
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(26 August - 1 September 12(

שבוע פרשת כי תצא
ח' – י"ד אלול ה'תשע"ב



ב
oilitz zgpd xcq

xweaa cin ogipdl aeyg j` - dngd zriwy cr meid xi`dyn dpnf

z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep . . . xnel envr libxdl aeh

:eilr avipd 'd

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

.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤

xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá

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

Ceøaeða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨

äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä ìkî¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨

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

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

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

ïéìéôú úçðä úåëøá

lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad

ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly oilitzd

ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`) zil`nyd cid

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨

:ïélôz çéðäì eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦

ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad

y`xd lr drevxd wecid iptl (y`xÎlyl

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨

:ïélôz úåöî ìr eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨©¦§©§¦¦

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

 ב"ה,  א' אלול, תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

אתפלא ודואג אני מה שזה זמן רב לא שמעתי ממנו מאומה הן בהנוגע בריאות זוגתו תחי' והן 

בנוגע להסתדרותו והסתדרות בנו וכב"ב שי', ובטח הכל שלום כמנהג חסידים הקדמונים שבעת שהי' הכל 

שלום אינם כותבים ומודיעים, אבל אולי כדאי הי' לבטל מנהג זה ולהודיע גם בעת שהכל שלום, והשי"ת 

יזכנו לבשר אך טוב וחסד תכה"י.

ובבקשה  אלול,  דש"מ  ההתועדות  של  השיחה  וקטע  איכה  למגלת  הרשימות  קונטרס  מוסג"פ 

לפרסמו באופן המתאים בחוגים היותר רחבים.

החותם בברכה להסתדרות הנכונה בגשמיות וברוחניות גם יחד לבריאות הנכונה ולכל טוב, ובפ"ש 

למתפללי ביהכ"נ שלו בברכת כוח"ט.
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Èkּביד אלקי ה' ּונתנֹו אֹויבי על לּמלחמה תצא ƒְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשביֹו נׂשיאינּו1וׁשבית רּבֹותינּו ּדּיּוקי וידּועים . ְְְִִִִִִֵֵֵַָָ

ּדלכאֹורה2ּבזה ּדייקא. אֹויבי על הּלׁשֹון ּדּיּוק מהּו , ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
ּומהּו ,ּבאֹויבי אֹו אֹויבי עם הּלׁשֹון יֹותר מתאים ְְְְִִֵֶֶַַַָָָהיה

מדּיקים ּגם .אֹויבי לֹומר2על הּכתּוב ּׁשּכפל ּבמה ְְְְִֶֶַַַַַַַָָ
מן ּׁשּלֹוקח ׁשּמה הּוא, הענין ּומׁשמעּות ׁשביֹו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָוׁשבית
ׁשהיה היינּו לפניֿזה, ׁשבי ׁשל ענין היה (וׁשבית) ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהאֹויב

האֹויב ּבידי היא3ׁשבּוי ּכן לא ּדלכאֹורה להבין, וצרי . ְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָֹ
מהאֹויב ּׁשּלֹוקחים מה ּכלל ׁשּבדר הּמלחמֹות, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּדר
ּדבר ּדוקא (ולאו לאֹויב ׁשּי ׁשהיה ּדבר הּוא ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָָָ(וׁשבית)

האֹויב ּבידי ּגם4הּׁשבּוי ׁשביֹו. וׁשבית לֹומר ּדּיק ולּמה ,( ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
את וגּלחה הּכתּובים, ׁשּבהמׁש הענין ּתכן להבין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹצרי
ואת אביה את ּובכתה וגֹו' צּפרניה את ועׂשתה ְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָָֹראׁשּה

גֹו' ימים ירח תצא5אּמּה ּכי ּדענין ּבזה, הּבאּור ּונקּדת . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ואחד אחד לכל הֹוראה (ּגם) הּוא גֹו' ְְְִֶֶַַָָָָָָָלּמלחמה
הּוא (ׁשענינּה הּתֹורה ּכל ׁשהרי הּזמּנים. ּובכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּיׂשראל,

הֹוראה מּלׁשֹון ּתֹורה קהּלת6הֹוראה, מֹורׁשה היא ( ְְִִִַָָָָָָָ
מּיׂשראל,7יעקב ואחד אחד לכל ּבירּוׁשה ׁשּנּתנה , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

הרי ּבחּיים), (הֹוראה חּיים ּתֹורת היא ׁשהּתֹורה ֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּומּכיון
ת ּדכי הענין ּגם ּכֹולל ּבזה, הענינים ׁשּכל צאמּובן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ואחד אחד לכל ּבחּיים הֹוראה הם גֹו', ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָלּמלחמה
ְִִֵָמּיׂשראל.

¯e‡·eאחד לכל ּבנֹוגע לּמלחמה תצא ּדכי הענין ≈ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּבעבֹודת זֹו מלחמה ּתכן הּנה מּיׂשראל, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹואחד
העֹולם עניני את לכּבׁש צרי ּׁשהאדם מה הּוא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹהאדם
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י.1) כא, ועוד.2)פרשתנו תתע. ע' פרשתנו אוה"ת ח"א3)ראה לקו"ש שם. ושפ"ח רא"ם וישב. ד"ה א כא, חוקת פרש"י ראה

.211 שם.4)ע' רא"ם ואילך.5)ראה יא זח"ג6)שם, בראשית. ר"פ גו"א ירה. ערך שלו השרשים ס' ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. ד.7)נג, לג, ברכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

תואר יפת אשת בדין העוסקים בפסוקים השבוע, פרשת בתחילת בתורה, נאמר

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

 מפתח  כללי

 ב................................................... תפילין נחת ר הסד  )א

 ג.........................................ב" קיא"קילים מזמורי תה  )ב

      'כי תצא למלחמה וגוה "מאמר ד  )ג

 ה ...................................ה"מתש'ה, אלול ד"י, תצאפרשת  שבת

   תצאפרשת שבת ת ושיחמ  )ד

 טו...................................ה"תשמ'ה, ד אלול"י, שבת פרשת תצא

  תצאפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

 לא ........................................................................יטרך כ )ק"בלה(

לוי ' המקובל ר ח" הרהג"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

 לה.................................................ל "יצחק שניאורסאהן זצ

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

 לו...........................תרגום מאידיש, גיחוברת  ל שניאורסאהן"ז

 זל............................תצאפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

 חל.........................תצאלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

 סה............................תצאלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה רם בספעורישי  )יא

 סו...................................................תצאלשבוע פרשת  

 עד............................תצאלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

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

 :חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

 פ ............................תצאלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יד

 טצ ........................תצאלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טו

 זק............................תצאלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טז

 

  ובים נביאים וכת  )יז

 יאק...............................................ס  פרקיםתהל, ד-ג פרק מלכים א

  כתובות משניות  )יח

 יגק..........................................................  ביאור קהתי

 כאק..........................................................יומאמסכת  עקבעין י  )יט

 

   עם ביאורים ברכותמסכת   )כ

  כבק...........................................................לא  עד דףכהמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כא

 נזק................................................................ר הזקן"אדמו

  ת הלכות שבשולחן ערוך  )כב

 נזק................................................................ר הזקן"אדמו

  התורלקוטי   )כג

 נחק...............................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

 סבק...........................................................ר האמצעי"אדמו

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

 סבק....................................................."צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

 סגק............................................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב" תער–שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

 סדק.........................................................ב"ר מוהרש"אדמו

  נטרסיםם קוהמאמריספר   )כח

 סהק.........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

 סהק.........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

 הסק........................................................ צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

 סוק........................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

 סחק.....................................א קפרביאורים לפרקי אבות   )לב

 סטק.............................................חומש לקריאה בציבור  )לג

 עדק....................................תצאלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

 עהק....................בת קודשלערב שהדלקת נרות מצות דר ס  )לה



ה

lel` c"i ,`vz zyxt zay .c"qa

.d"nyz'd

‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰

Èkּביד אלקי ה' ּונתנֹו אֹויבי על לּמלחמה תצא ƒְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשביֹו נׂשיאינּו1וׁשבית רּבֹותינּו ּדּיּוקי וידּועים . ְְְִִִִִִֵֵֵַָָ

ּדלכאֹורה2ּבזה ּדייקא. אֹויבי על הּלׁשֹון ּדּיּוק מהּו , ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
ּומהּו ,ּבאֹויבי אֹו אֹויבי עם הּלׁשֹון יֹותר מתאים ְְְְִִֵֶֶַַַָָָהיה

מדּיקים ּגם .אֹויבי לֹומר2על הּכתּוב ּׁשּכפל ּבמה ְְְְִֶֶַַַַַַַָָ
מן ּׁשּלֹוקח ׁשּמה הּוא, הענין ּומׁשמעּות ׁשביֹו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָוׁשבית
ׁשהיה היינּו לפניֿזה, ׁשבי ׁשל ענין היה (וׁשבית) ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהאֹויב

האֹויב ּבידי היא3ׁשבּוי ּכן לא ּדלכאֹורה להבין, וצרי . ְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָֹ
מהאֹויב ּׁשּלֹוקחים מה ּכלל ׁשּבדר הּמלחמֹות, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּדר
ּדבר ּדוקא (ולאו לאֹויב ׁשּי ׁשהיה ּדבר הּוא ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָָָ(וׁשבית)

האֹויב ּבידי ּגם4הּׁשבּוי ׁשביֹו. וׁשבית לֹומר ּדּיק ולּמה ,( ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
את וגּלחה הּכתּובים, ׁשּבהמׁש הענין ּתכן להבין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹצרי
ואת אביה את ּובכתה וגֹו' צּפרניה את ועׂשתה ְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָָֹראׁשּה

גֹו' ימים ירח תצא5אּמּה ּכי ּדענין ּבזה, הּבאּור ּונקּדת . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ואחד אחד לכל הֹוראה (ּגם) הּוא גֹו' ְְְִֶֶַַָָָָָָָלּמלחמה
הּוא (ׁשענינּה הּתֹורה ּכל ׁשהרי הּזמּנים. ּובכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּיׂשראל,

הֹוראה מּלׁשֹון ּתֹורה קהּלת6הֹוראה, מֹורׁשה היא ( ְְִִִַָָָָָָָ
מּיׂשראל,7יעקב ואחד אחד לכל ּבירּוׁשה ׁשּנּתנה , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

הרי ּבחּיים), (הֹוראה חּיים ּתֹורת היא ׁשהּתֹורה ֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּומּכיון
ת ּדכי הענין ּגם ּכֹולל ּבזה, הענינים ׁשּכל צאמּובן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ואחד אחד לכל ּבחּיים הֹוראה הם גֹו', ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָלּמלחמה
ְִִֵָמּיׂשראל.

¯e‡·eאחד לכל ּבנֹוגע לּמלחמה תצא ּדכי הענין ≈ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּבעבֹודת זֹו מלחמה ּתכן הּנה מּיׂשראל, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹואחד
העֹולם עניני את לכּבׁש צרי ּׁשהאדם מה הּוא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹהאדם
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י.1) כא, ועוד.2)פרשתנו תתע. ע' פרשתנו אוה"ת ח"א3)ראה לקו"ש שם. ושפ"ח רא"ם וישב. ד"ה א כא, חוקת פרש"י ראה

.211 שם.4)ע' רא"ם ואילך.5)ראה יא זח"ג6)שם, בראשית. ר"פ גו"א ירה. ערך שלו השרשים ס' ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. ד.7)נג, לג, ברכה
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תואר יפת אשת בדין העוסקים בפסוקים השבוע, פרשת בתחילת בתורה, נאמר

במלחמה: שנשבתה

‡ˆ˙ Èkיצאו ישראל בני ‰'כאשר B�˙�e EÈ·ÈB‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ƒ≈≈«ƒ¿»»«¿∆¿»
E„Èa EÈ˜Ï‡האויב את במלחמה ינצחו BÈ·Lוהם ˙È·LÂ1ויקחו ¡…∆¿»∆¿»ƒ»ƒ¿

שבי. È˜eicמהאויב ÌÈÚe„ÈÂƒƒƒ≈
e�È‡ÈN� e�È˙Ba¯אדמו"רי «≈¿ƒ≈

פסוקaחב"ד Ê2e‰Ó‰לשון , ƒ∆«
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‡˜ÈÈcמדייק הכתוב מדוע «¿»
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ÌÈ˜i„Óהאויב?. Ìb2 «¿«¿ƒ
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שלהם ÏÙkMהחסידות ‰Óa¿«∆»«
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ÔÈ�Ú‰ ˙eÚÓLÓe ,BÈ·Lƒ¿«¿»»ƒ¿»
ÔÓ Á˜BlM ‰nL ,‡e‰∆«∆≈«ƒ
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·ÈB‡‰ È„Èa4בשבי ונלקח ƒ≈»≈
אחר ic˜ממישהו ‰nÏÂ ,(¿»»ƒ≈

BÈ·Lהכתוב ˙È·LÂ ¯ÓBÏ«¿»ƒ»ƒ¿
דבר או אדם לקיחת שמשמעו

האויב.? ביד שבוי ÔÈ·‰Ïשהיה CÈ¯ˆ Ìbשהם הנזכרים לדיוקים בנוסף «»ƒ¿»ƒ
הכתוב בלשון ‰ÌÈ·e˙k,בעיקר CLÓ‰aL ÔÈ�Ú‰ ÔÎzלוקחים שאם …∆»ƒ¿»∆¿∆¿≈«¿ƒ

כרוך הדבר לאשה, לקחתה רוצה אותה והשובה תואר, יפת אשה בשבי

בתורה ככתוב הוא ממנו שחלק מיוחד ¯‡dLבתהליך ˙‡ ‰Ál‚Â¿ƒ¿»∆…»
'B‚Â ‰È�¯tˆ ˙‡ ‰˙NÚÂ"שתתנוול כדי "תגדלם, רש"י: ופירש ¿»¿»∆ƒ»¿∆»¿
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.ÌÈpÓf‰ ÏÎ·e ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿»«¿«ƒ
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·˜ÚÈ ˙l‰˜7,כלומר ¿ƒ««¬…
ÏÎÏ ‰Le¯Èa ‰�zpL∆ƒ¿»ƒ»¿»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
(קהלת יעקב בני על הנמנה

של ההוראות ולכן יעקב"),

ואחד אחד לכל שייכות התורה

יוצא שאינו מי גם מישראל,

במובן שבי ולוקח למלחמה

הדברים של והמעשי הפשוט

‡È‰ ‰¯Bz‰L ÔÂÈkÓeƒ≈»∆«»ƒ
‰‡¯B‰) ÌÈiÁ ˙¯Bz««ƒ»»

,(ÌÈiÁaמופשט דבר ולא ««ƒ
ÌÈ�È�Ú‰ ÏkL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆»»ƒ¿»ƒ

הפרטים Ìbוכל ÏÏBk ,‰Êa»∆≈«
‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ ÈÎc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿ƒ≈≈«ƒ¿»»

,'B‚שבו הפרטים כל ≈‰Ìעם
„Á‡ ÏÎÏ ÌÈiÁa ‰‡¯B‰»»««ƒ¿»∆»

Ï‡¯NiÓ „Á‡Âמן יוצא בלי ¿∆»ƒƒ¿»≈
הכלל.

‡ˆ˙ ÈÎc ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈≈
nÏÏÎÏ Ú‚B�a ‰ÓÁÏ «ƒ¿»»¿≈«¿»

,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
BÊ ‰ÓÁÏÓ ÔÎz ‰p‰ƒ≈…∆ƒ¿»»

Ì„‡‰ ˙„B·Úaאת העובד «¬«»»»
הרוחני במובן Ó‰ה' ‡e‰«

˙‡ LaÎÏ CÈ¯ˆ Ì„‡‰M∆»»»»ƒƒ¿…∆
ÌÏBÚ‰ È�È�Úלרשות הקדושה והיפך החולין מרשות בשבי' אותם ו'לקחת ƒ¿¿≈»»

e˜Ï‡Ï˙הקדושה ÌÈÏk Ì˙BNÚÏÂלכך ומוכשרים ראויים 'כלים' שיהיו ¿«¬»≈ƒ∆¡…
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`jiaieו lr dnglnl `vz ik

על לּמלחמה תצא ּכי וזהּו לאלקּות. ּכלים ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹולעׂשֹותם
העֹולם את לכּבׁש הֹול האדם ּדכאׁשר גֹו', ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹאֹויבי
על ׁשל ּבמּצב ׁשהּוא לדעת צרי לאלקּות, ּכלי ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹולעׂשֹותֹו

מאֹויבי למעלה ,למלחמה8אֹויבי ׁשהליכתֹו ּדהיֹות . ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבכח היינּו גֹו'), תצא (ּכי הּתֹורה צּוּוי עלּֿפי היא ְְִִִִֵֵַַַַָֹזֹו
זה הּלֹוחמים ׁשוים צדדים ׁשני אּלה אין לפיכ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּתֹורה,
האֹויב, מן למעלה מּלכּתחּלה נמצא הּוא אּלא זה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָעם

רׁש"י ׁשּפרׁש ּדיׁש9ואף מדּבר, הּכתּוב רׁשּות ׁשּבמלחמת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
עניני ּכּבּוׁש על ּדקאי האדם, ּבעבֹודת ּפרּוׁשֹו ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָלֹומר
העבֹודה עלֿידי לאלקּות ּכלים לעׂשֹותם ׁשּבעֹולם ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹרׁשּות
ׁשמים לׁשם יהיּו רׁשּות) (עניני מעׂשי ּדכל 10ּבאפן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּדעהּו רׁשּות) (עניני ּדרכי ּבאפן11ּובכל ּגם מּכלֿמקֹום , ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
האֹויב מן למעלה ,אֹויבי על הּוא האדם זה, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָמלחמה
היא הרׁשּות ּבעניני עבֹודתֹו ׁשּגם ּדמּכיון עּמֹו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָשּנלחם
ׁשּגם מדּבר, הּכתּוב הּלׁשֹון ּוכדּיּוק ּתֹורה, ְְִִֵֶַַַַַָָָעלּֿפי
ּבּה ּגם רׁשּות, עניני ּדברּור העבֹודה הרׁשּות, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָמלחמת
,אֹויבי על היא זֹו מלחמה ּגם לכן, הּכתּוב, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמדּבר
היא לּמלחמה ׁשהּיציאה ועלֿידי האֹויב. מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלמעלה
ּגם הרי ,(אֹויבי על ׁשהּוא יֹודע (ׁשהאדם זה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבאפן
ׁשל ּבאפן נּצחֹון מיחד, ּבאפן הּוא ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻהּנּצחֹון

ְַָָהצלחה.

CÈLÓÓeּונתנֹו ידּועהּכתּוב ּדהּנה .ּבידי אלקי 12ה' «¿ƒְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבכּמה ׁשּיהיה אפׁשר מלחמה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָּׁשּנצחֹון
ּגדֹולה ּביגיעה עבֹודה עלֿידי הּבא נּצחֹון ּדיׁש ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאֹופּנים.
ּובאפן עצּומה ּביגיעה העבֹודה ׁשעלֿידי היינּו ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹועצּומה,

ּפר עבֹודת נּצחֹון13ׁשל ויׁש הּנּצחֹון. ּבא עלֿידיֿזה , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
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ובכ"מ.8) רע"א. לו, תצא לקו"ת הפרשה.9)ראה מי"ב.10)בריש פ"ב ו.11)אבות ג, בשלום12)משלי פדה ד"ה בכ"ז ראה

ועוד. ואילך). 66 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד ואילך). קמא ע' תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט ואילך). א מט, ח"א (שע"ת האמצעי לאדמו"ר

שם.13) פרש"י וראה יד. א, שמות – הכתוב לשון
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בהם. ותתגלה בהם תאיר הכתובe‰ÊÂשהאלוקות בדברי הפנימי Èkהפירוש ¿∆ƒ
LaÎÏ CÏB‰ Ì„‡‰ ¯L‡Îc ,'B‚ EÈ·ÈB‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ≈̇≈«ƒ¿»»«¿∆¿«¬∆»»»≈ƒ¿…

CÈ¯ˆ ,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk B˙BNÚÏÂ ÌÏBÚ‰ e‰L‡האדם‡˙ ˙Ú„Ï ∆»»¿«¬¿ƒ∆¡…»ƒ»««∆
למלחמה היציאה בהתחלת ÏÚÓÏ‰כבר ,EÈ·ÈB‡ ÏÚ ÏL ·vÓa¿«»∆«¿∆¿«¿»

EÈ·ÈB‡Ó8היציאה עם וכבר ≈¿∆
על עליונות לו יש למלחמה

B˙ÎÈÏ‰Lהאויב. ˙BÈ‰c∆¡∆¬ƒ»
שלו היציאה ««¿ÓÁÏÓÏ¿ƒ‰עצם

Èeeˆ ÈtŒÏÚ ‡È‰ BÊƒ«ƒƒ
,('B‚ ‡ˆ˙ Èk) ‰¯Bz‰«»ƒ≈≈
,‰¯Bz‰ ÁÎa e�ÈÈ‰«¿¿…««»

‰l‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏהיהודי ¿ƒ»≈≈∆
(הרוחני) ˆ„„ÌÈוהאויב È�L¿≈¿»ƒ

ÌÚ ‰Ê ÌÈÓÁBl‰ ÌÈÂL»ƒ«¬ƒ∆ƒ
‡e‰ ‡l‡ ,‰Êהיהודי ∆∆»

‰ÏÚÓÏ ‰lÁzÎlÓ ‡ˆÓ�ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿«¿»
,·ÈB‡‰ ÔÓעליו עליונות ,ועם ƒ»≈

È"L¯ L¯tL Û‡Â9 ¿«∆≈≈«ƒ
·e˙k‰ ˙eL¯ ˙ÓÁÏÓaL∆¿ƒ¿∆∆¿«»

,¯a„Óבין מבדילה ההלכה ¿«≈
כיבוש (כמו מצוה' 'מלחמת

בעת האומות שבעת מידי הארץ

או לארץ ישראל בני כניסת

מאויבים ישראל בני הצלת

רשות' ל'מלחמת עליהם) הקמים

המלך דוד של המלחמות (כמו

הארץ) גבולות ≈¿LÈcלהרחבת
BLe¯t ¯ÓBÏהמושג של «≈
רשות' »¬»B·Úa„˙'מלחמת

,Ì„‡‰הרוחני È‡˜cבמובן , »»»¿»≈
È�È�Úשהכוונה Leak ÏÚ«ƒƒ¿¿≈

ÌÏBÚaL ˙eL¯הדברים ¿∆»»
רשאי האדם התורה שלפי

מהם ÌÈÏkליהנות Ì˙BNÚÏ«¬»≈ƒ
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ˙e˜Ï‡Ï∆¡…«¿≈»¬»
È�È�Ú) EÈNÚÓ ÏÎc ÔÙ‡a¿…∆¿»«¬∆ƒ¿¿≈
ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È (˙eL¯10הוא ושותה אוכל האדם כאשר למשל, ¿ƒ¿¿≈»«ƒ

הוא במסחר עוסק הוא כאשר ה', את לעבוד כוח לו שיהיה כדי זאת עושה

ולקיים תורה בלימוד לעסוק לו שתאפשר פרנסה לו שתהיה בכוונה זאת עושה

e‰Úcמצוות (˙eL¯ È�È�Ú) EÈÎ¯c ÏÎ·e11,בענייני עוסק כשהוא גם ¿»¿»∆ƒ¿¿≈¿»≈
למשל, והמסחר, ה'. רצון על תמידית ומחשבה ידיעה מתוך נעשה הדבר רשות

של במובן 'אויב' 'כיבוש' על מדבר לא הכתוב זה ולפי התורה, פי על מתנהל

מותרים, דברים הרשות, דברי של 'כיבוש' אלא הקדושה והיפך סטראֿאחרא

‰Ê ‰ÓÁÏÓ ÔÙ‡a Ìb ÌB˜ÓŒÏkÓדברים עם במגע בא האדם שבו , ƒ»»«¿…∆ƒ¿»»∆
אותם ומעלה אותם 'כובש' הוא הנכונה בדרך בהם השימוש ידי ועל גשמיים

ל'מלחמה' ביציאה גם לקדושה,

‡EÈ·ÈB,זו ÏÚ ‡e‰ Ì„‡‰»»»«¿∆
·ÈB‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»≈

BnÚ ÌÁÏp˘כבר לו ויש ∆ƒ¿»ƒ
יתרון ל'מלחמה' ביציאה

דברי הם ה'אויב' על ועליונות

ÌbLהרשות. ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆«
˙eL¯‰ È�È�Úa B˙„B·Ú¬»¿ƒ¿¿≈»¿
˜ei„Îe ,‰¯Bz ÈtŒÏÚ ‡È‰ƒ«ƒ»¿ƒ

ÔBLl‰האמור רש"י בפירוש «»
הרשות מלחמת היא זו שמלחמה

ÌbL ,¯a„Ó ·e˙k‰«»¿«≈∆«
‰„B·Ú‰ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆»¿»¬»

¯e¯·cמהרע הטוב הפרדת ¿≈
של לקדושה הטוב והעלאת

da Ìb ,˙eL¯ È�È�Úƒ¿¿≈¿«»
Ìb ,ÔÎÏ ,·e˙k‰ ¯a„Ó¿«≈«»»≈«

‡È‰ BÊ ‰ÓÁÏÓשכבר כך ƒ¿»»ƒ
היהודי נמצא היציאה מתחילת

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ,EÈ·ÈB‡ ÏÚ«¿∆¿«¿»ƒ
È„ÈŒÏÚÂ .·ÈB‡‰»≈¿«¿≈
‡È‰ ‰ÓÁÏnÏ ‰‡Èˆi‰L∆«¿ƒ»«ƒ¿»»ƒ
Ú„BÈ Ì„‡‰L) ‰Ê ÔÙ‡a¿…∆∆∆»»»≈«
È¯‰ ,(EÈ·ÈB‡ ÏÚ ‡e‰L∆«¿∆¬≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔBÁvp‰ Ìb««ƒ»∆«¿≈∆

,„ÁÈÓ ÔÙ‡a ‡e‰מעל ¿…∆¿À»
ולמשוער למצופה ומעבר

‰ÁÏˆ‰ ÏL ÔÙ‡a ÔBÁv�ƒ»¿…∆∆«¿»»
הכוחות יחסי לפי מהצפוי יותר

הצדדים. שני בין

·e˙k‰ CÈLÓÓeבהמשך «¿ƒ«»
על למלחמה תצא "כי לאמור

Úe„Èאויביך" ‰p‰c .EÈ„Èa EÈ˜Ï‡ '‰ B�˙�e12בתורת ומבואר ¿»¡…∆¿»∆¿ƒ≈»«
ÓÁÏÓ‰החסידות ÔBÁˆpMאויבים שני È‰iL‰ייתכן‡LÙ¯בין ∆ƒ¿ƒ¿»»∆¿»∆ƒ¿∆

‰ÚÈ‚Èa ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡a‰ ÔBÁv� LÈc .ÌÈpÙB‡ ‰nÎa¿«»«ƒ¿≈ƒ»«»«¿≈¬»ƒƒ»
‰ÓeˆÚ ‰ÚÈ‚Èa ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL e�ÈÈ‰ ,‰ÓeˆÚÂ ‰ÏB„b¿»«¬»«¿∆«¿≈»¬»ƒƒ»¬»

ועצום גדול C¯tבמאמץ ˙„B·Ú ÏL ÔÙ‡·e13,גדול מאמץ שהיא ¿…∆∆¬«∆∆
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d"nyz'd lel` c"i ,`vz zyxt zay

עׂשּויה מלאכּת ּדכל ּבאפן יגיעה, ּבלי והינּו,14הּבא . ְְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹ
הּוא הּנּצחֹון מּכלֿמקֹום ּדמלחמה, ּבמּצב ׁשּנמצא ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָּדהגם
הּׁשלמּות. ּבתכלית הּמנּגד ּובּטּול ׁשלֹום, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹּבאפן

גֹו'15וכּנֹודע לי מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום ּפדה ּדאף16ּבענין , ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָ
מּכלֿמקֹום לי), (מּקרב ּומלחמה קרב ׁשל מּצב ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָׁשהיה
ׁשלֹום ּגם היינּו ּבׁשלֹום, היא זה מּקרב והּנּצחֹון ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּפדּיה

ׁשלמּות אּלא17מּלׁשֹון יגיעה ּבלי הּנּצחֹון ענין ּדזהּו . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
ה' ּונתנֹו ׁשּכתּוב וזהּו עׂשּויה. מלאכּת ּדכל ְְְְְְְֲֶֶֶַָָָָֹּבאפן
ּכדבעי, היא לּמלחמה ׁשהּיציאה ּדעלֿידי ,ּבידי ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאלקי
(ּבלי מּלמעלה ּבא הּנּצחֹון אז הּנה ,אֹויבי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיֹוצא
(ּונתנֹו), ּומּתנה נתינה ׁשל ּבאפן הּוא והּנּצחֹון ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹיגיעה),

נֹותן יפה ּבעין הּנֹותן יפה18ּדכל ּבעין נּצחֹון היינּו , ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ
הּׁשלמּות. ְְְִֵַַּובתכלית

,Ì�Ó‡עלֿידי הּוא הּמלחמה נצחֹון ׁשּׁשלמּות אף »¿»ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
הרי מּכלֿמקֹום, מּלמעלה, ּונתינה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָהמׁשכה
ׁשּיהיה ּכזה ּבאפן העֹולם עניני ּברּור ׁשּיהיה היא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּכּונה
ּכֹובׁש ׁשהּמנּצח ּכפׁשּוטּה, ּבמלחמה ּכמֹו ּדיׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָנּצחֹון

ּוכדיאת לֹו. ּוקנּויים ּבבעלּותֹו ׁשהם עד הּמנּצח עניני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֻ
יׂשראל ׁשל ּבבעלּותֹו לגמרי יהיּו העֹולם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשעניני
ּכח נתינת מסּפיקה אין וכֹובׁשם, ּומבררם ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹהּמנּצחם
מּלמּטה ּגם יעבד ׁשהאדם צרי אּלא זה, על ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמּלמעלה

ּבתכלית ּבעלּותֹו ּתחת נכּבׁשים הם ּדאז ּוכמֹו19ּבכחֹו, . ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹ
וכּיֹוצא ּכּבּוׁש אֹו חזקה הלכה, ׁשעלּֿפי מלחמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבקניני

וׁשבית20ּבזה ּבידי אלקי ה' ּונתנֹו ּׁשּכתּוב מה וזהּו . ְְְְֱִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
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ובכ"מ.14) ט. כ, יתרו מכילתא 15.12)ראה שבהערה מאמרים יט.16)ראה נה, ובכ"מ.17)תהלים וש"נ. ג. ל, ראה לקו"ת ראה

א.18) נג, ואילך.19)ב"ב 62 ס"ע ח"י לקו"ש גם וראה20)ראה ה"ה. פ"א תרומות הל' הבחירה. בית מהל' ספ"ו רמב"ם ראה
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ÚÈ‚È‰,במיוחד ÈÏa ‡a‰ ÔBÁv� LÈÂ .ÔBÁvp‰ ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»«ƒ»¿≈ƒ»«»¿ƒ¿ƒ»
אלא מאמץ ÈeNÚ‰ללא EzÎ‡ÏÓ ÏÎc ÔÙ‡a14זכרונם חכמינו לשון ¿…∆¿»¿«¿¿¬»

מלאכתך "כל אלא מלאכה לעשות אסור שבה שבת, לגבי האמור לברכה

שבת. מערב Lעשויה" Ì‚‰c ,e�È‰Âהיהודי,‰ÓÁÏÓc ·vÓa ‡ˆÓp ¿«¿«¬«∆ƒ¿»¿«»¿ƒ¿»»
למלחמה" תצא "כי ככתוב

‡e‰ ÔBÁvp‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«ƒ»
,ÌBÏL ÏL ÔÙ‡aהאויב כי ¿…∆∆»
המנצח עם Ïeh·eƒמשלים

˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a „b�n‰«¿«≈¿«¿ƒ«¿≈
מתבטלת כמנגד מציאותו וכל

ממצב מהפך כדי עד לחלוטין

שלום. של למצב מלחמה

Ú„BpÎÂ15החסידותבתורת ¿«»
ÈLÙ� ÌBÏLa ‰„t ÔÈ�Úa¿ƒ¿«»»¿»«¿ƒ

'B‚ ÈÏ ·¯wÓ16,פסוק ƒ¿»ƒ
לאחר המלך דוד ידי על שנאמר

אנשי עם לו שהיה המאבק

אך בו, שמרדו בנו אבשלום

אתו השלימו דבר של בסופו

‰È‰L Û‡cלכן vÓ·קודם ¿«∆»»«»
·¯wÓ) ‰ÓÁÏÓe ·¯˜ ÏL∆¿»ƒ¿»»ƒ¿»
‰i„t‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(ÈÏƒƒ»»«¿ƒ»
‡È‰ ‰Ê ·¯wÓ ÔBÁvp‰Â¿«ƒ»ƒ¿»∆ƒ

,ÌBÏLaבמאבק צורך ללא ¿»
מכל שמתהפך שכנגד הצד עם

ÌBÏLוכל Ìb e�ÈÈ‰«¿«»
˙eÓÏL ÔBLlÓ17ניצחון כי ƒ¿¿≈

מלא ניצחון הוא זו בדרך

‰ÔBÁvpומושלם. ÔÈ�Ú e‰Êc¿∆ƒ¿««ƒ»
ÔÙ‡a ‡l‡ ‰ÚÈ‚È ÈÏa¿ƒ¿ƒ»∆»¿…∆
‰ÈeNÚ EzÎ‡ÏÓ ÏÎc¿»¿«¿¿¬»
מושג שהוא בלבד זו לא אשר

התוצאה גם מלחמתי מאמץ ללא

מושלם. ניצחון היא ∆¿e‰ÊÂשלו
·e˙kL"אויביך על למלחמה תצא ל"כי ‡EÈ˜Ïבהמשך '‰ B�˙�e ∆»¿»¡…∆

,ÈÚ·„k ‡È‰ ‰ÓÁÏnÏ ‰‡Èˆi‰L È„ÈŒÏÚc ,EÈ„Èaשצריך כפי ¿»∆¿«¿≈∆«¿ƒ»«ƒ¿»»ƒƒ¿»≈
‡ˆBiLשל והכרה תחושה מתוך ‡EÈ·ÈBמלכתחילה ÏÚשבעצם ויודע ∆≈«¿∆

האויב, על עליונות לו (ÈÏaיש ‰ÏÚÓlÓ ‡a ÔBÁvp‰ Ê‡ ‰p‰ƒ≈»«ƒ»»ƒ¿«¿»¿ƒ
‰ÚÈ‚È,(האדם של מצידו ‰e‡ומאמץ ÔBÁvp‰Âמלמעלה ÔÙ‡aבא ¿ƒ»¿«ƒ»¿…∆

) ‰�zÓe ‰�È˙� ÏLהפסוק מלשון ÔÈÚaכמובן Ô˙Bp‰ ÏÎc ,(B�˙�e ∆¿ƒ»«»»¿»¿»«≈¿«ƒ
Ô˙B� ‰ÙÈ18,עד ספק ויש לחברו מתנה הנותן כי שמשמעו הלכתי מושג »»≈

הנתינה את ולחזק להרחיב מעוניין הנותן כי להניח יש מושלמת, הנתינה כמה

לתת עניין למוכר אין שבה למכירה (בניגוד המקבל מחיבת נובעת הנתינה כי

למתחייב) מעבר ‰eÓÏM˙לקונה ˙ÈÏÎ˙·e ‰ÙÈ ÔÈÚa ÔBÁv� e�ÈÈ‰«¿ƒ»¿«ƒ»»¿«¿ƒ«¿≈
מלא ל'כיבוש' הכוונה בנמשל וגם לאוהב האויב של מהפך כדי ומושלםעד

להפיכת עד הקדושה היפך של

לקדושה. והחומריות הגשמיות

˙eÓÏML Û‡ ,Ì�Ó‡»¿»«∆¿≈
‡e‰ ‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆ�ƒ¿«ƒ¿»»
‰�È˙�e ‰ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»¿ƒ»

,‰ÏÚÓlÓשיידרש מבלי ƒ¿«¿»
האדם, מצד «ŒÏkÓƒמאמץ

‡È‰ ‰�ek‰ È¯‰ ,ÌB˜Ó»¬≈««»»ƒ
È�È�Ú ¯e¯a ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈ƒ¿¿≈

ÌÏBÚ‰לקדושה והעלאתם »»
ÔBÁv� ‰È‰iL ‰Êk ÔÙ‡a¿…∆»∆∆ƒ¿∆ƒ»

Ï‡¯NÈcיהיו ישראל שבני ¿ƒ¿»≈
לניצחון ¿BÓkאחראים

,dËeLÙk ‰ÓÁÏÓa¿ƒ¿»»ƒ¿»
Áv�n‰Lהוא˙‡ L·Bk ∆«¿«≈«≈∆

Áv�n‰ È�È�Úולוקח ורכושו ƒ¿¿≈«¿À»
בשבי Ì‰Lאותם „Ú«∆≈

.BÏ ÌÈÈe�˜e B˙eÏÚ·a¿«¬¿ƒ
eÈ‰È ÌÏBÚ‰ È�È�ÚL È„Îe¿≈∆ƒ¿¿≈»»ƒ¿
ÏL B˙eÏÚ·a È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿«¬∆

Ï‡¯NÈשליטה של במובן ƒ¿»≈
Ì¯¯·Óeרוחנית ÌÁv�n‰«¿«¿»¿»¿»

‰˜ÈtÒÓ ÔÈ‡ ,ÌL·BÎÂ¿¿»≈«¿ƒ»
ÏÚ ‰ÏÚÓlÓ Ák ˙�È˙�¿ƒ«…«ƒ¿«¿»«

,‰Êשמושג בניצחון די ולא ∆
האדם מצד מאמץ «∆‡l‡ללא

Ìb „·ÚÈ Ì„‡‰L CÈ¯»̂ƒ∆»»»«¬…«
Ê‡c ,BÁÎa ‰hÓlÓדווקא ƒ¿«»¿…¿»

האדםכאשר מצד פעולה גם יש

˙Áz ÌÈLaÎ� Ì‰≈ƒ¿»ƒ««
˙ÈÏÎ˙a B˙eÏÚa19את כבש המלך שדוד אחר במקום מבאר שהרבי כפי «¬¿«¿ƒ

בכך הסתפק לא מזבח, במקום לבנות דוד כשבא זאת ובכל היבוסי ארונה גורן

חשיבות שיש ומכאן מלא כסף לארונה שילם אלא בעלות לו מקנה שהכיבוש

הצד של בעלות של סוג כל לחלוטין לשלול שנועדה האדם של לפעולה

Leakשכנגד. B‡ ‰˜ÊÁ ,‰ÎÏ‰ ÈtŒÏÚL ‰ÓÁÏÓ È�È�˜a BÓÎe¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿»»∆«ƒ¬»»¬»»ƒ
‰Êa ‡ˆBiÎÂ20הכיבוש את שעושים הלוחמים פעולת ידי על שנפעלים ¿«≈»∆
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ז d"nyz'd lel` c"i ,`vz zyxt zay

עׂשּויה מלאכּת ּדכל ּבאפן יגיעה, ּבלי והינּו,14הּבא . ְְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹ
הּוא הּנּצחֹון מּכלֿמקֹום ּדמלחמה, ּבמּצב ׁשּנמצא ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָּדהגם
הּׁשלמּות. ּבתכלית הּמנּגד ּובּטּול ׁשלֹום, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹּבאפן

גֹו'15וכּנֹודע לי מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום ּפדה ּדאף16ּבענין , ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָ
מּכלֿמקֹום לי), (מּקרב ּומלחמה קרב ׁשל מּצב ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָׁשהיה
ׁשלֹום ּגם היינּו ּבׁשלֹום, היא זה מּקרב והּנּצחֹון ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּפדּיה

ׁשלמּות אּלא17מּלׁשֹון יגיעה ּבלי הּנּצחֹון ענין ּדזהּו . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
ה' ּונתנֹו ׁשּכתּוב וזהּו עׂשּויה. מלאכּת ּדכל ְְְְְְְֲֶֶֶַָָָָֹּבאפן
ּכדבעי, היא לּמלחמה ׁשהּיציאה ּדעלֿידי ,ּבידי ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאלקי
(ּבלי מּלמעלה ּבא הּנּצחֹון אז הּנה ,אֹויבי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיֹוצא
(ּונתנֹו), ּומּתנה נתינה ׁשל ּבאפן הּוא והּנּצחֹון ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹיגיעה),

נֹותן יפה ּבעין הּנֹותן יפה18ּדכל ּבעין נּצחֹון היינּו , ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ
הּׁשלמּות. ְְְִֵַַּובתכלית

,Ì�Ó‡עלֿידי הּוא הּמלחמה נצחֹון ׁשּׁשלמּות אף »¿»ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
הרי מּכלֿמקֹום, מּלמעלה, ּונתינה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָהמׁשכה
ׁשּיהיה ּכזה ּבאפן העֹולם עניני ּברּור ׁשּיהיה היא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּכּונה
ּכֹובׁש ׁשהּמנּצח ּכפׁשּוטּה, ּבמלחמה ּכמֹו ּדיׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָנּצחֹון

ּוכדיאת לֹו. ּוקנּויים ּבבעלּותֹו ׁשהם עד הּמנּצח עניני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֻ
יׂשראל ׁשל ּבבעלּותֹו לגמרי יהיּו העֹולם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשעניני
ּכח נתינת מסּפיקה אין וכֹובׁשם, ּומבררם ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹהּמנּצחם
מּלמּטה ּגם יעבד ׁשהאדם צרי אּלא זה, על ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמּלמעלה

ּבתכלית ּבעלּותֹו ּתחת נכּבׁשים הם ּדאז ּוכמֹו19ּבכחֹו, . ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹ
וכּיֹוצא ּכּבּוׁש אֹו חזקה הלכה, ׁשעלּֿפי מלחמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבקניני

וׁשבית20ּבזה ּבידי אלקי ה' ּונתנֹו ּׁשּכתּוב מה וזהּו . ְְְְֱִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
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ÚÈ‚È‰,במיוחד ÈÏa ‡a‰ ÔBÁv� LÈÂ .ÔBÁvp‰ ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»«ƒ»¿≈ƒ»«»¿ƒ¿ƒ»
אלא מאמץ ÈeNÚ‰ללא EzÎ‡ÏÓ ÏÎc ÔÙ‡a14זכרונם חכמינו לשון ¿…∆¿»¿«¿¿¬»

מלאכתך "כל אלא מלאכה לעשות אסור שבה שבת, לגבי האמור לברכה

שבת. מערב Lעשויה" Ì‚‰c ,e�È‰Âהיהודי,‰ÓÁÏÓc ·vÓa ‡ˆÓp ¿«¿«¬«∆ƒ¿»¿«»¿ƒ¿»»
למלחמה" תצא "כי ככתוב

‡e‰ ÔBÁvp‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«ƒ»
,ÌBÏL ÏL ÔÙ‡aהאויב כי ¿…∆∆»
המנצח עם Ïeh·eƒמשלים

˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a „b�n‰«¿«≈¿«¿ƒ«¿≈
מתבטלת כמנגד מציאותו וכל

ממצב מהפך כדי עד לחלוטין

שלום. של למצב מלחמה

Ú„BpÎÂ15החסידותבתורת ¿«»
ÈLÙ� ÌBÏLa ‰„t ÔÈ�Úa¿ƒ¿«»»¿»«¿ƒ

'B‚ ÈÏ ·¯wÓ16,פסוק ƒ¿»ƒ
לאחר המלך דוד ידי על שנאמר

אנשי עם לו שהיה המאבק

אך בו, שמרדו בנו אבשלום

אתו השלימו דבר של בסופו

‰È‰L Û‡cלכן vÓ·קודם ¿«∆»»«»
·¯wÓ) ‰ÓÁÏÓe ·¯˜ ÏL∆¿»ƒ¿»»ƒ¿»
‰i„t‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(ÈÏƒƒ»»«¿ƒ»
‡È‰ ‰Ê ·¯wÓ ÔBÁvp‰Â¿«ƒ»ƒ¿»∆ƒ

,ÌBÏLaבמאבק צורך ללא ¿»
מכל שמתהפך שכנגד הצד עם

ÌBÏLוכל Ìb e�ÈÈ‰«¿«»
˙eÓÏL ÔBLlÓ17ניצחון כי ƒ¿¿≈

מלא ניצחון הוא זו בדרך

‰ÔBÁvpומושלם. ÔÈ�Ú e‰Êc¿∆ƒ¿««ƒ»
ÔÙ‡a ‡l‡ ‰ÚÈ‚È ÈÏa¿ƒ¿ƒ»∆»¿…∆
‰ÈeNÚ EzÎ‡ÏÓ ÏÎc¿»¿«¿¿¬»
מושג שהוא בלבד זו לא אשר

התוצאה גם מלחמתי מאמץ ללא

מושלם. ניצחון היא ∆¿e‰ÊÂשלו
·e˙kL"אויביך על למלחמה תצא ל"כי ‡EÈ˜Ïבהמשך '‰ B�˙�e ∆»¿»¡…∆

,ÈÚ·„k ‡È‰ ‰ÓÁÏnÏ ‰‡Èˆi‰L È„ÈŒÏÚc ,EÈ„Èaשצריך כפי ¿»∆¿«¿≈∆«¿ƒ»«ƒ¿»»ƒƒ¿»≈
‡ˆBiLשל והכרה תחושה מתוך ‡EÈ·ÈBמלכתחילה ÏÚשבעצם ויודע ∆≈«¿∆

האויב, על עליונות לו (ÈÏaיש ‰ÏÚÓlÓ ‡a ÔBÁvp‰ Ê‡ ‰p‰ƒ≈»«ƒ»»ƒ¿«¿»¿ƒ
‰ÚÈ‚È,(האדם של מצידו ‰e‡ומאמץ ÔBÁvp‰Âמלמעלה ÔÙ‡aבא ¿ƒ»¿«ƒ»¿…∆

) ‰�zÓe ‰�È˙� ÏLהפסוק מלשון ÔÈÚaכמובן Ô˙Bp‰ ÏÎc ,(B�˙�e ∆¿ƒ»«»»¿»¿»«≈¿«ƒ
Ô˙B� ‰ÙÈ18,עד ספק ויש לחברו מתנה הנותן כי שמשמעו הלכתי מושג »»≈

הנתינה את ולחזק להרחיב מעוניין הנותן כי להניח יש מושלמת, הנתינה כמה

לתת עניין למוכר אין שבה למכירה (בניגוד המקבל מחיבת נובעת הנתינה כי

למתחייב) מעבר ‰eÓÏM˙לקונה ˙ÈÏÎ˙·e ‰ÙÈ ÔÈÚa ÔBÁv� e�ÈÈ‰«¿ƒ»¿«ƒ»»¿«¿ƒ«¿≈
מלא ל'כיבוש' הכוונה בנמשל וגם לאוהב האויב של מהפך כדי ומושלםעד

להפיכת עד הקדושה היפך של

לקדושה. והחומריות הגשמיות

˙eÓÏML Û‡ ,Ì�Ó‡»¿»«∆¿≈
‡e‰ ‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆ�ƒ¿«ƒ¿»»
‰�È˙�e ‰ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»¿ƒ»

,‰ÏÚÓlÓשיידרש מבלי ƒ¿«¿»
האדם, מצד «ŒÏkÓƒמאמץ

‡È‰ ‰�ek‰ È¯‰ ,ÌB˜Ó»¬≈««»»ƒ
È�È�Ú ¯e¯a ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈ƒ¿¿≈

ÌÏBÚ‰לקדושה והעלאתם »»
ÔBÁv� ‰È‰iL ‰Êk ÔÙ‡a¿…∆»∆∆ƒ¿∆ƒ»

Ï‡¯NÈcיהיו ישראל שבני ¿ƒ¿»≈
לניצחון ¿BÓkאחראים

,dËeLÙk ‰ÓÁÏÓa¿ƒ¿»»ƒ¿»
Áv�n‰Lהוא˙‡ L·Bk ∆«¿«≈«≈∆

Áv�n‰ È�È�Úולוקח ורכושו ƒ¿¿≈«¿À»
בשבי Ì‰Lאותם „Ú«∆≈

.BÏ ÌÈÈe�˜e B˙eÏÚ·a¿«¬¿ƒ
eÈ‰È ÌÏBÚ‰ È�È�ÚL È„Îe¿≈∆ƒ¿¿≈»»ƒ¿
ÏL B˙eÏÚ·a È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿«¬∆

Ï‡¯NÈשליטה של במובן ƒ¿»≈
Ì¯¯·Óeרוחנית ÌÁv�n‰«¿«¿»¿»¿»

‰˜ÈtÒÓ ÔÈ‡ ,ÌL·BÎÂ¿¿»≈«¿ƒ»
ÏÚ ‰ÏÚÓlÓ Ák ˙�È˙�¿ƒ«…«ƒ¿«¿»«

,‰Êשמושג בניצחון די ולא ∆
האדם מצד מאמץ «∆‡l‡ללא

Ìb „·ÚÈ Ì„‡‰L CÈ¯»̂ƒ∆»»»«¬…«
Ê‡c ,BÁÎa ‰hÓlÓדווקא ƒ¿«»¿…¿»

האדםכאשר מצד פעולה גם יש

˙Áz ÌÈLaÎ� Ì‰≈ƒ¿»ƒ««
˙ÈÏÎ˙a B˙eÏÚa19את כבש המלך שדוד אחר במקום מבאר שהרבי כפי «¬¿«¿ƒ

בכך הסתפק לא מזבח, במקום לבנות דוד כשבא זאת ובכל היבוסי ארונה גורן

חשיבות שיש ומכאן מלא כסף לארונה שילם אלא בעלות לו מקנה שהכיבוש

הצד של בעלות של סוג כל לחלוטין לשלול שנועדה האדם של לפעולה
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`jiaieח lr dnglnl `vz ik

הּנתינה עלֿידי הּבא הּמלחמה נצחֹון על ּדנֹוסף ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָׁשביֹו,
וׁשבית מּלמּטה, עבֹודה ּגם להיֹות צריכה ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָמּלמעלה,

ְִׁשביֹו.

˜i„Óeענין ּדהּנה ּדייקא). (ׁשביֹו ׁשביֹו וׁשבית ּבּכתּוב ¿«≈ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָ
עבֹודת עלֿידי העֹולם עניני ּוברּור (ּכּבּוׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָזה
אֹופּנים. ּבב' לבארֹו אפׁשר לאלקּות) ּכלים להיֹות ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָֹהאדם
אּלא למּטה, הּוא הּגׁשמּיים הּדברים ׁשל ׁשּמקֹומם ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָא',
אֹותם, ּומזּכ ּומעלה מברר עבֹודתֹו עלֿידי ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהאדם
למעלה אֹותם ּומעלה מּמקֹומם ׁשּמֹוציאם ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָהיינּו
מֹוצאם ׁשּמקֹום ב', לאלקּות. ּכלים ׁשּיהיּו ְְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹמּמקֹומם,
למעלה, הּוא הּגׁשמּיים הּדברים ׁשל האמּתי ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָוׁשרׁשם
עלֿידי והאדם למּטה, וירדּו נׁשּבּו ׁשאחרּֿכ ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ּומחזירם מּׁשבים אֹותם ּפֹודה וכּו' לבררם ְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָעבֹודתֹו
הא' האפן לפי ׁשּגם אף והּנה הראׁשֹון. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹלמקֹומם
למּטה, הּוא הּגׁשמּיים הּדברים ׁשל הראׁשֹון ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ(ׁשּמקֹומם
היא זֹו עבֹודה הרי מּמקֹומם) אֹותם מעלה ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָוהאדם
האדם (ׁשעבֹודת הּב' האפן מּכלֿמקֹום נעלית, ֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹעבֹודה
הראׁשֹון למקֹומם הּגׁשמּיים הּדברים את ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמחזירה
יׁש ּכי האדם, ּבעבֹודת יֹותר וזרּוז חּיּות מֹוסיף ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָוהאמּתי)

רּבה מצוה ׁשהיא ׁשבּויים ּפדיֹון ענין ּגם וכּמבאר21ּבזה . ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מהּגלּות22ּבּתניא ּכצאת יֹותר ּגדֹולה ׂשמחה ל ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבבית וטֹוחן ּבּׁשביה ׁשהיה מל ּבן ּכמׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּׁשביה,
אין הרי ,הּמל ּביתֿאביו אל לחפׁשי ויצא כּו' ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהאסּורים
ׁשביֹו וׁשבית ּׁשּכתּוב מה וזהּו מּזֹו. ּגדֹולה ׂשמחה 23ל, ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָ

ּבידי לכּתחּלה ׁשבּוי היה הּנׁשּבה ׁשהּדבר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמׁשמעֹו
האדם, ּבעבֹודת וזרּוז חּיּות להֹוסיף ּדכדי (ּכּנ"ל), ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָהאֹויב
הּדברים הֹוצאת הּוא ענינּה זֹו ׁשעבֹודה הּכתּוב ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָמבאר
היינּו האמּתי, למקֹומם והחזרתם הּׁשבי מן ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָהּגׁשמּיים

ׁשבּויים. ּדפדיֹון רּבה' ְְְְִִִַַָָה'מצוה
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‰Ál‚Âמבאר והּנה צּפרניה. את ועׂשתה ראׁשּה את ¿ƒ¿»ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹ
ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הן24ּבזה הראׁש ּדׂשערֹות , ְְִִֵֵֶָָָָֹ

מֹותרי הן וצּפרנים ּדעלמא, ּבמּלי ׁשּנפלּו הּמֹוחין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמֹותרי
הּמֹותרֹות את להסיר האדם וצרי כּו', ׁשּנפלּו ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהּמּדֹות
ּבחינֹות, לב' נחלקת האדם ּדעבֹודת הּוא, והענין ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָכּו'.
אינּון ׁשּליטין ׁשּתלת והגם הּלב. ועבֹודת הּמח ְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַָֹעבֹודת

וכבדא ליּבא (הן25מֹוחא עבֹודה ׁשּכל מּפני זה הרי , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
קׁשּורה להיֹות צריכה הּלב) עבֹודת והן הּמח ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָֹעבֹודת

העּקר הּוא ּדהּמעׂשה ּבפעל, למעׂשה וענין26לבֹוא , ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּדמל ּבאפן היא [והעבֹודה ׁשּבּכבד לּדם ׁשּי ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמעׂשה

ּכבד לב מח ּתבֹות' הּׁשליטה27('ראׁשי ּבידֹו ׁשּיׁש היינּו ,( ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
היא ׁשעבֹודתֹו ּדמּכיון אּלּו. ענינים ג' על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהּממׁשלה
ׁשּתֹורה ּבאפן הּתֹורה עסק עלֿידי הרי ּתֹורה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעלּֿפי

היא ה28ּדיליּה ּו'בעל ׁשּליט נעׂשה הּמציאּות, על ּבית' ְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַ
ּובּלב ּבּמח הּוא העבֹודה ועּקר ׁשּתחּלת ּומּכיון ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּכּלּה].
וגּלחה אֹומר לכן ּבמעׂשה), אחרּֿכ נמׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ(ועלֿידיֿזה
נצחֹון ׁשּיהיה ּבכדי ּכי צּפרניה, את ועׂשתה ראׁשּה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹאת
ראׁשּה, את וגּלחה להיֹות צרי ּבׁשלמּות ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹהּמלחמה
מֹותרי הסרת צּפרניה, את ועׂשתה הּמֹוחין. מֹותרי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהסרת

ּתּקּון לׁשֹון ועׂשתה ענין ּגם וזהּו וכּו'. היינּו29הּמּדֹות , ְְְְְְְִִִֶַַַַָָ
וכּו' הּצּפרנים ירח30ּתּקּון אּמּה ואת אביה את ּובכתה , ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

לאּׁשה. ל והיתה ּובעלּתּה אליה ּתבֹוא כן ואחרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָימים,
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תתלט. ס"ע תתכט. ע' תקס"ה סה"מ א. ט, להצ"צ סהמ"צ א. שם.30)קמה, תקס"ה סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

לגבי בתורה האמור ההליך של הרוחנית המשמעות את ומבאר הולך וכעת

בשבי שנלקחה תואר יפת אויביהם,אשת עם ישראל בני של במלחמה

כדלהלן.
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האדם בשכל וכמו המוחין,

בא שלו והחיצוני הנחות שהחלק

ולא פשוטים בדברים לביטוי

מדובר שאם (אלא עמוקים

ל'מותרי גם הרי חכם בתלמיד

חולין שיחת היינו שלו, מוחין'

ערך, יש חכמים" תלמידי של

ה'מותרי הארץ בעם מדובר ואם

הבאי) דברי הם שלו מוחין'

מלובשים הללו המוחין ושיירי

וגם למעלה, 'שערות' בבחינת

ומקבלות נובעות השערות באדם

(ולא מוחין' מה'מותרי חיות

חיות בהן ויש עצמו מהמוח

חש לא שהאדם כך כל מעטה

שערותיו) את כשגוזרים כאב
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לחיצונים.

"כי של זה בעניין מהאדם הנדרש העבודה סדר את ומפרט ממשיך והכתוב

למלחמה": תצא

‰ÈÏ‡ ‡B·z ÔÎ È¯Á‡Â ,ÌÈÓÈ Á¯È dn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»∆«»ƒ¿«¬≈≈»≈∆»
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ט d"nyz'd lel` c"i ,`vz zyxt zay

‰Ál‚Âמבאר והּנה צּפרניה. את ועׂשתה ראׁשּה את ¿ƒ¿»ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹ
ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הן24ּבזה הראׁש ּדׂשערֹות , ְְִִֵֵֶָָָָֹ

מֹותרי הן וצּפרנים ּדעלמא, ּבמּלי ׁשּנפלּו הּמֹוחין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמֹותרי
הּמֹותרֹות את להסיר האדם וצרי כּו', ׁשּנפלּו ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהּמּדֹות
ּבחינֹות, לב' נחלקת האדם ּדעבֹודת הּוא, והענין ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָכּו'.
אינּון ׁשּליטין ׁשּתלת והגם הּלב. ועבֹודת הּמח ְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַָֹעבֹודת

וכבדא ליּבא (הן25מֹוחא עבֹודה ׁשּכל מּפני זה הרי , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
קׁשּורה להיֹות צריכה הּלב) עבֹודת והן הּמח ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָֹעבֹודת

העּקר הּוא ּדהּמעׂשה ּבפעל, למעׂשה וענין26לבֹוא , ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּדמל ּבאפן היא [והעבֹודה ׁשּבּכבד לּדם ׁשּי ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמעׂשה

ּכבד לב מח ּתבֹות' הּׁשליטה27('ראׁשי ּבידֹו ׁשּיׁש היינּו ,( ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
היא ׁשעבֹודתֹו ּדמּכיון אּלּו. ענינים ג' על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהּממׁשלה
ׁשּתֹורה ּבאפן הּתֹורה עסק עלֿידי הרי ּתֹורה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעלּֿפי

היא ה28ּדיליּה ּו'בעל ׁשּליט נעׂשה הּמציאּות, על ּבית' ְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַ
ּובּלב ּבּמח הּוא העבֹודה ועּקר ׁשּתחּלת ּומּכיון ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּכּלּה].
וגּלחה אֹומר לכן ּבמעׂשה), אחרּֿכ נמׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ(ועלֿידיֿזה
נצחֹון ׁשּיהיה ּבכדי ּכי צּפרניה, את ועׂשתה ראׁשּה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹאת
ראׁשּה, את וגּלחה להיֹות צרי ּבׁשלמּות ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹהּמלחמה
מֹותרי הסרת צּפרניה, את ועׂשתה הּמֹוחין. מֹותרי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהסרת

ּתּקּון לׁשֹון ועׂשתה ענין ּגם וזהּו וכּו'. היינּו29הּמּדֹות , ְְְְְְְִִִֶַַַַָָ
וכּו' הּצּפרנים ירח30ּתּקּון אּמּה ואת אביה את ּובכתה , ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

לאּׁשה. ל והיתה ּובעלּתּה אליה ּתבֹוא כן ואחרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָימים,
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וש"נ. שם. לזח"ב וניצו"ז רע"ב.28)ניצו"א לב, קידושין סידור29)ראה ב. לח, שלח לקו"ת עה"פ. רמב"ן א. מח, יבמות ראה

תתלט. ס"ע תתכט. ע' תקס"ה סה"מ א. ט, להצ"צ סהמ"צ א. שם.30)קמה, תקס"ה סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

לגבי בתורה האמור ההליך של הרוחנית המשמעות את ומבאר הולך וכעת

בשבי שנלקחה תואר יפת אויביהם,אשת עם ישראל בני של במלחמה

כדלהלן.
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Án‰ ˙„B·Úהשכל ‰l·באמצעות ˙„B·ÚÂ.הרגש Ì‚‰Âבאמצעות ¬««…««¬««≈«¬«

‡„·ÎÂ ‡aÈÏ ‡ÁBÓ Ôe�È‡ ÔÈËÈlL ˙ÏzL25,שליטים שלושה ∆¿»«ƒƒƒ»ƒ»¿«¿»
האדם עבודת כן ואם וכבד לב, מוח, (באדם) הם ומשפיעים) חשובים (כוחות

שניים רק ולא עניינים לשלושה (‰Ôנחלקת ‰„B·Ú ÏkL È�tÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿≈∆»¬»≈
‡B·Ï ‰¯eL˜ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ (·l‰ ˙„B·Ú Ô‰Â Án‰ ˙„B·Ú¬««…«¿≈¬««≈¿ƒ»ƒ¿¿»»

דבר של בסופו ביטוי ‰e‡לידי ‰NÚn‰c ,ÏÚÙa ‰NÚÓÏ¿«¬∆¿…«¿««¬∆

¯wÚ‰26„·kaL ÌcÏ CiL ‰NÚn‰ ÔÈ�ÚÂ מפרטים, כאשר ולכן »ƒ»¿ƒ¿«««¬∆«»«»∆«»≈
דבר של לאמתו אבל והמשפיעים, החשובים הכוחות בין נמנה הכבד גם יותר

והלב המוח כוחות של ביטוי הכל בסך ÔÙ‡aהוא ‡È‰ ‰„B·Ú‰Â]¿»¬»ƒ¿…∆
„·k ·Ï ÁÓ '˙B·z ÈL‡¯') CÏÓc27B„Èa LiL e�ÈÈ‰ ביד), ¿∆∆»≈≈…«≈»≈«¿∆≈¿»

ÏLÓn‰Â‰האדם ‰ËÈÏM‰«¿ƒ»¿«∆¿»»
המלך ÌÈ�È�Úוהוא '‚ ÏÚ«ƒ¿»ƒ

B˙„B·ÚL ÔÂÈkÓc .el‡≈¿ƒ≈»∆¬»
עושה שהוא והשימוש האדם של

ובלב ÈtŒÏÚבמוח ‡È‰ƒ«ƒ
˜ÒÚ È„ÈŒÏÚ È¯‰ ,‰¯Bz»¬≈«¿≈≈∆
‰¯BzL ÔÙ‡a ‰¯Bz‰«»¿…∆∆»

‡È‰ dÈÏÈc28,היא שהתורה ƒ≈ƒ
זכרונם חכמינו כדברי שלו

כבודו, על שמחל ש"מלך לברכה

שלמד התורה כי מחול" כבודו

שהתאחד כיוון שלו, נחשבת

ובכוח התורה, עם והתעצם

כזו ברמה בתורה העיסוק

‰NÚ�תורה הלומד האדם «¬∆
ÏÚ '˙Èa‰ ÏÚ·'e ËÈlL«ƒ««««ƒ«
ÔÂÈkÓe .[dlk ˙e‡Èˆn‰«¿ƒÀ»ƒ≈»
‰„B·Ú‰ ¯wÚÂ ˙lÁzL∆¿ƒ«¿ƒ«»¬»
ŒÏÚÂ) ·l·e Ána ‡e‰«…««≈¿«
CkŒ¯Á‡ CLÓ� ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿»««»

‰NÚÓaשל עניינו שהוא ¿«¬∆
‡ÓB¯הכבד ÔÎÏ הכתוב), »≈≈

למלחמה" תצא ל"כי בשייכות

dL‡¯ ˙‡ ‰Ál‚Â¿ƒ¿»∆…»
Èk ,‰È�¯tˆ ˙‡ ‰˙NÚÂ¿»¿»∆ƒ»¿∆»ƒ
ÔBÁˆ� ‰È‰iL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿
CÈ¯ˆ ˙eÓÏLa ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»ƒ¿≈»ƒ

ÔÈÁBn‰ È¯˙BÓ ˙¯Ò‰ ,dL‡¯ ˙‡ ‰Ál‚Â ˙BÈ‰Ïרק שבהיותם ƒ¿¿ƒ¿»∆…»¬»«¿≈«ƒ
החי כן לא שאם להסירם חובה ושיריים לסטראסיום להגיע יכולה שבהם ות

eÎÂ'אחרא. ˙Bcn‰ È¯˙BÓ ˙¯Ò‰ ,‰È�¯tˆ ˙‡ ‰˙NÚÂמאותה ¿»¿»∆ƒ»¿∆»¬»«¿≈«ƒ¿
מוחין'. ה'מותרי את להסיר שיש ÔBLÏסיבה ‰˙NÚÂ ÔÈ�Ú Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«¿»¿»¿

Ôewz29,"לתקן" – לעשות" אלקים ברא "אשר הכתוב על רש"י כפירוש ƒ
'eÎÂ ÌÈ�¯tv‰ Ôewz e�ÈÈ‰30,'יניקה' מהם תהיה שלא באופן «¿ƒ«ƒ»¿«ƒ¿

לחיצונים.

