`e xkkd xq` inp oia` xa `iig axca ,dlk`l dlhp k"g`e xkkd yicwd `kdc ikid ikc ,oia` xa `iig ax dipin `rac `ira jdl dil `incc meyn - `axc dixnin jd.

àòá.xeq` dizeyxa dizi` ik l"` ixkk edn dpzna el dpzpe jilr ixkk `axn oia` xa `iig ax dipin- ely ied `lc oeik ,dpzpy xg`l la` ,rnyn ely xkkdy cera "ixkk"c

xzen - xg` mc`l df xkk xicn ozpy `kidc `iig axl dil `hiyt i`ceae .mlerl jilr dxeq` - ixkk eiykr `idy ef :dil w"dc .ycwd diey dielire ,l"` "jilr" `nlc e` .da xzen

) "oitzeyd" wxta onwl opzcke ,ea xcend.en sc"gwel ip`y jcy" "qpkp ip`y jzia" :(-xg`l oxkny e` ,zn-xg` diwqt`c `kid lk ,`nl` .xzen-`iranc `nrh epiid `l` .ixy

xg`l oxkn :ipzwcn ,`xeqi`l "oitzeyd" 'tc `iddn heytz :z"ke .iz`w xcenl xicnnc ,xg` diwqt` `lc meyn `kd-xcenl oxkn `d rnyn ,xzen-xninl `ki`c ,`zil ,xeq`

"gwel ip`y df jcy" ,"qpkp ip`y df jzia" `tiq `pznl irac meync-d"dc ,`wec e`le ,xg`l inp `yix hwpc xninl `ki` d"yn ,`zeaxl xg` hwp mzdc ,xeq` xg`l oxkny e` zn

) oiwxita opzc ,`id 'ipzn ?oia` xa `iig axl `iranw i`n :l"f m"ayx dywde .el.bn sc onwllk`i dn el oi`e exiagn d`pd xcend :(-xcen ipelt :el xne`e ,elv` libxd ipeepg lv` jled

xacna jldn did .dfn lhepe `ae ,el ozep df ixd .el dyr` dn rcei ipi`e ipnn d`pd-xg` mdnr oi` m` 'eke xg`l ozep-el` miqkp" xne`a `l i`ce mzde .'eke rlqd lr gipn

`nrh ,d"t`e ,"jilr iqkp" xne`a i`ce `l` ,xeq` inp xg` diwqt` elit` b"dkac ,"jilr-xcenl xicn ly ecin `d ,xg` `ki`c-m` ,oky oeike ,ez`pdn exicna mzdc :l"ie !xeq`

dpzn ozep-xicn ly epi` xkkd on dpdpy dryac meyn ,ixyc xninl `ki` "ixkk" xn`c `kd la` .epnn dpdp `ed ixd dpzn zrya.øîàdildp dadic ab lr s`c `hiyt dil

.apbin dapb i`c iwet`l i`n iwet`l jilr `l i`c xeq` dpznadildip dadic ab lr s`c i`ce ,xnelk .dinzadil `wtp i`ne eilr dxq` oipr dfi`l - `l i`c ,exkk eilr xq` dpzna

dizrc` wiqnc `kilc .dilr xqzz dipin `apbn i`c meyn - eilr exq` d"ync xninl `kile .el `ed cnere xeq` ixdy ,eilr exq`l jixv oi` ezeyxae ely xkkdy cera ixd ?exeqi` on

dilr dxq` dpzn xg`l elit` jigxk lr oky oeike .el dpziy ea xivti `ly ick - dxq` ikdl i`ce `l` .ikd.øîà.dlr dipnf` i`c iwet`l dilaidi i`c jl `ni` mlerl ,xnelk

`id exkk inp `zry `iddc ,dil xqzz dlr dipnf` i`c iwet`l - "jilr" dil xn`w ike dil `ixy dpzna dil.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc mixcp(ycew zay meil)

:dlirn zeklda `ax xn`y oic d`ian `xnbd
åéðôì äúéä ,àáø øîàel zekenqd zen` rax` jezaìL økk ¨©¨¨¨§¨§¨¨¦¨¤

ø÷ôä,'Lã÷ä Bæ økk' ,øîàå ,okn xg`ledìèðicka bbeya ¤§¥§¨©¦¨¤§¥§¨¨
dlek éôì ìòî ,dìëBàì,xkikd jxr lk itl dlirna aiigzd - §§¨¨©§¦¨

ixd ,leg ly yinyz jxevl ycwd ly xkkd z` ezgiwlay oeik
lk z` ycwdl mlyl aiige ,oilegl ycwdd zeyxn d`iven `ed
dlhp `l` ,xkka zekfl ezrca oi` m` la` .dynege dieey

icka,åéðáì dLéøBäìmc` da dkf `ly itl oilegl d`vi `l §¦¨§¨¨
mewn lkn j` ,da lrn `l jkle ,eiykräàðä úáBè éôì ìòî̈©§¦©£¨¨

Lel yi,dael mixikn eipay ,xkkdn d`pd zaeh el yiy oeik ¤¨
`edy dyexid z` zeaxdl lczyn eze` mi`ex mdyk daeh
`ed ixd ycwd ly xkkn dpdpy ef d`pdae ,mdl yixedl cizr

lrenixacl dnec oecip d`ian `xnbd .ynege oxw dilr mlyne ,
:exeqi` xg`l cin ea xq`pd icil ozip utgdy ote` epiidc ,`ax

dépéî àòal`y -,àáøî ïéáà øa àéiç áøexiagl xne`d mc` §¨¦¥©¦¨©¨¦¥¨¨
éøkk'xq`izéìòe ,'Eokn xg`lBì dðúðxq`pl -eäî ,äðzîa- ¦¨¦¨¤§¨¨§©¨¨©

cg` cvny ,dpnn zepdil lawnd xzen didi m`d ,epic dn
e li`edBì øîà 'éøkk'c df oeyln rnyne ,xicnddéúéà ék ¦¨¦¨©¦¦¥

øeñàc àeä déúeLøazeyxa dievn xkkdyk wx `ed xeqi`dy - ¦§¥§¨
.el dxzed ezeyxn xkkd d`viyk ok m`e ,xicndàîìc Bà- ¦§¨

y meyn ,xkkd z` eilr xeq`l yi `nyéìò'déì øîà 'Exicnd ¨¤¨©¥
,xcenlrnyneLc÷ä déúéeL déåléòxcend lr `ed xeqi`dy - ¦¨¥©¥¥¤§¥

,xkkdn zepdil,'ixkk' xn`y dne .mlerl eilr xeq`y ycwdke
,ely `id dzry ef xkky ,xqe` `ed xkik dfi` xnel oiekzp

.mlerl eilr xq`z
:aiyn `ax
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ' סיון.

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

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

המאסר והגאולה.

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

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

ענינים המבלבלים,  ויגאל אותו מכל  פניו  יאר  ישראל  רועה  וטוב לבב, הנה  זקוקים למנוחה שמחה 

וימלא את כל הנ"ל מתוך הרחבה אמתית הן בגשמיות והן ברוחניות.

בברכת הצלחה ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן



אגרות קודשקצח

 ב"ה,  ו' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח סיון, בו כותב ראשי פרקים מדברי ימי חייו ומצבו עתה אשר נמצא 

בצבא וכו'.

ובודאי למותר לעוררו, אשר כמו בצבא בשר ודם בעיקר תלוי במשמעת דקבלת עול, ואם אפילו 

בזמן הראשון אינם מבינים כ"כ ההכרח בזה, הרי במשך זמן קצר כל מי ששכל בריא לו יווכח לדעת 

ההכרח בזה אפילו כלפי מפקד בו"ד בערכו, מכש"כ וק"ו ועאכו"כ שכן הוא בהנוגע לכל אחד מישראל 

שהם צבאות השם יתברך בהנוגע לפקודות של המצביא הראשי הוא ממה"מ הקב"ה. וכמו שבמשל 

הרי אין מדרך המצביא הראשי לבוא לכל אחד ואחד מהחילים ולמסור לו הפקודה בלי כל ממוצע, 

אלא מוסרם הוא ע"י פקידים הקרובים במעמדם ומצבם להחיל, וכיון שהוא נתמנה מהמצביא הראשי 

הרי שלוחו של אדם כמותו.

עד"ז הוא גם בנמשל אשר מקבלי התורה והתנאים והאמוראים מורי הוראה בישראל ע"פ 

חוקי תורתנו תורת ד' על ידם נמסרים הוראות ממה"מ הקב"ה, וכמו שבמשל המשמעת והקבלת עול 

היא לא לדכא להשפיל ולהזיק את החיל, אלא אדרבה, ככל שיהי' יותר חזק בהמשמעת וקב"ע תוקדם 

עלייתו מדרגא לדרגא וטוב יהי' לו בכל עניניו, עד"ז אלא שכ"פ ככה כן הוא בהנוגע לקבלת עול מלכות 

שמים המביא לקב"ע תורה וקב"ע מצות בחיי היום יומים, והאריכות בזה אך למותר.

וכיון שזכה לידיעת אור תורת החסידות עכ"פ במקצת ויודע הדרכותי' ומנהגי', עליו להתנהג 

בזה גם בצבא ומוטלת עליו הזכות והאחריות להכיר את חבריו בקבוצה ובפלוגה את כל זה, ולשמש 

תומכי  ישיבת  בכותלי  זמן  איזה  להיות  זכה  זה  ואיך  בא,  שממנה  ממשפחה  נצר  איך  ודוגמא  סמל 

תמימים מתנהג ופועל, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ואם ירצה באמת תצליח שליחותו זו בידו.

בודאי יש לו קביעות עתים בתורה בכל יום הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות, והעיקר, 

בהלכות הצריכות בחיי יום יומים.

שכותב  ובפרט  בזה,  שיתענין  הדבר  נכון  שידוכים,  לו  שמציעים  הפרטית  לשאלתו  בהנוגע 

ינחהו  פרטית,  בהשגחה  כאו"א  על  המשגיח  והשי"ת  אגו"ח,  מצעירי  חבריו  הם  בזה  שהמשתדלים 

בדרך הטובה לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה  ט' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב אשר לפני זמן למד בישיבה והצליח 

בלימודים, ואשר אח"כ לפי דעתו סרה ההצלחה ממנו, אינו יכול להתקשר אל הלימוד כו' וכו', ובמילא 

הרגש של נחיתות בלבו ומסופק אם יצליח בלימודו, ושואל דעתי בזה.



קצט

והנה אם בקולי ישמע יגרש את הרגש הנ"ל, וגם את המחשבות הנ"ל כליל לא רק מלבו אלא 

בכתה  ישיבה  הראש  את  שיבקש  אלא  חיים,  תורת  בתורתנו  בלימוד  וימשיך  שלו,  אמות  המד'  גם 

המתאימה אליו שיסדר לימודו במשך זמן הראשון עכ"פ במקום שלבו חפץ, והחששות הנ"ל אין להם 

יסוד והם מפיתויי היצר.

אלא שכיון שבכל ענין וכל אדם זקוק לסייעתא דשמיא, ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה, 

הפנוים  ובזמנים  צעיר ממנו,  יותר  בגיל  כמובן  נערים,  הוא למשפיע לקבוצת  ביותר שיעשה  מהנכון 

נכון ישוחח עמהם בעניני פרשת השבוע, הלכות הצריכות בחיי  יותר  ילמוד עמהם או  מלימוד שלו, 

היום יומים של נערים כאלו וידריכם במנהגי ישראל המתאימים להם, וכיון שמובטחני שיצליח בזה, 

גם זו תהי' הוכחה נוספת שהחששות הנ"ל אין להם כל יסוד ועלה יעלה בלימוד ויצליח בהם.

בודאי ישמור עכ"פ מכאן ולהבא שלשתה שיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בחומש תהלים ותניא הידועים, וכן יפריש בכל יום חול קודם התפלה - שתים 

שלש פרוטות לצדקה, מובן שכ"ז צ"ל בלי נדר -.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל בהקדם,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  י"א תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מד' תמוז, בהנוגע לנסיעה על חדש תשרי הבע"ל לכאן.

והנה העיקר חסר במכתבו, והוא שע"פ המדובר בכ"מ גודל הענין דהפצת המעינות, מובן וגם 

פשוט שלכל לראש זהו גם מענינו הוא, ובפרט ע"פ החינוך שקבל ובמה שרואה ממעשי אבות שליט"א 

שליט"א  אחב"י  אברכים  בסביבתו  שנמצאים  בשעה  וביחוד  המעינות,  בהפצת  חייו  שנות  במשך 

הספרדים, שרק מקרוב נודע להם ע"ד ענין המעינות, וע"פ מוצאם שייכים לפנימיות התורה לימוד 

הזהר מקדם קדמתא, הרי חובתו בזה גדולה פי כמה בתוככי שאר התמימים ובני התמימים מרוסיא 

שנפגשים עתה עם אחינו הספרדים, ולצערי עד עתה לא שמעתי כלום מהשתדלותו בזה, וגם במכתבו 

אין מזכיר עד"ז, ובטח ימלא במכתבו הבא, ויהי רצון שתהיינה בשורות טובות טוב העושה פירות טוב 

דקדושה וגם טוב במלופים וכמבואר הענין בדא"ח )עיין לקו"ת שה"ש - י, סע"ד(.

ובהמצאנו בערב ימי חג הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שמסר נפשו 

על ענין הפצת המעינות, יהי רצון שתתגלגל זכות ליומין זכאין להתעוררות פנימיות בזה ושיביא לבכן 

ולפועל ולבשו"ט.

המחכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

מובן שכהנ"ל מופנה לכל חבריו מבני התמימים ואנ"ש שי'.

אגרות קודש
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9

`zax `zkld
íåéá åá [äë,יציב אינו שמצבו חולה הוא היום סכנת -

הערב  עד שימות חשש .47וישנו
íåéá åá [åë סכנת משום ולא האם, סכנת משום היינו -

.48הולד 
ãéî íéîçø [æë השבת לאחר רחמים שבקשת כלומר -

תועלת  ללא .50תהיה
íåéä úðëñ [çë מבקש סכנה בו שיש כשחולה -

במקום  גם עבורו להתפלל אפשר עבורו, שיתפללו
היום  סכנת .52שאין

zetqede mipeiv
במחלה 47) חולה הוא אם אף היום, סכנת כשאין אבל

בשבת. מתחננים אין ר"ל, קשה
שוע"ר.48) מלשון מדוייק כן
בקשת 49) לאיסור נוסף טעם הובא ס"א סוף רפז בסי'

בשבת. צער לעורר שאסור משום בשבת, חולה על רחמים
טיפול 50) היום לעבור שעליו פתאום לו שנודע כגון

לדרך  לצאת הצריך או היום, סכנת בו שאין אף רפואי
שההליכה  אף תפילתֿהדרך לומר שיכול פיקוחֿנפש מחמת
החכמה  בצל שו"ת (ראה היום סכנת משום בה אין בדרך

מא). סי' ח"ה
כשחל  הדין שהוא (50 הערה תשובות פסקי (ס' שהביאו יש
האומרות  נשים או מיוחד, תאריך (כגון מסוגל זמן בשבת
ברית  קודם תפילה האומרים וכן נרות, הדלקת אחר תחינה
או  ניסן), בחודש הנשיאים אמירת לאחר תפילה או מילה,
רחמים  לבקש שמותר קדוש, במקום בשבת נמצא אם

מכן. לאחר זאת לעשות יוכל לא שהרי בשבת,
שההיתר  מורה (בשבת)' לאדם אירע 'אם הלשון ופשטות
פתאומי, באופן לאדם סכנה או צרה מקרה כשאירע רק הוא
לו  ידוע שהיה דבר לא ובפרט סכנה, בו שאין דבר ולא

כן. מלפני
לעיל 51) וראה (סידור, אפיים נופלים אין שבשבת אע"פ

קלא  ובסי' שבת, בערב מנחה תפילת לענין ס"א רסז סי'
שמחה). בזמן אפיים נפילת לענין הֿו סעיפים

אחרון 52) ביו"ט קה: סי' ח"א או"ח משה אגרות שו"ת
לא  אבל מסוכן והיה בעדו שיתפללו חולה ביקש פסח של

תהל  מזמורי ואמרו היום סכנת עבורו,היה והתפללו ים
שבעצמו  דכיון עשו שיפה ואמרתי כדין, עשו אם ושאלוני
לחוש  יש מסוכן והוא תהלים ויאמרו שיתפללו ביקש
להתיר  יש בשבת ואף ... כדבריו יעשו לא אם דעתו לטריפת

אסור. ביקשו אחרים אלא בעצמו ביקש וכשלא

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

„È עמי לעמוד שתוכל בעיניך הנראה לפועל לומר מותר
לשוכרו  לערב לו שצריך מבין כך שמתוך אע"פ לערב
ודבר  שנאמר מפורש דבור אלא נאסר שלא לפי למלאכה
הרי  דבריו מתוך שמבין מה דהיינו הרהור אסור דבור דבר
כמדבר  שזהו לערב עמי נכון היה יאמר לא אבל מותר זה

לשכרו: שרוצה בפירוש

ÂË האסורים בחפצים אלא בשבת בחפציו לדבר אסרו לא
בעולם  היתר צד להמציא אפשר ואי בשבת לעשותם
סופרים  מדברי אלא האיסור אין ואפילו בשבת לעשותם
למחר  שיביא בשבת עצמו על לומר או לחבירו לומר כגון
בתוך  היום שהם פי על אף ביתו לתוך המוקצים פירות

העיר  בתוך ואפילו טלטול התחום מכלֿמקום המעורבת
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אגרות קודש

 ב"ה  ט' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

כי  להתחלתו,  שנפתעתי  מפני  עליו  לענות  הנני  וממהר  השני,  מיום  מכתבו  נתקבל  עתה  זה 

הרי מצוה מדאורייתא לבקש על אריכות ימים ושנים טובות, וכיון מחוייבים בזה בודאי שטובה היא 

לא רק בגשמיות אלא גם ברוחניות, ושליחות להביא בקשה זו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הנני מקבל ברצון ובשמחה. אבל מה שכותב במכתבו הוא - הרי כבר ידוע אחד 

מגלותנו  יוציאנו  והוא  יום,  בכל  צדקנו  משיח  לביאת  שמחכים  שמחוייבים  העיקרים  עשרה  משלש 

ויוליכנו נשמות בגופים לארצנו הק' ת"ו, ובמילא אין מקום להשאלה ובקשה. והשי"ת ימלא הבקשה 

בכלל  החסידות  עניני  ויפיץ  שיחיו,   - זוגתו  עם  ביחד  ובנעימים  בטוב  ושנותיו  ימיו  ויאריך  הרצוי', 

וענינים הקשורים בכ"ק מו"ח אדמו"ר בפרט במחנו הט', אשר אז, ע"פ המבואר ומובן היטיב בתניא 

פרק ה' שהוא יחוד נפלא כו' ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות, הרי נשמות בגופים מתאחדים יחד עם 

כ"ק מו"ח אדמו"ר ע"י תורתו והדרכותיו, שבם מסר יהיב נפשו, ולא רק הנפש אלא גם רוח נשמה חי' 

יחידה, וכמובן גם מאגרת הקדש סימן ז"ך וביאורו.

מוסג"פ חוברת המשך המאסר של כ"ק מו"ח אדמו"ר שנכתב על ידו ובטח יזכה בתוכנו את 

הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה לאיוש"ט ולבשו"ט.

 ב"ה  י"א תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מח' תמוז, עם הרשימות המוסגר בו, אשר יקראו בעת רצון על הציון 

הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

נהניתי ממ"ש ע"ד השתדלותו אצל משפחת האברך... שי', ומה שלע"ע נדמה לו שאין פועלים 

פירות, לא יפול ח"ו ברוחו וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, ולא זו בלבד אלא שמביא תועלת 

גדולה ופירי פירות, אף שלפעמים דורש זמן יותר קצת, וכבר ידוע המובא באדר"נ פ"ו על מ"ש אבנים 

שחקו מים שטיף אחר טיף סו"ס עושה חקיקה בהאבן הגשמי, עאכו"כ בלב האבן של בן ובת ישראל 

אשר  חהסידות  בתורת  כמבואר  הרוחני,  במובן  אפילו  ממש  אבן  ולא  המושאל  שם  אלא  זה  שאין 

הפנימיות של כל אחד ואחת מבני ישראל בשלימות הוא ורוצה לקיים ציווי השי"ת, וכמרז"ל בנות 

ישראל נאות הן אלא שהעניות )אין עני אלא בדעת( מנוולתן, והשי"ת יצליחו שיראה פרי טוב בעמלו 

בקרוב.

בברכת חג הגאולה.

נ.ב.

מוסג"פ חוברת המשך המאסר שהו"ל בקשר עם ימי חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל ובטח 

יזכה בתוכנה את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.
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:øeaöa eððò øîBìå íø ìB÷a äçðnä úlôz ìltúiL¤¦§©¥§¦©©¦§¨§¨§©£¥§¦
ט  סעיף בשבת חלום תענית ודין תענית דין רפח, סימן
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`zax `zkld
íåéá åá [äë,יציב אינו שמצבו חולה הוא היום סכנת -

הערב  עד שימות חשש .47וישנו
íåéá åá [åë סכנת משום ולא האם, סכנת משום היינו -

.48הולד 
ãéî íéîçø [æë השבת לאחר רחמים שבקשת כלומר -

תועלת  ללא .50תהיה
íåéä úðëñ [çë מבקש סכנה בו שיש כשחולה -

במקום  גם עבורו להתפלל אפשר עבורו, שיתפללו
היום  סכנת .52שאין

zetqede mipeiv
במחלה 47) חולה הוא אם אף היום, סכנת כשאין אבל

בשבת. מתחננים אין ר"ל, קשה
שוע"ר.48) מלשון מדוייק כן
בקשת 49) לאיסור נוסף טעם הובא ס"א סוף רפז בסי'

בשבת. צער לעורר שאסור משום בשבת, חולה על רחמים
טיפול 50) היום לעבור שעליו פתאום לו שנודע כגון

לדרך  לצאת הצריך או היום, סכנת בו שאין אף רפואי
שההליכה  אף תפילתֿהדרך לומר שיכול פיקוחֿנפש מחמת
החכמה  בצל שו"ת (ראה היום סכנת משום בה אין בדרך

מא). סי' ח"ה
כשחל  הדין שהוא (50 הערה תשובות פסקי (ס' שהביאו יש
האומרות  נשים או מיוחד, תאריך (כגון מסוגל זמן בשבת
ברית  קודם תפילה האומרים וכן נרות, הדלקת אחר תחינה
או  ניסן), בחודש הנשיאים אמירת לאחר תפילה או מילה,
רחמים  לבקש שמותר קדוש, במקום בשבת נמצא אם

מכן. לאחר זאת לעשות יוכל לא שהרי בשבת,
שההיתר  מורה (בשבת)' לאדם אירע 'אם הלשון ופשטות
פתאומי, באופן לאדם סכנה או צרה מקרה כשאירע רק הוא
לו  ידוע שהיה דבר לא ובפרט סכנה, בו שאין דבר ולא

כן. מלפני
לעיל 51) וראה (סידור, אפיים נופלים אין שבשבת אע"פ

קלא  ובסי' שבת, בערב מנחה תפילת לענין ס"א רסז סי'
שמחה). בזמן אפיים נפילת לענין הֿו סעיפים

אחרון 52) ביו"ט קה: סי' ח"א או"ח משה אגרות שו"ת
לא  אבל מסוכן והיה בעדו שיתפללו חולה ביקש פסח של

תהל  מזמורי ואמרו היום סכנת עבורו,היה והתפללו ים
שבעצמו  דכיון עשו שיפה ואמרתי כדין, עשו אם ושאלוני
לחוש  יש מסוכן והוא תהלים ויאמרו שיתפללו ביקש
להתיר  יש בשבת ואף ... כדבריו יעשו לא אם דעתו לטריפת

אסור. ביקשו אחרים אלא בעצמו ביקש וכשלא

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

„È עמי לעמוד שתוכל בעיניך הנראה לפועל לומר מותר
לשוכרו  לערב לו שצריך מבין כך שמתוך אע"פ לערב
ודבר  שנאמר מפורש דבור אלא נאסר שלא לפי למלאכה
הרי  דבריו מתוך שמבין מה דהיינו הרהור אסור דבור דבר
כמדבר  שזהו לערב עמי נכון היה יאמר לא אבל מותר זה

לשכרו: שרוצה בפירוש

ÂË האסורים בחפצים אלא בשבת בחפציו לדבר אסרו לא
בעולם  היתר צד להמציא אפשר ואי בשבת לעשותם
סופרים  מדברי אלא האיסור אין ואפילו בשבת לעשותם
למחר  שיביא בשבת עצמו על לומר או לחבירו לומר כגון
בתוך  היום שהם פי על אף ביתו לתוך המוקצים פירות

העיר  בתוך ואפילו טלטול התחום מכלֿמקום המעורבת
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לגוף  (כשצריך בשבת לעשותו בעולם היתר צד אין מוקצה
היתר  צד להמציא יוכל אם אבל רע"ו) סי' עיין המוקצה
אחר  לעשות שרוצה עצמה מלאכה אותה בשבת לעשות
אחר  שיעשנה לחבירו או עצמו על בשבת לומר מותר השבת
בסי' כמ"ש שכירות לשון לו להזכיר שלא שיזהר (רק השבת
אומר  כיצד היתר. צד אותו שם אין עכשיו אם אפילו ש"ו)
מפני  עמי לך למחר הולך אני פלוני לכרך לחבירו אדם
אף  בורגנין שם היה אילו בשבת היתר צד להמציא שיוכל