"כי של זה בעניין מהאדם הנדרש העבודה סדר את ומפרט ממשיך והכתוב

למלחמה": תצא

‰ÈÏ‡ ‡B·z ÔÎ È¯Á‡Â ,ÌÈÓÈ Á¯È dn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»∆«»ƒ¿«¬≈≈»≈∆»
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האריז"ל ּבכתבי ּבזה הּפרּוׁש ידּוע ימים31הּנה ּדירח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
קאי הּנ"ל ּכל ּדהּנה הּוא, והענין אלּול. חדׁש על ְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקאי
מסּפיק ׁשעלֿזה ּכּלּה, הּׁשנה ּבמׁש האדם עבֹודת ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻעל
גֹו'. צּפרניה את ועׂשתה גֹו' לּמלחמה תצא ּדכי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהענין

החׁשּבֹון חדׁש ׁשהּוא אלּול ּבחדׁש עבֹודת32אמנם על ְְְֱֲֶֶֶֶַַַָָֹֹ
אז הּנה הּבאה, הּׁשנה על ההכנה וחדׁש ׁשעברה ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּׁשנה
את ּובכתה ענין והּוא ּבעבֹודה, ּתֹוספת להיֹות ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָצריכה
לענין אחרּֿכ ּבאים ועלֿידיֿזה גֹו'. אּמּה ואת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאביה
ׁשּנעׂשה היינּו גֹו', ּובעלּתּה אליה ּתבֹוא כן ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָואחרי
יחּוד ּוׁשכינּתיּה, קּודׁשאּֿבריֿהּוא יחּוד ְְְְְִִִִֵֵֶַָעלֿידיֿזה
הּׁשלמּות, ּבתכלית וקּודׁשאּֿבריֿהּוא יׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּכנסת

חד ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא אֹורייתא ועד33ּדיׂשראל . ְְְְְְְִִֵַַַָָָָ
ּכאׁשר לעתידֿלבא, ׁשּתהיה ׁשּבזה הּׁשלמּות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹלתכלית

קֹול34מהרה ירּוׁשלים, ּובחּוצֹות יהּודה ּבערי יּׁשמע ְְְְְִִֵֵַָָָָָָ
ּכּלה. וקֹול חתן קֹול ׂשמחה וקֹול ְְְִַָָָָָׂשׂשֹון

‰p‰Âׁשּכללּות35ּכתיב היינּו ּבלּבם, נתן העֹולם את ּגם ¿ƒ≈ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ
אחד ּכל ׁשל ּבלּבֹו ּגם יׁשנם ׁשּבעֹולם ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָהענינים
ּכי ענין ׁשּיׁשנֹו ּדכׁשם זה, ּבענין ּגם מּובן ּומּזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָואחד.
העֹולם ּוברּור ּכּבּוׁש ּבענין אֹויבי על לּמלחמה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָתצא
זה ענין יׁשנֹו עלּֿדרֿזה לאלקּות, ּכלי לעׂשֹותֹו ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֻּכּלֹו

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ּכּמבאר הּוא והענין עצמֹו. ),36ּבאדם ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹ
הּנפׁש נפׁשֹות, ב' יׁש מּיׂשראל ואחד אחד לכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּדהּנה
הּוא לּמלחמה תצא ּכי וענין הּבהמית. והּנפׁש ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהאלקית
ּולברר ּדקדּׁשה הּנפׁש את להגּביר האדם ּׁשּצרי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמה

ּבּזהר ּדאיתא ואף הּבהמית. ונפׁשֹו ּגם37ּגּופֹו (ׁשאֹומרים ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָֹ
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א'נ.31) ע' ח"ב תסז. ס"ע ח"א נ"ך אוה"ת גם וראה ב). (קו, עה"פ להאריז"ל 32.129)ל"ת ע' שם .75 ע' אידיש סה"מ ראה

א.33) עג, זח"ג נישואין.34)ראה ברכות ובכ"מ.35)נוסח ב. ה, במדבר לקו"ת וראה יא. ג, תצא.36)קהלת ב.37)ר"פ ע, ח"ג
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È·˙Îa ‰Êa Le¯t‰ Úe„È ‰p‰ .‰M‡Ï EÏ ‰˙È‰Â dzÏÚ·e¿«¿»¿»¿»¿¿ƒ»ƒ≈»««≈»∆¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ¯‡‰31ÌÈÓÈ Á¯Ècכאן ‡ÏeÏ.מכוון˜‡Èהאמור L„Á ÏÚ »¬ƒ«¿∆«»ƒ»≈«…∆¡

Ï"p‰ Ïk ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â,לעיל האמורים העבודה פרטי כל ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»««
הלב, ועבודת המוח CLÓaמכוון˜‡Èבעבודת Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÏÚ »≈«¬«»»»¿∆∆

‰ÊŒÏÚL ,dlk ‰�M‰«»»À»∆«∆
‡ˆ˙ ÈÎc ÔÈ�Ú‰ ˜ÈtÒÓ«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ≈≈
˙‡ ‰˙NÚÂ 'B‚ ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»¿»¿»∆

'B‚ ‰È�¯tˆמשמעותו לפי ƒ»¿∆»
בהרחבה. לעיל כמבואר הרוחנית

ÏeÏ‡ L„Áa Ì�Ó‡»¿»¿…∆¡
ÔBaLÁ‰ L„Á ‡e‰L32 ∆…∆«∆¿

לערוך האדם על שבו הזמן

B·Ú„˙חשבוןֿנפש ÏÚ«¬«
L„ÁÂ ‰¯·ÚL ‰�M‰«»»∆»¿»¿…∆

‰�Î‰‰הרוחנית‰�M‰ ÏÚ «¬»»««»»
‰ÎÈ¯ˆ Ê‡ ‰p‰ ,‰‡a‰«»»ƒ≈»¿ƒ»
,‰„B·Úa ˙ÙÒBz ˙BÈ‰Ïƒ¿∆∆»¬»
עבודת המוח, בעבודת די ולא

השערות ותיקון הלב

לעיל, כאמור והציפורניים,

‡e‰Âשל המיוחדת התוספת ¿
אלול בחודש »¿ÔÈ�Úƒהעבודה
·‡ ˙‡ ‰˙Î·e˙‡Â ‰È »¿»∆»ƒ»¿∆

'B‚ dn‡על להתמרמר ƒ»
ועל רצויים הבלתי המעשים

מהקדושֿברוךֿהוא, ההתרחקות

האם. ישראל, וכנסת האב,

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂעבודת עלֿידי ¿«¿≈∆
אלול בחודש ÌÈ‡a»ƒהתשובה

ÔÎ È¯Á‡Â ÔÈ�ÚÏ CkŒ¯Á‡««»¿ƒ¿«¿«¬≈≈
,'B‚ dzÏÚ·e ‰ÈÏ‡ ‡B·z»≈∆»¿«¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚpL e�ÈÈ‰«¿∆«¬»«¿≈∆

„eÁÈואיחוד ˜Œ‡L„eחיבור ƒ¿»
,dÈz�ÈÎLe ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ¿ƒ¿≈

Ï‡¯NÈשהוא ˙Ò�k „eÁÈƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Âבהרחבה וחסידות בקבלה מבואר ה'יחודים' עניין ¿¿»¿ƒ

ושכינתיה' קודשאֿבריךֿהוא ש"יחוד היא לענייננו בנוגע העניין ונקודת

כך היא לשנייה אחת מדרגה ההשפעה בו הרגיל הסדר שתמורת משמעו

'יחוד' ישנו כאשר הבאה, לדרגה יורדת אחת דרגה של והחיצוניות שהסיום

קודשאֿ ו'יחוד והפנימיות מהעומק היא שההשפעה הכוונה דרגות שתי בין

שבספירות מהמידות פנימית השפעה כלל) (בדרך היא ושכינתיה' בריךֿהוא

כנסת עם הוא ברוך הקדוש של שההתאחדות וכן המלכות לבחינת העליונות

מוחלטת התאחדות תהיה Ï‡¯NÈcישראל ,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙aבני ¿«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»≈
ישראל וכנסת והקדושe‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â‡התורה‡ÈÈ¯B˙‡ישראל «¿»¿¿»¿ƒ

הוא Á„ברוך ‡lek33.ומוחלטת מלאה אחדות ביניהם יש כי אחד הכל »«
‰ÊaL ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙Ï „ÚÂברוך הקדוש של ובהתאחדות בחיבור ¿«¿«¿ƒ«¿≈∆»∆

ישראל כנסת עם ∆¿È‰zL∆ƒ‰הוא
¯L‡k ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…«¬∆

‰¯‰Ó34È¯Úa ÚÓMÈ ¿≈»ƒ»«¿»≈
˙BˆeÁ·e ‰„e‰È¿»¿
ÔBNN ÏB˜ ,ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ»
Ô˙Á ÏB˜ ‰ÁÓN ÏB˜Â¿ƒ¿»»»

‰lk ÏB˜Âבקבלה כמבואר ¿«»
והשייכות הקשר שאז וחסידות

ברוך הקדוש עם ישראל בני של

(בעוד נישואין בדוגמת יהיה הוא

בבחינת רק הוא הגלות שבזמן

אירוסין).

·È˙k ‰p‰Â35˙‡ Ìb ¿ƒ≈¿ƒ«∆
BÚ‰e�ÈÈ‰ ,ÌaÏa Ô˙� ÌÏ »»»«¿ƒ»«¿

ÌÈ�È�Ú‰ ˙eÏÏkL∆¿»»ƒ¿»ƒ
BaÏa Ìb Ì�LÈ ÌÏBÚaL∆»»∆¿»«¿ƒ

„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏLמבני ∆»∆»¿∆»
Ìbישראל. Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«

B�LiL ÌLÎc ,‰Ê ÔÈ�Úa¿ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆¿
‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk ÔÈ�Úƒ¿«ƒ≈≈«ƒ¿»»
Leak ÔÈ�Úa EÈ·ÈB‡ ÏÚ«¿∆¿ƒ¿«ƒ
Blk ÌÏBÚ‰ ¯e¯·e≈»»À
,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk B˙BNÚÏ«¬¿ƒ∆¡…
שהמשמעות לעיל כאמור

בירור היא הפסוק של הרוחנית

והעלאתם הגשמיים הדברים

B�LÈלקדושה ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆∆¿
BÓˆÚ Ì„‡a ‰Ê ÔÈ�Úכפי ƒ¿»∆»»»«¿

ומבאר. שהולך

¯‡·nk) ‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»«¿…»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a36לרבנו ¿ƒ≈»

תצא), כי השבוע, בפרשת LÈהזקן, Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‰p‰c¿ƒ≈¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ,˙BLÙ� הנפשות·' ושתי ¿»«∆∆»¡…ƒ¿«∆∆««¬ƒ

בהרחבה (כמבואר הגוף ובאברי בלב במוח, השליטה על זו עם זו נלחמות

התניא). ÓÁÏnÏ‰בספר ‡ˆ˙ Èk ÔÈ�ÚÂבפרט ואחד אחד ‰e‡בכל ¿ƒ¿«ƒ≈≈«ƒ¿»»
‰M„˜c LÙp‰ ˙‡ ¯Èa‚‰Ï Ì„‡‰ CÈ¯vM ‰Ó,האלוקית הנפש «∆»ƒ»»»¿«¿ƒ∆«∆∆ƒ¿À»

˙ÈÓ‰a‰ BLÙ�Â BÙeb ¯¯·Ïe.לקדושה אותם È‡c˙‡ולהעלות Û‡Â ¿»≈¿«¿««¬ƒ¿«¿ƒ»
fa37'ÔBLÏ‰¯מובא ‰�ÚÓ'a Ìb ÌÈ¯ÓB‡L)תפילות של אוסף «…«∆¿ƒ«¿«¬∆»
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הּנפׁש וגם קּדיׁשא. ּדילהֹון ּדגּופא לׁשֹון') ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָּב'מענה
נפׁש אידיׁשע (א ּדיׂשראל הּבהמית נפׁש היא ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָהּבהמית

קּדיׁשא ּדילהֹון ׁשּנפׁש לזה [נֹוסף על37הּבהמית) ּדקאי , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
(ׁשהרי ׁשּבּנׁשמה ּתחּתֹונה) הכי (הּבחינה נפׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבחינת

קדׁשים קדׁש היא ׁשּבּנׁשמה נׁשמה מּכל38ּֿבחינת ,[( ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ
וכּו', ּומסּתירים מעלימים הּבהמית והּנפׁש הּגּוף ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָמקֹום

טעניתיּה אקּדמיה הּבהמית ׁשהּנפׁש זאת, [ּדיׁש39ועֹוד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ
הּתניא לׁשֹון ּבאּור ׁשּזהּו ּביׂשראל40לֹומר, הּׁשנית ונפׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

האלקית ׁשהּנפׁש היינּו מּמׁש, מּמעל אלקה חלק ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהיא
ּדאקּדמיה הּבהמית הּנפׁש היא והראׁשֹונה הּׁשנית, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהיא

ׁשל41טעניתיּה ּוקרב מלחמה להיֹות צריכים ולכן ,[ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ
זֹו מלחמה ּוׁשעת הּבהמית. הּנפׁש עם האלקית ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנפׁש

ּכמאמר הּתפּלה, ׁשעת קרבא,42היא ׁשעת צלֹותא ׁשעת ְְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָ
ּובקׁשּתי,43ּוכתיב ּבחרּבי האמֹורי מּיד לקחּתי אׁשר ְְְְְְֱֲִִִִִִֶַַַַָָ

עבֹודת ׁשעלֿידי ּובבעּותי, ּבצלֹותי אּונקלֹוס ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָותרּגם
זה ּומּטעם הּבהמית. הּנפׁש את מברר האדם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּתפּלה,
מּכיון ּכי ויֹום, יֹום ּבכל להיֹות צריכה הּתפּלה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָעבֹודת

חדׁשה ּברּיה האדם נעׂשה יֹום הּנפׁש44ׁשּבכל וגם , ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבירּורּה להיֹות וצרי חדׁשה, נפׁש היא ׁשּלֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּבהמית
גֹו' אֹויבי על לּמלחמה תצא ּכי ענין וזהּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמחדׁש.

האדם. ֲַַָָָּבעבֹודת

Ì�Ó‡מלחמת הּוא זֹו מלחמה ׁשענין לעיל נתּבאר »¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּומּזה מדּבר, הּכתּוב רׁשּות ּדבמלחמת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָרׁשּות,
ּבחינת על ּבפרטּיּות קאי האדם ּבעבֹודת ּדגם ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָמּובן,
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שם.38) ואילך.39)זהר א קעט, זח"א שם.41)רפ"ב.40)ראה והערות קיצורים שם. לתניא ביאורים לקוטי הובא42)וראה – זהר

.12 שבהערה מקומות גם בכ"ז וראה שם. כב.43)בלקו"ת מח, וש"נ.44)ויחי ס"א. ס"ד מהד"ק אדה"ז שו"ע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

צדיקים) קברי על השתטחות בעת הנאמרים מהזוהר «¿Ùe‚c‡וקטעים
‡LÈc˜ ÔB‰ÏÈcו קדושים. ישראל, בני של שלהם, הגופים ‚Ì(גם) ƒ¿«ƒ»¿«

LÙ� ÚLÈ„È‡ ‡) Ï‡¯NÈc ˙ÈÓ‰a‰ LÙ� ‡È‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒƒ∆∆««¬ƒ¿ƒ¿»≈«ƒƒ≈∆∆
˙ÈÓ‰a‰גופו את שמחיה מהנפש במהותה השונה יהודית הבהמית נפש ««¬ƒ
גוי) LÙpLשל ‰ÊÏ ÛÒB�]»¿∆∆∆∆

‡LÈc˜ ÔB‰ÏÈc37,שהנפש ƒ¿«ƒ»
קדוש ישראל, בני של השלהם,

È‡˜cשהכוונה˙�ÈÁa ÏÚ ¿»≈«¿ƒ«
ÈÎ‰ ‰�ÈÁa‰) LÙ�∆∆«¿ƒ»¬ƒ

‰�BzÁzהדרגות מבין «¿»
האלוקיתÓLpaL‰השונות) ∆«¿»»

היהודי ÈÁa�˙של È¯‰L)∆¬≈¿ƒ«
‡È‰ ‰ÓLpaL ‰ÓL�¿»»∆«¿»»ƒ

ÌÈL„˜ L„˜38שלמעלה …∆»»ƒ
למה כן ואם סתם)], מ'קדש'

הגוף את להעלות צורך יש בכלל

לקדושה הבהמית הנפש ואת

מוגדרים כבר הם והרי

««ÌB˜ÓŒÏkÓƒכקדושים?
LÙp‰Âלמעשה Ûeb‰«¿«∆∆

ÌÈÓÈÏÚÓ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¿ƒƒ
,'eÎÂ ÌÈ¯ÈzÒÓeאור על «¿ƒƒ¿

היא והעבודה האלוקית, הנשמה

לקדושה אותם ולהעלות לברר

יעלימו שלא בלבד זו ולא

לקדושה יתהפכו אלא ויסתירו

LÙp‰L ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«∆∆
˙ÈÓ‰a‰באדם שנמצאת ««¬ƒ

האלוקית הנפש (לעומת מלידתו

היא באדם שלה הכניסה שעיקר

שנה עשרה שלוש לו במלאות

למצוות) ≈¿¿»‡˜ÈÓc‰וכניסתו
dÈ˙È�ÚË39את הקדימה «¬ƒ≈

יש לכן קודם באדם הוחדרו הבהמית הנפש של שהטענות וכיוון טענותיה,

לקדושה אותה להעלות כדי מיוחדת בעבודה e‰fLצורך ,¯ÓBÏ LÈc]¿≈«∆∆
ÔBLÏ ¯e‡aבספר הזקן ‰È�z‰40‡È‡רבנו Ï‡¯NÈa ˙È�M‰ LÙ�Â ≈¿««¿»¿∆∆«≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ

‡È‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰L e�ÈÈ‰ ,LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ≈∆∆…»ƒ«««»«¿∆«∆∆»¡…ƒƒ
‰ÈÓc˜‡c ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ‡È‰ ‰�BL‡¯‰Â ,˙È�M‰«≈ƒ¿»ƒ»ƒ«∆∆««¬ƒ¿«¿¿≈

dÈ˙È�ÚË41הנפש ואילו הראשונה היא לכן קודמת, שטענתה מאחר כי «¬ƒ≈
השנייה], היא ÏLהאלוקית ·¯˜e ‰ÓÁÏÓ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒƒƒ¿ƒ¿»»¿»∆

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌÚ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰עדיין יהודי של נפש היותה שעם «∆∆»¡…ƒƒ«∆∆««¬ƒ
והעלאה. בירור צריכה BÊהיא ‰ÓÁÏÓ ˙ÚLeלהגביר המסוגלת השעה ¿«ƒ¿»»

האלוקית הנפש של לניצחונה ולהביא הבהמית הנפש על האלוקית הנפש את

לקדושה תתעלה הבהמית הנפש שגם כך כדי ‰lÙz‰,עד ˙ÚL ‡È‰ƒ¿««¿ƒ»
¯Ó‡Ók42הזוהר‡˙BÏˆ ˙ÚLהתפילה ˜¯·‡שעת ˙ÚLקרב שעת ¿«¬«¿«¿»¿«¿»»

הנפשות, שתי שבין למלחמה שהואÈ˙Îe43·והכוונה אבינו יעקב בדברי ¿ƒ
העיר את ליוסף ∆¬‡L¯נותן

È¯BÓ‡‰ „iÓ ÈzÁ˜Ï»«¿ƒƒ«»¡ƒ
Ìb¯˙Â ,ÈzL˜·e Èa¯Áa¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈
È˙BÏˆa ÒBÏ˜�e‡¿¿ƒ¿ƒ

,È˙eÚ··e,ובקשתי תפילתי ¿»ƒ
שהתפילה נוסף מקור לנו הרי

מלחמה בשם ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLנקראת
,‰lÙz‰ ˙„B·Úהאדם שבה ¬««¿ƒ»

ומעורר ה' בגדולת מתבונן

ה' אהבת של רגשות בעצמו

ה' ‡˙ויראת ¯¯·Ó Ì„‡‰»»»¿»≈∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ומעלה «∆∆««¬ƒ

לקדושה. אותה

‰Ê ÌÚhÓeשהתוכן מאחר ƒ««∆
הוא התפילה עבודת של הפנימי

במאבקה האלוקית הנפש ניצחון

הנפש ובירורעם הבהמית,

לקדושה הבהמית הנפש והעלאת

‰ÎÈ¯ˆ ‰lÙz‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒ»¿ƒ»
,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»»
פעל האדם שאתמול ולמרות

יכולתו, ככל זה בכיוון ועשה

מחדש בכך לעסוק עליו Èkƒהיום
‰NÚ� ÌBÈ ÏÎaL ÔÂÈkÓƒ≈»∆¿»«¬∆
‰L„Á ‰i¯a Ì„‡‰44, »»»¿ƒ»¬»»

לה' מודים בוקר בכל ולכן

החיים ועל הנשמה על מחדש

הסתלקות היא בלילה השינה (כי

ובכל מסוימת) במידה החיות של

מחדש בגוף ומתלבשת יורדת הנשמה ויום ‰ÈÓ‰a˙יום LÙp‰ Ì‚Â¿««∆∆««¬ƒ
L„ÁÓ d¯e¯Èa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ ,‰L„Á LÙ� ‡È‰ BlLיש ולכן ∆ƒ∆∆¬»»¿»ƒƒ¿≈»≈»»

מחדש. ויום יום בכל Èkלהתפלל ÔÈ�Ú e‰ÊÂÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ ¿∆ƒ¿«ƒ≈≈«ƒ¿»»«
Ì„‡‰ ˙„B·Úa 'B‚ EÈ·ÈB‡הבהמית הנפש והעלאת בירור שעיקרו ¿∆«¬«»»»

התפילה. עבודת עלֿידי

,˙eL¯ ˙ÓÁÏÓ ‡e‰ BÊ ‰ÓÁÏÓ ÔÈ�ÚL ÏÈÚÏ ¯‡a˙� Ì�Ó‡»¿»ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿∆∆¿
,¯a„Ó ·e˙k‰ ˙eL¯ ˙ÓÁÏÓ·cמאשר שונים גדרים לה שיש ƒ¿ƒ¿∆∆¿«»¿«≈

לעיל, שהוסבר כפי מצוה', Ì‚c'מלחמת ,Ô·eÓ ‰fÓeכפי למלחמה ביחס ƒ∆»¿«
˜‡Èשהיא Ì„‡‰ ˙„B·Úaהכוונה˙�ÈÁa ÏÚ ˙eiË¯Ùa «¬«»»»»≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ«
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הּנפׁש וגם קּדיׁשא. ּדילהֹון ּדגּופא לׁשֹון') ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָּב'מענה
נפׁש אידיׁשע (א ּדיׂשראל הּבהמית נפׁש היא ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָהּבהמית

קּדיׁשא ּדילהֹון ׁשּנפׁש לזה [נֹוסף על37הּבהמית) ּדקאי , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
(ׁשהרי ׁשּבּנׁשמה ּתחּתֹונה) הכי (הּבחינה נפׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבחינת

קדׁשים קדׁש היא ׁשּבּנׁשמה נׁשמה מּכל38ּֿבחינת ,[( ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ
וכּו', ּומסּתירים מעלימים הּבהמית והּנפׁש הּגּוף ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָמקֹום

טעניתיּה אקּדמיה הּבהמית ׁשהּנפׁש זאת, [ּדיׁש39ועֹוד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ
הּתניא לׁשֹון ּבאּור ׁשּזהּו ּביׂשראל40לֹומר, הּׁשנית ונפׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

האלקית ׁשהּנפׁש היינּו מּמׁש, מּמעל אלקה חלק ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהיא
ּדאקּדמיה הּבהמית הּנפׁש היא והראׁשֹונה הּׁשנית, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהיא

ׁשל41טעניתיּה ּוקרב מלחמה להיֹות צריכים ולכן ,[ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ
זֹו מלחמה ּוׁשעת הּבהמית. הּנפׁש עם האלקית ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנפׁש

ּכמאמר הּתפּלה, ׁשעת קרבא,42היא ׁשעת צלֹותא ׁשעת ְְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָ
ּובקׁשּתי,43ּוכתיב ּבחרּבי האמֹורי מּיד לקחּתי אׁשר ְְְְְְֱֲִִִִִִֶַַַַָָ

עבֹודת ׁשעלֿידי ּובבעּותי, ּבצלֹותי אּונקלֹוס ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָותרּגם
זה ּומּטעם הּבהמית. הּנפׁש את מברר האדם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּתפּלה,
מּכיון ּכי ויֹום, יֹום ּבכל להיֹות צריכה הּתפּלה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָעבֹודת

חדׁשה ּברּיה האדם נעׂשה יֹום הּנפׁש44ׁשּבכל וגם , ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבירּורּה להיֹות וצרי חדׁשה, נפׁש היא ׁשּלֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּבהמית
גֹו' אֹויבי על לּמלחמה תצא ּכי ענין וזהּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמחדׁש.

האדם. ֲַַָָָּבעבֹודת

Ì�Ó‡מלחמת הּוא זֹו מלחמה ׁשענין לעיל נתּבאר »¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּומּזה מדּבר, הּכתּוב רׁשּות ּדבמלחמת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָרׁשּות,
ּבחינת על ּבפרטּיּות קאי האדם ּבעבֹודת ּדגם ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָמּובן,
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שם.38) ואילך.39)זהר א קעט, זח"א שם.41)רפ"ב.40)ראה והערות קיצורים שם. לתניא ביאורים לקוטי הובא42)וראה – זהר
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עצמ קּדׁש ענין ׁשּזהּו לֹומר ויׁש ׁשּבֹו. רׁשּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַמלחמת
ל רׁשּות45ּבּמּתר ּבעניני ּגם עצמֹו ׁשּמקּדׁש היינּו , ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָֻ

עצמ (ּדקּדׁש זֹו ׁשּבעבֹודה העּלּוי ּובאּור .(ל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻ(ּבּמּתר
מקֹומֹות ּבכּמה המבאר עלּֿפי יּובן (ל 46ּבּמּתר ְְְְִַַַַָָָָֹֻ
מהר"ׁש אדמּו"ר כ"ק מהמׁשכי ּבאחד )47(ּובארּוכה ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָ

ל ּבּמּתר עצמ קּדׁש (ענין ּדרּבנן מצֹות על48ּבמעלת ( ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָֻ
מצֹות יׁש ּדאֹורייתא ּבמצֹות ּדהּנה ּדאֹורייתא. ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָמצֹות
מקֹומֹות ּבכּמה ּבזה ּומבאר לאּֿתעׂשה. ּומצֹות 49עׂשה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹ

ּפקּודי ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מעלה50(ּובארּוכה ּדיׁש ,( ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָ
הּנמׁש האֹור ּכי מצותֿעׂשה. על לאּֿתעׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹּבמצות
(מעׂשה ּבכלי הּמתלּבׁש אֹור הּוא מצותֿעׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַעלֿידי

הּמ ׁשּמעׂשה ּדמּזה זההּמצֹות), לאֹור ּכלי הּוא צֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַ
להיֹות ויכֹול מגּבל הּוא ׁשהאֹור מּוכח ּבתֹוכֹו, ְְְְְִִֵֶַַָָָָֻהּמתלּבׁש
עלֿידי הּנמׁש האֹור מהּֿׁשאיןּֿכן הּכלים. ּבגדרי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָנתּפס
נמׁש ׁשאינֹו מגּבל ּבלּתי אֹור הּוא לאּֿתעׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹֻמצֹות
אּלא (ּכלי) מעׂשה עלֿידי אינּה המׁשכתֹו ולכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבכלי,
את ּדֹוחה ׁשהאדם העׂשּיה, והעּדר ׁשלילה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעלֿידי
יׁש ּדרּבנן ּבמצֹות אמנם אֹותֹו. עֹוׂשה ואינֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהאּסּור
ּומצֹותֿעׂשה. לאּֿתעׂשה ּדמצֹות הענינים ב' ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָֹמּמעלת
והרחקת ּדחּית הּוא ּדרּבנן ּדמצֹות הּתכן אחד ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּדמּצד
ּבלּתי אֹור הּוא עלֿידם הּנמׁש ׁשהאֹור היינּו ְְְִִִֶַַַַָָָָָהרע,
לאּֿתעׂשה), מצֹות עלֿידי הּנמׁש האֹור (ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֻמגּבל
היינּו ּבפעל, מעׂשה עלֿידי הּוא קּיּומן ּגיסא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּולאיד
הּמצוה (ּבמעׂשה ּבכלי ּומתלּבׁש נמׁש זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשאֹור

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה וזהּו ּדברי51ּדרּבנן). חמּורים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אמרּו וגם ּתֹורה, מּדברי יֹותר ּדברי52סֹופרים חביבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָ

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
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ואילך. 225 ע' ח"ה לקו"ש ואילך.47)ת"ש. פ"מ תר"מ זו א.48)מצה כ, 49.46)יבמות שבהערה מקומות סנה'51)שם.50)ראה
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¯zna EÓˆÚ Lc˜ ÔÈ�Ú e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ .BaL ˙eL¯ ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆¿∆¿≈«∆∆ƒ¿««≈«¿¿«À»
EÏ45(EÏ ¯zna) ˙eL¯ È�È�Úa Ìb BÓˆÚ Lc˜nL e�ÈÈ‰ , ¿«¿∆¿«≈«¿«¿ƒ¿¿≈¿«À»¿

להתקדשוהאדם כדי התורה פי על שמותרים מדברים גם ומתנזר מתרחק
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שבהם המצוות קיום של לעבודה

'מלחמת ומוגדרת חייב, האדם

מצווה'.

ÈelÚ‰ ¯e‡·eהמעלה ≈»ƒ
BÊוהיתרון ‰„B·ÚaL∆«¬»

(EÏ ¯zna EÓˆÚ Lc˜c)¿«≈«¿¿«À»¿
המצוות קיום של העבודה לגבי

¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈ»«ƒ«¿…»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa46 ¿«»¿

„Á‡a ‰Îe¯‡·e)«¬»¿∆»
ÈÎLÓ‰Óמאמרים קבוצת ≈∆¿¿≈

המשתרע אחד בנושא העוסקת

'המשך' נקראת Î"˜בהמשכים
L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡47( «¿«¬»

Ô�a¯c ˙BˆÓ ˙ÏÚÓa¿«¬«ƒ¿¿«»»
¯zna EÓˆÚ Lc˜ ÔÈ�Ú)ƒ¿««≈«¿¿«À»

EÏ48התורה מן חובה )שאינו ¿
‡˙ÈÈ¯B‡c ˙BˆÓ ÏÚמצוות «ƒ¿¿«¿»

BˆÓa˙התורה. ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿
‡˙ÈÈ¯B‡cמצוות תרי"ג ¿«¿»

NÚ‰התורה ˙BˆÓ LÈ≈ƒ¿¬≈
.‰NÚzŒ‡Ï ˙BˆÓeƒ¿…«¬∆
‰nÎa ‰Êa ¯‡·Óe¿…»»∆¿«»

˙BÓB˜Ó49החסידות בתורת ¿
ÈËewÏ'a ‰Îe¯‡·e)«¬»¿ƒ≈

È„e˜t ˙L¯t '‰¯Bz50,( »»»«¿≈
Œ‡Ï ˙ÂˆÓa ‰ÏÚÓ LÈc¿≈«¬»¿ƒ¿«…
.‰NÚŒ˙ÂˆÓ ÏÚ ‰NÚz«¬∆«ƒ¿«¬≈

¯B‡‰ ÈkהאלוקיCLÓp‰ ƒ»«ƒ¿»
למטה בעולםמלמעלה ומאיר

‡e‰ ‰NÚŒ˙ÂˆÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«¬≈
˙Bˆn‰ ‰NÚÓ) ÈÏÎa LaÏ˙n‰ ¯B‡קיום של הפעולה כלומר, «ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ¿

לקליטת ומוכשר ראוי 'כלי' יוצרת הזה בעולם גשמיים באמצעים המצווה

העליון האלוקי Ê‰האור ¯B‡Ï ÈÏk ‡e‰ ˙Bˆn‰ ‰NÚnL ‰fÓc ,(¿ƒ∆∆«¬≈«ƒ¿¿ƒ¿∆
,BÎB˙a LaÏ˙n‰ומתאים ראוי 'כלי' יוצר המצווה שקיום העובדה מעצם «ƒ¿«≈¿

העליון האלוקי האור של Ïa‚Óלהתלבשות ‡e‰ ¯B‡‰L ÁÎeÓמדוד »∆»À¿»
‰ÌÈÏkומצומצם È¯„‚a Òt˙� ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈÂמוגבל לא אור שהרי ¿»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈«≈ƒ

או כזו ומידה בגבול ומוגדר מוגבל לא והוא בכלים מהתלבשות נעלה הוא

‰‡B¯אחרת. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰ÓהאלוקיCLÓp‰למטה È„ÈŒÏÚמלמעלה «∆≈≈»«ƒ¿»«¿≈
,ÈÏÎa CLÓ� B�È‡L Ïa‚Ó ÈzÏa ¯B‡ ‡e‰ ‰NÚzŒ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆ƒ¿ƒÀ¿»∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ

B˙ÎLÓ‰ ÔÎÏÂלמטה בעולםמלמעלה È„ÈŒÏÚוהתגלותו d�È‡ ¿»≈«¿»»≈»«¿≈
(ÈÏk) ‰NÚÓמהותו שמעצם «¬∆¿ƒ

ומוגבל מדוד ŒÏÚהוא ‡l‡∆»«
¯cÚ‰Â ‰ÏÈÏL È„È¿≈¿ƒ»¿∆¿≈
‰ÁBc Ì„‡‰L ,‰iNÚ‰»¬ƒ»∆»»»∆
‰NBÚ B�È‡Â ¯eq‡‰ ˙‡∆»ƒ¿≈∆

.B˙B‡
LÈ Ô�a¯c ˙BˆÓa Ì�Ó‡»¿»¿ƒ¿¿«»»≈
ÌÈ�È�Ú‰ '· ˙ÏÚnÓƒ«¬«»ƒ¿»ƒ
‰NÚzŒ‡Ï ˙BˆÓc¿ƒ¿…«¬∆
„Á‡ „vÓc .‰NÚŒ˙BˆÓeƒ¿¬≈¿ƒ«∆»
‡e‰ Ô�a¯c ˙BˆÓc ÔÎz‰«…∆¿ƒ¿¿«»»

,Ú¯‰ ˙˜Á¯‰Â ˙iÁcשהרי ¿ƒ«¿«¿»«»«
והרחקות סייגים עשו חכמים

שהאור וכיוון התורה לדברי

דחייה ידי על והרחקהנמשך

מוגדרתול פעולה ידי על א

CLÓp‰ ¯B‡‰L e�ÈÈ‰«¿∆»«ƒ¿»
ÈzÏa ¯B‡ ‡e‰ Ì„ÈŒÏÚ«»»ƒ¿ƒ
CLÓp‰ ¯B‡‰ BÓk) Ïa‚ÓÀ¿»¿»«ƒ¿»
‰NÚzŒ‡Ï ˙BˆÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿…«¬∆
והרחקה דחיה ),שעניינם

‡e‰ ÔÓei˜ ‡ÒÈb C„È‡Ïe¿ƒ»ƒ»ƒ»
,ÏÚÙa ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚכמו «¿≈«¬∆¿…«

וכאשר חנוכה נר הדלקת למשל

יחד, היתרונות שני של חיבור יש

מוגבל בלתי אור המשכת גם

מצוות ידי על שנמשך האור כמו

היא שההמשכה וגם לאֿתעשה,

נפעל ופעולה, מעשה ידי על

בקיום קיים שלא גדול חידוש

לא ובין עשה בין התורה, מצוות

Ê‰תעשה, ¯B‡L e�ÈÈ‰מוגבלהבלתיÈÏÎa LaÏ˙Óe CLÓ� «¿∆∆ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ
(Ô�a¯c ‰Âˆn‰ ‰NÚÓa)כי התורה מצוות בקיום קיים שלא דבר ¿«¬∆«ƒ¿»¿«»»

אך מוגבל בלתי האור לאֿתעשה במצוות ואילו מוגבל האור במצוותֿעשה

העולם). גדרי בתוך חודר (ולא בכלים מתלבש איננו

Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰Ó e‰ÊÂ51¯˙BÈ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÌÈ¯eÓÁ ¿∆«∆»¿«≈«¬ƒƒ¿≈¿ƒ≈
e¯Ó‡ Ì‚Â ,‰¯Bz È¯·cÓ52È¯·cÓ ¯˙BÈ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÔÈ·È·Á ƒƒ¿≈»¿«»¿¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿≈
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d"nyz'd lel` c"i ,`vz zyxt zay

סֹופרים ּדברי ׁשּמעלת היינּו ּתֹורה, מּדברי יֹותר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָסֹופרים
את ּומרחיקים ּדֹוחים ּׁשהם מה ּבחּומרתם, רק ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאינּה
ּבלּתי אֹור הּממׁשי לאּֿתעׂשה מצֹות ׁשל ענין ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹהרע,
ּבלּתי ׁשאֹור מּׁשּום חביבים, ׁשהם זאת עֹוד אּלא ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָֹֻמגּבל,
מּובן ועלּֿדרֿזה ּבכלים. עלֿידם נמׁש זה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמגּבל

.ל ּבּמּתר עצמ קּדׁש ְְְְְִֵַַַַָֻּבענין

‰p‰Âיֹותר מאחר ּבזמן היתה ּתחּלתן ּדרּבנן מצֹות ז' ¿ƒ≈ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ
ׁשל ּבזמן היינּו ּדאֹורייתא, מצֹות ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָמהּזמן

ּומּצבם מּמעמדם ּדיׂשראל ערּובין53ירידה ואפילּו . ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
ׁשלמה עלֿידי ׁשּנתקנּו ידים ּביּה54ּונטילת 55ּדכתיב ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹֹ

ׁשל זמן זה היה מּכלֿמקֹום, הוי', ּכּסא על ׁשלמה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוּיׁשב
ּביּה ּדכתיב ּדוד ׁשל זמּנֹו לגּבי מּיד56ירידה ּבכתב הּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

א הּדבר. טעם מּובן אינֹו ולכאֹורה הׂשּכיל. עלי ְְְִִִֵַַַַַָָָָָה'
עּלּוי ּבהם יׁש ּדרּבנן ׁשמצֹות ּדמּכיון יּובן, הּנ"ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעלּֿפי
לבא אפׁשר זה עּלּוי הּנה ּדאֹורייתא, מּמצֹות יֹותר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּגדֹול
היא זֹו ּדירידה יֹותר, ּגדֹולה ירידה עלֿידי ּדוקא ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָאליו
נעלה לאֹור לבא אפׁשר עלֿידּה ׁשּדוקא עלּיה, ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹצר
הז' נתקנּו ּדוקא אּלּו ּבזמּנים ולכן זה. מגּבל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻּובלּתי
ּבכל ּגם הּוא ׁשעלּֿדרֿזה לֹומר, ויׁש ּדרּבנן. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָמצֹות
ונתקנּו ׁשּנגזרּו הּמנהגֹות ּובכל הּתּקנֹות ּובכל ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּגזרֹות
זה ׁשּכל ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל ּגדֹולי עלֿידי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻוהנהגּו
ׁשעלֿידּה ,ל ּבּמּתר עצמ ּדקּדׁש העבֹודה ּבכלל ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֻנכלל
ּבכלים. מתלּבׁש זה ואֹור מגּבל, ּבלּתי אֹור ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֻנמׁש

‰p‰Âּדכי ּבאפן הּנ"ל, ּבכל העבֹודה ׁשלמּות עלֿידי ¿ƒ≈ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ
ּפרׁשת אל ּבאים וגֹו', אֹויבי על לּמלחמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָתצא
האמּתית הּגאּולה אל היינּו הארץ, אל תבֹוא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָּכי
מצות נקּים וׁשם צדקנּו, מׁשיח עלֿידי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָוהּׁשלמה
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,Ì˙¯ÓeÁa ˜¯ d�È‡ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˙ÏÚnL e�ÈÈ‰ ,‰¯Bz»«¿∆«¬«ƒ¿≈¿ƒ≈»«¿¿»»
יותר חמורים ‰¯Úבהיותם ˙‡ ÌÈ˜ÈÁ¯Óe ÌÈÁBc Ì‰M ‰Ó«∆≈ƒ«¿ƒƒ∆»«

ÈzÏaבחומרתם, ¯B‡ CÈLÓn‰ ‰NÚzŒ‡Ï ˙BˆÓ ÏL ÔÈ�Úƒ¿»∆ƒ¿…«¬∆««¿ƒƒ¿ƒ
,Ïa‚Óמהגדולה הנובע שלהםדבר Ì‰Lוהתוקף ˙‡Ê „BÚ ‡l‡ À¿»∆»…∆≈

,ÌÈ·È·Áבהם חיוביויש צד ¬ƒƒ
Ïa‚Ó ÈzÏa ¯B‡L ÌeMÓƒ∆ƒ¿ƒÀ¿»
Ì„ÈŒÏÚ CLÓ� ,‰Ê∆ƒ¿»«»»
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .ÌÈÏÎa¿≈ƒ¿«∆∆∆

˜ ÔÈ�Úa Ô·eÓEÓˆÚ Lc »¿ƒ¿««≈«¿¿
EÏ ¯znaחובה אינו שאמנם «À»¿

האדם כאשר אבל התורה מן

פעולה גם פועל הוא זאת עושה

ומרחיקה שדוחה התקדשות של

חיובית פעולה וגם הרע את

האור המשכת את שגורמת

כלים בתוך מוגבל הבלתי

מוגדרים.

Ô�a¯c ˙BˆÓ 'Ê ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿¿«»»
ÔÓÊa ‰˙È‰ Ô˙lÁz¿ƒ»»»¿»ƒ¿«
ÏL ÔÓf‰Ó ¯˙BÈ ¯Á‡Ó¿À»≈≈«¿«∆

,‡˙ÈÈ¯B‡c ˙BˆÓתרי"ג ƒ¿¿«¿»
התורה, ÔÓÊaמצוות e�ÈÈ‰«¿ƒ¿«

Ï‡¯NÈc ‰„È¯È ÏL∆¿ƒ»¿ƒ¿»≈
Ì·vÓe Ì„ÓÚnÓ53כפי ƒ«¬»»«»»

לזמן יותר קרוב לכן, קודם שהיה

לא עדיין חכמים שאז תורה מתן

כי הללו המצוות שבע את תקנו

בכך. צורך היה eÏÈÙ‡Â«¬ƒטרם
ÌÈ„È ˙ÏÈË�e ÔÈ·e¯Úשהן ≈ƒ¿ƒ«»«ƒ

דרבנן ŒÏÚמצוות e�˜˙pL∆ƒ¿¿«
‰ÓÏL È„È54·È˙Îc ¿≈¿……ƒ¿ƒ

dÈa55בו LiÂ·שכתוב ≈«≈∆
,'ÈÂ‰ ‡qk ÏÚ ‰ÓÏL¿……«ƒ≈¬»»
שבה תקופה זו שהיתה ומכאן

גבוהה בדרגה היה ישראל עם

‰È‰ונעלית ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»»
Èa‚Ï ‰„È¯È ÏL ÔÓÊ ‰Ê∆¿«∆¿ƒ»¿«≈

„Âc ÏL BpÓÊשלמה של dÈaאביו ·È˙Îc56בו Îa˙·שכתוב Ïk‰ ¿«∆»ƒƒ¿ƒ≈«…ƒ¿»
ÏÈkN‰ ÈÏÚ '‰ „iÓגילוי של מיוחדת תוספת על שמוכיחה הזו והמעלה ƒ«»«ƒ¿ƒ

המלך. שלמה בימי הייתה לא ÌÚËאלוקות Ô·eÓ B�È‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»««
¯·c‰בני כאשר דווקא דרבנן מצוות שבע את תיקנו חכמים באמת מדוע «»»

(יחסית)?. ירוד במצב היו ישראל

ÈelÚ Ì‰a LÈ Ô�a¯c ˙BˆÓL ÔÂÈkÓc ,Ô·eÈ Ï"p‰ ÈtŒÏÚ C‡««ƒ««»¿ƒ≈»∆ƒ¿¿«»»≈»∆ƒ
Ï·‡ויתרון ¯LÙ‡ ‰Ê ÈelÚ ‰p‰ ,‡˙ÈÈ¯B‡c ˙BˆnÓ ¯˙BÈ ÏB„b»≈ƒƒ¿¿«¿»ƒ≈ƒ∆∆¿»»…

C¯ˆ ‡È‰ BÊ ‰„È¯Èc ,¯˙BÈ ‰ÏB„b ‰„È¯È È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ÂÈÏ‡≈»«¿»«¿≈¿ƒ»¿»≈ƒƒ»ƒ…∆
Ïa‚Ó ÈzÏ·e ‰ÏÚ� ¯B‡Ï ‡·Ï ¯LÙ‡ d„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,‰iÏÚ¬ƒ»∆«¿»«»»∆¿»»…¿«¬∆ƒ¿ƒÀ¿»

‰Êמתוך שדווקא לכלל בהתאם ∆
עלייהירי להיות יכולה גדולה דה

בין ביטוי, לידי הבא (דבר גדולה

שהיו תשובה שבעלי בכך השאר,

להגיע יכולים ונתקרבו, רחוקים

ה' בעבודת גבוהות יותר לדרגות

לא שמעולם צדיקים מאשר

‡elהתרחקו). ÌÈpÓÊa ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«ƒ≈
˙BˆÓ 'Ê‰ e�˜˙� ‡˜Âc«¿»ƒ¿¿«ƒ¿

Ô�a¯cירידה מתוך רק כי ¿«»»
כך. כל גדולה עליה להיות יכולה

‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«∆∆∆
˙B¯Êb‰ ÏÎa Ìb ‡e‰«¿»«¿≈
ÏÎ·e ˙B�wz‰ ÏÎ·e¿»««»¿»
e�˜˙�Â e¯Ê‚pL ˙B‚‰�n‰«ƒ¿»∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿
ÈÏB„b È„ÈŒÏÚ e‚‰�‰Â¿À¿¬«¿≈¿≈
,¯B„Â ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿»»

המאוחרים, בדורות «∆ÏkLגם
‰„B·Ú‰ ÏÏÎa ÏÏÎ� ‰Ê∆ƒ¿»ƒ¿«»¬»
,EÏ ¯zna EÓˆÚ Lc˜c¿«≈«¿¿«À»¿
תרי"ג לעומת יתרון בה שיש

התורה, ««»∆d„ÈŒÏÚLמצוות
ÈzÏaדווקא ¯B‡ CLÓ�ƒ¿»ƒ¿ƒ

,Ïa‚Óעל שנמשך האור כמו À¿»
תעשהידי לא Ê‰מצוות ¯B‡Â¿∆

ÌÈÏÎa LaÏ˙Óהאור כמו ƒ¿«≈¿≈ƒ
עשה. מצוות ידי על שנמשך

˙eÓÏL È„ÈŒÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿≈¿≈
,Ï"p‰ ÏÎa ‰„B·Ú‰»¬»¿»««
העבודה יישום באמצעות

כל על לעיל האמורה הרוחנית

מושלמת, בצורה ∆…¿ÔÙ‡aפרטיה,
ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ ÈÎc¿ƒ≈≈«ƒ¿»»«

,'B‚Â EÈ·ÈB‡למשמעות בהתאם הפסוק, בהמשך המנויים הפרטים וככל ¿∆¿
הפנימית המלחמה לגבי והן בעולם האדם השפעת לגבי הן שלהם הרוחנית

עצמו האדם ‰‡¯ı,שבתוך Ï‡ ‡B·˙ Èk ˙L¯t Ï‡ ÌÈ‡aהכניסה »ƒ∆»»«ƒ»∆»»∆
È„ÈŒÏÚישראללארץ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡b‰ Ï‡ e�ÈÈ‰«¿∆«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
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יג d"nyz'd lel` c"i ,`vz zyxt zay

סֹופרים ּדברי ׁשּמעלת היינּו ּתֹורה, מּדברי יֹותר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָסֹופרים
את ּומרחיקים ּדֹוחים ּׁשהם מה ּבחּומרתם, רק ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאינּה
ּבלּתי אֹור הּממׁשי לאּֿתעׂשה מצֹות ׁשל ענין ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹהרע,
ּבלּתי ׁשאֹור מּׁשּום חביבים, ׁשהם זאת עֹוד אּלא ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָֹֻמגּבל,
מּובן ועלּֿדרֿזה ּבכלים. עלֿידם נמׁש זה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמגּבל

.ל ּבּמּתר עצמ קּדׁש ְְְְְִֵַַַַָֻּבענין

‰p‰Âיֹותר מאחר ּבזמן היתה ּתחּלתן ּדרּבנן מצֹות ז' ¿ƒ≈ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ
ׁשל ּבזמן היינּו ּדאֹורייתא, מצֹות ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָמהּזמן

ּומּצבם מּמעמדם ּדיׂשראל ערּובין53ירידה ואפילּו . ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
ׁשלמה עלֿידי ׁשּנתקנּו ידים ּביּה54ּונטילת 55ּדכתיב ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹֹ

ׁשל זמן זה היה מּכלֿמקֹום, הוי', ּכּסא על ׁשלמה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוּיׁשב
ּביּה ּדכתיב ּדוד ׁשל זמּנֹו לגּבי מּיד56ירידה ּבכתב הּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

א הּדבר. טעם מּובן אינֹו ולכאֹורה הׂשּכיל. עלי ְְְִִִֵַַַַַָָָָָה'
עּלּוי ּבהם יׁש ּדרּבנן ׁשמצֹות ּדמּכיון יּובן, הּנ"ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעלּֿפי
לבא אפׁשר זה עּלּוי הּנה ּדאֹורייתא, מּמצֹות יֹותר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּגדֹול
היא זֹו ּדירידה יֹותר, ּגדֹולה ירידה עלֿידי ּדוקא ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָאליו
נעלה לאֹור לבא אפׁשר עלֿידּה ׁשּדוקא עלּיה, ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹצר
הז' נתקנּו ּדוקא אּלּו ּבזמּנים ולכן זה. מגּבל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻּובלּתי
ּבכל ּגם הּוא ׁשעלּֿדרֿזה לֹומר, ויׁש ּדרּבנן. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָמצֹות
ונתקנּו ׁשּנגזרּו הּמנהגֹות ּובכל הּתּקנֹות ּובכל ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּגזרֹות
זה ׁשּכל ודֹור, ּדֹור ׁשּבכל יׂשראל ּגדֹולי עלֿידי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻוהנהגּו
ׁשעלֿידּה ,ל ּבּמּתר עצמ ּדקּדׁש העבֹודה ּבכלל ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֻנכלל
ּבכלים. מתלּבׁש זה ואֹור מגּבל, ּבלּתי אֹור ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֻנמׁש

‰p‰Âּדכי ּבאפן הּנ"ל, ּבכל העבֹודה ׁשלמּות עלֿידי ¿ƒ≈ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ
ּפרׁשת אל ּבאים וגֹו', אֹויבי על לּמלחמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָתצא
האמּתית הּגאּולה אל היינּו הארץ, אל תבֹוא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָּכי
מצות נקּים וׁשם צדקנּו, מׁשיח עלֿידי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָוהּׁשלמה
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,Ì˙¯ÓeÁa ˜¯ d�È‡ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˙ÏÚnL e�ÈÈ‰ ,‰¯Bz»«¿∆«¬«ƒ¿≈¿ƒ≈»«¿¿»»
יותר חמורים ‰¯Úבהיותם ˙‡ ÌÈ˜ÈÁ¯Óe ÌÈÁBc Ì‰M ‰Ó«∆≈ƒ«¿ƒƒ∆»«

ÈzÏaבחומרתם, ¯B‡ CÈLÓn‰ ‰NÚzŒ‡Ï ˙BˆÓ ÏL ÔÈ�Úƒ¿»∆ƒ¿…«¬∆««¿ƒƒ¿ƒ
,Ïa‚Óמהגדולה הנובע שלהםדבר Ì‰Lוהתוקף ˙‡Ê „BÚ ‡l‡ À¿»∆»…∆≈

,ÌÈ·È·Áבהם חיוביויש צד ¬ƒƒ
Ïa‚Ó ÈzÏa ¯B‡L ÌeMÓƒ∆ƒ¿ƒÀ¿»
Ì„ÈŒÏÚ CLÓ� ,‰Ê∆ƒ¿»«»»
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .ÌÈÏÎa¿≈ƒ¿«∆∆∆

˜ ÔÈ�Úa Ô·eÓEÓˆÚ Lc »¿ƒ¿««≈«¿¿
EÏ ¯znaחובה אינו שאמנם «À»¿

האדם כאשר אבל התורה מן

פעולה גם פועל הוא זאת עושה

ומרחיקה שדוחה התקדשות של

חיובית פעולה וגם הרע את

האור המשכת את שגורמת

כלים בתוך מוגבל הבלתי

מוגדרים.

Ô�a¯c ˙BˆÓ 'Ê ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿¿«»»
ÔÓÊa ‰˙È‰ Ô˙lÁz¿ƒ»»»¿»ƒ¿«
ÏL ÔÓf‰Ó ¯˙BÈ ¯Á‡Ó¿À»≈≈«¿«∆

,‡˙ÈÈ¯B‡c ˙BˆÓתרי"ג ƒ¿¿«¿»
התורה, ÔÓÊaמצוות e�ÈÈ‰«¿ƒ¿«

Ï‡¯NÈc ‰„È¯È ÏL∆¿ƒ»¿ƒ¿»≈
Ì·vÓe Ì„ÓÚnÓ53כפי ƒ«¬»»«»»

לזמן יותר קרוב לכן, קודם שהיה

לא עדיין חכמים שאז תורה מתן

כי הללו המצוות שבע את תקנו

בכך. צורך היה eÏÈÙ‡Â«¬ƒטרם
ÌÈ„È ˙ÏÈË�e ÔÈ·e¯Úשהן ≈ƒ¿ƒ«»«ƒ

דרבנן ŒÏÚמצוות e�˜˙pL∆ƒ¿¿«
‰ÓÏL È„È54·È˙Îc ¿≈¿……ƒ¿ƒ

dÈa55בו LiÂ·שכתוב ≈«≈∆
,'ÈÂ‰ ‡qk ÏÚ ‰ÓÏL¿……«ƒ≈¬»»
שבה תקופה זו שהיתה ומכאן

גבוהה בדרגה היה ישראל עם

‰È‰ונעלית ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»»
Èa‚Ï ‰„È¯È ÏL ÔÓÊ ‰Ê∆¿«∆¿ƒ»¿«≈

„Âc ÏL BpÓÊשלמה של dÈaאביו ·È˙Îc56בו Îa˙·שכתוב Ïk‰ ¿«∆»ƒƒ¿ƒ≈«…ƒ¿»
ÏÈkN‰ ÈÏÚ '‰ „iÓגילוי של מיוחדת תוספת על שמוכיחה הזו והמעלה ƒ«»«ƒ¿ƒ

המלך. שלמה בימי הייתה לא ÌÚËאלוקות Ô·eÓ B�È‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»««
¯·c‰בני כאשר דווקא דרבנן מצוות שבע את תיקנו חכמים באמת מדוע «»»

(יחסית)?. ירוד במצב היו ישראל

ÈelÚ Ì‰a LÈ Ô�a¯c ˙BˆÓL ÔÂÈkÓc ,Ô·eÈ Ï"p‰ ÈtŒÏÚ C‡««ƒ««»¿ƒ≈»∆ƒ¿¿«»»≈»∆ƒ
Ï·‡ויתרון ¯LÙ‡ ‰Ê ÈelÚ ‰p‰ ,‡˙ÈÈ¯B‡c ˙BˆnÓ ¯˙BÈ ÏB„b»≈ƒƒ¿¿«¿»ƒ≈ƒ∆∆¿»»…

C¯ˆ ‡È‰ BÊ ‰„È¯Èc ,¯˙BÈ ‰ÏB„b ‰„È¯È È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ÂÈÏ‡≈»«¿»«¿≈¿ƒ»¿»≈ƒƒ»ƒ…∆
Ïa‚Ó ÈzÏ·e ‰ÏÚ� ¯B‡Ï ‡·Ï ¯LÙ‡ d„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,‰iÏÚ¬ƒ»∆«¿»«»»∆¿»»…¿«¬∆ƒ¿ƒÀ¿»

‰Êמתוך שדווקא לכלל בהתאם ∆
עלייהירי להיות יכולה גדולה דה

בין ביטוי, לידי הבא (דבר גדולה

שהיו תשובה שבעלי בכך השאר,

להגיע יכולים ונתקרבו, רחוקים

ה' בעבודת גבוהות יותר לדרגות

לא שמעולם צדיקים מאשר

‡elהתרחקו). ÌÈpÓÊa ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«ƒ≈
˙BˆÓ 'Ê‰ e�˜˙� ‡˜Âc«¿»ƒ¿¿«ƒ¿

Ô�a¯cירידה מתוך רק כי ¿«»»
כך. כל גדולה עליה להיות יכולה

‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«∆∆∆
˙B¯Êb‰ ÏÎa Ìb ‡e‰«¿»«¿≈
ÏÎ·e ˙B�wz‰ ÏÎ·e¿»««»¿»
e�˜˙�Â e¯Ê‚pL ˙B‚‰�n‰«ƒ¿»∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿
ÈÏB„b È„ÈŒÏÚ e‚‰�‰Â¿À¿¬«¿≈¿≈
,¯B„Â ¯Bc ÏÎaL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿»»

המאוחרים, בדורות «∆ÏkLגם
‰„B·Ú‰ ÏÏÎa ÏÏÎ� ‰Ê∆ƒ¿»ƒ¿«»¬»
,EÏ ¯zna EÓˆÚ Lc˜c¿«≈«¿¿«À»¿
תרי"ג לעומת יתרון בה שיש

התורה, ««»∆d„ÈŒÏÚLמצוות
ÈzÏaדווקא ¯B‡ CLÓ�ƒ¿»ƒ¿ƒ

,Ïa‚Óעל שנמשך האור כמו À¿»
תעשהידי לא Ê‰מצוות ¯B‡Â¿∆

ÌÈÏÎa LaÏ˙Óהאור כמו ƒ¿«≈¿≈ƒ
עשה. מצוות ידי על שנמשך

˙eÓÏL È„ÈŒÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿≈¿≈
,Ï"p‰ ÏÎa ‰„B·Ú‰»¬»¿»««
העבודה יישום באמצעות

כל על לעיל האמורה הרוחנית

מושלמת, בצורה ∆…¿ÔÙ‡aפרטיה,
ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ ÈÎc¿ƒ≈≈«ƒ¿»»«

,'B‚Â EÈ·ÈB‡למשמעות בהתאם הפסוק, בהמשך המנויים הפרטים וככל ¿∆¿
הפנימית המלחמה לגבי והן בעולם האדם השפעת לגבי הן שלהם הרוחנית

עצמו האדם ‰‡¯ı,שבתוך Ï‡ ‡B·˙ Èk ˙L¯t Ï‡ ÌÈ‡aהכניסה »ƒ∆»»«ƒ»∆»»∆
È„ÈŒÏÚישראללארץ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡b‰ Ï‡ e�ÈÈ‰«¿∆«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈

,ÌÈ¯eka ˙ÂˆÓ Ìi˜� ÌLÂ ,e�˜„ˆ ÁÈLÓבתחילת מדובר שבה ¿ƒ«ƒ¿≈¿»¿«≈ƒ¿«ƒƒ
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ּכמֹו ּדלעתידֿלבא, הּמצֹות ּדקּיּום ּובאפן ְְְְְִִִִִִֶַָָֹֹּבּכּורים,
רצֹונ57ׁשּכתּוב ּכמצות לפני נעׂשה אמנם58וׁשם . ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָ

ּפרי ּכל מראׁשית העבֹודה, ּתחּלת רק היא ּבּכּורים ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָמצות
גֹו' התרחבּות59האדמה ׁשל ּבאפן זה נמׁש ואחרּֿכ , ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּכתּוב ּוכמֹו את60והתּפּׁשטּות, אלקי ה' ירחיב ּכי ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָֹ
וקדמֹוני קניזי קיני ארץ ּגם ּתהיה ׁשאז גֹו', 61ּגבּול. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָ

ׁשּכתּובוכ ּכמֹו ּגלּוי, ּבאפן יהיה זה ה'62ל כבֹוד ונגלה ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹ
ּבׂשר) (עיני ׁשהעינים רק לא היינּו יחּדיו, ּבׂשר כל ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹוראּו
זאת עֹוד אּלא כּו', עינינּו ותחזינה ענין עלּֿדר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹיראּו,
עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה יראה, עצמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהּבׂשר

צדקנּו. ְְִִֵַמׁשיח
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מוסף.57) פס"ג.58)תפלת הנ"ל זו מצה המשך גם וראה ובכ"מ. ויחי. ר"פ תו"ח ב.59)ראה כו, כ.60)תבוא יב, ראה61)ראה

ח. יט, שופטים ה.62)פרש"י מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

תבוא כי ÏŒ„È˙ÚÏc·‡,פרשת ˙Bˆn‰ Ìei˜c ÔÙ‡·eכמבואר ¿…∆¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ»…
מלאה בצורה יהיה המצוות קיום המשיח בימות שרק החסידות בתורת

e˙kL·ומושלמת BÓk57ÌLÂהמקדש ÂˆÓk˙בבית EÈ�ÙÏ ‰NÚ� ¿∆»¿»«¬∆¿»∆¿ƒ¿«
E�Bˆ¯58,‰„B·Ú‰ ˙lÁz ˜¯ ‡È‰ ÌÈ¯eka ˙ÂˆÓ Ì�Ó‡ כפי. ¿∆»¿»ƒ¿«ƒƒƒ«¿ƒ«»¬»

שמביאים בעובדה שנרמז

È¯tביכורים Ïk ˙ÈL‡¯Ó≈≈ƒ»¿ƒ
'B‚ ‰Ó„‡‰59CkŒ¯Á‡Â , »¬»»¿««»
‰Ê CLÓ�'ה עבודת ƒ¿»∆

בימותהמושלמת שתהיה כפי

ÏLהמשיח ÔÙ‡a¿…∆∆
,˙eËMt˙‰Â ˙e·Á¯˙‰ƒ¿«¬¿ƒ¿«¿

להתחלה מעבר ¿BÓÎeהרבה
·e˙kL60התרחבות לגבי ∆»

בימות ישראל ארץ גבולות

‰'המשיח ·ÈÁ¯È Èkƒ«¿ƒ
,'B‚ EÏe·b ˙‡ EÈ˜Ï‡¡…∆∆¿¿

‰È‰z Ê‡Lלארץ בנוסף ∆»ƒ¿∆
ישראל שבני האומות שבעת

בןֿנון יהושע בימי הראשונה בפעם לארץ הכניסה עם ˜È�Èכבשו ı¯‡ Ìb«∆∆≈ƒ
È�BÓ„˜Â ÈÊÈ�˜61‰Ê ÏÎÂ הרוחניים. העניינים בימותהתגלות בשלמותם ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»∆

ÈeÏb,המשיח ÔÙ‡a ‰È‰Èלעין e˙kL·כל,ונראה BÓk62ביעודי ƒ¿∆¿…∆»¿∆»
¯˜הגאולה ‡Ï e�ÈÈ‰ ,ÂÈcÁÈ ¯Na ÏÎ e‡¯Â '‰ „B·Î ‰Ï‚�Â¿ƒ¿»¿¿»»»»«¿»«¿…«

(¯Na È�ÈÚ) ÌÈ�ÈÚ‰L∆»≈«ƒ≈≈»»
,e‡¯Èהאלוקות גילוי את ƒ¿

לבוא לעתיד ∆∆»C¯cŒÏÚשיהיה
,'eÎ e�È�ÈÚ ‰�ÈÊÁ˙Â ÔÈ�Úƒ¿«¿∆¡∆»≈≈
¯Na‰L ˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆«»»

,‰‡¯È BÓˆÚהאור כי «¿ƒ¿∆
הבשר בתוך גם יחדור האלוקי

והסתר העלם יהיה שלא הגשמי

ויזדכך יתברר אלא אלוקות על

יראה עצמו שהוא כך ויתעלה

האלוקי האור את ויחוש

Ó‡‰ ‰l‡ba˙Èz «¿À»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«

.e�˜„ƒ̂¿≈
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מוגה בלתי

שלפני‡. בימים והן השבת שלאחרי בימים הן – ימיםֿטובים" "חסידישע לכמה בסמיכות היא זו שבת
השבת:

– השבת שלאחרי `lelבימים i"gהזקן ואדמו"ר הבעלֿשםֿטוב הגדולים, המאורות שני את הולדת יום ,
דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ופירסם שגילה –1(כפי השבת שלפני ובימים .(lel` b"iמו"ח כ"ק נישואי יום ,

דורנו נשיא –2אדמו"ר ולפניֿזה ,lel` `"iנשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו נישואי יום נשיא3, אשר, ,
שכן, הילולא", "יום שמחה, הוא נישואין יום והרי וממלאֿמקומו, יחידו בנו הוא אדמו"ר, מו"ח כ"ק דורנו,

החתונה". "שמחת פירושה "הילולא"

עם קשורים אלול) וי"א אלול י"ג אלול, (ח"י אלו טובים' 'ימים עניני efוכל zayישנם השבת ביום שכן, –

ענינים: ב'

יומין" כולהו מתברכין "מיניה לימים4(א) ברכה נמשכת השבת מיום כלומר, ,ixg`lyובנידוןֿדידן השבת,
אלול. ח"י –

בשבת" יאכל שבת בערב שטרח "מי הטירחא5(ב) עלֿידי נפעלת השבת דיום (תענוג) שהאכילה היינו, ,

בימים נכלליםiptlyוההכנה שבזה שבת", "ערב שמצינוlkהשבת, כפי – ראשון מיום החל השבוע, 6ימי

ימי שכל היינו, כו'", לשבת זו אומר נאה בהמה מצא שבת, לכבוד אוכל היה ימיו ש"כל הזקן שמאי בהנהגת
ששי. יום כפשוטו, שבת ערב ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שבת", "ערב בבחינת הם השבוע

רביעי (ביום אלול י"א גם נכלל ובזה שבת, בערב חל – אלול י"ג השבוע7ובנידוןֿדידן: ימי כל שהרי – (

שבת" ד"ערב הענין לולי (גם כשלעצמו הששי יום לזה: ונוסף לשבת, (והכנה) "ערב" בבחינת את8הם כולל (
בו שנאמר הששי יום בבריאת שמצינו כפי השבוע, ימי את9כל אלקים dyr"וירא xy` lk,"מאד טוב והנה

בראשית. ימי מששת אחד שהוא כפי עצמו, הששי יום – כולל בראשית, ימי דששת הבריאה כללות על דקאי

זו משבת הברכה המשכת שכן, – הנ"ל טובים ימים שבין והחיבור הקשר את פועל השבת שיום ונמצא,
היא אלול אלול.gkaלח"י וי"ג אלול י"א השבת, שלפני בימים ההכנה עבודת

הכתוב·. ובלשון בשנה, שנה מדי ונשנים חוזרים – הראשונה בפעם שהיו הענינים שכל ידוע :10והנה,

ונעשים". נזכרים האלה "והימים
ל" בנוגע הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי הענינים, בכל אמורים הדברים ימיםֿטובים"ryiciqgואם

ענין שכן, אלול), וי"א אלול י"ג אלול, ח"י הואzeciqgd(ובנידוןֿדידן: חסידים) של ענינם גם – (ובמילא
miptlהדין בנוגע11משורת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,irexe i`iyplאדמו"ר הבעלֿשםֿטוב, – והחסידים החסידות

'ימים הם הנ"ל ימים אשר – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח וכ"ק נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק הזקן,
הרי שלהם, בשנה.i`ceaטובים' שנה מדי ונעשים") ("נזכרים ונשנים חוזרים אלו ענינים שכל

ז"ל חכמינו הוראת בכל12ועלֿפי אלו טובים' 'ימים באים שכאשר מובן, – העיקר" הוא "המעשה אשר
וללמוד לקחת יש ושנה, בנוגעd`xedשנה אלו טובים' 'ימים של lretaמענינם dyrnlהחלטות מקבלת החל ,

כפשוטו, בפועל מעשה לידי מביאים אלו והחלטות שבדיבור, ומעשה שבמחשבה דמעשה ענין שזהו – טובות
העיקר". הוא "המעשה
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(1.188 .146 .141 ע' תש"ג סה"ש
(2.(9 (ע' בתחלתו יום" "היום
(3.10 ע' לנער" "חנוך .(8 (ע' שם יום" "היום
א.4) פח, שם ב. סג, זח"ב
ובכ"מ.5) רע"ב. כד, שה"ש לקו"ת וראה סע"א. ג, ע"ז
ס"י).6) (סרמ"ב בתחלתן שבת הל' אדה"ז שו"ע א. טז, ביצה
סהכ"ג.7) פ"ט גירושין הל' רמב"ם סע"א. קו, פסחים ראה

ואילך.8) ס"ט ואתחנן ש"פ שיחת ראה
לא.9) א, בראשית
ונתבאר10) הובא שובבים. תיקון בספר רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בספר
ה"ה.11) פ"א דעות הל' רמב"ם
מי"ז.12) פ"א אבות

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אלול, תשי"ט

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים 

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מאדר"ח אלול, עם הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ונעם לי לקרות בו שמקוה לעשות התועדות ביום שנתלו בו שני המאורות הגדולים הוא ח"י אלול.

ההתחלה  ותתחיל  חוצה,  המעינות  להפיץ  הק'  רצונם  במילוי  תפקידו  ימלא  שכאו"א  רצון  ויהי 

תיכף, שהרי מגלגלין זכות ליומין זכאין הם ימי חדש אלול, וכמבואר המשל מרבנו הזקן יעו"ש )לקו"ת 

ראה לב, ב(.

בברכה לבשו"ט ולכחו"ט,

מ. שניאורסאהן
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מוגה בלתי

שלפני‡. בימים והן השבת שלאחרי בימים הן – ימיםֿטובים" "חסידישע לכמה בסמיכות היא זו שבת
השבת:

– השבת שלאחרי `lelבימים i"gהזקן ואדמו"ר הבעלֿשםֿטוב הגדולים, המאורות שני את הולדת יום ,
דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ופירסם שגילה –1(כפי השבת שלפני ובימים .(lel` b"iמו"ח כ"ק נישואי יום ,

דורנו נשיא –2אדמו"ר ולפניֿזה ,lel` `"iנשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו נישואי יום נשיא3, אשר, ,
שכן, הילולא", "יום שמחה, הוא נישואין יום והרי וממלאֿמקומו, יחידו בנו הוא אדמו"ר, מו"ח כ"ק דורנו,

החתונה". "שמחת פירושה "הילולא"

עם קשורים אלול) וי"א אלול י"ג אלול, (ח"י אלו טובים' 'ימים עניני efוכל zayישנם השבת ביום שכן, –

ענינים: ב'

יומין" כולהו מתברכין "מיניה לימים4(א) ברכה נמשכת השבת מיום כלומר, ,ixg`lyובנידוןֿדידן השבת,
אלול. ח"י –

בשבת" יאכל שבת בערב שטרח "מי הטירחא5(ב) עלֿידי נפעלת השבת דיום (תענוג) שהאכילה היינו, ,

בימים נכלליםiptlyוההכנה שבזה שבת", "ערב שמצינוlkהשבת, כפי – ראשון מיום החל השבוע, 6ימי

ימי שכל היינו, כו'", לשבת זו אומר נאה בהמה מצא שבת, לכבוד אוכל היה ימיו ש"כל הזקן שמאי בהנהגת
ששי. יום כפשוטו, שבת ערב ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שבת", "ערב בבחינת הם השבוע

רביעי (ביום אלול י"א גם נכלל ובזה שבת, בערב חל – אלול י"ג השבוע7ובנידוןֿדידן: ימי כל שהרי – (

שבת" ד"ערב הענין לולי (גם כשלעצמו הששי יום לזה: ונוסף לשבת, (והכנה) "ערב" בבחינת את8הם כולל (
בו שנאמר הששי יום בבריאת שמצינו כפי השבוע, ימי את9כל אלקים dyr"וירא xy` lk,"מאד טוב והנה

בראשית. ימי מששת אחד שהוא כפי עצמו, הששי יום – כולל בראשית, ימי דששת הבריאה כללות על דקאי

זו משבת הברכה המשכת שכן, – הנ"ל טובים ימים שבין והחיבור הקשר את פועל השבת שיום ונמצא,
היא אלול אלול.gkaלח"י וי"ג אלול י"א השבת, שלפני בימים ההכנה עבודת

הכתוב·. ובלשון בשנה, שנה מדי ונשנים חוזרים – הראשונה בפעם שהיו הענינים שכל ידוע :10והנה,

ונעשים". נזכרים האלה "והימים
ל" בנוגע הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי הענינים, בכל אמורים הדברים ימיםֿטובים"ryiciqgואם

ענין שכן, אלול), וי"א אלול י"ג אלול, ח"י הואzeciqgd(ובנידוןֿדידן: חסידים) של ענינם גם – (ובמילא
miptlהדין בנוגע11משורת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,irexe i`iyplאדמו"ר הבעלֿשםֿטוב, – והחסידים החסידות

'ימים הם הנ"ל ימים אשר – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח וכ"ק נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק הזקן,
הרי שלהם, בשנה.i`ceaטובים' שנה מדי ונעשים") ("נזכרים ונשנים חוזרים אלו ענינים שכל

ז"ל חכמינו הוראת בכל12ועלֿפי אלו טובים' 'ימים באים שכאשר מובן, – העיקר" הוא "המעשה אשר
וללמוד לקחת יש ושנה, בנוגעd`xedשנה אלו טובים' 'ימים של lretaמענינם dyrnlהחלטות מקבלת החל ,

כפשוטו, בפועל מעשה לידי מביאים אלו והחלטות שבדיבור, ומעשה שבמחשבה דמעשה ענין שזהו – טובות
העיקר". הוא "המעשה
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(1.188 .146 .141 ע' תש"ג סה"ש
(2.(9 (ע' בתחלתו יום" "היום
(3.10 ע' לנער" "חנוך .(8 (ע' שם יום" "היום
א.4) פח, שם ב. סג, זח"ב
ובכ"מ.5) רע"ב. כד, שה"ש לקו"ת וראה סע"א. ג, ע"ז
ס"י).6) (סרמ"ב בתחלתן שבת הל' אדה"ז שו"ע א. טז, ביצה
סהכ"ג.7) פ"ט גירושין הל' רמב"ם סע"א. קו, פסחים ראה

ואילך.8) ס"ט ואתחנן ש"פ שיחת ראה
לא.9) א, בראשית
ונתבאר10) הובא שובבים. תיקון בספר רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בספר
ה"ה.11) פ"א דעות הל' רמב"ם
מי"ז.12) פ"א אבות
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אדמו"ר כ"ק של מענינו אלול. ח"י – הזקן ואדמו"ר הבעלֿשםֿטוב של מענינם הוראה ללמוד יש כלומר:
נשמתוֿעדן ומענינו(מהורש"ב) אלול. י"א הוראה– וכאמור, אלול. י"ג – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של
בפועל. למעשה בנוגע

ובין המגיד, – הזקן לאדמו"ר הבעלֿשםֿטוב בין נשיאים, עוד אמנם ישנם אלו נשיאים בין [ולהעיר:
ואדמו"ר צדק' ה'צמח אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר – דורנו ונשיא נשמתוֿעדן מהורש"ב לאדמו"ר הזקן אדמו"ר
ענינם נוגע שבהם זמנים וישנם הנשיאים, כל של ענינם נוגע שבהם זמנים ישנם אףֿעלֿפיֿכן, אבל מהר"ש,
אלול וי"א אלול י"ג אלול, לח"י ושייכת הסמוכה זו, לשבת ובנוגע נשיאים. כמה או אחד נשיא של המיוחד
מו"ח וכ"ק נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק הזקן, אדמו"ר הבעלֿשםֿטוב, של ענינם במיוחד נוגע –

דורנו]. נשיא אדמו"ר

מישראל ואחד אחד לכל ושייך המובן באופן להיות צריך אלו נשיאים של מענינם ההוראה שלימוד ומובן,
" הבעלֿשםֿטוב, של בשמו כמודגש –l`xyiז"ל חכמינו כלשון מישראל, ואחד אחד לכל השייך שם ,"13:

כדלקמן. הוא", ישראל שחטא "אףֿעלֿפי

חיים"‚. אלקים דברי ואלו "אלו אשר ואופנים, סדרים בשני להיות יכול אלו הוראות שלימוד – :14ובהקדמה

מוסיפים אחרֿכך הבעלֿשםֿטוב, של מענינו שלמדים ההוראה עם להתחיל יש – הדורות סדר עלֿפי א)
אדמו"ר כ"ק של מענינו שלמדים ההוראה את מוסיפים אחרֿכך הזקן, אדמו"ר של מענינו שלמדים ההוראה את
דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של מענינו שלמדים ההוראה את מוסיפים ואחרֿכך נשמתוֿעדן, (מהורש"ב)

הקירבה מצד אדמו"ר`epilב) מו"ח כ"ק של מענינו שלמדים ההוראה עם להתחיל יש –epxec `iypאחרֿכך ,
את מוסיפים אחרֿכך נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, של מענינו שלמדים ההוראה את מוסיפים
הבעלֿשםֿטוב. של מענינו שלמדים ההוראה את מוסיפים ואחרֿכך הזקן, אדמו"ר של מענינו שלמדים ההוראה

התפילה במפרשי המבואר סדר15[ועלֿדרך שמצד אףֿעלֿפי אבותינו", ואלקי (ואחרֿכך) "אלקינו בנוסח
אלינו]. וסמוך הקרוב בדבר להתחיל שיש – "אלקינו" לפני אבותינו" "אלקי להקדים יש הדורות,

איֿאפשר ממש בפועל אמנם, חיים", אלקים דברי ואלו "אלו הם, אמיתיים אלו ואופנים סדרים שני וכאמור,
אחת ובעונה בעת ואופנים סדרים בשני הנ"ל.16לדבר ואופנים סדרים מב' באחד לבחור ובהכרח ,

צריכה זה בענין שהרי אלול, דח"י הענין נוגע לראש לכל הרי – העיקר" הוא ד"המעשה הכלל עלֿפי ובכן:
ולהתבונן ולדרוש לחקור וצורך מקום יש אחרֿכך ורק זו), שבת (לאחרי לקראתנו הבאים בימים העבודה להיות
ההכנה עבודת הקדמת עלֿידי השבת מיום הברכה המשכת – אלול דח"י לעבודה וה'נתינתֿכח' הסיבה אודות

אלול. וי"ג אלול י"א השבת, שלפני בימים

של מענינו להתחיל יש – אלול דח"י הענין נוגע לראש שלכל סדרaehÎmyÎlradומכיון עלֿפי ולהמשיך ,
היינו, הדורות), לסדר (ביחס למעלה דמלמטה באופן הסדר גם שישנו מכיון אמנם, למטה; מלמעלה הדורות,
אודות הדיבור את האפשרי ככל להקדים יש – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של ענינו עם היא שההתחלה
עלֿידיֿזה – הבעלֿשםֿטוב של ענינו אודות הביאור לאחרי מיד דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של ענינו
בסופן תחלתן "נעוץ דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עם הבעלֿשםֿטוב שבין והשייכות הקשר את שמוצאים

בתחלתן" כדלקמן.17וסופן ,

של„. מענינו :aehÎmyÎlradההוראה

" – בשמו מודגש הבעלֿשםֿטוב של מהגדולl`xyiענינו מישראל, ואחד אחד כל נקרא שבו שם ,"

ז"ל: חכמינו בלשון וכאמור, בלתיֿרצוי, ומצב במעמד שנמצא יהודי אפילו שבקטנים, לקטן עד שבגדולים
שכתובhgy`"אףֿעלֿפי מה עלֿדרך חסרון, מלשון "חטא" רק [לא כפשוטו "חטא" שלמה18", ובני "אני
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רע"א.13) מד, סנהדרין
ב.14) ו, גיטין ב. יג, עירובין
ועוד.15) התפלות. אוצר בסידור תפלה עיון פי'

א.16) כ, יתרו פרש"י ראה
מ"ז.17) פ"א יצירה ספר
כא.18) א, מ"א
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"חסרים" שפירושו "19חטאים", מכלֿמקום, – הגמרא] סוגיית כפשטות כפשוטו, חטא גם אלא ,l`xyi;"הוא
הרי – עליה" "בני שבגדולים, לגדול עד חסרון, מלשון ד"חטא" באופן לא אפילו חטא, שלא מי גם ולאידך,

הוא". "ישראל

של20וכידוע ממצב ישראל בני את לעורר – דין בעלמא הבעלֿשםֿטוב של ושליחותו תפקידו שכללות
שגם מפני – הדבר וטעם באזנו, שמו את לצעוק יש מעלפונו לעוררו שכדי המתעלף, אדם כמשל התעלפות,

בו יש כו', וסילוק העלם של במצב הם הגלויים הכחות כאשר ההתעלפות, ytpdבעת mvrהקריאה ועלֿידי ,
enya" שם קריאת שעלֿידי – בנמשל ודוגמתו הנפש, עצם את מעוררים ,l`xyiאזי הבעלֿשםֿטוב, של שמו ,"

את ytpdמעוררים mvr."הוא "ישראל – מישראל ואחד אחד דכל

ישראל: דבני הסוגים לכל בנוגע הבעלֿשםֿטוב פעל זה וענין

של במצב היו מסויימים לענינים בנוגע הרי – עליה" "בני בבחינת שהיו יהודים אותם [נוסףzetlrzdאפילו
עדיין זה הרי נעלה, הכי ומצב במעמד שיהיו שככל jxraלכך `lyומצב –izin`dלמעמד ישראל בני של

מהתעלפות וההתעוררות העתידה], דגאולה ומצב המעמד לגבי בערך שלא – ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הבית, בזמן
צורך היה אליהם שבנוגע – פשוטים לאנשים בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה החסידות; תורת גילוי עלֿידי היתה זו

בפשטות. הרוחני למצבם בנוגע התעלפות של ממצב להתעוררות

ואמר החסידות, תורת את הבעלֿשםֿטוב גילה – אחד מצד בפועל: בהנהגתו ביטוי לידי בא זה וכל
כו'. לתלמידיו דבריֿתורה

כידוע - פשוטים אנשים עם רבות התעסק של21ולאידך, הנהגתו אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפורי
אנשים עם ומשוחח ישראל, בני ומושבות עיירות בכל ומחזר בדרכים עצמו מטלטל שהיה הבעלֿשםֿטוב,
לעוררם כדי כו', הגוף ובריאות פרנסה פשוטים, ענינים אודות וקטנים, נשים כולל ועמיֿהארץ, פשוטים

אויּבערשטער". דער "געלויּבט – (אידיש) המדוברת בשפה או השם", "ברוך לאמירת ולהביאם

עצמך: והגע

l`xyi `iyp" הנקרא ,aeh my lraשהוא היינו, ,"ziad lra"ה ענין על "שםmy("בעל") כולל ,"aehככל) "
שבדבר) והביאורים עירֿהבירה22הפירושים שלו, הישיבה או וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת ומקומו, עירו את עוזב –

דגברא" "טלטולא עם הכרוכים הקשיים כל עם בדרכים, עצמו ומטלטל המלכות, כל23והיכל לאחרי [אשר,
ל" לבוא אצלו], גם קושי מהוה דגברא" ד"טלטולא הענין הרי וההפלאות, "אנשיdcyהעילויים עם ולשוחח ,"

שדה בעניני העוסקים פשוטים אנשים דער24השדה", "געלויּבט השם", "ברוך לאמירת ולהביאם לעוררם כדי -
אויּבערשטער"!

אמירת שאפילו פשוטים, יהודים אצל לפעול שלו ההתקשרות גדלה כך כדי בלשוןdxezÎixacועד היתה
הקודש' ב'אגרת הזקן אדמו"ר שכתב כמו אשכנז25אידיש, בלשון דבריֿתורה אומר היה ז"ל ש"הבעלֿשםֿטוב
גם ומובנת המדוברת לשון – הקודש" בלשון miheytולא miyp`l.ונשים עמיֿהארץ כולל ,

דורש – הקודש" בלשון ולא אשכנז בלשון דבריֿתורה אומר היה ז"ל ש"הבעלֿשםֿטוב – זה ענין דהנה,
והסבר: ביאור

בפני – כלל בדרך – נאמרו הבעלֿשםֿטוב של השתתפוeicinlzדבריֿתורה שבהם "מסיבות" אמנם היו .

פשוטים אנשים של26גם תורותיו ורוב עיקר הרי – דבריֿתורה לאמירת בנוגע אףֿעלֿפיֿכן, אבל ,

גםzeki`aהבעלֿשםֿטוב, לומר וקרוב ,zenkaבפני נאמרו ,eicinlz.

ל הדברים את לתרגם צורך כל היה לא בוודאי – הבעלֿשםֿטוב של לתלמידיו בנוגע zxaecndוהנה, dty

דבריֿתורה הבעלֿשםֿטוב אמר למה כן, ואם בלשוןeicinlzl(אידיש), ולא אידיש, ?!ycewdבלשון
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נא,19) נצבים א. פב, מטות לקו"ת וראה עה"פ. ומצודות פרש"י
א.

ע'20) ח"ב לקו"ש וראה למי). נודע (לא ישן דא"ח בכת"י נמצא
.285 ע' ח"ו .516

ועוד.21) ואילך. 138 ע' אידיש סה"מ

(22.42 הע' 27 ע' ח"ח לקו"ש ראה
סע"א.23) כו, סנהדרין א. כח, כתובות
סכ"ח.24) ראה ש"פ שיחת ראה
סכ"ה.25)
ואילך.26) 194 ס"ע לתהלים מכתבים קובץ ראה
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"חסרים" שפירושו "19חטאים", מכלֿמקום, – הגמרא] סוגיית כפשטות כפשוטו, חטא גם אלא ,l`xyi;"הוא
הרי – עליה" "בני שבגדולים, לגדול עד חסרון, מלשון ד"חטא" באופן לא אפילו חטא, שלא מי גם ולאידך,

הוא". "ישראל

של20וכידוע ממצב ישראל בני את לעורר – דין בעלמא הבעלֿשםֿטוב של ושליחותו תפקידו שכללות
שגם מפני – הדבר וטעם באזנו, שמו את לצעוק יש מעלפונו לעוררו שכדי המתעלף, אדם כמשל התעלפות,

בו יש כו', וסילוק העלם של במצב הם הגלויים הכחות כאשר ההתעלפות, ytpdבעת mvrהקריאה ועלֿידי ,
enya" שם קריאת שעלֿידי – בנמשל ודוגמתו הנפש, עצם את מעוררים ,l`xyiאזי הבעלֿשםֿטוב, של שמו ,"

את ytpdמעוררים mvr."הוא "ישראל – מישראל ואחד אחד דכל

ישראל: דבני הסוגים לכל בנוגע הבעלֿשםֿטוב פעל זה וענין

של במצב היו מסויימים לענינים בנוגע הרי – עליה" "בני בבחינת שהיו יהודים אותם [נוסףzetlrzdאפילו
עדיין זה הרי נעלה, הכי ומצב במעמד שיהיו שככל jxraלכך `lyומצב –izin`dלמעמד ישראל בני של

מהתעלפות וההתעוררות העתידה], דגאולה ומצב המעמד לגבי בערך שלא – ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הבית, בזמן
צורך היה אליהם שבנוגע – פשוטים לאנשים בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה החסידות; תורת גילוי עלֿידי היתה זו

בפשטות. הרוחני למצבם בנוגע התעלפות של ממצב להתעוררות

ואמר החסידות, תורת את הבעלֿשםֿטוב גילה – אחד מצד בפועל: בהנהגתו ביטוי לידי בא זה וכל
כו'. לתלמידיו דבריֿתורה

כידוע - פשוטים אנשים עם רבות התעסק של21ולאידך, הנהגתו אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפורי
אנשים עם ומשוחח ישראל, בני ומושבות עיירות בכל ומחזר בדרכים עצמו מטלטל שהיה הבעלֿשםֿטוב,
לעוררם כדי כו', הגוף ובריאות פרנסה פשוטים, ענינים אודות וקטנים, נשים כולל ועמיֿהארץ, פשוטים

אויּבערשטער". דער "געלויּבט – (אידיש) המדוברת בשפה או השם", "ברוך לאמירת ולהביאם

עצמך: והגע

l`xyi `iyp" הנקרא ,aeh my lraשהוא היינו, ,"ziad lra"ה ענין על "שםmy("בעל") כולל ,"aehככל) "
שבדבר) והביאורים עירֿהבירה22הפירושים שלו, הישיבה או וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת ומקומו, עירו את עוזב –

דגברא" "טלטולא עם הכרוכים הקשיים כל עם בדרכים, עצמו ומטלטל המלכות, כל23והיכל לאחרי [אשר,
ל" לבוא אצלו], גם קושי מהוה דגברא" ד"טלטולא הענין הרי וההפלאות, "אנשיdcyהעילויים עם ולשוחח ,"

שדה בעניני העוסקים פשוטים אנשים דער24השדה", "געלויּבט השם", "ברוך לאמירת ולהביאם לעוררם כדי -
אויּבערשטער"!

אמירת שאפילו פשוטים, יהודים אצל לפעול שלו ההתקשרות גדלה כך כדי בלשוןdxezÎixacועד היתה
הקודש' ב'אגרת הזקן אדמו"ר שכתב כמו אשכנז25אידיש, בלשון דבריֿתורה אומר היה ז"ל ש"הבעלֿשםֿטוב
גם ומובנת המדוברת לשון – הקודש" בלשון miheytולא miyp`l.ונשים עמיֿהארץ כולל ,

דורש – הקודש" בלשון ולא אשכנז בלשון דבריֿתורה אומר היה ז"ל ש"הבעלֿשםֿטוב – זה ענין דהנה,
והסבר: ביאור

בפני – כלל בדרך – נאמרו הבעלֿשםֿטוב של השתתפוeicinlzדבריֿתורה שבהם "מסיבות" אמנם היו .

פשוטים אנשים של26גם תורותיו ורוב עיקר הרי – דבריֿתורה לאמירת בנוגע אףֿעלֿפיֿכן, אבל ,

גםzeki`aהבעלֿשםֿטוב, לומר וקרוב ,zenkaבפני נאמרו ,eicinlz.

ל הדברים את לתרגם צורך כל היה לא בוודאי – הבעלֿשםֿטוב של לתלמידיו בנוגע zxaecndוהנה, dty

דבריֿתורה הבעלֿשםֿטוב אמר למה כן, ואם בלשוןeicinlzl(אידיש), ולא אידיש, ?!ycewdבלשון
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נא,19) נצבים א. פב, מטות לקו"ת וראה עה"פ. ומצודות פרש"י
א.

ע'20) ח"ב לקו"ש וראה למי). נודע (לא ישן דא"ח בכת"י נמצא
.285 ע' ח"ו .516

ועוד.21) ואילך. 138 ע' אידיש סה"מ

(22.42 הע' 27 ע' ח"ח לקו"ש ראה
סע"א.23) כו, סנהדרין א. כח, כתובות
סכ"ח.24) ראה ש"פ שיחת ראה
סכ"ה.25)
ואילך.26) 194 ס"ע לתהלים מכתבים קובץ ראה
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של שפתם אם כי העולם), אומות (של המדינה שפת סתם אינה אידיש לשון l`xyiאמנם, ipa27אבל ,

" זה אין ycewdאףֿעלֿפיֿכן, oeyl'אור ב'תורה מהמבואר כמובן – לשאר28" הקודש לשון שבין החילוק אודות
בריאה שהם "אבנים" בדוגמת הוא הקודש שלשון minyהלשונות, iciaקודש מבחינת שנמשך הקודש "לשון ,

הנעשים "לבנים" בדוגמת הם האומות מלשונות לשון ע' ושאר `mcהעליון", iciaנאמר ועלֿזה להם29, "ותהי
. . בתוכם דרים שהם ועם עם כלשון כן גם ומדברים אומות, בע' מפוזרים "שישראל – לאבן" הלבנה
כולל הלשונות, שאר בכל אינו הקודש" ד"לשון שהעילוי ונמצא, כו'", אותיות צירופי כל מעלים (ועלֿידיֿזה)

לשון כמו העולם, אומות מלשונות מובחרים הכי לשוןinx`30הלשונות ואפילו ,yici`.

גם eicinlzlואףֿעלֿפיֿכן, dxezÎixacבלשון אומר הבעלֿשםֿטוב ומובנת`yiciהיה המדוברת לשון דוקא,
עמיֿהארץ פשוטים, לאנשים אחדגם כל עם להתאחד דין, בעלמא ושליחותו תפקידו לכללות בהתאם – ונשים

שבקטנים. לקטן עד שבגדולים מהגדול מישראל, ואחד אחד כל על ולפעול מישראל ואחד

וסופן‰. בסופן תחלתן "נעוץ – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל גם מודגש הבעלֿשםֿטוב של ענינו
בתחלתן":

שלו הגאולה לחג הידוע .31במכתבו הקב"ה גאל בלבד אותי "לא דורנו: נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק כותב -
יכונה". ישראל בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הקדושה, תורתנו מחבבי כל את גם אם כי .

של גאולה – שלו בגאולה l`xyiכלומר: `iyp,סוגיהם לכל ישראל בני כל את אדמו"ר מו"ח כ"ק כולל –
ישראל בשם אשר את "גם שבקטנים, לקטן עד שבגדולים שהשם,"dpekiמהגדול יהודי אפילו "ישראל"כלומר,

אם כי האמיתי, שמו הבעלֿשםֿטובiepikאינו כתורת – הוא השם של ענינו [שכן, אשר32בלבד ש"שמו -

בגלוי רואים לא זה, יהודי אצל ואילו זה, בשם הנקרא הדבר את ומקיים ומחיה מהוה הקודש" בלשון לו יקראו
" היא שלו ישראלl`xyiשהחיות "בשם כינוי, של באופן אלא אינו "ישראל" השם כן, ואם ."dpeki["33גם –

אותו לכלול דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק התקשר כזה יהודי elyעם dle`baבשם" שסוףֿכלֿסוף מכיון ,

l`xyiשחטא "אףֿעלֿפי האמור: ובלשון ed`יכונה", l`xyi."

דורנו: נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של עבודתו באופן ביטוי לידי בא זה וענין

ההרחבה בתכלית חוצה" מעיינותיך "יפוצו – הוא דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק החידוש עיקר
המעיינות "מעיינותיך", החסידות, תורת הפצת כלומר, הנמצאיםaehÎmyÎlradcוההתפשטות, אלו אצל גם ,

ה" ודרגת עדייןdvegבמקום שייכים שאינם אלו עבור ועם, עם כל בלשון החסידות עניני תרגום – כולל ,"

הרוחני). במובן והן בפשטות, (הן הקודש" ל"לשון

תחלתן "נעוץ כאמור, הוא, אחד – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח וכ"ק הבעלֿשםֿטוב של שענינם ונמצא,
ישראל, בני אצל והפעולה העבודה לאופן בנוגע ביניהם חילוק ישנו זה, עם ביחד אבל בתחלתן", וסופן בסופן

הדור: ומצב למעמד בהתאם

"געלויּבט השם", "ברוך דאמירת בענין והפעולה העבודה להיות צריכה היתה – הבעלֿשםֿטוב של בזמנו
הנ"ל). מסיפור (כמובן בזה וכיוצא אויּבערשטער", דער

של הולדתו יום אלול, דח"י השני הענין לאחרי – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של בזמנו `x"encאמנם

owfdהחסידות תורת נתגלתה שעלֿידו ,c"ag"יתפרנסון" של באופן הגאולה34, לאחרי ובפרט והשגה, הבנה ,

חוצה" מעינותיך ד"יפוצו הענין עיקר התחיל שאז כסלו, כל35די"ט של פעולתם לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
בציון" אלקים אל ל)יראה (עד חיל אל מחיל ד"ילכו באופן בדורו, ואחד אחד כל נשיאינו אזי36רבותינו –

ה" את ה"חוצה" למקום להביא היינו, חוצה, המעיינות דהפצת בענין היא והפעולה עצמם.zepiirnהעבודה "
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(27.447 ע' חכ"א לקו"ש גם ראה
ד.28) עז, משפטים
ג.29) יא, נח
(30.10 הע' שם לקו"ש
ואילך.31) 263 ע' תש"ח ואילך. קמו ע' תרפ"ח בסה"מ נדפס

ואילך. פ ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

פ"א.32) שעהיו"א
ואילך.33) 329 ס"ע ח"ח לקו"ש גם ראה
וש"נ.34) .35 הע' 136 ע' חכ"ד לקו"ש וראה בסופו. ת"ו תקו"ז
ואילך.35) 112 ס"ע תו"ש סה"ש ראה
או"ח36) אדה"ז שו"ע בסופן. ומו"ק ברכות וראה ח. פד, תהלים

קנה. ר"ס
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וקריאת בהפצת העבודה עיקר היתה הבעלֿשםֿטוב של בזמנו קצת: אחר שלmydבסגנון (שמו
ד"מעיינותי הענין (בהעלם) כלול היה ובזה כו'), הנפש עצם את לעורר "ישראל", – (תורתjהבעלֿשםֿטוב "

היא העבודה – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של בזמנו אמנם, הבעלֿשםֿטוב); של המעיינות החסידות,
לגלותzepiirndבהפצת אם כי השם, בענין בהעלם כלולים שהם כפי רק לא ("מעיינותיך"), החסידות דתורת

mnvrאת zepiirndשל באופן ה"dvtdשיהיו במקום ".dvegגם

.Â:בפועל למעשה בנוגע – לעיל האמור מכל ההוראה
"זרעו גם ועלֿידיֿזה בחיים", "הוא אשר דורנו, נשיא של ובהשפעתו בכחו – זה דורנו של העבודה

הורנו"37בחיים" אשר ב"דרכיו שהולכים חוצה.38, המעיינות הפצת היא: – ואור ומוסיף דהלוך באופן

של ועבודתו מענינו הוראה ללמוד יש זו לעבודה בנוגע היחסaehÎmyÎlradובכן, להיות צריך אופן באיזה –
מישראל: ואחד אחד לכל

אבל המעיינות; להפצת בנוגע עמו שיתעסק שייך – שבערכו יהודי בשלמא ולטעון: לחשוב מישהו יכול
אליו. ושייכות קשר שום לכאורה, לו, אין – ה"חוצה" ודרגת במקום הנמצא ליהודי

יהיה מישראל, ואחד אחד כל של מעלתו את שהדגיש – הבעלֿשםֿטוב של מהנהגתו ההוראה באה זה ועל
" מכלֿמקום, כו', בשלימות אינו בגלוי ומצבו מעמדו כאשר גם שהרי שיהיה, ed`מי l`xyiהתייחס ולכן, ,"

כדי שלו, המדרש ובית הכנסת בית את ועירו, מקומו את שעזב אלא עוד, ולא והאהבה. הקירוב בתכלית אליו
בארוכה). (כנ"ל "שדה" בעניני שעוסקים פשוטים יהודים אותם את לפגוש

ואחד אחד כל של במעלתו להכיר שיש – חוצה המעיינות דהפצת העבודה להיות צריכה כזה ובאופן
כדי מאמץ כל לחסוך אין ולכן, ד"חוצה". ודרגא במקום הוא נמצא בגלוי אם גם שיהיה, מי יהיה מישראל,

החסידות. דתורת למעיינות עד ומצוותיה, תורה ליהדות, לקרבו

.Ê.עוז וביתר שאת ביתר חוצה המעיינות דהפצת הפעולות בכל להוסיף – העיקר הוא והמעשה
באגרת הבעלֿשםֿטוב שכותב כפי – לבעלֿשםֿטוב המשיח מלך של הבטחתו לקיום זוכים ועלֿידיֿזה

הידועה בעת39הקודש תדע, בזאת והשיב, מר, אתי אימת משיח פי את ושאלתי . . משיח להיכל "נכנסתי :

חוצה", מעיינותיך ויפוצו בעולם, ויתגלה לימודך שיתפרסם

ניתנה זו שהבטחה giynולהוסיף, ly elkida,("משיח להיכל "נכנסתי הנ"ל הקודש באגרת שמדגיש (כפי
הוא צדקנו משיח ששם ב"היכל" ziadכלומר, lra...!

היעוד יקויים ואז ממש, בפועל משיחא, מלכא דא מר, אתי – לנו תהיה בשר40כן כל וראו ה' כבוד "ונגלה
eicgi.דידן בעגלא ממש, בימינו במהרה ישראל, ואחדות ישראל אהבת מתוך ,"

***

.Áולחקור להוסיף יש ואחרֿכך בפועל, למעשה הנוגע בענין להתחיל שיש ג) (סעיף לעיל האמור עלֿפי
זו משבת שמתברך אלול דח"י הענין אודות כבר שדובר לאחרי הרי – לעבודה כח' וה'נתינת הסיבה אודות
עניני היינו, זו, לעבודה כח' ה'נתינת אודות ולחקור להוסיף יש השבת), לאחרי בפועל למעשה הנוגע (ענין
– כולל בשבת", ד"יאכל הענין נעשה ועלֿידם בכוחם אשר השבת, שלפני אלול וי"א אלול די"ג העבודה

אלול. לח"י הברכה המשכת
בזה: והענין

מעלתו גודל את להעריך שיש כאמור, היא, אלול) (ח"י הזקן ואדמו"ר הבעלֿשםֿטוב של מענינם ההוראה
ולכן הוא", "ישראל – שיהיה ומצב מעמד באיזה שהרי מישראל, ואחד אחד כל התלוישל כל את לעשות יש ,

המעיינות חוצה", מעיינותיך "יפוצו החסידות, דתורת למעיינות עד ומצוותיה, תורה ליהדות, לקרבו כדי בו
חב"ד. חסידות בתורת הזקן אדמו"ר עלֿידי שנתבארו כפי דהבעלֿשםֿטוב,
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כג.37) סו"ס תמוז ט"ו שיחת וראה ב. ה, תענית
סכ"ז.)38 אגה"ק

כש"ט.39) ספר ובריש יוסף, פורת בן בסו"ס נדפסה
ה.40) מ, ישעי'



יט d"nyz'd lel` c"i ,`vz zyxt zay zgiy

וקריאת בהפצת העבודה עיקר היתה הבעלֿשםֿטוב של בזמנו קצת: אחר שלmydבסגנון (שמו
ד"מעיינותי הענין (בהעלם) כלול היה ובזה כו'), הנפש עצם את לעורר "ישראל", – (תורתjהבעלֿשםֿטוב "

היא העבודה – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של בזמנו אמנם, הבעלֿשםֿטוב); של המעיינות החסידות,
לגלותzepiirndבהפצת אם כי השם, בענין בהעלם כלולים שהם כפי רק לא ("מעיינותיך"), החסידות דתורת

mnvrאת zepiirndשל באופן ה"dvtdשיהיו במקום ".dvegגם

.Â:בפועל למעשה בנוגע – לעיל האמור מכל ההוראה
"זרעו גם ועלֿידיֿזה בחיים", "הוא אשר דורנו, נשיא של ובהשפעתו בכחו – זה דורנו של העבודה

הורנו"37בחיים" אשר ב"דרכיו שהולכים חוצה.38, המעיינות הפצת היא: – ואור ומוסיף דהלוך באופן

של ועבודתו מענינו הוראה ללמוד יש זו לעבודה בנוגע היחסaehÎmyÎlradובכן, להיות צריך אופן באיזה –
מישראל: ואחד אחד לכל

אבל המעיינות; להפצת בנוגע עמו שיתעסק שייך – שבערכו יהודי בשלמא ולטעון: לחשוב מישהו יכול
אליו. ושייכות קשר שום לכאורה, לו, אין – ה"חוצה" ודרגת במקום הנמצא ליהודי

יהיה מישראל, ואחד אחד כל של מעלתו את שהדגיש – הבעלֿשםֿטוב של מהנהגתו ההוראה באה זה ועל
" מכלֿמקום, כו', בשלימות אינו בגלוי ומצבו מעמדו כאשר גם שהרי שיהיה, ed`מי l`xyiהתייחס ולכן, ,"

כדי שלו, המדרש ובית הכנסת בית את ועירו, מקומו את שעזב אלא עוד, ולא והאהבה. הקירוב בתכלית אליו
בארוכה). (כנ"ל "שדה" בעניני שעוסקים פשוטים יהודים אותם את לפגוש

ואחד אחד כל של במעלתו להכיר שיש – חוצה המעיינות דהפצת העבודה להיות צריכה כזה ובאופן
כדי מאמץ כל לחסוך אין ולכן, ד"חוצה". ודרגא במקום הוא נמצא בגלוי אם גם שיהיה, מי יהיה מישראל,

החסידות. דתורת למעיינות עד ומצוותיה, תורה ליהדות, לקרבו

.Ê.עוז וביתר שאת ביתר חוצה המעיינות דהפצת הפעולות בכל להוסיף – העיקר הוא והמעשה
באגרת הבעלֿשםֿטוב שכותב כפי – לבעלֿשםֿטוב המשיח מלך של הבטחתו לקיום זוכים ועלֿידיֿזה

הידועה בעת39הקודש תדע, בזאת והשיב, מר, אתי אימת משיח פי את ושאלתי . . משיח להיכל "נכנסתי :

חוצה", מעיינותיך ויפוצו בעולם, ויתגלה לימודך שיתפרסם

ניתנה זו שהבטחה giynולהוסיף, ly elkida,("משיח להיכל "נכנסתי הנ"ל הקודש באגרת שמדגיש (כפי
הוא צדקנו משיח ששם ב"היכל" ziadכלומר, lra...!

היעוד יקויים ואז ממש, בפועל משיחא, מלכא דא מר, אתי – לנו תהיה בשר40כן כל וראו ה' כבוד "ונגלה
eicgi.דידן בעגלא ממש, בימינו במהרה ישראל, ואחדות ישראל אהבת מתוך ,"

***

.Áולחקור להוסיף יש ואחרֿכך בפועל, למעשה הנוגע בענין להתחיל שיש ג) (סעיף לעיל האמור עלֿפי
זו משבת שמתברך אלול דח"י הענין אודות כבר שדובר לאחרי הרי – לעבודה כח' וה'נתינת הסיבה אודות
עניני היינו, זו, לעבודה כח' ה'נתינת אודות ולחקור להוסיף יש השבת), לאחרי בפועל למעשה הנוגע (ענין
– כולל בשבת", ד"יאכל הענין נעשה ועלֿידם בכוחם אשר השבת, שלפני אלול וי"א אלול די"ג העבודה

אלול. לח"י הברכה המשכת
בזה: והענין

מעלתו גודל את להעריך שיש כאמור, היא, אלול) (ח"י הזקן ואדמו"ר הבעלֿשםֿטוב של מענינם ההוראה
ולכן הוא", "ישראל – שיהיה ומצב מעמד באיזה שהרי מישראל, ואחד אחד כל התלוישל כל את לעשות יש ,

המעיינות חוצה", מעיינותיך "יפוצו החסידות, דתורת למעיינות עד ומצוותיה, תורה ליהדות, לקרבו כדי בו
חב"ד. חסידות בתורת הזקן אדמו"ר עלֿידי שנתבארו כפי דהבעלֿשםֿטוב,
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כג.37) סו"ס תמוז ט"ו שיחת וראה ב. ה, תענית
סכ"ז.)38 אגה"ק

כש"ט.39) ספר ובריש יוסף, פורת בן בסו"ס נדפסה
ה.40) מ, ישעי'
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השאלה: נשאלת עדיין אמנם,

המעיינות דהפצת בעבודה לעסוק צריכים כזה ובמצב כו', ומכופל כפול חושך הגלות, בזמן נמצאים כאשר
ה את ליהודי יש מניין – לוgkחוצה ומניין זו, ze`ceedeלעבודה oeghad!?זו בעבודה יצליח שאכן

נשמתוֿעדן) מהורש"ב אדמו"ר (כ"ק אלול די"א (חתונה) ההילולא בעלי של בשמותיהם – לזה והמענה
והוודאות הבטחון כח', ה'נתינת מבוארת שמותיהם שבתוכן לקמן שיתבאר כפי אדמו"ר), מו"ח (כ"ק אלול וי"ג
שימים מה גם וזהו הגלות, זמן דסוף ומכופל כפול החושך למרות חוצה המעיינות דהפצת בעבודה להצליח

נמשכת שממנו לשבת ההכנה ימי הם אלול) וי"ג אלול (י"א gk'אלו zpizp'e dkxaכדלקמן אלול, דח"י לעבודה
בארוכה.

.Ë:נשמתוֿעדן מהורש"ב אדמו"ר כ"ק - אלול די"א החתונה בעל של שמו תוכן ביאור
מכיון השאלה: נשאלת – הגלות בחשכת חוצה המעיינות דהפצת בעבודה לעסוק צריכים כאשר ובהקדמה:

עלֿידי שנעשה ענין הוא וה"חושך" ה"חוצה" מצבd"awdשמציאות לשנות יהודי של בכחו יש כיצד כן, אם ,

ה"חוצה"?! במקום ה"מעיינות" את להפיץ זה,

הכוונה שכל – לזה כדיdligzklnוהמענה אלא אינה ו"חושך") ("חוצה" המנגד של מציאותו בבריאת
" – אלול די"א החתונה בעל של (הראשון) בשמו מודגש זה וענין לקדושה. ":melyלהפכו

מהם אחד כל אשר דברים ב' ישנם כאשר רק שייך – לעשותcbpn"שלום" צורך יש כזה שבמצב לזולתו,
השלום. ענין שייך לא שאז ניגוד, כל ללא בלבד, אחת מציאות רק ישנה כאשר מהֿשאיןֿכן ביניהם, שלום

לעניננו: ובנוגע

כל שייך לא כלל, מציאות שום שייך שלא מכיון הרי – החלל מקום כל את ממלא אורֿאיןֿסוף היה כאשר
"שלום". של המושג

איזה שיתהווה כדי שהרי מציאות, שום עדיין היה לא – הגדול אורו את כשסילק הצמצום, לאחרי ואפילו
הצמצום שענין ומכיון הפועל, דכח והמשכה גילוי של ענין להיות צריך עצמו), את עושה דבר אין (והרי דבר

דבר איזה התהוות להיות יכול לא מ"העדר" הרי – האור (והעדר) סילוק .41הוא

(כלים) "דין" של מציאות שייך לא עצמו הצמצום שמצד מנגד, של מציאות התהוות – ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
הדין שורש אלא אינו – הצמצום עלֿידי שנתגלה ומה האור, היפך (היפך42שהוא ממש דין של מציאות אבל ,

כלל. שייך היה לא – האור)

במקום שהאיר מהאור יותר תגבורת בבחינת האור גילוי שיהיה בשביל אלא אינו הצמצום ענין שכל [ובפרט
חושך מפני האור התעלמות על דקאי אור", מפני וחושך חושך מפני אור "גולל כמאמר הצמצום, לפני החלל
בדרושי כמבואר כו', יותר תגבורת בבחינת שהוא הקו, אור אור, מפני הצמצום חושך גולל ואחרֿכך הצמצום,

].43חסידות

דבר התהוות ממנו שיהיה שייך לכן, וגילוי, אור הוא שהקו מכיון הרי – הקו אור שנמשך לאחרי ,41ורק

דקו באופן הוא הקו שהמשכת דמכיון – מנגד של למציאות מוגבלxvwועד דבר שהוא פירושו ש"קצר" ,

ענין הוא שלאחריו ומה שהקו`xgשמסתיים, שככל ובפרט האור. דהיפך מציאות ממנו שיתהווה שייך לכן, ,
למטה xvwzneנמשך jledהמשכתו בסיום ולכן, אחר), לענין מקום ונתינת הגבלה ד"קצר", בענין יותר (שניתוסף

ממש. הפכית מציאות ממנו מתהווה

ענין – היא המנגד של מציאותו בהתהוות הכוונה שמבטליםmelydאמנם, היינו, בעולם", שלום "לעשות ,
קדושה. של מציאות נעשית המנגד של מציאותו שגם כך הניגוד, את

מובן: אינו עדיין אמנם,

גם שייך ה"שלום" ענין שהרי דוקא, ו"חושך" "חוצה" של במצב צורך אין – ה"שלום" ענין שיהיה כדי
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ובכ"מ.41) פכ"ט. תש"י ר"ה המשך פ"ח. תער"ב המשך ראה
ובכ"מ.42) שם. תער"ב המשך

פרע"ג.43) תער"ב המשך
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המלאכים לעולם בנוגע שמצינו וכפי אלקות), ולא "נברא", להיותו הבריאה, מעולם (החל העליונים בעולמות
ז"ל חכמינו כדברי הפסוק44– ואין45על אש, של שר וגבריאל מים של שר "מיכאל – במרומיו" שלום "עושה

צורך ויש כבר שייך אזי ומים, דאש ההתחלקות כבר ישנה המלאכים שבעולם מכיון כלומר, זה", את זה מכבין
ו"חושך"?! ד"חוצה" במצב שהוא ב"מנגד" הצורך מהו כן, ואם השלום, בענין

למטה שאין הירידה בתכלית שהוא "מנגד" מהפכים כאשר הוא ד"שלום" העילוי שעיקר – בזה והביאור
ממנה:

" היא ד"שלום" זו בחינה שכן, הכוונה, תכלית עדיין אינו – המלאכים בעולם ה"שלום" ",einexnaענין

שלום "לעשות – היא הכוונה תכלית ואילו העליונים. בעולמות שהריmleraכלומר, דוקא, דלמטה בעולם ,"

" ולהם הואיל העליונים, עולמות בשביל [אינו למדרגה ממדרגה וירידתם העולמות השתלשלות dcixi"תכלית

מלשון "אצילות" שנקרא שבו, העילויים כל לאחרי הרי האצילות, עולם אפילו כלומר, יתברך", פניו מאור
ד" באופן זה הרי – וכו' האחדות עולם וסמוך", הואdcixi"אצלו התכלית] "אלא יתברך", פניו dfdמאור mler

oezgzdלנהורא חשוכא ואתהפך אחרא סטרא אתכפיא כד יתברך לפניו רוח נחת להיות יתברך ברצונו עלה שכך ,

.46כו'"

שכוונת התורה על רש"י פירוש בתחילת לומד שהרי – למקרא חמש בן אפילו בפשטות שמבין [וכפי
נמצאים שבו שהמקום ויודע ישראל", ובשביל כו' התורה "בשביל היא גו'") אלקים ברא ("בראשית הבריאה

הגשמי]. הזה בעולם אם כי העליונים, בעולמות לא – הוא תורה, ולומדים ישראל בני

" – אלול די"א החתונה בעל של השני בשמו ניתוסף זה xraוענין aec:"

בגמרא מצינו – ל"דוב" שהרי47בנוגע כו', החומריות תוקף על מורה זה וענין בבשר", "מסורבל שהוא
ז"ל חכמינו אמרו ולכן החומריות, ענין על מורה בכלל שאין48"בשר" מכיון בשר", לאכול אסור הארץ "עם

ד"בשר" הקשים הבירורים את לברר כח "49בו – ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,laxeqn.החומריות תוקף בבשר",

" השם גם ישנו לזה "דוב"xraונוסף השם תרגום – "f"rla,היינו יותר, גדולה ירידה על מורה זה שענין ,

בלשון – מזה שלמטה בדרגא גם אלא הקודש, בלשון שהוא כפי בבשר") ("מסורבל ד"דוב" הענין רק לא
" האומות, ללשונות ".xraהשייך

" השם תוכן xraוזהו aec melyאלא "דוב", רק ולא בבשר", "מסורבל ד"דוב", בירידה הכוונה שתכלית – "

ה" ענין את לפעול כדי אלא אינה כו', יותר גדולה ירידה "בער", שישנוmelyגם ומצב במקום שגם היינו, ,"

כך, כדי ועד למיתקא", ומרירו לנהורא חשוכא "אתהפכא ה"שלום", ענין יהיה – הירידה בתכלית שהוא מנגד
`cgשנעשים my."שלום" – בריאתו כוונת – היא בער" "דוב של האמיתית מציאותו שכן, ,

.È:דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק - אלול די"ג החתונה בעל של שמו תוכן ביאור
כדי היא בער") ("דוב הירידה של שתכליתה בער", דוב "שלום בענין לעיל המבואר לאחרי ובהקדמה:

איפוא מהו גיסא: לאידך שאלה נשאלת – ה"שלום" ענין את התחלתyecigdלפעול כאשר – ה"שלום" בענין
המנגד של ניתנוdligzklnהתהוותו שבוודאי גם ומה ה"שלום", ענין את ויפעלו שיבטלוהו כדי אלא היתה לא

לכך?! הדרושים הכחות כל לו

" – אלול די"ג החתונה בעל של (הראשון) בשמו – לזה ":sqeiוהמענה

אחר" בן לי ה' "יוסף שם על הוא מ"50"יוסף" שעושים היינו, ,xg`" – מנגד) של (ענין "oa"51ועלֿידיֿזה ,
של ענין ה"dtqedנפעל אצל רק "`xg(לא שנעשה מכיון ,"oaזה אצל גם אלא) ,"lretyהשם שהרי זה, ענין

"sqeiזה של שמו אם כי "בן", שנעשה ה"אחר" של שמו אינו הוספה) של (ענין "dyery,שכן "בן". מ"אחר"
נפעל "בן", מ"אחר" שעושה "`elvעלֿידיֿזה בשם נקרא ולכן הוספה, של ".sqeiענין
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סי"ב.44) אגה"ק (וש"נ). ח פי"ב, במדב"ר
ב.45) כה, איוב
רפל"ו.46) תניא
וש"נ.47) רע"א. יא, מגילה
ב.48) מט, פסחים
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המלאכים לעולם בנוגע שמצינו וכפי אלקות), ולא "נברא", להיותו הבריאה, מעולם (החל העליונים בעולמות
ז"ל חכמינו כדברי הפסוק44– ואין45על אש, של שר וגבריאל מים של שר "מיכאל – במרומיו" שלום "עושה

צורך ויש כבר שייך אזי ומים, דאש ההתחלקות כבר ישנה המלאכים שבעולם מכיון כלומר, זה", את זה מכבין
ו"חושך"?! ד"חוצה" במצב שהוא ב"מנגד" הצורך מהו כן, ואם השלום, בענין

למטה שאין הירידה בתכלית שהוא "מנגד" מהפכים כאשר הוא ד"שלום" העילוי שעיקר – בזה והביאור
ממנה:

" היא ד"שלום" זו בחינה שכן, הכוונה, תכלית עדיין אינו – המלאכים בעולם ה"שלום" ",einexnaענין

שלום "לעשות – היא הכוונה תכלית ואילו העליונים. בעולמות שהריmleraכלומר, דוקא, דלמטה בעולם ,"

" ולהם הואיל העליונים, עולמות בשביל [אינו למדרגה ממדרגה וירידתם העולמות השתלשלות dcixi"תכלית

מלשון "אצילות" שנקרא שבו, העילויים כל לאחרי הרי האצילות, עולם אפילו כלומר, יתברך", פניו מאור
ד" באופן זה הרי – וכו' האחדות עולם וסמוך", הואdcixi"אצלו התכלית] "אלא יתברך", פניו dfdמאור mler

oezgzdלנהורא חשוכא ואתהפך אחרא סטרא אתכפיא כד יתברך לפניו רוח נחת להיות יתברך ברצונו עלה שכך ,

.46כו'"

שכוונת התורה על רש"י פירוש בתחילת לומד שהרי – למקרא חמש בן אפילו בפשטות שמבין [וכפי
נמצאים שבו שהמקום ויודע ישראל", ובשביל כו' התורה "בשביל היא גו'") אלקים ברא ("בראשית הבריאה

הגשמי]. הזה בעולם אם כי העליונים, בעולמות לא – הוא תורה, ולומדים ישראל בני

" – אלול די"א החתונה בעל של השני בשמו ניתוסף זה xraוענין aec:"

בגמרא מצינו – ל"דוב" שהרי47בנוגע כו', החומריות תוקף על מורה זה וענין בבשר", "מסורבל שהוא
ז"ל חכמינו אמרו ולכן החומריות, ענין על מורה בכלל שאין48"בשר" מכיון בשר", לאכול אסור הארץ "עם

ד"בשר" הקשים הבירורים את לברר כח "49בו – ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,laxeqn.החומריות תוקף בבשר",

" השם גם ישנו לזה "דוב"xraונוסף השם תרגום – "f"rla,היינו יותר, גדולה ירידה על מורה זה שענין ,

בלשון – מזה שלמטה בדרגא גם אלא הקודש, בלשון שהוא כפי בבשר") ("מסורבל ד"דוב" הענין רק לא
" האומות, ללשונות ".xraהשייך

" השם תוכן xraוזהו aec melyאלא "דוב", רק ולא בבשר", "מסורבל ד"דוב", בירידה הכוונה שתכלית – "

ה" ענין את לפעול כדי אלא אינה כו', יותר גדולה ירידה "בער", שישנוmelyגם ומצב במקום שגם היינו, ,"

כך, כדי ועד למיתקא", ומרירו לנהורא חשוכא "אתהפכא ה"שלום", ענין יהיה – הירידה בתכלית שהוא מנגד
`cgשנעשים my."שלום" – בריאתו כוונת – היא בער" "דוב של האמיתית מציאותו שכן, ,

.È:דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק - אלול די"ג החתונה בעל של שמו תוכן ביאור
כדי היא בער") ("דוב הירידה של שתכליתה בער", דוב "שלום בענין לעיל המבואר לאחרי ובהקדמה:

איפוא מהו גיסא: לאידך שאלה נשאלת – ה"שלום" ענין את התחלתyecigdלפעול כאשר – ה"שלום" בענין
המנגד של ניתנוdligzklnהתהוותו שבוודאי גם ומה ה"שלום", ענין את ויפעלו שיבטלוהו כדי אלא היתה לא

לכך?! הדרושים הכחות כל לו

" – אלול די"ג החתונה בעל של (הראשון) בשמו – לזה ":sqeiוהמענה

אחר" בן לי ה' "יוסף שם על הוא מ"50"יוסף" שעושים היינו, ,xg`" – מנגד) של (ענין "oa"51ועלֿידיֿזה ,
של ענין ה"dtqedנפעל אצל רק "`xg(לא שנעשה מכיון ,"oaזה אצל גם אלא) ,"lretyהשם שהרי זה, ענין

"sqeiזה של שמו אם כי "בן", שנעשה ה"אחר" של שמו אינו הוספה) של (ענין "dyery,שכן "בן". מ"אחר"
נפעל "בן", מ"אחר" שעושה "`elvעלֿידיֿזה בשם נקרא ולכן הוספה, של ".sqeiענין
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בזה: והענין

של52כתיב ענינו שכל היינו, יוסף", יעקב תולדות ובזה"אלה יעקב", "תולדות שהוא מה אלא אינו יוסף
האב" מכח הבן כח ד"יפה הענין גם החסידות53נכלל כפירוש האב54– של מכחו יותר יפה הבן שכח מה שגם

בהעלם, זה ענין היה האב שאצל אלא האב, של כחו מצד היינו, האב", "מכח גופא זה הרי הפשוט), (כפירוש
הבן. עלֿידי נעשה הדבר גילוי ואילו כו', מהעלם לפנים העלם – גופא ההעלם ובענין

של ענין גם ישנו dtqedeאמנם, yecigשעושים אחר", בן לי ה' "יוסף – יוסף" יעקב ד"תולדות הענין לגבי
והוספה. חידוש של ענין נעשה שעלֿידיֿזה "בן", מ"אחר"

ש"אני מכיון שכן, בכך. עדיין מסתפק אינו – כו' וההוספה החידוש ענין אודות ההסברה לאחרי גם אמנם,
קוני" את לשמש אלא נבראתי שנפעלת55לא ההוספה לו נוגע שלא מובן הרי ,elv`ד"יוסף העבודה (עלֿידי
שנפעל מה אם כי אחר"), בן אצלdlrnlגו' ,epew!