בורגנין. שם אין שעכשיו פי על

בשבת  שמתעסק מה הוא בחפציו דיבור איסור שענין (מפני
בדברים  להתעסק אלא נאסר ולא היום האסורים בדברים
בדבר  נתלה שאיסורם דברים אבל בגופם נתלה שאיסורם
מותרים  בעצמם אלו דברים היו דבר אותו ואילולי אחר
השבת  אחר לעשותם בדבור בהם להתעסק מותר בשבת
אלא  האסור להם הגורם דבר באותו מתעסק אינו הוא שהרי
אותו  אילולי עצמם מחמת היתר להם שהיה דברים באותם
כיון  לתחום חוץ איסור גבי לפיכך האסור להם הגורם דבר
בהילוך  האיסור שאין נמצא בורגנין ע"י היתר צד שיש
בורגנין  כשיש מותר עצמו הילוך אותו שהרי עצמו מחמת
הדרך  על הדיורין מניעת מחמת הוא בהילוך האיסור אלא
במניעת  שילך ולא בדרך שילך אלא מדבר אינו והוא

בזה[)]. כיוצא כל וכן הדיורין

יאמר  לא אבל עמי לך הולך אני זה בלשון אלא היתר ואין
שהרי  פארי"ן) בל"א (שקורין בקרון הליכה שמשמעו בלשון

מועילים: בורגנין אין לזה

ÊË אחר לעשות לחבירו או עצמו על כשמדבר זה וכל
אם  אף אסור בשבת לעשות לנכרי לומר אבל השבת
אין  שעכשיו כיון לעשותו לישראל היתר צד להמצא יוכל
שיוכל  באמת היתר צד שם יש אם אבל היתר צד אותו שם
עושה  שהנכרי עצמו דבר אותו בהיתר לעשות הישראל
בו  מוזכר שאין בלשון סתם לנכרי לומר מתירין יש באיסור
באיסור  מעצמו עושה והנכרי באיסור שיעשה בפירוש
לעשות  לישראל היתר צד שם אין אם אבל רע"ו בסי' כמ"ש
ודרך  צד שיש אע"פ לו עושה שהנכרי עצמו דבר אותו

דב  לאותו להגיע הישראל בלי שיוכל לו עושה שהנכרי ר
עד  דבר באותו לעשות צריך שהנכרי המלאכה את שיעשה
לשתות  מים לו להביא לנכרי שאומר כגון לישראל שמגיע
ולשתות  לנהר בעצמו לילך הישראל שיוכל אע"פ הנהר מן
בסי' כמ"ש לנכרי האמירה להתיר כלום מועיל זה אין שם

שכ"ה:

ÊÈ ואני שבתחומך פירותי לי שמור לחבירו לומר מותר
לו  אסור שהוא ואע"פ שבתחומי פירותיך לך אשמור
באמירתו  איסור אין חבירו שבתחום פירותיו ולשמור לילך
ידי  על היתר יש לו וגם הוא מותר שלחבירו כיון לחבירו

בורגנין:

ÁÈ אלא הלוני לו יאמר לא בשבת מחבירו דבר השואל
בפחות  לתבעו יכול אינו חבירו את שהמלוה השאילני
חוזרת  ואין ניתנה להוצאה שההלואה מפני יום משלשים

כדי  ללוות דרך ואין כמותה אחר בדבר לו פורע אלא בעין
סתם  חכמים ושיערו מרובה זמן לאחר אלא לאלתר לפרוע
על  המלוה יכתוב שמא לחוש יש וא"כ יום שלשים הלואה
בסוף  לתבעו ישכח שלא כדי לפלוני הלויתי וכך כך פנקסו
מיד  לתובעו יכול חבירו את המשאיל אבל יום שלשים
ולכך  לשכחה לחוש אין וא"כ בעין חוזרת היא שהשאלה
מחבירו  שואל אם ואפילו לכתוב יבוא שמא חוששים אין
חוזרים  שאינן ככרות מחברתה האשה וכן שמן וכדי יין כדי
רשות  לו נותן הרי שאלה לשון לו שאומר כיון אעפ"כ בעין
לווין  שאין וכשם השאלה כדין לאלתר ממנו לתבוע שיוכל
חזרה. בלשון אלא פורעין אין כך שאלה בלשון אלא בשבת

יאמר  לא להשאיליני הלויני בין חילוק שאין לע"ז בלשון
ואתן  ואחזיר ג"כ לסיים ויכול לי תן יאמר אלא שאלה לשון

לך:

ËÈ לאלתר לתבעו יכול הלואה שסתם שנוהגים במקום
הלויני: לומר רשאי

Î להניח יכול מאמינו הל(ו)ה ואין בשבת מחבירו השואל
משכון  הילך לו יאמר ולא בסתם ויניחנו אצלו משכון
מאכל  מיני בשואל אמורים דברים במה חול כמעשה שזהו
כשאין  משכון להניח התירו לכן השבת צורך שהם ומשקה
משכון  להניח אסור השבת לצורך שלא אבל מאמינו הלה

ש"ו): סי' עיין בשבת קנין למקנה שדומה (מפני כלל

‡Î וממכר ומקח חובות שטרי דהיינו הדיוטות שטרי
מחפצים  בהם כיוצא וכל וחשבונות ומשכנות
ממצוא  משום בשבת לקרותם אסור בשבת לעשות האסורים
אמרו  ולא אסור קריאה בלא בהם לעיין ואפילו חפצך
שמהרהר  ניכר הדבר כשאין אלא מותר הרהור אסור שדבור
בחפצים  שמהרהר לכל שניכר כאן אבל האסורים בחפצים
חפצך  ממצוא איסור בכלל זה הרי בשטר הכתובים האסורים
שאף  צריכה היא מה לראות בשדהו המטייל זה שבכלל כמו
ההרהור  וגם עצמו מצד הוא המותר דבר בשדה שהטיול
לכל  שניכר כיון אעפ"כ הוא המותר דבר שדהו בצרכי
כמ"ש  חפצך ממצוא משום אסור כך בשביל שם שמטייל

ש"ו: בסי'

·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
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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 כלֿשכן

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
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 ומכלֿמקום 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 מכלֿמקום
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 מכלֿמקום 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

ל  יש אסור לפיכך בשבת לכלום ראוי אינו שהרי טלטלו
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:

ËÎ או משונות חיות צורות בו שיש וילון או כותל
מלחמת  כגון שהיו ממעשים אדם בני של דיוקנאות
דיוקן  וזה פלונית חיה צורת זו תחתיהם וכתוב וגלית דוד
בשטרי  יקרא שמא גזרה בשבת זה כתב לקרות אסור פלוני

אסור: קריאה בלא בהם לעיין ואפילו הדיוטות

Ï אומות מלכי של הימים (ודברי מלחמות ספרי וכן
ספר  כגון חולין שיחת של ומשלים מליצות וכן העולם)
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לגוף  (כשצריך בשבת לעשותו בעולם היתר צד אין מוקצה
היתר  צד להמציא יוכל אם אבל רע"ו) סי' עיין המוקצה
אחר  לעשות שרוצה עצמה מלאכה אותה בשבת לעשות
אחר  שיעשנה לחבירו או עצמו על בשבת לומר מותר השבת
בסי' כמ"ש שכירות לשון לו להזכיר שלא שיזהר (רק השבת
אומר  כיצד היתר. צד אותו שם אין עכשיו אם אפילו ש"ו)
מפני  עמי לך למחר הולך אני פלוני לכרך לחבירו אדם
אף  בורגנין שם היה אילו בשבת היתר צד להמציא שיוכל

בורגנין. שם אין שעכשיו פי על

בשבת  שמתעסק מה הוא בחפציו דיבור איסור שענין (מפני
בדברים  להתעסק אלא נאסר ולא היום האסורים בדברים
בדבר  נתלה שאיסורם דברים אבל בגופם נתלה שאיסורם
מותרים  בעצמם אלו דברים היו דבר אותו ואילולי אחר
השבת  אחר לעשותם בדבור בהם להתעסק מותר בשבת
אלא  האסור להם הגורם דבר באותו מתעסק אינו הוא שהרי
אותו  אילולי עצמם מחמת היתר להם שהיה דברים באותם
כיון  לתחום חוץ איסור גבי לפיכך האסור להם הגורם דבר
בהילוך  האיסור שאין נמצא בורגנין ע"י היתר צד שיש
בורגנין  כשיש מותר עצמו הילוך אותו שהרי עצמו מחמת
הדרך  על הדיורין מניעת מחמת הוא בהילוך האיסור אלא
במניעת  שילך ולא בדרך שילך אלא מדבר אינו והוא

בזה[)]. כיוצא כל וכן הדיורין

יאמר  לא אבל עמי לך הולך אני זה בלשון אלא היתר ואין
שהרי  פארי"ן) בל"א (שקורין בקרון הליכה שמשמעו בלשון

מועילים: בורגנין אין לזה

ÊË אחר לעשות לחבירו או עצמו על כשמדבר זה וכל
אם  אף אסור בשבת לעשות לנכרי לומר אבל השבת
אין  שעכשיו כיון לעשותו לישראל היתר צד להמצא יוכל
שיוכל  באמת היתר צד שם יש אם אבל היתר צד אותו שם
עושה  שהנכרי עצמו דבר אותו בהיתר לעשות הישראל
בו  מוזכר שאין בלשון סתם לנכרי לומר מתירין יש באיסור
באיסור  מעצמו עושה והנכרי באיסור שיעשה בפירוש
לעשות  לישראל היתר צד שם אין אם אבל רע"ו בסי' כמ"ש
ודרך  צד שיש אע"פ לו עושה שהנכרי עצמו דבר אותו

דב  לאותו להגיע הישראל בלי שיוכל לו עושה שהנכרי ר
עד  דבר באותו לעשות צריך שהנכרי המלאכה את שיעשה
לשתות  מים לו להביא לנכרי שאומר כגון לישראל שמגיע
ולשתות  לנהר בעצמו לילך הישראל שיוכל אע"פ הנהר מן
בסי' כמ"ש לנכרי האמירה להתיר כלום מועיל זה אין שם

שכ"ה:

ÊÈ ואני שבתחומך פירותי לי שמור לחבירו לומר מותר
לו  אסור שהוא ואע"פ שבתחומי פירותיך לך אשמור
באמירתו  איסור אין חבירו שבתחום פירותיו ולשמור לילך
ידי  על היתר יש לו וגם הוא מותר שלחבירו כיון לחבירו

בורגנין:

ÁÈ אלא הלוני לו יאמר לא בשבת מחבירו דבר השואל
בפחות  לתבעו יכול אינו חבירו את שהמלוה השאילני
חוזרת  ואין ניתנה להוצאה שההלואה מפני יום משלשים

כדי  ללוות דרך ואין כמותה אחר בדבר לו פורע אלא בעין
סתם  חכמים ושיערו מרובה זמן לאחר אלא לאלתר לפרוע
על  המלוה יכתוב שמא לחוש יש וא"כ יום שלשים הלואה
בסוף  לתבעו ישכח שלא כדי לפלוני הלויתי וכך כך פנקסו
מיד  לתובעו יכול חבירו את המשאיל אבל יום שלשים
ולכך  לשכחה לחוש אין וא"כ בעין חוזרת היא שהשאלה
מחבירו  שואל אם ואפילו לכתוב יבוא שמא חוששים אין
חוזרים  שאינן ככרות מחברתה האשה וכן שמן וכדי יין כדי
רשות  לו נותן הרי שאלה לשון לו שאומר כיון אעפ"כ בעין
לווין  שאין וכשם השאלה כדין לאלתר ממנו לתבוע שיוכל
חזרה. בלשון אלא פורעין אין כך שאלה בלשון אלא בשבת

יאמר  לא להשאיליני הלויני בין חילוק שאין לע"ז בלשון
ואתן  ואחזיר ג"כ לסיים ויכול לי תן יאמר אלא שאלה לשון

לך:

ËÈ לאלתר לתבעו יכול הלואה שסתם שנוהגים במקום
הלויני: לומר רשאי

Î להניח יכול מאמינו הל(ו)ה ואין בשבת מחבירו השואל
משכון  הילך לו יאמר ולא בסתם ויניחנו אצלו משכון
מאכל  מיני בשואל אמורים דברים במה חול כמעשה שזהו
כשאין  משכון להניח התירו לכן השבת צורך שהם ומשקה
משכון  להניח אסור השבת לצורך שלא אבל מאמינו הלה

ש"ו): סי' עיין בשבת קנין למקנה שדומה (מפני כלל

‡Î וממכר ומקח חובות שטרי דהיינו הדיוטות שטרי
מחפצים  בהם כיוצא וכל וחשבונות ומשכנות
ממצוא  משום בשבת לקרותם אסור בשבת לעשות האסורים
אמרו  ולא אסור קריאה בלא בהם לעיין ואפילו חפצך
שמהרהר  ניכר הדבר כשאין אלא מותר הרהור אסור שדבור
בחפצים  שמהרהר לכל שניכר כאן אבל האסורים בחפצים
חפצך  ממצוא איסור בכלל זה הרי בשטר הכתובים האסורים
שאף  צריכה היא מה לראות בשדהו המטייל זה שבכלל כמו
ההרהור  וגם עצמו מצד הוא המותר דבר בשדה שהטיול
לכל  שניכר כיון אעפ"כ הוא המותר דבר שדהו בצרכי
כמ"ש  חפצך ממצוא משום אסור כך בשביל שם שמטייל

ש"ו: בסי'

·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
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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 כלֿשכן

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
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 ומכלֿמקום 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 מכלֿמקום
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 מכלֿמקום 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

ל  יש אסור לפיכך בשבת לכלום ראוי אינו שהרי טלטלו
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:

ËÎ או משונות חיות צורות בו שיש וילון או כותל
מלחמת  כגון שהיו ממעשים אדם בני של דיוקנאות
דיוקן  וזה פלונית חיה צורת זו תחתיהם וכתוב וגלית דוד
בשטרי  יקרא שמא גזרה בשבת זה כתב לקרות אסור פלוני

אסור: קריאה בלא בהם לעיין ואפילו הדיוטות

Ï אומות מלכי של הימים (ודברי מלחמות ספרי וכן
ספר  כגון חולין שיחת של ומשלים מליצות וכן העולם)
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בשבת  לקרותן אסור חשק דברי לומר צריך ואין עמנואל
הדיוטות  שטרי משום גזירה קריאה בלא בהם לעיין ואפילו
בלשון  כתובים אם אף לצים מושב משום אסור בחול ואף
בלשון  כתובים אפילו איסור עוד יש חשק ובדברי הקודש
שהעתיקן  ומי שחיברן ומי בעצמו הרע יצר שמגרה הקודש
אבל  הרבים מחטיאי בכלל הם המדפיסן לומר צריך ואין
ויראת  מוסר ענייני מהם שיוצא הימים דברי ספרי אותן
אפילו  לקרותם מותר בו וכיוצא יוסיפון ספר כגון שמים
לבני  ראוי אין (ומכלֿמקום בלע"ז כתובים אפילו בשבת

בהם): להרבות אדם

‡Ï בדברי רק וביו"ט בשבת ללמוד שאסור אומרים יש
שכל  אסור חכמות בספרי ואפילו שמים ויראת תורה
הדיוטות  שטרי משום לגזור יש קדושה סרך בו שאין ספר
ספרי  בכל מתירים ויש אסור לטלטלם אפילו זה ולפי
מתחלף  אינו חכמה שדבר מפני רפואות וספרי חכמות
נוהגין  וכן זה בשביל זה על לגזור ואין הדיוטות בשטרי
החוזים  של בכלי בשבת להביט מותר זו סברא ולפי להקל
שמותר  כמו ולטלטלו ולהפכו אצטרלו"ב) (שקורין בכוכבים
כתוב  בין הפרש דמה זו סברא לפי החכמה ספרי לטלטל
לאסור  ואין בספר לכתוב נחושת בלוחות ברזל בעט ורשום
דכיון  כלי כבונה זה והרי ויחזירן הלוחות יסלק שמא משום
כמ"ש  בונה משום בהן אין רפויין להיות אלו לוחות שדרך

שי"ג: בסי'

·Ï להגיד כגון בחול השד מן לשאול שמותר דבר אפילו
שיש בה וכיוצא הגניבה השד על מן לשאול מתירין

דבר  לו שמגיד אלא מעשה לו עושה השד ואין הואיל
ממנו  לשאול אסור קע"ט סי' ביו"ד כמ"ש ממנו הנעלם
דבר  ממנו שואל הוא כן אם אלא דבר ודבר משום בשבת
ענין  בכל בשבת ממנו לשאול מותר שאז רפואה  לצורך
לחשים  מיני כל וכן שם ביו"ד שיתבאר וע"ד בחול שמותר
בהם  ואין בחול כמו בשבת ללוחשם מותר רפואה בהם שיש

דבר: ודבר משום

‚Ï שנתרועעו או נכסיו ומפסידים שוטפים מים באו אם
לשם  נכרי לקרות מותר לאיבוד והולך יין של חביות
ההפסד  את מעצמו הנכרי יתקן שבודאי שיודע אע"פ
צווי  רמז שום לו לומר שלא שיזהר רק גמורה במלאכה
אינו  זה הפסד המציל כל לפניו לומר מותר אבל לתקן
נכרים  בפני לומר בדליקה שהתירו שכמו טרחו שכר מפסיד
אומרים  ויש הפסד בכל התירו כך מפסיד אינו המכבה כל
הראשונה  כסברא והמיקל לבד בדליקה אלא התירו שלא

הפסיד: לא מרובה הפסד בכל

„Ï מותר בשבת מלאכה לו לעשות לנכרי שאמר ישראל
ובלבד  שיעשה בכדי שהמתין לאחר לערב בה ליהנות
נכרי  לענין שכ"ה בסי' כמ"ש פרהסיא של דבר יהיה שלא

חולקים): שיש (ע"ש הישראל בשביל מעצמו שעשה

‰Ï ישראל בשביל לעשות אלא לנכרי אמירה אסרו לא
או  עצמו לצורך מלאכה שיעשה לו לומר מותר אבל
כגון  מזה הנאה לישראל מגיע אם ואפילו אחר נכרי לצורך
הדליקה  תעבור שלא וכוונתו דליקתך כבה לנכרי שאומר

בזה. כיוצא וכל הישראל לבית הנכרי מבית

של  וחפצים בכלים לצרכו המלאכה עושה הנכרי אם ואפילו
כשרואהו. בו למחות צריך אינו הישראל

אסור  אבל מעצמו כן עושה כשהנכרי אמורים דברים במה
בו  ועשה זה חפץ או אלו כלים טול לו לומר לישראל
החפץ  את לגמרי לו מקנה הוא אם ואפילו בשבת מלאכתך
זה  בשר טול לו שאומר כגון בו נעשית שהמלאכה הזה
שאין  עליו מזונותיו אין ואפילו בשבת לצרכך אותו ובשל
כיון  אעפ"כ הוא מפסיד ואדרבה זו באמירה ריוח שום לו
אף  כשלוחו נראה זה הרי בשלו מלאכה לעשות לו שאומר

עצמו: להנאת במלאכתו מתכוין שהוא

בדבור  התלויים שבת דיני שז סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: משה תוכןתוכןתוכןתוכן ששלח מרגלים בין ההבדל

יהושע  ששלח למרגלים

íéìâøî íéùðà íéðù íéèéùä ïî òùåäé çìùéå
.'åâå åçéøé úàå õøàä úà åàøå åëì øîàì ùøç

÷ø åúòãî òùåäé äùò àì éàãåá äðäå
äùî çìùù íéìâøîáå ,êë ìò åäåéö ú"éùäù
éðéà éðà êúòãì ì"æø åøîàå êì çìù áéúë

.êì äåöî
ששילוח  כזה חידוש נאמר משה גבי רק שהרי
פשיטא  זה לולא אבל בדעתו, תלוי הי' המרגלים

מפורש  ציווי בלי דבר שום עשו לא ויהושע שמשה
השי"ת. מאת

äåéö àì ìàøùé õøà ìëáù ,äæ ïéðò ïéáäì
äúéäù åçéøéá ÷ø ,íéìâøî çåìùì ú"éùä
úøâåñ åçéøéå ù"îë ìàøùé õøà ìù äìåòðî
éúçä ù"îë úåîåàä ìëî ïéøã åéä äáå ,'åëå
äá åììëúðù ,'åë åçéøé éìòá ìë 'åâå éøåîàä

.é"à úåììë äúéäù
ארץ  "כללות שהיתה בכך היא יריחו מעלת
עממין, שבעה מכל דרים היו שבה לפי הן ישראל",
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ישראל", ארץ של "מנעולה היתה שהיא לפי וכן
יריחו. בכיבוש תלוי הי' הארץ כל שכיבוש

ìëá àöîð àåä äæ ïéðò êéà äæ ïéðò ïéáäìå
,íéìâøî êéøö àåä åìù åçéøé úðéçááù ,ìàøùé

.íéìâøî êéøö ïéà åìù é"à øàù úðéçááå
לישראל  הארץ נתינת שבחינת פשוט "ודאי
התחתונה  שהארץ אע"פ ברוחניות, עתה גם ישנו
היא  שלמעלה א"י בחינת מ"מ עתה, בידינו אינה

ישראל". לכל עתה גם נתונה

הוא, (ברוחניות) הארץ דכיבוש "הציווי והרי
דור  בכל נצחי ענין שבתורה, הציוויים כל כמו
הכוחות  כל "לכבוש" צריך מישראל דכאו"א ודור,
כנען") "ארץ (שהם הבהמית ונפשו דגופו והענינים

ישראל)". ארץ (בחינת לאלקות כלים ולעשותם

הקב"ה  צוה בגשמיות א"י שבכיבוש וכשם
עבור  משא"כ יריחו כיבוש בשביל מרגלים לשלוח
(ונשלחו  מרגלים צריכים היו לא א"י שאר כיבוש
א"י  כיבוש בענין הוא כך משה), של לדעתו רק
שיש  מישראל, אדם כל אצל שהוא כפי ברוחניות
מרגלים) ענין צ"ל (שבה "יריחו" בחינת בו

"שאר בבחינת צריך משא"כ אין שבו ישראל" ארץ
מרגלים.

ùøéôå ,'åë íéîéá àá ï÷æ íäøáàå áéúë äðä
úðéçá íä íéîéäù ,íéîéá ùáìúðù øäæá

.äîùðäì ïúéðä ïéùåáì
כפי  יריחו" ד"כיבוש העבודה את להבין כדי
לקונו, בעבודתו זמן בכל מישראל אדם בכל שהיא
בכתוב  הפנימי הפירוש ביאור להקדים יש

בימים". בא זקן "ואברהם

שאברהם  היא, בימים" "בא הלשון דמשמעות
ד"ימים" בזהר שפי' וזהו הימים. בתוך ונכנס בא
לבושים  לגוף שיש כשם פירוש, "לבושים", היינו
הנשמה  צריכה כן כמו בלעדם, לו שאיֿאפשר
וזהו  לשלימותה, שתגיע כדי רוחניים ללבושים
לבושים  בתוך נכנס שאברהם בימים", "בא

אלה. ("ימים")

êéøöù äî éôë åééç éðù åì ïúéð ãçà ìëå
.åøöåé íéîé ù"îë ,ïéùåáìì

"ימים", בשם נקראים הנשמה שלבושי הטעם

בעולם  לחיות לאדם שניתן הימים שמספר לפי הוא
לתיקונה  צריכה שהנשמה הלבושים מספר כפי הוא
שהקב"ה  יוצרו", "ימים נאמר זה ועל ושלימותה.
כפי  לנשמה לבושים היינו האדם, ימי את יצר

חייו. ימי מספר

.åéîéá ÷ñåò íãàù úåöîå äøåú é"ò åðééäå
נוצרים  מקיים שהאדם והמצוות מהתורה

לנשמה. לבושים

äîùðäî øñç úåöîå äøåú ìèéáù íåé ìëå
.åìåèéá êøò éôë ùåáìä

הוא  לנשמה הנצרכים הלבושים שמספר מאחר
מבטל  שאדם יום דכל נמצא, חייו, ימי מספר כפי
לשלימותו  הנצרך לבוש לו חסר ועבודה מתורה
דגרע  גברא לההוא לי' "ווי הזהר ובלשון ולתיקונו,
יומא  יומין, באינון לי' לאלבשא בעיין דכד יומין,
שגרע  לאדם (אוי לבושא" מההוא לי' חסרא דפגם
הללו, בימים אותו להלביש רוצים שכאשר מימיו,
בתורת  הוא וכך לבוש), מאותו לו חסר שפגם יום

מצוה". מעשיית יום שום יניח "לא הבעש"ט

בימים" ב"בא הפשוט הפירוש תיווך [וזהו
ש"נכנס" הפנימי הפירוש עם שיבה), לידי (שהגיע
שזה  תליא, בהא דהא המצוות, בלבושי ונתלבש
הי' שלו ויום יום שכל לפי היינו שלמים ימים שחי
כפי  (שהם לבושיו כל היו שעי"ז ה' בעבודת מלא

בשלימות]. חייו) ימי מספר

ðä äëéøö äîìå ,ïéùåáìä ïéðò ïéáäìåäîù
.äîåøò äéäú àìù ïéùåáìì

:úàæ åðòéãåäì äøåúá äæ ïéðò áúëð äîì íâå
דלמאי  בימים", ד"בא הענין בתורה נכתב למה
והמצוות  התורה קיום שע"י זו, ידיעה אלינו נפק"מ
מקיום  מבטל וכשאדם לנשמה, לבושים נוצרים
בלבושי  חסרון גורם זה הרי והמצוות התורה
תורה  בביטול החסרון עיקר דלכאורה הנשמה.
זה  (ובגלל ה' רצון קיים לא שהאדם הוא ומצוות
זו  ידיעה ידי על בעבודתנו נתוסף ומה כו'), ייענש
מהנשמה  גם חסר ומצוות תורה ביטול ידי שעל

"לבוש".
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בשבת  לקרותן אסור חשק דברי לומר צריך ואין עמנואל
הדיוטות  שטרי משום גזירה קריאה בלא בהם לעיין ואפילו
בלשון  כתובים אם אף לצים מושב משום אסור בחול ואף
בלשון  כתובים אפילו איסור עוד יש חשק ובדברי הקודש
שהעתיקן  ומי שחיברן ומי בעצמו הרע יצר שמגרה הקודש
אבל  הרבים מחטיאי בכלל הם המדפיסן לומר צריך ואין
ויראת  מוסר ענייני מהם שיוצא הימים דברי ספרי אותן
אפילו  לקרותם מותר בו וכיוצא יוסיפון ספר כגון שמים
לבני  ראוי אין (ומכלֿמקום בלע"ז כתובים אפילו בשבת

בהם): להרבות אדם

‡Ï בדברי רק וביו"ט בשבת ללמוד שאסור אומרים יש
שכל  אסור חכמות בספרי ואפילו שמים ויראת תורה
הדיוטות  שטרי משום לגזור יש קדושה סרך בו שאין ספר
ספרי  בכל מתירים ויש אסור לטלטלם אפילו זה ולפי
מתחלף  אינו חכמה שדבר מפני רפואות וספרי חכמות
נוהגין  וכן זה בשביל זה על לגזור ואין הדיוטות בשטרי
החוזים  של בכלי בשבת להביט מותר זו סברא ולפי להקל
שמותר  כמו ולטלטלו ולהפכו אצטרלו"ב) (שקורין בכוכבים
כתוב  בין הפרש דמה זו סברא לפי החכמה ספרי לטלטל
לאסור  ואין בספר לכתוב נחושת בלוחות ברזל בעט ורשום
דכיון  כלי כבונה זה והרי ויחזירן הלוחות יסלק שמא משום
כמ"ש  בונה משום בהן אין רפויין להיות אלו לוחות שדרך

שי"ג: בסי'

·Ï להגיד כגון בחול השד מן לשאול שמותר דבר אפילו
שיש בה וכיוצא הגניבה השד על מן לשאול מתירין

דבר  לו שמגיד אלא מעשה לו עושה השד ואין הואיל
ממנו  לשאול אסור קע"ט סי' ביו"ד כמ"ש ממנו הנעלם
דבר  ממנו שואל הוא כן אם אלא דבר ודבר משום בשבת
ענין  בכל בשבת ממנו לשאול מותר שאז רפואה  לצורך
לחשים  מיני כל וכן שם ביו"ד שיתבאר וע"ד בחול שמותר
בהם  ואין בחול כמו בשבת ללוחשם מותר רפואה בהם שיש

דבר: ודבר משום

‚Ï שנתרועעו או נכסיו ומפסידים שוטפים מים באו אם
לשם  נכרי לקרות מותר לאיבוד והולך יין של חביות
ההפסד  את מעצמו הנכרי יתקן שבודאי שיודע אע"פ
צווי  רמז שום לו לומר שלא שיזהר רק גמורה במלאכה
אינו  זה הפסד המציל כל לפניו לומר מותר אבל לתקן
נכרים  בפני לומר בדליקה שהתירו שכמו טרחו שכר מפסיד
אומרים  ויש הפסד בכל התירו כך מפסיד אינו המכבה כל
הראשונה  כסברא והמיקל לבד בדליקה אלא התירו שלא

הפסיד: לא מרובה הפסד בכל

„Ï מותר בשבת מלאכה לו לעשות לנכרי שאמר ישראל
ובלבד  שיעשה בכדי שהמתין לאחר לערב בה ליהנות
נכרי  לענין שכ"ה בסי' כמ"ש פרהסיא של דבר יהיה שלא

חולקים): שיש (ע"ש הישראל בשביל מעצמו שעשה

‰Ï ישראל בשביל לעשות אלא לנכרי אמירה אסרו לא
או  עצמו לצורך מלאכה שיעשה לו לומר מותר אבל
כגון  מזה הנאה לישראל מגיע אם ואפילו אחר נכרי לצורך
הדליקה  תעבור שלא וכוונתו דליקתך כבה לנכרי שאומר

בזה. כיוצא וכל הישראל לבית הנכרי מבית

של  וחפצים בכלים לצרכו המלאכה עושה הנכרי אם ואפילו
כשרואהו. בו למחות צריך אינו הישראל

אסור  אבל מעצמו כן עושה כשהנכרי אמורים דברים במה
בו  ועשה זה חפץ או אלו כלים טול לו לומר לישראל
החפץ  את לגמרי לו מקנה הוא אם ואפילו בשבת מלאכתך
זה  בשר טול לו שאומר כגון בו נעשית שהמלאכה הזה
שאין  עליו מזונותיו אין ואפילו בשבת לצרכך אותו ובשל
כיון  אעפ"כ הוא מפסיד ואדרבה זו באמירה ריוח שום לו
אף  כשלוחו נראה זה הרי בשלו מלאכה לעשות לו שאומר

עצמו: להנאת במלאכתו מתכוין שהוא

בדבור  התלויים שבת דיני שז סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: משה תוכןתוכןתוכןתוכן ששלח מרגלים בין ההבדל

יהושע  ששלח למרגלים

íéìâøî íéùðà íéðù íéèéùä ïî òùåäé çìùéå
.'åâå åçéøé úàå õøàä úà åàøå åëì øîàì ùøç

÷ø åúòãî òùåäé äùò àì éàãåá äðäå
äùî çìùù íéìâøîáå ,êë ìò åäåéö ú"éùäù
éðéà éðà êúòãì ì"æø åøîàå êì çìù áéúë

.êì äåöî
ששילוח  כזה חידוש נאמר משה גבי רק שהרי
פשיטא  זה לולא אבל בדעתו, תלוי הי' המרגלים

מפורש  ציווי בלי דבר שום עשו לא ויהושע שמשה
השי"ת. מאת

äåéö àì ìàøùé õøà ìëáù ,äæ ïéðò ïéáäì
äúéäù åçéøéá ÷ø ,íéìâøî çåìùì ú"éùä
úøâåñ åçéøéå ù"îë ìàøùé õøà ìù äìåòðî
éúçä ù"îë úåîåàä ìëî ïéøã åéä äáå ,'åëå
äá åììëúðù ,'åë åçéøé éìòá ìë 'åâå éøåîàä

.é"à úåììë äúéäù
ארץ  "כללות שהיתה בכך היא יריחו מעלת
עממין, שבעה מכל דרים היו שבה לפי הן ישראל",
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ישראל", ארץ של "מנעולה היתה שהיא לפי וכן
יריחו. בכיבוש תלוי הי' הארץ כל שכיבוש

ìëá àöîð àåä äæ ïéðò êéà äæ ïéðò ïéáäìå
,íéìâøî êéøö àåä åìù åçéøé úðéçááù ,ìàøùé

.íéìâøî êéøö ïéà åìù é"à øàù úðéçááå
לישראל  הארץ נתינת שבחינת פשוט "ודאי
התחתונה  שהארץ אע"פ ברוחניות, עתה גם ישנו
היא  שלמעלה א"י בחינת מ"מ עתה, בידינו אינה

ישראל". לכל עתה גם נתונה

הוא, (ברוחניות) הארץ דכיבוש "הציווי והרי
דור  בכל נצחי ענין שבתורה, הציוויים כל כמו
הכוחות  כל "לכבוש" צריך מישראל דכאו"א ודור,
כנען") "ארץ (שהם הבהמית ונפשו דגופו והענינים

ישראל)". ארץ (בחינת לאלקות כלים ולעשותם

הקב"ה  צוה בגשמיות א"י שבכיבוש וכשם
עבור  משא"כ יריחו כיבוש בשביל מרגלים לשלוח
(ונשלחו  מרגלים צריכים היו לא א"י שאר כיבוש
א"י  כיבוש בענין הוא כך משה), של לדעתו רק
שיש  מישראל, אדם כל אצל שהוא כפי ברוחניות
מרגלים) ענין צ"ל (שבה "יריחו" בחינת בו

"שאר בבחינת צריך משא"כ אין שבו ישראל" ארץ
מרגלים.

ùøéôå ,'åë íéîéá àá ï÷æ íäøáàå áéúë äðä
úðéçá íä íéîéäù ,íéîéá ùáìúðù øäæá

.äîùðäì ïúéðä ïéùåáì
כפי  יריחו" ד"כיבוש העבודה את להבין כדי
לקונו, בעבודתו זמן בכל מישראל אדם בכל שהיא
בכתוב  הפנימי הפירוש ביאור להקדים יש

בימים". בא זקן "ואברהם

שאברהם  היא, בימים" "בא הלשון דמשמעות
ד"ימים" בזהר שפי' וזהו הימים. בתוך ונכנס בא
לבושים  לגוף שיש כשם פירוש, "לבושים", היינו
הנשמה  צריכה כן כמו בלעדם, לו שאיֿאפשר
וזהו  לשלימותה, שתגיע כדי רוחניים ללבושים
לבושים  בתוך נכנס שאברהם בימים", "בא

אלה. ("ימים")

êéøöù äî éôë åééç éðù åì ïúéð ãçà ìëå
.åøöåé íéîé ù"îë ,ïéùåáìì

"ימים", בשם נקראים הנשמה שלבושי הטעם

בעולם  לחיות לאדם שניתן הימים שמספר לפי הוא
לתיקונה  צריכה שהנשמה הלבושים מספר כפי הוא
שהקב"ה  יוצרו", "ימים נאמר זה ועל ושלימותה.
כפי  לנשמה לבושים היינו האדם, ימי את יצר

חייו. ימי מספר

.åéîéá ÷ñåò íãàù úåöîå äøåú é"ò åðééäå
נוצרים  מקיים שהאדם והמצוות מהתורה

לנשמה. לבושים

äîùðäî øñç úåöîå äøåú ìèéáù íåé ìëå
.åìåèéá êøò éôë ùåáìä

הוא  לנשמה הנצרכים הלבושים שמספר מאחר
מבטל  שאדם יום דכל נמצא, חייו, ימי מספר כפי
לשלימותו  הנצרך לבוש לו חסר ועבודה מתורה
דגרע  גברא לההוא לי' "ווי הזהר ובלשון ולתיקונו,
יומא  יומין, באינון לי' לאלבשא בעיין דכד יומין,
שגרע  לאדם (אוי לבושא" מההוא לי' חסרא דפגם
הללו, בימים אותו להלביש רוצים שכאשר מימיו,
בתורת  הוא וכך לבוש), מאותו לו חסר שפגם יום

מצוה". מעשיית יום שום יניח "לא הבעש"ט

בימים" ב"בא הפשוט הפירוש תיווך [וזהו
ש"נכנס" הפנימי הפירוש עם שיבה), לידי (שהגיע
שזה  תליא, בהא דהא המצוות, בלבושי ונתלבש
הי' שלו ויום יום שכל לפי היינו שלמים ימים שחי
כפי  (שהם לבושיו כל היו שעי"ז ה' בעבודת מלא

בשלימות]. חייו) ימי מספר

ðä äëéøö äîìå ,ïéùåáìä ïéðò ïéáäìåäîù
.äîåøò äéäú àìù ïéùåáìì

:úàæ åðòéãåäì äøåúá äæ ïéðò áúëð äîì íâå
דלמאי  בימים", ד"בא הענין בתורה נכתב למה
והמצוות  התורה קיום שע"י זו, ידיעה אלינו נפק"מ
מקיום  מבטל וכשאדם לנשמה, לבושים נוצרים
בלבושי  חסרון גורם זה הרי והמצוות התורה
תורה  בביטול החסרון עיקר דלכאורה הנשמה.
זה  (ובגלל ה' רצון קיים לא שהאדם הוא ומצוות
זו  ידיעה ידי על בעבודתנו נתוסף ומה כו'), ייענש
מהנשמה  גם חסר ומצוות תורה ביטול ידי שעל

"לבוש".
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

זה Ê"„ÚÂ(כה) קיים מ"ש דאע"פ יתפרש בזה מ"ש
וחזוק  קיום צריך התורה אין שלכאורה
מה  עכ"ז אך מ"ת משעת וקיימים חיים דבריו כי
כמו  רק היינו דבר בקיום במציאות ישנה כבר שהתורה
בבחי' דאתגליין ועלמין סתימין עלמין בבחי' שהיא
אותה  המהווה הוא אותה המקיים אבל השתלשלות
העצמות  מן המשכתה בתחלת חוצבה מקור משורש
כתובה  כבר שהתורה דאע"פ בזה מ"ש זה קיים וזהו
וכן  כו' הכתיבה חוצב ממקור בה שכתוב למה קיים זה
פי' שעיקר (ומה וד"ל. וכה"ג התורה כל א"א קיים
לקיים  כמו וזהו לעולם ימוט בל הדבר חוזק הוא קיום
ג"כ  היינו כנ"ל דוקא המעשה בבחי' כו' שלף דבר כל

זה  דקיים כפשוטו בפ"מ דתו"מ המעשה קיום ע"י
קיום  לידי התורה באה שלא דכ"ז משום בזה מ"ש
ממקור  עדיין בעצמותם קיום לה אין בפ"מ המעשה
בסוף  בסופן תחלתן דנעוץ משום וזהו כו' חוצבה
אלא  קיום נק' שלא המלך דבר וכמשל דוקא מעשה
נתקיימו  דוקא שאז בפ"מ מעשה לידי דברו כשהביא
דדבריו  דאע"ג דלעיל קושיא מתורץ ובזה כו' דבריו
קיום  לידי דבריו כשבאין הקיום עיקר וקיימים חיים
ימוט  בל הדבר חזוק ענין עיקר ג"כ והוא דוקא המעשה
וסופן  בסופן תחלתן דנעוץ זה מטעם כו' לעולם
דברי  את להקים בפי' במ"א וכמ"ש כו' בתחלתן

וד"ל): כו' וכה"ג ה' דבר את הקימותי התורה.
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ÏÚÂ,עלייהו שביעאה בחי' יש הנ"ל היומין בחי' הו'
ביטול, בחי' שבת בחי' הוא שביעאה כי
ביטול  שפועל בחי' הוא תתאין יומין של ושביעאה
שהו"ע  דאצי', במל' התבוננות בחי' ע"י לאין, היש
וכנפיהם  דכתי' במלאכים וגם ועד, אחר ואהבת
כל  התורה בעסק וכן ביטול, בחי' בהם נמצא פרודות
כלום, פועל אינו דוקא, לו תורה אלא לי אין האומר
בבחי' המדות ביטול הוא עילאין יומין של ושביעאה
ל' שמחה הבנים אם כמ"ש המדות מקור בינה
דאף  במדות, בינה בחי' גילוי שהו"ע התגלות,

הוא שבט  זה ביטול אבל עצמם, מצד בלא"ה לים
הגדולה  ה' לך כלל, איהו מדות אלין מכל לאו לבחי'
שביעאה  בחי' וב' בעצמותו, התבוננות בחי' ע"י כו',
אשר  כו' וישבות וכמ"ש שבשבת, בחי' ב' הם אלו
שביתה  כו', ברא אשר כו' שבת בו כי כתי' ועוד עשה,
דאתגלין, עלמין עשי' שבבחי' הביטול בחי' הוא הא'
בחי' נפרדים, בחי' הענין, הפסיק אף עשיתיו אף
הביטול  בחי' הוא הב' ושביתה לאין, היש ביטול
מאין  בריאה בשם נק' הח"ע שאף בריאה, שבבחי'
שלמה  וישב וזהו"ע תמצא, מאין והחכ' כמ"ש ליש
בשבת  וכן לעולם, מלך ה' וישב וכמ"ש ה', כסא על
כל  בזה שנתקשו כבודו, כסא על וישב נתעלה כתי'

עומד  מלך כמא' למעלה ישיבה ופי' המפרשים,
קבע, בחי' וישיבה ארעי, בחי' עמידה יושב, ואגוסטוס
שבמשכן  עולמים, ובית שילה שבין ההפרש וזהו
ובמקדש  ובמשכן, באוהל מתהלך ואהי' כתי' שילה
ולכן  הגילוי, קביעות ישיבה בחי' לשבתך, מכון כתי'
וכמא' קביעות, בבחי' דוקא ג"כ הוא ותפלה תו' עיקר
עשה  תחתיו, נופלין אויביו לתפלתו מקום הקובע כל
ותענוג, חפץ גילוי בחי' הוא הקבע וענין קבע, תורתך
למטה, ישיבה בחי' המשיך ששלמה שלמה וישב וזהו
שגם  דהיינו בשביעאה, שביעאה לחבר העיקר אמנם
כו', מדות מכל דלאו הביטול בחי' יומשך בנבראים
דאיתא  ושבע"פ, תושב"כ בחי' ע"י הוא וההמשכה
משנה, סדרי שתא בחי' הוא מעלות השש דענין בזוהר
ולקרב  לרחק שגוזר כמלך מלכתא, מתניתן דאיתא
פסול, כשר טמא טהור המשנה ענין כך ולטהר, לטמא
מח"ע  אורייתא וכן המלך, מחכ' נמשכים המדות והנה
בחי' נמשך וא"ו בחי' משנה סדרי הששה וע"י נפקת,
למטה  ונמשך תורה, חומשי חמשה עילאה, ה' כסא
וגואלו  ישראל מלך נק' ולכן תתאה, ה' המל' בבחי'
ביטול  יש שבמלאכים שאף מלך, בישורון ויהי וכמ"ש
שייך  מלוכה שבחי' לפי רק שבגופים, מנשמות יותר
וזהו"ע  כנ"ל, לישראל ניתנה והתורה כנ"ל לתורה
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באשלמותא  סיהרא קיימא שלמה דבימי בזוהר דאיתא
לחודש, בט"ו הוא מילוי' ועיקר ללבנה, מונין דישראל
וכמ"ש  להאיר שהתחיל מאברהם ט"ו דור הי' ושלמה
שלמה  ובימי האיר, אלא העיר א"ת ממזרח העיר  מי
חכ' יוד י"ה, מספר ט"ו ומספר בשלימות, הגילוי הי'
מתפרשין, דלא ריעין תרין ואו"א אוא"ס, שורה שבה

בבחי' למטה י"ה בחי' המשיך ט"ו דור שהי' ושלמה
ג  וזהו כו' שלמה וישב וזהו"ע ט"ו המל', ענין "כ

גילוי  בחי' הוא שמך ישתבח פי' שבישתבח, שבחים
נצחי', בחי' לעד בבחי' שיהי' שמך, בבחי' אור ותוקף
חי  יחיד מלך וזהו שבחי', הט"ו בחי' ע"י הוא

מלך. בבחי' יחיד בחי' המשכת העולמים
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‰Ê·Â ו"ק מאיר דבאח"פ בכהאריז"ל דאי' מה יובן
דעשי', ומל' דעשי' ו"ק ארצות ובשארי דיצירה
מעבר  ע"י ג"כ צ"ל באח"פ הלא מובן אינו ולכאורה
וכן  העשי' העברת בלתי למטה להגלות א"א כי עשי',
סדר  שז"ע מיצי' מקבל עשי' הרי ארצות בשארי
דרך  רק עובר ה"ז דבאח"פ הענין אלא השתלשלות,
אבל  דיצירה, ו"ק הוא הגילוי ועיקר העשי' מעבר
דעשי' בו"ק מתלבשים דיצירה הו"ק ארצות בשאר
והגם  לעשי', נתייחס ולכן דעשי' ו"ק הוא הגילוי ועיקר
כמו  יצירה ע"ש יקרא לא מ"מ ג"כ היצי' כח בזה שיש
הגילוי  שראשית הגם בריאה או אצי' אח"פ יקרא שלא

מאצי'. הוא
ÔÈ·‰ÏÂ ע"ז יש הנה להתלבשות, מעבר בין ההפרש

לזה  זה שוים אין ובפרטיות משלים, כמה
אור  כמו הראשון ומשל המשלים. לכל צריכים ומ"מ
בהירה  זכוכית וע"י בו להסתכל יכולים שאין גדול
וה"ז  בו, להביט יכולים המאירה אספקלריא הנק'
עי"ז  שהרי האור על ומעלמת מסתרת אינה הזכוכית
א"א  הזכוכית שבלי אלא שהוא כמו האור יראה
והתלבשות  האור. עובר שע"י מעבר כמו וה"ז לראות,
בלי  כי עב, מסך ע"י שמסתכל בשמש ההבטה כמו הוא
וע"י  בהירותו תוקף מחמת בהשמש להביט א"א מסך
אף  כי לגמרי, מבדיל מסך וה"ז להביט, יכול המסך
אחר, אור ולא ממש השמש אור רואה הוא המסך שע"י
וא"כ  בהשמש לראות יכול הי' לא המסך קודם מ"מ
כלל  יכול הי' לא בל"ז שהרי בא"א, שהוא הוראה ה"ז
שקודם  בהשמש לראות כדי הוא המסך זה אך להביט,
הוא  כי תולדה של אור ה"ז המסך לאחר אבל המסך,

אך  ג"כ, המסך לאחר אור שיש והגם לגמרי, חדש אור
ערוך  שאין במ"א כמ"ש תולדה של אור ענין זהו
הוא  שהמשל המשל מענין יותר ד"ז ויובן ביניהם.
לשמרך  שלמה משלי כמו מהנמשל, זר דבר בעצם
מסתיר  והמשל כו', מינות על שהכוונה זרה מאשה
להבין  יכולים המשל ע"י מ"מ הנמשל על ומעלים
אך  בהמשל, מלובש ממש הנמשל כל והרי הנמשל
ענין  יותר ויובן המשלים. עדיין מכוונים אין בפרטיות
גדולה  מחבית משקה ע"י ששופכין ממשפך מעבר דרך
המשקה  לארץ נשפך הי' המשפך שבלא קטנים לכלים
המשפך  ע"י אבל הקטנים, לכלים מהחביות כששופך
גורם  אינו המשפך והרי להכלים, כ"א לארץ נשפך לא
שהוא  כ"א כלום, בתוכו נקלט ולא בהמשקה שינוי
הו"ע  וכן הראוי. למקום ההשפעה ילך שע"י מצמצם
בעצם  שהוא הלבנה מאור יובן התלבשות ומשל מעבר.
עכ"פ  נק' דהרי הקטן מאור נק' לזה וא"כ חשוך אור
ולפי"ז  השמש. אור שמקבלת ע"י הוא אלא מאור בשם

מובן  אור אינו הוא דהרי קטן מאור בשם נקרא למה
השמש  אור מקבלת שהלבנה הענין אלא השמש.
אחר  אור ומולידה האור משנית והיא בתוכה ונקלט
השמש. אור ולא עצמה של אור הוא מאירה שהיא ומה
לובש  דכשאדם מעבר כמו ה"ז לבושים אפי' ובאמת
הלבוש  אבל בו לבוש שהוא מרגיש האדם הרי לבוש
בחי' ענין עוד ויובן בו. המלובש האדם מרגיש אינו
בבטן  והרי לו, בדומה שמוליד המוליד מכח התלבשות
לו  בדומה הוא שאח"כ אלא אחר למהות משתנה האם
הדכר  טיפת מקבלת היא והרי גדול בהעלם וה"ז

אחר. למהות האם בבטן ט"ח שהיית ע"י ומשתנה

(`) [dben dgpd] mifrd xcrk jxry

•

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



רז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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זה Ê"„ÚÂ(כה) קיים מ"ש דאע"פ יתפרש בזה מ"ש
וחזוק  קיום צריך התורה אין שלכאורה
מה  עכ"ז אך מ"ת משעת וקיימים חיים דבריו כי
כמו  רק היינו דבר בקיום במציאות ישנה כבר שהתורה
בבחי' דאתגליין ועלמין סתימין עלמין בבחי' שהיא
אותה  המהווה הוא אותה המקיים אבל השתלשלות
העצמות  מן המשכתה בתחלת חוצבה מקור משורש
כתובה  כבר שהתורה דאע"פ בזה מ"ש זה קיים וזהו
וכן  כו' הכתיבה חוצב ממקור בה שכתוב למה קיים זה
פי' שעיקר (ומה וד"ל. וכה"ג התורה כל א"א קיים
לקיים  כמו וזהו לעולם ימוט בל הדבר חוזק הוא קיום
ג"כ  היינו כנ"ל דוקא המעשה בבחי' כו' שלף דבר כל

זה  דקיים כפשוטו בפ"מ דתו"מ המעשה קיום ע"י
קיום  לידי התורה באה שלא דכ"ז משום בזה מ"ש
ממקור  עדיין בעצמותם קיום לה אין בפ"מ המעשה
בסוף  בסופן תחלתן דנעוץ משום וזהו כו' חוצבה
אלא  קיום נק' שלא המלך דבר וכמשל דוקא מעשה
נתקיימו  דוקא שאז בפ"מ מעשה לידי דברו כשהביא
דדבריו  דאע"ג דלעיל קושיא מתורץ ובזה כו' דבריו
קיום  לידי דבריו כשבאין הקיום עיקר וקיימים חיים
ימוט  בל הדבר חזוק ענין עיקר ג"כ והוא דוקא המעשה
וסופן  בסופן תחלתן דנעוץ זה מטעם כו' לעולם
דברי  את להקים בפי' במ"א וכמ"ש כו' בתחלתן