" – אלול די"ג החתונה בעל של השני משמו ההוראה באה זה עניןwgviועל על מורה – "יצחק" השם :"

והתענוג. השחוק

בזה תחתון56והענין שאין במדרגה התחתון . . והחומרי הגשמי הזה ב"עולם העבודה כללות שעלֿידי -

כו'" ומכופל כפול וחושך יתברך, אורו הסתר בענין ממנו ישראל46למטה פועלים כזה תחתון שבמקום היינו, ,

במעשיו" ה' ד"ישמח הענין נפעל אזי – למיתקא" ומרירו לנהורא חשוכא ד"אתהפכא הענין הצחוק57את גילוי ,
אצל .d"awdוהתענוג

.‡Èשמותיה בתוכן לעיל המבואר עלֿפי וי"גוהנה, בער") דוב ("שלום אלול די"א החתונה בעלי של ם
מהווים אלול) וי"ג אלול (י"א אלו שימים מה לבאר יש – יצחק") ("יוסף gkÎzpizpeאלול dpkdשממנו לשבת

אלול: דח"י לעבודה ברכה נמשכת
כפול החושך למרות אלול) דח"י (העבודה חוצה המעיינות דהפצת בעבודה לעסוק לצאת צריכים כאשר
אלא מלכתחילה נברא לא בער"), ("דוב זה ומכופל כפול חושך אשר, לזכור, יש – הגלות זמן דסוף ומכופל
שמחה הגורם דבר ("יוסף"), והוספה חידוש של ענין פועלים זו עבודה ועלֿידי ("שלום"), לקדושה להפכו כדי

("יצחק"). הקב"ה אצל ותענוג

מהוה זו "חוצה"gkÎzpizpוידיעה של מציאות שישנו למרות היינו, חוצה, המעיינות דהפצת העבודה לכללות
של רגש מתוך והולך מזה, מתפעל אינו מכלֿמקום, ממנו, למטה שאין הירידה בתכלית oeghaeשהוא ze`cee

זה במקום כפולgilviשגם לחושך עד מנגד, של מציאות התהוות שכל בידעו שכן, – המעיינות את ָלהפיץ
ותענוג שמחה הגורמת והוספה, חידוש פועלים עלֿידיֿזה אשר לקדושה, להפכו כדי אלא אינה כו', ומכופל

הרי i`ceaeלמעלה, i`cea"לעולם יקום אלקינו "דבר – העליונה הכוונה במילוי הדבר58שיצליח אין ובמילא, ,
אלא !epevxaתלוי

ביאור: ליתר

גדולות ויפעל ושליחותו, תפקידו במילוי יצליח שבוודאי והסברים בביאורים צורך שאין לטעון מישהו יכול
עבודה לעבוד עליו ציוה שהקב"ה מכיון לאו: אם יצליח אם מינה' 'נפקא למאי דלכאורה, – כו' ונצורות
שהרי כלל, לו איכפת לא – העבודה לתוצאות בנוגע ואילו הציווי; את ולמלא שלו את לעשות עליו – מסויימת

של ענינו אם כי שלו, ענין זה ?!d"awdאין

לאמיתתו אבלאמנם עליו, שמוטל מה שעושה באופן רק (לא תהיה שהעבודה הקב"ה של רצונו – דבר של
גם לו ואיכפת נוגע שיהיה באופן אם) כי כו', מאומה לו איכפת לא מצדו העבודהze`vezdהוא הצלחת כלומר, ,
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d"nyz'd lel` c"i ,`vz zyxt zay zgiy

אחר באופן עצמה העבודה נעשית אזי כזה, באופן היא העבודה שכאשר במוחש רואים שכן, כו'. ופעולתה
כלל. בערך שלא לגמרי,

ש" ענינים וכמה בכמה מצינו כו'"dgihadולכן –59תורה לראש ולכל וכך, כך יהיה פלוני ענין שעלֿידי
ומצאתי" ד"יגעתי הכללית ,60ההבטחה

מצאתי ולא ש"יגעתי כך, כדי oin`z[ועד l`"60ענין מצד אפילו מקום לזה שאין היינו, ,dpen`dשאינה
ואףֿעלֿפיֿכן, בשכל, מקום לזה שאין אף בדבר, שמאמין "להתעקש" יכול שלכאורה כך ודעת, טעם עלֿפי

מצאתי ולא oin`z"יגעתי l`,["ומצאתי ש"יגעתי ובודאי בודאי אלא האמונה, ענין מצד גם מקום לזה שאין ,"

הקב"ה, ציווי את לקיים אלא לו אין – ביגיעתו יצליח שבוודאי ידע שיהודי מינה' 'נפקא למאי ולכאורה,
מידי?! לא ותו

בידעו שכן, בעבודתו. שיצליח ובטוח סמוך יהיה שיהודי הוא הקב"ה של שרצונו לומר בהכרח ודאי ָאלא
לגמרי! אחר באופן העבודה נעשית זאת,

.·Èלעבודה נתינתֿכח המהוה תוכן – אלול וי"ג אלול די"א החתונה בעלי של שמותיהם שתוכן להוסיף, ויש
עצמו: אלול בח"י גם מרומז – (כנ"ל) אלול דח"י

"שניאור", – הוא הזקן אדמו"ר של הראשון שמו והנה, הזקן. אדמו"ר של הולדתו יום (גם) הוא אלול ח"י
אור" "שני .61היינו,

ב"שע בארוכה כמבואר חוזר", ו"אור ישר" "אור – האור שבענין האופנים ב' נרמז שבזה לומר, ריויש
האמצעי לאדמו"ר הצמצום62אורה" מענין החל ההשתלשלות, סדר כללות על קאי ישר" ש"אור – הענין ונקודת ,

ענין כללות מרומז שבו בער", דוב "שלום השם ובדוגמת (עלֿדרך כו' ויושר עיגולים הקו, והמשכת
שזוהי חוזר", ד"אור הענין מתחיל ולאחריֿזה ההשתלשלות); כוונת גם כולל מטה, למטה עד ההשתלשלות

יצחק"). "יוסף השם ובדוגמת (עלֿדרך המטה עבודת כללות עלֿידי שנפעלת ההוספה

" אותיות "זלמן", – הזקן אדמו"ר של השני גםonfl"63ושמו נמשך אור) (שני ד"שניאור" שהענין היינו, ,

בזה זה קשורים ומקום זמן שהרי המקום, בבחינת גם – ובמילא הזמן, הנ"ל64בבחינת תוכן מזה: ויתירה ,
(לא נמשך ד"שניאור" שהענין היינו, דוקא, לע"ז שם – "זלמן" בשם מופיע "לזמן") – ד"שניאור" (ההמשכה

שם עם הקשורה בבחינה גם אלא) הקודש, בלשון "לזמן" תיבת סתם, העולם בגדרי ביותר.f"rlרק מטה מטה ,

מישראל, ואחד אחד כל אצל אלו ענינים כל שממשיכים – הבעלֿשםֿטוב של בשמו הדבר מרומז כן וכמו
הוא". ישראל שחטא "אףֿעלֿפי כולל

העלם של באופן לעבודה) כח' (ה'נתינת הנ"ל ענין בא הזקן ואדמו"ר הבעלֿשםֿטוב של בשמותיהם אמנם,
אלול (י"א אדמו"ר מו"ח וכ"ק נשמתוֿעדן מהורש"ב אדמו"ר כ"ק של בשמותיהם מהֿשאיןֿכן בלבד; ורמז

הדבר בא – אלול) dybcdaeוי"ג ielbaהעבודה לקראת אלול וי"ג אלול די"א ונתינתֿכח בהכנה צורך יש ולכן, ,
בארוכה. כנ"ל אלול, דח"י

.‚Èקביעותם עם גם קשור – אלול דח"י העבודה לקראת אלול וי"ג די"א כח' וה'נתינת ההכנה – הנ"ל ענין
reayd iniaבימים הם אלול וי"ג שי"א ,iptlyסעי) לעיל כאמור ימיהשבת, כל את כולל הששי שיום א) ף

המהווים ימים gkÎzpizpeהשבוע), dpkd.אלול ח"י מתברך שממנו השבת ליום
הענין: וביאור

של מצדו הבריאה מעשה כל שלימות – הוא הששי יום של שכתובd"awdענינו כמו כל9, את אלקים "וירא
והנה עשה c`nאשר aeh."
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אחר באופן עצמה העבודה נעשית אזי כזה, באופן היא העבודה שכאשר במוחש רואים שכן, כו'. ופעולתה
כלל. בערך שלא לגמרי,

ש" ענינים וכמה בכמה מצינו כו'"dgihadולכן –59תורה לראש ולכל וכך, כך יהיה פלוני ענין שעלֿידי
ומצאתי" ד"יגעתי הכללית ,60ההבטחה

מצאתי ולא ש"יגעתי כך, כדי oin`z[ועד l`"60ענין מצד אפילו מקום לזה שאין היינו, ,dpen`dשאינה
ואףֿעלֿפיֿכן, בשכל, מקום לזה שאין אף בדבר, שמאמין "להתעקש" יכול שלכאורה כך ודעת, טעם עלֿפי

מצאתי ולא oin`z"יגעתי l`,["ומצאתי ש"יגעתי ובודאי בודאי אלא האמונה, ענין מצד גם מקום לזה שאין ,"

הקב"ה, ציווי את לקיים אלא לו אין – ביגיעתו יצליח שבוודאי ידע שיהודי מינה' 'נפקא למאי ולכאורה,
מידי?! לא ותו

בידעו שכן, בעבודתו. שיצליח ובטוח סמוך יהיה שיהודי הוא הקב"ה של שרצונו לומר בהכרח ודאי ָאלא
לגמרי! אחר באופן העבודה נעשית זאת,

.·Èלעבודה נתינתֿכח המהוה תוכן – אלול וי"ג אלול די"א החתונה בעלי של שמותיהם שתוכן להוסיף, ויש
עצמו: אלול בח"י גם מרומז – (כנ"ל) אלול דח"י

"שניאור", – הוא הזקן אדמו"ר של הראשון שמו והנה, הזקן. אדמו"ר של הולדתו יום (גם) הוא אלול ח"י
אור" "שני .61היינו,

ב"שע בארוכה כמבואר חוזר", ו"אור ישר" "אור – האור שבענין האופנים ב' נרמז שבזה לומר, ריויש
האמצעי לאדמו"ר הצמצום62אורה" מענין החל ההשתלשלות, סדר כללות על קאי ישר" ש"אור – הענין ונקודת ,

ענין כללות מרומז שבו בער", דוב "שלום השם ובדוגמת (עלֿדרך כו' ויושר עיגולים הקו, והמשכת
שזוהי חוזר", ד"אור הענין מתחיל ולאחריֿזה ההשתלשלות); כוונת גם כולל מטה, למטה עד ההשתלשלות

יצחק"). "יוסף השם ובדוגמת (עלֿדרך המטה עבודת כללות עלֿידי שנפעלת ההוספה

" אותיות "זלמן", – הזקן אדמו"ר של השני גםonfl"63ושמו נמשך אור) (שני ד"שניאור" שהענין היינו, ,

בזה זה קשורים ומקום זמן שהרי המקום, בבחינת גם – ובמילא הזמן, הנ"ל64בבחינת תוכן מזה: ויתירה ,
(לא נמשך ד"שניאור" שהענין היינו, דוקא, לע"ז שם – "זלמן" בשם מופיע "לזמן") – ד"שניאור" (ההמשכה

שם עם הקשורה בבחינה גם אלא) הקודש, בלשון "לזמן" תיבת סתם, העולם בגדרי ביותר.f"rlרק מטה מטה ,

מישראל, ואחד אחד כל אצל אלו ענינים כל שממשיכים – הבעלֿשםֿטוב של בשמו הדבר מרומז כן וכמו
הוא". ישראל שחטא "אףֿעלֿפי כולל

העלם של באופן לעבודה) כח' (ה'נתינת הנ"ל ענין בא הזקן ואדמו"ר הבעלֿשםֿטוב של בשמותיהם אמנם,
אלול (י"א אדמו"ר מו"ח וכ"ק נשמתוֿעדן מהורש"ב אדמו"ר כ"ק של בשמותיהם מהֿשאיןֿכן בלבד; ורמז

הדבר בא – אלול) dybcdaeוי"ג ielbaהעבודה לקראת אלול וי"ג אלול די"א ונתינתֿכח בהכנה צורך יש ולכן, ,
בארוכה. כנ"ל אלול, דח"י

.‚Èקביעותם עם גם קשור – אלול דח"י העבודה לקראת אלול וי"ג די"א כח' וה'נתינת ההכנה – הנ"ל ענין
reayd iniaבימים הם אלול וי"ג שי"א ,iptlyסעי) לעיל כאמור ימיהשבת, כל את כולל הששי שיום א) ף

המהווים ימים gkÎzpizpeהשבוע), dpkd.אלול ח"י מתברך שממנו השבת ליום
הענין: וביאור

של מצדו הבריאה מעשה כל שלימות – הוא הששי יום של שכתובd"awdענינו כמו כל9, את אלקים "וירא
והנה עשה c`nאשר aeh."
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קצוות: ב' – זה ובענין

כדי ועד מאד". ד"טוב באופן עשה", אשר "כל ונברא, נברא כל של והשלימות העילוי מודגש – אחד מצד
– למיתקא" ומרירו לנהורא חשוכא "אתהפכא מאד", ד"טוב באופן אז היו הטוב דהיפך הענינים שגם כך,

במדרש טוב65כדאיתא והנה מאד, טוב והנה כתוב מצאו מאיר רבי של "בתורתו :zen"מאיר ש"רבי היינו, ,"

חכמים" עיני "מאיר דעתו"66– סוף על לעמוד חבריו יכלו "לא שבתחילה –66(אף (dlbne xi`nהענין שגם
ל" להפכו – וכוונתו תכליתו c`nד"מות", aehשכתוב רואים בספרֿתורה, מביטים שכאשר כך, כדי עד ,"

" c`n(מלכתחילה) aeh."

ועיקר: (ב) מתןֿתורה, לפני נאמר זה פסוק (א) שהרי: – לבניֿנח אפילו גלוי באופן בא זה שענין [ולהוסיף,
נצטוו שעלֿזה – בה' ו)אמונה עבודהֿזרה, ד(שלילת הציווי עם קשורה העולם בריאת אודות הפרשה כללות

בניֿנח. גם

מודגשת לבניֿנח בנוגע מזה: zeaiygdeויתירה dlrndבנוגע כי: – ישראל בני אצל מאשר יותר זה דציווי
שבחמורות חמורה שבקלות קלה כו' תורה של במצוותיה ושוקל יושב תהא "לא שנצטוו מכיון – ישראל לבני

הרי67כו'" ,– לבניֿנח בנוגע מהֿשאיןֿכן יתירה, וחשיבות מעלה בה יש מסויימת שמצוה ולומר לשקול אין
כפשוט. יתירה, וחשיבות מעלה בו יש הענינים, כל יסוד שהוא בה', דאמונה הציווי הרי בכך, נצטוו שלא מכיוון

לקלות בהתאם העונשים בענין דרגות חילוקי ישנם ישראל בני שאצל לכך בסתירה אינו הנ"ל שענין ולהעיר,
ו"חמורות") ("קלות" וחומרן מיתה,68העברות עונש – חמור הכי עונש ישנו מסויימים בענינים ורק ,

מיתה עונש ישנו וציווי ציווי כל על הרי – בניֿנח אצל שאכל69מהֿשאיןֿכן יהודי החי: מן אבר – [ולדוגמא
עונשו – החי מן עונשוzewln70אבר – החי מן אבר שאכל בןֿנח ואילו ,dzinלענין בנוגע הוא זה כל שכן, .[

miyperdבנוגע מהֿשאיןֿכן ,zeevnd meiw ote`l.["שבחמורות ל"חמורות שבקלות" "קלות בין לשקול אין –

"וירא הבריאה, עניני כל שלימות מודגשת הששי שביום – הנ"ל המוסגר מאמר לאחרי – לעניננו ונחזור
מאד". טוב והנה עשה אשר כל את אלקים

שכתוב כמו חסרון, של באופן הם הבריאה עניני שכל הששי ביום מודגש אלקים71ולאידך, ברא "אשר
zeyrl- עשיה צריכין בראשית ימי בששת שנברא מה "כל ,"oewiz72שנברא בעולם דבר שום לך שאין כלומר, ,

חסרון! ללא

ז"ל חכמינו כדברי – לבדו הקב"ה אם כי להשלימם, יכול אינו אחד שאף ענינים שיש אלא עוד, :73ולא

מסובבת" אינה צפונית ("רוח גמרו ולא ברא הצפון פנת אלוקה,74"רוח שהוא שיאמר מי שכל (הקב"ה) אמר ,(

כו'". שהנחתי הזאת הפנה את ויגמור יבוא

לעשות, אלקים ברא "אשר – היא חסרון, של באופן העולם עניני כל בבריאת הכוונה היינו,owzlובכן, ,"

שלו" ד"קב באופן האדם עבודת עלֿידי יושלם זה הקב"ה,75שחסרון של בכחו אלא אינו זה שענין אף שכן, .

הכתוב שהדבר76ובלשון גם מדגישים מכלֿמקום, חיל", לעשות כח לך הנותן הוא כי אלקיך ה' את "וזכרת :
ו"חיל"eciÎlrנעשה "כח" ,ely(נותן)" ,jlכחzeyrl."חיל

אף שכן, – שבת לקראת הששי דיום ההכנה לעבודת בנוגע גם מודגש האדם) בעבודת (הצורך זה [וענין
נמשך השבת וקיימא"dlrnlnשענין "מקדשא ד"77, באופן האדם בעבודת גם צורך יש מכלֿמקום, ,ely aw,"

בשבת"]. יאכל שבת בערב שטרח "מי ולכן,

הכי לחסרון עד חסרון, של ענין ישנו שכאשר – לעיל האמורה הנקודה את מדגיש הששי שיום ונמצא,
מלכתחילה נברא זה שחסרון לדעת צריכים מאד"... ד"טוב באופן שהיא מעיד שהקב"ה בבריאה חסרון גדול,
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שיהודיd"awdעלֿידי כדי – זה חסרון ומטרת ותכלית ,milyie owziברא "אשר עבודתו, עלֿידי `miwlזאת

– למעלהowzlלעשות ותענוג שמחה פועלים עלֿידיֿזה שכן, ."78.

וי"ג אלול די"א החתונה מימי שנלקחת אלול דח"י לעבודה כח' ה'נתינת שבין הקשר יומתק ועלֿפיֿזה
החתונה, בעלי של בשמותיהם (הן שבשניהם מכיון – אלול) י"א הרביעי יום את גם (הכולל הששי יום עד אלול
כדי הקב"ה עלֿידי מלכתחילה נברא וחסרון, ירידה של ענין שכל – הנקודה אותה מודגשת הששי) ביום והן

בארוכה. כנ"ל יותר, נעלית לדרגא לבוא

.„È"ה ענין תוכן עם אלול) (ח"י חוצה המעיינות דהפצת העבודה תוכן את ולקשר להוסיף –oi`eyipויש "

אלול: דח"י לעבודה כח' ה'נתינת את לוקחים מהם אשר אלול, וי"ג אלול י"א הימים של תוכנם
בעולם האיןֿסוף כח גילוי – הוא הנישואין העלם79ענין מלשון ב"עולם" שנמצאים למרות כלומר, ,

ביטוי80והסתר לידי בא שהדבר ועד האיןֿסוף, כח מתגלה כזה בעולם גם מכלֿמקום, ,ielbae lretaבנים –

ובמצוות. בתורה עוסקים בנים ובני

ומצוות, דתורה הגילוי נמשך ה"חוצה" במקום שגם היינו, חוצה, המעיינות הפצת – הרוחנית בעבודה וענינו
ה" להמשכת תורהzepiirnעד של ענין כל שכן, – בעולם האיןֿסוף כח דגילוי הענין תוכן וזהו עצמם, "

ועד" לעולם נצחי . . "יחוד פועל .81ומצוותיה

הוא זה שיחוד זהdlrnlואף הזמןdlrnl("ויחוד תחת הוא "למטה מהֿשאיןֿכן ועד"). לעולם נצחי הוא
הרמב"ם פסקֿדין ישנו הרי – זכות,82כו'" לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת, מצוה "עשה :

יהיה שאז והשלימה, האמיתית הגאולה – היא אמיתית והצלה" "תשועה והרי והצלה", תשועה ולהם לו וגרם
ממש. הגשמי הזה בעולם גם נצחי באופן אלקות גילוי

.ÂËאלקינו ה' "מהרה – הגאולה בענין הוא דנישואין הברכות וחותם שסיום מה גם לבאר יש עלֿפיֿזה
בנבואת שנאמר יעוד – כלה" וקול חתן קול שמחה וקול ששון קול ירושלים, ובחוצות יהודה בערי ישמע

ובהקדים:83הגאולה .
כפשוטו. הנישואין ענין עם קשור תוכנם הרי – דנישואין הברכות שאר כל בשלמא

עמו ד"מקדש הברכה הקב"הl`xyiואפילו עם דכנסתֿישראל הנישואין על דקאי וקידושין", חופה 84עלֿידי

מדה" כנגד "מדה היא הקב"ה של שמדתו דמכיון כפשוטו, וכלה דחתן הנישואין ענין עם היא אף קשורה -85,

הקב"ה. עם דכנסתֿישראל הנישואין את גם פועל למטה הנישואין ענין לכן,

על דקאי כו'", ירושלים ובחוצות יהודה בערי ישמע אלקינו ה' "מהרה האחרונה, לברכה בנוגע אמנם,
המשתה ימי שבעת שבכל כך, כדי עד הנישואין, ענין עם זו דברכה הקשר מהו מובן: אינו – העתידה הגאולה

זו?! בברכה הברכות כל את ומסיימים חותמים

שתכלית ומכיון בעולם, האיןֿסוף כח גילוי הוא הנישואין שענין מכיון – האמור עלֿפי – בזה והביאור
בברכה דנישואין הברכות את וחותמים מסיימים לכן, העתידה, בגאולה יהיה בעולם אלקות דגילוי השלימות
ברכה כלה", וקול חתן קול שמחה וקול ששון קול ירושלים, ובחוצות יהודה בערי ישמע אלקינו ה' "מהרה

של לשון וגם ובקשה, תפילה של לשון גם ירושליםdghadשהיא ובחוצות יהודה בערי ישמע . . "מהרה שאכן ,

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה כלה", וקול חתן קול שמחה וקול ששון קול

.ÊËעלֿידי – לנו תהיה שאתוכן ביתר ברוחניות) הנישואין ענין (תוכן חוצה המעיינות בהפצת ההוספה
ז). סעיף (כנ"ל משיחא מלכא דא מר אתי קא ההבטחה לקיום זוכים שעלֿידיֿזה עוז, וביתר

אלקות גילוי שיהיה היינו, דיבר, ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה היעוד יקויים שאז וכאמור,
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שם.)78 תולדות תו"א גם ראה
ע'79) תרנ"ו סה"מ – ובארוכה ואילך ד לט, שה"ש לקו"ת ראה

ובכ"מ. פ"ד. תרפ"ו הדבקים ואתם ד"ה תיד. ע' עטר"ת ואילך. קעו
להצ"צ80) ביאוה"ז ב. סד, ש"ש ג. ב, ואתחנן ד. לז, שלח לקו"ת

שנה. ע' ח"א

פכ"ה.81) תניא
ה"ד.82) פ"ג תשובה הל'
יֿיא.83) לג, ירמי'
סע"ד.84) צח. מנ"א תו"א ראה
ואילך.85) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
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שיהודיd"awdעלֿידי כדי – זה חסרון ומטרת ותכלית ,milyie owziברא "אשר עבודתו, עלֿידי `miwlזאת

– למעלהowzlלעשות ותענוג שמחה פועלים עלֿידיֿזה שכן, ."78.

וי"ג אלול די"א החתונה מימי שנלקחת אלול דח"י לעבודה כח' ה'נתינת שבין הקשר יומתק ועלֿפיֿזה
החתונה, בעלי של בשמותיהם (הן שבשניהם מכיון – אלול) י"א הרביעי יום את גם (הכולל הששי יום עד אלול
כדי הקב"ה עלֿידי מלכתחילה נברא וחסרון, ירידה של ענין שכל – הנקודה אותה מודגשת הששי) ביום והן

בארוכה. כנ"ל יותר, נעלית לדרגא לבוא

.„È"ה ענין תוכן עם אלול) (ח"י חוצה המעיינות דהפצת העבודה תוכן את ולקשר להוסיף –oi`eyipויש "

אלול: דח"י לעבודה כח' ה'נתינת את לוקחים מהם אשר אלול, וי"ג אלול י"א הימים של תוכנם
בעולם האיןֿסוף כח גילוי – הוא הנישואין העלם79ענין מלשון ב"עולם" שנמצאים למרות כלומר, ,

ביטוי80והסתר לידי בא שהדבר ועד האיןֿסוף, כח מתגלה כזה בעולם גם מכלֿמקום, ,ielbae lretaבנים –

ובמצוות. בתורה עוסקים בנים ובני

ומצוות, דתורה הגילוי נמשך ה"חוצה" במקום שגם היינו, חוצה, המעיינות הפצת – הרוחנית בעבודה וענינו
ה" להמשכת תורהzepiirnעד של ענין כל שכן, – בעולם האיןֿסוף כח דגילוי הענין תוכן וזהו עצמם, "

ועד" לעולם נצחי . . "יחוד פועל .81ומצוותיה

הוא זה שיחוד זהdlrnlואף הזמןdlrnl("ויחוד תחת הוא "למטה מהֿשאיןֿכן ועד"). לעולם נצחי הוא
הרמב"ם פסקֿדין ישנו הרי – זכות,82כו'" לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת, מצוה "עשה :

יהיה שאז והשלימה, האמיתית הגאולה – היא אמיתית והצלה" "תשועה והרי והצלה", תשועה ולהם לו וגרם
ממש. הגשמי הזה בעולם גם נצחי באופן אלקות גילוי

.ÂËאלקינו ה' "מהרה – הגאולה בענין הוא דנישואין הברכות וחותם שסיום מה גם לבאר יש עלֿפיֿזה
בנבואת שנאמר יעוד – כלה" וקול חתן קול שמחה וקול ששון קול ירושלים, ובחוצות יהודה בערי ישמע

ובהקדים:83הגאולה .
כפשוטו. הנישואין ענין עם קשור תוכנם הרי – דנישואין הברכות שאר כל בשלמא

עמו ד"מקדש הברכה הקב"הl`xyiואפילו עם דכנסתֿישראל הנישואין על דקאי וקידושין", חופה 84עלֿידי

מדה" כנגד "מדה היא הקב"ה של שמדתו דמכיון כפשוטו, וכלה דחתן הנישואין ענין עם היא אף קשורה -85,

הקב"ה. עם דכנסתֿישראל הנישואין את גם פועל למטה הנישואין ענין לכן,

על דקאי כו'", ירושלים ובחוצות יהודה בערי ישמע אלקינו ה' "מהרה האחרונה, לברכה בנוגע אמנם,
המשתה ימי שבעת שבכל כך, כדי עד הנישואין, ענין עם זו דברכה הקשר מהו מובן: אינו – העתידה הגאולה

זו?! בברכה הברכות כל את ומסיימים חותמים

שתכלית ומכיון בעולם, האיןֿסוף כח גילוי הוא הנישואין שענין מכיון – האמור עלֿפי – בזה והביאור
בברכה דנישואין הברכות את וחותמים מסיימים לכן, העתידה, בגאולה יהיה בעולם אלקות דגילוי השלימות
ברכה כלה", וקול חתן קול שמחה וקול ששון קול ירושלים, ובחוצות יהודה בערי ישמע אלקינו ה' "מהרה

של לשון וגם ובקשה, תפילה של לשון גם ירושליםdghadשהיא ובחוצות יהודה בערי ישמע . . "מהרה שאכן ,

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה כלה", וקול חתן קול שמחה וקול ששון קול

.ÊËעלֿידי – לנו תהיה שאתוכן ביתר ברוחניות) הנישואין ענין (תוכן חוצה המעיינות בהפצת ההוספה
ז). סעיף (כנ"ל משיחא מלכא דא מר אתי קא ההבטחה לקיום זוכים שעלֿידיֿזה עוז, וביתר

אלקות גילוי שיהיה היינו, דיבר, ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה היעוד יקויים שאז וכאמור,
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ש" כך כדי עד xyaבעולם lk e`x" ,"xyaעלֿדרך) בשר" ב"עיני תהיה שהראיה בלבד זו לא כלומר, דייקא, "

ה"epipir"ותחזינה שגם זאת, עוד אלא ,("xyaעצמו "d`xi86אלקות.

ז"ל חכמינו אמרו לשבת: הקשור בענין – אין87ולדוגמא בשבת תאנים ללקוט הולך אדם הזה "בעולם
) היא . . לבוא לעתיד אבל כלום, אומרת התאנהdp`zdהתאנה אצל שגם כלומר, היום", שבת ואומרת צווחת (

`zewlישנה zii`xלבוא לעתיד הרי לראות, עינים לה שאין אף שכן, היום"). שבת ואומרת "צווחת (שלכן
כל שגםxya"ראו היינו, ,"xyad("בשר "עיני רק (לא אלקות.d`xiעצמו

על אפילו פועלת הצומח) (מין שהתאנה אלא עוד, –mc`d[ולא גופא ובאדם המדבר), שחייבicedi(מין
כו'" ששבת "גוי שהרי בןֿנח, (מהֿשאיןֿכן שבת בלתיֿרצוי,88בשמירת ומצב במעמד שנמצא אלא ,(

עליו!]. פועלת – אלקות שרואה זו ותאנה כו'", שחטא "אףֿעלֿפי

ז"ל רבותינו מאמר מובא בתחלתו תורה' ב'לקוטי כי: – הגאולה ענין עם קשור השבת ענין שגם 89ולהעיר,

דשבתא עיסקא מהר"שletk"כל אדמו"ר של המפורסם המאמר ידוע והרי דענין90". הקשר את מבאר שבו
דמנצפ"ך כפולות (אותיות ז"ל91ה"כפל" רבותינו מאמר על נוסף – זה וכל הגאולה, ענין עם שבת92) "שקולה

"מצוה אם ובמילא, שם), תורה' ב'לקוטי (כמובא המצוות" כל מצוה`zgכנגד – והצלה" "תשועה פועלת "

כנגד zeevndש"שקולה lk!וכמה כמה אחת על "

ממש, בפועל צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה – לנו תהיה כן וכאמור,

נותן אלקיך ה' אשר הארץ אל תבוא "כי מנחה: בתפלת לקרוא שהולכים בפרשה שכתוב למה זוכים ואז
") גו'" האדמה פרי כל מראשית ולקחת בה וישבת וירשתה נחלה ביכורים93שבכרה"dp`zלך מצות קיום – (

דידן. בעגלא ממש, בימינו במהרה השלישי, המקדש בבית

***

.ÊÈ.'גו תצא כי המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

.„Îבזה הרי – אלול) וי"ג י"א (ולאחרי אלול ח"י שלפני השבת היא זו ששבת לעיל להמדובר בהמשך
ביום הקביעות עם הקשור נוסף ענין ישנו ובמילא, אופנים, בכמה החודש בימי הקביעות להיות יכולה גופא

אלול: י"ד
ז"ל חכמינו לשון עלֿפי הרי – אלול לי"ד למי94בנוגע יקרים דמיו ("מעיל יקירא" אלבישייהו "מילתא

שאתה לפי כלומר, ללבשו, axשרגיל ly ecinlzאתה בשמועותיו `mdixgורגיל xfgn"95מיוחד ענין מצינו ,(

של ערוך' owfdב'שולחן epiaxלדרוש הדרשנים שיתחילו . . תקנו הראשונים "חכמים פסח: הלכות בתחילת ,

מ . . הרגל לפני יום שלושים הרגל הלכות lel`aברבים c"i."החג הלכות ידרשו

לעולם הוא אלול שחודש לפי – אלול מט"ו ולא אלול, מי"ד לדרוש שמתחילין הדבר שגםxqgוטעם (ועד
מהכלל יוצאים במקרים אלאֿאםֿכן חסר, רוב עלֿפי היה הראיה, עלֿפי החודש מקדשים שהיו כך96בזמן ,(

– אלול מי"ד לדרוש להתחיל צריכים ולכן, בלבד. יום כ"ט ישנם תשרי ט"ו יום עד אלול ט"ו miyelyשמיום

mei.הרגל לפני

וטריא' מה'שקלא שלמים97[ולהעיר יום שלושים להיות שצריך או יום, בשלושים נכלל עצמו החג יום אם
באלול מי"ד החג בהלכות לדרוש שמתחילים שלו ערוך' ב'שולחן הזקן אדמו"ר לדעת ובכן, החג. כניסת לפני

הל"א]. ביום הוא והחג החג, לפני הם יום השלושים שכל נמצא, –
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פכ"ה.86) האמונה שער ראה
בסופו.87) שטו רמז ירמי' יל"ש עג. מזמור סוף תהלים מדרש
ה"ט.88) פ"י מלכים הל' רמב"ם סע"ב. נח, סנהדרין
תהלים89) רסא. רמז בשלח יל"ש צב. מזמור ריש תהלים מדרש

תתמג. רמז
ואילך).90) טו ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז לך לך גו' ויאמר ד"ה
בתחלתו.91) סד רמז לך לך יל"ש

ספ"ג.92) נדרים ה"ה. ריש פ"א ברכות ירושלמי
עה"פ.93) פרש"י
ב.94) י, שבת
שם.95) פרש"י
ב.96) יט, ר"ה ראה
ועוד.97) סשכ"ב. או"ח נזר אבני שו"ת
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.‰Î:ובהקדמה הסוכות. חג עם הקשור ענין על לעורר יש – לכך ובהתאם
הפסח צרכי עבור חטים" "מעות לתת ישראל קהילות בכל פשוט מנהג – הפסח לחג מובן98בנוגע ומזה .

הסוכות. חג לצרכי בנוגע הסוכותdaxc`eגם חג צרכי ,xzei miaexnסעודת על נוסף שכן, הפסח. חג מצרכי
טוב' 'יום (כבכל לקטנים ואגוזים וקליות לנשים, ותכשיטים בגדים סוכה99החג, עבור נוספות הוצאות ישנן – (

מינים. וד'

נדפס (וגם פעמים כמה צרכי100וכמדובר לתת – הסוכות חג לצרכי בנוגע גם כן לנהוג ביותר ונכון שראוי (

מתוך הסוכות חג את לחגוג שיוכל כדי לכך שזקוק מי לכל ב'dgnyהחג מצינו כן (וכמו לבב ycg'וטוב ixt101:

ראשֿהשנה"). ערב לעניים מנות לשלוח אני "ונוהג

שבכל ה"עסקנים" את לעודד המתאים הזמן זה הרי – החג לפני יום שלושים אלול, בי"ד בעמדנו ולכן,
לחגוג יוכלו ובסביבתם במקומם הנמצאים היהודים שכל כדי בהם התלוי כל ולעשות להשתדל ומקום, מקום
סעודות עבור הן מינים, וד' סוכה עבור הן – החג צרכי את שיספקו עלֿידיֿזה המתאים, באופן הסוכות חג את

לכך. הזקוקים אלו לכל – בזה וכיוצא נאים לבושים עבור הן החג,

ציווי שישנו מכיון הרי – "עסקנים" שאינם אלו אותו102וגם שמקיימים ציווי עמיתך", את תוכיח "הוכח
אזי "געשמאק"... מתוך – כלל בדרך –exxeriצרכי לאספקת הקשור בכל מועד מבעוד לדאוג ה"עסקנים" את ַ

הרחבה. ומתוך לבב, וטוב שמחה מתוך הסוכות חג את לחגוג יוכלו הם שגם לדבר, הזקוקים לכל החג

.ÂÎהיעוד לקיום נזכה ממש שבקרוב –103ויהיֿרצון הצדקה למצות ובנוגע אביון", בך יהי' לא כי "אפס
ובין לעניים "בין היא חסדים גמילות שכן, חסדים". ד"גמילות הענין עלֿידי זאת עשירmixiyrl"104יקיימו הן ,

שעה באותה לגמילותֿחסדים כדי105שזקוק לו מלווים מכלֿמקום, לגמילותֿחסדים, זקוק שאינו עשיר ואפילו ,
דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק ברשימות גם [כמסופר טובות במדות עצמו את ההנהגה106להרגיל אודות

כל את בה יש זה, עם וביחד המדות], והעלאת וזיכוך בבירור עצמו את להרגיל כדי גמילותֿחסדים דנתינת
הצדקה" מן יותר חסדים גמילות "גדולה ואדרבה: הצדקה, שבמצות ,130העילויים

לקיום זוכים עלֿידיֿזה הרי – כו' ואדרבה הצדקה, שבמצות המעלות כל ישנן בגמילותֿחסדים שגם ומכיון
הגאולה" את שמקרבת צדקה "גדולה באים107ההבטחה שאז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ישראל, בני אתם"108כל וזהבם ו"כספם הקדושה,109, לארצנו –

בה" כל תחסר "לא אשר ומצב במעמד אותה יחסר110ומוצאים אשר מחסורו "די תחסר", ד"לא באופן רק לא ,
של111לו" באופן גם אלא ,zexiyrהיעוד קיום – כולל גבולך".aigxi"כי112, את אלקיך ה'

את הקב"ה להם נותן האחרונים הגלות בימי בהיותם עוד אשר – ישראל לבני בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
הם" מלכים בני ישראל ש"כל ומכיון תחסר", "לא להם, המצטרך של113כל בניו ,d"awd miklnd ikln jlnהרי ,

באופן צרכיהם כל את לקבל צריכים ישראל ובת ישראל בן שכל שעניןבודאי מכיון מלך, של ובתו לבנו הראוי
" הוא elזה xqgi xy` exeqgn"114המשנה ובלשון להם115, עושה אתה אם "אפילו :ezrya dnly zcerqkלא –

עמהן"!! חובתך ידי יצאת

באופן הענינים כל יהיו בודאי ואז שלאחריֿזה, ברגע ומיד תיכף באה הגאולה כאשר שאפילו כך, כדי ועד
שלפני לרגע שייך זה ואין הגאולה, לזמן בנוגע עצמה, את להפקיע דיה זו הרחבה הרי – כו' הרחבה של

חוזרת"! שאינה "אבידה זה הרי בלבד, אחד רגע אודות מדובר כאשר גם אשר, הגאולה,
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ס"ה.98) שם אדה"ז שו"ע תכט. ר"ס או"ח רמ"א
בסופן99) יו"ט הל' אדה"ז שו"ע הי"ח. פ"ו יו"ט הל' רמב"ם

ס"ז). (סתקכ"ט
ואילך.100) 369 ס"ע חי"ד לקו"ש
תקפא.101) סו"ס או"ח
שו"ע102) ה"ו. פ"ו דעות הל' רמב"ם וראה יז. יט, קדושים

ס"ו. סקנ"ו או"ח אדה"ז
ד.103) טו, ראה
ב.104) מט, סוכה
הלואה.105) הל' ריש חו"מ אדה"ז שו"ע ראה

ואילך.106) א תרפב, ח"ד לקו"ד ראה
פל"ז.107) תניא וראה א. י, ב"ב
ט.108) י, בא,
ט.109) ס, ישעי'
ט.110) ח, עקב
ח.111) טו, ראה
כ.112) יב, שם
וש"נ.113) א. סז, שבת
מב.114) שם, מכילתא מא. יב, רמב"ם ב. סז, כתובות ראה
רפ"ז.115) כ"מ
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.‰Î:ובהקדמה הסוכות. חג עם הקשור ענין על לעורר יש – לכך ובהתאם
הפסח צרכי עבור חטים" "מעות לתת ישראל קהילות בכל פשוט מנהג – הפסח לחג מובן98בנוגע ומזה .

הסוכות. חג לצרכי בנוגע הסוכותdaxc`eגם חג צרכי ,xzei miaexnסעודת על נוסף שכן, הפסח. חג מצרכי
טוב' 'יום (כבכל לקטנים ואגוזים וקליות לנשים, ותכשיטים בגדים סוכה99החג, עבור נוספות הוצאות ישנן – (

מינים. וד'

נדפס (וגם פעמים כמה צרכי100וכמדובר לתת – הסוכות חג לצרכי בנוגע גם כן לנהוג ביותר ונכון שראוי (

מתוך הסוכות חג את לחגוג שיוכל כדי לכך שזקוק מי לכל ב'dgnyהחג מצינו כן (וכמו לבב ycg'וטוב ixt101:

ראשֿהשנה"). ערב לעניים מנות לשלוח אני "ונוהג

שבכל ה"עסקנים" את לעודד המתאים הזמן זה הרי – החג לפני יום שלושים אלול, בי"ד בעמדנו ולכן,
לחגוג יוכלו ובסביבתם במקומם הנמצאים היהודים שכל כדי בהם התלוי כל ולעשות להשתדל ומקום, מקום
סעודות עבור הן מינים, וד' סוכה עבור הן – החג צרכי את שיספקו עלֿידיֿזה המתאים, באופן הסוכות חג את

לכך. הזקוקים אלו לכל – בזה וכיוצא נאים לבושים עבור הן החג,

ציווי שישנו מכיון הרי – "עסקנים" שאינם אלו אותו102וגם שמקיימים ציווי עמיתך", את תוכיח "הוכח
אזי "געשמאק"... מתוך – כלל בדרך –exxeriצרכי לאספקת הקשור בכל מועד מבעוד לדאוג ה"עסקנים" את ַ

הרחבה. ומתוך לבב, וטוב שמחה מתוך הסוכות חג את לחגוג יוכלו הם שגם לדבר, הזקוקים לכל החג

.ÂÎהיעוד לקיום נזכה ממש שבקרוב –103ויהיֿרצון הצדקה למצות ובנוגע אביון", בך יהי' לא כי "אפס
ובין לעניים "בין היא חסדים גמילות שכן, חסדים". ד"גמילות הענין עלֿידי זאת עשירmixiyrl"104יקיימו הן ,

שעה באותה לגמילותֿחסדים כדי105שזקוק לו מלווים מכלֿמקום, לגמילותֿחסדים, זקוק שאינו עשיר ואפילו ,
דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק ברשימות גם [כמסופר טובות במדות עצמו את ההנהגה106להרגיל אודות

כל את בה יש זה, עם וביחד המדות], והעלאת וזיכוך בבירור עצמו את להרגיל כדי גמילותֿחסדים דנתינת
הצדקה" מן יותר חסדים גמילות "גדולה ואדרבה: הצדקה, שבמצות ,130העילויים

לקיום זוכים עלֿידיֿזה הרי – כו' ואדרבה הצדקה, שבמצות המעלות כל ישנן בגמילותֿחסדים שגם ומכיון
הגאולה" את שמקרבת צדקה "גדולה באים107ההבטחה שאז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ישראל, בני אתם"108כל וזהבם ו"כספם הקדושה,109, לארצנו –

בה" כל תחסר "לא אשר ומצב במעמד אותה יחסר110ומוצאים אשר מחסורו "די תחסר", ד"לא באופן רק לא ,
של111לו" באופן גם אלא ,zexiyrהיעוד קיום – כולל גבולך".aigxi"כי112, את אלקיך ה'

את הקב"ה להם נותן האחרונים הגלות בימי בהיותם עוד אשר – ישראל לבני בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
הם" מלכים בני ישראל ש"כל ומכיון תחסר", "לא להם, המצטרך של113כל בניו ,d"awd miklnd ikln jlnהרי ,

באופן צרכיהם כל את לקבל צריכים ישראל ובת ישראל בן שכל שעניןבודאי מכיון מלך, של ובתו לבנו הראוי
" הוא elזה xqgi xy` exeqgn"114המשנה ובלשון להם115, עושה אתה אם "אפילו :ezrya dnly zcerqkלא –

עמהן"!! חובתך ידי יצאת

באופן הענינים כל יהיו בודאי ואז שלאחריֿזה, ברגע ומיד תיכף באה הגאולה כאשר שאפילו כך, כדי ועד
שלפני לרגע שייך זה ואין הגאולה, לזמן בנוגע עצמה, את להפקיע דיה זו הרחבה הרי – כו' הרחבה של

חוזרת"! שאינה "אבידה זה הרי בלבד, אחד רגע אודות מדובר כאשר גם אשר, הגאולה,
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עין" כהרף אפילו עיכבן "לא כמימרא, ברגע ממש, שבקרוב – והשלימה,116והעיקר האמיתית לגאולה זוכים ,

רצונך" "כמצות המצוות קיום – כולל השלימות, בתכלית הענינים כל יהיו של117ואז מצב שיהיה מכיון ,

והזמן, המקום שלימות ומדבר, חי צומח דדומם הענינים פרטי בכל כולה, הבריאה בכל שלימות
לבב. וטוב שמחה מתוך ממש, בימינו במהרה – אלו ענינים וכל הנפש, שלימות – ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

***

.·Ï:זה ענין ולומדים קורין שבו הזמן עם – רעך" בכרם תבוא "כי – הנ"ל ענין לקשר ...ויש
בחודש לעולם קורין – רעך" בכרם תבוא "כי הפסוק נאמר שבה – תצא לראש`lelפרשת ההכנה חודש ,

השנה.

בשופר" היום "מצות שופר, תקיעת – היא דראשֿהשנה העבודה עיקר מלשון118והנה, הוא ש"שופר" וידוע ,
"exty"ראשֿהשנה119מעשיכם בדרושי (כמבואר התענוג לפנימיות עד התענוג, ענין היינו, ולכן120, בחודש). ,

חודש תבואdpkddאלול, "כי – תענוג של באופן העבודה על מיוחדת הדגשה ישנה רעך".mxkaלראשֿהשנה,

כז) (סעיף לעיל כאמור – אלול בי"ד תצא) (פרשת זו דשבת בקביעות ביותר מודגש זה שענין להוסיף, ויש
היא ללבנה) (שדומין ישראל של שעבודתם היינו, באשלמותא", סיהרא ד"קיימא הענין כבר ישנו אלול שבי"ד

של תבואzenilyבאופן "כי תענוג, של בענינים גם אלא המוכרחים, בענינים רק לא ,mxka."רעך

פרשת קורין שבו לזמן השייך ענין זה שאין פשוט וגם מובן תצא, בפרשת נאמר זה שענין אףֿעלֿפי אמנם,
בזמן (שלומדים שבתורה וענין ענין כל שכן, – כולה השנה כל במשך בתקפה היא זו הוראה אלא בלבד, תצא

"תורה היא כולה התורה שהרי הזמנים), בשאר (שלומדים כולה התורה לכל שייך ".`zgמסויים)

תלויה ה'ספרֿתורה' כל כשרות שכן, כולה. התורה לכל נוגעת בלבד אחת אות שאפילו כך, כדי ועד
בזהר שמצינו כפי זו, אות של עד121בכשרותה צדיקים) קברי על ההשתטחות בעת לשון" ב"מענה (שאומרים

פרסות", שתי שסע דושסעת קרא בההוא יתיר וא"ו "אשתכח שכאשר בתורה, אחת דאות השלימות נוגע כמה
בפוסקים גם (והובא פסול ה'ספרֿתורה' "122נעשה אצל אפילו פעל זה שענין ועד ,(oexag ikincלבקש שנמנעו ,"

כו'. רחמים

.‚Ï:הנ"ל הזהר בסיפור לכאורה, תמוה, דבר לבאר יש – להכי דאתינן ומכיון
תורה, בספר לן לאתערא הצדיקים) קבורת (למקום הכא חייא ואתו בצערא, עלמא יתיב הוה חדא "זמנא
הוה חייא, אינון לקמן דאייתו ספרֿתורה דההוא קמייהו אשתכח . . חברון דמיכי לגבי אקדימנא וחבראי ואנא
. שעתא בההיא ולחבראי לי ודחו . . פרסות שתי שסע דושסעת קרא בההוא יתיר וא"ו דאשתכח על . . פסול
לי דדחו יומא ההוא מן דמסתפינא חברון, דדמיכי קמייהו למיקם דאתער מאן לית . . יומא ההוא ומן .

ולחבראי".

והסבר: ביאור דורש – זה סיפור והנה,

ש"דמיכי סיבה זו אין אףֿעלֿפיֿכן, אבל פסול, היה רחמים לעורר כדי שהביאו שה'ספרֿתורה' אמת הן
לכך! הזקוקים אלו על רחמים יעוררו ולא "ברוגז"... יהיו ספרֿתורהdaxc`eחברון" עמהם שהביאו מכיון :

עליהם הרחמנות הרי – xzeiפסול dlecb,עוד ולא עליהם, רחמים חברון" "דמיכי עוררו לא מדוע כן, ואם !
מאורע שמאותו – כזו גדולה לדחיה ועד אותם, שדחו רחמים?!ecgtאלא לעורר לבקשם אליהם לבוא

בזה: הביאור לומר ויש

קדם לבוא יכולים כזה במצב שכן, שלימות. של במצב להיות עליהם – רחמים יעוררו חברון" ש"דמיכי כדי
רחמים. לעורר כדי מלכא
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מב.116) שם, מכילתא מא. יב, בא ופרש"י מכילתא
ובכ"מ.117) ויחי. ר"פ תו"ח וראה ויו"ט. דשבת מוסף תפלת נוסח
פ"א118) שופר הל' רמב"ם א. כח, שם במשנה. – ב כו, ר"ה

ה"ב.

ו.119) פכ"ט, ויק"ר
ואילך.120) ג רמד, התקיעות שער סע"א. רלה, ר"ה שער סידור
תכ"ה.121) תקו"ז גם וראה א. עא, ח"ג
סשע"א.122) ח"ב יו"ד נזר אבני סק"ט. או"ח מהד"ת נוב"י שו"ת

d"nyz'd lel` c"i ,`vz zyxt zay zgiy

הדברים, קשר על מורה זה הרי – ספרֿתורה עמהם הביאו רחמים לבקשת זקוקים שהיו אלו כאשר והנה,
הדבר פעל ב'ספרֿתורה', פסול היה כאשר ולכן, ה'ספרֿתורה', בשלימות תלויה האבות של ששלימותם היינו,

זה ומטעם האבות, אצל milekiחסרון eid `l.רחמים לעורר כדי מלכא קדם לבוא

שהחסרון בגלל באפשרותם, הדבר היה שלא אם כי חסֿושלום, "קפידא" או "ברוגז" של ענין זה אין כלומר:
כנ"ל. אצלם, לחסרון גרם עמהם, שהביאו ב'ספרֿתורה'

.„Ïלכל שייך שבתורה וענין ענין שכל מובן, הרי אחת", "תורה היא כולה שהתורה מכיון – לעניננו ונחזור
(וביחד תענוג של באופן בעבודה הצורך מודגש שבו רעך", בכרם תבוא "כי הפסוק ובנידוןֿדידן, כולה. התורה

המ העבודה של חשיבותה – זה תבואעם "כי לומדיםznwaוכרחת, כאשר כולה, השנה לכל גם שייך – רעך")
התורה. עניני שאר

אחד לכל הקב"ה נותן – רעך" בקמת תבוא ו"כי רעך" בכרם תבוא "כי – אלו עבודה עניני לב' ובהתאם
("כרם"). תענוג בעניני והן ("שדה"), המוכרחים בענינים הן לו, המצטרך כל את מישראל ואחד

אלא אינם – כו' ולבקש מלכא קדם לבוא ראויים אם וה"חשבונות" ה"שיקולים" כל אשר להוסיף, ויש
"מצות – המוכרחים לדברים בנוגע אבל ("כרם"); תענוג לעניני צרכיו123בנוגע שואל . . אדם שיהא . . עשה

להם"!! צריך שהוא

מן חיוב עליו יש כו', ראוי שאינו "חשבון" עושה אם גם הרי – מסויים דבר לו שחסר מרגיש יהודי כאשר
חסרונו! את שימלא מהקב"ה לבקש התורה

תאמר אלא להעלים... תרצה אם יועיל לא ובלאוֿהכי זו, עובדה תעלים אל – לכך ראוי שאינך חושב אתה
בתורתו ציוה שהקב"ה מכיון חסרונך, את שימלא מהקב"ה אתה מבקש מכלֿמקום, ראוי, שאינך שלמרות

להם"! צריך שהוא צרכיו שואל . . אדם "שיהא

צדקנו ומשיח ומכופל, כפול חושך בגלות, עדיין שנמצאים – הוא ישראל בני של עיקרי הכי החסרון ובכן:
בא!... לא עדיין

ומבקשים יהודים שואלים – להם" צריך שהוא צרכיו שואל . . אדם "שיהא בתורה ציווי שישנו ומכיון
" ומיד, תיכף יבוא צדקנו שמשיח e`pמהקב"ה giyn!!"

פטור לאנג שוין מען "וואלט שטורעם"... אמת'ן "דעם עושים – צדיקים" כולם "ועמך – צדיקים היו ַָאילו
דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ואזהרת ציווי שישנו אלא גלות"... דעם פון מרצוננו124געווארן "לא שאמר, , ָ

הקץ את לדחוק שאין ועלֿדרך כו'", נשוב אנו בכחותינו ולא כו' ;125גלינו

" כבר שהרי הקץ, דחיקת אודות כאן מדובר לא – לאידך oiviwdאבל lk elk"126כי שלשום, או אתמול לא ,
הגמרא... בזמן אם

וטוב שמחה ומתוך זיך", מען שרייט דער – מ'שרייט אז "און מתי"?!... "עד יהודים צועקים שכן, ומכיון
ממש. ומיד תיכף עין", כהרף עיכבן ד"לא באופן והשלימה האמיתית הגאולה את ופועלים לבב,

***

.‡Óישראל בני כל באים ומיד שתיכף – ובפשטות טפחים, עשרה למטה ממש, בפועל – לנו תהיה ...וכן
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, בעמדנו127לארצנו ובפרט ,

" אלול, השנה".`zixgבחודש
רב" מלך "קרית הקודש, עיר לירושלים – גופא ישראל חילוקי128ובארץ ישנם בה שגם – גופא ובירושלים .

ראשון, דבית העילוי רק ולא שני, דבית העילוי רק לא – גופא ובזה המקדש. לבית – הקדושה בענין דרגות
השלישי. המקדש דבית העילוי אלא
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תפלה.123) הל' ריש רמב"ם
תרפ"ז124) ב. קעה, ח"א קונטרסים סה"מ א. תרצב, ח"ד לקו"ד
קצו. ע'
ובפרש"י.125) רע"א קיא, כתובות ראה

סע"ב.126) צז, סנהדרין
יב.127) יא, עקב
ג.128) מח, תהלים
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הדברים, קשר על מורה זה הרי – ספרֿתורה עמהם הביאו רחמים לבקשת זקוקים שהיו אלו כאשר והנה,
הדבר פעל ב'ספרֿתורה', פסול היה כאשר ולכן, ה'ספרֿתורה', בשלימות תלויה האבות של ששלימותם היינו,

זה ומטעם האבות, אצל milekiחסרון eid `l.רחמים לעורר כדי מלכא קדם לבוא

שהחסרון בגלל באפשרותם, הדבר היה שלא אם כי חסֿושלום, "קפידא" או "ברוגז" של ענין זה אין כלומר:
כנ"ל. אצלם, לחסרון גרם עמהם, שהביאו ב'ספרֿתורה'

.„Ïלכל שייך שבתורה וענין ענין שכל מובן, הרי אחת", "תורה היא כולה שהתורה מכיון – לעניננו ונחזור
(וביחד תענוג של באופן בעבודה הצורך מודגש שבו רעך", בכרם תבוא "כי הפסוק ובנידוןֿדידן, כולה. התורה

המ העבודה של חשיבותה – זה תבואעם "כי לומדיםznwaוכרחת, כאשר כולה, השנה לכל גם שייך – רעך")
התורה. עניני שאר

אחד לכל הקב"ה נותן – רעך" בקמת תבוא ו"כי רעך" בכרם תבוא "כי – אלו עבודה עניני לב' ובהתאם
("כרם"). תענוג בעניני והן ("שדה"), המוכרחים בענינים הן לו, המצטרך כל את מישראל ואחד

אלא אינם – כו' ולבקש מלכא קדם לבוא ראויים אם וה"חשבונות" ה"שיקולים" כל אשר להוסיף, ויש
"מצות – המוכרחים לדברים בנוגע אבל ("כרם"); תענוג לעניני צרכיו123בנוגע שואל . . אדם שיהא . . עשה

להם"!! צריך שהוא

מן חיוב עליו יש כו', ראוי שאינו "חשבון" עושה אם גם הרי – מסויים דבר לו שחסר מרגיש יהודי כאשר
חסרונו! את שימלא מהקב"ה לבקש התורה

תאמר אלא להעלים... תרצה אם יועיל לא ובלאוֿהכי זו, עובדה תעלים אל – לכך ראוי שאינך חושב אתה
בתורתו ציוה שהקב"ה מכיון חסרונך, את שימלא מהקב"ה אתה מבקש מכלֿמקום, ראוי, שאינך שלמרות

להם"! צריך שהוא צרכיו שואל . . אדם "שיהא

צדקנו ומשיח ומכופל, כפול חושך בגלות, עדיין שנמצאים – הוא ישראל בני של עיקרי הכי החסרון ובכן:
בא!... לא עדיין

ומבקשים יהודים שואלים – להם" צריך שהוא צרכיו שואל . . אדם "שיהא בתורה ציווי שישנו ומכיון
" ומיד, תיכף יבוא צדקנו שמשיח e`pמהקב"ה giyn!!"

פטור לאנג שוין מען "וואלט שטורעם"... אמת'ן "דעם עושים – צדיקים" כולם "ועמך – צדיקים היו ַָאילו
דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ואזהרת ציווי שישנו אלא גלות"... דעם פון מרצוננו124געווארן "לא שאמר, , ָ

הקץ את לדחוק שאין ועלֿדרך כו'", נשוב אנו בכחותינו ולא כו' ;125גלינו

" כבר שהרי הקץ, דחיקת אודות כאן מדובר לא – לאידך oiviwdאבל lk elk"126כי שלשום, או אתמול לא ,
הגמרא... בזמן אם

וטוב שמחה ומתוך זיך", מען שרייט דער – מ'שרייט אז "און מתי"?!... "עד יהודים צועקים שכן, ומכיון
ממש. ומיד תיכף עין", כהרף עיכבן ד"לא באופן והשלימה האמיתית הגאולה את ופועלים לבב,
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.‡Óישראל בני כל באים ומיד שתיכף – ובפשטות טפחים, עשרה למטה ממש, בפועל – לנו תהיה ...וכן
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, בעמדנו127לארצנו ובפרט ,

" אלול, השנה".`zixgבחודש
רב" מלך "קרית הקודש, עיר לירושלים – גופא ישראל חילוקי128ובארץ ישנם בה שגם – גופא ובירושלים .

ראשון, דבית העילוי רק ולא שני, דבית העילוי רק לא – גופא ובזה המקדש. לבית – הקדושה בענין דרגות
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תרפ"ז124) ב. קעה, ח"א קונטרסים סה"מ א. תרצב, ח"ד לקו"ד
קצו. ע'
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סע"ב.126) צז, סנהדרין
יב.127) יא, עקב
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הן" קדושות ש"עשר מכיון אזי129ולהוסיף: אחת, בדרגא עילוי נפעל שכאשר מובן, הרי מזו, למעלה זו ,
(וארץ ירושלים בקדושת עילוי פועל השלישי המקדש דבית שהעילוי ונמצא, הדרגות. שאר בכל גם עילוי נפעל

היומי) (בשיעור הרמב"ם דברי עלֿפי אשר, – גדול לכהן בנוגע גם מובן ומזה כולה. ש"תפארתו130ישראל)
השלישי דמקדש שההוספה מובן, משם", זז ואינו בירושלים ביתו ויהיה היום, כל במקדש יושב שיהיה וכבודו

הגדול. הכהן של ותפארתו בכבודו עילוי פועלת כולה) בירושלים ההוספה – ממילא (ובדרך

רצונך", כמצות . . חובותינו קרבנות את לפניך נעשה "ושם בימינו", במהרה המקדש בית "שיבנה – והעיקר
דידן. בעגלא ממש, בימינו במהרה

בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' לשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר אחרֿכך

•
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הי"ג.129) פ"ז ביהב"ח הל' רמב"ם מ"ו. פ"א ה"ז.130)כלים פ"ה
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הן" קדושות ש"עשר מכיון אזי129ולהוסיף: אחת, בדרגא עילוי נפעל שכאשר מובן, הרי מזו, למעלה זו ,
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הגדול. הכהן של ותפארתו בכבודו עילוי פועלת כולה) בירושלים ההוספה – ממילא (ובדרך
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
‰˜ÚÓ ˙ÂˆÓ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

בתורה נאמר מעקה מצות חדש1על בית תבנה "כי א) :

"בית כתוב מדוע להבין: וצריך לגגך". מעקה ועשית

ycg"2היא ההלכה כאשר3הרי רק לא במעקה שחייבים

mipeaביתycgבית קונים כאשר גם אלא ,oyiללא)

וכדומה? מעקה)

חדשתו4ב"ספרי" "משעת מעקה"5נאמר: לו עשה

לבית, הכניסה עם רק חלה אינה מעקה לעשיית החובה

בנייתו עם מיד אלא מזוזה, חדשתו".6כמצות משעת –

ברורה הפסוק לשון אין עדיין כדברי7אך אם, :

הבית, על הבעלות עם מיד מעקה חובת חלה ה"ספרי",

באמצעות התורה לכך רומזת מדוע אליו, הכניסה עם ולא

בית "תבנה חלהycgהביטוי שהחובה משתמע שממנו ,"

חדש" "בית על שחובת8רק המדגיש ביטוי באמצעות ולא ,

על חלה היהודי?lkמעקה לרשות הכנסו עם מיד בית

הפסוק בהמשך הטעם1ב) "כי9כתוב – מעקה לעשיית

רוצה הפסוק מובן: בלתי ממנו". הנופל כאןrepnlיפול

"(יפול) בלשון מתבטא הוא ומדוע "?ltepdנפילה,

הגמרא עונה כך ימי10על מששת ליפול זה ראוי :

וחובה זכאי עלֿידי זכות שמגלגלין אלא בראשית...

אך לתורה, בפירושו זו תשובה מביא רש"י חייב". עלֿידי

פשוטו עלֿפי הלימוד לדרך מתאים זה תירוץ אין לכאורה,

איננה "נופל" המילה של המשמעות שהרי מקרא, של

"ie`x"נופל" – ושםֿתואר הווה לשון אלא ליפול", זה

11ממש?
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נאמר אליעזר דרבי ברא12בפרקי שהקדושֿברוךֿהוא ,

מושלמת איננה צפונית שרוח באופן העולם את

אינה13(כמאמר צפונית ורוח דומה, הוא לאכסדרא עולם :

יענו אלקה", "הוא ויטען אדם יבוא שאם כדי מסובבת),

שהנחתי..." הזאת הפינה את ויגמור "יבוא לו

של הטעות את הנבראים מן למנוע כדי כלומר,

שיש באופן הקב"ה בראם ומנהיגו, עולם בבורא איֿתלותם

וכךoexqgבהם להשלימו, יכולים אינם שהם כלֿשהוא,

עליון. בכח תלותם את חשים הם

יחשוב לא שאדם כדי "שכל": של מציאות לגבי גם כך

הקדושֿברוךֿהוא בראו הכל, להבין מסוגל הוא שבשכלו

לשכל, שמעל לדברים להזדקק מוכרח שהוא באופן

את תחלה לקבל יש חכמה, דבר להבין כדי לדוגמא:

מגיעים שבאמצעותם החכמה וכללי היסוד מושכלות

מן נובעים אינם אלו כללים אך השכלית, למסקנה

צורך14השכל ויש חסרון, מורגש עצמו בשכל כלומר ,

השכל. שמעל לכוחות להזדקק

ירד שבתורה הנגלה בתורה: להבדיל, גם, הוא כך

עלֿידי ואף אנושי, שכל עלֿידי להבנתו עד ו"התלבש"

שבה,15וֿיהודיאינ הנגלה גם התורה, את שיזכרו כדי אבל .
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ח.1) כב, פרשתנו

"כי2) מתחיל שהפסוק במעקה)dpazזה חייב כו' בקנאו שגם (אף בית"

(כלל בהווה הכתוב דיבר כי בפשטות י"ל –heytמקרא של בפשוטו (גם)

ל. שם, כא. שם, יז. כב, כח. כא, משפטים רש"י לקו"שn"kae(ראה וראה .

ואילך)). 137 ע' ח"ו [המתורגם]

"(בית) נאמר למה – היא שבפנים יתורycgוהקושיא היא זו שתיבה "

בבית דוקא הוא מעקב שחיוב ללמד שבא לטעות מקום נותן וגם .ycgלשון

עה"פ.3) ספרי

עה"פ.4)

חדושו.5) כאן: ביל"ש

והל'6) ה"ב פי"א ברכות הל' לרמב"ם צפע"נ וראה לספרי. רב דבי ספרי

מפרש: לספרי אדם ובתולדות כאן). עה"ת בצפע"נ (נעתק ב ד, תרומות

לו חדש eaכשהוא xecl qepkie.ואכ"מ .

[ולכן7) עלי' פליגי ורבנן (רבי) יחיד דעת היא הספרי שדרשת לזה נוסף

לרמב"ם עוז מגדל גם (וראה שם רב דבי ספרי – כו'] ברמב"ם* הובא לא

ה"ג). פי"א רוצח הל'

"בית איצטריך דלרבנן שם, רב דבי חדשycgבספרי שהוא שכל לומר "

מ"מ" "בית – "בית" מתיבת זה נלמד שבספרי ואף בנאו. דלא אע"ג לדידי'

בית כלומר אלא דוקא "לאו –ycgתולדות לפנ"ז. שם רב דבי (ספרי מ"מ"

הספרי. בלשון כן לפרש דוחק לכאורה אבל שם). אדם

הנ"ל8) בצפע"נ בנינו".ויל"ע בשעת דהיינו חדושו "בשעת דמפרש

ע"ד9) (49 (ובהערה ו' סעיף בפנים לקמן ראה אבל כתוב. של כפשוטו

ההלכה.

בפרשתנו.10) עה"פ פרש"י א. לב, שבת

רבות11) ומלות סופו.. שם על "נקרא כאן מפרשים) בעוד (ועד"ז בראב"ע

יקראו למה – ביאור צריך גופא הא אבל סופם". שם על נקראו מספר לאין

ביאורו: וכהמשך אצלו וודאי פירושו אין להראב"ע גם (וכנראה סופם שם על

נבואה)? דברי הוא או הלשון, דרך כן אם נדע ולא

בראשית.12) ר"פ וחזקוני זקנים) (הדר בעה"ת רבותינו ג"כ וראה פ"ג.

ואילך.13) סע"א כה, ב"ב – ר"א

פנ"א.14) ח"א ממו"נ ולהעיר .253 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש גם ראה

ועוד.