וד"ל): כו' וכה"ג ה' דבר את הקימותי התורה.
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ÏÚÂ,עלייהו שביעאה בחי' יש הנ"ל היומין בחי' הו'
ביטול, בחי' שבת בחי' הוא שביעאה כי
ביטול  שפועל בחי' הוא תתאין יומין של ושביעאה
שהו"ע  דאצי', במל' התבוננות בחי' ע"י לאין, היש
וכנפיהם  דכתי' במלאכים וגם ועד, אחר ואהבת
כל  התורה בעסק וכן ביטול, בחי' בהם נמצא פרודות
כלום, פועל אינו דוקא, לו תורה אלא לי אין האומר
בבחי' המדות ביטול הוא עילאין יומין של ושביעאה
ל' שמחה הבנים אם כמ"ש המדות מקור בינה
דאף  במדות, בינה בחי' גילוי שהו"ע התגלות,

הוא שבט  זה ביטול אבל עצמם, מצד בלא"ה לים
הגדולה  ה' לך כלל, איהו מדות אלין מכל לאו לבחי'
שביעאה  בחי' וב' בעצמותו, התבוננות בחי' ע"י כו',
אשר  כו' וישבות וכמ"ש שבשבת, בחי' ב' הם אלו
שביתה  כו', ברא אשר כו' שבת בו כי כתי' ועוד עשה,
דאתגלין, עלמין עשי' שבבחי' הביטול בחי' הוא הא'
בחי' נפרדים, בחי' הענין, הפסיק אף עשיתיו אף
הביטול  בחי' הוא הב' ושביתה לאין, היש ביטול
מאין  בריאה בשם נק' הח"ע שאף בריאה, שבבחי'
שלמה  וישב וזהו"ע תמצא, מאין והחכ' כמ"ש ליש
בשבת  וכן לעולם, מלך ה' וישב וכמ"ש ה', כסא על
כל  בזה שנתקשו כבודו, כסא על וישב נתעלה כתי'

עומד  מלך כמא' למעלה ישיבה ופי' המפרשים,
קבע, בחי' וישיבה ארעי, בחי' עמידה יושב, ואגוסטוס
שבמשכן  עולמים, ובית שילה שבין ההפרש וזהו
ובמקדש  ובמשכן, באוהל מתהלך ואהי' כתי' שילה
ולכן  הגילוי, קביעות ישיבה בחי' לשבתך, מכון כתי'
וכמא' קביעות, בבחי' דוקא ג"כ הוא ותפלה תו' עיקר
עשה  תחתיו, נופלין אויביו לתפלתו מקום הקובע כל
ותענוג, חפץ גילוי בחי' הוא הקבע וענין קבע, תורתך
למטה, ישיבה בחי' המשיך ששלמה שלמה וישב וזהו
שגם  דהיינו בשביעאה, שביעאה לחבר העיקר אמנם
כו', מדות מכל דלאו הביטול בחי' יומשך בנבראים
דאיתא  ושבע"פ, תושב"כ בחי' ע"י הוא וההמשכה
משנה, סדרי שתא בחי' הוא מעלות השש דענין בזוהר
ולקרב  לרחק שגוזר כמלך מלכתא, מתניתן דאיתא
פסול, כשר טמא טהור המשנה ענין כך ולטהר, לטמא
מח"ע  אורייתא וכן המלך, מחכ' נמשכים המדות והנה
בחי' נמשך וא"ו בחי' משנה סדרי הששה וע"י נפקת,
למטה  ונמשך תורה, חומשי חמשה עילאה, ה' כסא
וגואלו  ישראל מלך נק' ולכן תתאה, ה' המל' בבחי'
ביטול  יש שבמלאכים שאף מלך, בישורון ויהי וכמ"ש
שייך  מלוכה שבחי' לפי רק שבגופים, מנשמות יותר
וזהו"ע  כנ"ל, לישראל ניתנה והתורה כנ"ל לתורה
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באשלמותא  סיהרא קיימא שלמה דבימי בזוהר דאיתא
לחודש, בט"ו הוא מילוי' ועיקר ללבנה, מונין דישראל
וכמ"ש  להאיר שהתחיל מאברהם ט"ו דור הי' ושלמה
שלמה  ובימי האיר, אלא העיר א"ת ממזרח העיר  מי
חכ' יוד י"ה, מספר ט"ו ומספר בשלימות, הגילוי הי'
מתפרשין, דלא ריעין תרין ואו"א אוא"ס, שורה שבה

בבחי' למטה י"ה בחי' המשיך ט"ו דור שהי' ושלמה
ג  וזהו כו' שלמה וישב וזהו"ע ט"ו המל', ענין "כ

גילוי  בחי' הוא שמך ישתבח פי' שבישתבח, שבחים
נצחי', בחי' לעד בבחי' שיהי' שמך, בבחי' אור ותוקף
חי  יחיד מלך וזהו שבחי', הט"ו בחי' ע"י הוא

מלך. בבחי' יחיד בחי' המשכת העולמים
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‰Ê·Â ו"ק מאיר דבאח"פ בכהאריז"ל דאי' מה יובן
דעשי', ומל' דעשי' ו"ק ארצות ובשארי דיצירה
מעבר  ע"י ג"כ צ"ל באח"פ הלא מובן אינו ולכאורה
וכן  העשי' העברת בלתי למטה להגלות א"א כי עשי',
סדר  שז"ע מיצי' מקבל עשי' הרי ארצות בשארי
דרך  רק עובר ה"ז דבאח"פ הענין אלא השתלשלות,
אבל  דיצירה, ו"ק הוא הגילוי ועיקר העשי' מעבר
דעשי' בו"ק מתלבשים דיצירה הו"ק ארצות בשאר
והגם  לעשי', נתייחס ולכן דעשי' ו"ק הוא הגילוי ועיקר
כמו  יצירה ע"ש יקרא לא מ"מ ג"כ היצי' כח בזה שיש
הגילוי  שראשית הגם בריאה או אצי' אח"פ יקרא שלא

מאצי'. הוא
ÔÈ·‰ÏÂ ע"ז יש הנה להתלבשות, מעבר בין ההפרש

לזה  זה שוים אין ובפרטיות משלים, כמה
אור  כמו הראשון ומשל המשלים. לכל צריכים ומ"מ
בהירה  זכוכית וע"י בו להסתכל יכולים שאין גדול
וה"ז  בו, להביט יכולים המאירה אספקלריא הנק'
עי"ז  שהרי האור על ומעלמת מסתרת אינה הזכוכית
א"א  הזכוכית שבלי אלא שהוא כמו האור יראה
והתלבשות  האור. עובר שע"י מעבר כמו וה"ז לראות,
בלי  כי עב, מסך ע"י שמסתכל בשמש ההבטה כמו הוא
וע"י  בהירותו תוקף מחמת בהשמש להביט א"א מסך
אף  כי לגמרי, מבדיל מסך וה"ז להביט, יכול המסך
אחר, אור ולא ממש השמש אור רואה הוא המסך שע"י
וא"כ  בהשמש לראות יכול הי' לא המסך קודם מ"מ
כלל  יכול הי' לא בל"ז שהרי בא"א, שהוא הוראה ה"ז
שקודם  בהשמש לראות כדי הוא המסך זה אך להביט,
הוא  כי תולדה של אור ה"ז המסך לאחר אבל המסך,

אך  ג"כ, המסך לאחר אור שיש והגם לגמרי, חדש אור
ערוך  שאין במ"א כמ"ש תולדה של אור ענין זהו
הוא  שהמשל המשל מענין יותר ד"ז ויובן ביניהם.
לשמרך  שלמה משלי כמו מהנמשל, זר דבר בעצם
מסתיר  והמשל כו', מינות על שהכוונה זרה מאשה
להבין  יכולים המשל ע"י מ"מ הנמשל על ומעלים
אך  בהמשל, מלובש ממש הנמשל כל והרי הנמשל
ענין  יותר ויובן המשלים. עדיין מכוונים אין בפרטיות
גדולה  מחבית משקה ע"י ששופכין ממשפך מעבר דרך
המשקה  לארץ נשפך הי' המשפך שבלא קטנים לכלים
המשפך  ע"י אבל הקטנים, לכלים מהחביות כששופך
גורם  אינו המשפך והרי להכלים, כ"א לארץ נשפך לא
שהוא  כ"א כלום, בתוכו נקלט ולא בהמשקה שינוי
הו"ע  וכן הראוי. למקום ההשפעה ילך שע"י מצמצם
בעצם  שהוא הלבנה מאור יובן התלבשות ומשל מעבר.
עכ"פ  נק' דהרי הקטן מאור נק' לזה וא"כ חשוך אור
ולפי"ז  השמש. אור שמקבלת ע"י הוא אלא מאור בשם

מובן  אור אינו הוא דהרי קטן מאור בשם נקרא למה
השמש  אור מקבלת שהלבנה הענין אלא השמש.
אחר  אור ומולידה האור משנית והיא בתוכה ונקלט
השמש. אור ולא עצמה של אור הוא מאירה שהיא ומה
לובש  דכשאדם מעבר כמו ה"ז לבושים אפי' ובאמת
הלבוש  אבל בו לבוש שהוא מרגיש האדם הרי לבוש
בחי' ענין עוד ויובן בו. המלובש האדם מרגיש אינו
בבטן  והרי לו, בדומה שמוליד המוליד מכח התלבשות
לו  בדומה הוא שאח"כ אלא אחר למהות משתנה האם
הדכר  טיפת מקבלת היא והרי גדול בהעלם וה"ז

אחר. למהות האם בבטן ט"ח שהיית ע"י ומשתנה

(`) [dben dgpd] mifrd xcrk jxry

•

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



c"agרח i`iyp epizeax zxezn

.d
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.åî
האור נושא והוא העולמות לצורך הפנימי  האור הפרק:

שבמלכות. והאור הזולת, ידי  על המתעוררות שבמידות
úðéçáá àáù éîéðô øåà úðéçáá àåä äæ ìë äðäå

,íéìëá úåùáìúäמעלה של השונות הדרגות  כל -
החודר  באור רק שייכות ובעולמות בספירות ומטה
התחלקות. של באופן  שבא הקו  אור שהוא בפנימיות,

åøå÷îå åùøùáãהפנימי האור  éðôìùשל óåñ ïéà øåàá
øéàäì àåä êåøá óåñ ïéà øåà øòéùù äî àåä íåöîöä

,ìåáâå äãî úðéçááבמאמרים באריכות שלמדנו  כפי
הגנוזות, הספירות עשר של ההשערה שזהו הקודמים
úåøéôñäå úåîìåòä ìëá äåùá åúøàä ïéà ïë ìòã
,'åë èåòéîå éåáéø úðéçáá äèîå äìòî åá ùéù åðééäå
העולמות, על השערה הוא  זה אור של שעניינו  כיון -
כן  על ומטה, מעלה של התחלקות  הוא  העולמות וגדר
של התחלקות בו יש בעולמות וחודר שמאיר האור

ומטה. מעלה
äèîå äìòî åá ùé àôåâ øåàäá íâåרק לא כלומר –

של התחלקות בו יש  עצמם  לעולמות  יורד האור כאשר
הצמצום שלפני  בהשערה במקורו גם אלא ומטה, מעלה 

ומטה מעלה  של התחלקות גופא בו øùòäיש ïéðò àåäå
,'åë ïúâéøãîå ïúåäîá äîä íé÷ìåçîù åáù úåøéôñ-

ספירות של התחלקות באור שיש עצמו  זה כלומר
שלמדנו  כפי  מזו  זו  שונות הן במהותן (שהספירות
ולא וכו ' מהבינה אחרת מהות היא שהחכמה באריכות
של התחלקות יש  אור), ומיעוט ריבוי  של בהבדל רק
שם מאוחדות הספירות שכל שלמדנו ואף ומטה . מעלה 
התחלקות בהעלם בהם יש  הרי  כאחד, שם  ונכללות
של התחלקות זה  באור שיש  גופא בזה ומטה מעלה 

ספירות. עשר
הוא מהם אחד שכל דיינים עשרה כשיש  לדוגמא וכמו
כאשר  הנה וכו', השגתו מבחינת אחרת ודרגה בבחינה

נראה זה  ביניהם, ודנים ומדברים  יחד יושבים הם
ללא דרגה באותה יחד כאחד כולם כאילו מבחוץ
ביניהם יש  יחד דיבורם בזמן גם באמת אך התחלקות ,
עשרה שהם גופא בזה  ומטה , מעלה  של התחלקות 

שונים. אנשים
íéàáåה לאחר הספירות úåùáìúäצמצוםעשר úðéçáá

úåùáìúä úðéçáá úåìéöàã úåøéôñ øùòã íéìëá
,øáã úåàéöî úðéçáá íéùòð äæ-éãé-ìòù ,éîéðô

úåøéôñ øùòäáåהאצילות עולם øúåéáשל øëéð
'åë íäáù äèîå äìòîã úå÷ìçúää úðéçááשהחכמה

סוף היא  והמלכות  האצילות, של הגילוי ראשית היא
שההתחלקות ולמרות  וכדומה . האצילות של הגילוי 
כלֿכך ניכר לא  ששם אלא  הצמצום לפני  גם קיימת

ביותר ניכר זה הרי  האצילות ובעולם äîעדיין , ïééò)
á"ì ÷øô ìéòì øàáúðù14.(
é÷î øåàä úðéçá íðîàó,עלמין כל הסובב גבול, הבלי

íåùî ,íéìëá úåùáìúä úðéçáá àá åðéàù àåä
àåä íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàá åøå÷îå åùøùáã

,ìåáâ éìá úðéçááå óåñ ïéà úðéçááù øåàäבחינת שזה
קץ, אין ïéòîùהספירות íöòä éåìéâ úðéçáá àåäå

.'åë íöòä אין ולכן  העולמות, על ההשערה  לצורך ולא 
ומטה. מעלה המקיף  באור

úåøåàä éùøùã æ"ë ÷øôå æ"è ÷øô ìéòì øàáúð äðäã
העולמות, על ההשערה – הממלא ïëשל íâ íä

íöòäá íéãçåéî– ממש ֿ סוף האין באור כלומר
קץ, אין åë'הספירות éá ãçåéîä éîù ïéðò åäæùשם -

בו  המיוחדים וגילוי שם זה אך גילוי , של ענין הוא
ממש.

ðëä ïéî ïäå.'åë ó- הטלית  את יש ציצית, במצוות -
וחכמים ממנה, הנמשכים החוטים  את ויש  עצמו, הבגד

להיות15למדו  צריכים שהם הציצית של החוטים בענין
מהבגד חלק לא הם שהחוטין למרות  כלומר כנף. מין
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שם:14. לשונו zefepbdוזה q"rdn eyxyc ewd xe`a `ed k"enke
envra q"`d xriyy dn `"k envr q"` xe`d df oi`y ,d"a q"`e`a
zpigaa d"d q"`e`a milelky enke ,'ek leabe dcn zpigaa xi`dl
mevnvd i"r mikynpy enk j` .'ek zeaxrzd zpigaae ixnbl zehiyt
n"n ,'ek d"n ila zpigaa md dfa mby mbd ,r"ta 'itq lk zeihxt zexitq
,'ek b"ege dpiae dnkg zpigaa dyrp oci lry milka yalzdl jxra d"d
ody dn oxewne oyxyay dlabdd zpiga dlbzn ozkynd seqac epiide
xi`dl dxrydd `ed zefepbd q"rd oipr zellkc zeidl ,'ek q"r zpiga
zexe`d zeyalzda dkyndd seqa dlbzn f"d ,'ek leabe dcn zpigaa
dkyndd seqa dlbzn epipr zizin`e xwir xac lkac rcepke) 'ek milka

d"d leabe dcn zpigaa xi`dl mzeid mr zefepbd q"rd dpdc .('ek `wec
zpigaa d"de) 'ek d"nevr q"`e`a micgeine milelk d"dy q"` zpigaa
l"zpynke b"lad q"`e` zpigaa zellkzdd cvn ode onvr cvn od q"`
mcew mevnvd xg` mdly zelbzd zpigaae ,('ek spk oin spkd oipra f"kt
dn epiide ,'ek zefepbd q"rday q"`d zpiga mda xi`n milka 'iyalzny
dlbzn milka ozeyalzda epiid ozkynd seqae .'ek d"n ila zpigaa ody
n"ne .'ek b"ege dpiae dnkg zpigaa ody dn epiide leabde dcnd zpiga

i"r `ed milkd zedn itk xac ze`ivne zedn zpigaa miyrpy dnmilkd
.'ek q"r zpigaa md onvr zexe`dy iptn edfy wx ,`wec

כ"ז.15. בפרק זה ענין בביאור הנסמן ראה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ואילו  מהטלית חלק ממש הוא  דהכנף ממש), (הטלית
הרי ֿ מקום מכל ממש, מהכנף אינן הציצית של החוטין
בנמשל כך כנף. מין  והם  בכנף ומאוחדים קשורים  הם
הקשר  שאופן  הסובב, ואור הממלא אור של ביחס  -
לאור  ביחס העולמות על (ההשערה בשורשו ביניהם
הממלא שאור שאף הצמצום ), שלפני עצמו איןֿסוף
מהסובב, נמשך הוא הרי  עצמו , בפני וענין כמגמה הוא

המ של באופן  לא  אלאאך ישירה, הארה  של שכיות
בה. הכלולה הארה

íå÷î-ìëî- ֿ סוף האין עם מאוחד שהוא למרות –éøä
äæä øåàäהגנוזות ספירות עשר øòéùùשל äî àåä

åá ùé øåàäù åäæå ,úåîìåòä úà øéàäì óåñ-ïéà øåà
úà øéàäì àåä øåàä úåììëã íåùî úåøéôñ øùò
úåðéçá íéëééù íðéà úåîìåòä àìåìå ,'åë úåîìåòä

,'åë ììë åìàäהיא הספירות  עשר של המציאות כל -
העולמות. לצורך

מה כביכול, הבורא אצל מגמות שתי  יש  כלומר,
גבול בלי הוא שהבורא וכיון עצמו , את מגלה שהבורא 
ולא קץ אין ספירות יש שלו  בגילוי  גם הרי  האמיתי ,
והיא הבורא אצל נוספת מגמה יש  אבל עשר, דוקא
בהם שרוצה  שהעולמות וכיון העולמות, על המחשבה
העולמות את להאיר המחשבה  הרי  גבול, בבחינת הם

כוחות. עשר של גדר גם בה יש
æ"ðø óã ñçðô úùøô àðîéäî àéòøá øäæá áåúëù åîëå

'á ãåîò: לשונו éðéîוזה ìëá íëç éø÷úà åäéàã
'åë úåîëç ומעיר החכמה), סוגי בכל חכם נקרא (הוא

בסוגריים: נ"ע íùהרבי  áùåçå)שם מונה  כלומר, -
úåøéôñבזוהר  øùòä ìëתבונות מיני בכל –"ומבין

ויועץ גבורות מיני  בכל וגבור  חסדים מיני  בכל וחסיד
מיני בכל ומלך צדקות מיני  בכל וצדיק עצות  מיני בכל

),מלכות "
שם: ìëáוממשיך àåä éø÷úà àîìò àøáã íãå÷ àìà

åàì éàã úåàøáäì ïéãéúò ååäã ïééøá íù ìò ïéâøã ïåðéà
,'åë íåçø éø÷úà éàîà àîìòã ïééøáקודם (אלא  -

שם על דרגות  אותן  בכל הוא נקרא  העולם שנברא
למה העולם נברא לא שאם לברוא, שעתיד הבריאה
של בשמות נקרא שהבורא זה כלומר כו'). רחום נקרא
שעתיד בגלל הוא העולם, שנברא לפני עוד הספירות
הוא הספירות ענין  כל שהרי  העולם, את  לברוא
וכדומה, הנבראים  על רחום  כמו לנבראים, התייחסות
אצל קיימות שהספירות שאף לומר מוכרחים ולכן 
שהוא בגלל רק זה הרי  העולם , בריאת לפני עוד הבורא

הזוהר. מדברי  כאן עד אותו. לברוא  עתיד
.úåîìåòä êøåöì ïä úåøéôñ øùòä ìëù åðééäå כלומר –

הוא הספירות  ענין שכל במוחש  רואים הזוהר מדברי 
הבורא של הגילוי על מדברים אם כי  העולמות , לצורך
יכול הגילוי הרי העולמות, האצלת לצורך שלא עצמו
וכל קץ. אין  ספירות – שונים אופנים מיני  בכל להיות
על שמדברים בגלל רק הוא  הספירות עשר מציאות
ההשערה על שמדברים למרות העולמות, שלצורך האור

הצמצום. לפני עדיין שזה כפי  העולמות  על

a"xrz opgz`e zyxt zay
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פנימיות  וחושים. כחות דוגמת בהם ויש בכלים. המתלבשים אורות – ספירות עשר
הארה  התפשטות רק שהם ושמיעה בראיה דוקא נמשך העליון התענוג

העליֹון Ó‚c‰Â‡ה) אדם ּבבחינת למעלה יּובן ז מּזה ¿«À¿»ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
ּבחינת  ׁשהם ּדאצילּות, ספירֹות ְְֲִִִֵֶֶֶַַעׂשר

אלּי' ּבפתח איתא ּדהּנה וכלים, הּוא ח אֹורֹות "אנּת : ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
כּו' ספירן עׂשר להֹון וקרינן ּתּקּונין עׂשר וכּמה ט ּדאּפיקת ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָ

ּכנׁשמתא  איהּו נביעּו וההּוא כּו' לּון ּתּקינת ְְְְִִִִִַַַָָּגּופין

ּבאדם י לגּופא" ּוכמֹו ּבהּכלים. מתלּבׁשים ּדהאֹורֹות , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָ
הּׂשכל  ּכח ּבהאברים, מתלּבׁשים הּכחֹות הּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלמּטה
חכמהּֿבינהּֿדעת  מּכחֹות ּכח וכל ׁשּבראׁש, ְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹּבּמח
מתלּבׁשים  ּומּדֹות מחין, ּדתלת ּפרטי ּבמח ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹֹמתלּבׁש
הראּיה  וכח לּמּדֹות, מׁשּכן מקֹום הּוא ּדהּלב ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹּבהּלב,
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בספירות.ז. מצטמצם אליהו.ח.אלוקות פתח במילים המתחילה בהקדמה זהר (לידי ט.בתיקוני שהוצאת הוא אתה
ספירות. עשר להם שקוראים "תכשיטין" עשר לגוף.י.גילוי) כנשמה היא ההיא והנביעה
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.åî
האור נושא והוא העולמות לצורך הפנימי  האור הפרק:

שבמלכות. והאור הזולת, ידי  על המתעוררות שבמידות
úðéçáá àáù éîéðô øåà úðéçáá àåä äæ ìë äðäå

,íéìëá úåùáìúäמעלה של השונות הדרגות  כל -
החודר  באור רק שייכות ובעולמות בספירות ומטה
התחלקות. של באופן  שבא הקו  אור שהוא בפנימיות,

åøå÷îå åùøùáãהפנימי האור  éðôìùשל óåñ ïéà øåàá
øéàäì àåä êåøá óåñ ïéà øåà øòéùù äî àåä íåöîöä

,ìåáâå äãî úðéçááבמאמרים באריכות שלמדנו  כפי
הגנוזות, הספירות עשר של ההשערה שזהו הקודמים
úåøéôñäå úåîìåòä ìëá äåùá åúøàä ïéà ïë ìòã
,'åë èåòéîå éåáéø úðéçáá äèîå äìòî åá ùéù åðééäå
העולמות, על השערה הוא  זה אור של שעניינו  כיון -
כן  על ומטה, מעלה של התחלקות  הוא  העולמות וגדר
של התחלקות בו יש בעולמות וחודר שמאיר האור

ומטה. מעלה
äèîå äìòî åá ùé àôåâ øåàäá íâåרק לא כלומר –

של התחלקות בו יש  עצמם  לעולמות  יורד האור כאשר
הצמצום שלפני  בהשערה במקורו גם אלא ומטה, מעלה 

ומטה מעלה  של התחלקות גופא בו øùòäיש ïéðò àåäå
,'åë ïúâéøãîå ïúåäîá äîä íé÷ìåçîù åáù úåøéôñ-

ספירות של התחלקות באור שיש עצמו  זה כלומר
שלמדנו  כפי  מזו  זו  שונות הן במהותן (שהספירות
ולא וכו ' מהבינה אחרת מהות היא שהחכמה באריכות
של התחלקות יש  אור), ומיעוט ריבוי  של בהבדל רק
שם מאוחדות הספירות שכל שלמדנו ואף ומטה . מעלה 
התחלקות בהעלם בהם יש  הרי  כאחד, שם  ונכללות
של התחלקות זה  באור שיש  גופא בזה ומטה מעלה 

ספירות. עשר
הוא מהם אחד שכל דיינים עשרה כשיש  לדוגמא וכמו
כאשר  הנה וכו', השגתו מבחינת אחרת ודרגה בבחינה

נראה זה  ביניהם, ודנים ומדברים  יחד יושבים הם
ללא דרגה באותה יחד כאחד כולם כאילו מבחוץ
ביניהם יש  יחד דיבורם בזמן גם באמת אך התחלקות ,
עשרה שהם גופא בזה  ומטה , מעלה  של התחלקות 

שונים. אנשים
íéàáåה לאחר הספירות úåùáìúäצמצוםעשר úðéçáá

úåùáìúä úðéçáá úåìéöàã úåøéôñ øùòã íéìëá
,øáã úåàéöî úðéçáá íéùòð äæ-éãé-ìòù ,éîéðô

úåøéôñ øùòäáåהאצילות עולם øúåéáשל øëéð
'åë íäáù äèîå äìòîã úå÷ìçúää úðéçááשהחכמה

סוף היא  והמלכות  האצילות, של הגילוי ראשית היא
שההתחלקות ולמרות  וכדומה . האצילות של הגילוי 
כלֿכך ניכר לא  ששם אלא  הצמצום לפני  גם קיימת

ביותר ניכר זה הרי  האצילות ובעולם äîעדיין , ïééò)
á"ì ÷øô ìéòì øàáúðù14.(
é÷î øåàä úðéçá íðîàó,עלמין כל הסובב גבול, הבלי

íåùî ,íéìëá úåùáìúä úðéçáá àá åðéàù àåä
àåä íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàá åøå÷îå åùøùáã

,ìåáâ éìá úðéçááå óåñ ïéà úðéçááù øåàäבחינת שזה
קץ, אין ïéòîùהספירות íöòä éåìéâ úðéçáá àåäå

.'åë íöòä אין ולכן  העולמות, על ההשערה  לצורך ולא 
ומטה. מעלה המקיף  באור

úåøåàä éùøùã æ"ë ÷øôå æ"è ÷øô ìéòì øàáúð äðäã
העולמות, על ההשערה – הממלא ïëשל íâ íä

íöòäá íéãçåéî– ממש ֿ סוף האין באור כלומר
קץ, אין åë'הספירות éá ãçåéîä éîù ïéðò åäæùשם -

בו  המיוחדים וגילוי שם זה אך גילוי , של ענין הוא
ממש.

ðëä ïéî ïäå.'åë ó- הטלית  את יש ציצית, במצוות -
וחכמים ממנה, הנמשכים החוטים  את ויש  עצמו, הבגד

להיות15למדו  צריכים שהם הציצית של החוטים בענין
מהבגד חלק לא הם שהחוטין למרות  כלומר כנף. מין
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שם:14. לשונו zefepbdוזה q"rdn eyxyc ewd xe`a `ed k"enke
envra q"`d xriyy dn `"k envr q"` xe`d df oi`y ,d"a q"`e`a
zpigaa d"d q"`e`a milelky enke ,'ek leabe dcn zpigaa xi`dl
mevnvd i"r mikynpy enk j` .'ek zeaxrzd zpigaae ixnbl zehiyt
n"n ,'ek d"n ila zpigaa md dfa mby mbd ,r"ta 'itq lk zeihxt zexitq
,'ek b"ege dpiae dnkg zpigaa dyrp oci lry milka yalzdl jxra d"d
ody dn oxewne oyxyay dlabdd zpiga dlbzn ozkynd seqac epiide
xi`dl dxrydd `ed zefepbd q"rd oipr zellkc zeidl ,'ek q"r zpiga
zexe`d zeyalzda dkyndd seqa dlbzn f"d ,'ek leabe dcn zpigaa
dkyndd seqa dlbzn epipr zizin`e xwir xac lkac rcepke) 'ek milka

d"d leabe dcn zpigaa xi`dl mzeid mr zefepbd q"rd dpdc .('ek `wec
zpigaa d"de) 'ek d"nevr q"`e`a micgeine milelk d"dy q"` zpigaa
l"zpynke b"lad q"`e` zpigaa zellkzdd cvn ode onvr cvn od q"`
mcew mevnvd xg` mdly zelbzd zpigaae ,('ek spk oin spkd oipra f"kt
dn epiide ,'ek zefepbd q"rday q"`d zpiga mda xi`n milka 'iyalzny
dlbzn milka ozeyalzda epiid ozkynd seqae .'ek d"n ila zpigaa ody
n"ne .'ek b"ege dpiae dnkg zpigaa ody dn epiide leabde dcnd zpiga

i"r `ed milkd zedn itk xac ze`ivne zedn zpigaa miyrpy dnmilkd
.'ek q"r zpigaa md onvr zexe`dy iptn edfy wx ,`wec

כ"ז.15. בפרק זה ענין בביאור הנסמן ראה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ואילו  מהטלית חלק ממש הוא  דהכנף ממש), (הטלית
הרי ֿ מקום מכל ממש, מהכנף אינן הציצית של החוטין
בנמשל כך כנף. מין  והם  בכנף ומאוחדים קשורים  הם
הקשר  שאופן  הסובב, ואור הממלא אור של ביחס  -
לאור  ביחס העולמות על (ההשערה בשורשו ביניהם
הממלא שאור שאף הצמצום ), שלפני עצמו איןֿסוף
מהסובב, נמשך הוא הרי  עצמו , בפני וענין כמגמה הוא

המ של באופן  לא  אלאאך ישירה, הארה  של שכיות
בה. הכלולה הארה

íå÷î-ìëî- ֿ סוף האין עם מאוחד שהוא למרות –éøä
äæä øåàäהגנוזות ספירות עשר øòéùùשל äî àåä

åá ùé øåàäù åäæå ,úåîìåòä úà øéàäì óåñ-ïéà øåà
úà øéàäì àåä øåàä úåììëã íåùî úåøéôñ øùò
úåðéçá íéëééù íðéà úåîìåòä àìåìå ,'åë úåîìåòä

,'åë ììë åìàäהיא הספירות  עשר של המציאות כל -
העולמות. לצורך

מה כביכול, הבורא אצל מגמות שתי  יש  כלומר,
גבול בלי הוא שהבורא וכיון עצמו , את מגלה שהבורא 
ולא קץ אין ספירות יש שלו  בגילוי  גם הרי  האמיתי ,
והיא הבורא אצל נוספת מגמה יש  אבל עשר, דוקא
בהם שרוצה  שהעולמות וכיון העולמות, על המחשבה
העולמות את להאיר המחשבה  הרי  גבול, בבחינת הם

כוחות. עשר של גדר גם בה יש
æ"ðø óã ñçðô úùøô àðîéäî àéòøá øäæá áåúëù åîëå

'á ãåîò: לשונו éðéîוזה ìëá íëç éø÷úà åäéàã
'åë úåîëç ומעיר החכמה), סוגי בכל חכם נקרא (הוא

בסוגריים: נ"ע íùהרבי  áùåçå)שם מונה  כלומר, -
úåøéôñבזוהר  øùòä ìëתבונות מיני בכל –"ומבין

ויועץ גבורות מיני  בכל וגבור  חסדים מיני  בכל וחסיד
מיני בכל ומלך צדקות מיני  בכל וצדיק עצות  מיני בכל

),מלכות "
שם: ìëáוממשיך àåä éø÷úà àîìò àøáã íãå÷ àìà

åàì éàã úåàøáäì ïéãéúò ååäã ïééøá íù ìò ïéâøã ïåðéà
,'åë íåçø éø÷úà éàîà àîìòã ïééøáקודם (אלא  -

שם על דרגות  אותן  בכל הוא נקרא  העולם שנברא
למה העולם נברא לא שאם לברוא, שעתיד הבריאה
של בשמות נקרא שהבורא זה כלומר כו'). רחום נקרא
שעתיד בגלל הוא העולם, שנברא לפני עוד הספירות
הוא הספירות ענין  כל שהרי  העולם, את  לברוא
וכדומה, הנבראים  על רחום  כמו לנבראים, התייחסות
אצל קיימות שהספירות שאף לומר מוכרחים ולכן 
שהוא בגלל רק זה הרי  העולם , בריאת לפני עוד הבורא

הזוהר. מדברי  כאן עד אותו. לברוא  עתיד
.úåîìåòä êøåöì ïä úåøéôñ øùòä ìëù åðééäå כלומר –

הוא הספירות  ענין שכל במוחש  רואים הזוהר מדברי 
הבורא של הגילוי על מדברים אם כי  העולמות , לצורך
יכול הגילוי הרי העולמות, האצלת לצורך שלא עצמו
וכל קץ. אין  ספירות – שונים אופנים מיני  בכל להיות
על שמדברים בגלל רק הוא  הספירות עשר מציאות
ההשערה על שמדברים למרות העולמות, שלצורך האור

הצמצום. לפני עדיין שזה כפי  העולמות  על

a"xrz opgz`e zyxt zay
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פנימיות  וחושים. כחות דוגמת בהם ויש בכלים. המתלבשים אורות – ספירות עשר
הארה  התפשטות רק שהם ושמיעה בראיה דוקא נמשך העליון התענוג

העליֹון Ó‚c‰Â‡ה) אדם ּבבחינת למעלה יּובן ז מּזה ¿«À¿»ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
ּבחינת  ׁשהם ּדאצילּות, ספירֹות ְְֲִִִֵֶֶֶַַעׂשר

אלּי' ּבפתח איתא ּדהּנה וכלים, הּוא ח אֹורֹות "אנּת : ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
כּו' ספירן עׂשר להֹון וקרינן ּתּקּונין עׂשר וכּמה ט ּדאּפיקת ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָ

ּכנׁשמתא  איהּו נביעּו וההּוא כּו' לּון ּתּקינת ְְְְִִִִִַַַָָּגּופין

ּבאדם י לגּופא" ּוכמֹו ּבהּכלים. מתלּבׁשים ּדהאֹורֹות , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָ
הּׂשכל  ּכח ּבהאברים, מתלּבׁשים הּכחֹות הּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלמּטה
חכמהּֿבינהּֿדעת  מּכחֹות ּכח וכל ׁשּבראׁש, ְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹּבּמח
מתלּבׁשים  ּומּדֹות מחין, ּדתלת ּפרטי ּבמח ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹֹמתלּבׁש
הראּיה  וכח לּמּדֹות, מׁשּכן מקֹום הּוא ּדהּלב ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹּבהּלב,
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בספירות.ז. מצטמצם אליהו.ח.אלוקות פתח במילים המתחילה בהקדמה זהר (לידי ט.בתיקוני שהוצאת הוא אתה
ספירות. עשר להם שקוראים "תכשיטין" עשר לגוף.י.גילוי) כנשמה היא ההיא והנביעה
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הּכחֹות  ּכל ּבׁשאר וכן ּברגל, והּלּו ּבאזן ּוׁשמיעה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבעין
ּתרי"ג  ּכל ּכי עד ּפרטי, ּבאבר מתלּבׁש ּפרטי ּכח ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּנה
ּכמֹו הּנה ּפרטים, ּכלים ּתרי"ג להם יׁש הּנה הּנפׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכחֹות
ּכלים  ּבבחינת מתלּבׁשים הן ּדאצילּות, ּבהאֹורֹות הּוא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָכן
ׁשמיעה  ּדראּיה החּוׁשים ּבחינת ּדגמת ׁשם ויׁש ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָֻּדאצילּות
ּכחֹות  יׁש הרי האדם ׁשּבנפׁש ּדכׁשם והינּו ודּבּור, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹריח
ּכחֹות  ׁשּיׁש ּבאצילּות הּוא כן ּכמֹו הּנה ְְֲִִִֵֵֵֶָֹוחּוׁשים,
מהּות  מאיר ּדאצילּות ספירֹות ּדעׂשר ּדבכלים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַוחּוׁשים,
ּבחינת  רק הּוא ּדאצילּות האֹור ּדכללּות היֹות ועם ְְְֱֲִִִִַַַָָָהאֹור,
מאיר  ההארה מהּות הרי מּכלֿמקֹום הּקו, ֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהארת
ׁשהן  ּוׁשמיעה ראּיה ּבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבהּכלים,
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לבד, הבלים ּבחינת הן החּוׁשים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָּבחינת
ּבחינת  ׁשהן קּדמֹון' ּד'אדם הבלים ּבענין חּיים' ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּב'עץ

לבד. הארה התּפּׁשטּות ּבחינת ׁשהן כּו' ּפׁשּוטה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָאחדּות
עליֹון  אֹור ּגּלּוי יׁש הרי ּדוקא ּבזה הּנה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּומּכלֿמקֹום
רק  הּוא ּבהּכלים הּמתלּבׁש האֹור ּבחינת ּדהּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָיֹותר,
מאיר  אינֹו האֹור ּדפנימּיּות האֹור, חיצֹונּיּות ְְִִִִִִִֵֵַָָּבחינת
ּבחינת  ורק מהּכלים, ונעלם מסּתר והּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֻּבהּכלים

הּמתל  הּוא האֹור וכלֿׁשּכן חיצֹונּיּות ּבהּכלים, ּבׁש ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ּדאזן  ּובהבלים ּבהּכלים מאיר ׁשאינֹו הענג ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּדפנימּיּות
ּתענּוג  ּפנימּיּות ּבחינת נמׁש ּדוקא ּבזה הּנה ּפה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹחטם
זה  הּנה ּתענּוג, הּוא החכמה ּדעצמּות היֹות ועם ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָהעליֹון,

ּדעּתיקא  סתימאה עּלאה חכמה ּבבחינת יא ּבחינת אבל , ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָָ
אזן  ּובבחינת הּתענּוג, עצמּות ּבחינת מאיר אינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַֹהּכלים
התּפּׁשטּות  ׁשּזהּו ּוׁשמיעה ראּיה ּבבחינת ּכמֹו ּפה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹחטם
הּתענּוג. ּפנימּיּות מּבחינת נמׁש ּדוקא ּבזה הּנה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהארה,
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וישמח  ישראל, לכלל ישועה השי"ת ישלח
צדק, גואל ידי על שלימה בגאולה השבורים לבותינו
המדינות  בכל ישראל בני כל לעצמם שמאחלים כפי

צדקנו. משיח לביאת עינים בכליון ומחכים
פי  על מאוד גדולה היא ישראל, בני של הברכה
בודאי  היא ישראל כלל של הברכה ובפרט התורה,

השי"ת. אצל מאוד ויקרה גדולה ובודאי
עם  יחד מספיקה. לא עדיין כשלעצמה ברכה אך,

ממש. בפועל עבודה להיות צריכה הברכה

* * *

מנחם  בחודש במריענבאד, הקיץ מטיולי באחד
דו"ח  לו מסרתי אבי, עם כשטיילתי תרס"ח, אב
בקשר  בפטרבורג לבצע עלי שהוטלה הכלל מעבודת

סטוליפין  שתיכנן יהודיות 25לגזירות משפחות לגרש
ויישובים. עיירות 212מ

אני  כעת לאבי: אמרתי הדו"ח מסירת כשסיימתי
לטובת  יתבצע שהכל השי"ת שיתן ברכה, מבקש
איבוד  בסכנת הנתונות הנפשות אלף עשרה שתים

וקיומם. בתיהם
שעשית  כזו מאומצת עבודה אחרי אבי: לי עונה
בחוגי  הגדולה ההשפעה בעלי ידי על לטובתם ב"ה

לעזור. יכולה וברכה לברכה, זקוקים המלוכה,

עבודה  שישנה במקום שורה  אבי אמר  ברכה
בפועל.

הסתות  ל"ע כשהחלו תרל"ט, בשנת זה היה
ברוסיה. הפוגרומים

פעמים  מספר אז נסע  מהר"ש אדמו"ר  אבי
שיפסיקו  לו הבטיחו שונים מלוכה ובחוגי לפטרבורג,

ההסתות. את
בקיובניעזין, הפוגרום תר"מ בשנת שפרץ לאחר
מיד  נסע לארץ, בחוץ הקצר מביקורו אבי וכשחזר
ברטנסון  יאזעף הפרופסור ובאמצעות לפטרבורג,

הפנים. שר אצל נתקבל
הפוגרומית  מהרוח מאוד ממורמר היה אבי
שהממשלה  הבטחתו על לשר והעיר אז, ששררה
כלפי  כזו שהנהגה לשר והבהיר ההסתות, את תפסיק

לארץ. בחוץ גדול רעש תעורר היהודים
כו  היטב יודע שהוא ענה, של השר הרב  חם

כך  עם יחד אבל לארץ, בחוץ הקפיטליסטים היהודים
כלפי  לארץ חוץ יהודי של הרחוק יחסם יודע הוא

הרבנים. כלפי וביחוד רוסיה יהודי
שלפי  וציין השר, דברי על נמרצות מחה אבי
את  מכיר השר אין השר, דברי את הבנתו

שלהם. האחים ואהבת היהודית הפסיכולוגיה
מאותם  רבים מכתבים מגיעים  אבי אמר  אלי
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לארץ  בחוץ ההשפעה בעלי יהודים קפיטליסטים
העצובות  לידיעות להתיחס עליהם כיצד השואלים
ומה  שם, היהודים מצב אודות מרוסיה המגיעות
של  ורכושם חייהם את להבטיח כדי לעשות עליהם

ברוסיה. היהודים
עניתם? ומה מאוד): מרוגז (בקול השר

שאשמע  עד להם, מלענות עדיין אני נמנע אבי:
בענין. השתדלותי על הממשלה תשובת

מאיימים  אתם האם מליובאוויטש! הרבי השר:
שבחוץ  הקפיטליסטים ביהודים רוסיה ממשלת על

לארץ?
כאיום, הדברים את לקבל צריך השר אין אבי:
ביותר, רצינית כבעובדה בכך להתחשב עליו אלא
שכן  בכך, יתמכו יהודיים לא רבים קפיטליסטים שגם
כלפי  בחריפות להגיב מוכרחה הכללית האנושות

כאלה. ברבריים מעשים
עם  בשיתוף מליובאוויטש הרבי האם השר:
ברוסיה? מהפכה יעוררו לארץ מחוץ הקפיטליסטים
הרוסית  המלוכה הזמן במשך תביא לכך אבי:

המוזנחת. הביורקרטית בהנהגתה
המלון  בבית כאסיר אבי ישב ערב  מאותו
למשך  פרוספקט, שבזאבאלקאנסקי סעראפינסקי
השר  אצל ביקר השלישי, ביום כששחררוהו יומיים.
שבמשך  לו וענו השתדלותו, על תשובה לקבל כדי

תשובה. יקבל שבועיים
בי"ב  אתה נולדת מפטרבורג, אבי אז כשחזר
רוח  במצב אבי היה מילה ברית לסעודת תמוז.
והרבה  סיפורים סיפר חסידות, ואמר מאוד מרומם

בניגונים.
את  ושר במחשבות אבי התעמק הסעודה, בסוף
הנוכחים  כל הבבות. ארבע בן הזקן רבנו של ניגונו
הניגון. את אבי שר בו המרירי הגעגועים מקול נחרדו
ופניו  במחשבות, שקוע יושב נשאר לנגן, בסיימו

ב  רציניות יותר.היו
לספר: החל ואבי מה, זמן עבר

אדמו"ר  שאבי הכלל בעניני לעסוק כשהתחלתי
להצלחה  ברכתו את בקשתי בהם, עסק צדק" ה"צמח

בעבודתי.
הנחרשת  שדה גשם. כמו היא ברכה לי: ענה אבי
שהגשם  כדי לצמוח. מתחיל הגשם לאחר הנה ונזרעת
ולזרוע. לחרוש בתחילה צריכים הטובה פעולתו יפעל

עוזרת  הכלל, לטובת שצריך מה עושה כשאדם
בעבודה. הצלחה שתהיה הברכה

 מוהר"ש אדמו"ר אבי, אמר  ישראל כלל
לרחמים, אנו וזקוקים צרה, בעת נמצא במדינתנו

ישועתו. את לנו וישלח עלינו השי"ת שירחם
לעשות  הניתן כל את עשיתי השי"ת בעזרת
לגשם, צריכים כעת וזרעתי, חרשתי הכלל, לטובת

ישועות. מצמיח שיהיה השי"ת לברכת כלומר
אבי  של השתדלותו השם ברוך הצליחה למעשה,
שלתקופה  מרובה תועלת והביאה הכלל בעניני אז

לגמרי. הרוחות שקטו מסויימת

* * *

היא  גדולה מה שידעו לספר, שרציתי מה זה
שלברכה  לדעת ההכרח מן כך עם יחד אך, הברכה.

ממש. בפועל לעבודה זקוקים
בסברם  בלבד, בברכה שיוצאים כאלה יש
האנשים  מאותם הם ברוח, או בגשם מצבם שמפאת

ממש. בפועל לעשות יכולים שאינם
וצריך  לעשות יכול אחד כל גדולה. טעות זו אך,

לעשות.
הדת. מיסודי מסויימים יסודות הם ובטחון אמונה
המרה  הגלות את ישראל בני יעברו ובבטחון באמונה

צדק. גואל משיח פני נקבל ואנחנו
אך  ביותר, הגדולות מהמצות הם ובטחון אמונה
הזולת  את ואילו עצמו. לאדם באשר הוא זה כל

ממש. בפועל לעזור מוכרחים
בני  הדברים: משלושת באחד טוב לא כשלמישהו
עם  ויחד לו מגיע שזה בה' להאמין עליו ומזוני, חיי
שיש  ככל לו. שיעזור בה' בטחון לו להיות צריך כך

יותר. גדולה המצוה ובטחון אמונה יותר לאדם
ואילו  לעצמו, האדם כלפי אמור זה כל ברם,
באחד  והמר הקשה מצבו על ומספר בא כשהזולת
לעזור  ההכרח מן ומזוני, חיי בני, הדברים משלושת
ולנחם  לו, לעזור יכולים שרק במה ממשי, בדבר לו

ובטחונו. אמונתו את ולחזק
ועונים  לזולת, ממשית טוב שום עושים כשלא אך,
לו  העזרה מתן באי יש בה', בטחון לו שיהיה לו

גדולה. עבירה משום
לעזור  להתאמץ העני, ואף העשיר אחד, כל על
שתהיה  ממשי, בדבר גם אלא בברכה, רק לא לזולת

לחול. מה על לברכה
wxei eip ,z"y mixet zcerqa
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הּכחֹות  ּכל ּבׁשאר וכן ּברגל, והּלּו ּבאזן ּוׁשמיעה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבעין
ּתרי"ג  ּכל ּכי עד ּפרטי, ּבאבר מתלּבׁש ּפרטי ּכח ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּנה
ּכמֹו הּנה ּפרטים, ּכלים ּתרי"ג להם יׁש הּנה הּנפׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכחֹות
ּכלים  ּבבחינת מתלּבׁשים הן ּדאצילּות, ּבהאֹורֹות הּוא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָכן
ׁשמיעה  ּדראּיה החּוׁשים ּבחינת ּדגמת ׁשם ויׁש ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָֻּדאצילּות
ּכחֹות  יׁש הרי האדם ׁשּבנפׁש ּדכׁשם והינּו ודּבּור, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹריח
ּכחֹות  ׁשּיׁש ּבאצילּות הּוא כן ּכמֹו הּנה ְְֲִִִֵֵֵֶָֹוחּוׁשים,
מהּות  מאיר ּדאצילּות ספירֹות ּדעׂשר ּדבכלים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַוחּוׁשים,
ּבחינת  רק הּוא ּדאצילּות האֹור ּדכללּות היֹות ועם ְְְֱֲִִִִַַַָָָהאֹור,
מאיר  ההארה מהּות הרי מּכלֿמקֹום הּקו, ֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהארת
ׁשהן  ּוׁשמיעה ראּיה ּבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבהּכלים,
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לבד, הבלים ּבחינת הן החּוׁשים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָּבחינת
ּבחינת  ׁשהן קּדמֹון' ּד'אדם הבלים ּבענין חּיים' ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּב'עץ

לבד. הארה התּפּׁשטּות ּבחינת ׁשהן כּו' ּפׁשּוטה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָאחדּות
עליֹון  אֹור ּגּלּוי יׁש הרי ּדוקא ּבזה הּנה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּומּכלֿמקֹום
רק  הּוא ּבהּכלים הּמתלּבׁש האֹור ּבחינת ּדהּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָיֹותר,
מאיר  אינֹו האֹור ּדפנימּיּות האֹור, חיצֹונּיּות ְְִִִִִִִֵֵַָָּבחינת
ּבחינת  ורק מהּכלים, ונעלם מסּתר והּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֻּבהּכלים

הּמתל  הּוא האֹור וכלֿׁשּכן חיצֹונּיּות ּבהּכלים, ּבׁש ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ּדאזן  ּובהבלים ּבהּכלים מאיר ׁשאינֹו הענג ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּדפנימּיּות
ּתענּוג  ּפנימּיּות ּבחינת נמׁש ּדוקא ּבזה הּנה ּפה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹחטם
זה  הּנה ּתענּוג, הּוא החכמה ּדעצמּות היֹות ועם ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָהעליֹון,

ּדעּתיקא  סתימאה עּלאה חכמה ּבבחינת יא ּבחינת אבל , ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָָ
אזן  ּובבחינת הּתענּוג, עצמּות ּבחינת מאיר אינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַֹהּכלים
התּפּׁשטּות  ׁשּזהּו ּוׁשמיעה ראּיה ּבבחינת ּכמֹו ּפה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹחטם
הּתענּוג. ּפנימּיּות מּבחינת נמׁש ּדוקא ּבזה הּנה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהארה,
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וישמח  ישראל, לכלל ישועה השי"ת ישלח
צדק, גואל ידי על שלימה בגאולה השבורים לבותינו
המדינות  בכל ישראל בני כל לעצמם שמאחלים כפי

צדקנו. משיח לביאת עינים בכליון ומחכים
פי  על מאוד גדולה היא ישראל, בני של הברכה
בודאי  היא ישראל כלל של הברכה ובפרט התורה,

השי"ת. אצל מאוד ויקרה גדולה ובודאי
עם  יחד מספיקה. לא עדיין כשלעצמה ברכה אך,

ממש. בפועל עבודה להיות צריכה הברכה

* * *

מנחם  בחודש במריענבאד, הקיץ מטיולי באחד
דו"ח  לו מסרתי אבי, עם כשטיילתי תרס"ח, אב
בקשר  בפטרבורג לבצע עלי שהוטלה הכלל מעבודת

סטוליפין  שתיכנן יהודיות 25לגזירות משפחות לגרש
ויישובים. עיירות 212מ

אני  כעת לאבי: אמרתי הדו"ח מסירת כשסיימתי
לטובת  יתבצע שהכל השי"ת שיתן ברכה, מבקש
איבוד  בסכנת הנתונות הנפשות אלף עשרה שתים

וקיומם. בתיהם
שעשית  כזו מאומצת עבודה אחרי אבי: לי עונה
בחוגי  הגדולה ההשפעה בעלי ידי על לטובתם ב"ה

לעזור. יכולה וברכה לברכה, זקוקים המלוכה,

עבודה  שישנה במקום שורה  אבי אמר  ברכה
בפועל.