ואכ"מ.15) חפשית. הבחירה שתהי' בכדי שזהו י"ל שבזה אלא

.zncewd dxrday p"rtvn xirdl la` (*

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc - zekxa(ycew zay meil)

:dlitza dpeekd oiprn ztqep dkld d`ian `xnbdàéiç éaø øîà̈©©¦¦¨
àaà øa,úBðBlç Ba LiL úéáa íãà ìltúé íìBòì ,minxeb mdy ©©¨§¨¦§©¥¨¨§©¦¤¤©

,rpkp eaile minyd itlk lkzqn `ed ik ,eal z` oiekiy eløîàpL¤¤¡©
(`i e l`ipc)Dzial lr `azM miWx iC rci icM l`Ipce' ,ïçéút ïéeëå §¨¦¥§¦§©¦§¦§¨¨©§©§¥§©¦§¦¨
'åâå dìlr KxA `Ed `nFia dzlY oipnfe mlWExi cbp DziNrA ¥§¦¦¥¤¤§§¤§¦§¦§¨¨§¨¨¥©

rciyk l`ipc ,yexit .'ebe 'Ddl` mcw `cFnE `NvnE idFkxA¦§¦§©¥¥¢¨¡¨¥
cbpk ezia ziilra el migezt zepelge ,ezial dlr ,azkd myxpy
dcene lltzne eikxa lr rxek `ed meia minrt ylye ,milyexi
didy aezkd oiivny ixd .okl mcew dyer didy enk ,eiwel` iptl

.zepelg ea eidy ziaa lltzn
.miaezkd on dlitz zekldn dnk zcneld `ziixa d`ian `xnbd

:`ziixad zxxanBlk íBiä ìk íãà ìltúé ìBëédz` leki `ny - ¨¦§©¥¨¨¨©ª
`l` ,meia lltzdl zelitz dnk mieqn xtqn xn`p `ly xnel
,ok xnel oi` :`ziixad daiyn .meia zelitz daxd mc` lltzi

ixdyìàiðc éãé ìò LøBôî øák(my l`ipc)iC rci icM l`Ipce' , §¨§¨©§¥¨¦¥§¨¦¥§¦§©¦
mlWExi cbp DziNrA Dl ogizR oiEke Dzial lr `azM miWxïéðîæå §¦§¨¨©§©§¥§©¦§¦¨¥§¦¦¥¤¤§§¤§¦§¦

'åâå äúìz'Ddl` mcw `cFnE `NvnE idFkxA lr KxA `Ed `nFia §¨¨§¨¨¥©¦§¦§©¥¥¢¨¡¨¥
dgpn zixgy ,meia zelitz yly wx lltzdl yiy ixd .'ebe

ziaxre.
:zl`eye `ziixad dtiqen,ìBëéwxyîdryàaMl`ipc,äìBbì ¨¦¤¨©¨

älçeädid `l zelbd mcew la` ,jk lltzn didy xacd ligzd - ©¨
xnel oi` :`ziixad daiyn .meia minrt yly lltzdl l`ipc libx

y ,okøîàð øákl`ipc zlitza(my)law lM'úîã÷ ïî ãáò àåä éc §¨¤¡©¨¢¥¦£¨¨¥¦©§©
,'àðcixd .okl mcew zeyrl libx l`ipc didy enk ,xnelk §¨

.meia zelitz yly lltzdl libx did mlerny
:zl`eye `ziixad dtiqençeø ìëì íãà ìltúé ,ìBëé[cv-] ¨¦§©¥¨¨§¨©

.äöøiL:`ziixad daiynøîBì ãeîìzaezkd epcnln jkl -(my), ¤¦§¤©§©
,'íìLeøé [ãâð'] (ìá÷ì).milyexi cvl lltzdl jixvy ixd ¨¢¥¤¤§§¤

:zl`eye `ziixad dtiqenúçà úáa ïììBk àäé ,ìBëélltziy - ¨§¥§¨§©©©
:`ziixad daiyn .zg` drya zelitzd yly lk z`LøBôî øák§¨§¨

ãåc éãé ìò,ok zeyrl oi`yáéúëc(gi dp mildz)íéøäöå ø÷áå áøò' ©§¥¨¦¦§¦¤¤¨Ÿ¤§¨¢©¦
'åâåcg` lka lltzdl yiy ixd .'ilFw rnWIe dnd`e dgiU`̈¦¨§¤¡¤©¦§©¦

.miixdvae xweaa ,axra ,mipnfd zyelyn
:zl`eye `ziixad dtiqenòéîLé ,ìBëéz` lltzndBìB÷ ¨©§¦©

.Búlôúa:`ziixad daiynäpç éãé ìò LøBôî øákzeyrl oi`y ¦§¦¨§¨§¨©§¥©¨
,okøîàpLdpg zlitza(bi ` '` l`eny)DAl lr zxAcn `id dPge' , ¤¤¡©§©¨¦§©¤¤©¦¨

zFrP diztU wx'òîMé àì dìB÷ålew rinydl oi`y ixd .'ebe ©§¨¤¨¨§¨Ÿ¦¨¥©
.dlitza

:zl`eye `ziixad dtiqenìàLé ,ìBëé[ywai-]íãàz`åéëøö ¨¦§©¨¨§¨¨
,ìltúé Ck øçàåzeirvn`d zekxad z` xn`i dligzay ,xnelk §©©¨¦§©¥

z` xn`i jk xg`e ,mikxv zywa ody dxyr dpeny zlitz ly
:`ziixad daiyn .gay ly ody zepey`xd zekxad ylyøák§¨

äîìL éãé ìò LøBôî,ok zeyrl oi`yøîàpLonfa dnly zlitza §¨©§¥§ŸŸ¤¤¡©
ycwnd zia zkepg(gk g '` mikln)FzPgY l`e LCar zNtY l` ziptE' ,¨¦¨¤§¦©©§§§¤§¦¨

idl` 'dìà òîLälôzä ìàå äpøä ìLiptl lNRzn LCar xW` ¡Ÿ¨¦§Ÿ©¤¨¦¨§¤©§¦¨£¤©§§¦§©¥§¨¤
xn`py dn ,yxtl yie ,'mFIdälôz Bæ ,'äpø'xn`py dne ,gay ly ©¦¨§¦¨

äLwa Bæ ,'älôz'zywal mcew gaydy ixd .mikxvd zl`ye §¦¨©¨¨
odixg`l wxe ,gayd zekxa yly z` micwdl yi okle ,mikxvd

.mikxvd zywa ody zeirvn`d zekxad ze`a
:'gay'd xg`l wx `id 'dywa'dy ,df oica dkiynn `ziixadïéà¥

mc`(äLwa) øác øîBàl ,eikxv z` ywan -øçàzkxaúîà ¥¨¨©¨¨©©¡¤
,áévéåoi`y oeik ,dxyr dpeny ly zepey`xd zekxa yly mcew §©¦

.gayd zekxa iptl mikxv ywal,älôzä øçà ìáàrqety mcew £¨©©©§¦¨
zeywaa jix`dl `a m` ,eixeg`líBé ìL éecéå øãñk eléôà£¦§¥¤¦¤

.øîBà ,íéøetkä©¦¦¥
:`xnbd dtiqenénð øîzéà,`ziixad ixack yxcnd ziaaøîà ¦§©©¦¨©

eøîàL ét ìò óà ,áø øîà éMà øa àéiç áøminkg(:f f"r)yìàBL ©¦¨©©¦¨©©©©¦¤¨§¥
íãàz`a åéëøözkxa,älôz òîBL,mewn lknøîBì àa íà ¨¨§¨¨§¥©§¦¨¦¨©

mipepgzBúlôz øçàjix`dleøãñk eléôàiecieíBé ìL ©©§¦¨£¦§¥¤¤
.øîBà ,íéøetkä©¦¦¥

:dpg ly dzlitzn micnlpy zekld dnk d`ian `xnbdáø øîà̈©©
äpçc éàø÷ éðäî òîLîì àkéà àúååøáb àúëìä änk ,àðeðîä©§¨©¨¦§¨¨©§§¨¨¦¨§¦§©¥¨¥§¨¥§©¨
zlitza exn`py ze`xwnd el`n cenll yi zelecb zekld dnk -

dpg zlitza xn`py .dpg(bi ` '` l`eny)ìò úøaãî àéä äpçå'§©¨¦§©¤¤©
,'daìe ,daila zpeekne zlltzn ,yexitïàkîcenll yiìlk ¦¨¦¨§

,ìltúîyéøöïéeëiL Cz`.Baì ¦§©¥¨¦¤§©¥¦
xn`p weqtd jynda :sqep cenil,'úBòð äéúôN ÷ø'eïàkîyi ©§¨¤¨¨¦¨

cenllìlkìltúîjixvyCBzçiLeixac z`,åéúôNawx `le §¦§©¥¤©§¦§¨¨
.eaila oiekl

,weqtd jynda xn`p :sqep cenil.'òîMé àì dìB÷å'eïàkîyi §¨Ÿ¦¨¥©¦¨
cenllLlltzn lkdéaâäì øeñàz`,Búlôúa BìB÷lltzi `l` ¤¨§©§¦©¦§¦¨
.ygla

,weqtd meiqa xn`p :sqep cenilì éìò äáLçiå','äøBkLok zngne ©©§§¤¨¥¦§¦¨
eixg`ly weqta x`eank odkd ilr dze` giked(ci ` my)e ,ïàkîyi ¦¨

cenll.ìltúäì øeñà øBkML¤¦¨§¦§©¥
weqta xn`p :dpg zlitzn zecnlpd zekld `iadl dtiqen `xnbd

`ad(ci ` my),'åâå ïéøkzLz éúî ãò éìò äéìà øîàiå'z` ixiqd ©Ÿ¤¥¤¨¥¦©¨©¦§©¨¦¨¦¦¤
.'Kilrn Kpiiïàkî ,øæòìà éaø øîàcenll yiìy mc`äàBø ¥¥¥¨¨¦¨©©¦¤§¨¨¦¨§¤
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הקודש ללשון מתורגם
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בתורה נאמר מעקה מצות חדש1על בית תבנה "כי א) :

"בית כתוב מדוע להבין: וצריך לגגך". מעקה ועשית

ycg"2היא ההלכה כאשר3הרי רק לא במעקה שחייבים

mipeaביתycgבית קונים כאשר גם אלא ,oyiללא)

וכדומה? מעקה)

חדשתו4ב"ספרי" "משעת מעקה"5נאמר: לו עשה

לבית, הכניסה עם רק חלה אינה מעקה לעשיית החובה

בנייתו עם מיד אלא מזוזה, חדשתו".6כמצות משעת –

ברורה הפסוק לשון אין עדיין כדברי7אך אם, :

הבית, על הבעלות עם מיד מעקה חובת חלה ה"ספרי",

באמצעות התורה לכך רומזת מדוע אליו, הכניסה עם ולא

בית "תבנה חלהycgהביטוי שהחובה משתמע שממנו ,"

חדש" "בית על שחובת8רק המדגיש ביטוי באמצעות ולא ,

על חלה היהודי?lkמעקה לרשות הכנסו עם מיד בית

הפסוק בהמשך הטעם1ב) "כי9כתוב – מעקה לעשיית

רוצה הפסוק מובן: בלתי ממנו". הנופל כאןrepnlיפול

"(יפול) בלשון מתבטא הוא ומדוע "?ltepdנפילה,

הגמרא עונה כך ימי10על מששת ליפול זה ראוי :

וחובה זכאי עלֿידי זכות שמגלגלין אלא בראשית...

אך לתורה, בפירושו זו תשובה מביא רש"י חייב". עלֿידי

פשוטו עלֿפי הלימוד לדרך מתאים זה תירוץ אין לכאורה,

איננה "נופל" המילה של המשמעות שהרי מקרא, של

"ie`x"נופל" – ושםֿתואר הווה לשון אלא ליפול", זה

11ממש?

.·
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נאמר אליעזר דרבי ברא12בפרקי שהקדושֿברוךֿהוא ,

מושלמת איננה צפונית שרוח באופן העולם את

אינה13(כמאמר צפונית ורוח דומה, הוא לאכסדרא עולם :

יענו אלקה", "הוא ויטען אדם יבוא שאם כדי מסובבת),

שהנחתי..." הזאת הפינה את ויגמור "יבוא לו

של הטעות את הנבראים מן למנוע כדי כלומר,

שיש באופן הקב"ה בראם ומנהיגו, עולם בבורא איֿתלותם

וכךoexqgבהם להשלימו, יכולים אינם שהם כלֿשהוא,

עליון. בכח תלותם את חשים הם

יחשוב לא שאדם כדי "שכל": של מציאות לגבי גם כך

הקדושֿברוךֿהוא בראו הכל, להבין מסוגל הוא שבשכלו

לשכל, שמעל לדברים להזדקק מוכרח שהוא באופן

את תחלה לקבל יש חכמה, דבר להבין כדי לדוגמא:

מגיעים שבאמצעותם החכמה וכללי היסוד מושכלות

מן נובעים אינם אלו כללים אך השכלית, למסקנה

צורך14השכל ויש חסרון, מורגש עצמו בשכל כלומר ,

השכל. שמעל לכוחות להזדקק

ירד שבתורה הנגלה בתורה: להבדיל, גם, הוא כך

עלֿידי ואף אנושי, שכל עלֿידי להבנתו עד ו"התלבש"

שבה,15וֿיהודיאינ הנגלה גם התורה, את שיזכרו כדי אבל .
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ח.1) כב, פרשתנו

"כי2) מתחיל שהפסוק במעקה)dpazזה חייב כו' בקנאו שגם (אף בית"

(כלל בהווה הכתוב דיבר כי בפשטות י"ל –heytמקרא של בפשוטו (גם)

ל. שם, כא. שם, יז. כב, כח. כא, משפטים רש"י לקו"שn"kae(ראה וראה .

ואילך)). 137 ע' ח"ו [המתורגם]

"(בית) נאמר למה – היא שבפנים יתורycgוהקושיא היא זו שתיבה "

בבית דוקא הוא מעקב שחיוב ללמד שבא לטעות מקום נותן וגם .ycgלשון

עה"פ.3) ספרי

עה"פ.4)

חדושו.5) כאן: ביל"ש

והל'6) ה"ב פי"א ברכות הל' לרמב"ם צפע"נ וראה לספרי. רב דבי ספרי

מפרש: לספרי אדם ובתולדות כאן). עה"ת בצפע"נ (נעתק ב ד, תרומות

לו חדש eaכשהוא xecl qepkie.ואכ"מ .

[ולכן7) עלי' פליגי ורבנן (רבי) יחיד דעת היא הספרי שדרשת לזה נוסף

לרמב"ם עוז מגדל גם (וראה שם רב דבי ספרי – כו'] ברמב"ם* הובא לא

ה"ג). פי"א רוצח הל'

"בית איצטריך דלרבנן שם, רב דבי חדשycgבספרי שהוא שכל לומר "

מ"מ" "בית – "בית" מתיבת זה נלמד שבספרי ואף בנאו. דלא אע"ג לדידי'

בית כלומר אלא דוקא "לאו –ycgתולדות לפנ"ז. שם רב דבי (ספרי מ"מ"

הספרי. בלשון כן לפרש דוחק לכאורה אבל שם). אדם

הנ"ל8) בצפע"נ בנינו".ויל"ע בשעת דהיינו חדושו "בשעת דמפרש

ע"ד9) (49 (ובהערה ו' סעיף בפנים לקמן ראה אבל כתוב. של כפשוטו

ההלכה.

בפרשתנו.10) עה"פ פרש"י א. לב, שבת

רבות11) ומלות סופו.. שם על "נקרא כאן מפרשים) בעוד (ועד"ז בראב"ע

יקראו למה – ביאור צריך גופא הא אבל סופם". שם על נקראו מספר לאין

ביאורו: וכהמשך אצלו וודאי פירושו אין להראב"ע גם (וכנראה סופם שם על

נבואה)? דברי הוא או הלשון, דרך כן אם נדע ולא

בראשית.12) ר"פ וחזקוני זקנים) (הדר בעה"ת רבותינו ג"כ וראה פ"ג.

ואילך.13) סע"א כה, ב"ב – ר"א

פנ"א.14) ח"א ממו"נ ולהעיר .253 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש גם ראה

ועוד.

ואכ"מ.15) חפשית. הבחירה שתהי' בכדי שזהו י"ל שבזה אלא

.zncewd dxrday p"rtvn xirdl la` (*
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שכל שבתורה`iwlשהוא בנגלה מסויימים ענינים נכתבו ,

לאשורם להבינם אפשר שאי לומדים16באופן אם אלא ,

אלקי שכל שהיא התורה, פנימיות עלֿפי .ielbaאותם

" רק שהתורה חשים כך אנושי,dyalzdעלֿידי בשכל "

לנבראים שמעל אלקי, שכל היא במהותה .17אך

על הפסוק הוא הללו הענינים מן שאחד לומר, ויש

מעקה לענין18מצות התורה בפנימיות הפירוש לפי :

ש"בית יובן הפנימיycgהמעקה, בתוכנו עקרי ענין הוא "

ל"בית הקשורה המעקה חובת – מעקה ".ycgשל

נפילתו לפני שעוד הנופל", "יפול הביטוי גם יובן וכך

"נופל". נקרא כבר הוא (מ"גגך")

.‚
ÔÈ‡Â˘È� ÈÈÁ ˙ÏÈÁ˙· ˙Â¯È‰Ê Y ‰˜ÚÓ ˙ÂˆÓ

אומרים יוסי19חז"ל רבי וכדברי אשתו", זו 20"ביתו

וזהו ביתי", לאשתי אלא אשתי לאשתי קריתי לא "מימי

חיי תחילת תקופת חדש" בית תבנה ל"כי הפנימי הפירוש

בצוארו"21נישואין "רחיים אדם על מוטלים כאשר ,22–

גשמית בפרנסה זורע23עיסוק אדם חורש אדם ,24.

מעקה..." ועשית חדש בית תבנה "כי אומרת והתורה

"בית זהו –ycg,בו רגילים שאין חדש, עבודה סוג – "

בזהירות להסתפק אין "מעקה": בעשיית צורך יש לפיכך

הכרח יש אלא הקודמים, העבודה בסוגי לפניֿכן, שהיתה

חדשים וסייגים הגבלות חדשות25לקבל הגבלות –

ובמעשה. בדיבור במחשבה,

בעבודה שדוקא לכך הסיבה מצוינת הפסוק ובהמשך

יפולefחדשה "כי – "מעקה" של האזהרה ltepdדרושה

ממנו".

של בכיוון האדם אצל כרוכה זאת dcixi26עבודה

dlitpe27בגשמיות התעסקות כי הקודם, מצבו לעומת

לעולםֿהזה, נשמתו של הכללית כירידה היא העולם

אותו תדרדר העולם שגשמיות להיות עלול ולפיכך

זהיר יהיה לא הוא אם לכן בנייתוxzeiaמדרגתו. בעת

ולהופכה הגשמיות את לרומם יוכל לא הוא חדש", "בית

ונפילתו ירידתו את תגביר הגשמיות להיפך, ואף לרוחניות,

הנופל". "יפול –

.„
˙ÂÈ�ÁÂ¯Ï ˙ÂÈÓ˘‚‰ ˙ÎÈÙ‰ Y "˘„Á ˙È·"

האדם לגוף גם לפעמים, היא, הכוונה ,28ב"בית"

של הכללית העבודה את כולל הוא ה' ובעבודת

בעולם. האדם של וחלקו הגוף וזיכוך בירור – ה"בירורים"

"בית נקראת זו הנשמהycgעבודה ירידת לפני א) כי ,"

בעבודה ב) לכך, קשר לה אין ה"חידוש"efלמטה מתבטא

האמיתי.

המבואר הגשמי,zeedzdעל29ועלֿדרך הזה העולם

המתהוות ההשתלשלות" ב"סדר דרגות מספר יש שאמנם

והמקור השורש מן התחדשות של בדרך

של ענין הוא הצמצום שלאחר האור [כללות

"30התחדשות נקרא א"ק ,d`ixac mc`מאין יש – "31,

מאין יש של ענין הם דאצילות ועלֿאחתֿכמה32ֿ"כלים" ,

הבריאה עולם ]33וכמה
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ע"ב.16) ריש נב, ב"ב (רשב"ם מהכלל דבמקוםcereלהעיר (wiqny

א. ו, (ביצה רב בשתק כמה) (לדעת עד"ז הדין. מבטל זה אין "קשיא" הש"ס

וכיו"ב. ,(102 ע' תש"ח בסה"מ הנסמן וראה

כו.17) סי' אגה"ק ראה

שאינם18) פירושים כמה שמביא כמו עה"ת, בפי' רש"י הביאם ובכ"ז

שבכאו"א הקושי מפני פירושים (ויותר) ב' מביא כ"כ, פשוטים ַ(גלאטיק)

ועוד. מהם:

ע'19) חי"ז [המתורגם] לקו"ש א. יג, שם בגמרא וראה יומא. ריש משנה

ואילך. 184

גֿד).20) (סעיף שם בלקו"ש נת' ב. קיח, שבת

(מ"ע21) ובסהמ"צ אישות. הל' ריש רמב"ם יג. (כב, זו שבפ' להעיר,

קידושין. מצות נאמרה תקנב) מצוה חינוך וראה א. כד, הכתוב מביא ריג)

אשה איש יקח "כי ה) (כד, בפרשה אחתdycgולקמן שנה לביתו יהי' נקי גו'

גו'".

פ' עש"ק ו' אלול, י"ג ביום היו אדמו"ר מו"ח כ"ק שנישואי ולהעיר,

אשה איש יקח "כי פרשת – תרנ"ז תשל"ח)) ֿ) זו שנה קביעות (כמו תצא

גו'". חדשה

וש"נ.22) ואילך, א' סעיף פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' ראה

דמעקה23) כאן) הליקוטים וס' המצות שער פי"ד. (שמ"ב מע"ח ולהעיר

ובי"ע. אצילות בין המסך ענינה

עלי'.24) תהא מה תורה וממשיך: ב. לה, ברכות

מלקו"ת25) ולהעיר ואילך. 89 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש עד"ז ראה

סע"א. נב, נצבים

בתחילתו.zegד"חתן26) שה"ש לקו"ת א. קו, (תו"א ).n"kaeדרגא"

א): (סג, יבמות איתתא.zigpוראה נסיב דרגא

הניצוצות27) על קאי הנופל" ד"יפול הפנימי הפירוש פי על יותר ויומתק

עבודת כללות על קאי חדש" בית ד"תבנה – ד' סעיף לקמן (ראה קדושה

כשבאים ואם שם), כו' ע"ח (ראה דתהו שבה"כ ע"י למטה שנפלו הבירורים)

למטה עוד יפלו הרי – לשרשם אותם ויעלה יזככם ולא האדם ליד (בהשגח"פ)

יותר.

ספ"א.28) תפר"ח עמלק ויבא ד"ה

ב).29) צ, תו"א (וראה ואילך פכ"ה התפלה מצות וראהn"kaeשרש .

.34 הערה לקמן

י',30) סעיף (א) אוא"ס ע' ג' כרך הערכיםֿחב"ד ספר .p"yeראה

שם31) (וראה ג' סעיף בערכו הערכיםֿחב"ד ספר וראה לב. א, מאו"א

בתחילתו), .p"yeס"ו

(32– דספירות אורות ע' ד' כרך הערכיםֿחב"ד בספר בזה השיטות ראה

ג', סעיף ו"ציורם" .p"ye"פשיטותם"

ר"פ33) (רמב"ן ברא" לשון אלא מאין היש בהוצאת בלה"ק אצלנו ד"אין

בראשית).
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האמיתי החידוש זאת, בכל בהתהוות34אך דוקא הוא

הידוע כמאמר הגשמי, הזה הגשמיות35העולם שהתהוות

מזה. גדולה מאין יש לך אין – הרוחניות מן

לגבי גם כיווןdcearכך גשמיים: דברים עם

שהעבודה יוצא, רוחניות, לעומת ערך כלל אין שלגשמיות

היא לרוחניות, והפיכתה העולם גשמיות בירור של

zeycgzd36.

אופן רמוז ביתdfלפיכך ב"תבנה עבודה ",ycgשל

בונים ובכך בגוף, – ב"בית" ה"מחדשת" עבודה זוהי

יתברך. לה' ודירה "בית"

.‰
‰ÏÚÓÏ Ì‚Â Ì„‡· Ì‚ Y ˘Â„ÈÁ Ì¯‚�

גם כך התחדשות, של באופן היא שהעבודה כשם

mc`d:העובד

עבודה אופני באמצעות לאדם הנגרמת ההתעלות

בירור של זו עבודה באמצעות אך יחסית, היא אחרים

– "חידוש" של באופן האדם מתעלה העולם ll`גשמיות

qgie jxrהקודמת .37לדרגתו

כביכול, למעלה, גם מחדשת זו עבודה כן: על יתר

חז"ל שמים",38כמאמר מיראת חוץ שמים בידי "הכל

חז"ל למאמר מעלה"39ובדומה של בגבורה כח "מוסיפין

יתברך לו "דירה לעשיית העבודה באמצעות –

דעתו40בתחתונים" ש"מרחיב(ין) נאה" ה"דירה נעשית ,

אדם כביכול41של העליון", אדם של –42.

איזושהי כביכול קיימת השתלשלות" "סדר מצד

יש – לעולם האלקי האור הורדת לגבי למעלה "הגבלה"

אל לרדת שיכול אלקי הנעלהjezאור אור ויש העולם,

של בגדר כלל שאיננו – יותר אף נעלה ואור העולמות, מן

.43עולמות

שגם "חידוש" נגרם ישראל של זו עבודה ובאמצעות

שנעלה האור ואף העולמות, של בגדרם כלל שאיננו האור

הצמצום לפני החלל מקום את ממלא שהיה האור ,44מן

למטה. ומגיע יורד

.Â
"˘„Á ˙È·" ˙ÈÈ�·Ï ÈÁ¯Î‰ Y "‰˜ÚÓ"

– הוא ל"חידוש" כידועzelhazdה"כלי" בענין45.

הדרגה לעומת באיןֿערוך נעלית "עליה" שכאשר העליות,

את המכינה התבטלות, לפניֿכן להיות מוכרחה הקודמת,

שצריך דינור", ו"נהר ל"עמוד" (בדומה לעליה. הכלי

העליון לגןֿעדן התחתון מגןֿעדן כשעולים ).46לעבור

שקובע בסייגים "מעקה": של הפנימית המהות זוהי

התבטלות מתבטאת – ה"מעקה" – בעבודתו 47היהודי

ל"בית ראוי לכלי אותו ההופכות .ycg"48וקבלתֿעול,

לכך, הסיבה את הענינים בפנימיות להסביר ניתן בכך

איננו בביתך..." דמים תשים "ולא הפסוק mrhשסוף

עצמו בפני ציווי ההלכה, לפי הוא, אלא מעקה, 49למצות

בספרי ולא4[כנאמר עשה, מצות – לגגך מעקה ועשית :

– תעשה] לא מצות – בביתך דמים תשים

את למנוע כדי סייג רק איננו המעקה האדםzlitpכי

"בית בבניית הכרחי ענין הוא אלא הנופל"), "ycg("יפול

(ולמעלה, באדם מוגבלת בלתי והתעלות חידוש בגרימת –

כביכול).
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(ח"ב34) תער"ב בהמשך (נת' "בעוה"ז" דוקא הוא ערוך" ד"אין להעיר

תרצ"ד לך ערוך אין סד"ה ועוד), ואילך. תמב א' ע' ח"ג א'קנה. א'קנא. ע'

ועוד). (תשי"א).

כג.35) פרק א' מאמר עיקרים ראה

(36,79 (ובהערה ואילך 21 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בכ"ז בארוכה ראה

ואילך. 74 ע' חי"ב שם). 73p"ye.

ע"י37) שבה ההוספה – ה' אהבת ע' א' כרך הערכיםֿחב"ד ספר ראה

וש"נ. ד', סעיף .cereנה"ב

וש"נ.38) ב. לג, ברכות

ה.39) לג, ברכה ספרי וראה לג. פ"א, איכ"ר

רפל"ו.40) תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה

ב.41) נז, ברכות

("לבנות קרקע לו שאין אדם "כל רע"א) סג, (יבמות ממרז"ל ולהעיר

הידועxeciyעליו עם זה לקשר ויש אדם". אינו שם) שאין תוד"ה – בו"

ש ועוד) תמו. ע' ואילך. ז' ס"ע תרס"ו המשך בתחתונים(ראה דדירה הכוונה

גילויים. מכל למעלה ית' בעצמותו היא

(42.415 ע' מלקמן להעיר

ההוא43) ביום והי' ד"ה ר"ה פ"בֿג. אחרי לד"ה ביאור ראה לקו"ת ראה

ובכ"מ. פ"א. (הב') שיר מזמור ד"ה ברכה וה'. פ"ב

ועוד.44) ואילך. תקט ד. ע' תרס"ו המשך ראה

ובכ"מ.45) ואילך. יח ואילך. יב ע' תרס"ו המשך ג. ז, תו"א ראה

טו.46) ע' הנ"ל המשך א. צו, שם. תו"א .n"kaeראה

שלא47) שלך.. לגדלות לומר רצה לגגך מחיצה עה"פ: להה"מ או"ת ראה

ואילך. 141 ע' חכ"ד לקו"ש בארוכה וראה לבך. יגבה

תלכו48) ה"א אחרי (ד"ה תרס"ו בהמשך מהמבואר בעניןjli`eלהעיר (

ויר"ש קב"ע מתוך כ"א) אור, גילוי מצד (לא היא שעבודתו פשוט, עבד

ית' לו הדירה נעשה ועי"ז התחדשות, של באופן היא ומשו"ז בתכלית, וביטול

בארוכה. עיי"ש חדש, אור המשכת שהיא בתחתונים

פנימיות ע"פ לבאר יש ית') לו הדירה לעשיית שייכת (דמעקה ועפ"ז

ב"בית רק הוא ד)מעקה (מ"ע שחיוב זה רמב"םdxicהענינים כאן. (ספרי "

שמירת הל' חו"מ חלק אדה"ז שו"ע תכז. ר"ס חו"מ שו"ע רפי"א. רוצח הל'

א'). סעיף כו' ונפש גוף

שעפ"ז49) – (28 הערה 144 ע' ח"ט .89 ע' ח"ב ([המתורגם] לקו"ש ראה

עשיית על דמברכין הי"ב) שם ה"ח. פי"א ברכות (הל' הרמב"ם פסק מתורץ

מברכין אין סכנה משום שהם ד"דברים פסק ה"ד) (שם שלפנ"ז אף מעקה,

עיי"ש. עליהם",
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האמיתי החידוש זאת, בכל בהתהוות34אך דוקא הוא

הידוע כמאמר הגשמי, הזה הגשמיות35העולם שהתהוות

מזה. גדולה מאין יש לך אין – הרוחניות מן

לגבי גם כיווןdcearכך גשמיים: דברים עם

שהעבודה יוצא, רוחניות, לעומת ערך כלל אין שלגשמיות

היא לרוחניות, והפיכתה העולם גשמיות בירור של

zeycgzd36.

אופן רמוז ביתdfלפיכך ב"תבנה עבודה ",ycgשל

בונים ובכך בגוף, – ב"בית" ה"מחדשת" עבודה זוהי

יתברך. לה' ודירה "בית"

.‰
‰ÏÚÓÏ Ì‚Â Ì„‡· Ì‚ Y ˘Â„ÈÁ Ì¯‚�

גם כך התחדשות, של באופן היא שהעבודה כשם

mc`d:העובד

עבודה אופני באמצעות לאדם הנגרמת ההתעלות

בירור של זו עבודה באמצעות אך יחסית, היא אחרים

– "חידוש" של באופן האדם מתעלה העולם ll`גשמיות

qgie jxrהקודמת .37לדרגתו

כביכול, למעלה, גם מחדשת זו עבודה כן: על יתר

חז"ל שמים",38כמאמר מיראת חוץ שמים בידי "הכל

חז"ל למאמר מעלה"39ובדומה של בגבורה כח "מוסיפין

יתברך לו "דירה לעשיית העבודה באמצעות –

דעתו40בתחתונים" ש"מרחיב(ין) נאה" ה"דירה נעשית ,

אדם כביכול41של העליון", אדם של –42.

איזושהי כביכול קיימת השתלשלות" "סדר מצד

יש – לעולם האלקי האור הורדת לגבי למעלה "הגבלה"

אל לרדת שיכול אלקי הנעלהjezאור אור ויש העולם,

של בגדר כלל שאיננו – יותר אף נעלה ואור העולמות, מן

.43עולמות

שגם "חידוש" נגרם ישראל של זו עבודה ובאמצעות

שנעלה האור ואף העולמות, של בגדרם כלל שאיננו האור

הצמצום לפני החלל מקום את ממלא שהיה האור ,44מן

למטה. ומגיע יורד

.Â
"˘„Á ˙È·" ˙ÈÈ�·Ï ÈÁ¯Î‰ Y "‰˜ÚÓ"

– הוא ל"חידוש" כידועzelhazdה"כלי" בענין45.

הדרגה לעומת באיןֿערוך נעלית "עליה" שכאשר העליות,

את המכינה התבטלות, לפניֿכן להיות מוכרחה הקודמת,

שצריך דינור", ו"נהר ל"עמוד" (בדומה לעליה. הכלי

העליון לגןֿעדן התחתון מגןֿעדן כשעולים ).46לעבור

שקובע בסייגים "מעקה": של הפנימית המהות זוהי

התבטלות מתבטאת – ה"מעקה" – בעבודתו 47היהודי

ל"בית ראוי לכלי אותו ההופכות .ycg"48וקבלתֿעול,

לכך, הסיבה את הענינים בפנימיות להסביר ניתן בכך

איננו בביתך..." דמים תשים "ולא הפסוק mrhשסוף

עצמו בפני ציווי ההלכה, לפי הוא, אלא מעקה, 49למצות

בספרי ולא4[כנאמר עשה, מצות – לגגך מעקה ועשית :

– תעשה] לא מצות – בביתך דמים תשים

את למנוע כדי סייג רק איננו המעקה האדםzlitpכי

"בית בבניית הכרחי ענין הוא אלא הנופל"), "ycg("יפול

(ולמעלה, באדם מוגבלת בלתי והתעלות חידוש בגרימת –

כביכול).
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(ח"ב34) תער"ב בהמשך (נת' "בעוה"ז" דוקא הוא ערוך" ד"אין להעיר

תרצ"ד לך ערוך אין סד"ה ועוד), ואילך. תמב א' ע' ח"ג א'קנה. א'קנא. ע'

ועוד). (תשי"א).

כג.35) פרק א' מאמר עיקרים ראה

(36,79 (ובהערה ואילך 21 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בכ"ז בארוכה ראה

ואילך. 74 ע' חי"ב שם). 73p"ye.

ע"י37) שבה ההוספה – ה' אהבת ע' א' כרך הערכיםֿחב"ד ספר ראה

וש"נ. ד', סעיף .cereנה"ב

וש"נ.38) ב. לג, ברכות

ה.39) לג, ברכה ספרי וראה לג. פ"א, איכ"ר

רפל"ו.40) תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה

ב.41) נז, ברכות

("לבנות קרקע לו שאין אדם "כל רע"א) סג, (יבמות ממרז"ל ולהעיר

הידועxeciyעליו עם זה לקשר ויש אדם". אינו שם) שאין תוד"ה – בו"

ש ועוד) תמו. ע' ואילך. ז' ס"ע תרס"ו המשך בתחתונים(ראה דדירה הכוונה

גילויים. מכל למעלה ית' בעצמותו היא

(42.415 ע' מלקמן להעיר

ההוא43) ביום והי' ד"ה ר"ה פ"בֿג. אחרי לד"ה ביאור ראה לקו"ת ראה

ובכ"מ. פ"א. (הב') שיר מזמור ד"ה ברכה וה'. פ"ב

ועוד.44) ואילך. תקט ד. ע' תרס"ו המשך ראה

ובכ"מ.45) ואילך. יח ואילך. יב ע' תרס"ו המשך ג. ז, תו"א ראה

טו.46) ע' הנ"ל המשך א. צו, שם. תו"א .n"kaeראה

שלא47) שלך.. לגדלות לומר רצה לגגך מחיצה עה"פ: להה"מ או"ת ראה

ואילך. 141 ע' חכ"ד לקו"ש בארוכה וראה לבך. יגבה

תלכו48) ה"א אחרי (ד"ה תרס"ו בהמשך מהמבואר בעניןjli`eלהעיר (

ויר"ש קב"ע מתוך כ"א) אור, גילוי מצד (לא היא שעבודתו פשוט, עבד

ית' לו הדירה נעשה ועי"ז התחדשות, של באופן היא ומשו"ז בתכלית, וביטול

בארוכה. עיי"ש חדש, אור המשכת שהיא בתחתונים

פנימיות ע"פ לבאר יש ית') לו הדירה לעשיית שייכת (דמעקה ועפ"ז

ב"בית רק הוא ד)מעקה (מ"ע שחיוב זה רמב"םdxicהענינים כאן. (ספרי "

שמירת הל' חו"מ חלק אדה"ז שו"ע תכז. ר"ס חו"מ שו"ע רפי"א. רוצח הל'

א'). סעיף כו' ונפש גוף

שעפ"ז49) – (28 הערה 144 ע' ח"ט .89 ע' ח"ב ([המתורגם] לקו"ש ראה

עשיית על דמברכין הי"ב) שם ה"ח. פי"א ברכות (הל' הרמב"ם פסק מתורץ

מברכין אין סכנה משום שהם ד"דברים פסק ה"ד) (שם שלפנ"ז אף מעקה,

עיי"ש. עליהם",
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.Ê
"‰˜ÚÓ" ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÓ˘‚‰ ÔÓ '‰Ï "˙È·" ˙ÈÈ�·

היא: לעיל האמור מן למעשה ההוראה

לבנות צריך העולם, מן להתנתק שאסור לדעת יש

יתברך לה' דירה לעשות – ואדרבה,mipezgza"בית" .

ה"עליה" נגרמת העבודה באופן ה"ירידה" באמצעות

כדלעיל. למעלה, וחידוש למטה, חידוש ונגרם האמיתית,

לכלי גשמיות להפוך שכדי לדעת, יש שני מצד

להישאר מוכרחים כלומר, ב"מעקה". צורך יש לרוחניות

בעניני להתעסק אמנם צריך העולם. מגשמיות מובדלים

עליו כי האדם, אצל מקום לתפוס להם אל אך העולם,

כדי רק היא העולם בעניני שהתעסקותו ולחוש לדעת

יתברך לה' דירה עשיית של העליונה הכוונה את להגשים

.50בתחתונים

.Á
ÔÈ‡Â˘È� ˙‡¯˜Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰‡¯Â‰

בית ל"תבנה למתכוננים מיוחדת הוראה נובעת מכן

נישואין: חיי של במשמעות חדש"

נישואין. חיי של הענין חשיבות את רואים בכך

ר חשוב ענין אינם יהודי כל של בחייו`elvקנישואין ,

מתחילה אז כביכול. למעלה, גם כללי ענין אלא הפרטים,

דירה בעשיית העיקרית וכךdl'עבודתו בתחתונים, יתברך

כביכול מעלה, של – אדם" של דעתו ל"מרחיבין גורם הוא

כדלעיל לעולם, חדש אור הורדת –51.

יש חדש" "בית לבנות שכדי לדעת, יש שני מצד אך

סייגים. קביעת – "מעקה" בעשיית הכרח

עוונותיו כל על לו מוחלין שחתן כיוון הרי52לכאורה, ,

הלאֿטובים הענינים כי וכו', לסייגים לדאוג הכרח אין

נמחקו. הקודמים

שעליו די לא להיפך: לו adl`אומרים xdfidlמפני כי ,

לידי לבוא ח"ו עלול הוא בעולםֿהזה בעבודה איֿרגילותו

גם "מעקה" להיות צריך מכך: יותר אלא הנופל", "יפול

הלאֿטובים הענינים ל"ביתxaraבגלל להפריע העלולים ,

מספקת אין ולכן בליֿערך, להתעלות עליו חדש".

יותר נעלית בתשובה צורך יש אלא הקודמת, ,53התשובה

חדש". ל"בית בהתאם

.Ë
˙ÂÈ�ÁÂ¯· ÔÈ‡Â˘È� Y ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙ÈÏÎ˙

היבדלות – לעיל כאמור המעקה, מהות לגבי גם כך

מובדל שיישאר ממנו לדרוש ניתן האם הזה: העולם מן

העולם? מגשמיות

"רחיים של התקופה מתחילה שעתה כיון לטעון: ניתן

dxezdבצוארו" itÎlr54ממנו לדרוש אפשר כיצד –

העולם? מגשמיות מובדל שיישאר

איש נישואי של התכלית שאדרבה: אפוא, לדעת יש

ביניהם" שרויה שכינה "זכו שיהיה היא למטה –55ואשה

בין ברוחניות ואשה איש לנישואי חדש", ל"בית להביא

לה' .56ישראל

ענינים שני יש א)57ובכך לה': ישראל בין הקידושין

זאת באמצעות ב) אלקות. עם ישראל התאחדות כלומר, –

כהקדש" עלמא אכולי לה נעשה58"אסר הוא –yecw

lcaeneהתעסקותו לעיל, כאמור שהרי, העולם. מעניני

לבעלה" "לסגל כדי רק היא העולם את59בעניני להגשים ,

בתחתונים. יתברך לו דירה עשיית של העליונה הכוונה

(c"iyz *lel` b"i ,`vz t"y zgiyn)
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ואילך.50) 103 ע' ח"י מלקו"ש להעיר

א"ס51) המשכת – שענינם פו"ר, הוא נישואין של דתכלית ולהעיר,

ואילך). 5 ע' תרנ"ז תשמח שמח – ובארוכה א. מ, שה"ש לקו"ת (ראה למטה

ג.52) לו, וישלח פרש"י פי"ז. שמואל מדרש ה"ג. פ"ג בכורים ירושלמי

שזה – (170 ע' ח"ה [המתורגם] (ולקו"ש שם ונ"כ סא סי' אה"ע רמ"א וראה

התשובה. לענין

ב).53) (לו, פכ"ט בתניא כמבואר

(54.22 הערה לעיל הנסמן ראה

א.55) יז, סוטה

בדרז"ל.56) כידוע ע"ז, מיוסד שה"ש דכל

ואילך.57) 234 ס"ע לקמן וראה וש"נ. קדושין, ע' כללים צפע"נ ראה

ע"ב.58) ריש ב, קידושין

ס'59) ואילך. 52 ע' חכ"ב לקו"ש בארוכה וראה ו. פ"א, דב"ר ראה

שם). 115 (והערה ואילך 661 ע' ח"ב תשמ"ח השיחות

.21 dxrd lirl d`x .(f"pxz zpya) x"enc` g"en w"k i`eyip mei (*
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נוסח התפלה - יום הכיפורים

במוצאי יום הכפורים בת קול יוצאת ואומרת: לך אכול 
בשמחה לחמך1.

ביום הכפורים אין מסחר כלל, רק תורה, כי בו ניתנו 
הלוחות השניות2, ונעשה הקמח ממילא במוצאי היום, 

שאז בת קול אומרת לך אכול בשמחה לחמך.
שאין  קמח,  אין  תורה  אין  אם  רז"ל3  שאמרו  וכמו 
צורך לעסוק במסחר, והקמח נעשה מאליו וממילא על 

ידי התורה שלומד.
 .  . חורש  אדם  אפשר  רשב"י4,  דעת  דרך  על  והוא 
תורה מה תהא עליה, אלא בזמן שישראל עושין רצונו 

של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים.
)הערות לזהר ב עמ' רצב(

לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום 
וחולות  יוצאות   .  . ירושלים  בנות  שבהן  הכפורים, 

בכרמים, ומה היו אומרות כו'5.

עיקר העליה ביום הכפורים היא למלכות6. לכן נעשו 
שידוכים ביום זה, והאשה חזרה אחר האיש, שהן היו 
הדורשות, לא כמו הסדר הרגיל, שדרכו של איש לחזור 

אחר אשה7.
אינה  שהכלה  עתה,  כמו  לא   — אומרות  והיו 

משמיעה קול8.
)ליקוטים ואגרות עמ' שפג(

1( תוד"ה והאמר, יומא פז, ב ממדרש.
2( תענית ל, ב.

3( אבות פ"ג מי"ז.
4( ברכות לה, ב.

5( תענית כו, ב במשנה.
6( פרי עץ חיים שער יום הכפורים פ"ג.

7( קידושין ב, ב.
8( ראה תורה אור סוף פרשת ויגש.

עיקר העליה ביום הכפורים היא למלכות9. עליה זו 
היא המקור לפריה ורביה שאחר כך, ולכן ביום זה היו 

בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים.
בתרנגול,  הכפורים  יום  בערב  כפרות  עושים  לכן 

לרמז גם שיפרו וירבו כתרנגולים.
ישימך  היא  הכפורים  יום  בערב  ההורים  וברכת 
אלקים כאפרים גו'10, שהוא על שם כי הפרני אלקים11, 

פריה ורביה.
יצחק,  שחפר  דרחובות  הבאר  הוא  הכפורים  וביום 
שלא רבו עליו12, כי אין לשטן שליטה ביום זה13, והוא 
הבאר השלישי, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו14 — 

וכתיב בו ופרינו בארץ.
)ליקוטים ואגרות עמ' תיב(

אמרו עליו על רבי חנינא, שהיה בן שמונים שנה והיה 
עומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו. אמר רבי 
חנינא, חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי, הם עמדו לי 

בעת זקנותי15.

ליום הכפורים,  רומז   — ונועל מנעלו  חולץ מנעלו 
הנעל  את  ונועלים  היום  בערב  הנעל  את  חולצין  שאז 

במוצאי היום.
— יום הכפורים הוא יום של תשובה  שסכתני אמי 

עילאה, תשוב ה' עילאה, בינה, בחינת אם.
 — נא16  חני  הנפש  בעד  אומרים  הכיפורים  וביום 

שהוא ממש השם חנינא.
)תורת לוי יצחק עמ' רמח(

9( פרי עץ חיים שם.
10( ויחי מח, כ.

11( מקץ מא, נב.
12( תולדות כו, כב.

13( יומא כ, א.
14( הושע ו, ב. לקוטי תורה דרושים לראש השנה סג, ב.

15( חולין כד, ב.
16( יוצר של תפלת שחרית.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



לו
יג חוברת

השמים מן לחם
היינו אחת. חתיכה לא אף כלל, ברשותנו אין ולחם שבת, ערב ― דהיינו בשבוע, שישי יום הגיע בינתיים

ה"לעפיאשקעס" אזלו לאורחינו נפשות. אותם.115ארבע בישלה והאשה בשוק, נקנו ― דגים עמהם. שהביאו

המים לדליית בו שהשתמשנו החבל שכן הקלים, מן היה לא הוא שאף דבר ― מים דליי שני הביא בעלה

אחר. חבל לנו להשאיל סירבו הגויים ושכנינו נקרע,

אין! ― לחם אבל נשטפה. והרצפה שבת, לכבוד וסודר נוקה החדר אפילו ― הושלמו לשבת ההכנות כל

לנו. היה לא ― לחם להשיג כדי ללכת לאן רעיון של קצה "מראהֿמקום", וגם

מוזרה נעשית אנשים של שהתנהגותם נראה במיוחד. מוטרדים היינו לא גם ומשוםֿמה כולנו, ישבנו כך

שבת, מחר והרי איֿאפשר. ― מרומם במצבֿרוח שהיה ולומר לחלון, סמוך ישב בעלי שכזה. במצב משהו

נרות. הדלקת זמן כבר מגיע מעט ועוד דבר! לעשות בידינו ואין

שלא כדי גדול בצעיף מוסתרות פניה גויים, בבגדי לבושה הבית, לכיוון צועדת בנערה אנו מבחינים לפתע

מתחת הוציאה היא שניאורסון?" הרב הנכם "האם ואמרה: לבעלי ישירות ניגשה בדלת, הקישה הנערה יראוה.

שרעייתכם שמענו זו. לחם כיכר לכם שלחה "דודתי ואמרה: במגבת, עדיין עטופה גדולה, לחם כיכר הצעיף

הבריאות". בקו אינה

גרמים כמה להפחית לפעם מפעם באפשרותה היה ולכן הממשלתית, המאפייה מנהל היה זו נערה של דודה

ביותר. החמור העונש את כך על מקבל ― בכך אותו שתופסים מי אבל אחד. כל של ממנתו

אלא הלחם, של לאיכותו אינה כאן כוונתי אבל כמובן, שחור לחם זה היה לחם! לאותו היה טעם איזה

בשבת אלא עוד ולא הרעב, מחשבת את מעלינו הסיר זה שלחם .116לכך

לשבת משנה" "לחם לשם במפית, אותן וכיסה פרוסות שתי מהלחם מיד פרס .117בעלי

לרטון: כבר התחילה היא אותה. תראה לא שבעלתֿהבית כדי בהיחבא, החוצה ללוות עלינו היה הנערה את

היתה עלולה כזו תלונה שכן כך, על תתלונן שהיא צורך כל לנו היה ולא הכומר", אל באים מדי רבים "אנשים

נוספות. שנים חמש הבדידות שנות חמש על להוסיף

לא תהילים. פרקי כבר, שתיארתי כפי בעלי, אמר ― שישי יום אותו לפני ― חמישי יום שלאחר בלילה

נפילת ― כך לומר ניתן אם ― זו היתה לא גרידא; פשוטה בכייה זו היתה לא רגילה; תהילים אמירת זו היתה

בקב"ה. ודבקות אמונה של ועוצמה גדולה מתוך הנפש", "השתפכות מין זו היתה רוח;

כשהם התפללו האורח, והיהודי בעלי שניהם, לנו. היה לאכול מה וגם מיטתי, על לשבת כבר יכולתי בשבת

יחדיו. בילינו הנשים אנו וגם בטליתותיהם, מעוטפים

להחלים כשהתחלתי אני גם הרגשתי כך מוצא". ואחרֿכך מאבד כשהוא העני? שמח "מתי עממי: פתגם ישנו

מחלתי. לאחר

(115.000 ע' לעיל ראה

(116.000 ע' לעיל ראה

סכ"א.117) דבר משיב שו"ת ס"ה. עדר סימן או"ח השולחן ערוך ראה

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



לז

כד, א – כי יקח איש אשה ובעלה וגו'

משועבדים  היו  הגאולה(  )לפני  במצרים  ישראל  בני  א. 
ועד  גוי"2,  מקרב  "גוי  הארץ"1,  ב"ערות  למצרים,  כעבדים 
שהי' נדמה שבכמה ענינים הם כהמצריים, "הללו עובדי ע"ז 
הללו עובדי ע"ז" )כמו שטענו המלאכים אפילו בקריעת ים 
סוף3, ועל אחת כמה וכמה שכן הי' בהיותם עוד במצרים כמו 

שאפילו משה רבינו אמר4(.
במ"ט  משוקעים  אז  היו  ישראל  שבני  החסידות,  ובלשון 
רגע  עוד  נשארים  היו  שבאם  שאיתא6  ועד  טומאה5,  שערי 

במצרים, לא היו יכולים ליגאל ר"ל!
כל כך שקועים  בהיותם  בזה, שגם  ויציאת מצרים היתה 
הוציאם  משם  והטומאה,  הזוהמא  מקום  הארץ",  ב"ערות 
הקב"ה "בכבודו ובעצמו"7, "נגלה עליהם מלך מלכי המלכים 
ואת  העליונים  את  "הניח  בהם,  ובחר  וגאלם"8,  הקב"ה 
התחתונים ולא בחר בכולם כי אם בישראל עמו כו'"9, "ובנו 
בחרת מכל עם ולשון" )שזה קאי על "הגוף החומרי הנדמה10 
אליו  לקרבם  "כדי  העולם"11(,  אומות  לגופי  בחומריותו 

בקירוב ויחוד אמיתי וכו'" בשעת מתן תורה...
וצריך להבין:

ו"עובדי  גוי"  "מקרב  שהיו  זה  על  הבט  שמבלי  היתכן, 
עבודה זרה" )כטענת משה כנ"ל( גאלם הקב"ה?

ובפרט באופן ד"נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה" 
"בכבודו ובעצמו", דלכאורה: אפילו "תפלה קלה לא התפלל 
כזה  חמור  ו"דבר  גלולים",  מלאה  שהי'  לפי  הכרך  בתוך 
ש"מלך  זה,  איך  וא"כ,   – שכן"12  כל  לא  לכם(  הזה  )החודש 
בתוך  ויבוא  ירד  ובעצמו"  "בכבודו  הקב"ה"  המלכים  מלכי 

ארץ מצרים, בעיר מצרים, בבית פרעה וכו'?!
ויובן זה על פי הלכה ברמב"ם:

הרמב"ם כותב13, שהמקדש אשה ואחר כך נמצא בה מום, 
הרי זה תלוי האם ידע אודות המום לפני שקדשה. ובאם ידע 
כי  מקודשת,  שהיא  הדין  קדשה,  כן  פי  על  ואף  זה,  מלפני 

"שמע )אודות המום( ורצה".
 – ישראל  ובני  הקב"ה  שבין  לנישואין  בנוגע  מובן  ומזה 

1( מקץ מב, ט. יב. )וראה קה"ר פ"א, ד בסופו( וראה פרש"י לך יב, יט. אחרי יח, ג.

2( ואתחנן ד, לד. ראה גם מכתב ער"ח ניסן ה'תשמ"ח.

3( זוהר חלק ב', קע, רע"ב. מכילתא בשלח יד כח.

4( שמות רבה פמ"ג, ח.

5( ראה אור התורה שיר השירים עמוד רס ואילך. ובכמה מקומות.

6( הובא בהגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים פיסקא מצה זו )עמוד ל(. וש"נ.

7( הגדה של פסח פיסקא ויוציאנו.

8(הגדה של פסח פיסקא מצה זו.

9( תניא פרק מו.

10( והדמיון לגופי אומות העולם הוא )לא רק לעיני בשר למטה, אלא( גם לגבי למעלה 

כביכול, שדוקא אז שייך ענין בחירה, בב' דברים דומים ושוים זה לזה.

11( תניא פרק מט.

12( פירוש רש"י בא יב, א.

13( הלכות אישות פרק כב הלכה ב.

מצרים  ביציאת   – וקידושין"  בחופה  ישראל  עמו  "המקדש 
ומשפטיו  חוקיו  ליעקב  דבריו  "מגיד  ]שהרי  תורה14  ומתן 

לישראל", מה שהוא עושה מצוה לאחרים לעשות15[:
מכיון שעוד לפני שהקב"ה קדש את בני ישראל, ועוד לפני 
ידע הקב"ה אודות  הרי   – לגלות מצרים  ישראל הלכו  שבני 
"מקרב  בהיותם  במצרים  ישראל  בני  שיקבלו  ה"מומים" 
עתידות  יודע  הקב"ה  כי  וכו'"(16,  זרה  עבודה  )"עובדי  גוי" 
על  ואף  כך,  אחר  שיהי'  מה  מראש  וחוזה  תעלומות  ויודע 
פי כן הבטיח הקב"ה )בברית בין הבתרים( ש"אחרי כן יצאו 
ברכוש גדול"17 ושהוא יקדש את בני ישראל כו', אזי הדין הוא, 
שהקידושין חלים, למרות ה"מומים" שבני ישראל מקבלים, 

גם "מומים" חמורים.
"שמע  הוא  ברמב"ם  וברורה  צחה  הלשון  מזה:  ויתירה 
ורצה" לא “שמע והסכים" או “וויתר" וכיו"ב: מכיון שהבעל 
ידע על המום מלפני זה, אזי הדין שלא רק שהסכים על זה, 

או ויתר על זה, אלא “רצה".
ועד"ז בנוגע להקב"ה: מכיון שידע מקודם אודות המומים 
שיהיו, הרי זה ראי' ש"רצה" שיהי' כן. כמבואר בכ"מ18, שכל 
בני  על  עלילה  "נורא  שהקב"ה  זה  מצד  בא  המומים  ענין 
אדם"19, ורצונו של הקב"ה שיהיו הענינים הפכיים, בכדי שעל 
עבודת  מעלת  גם  הצדיקים(  לעבודת  )נוסף  יתוסף  זה  ידי 

התשובה,
כמאמר  )“רצה"(,  האמיתי  רצונו  הוא  בזה   – ואדרבה 
חז"ל20 שבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים 

עומדים שם, ועד ש"אין יכולים לעמוד שם"21.
ב"ערות  כו'  והעלמות  המומים  כל  על  הבט  מבלי  ולכן, 
ונישואין  ישראל,  ובני  הקב"ה  שבין  הנישואין  נהי'  הארץ", 
באופן  עולמים,  ולעולמי  לעד  עד,  עדי  בנין   – בשלימותם 

ד"והיו לבשר אחד"22, ישראל וקוב"ה כולא חד23.
והשלימה  ובגלוי בגאולה האמיתית  כפי שיהי' בשלימות 
אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  ש"כימי  צדקנו,  משיח  ע"י 

נפלאות"24.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ח חלק ג' עמוד 58 

ואילך

14( יום חתונתו זה מתן תורה – ראה תענית כו, ב במשנה. ועוד.

15( תהלים קמז, יט.שמות רבה פ"ל, ט.

16( ראה שמות רבה פמ"ג, ח.

17( לך טו, יד.

יח עמוד  ואילך. לקוטי שיחות חלק  י  ויתן לך פרק  18( ראה תורת חיים תולדות ד"ה 

395. וש"נ.

19( תהלים סו, ה. תנחומא וישב ד.

20( ברכות לד, ב.

21( רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ד.

22( בראשית ב, כד.

23( ראה זוהר חלק ג עג, א.

24( מיכה ז, טו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת כי תצא 
יג חוברת

השמים מן לחם
היינו אחת. חתיכה לא אף כלל, ברשותנו אין ולחם שבת, ערב ― דהיינו בשבוע, שישי יום הגיע בינתיים

ה"לעפיאשקעס" אזלו לאורחינו נפשות. אותם.115ארבע בישלה והאשה בשוק, נקנו ― דגים עמהם. שהביאו

המים לדליית בו שהשתמשנו החבל שכן הקלים, מן היה לא הוא שאף דבר ― מים דליי שני הביא בעלה

אחר. חבל לנו להשאיל סירבו הגויים ושכנינו נקרע,

אין! ― לחם אבל נשטפה. והרצפה שבת, לכבוד וסודר נוקה החדר אפילו ― הושלמו לשבת ההכנות כל

לנו. היה לא ― לחם להשיג כדי ללכת לאן רעיון של קצה "מראהֿמקום", וגם

מוזרה נעשית אנשים של שהתנהגותם נראה במיוחד. מוטרדים היינו לא גם ומשוםֿמה כולנו, ישבנו כך

שבת, מחר והרי איֿאפשר. ― מרומם במצבֿרוח שהיה ולומר לחלון, סמוך ישב בעלי שכזה. במצב משהו

נרות. הדלקת זמן כבר מגיע מעט ועוד דבר! לעשות בידינו ואין

שלא כדי גדול בצעיף מוסתרות פניה גויים, בבגדי לבושה הבית, לכיוון צועדת בנערה אנו מבחינים לפתע

מתחת הוציאה היא שניאורסון?" הרב הנכם "האם ואמרה: לבעלי ישירות ניגשה בדלת, הקישה הנערה יראוה.

שרעייתכם שמענו זו. לחם כיכר לכם שלחה "דודתי ואמרה: במגבת, עדיין עטופה גדולה, לחם כיכר הצעיף

הבריאות". בקו אינה

גרמים כמה להפחית לפעם מפעם באפשרותה היה ולכן הממשלתית, המאפייה מנהל היה זו נערה של דודה

ביותר. החמור העונש את כך על מקבל ― בכך אותו שתופסים מי אבל אחד. כל של ממנתו

אלא הלחם, של לאיכותו אינה כאן כוונתי אבל כמובן, שחור לחם זה היה לחם! לאותו היה טעם איזה

בשבת אלא עוד ולא הרעב, מחשבת את מעלינו הסיר זה שלחם .116לכך

לשבת משנה" "לחם לשם במפית, אותן וכיסה פרוסות שתי מהלחם מיד פרס .117בעלי

לרטון: כבר התחילה היא אותה. תראה לא שבעלתֿהבית כדי בהיחבא, החוצה ללוות עלינו היה הנערה את

היתה עלולה כזו תלונה שכן כך, על תתלונן שהיא צורך כל לנו היה ולא הכומר", אל באים מדי רבים "אנשים

נוספות. שנים חמש הבדידות שנות חמש על להוסיף

לא תהילים. פרקי כבר, שתיארתי כפי בעלי, אמר ― שישי יום אותו לפני ― חמישי יום שלאחר בלילה

נפילת ― כך לומר ניתן אם ― זו היתה לא גרידא; פשוטה בכייה זו היתה לא רגילה; תהילים אמירת זו היתה

בקב"ה. ודבקות אמונה של ועוצמה גדולה מתוך הנפש", "השתפכות מין זו היתה רוח;

כשהם התפללו האורח, והיהודי בעלי שניהם, לנו. היה לאכול מה וגם מיטתי, על לשבת כבר יכולתי בשבת

יחדיו. בילינו הנשים אנו וגם בטליתותיהם, מעוטפים

להחלים כשהתחלתי אני גם הרגשתי כך מוצא". ואחרֿכך מאבד כשהוא העני? שמח "מתי עממי: פתגם ישנו

מחלתי. לאחר

(115.000 ע' לעיל ראה

(116.000 ע' לעיל ראה

סכ"א.117) דבר משיב שו"ת ס"ה. עדר סימן או"ח השולחן ערוך ראה
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àë(é)éáéà-ìò äîçìnì àöú-ékéäìà ýåýé Bðúðe EE ¦«¥¥¬©¦§¨¨−©«Ÿ§¤®§¨º§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
:BéáL úéáLå Eãéa§¨¤−§¨¦¬¨¦§«

i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑,"ׁשביֹו "וׁשבית לֹומר: אין יׂשראל ארץ ׁשּבמלחמת מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
נׁשמה" ּכל תחּיה "לא נאמר: ּכבר BÈ·L.ׁשהרי ˙È·LÂ∑,ׁשּבתֹוכּה ּכנענים אּמֹותלרּבֹות מז' ׁשהן ּפי על .ואף ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָֹ¿»ƒ»ƒ¿ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(159 'nr l zegiy ihewl)

ׁשביֹו וׁשבית . . אֹויבָך על לּמלחמה תצא י)ּכי –(כא, יֹותר ּובכללּות האדם, ׁשל האֹויב הּיצר, מלחמת הינּו זֹו מלחמה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

עֹומדים ׁשּבעצם זֹו, למלחמה הּיציאה ּבעת ּתכף לדעת, יׁש ה'. אֹויבי ּכל נגד אֹויבָךהּמלחמה ליׂשראל,על רק ּכי מּמּנּו, למעלה , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

לּקדּׁשה. המנּגדים אֹויבָך, ּכן ּׁשאין מה אמּתית, מציאּות יׁש ּבה', ׁשביֹוהּדבּוקים ּבּׁשביהוׁשבית ׁשהיה ּדבר האֹויב מן לֹוקחים - ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

הּקדּׁשה. מּגבּול ּבּׁשביה אצלּה ּׁשּנפל מה רק עצמּה, מּצד ּומציאּות ּתקף אין לּקלּפה ׁשּכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻאצלֹו,

(àé)zç÷ìå dá z÷Lçå øàz-úôé úLà äéáMa úéàøå§¨¦̧¨Æ©¦§½̈¥−¤§©®Ÿ©§¨«©§¨´½̈§¨«©§¨¬
:äMàì Eì§−§¦¨«

i"yx£˙L‡∑איׁש אׁשת M‡Ï‰.אפּלּו EÏ zÁ˜ÏÂ∑ּת ּדּברה ּברּולא הּקדֹוׁש אין ׁשאם הרע, יצר ּכנגד אּלא ֹורה ≈∆ֲִִֵֶ¿»«¿»¿¿ƒ»ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
וסֹופֹו וגֹו'", לאיׁש תהיין "ּכי אחריו: ׁשּנאמר ׂשֹונאּה, להיֹות סֹופֹו נׂשאּה, אם אבל ּבאּסּור. יּׂשאּנה מּתירּה, ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּוא

הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ ּומֹורה, סֹורר ּבן מּמּנה רמב"ן.להֹוליד ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

(áé)äúNòå dLàø-úà äçlâå Eúéa CBz-ìà dúàáäå©«£¥−̈¤´¥¤®§¦§¨Æ¤Ÿ½̈§¨«§−̈
:äéðøtö-úà¤¦¨«§¤«¨

i"yx£‰È�¯tˆŒ˙‡ ‰˙NÚÂ∑ׁשּתתנּול ּכדי רמב"ן.ּתגּדלם ¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְְְְִֵֵֵֶַַ

„··Cי ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
:ÔB‰È·L ÈaL˙Â C„Èa C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»ƒ»¿ƒ¿≈ƒ¿¿

ÈÚ¯z˙Âיא eÊÁ ˙¯ÈtL ‡˙z‡ ‰È·La ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«≈¿ƒƒ¿≈
:ez�‡Ï CÏ d·q˙Â d·«¿ƒ¿«»¿ƒ¿

Èa¯˙eיב dLÈ¯ ˙È Ál‚˙e C˙È· B‚Ï dpÏÚ˙Â¿»≈ƒ«¿≈»¿««»≈«¿«ƒ
:‡‰�¯ÙeË ˙È»¿»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.¯‡z ˙ÙÈ ˙L‡ (‡È).ּבהוה הּכתּוב ּדּבר ≈∆¿«…«ִֵֶַַָֹ

כעּורה, אפּלּו מנין ה) (תצא ְְְֲִִִִִַָּובספרי

לֹומר ·d,ּתלמּוד z˜LÁÂׁשאינּה ּפי על אף ְַַ¿»«¿»»ִֵֶַַָ

ּבעיניו. ּתאר יפת אמר אברהם ורּבי ּתאר. ְְְְְִֵַַַַַַַָָָָֹֹיפת

"וראית": עם ּדבק הּוא ְְִִִֵֵָָָוהּנה

¯ÈkÊ‰Âהּכתּוב· z˜LÁÂ,dלֹו יּתירּנה ׁשּלא ¿ƒ¿ƒַָ¿»«¿»»ִֶֶַָֹ

מתּגּבר יצרֹו ּבהיֹות החׁשק מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַרק

חׁשק לֹו ׁשאין ּבעצמֹו מֹוצא אם אבל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָעליו,

אּׁשה, לֹו לקחת רֹוצה ׁשהּוא אּלא ְִִִֶֶֶַַָָָָָּבבעילתּה

(שם) ּבספרי אמרּו וכ לזֹו. יּׂשא zÁ˜ÏÂלא ְְְְִִִָָָָֹ¿»«¿»

,‰M‡Ï EÏזֹו הרי לאּבא זֹו הרי תאמר ׁשּלא ¿¿ƒ»ְֲֲֵֵֶַַָֹֹ

ְִָלאחי:

‡¯Ó‚·e,נׁשים ׁשּתי יּקח ׁשּלא כב.) (קדושין ƒ¿»»ְִִֵֶַָֹ

לאביו אחת לֹו, ואחת לבנֹו ְְְִִַַַַַַָאחת

אפּלּו ּבנֹו ׁשל ּבאֹותּה והאּסּור לֹו. ְְְְֲִִֶַַָָואחת

ְַָלבּדּה:

.‰È�¯tˆ ˙‡ ‰˙NÚÂ (·È)ּכדי ּתגּדלם ¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְְְֵֵַ

עקיבא רּבי ּכדברי רׁש"י לׁשֹון ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָׁשּתתנּול,

לדעּתם והּנה אּונקלּוס. ּפרׁש וכן מח.), ְְְְְְִֵֵֵֵַָ(יבמות

הּתבּואה"NÚÂ˙‰"יהיה את ועׂשת ּכמֹו ְִֶ¿»¿»ְְְֶַָָָ

עׂשּיה. ּתּקרא הּצמיחה ּכי כא), כה ְֲִִִִֵַָָָ(ויקרא

רּבי לדברי ראיה אמר ז) (תצא ּבספרי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָאבל

ׂשפמֹו עׂשה ולא רגליו עׂשה ולא ְְְְֱִֶֶַָָָָָָֹֹאליעזר,

אני לכ גדֹולה. ראיה והיא כה), יט ְְְְֲִִָָָָ(ש"ב

נמׁש והּכל אבלּות, מׁשּפטי אּלה ּכל ּכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹאֹומר

יג), (פסוק אּמּה ואת אביה את ּובכתה ְְִִֶֶֶָָָָָאל

ּכענין האבלֹות, ּכדר ראׁשּה ׁשּתגּלח ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוצּוה

ּגזי וכן ּדאּיֹוב, כ) א (איוב ראׁשֹו את ְְִִֵֶַָָָֹוּיגז

הּצּפרנים קציצת וכן כט), ז (ירמיה ְְְְִִִִֵֵַַַָנזר

הראׁש: ּכגּלּוח ְֲִֵַָֹאבלּות

,‰ÈÏÚÓ dÈ·L ˙ÏÓN ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â ¯Ó‡Â¿»«¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»≈»∆»
אבל, ּבגדי ּתלּבׁש E˙È·aּכלֹומר ‰·LÈÂ ְְְִִֵֵֶַַ¿»¿»¿≈∆

ּכלל,ּכאלמנה חּוץ תצא ‡·È‰ולא ˙‡ ‰˙Î·e ְְְְֵֵַָָָֹ»¿»∆»ƒ»

,dn‡ ˙‡Âזה ּכל ÌÈÓÈ,ותעׂשה Á¯Èכן ּכי ¿∆ƒ»ְֲֶֶַָ∆«»ƒִֵ

האבלים: ֲִֵֶֶָּדר

ÏÚÂׁשאֹומרים יא) תצא (ספרי רּבֹותינּו ּדעת ¿«ְִֵֶַַַ

ׁשּתסיר צּוה יפיּה, את לכער ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּכל

הם ארּורים ׁשהּגֹוים מעליה, הּנאים ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּבגדים

לזנֹות ּכדי ּבּמלחמה מתקּׁשטֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָּבנֹותיהם

ּגדֹול, נּוּול ׁשהּוא ראׁשּה את ּותגּלח ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹאחריהן.

אֹותם לגּדל הּנׁשים מנהג ּכי הּצּפרנים ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֹותּקץ

ויקרא והּצבעֹונים. הּפּו ּבמיני ְְְְְְְִִִִֵַַָָָּולצבעם

הרגלים ׂשער ּכי ּבעבּור עׂשּיה, הּקציצה ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָהּכתּוב

אֹותם: יקּצצּו לגדלם הּצּפרנים ּגם ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָוהּׂשפם

‰‡¯p‰Âהרגילּו מקּצר, לׁשֹון הּוא ּכי ּבעיני, ¿«ƒ¿∆ְְְִִִֵַָָֻ

עׂשה לא וטעמֹו הּמּובן, ּבדבר ְְְֲֵַַַָָָָָֹלקּצר

בהם, הּנעׂשה הּמעׂשה ׂשפמֹו ואת רגליו ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

לרחיצת אֹו והּׂשפם, הרגלים ׂשער לגּלּוח ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹירמז

ׁשאמר עּזיאל ּבן יֹונתן ּדעת וכן עצמן. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהרגלים

וכן ׂשפמיּה. סּפר ולא רגליּה ית ׁשטף ְְְְִֵֵֵֵַַַָָֹֹלא

,‰È�¯tˆ ˙‡ ‰˙NÚÂ.הּצּפרנים מעׂשה ¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְֲִִֵַַַָ

אמרּו ז) א בראשית רש"י (עיין ְְְְִַָָוהמפרׁשים

אתֹו לעׂשֹות וימהר וכן ּתּקּון, עׂשּיה טעם ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָֹּכי

ז): יח (שם

ÌÚh‰Âמתּגּירת ׁשהיא מּפני הּזֹו, ּבּפרׁשה ¿«««ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

אם אֹותּה ׁשֹואלין ואין ּכרחּה, ְְְֲִִֵַָָָּבעל

נעׂשה ּכאׁשר ּולהתיהד ּדתּה לעזב ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָֹֹּתחּפץ

ּתֹורת ׁשּתׁשמר הּבעל לּה יאמר אבל ְֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹּבּגרים,

טעם וזה יראתּה. ותעזב ּכרחּה ּבעל ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹיׂשראל

,dn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·eאתּכי תעזב »¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»ֲִֶַֹ

רּבי ׁשל מדרׁשֹו והּוא אלהיה, ואת ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹעּמּה

ּכענין ּכֹוכבים, עבֹודת אּלא אביה אין ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָעקיבא,

אּתה אבי לעץ אֹומרים כז) ב (ירמיה ְֱִִֵֶֶַַָָָׁשּנאמר

מתאּבלת היא ּכי והּכלל, ילדּתנּו. אּת ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָולאבן

אחר: לעם ותהיה ּדתּה את עזבה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָעל

ÔÎzÈÂ,ּכרחּה ּבעל אֹותה מטּבילין ּדין ׁשּבית ¿ƒ»≈ְְְִִִֵֶַַָָָ

`vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g oey`x meil inei xeriy

(âé)Eúéáa äáLéå äéìòî déáL úìîN-úà äøéñäå§¥¦Á¨Á¤¦§©̧¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½
àBáz ïk øçàå íéîé çøé dnà-úàå äéáà-úà äúëáe¨«§¨²¤¨¦¬¨§¤¦−̈¤©́¨¦®§©̧©¥¹¨³

:äMàì Eì äúéäå dzìòáe äéìà¥¤̧¨Æ§©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«
i"yx£dÈ·L ˙ÏÓNŒ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â∑ּכֹוכבים ׁשהעֹובדי נאים, ׁשהם ּבׁשביללפי ּבּמלחמה, מתקּׁשטֹות ּבנֹותיהם ¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

עּמהם אחרים E˙È·a.להזנֹות ‰·LÈÂ∑,ּבבכּיתּה רֹואה ּבּה, ונתקל יֹוצא ּבּה, ונתקל נכנס ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁש ּבבית ְְֲִִֵֶַָ¿»¿»¿≈∆ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עליו ׁשּתתּגּנה ּכדי ּבנּוּולּה, ‡˙È·‡Œ‰.רֹואה ‰˙Î·e∑ּכ ּכּכל ּבתלּמה? עצבה, וזֹו ׂשמחה יׂשראל ּבת ׁשּתהא די ְְְִִֵֶֶֶַָָָ»¿»∆»ƒ»ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

מתנּולת וזֹו מתקּׁשטת רמב"ן.יׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ

(ãé)øëîe dLôðì dzçlLå da zöôç àì-íà äéäå§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ
-àìøLà úçz da ønòúú-àì óñka äpøkîú «Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¦§©¥´½̈©−©£¤¬

ñ :dúépò¦¦¨«

i"yx£da zˆÙÁ ‡ÏŒÌ‡ ‰È‰Â∑ׁשּסֹופ מבּׂשר da.לׂשנאֹותּההּכתּוב ¯nÚ˙˙Œ‡Ï∑ּבלׁשֹון ּבּה. ּתׁשּתּמׁש לא ¿»»ƒ…»«¿»»ְְְְִֶֶַַָָ…ƒ¿«≈»ְְִֵַָָֹ
ּכן למדּתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו עימראה. וׁשּמּוׁש: לעבדּות קֹורין רמב"ן.ּפרסי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

C˙È·aיג ·˙È˙Â dpÓ dÈ·L ˙eÒk ˙È ÈcÚ˙Â¿∆¿≈»¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿≈»
¯˙·e ÔÈÓBÈ Á¯È dn‡ ˙ÈÂ ‡‰e·‡ ˙È Èk·˙Â¿ƒ¿≈»¬»¿»ƒ«¿«ƒ»«
:ez�‡Ï CÏ È‰˙e dpÏÚ·˙Â d˙ÂÏ ÏeÚz Ôk≈≈¿»«¿ƒ¿¬ƒ«¿≈»¿ƒ¿

dLÙ�Ïיד dp¯ËÙ˙Â d· ÈÚ¯z˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿«
da ¯‚z˙ ‡Ï ‡tÒÎa dp�aÊ˙ ‡Ï ‡�aÊÂ¿«»»»¿«¿ƒ«¿«¿»»ƒ»««

:d˙ÈpÚ Èc ÛÏÁ¬«ƒƒƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מתיהדת ׁשאינּה ּומּפני ּבעבדים, ׁשעֹוׂשים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו

הּזה: הּזמן ּכל הּכתּוב אֹותּה הרחיק ְְְִִִֶַַַַַָָָָּכּמׁשּפט,

ÌÚËÂּכדי רּבֹותינּו, ּדעת על והּבכי, האבלּות ¿««ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָ

ורּבי מּמּנה. חׁשקֹו יעבר אּולי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּתתנּול

ּכמׁשּפט זמן הּתֹורה לֹו נתנה ּכי אמר ְְְְְִִַַַַַָָָָָָאברהם

ׁשּמתּו ואּמּה אביה לכבֹוד מת, על ְְִִִִֵֵֶַַָָָהּבֹוכים

ְִַָָּבּמלחמה:

·¯‰Âלחמלה מא), (ג הּנבֹוכים ּבמֹורה אמר ¿»«ְְְְִֶֶַַָָ

יׁש ּכי לנפׁשּה, מנֹוח ׁשּתמצא ְְְִִֵֶֶַַָָָָָעליה

ּובּזמן ואבלם, ּבבכּיתם והׁשקט מנֹוח ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָלעצּבים

יבעלּנה: ולא דתּה להניח יכריחּנה לא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹההּוא

ÏÚÂׁשּיעקר רק עליה, לחמל הּפנאי אין ּדעּתי ¿«ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּולכּבֹות ּומּלּבּה, מּפיה זרה עבֹודה ְֲִִִִֵַָָָָָׁשם

ּומאּמּה מאביה והּפרּוד הּנּדּוד ּגחלת ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעֹוד

אנּוסה אּׁשה עם לׁשּכב הגּון ׁשאין ְֲִִִֵֵֶַַָָָָּומעּמּה.

(נדרים ז"ל רּבֹותינּו ׁשהזּכירּו ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַּומתאּבלת,

זאת ׁשּכן וכל הּלב, ּגרּוׁשת ּבני ּבממזרים ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹכ:)

ּולהׁשיבּה להּצילּה לאלהיה ּבלּבּה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהּצֹועקת

יֹודיעּוה ּכאׁשר והּנה אלהיה. ואל עּמּה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאל

ותתיהד, ּומֹולדּתּה עּמּה את לעזב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנכריחּנה

ועל אּמ ועל אבי על ּתתנחמי לּה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹנאמר

עד עֹוד לראֹותם תֹוסיפי לא ּכי מֹולדּת ְְִִִִֵֶֶַַָֹארץ

מׁשה ּכדת לאדֹוני אּׁשה ּתהי אבל ְְֲִִִֶַַַָָָעֹולם,

ותתאּבל ׁשּתבּכה זמן לּה נּתן אז והּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָויהּודית.

מ להׁשקיט הּמתאּבלים, צערּהּכמׁשּפט ּמּנה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָ

ונחּום מֹותר יהיה עצב ּבכל ּכי ְְְְִִִֶֶֶָָָָּותׁשּוקתּה,

כן: ֲֵֵַאחרי

‰p‰Âעל ּבנפׁשּה עצה לקחה הּזה ּבּזמן ¿ƒ≈ְְְְֵֶַַַַַָָָָ

זרה עבֹודה מּלּבּה קצת ונעקר ְְֱֲִִֵֶַַַָָָָהּגרּות,

ודבקה עליהם, נחמה ּכי ּומֹולדּתּה ועּמּה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּלּה

והּורּגלה אליו תהיה ּכי ׁשּידעה הּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּבאיׁש

הּכתּוב אמר ּולכ CBzעּמֹו. Ï‡ d˙‡·‰Â ְִַַָָָ«¬≈»∆

,E˙Èaּבית אל ולא ּבית ז) (ספרי ודרׁשּו ≈∆ְְְִֵֶֶַָֹ

וכן E˙È·a,אחר, ‰·LÈÂהּזמן ּכל ׁשּתׁשב ְֵֵַ¿»¿»¿≈∆ְֵֵֶַַָ

ּתחּפץ אּולי ט), (שם ּבֹו מׁשּתּמׁש ׁשהּוא ְְִִֵֶַַַַַֹּבּבית

ּבֹו: ְְִֶַותתרּצה

ÏÚÂאבל ההכרח, ּבעבּור ּכּלֹו זה ּכי הּכלל ¿«ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֻ

ּבבית נפׁשּה ּבחפץ להתּגּיר רצתה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָאם

ּגם לֹו ּגם מּיד מּתרת היא הרי ּכּמׁשּפט, ְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻּדין

(יבמות החֹולץ ּבפרק אמרּו וכ ּולאחיו. ְְְְְִִֵֶֶַָָָָלאביו

ÌÈÓÈ,מז:), Á¯È dn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»∆«»ƒ

אבל עליה, קּבלה ׁשּלא אמּורים דברים ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבּמה

ּכי ואפׁשר מּיד. ּומּתרת מטּבילּה עליה ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻקּבלה

הּזאת, ּכּתֹורה נעׂשה ּבמלחמה הּׁשבּויֹות ְְְְֲִֶַַַַָָָָֹּבכל

להתּגּיר: ּתאמרנה הּיראה מּפני ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹּכי

¯Ó‡Âׁשּתעׂשה לנפׁשּה וׁשּלחּתּה יד) (פסוק ¿»«ְְְְֲִֶֶַַַָָ

מׁשה ּדת לׁשמר נכריחּנה ולא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֹּכרצֹונּה,

אֹותּה נכריח ּברצֹון הּמתּגּירת ּכי ְְְִִִִִֶֶַַַַָָויהּודית.

ואם ּתּסקל, הּׁשּבת ּתחּלל ואם הּתֹורה, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹלׁשמר

הּמׁשּתּמד. יׂשראל ּכדין ּתלקה החזיר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹּתאכל

הכרח ּבלא הּגרּות ּבפיה הֹודית אם זאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֹוגם

ׁשהיתה נחׁשב ׁשאפּלּו לנפׁשּה, אֹותּה נׁשּלח ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹלא

ּגמּורה, ּכיׂשראלית ּדינּה הּיראה מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָּגרּותּה

ּגרים ּכּלם הלכה כד:) (יבמות העלינּו ְֱֲִֵֵֶֶָָָָֻׁשּכבר

ֵהם:

(‚È).dzÏÚ·e ‰ÈÏ‡ ‡B·z Ôk ¯Á‡Âאמרּו ¿««≈»≈∆»¿«¿»ְָ

מצות אּלא ּבּה ל אין יג), (תצא ְְְְִִִֵֶַָָּבספרי

ּוׁשטר כסף קּדּוׁשי ׁשאין לֹומר, נתּכּונּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבעילה.

קּדּוׁשין, לׁשם לא הּבעילה וגם ּבּה, ְְְְִִִִֵַַָָֹּתֹופסין

קּדּוׁשין ׁשאין ּכֹוכבים ּכעֹובדת עדין ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּדינּה

ּבעילתּה. הּכתּוב לֹו ׁשּיּתיר אּלא ּבּה, ְְִִִֶֶַַָָָָָּתֹופסין

ׁשאמר M‡Ï‰,ּומּפני EÏ ‰˙È‰Âׁשהיא יֹורה ְִֵֶַָ¿»¿»¿¿ƒ»ִֶֶ

ּכאׁשת ּתּדֹון ּתחּתיו זנתה ואם ּגמּורה, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָאׁשּתֹו

(כב.), קּדּוׁשין ּבמּסכת ּבגמרא אמרּו וכ ְְְְִִִִֶֶַָָָָאיׁש.

,‰M‡Ï EÏ zÁ˜ÏÂּכלֹומר ּבּה, ל יׁש לּקּוחין ¿»«¿»¿¿ƒ»ְְִִֵַָ

(שם), ּובספרי הּללּו. הּמעׂשים È‰Â˙‰אחר ְְֲִִִַַַַַָ¿»¿»

,‰M‡Ï EÏּכסּותּה ׁשארּה ׁשּנאמר ּכענין ¿¿ƒ»ְְְְֱִֵֶֶַַָָ

לגמרי אׁשּתֹו היא ּכן אם יגרע. לא ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹועֹונתּה

לֹו: אֹותּה הקנתה הּתֹורה ְְִִַָָָּכי

ÏÚÂאֹותּה לבעל ׁשאסּור יראה הּפׁשט ּדר ¿«ְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

טעם וזה הּזאת, הּתֹורה ּכל ׁשּיעׂשה ְֲֶֶֶַַַַַַָָֹעד

.dzÏÚ·e ‰ÈÏ‡ ‡B·z Ôk ¯Á‡Âּׁשאמר ּומה ¿««≈»≈∆»¿«¿»ֶַַָ

להיֹות ׁשּיּקחּנה לאּׁשה, ל ולקחּת בּה ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָוחׁשקּת

יצּוה, אׁשר האּלה הּמעׂשים אחר לאּׁשה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֻלֹו

יט): יב (בראשית לאּׁשה לי אֹותה ואקח ְְִִֵֶַָָָוכן

Ï·‡אמרּו (כא:) קּדּוׁשין ּבמּסכת ּבגמרא ¬»ְְְִִִֶֶַָָָ

ראׁשֹונה, ּביאה עליה לבֹוא מּתר ִִֶֶָָָָָָֻׁשהּוא

כב.) (שם ודרׁשּו לאּׁשה, ל ולקחּת ְְְְְְְִֶַָָָָוזהּו

ילחצּנה ׁשּלא מלּמד ּבית ּתֹו אל ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהבאתּה

ל ולקחּת למעלה, אֹותה יחּברּו ְְְְְְְְִַַַַָָָָָָּבּמלחמה,

הּוא והּנה .ּבית ּתֹו אל ּכׁשּתביאּנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָלאּׁשה

ואלׁשֹוב ּביתֹו אל ּומביאּה ּבּמלחמה, אֹותּה ה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ואחרי הּזֹונה, לּבֹו את לׁשּבר אֹותּה ּובֹועל ְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹעירֹו

לּה ׁשּיעׂשה עד עליו ּתאסר הראׁשֹונה ֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּביאה

ּבמקֹומֹות הּגמרא ּדר וזה הּזאת, הּתֹורה ּכל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

ִַרּבים:

Ï·‡'עי) סנהדרין ּבמּסכת ּבירּוׁשלמי ראיתי ¬»ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָ

ׁשלח יֹוחנן רּבי ו), ב מכות ִַַָָָירושלמי

ּבׁשם אמרין אּתּון מּלין ּתרין ּדתּמן, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָלרּבנין

רב ּבׁשם אֹומרים אּתם ּכן, אינּון ולית ְְְִִֵֵֵֶַַַרב

ראׁשֹונה ּבעילה אּלא הּתרה לא ּתאר ְְְִִֶַַָָָָֹֹֻיפת

ולא ראׁשֹונה ּבעילה לא אֹומר ואני ְְְֲִִִִֵַָָָֹֹּבלבד,

ואחר הּללּו, הּמעׂשים ּכל לאחר אּלא ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָׁשנּיה,

dzÏÚ·e,ּכן ‰ÈÏ‡ ‡B·zהּמעׂשים ּכל אחר ֵ»≈∆»¿«¿»ֲִַַַַָ

מקרא: ׁשל מׁשמעּותֹו וזהּו ְְְִֵֶֶַָָָהאּלּו.

.dLÙ�Ï dzÁlLÂ („È)תצא) ּבספרי אמרּו ¿ƒ«¿»¿«¿»ְְְִִָ

אם ידעּתי ולא אביה. לבית ולא ְְְְִִִֵַָָָֹֹיד)

לעזב אֹותּה מּניחין ואין יהּודית ׁשהיא ְְֲִִִִֵֶַַַָֹלֹומר

אלהיה, ואל עּמּה אל ולׁשּוב יׂשראל ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹּתֹורת



לט `vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g oey`x meil inei xeriy

(âé)Eúéáa äáLéå äéìòî déáL úìîN-úà äøéñäå§¥¦Á¨Á¤¦§©̧¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½
àBáz ïk øçàå íéîé çøé dnà-úàå äéáà-úà äúëáe¨«§¨²¤¨¦¬¨§¤¦−̈¤©́¨¦®§©̧©¥¹¨³

:äMàì Eì äúéäå dzìòáe äéìà¥¤̧¨Æ§©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«
i"yx£dÈ·L ˙ÏÓNŒ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â∑ּכֹוכבים ׁשהעֹובדי נאים, ׁשהם ּבׁשביללפי ּבּמלחמה, מתקּׁשטֹות ּבנֹותיהם ¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

עּמהם אחרים E˙È·a.להזנֹות ‰·LÈÂ∑,ּבבכּיתּה רֹואה ּבּה, ונתקל יֹוצא ּבּה, ונתקל נכנס ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁש ּבבית ְְֲִִֵֶַָ¿»¿»¿≈∆ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עליו ׁשּתתּגּנה ּכדי ּבנּוּולּה, ‡˙È·‡Œ‰.רֹואה ‰˙Î·e∑ּכ ּכּכל ּבתלּמה? עצבה, וזֹו ׂשמחה יׂשראל ּבת ׁשּתהא די ְְְִִֵֶֶֶַָָָ»¿»∆»ƒ»ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

מתנּולת וזֹו מתקּׁשטת רמב"ן.יׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ

(ãé)øëîe dLôðì dzçlLå da zöôç àì-íà äéäå§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ
-àìøLà úçz da ønòúú-àì óñka äpøkîú «Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¦§©¥´½̈©−©£¤¬

ñ :dúépò¦¦¨«

i"yx£da zˆÙÁ ‡ÏŒÌ‡ ‰È‰Â∑ׁשּסֹופ מבּׂשר da.לׂשנאֹותּההּכתּוב ¯nÚ˙˙Œ‡Ï∑ּבלׁשֹון ּבּה. ּתׁשּתּמׁש לא ¿»»ƒ…»«¿»»ְְְְִֶֶַַָָ…ƒ¿«≈»ְְִֵַָָֹ
ּכן למדּתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו עימראה. וׁשּמּוׁש: לעבדּות קֹורין רמב"ן.ּפרסי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

C˙È·aיג ·˙È˙Â dpÓ dÈ·L ˙eÒk ˙È ÈcÚ˙Â¿∆¿≈»¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿≈»
¯˙·e ÔÈÓBÈ Á¯È dn‡ ˙ÈÂ ‡‰e·‡ ˙È Èk·˙Â¿ƒ¿≈»¬»¿»ƒ«¿«ƒ»«
:ez�‡Ï CÏ È‰˙e dpÏÚ·˙Â d˙ÂÏ ÏeÚz Ôk≈≈¿»«¿ƒ¿¬ƒ«¿≈»¿ƒ¿

dLÙ�Ïיד dp¯ËÙ˙Â d· ÈÚ¯z˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿«
da ¯‚z˙ ‡Ï ‡tÒÎa dp�aÊ˙ ‡Ï ‡�aÊÂ¿«»»»¿«¿ƒ«¿«¿»»ƒ»««

:d˙ÈpÚ Èc ÛÏÁ¬«ƒƒƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מתיהדת ׁשאינּה ּומּפני ּבעבדים, ׁשעֹוׂשים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו

הּזה: הּזמן ּכל הּכתּוב אֹותּה הרחיק ְְְִִִֶַַַַַָָָָּכּמׁשּפט,

ÌÚËÂּכדי רּבֹותינּו, ּדעת על והּבכי, האבלּות ¿««ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָ

ורּבי מּמּנה. חׁשקֹו יעבר אּולי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּתתנּול

ּכמׁשּפט זמן הּתֹורה לֹו נתנה ּכי אמר ְְְְְִִַַַַַָָָָָָאברהם

ׁשּמתּו ואּמּה אביה לכבֹוד מת, על ְְִִִִֵֵֶַַָָָהּבֹוכים

ְִַָָּבּמלחמה:

·¯‰Âלחמלה מא), (ג הּנבֹוכים ּבמֹורה אמר ¿»«ְְְְִֶֶַַָָ

יׁש ּכי לנפׁשּה, מנֹוח ׁשּתמצא ְְְִִֵֶֶַַָָָָָעליה

ּובּזמן ואבלם, ּבבכּיתם והׁשקט מנֹוח ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָלעצּבים

יבעלּנה: ולא דתּה להניח יכריחּנה לא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹההּוא

ÏÚÂׁשּיעקר רק עליה, לחמל הּפנאי אין ּדעּתי ¿«ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּולכּבֹות ּומּלּבּה, מּפיה זרה עבֹודה ְֲִִִִֵַָָָָָׁשם

ּומאּמּה מאביה והּפרּוד הּנּדּוד ּגחלת ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעֹוד

אנּוסה אּׁשה עם לׁשּכב הגּון ׁשאין ְֲִִִֵֵֶַַָָָָּומעּמּה.

(נדרים ז"ל רּבֹותינּו ׁשהזּכירּו ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַּומתאּבלת,

זאת ׁשּכן וכל הּלב, ּגרּוׁשת ּבני ּבממזרים ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹכ:)

ּולהׁשיבּה להּצילּה לאלהיה ּבלּבּה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהּצֹועקת

יֹודיעּוה ּכאׁשר והּנה אלהיה. ואל עּמּה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאל

ותתיהד, ּומֹולדּתּה עּמּה את לעזב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנכריחּנה

ועל אּמ ועל אבי על ּתתנחמי לּה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹנאמר

עד עֹוד לראֹותם תֹוסיפי לא ּכי מֹולדּת ְְִִִִֵֶֶַַָֹארץ

מׁשה ּכדת לאדֹוני אּׁשה ּתהי אבל ְְֲִִִֶַַַָָָעֹולם,

ותתאּבל ׁשּתבּכה זמן לּה נּתן אז והּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָויהּודית.

מ להׁשקיט הּמתאּבלים, צערּהּכמׁשּפט ּמּנה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָ

ונחּום מֹותר יהיה עצב ּבכל ּכי ְְְְִִִֶֶֶָָָָּותׁשּוקתּה,

כן: ֲֵֵַאחרי

‰p‰Âעל ּבנפׁשּה עצה לקחה הּזה ּבּזמן ¿ƒ≈ְְְְֵֶַַַַַָָָָ

זרה עבֹודה מּלּבּה קצת ונעקר ְְֱֲִִֵֶַַַָָָָהּגרּות,

ודבקה עליהם, נחמה ּכי ּומֹולדּתּה ועּמּה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּלּה

והּורּגלה אליו תהיה ּכי ׁשּידעה הּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּבאיׁש

הּכתּוב אמר ּולכ CBzעּמֹו. Ï‡ d˙‡·‰Â ְִַַָָָ«¬≈»∆

,E˙Èaּבית אל ולא ּבית ז) (ספרי ודרׁשּו ≈∆ְְְִֵֶֶַָֹ

וכן E˙È·a,אחר, ‰·LÈÂהּזמן ּכל ׁשּתׁשב ְֵֵַ¿»¿»¿≈∆ְֵֵֶַַָ

ּתחּפץ אּולי ט), (שם ּבֹו מׁשּתּמׁש ׁשהּוא ְְִִֵֶַַַַַֹּבּבית

ּבֹו: ְְִֶַותתרּצה

ÏÚÂאבל ההכרח, ּבעבּור ּכּלֹו זה ּכי הּכלל ¿«ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֻ

ּבבית נפׁשּה ּבחפץ להתּגּיר רצתה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָאם

ּגם לֹו ּגם מּיד מּתרת היא הרי ּכּמׁשּפט, ְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻּדין

(יבמות החֹולץ ּבפרק אמרּו וכ ּולאחיו. ְְְְְִִֵֶֶַָָָָלאביו

ÌÈÓÈ,מז:), Á¯È dn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»∆«»ƒ

אבל עליה, קּבלה ׁשּלא אמּורים דברים ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבּמה

ּכי ואפׁשר מּיד. ּומּתרת מטּבילּה עליה ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻקּבלה

הּזאת, ּכּתֹורה נעׂשה ּבמלחמה הּׁשבּויֹות ְְְְֲִֶַַַַָָָָֹּבכל

להתּגּיר: ּתאמרנה הּיראה מּפני ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹּכי

¯Ó‡Âׁשּתעׂשה לנפׁשּה וׁשּלחּתּה יד) (פסוק ¿»«ְְְְֲִֶֶַַַָָ

מׁשה ּדת לׁשמר נכריחּנה ולא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֹּכרצֹונּה,

אֹותּה נכריח ּברצֹון הּמתּגּירת ּכי ְְְִִִִִֶֶַַַַָָויהּודית.

ואם ּתּסקל, הּׁשּבת ּתחּלל ואם הּתֹורה, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹלׁשמר

הּמׁשּתּמד. יׂשראל ּכדין ּתלקה החזיר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹּתאכל

הכרח ּבלא הּגרּות ּבפיה הֹודית אם זאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֹוגם

ׁשהיתה נחׁשב ׁשאפּלּו לנפׁשּה, אֹותּה נׁשּלח ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹלא

ּגמּורה, ּכיׂשראלית ּדינּה הּיראה מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָּגרּותּה

ּגרים ּכּלם הלכה כד:) (יבמות העלינּו ְֱֲִֵֵֶֶָָָָֻׁשּכבר

ֵהם:

(‚È).dzÏÚ·e ‰ÈÏ‡ ‡B·z Ôk ¯Á‡Âאמרּו ¿««≈»≈∆»¿«¿»ְָ

מצות אּלא ּבּה ל אין יג), (תצא ְְְְִִִֵֶַָָּבספרי

ּוׁשטר כסף קּדּוׁשי ׁשאין לֹומר, נתּכּונּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבעילה.

קּדּוׁשין, לׁשם לא הּבעילה וגם ּבּה, ְְְְִִִִֵַַָָֹּתֹופסין

קּדּוׁשין ׁשאין ּכֹוכבים ּכעֹובדת עדין ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּדינּה

ּבעילתּה. הּכתּוב לֹו ׁשּיּתיר אּלא ּבּה, ְְִִִֶֶַַָָָָָּתֹופסין

ׁשאמר M‡Ï‰,ּומּפני EÏ ‰˙È‰Âׁשהיא יֹורה ְִֵֶַָ¿»¿»¿¿ƒ»ִֶֶ

ּכאׁשת ּתּדֹון ּתחּתיו זנתה ואם ּגמּורה, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָאׁשּתֹו

(כב.), קּדּוׁשין ּבמּסכת ּבגמרא אמרּו וכ ְְְְִִִִֶֶַָָָָאיׁש.

,‰M‡Ï EÏ zÁ˜ÏÂּכלֹומר ּבּה, ל יׁש לּקּוחין ¿»«¿»¿¿ƒ»ְְִִֵַָ

(שם), ּובספרי הּללּו. הּמעׂשים È‰Â˙‰אחר ְְֲִִִַַַַַָ¿»¿»

,‰M‡Ï EÏּכסּותּה ׁשארּה ׁשּנאמר ּכענין ¿¿ƒ»ְְְְֱִֵֶֶַַָָ

לגמרי אׁשּתֹו היא ּכן אם יגרע. לא ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹועֹונתּה

לֹו: אֹותּה הקנתה הּתֹורה ְְִִַָָָּכי

ÏÚÂאֹותּה לבעל ׁשאסּור יראה הּפׁשט ּדר ¿«ְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

טעם וזה הּזאת, הּתֹורה ּכל ׁשּיעׂשה ְֲֶֶֶַַַַַַָָֹעד

.dzÏÚ·e ‰ÈÏ‡ ‡B·z Ôk ¯Á‡Âּׁשאמר ּומה ¿««≈»≈∆»¿«¿»ֶַַָ

להיֹות ׁשּיּקחּנה לאּׁשה, ל ולקחּת בּה ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָוחׁשקּת

יצּוה, אׁשר האּלה הּמעׂשים אחר לאּׁשה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֻלֹו

יט): יב (בראשית לאּׁשה לי אֹותה ואקח ְְִִֵֶַָָָוכן

Ï·‡אמרּו (כא:) קּדּוׁשין ּבמּסכת ּבגמרא ¬»ְְְִִִֶֶַָָָ

ראׁשֹונה, ּביאה עליה לבֹוא מּתר ִִֶֶָָָָָָֻׁשהּוא

כב.) (שם ודרׁשּו לאּׁשה, ל ולקחּת ְְְְְְְִֶַָָָָוזהּו

ילחצּנה ׁשּלא מלּמד ּבית ּתֹו אל ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהבאתּה

ל ולקחּת למעלה, אֹותה יחּברּו ְְְְְְְְִַַַַָָָָָָּבּמלחמה,

הּוא והּנה .ּבית ּתֹו אל ּכׁשּתביאּנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָלאּׁשה

ואלׁשֹוב ּביתֹו אל ּומביאּה ּבּמלחמה, אֹותּה ה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ואחרי הּזֹונה, לּבֹו את לׁשּבר אֹותּה ּובֹועל ְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹעירֹו

לּה ׁשּיעׂשה עד עליו ּתאסר הראׁשֹונה ֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּביאה

ּבמקֹומֹות הּגמרא ּדר וזה הּזאת, הּתֹורה ּכל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

ִַרּבים:

Ï·‡'עי) סנהדרין ּבמּסכת ּבירּוׁשלמי ראיתי ¬»ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָ

ׁשלח יֹוחנן רּבי ו), ב מכות ִַַָָָירושלמי

ּבׁשם אמרין אּתּון מּלין ּתרין ּדתּמן, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָלרּבנין

רב ּבׁשם אֹומרים אּתם ּכן, אינּון ולית ְְְִִֵֵֵֶַַַרב

ראׁשֹונה ּבעילה אּלא הּתרה לא ּתאר ְְְִִֶַַָָָָֹֹֻיפת

ולא ראׁשֹונה ּבעילה לא אֹומר ואני ְְְֲִִִִֵַָָָֹֹּבלבד,

ואחר הּללּו, הּמעׂשים ּכל לאחר אּלא ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָׁשנּיה,

dzÏÚ·e,ּכן ‰ÈÏ‡ ‡B·zהּמעׂשים ּכל אחר ֵ»≈∆»¿«¿»ֲִַַַַָ

מקרא: ׁשל מׁשמעּותֹו וזהּו ְְְִֵֶֶַָָָהאּלּו.

.dLÙ�Ï dzÁlLÂ („È)תצא) ּבספרי אמרּו ¿ƒ«¿»¿«¿»ְְְִִָ

אם ידעּתי ולא אביה. לבית ולא ְְְְִִִֵַָָָֹֹיד)

לעזב אֹותּה מּניחין ואין יהּודית ׁשהיא ְְֲִִִִֵֶַַַָֹלֹומר

אלהיה, ואל עּמּה אל ולׁשּוב יׂשראל ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹּתֹורת
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ידי על אביה לבית יׁשּלחּנה ׁשּלא לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹו

הּוא אבל עברה, עֹוברי ידי יסּיע ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָׁשּלּוחים,

אּולי ּכי ּתמצא, ּבאׁשר לגּור מּביתֹו ְֲִִִִֵֶֶַַָָָיֹוציאּנה

ותּנׂשא הּבחּורים אחרי ותל ּבארץ ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּתּׁשאר

אֹומר ׁשהּכתּוב ּכיון והּנה מהם. ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָלאחד

ּבּכסף ימּכרּנה ׁשּלא ּומזהיר לנפׁשּה ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיׁשּלחנה

צריכה ׁשאינּה נלמד ּכׁשפחה, ּבּה יתעּמר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹולא

איׁש אׁשת אֹותּה עׂשה הּכתּוב אבל ּגט, ֲִִֵֵֶֶַָָָָָמּמּנּו

יׁשּלחּנה אֹותּה יׂשנא וכאׁשר עּמֹו, ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָּבהיֹותּה

ֲַָּכאנּוסה:

ÔÎzÈÂיבעלּנה ׁשאם לֹומר הּכתּוב טעם ּכי ¿ƒ»≈ְִִִֶֶַַַַָָָ

אם אבל לאּׁשה, לֹו ּתהיה ּבּה ְְְְֲִִִֶַָָָֹויחּפץ

ּבּה, יחּפץ ולא עליו ערבה תהיה ולא ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹיבעלּנה

יׁשּלחּנה טו) יג (ש"ב ּתמר עם אמנֹון ְְְְְִִֶַַַָָָּכענין

אם ּכי הּזאת. ּבּבעילה ּתלּוי והּכל ְְְְִִִַַַַָָָֹֹלנפׁשּה,

עליה, ויבא ימים עּמֹו ּתעמד ּבעילתּה ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹאחרי

את יׂשנא אׁשר ּכאיׁש אֹותּה ויׂשנא יחזר ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָֹאם

יהּודית היא והּנה אׁשּתֹו, נעׂשית ּכבר ְְְְְֲִִִִִֵֵַָאׁשּתֹו,

ּבגט: ְְִֵֶֶָּומתּגרׁשת

.da ¯nÚ˙˙ ‡Ïּומכרֹו ּבֹו והתעּמר ּכמֹו …ƒ¿«≈»ְְְְִֶַָ

לׁשֹון אּונקלּוס ועׂשאֹו ז). כד ְְְְָָ(להלן

ּובגמרא טז) (תצא ּבספרי ורּבֹותינּו ְְְְְִִִֵַָָָסחֹורה.

והּנה ׁשּמּוׁש, לׁשֹון אֹותם יעׂשּו פה:) ְֲִִֵַָָ(סנהדרין

ּכׁשפחה ּבּה יׁשּתּמׁש ׁשּלא אזהרה לׁשֹון ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהּוא

לֹוקה: ּבּה נׁשּתּמׁש ואם ְְְִִֵֶַַָּכלל,

‰‡¯p‰Âּכי ּפׁשּוטֹו, לפי ˙˙nÚ¯ּבעיני ‡Ï ¿«ƒ¿∆ְְְִִֵַ…ƒ¿«≈

מּלׁשֹון תתאּמר, לא ּכמֹו ְְְִִֵַֹהּוא

וכן ד), צד (תהלים און ּפֹועלי ּכל ְְְֲִֵֵֶַָָיתאּמרּו

וכן יז), כו (להלן הּיֹום האמרּת ה' ְְֱֵֶֶַַָאת

ּבחּלּוף ו), סא (ישעיה ּתתיּמרּו ְְְִִִַָָּובכבֹודם

האמרּת ּוגדּלה, רֹוממּות וכּלם ּביֹו"ד. ְְְְֱֵֶֶַָָָָָֻֻהאל"ף

לאלהים, ל להיֹות אֹותֹו וגּדלּת רֹוממּת ְְְְְִִִֵַַַָָֹהּיֹום,

אֹות וגּדל רֹומם יח), כו (להלן הּיֹום ְְְֱִִֵֵֶַהאמיר

וכּלם סגּלה, לעם לֹו להיֹות העּמים ּכל ְְְְִִַַַָָָָֻֻעל

יאמר ו), יז (ישעיה אמיר ּבראׁש מן ְְְִִִַָֹֹנגזרּו

אדֹוניה אּתה להיֹות ּבּה ותתּגּדל ּתתרֹומם ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹלא

יקראּו וכן ּכׁשפחה, ּבּה ּולהׁשּתּמׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָלמכרּה

והאל"ף העי"ן וׁשּמּוׁש אמיר. האדֹון, ְְְְִִִִֶַַָָָָָָּבערבי

(איוב ׁשחת מרדת ּפדעהּו ּבּלׁשֹון, מרּגל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכאחד

יב (במדבר ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּפדאהּו, כד), ְְְִֵֵֶַָלג

(דהי"ב צעצּועים מעׂשה וכן ּפתע, ּבמּלת ְְֲֲִִֵֵֶַַַַד)

והּצפיעֹות הּצאצאים מן ּבאל"ף, ּכמֹו י), ְְְְֱִִִֶֶַַָָג

ּתרּגּום(ישעיה ּכי והּבנֹות, הּבנים כד), ְְִִַַַָָכב

עֹומדֹות חכמים, ּובּלׁשֹון ּכרבּיא. ְְְְֲִִִַָָֻּכרּובים

עֹורכי אדין, עדין ּבקיעין, ּבקיאין ְְְְִִִִִִֵָָאֹומדֹות,

עו:) (שבת וׁשנינּו אריס. עריס ארכי, ְְִִִִֵַַָָָָָהּדּינים

עז.) (שם ּבגמרא וׁשאלּו גמיעה, ּכדי ְְְְֲִֵַָָָָָָחלב

מעט נא הגמיאיני ותרצּו, ּגמיאה, אֹו ְְְְְְִִִִִֵַַָָָּגמיעה

אֹומרים כן ּפי על ואף יז), כד (בראשית ְְִִִֵַַַמים

מגּמע אבל ּופֹולט יגמע לא מגּמע, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹמּמּנּו

ּכלים ּבמּסכת ּובּמׁשנה קיא.). (שם ְְִִֵֵֶֶַַַָּובֹולע

ואין מרּדע, ּבמקֹום מרּדא ׁשנינּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּבתֹוספּתא

וכן הּללּו, אֹותּיֹות ׁשּתי ּבחּלּוף ּכלל ְְְְְִִִִֵֵַַַָמקּפידין

רּבים: ְִִַּבמקֹומֹות

È"L¯Âּכתב,da ¯nÚ˙˙ ‡Ïתׁשּתּמׁש לא ¿«ƒַָ…ƒ¿«≈»ְִֵַֹ

לעבֹודה קֹורין ּפרסי ּבלׁשֹון ְְֲִִִַַָָּבּה,

הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו עמירה, ְְֲִִִִֶֶַַַָָוׁשּמּוׁש

ּבירּוׁשלמי ראיתי ׁשּכן אמת, וזה זאת. ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָֹלמדּתי

אמר ּבפרק עמירא, טבא לפעלא צווחין ְְְֲֳִִֶֶַַַָָָָָָָּתּמן

ּכל ּובפרק ה"א) פ"ט (שבת עקיבא ְֲִִֶֶַָָרּבי

אף הּוא ּומרּגל ה"ו). פ"ג (ע"ז ְְִַַָָֻהּצלמים

ׁשּוׁשן, ּבמגּלת ׁשּכתּוב ּכמֹו ארּמי, ְְְֲִִִִֶַַַָּבלׁשֹון

ּדננוה עמירה ּכּלהֹון על ּדאּתּור מלּכא ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָֻוׁשדר

ּדכרמלא עּמּור ועל יּמא יד על ּדעמרין ּכל ְְְְְְְִַַַַַַַָָָָועל

ּכּלהֹון ּדנבּוכדנצר ּפתּגמא ואהפיכּו ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֻּודגלעד,

וכן מּניּה, תּדחלּון ולא דארעא ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָעמּוריא

יֹוׁשבי יּקראּו ההּוא ּבּספר רּבים ְְְִִִֵֵֶַַַָּבמקֹומֹות

לארץ הּנעבדים ּכלֹומר ארעא", "עּמּורי ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהארץ

על אּׁשּור מל ׁשּצּוה אֹו ּבּה. ְְְִִִֶֶֶַַַַָָוהּמׁשּתּמׁשין

הארץ" "עבּדי הּנקראים והם הּמלחמה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאנׁשי

אנׁשי הם ּבמלחמֹותיו לּמל הּנעבדים הם ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכי

ּכדרלעֹומר את עבדּו ּכלׁשֹון ּופרׁשיו, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָמלחמּתֹו

ו ד), יד (ירמיה(בראשית רּבים ּגֹוים בֹו עבדּו ְְִִַָ

ז): כז

.d˙ÈpÚ ¯L‡ ˙Áz(טז (תצא ּבספרי אמרּו ««¬∆ƒƒ»ְְְִִָ

מה והּוא יחידי. מעׂשה לאחר ְְְֲֲִִִֶַַַַאפּלּו

ׁשּמּתר סבּורים ׁשהם יג) (בפסוק ְְְִִֵֶֶֶַָֻּׁשהזּכרנּו

אל ׁשהביאּה מּיד ראׁשֹונה ּביאה עליה ִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹלבא

עליה מזהר הּוא ׁשעה ּומאֹותּה ּביתֹו, ְֵֵֶָָָָָָֻּתֹו

ּובמכירה: ְְִִִָּבעּמּור

.‰·e‰‡‰ Ôa ˙‡ ¯k·Ï ÏÎeÈ ‡Ï (ÊÈŒÊË)…«¿«≈∆∆»¬»
ּכּלם, וכן זה, יעׂשה ׁשּלא ְְֲֵֶֶֶַַָָָֹֻאזהרה

לא יז), יב (לעיל ּבׁשערי לאכל תּוכל ְֱִֶֶַָֹֹֹלא

טו), יז (לעיל נכרי איׁש עלי לתת ְִִֵֶַָָָתּוכל

והּטעם רׁשּו. ל לית ּבכּלם אּונקלּוס ְְְְְְֵַַַַָָָֻואמר

והּוא ּככה, לעׂשֹות לנפׁש יכלת תּתן ְְְְְֲִֵֶַַָָֹֹלא

ּבאזהרה: ְְִַַָָָמפליג

˙˙Ï ¯ÈkÈ ‰‡e�O‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡ Èk ÔÎÂ¿≈ƒ∆«¿…∆«¿»«ƒ»∆
,ÌÈ�L Èt BÏּפי ׁשּינחילּנּו עׂשה מצות ƒ¿«ƒְְֲִִִֵֶֶַַ

ּבנחלתֹו, לאחיו הּבכֹור את הּמׁשוה והּנה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים.

ׁשאין ּפי על ואף ועׂשה, תעׂשה ּבלא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַֹעֹובר

רצה לא אם ׁשּכן וכל ּבּדין, קּימים ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּדבריו

ּפׁשּוט ׁשהּוא וטען הּבכֹור ׁשהּוא ְְְִֶֶַַַָָלהֹודיע

הּבכֹור ׁשהּוא מּדעּתֹו מּבניו ּכאחד ְְְְְִִִִֶַַַַָָוהנחילֹו

ּבהן: ֵֶֶָׁשעֹובר

el‡Âהּכתּוב ׁשאמר ּומּמה מחּדׁשֹות. מצוֹות ¿≈ְְִִֶַַַָָָֻ

,"¯Îa‰ ‰‡e�O‰ Ô· È�t ÏÚ"לי יראה «¿≈∆«¿»«¿…ִֵֶָ

אּלא נֹוהג הּזה והּדין הּזאת הּמצוה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאין

אביו, ּבחּיי הּבכר מת אם אבל הּבכר. ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹֹּבחּיי

`vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ipy meil inei xeriy

(çé)ìB÷a òîL epðéà äøBîe øøBñ ïa Léàì äéäé-ék¦¦«§¤´§¦À¥µ¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©§¬
:íäéìà òîLé àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà̈¦−§´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−£¥¤«

i"yx£¯¯BÒ∑הּדר מן ממרים∑BÓe¯‰.סר לׁשֹון אביו, ּבדברי ‡˙B.מסרב e¯qÈÂ∑(עא ּבפני(סנהדרין ּבֹו מתרין ≈ִֶֶַָ∆ְְְְְִִִֵֵַָָ¿ƒ¿…ְְִִֵַ
ּבׂשרׁשלׁשה ּתרטימר ויאכל ׁשּיגנב עד חּיב אינֹו ּומֹורה סֹורר ּבן אֹותֹו. ׁשּנאמר:ּומלקין יין, לֹוג חצי ויׁשּתה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ונאמר וסֹובא", כג)"זֹולל ּבזֹוללי(משלי יין ּבסֹובאי ּתהי "אל למֹו": עב)ּבׂשר ׁשם(סנהדרין על נהרג ּומֹורה סֹורר ּובן . ְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּדרכים ּבפרׁשת ועֹומד מֹוצא, ואינֹו לּמּודֹו ּומבּקׁש אביו ממֹון ׁשּמכּלה סֹוף ּדעּתֹו: לסֹוף ּתֹורה הּגיעה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָסֹופֹו,

הּברּיֹות, את חּיבּומלסטם ימּות ואל זּכאי ימּות ּתֹורה: רמב"ן.אמרה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָ

(èé)Bøéò éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå Bnàå åéáà Bá eNôúå§¨¬§−¨¦´§¦®§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬¦−
:Bî÷î øòL-ìàå§¤©¬©§Ÿ«

(ë)òîL epðéà äøîe øøBñ äæ eðða Bøéò éð÷æ-ìà eøîàå§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬Ÿ¥−©
:àáñå ììBæ eðì÷a§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«

(àë)òøä zøòáe úîå íéðáàá Bøéò éLðà-ìk eäîâøeÂ§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬¨¨−
ñ :eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈŒÏÎÂ∑'ּומֹורה סֹורר ּבן ׁשהיה על נסקל 'ּפלֹוני ּדין: ּבבית הכרזה ׁשּצרי .מּכאן ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ß lel` 'h ipy mei ß

(áë)úéìúå úîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©¨−¤§¨®§¨¦¬¨
:õò-ìò BúàŸ−©¥«

i"yx£˙ÂÓŒËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ׁשּיצא סֹוף אּמֹו, אֹו אביו עליו חסים ׁשאם מּגיד הּפרׁשּיֹות, סמיכּות ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆ְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
וי רעה, ּדיןלתרּבּות ּבבית מיתה ויתחּיב עברֹות ıÚŒÏÚ.עבר B˙‡ ˙ÈÏ˙Â∑(מה הּנסקלין(סנהדרין ּכל אמרּו: רּבֹותינּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֹ¿»ƒ»…«≈ְְִִֵַַָָָ

ּבסקילהנתלין, ה' והּמבר ּתלּוי", אלהים קללת "ּכי רמב"ן.ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

È‰B˙ÈÏיח È¯Óe ÈËÒ ¯a ¯·‚Ï È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ¿««»≈»≈≈ƒ
ÔÙlÓe dn‡ ¯ÓÈÓÏe È‰e·‡ ¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó¿««¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ≈«¿»

:ÔB‰pÓ Ïa˜È ‡ÏÂ d˙È»≈¿»¿««ƒ¿

d˙Èיט Ôe˜tÈÂ dn‡Â È‰e·‡ da Ôe„ÁÈÂ¿∆¡≈¬ƒ¿ƒ≈¿«¿»≈
:d¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙ÏÂ dz¯˜ È·Ò Ì„˜Ï»√»»≈«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿≈

È¯Óeכ ÈËÒ ÔÈ„ ‡��a dz¯˜ È·ÒÏ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿¿»≈«¿≈¿»»≈»≈»≈
È·ÒÂ ¯Òa ÏÏÊ ‡�¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿««¿≈¿»»»≈¿«¿»≈

:¯ÓÁ¬«

eÓÈÂ˙כא ‡i�·‡a dz¯˜ È¯·b Ïk dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À≈»«¿≈«¿≈¿«¿«»ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÎÂ C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»¿»ƒ¿»≈

:ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬

ÏË˜˙ÈÂכב ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ¯·‚· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈ƒ¿««ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈
:‡·ÈÏˆ ÏÚ d˙È ·BÏˆ˙Â¿ƒ¿»≈«¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּקבר ּבכֹורתֹו חלק יֹורׁש ׁשהּוא ּפי על ְִֵֵֶֶֶֶַַַָאף

ואמר הּזקן רצה אם לבניו, הּדין מן ְְִִִִֵַַַָָָָָָּומֹוריׁשֹו

הּבכר ּבני ׁשל ּובניו ּבנכסי וכ ּכ ּבני ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹירׁשּו

ׁשהם ּכדר קּימין, ּדבריו ּבנכסי, וכ ּכ ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָיּטלּו

ו ּבכֹור. ׁשם ׁשאין ּבמקֹום אינּנּוקּימים כן ְְְִֵֵֵֶֶַָָָ

לאחר הּבכר הּכיר לא אם הּזה ּבּלאו ְְִִִֵֶַַַַַַֹֹעֹובר

על ּבחּייו, רק ּפני" "על מצאתי לא ּכי ְְִִֵַַַַָָָֹמֹותֹו.

ּתרח ּפני על ד), ג (במדבר אביהם אהרן ְְֲֲִֵֵֶֶַַַֹּפני

ּכּלם: וכן כח), יא ְֵָֻ(בראשית

.‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa (ÁÈ)רּבֹותינּו ּדעת על ≈≈∆ֵַַַַ

ּפטּור ׁשהּקטן קטן, אינֹו סח:) ֵֶַָָָָָ(סנהדרין

אבל הּמצוֹות, ּומּכל ׁשּבּתֹורה ענׁשים ְֲֳִִִִֶַַָָָָָמּכל

ׁשני עליו יׁש והּנה ׂשערֹות. ׁשּתי הּמביא ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָהּוא

ּוממרה ואּמֹו אביו מקלה ׁשהּוא האחד ְְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָענׁשין,

על עֹובר וסֹובא, זֹולל ׁשהּוא והּׁשני ְְִֵֵֵֵֶֶַַָּבהם,

ּתהיּו. קדֹוׁשים ב) יט (ויקרא ּׁשּנצטּוינּו ְְְִִִִֶַַמה

ּובֹו תעבדּו ואתֹו ה) יג (לעיל עֹוד ְְֱֲֶַַֹֹונאמר

ׁשּנצטּוינּו יג) ו (לעיל ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָתדּבקּון,

לא וסֹובא וזֹולל ּדרכינּו, ּבכל הּׁשם ְְְְֵֵֵֵַַַָָָֹלדעת

ה': ּדר ֵֶֶַידע

ÏÚÂׁשם ועל מות חטא עּתה ּבֹו אין הּכלל, ¿«ְְְֵֵֵֶַַַַָָ

רּבֹותינּו ׁשהזּכירּו ּכמֹו נּדֹון הּוא ְְִִִֵֶַסֹופֹו

טעם וזה עא.). eÚÓLÈ(סנהדרין Ï‡¯NÈ ÏÎÂ ְֶַַ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿

,e‡¯ÈÂליּסר אּלא חטאֹו, ּבגדל הּומת לא ּכי ¿ƒ»ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹ

לאחרים: ּתּקלה יהיה וׁשּלא הרּבים את ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבֹו

ÔÎÂימיתּו ּכאׁשר ּכן ׁשּיזהיר הּכתּוב ּדר ¿≈ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּתּקנה ּבמיתתם ׁשּתהיה ּכדי ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלגדר

יז (לעיל ממרא ּבזקן ּכן הזּכיר ּכי ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָלאחרים,

ראּוי ׁשּיהיה חטא ּבהֹוראתֹו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָיג)

הּתֹורה מן הּמחלקת להסיר הּוא רק ּבֹו, ְְִִֶַַַַָָָֹלמּות

יא): (בפסוק ׁשם ּפרׁשּתי ְֲִֵֶַַָּכאׁשר

ÔÎÂׁשּנהרגין כ), יט (לעיל זֹוממין ּבעדים ¿≈ְְֱִִִֵֶֶָ

יג (לעיל ּבמסית הזּכיר וכן הרגּו, ְְְְְִִִֵֵָֹולא

אף ּבלבד הרע ּבדּבּורֹו נהרג ׁשהּוא לפי ְְְֱִִִֶֶַַַָָיב),

ׁשמע ולא זרה עבֹודה הּנּסת עבד ׁשּלא ּפי ְֲִִֶַַַַַָָָָָֹֹעל

זֹו וגם הּנׁשארים. ליּסר מיתתֹו אבל ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָאליו,

אבי את ּכּבד מן מבארת אֹו מחּדׁשת. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻמצוה

ואביו אּמֹו ואיׁש יב) כ (שמות אּמ ְְְִִִִֶֶָואת

ג): יט (ויקרא ִָּתיראּו

.B˙‡ ˙ÈÏ˙Â (·Î)סנהדרין) רּבֹותינּו אמרּו ¿»ƒ»…ְֵַָ

ׁשּנאמר וזה נתלין. הּנסקלין ּכל ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָמה:)

,ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ Èk,מל ׁשל זלזּולֹו ƒƒ¿«¡…ƒ»ְִֶֶֶ

ויׂשראל ,מל ׁשל ּדיּוקנֹו ּבדמּות עׂשּוי ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשהאדם

לזה זה ּדֹומים אחים לׁשני מׁשל הם, ְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבניו

רׁש"י: לׁשֹון ִַָוכו',

ÏÎÂוהלכה הם, יחיד ּדברי נתלין הּנסקלים ¿»ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

אּלא נתלה ׁשאינֹו (שם) חכמים ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָּכדברי

טעם וזה זרה. עבֹודה והעֹובד Èkהמגּדף ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָƒ

,ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ּזה מה מּפני ׁשּיאמרּו ƒ¿«¡…ƒ»ְְִֵֶֶַֹ

עבֹודה ׁשעבד אֹו הּׁשם, את ׁשּבר מּפני ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתלּוי,

אֹות וכ וכ עבֹודה וכ ּבכ ּפלֹונית, ְְְְְֲִָָָָָָָזרה

יּקרא ּובעבֹודתּה ּבּה והּסּפּור ּבּה, ראה ְֲִִֵֵַַָָָָָָָּומֹופת

הזּכיר ּכאׁשר זלזּול לׁשֹון ׁשהּוא אֹו ְְְֲִִִֶֶַָָָקללה.

ב (מ"א נמרצת קללה קללני והּוא מן ְְְְִִִִֶֶַַָָָהרב,



מי `vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ipy meil inei xeriy

(çé)ìB÷a òîL epðéà äøBîe øøBñ ïa Léàì äéäé-ék¦¦«§¤´§¦À¥µ¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©§¬
:íäéìà òîLé àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà̈¦−§´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−£¥¤«

i"yx£¯¯BÒ∑הּדר מן ממרים∑BÓe¯‰.סר לׁשֹון אביו, ּבדברי ‡˙B.מסרב e¯qÈÂ∑(עא ּבפני(סנהדרין ּבֹו מתרין ≈ִֶֶַָ∆ְְְְְִִִֵֵַָָ¿ƒ¿…ְְִִֵַ
ּבׂשרׁשלׁשה ּתרטימר ויאכל ׁשּיגנב עד חּיב אינֹו ּומֹורה סֹורר ּבן אֹותֹו. ׁשּנאמר:ּומלקין יין, לֹוג חצי ויׁשּתה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ונאמר וסֹובא", כג)"זֹולל ּבזֹוללי(משלי יין ּבסֹובאי ּתהי "אל למֹו": עב)ּבׂשר ׁשם(סנהדרין על נהרג ּומֹורה סֹורר ּובן . ְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּדרכים ּבפרׁשת ועֹומד מֹוצא, ואינֹו לּמּודֹו ּומבּקׁש אביו ממֹון ׁשּמכּלה סֹוף ּדעּתֹו: לסֹוף ּתֹורה הּגיעה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָסֹופֹו,

הּברּיֹות, את חּיבּומלסטם ימּות ואל זּכאי ימּות ּתֹורה: רמב"ן.אמרה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָ

(èé)Bøéò éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå Bnàå åéáà Bá eNôúå§¨¬§−¨¦´§¦®§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬¦−
:Bî÷î øòL-ìàå§¤©¬©§Ÿ«

(ë)òîL epðéà äøîe øøBñ äæ eðða Bøéò éð÷æ-ìà eøîàå§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬Ÿ¥−©
:àáñå ììBæ eðì÷a§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«

(àë)òøä zøòáe úîå íéðáàá Bøéò éLðà-ìk eäîâøeÂ§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬¨¨−
ñ :eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈŒÏÎÂ∑'ּומֹורה סֹורר ּבן ׁשהיה על נסקל 'ּפלֹוני ּדין: ּבבית הכרזה ׁשּצרי .מּכאן ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ß lel` 'h ipy mei ß

(áë)úéìúå úîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©¨−¤§¨®§¨¦¬¨
:õò-ìò BúàŸ−©¥«

i"yx£˙ÂÓŒËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ׁשּיצא סֹוף אּמֹו, אֹו אביו עליו חסים ׁשאם מּגיד הּפרׁשּיֹות, סמיכּות ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆ְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
וי רעה, ּדיןלתרּבּות ּבבית מיתה ויתחּיב עברֹות ıÚŒÏÚ.עבר B˙‡ ˙ÈÏ˙Â∑(מה הּנסקלין(סנהדרין ּכל אמרּו: רּבֹותינּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֹ¿»ƒ»…«≈ְְִִֵַַָָָ

ּבסקילהנתלין, ה' והּמבר ּתלּוי", אלהים קללת "ּכי רמב"ן.ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

È‰B˙ÈÏיח È¯Óe ÈËÒ ¯a ¯·‚Ï È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ¿««»≈»≈≈ƒ
ÔÙlÓe dn‡ ¯ÓÈÓÏe È‰e·‡ ¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó¿««¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ≈«¿»

:ÔB‰pÓ Ïa˜È ‡ÏÂ d˙È»≈¿»¿««ƒ¿

d˙Èיט Ôe˜tÈÂ dn‡Â È‰e·‡ da Ôe„ÁÈÂ¿∆¡≈¬ƒ¿ƒ≈¿«¿»≈
:d¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙ÏÂ dz¯˜ È·Ò Ì„˜Ï»√»»≈«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿≈

È¯Óeכ ÈËÒ ÔÈ„ ‡��a dz¯˜ È·ÒÏ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿¿»≈«¿≈¿»»≈»≈»≈
È·ÒÂ ¯Òa ÏÏÊ ‡�¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿««¿≈¿»»»≈¿«¿»≈

:¯ÓÁ¬«

eÓÈÂ˙כא ‡i�·‡a dz¯˜ È¯·b Ïk dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À≈»«¿≈«¿≈¿«¿«»ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÎÂ C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»¿»ƒ¿»≈

:ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬

ÏË˜˙ÈÂכב ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ¯·‚· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈ƒ¿««ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈
:‡·ÈÏˆ ÏÚ d˙È ·BÏˆ˙Â¿ƒ¿»≈«¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּקבר ּבכֹורתֹו חלק יֹורׁש ׁשהּוא ּפי על ְִֵֵֶֶֶֶַַַָאף

ואמר הּזקן רצה אם לבניו, הּדין מן ְְִִִִֵַַַָָָָָָּומֹוריׁשֹו

הּבכר ּבני ׁשל ּובניו ּבנכסי וכ ּכ ּבני ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹירׁשּו

ׁשהם ּכדר קּימין, ּדבריו ּבנכסי, וכ ּכ ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָיּטלּו

ו ּבכֹור. ׁשם ׁשאין ּבמקֹום אינּנּוקּימים כן ְְְִֵֵֵֶֶַָָָ

לאחר הּבכר הּכיר לא אם הּזה ּבּלאו ְְִִִֵֶַַַַַַֹֹעֹובר

על ּבחּייו, רק ּפני" "על מצאתי לא ּכי ְְִִֵַַַַָָָֹמֹותֹו.