הסתות  ל"ע כשהחלו תרל"ט, בשנת זה היה
ברוסיה. הפוגרומים

פעמים  מספר אז נסע  מהר"ש אדמו"ר  אבי
שיפסיקו  לו הבטיחו שונים מלוכה ובחוגי לפטרבורג,

ההסתות. את
בקיובניעזין, הפוגרום תר"מ בשנת שפרץ לאחר
מיד  נסע לארץ, בחוץ הקצר מביקורו אבי וכשחזר
ברטנסון  יאזעף הפרופסור ובאמצעות לפטרבורג,

הפנים. שר אצל נתקבל
הפוגרומית  מהרוח מאוד ממורמר היה אבי
שהממשלה  הבטחתו על לשר והעיר אז, ששררה
כלפי  כזו שהנהגה לשר והבהיר ההסתות, את תפסיק

לארץ. בחוץ גדול רעש תעורר היהודים
כו  היטב יודע שהוא ענה, של השר הרב  חם

כך  עם יחד אבל לארץ, בחוץ הקפיטליסטים היהודים
כלפי  לארץ חוץ יהודי של הרחוק יחסם יודע הוא

הרבנים. כלפי וביחוד רוסיה יהודי
שלפי  וציין השר, דברי על נמרצות מחה אבי
את  מכיר השר אין השר, דברי את הבנתו

שלהם. האחים ואהבת היהודית הפסיכולוגיה
מאותם  רבים מכתבים מגיעים  אבי אמר  אלי
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לארץ  בחוץ ההשפעה בעלי יהודים קפיטליסטים
העצובות  לידיעות להתיחס עליהם כיצד השואלים
ומה  שם, היהודים מצב אודות מרוסיה המגיעות
של  ורכושם חייהם את להבטיח כדי לעשות עליהם

ברוסיה. היהודים
עניתם? ומה מאוד): מרוגז (בקול השר

שאשמע  עד להם, מלענות עדיין אני נמנע אבי:
בענין. השתדלותי על הממשלה תשובת

מאיימים  אתם האם מליובאוויטש! הרבי השר:
שבחוץ  הקפיטליסטים ביהודים רוסיה ממשלת על

לארץ?
כאיום, הדברים את לקבל צריך השר אין אבי:
ביותר, רצינית כבעובדה בכך להתחשב עליו אלא
שכן  בכך, יתמכו יהודיים לא רבים קפיטליסטים שגם
כלפי  בחריפות להגיב מוכרחה הכללית האנושות

כאלה. ברבריים מעשים
עם  בשיתוף מליובאוויטש הרבי האם השר:
ברוסיה? מהפכה יעוררו לארץ מחוץ הקפיטליסטים
הרוסית  המלוכה הזמן במשך תביא לכך אבי:

המוזנחת. הביורקרטית בהנהגתה
המלון  בבית כאסיר אבי ישב ערב  מאותו
למשך  פרוספקט, שבזאבאלקאנסקי סעראפינסקי
השר  אצל ביקר השלישי, ביום כששחררוהו יומיים.
שבמשך  לו וענו השתדלותו, על תשובה לקבל כדי

תשובה. יקבל שבועיים
בי"ב  אתה נולדת מפטרבורג, אבי אז כשחזר
רוח  במצב אבי היה מילה ברית לסעודת תמוז.
והרבה  סיפורים סיפר חסידות, ואמר מאוד מרומם

בניגונים.
את  ושר במחשבות אבי התעמק הסעודה, בסוף
הנוכחים  כל הבבות. ארבע בן הזקן רבנו של ניגונו
הניגון. את אבי שר בו המרירי הגעגועים מקול נחרדו
ופניו  במחשבות, שקוע יושב נשאר לנגן, בסיימו

ב  רציניות יותר.היו
לספר: החל ואבי מה, זמן עבר

אדמו"ר  שאבי הכלל בעניני לעסוק כשהתחלתי
להצלחה  ברכתו את בקשתי בהם, עסק צדק" ה"צמח

בעבודתי.
הנחרשת  שדה גשם. כמו היא ברכה לי: ענה אבי
שהגשם  כדי לצמוח. מתחיל הגשם לאחר הנה ונזרעת
ולזרוע. לחרוש בתחילה צריכים הטובה פעולתו יפעל

עוזרת  הכלל, לטובת שצריך מה עושה כשאדם
בעבודה. הצלחה שתהיה הברכה

 מוהר"ש אדמו"ר אבי, אמר  ישראל כלל
לרחמים, אנו וזקוקים צרה, בעת נמצא במדינתנו

ישועתו. את לנו וישלח עלינו השי"ת שירחם
לעשות  הניתן כל את עשיתי השי"ת בעזרת
לגשם, צריכים כעת וזרעתי, חרשתי הכלל, לטובת

ישועות. מצמיח שיהיה השי"ת לברכת כלומר
אבי  של השתדלותו השם ברוך הצליחה למעשה,
שלתקופה  מרובה תועלת והביאה הכלל בעניני אז

לגמרי. הרוחות שקטו מסויימת

* * *

היא  גדולה מה שידעו לספר, שרציתי מה זה
שלברכה  לדעת ההכרח מן כך עם יחד אך, הברכה.

ממש. בפועל לעבודה זקוקים
בסברם  בלבד, בברכה שיוצאים כאלה יש
האנשים  מאותם הם ברוח, או בגשם מצבם שמפאת

ממש. בפועל לעשות יכולים שאינם
וצריך  לעשות יכול אחד כל גדולה. טעות זו אך,

לעשות.
הדת. מיסודי מסויימים יסודות הם ובטחון אמונה
המרה  הגלות את ישראל בני יעברו ובבטחון באמונה

צדק. גואל משיח פני נקבל ואנחנו
אך  ביותר, הגדולות מהמצות הם ובטחון אמונה
הזולת  את ואילו עצמו. לאדם באשר הוא זה כל

ממש. בפועל לעזור מוכרחים
בני  הדברים: משלושת באחד טוב לא כשלמישהו
עם  ויחד לו מגיע שזה בה' להאמין עליו ומזוני, חיי
שיש  ככל לו. שיעזור בה' בטחון לו להיות צריך כך

יותר. גדולה המצוה ובטחון אמונה יותר לאדם
ואילו  לעצמו, האדם כלפי אמור זה כל ברם,
באחד  והמר הקשה מצבו על ומספר בא כשהזולת
לעזור  ההכרח מן ומזוני, חיי בני, הדברים משלושת
ולנחם  לו, לעזור יכולים שרק במה ממשי, בדבר לו

ובטחונו. אמונתו את ולחזק
ועונים  לזולת, ממשית טוב שום עושים כשלא אך,
לו  העזרה מתן באי יש בה', בטחון לו שיהיה לו

גדולה. עבירה משום
לעזור  להתאמץ העני, ואף העשיר אחד, כל על
שתהיה  ממשי, בדבר גם אלא בברכה, רק לא לזולת

לחול. מה על לברכה
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בירושלים".1הגמרא וסיים במקדש "פתח - מקשה

מכך ואולם במקדש". אחרנייתא תרתי "איכא ומתרצת

בירושלים שאירעו הנסים שני את כוללת בכלֿזאת שהמשנה

בביתֿ לאבותינו ש"נעשו הנסים עשרת רשימת בתוך

נחש הזיק ("לא אלה שני שגם לומר מוכרחים במקדש",

החלו המקום") לי צר לחבירו אדם אמר "ולא ועקרב",

ירושלים: לכל התפשטו ומשם בביתֿהמקדש

שתהיה - היתה הזיקו לא ועקרב שנחש לכך הסיבה

הנס היה צריך זו מסיבה קרבן. המקריב לאדם הנפש מנוחת

בזמן האדם שהה שם שכן ירושלים, רחבי בכל להתרחש

אכילתו. ובעת הקרבן הקרבת

המקום". לי צר לחבירו אדם אמר "שלא בנס גם זה כעין

שהרי בירושלים, לינה מחייבת הקרבן שהקרבת מכיון

בעזרה ללון שכל2איֿאפשר - מיוחד נס להתרחש היה צריך ,

דוחק בלא ללון יוכלו קורבנותיהם את שהקריבו מי

.3בירושלים

בין האלה, הנסים שני בפרטי הבדל היה זאת ובכל

לירושלים: ביתֿהמקדש

יתכן כי אף ועקרב", נחש הזיק ש"לא הנס היה בירושלים

היו לא כלל בביתֿהמקדש ואילו ועקרב"; "נחש שם שהיו

במשנתנו שנאמר ממה הוא קלֿוחומר שהלא ועקרב", "נחש

נרא של"ולא מציאותו אם ומה - המטבחים" בבית זבוב ה

ועקרב נחש של מציאותם ביתֿהמקדש, בקדושת פוגמת זבוב

עלֿאחתֿכמהֿוכמה!

שאלין המקום לי צר אדם אמר ש"לא השני בנס גם

אך לכולם, צר המקום היה שבפועל לומר יתכן - בירושלים"

בענינים עסוקים היותם מסיבת (וזאת מורגש, היה לא הדבר

"לא איש בפועל ולכן זהאמררוחניים) לעומת זאת. "

עצמו המקום יותר: עוד גדול היה הנס עצמו בביתֿהמקדש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים - מרווח היה אכן

(1914 עמ' ד, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

דוקא, אלה חיים בעלי שני המציינת המשנה דברי בביאור

(עלֿפי לומר יש - הזיקו לא החיות שאר גם שלבטח אף

הענינים): פנימיות

ערכיֿהכנויים [כנרמז4בספר חם ארסו שהנחש כתוב

הכתוב ארסו5בלשון העקרב ואילו השרפים"] "הנחשים -

.6קר

של אופנים שני מייצגים והעקרב הנחש האדם בעבודת

לקדושה: התנגדות

העולם בעניני וההתלהבות החמימות היינו - שרף" "נחש

ההתלהבות את להפוך - תקנה יש לכך ואולם ותאוותיו.

אש. כרשפי ה' אהבת לקדושה,

זו הנהגה ה'. בעבודת קרירות ענינו - קר" ארסו "עקרב

להפך סימן היא הקרירות כי הנחש, משל יותר אף גרועה

החיים.

בגמרא שנאמר מה יובן זה העומד7עלֿפי אדם על

יפסיק; לא עקבו על כרוך "נחש שמונהֿעשרה, בתפילת

בתפילה עומד יהודי כאשר יפסיק". - עקבו על כרוך עקרב

את להפסיק לו אין העולם, לעניני חמימות בו אוחזת ולפתע

הוא יכול שבו, והחמימות החיות עם סוףֿסוף שכן תפילתו

קדושה. לעניני ההתלהבות את להפוך

קרירות, בו אוחזת ולפתע בתפילה הוא עומד כאשר אבל

לא שעדיין כלומר בלבד, ב"עקבו" נאחזת זו אם גם הנה

כי תפילתו. את להפסיק עליו - ולבו מוחו על השפיעה

אות מצבו זהו ואם החיים להפך סימן (כאמור) היא קרירות

עבו סדר שכל ולהתחילהוא לשנותו ועליו כדבעי אינו דתו

הבאה והתלהבות חיות מתוך עבודה אחר; עבודה סדר

דחיי. אילנא - התורה פנימיות מלימוד כתוצאה

היראה" "שלימות בירושלים, שהיה הנס אפוא לא8זהו -

לא וכלֿשכן עולם בעניני לחמימות נתינתֿמקום בה היה

לקרירות.

לקוטיֿשיחות חוקתֿבלק, פרשת - תשל"ו קודש (שיחות

(372 עמ' ב, כרך

א.1) כא, א).2)יומא כה, (יומא בעזרה" ישיבה ש"אין מהדין היא וחומר קל מהנס3)שהרי כתוצאה נפעל זה שנס לומר, ויש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים בביתֿהמקדש, נחש.4)שאירע ו.5)מערכת כא, חמה6)חוקת "אלמלא ב נח, ברכות ראה

וכו"'. כסיל ב.7)של ל, י.8)ברכות נו, רבה בראשית

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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תרפ"ז] אייר [כ'

ב"ה 

הנדיב  רוממות כבוד מעלת הוד אל

כלל  לטובת פעולותיו בכביר הנודע

מר  האדון פזוריהם, ארצות בכל ישראל

וארבורג  למשפחת יחי' פעליקס

נעלה, מאד אדון

נפשם  מסרו אשר קדושים אבות כסא נוחל בתור אנכי

וחמשים  וכמאה ובגשם, ברוח ישראל כלל לטובת הט'

קדושת  עוז בתעצומות סבא ישראל דגל החזיקו שנה

וכעומד  פעולתן, בכביר תבל מרחבי בכל הנודעים אומן,

יראי  מישראל גדול חלק עדת והנהגת כלכלת בראש

ביחוד, מעלתו כבוד אל לפנות לחובה מצאתי אלקים,

ועד  בשם בכתובים היום שמסרנו החומר כל על נוסף

הללו. הקצרים בדברים הרבנים,

אחיך  דמי קול שועת אל נכבד, אדון ושמע הסכת

הנכבדים  האדונים חבריך, כבוד ואל אליך, הצועקים

מנדינו  שונאינו אחינו יד מתגרת נא הצילונו לאמר:

ותנו  יעקב, גאון ולעקור ישראל שם להכחיד עלינו הקמים

בנו. נשמתנו בעוד עזרה יד לנו

ידי  על השלוחה בהרצאתי אמרתי דברים שלשה

הדזו[י]נט  אסיפת אל יחי' ראזין ד"ר האדון מעלת

הדרוש  אודות 1925 סע[פ]ט[מ]בר 18 בפיהלאדעלפיא,

יד  ומלאכת אומנות בהפצת העזרה אודות התורה, ללימוד

בהקולוניות. הדת מוסדות ואודות פה אחב"י בין

וכבר  אסיפה באותה אושרו הללו הדברים שלשת

מסוימת. במידה אלו בענינים העבודה התחילה

זירוז  את יביא במדינתנו אדוני של שביקורו תקותי

בזכרון  חרוט יהיה ושמו והרחבתם האלו העבודות

לעולם. מדינתנו

ובברכה. בכבוד

חתי"ק.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שאול ישכר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מר"ח תמוז.

ובעת רצון יזכירוהו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע להמצטרך להם, ויהי רצון שיבשר טוב בזה.

בתר  וגופא  ישראל,  נשיא  כ"ק מו"ח אדמו"ר  הגאולה של  אנו בחדש  נמצאים  ובפרט שהרי 

רישא אזיל.

בברכה לבשו"ט בטוב הנראה והנגלה.

)לאחרי  שאדם הוא רביעי  כ"פ  במש"כ עוה"פ בדעת זח"ב )קיח, א-ב( - כ"כ שמדחשיב שם 

הבער( והוא "סיומא דלהון" - של השור והבור והמבעה וההבער - מוכח דלא זהו מבעה. אלא דקאי 

על המשנה שלאחרי המשנה הנ"ל ד' אבות כו'. - דרך אגב כהנ"ל אינו שייך לענין כותב ס' הזהר כאן 

שהוא מדברי רע"מ.
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ycew zegiyn zecewp

בירושלים".1הגמרא וסיים במקדש "פתח - מקשה

מכך ואולם במקדש". אחרנייתא תרתי "איכא ומתרצת

בירושלים שאירעו הנסים שני את כוללת בכלֿזאת שהמשנה

בביתֿ לאבותינו ש"נעשו הנסים עשרת רשימת בתוך

נחש הזיק ("לא אלה שני שגם לומר מוכרחים במקדש",

החלו המקום") לי צר לחבירו אדם אמר "ולא ועקרב",

ירושלים: לכל התפשטו ומשם בביתֿהמקדש

שתהיה - היתה הזיקו לא ועקרב שנחש לכך הסיבה

הנס היה צריך זו מסיבה קרבן. המקריב לאדם הנפש מנוחת

בזמן האדם שהה שם שכן ירושלים, רחבי בכל להתרחש

אכילתו. ובעת הקרבן הקרבת

המקום". לי צר לחבירו אדם אמר "שלא בנס גם זה כעין

שהרי בירושלים, לינה מחייבת הקרבן שהקרבת מכיון

בעזרה ללון שכל2איֿאפשר - מיוחד נס להתרחש היה צריך ,

דוחק בלא ללון יוכלו קורבנותיהם את שהקריבו מי

.3בירושלים

בין האלה, הנסים שני בפרטי הבדל היה זאת ובכל

לירושלים: ביתֿהמקדש

יתכן כי אף ועקרב", נחש הזיק ש"לא הנס היה בירושלים

היו לא כלל בביתֿהמקדש ואילו ועקרב"; "נחש שם שהיו

במשנתנו שנאמר ממה הוא קלֿוחומר שהלא ועקרב", "נחש

נרא של"ולא מציאותו אם ומה - המטבחים" בבית זבוב ה

ועקרב נחש של מציאותם ביתֿהמקדש, בקדושת פוגמת זבוב

עלֿאחתֿכמהֿוכמה!

שאלין המקום לי צר אדם אמר ש"לא השני בנס גם

אך לכולם, צר המקום היה שבפועל לומר יתכן - בירושלים"

בענינים עסוקים היותם מסיבת (וזאת מורגש, היה לא הדבר

"לא איש בפועל ולכן זהאמררוחניים) לעומת זאת. "

עצמו המקום יותר: עוד גדול היה הנס עצמו בביתֿהמקדש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים - מרווח היה אכן

(1914 עמ' ד, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

דוקא, אלה חיים בעלי שני המציינת המשנה דברי בביאור

(עלֿפי לומר יש - הזיקו לא החיות שאר גם שלבטח אף

הענינים): פנימיות

ערכיֿהכנויים [כנרמז4בספר חם ארסו שהנחש כתוב

הכתוב ארסו5בלשון העקרב ואילו השרפים"] "הנחשים -

.6קר

של אופנים שני מייצגים והעקרב הנחש האדם בעבודת

לקדושה: התנגדות

העולם בעניני וההתלהבות החמימות היינו - שרף" "נחש

ההתלהבות את להפוך - תקנה יש לכך ואולם ותאוותיו.

אש. כרשפי ה' אהבת לקדושה,

זו הנהגה ה'. בעבודת קרירות ענינו - קר" ארסו "עקרב

להפך סימן היא הקרירות כי הנחש, משל יותר אף גרועה

החיים.

בגמרא שנאמר מה יובן זה העומד7עלֿפי אדם על

יפסיק; לא עקבו על כרוך "נחש שמונהֿעשרה, בתפילת

בתפילה עומד יהודי כאשר יפסיק". - עקבו על כרוך עקרב

את להפסיק לו אין העולם, לעניני חמימות בו אוחזת ולפתע

הוא יכול שבו, והחמימות החיות עם סוףֿסוף שכן תפילתו

קדושה. לעניני ההתלהבות את להפוך

קרירות, בו אוחזת ולפתע בתפילה הוא עומד כאשר אבל

לא שעדיין כלומר בלבד, ב"עקבו" נאחזת זו אם גם הנה

כי תפילתו. את להפסיק עליו - ולבו מוחו על השפיעה

אות מצבו זהו ואם החיים להפך סימן (כאמור) היא קרירות

עבו סדר שכל ולהתחילהוא לשנותו ועליו כדבעי אינו דתו

הבאה והתלהבות חיות מתוך עבודה אחר; עבודה סדר

דחיי. אילנא - התורה פנימיות מלימוד כתוצאה

היראה" "שלימות בירושלים, שהיה הנס אפוא לא8זהו -

לא וכלֿשכן עולם בעניני לחמימות נתינתֿמקום בה היה

לקרירות.

לקוטיֿשיחות חוקתֿבלק, פרשת - תשל"ו קודש (שיחות

(372 עמ' ב, כרך

א.1) כא, א).2)יומא כה, (יומא בעזרה" ישיבה ש"אין מהדין היא וחומר קל מהנס3)שהרי כתוצאה נפעל זה שנס לומר, ויש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים בביתֿהמקדש, נחש.4)שאירע ו.5)מערכת כא, חמה6)חוקת "אלמלא ב נח, ברכות ראה

וכו"'. כסיל ב.7)של ל, י.8)ברכות נו, רבה בראשית

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ז] אייר [כ'

ב"ה 

הנדיב  רוממות כבוד מעלת הוד אל

כלל  לטובת פעולותיו בכביר הנודע

מר  האדון פזוריהם, ארצות בכל ישראל

וארבורג  למשפחת יחי' פעליקס

נעלה, מאד אדון

נפשם  מסרו אשר קדושים אבות כסא נוחל בתור אנכי

וחמשים  וכמאה ובגשם, ברוח ישראל כלל לטובת הט'

קדושת  עוז בתעצומות סבא ישראל דגל החזיקו שנה

וכעומד  פעולתן, בכביר תבל מרחבי בכל הנודעים אומן,

יראי  מישראל גדול חלק עדת והנהגת כלכלת בראש

ביחוד, מעלתו כבוד אל לפנות לחובה מצאתי אלקים,

ועד  בשם בכתובים היום שמסרנו החומר כל על נוסף

הללו. הקצרים בדברים הרבנים,

אחיך  דמי קול שועת אל נכבד, אדון ושמע הסכת

הנכבדים  האדונים חבריך, כבוד ואל אליך, הצועקים

מנדינו  שונאינו אחינו יד מתגרת נא הצילונו לאמר:

ותנו  יעקב, גאון ולעקור ישראל שם להכחיד עלינו הקמים

בנו. נשמתנו בעוד עזרה יד לנו

ידי  על השלוחה בהרצאתי אמרתי דברים שלשה

הדזו[י]נט  אסיפת אל יחי' ראזין ד"ר האדון מעלת

הדרוש  אודות 1925 סע[פ]ט[מ]בר 18 בפיהלאדעלפיא,

יד  ומלאכת אומנות בהפצת העזרה אודות התורה, ללימוד

בהקולוניות. הדת מוסדות ואודות פה אחב"י בין

וכבר  אסיפה באותה אושרו הללו הדברים שלשת

מסוימת. במידה אלו בענינים העבודה התחילה

זירוז  את יביא במדינתנו אדוני של שביקורו תקותי

בזכרון  חרוט יהיה ושמו והרחבתם האלו העבודות

לעולם. מדינתנו

ובברכה. בכבוד

חתי"ק.
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ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr bl zegiy ihewl)

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ(ב (יט, ¿ƒ¿≈∆
ּפרתֹו מאפר הּכהנים נתקּדׁשּו הּדֹורֹות ּבכל ׁשּנעׂשּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבפרֹות

לה', ּבתכלית ּבטל ׁשהיה מׁשה, ּדהּנה לבאר, ויׁש מׁשה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשל

ּכל  את למסר מּוכן (האדם נפׁש מסירת מסּמל – נאמן ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹעבד

ּכי  ּפרתֹו, אפר ּבכח היא מת טמאת טהרת לכן לה'). ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמציאּותֹו

ּבאלקים  הּדבקּות ׁשהרי מהּקּב"ה, ּפרּוד על מֹורה זֹו ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻטמאה

לעֹורר  יׁש זה, ּפרּוד לבּטל ּוכדי וטמאתּה; מיתה מֹונעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻחּיים

לה'. נפׁש מסירת ׁשל הּכח ְִֶֶֶֶַַַַֹאת

éðùçéäfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
øLà úBLôpä-ìrå íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´
Bà úná Bà ììçá Bà íöra râpä-ìrå íL-eéä̈«®̈§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬

:øáwáèééLéìMä íBia àîhä-ìr øähä äfäå ©¨«¤§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−
ñaëå éréáMä íBia Bàhçå éréáMä íBiáe©´©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯

øå åéãâa:áøra øäèå íéna õçë-øLà Léàå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬¨¨«¤§¦³£¤
CBzî àåää Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦´
äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä©¨®̈¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²

:àeä àîè åéìr ÷øæ-àìàëúwçì íäì äúéäå «ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´
éîa râpäå åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´

:áørä-ãr àîèé äcpäáëBa-òbé-øLà ìëå ©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤§²Ÿ£¤¦©¬
àîèz úrâpä Lôpäå àîèé àîhä©¨¥−¦§®̈§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬

:áørä-ãrôëà-ìk ìàøNé-éðá eàáiå ©¨¨«¤©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨
írä áLiå ïBLàøä Lãça ïö-øaãî äãrä̧̈¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤¨«¦½©¥¬¤¨−̈

:íL øáwzå íéøî íL úîzå Lã÷aáäéä-àìå §¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−¨«§Ÿ¨¬¨
:ïøäà-ìrå äLî-ìr eìäwiå äãrì íéîâáøiå ©−¦¨«¥®̈©¦¨´£½©¤−§©©£«Ÿ©¨¬¤

òåâa eðråâ eìå øîàì eøîàiå äLî-ír írä̈−̈¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§¦§©¬
:ýåýé éðôì eðéçàãìä÷-úà íúàáä äîìå ©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨¨³£¥¤Æ¤§©´

eðçðà íL úeîì äfä øaãnä-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤©¦§−̈©¤®¨´½̈£©−§
:eðøéráeäàéáäì íéøönî eðúéìrä äîìå §¦¥«§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´

iying ,iriax ,iyily - k - zweg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

òøæ íB÷î | àì äfä òøä íB÷nä-ìà eðúàŸ½̈¤©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©
ì ïéà íéîe ïBnøå ïôâå äðàúe:úBzLåàáiå §¥¨³§¤̧¤Æ§¦½©¬¦©−¦¦§«©¨ŸÁ

ðtî ïøäàå äLîãrBî ìäà çút-ìà ìäwä é ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½
:íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðt-ìr eìtiåô ©¦§−©§¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz zwg t"y zgiy)

ÔBn¯Â ÔÙ‚Â ‰‡˙e Ú¯Ê ÌB˜Ó ‡Ï(ה (כ, …¿∆«¿≈»¿∆∆¿ƒ
אבל  ּב"זרע", ּכלּולים ּוׂשעֹורה חּטה ּבׁשלמא לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹיׁש

לֹומר, ויׁש ּתמרים). (דבׁש ּודבׁש ׁשמן זית הזּכירּו לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּדּוע

היּו ׁשּלא חדׁשים ּפרֹות להם ׁשהבטחּו היתה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּטענתם

ואּלּו הּללּו. ּפרֹות ׁשם ׁשאין למקֹום הביאּום ּובפעל ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמצרים,

ּבּמדּבר: ּגם להם היּו ּודבׁש נרֹות ÔÓLׁשמן הדליקּו הרי - ְְִֶֶֶַַָָָָ∆∆ְֲִִֵֵ

ּתמרים.„·Lהּמנֹורה. ׁשבעים ׁשם מצאּו לאילים ּכׁשּבאּו – ְַָ¿«ְְְְְִִִִֵֶָָָָ

éùéìù
éùéìùéòéáø,

æ:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåç-úà ç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©´¤
éçà ïøäàå äzà äãrä-úà ìä÷äå ähnäE ©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ¨¦½

åéîéî ïúðå íäéðérì òìqä-ìà ízøaãå§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥®̈
-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤

:íøéra-úàå äãräèähnä-úà äLî çwiå ¨«¥−̈§¤§¦¨«©¦©¬¤²¤©©¤−
:eäeö øLàk ýåýé éðôlîéïøäàå äLî eìä÷iå ¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ

àð-eòîL íäì øîàiå òìqä éðt-ìà ìäwä-úà¤©¨−̈¤§¥´©®̈©©´Ÿ¤¨¤À¦§¨Æ
:íéî íëì àéöBð äfä òìqä-ïîä íéønä©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½¦¬¨¤−¨«¦

àéiå Bãé-úà äLî íøiåeähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−
äãrä zLzå íéaø íéî eàöiå íéîrt©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈

:íøéráeñáéïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼
éða éðérì éðLéc÷äì éa ízðîàä-àì ïré©µ©Ÿ¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´
-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú àì ïëì ìàøNé¦§¨¥®¨¥À³Ÿ¨¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤

:íäì ézúð-øLà õøàäâéäáéøî éî änä ¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«¥µ¨¥´§¦½̈
:ía Lãwiå ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLàñ £¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®©¦¨¥−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(398 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚa ˙‡Â ‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Â(ח (כ, ¿ƒ¿ƒ»∆»≈»¿∆¿ƒ»
יׂשראל" ׁשל ממֹונם על הּקּב"ה ׁשחס .(רש"י)"מּכאן ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב אֹומר הּדבר ריח)ּבטעם סימן טוב שם ,(כתר ְֵֵַַַַַַָָ

ׁשל  נּצֹוצֹות ּבהם ויׁש מעבֹודתֹו, חלק הם אדם ׁשל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּנכסיו

נׁשמתֹו. לׁשרׁש הּׁשּיכים ְְְִִֶַַָָָֹֻקדּׁשה

éòéáøãéCìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤
éçà øîà äk íBãàúà zrãé äzà ìàøNé E ¡®³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬

:eðúàöî øLà äàìzä-ìkåèøiåeðéúáà eã ¨©§¨−̈£¤¬§¨¨«§©¥«§³£Ÿ¥̧Æ
eðì eòøiå íéaø íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´©¦®©¨¥¬¨²

:eðéúáàìå íéøöîæèòîLiå ýåýé-ìà ÷röpå ¦§©−¦§©«£Ÿ¥«©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´
eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå Càìî çìLiå eðì÷Ÿ¥½©¦§©´©§½̈©«Ÿ¦¥−¦¦§®̈¦§¦¥Æ£©´§

:Eìeáâ äö÷ øér Lã÷áæéEöøàá àp-äøarð §¨¥½¦−§¥¬§¤«©§§¨¨´§©§¤À
øàá éî äzLð àìå íøëáe äãNa øárð àì³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®
ãr ìåàîNe ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´§½Ÿ©¬

:Eìáb øárð-øLàçéàì íBãà åéìà øîàiå £¤©«£−Ÿ§ª¤«©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ
:Eúàø÷ì àöà áøça-ït éa øárúèéeøîàiå ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬¦§¨¤«©«Ÿ§¸

éîéî-íàå äìrð älñîa ìàøNé-éða åéìàE ¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦¥¤³
øác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøárà éìâøaëíBãà àöiå øárú àì øîàiå §©§©¬¤«¡«Ÿ̈©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ
:ä÷æç ãéáe ãák íra Búàø÷ìàëíBãà | ïàîéå ¦§¨½§©¬¨¥−§¨¬£¨¨«©§¨¥´¡À

ìàøNé èiå Bìáâa øár ìàøNé-úà ïúð§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬¦§¨¥−
:åéìrîô ¥«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(468 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈÎ‡ÏÓ ‰LÓ ÁÏLiÂ(יד (כ, «ƒ¿«…∆«¿»ƒ

מ'קדׁש' מלאכים ׁשֹולח מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה'מׁשה'

מּיׂשראל, אחד CÏÓׁשּבכל Ï‡ את להם מסר ׁשהּקּב"ה אּלה , ְְִִֵֶֶָָָ∆∆∆ֵֶֶֶֶַַָָָָ

- הּגלּות ּבזמן Ï‡¯NÈההנהגה EÈÁ‡ ¯Ó‡ ‰k ,ÌB„‡ אף – ְְִַַַַָָָ¡…»«»ƒƒ¿»≈ַ

הם, ו'אחים' לא-יהּודי, לגּוף ּבחמרּיּותֹו נדמה יהּודי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָֹׁשּגּוף

הּנה וכּדֹומה, ּוׁשתּיה לאכילה זקּוקים ׁשניהם ‰CÏnּכי C¯c ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ∆∆«∆∆

ה', ּדר עֹולם, ׁשל מלּכֹו -CÏ לּמּוד לדתנּו, הּקׁשּור ּבכל - ְֶֶֶַָ≈≈ְְִֵַָָָ

יׂשראל. ּומנהגי הּמצֹות קּיּום ְְְֲִִִִֵֵַַָָהּתֹורה

éùéîçáë-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨
:øää øä äãräâëäLî-ìà ýåýé øîàiå ¨«¥−̈¬Ÿ¨¨«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬

íBãà-õøà ìeáb-ìr øää øäa ïøäà-ìàå§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®©§¬¤«¤¡−
:øîàìãëàáé àì ék åénr-ìà ïøäà óñàé ¥«Ÿ¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ

-øLà ìr ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤
:äáéøî éîì ét-úà íúéøîäëïøäà-úà ç÷ §¦¤¬¤¦−§¥¬§¦¨«©µ¤©«£½Ÿ

:øää øä íúà ìräå Bða øærìà-úàå§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ¨¨«
åë-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤

:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øærìàæëäLî Nriå ¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«©©´©¤½
éðérì øää øä-ìà eìriå ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ¨½̈§¥¥−



רטו ipy ,oey`x - k ,hi - zweg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ú÷åç úùøô
èéïåùàøà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

áøîàì ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæµŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥®Ÿ
éìà eç÷éå ìàøNé éða-ìà | øacäøô E ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¨¸

øLà íeî da-ïéà øLà äîéîz änãà£ª¹̈§¦À̈£¤³¥«¨Æ½£¤²
:ìr äéìr äìr-àìâøærìà-ìà dúà ízúðe «Ÿ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈

èçLå äðçnì õeçî-ìà dúà àéöBäå ïäkä©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ¤¦´©©«£¤½§¨©¬
:åéðôì dúàãdîcî ïäkä øærìà ç÷ìå Ÿ−̈§¨¨«§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈

dîcî ãrBî-ìäà éðt çëð-ìà äfäå Bòaöàa§¤§¨®§¦º̈¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈
:íéîrt òáLäåéðérì äøtä-úà óøNå ¤¬©§¨¦«§¨©¬¤©¨−̈§¥¨®

dLøt-ìr dîc-úàå døNa-úàå døò-úà¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ§¤¨½̈©¦§−̈
:óøNéåéðLe áBæàå æøà õr ïäkä ç÷ìå ¦§«Ÿ§¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´

éìLäå úrìBú:äøtä úôøN CBz-ìà C(éåì) ¨®©§¦§¦¾¤−§¥©¬©¨¨«
æøçàå íéna BøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−

:áørä-ãr ïäkä àîèå äðçnä-ìà àáé̈´Ÿ¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤
çBøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−

:áørä-ãr àîèå íénaèøBäè Léà | óñàå ©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤§¨©´¦´¨À
íB÷îa äðçnì õeçî çépäå äøtä øôà úà¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬©©«£¤−§¨´
éîì úøîLîì ìàøNé-éða úãrì äúéäå øBäè̈®Â§¨«§Â̈©«£©¸§¥«¦§¨¥¯§¦§¤²¤§¥¬

àåä úàhç äcð:(ìàøùé)éøôà-úà óñàä ñaëå ¦−̈©¨¬¦«Â§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤
äúéäå áørä-ãr àîèå åéãâa-úà äøtä©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−©¨®̈¤§¨«§º̈
:íìBò úwçì íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈§ª©¬¨«

àéúráL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa râpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨®̈§¨¥−¦§©¬
:íéîéáéíBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä ¨¦«´¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬

éLéìMä íBia àhçúé àì-íàå øäèé éréáMä©§¦¦−¦§®̈§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯©§¦¦²
:øäèé àì éréáMä íBiáeâéúîa râpä-ìk ©¬©§¦¦−¬Ÿ¦§¨«¨©Ÿ¥¿©§¥´

-úà àhçúé àìå úeîé-øLà íãàä Lôða§¤Á¤Á¨«¨¨¸£¤¨¹§´Ÿ¦§©À̈¤
àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
äéäé àîè åéìr ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½

:Bá Búàîè ãBòãéúeîé-ék íãà äøBzä úàæ −ª§¨¬«µŸ©½̈¨−̈¦«¨´
ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà àaä-ìk ìäàa§®Ÿ¤¨©¨³¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤

:íéîé úráL àîèéåèøLà çeúô éìk ìëå ¦§−̈¦§©¬¨¦«§ŸÆ§¦´¨½©£¤²

:àeä àîè åéìr ìéút ãéîö-ïéàæèìëå ¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−«§¸Ÿ
úîá Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìr òbé-øLà£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´§¥½
:íéîé úráL àîèé øá÷á Bà íãà íörá-Bà«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

æéïúðå úàhçä úôøN øôrî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬
:éìk-ìà íéiç íéî åéìr̈¨²©¬¦©¦−¤¤«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr bl zegiy ihewl)

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ(ב (יט, ¿ƒ¿≈∆
ּפרתֹו מאפר הּכהנים נתקּדׁשּו הּדֹורֹות ּבכל ׁשּנעׂשּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבפרֹות

לה', ּבתכלית ּבטל ׁשהיה מׁשה, ּדהּנה לבאר, ויׁש מׁשה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשל

ּכל  את למסר מּוכן (האדם נפׁש מסירת מסּמל – נאמן ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹעבד

ּכי  ּפרתֹו, אפר ּבכח היא מת טמאת טהרת לכן לה'). ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמציאּותֹו

ּבאלקים  הּדבקּות ׁשהרי מהּקּב"ה, ּפרּוד על מֹורה זֹו ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻטמאה

לעֹורר  יׁש זה, ּפרּוד לבּטל ּוכדי וטמאתּה; מיתה מֹונעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻחּיים

לה'. נפׁש מסירת ׁשל הּכח ְִֶֶֶֶַַַַֹאת

éðùçéäfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
øLà úBLôpä-ìrå íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´
Bà úná Bà ììçá Bà íöra râpä-ìrå íL-eéä̈«®̈§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬

:øáwáèééLéìMä íBia àîhä-ìr øähä äfäå ©¨«¤§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−
ñaëå éréáMä íBia Bàhçå éréáMä íBiáe©´©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯

øå åéãâa:áøra øäèå íéna õçë-øLà Léàå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬¨¨«¤§¦³£¤
CBzî àåää Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦´
äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä©¨®̈¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²

:àeä àîè åéìr ÷øæ-àìàëúwçì íäì äúéäå «ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´
éîa râpäå åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´

:áørä-ãr àîèé äcpäáëBa-òbé-øLà ìëå ©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤§²Ÿ£¤¦©¬
àîèz úrâpä Lôpäå àîèé àîhä©¨¥−¦§®̈§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬

:áørä-ãrôëà-ìk ìàøNé-éðá eàáiå ©¨¨«¤©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨
írä áLiå ïBLàøä Lãça ïö-øaãî äãrä̧̈¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤¨«¦½©¥¬¤¨−̈

:íL øáwzå íéøî íL úîzå Lã÷aáäéä-àìå §¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−¨«§Ÿ¨¬¨
:ïøäà-ìrå äLî-ìr eìäwiå äãrì íéîâáøiå ©−¦¨«¥®̈©¦¨´£½©¤−§©©£«Ÿ©¨¬¤

òåâa eðråâ eìå øîàì eøîàiå äLî-ír írä̈−̈¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§¦§©¬
:ýåýé éðôì eðéçàãìä÷-úà íúàáä äîìå ©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨¨³£¥¤Æ¤§©´

eðçðà íL úeîì äfä øaãnä-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤©¦§−̈©¤®¨´½̈£©−§
:eðøéráeäàéáäì íéøönî eðúéìrä äîìå §¦¥«§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´

iying ,iriax ,iyily - k - zweg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

òøæ íB÷î | àì äfä òøä íB÷nä-ìà eðúàŸ½̈¤©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©
ì ïéà íéîe ïBnøå ïôâå äðàúe:úBzLåàáiå §¥¨³§¤̧¤Æ§¦½©¬¦©−¦¦§«©¨ŸÁ

ðtî ïøäàå äLîãrBî ìäà çút-ìà ìäwä é ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½
:íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðt-ìr eìtiåô ©¦§−©§¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz zwg t"y zgiy)

ÔBn¯Â ÔÙ‚Â ‰‡˙e Ú¯Ê ÌB˜Ó ‡Ï(ה (כ, …¿∆«¿≈»¿∆∆¿ƒ
אבל  ּב"זרע", ּכלּולים ּוׂשעֹורה חּטה ּבׁשלמא לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹיׁש

לֹומר, ויׁש ּתמרים). (דבׁש ּודבׁש ׁשמן זית הזּכירּו לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּדּוע

היּו ׁשּלא חדׁשים ּפרֹות להם ׁשהבטחּו היתה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּטענתם

ואּלּו הּללּו. ּפרֹות ׁשם ׁשאין למקֹום הביאּום ּובפעל ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמצרים,

ּבּמדּבר: ּגם להם היּו ּודבׁש נרֹות ÔÓLׁשמן הדליקּו הרי - ְְִֶֶֶַַָָָָ∆∆ְֲִִֵֵ

ּתמרים.„·Lהּמנֹורה. ׁשבעים ׁשם מצאּו לאילים ּכׁשּבאּו – ְַָ¿«ְְְְְִִִִֵֶָָָָ

éùéìù
éùéìùéòéáø,

æ:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåç-úà ç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©´¤
éçà ïøäàå äzà äãrä-úà ìä÷äå ähnäE ©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ¨¦½

åéîéî ïúðå íäéðérì òìqä-ìà ízøaãå§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥®̈
-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤

:íøéra-úàå äãräèähnä-úà äLî çwiå ¨«¥−̈§¤§¦¨«©¦©¬¤²¤©©¤−
:eäeö øLàk ýåýé éðôlîéïøäàå äLî eìä÷iå ¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ

àð-eòîL íäì øîàiå òìqä éðt-ìà ìäwä-úà¤©¨−̈¤§¥´©®̈©©´Ÿ¤¨¤À¦§¨Æ
:íéî íëì àéöBð äfä òìqä-ïîä íéønä©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½¦¬¨¤−¨«¦

àéiå Bãé-úà äLî íøiåeähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−
äãrä zLzå íéaø íéî eàöiå íéîrt©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈

:íøéráeñáéïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼
éða éðérì éðLéc÷äì éa ízðîàä-àì ïré©µ©Ÿ¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´
-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú àì ïëì ìàøNé¦§¨¥®¨¥À³Ÿ¨¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤

:íäì ézúð-øLà õøàäâéäáéøî éî änä ¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«¥µ¨¥´§¦½̈
:ía Lãwiå ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLàñ £¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®©¦¨¥−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(398 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚa ˙‡Â ‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Â(ח (כ, ¿ƒ¿ƒ»∆»≈»¿∆¿ƒ»
יׂשראל" ׁשל ממֹונם על הּקּב"ה ׁשחס .(רש"י)"מּכאן ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב אֹומר הּדבר ריח)ּבטעם סימן טוב שם ,(כתר ְֵֵַַַַַַָָ

ׁשל  נּצֹוצֹות ּבהם ויׁש מעבֹודתֹו, חלק הם אדם ׁשל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּנכסיו

נׁשמתֹו. לׁשרׁש הּׁשּיכים ְְְִִֶַַָָָֹֻקדּׁשה

éòéáøãéCìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤
éçà øîà äk íBãàúà zrãé äzà ìàøNé E ¡®³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬

:eðúàöî øLà äàìzä-ìkåèøiåeðéúáà eã ¨©§¨−̈£¤¬§¨¨«§©¥«§³£Ÿ¥̧Æ
eðì eòøiå íéaø íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´©¦®©¨¥¬¨²

:eðéúáàìå íéøöîæèòîLiå ýåýé-ìà ÷röpå ¦§©−¦§©«£Ÿ¥«©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´
eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå Càìî çìLiå eðì÷Ÿ¥½©¦§©´©§½̈©«Ÿ¦¥−¦¦§®̈¦§¦¥Æ£©´§

:Eìeáâ äö÷ øér Lã÷áæéEöøàá àp-äøarð §¨¥½¦−§¥¬§¤«©§§¨¨´§©§¤À
øàá éî äzLð àìå íøëáe äãNa øárð àì³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®
ãr ìåàîNe ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´§½Ÿ©¬

:Eìáb øárð-øLàçéàì íBãà åéìà øîàiå £¤©«£−Ÿ§ª¤«©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ
:Eúàø÷ì àöà áøça-ït éa øárúèéeøîàiå ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬¦§¨¤«©«Ÿ§¸

éîéî-íàå äìrð älñîa ìàøNé-éða åéìàE ¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦¥¤³
øác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøárà éìâøaëíBãà àöiå øárú àì øîàiå §©§©¬¤«¡«Ÿ̈©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ
:ä÷æç ãéáe ãák íra Búàø÷ìàëíBãà | ïàîéå ¦§¨½§©¬¨¥−§¨¬£¨¨«©§¨¥´¡À

ìàøNé èiå Bìáâa øár ìàøNé-úà ïúð§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬¦§¨¥−
:åéìrîô ¥«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(468 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈÎ‡ÏÓ ‰LÓ ÁÏLiÂ(יד (כ, «ƒ¿«…∆«¿»ƒ

מ'קדׁש' מלאכים ׁשֹולח מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה'מׁשה'

מּיׂשראל, אחד CÏÓׁשּבכל Ï‡ את להם מסר ׁשהּקּב"ה אּלה , ְְִִֵֶֶָָָ∆∆∆ֵֶֶֶֶַַָָָָ

- הּגלּות ּבזמן Ï‡¯NÈההנהגה EÈÁ‡ ¯Ó‡ ‰k ,ÌB„‡ אף – ְְִַַַַָָָ¡…»«»ƒƒ¿»≈ַ

הם, ו'אחים' לא-יהּודי, לגּוף ּבחמרּיּותֹו נדמה יהּודי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָֹׁשּגּוף

הּנה וכּדֹומה, ּוׁשתּיה לאכילה זקּוקים ׁשניהם ‰CÏnּכי C¯c ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ∆∆«∆∆

ה', ּדר עֹולם, ׁשל מלּכֹו -CÏ לּמּוד לדתנּו, הּקׁשּור ּבכל - ְֶֶֶַָ≈≈ְְִֵַָָָ

יׂשראל. ּומנהגי הּמצֹות קּיּום ְְְֲִִִִֵֵַַָָהּתֹורה

éùéîçáë-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨
:øää øä äãräâëäLî-ìà ýåýé øîàiå ¨«¥−̈¬Ÿ¨¨«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬

íBãà-õøà ìeáb-ìr øää øäa ïøäà-ìàå§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®©§¬¤«¤¡−
:øîàìãëàáé àì ék åénr-ìà ïøäà óñàé ¥«Ÿ¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ

-øLà ìr ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤
:äáéøî éîì ét-úà íúéøîäëïøäà-úà ç÷ §¦¤¬¤¦−§¥¬§¦¨«©µ¤©«£½Ÿ

:øää øä íúà ìräå Bða øærìà-úàå§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ¨¨«
åë-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤

:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øærìàæëäLî Nriå ¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«©©´©¤½
éðérì øää øä-ìà eìriå ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ¨½̈§¥¥−



iriayרטז ,iyy - `k - zweg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äãrä-ìkçëåéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå ¨¨«¥¨«©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈
íL ïøäà úîiå Bða øærìà-úà íúà Laìiå©©§¥³Ÿ¨Æ¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈
:øää-ïî øærìàå äLî ãøiå øää Làøa§´Ÿ¨®̈©¥¤̄¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

èë-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãrä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤
ìL ïøäà:ìàøNé úéa ìk íBé íéLñ ©«£ŸÆ§¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

àëàék áâpä áLé ãør-Cìî éðrðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦µ
ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé àá̈¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½

:éáL epnî | aLiåáýåýéì øãð ìàøNé øciå ©¦¬§§¦¤−¤«¦©¦©¸¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−
éãéa äfä írä-úà ïzz ïúð-íà øîàiå©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³©¤Æ§¨¦½

:íäéør-úà ézîøçäåâìB÷a ýåýé òîLiå §©«£©§¦−¤¨«¥¤«©¦§©̧§Ÿ̈¹§´
-úàå íäúà íøçiå éðrðkä-úà ïziå ìàøNé¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬¤§¤−§¤

:äîøç íB÷nä-íL àø÷iå íäéørôãeòñiå ¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−¨§¨«©¦§º
íBãà õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤¡®

:Cøca írä-Lôð øö÷zåäírä øaãéå ©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤©§©¥´¨À̈
úeîì íéøönî eðúéìrä äîì äLîáe íéäìàa¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦¨−
äö÷ eðLôðå íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna©¦§®̈¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦§©§¥´½̈¨

:ì÷ìwä íçlaåíéLçpä úà íra ýåýé çlLéå ©¤−¤©§Ÿ¥«©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ©§¨¦´
áø-ír úîiå írä-úà eëMðéå íéôøOä©§¨¦½©§©§−¤¨¨®©¨¬¨©−̈

:ìàøNiîæeðàèç eøîàiå äLî-ìà írä àáiå ¦¦§¨¥«©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈
øñéå ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá eðøaã-ék¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬
:írä ãra äLî ìltúiå Lçpä-úà eðéìrî¥«¨¥−¤©¨¨®©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«

çíéNå óøN Eì äNr äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬
:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìr BúàŸ−©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

èäéäå ñpä-ìr eäîNéå úLçð Lçð äLî Nriå©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈
Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬

:éçå úLçpä©§−¤¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz zwg w"yven zgiy)

ÌÈ¯˙‡‰ C¯c(א (כא, ∆∆»¬»ƒ

המרּגלים " ּבּה ׁשהלכּו הּנגב, (רש"י)"ּדר:ּבעצמ הּגע . ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

העם, על אסֹון והביאּו רעה הארץ ּדּבת ׁשהֹוציאּו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהמרּגלים,

לֹומר, ויׁש העם! לכל הּדר את ׁשּסללּו אּלּו ּגם ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהם

לארץ  הליכה - אחת טֹובה ּפעּלה ּבגלל לכ זכּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהמרּגלים

,ל לֹומר הארץ. את לתּור הּצּוּוי וקּיּום ה' ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָיׂשראל

הּגׁשמית  ּבארץ עּלּוי ּגֹורמת אחת טֹובה ּפעּלה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאפּלּו

יׂשראל'. ל'ארץ ְְֲִִֵֶֶַָָָוהפיכתּה

éùùé:úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiåàéeòñiå ©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ©¦§−
-ìr øLà øaãna íéøárä éira eðçiå úáàî¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ©

:LîMä çøænî áàBî éðtáéeðçiå eòñð íMî §¥´½̈¦¦§©−©¨«¤¦−̈¨¨®©©«£−
:ãøæ ìçðaâéeðçiå eòñð íMîïBðøà øárî §©¬©¨«¤¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ

ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä øaãna øLà£¤´©¦§½̈©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´
:éøîàä ïéáe áàBî ïéa áàBîãéøîàé ïk-ìr ½̈¥¬−̈¥¬¨«¡Ÿ¦«©¥Æ¥«¨©½

-úàå äôeña áäå-úà ýåýé úîçìî øôña§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´§½̈§¤
:ïBðøà íéìçpäåèäèð øLà íéìçpä ãLàå ©§¨¦−©§«§¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈

ì:áàBî ìeáâì ïrLðå ør úáLæèäøàa íMîe §¤´¤¨®§¦§©−¦§¬¨«¦−̈§¥®¨
óñà äLîì ýåýé øîà øLà øàaä àåä¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§¤½¡ŸÆ

:íéî íäì äðzàå írä-úàñæéøéLé æà ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦¨µ¨¦´
:dì-eðr øàá éìr úàfä äøéMä-úà ìàøNé¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−¡¨«

çé÷÷çîa írä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðrLîaèéìàéìçð äðznîe §¦§£Ÿ®̈¦¦§−̈©¨¨«¦©¨−̈©«£¦¥®

:úBîa ìàéìçpîeëäãNa øLà àébä úBîaîe ¦©«£¦¥−¨«¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´
:ïîéLéä éðt-ìr äô÷Lðå äbñtä Làø áàBîô ½̈−Ÿ©¦§®̈§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(75 'nr bi zegiy ihewl)

ÈÁÂ B˙B‡ ‰‡¯Â CeLp‰ Ïk ‰È‰Â(ח (כא, ¿»»»«»¿»»»»

את  ּומׁשעּבדין מעלה ּכלּפי מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ"ּבזמן

מתרּפאים" היּו . . ÌaÏ.(רש"י)לּבם ˙‡ ÔÈ„aÚLÓeהיינּו - ְְִִִַָָ¿«¿¿ƒ∆ƒ»ְַ

Ïk הּיצר הפיכת ּבּנפׁש, זֹו ואתהּפכא הרע. הּיצר ּכֹולל הּלב, »ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשהמית  עצמֹו, הּנחׁש ּבעֹולם: ּגם אתהּפכא ּפעלה לטֹוב, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהרע

וחּיים. רפּואה הביא רב, ְְִִֵַַַָעם

éòéáùàë-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤
:øîàì éøîàäáëähð àì Eöøàá äøarà ¨«¡Ÿ¦−¥«Ÿ¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ

Cìnä Cøãa øàá éî äzLð àì íøëáe äãNa§¨¤´§¤½¤¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ
:Eìáb øárð-øLà ãr Cìðâëïçéñ ïúð-àìå ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ

-ìk-úà ïçéñ óñàiå Bìáâa øár ìàøNé-úà¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ¦¹Ÿ¤¨
äöäé àáiå äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnr©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨©¨−Ÿ¨®§¨

:ìàøNéa íçliåãëáøç-éôì ìàøNé eäkiå ©¦−̈¤§¦§¨¥«©©¥¬¦§¨¥−§¦®̈¤
ïBnr éða-ãr ÷aé-ãr ïðøàî Böøà-úà Løéiå©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ©©ŸÆ©§¥´©½

:ïBnr éða ìeáb ær ékäëúà ìàøNé çwiå ¦´©½§−§¥¬©«©¦©Æ¦§¨¥½¥¬
éør-ìëa ìàøNé áLiå älàä íéørä-ìk̈¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤¦§¨¥Æ§¨¨¥´

:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàäåëøér ïBaLç ék ¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨¦´¤§½¦À

xihtn - ak - zweg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Cìîa íçìð àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´¦§©À§¤³¤
-ãr Bãiî Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²¦¨−©

:ïðøàæëïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìr ©§«Ÿ©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®
:ïBçéñ øér ïðBkúå äðazçëäàöé Là-ék ¦¨¤¬§¦¥−¦¬¦«¦¥Æ¨«§¨´

áàBî ør äìëà ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ¨«§¨Æ¨´½̈
:ïðøà úBîa éìraèëzãáà áàBî Eì-éBà ©«£¥−¨¬©§«Ÿ«§´½̈¨©−§¨

úéáMa åéúðáe íèéìt åéða ïúð LBîk-ír©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ§Ÿ¨´©§¦½
:ïBçéñ éøîà Cìîìì-ãr ïBaLç ãáà íøépå §¤¬¤¡Ÿ¦−¦«©¦¨²¨©¬¤§−©

:àáãéî-ãr øLà çôð-ãr íéMpå ïáécàìáLiå ¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−©¥«§¨«©¥̧¤Æ
:éøîàä õøàa ìàøNéáììbøì äLî çìLiå ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«©¦§©³¤Æ§©¥´

äéúða eãkìiå øæré-úàáéúëùøééåéø÷LøBiå ¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨©−¤
:íL-øLà éøîàä-úàâìCøc eìriå eðôiå ¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«©¦§Æ©©«£½¤−¤

àeä íúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¹̈¯
ìëå:érøãà äîçìnì Bnr-ãì-ìà ýåýé øîàiå §¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤

Búà ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²
øLàk Bl úéNrå Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNr̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

äìézìa-ãr Bnr-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

áëàáàBî úBáøra eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
ñññ :Bçøé ïcøéì øárî¥¥−¤§©§¥¬§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `l mgpn zxez)

‰È˙Ba e„kÏiÂ ¯ÊÚÈ ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ(לב (כא, «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈«ƒ¿¿¿∆»

לכדּוה. ּומּדּוע יעזר, את לרּגל אֹותם ׁשלחּו הרי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכאֹורה,

ּבאפן  להם נּתנה זֹו ׁשּׁשליחּות ׁשערּו ׁשהם לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹויׁש

למּלא  עליהם ולכן לרּגל, רק אינּה ׁשהּכּונה להבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעליהם

עֹוד  ויחּכם לחכם ּתן ּבבחינת הּפנימית, ּכּונתּה עם יחד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאֹותּה

הראׁשֹונים, המרּגלים ׁשל הּכּׁשלֹון ׁשּלאחר לֹומר, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ(ויׁש

עד  ּתֹורה ּדברי על עֹומד אדם "אין מעין ּבהם ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהתקּים

ּבהם"). ְִֶֶָָׁשּנכׁשל

øéèôîãìBúà àøéz-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´Ÿ½
Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá ék¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®
éøîàä Cìî ïçéñì úéNr øLàk Bl úéNrå§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½

:ïBaLça áLBé øLàäìåéða-úàå Búà ekiå £¤¬¥−§¤§«©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ
ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãr Bnr-ìk-úàå§¤¨©½©¦§¦¬¦§¦«−¨¦®

:Böøà-úà eLøéiåáëàìàøNé éða eòñiå ©¦«§−¤©§«©¦§−§¥´¦§¨¥®
:Bçøé ïcøéì øárî áàBî úBáøra eðçiå©©«£Æ§©§´½̈¥¥−¤§©§¥¬§¥«

ñññ
.ïîéñ à"áãéîì ,íé÷åñô æ"ô

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



ריז iriay ,iyy - `k - zweg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äãrä-ìkçëåéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå ¨¨«¥¨«©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈
íL ïøäà úîiå Bða øærìà-úà íúà Laìiå©©§¥³Ÿ¨Æ¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈
:øää-ïî øærìàå äLî ãøiå øää Làøa§´Ÿ¨®̈©¥¤̄¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

èë-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãrä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤
ìL ïøäà:ìàøNé úéa ìk íBé íéLñ ©«£ŸÆ§¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

àëàék áâpä áLé ãør-Cìî éðrðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦µ
ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé àá̈¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½

:éáL epnî | aLiåáýåýéì øãð ìàøNé øciå ©¦¬§§¦¤−¤«¦©¦©¸¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−
éãéa äfä írä-úà ïzz ïúð-íà øîàiå©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³©¤Æ§¨¦½

:íäéør-úà ézîøçäåâìB÷a ýåýé òîLiå §©«£©§¦−¤¨«¥¤«©¦§©̧§Ÿ̈¹§´
-úàå íäúà íøçiå éðrðkä-úà ïziå ìàøNé¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬¤§¤−§¤

:äîøç íB÷nä-íL àø÷iå íäéørôãeòñiå ¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−¨§¨«©¦§º
íBãà õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤¡®

:Cøca írä-Lôð øö÷zåäírä øaãéå ©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤©§©¥´¨À̈
úeîì íéøönî eðúéìrä äîì äLîáe íéäìàa¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦¨−
äö÷ eðLôðå íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna©¦§®̈¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦§©§¥´½̈¨

:ì÷ìwä íçlaåíéLçpä úà íra ýåýé çlLéå ©¤−¤©§Ÿ¥«©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ©§¨¦´
áø-ír úîiå írä-úà eëMðéå íéôøOä©§¨¦½©§©§−¤¨¨®©¨¬¨©−̈

:ìàøNiîæeðàèç eøîàiå äLî-ìà írä àáiå ¦¦§¨¥«©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈
øñéå ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá eðøaã-ék¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬
:írä ãra äLî ìltúiå Lçpä-úà eðéìrî¥«¨¥−¤©¨¨®©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«

çíéNå óøN Eì äNr äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬
:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìr BúàŸ−©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

èäéäå ñpä-ìr eäîNéå úLçð Lçð äLî Nriå©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈
Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬

:éçå úLçpä©§−¤¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz zwg w"yven zgiy)

ÌÈ¯˙‡‰ C¯c(א (כא, ∆∆»¬»ƒ

המרּגלים " ּבּה ׁשהלכּו הּנגב, (רש"י)"ּדר:ּבעצמ הּגע . ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

העם, על אסֹון והביאּו רעה הארץ ּדּבת ׁשהֹוציאּו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהמרּגלים,

לֹומר, ויׁש העם! לכל הּדר את ׁשּסללּו אּלּו ּגם ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהם

לארץ  הליכה - אחת טֹובה ּפעּלה ּבגלל לכ זכּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהמרּגלים

,ל לֹומר הארץ. את לתּור הּצּוּוי וקּיּום ה' ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָיׂשראל

הּגׁשמית  ּבארץ עּלּוי ּגֹורמת אחת טֹובה ּפעּלה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאפּלּו

יׂשראל'. ל'ארץ ְְֲִִֵֶֶַָָָוהפיכתּה
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ÈÁÂ B˙B‡ ‰‡¯Â CeLp‰ Ïk ‰È‰Â(ח (כא, ¿»»»«»¿»»»»

את  ּומׁשעּבדין מעלה ּכלּפי מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ"ּבזמן

מתרּפאים" היּו . . ÌaÏ.(רש"י)לּבם ˙‡ ÔÈ„aÚLÓeהיינּו - ְְִִִַָָ¿«¿¿ƒ∆ƒ»ְַ

Ïk הּיצר הפיכת ּבּנפׁש, זֹו ואתהּפכא הרע. הּיצר ּכֹולל הּלב, »ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשהמית  עצמֹו, הּנחׁש ּבעֹולם: ּגם אתהּפכא ּפעלה לטֹוב, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהרע

וחּיים. רפּואה הביא רב, ְְִִֵַַַָעם
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‰È˙Ba e„kÏiÂ ¯ÊÚÈ ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ(לב (כא, «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈«ƒ¿¿¿∆»

לכדּוה. ּומּדּוע יעזר, את לרּגל אֹותם ׁשלחּו הרי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכאֹורה,

ּבאפן  להם נּתנה זֹו ׁשּׁשליחּות ׁשערּו ׁשהם לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹויׁש

למּלא  עליהם ולכן לרּגל, רק אינּה ׁשהּכּונה להבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעליהם

עֹוד  ויחּכם לחכם ּתן ּבבחינת הּפנימית, ּכּונתּה עם יחד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאֹותּה

הראׁשֹונים, המרּגלים ׁשל הּכּׁשלֹון ׁשּלאחר לֹומר, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ(ויׁש

עד  ּתֹורה ּדברי על עֹומד אדם "אין מעין ּבהם ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהתקּים

ּבהם"). ְִֶֶָָׁשּנכׁשל
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רכב
לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת 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
5:375:398:278:289:089:0910:2110:2219:4819:4920:1820:1919:2920:31באר שבע )ק(

5:325:348:238:249:059:0610:1910:2019:5519:5520:2220:2319:2520:35חיפה )ק(

5:345:368:248:259:059:0710:1910:2019:5319:5420:1820:1919:1420:31ירושלים )ק(

5:355:378:258:279:079:0810:2010:2119:5119:5220:2020:2119:3220:33תל אביב )ק(

4:544:567:377:398:538:5510:1510:1720:5920:5921:4321:4420:4122:03אוסטריה, וינה )ק(

7:367:369:179:189:579:5810:4610:4817:0917:1117:3917:4116:5317:53אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:045:067:527:548:599:0110:2110:2220:5420:5421:3621:3620:3621:54אוקראינה, אודסה )ק(

4:294:317:137:158:288:299:509:5120:3220:3321:1621:1720:1521:36אוקראינה, דונייצק )ק(

4:384:407:207:238:388:3910:0010:0220:4520:4621:3021:3020:2821:50אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:554:577:227:258:599:0010:2310:2421:2021:2022:0822:0821:0222:30אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:464:487:087:138:518:5210:1510:1721:1321:1422:0222:0220:5622:24אוקראינה, קייב )ק(

5:355:368:248:269:289:2910:4810:5021:1821:1921:5621:5621:0122:14איטליה, מילאנו )ק(

6:126:148:418:429:129:1310:1510:1618:1918:2018:4318:4418:0218:54אקוואדור, קיטו )ח(

8:008:019:489:4910:2610:2711:1711:1817:5217:5318:2018:2217:3518:33ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:119:1210:4510:4611:2711:2812:1512:1618:2318:2518:5618:5818:0719:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:405:428:328:349:229:2410:3910:4020:3620:3721:1121:1220:1921:26ארה״ב, בולטימור )ק(

5:255:278:178:199:099:1110:2710:2820:3020:3121:0621:0620:1321:21ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:255:278:178:199:109:1110:2710:2820:3120:3221:0721:0720:1421:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:555:578:478:499:439:4411:0111:0321:1221:1321:5021:5020:5522:06ארה״ב, דטרויט )ק(

6:216:239:109:129:509:5211:0211:0420:2620:2720:5420:5520:0921:07ארה״ב, האוסטון )ק(

5:415:438:328:349:169:1710:3010:3120:0620:0720:3720:3819:4920:51ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:306:329:179:189:549:5611:0511:0620:1520:1620:4320:4419:5820:55ארה״ב, מיאמי )ק(

5:195:208:118:129:049:0510:2210:2320:2820:2921:0521:0520:1121:20ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:155:178:078:099:029:0310:2010:2120:2920:3021:0621:0620:1221:22ארה״ב, שיקגו )ק(

7:007:019:139:149:459:4610:4310:4418:0918:1018:3418:3517:5218:45בוליביה, לה-פס )ח(

5:265:287:447:459:339:3510:5811:0022:0222:0222:5222:5221:4423:15בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:295:317:447:469:349:3610:5911:0122:0022:0022:5022:5021:4223:12בלגיה, בריסל )ק(

6:486:498:528:549:269:2710:2210:2317:3417:3517:5517:5717:1718:07ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:356:368:408:419:139:1510:0910:1017:1817:2017:4517:4617:0217:56ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:434:457:027:038:508:5210:1610:1721:2321:2422:1322:1321:0922:36בריטניה, לונדון )ק(

4:404:427:117:128:538:5510:2010:2221:4221:4222:3922:3821:2723:06בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:434:457:087:108:548:5510:2010:2121:3521:3522:2722:2721:1722:52גרמניה, ברלין )ק(

5:155:177:457:489:199:2110:4310:4521:3921:3922:2722:2721:2122:49גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:546:558:558:569:309:3110:2410:2517:3117:3217:5117:5217:1418:03דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:026:038:448:469:199:2010:2710:2919:1919:2019:4519:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

5:596:008:418:439:169:1710:2410:2519:1419:1519:4019:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

4:464:487:327:348:448:4510:0610:0720:4520:4521:2821:2820:2721:47הונגריה, בודפשט )ק(

5:285:308:208:229:139:1510:3110:3220:3620:3721:1221:1320:1921:28טורקיה, איסטנבול )ק(

6:036:048:558:569:439:4410:5911:0020:5120:5221:2521:2520:3421:39יוון, אתונה )ק(

5:095:117:567:589:069:0710:2710:2921:0321:0421:4621:4720:4622:05מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת 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
5:586:008:418:439:169:1710:2510:2619:1719:1819:4319:4419:0019:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:108:119:329:3410:1910:2011:0411:0516:5216:5417:2817:3016:3517:44ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:085:107:567:588:358:369:469:4819:0219:0319:3119:3218:4519:43נפאל, קטמנדו )ח(

7:007:029:309:3110:0110:0311:0411:0619:1219:1319:3619:3718:5519:47סינגפור, סינגפור )ח(

4:144:166:386:398:248:269:509:5121:0121:0121:5421:5420:4422:19פולין, ורשא )ק(

6:276:298:458:469:179:1810:1610:1717:5317:5418:1718:1817:3618:28פרו, לימה )ח(

5:515:538:408:429:459:4611:0511:0721:3421:3522:1522:1621:1722:33צרפת, ליאון )ק(

5:475:498:278:309:489:4911:1111:1222:0022:0022:4422:4421:4223:04צרפת, פריז )ק(

5:465:488:198:208:508:519:549:5518:1018:1118:3418:3617:5318:45קולומביה, בוגוטה )ח(

5:365:388:278:299:269:2710:4510:4621:0621:0621:4121:4220:4821:58קנדה, טורונטו )ק(

5:055:077:557:578:599:0010:1910:2120:4820:4921:2721:2820:3121:45קנדה, מונטריאול )ק(

5:325:348:238:259:089:0910:2210:2320:0220:0320:3420:3519:4520:48קפריסין, לרנקה )ק(

4:184:206:586:598:368:3710:0510:0621:3821:3822:4022:4021:2023:11רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:443:476:316:338:068:089:369:3721:2321:2322:2522:2421:0523:00רוסיה, מוסקבה )ח(

4:254:277:117:138:228:239:449:4520:2120:2121:0421:0420:0321:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:295:318:158:179:269:2810:4810:4921:3121:3222:0922:1021:1422:28שוויץ, ציריך )ק(

5:525:538:318:329:049:0510:1010:1218:4818:4919:1319:1418:3119:24תאילנד, בנגקוק )ח(

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

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רכג לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת 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
5:375:398:278:289:089:0910:2110:2219:4819:4920:1820:1919:2920:31באר שבע )ק(

5:325:348:238:249:059:0610:1910:2019:5519:5520:2220:2319:2520:35חיפה )ק(

5:345:368:248:259:059:0710:1910:2019:5319:5420:1820:1919:1420:31ירושלים )ק(

5:355:378:258:279:079:0810:2010:2119:5119:5220:2020:2119:3220:33תל אביב )ק(

4:544:567:377:398:538:5510:1510:1720:5920:5921:4321:4420:4122:03אוסטריה, וינה )ק(

7:367:369:179:189:579:5810:4610:4817:0917:1117:3917:4116:5317:53אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:045:067:527:548:599:0110:2110:2220:5420:5421:3621:3620:3621:54אוקראינה, אודסה )ק(

4:294:317:137:158:288:299:509:5120:3220:3321:1621:1720:1521:36אוקראינה, דונייצק )ק(

4:384:407:207:238:388:3910:0010:0220:4520:4621:3021:3020:2821:50אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:554:577:227:258:599:0010:2310:2421:2021:2022:0822:0821:0222:30אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:464:487:087:138:518:5210:1510:1721:1321:1422:0222:0220:5622:24אוקראינה, קייב )ק(

5:355:368:248:269:289:2910:4810:5021:1821:1921:5621:5621:0122:14איטליה, מילאנו )ק(

6:126:148:418:429:129:1310:1510:1618:1918:2018:4318:4418:0218:54אקוואדור, קיטו )ח(

8:008:019:489:4910:2610:2711:1711:1817:5217:5318:2018:2217:3518:33ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:119:1210:4510:4611:2711:2812:1512:1618:2318:2518:5618:5818:0719:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:405:428:328:349:229:2410:3910:4020:3620:3721:1121:1220:1921:26ארה״ב, בולטימור )ק(

5:255:278:178:199:099:1110:2710:2820:3020:3121:0621:0620:1321:21ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:255:278:178:199:109:1110:2710:2820:3120:3221:0721:0720:1421:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:555:578:478:499:439:4411:0111:0321:1221:1321:5021:5020:5522:06ארה״ב, דטרויט )ק(

6:216:239:109:129:509:5211:0211:0420:2620:2720:5420:5520:0921:07ארה״ב, האוסטון )ק(

5:415:438:328:349:169:1710:3010:3120:0620:0720:3720:3819:4920:51ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:306:329:179:189:549:5611:0511:0620:1520:1620:4320:4419:5820:55ארה״ב, מיאמי )ק(

5:195:208:118:129:049:0510:2210:2320:2820:2921:0521:0520:1121:20ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:155:178:078:099:029:0310:2010:2120:2920:3021:0621:0620:1221:22ארה״ב, שיקגו )ק(

7:007:019:139:149:459:4610:4310:4418:0918:1018:3418:3517:5218:45בוליביה, לה-פס )ח(

5:265:287:447:459:339:3510:5811:0022:0222:0222:5222:5221:4423:15בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:295:317:447:469:349:3610:5911:0122:0022:0022:5022:5021:4223:12בלגיה, בריסל )ק(

6:486:498:528:549:269:2710:2210:2317:3417:3517:5517:5717:1718:07ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:356:368:408:419:139:1510:0910:1017:1817:2017:4517:4617:0217:56ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:434:457:027:038:508:5210:1610:1721:2321:2422:1322:1321:0922:36בריטניה, לונדון )ק(

4:404:427:117:128:538:5510:2010:2221:4221:4222:3922:3821:2723:06בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:434:457:087:108:548:5510:2010:2121:3521:3522:2722:2721:1722:52גרמניה, ברלין )ק(

5:155:177:457:489:199:2110:4310:4521:3921:3922:2722:2721:2122:49גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:546:558:558:569:309:3110:2410:2517:3117:3217:5117:5217:1418:03דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:026:038:448:469:199:2010:2710:2919:1919:2019:4519:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

5:596:008:418:439:169:1710:2410:2519:1419:1519:4019:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

4:464:487:327:348:448:4510:0610:0720:4520:4521:2821:2820:2721:47הונגריה, בודפשט )ק(

5:285:308:208:229:139:1510:3110:3220:3620:3721:1221:1320:1921:28טורקיה, איסטנבול )ק(

6:036:048:558:569:439:4410:5911:0020:5120:5221:2521:2520:3421:39יוון, אתונה )ק(

5:095:117:567:589:069:0710:2710:2921:0321:0421:4621:4720:4622:05מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת 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
5:586:008:418:439:169:1710:2510:2619:1719:1819:4319:4419:0019:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:108:119:329:3410:1910:2011:0411:0516:5216:5417:2817:3016:3517:44ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:085:107:567:588:358:369:469:4819:0219:0319:3119:3218:4519:43נפאל, קטמנדו )ח(

7:007:029:309:3110:0110:0311:0411:0619:1219:1319:3619:3718:5519:47סינגפור, סינגפור )ח(

4:144:166:386:398:248:269:509:5121:0121:0121:5421:5420:4422:19פולין, ורשא )ק(

6:276:298:458:469:179:1810:1610:1717:5317:5418:1718:1817:3618:28פרו, לימה )ח(

5:515:538:408:429:459:4611:0511:0721:3421:3522:1522:1621:1722:33צרפת, ליאון )ק(

5:475:498:278:309:489:4911:1111:1222:0022:0022:4422:4421:4223:04צרפת, פריז )ק(

5:465:488:198:208:508:519:549:5518:1018:1118:3418:3617:5318:45קולומביה, בוגוטה )ח(

5:365:388:278:299:269:2710:4510:4621:0621:0621:4121:4220:4821:58קנדה, טורונטו )ק(

5:055:077:557:578:599:0010:1910:2120:4820:4921:2721:2820:3121:45קנדה, מונטריאול )ק(

5:325:348:238:259:089:0910:2210:2320:0220:0320:3420:3519:4520:48קפריסין, לרנקה )ק(

4:184:206:586:598:368:3710:0510:0621:3821:3822:4022:4021:2023:11רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:443:476:316:338:068:089:369:3721:2321:2322:2522:2421:0523:00רוסיה, מוסקבה )ח(

4:254:277:117:138:228:239:449:4520:2120:2121:0421:0420:0321:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:295:318:158:179:269:2810:4810:4921:3121:3222:0922:1021:1422:28שוויץ, ציריך )ק(

5:525:538:318:329:049:0510:1010:1218:4818:4919:1319:1418:3119:24תאילנד, בנגקוק )ח(

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

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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