ּתרח ּפני על ד), ג (במדבר אביהם אהרן ְְֲֲִֵֵֶֶַַַֹּפני

ּכּלם: וכן כח), יא ְֵָֻ(בראשית

.‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa (ÁÈ)רּבֹותינּו ּדעת על ≈≈∆ֵַַַַ

ּפטּור ׁשהּקטן קטן, אינֹו סח:) ֵֶַָָָָָ(סנהדרין

אבל הּמצוֹות, ּומּכל ׁשּבּתֹורה ענׁשים ְֲֳִִִִֶַַָָָָָמּכל

ׁשני עליו יׁש והּנה ׂשערֹות. ׁשּתי הּמביא ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָהּוא

ּוממרה ואּמֹו אביו מקלה ׁשהּוא האחד ְְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָענׁשין,

על עֹובר וסֹובא, זֹולל ׁשהּוא והּׁשני ְְִֵֵֵֵֶֶַַָּבהם,

ּתהיּו. קדֹוׁשים ב) יט (ויקרא ּׁשּנצטּוינּו ְְְִִִִֶַַמה

ּובֹו תעבדּו ואתֹו ה) יג (לעיל עֹוד ְְֱֲֶַַֹֹונאמר

ׁשּנצטּוינּו יג) ו (לעיל ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָתדּבקּון,

לא וסֹובא וזֹולל ּדרכינּו, ּבכל הּׁשם ְְְְֵֵֵֵַַַָָָֹלדעת

ה': ּדר ֵֶֶַידע

ÏÚÂׁשם ועל מות חטא עּתה ּבֹו אין הּכלל, ¿«ְְְֵֵֵֶַַַַָָ

רּבֹותינּו ׁשהזּכירּו ּכמֹו נּדֹון הּוא ְְִִִֵֶַסֹופֹו

טעם וזה עא.). eÚÓLÈ(סנהדרין Ï‡¯NÈ ÏÎÂ ְֶַַ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿

,e‡¯ÈÂליּסר אּלא חטאֹו, ּבגדל הּומת לא ּכי ¿ƒ»ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹ

לאחרים: ּתּקלה יהיה וׁשּלא הרּבים את ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבֹו

ÔÎÂימיתּו ּכאׁשר ּכן ׁשּיזהיר הּכתּוב ּדר ¿≈ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּתּקנה ּבמיתתם ׁשּתהיה ּכדי ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלגדר

יז (לעיל ממרא ּבזקן ּכן הזּכיר ּכי ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָלאחרים,

ראּוי ׁשּיהיה חטא ּבהֹוראתֹו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָיג)

הּתֹורה מן הּמחלקת להסיר הּוא רק ּבֹו, ְְִִֶַַַַָָָֹלמּות

יא): (בפסוק ׁשם ּפרׁשּתי ְֲִֵֶַַָּכאׁשר

ÔÎÂׁשּנהרגין כ), יט (לעיל זֹוממין ּבעדים ¿≈ְְֱִִִֵֶֶָ

יג (לעיל ּבמסית הזּכיר וכן הרגּו, ְְְְְִִִֵֵָֹולא

אף ּבלבד הרע ּבדּבּורֹו נהרג ׁשהּוא לפי ְְְֱִִִֶֶַַַָָיב),

ׁשמע ולא זרה עבֹודה הּנּסת עבד ׁשּלא ּפי ְֲִִֶַַַַַָָָָָֹֹעל

זֹו וגם הּנׁשארים. ליּסר מיתתֹו אבל ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָאליו,

אבי את ּכּבד מן מבארת אֹו מחּדׁשת. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻמצוה

ואביו אּמֹו ואיׁש יב) כ (שמות אּמ ְְְִִִִֶֶָואת

ג): יט (ויקרא ִָּתיראּו

.B˙‡ ˙ÈÏ˙Â (·Î)סנהדרין) רּבֹותינּו אמרּו ¿»ƒ»…ְֵַָ

ׁשּנאמר וזה נתלין. הּנסקלין ּכל ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָמה:)

,ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ Èk,מל ׁשל זלזּולֹו ƒƒ¿«¡…ƒ»ְִֶֶֶ

ויׂשראל ,מל ׁשל ּדיּוקנֹו ּבדמּות עׂשּוי ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשהאדם

לזה זה ּדֹומים אחים לׁשני מׁשל הם, ְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבניו

רׁש"י: לׁשֹון ִַָוכו',

ÏÎÂוהלכה הם, יחיד ּדברי נתלין הּנסקלים ¿»ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

אּלא נתלה ׁשאינֹו (שם) חכמים ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָּכדברי

טעם וזה זרה. עבֹודה והעֹובד Èkהמגּדף ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָƒ

,ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ּזה מה מּפני ׁשּיאמרּו ƒ¿«¡…ƒ»ְְִֵֶֶַֹ

עבֹודה ׁשעבד אֹו הּׁשם, את ׁשּבר מּפני ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתלּוי,

אֹות וכ וכ עבֹודה וכ ּבכ ּפלֹונית, ְְְְְֲִָָָָָָָזרה

יּקרא ּובעבֹודתּה ּבּה והּסּפּור ּבּה, ראה ְֲִִֵֵַַָָָָָָָּומֹופת

הזּכיר ּכאׁשר זלזּול לׁשֹון ׁשהּוא אֹו ְְְֲִִִֶֶַָָָקללה.

ב (מ"א נמרצת קללה קללני והּוא מן ְְְְִִִִֶֶַַָָָהרב,



vzÎik`מב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ipy meil inei xeriy

(âë)íBia epøa÷z øBá÷-ék õòä-ìò Búìáð ïéìú-àì«Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À¦«¨³¦§§¤¸Æ©´
Eúîãà-úà ànèú àìå éeìz íéäìà úìì÷-ék àeää©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ§©¥Æ¤©§¨´§½

éäìà ýåýé øLàñ :äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ŒÈk∑,ּבניו הם ויׂשראל ּדיֹוקנֹו, ּבדמּות עׂשּוי ׁשאדם הּוא, מל ׁשל לׁשניזלזּולֹו מׁשל ƒƒ¿«¡…ƒ»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

'הּׂשר אֹומר: אֹותֹו הרֹואה ּכל ונתלה, ללסטּיּות נתּפס ואחד ׂשר נעׂשה אחד לזה, זה ּדֹומין ׁשהיּו ּתאֹומים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאחים
ּכמֹו: וזלזּול, הקל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, קללה ּכל ב)ּתלּוי'. נמרצת"והּוא(מ"א קללה ."קללני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

áë(à)éçà øBL-úà äàøú-àìíéçcð BéN-úà Bà E «Ÿ¦§¤Á¤¸¨¦¹³¤¥Æ¦¨¦½
éçàì íáéLz áLä íäî zîlòúäå:E §¦§©©§¨−¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«

i"yx£zÓlÚ˙‰Â∑רֹואהּו אינֹו ּכאּלּו עין zÓlÚ˙‰Â.ּכֹובׁש ‰‡¯˙Œ‡Ï∑אֹותֹו ּתראה זהּולא מּמּנּו, ׁשּתתעּלם ¿ƒ¿««¿»ְִִֵֵֵַ…ƒ¿∆¿ƒ¿««¿»ְְִִִֵֶֶֶֶַֹ
ל)ּפׁשּוטֹו. ׁשאּתה(ב"מ ּפעמים אמרּו: וכּו'ורּבֹותינּו רמב"ן.מתעּלם ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

(á)éçà áBø÷ àì-íàåéìà EBzôñàå Bzòãé àìå E §¦¸Ÿ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ
éçà Løc ãò Enò äéäå Eúéa CBz-ìàBúáLäå Búà E ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´§³¨¦̧ÆŸ½©«£¥«Ÿ−

:Bì«
i"yx£EÈÁ‡ L¯c „Ú∑(כז דרׁשהּו(ב"מ אּלא ׁשּידרׁשהּו? קדם לֹו ׁשּיּתנהּו ּבלבב ּתעלה רּמאיוכי יהא B˙·L‰Â.ׁשּלא «¿…»ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ«¬≈…
BÏ∑יעׂשה ואֹוכל, ׁשעֹוׂשה ּדבר ּכל אמרּו: מּכאן מּמּנּו. ותתּבעם ּדמיו ּכדי ּבבית יאכל ׁשּלא הׁשבה, ּבֹו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּתהא

ואֹוכל, עֹוׂשה וׁשאינֹו .יּמכרויאכל, ְְְִֵֵֵֶֶַָֹ

a˜Ó¯כג È¯‡ ‡·ÈÏˆ ÏÚ dzÏ·� ˙È·˙ ‡Ï»¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¬≈ƒ¿«
ÈÈ Ì„˜ ·Ác ÏÚ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa dp¯a˜zƒ¿¿ƒ≈¿»«¬≈«¿»√»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ ˙È ·‡Ò˙ ‡ÏÂ ·ÏËˆ‡ƒ¿¿«¿»¿»≈»«¿»ƒ¿»¡»»

:‡�ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»

‡d¯nא ˙È B‡ CeÁ‡„ ‡¯Bz ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»»¿»»ƒ¿≈
Ôep·È˙˙ ‡·˙‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ÔÚËc¿»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»»»¿≈ƒ

:CeÁ‡Ï¿»

dÏב zÚ„È ‡ÏÂ C˙ÂÏ CeÁ‡ ·¯˜ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»»≈¬¿»»¿»¿««¿≈
Úa˙Èc „Ú CnÚ È‰ÈÂ C˙È· B‚Ï dpL�Î˙Â¿«¿¿ƒ≈¿≈»ƒ≈ƒ»«¿ƒ¿«

:dÏ dp·È˙˙Â d˙È CeÁ‡¬»≈¿»≈ƒ≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבֹוזים. יג), ג (ש"א ּבניו להם מקללים ּכי ְְִִִֶַָָָח),

סֹוד, לֹו יׁש הּתאֹומים האחים ּבׁשני ְְְִִִֵֵַַַָָָוהּמׁשל

ּבנים ׁשּנקראּו ּביׂשראל הרב חׁשב ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאינּנּו

ַָלּמקֹום:

ÏÚÂחטא ּבאיׁש יהיה ּכי יאמר הּפׁשט ּדר ¿«ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

על ולתלֹותֹו עליו להמיתֹו ׁשראּוי ְְֲִִֶַַָָָָּגדֹול

כן ּפי על אף חטאֹו, לגדל �·B˙Ïעץ ÔÈÏ˙ ‡Ï ְְִֵֵֶֶַַֹ…»ƒƒ¿»

,ıÚ‰ ÏÚוהמקּולל האדם מּכל הארּור ּכי «»≈ְְִִַָָָָָָָ

מיתה הּמיתֹות ּבכל אין הּתלּוי, הּוא ְִִֵֶַַָָָָּבהם

הארץ ׁשּנטּמא ראּוי ואין ּכמֹוה. ּובזּויה ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻמנּולת

ׁשם ּכי הּקדֹוׁשה, ּבארץ האלהים קללת ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָֹותהיה

צּוה ולכן העֹולם. עד חּיים הּברכה את ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָצּוה

כז): י (יהושע העצים מעל וּיֹורידּום ְִִֵֵַַַָֻיהֹוׁשע

ÏÚÂש"ב) הּמּוקעים ׁשאּול ּבבני הענין ּדעּתי ¿«ְְְִִִִֵַַָָָָ

ּדין ּבבית ּתלּויים היּו ׁשּלא מּפני ְְְִִִֵֵֶָֹכא),

ּדוד אבל ּכלל, יׂשראל מּיד ולא יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשל

והם ּכרצֹונם ּבהם לעׂשֹות לּגבעֹונים ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָנתנם

נקמתם לפרסם לקברם רצּו ולא הֹוקיעּום, ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹאׁשר

נּת וכאׁשר וייראּו. יׁשמעּו והּנׁשארים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָמהם

ׁשּנמחל ּדוד ידע אז הּׁשמים מן מים ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָעליהם

את ה' פקד ּכי לארץ אלהים ונעּתר ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹעונם,

וקברּו צּוה ואז הרעב, וּיכלה ּבּמטר ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָהארץ

לחּיּובֹו לא הּמלכּות, לכבֹוד אבֹותם עם ְְְֲִִִַַָָֹאֹותם

אנחנּו נטּמא ׁשּלא אּלא נצטּוינּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּכלל,

לא ה' והּנה אֹותֹו. ׁשּנתלה ּבמי הארץ ְְְִִִֵֶֶֶֶָָֹאת

אֹוהב ה' ּכי להֹודיע מּיד, ּבתלּיתם עונם ְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹרצה

עט.): (יבמות רּבֹותינּו ּכדברי ְְִִֵֵֵַּגרים

Èa¯Âאלהים ּכי הּפׁשט ּדר על אמר אברהם ¿«ƒְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹ

קרֹוב מקֹום אל ּתבֹוא והּקללה ְְֵֶַָָָָָּפֹועל,

ּכן על ּבּנפׁש, מּודּבק סֹוד לֹו ויׁש ְְֵֵֵֶֶַַַָָמהּתלּוי,

:אדמת את תטּמא ְְְֵֶַַָֹלא

‰p‰Âתעׂשה ּבלא עֹובר העץ על ּתלּוי הּמּלין ¿ƒ≈ְֲִֵֵֶַַַַָָֹ

ּדרׁשּו מו.) (סנהדרין ורּבֹותינּו ְְֲֵֵַַָועׂשה,

מה לכבֹודֹו, ׁשלא מתֹו את הּמּלין ּבכל ְְִִֵֵֶֶַַַָֹּכן

נּוּול: ׁשהּוא ּכל אף נּוּול ׁשהּוא ִִֵֶֶַָעץ

‰p‰Â,לדעּתם,ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ Èkלֹומר ¿ƒ≈ְְַָƒƒ¿«¡…ƒ»ַ

לגדל לנוולֹו ראּוי ׁשּזה ּפי על ְְְִֶֶֶַַַָֹאף

כן, תעׂשה לא ÈeÏz.חטאֹו, ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ Èk ְֲֵֶֶַֹƒƒ¿«¡…ƒ»

הּמּלין ּכל יהיה אחין, ׁשני ׁשל הּמׁשל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָועל

אברהם רּבי ׁשהזּכיר הּקללה וכן הּזה. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּבּטעם

מת, ׁשם יהיה אׁשר ּבית ּבכל יהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָמּמּנה,

אׁשר וכל האהל אל הּבא ּכל יטמא ּכן ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹועל

יד): יט (במדבר ֶָֹּבאהל

.E˙Ó„‡ ˙‡ ‡nË˙ ‡ÏÂרּבֹותינּו ּדעת על ¿…¿«≈∆«¿»¿ֵַַַַ

תטּמא ׁשּלא ּבעבּור ּבלבד, טעם ְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹאינּנּו

לארץ, ּבחּוצה מּתר יהיה ּכן ׁשאם ,אדמת ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻאת

אֹו הּתלּוי הּמּלין והּנה ׁשני. לאו הּוא ְֲִִִֵֵַַַַָָאבל

ועׂשה, לאוין ּבׁשני עֹובר ּבארץ הּמת ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָאפּלּו

ׁשהּוא אחד, תעׂשה ולא ּבעׂשה לארץ ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹּובחּוצה

ּפרׁשּתי: ּכאׁשר הּתלּוי, מן ְֲִִֵֵֶַַַָָלמד

ÔÓe,ּביֹומן ּכנען מלכי יהֹוׁשע קבר הּזה הּלאו ƒְְְְֵֶַַַַַַַַָָֻ

ׁשהזּכירּו הּקללה ּבתלּיתן ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָאף

היה אבל זרה, עבֹודה ועֹובד ּבמגּדף ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָרּבֹותינּו

לקללת ׁשחׁשׁש אֹו הארץ, טמאת מּׁשּום ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻּבהם

ּכאׁשר האחים, ׁשני ׁשל הּמׁשל מן ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹאלהים

ְִֵַּפרׁשּתי:

˙‡ B‡ EÈÁ‡ ¯BL ˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï (‡)…ƒ¿∆∆»ƒ∆
.ÌÈÁc� BÈNׁשאמר מבארת, מצוה זֹו ≈ƒ»ƒְְִֶֶֶַָָֹ

אֹויב ׁשֹור תפּגע ּכי ד) כג (שמות ְְִִִַַָּבּתֹורה

והֹוסיף לֹו, ּתׁשיבּנּו הׁשב ּתֹועה חמֹורֹו ְְֲִִֵֶֶָאֹו

לאמר ׁשּתעה"�ÌÈÁc",ּבכאן "ּתֹועה" ּכי ְֵָֹƒ»ƒִֶֶָָ

ּגדֹול, עמל ּבלא הּדר להּטֹותֹו ויכֹול ְְְְִֶֶַַַָָָָֹמּדרּכֹו

והרחיקּו. מּמּנּו ׁשּברחּו "נּדחים" הזּכיר ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָועּתה

ּבכאן ּבאר ּולכ ּכאבד, ׁשהּוא "ׂשה" ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָוהזּכיר

BzÙÒ‡Â BzÚ„È ‡ÏÂ EÈÏ‡ EÈÁ‡ ·B¯˜ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»»ƒ≈∆¿…¿«¿«¬«¿

.E˙Èa CBz Ï‡ואמר,B¯BÓÁÏ ‰NÚz ÔÎÂ ∆≈∆ְַָ¿≈«¬∆«¬

טמאה: ּבהמה ְְֵֵֶָָׁשהּוא

,B˙ÏÓNÏ ‰NÚz ÔÎÂהּׂשמלה ׁשאין ּפי על אף ¿≈«¬∆¿ƒ¿»ְִִֵֶַַַָ

ואין החּיים ּכבעלי ּבעליה על ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָחביבה

ׁשּימּותּו, ׁשאפׁשר ּכבהם מצּוי ּבּה ÔÎÂההפסד ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָ¿≈

,EÈÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ ‰NÚzאף ביתֹו ּכלי מּכל «¬∆¿»¬≈«»ƒְִֵֵַָ

ּבּה: יכּסה אׁשר ּכׂשמלתֹו חביבין ׁשאינן ּפי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָעל

ÏÚÂהֹוסיף ל.) ב"מ מה, (ספרי רּבֹותינּו מדרׁש ¿«ְִִֵַַ

ּכגֹון רּבים, ּדברים ּבכאן zÓlÚ˙‰Â,עֹוד ְְְִִַָָ¿ƒ¿««¿»

מתעּלם, ׁשאּתה מאה‰L·,פעמים אפּלּו ְְִִֵֶַַָָ»≈ֲִֵָ

לא.), (ב"מ לגּנתֹוÌ·ÈLz,ּפעמים אפּלּו ְִָ¿ƒ≈ְֲִִָ

ּודברים ּבסימנים, והחזרּה (שם), ְְְְְְִִִֵֶָָָָֻּולחרבתֹו

ּבּפרׁשה: נדרׁשים ְֲִִִֵַָָָָאחרים
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ידעּתֹו ולא אליָך אחיָך קרֹוב לא ב)ואם אם(כב, אפילּו הּנה ּכדבעי, מתנהג ׁשאינֹו רּוחנית, אבדה ליהּודי ׁשּנאבד ׁשרֹואה מי ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשּיתּקן ּכלֹומר, אבדתֹו, את וידרׁש ׁשּיבֹוא עד לֹו לעזר יׁש אּלא זֹו, מאבדה להתעּלם אסּור - מּכירֹו ואינֹו מּמּנּו רחֹוק זה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹיהּודי

מעֹולם. ראּו ׁשּלא ליהּודי אפילּו יׂשראל, אהבת על הּנפׁש את למסר ׁשּיׁש טֹוב, ׁשם הּבעל ּתֹורת ּדרְך ועל הנהגתֹו. רמב"ןאת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

(â)äNòz ïëå BúìîNì äNòz ïëå Bøîçì äNòz ïëå§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧©«£¤¹
éçà úãáà-ìëìàì dúàöîe epnî ãáàz-øLà E §¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−§¨¨®¬Ÿ

ñ :ílòúäì ìëeú©−§¦§©¥«
i"yx£ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï∑אֹותֹו רֹואה אינ ּכאּלּו עינ .לכּבׁש …«¿ƒ¿«≈ְְְְִִֵֵֶֹ

(ã)éçà øBîç-úà äàøú-àìCøca íéìôð BøBL Bà E «Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´©¤½¤
ñ :Bnò íé÷z í÷ä íäî zîlòúäå§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«

i"yx£ÌÈ˜z Ì˜‰∑(לב מעליו(ב"מ ׁשּנפל מּׂשאֹו להטעין טעינה, ואמר:∑BnÚ.זֹו לֹו ויׁשב הל אם אבל ּבעליו, עם »≈»ƒְְְִִֵֶַַַָָָָָƒְְְֲִִַַַָָָָָָ
ּפטּור טען", לטעֹון רצית אם מצוה, ועלי רמב"ן.'הֹואיל ְְְְִִִִִֶָָָָָֹ

(ä)úìîN øáb Laìé-àìå äMà-ìò øáâ-éìë äéäé-àìŸ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤¦§©´
éäìà ýåýé úáòBú ék äMàô :älà äNò-ìk E ¦¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥¥«¤

i"yx£‰M‡ŒÏÚ ¯·‚ŒÈÏÎ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑(פ"א נזיר לׁשם(ספרי. אּלא זֹו ׁשאין האנׁשים, ּבין ׁשּתל ּכדי לאיׁש, ּדֹומה ׁשּתהא …ƒ¿∆¿ƒ∆∆«ƒ»ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
‡M‰.נאּוף ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈŒ‡ÏÂ∑.הּנׁשים ּבין ליׁשב ׁשלליל וׂשער הערוה ׂשער יׂשיר ׁשּלא אחר: ּדבר ִ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּׁשחי ˙ÚB·˙.ּבית Èk∑אס ּתֹועבהלא לידי הּמביא לבּוׁש אּלא ּתֹורה .רה ִֵֶַƒ¬«ְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

(å)øBtö-ï÷ àøwé ék|éðôìõò-ìëa Cøca E|Bà ¦´¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´
-ìò úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìò©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ©
:íéðaä-ìò íàä çwú-àì íéöéaä-ìò Bà íéçøôàä̈«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−©©¨¦«

i"yx£‡¯wÈ Èk∑לּמזּמן ‰‡Ì.ּפרט Áw˙Œ‡Ï∑(קמ ּבניהּבעֹודּה(חולין רמב"ן.על ƒƒ»≈ְְַָָֻ…ƒ«»≈ְֶַָָָ

ÔÎÂג d˙eÒÎÏ „aÚz ÔÎÂ d¯ÓÁÏ „aÚz ÔÎÂ¿≈«¿≈«¬»≈¿≈«¿≈ƒ¿≈¿≈
dpÓ „·È˙ Èc CeÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ „aÚz«¿≈¿»¬≈«¬ƒ≈«ƒ≈

:‰‡qk˙‡Ï eL¯ CÏ ˙ÈÏ dpÁkL˙Â¿«¿¿ƒ«≈»¿¿ƒ¿«»»

¯ÔÓד d¯B˙ B‡ CeÁ‡„ ‡¯ÓÁ ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»¬»»¿»≈»»
:dnÚ ÌÈ˜˙ ‡Ó˜‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬»»¿ƒƒ≈

ÏÂ‡ה ‡˙z‡ ÏÚ ¯·‚c ÔÈÊ Ôew˙ È‰È ‡Ï»¿≈ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»¿»
ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ ‡˙z‡ È�ew˙a ¯·b Ôw˙È¿««¿«¿ƒ≈ƒ¿»¬≈¿»»√»¿»

:ÔÈl‡ „·Ú Ïk C‰Ï‡¡»»»»≈ƒ≈

ÏÎaו ‡Á¯‡a CÓ„˜ ‡¯tˆ„ ‡p˜ Ú¯ÚÈ È‡≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»√»»¿»¿»¿»
‡Ó‡Â ÔÈÚ· B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ƒ»««¿»∆¿…ƒ≈ƒ¿ƒ»
·q˙ ‡Ï ÔÈÚa ÏÚ B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ÏÚ ‡Ú·¿̄≈»«∆¿…ƒ«≈ƒ»ƒ«

:‡i�a ÏÚ ‡n‡ƒ»«¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.EÈÏ‡ EÈÁ‡ ·B¯˜ ‡Ï Ì‡Â ׁשאינֹו(·) ¿ƒ…»»ƒ≈∆ֵֶ

אל ללכת מתחּיב אינ ּכי ,אצל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָקרֹוב

אֹו אליו, להׁשיבּה האבדה עם אחרת ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָארץ

אין מז) (תצא ּובספרי ּכלל. אֹותֹו ידעּת ְְְְִִֵֶַָָָֹׁשּלא

רחֹוק קרֹוב, אּלא לֹומרלי ּתלמּוד ÏÂ‡מּנין, ְִִִֶַַַָָָ¿…

.BzÚ„Èאחי קרֹוב לא ואם יאמר ּכן ואם ¿«¿ְְִִִֵַָָֹֹ

יהיה ותדעּנּו, עליו ׁשּתׁשאל ּבעיר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאלי

אֹותֹו: אחי ּדרׁש עד ְְִִַָעּמ

עליה(„) להזהיר הטעינה ּבמצות ְְְְְְִִִִֶַַַָָָוהֹוסיף

(שמות אמר ּבּתֹורה ּכי תעׂשה, לא ְְֲִִֶַַַַָָֹּבמצות

הֹוסיף ועֹוד עׂשה. מצות עּמֹו, ּתעזב עזב ה) ְְֲֲִִִֵַַָֹֹכג

,"C¯ca ÌÈÏÙB�"ּתחת "רֹובץ אמר ׁשם ּכי ¿ƒ«∆∆ִֵַַַָָ

לטען ׁשּדרּכֹו החמֹור רק ׁשם הזּכיר ולא ְְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹמּׂשאֹו",

ּבכאן ואמר ּתחּתיו. וירּבץ ּגדֹול "‡EÈÁ"מּׂשֹוי ְְְְְְִַַַַָָָָ»ƒ

ּכן עּמֹו ּתעׂשה לאמר ,"ו"ׂשֹונא "אֹויב" ְְְֲֲִִֵֵֶַַָֹוׁשם

הּׂשנאה: ותׁשּכח האחוה ְְְְֲִִַַַָָָֹּוזכר

.EÈ�ÙÏ ¯Btˆ Ô˜ ‡¯wÈ Èk (Â)מצוה זֹו ּגם ƒƒ»≈«ƒ¿»∆ְִַָ

ּביֹום תׁשחטּו לא ּבנֹו ואת אֹותֹו מן ְְְְְֲִִֶֶֶֹֹמבארת

ּבׁשניהם הּטעם ּכי כח). כב (ויקרא ְִִֵֶֶַַַָאחד

אֹו נרחם, ולא אכזרי לב לנּו היֹות ְְְְְֱִִִֵֵַַָָֹלבלּתי

הּמין לעקר הׁשחתה לעׂשֹות הּכתּוב יּתיר ְֲֲִִֶַַַַַַָָָֹֹׁשּלא

והּנה ההּוא, ּבּמין הּׁשחיטה ׁשהּתיר ּפי על ְְִִִִִִֵֶַַַַַָאף

אֹותם לֹוקח אֹו אחד ּביֹום והּבנים האם ְְִֵֵֵֶַַַָָָָההֹורג

הּמין יכרית ּכאּלּו לעּוף, ּדרֹור להם ְְְְִִִִֶַַָָּבהיֹות

ַההּוא:

·˙ÎÂטעם ּכי מח) (ג הּנבֹוכים ּבמֹורה הרב ¿»«ְְִִֶַַַַָ

לא ּבנֹו ואת אֹותֹו וטעם הּקן ְְְִֶַַַַַֹׁשּלּוח

יׁשחט ׁשּלא להזהיר ּכדי אחד, ּביֹום ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹתׁשחטּו

גדֹולה ּדאגה לּבהמֹות יׁש ּכי האם, ּבעיני ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָהּבן

לדאגת האדם ּדאגת ּבין הפרׁש ואין ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבזה,

וחּנֹותּה האם אהבת ּכי ּבניהם, על ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָהּבהמֹות

והּדּבּור הּׂשכל אחרי נמׁש אינּנּו בטנּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלבני

המצּויה הּמחׁשבה ּכח מּפעּלת הּוא ְְֲֲִַַַַַָָָָֹֻאבל

ּכן, ואם ּבאדם. מצּויה היא ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבּבהמֹות

ּבבנֹו רק ּבנֹו ואת ּבאֹותֹו האּסּור עּקר ְְְְִִִֵֶַַָאין

ּבעבּור נכֹון, ויֹותר הרחקה. הּכל אבל ְְְֲֲֵַַַָָָָֹואֹותֹו,

נתאכזר: ְְִֵֶַֹׁשּלא

¯Ó‡Âהחכמים מּמאמר עלי ּתׁשיב ואל הרב ¿»«ְֲֲִִִַַַַַַָָָָ

יּגיעּו צּפֹור קן על האֹומר לג:) ִִֵַַַָ(ברכות

מי סברת סברֹות, מׁשּתי אחת זֹו ּכי ,ְְְֲִִִֵֶַַַַָָרחמי

הּבֹורא, חפץ אּלא לּמצוֹות טעם אין ּכי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּיראה

ּבכל ׁשּיהיה הּׁשנּיה ּבּסברא מחזיקים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָואנחנּו

ּׁשּמצא מה עֹוד עליו והקׁשה טעם. ְְְִֶַַַַָָָָָֻהּמצוֹות

לֹו איכּפת מה וכי א) (מד רּבא ְְְִִִִֵַַַָּבבראׁשית

מ ׁשֹוחט ּבין הּוא ּברּו הּצּוארלהּקדֹוׁש ן ְִֵֵַַַָָָ

אּלא הּמצוֹות נּתנּו לא הא הערף, מן ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹלׁשֹוחט

ה) ל (משלי ׁשּנאמר הּברּיֹות, את ּבהם ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָלצרף

צרּופה: אלֹוּה אמרת ְְֱִַַָָּכל

‰ÊÂלהם ׁשּיׁש ּבּמצוֹות הרב ׁשּגזר הענין ¿∆ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

אחד ּבכל ּכי מאד הּוא מבאר ְְְִֶַַָָָֹֹטעם.

מאת ׂשכרן מּלבד לאדם, ותּקּון ותֹועלת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָטעם
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ã ycew zegiyn zecewp ã(284 'nr ck zegiy ihewl)

ידעּתֹו ולא אליָך אחיָך קרֹוב לא ב)ואם אם(כב, אפילּו הּנה ּכדבעי, מתנהג ׁשאינֹו רּוחנית, אבדה ליהּודי ׁשּנאבד ׁשרֹואה מי ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשּיתּקן ּכלֹומר, אבדתֹו, את וידרׁש ׁשּיבֹוא עד לֹו לעזר יׁש אּלא זֹו, מאבדה להתעּלם אסּור - מּכירֹו ואינֹו מּמּנּו רחֹוק זה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹיהּודי

מעֹולם. ראּו ׁשּלא ליהּודי אפילּו יׂשראל, אהבת על הּנפׁש את למסר ׁשּיׁש טֹוב, ׁשם הּבעל ּתֹורת ּדרְך ועל הנהגתֹו. רמב"ןאת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

(â)äNòz ïëå BúìîNì äNòz ïëå Bøîçì äNòz ïëå§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧©«£¤¹
éçà úãáà-ìëìàì dúàöîe epnî ãáàz-øLà E §¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−§¨¨®¬Ÿ

ñ :ílòúäì ìëeú©−§¦§©¥«
i"yx£ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï∑אֹותֹו רֹואה אינ ּכאּלּו עינ .לכּבׁש …«¿ƒ¿«≈ְְְְִִֵֵֶֹ

(ã)éçà øBîç-úà äàøú-àìCøca íéìôð BøBL Bà E «Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´©¤½¤
ñ :Bnò íé÷z í÷ä íäî zîlòúäå§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«

i"yx£ÌÈ˜z Ì˜‰∑(לב מעליו(ב"מ ׁשּנפל מּׂשאֹו להטעין טעינה, ואמר:∑BnÚ.זֹו לֹו ויׁשב הל אם אבל ּבעליו, עם »≈»ƒְְְִִֵֶַַַָָָָָƒְְְֲִִַַַָָָָָָ
ּפטּור טען", לטעֹון רצית אם מצוה, ועלי רמב"ן.'הֹואיל ְְְְִִִִִֶָָָָָֹ

(ä)úìîN øáb Laìé-àìå äMà-ìò øáâ-éìë äéäé-àìŸ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤¦§©´
éäìà ýåýé úáòBú ék äMàô :älà äNò-ìk E ¦¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥¥«¤

i"yx£‰M‡ŒÏÚ ¯·‚ŒÈÏÎ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑(פ"א נזיר לׁשם(ספרי. אּלא זֹו ׁשאין האנׁשים, ּבין ׁשּתל ּכדי לאיׁש, ּדֹומה ׁשּתהא …ƒ¿∆¿ƒ∆∆«ƒ»ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
‡M‰.נאּוף ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈŒ‡ÏÂ∑.הּנׁשים ּבין ליׁשב ׁשלליל וׂשער הערוה ׂשער יׂשיר ׁשּלא אחר: ּדבר ִ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּׁשחי ˙ÚB·˙.ּבית Èk∑אס ּתֹועבהלא לידי הּמביא לבּוׁש אּלא ּתֹורה .רה ִֵֶַƒ¬«ְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

(å)øBtö-ï÷ àøwé ék|éðôìõò-ìëa Cøca E|Bà ¦´¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´
-ìò úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìò©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ©
:íéðaä-ìò íàä çwú-àì íéöéaä-ìò Bà íéçøôàä̈«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−©©¨¦«

i"yx£‡¯wÈ Èk∑לּמזּמן ‰‡Ì.ּפרט Áw˙Œ‡Ï∑(קמ ּבניהּבעֹודּה(חולין רמב"ן.על ƒƒ»≈ְְַָָֻ…ƒ«»≈ְֶַָָָ

ÔÎÂג d˙eÒÎÏ „aÚz ÔÎÂ d¯ÓÁÏ „aÚz ÔÎÂ¿≈«¿≈«¬»≈¿≈«¿≈ƒ¿≈¿≈
dpÓ „·È˙ Èc CeÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ „aÚz«¿≈¿»¬≈«¬ƒ≈«ƒ≈

:‰‡qk˙‡Ï eL¯ CÏ ˙ÈÏ dpÁkL˙Â¿«¿¿ƒ«≈»¿¿ƒ¿«»»

¯ÔÓד d¯B˙ B‡ CeÁ‡„ ‡¯ÓÁ ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»¬»»¿»≈»»
:dnÚ ÌÈ˜˙ ‡Ó˜‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬»»¿ƒƒ≈

ÏÂ‡ה ‡˙z‡ ÏÚ ¯·‚c ÔÈÊ Ôew˙ È‰È ‡Ï»¿≈ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»¿»
ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ ‡˙z‡ È�ew˙a ¯·b Ôw˙È¿««¿«¿ƒ≈ƒ¿»¬≈¿»»√»¿»

:ÔÈl‡ „·Ú Ïk C‰Ï‡¡»»»»≈ƒ≈

ÏÎaו ‡Á¯‡a CÓ„˜ ‡¯tˆ„ ‡p˜ Ú¯ÚÈ È‡≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»√»»¿»¿»¿»
‡Ó‡Â ÔÈÚ· B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ƒ»««¿»∆¿…ƒ≈ƒ¿ƒ»
·q˙ ‡Ï ÔÈÚa ÏÚ B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ÏÚ ‡Ú·¿̄≈»«∆¿…ƒ«≈ƒ»ƒ«

:‡i�a ÏÚ ‡n‡ƒ»«¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.EÈÏ‡ EÈÁ‡ ·B¯˜ ‡Ï Ì‡Â ׁשאינֹו(·) ¿ƒ…»»ƒ≈∆ֵֶ

אל ללכת מתחּיב אינ ּכי ,אצל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָקרֹוב

אֹו אליו, להׁשיבּה האבדה עם אחרת ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָארץ

אין מז) (תצא ּובספרי ּכלל. אֹותֹו ידעּת ְְְְִִֵֶַָָָֹׁשּלא

רחֹוק קרֹוב, אּלא לֹומרלי ּתלמּוד ÏÂ‡מּנין, ְִִִֶַַַָָָ¿…

.BzÚ„Èאחי קרֹוב לא ואם יאמר ּכן ואם ¿«¿ְְִִִֵַָָֹֹ

יהיה ותדעּנּו, עליו ׁשּתׁשאל ּבעיר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאלי

אֹותֹו: אחי ּדרׁש עד ְְִִַָעּמ

עליה(„) להזהיר הטעינה ּבמצות ְְְְְְִִִִֶַַַָָָוהֹוסיף

(שמות אמר ּבּתֹורה ּכי תעׂשה, לא ְְֲִִֶַַַַָָֹּבמצות

הֹוסיף ועֹוד עׂשה. מצות עּמֹו, ּתעזב עזב ה) ְְֲֲִִִֵַַָֹֹכג

,"C¯ca ÌÈÏÙB�"ּתחת "רֹובץ אמר ׁשם ּכי ¿ƒ«∆∆ִֵַַַָָ

לטען ׁשּדרּכֹו החמֹור רק ׁשם הזּכיר ולא ְְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹמּׂשאֹו",

ּבכאן ואמר ּתחּתיו. וירּבץ ּגדֹול "‡EÈÁ"מּׂשֹוי ְְְְְְִַַַַָָָָ»ƒ

ּכן עּמֹו ּתעׂשה לאמר ,"ו"ׂשֹונא "אֹויב" ְְְֲֲִִֵֵֶַַָֹוׁשם

הּׂשנאה: ותׁשּכח האחוה ְְְְֲִִַַַָָָֹּוזכר

.EÈ�ÙÏ ¯Btˆ Ô˜ ‡¯wÈ Èk (Â)מצוה זֹו ּגם ƒƒ»≈«ƒ¿»∆ְִַָ

ּביֹום תׁשחטּו לא ּבנֹו ואת אֹותֹו מן ְְְְְֲִִֶֶֶֹֹמבארת

ּבׁשניהם הּטעם ּכי כח). כב (ויקרא ְִִֵֶֶַַַָאחד

אֹו נרחם, ולא אכזרי לב לנּו היֹות ְְְְְֱִִִֵֵַַָָֹלבלּתי

הּמין לעקר הׁשחתה לעׂשֹות הּכתּוב יּתיר ְֲֲִִֶַַַַַַָָָֹֹׁשּלא

והּנה ההּוא, ּבּמין הּׁשחיטה ׁשהּתיר ּפי על ְְִִִִִִֵֶַַַַַָאף

אֹותם לֹוקח אֹו אחד ּביֹום והּבנים האם ְְִֵֵֵֶַַַָָָָההֹורג

הּמין יכרית ּכאּלּו לעּוף, ּדרֹור להם ְְְְִִִִֶַַָָּבהיֹות

ַההּוא:

·˙ÎÂטעם ּכי מח) (ג הּנבֹוכים ּבמֹורה הרב ¿»«ְְִִֶַַַַָ

לא ּבנֹו ואת אֹותֹו וטעם הּקן ְְְִֶַַַַַֹׁשּלּוח

יׁשחט ׁשּלא להזהיר ּכדי אחד, ּביֹום ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹתׁשחטּו

גדֹולה ּדאגה לּבהמֹות יׁש ּכי האם, ּבעיני ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָהּבן

לדאגת האדם ּדאגת ּבין הפרׁש ואין ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבזה,

וחּנֹותּה האם אהבת ּכי ּבניהם, על ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָהּבהמֹות

והּדּבּור הּׂשכל אחרי נמׁש אינּנּו בטנּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלבני

המצּויה הּמחׁשבה ּכח מּפעּלת הּוא ְְֲֲִַַַַַָָָָֹֻאבל

ּכן, ואם ּבאדם. מצּויה היא ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבּבהמֹות

ּבבנֹו רק ּבנֹו ואת ּבאֹותֹו האּסּור עּקר ְְְְִִִֵֶַַָאין

ּבעבּור נכֹון, ויֹותר הרחקה. הּכל אבל ְְְֲֲֵַַַָָָָֹואֹותֹו,

נתאכזר: ְְִֵֶַֹׁשּלא

¯Ó‡Âהחכמים מּמאמר עלי ּתׁשיב ואל הרב ¿»«ְֲֲִִִַַַַַַָָָָ

יּגיעּו צּפֹור קן על האֹומר לג:) ִִֵַַַָ(ברכות

מי סברת סברֹות, מׁשּתי אחת זֹו ּכי ,ְְְֲִִִֵֶַַַַָָרחמי

הּבֹורא, חפץ אּלא לּמצוֹות טעם אין ּכי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּיראה

ּבכל ׁשּיהיה הּׁשנּיה ּבּסברא מחזיקים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָואנחנּו

ּׁשּמצא מה עֹוד עליו והקׁשה טעם. ְְְִֶַַַַָָָָָֻהּמצוֹות

לֹו איכּפת מה וכי א) (מד רּבא ְְְִִִִֵַַַָּבבראׁשית

מ ׁשֹוחט ּבין הּוא ּברּו הּצּוארלהּקדֹוׁש ן ְִֵֵַַַָָָ

אּלא הּמצוֹות נּתנּו לא הא הערף, מן ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹלׁשֹוחט

ה) ל (משלי ׁשּנאמר הּברּיֹות, את ּבהם ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָלצרף

צרּופה: אלֹוּה אמרת ְְֱִַַָָּכל

‰ÊÂלהם ׁשּיׁש ּבּמצוֹות הרב ׁשּגזר הענין ¿∆ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

אחד ּבכל ּכי מאד הּוא מבאר ְְְִֶַַָָָֹֹטעם.

מאת ׂשכרן מּלבד לאדם, ותּקּון ותֹועלת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָטעם
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(æ)ïòîì Cì-çwz íéðaä-úàå íàä-úà çlLz çlL©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−¦©¨®§©̧©Æ
ñ :íéîé zëøàäå Cì áèéé¦´©½̈§©«£©§¨−¨¦«

i"yx£ÚÓÏ'B‚Â CÏ ·ËÈÈ Ô∑(קמב והארכּת(שם ל ייטב "למען ּתֹורה: אמרה ּכיס, חסרֹון ּבּה ׁשאין קּלה מצוה אם ¿««ƒ«»¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
חמּורֹות מצוֹות ׁשל ׂשכרן למּתן וחמר קל .ימים", ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

CÏז ·qz ‡i�a ˙ÈÂ ‡n‡ ˙È ÁlL˙ ‡ÁlL«»»¿««»ƒ»¿»¿«»ƒ«»
:ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙Â CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּוכבר .יתּבר ּבהן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָהּמצּוה

טעמי נתּגּלּו ּלא מה מּפני כא:) ְְֲִִֵֵַַַֹ(סנהדרין

ולמכּסה קיט.) (פסחים ודרׁשּו וכו', ְְְְִֶַָָּתֹורה

יֹומין עּתיק ׁשּכּסה דברים המגּלה זה ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָעּתיק,

ּבפרה ּדרׁשּו ּוכבר ּתֹורה. טעמי ניהּו ְְְֲִֵַַָָָָָּומאי

על ׁשלמה ׁשאמר ד), ג יט (במדב"ר ְֲֶַַָָֹֹֻאדּמה

חקרּתי אדּמה ּפרה ׁשל ּופרׁשה עמדּתי, ְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹֻהּכל

והיא אחּכמה אמרּתי ּופׁשּפׁשּתי, ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָוׁשאלּתי

יֹוסי רּבי ואמר כג), ז (קהלת מּמּני ְְִִִֵֶַַָָרחֹוקה

למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר חנינא ְְֲִִֶַַַָָָָּברּבי

לאחרים אבל אדּמה ּפרה טעם מגּלה אני ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָֻל

ההּוא ּבּיֹום והיה ו) יד (זכריה ּדכתיב ְְִִַַָָָֻחּקה,

ּכתיב, יקּפאֹון וקּפאֹון, יקרֹות אֹור יהיה ְְְְְִִִִֶָָָֹלא

עתידין הּזה ּבעֹולם מּכם המכּסים ְְֲִִִִִֶֶַַָָָֻּדברים

ּדצפי, סמיא ּכהדין הּבא, לעֹולם צפּויים ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָלהיֹות

ּבדר עורים והֹולכּתי טז) מב (ישעיה ְְְְְִִִִִֶֶַּדכתיב

עׂשיתים הּדברים אּלה (שם) ּוכתיב ידעּו, ְְֲִִִִֵֶַָָָֹלא

עקיבא: לרּבי עׂשיתים ׁשּכבר עזבּתים, ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַָָֹולא

‰p‰מּמּנּו ּתֹורה טעמי מניעּות ׁשאין ּבארּו ƒ≈ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָ

טעם נתּגּלה וׁשּכבר ּבׂשכלנּו, עּורֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָאּלא

רּבֹות וכאּלה יׂשראל, לחכמי ׁשּבהם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחמּורה

רּבים ּדברים ּובּמקרא ּובּתֹורה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבדבריהם,

מהן: הזּכיר והרב ּכן, ְְִִִִֵֵֶַָמֹודיעין

Ï·‡ּכפי הרב, על נתקּׁשּו אׁשר ההּגדֹות אּלּו ¬»ְְֲִִֵֶַַַַַָָ

ׁשאין לֹומר ׁשרצּו להם, אחר ענין ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָדעּתי

ּבעצמֹו הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ּבּמצוֹות ְְְְִֶֶַַַַָָהּתֹועלת

מּמּנּו למנע עצמֹו ּבאדם הּתֹועלת אבל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹיתעּלה,

לזּכר אֹו מגּנה, מּדה אֹו רעה אמּונה אֹו ְְֱִִֶֶָָָָָֹֻנזק

את ולדעת יתּבר הּבֹורא ונפלאֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָהּנּסים

צרּוף, ּככסף ׁשּיהיּו ּבהן", "לצרף וזהּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּׁשם.

אבל טעם, ּבלא מעׂשהּו אין הּכסף הּצֹורף ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּכי

להֹוציא הּמצוֹות וכן סיג, ּכל מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֶַָלהֹוציא

האמת ּולהֹודיענּו רעה אמּונה ּכל ְֱֱִִִֵֵֶָָָָָמּלּבנּו

ּתמיד: ְְִָָּולזכרֹו

ÔBLÏeּבילּמדנּו הזּכרה עצמּה האּגדה זֹו ¿ְְְְִֵַַַָָָָָֻ

זאת ּבפרׁשת ח) שמיני ְַָָֹ(תנחומא

הּוא ּברּו להּקדֹוׁש לֹו איכּפת מה וכי ְְְִִַַַַַָָָהחּיה,

ּכלּום ואֹוכל, נֹוחר אֹו ואֹוכל ּבהמה ׁשֹוחט ְְְְֵֵֵֵֵֵָּבין

מה אֹו מּזיקֹו, אּתה ּכלּום אֹו מֹועילֹו ְִִַַַַָָאּתה

טמאֹות, אֹוכל אֹו טהֹורֹות אֹוכל ּבין לֹו ְְְִֵֵֵֵַאיכּפת

לא הא יב), ט (משלי ּל חכמּת חכמּת ְְִַַָָָָָָֹאם

ׁשּנאמר הּברּיֹות, את לצרף אּלא הּמצוֹות ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָנּתנּו

ונאמר טהרֹות, אמרֹות ה' אמרֹות ז) יב ְְְֱֲִֶַָֹ(תהלים

מגין ׁשיהא לּמה, צרּופה, אלֹוּה אמרת ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָּכל

:ֶָעלי

‰p‰ׁשאין אּלא לֹומר ּבאּו ׁשּלא ּבכאן מפרׁש ƒ≈ְְֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ּכמחּׁשב לאֹורה ׁשּיצטר יתעּלה אליו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּתֹועלת

וריח הּקרּבנֹות למאכל וׁשּיצטר המנֹורה, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמן

הּזכר ואפּלּו מּפׁשּוטיהם. ּכּנראה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹהקטרת

ליציאת לזכר לעׂשֹות ׁשּצּוה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָלנפלאֹותיו

רק לֹו, הּתֹועלת אין בראׁשית, ּומעׂשה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַמצרים

ׁשּנהיה עד ּבֹו ונזּכה האמת, אנחנּו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּנדע

וזכרנּו ּדּבּורנּו ּכי עלינּו, מגן להיֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָראּויים

לֹו: נחׁשבּו ותֹוהּו מאפס ְְְְְִֵֶֶֶָָּבנפלאֹותיו

‡È·‰Âוהערף הּצּואר מן הּׁשֹוחט מן ראיה ¿≈ƒְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ּברּו להּקדֹוׁש ולא לנּו ׁשּכּלם לֹומר ְְֶַַָָָָֹֻ

לפי ׁשיהאהּוא, ּבּׁשחיטה לֹומר יּתכן ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ

יֹותר ּבּצּואר יתּבר לּבֹורא וכבֹוד ּתֹועלת ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָבּה

להדריכנּו הם לנּו אּלא הּנחּור, אֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמהערף

הּׁשחיטה: ּבעת ּגם הרחמים ְְְֲִִִִֵַַַָָּבנתיבֹות

e‡È·‰Âּבין לֹו איכּפת מה אֹו אחרת, ראיה ¿≈ƒְְִֵֶֶַַַָָ

הּמאכלים והם טהֹורֹות ְְֲִֵֵַַָאֹוכל

הּמאכלים והם טמאֹות לאֹוכל ְְְֲִִֵֵֵַַַָָֻהּמּתרים,

יא (ויקרא הּתֹורה בהם ׁשאמרה ְֲִֶֶַָָָָָהאסּורים,

להיֹותנּו ׁשהּוא ורמז לכם, הּמה טמאים ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָכח)

ואמרם האמת. מׂשּכילי חכמים הּנפׁש ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנקּיי

הּמצוֹות ּכי הזּכירּו ,ּל חכמּת חכמּת ְְְְִִִִִַַַָָָָָאם

ללּמדנּו הּצּואר ׁשחיטת ּכגֹון ְְְְֲִִֵַַַַַַָהּמעׂשּיֹות,

הּגדּורֹות הּגזּורֹות והּמצוֹות הּטֹובֹות, ְְְְִִַַַַַהּמּדֹות

ּתֹורה ׁשאמרה ּכמֹו נפׁשֹותינּו, את לזּקק ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמינין

ּבּבהמה נפׁשתיכם את תׁשּקצּו ולא כה) כ ְְְְְֵֵֶֶַַַָֹֹ(שם

הבּדלּתי אׁשר האדמה ּתרמׂש אׁשר ּובכל ְְְְֲֲֲִִִֶֶַָָָָֹֹּובעֹוף

ּבלבד. לתֹועלּתנּו ּכּלם ּכן אם לטּמא, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻלכם

אם ו) לה (איוב אליהּוא ׁשאמר ּכמֹו ְְֱִִֶֶַָוזה

ּתעׂשה מה פׁשעי ורּבּו ּבֹו ּתפעל מה ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָחטאת

יּקח. ּמּיד מה אֹו ז) פסוק (שם ואמר ְְִִַַָָָּלֹו,

רּבֹותינּו: ּדברי ּבכל מסּכם ּדבר ְְְְִֵֵֶַָָָָֻוזה

eÏ‡LÂאם ה"א) (פ"ט ּבנדרים ּבירּוׁשלמי ¿»¬ְְִִִִִַָ

ּבדברים הּמקֹום ּבכבֹוד לאדם ְְְְִִִִַָָָָּפֹותחין

הּׁשאלה על והׁשיבּו הּמקֹום, לבין ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָׁשּבינֹו

ׁשאיני סּכה ּכגֹון הּמקֹום ּכבֹוד זהּו אי ְְִֵֵֶֶַַָָֹֻהּזאת,

מניח, ׁשאיני ּתפּלין נֹוטל ׁשאיני לּולב ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָעֹוׂשה

הּוא ּדלנפׁשיּה מׁשמע הּמקֹום, ּכבֹוד ְְְְְְִֵַַַַַָוהינּו

מה אֹו לֹו ּתּתן מה צדקּת אם ּכהדא ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּדמהּני,

ורּבּו ּבֹו ּתפעל מה חטאת אם יּקח, ְְְִִִִַַָָָָָָּמּיד

ּלֹו: ּתעׂשה מה ְֲֶֶַַָפׁשעי

‰p‰והּתפּלין והּסּכה הּלּולב ׁשאפּלּו ּבארּו ƒ≈ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָֻ

ּולזּכרֹון יד על לאֹות ׁשיהּו ּבהן ְְְְִִֶֶֶַָָָָׁשּצּוה

מּמצרים, ה' הֹוצא חזקה ּביד ּכי עיני ְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָָּבין

על לרחם אבל ,יתּבר ה' לכבֹוד ְְְֲִִֵֵַַַָָָאינן

יֹום ּבתפּלת לנּו סּדרּו ּוכבר ְְְְִִִֵַַָָנפׁשֹותינּו.

וּתּכירהּו מראׁש אנֹוׁש הבּדלּת אּתה ְְֱִִִִֵֵַַַַַָָֹהּכּפּורים,

ואם ּתעׂשה מה ל יאמר מי ּכי לפני ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָֹֹלעמד

י (לעיל ּבּתֹורה אמר וכן .ל ּיּתן מה ְְִִֵֵַַַַָָָיצּדק

יב), פסוק (שם ּפרׁשּתי ּכאׁשר ,ל לטֹוב ְְֲִֵֶַַָיג)

האּלה החּקים ּכל את לעׂשֹות ה' ויצּונּו ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֻוכן

הּימים ּכל לנּו לטֹוב אלהינּו ה' את ְְְֱִִֵֶַָָָָֹליראה

ולא לנּו, לטֹוב ּבכּלם והּכּונה כד). ו ְְְְַַָָָָֹֻ(לעיל

ּׁשּנצטּוינּו מה ּכל אבל ויתעּלה, יתּבר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָלֹו

סיגי ּבלא ּומזּקקֹות צרּופֹות ּברּיֹותיו ְְְְְִִִֵֶָָֹֻׁשּיהיּו

מגּנֹות: ּומּדֹות רעֹות ְְִַָָֻמחׁשבֹות

ÔÎÂׁשעֹוׂשה לפי לג:) (ברכות ּׁשאמרּו מה ¿≈ְְִֶֶֶַָ

רחמים הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ֲִִֶַַָָָמּדֹותיו

על האל חס ׁשּלא לֹומר ּגזרֹות, אּלא ְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹואינן

ואת אֹותֹו על רחמיו הּגיעּו ולא צּפֹור ְְֲִִִֶַַַָֹקן

הּנפׁש ּבבעלי מּגיעין רחמיו ׁשאין ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָּבנֹו,

צרכנּו, ּבהם מּלעׂשֹות אֹותנּו למנע ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹהּבהמית

טעם אבל הּׁשחיטה, אֹוסר היה ּכן ְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשאם

וׁשּלא הרחמנּות מּדת אֹותנּו ללּמד ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹהמניעה

האדם, ּבנפׁש ּתתּפּׁשט האכזרּיּות ּכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנתאכזר.

הּגדֹוליםּכּידּוע הּׁשורים ׁשֹוחטי ּבּטּבחים ְְֲִִִֵַַַַַַָָָ

אדם זֹובחי ּדמים אנׁשי ׁשהם ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָוהחמֹורים,

פב.) (קדושין אמרּו זה ּומּפני מאד, ְְְְִִֵֶַָָֹאכזרים

עמלק: ׁשל ׁשּתפֹו ׁשּבּטּבחים ֲִֵֶֶַַָָָֻטֹוב

‰p‰Âאינן ּובעֹוף ּבּבהמה האּלה הּמצוֹות ¿ƒ≈ְְִֵֵֵֶַַָָָָ

ּבנּו ּגזרֹות אּלא עליהם, ְֲֲֵֵֶֶַָָָרחמנּות

וכן הּטֹובֹות. הּמּדֹות אֹותנּו ּוללּמד ְְְְִִֵֵֵַַַַָלהדריכנּו

ולא עׂשה ׁשּבּתֹורה הּמצוֹות ּכל הם, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹיקראּו

בחדש (מכילתא ׁשאמרּו ּכמֹו ּגזרֹות, ְְְֲֵֶֶַָתעׂשה,

לֹו אמרּו למדינה ׁשּנכנס הּמל ּבמׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָו)

ּכׁשיקּבלּו להם אמר ּגזרֹות, עליהם ּגזר ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹעבדיו

הּקדֹוׁש אמר ּכ ּגזרֹות, עליהם אגזר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹמלכּותי

אלהי ה' אנכי מלכּותי, קּבלּתם הּוא ְְֱִִִֶֶַַָָֹֹּברּו

וכו' ל יהיה לא ּגזרֹותי קּבלּו ב), כ ְְְְִֵֶַַֹ(שמות

ג): פסוק (שם

Ï·‡הּקנה ּבן נחּוניא רּבי ׁשל ּבמדרׁשֹו ¬»ְְְְִִֶֶַַָָָָ

סֹוד, ּבּמצוה ׁשּיׁש מדרׁש הּקן ְְְִִִֵֶַַַַָָּבׁשּלּוח

ּתׁשּלח ׁשּלח דכתיב מאי רחּמאי רּבי ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָאמר

ּתׁשּלח ׁשּלח אּלא האב, את אמר ולא האם ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאת

אם ׁשּנקראת ּבינה אֹותּה ּבכבֹוד האם ְְִִֵֵֵֶֶָָָָאת

לּבינה אם ּכי ג) ב (משלי ּדכתיב ְִִִִִַָָָהעֹולם,

,ל ּתּקח הּבנים ואת מאי רּביתקרא. אמר ְְִִִִֶַַַַַָָָָ

ניהּו ּומאי ׁשּגּדלה, ּבנים אֹותם ְְִִִִִֶַָָָָרחּמאי

הּׁשבּוע ימי ׁשבעת ודיני הּסּכה ימי ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָֻׁשבעת

ּגדֹול, לענין רֹומזת הּזאת הּמצוה והּנה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹוכו'.

והארכּת ל ייטב למען מרּבה ׂשכרּה ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָָֻּולכ

ִָימים:

`vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy

ß lel` 'i iyily mei ß

(ç)íéNú-àìå Ebâì ä÷òî úéNòå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®§«Ÿ¨¦³
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc̈¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

i"yx£L„Á ˙Èa ‰�·˙ Èk∑ׁשּמצוה מעקה, מצות ּותקּים חדׁש ּבית לבנֹות סֹופ הּקן, ׁשּלּוח מצות קּימּת אם ƒƒ¿∆«ƒ»»ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ נאים, ולבגדים וׂשדה לכרם ותּגיע מצוה, ואּונקלֹוס∑ÚÓ˜‰.ּגֹוררת לּגג, סביב ּגדר ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ«¬∆ְְְִֵַַָָ

ּׁשּבתֹוכֹו מה ׁשּמׁשּמר ּתיק ּכגֹון 'ּתיקא', ‰ÏÙp.ּתרּגם: ÏtÈŒÈk∑,ליּפל זה ּתתּגלּגלראּוי לא כן ּפי על ואף ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָƒƒ…«…≈ְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹ
חּיב ידי על וחֹוב זּכאי, ידי על זכּות ׁשּמגלּגלין ,יד על .מיתתֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr `k .210 'nr hi zegiy ihewl)

חדׁש ּבית תבנה ח)ּכי ּבית(כב, ׁשּקנה ּבמי ּגם הּוא מעקה חּיּוב הרי לׁשאל, זֹויׁשןיׁש – ּביתֹו ּדהּנה לֹומר, ויׁש מעקה. ּבלי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּבמציאת להתעּסק ּומתחיל צּוארֹו על רחים לֹוקח אדם ּכאׁשר נּׂשּואין, חּיי התחלת אפֹוא, מׁשמעּותּה, חדׁש ּבית ּובנּית ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָאׁשּתֹו,

ּבית הּכתּוב נקט לכן ּבמעׂשה. והן ּבדּבּור הן ּבמחׁשבה הן חדׁשים, ּובסייגים ּבהגּבלֹות הינּו ּבמעקה, צרְך יׁש זה ּבמּצב ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּפרנסה.

הענין ׁש"אין מקֹומֹות, ּבכּמה ׁשּמצינּו למה ּדגמא לנּו והרי חדׁש. ּבית ּבנּית ּבעת ּבעּקר ׁשּייְך רּוחנית ּבעבֹודה מעקה ׁשּכן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻחדׁש,

ּפנימי). ּפרּוׁש ׁשּיׁש מכריח ּגּופא ּדתֹורה (נגלה הּתֹורה" ּבפנימּיּות ּדרׁשני אּלא אֹומר ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּנגלה

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 141 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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לגּגָך מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה ֶ�ְֶַ�ֲַָֽ�ְִָָ�ִָ�ַ�ְִִֶּכי
היכל לרּבֹות ובספרי)ּבית ח. (כב, ְִֵַַָ

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת ּבהיכל, הּמעקה ענין לבאר ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָויׁש

והגּבהה ּגאוה על מֹורה ּגבֹוּה) (מקֹום פרשתנו)"ּגּגָך" סוף הקדוש להגּביל(של"ה צריְך - לגּגָך" מעקה "ועׂשית הּכתּוב אֹומר זה ועל ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּיׁשּות הּוא הרעֹות, הּמּדֹות ׁשּמקֹור ּכּידּוע הרּוחנּיֹות, הּנפילֹות ּכל ׁשרׁש היא הּגאוה מּדת ּכי - מּמּנּו" הּנֹופל יּפֹול "ּכי הּגאוה, ְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאת

ׁשּבאדם. ְֲֶַַָָָָוהּגאוה

אבל הּגאוה, מּדת על ולׁשמֹור "מעקה" לעׂשֹות אדם ׁשצריְך הּוא הרׁשּות, ּובדברי ּדעלמא ּבמיּלי ׁשרק לחׁשב, אדם יכֹול ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאמנם

הּכתּוב ּדּבר מלא מקרא הרי הּׁשם־יתּברְך ו)ּבעבֹודת יז, ב הימים ז"ל(דברי חכמינּו ואמרּו ה'", ּבדרכי לּבֹו א)"וּיגּבּה ה, :(סוטה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָ

היא. טֹוב ּדבר והּגאוה, ההגּבהה מּדת - קדּׁשה ׁשּלעניני ונמצא ׁשּבׁשמינית", ׁשמינית ּבֹו ׁשּיהא צריְך ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ"ּתלמיד־חכם

ּבּדרגֹות ּכׁשּנמצאים אפילּו ּכי ּוׁשמירה. מעקה ּבעי הּקדׁשים, וקדׁש ההיכל ּגג ׁשאפילּו היכל" לרּבֹות "ּבית ז"ל חכמינּו אמרּו ְְְְְְְְֲֲֲֲֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹועל־זה

יתּברְך. קדּׁשתֹו לגּבי ּבבּטּול להיֹות צריְך הּקדּׁשה, ּובתכלית עליֹונֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהכי

ã ycew zegiyn zecewp ã(444 cenr h"k wlg zegiyÎihewl .f"hyz zah ycgÎy`xc '` azknn)
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מּמּנּו: הּנפל ּכי־יּפל ּבביתָך ּדמים ולא־תׂשים לגּגָך מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה ח)ּכי (כב, ִ�ְִֶ�ַ�ִָ�ְִָָ�ֲַָֽ�ְֶַ�ְִֶָֹֽ�ִָ�ְֵ�ִִֶֽ�ַֹֹ�ִֵֶֽ
ׁשהם "ּדברים ד: הלכה ׁשם עצמֹו ּדעת ׁשּסֹותר כּו'", מברְך מעקה "עׂשה ח: הלכה יא ּפרק ּברכֹות הלכֹות ּב'יד' ּׁשהעיר ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ...ּבּמה

גֹו'. ּדּמים תׂשים ולא לגּגָך מעקה ועׂשית ׁשּנאמר ּכמֹו הּוא מעקה החּיּוב והרי – עליהם" מברכים אין סּכנה ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹמּׁשּום

טעמי הרי ּכי עצמֹו. ּבפני צּוּוי אּלא מעקה, עׂשּית חּיּוב על טעם נתינת אינֹו גֹו' ּדמים תׂשים ולא להרמּב"ם אׁשר ּפׁשּוט, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹּולדעּתי

מצֹות ּבמנין הכניסֹו ּדמים, תׂשים ולא אבל הּמצֹות, ּבספר החמּׁשי ּבּׁשרׁש ׁשּכתב ּוכמֹו ּתרי"ג, ּבחׁשּבֹון מנאם לא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּמצֹות

ֲֶַֹלא־ּתעׂשה.

הּספרי – ּכּנ"ל לֹומר להרמּב"ם ח)והכריחֹו כב, לא־ּתעׂשה".(דברים מצות כּו' תׂשים לא מצות־עׂשה. כּו' מעקה "ועׂשית : ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

מצות־עׂשה. ּובּטל לא־ּתעׂשה מצות קּים – ּבזה וכּיֹוצא לּגג ּכבׁש עׂשה מעקה, עׂשּית ּבמקֹום ׁש)אם נפקא־מיּנּה האמּור, ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּו(לפי

ׁשם. הּמצֹות ספר על נֹוׂשאי־ּכלים א. ע"ב, מּיֹומא ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּולהעיר

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 137 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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לגּגּך מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה ֶָ�ְֶַ�ֲַָֽ�ְִָָ�ִָ�ַ�ְִֶ�ִּכי
היכל לרּבֹות ובספרי)ּבית ח. (כב, ְִֵַַָ

הרמּב"ם ּכתב ּדהרי ּבזה, צריְך־עּיּון תכז)ולכאֹורה סימן ריש חושן־משפט בשולחן־ערוך הוא וכן יא. פרק ריש נפש ושמירת רוצח ּדחּיּוב(הלכות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּוא ּבמעקה?מעקה נתחּיב ואּמאי ּדירה", "ּבית אינֹו ההיכל ולכאֹורה לֹו", זקּוק "אינֹו לדירה ׁשאינן ּובבּתים ּדירה", ּב"ּבית רק ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

Èz˜‡ח „aÚ˙Â ‡z„Á ‡˙Èa È�·˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈≈»«¿»¿«¿≈¿»»
C˙È·a ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ÈeL˙ ‡ÏÂ C¯b‡Ï¿ƒ¿»¿»¿«ƒ«ƒƒ¿¿≈»
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i"yx£L„Á ˙Èa ‰�·˙ Èk∑ׁשּמצוה מעקה, מצות ּותקּים חדׁש ּבית לבנֹות סֹופ הּקן, ׁשּלּוח מצות קּימּת אם ƒƒ¿∆«ƒ»»ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ נאים, ולבגדים וׂשדה לכרם ותּגיע מצוה, ואּונקלֹוס∑ÚÓ˜‰.ּגֹוררת לּגג, סביב ּגדר ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ«¬∆ְְְִֵַַָָ

ּׁשּבתֹוכֹו מה ׁשּמׁשּמר ּתיק ּכגֹון 'ּתיקא', ‰ÏÙp.ּתרּגם: ÏtÈŒÈk∑,ליּפל זה ּתתּגלּגלראּוי לא כן ּפי על ואף ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָƒƒ…«…≈ְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹ
חּיב ידי על וחֹוב זּכאי, ידי על זכּות ׁשּמגלּגלין ,יד על .מיתתֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr `k .210 'nr hi zegiy ihewl)

חדׁש ּבית תבנה ח)ּכי ּבית(כב, ׁשּקנה ּבמי ּגם הּוא מעקה חּיּוב הרי לׁשאל, זֹויׁשןיׁש – ּביתֹו ּדהּנה לֹומר, ויׁש מעקה. ּבלי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּבמציאת להתעּסק ּומתחיל צּוארֹו על רחים לֹוקח אדם ּכאׁשר נּׂשּואין, חּיי התחלת אפֹוא, מׁשמעּותּה, חדׁש ּבית ּובנּית ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָאׁשּתֹו,

ּבית הּכתּוב נקט לכן ּבמעׂשה. והן ּבדּבּור הן ּבמחׁשבה הן חדׁשים, ּובסייגים ּבהגּבלֹות הינּו ּבמעקה, צרְך יׁש זה ּבמּצב ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּפרנסה.

הענין ׁש"אין מקֹומֹות, ּבכּמה ׁשּמצינּו למה ּדגמא לנּו והרי חדׁש. ּבית ּבנּית ּבעת ּבעּקר ׁשּייְך רּוחנית ּבעבֹודה מעקה ׁשּכן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻחדׁש,

ּפנימי). ּפרּוׁש ׁשּיׁש מכריח ּגּופא ּדתֹורה (נגלה הּתֹורה" ּבפנימּיּות ּדרׁשני אּלא אֹומר ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּנגלה

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 141 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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לגּגָך מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה ֶ�ְֶַ�ֲַָֽ�ְִָָ�ִָ�ַ�ְִִֶּכי
היכל לרּבֹות ובספרי)ּבית ח. (כב, ְִֵַַָ

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת ּבהיכל, הּמעקה ענין לבאר ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָויׁש

והגּבהה ּגאוה על מֹורה ּגבֹוּה) (מקֹום פרשתנו)"ּגּגָך" סוף הקדוש להגּביל(של"ה צריְך - לגּגָך" מעקה "ועׂשית הּכתּוב אֹומר זה ועל ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּיׁשּות הּוא הרעֹות, הּמּדֹות ׁשּמקֹור ּכּידּוע הרּוחנּיֹות, הּנפילֹות ּכל ׁשרׁש היא הּגאוה מּדת ּכי - מּמּנּו" הּנֹופל יּפֹול "ּכי הּגאוה, ְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאת

ׁשּבאדם. ְֲֶַַָָָָוהּגאוה

אבל הּגאוה, מּדת על ולׁשמֹור "מעקה" לעׂשֹות אדם ׁשצריְך הּוא הרׁשּות, ּובדברי ּדעלמא ּבמיּלי ׁשרק לחׁשב, אדם יכֹול ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאמנם

הּכתּוב ּדּבר מלא מקרא הרי הּׁשם־יתּברְך ו)ּבעבֹודת יז, ב הימים ז"ל(דברי חכמינּו ואמרּו ה'", ּבדרכי לּבֹו א)"וּיגּבּה ה, :(סוטה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָ

היא. טֹוב ּדבר והּגאוה, ההגּבהה מּדת - קדּׁשה ׁשּלעניני ונמצא ׁשּבׁשמינית", ׁשמינית ּבֹו ׁשּיהא צריְך ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ"ּתלמיד־חכם

ּבּדרגֹות ּכׁשּנמצאים אפילּו ּכי ּוׁשמירה. מעקה ּבעי הּקדׁשים, וקדׁש ההיכל ּגג ׁשאפילּו היכל" לרּבֹות "ּבית ז"ל חכמינּו אמרּו ְְְְְְְְֲֲֲֲֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹועל־זה

יתּברְך. קדּׁשתֹו לגּבי ּבבּטּול להיֹות צריְך הּקדּׁשה, ּובתכלית עליֹונֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהכי

ã ycew zegiyn zecewp ã(444 cenr h"k wlg zegiyÎihewl .f"hyz zah ycgÎy`xc '` azknn)

dwrn zMxA¦§©©£¤

מּמּנּו: הּנפל ּכי־יּפל ּבביתָך ּדמים ולא־תׂשים לגּגָך מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה ח)ּכי (כב, ִ�ְִֶ�ַ�ִָ�ְִָָ�ֲַָֽ�ְֶַ�ְִֶָֹֽ�ִָ�ְֵ�ִִֶֽ�ַֹֹ�ִֵֶֽ
ׁשהם "ּדברים ד: הלכה ׁשם עצמֹו ּדעת ׁשּסֹותר כּו'", מברְך מעקה "עׂשה ח: הלכה יא ּפרק ּברכֹות הלכֹות ּב'יד' ּׁשהעיר ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ...ּבּמה

גֹו'. ּדּמים תׂשים ולא לגּגָך מעקה ועׂשית ׁשּנאמר ּכמֹו הּוא מעקה החּיּוב והרי – עליהם" מברכים אין סּכנה ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹמּׁשּום

טעמי הרי ּכי עצמֹו. ּבפני צּוּוי אּלא מעקה, עׂשּית חּיּוב על טעם נתינת אינֹו גֹו' ּדמים תׂשים ולא להרמּב"ם אׁשר ּפׁשּוט, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹּולדעּתי

מצֹות ּבמנין הכניסֹו ּדמים, תׂשים ולא אבל הּמצֹות, ּבספר החמּׁשי ּבּׁשרׁש ׁשּכתב ּוכמֹו ּתרי"ג, ּבחׁשּבֹון מנאם לא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּמצֹות

ֲֶַֹלא־ּתעׂשה.

הּספרי – ּכּנ"ל לֹומר להרמּב"ם ח)והכריחֹו כב, לא־ּתעׂשה".(דברים מצות כּו' תׂשים לא מצות־עׂשה. כּו' מעקה "ועׂשית : ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

מצות־עׂשה. ּובּטל לא־ּתעׂשה מצות קּים – ּבזה וכּיֹוצא לּגג ּכבׁש עׂשה מעקה, עׂשּית ּבמקֹום ׁש)אם נפקא־מיּנּה האמּור, ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּו(לפי

ׁשם. הּמצֹות ספר על נֹוׂשאי־ּכלים א. ע"ב, מּיֹומא ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּולהעיר

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 137 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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לגּגּך מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה ֶָ�ְֶַ�ֲַָֽ�ְִָָ�ִָ�ַ�ְִֶ�ִּכי
היכל לרּבֹות ובספרי)ּבית ח. (כב, ְִֵַַָ

הרמּב"ם ּכתב ּדהרי ּבזה, צריְך־עּיּון תכז)ולכאֹורה סימן ריש חושן־משפט בשולחן־ערוך הוא וכן יא. פרק ריש נפש ושמירת רוצח ּדחּיּוב(הלכות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּוא ּבמעקה?מעקה נתחּיב ואּמאי ּדירה", "ּבית אינֹו ההיכל ולכאֹורה לֹו", זקּוק "אינֹו לדירה ׁשאינן ּובבּתים ּדירה", ּב"ּבית רק ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

Èz˜‡ח „aÚ˙Â ‡z„Á ‡˙Èa È�·˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈≈»«¿»¿«¿≈¿»»
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ּתדּורּו" ּכעין "ּתׁשבּו ּדגדרּה סּכה ּבמצות ּוכמֹו ההּוא. ּבּמקֹום האכילה הּוא הּדירה ענין ּדעּקר מצינּו ּדהּנה ּבזה, לֹומר (סוכהויׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ב) ּבּסּכהכח, האכילה היא ּבסּכה הּיׁשיבה מצות נושאי־כליּדעּקר שם. טור וראה יב. סעיף תרלט סימן אורח־חיים הזקן אדמו"ר שולחן־ערוך (עיין ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֻֻ

הסימן) בסוף ערוך' .ה'שולחן

ּבזבחים איתא א)והּנה קדׁשי(סג, ׁשם ואֹוכלין לׁשם נכנסין ׁשהּכהנים העזרה, ּכל את ּכֹוכבים־ּומּזלֹות עֹובדי הּקיפּו ׁשאם "מּנין ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּתאכלּנּו" הּקדׁשים ּבקדׁש לֹומר ּתלמּוד ג)קדׁשים, הלכה י פרק הקרבנות מעשה בהלכות הרמב"ם פסק ׁשּמצות(וכן זמּנים ּדיׁש ונמצא . ְְְְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ּבהיכל. ּדוקא היא קדׁשים ְֲִִִֵַַַָָָָאכילת

ּבמעקה. ּומחּיב הּוא, ּדירה" "ּבית ּבגדר ההיכל ּגם רמב"ןועל־ּפי־זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

(è)òøfä äàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³©¤̧©Æ
ñ :íøkä úàeáúe òøæz øLà£¤´¦§½̈§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ‡Ïk∑)(פב חולין לט. ידקידושין ּבמּפלת וחרצן ּוׂשעֹורה הּנתעב∑Lc˜zŒÔt.חּטה ּדבר ּכל 'תסּתאב', ּכתרּגּומֹו: ƒ¿»ƒְְְְִֶַַָָָָֹ∆ƒ¿«ְְְְִִַַַָָָָָ
ּכמֹו: קדׁש, לׁשֹון ּבֹו נֹופל אּסּור, ּכגֹון לגנאי ּבין הקּדׁש, ּכגֹון לׁשבח ּבין האדם, סה)על ּכי(ישעיה ּבי ּתּגע "אל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

"קּדׁשּתי.‰‡ÏÓ‰∑מֹוסיף ׁשהּזרע ותֹוספת מּלּוי .זה ְִִַ«¿≈»ְִִֶֶֶֶֶַַ

(é)ñ :åcçé øîçáe-øBLa Løçú-àìŸ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«
i"yx£¯BÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙Œ‡Ï∑(נד קׁשּורים(ב"ק יחד להנהיגם הּדין והּוא ׁשּבעֹולם, מינים ׁשני לכל הּדין הּוא …«¬…¿«¬ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּׂשא ׁשּום ּבהֹולכת רמב"ן.זּוגים ְִַַָָ

(àé):åcçé íézLôe øîö æðèòL Laìú àì³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤¦§¦−©§¨«
i"yx£Ê�ËÚL∑:ּפרׁשּו ורּבֹותינּו ערּוב, ונּוזלׁשֹון טוּוי .ׁשּוע, ««¿≈ְְְְֵֵֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 122 cEOr h"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

mi`lkA mixcB 'b§¨¦§¦§©¦

ּתעׂשה־ּלְך ּגדלים . . ׁשעטנז תלּבׁש יא־יב)לא (כב, �ְִַֹ�ְַַֽ�ְִֵ�ֲִֶַֽ�ָ
הּכלאים מן אף לְך, ּתעׂשה א)ּגדילים עמוד ריש ד, .(יבמות ְְֲִִִִִֶַַַַָ

הּלדת – קרקע וכלאי ּבהמה ּכלאי ב. אחד. ּבבגד מינים ׁשני ּתפירת – ּבגדים ּכלאי א. אֹופּנים: ג' יׁשנם אסּורֹות ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻּבתערֹובֹות

נתערב. ׁשּטעמם – ּבחלב ּבׂשר ּבּׁשּול ג. מינים. ׁשני מּתערבת חדׁש ּדבר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּוצמיחת

ּבציצית מּתרים ּבגדים ּדכלאי מצוה, לעניני מּתרת ּתערבתן אם ּביניהם חּלּוק מצינּו מיבמות)והּנה ּכהּנה(ּכּנ"ל הלכותּובבגדי (רמב"ם ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻ

יא־יב) הלכה ח פרק המקדש כלי הלכות י. פרק סוף ּבחלב,כלאים ּובבׂשר לגבֹוּה. אֹו לקדׁש ׁשּיּתרּו מצינּו לא וקרקע ּבהמה ּכלאי ,ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

ּבּמכילּתא משפטים)קסלקא־ּדעּתא פרשת ּבטעם(סוף לעּין ויׁש ּבּמקּדׁשים. ּגם ּדאסּור מהּכתּובים ודרׁשּו ּבמקּדׁשין, מּתר ׁשּיהיה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻ

ִַהחּלּוק.

הרמּב"ן ּׁשּכתב מה על־ּפי לֹומר יט)ויׁש יט, מיני(קדושים ׁשני אֹו ּבהמה מיני ׁשני ׁשּכׁשמערב וקרקע, ּבהמה ּכלאי אּסּור ּבטעם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ּדוקא, למיניהם והּצמחים, הּבהמֹות ׁשּיֹוציאּו קבע הּׁשם־יתּברְך ּכי ּבראׁשית", סדרי ּומערּבב כּו' ּומכחיׁש "מׁשּנה הּוא הרי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָזרעים,

אחר. מין מֹוציאים הם הרי יחד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּוכׁשמערבם

˙zÒ‡·ט ‡ÓÏÈc ÔÈ·e¯Ú CÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï»ƒ¿««¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿»«
:‡Ó¯k ˙ÏÏÚÂ Ú¯Ê˙ Èc ‡Ú¯Ê ˙ÚÓcƒ¿««¿»ƒƒ¿««¬»««¿»

Ák„‡:י ‡¯ÓÁ·e ‡¯B˙· Èc¯˙ ‡Ï»ƒ¿≈¿»«¬»»«¬»

aÁÓ¯יא ÔzÎÂ ¯ÓÚ ‡Ê�ËÚL LaÏ˙ ‡Ï»ƒ¿«««¿≈»¬«¿ƒ»¿À«
:‡„Ák«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.‰˜ÚÓ ˙ÈNÚÂ (ËŒÁ)הּמעקה מצות ¿»ƒ»«¬∆ְֲִֶַַַ

על תעמד מּלא מבארת אֹו ְְֲִֶֶֶֶַַֹֹֹֻמחּדׁשת,

הּכלאים מצות אבל טז). יט (ויקרא רע ְְֲִִִֵֶַַַַָּדם

לא ׂשד יט) פסוק (שם אמר ׁשּכבר ְְְֶֶֶַָָָֹֹמבארת,

מקֹום ּכל ההּוא ּבמׁשמע והּנה ּכלאים, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָתזרע

ּכלאים הּכרם יּזרע אם ּכי ּבכאן והֹוסיף ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּנזרע.

לֹומר הּכרם, ּותבּואת יּזרע אׁשר הּזרע ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָיקּדׁש

ּכהקּדׁש: ּבהנאה ְְֲֵֵֵֶֶַָָָׁשּיאסר

"Ôt" ÌÚËÂּומּפתח וכן תקּדׁש, ּכי ּכמֹו ¿««∆ְְְִִִֵֶַַ

ז), י (שם ּתמּותּו ּפן תצאּו לא מֹועד ְֵֵֶֶָֹֹאהל

ג (בראשית ּתמתּון ּפן ּבֹו תּגעּו ולא ְְְְִֵֶֹֻוכן

ּפן צרימֹו ינּכרּו ּפן ּכמֹו ׁשּפרּוׁשֹו ויּתכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָג).

ּכענין כז), לב (להלן רמה ידנּו ְְְִֵַָָָֹיאמרּו

ּפן ּכלאים אֹותֹו תזרע לא לֹומר ְְִִִֶֶַַַָֹׁשמא,

נאסרין אינן ּכי הּכל, עלי ויאסר ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיצמח

ּתבּואה ה"ז) פ"ז (כלאים ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ְְִֶֶָָָאּלא

ּכפּול מּׁשּיעׂשּו וענבים מּׁשּתׁשריׁש, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמתקּדׁשת

ַָָהּלבן:

(‡ÈŒÈ)והּואואמר ּובחמר. ּבׁשֹור תחרׁש לא ְְְֲֲַַַָֹֹ

מצוה והיא הּכלאים. מיני לכל ְְְְִִִִִִֵַַָָָהּדין

(ויקרא ּכלאים תרּביע לא ּבהמּת מן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַֹֹמבארת

צמדֹו להביא אדמתֹו עֹובד ּכל ׁשּדר יט), ְְְִִֵֶֶֶַָָָיט

ּבׁשעטנז, ּובאר אֹותן. וירּכיב אחת ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָּברפת

תלּבׁש, לא והזּכיר ּופׁשּתים. ּבצמר רק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַֹׁשאינּנּו

ּבענין אּלא אסּורה העלּיה ׁשאין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָללּמד

ְִָלביׁשה:

`vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy

הּנ"ל: האֹופּנים ג' ּבין החּלּוק את לבאר יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועל־ּפי־זה

עניני ּגּבי מּתרים ּבגדים ּכלאי ּומאידְך, קדּׁשה. ּבעניני ּגם אסּורים הם הרי חדׁש, מין מהם ׁשּנֹוצר מּכיון וקרקע, ּבהמה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻּבכלאי

את ּולהפריד הּתפרים את להסיר נּתן ּבבגד, צרּופן לאחרי ּגם ואדרּבה חדׁש, מין הּמינים ׁשני מּצרּוף נֹוצר לא ׁשהרי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻקדּׁשה,

ִִַהּמינים.

ונצמח נֹולד לא אבל וחלב, ּבׂשר טעמי נתערבּו רק ּבחלב ּבבׂשר ׁשהרי ּבגדים, לכלאי ּדדֹומה קסלקא־ּדעּתא ּבחלב, ּבבׂשר ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹאְך

נמצא להפרידן, ׁשאי־אפׁשר עד והחלב הּבׂשר טעמי ׁשּנתערבּו מּכיון ּכי ּבהמה, לכלאי ּדדמי היא הּמּסקנא אְך חדׁש. מין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָמּזה

ּדבר נֹוצר ּבמקּדׁשין.ׁשּמּצירּופן ּגם אסּורין ולכן חדׁש, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻ

(áé)øLà Eúeñk úBôðk òaøà-ìò Cl-äNòz íéìãb§¦¦−©«£¤¨®©©§©²©§¬§«§−£¤¬
ñ :da-äqëz§©¤¨«

i"yx£ClŒ‰NÚz ÌÈÏ„b∑(ספרי ד. לכ(יבמות הּכלאים, מן הּכתּובאף סמכן . ¿ƒƒ«¬∆»ְְְִִִַַַַָָָָ

(âé):dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«

i"yx£d‡�Ne ‰ÈÏ‡ ‡·e∑רמב"ן.סֹופֹו »≈∆»¿≈»

(ãé)øîàå òø íL äéìò àöBäå íéøác úìéìò dì íNå§¨¬¨Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´¨®§¨©À
éúàöî-àìå äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨§«Ÿ¨¨¬¦

:íéìeúa dì̈−§¦«
i"yx£ÌÈ¯·c ˙ÏÈÏÚ dÏ ÌNÂ∑על עבר עברה: ּגֹוררת יט)עברה הרע(ויקרא לׁשֹון לידי לבא סֹופֹו תׂשנא", ."לא ¿»»¬ƒ…¿»ƒְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

˙‡f‰ ‰M‡‰Œ˙‡∑(ספרי),ּדבר אֹומר ׁשאין ּדיןמּכאן ּבעל ּבפני .אּלא ∆»ƒ»«…ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(åè)äøòpä éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äøòpä éáà ç÷ìå§¨©²£¦¬©©«£−̈§¦¨®§¦¹¤§¥¯©©«£¨²
:äøòMä øéòä éð÷æ-ìà¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨

i"yx£dn‡Â ‰¯Úp‰ È·‡∑(שם),הרעים ּגּדּולים ׁשּגּדלּו עליה:מי יתּבּזּו ¬ƒ««¬»¿ƒ»ְְִִִִִִֶֶַָָָָ

(æè)Léàì ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äøòpä éáà øîàå§¨©²£¦¬©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦¨¦¬
:äàðNiå äMàì äfä©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨

i"yx£‰¯Úp‰ È·‡ ¯Ó‡Â∑(שם)לאּׁשה רׁשּות ׁשאין האיׁשמלּמד ּבפני .לדּבר ¿»«¬ƒ««¬»ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ÈÙ�kיב Úa¯‡ ÏÚ CÏ „aÚz ÔÈ„tÒ¯k¿À¿¿ƒ«¿∆»««¿««¿≈
:d· ÈqÎ˙ Èc C˙eÒÎ¿»ƒ¿«≈«

dp�ÒÈÂ:יג d˙ÂÏ ÏeÚÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿≈¿»«¿ƒ¿ƒ«

ÌeLיד dÏÚ ˜tÈÂ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz dÏ ÈeLÈÂƒ«ƒ««¿≈ƒƒ¿«≈¬«
˙ÈlÚÂ ˙È·Ò� ‡„‰ ‡˙z‡ ˙È ¯ÓÈÈÂ LÈaƒ¿≈«»ƒ¿»»»¿≈ƒ¿«ƒ

:ÔÈÏe˙a dÏ ˙ÈÁkL‡ ‡ÏÂ d˙ÂÏ¿»«¿»«¿»ƒ«¿ƒ

„zÓÏeÚ‡טו (È‰e·‡ ‡"�) ‡‰e·‡ ·qÈÂ¿ƒ«¬»¬ƒ¿∆¿»
È·Ò Ì„˜Ï ‡zÓÏeÚ ÈÏe˙a ˙È Ôe˜tÈÂ dn‡Â¿ƒ«¿«¿»¿≈∆¿»»√»»≈

:‡¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙Ï ‡z¯«̃¿»ƒ¿«≈ƒ«¿»

Èz¯aטז ˙È ‡i·ÒÏ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¿»¿»«»»¿«ƒ
:dp�Òe ez�‡Ï ÔÈ„‰ ‡¯·‚Ï ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿»»≈¿ƒ¿¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.d‡�Ne ‰ÈÏ‡ ‡·e ‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk (‚È)ƒƒ«ƒƒ»»≈∆»¿≈»
ּבלּקּוחי אּׁשה האיׁש יּקח ּכאׁשר ְֲֲִִִִֵֶַַַָָטעמֹו,

המארסה והיא ּבכסף, הּקּדּוׁשין ׁשהם ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּתֹורה

אליה ּבא ימים ואחרי כג), (פסוק יזּכיר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָאׁשר

ּבביאתּה, אליו ערבה היתה ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶָָָָָָָֹּוׂשנאּה,

ׁשּלא וטען ּדין לבית ּובא ּבּבקר ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹוהׁשּכים

ּבלא להֹוציאּה מתּכּון זה והּנה ּבתּולה. ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹמצאּה

לּה, ׁשּכתב הּכתּבה ׁשהיא הּבתּולֹות ְְִֶֶַַַַָָָֻמֹוהר

הּוא אליו נתקּדׁשה ּבתּולה ּבחזקת ּכי ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּומּפני

אמר ּולפיכ ּתחּתיו. ׁשּזנתה עליה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָטֹוען

הּבעל ּכדברי הּדבר היה אמת ואם ְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָָהּכתּוב

ׁשנים ּפי על רק יּודע לא והאמת ְְְֱִִִֶַַַַָָָָֹּוסקלּוה,

ִֵעדים:

ÈÙÏeּכי הּבתּולֹות, ּבזנּוני יפרׁש ׁשהּכתּוב ¿ƒְְְִִֵֵֶַַָָ

וכאׁשר ּתּסקל, מארסה ּתהיה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּכאׁשר

היא ארסה לפרׁשלא הצר לא ּפטּורה, ְְְִֵַָָָָֹֹֹֻ

וׁשּזנתה ּבארּוסיה ׁשּזנתה היה אמת ואם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָּכאן

עׂשתה ּכי ּברמז ואמר ּוסקלּוה, ְְְְְִִֶֶַָָָָָָּברצֹונּה

והנבלה אביה, ּבית לזנֹות ּביׂשראל ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָנבלה

הּוא ולזנֹות לרצֹונּה, ּכן ּבעׂשֹותּה ְְְֲִִִֵַָָהיא

אׁשר הּנערה ּכי איׁשּה, ּתחת ּתׂשטה ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָּכאׁשר

עם ּבׁשכבּה זֹונה תּקרא לא ארׂשה ְְִִֵָָָָָָֹֹֹלא

(שמות לֹו מיעדת היא אבל העם, ְֲִֶֶַַָָָֹאחד

טו): כב
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הּנ"ל: האֹופּנים ג' ּבין החּלּוק את לבאר יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועל־ּפי־זה

עניני ּגּבי מּתרים ּבגדים ּכלאי ּומאידְך, קדּׁשה. ּבעניני ּגם אסּורים הם הרי חדׁש, מין מהם ׁשּנֹוצר מּכיון וקרקע, ּבהמה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻּבכלאי

את ּולהפריד הּתפרים את להסיר נּתן ּבבגד, צרּופן לאחרי ּגם ואדרּבה חדׁש, מין הּמינים ׁשני מּצרּוף נֹוצר לא ׁשהרי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻקדּׁשה,

ִִַהּמינים.

ונצמח נֹולד לא אבל וחלב, ּבׂשר טעמי נתערבּו רק ּבחלב ּבבׂשר ׁשהרי ּבגדים, לכלאי ּדדֹומה קסלקא־ּדעּתא ּבחלב, ּבבׂשר ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹאְך

נמצא להפרידן, ׁשאי־אפׁשר עד והחלב הּבׂשר טעמי ׁשּנתערבּו מּכיון ּכי ּבהמה, לכלאי ּדדמי היא הּמּסקנא אְך חדׁש. מין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָמּזה

ּדבר נֹוצר ּבמקּדׁשין.ׁשּמּצירּופן ּגם אסּורין ולכן חדׁש, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻ

(áé)øLà Eúeñk úBôðk òaøà-ìò Cl-äNòz íéìãb§¦¦−©«£¤¨®©©§©²©§¬§«§−£¤¬
ñ :da-äqëz§©¤¨«

i"yx£ClŒ‰NÚz ÌÈÏ„b∑(ספרי ד. לכ(יבמות הּכלאים, מן הּכתּובאף סמכן . ¿ƒƒ«¬∆»ְְְִִִַַַַָָָָ

(âé):dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«

i"yx£d‡�Ne ‰ÈÏ‡ ‡·e∑רמב"ן.סֹופֹו »≈∆»¿≈»

(ãé)øîàå òø íL äéìò àöBäå íéøác úìéìò dì íNå§¨¬¨Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´¨®§¨©À
éúàöî-àìå äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨§«Ÿ¨¨¬¦

:íéìeúa dì̈−§¦«
i"yx£ÌÈ¯·c ˙ÏÈÏÚ dÏ ÌNÂ∑על עבר עברה: ּגֹוררת יט)עברה הרע(ויקרא לׁשֹון לידי לבא סֹופֹו תׂשנא", ."לא ¿»»¬ƒ…¿»ƒְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

˙‡f‰ ‰M‡‰Œ˙‡∑(ספרי),ּדבר אֹומר ׁשאין ּדיןמּכאן ּבעל ּבפני .אּלא ∆»ƒ»«…ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(åè)äøòpä éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äøòpä éáà ç÷ìå§¨©²£¦¬©©«£−̈§¦¨®§¦¹¤§¥¯©©«£¨²
:äøòMä øéòä éð÷æ-ìà¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨

i"yx£dn‡Â ‰¯Úp‰ È·‡∑(שם),הרעים ּגּדּולים ׁשּגּדלּו עליה:מי יתּבּזּו ¬ƒ««¬»¿ƒ»ְְִִִִִִֶֶַָָָָ

(æè)Léàì ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äøòpä éáà øîàå§¨©²£¦¬©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦¨¦¬
:äàðNiå äMàì äfä©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨

i"yx£‰¯Úp‰ È·‡ ¯Ó‡Â∑(שם)לאּׁשה רׁשּות ׁשאין האיׁשמלּמד ּבפני .לדּבר ¿»«¬ƒ««¬»ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ÈÙ�kיב Úa¯‡ ÏÚ CÏ „aÚz ÔÈ„tÒ¯k¿À¿¿ƒ«¿∆»««¿««¿≈
:d· ÈqÎ˙ Èc C˙eÒÎ¿»ƒ¿«≈«

dp�ÒÈÂ:יג d˙ÂÏ ÏeÚÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿≈¿»«¿ƒ¿ƒ«

ÌeLיד dÏÚ ˜tÈÂ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz dÏ ÈeLÈÂƒ«ƒ««¿≈ƒƒ¿«≈¬«
˙ÈlÚÂ ˙È·Ò� ‡„‰ ‡˙z‡ ˙È ¯ÓÈÈÂ LÈaƒ¿≈«»ƒ¿»»»¿≈ƒ¿«ƒ

:ÔÈÏe˙a dÏ ˙ÈÁkL‡ ‡ÏÂ d˙ÂÏ¿»«¿»«¿»ƒ«¿ƒ

„zÓÏeÚ‡טו (È‰e·‡ ‡"�) ‡‰e·‡ ·qÈÂ¿ƒ«¬»¬ƒ¿∆¿»
È·Ò Ì„˜Ï ‡zÓÏeÚ ÈÏe˙a ˙È Ôe˜tÈÂ dn‡Â¿ƒ«¿«¿»¿≈∆¿»»√»»≈

:‡¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙Ï ‡z¯«̃¿»ƒ¿«≈ƒ«¿»

Èz¯aטז ˙È ‡i·ÒÏ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¿»¿»«»»¿«ƒ
:dp�Òe ez�‡Ï ÔÈ„‰ ‡¯·‚Ï ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿»»≈¿ƒ¿¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.d‡�Ne ‰ÈÏ‡ ‡·e ‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk (‚È)ƒƒ«ƒƒ»»≈∆»¿≈»
ּבלּקּוחי אּׁשה האיׁש יּקח ּכאׁשר ְֲֲִִִִֵֶַַַָָטעמֹו,

המארסה והיא ּבכסף, הּקּדּוׁשין ׁשהם ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּתֹורה

אליה ּבא ימים ואחרי כג), (פסוק יזּכיר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָאׁשר

ּבביאתּה, אליו ערבה היתה ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶָָָָָָָֹּוׂשנאּה,

ׁשּלא וטען ּדין לבית ּובא ּבּבקר ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹוהׁשּכים

ּבלא להֹוציאּה מתּכּון זה והּנה ּבתּולה. ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹמצאּה

לּה, ׁשּכתב הּכתּבה ׁשהיא הּבתּולֹות ְְִֶֶַַַַָָָֻמֹוהר

הּוא אליו נתקּדׁשה ּבתּולה ּבחזקת ּכי ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּומּפני

אמר ּולפיכ ּתחּתיו. ׁשּזנתה עליה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָטֹוען

הּבעל ּכדברי הּדבר היה אמת ואם ְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָָהּכתּוב

ׁשנים ּפי על רק יּודע לא והאמת ְְְֱִִִֶַַַַָָָָֹּוסקלּוה,

ִֵעדים:

ÈÙÏeּכי הּבתּולֹות, ּבזנּוני יפרׁש ׁשהּכתּוב ¿ƒְְְִִֵֵֶַַָָ

וכאׁשר ּתּסקל, מארסה ּתהיה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּכאׁשר

היא ארסה לפרׁשלא הצר לא ּפטּורה, ְְְִֵַָָָָֹֹֹֻ

וׁשּזנתה ּבארּוסיה ׁשּזנתה היה אמת ואם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָּכאן

עׂשתה ּכי ּברמז ואמר ּוסקלּוה, ְְְְְִִֶֶַָָָָָָּברצֹונּה

והנבלה אביה, ּבית לזנֹות ּביׂשראל ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָנבלה

הּוא ולזנֹות לרצֹונּה, ּכן ּבעׂשֹותּה ְְְֲִִִֵַָָהיא

אׁשר הּנערה ּכי איׁשּה, ּתחת ּתׂשטה ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָּכאׁשר

עם ּבׁשכבּה זֹונה תּקרא לא ארׂשה ְְִִֵָָָָָָֹֹֹלא

(שמות לֹו מיעדת היא אבל העם, ְֲִֶֶַַָָָֹאחד

טו): כב
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(æé)éúàöî-àì øîàì íéøác úìéìò íN àeä-äpäå§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦
éðôì äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa Ezáì§¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈¦§¥−

:øéòä éð÷æ¦§¥¬¨¦«
i"yx£‰ÏÓO‰ eN¯Ùe∑(שם)ּכּׂשמלה הּדברים מחּורין מׁשל: זה רמב"ן.הרי »¿«ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻ

(çé):Búà eøqéå Léàä-úà àåää-øéòä éð÷æ eç÷ìå§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤¨¦®§¦§−Ÿ«
i"yx£B˙‡ e¯qÈÂ∑מו)מלקֹות .(כתובות ¿ƒ¿…ְַ

(èé)àéöBä ék äøòpä éáàì eðúðå óñë äàî Búà eLðòå§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ
ìëeé-àì äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa ìò òø íL¥´½̈©−§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈«Ÿ©¬

ìñ :åéîé-ìk dçlLרמב"ן §©§¨−¨¨¨«

(ë)íéìeúá eàöîð-àì äfä øácä äéä úîà-íàå§¦¡¤´¨½̈©¨¨−©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−
:äøòpì©©«£¨«

i"yx£¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ŒÌ‡Â∑(שם)ארּוסין לאחר ׁשּזּנתה והתראה, .ּבעדים ¿ƒ¡∆»»«»»ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

(àë)äeì÷ñe äéáà-úéa çút-ìà äøòpä-úà eàéöBäå§¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨§¨Á¨Á
ìàøNéa äìáð äúNò-ék äúîå íéðáàa døéò éLðà©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³§¨¨Æ§¦§¨¥½

ñ :Eaøwî òøä zøòáe äéáà úéa úBðæì¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨¨−¦¦§¤«
i"yx£‰È·‡Œ˙Èa Á˙tŒÏ‡∑(מה ׁשּגּדלּתם(כתובות ּגּדּולים d¯ÈÚ.ראּו ÈL�‡∑(ספרי)ּכל עירּהּבמעמד B�ÊÏ˙.אנׁשי ∆∆«≈»ƒ»ְְִִִֶֶַ«¿≈ƒ»ְְֲִֵַַַָָƒ¿

‰È·‡ ˙Èa∑אביה ּבבית .ּכמֹו: ≈»ƒ»ְְִֵָָ

Ï‡יז ¯ÓÈÓÏ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz ÈeL ‡e‰ ‡‰Â¿»«ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«»
Èz¯· ÈÏe˙a ÔÈl‡Â ÔÈÏe˙a Cz¯·Ï ˙ÈÁkL‡«¿»ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿≈¿«ƒ

:‡z¯˜ È·Ò Ì„˜ ‡ÙÈLBL ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ»√»»≈«¿»

b·¯‡יח ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe¯a„ÈÂ¿ƒ¿¿»≈«¿»«ƒ»«¿»
:d˙È Ôe˜ÏÈÂ¿«¿»≈

Ôe�zÈÂיט ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó dpÓ Ôea‚ÈÂ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿
ÏÚ LÈa ÌeL ˜t‡ È¯‡ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡Ï«¬»¿∆¿»¬≈«≈ƒ«
dÏ ˙ÈÏ ez�‡Ï È‰z dÏÂ Ï‡¯NÈ„ ‡zÏe˙a¿¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¿ƒ¿≈≈

:È‰BÓBÈ Ïk d¯ËÙÓÏ eL¿̄¿ƒ¿¿«»ƒ

Ï‡כ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ‰Â‰ ‡ËL˜ Ì‡Â¿ƒÀ¿»¬»ƒ¿»»»≈»
:‡zÓÏeÚÏ ÔÈÏe˙· eÁkzL‡ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿»

‡·e‰‡כא ˙Èa Ú¯˙Ï ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˜tÈÂ¿«¿»∆¿»ƒ¿«≈»»
È¯‡ ˙eÓ˙e ‡i�·‡a dz¯˜ ÈL�‡ dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À«¡»≈«¿«¿«¿«»¿¬≈
‡‰e·‡ ˙Èa ‰‡pÊÏ Ï‡¯NÈa ‡�Ï˜ ˙„·Ú»¿«¿»»¿ƒ¿»≈¿«»»≈¬»

:C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.‰ÏÓM‰ eN¯Ùe (ÊÈ)מחּורין מׁשל, זה הרי »¿«ƒ¿»ְֲִֵֶָָָֻ

והּוא רׁש"י. לׁשֹון ּכׂשמלה, ְְְְִִִַַָָָהּדברים

רלז) (תצא ּבספרי יׁשמעאל רּבי ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַָָמדרׁשֹו

יג): (משפטים ְְִִָּובמכילּתא

ÔÈ‡Âמכניסין ּביׂשראל, לפנים זאת ּכי ,צר ¿≈ְְְְִִִִִֵֶַָָֹֹ

אֹותן, ּובֹודקין לחּפה והּכּלה ְְִֶַַַָָָָָֻהחתן

ׁשהחכמים והם מּבחּוץ, להם מׁשּמרים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָוהעדים

נכנסין יּפרדּו וכאׁשר ׁשֹוׁשבינין, להם ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָקֹורין

אֹותּה ׁשכב אׁשר הּׂשמלה ולֹוקחין ׁשם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהעדים

ּבּתלמּוד ידּוע וזה הּדמים, ויראּו ְְְְִִֶֶַַַַָָָָעליה

ּובספרי ה"א) פ"א שם ירושלמי מו., ְְִֵ(כתובות

יאמר ּולכ סּודר. ההיא הּׂשמלה וקֹורין ְְְִִִַַַַָָָָָֹאּגדה,

אׁשר הּׂשמלה ואּמּה אביה ׁשּיפרׂשּו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָהּכתּוב

בּתי. ּבתּולי אּלה ויאמרּו העדים מּיד ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלקחּו

הרּבה ּבענינים הּדברים לחּור ׁשּצרי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּובוּדאי

ּבהם: יקּצר ְֵֶֶַַָָׁשהּכתּוב

Ï·‡המחּיב אּלא מׁשל זה הרי אמר לא ¬»ְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבעל, ׁשּלא ּפי על אף רע ׁשם ִִֵֶַַַַָֹמֹוציא

ׁשּבעל. עד האֹומר ּכדברי מקרא ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּופׁשּוטֹו

ּבן אלעזר רּבי מו.) (שם ּבגמרא אמרּו ְְְְִֶֶַַָָָָָָוכ

וכן ּכדבריו. והלכה מּמׁש, ׂשמלה אֹומר ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֹיעקב

ולקח ּתחּלה הּכתּוב אמר ּכי הּפרׁשה, ְְִִַַַַַַָָָָָָָטעם

הּנערה ּבתּולי את והֹוציאּו ואּמּה הּנערה ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָאבי

ואמר לבּדֹו לאב ׁשב ּכן ואחר ּבׁשניהם, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָידּבר

וגו', הּנערה ואמראבי ‰ÏÓO‰וחזר eN¯Ùe ְְֲֲִַַַַָָָ»¿«ƒ¿»

לבּדֹו לאב הּזאת הּתביעה ּכי והּטעם, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹּבׁשניהם.

ּבּמעׂשה האם ׁשּתף אבל ׁשּלֹו, ׁשהּקנס ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָהּוא

והן ּבּה, יתעּסקּו הּנׁשים הּׂשמלה ׁשענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּפני

ראּוי ולאם ּבּדמים, והּבקיאֹות ְְְְִִֵַַַָָָהּיֹודעֹות

טענת אבל ּדין, לבית אֹותּה ותביא ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹׁשּתתּפׂש

היא, ּבלבד לאב הּזה" לאיׁש נתּתי ּבּתי ְִִִִִִֶֶַַַָָָָ"את

אחר אֹו היא. ּדידיּה ּדברים ּבעלת לאו ְְֲִִִֵֵַַַַַָָוהאם

ּבּׂשמלה יתּפׂש ּדין, ּבבית טענֹותיו האב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשיסּדר

ּכסּותּה, ּכנפֹות ּתחת אׁשּתֹו הביאה ְְְֲִִֵֶַַַָָאׁשר

לא והּנה ּדין. ּבבית ׁשניהם אֹותּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶָֹויפרׂשּו

ּכלל ּדין לבית באה ולא ּבּפרׁשה האם ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָֹֻהזּכרה

ּכאׁשר מּמׁש, ׁשהּוא הּׂשמלה ענין מּפני ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

ְִֵַּפרׁשּתי:

(ËÈ)אחריוטעם כסף. מאה אתֹו וענׁשּו ְְְֲֵֵֶֶַַַָָֹ

אֹותֹו" מ"ּויּסרּו הּנדרׁש ְְְְִִִַַַָהּמלקֹות

מהר לבתּולה לכּתב הּמנהג ּכי מו.). ְְְִִִִַַָָֹֹ(כתובות

רע ׁשם עליה הֹוציא זה והּנה ּכסף, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָחמּׁשים

ּבלא להֹוציאּה ורצה ׁשׂשנאּה כלּום,ּבעבּור ְְְְְֲִֵֶַָָָָֹ

הּתֹורה ּכי כסף, ּבמאה הּכתּוב ענׁשֹו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָולכן

כב (שמות יׁשּלם ׁשנים ּכענין ּבכפל, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַּתעניׁש

למי מּדבריהם, ׁשהּכתּבה ּפי על אף ְְְִִִִֵֶֶַַַָֻג).

הּמנהג אבל סתם, יּׂשאּנה אֹו עּמּה, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּיתנה

(שם ׁשּנאמר ּכמֹו לּבתּולֹות, מהר לכּתב ְְְֱִֶֶַַַָָֹֹהיה

כן. יעׂשּו והרב הּבתּולֹות ּכמהר טז) ְְְֲֵַַַָֹֹשם

לּמה הּזאת, לאּׁשה ּכתּבה היתה לא ְְְִִַָָָָָָָֹֹֻואם

עליה ׁשּבא מּפני ּדברים עלילֹות עליה ְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָיׂשים

ּדכתיב מּמּנה, ויּפטר ּגט לּה יכּתב ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹּוׂשנאּה,

ׁשּלח: ׂשנא ּכי טז) ב ִֵַַָ(מלאכי

`vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy

(áë)áëL Léà àöné-ék|eúîe ìòa-úìòá äMà-íò ¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ
zøòáe äMàäå äMàä-íò áëMä Léàä íäéðL-íb©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®¦«©§¨¬

ñ :ìàøNiî òøä̈−̈¦¦§¨¥«
i"yx£Ì‰È�LŒÌb e˙Óe∑(ספרי),חּדּודים מעׂשה הּבאיםלהֹוציא לרּבֹות ּגם, מהם. נהנית האּׁשה (ספריםאחריהםׁשאין ≈«¿≈∆ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

מאחֹוריהם) ׁשּתלד(שם).אחרים: עד לּה ממּתינין אין מעּברת היתה ׁשאם הּולד, את לרּבֹות ׁשניהם", "ּגם אחר: רמב"ן.ּדבר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

(âë)äéäé ékLéà dàöîe Léàì äNøàî äìeúá äøòð ¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈¨−§¦®§¨¨¬¦²
:dnò áëLå øéòä¦−§¨©¬¦¨«

i"yx£¯ÈÚa LÈ‡ d‡ˆÓe∑(ז לּה(ערכין ארע לא ּבביתּה, יׁשבה אּלּו הא לּגּנב, קֹוראה ּפרצה עּמּה, ׁשכב רמב"ן.לפיכ ¿»»ƒ»ƒְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(ãë)øòL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå|àåää øéòä §«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´©¦À
øLà øác-ìò äøòpä-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤©©«£À̈©§©Æ£¤´
-úà äpò-øLà øác-ìò Léàä-úàå øéòá ä÷òö-àìŸ¨«£¨´¨¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦¨−¤

ñ :Eaøwî òøä zøòáe eäòø úLà¥´¤¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

(äë)äNøàîä äøòpä-úà Léàä àöîé äãOa-íàå§¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈
áëL-øLà Léàä úîe dnò áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦¨®¥À¨¦²£¤¨©¬

:Bcáì dnò¦−̈§©«

(åë)äøòpìåék úåî àèç äøòpì ïéà øáã äNòú-àì §©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§¨®¤¦¿
:äfä øácä ïk Lôð Bçöøe eäòø-ìò Léà íe÷é øLàk©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−©¨¨¬©¤«

i"yx£'B‚Â Ìe˜È ¯L‡k Èk∑חברֹו על העֹומד ּכאדם עליה, עמד ּובחזקה היא, אנּוסה ּכי מׁשמעֹו: זהּו ּפׁשּוטֹו לפי ƒ«¬∆»¿ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
עג)להרגֹו. סנהדרין כה. ללּמד(פסחים ּבא זה הרי ּבֹו: ּדרׁשּו וכּו'ורּבֹותינּו למד .ונמצא ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

‡z˙כב ‡˙z‡ ÌÚ ·ÎLc ¯·b ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«¿»≈ƒƒ¿»ƒ«
ÌÚ ·ÎLc ‡¯·b ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ ÔeÏh˜˙ÈÂ ¯·b¿«¿ƒ¿«¿««¿≈«¿»¿»≈ƒ
:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙z‡Â ‡˙z‡ƒ¿»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

Ò¯‡Óc‡כג ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ È‰˙ È¯‡¬≈¿≈∆¿»¿À¿»ƒ¿»¿»
:dnÚ ·ekLÈÂ ‡z¯˜a ¯·b dpÁkLÈÂ ¯·‚Ïƒ¿«¿«¿¿ƒ«¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ«

‰‰È‡כד ‡z¯˜ Ú¯˙Ï ÔB‰ÈÂ¯z ˙È Ôe˜t˙Â¿«¿»«¿≈ƒ¿««¿»«ƒ
˙È Ôe˙eÓÈÂ ‡i�·‡a ÔB‰˙È ÔeÓb¯˙Â¿ƒ¿¿»¿¿«¿«»ƒ»
˙ÈÂ ‡z¯˜a ˙ÁÂˆ ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ ‡zÓÏeÚ∆¿»«≈«ƒ»¿»«¿«¿»¿»
ÈlÙ˙e d¯·Á ˙z‡ ˙È ÈpÚc ˜ÒÚ ÏÚ ‡¯·b«¿»«≈«¿«ƒ»ƒ««¿≈¿«≈

:C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú»≈¿ƒƒ≈»

zÓÏeÚ‡כה ˙È ¯·b ÁkLÈ ‡Ï˜Áa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»«¿«¿«»∆¿»
dnÚ ·ekLÈÂ ‡¯·b da Û˜˙ÈÂ ‡Ò¯‡Ó„ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«
:È‰B„BÁÏa dnÚ ·ÎLc ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈«¿»ƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

ÈÏ˙כו ÌÚcÓ „aÚ˙ ‡Ï ‡zÓÏeÚÏe¿∆¿»»«¿≈ƒ««≈
‡Ók È¯‡ ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ‡zÓÏeÚÏ¿∆¿»«ƒƒ¿¬≈¿»
Ôk LÙ� dpÏË˜ÈÂ d¯·Á ÏÚ ‡¯·b Ìe˜È„ƒ«¿»««¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈¿«≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Ì‰È�L Ìb e˙Óe (·Î)לעֹוׂשה להֹוציא ≈«¿≈∆ְְִֶ

נהנית האּׁשה ׁשאין חּדּודים ֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָמעׂשה

רּבנּוÌb,מהם. לׁשֹון אחריהם, הּבאים לרּבֹות ֵֶ«ְֲִֵֵֶַַַַָָ

היא ּבתּולה וכי מהּו, הבינֹותי ולא ְְְְֲִִִִַָֹֹֹׁשלמה.

ה לרּבֹות נצטר אֹו ׁשּנמעט אחריהם,זֹו, ּבאים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

היה ועֹוד ּוׁשליׁשי. ׁשני ּלי מה ראׁשֹון ּלי ְְִִִִִִֵַַָָמה

ׁשּלנּו ּובּנסחאֹות אחריו. הּבאים לֹומר ְֲִֶַַַַָָָָֻלֹו

קב) (תצא מעׂשהÌ‰È�L,ּבספרי העֹוׂשה ולא ְְִִ¿≈∆ְֲֵֶַָֹ

אֹומר ּכׁשהּוא Ì‰È�L,חּדּודין, Ìbלרּבֹות ְִִֵֶ«¿≈∆ְַ

ּכדרּכּה, ׁשּלא ּביאה והיא מאחֹוריהם. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּבאים

למדֹות העריֹות וכל ּבכאן, הּכתּוב אֹותּה ְְְְֲִֵַָָָָָָָורּבה

מּזֹו: ִזֹו

ÏÚÂהּפׁשט ּדר,Ì‰È�L Ìbהּפֹוׁשע האיׁש ¿«ְֶֶַָ«¿≈∆ִֵַַָ

והמפּתה הּתֹובע ׁשהּוא יֹותר, ְְְֵֵֵֶֶַַַַַּבחטא

הּכתּוב זה והזּכיר האּׁשה. וגם מעׂשה, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָוהעֹוׂשה

‰‡M‰,ּופרׁש Ì‚Â ·ÎBM‰ LÈ‡‰ Ì‰È�L Ìb ֵֵ«¿≈∆»ƒ«≈¿«»ƒ»

ּכאׁשר ּבאיׁש החטא לתלֹות הּכתּובים ּדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָוכן

ערירים ּגּלה אחיו ּבערות יז) כ (ויקרא ְְְֲִִִִִֵֶַַָָּפרׁשּתי

כא): שם (שם ְִיהיּו

LÈÂטעם ּכי ‰‡M‰אֹומרים ÌÚ ·ÎBM‰ LÈ‡‰ ¿≈ְִִַַ»ƒ«≈ƒ»ƒ»

,‰M‡‰Âאת יביאה ּכמֹו ּבאּור, ּתֹוספת ¿»ƒ»ְְִֵֵֶֶֶָ

נבּוכדנּצר את אֹותֹו ה), לה (שמות ה' ְְְֶֶַַַּתרּומת

(שם) ּובספרי ח). כז ‰ÎBM·(ירמיה LÈ‡‰ ְְִִ»ƒ«≈

,‰M‡‰ ÌÚ,קטּנה ׁשהיא ּפי על M‡‰Â‰,אף ƒ»ƒ»ְִִֶַַַָ¿»ƒ»

טעמֹו ּכן אם לקטן. ׁשּנבעלה ּפי על Ìbאף ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ«

,Ì‰È�Lהאּׁשה אֹו האיׁש מהם, אחד ּכל ּגם ¿≈∆ִִֵֶֶַָָָָָ

לחּיּוב: מהם ְִִֵֶַַַהּמּגיע

(‚Î)יראּו ּכאׁשר ּכי המארסה, נערה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹענין

וׁשכב ּבנערה ּתֹופס איׁש מרחֹוק ְְֲִִֵֵֵַַָָָעדים

ּבהם, והתרּו קֹולם העדים והרימּו ּבעיר, ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָעּמּה

ו:) (מכות רּבֹותינּו ּדעת ׁשניהםעל יתחּיבּו ְְְִֵֵֶַַַַַ

ּכיון לדעת, מזּנה ּבחזקת האּׁשה ׁשּגם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָסקילה.

לצעק אנּוסה ּכל ּדר ּכי ּכלל, צעקה ְְֲֲִִֶֶֶָָָָָֹֹׁשּלא

אֹותּה יראּו ואם ּולהּצילּה. להֹוׁשיעּה ְְְְִִִִִַָָָָּבעיר

ּבחזקת זֹו הרי ויׁשּכבּנּה, ּבּה ׁשּיחזיק ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבּׂשדה

ּופטּורה: ְֲָָאנּוסה

אם טעמֹו, אֹו ׁשּצעקה. יּתכן "צעקה", ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָוטעם

ׁשמעּו אפּלּו ּכי לּה, מֹוׁשיע אין ְֲֲִִִֵַָָָָצעקה

מֹוׁשיעים ׁשם ׁשאין ּכיון ּפטּורה, צעקה ְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשּלא

ּבעיר ּבין מֹוׁשיעים לּה יׁש אם והּכלל, ְְִִִִֵֵַָָָָלּה.

ּבעיר ּבין מֹוׁשיעים לּה אין חּיבת, ּבּׂשדה ִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבין

אּלא הּכתּוב ּדּבר ׁשּלא ּפטּורה, ּבּׂשדה ְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבין

ֶַֹּבהוה:

,e‰Ú¯ ˙L‡ ˙‡ ‰pÚ ¯L‡ ¯·c ÏÚ ¯Ó‡Â¿»««¿«¬∆ƒ»∆≈∆≈≈
ּבאֹונס, הּׁשֹוכב רק עּנּוי יּקרא ְְִִֵֵֵַַָֹולא

ענין אבל לרצֹון. ּכמזּנה אֹותּה חּיב ּכבר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָוזֹו

ּבּה אֹוחז ׁשהאיׁש נראה ּכאׁשר ּכי ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהּכתּוב,

ּבעבּור ּכמתרּצה, האּׁשה נדּון עּמּה, ְְְֲִִִֵַַָָָָָוׁשֹוכב

האיׁש ונחׁשב מּמּנּו, להּוׁשע יכֹולה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹׁשהיתה

על ּדּבר ולא ּפּתה לא ּכי אֹותּה, ְְִִִִֶֶַַָָֹֹּכמעּנה

אליו: להּׁשמע ְִִֵַָָָלּבּה

‡ÏÂנערה ראינּו אם הּצעקה, ּבדין ידעּתי ¿…ְְְֲִִִִַַַָָָָָ

ּבכל ּבֹו נלחמת והיא האיׁש ּבּה ְְְֱִִִִֶֶֶֶָָָׁשהחזיק

ּבׂשערֹותיו אֹו ּבבגדיו ואֹוחזת ּובֹוכה ְְְֲִֶֶַָָָָָֹּכחּה

ּתּסקל, לּמה לצעק, ידעה ולא מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹֹלהּמלט

הּסתם מן ּבּה לדּון ּבהוה, הּצעקה ּגם ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא

אנּוסה: ּובּׂשדה מפּתה ְֲִֶַָָָָֻּבעיר
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(áë)áëL Léà àöné-ék|eúîe ìòa-úìòá äMà-íò ¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ
zøòáe äMàäå äMàä-íò áëMä Léàä íäéðL-íb©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®¦«©§¨¬

ñ :ìàøNiî òøä̈−̈¦¦§¨¥«
i"yx£Ì‰È�LŒÌb e˙Óe∑(ספרי),חּדּודים מעׂשה הּבאיםלהֹוציא לרּבֹות ּגם, מהם. נהנית האּׁשה (ספריםאחריהםׁשאין ≈«¿≈∆ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

מאחֹוריהם) ׁשּתלד(שם).אחרים: עד לּה ממּתינין אין מעּברת היתה ׁשאם הּולד, את לרּבֹות ׁשניהם", "ּגם אחר: רמב"ן.ּדבר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

(âë)äéäé ékLéà dàöîe Léàì äNøàî äìeúá äøòð ¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈¨−§¦®§¨¨¬¦²
:dnò áëLå øéòä¦−§¨©¬¦¨«

i"yx£¯ÈÚa LÈ‡ d‡ˆÓe∑(ז לּה(ערכין ארע לא ּבביתּה, יׁשבה אּלּו הא לּגּנב, קֹוראה ּפרצה עּמּה, ׁשכב רמב"ן.לפיכ ¿»»ƒ»ƒְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(ãë)øòL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå|àåää øéòä §«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´©¦À
øLà øác-ìò äøòpä-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤©©«£À̈©§©Æ£¤´
-úà äpò-øLà øác-ìò Léàä-úàå øéòá ä÷òö-àìŸ¨«£¨´¨¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦¨−¤

ñ :Eaøwî òøä zøòáe eäòø úLà¥´¤¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

(äë)äNøàîä äøòpä-úà Léàä àöîé äãOa-íàå§¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈
áëL-øLà Léàä úîe dnò áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦¨®¥À¨¦²£¤¨©¬

:Bcáì dnò¦−̈§©«

(åë)äøòpìåék úåî àèç äøòpì ïéà øáã äNòú-àì §©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§¨®¤¦¿
:äfä øácä ïk Lôð Bçöøe eäòø-ìò Léà íe÷é øLàk©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−©¨¨¬©¤«

i"yx£'B‚Â Ìe˜È ¯L‡k Èk∑חברֹו על העֹומד ּכאדם עליה, עמד ּובחזקה היא, אנּוסה ּכי מׁשמעֹו: זהּו ּפׁשּוטֹו לפי ƒ«¬∆»¿ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
עג)להרגֹו. סנהדרין כה. ללּמד(פסחים ּבא זה הרי ּבֹו: ּדרׁשּו וכּו'ורּבֹותינּו למד .ונמצא ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

‡z˙כב ‡˙z‡ ÌÚ ·ÎLc ¯·b ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«¿»≈ƒƒ¿»ƒ«
ÌÚ ·ÎLc ‡¯·b ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ ÔeÏh˜˙ÈÂ ¯·b¿«¿ƒ¿«¿««¿≈«¿»¿»≈ƒ
:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙z‡Â ‡˙z‡ƒ¿»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

Ò¯‡Óc‡כג ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ È‰˙ È¯‡¬≈¿≈∆¿»¿À¿»ƒ¿»¿»
:dnÚ ·ekLÈÂ ‡z¯˜a ¯·b dpÁkLÈÂ ¯·‚Ïƒ¿«¿«¿¿ƒ«¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ«

‰‰È‡כד ‡z¯˜ Ú¯˙Ï ÔB‰ÈÂ¯z ˙È Ôe˜t˙Â¿«¿»«¿≈ƒ¿««¿»«ƒ
˙È Ôe˙eÓÈÂ ‡i�·‡a ÔB‰˙È ÔeÓb¯˙Â¿ƒ¿¿»¿¿«¿«»ƒ»
˙ÈÂ ‡z¯˜a ˙ÁÂˆ ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ ‡zÓÏeÚ∆¿»«≈«ƒ»¿»«¿«¿»¿»
ÈlÙ˙e d¯·Á ˙z‡ ˙È ÈpÚc ˜ÒÚ ÏÚ ‡¯·b«¿»«≈«¿«ƒ»ƒ««¿≈¿«≈

:C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú»≈¿ƒƒ≈»

zÓÏeÚ‡כה ˙È ¯·b ÁkLÈ ‡Ï˜Áa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»«¿«¿«»∆¿»
dnÚ ·ekLÈÂ ‡¯·b da Û˜˙ÈÂ ‡Ò¯‡Ó„ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«
:È‰B„BÁÏa dnÚ ·ÎLc ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈«¿»ƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

ÈÏ˙כו ÌÚcÓ „aÚ˙ ‡Ï ‡zÓÏeÚÏe¿∆¿»»«¿≈ƒ««≈
‡Ók È¯‡ ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ‡zÓÏeÚÏ¿∆¿»«ƒƒ¿¬≈¿»
Ôk LÙ� dpÏË˜ÈÂ d¯·Á ÏÚ ‡¯·b Ìe˜È„ƒ«¿»««¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈¿«≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Ì‰È�L Ìb e˙Óe (·Î)לעֹוׂשה להֹוציא ≈«¿≈∆ְְִֶ

נהנית האּׁשה ׁשאין חּדּודים ֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָמעׂשה

רּבנּוÌb,מהם. לׁשֹון אחריהם, הּבאים לרּבֹות ֵֶ«ְֲִֵֵֶַַַַָָ

היא ּבתּולה וכי מהּו, הבינֹותי ולא ְְְְֲִִִִַָֹֹֹׁשלמה.

ה לרּבֹות נצטר אֹו ׁשּנמעט אחריהם,זֹו, ּבאים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

היה ועֹוד ּוׁשליׁשי. ׁשני ּלי מה ראׁשֹון ּלי ְְִִִִִִֵַַָָמה

ׁשּלנּו ּובּנסחאֹות אחריו. הּבאים לֹומר ְֲִֶַַַַָָָָֻלֹו

קב) (תצא מעׂשהÌ‰È�L,ּבספרי העֹוׂשה ולא ְְִִ¿≈∆ְֲֵֶַָֹ

אֹומר ּכׁשהּוא Ì‰È�L,חּדּודין, Ìbלרּבֹות ְִִֵֶ«¿≈∆ְַ

ּכדרּכּה, ׁשּלא ּביאה והיא מאחֹוריהם. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּבאים

למדֹות העריֹות וכל ּבכאן, הּכתּוב אֹותּה ְְְְֲִֵַָָָָָָָורּבה

מּזֹו: ִזֹו

ÏÚÂהּפׁשט ּדר,Ì‰È�L Ìbהּפֹוׁשע האיׁש ¿«ְֶֶַָ«¿≈∆ִֵַַָ

והמפּתה הּתֹובע ׁשהּוא יֹותר, ְְְֵֵֵֶֶַַַַַּבחטא

הּכתּוב זה והזּכיר האּׁשה. וגם מעׂשה, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָוהעֹוׂשה

‰‡M‰,ּופרׁש Ì‚Â ·ÎBM‰ LÈ‡‰ Ì‰È�L Ìb ֵֵ«¿≈∆»ƒ«≈¿«»ƒ»

ּכאׁשר ּבאיׁש החטא לתלֹות הּכתּובים ּדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָוכן

ערירים ּגּלה אחיו ּבערות יז) כ (ויקרא ְְְֲִִִִִֵֶַַָָּפרׁשּתי

כא): שם (שם ְִיהיּו

LÈÂטעם ּכי ‰‡M‰אֹומרים ÌÚ ·ÎBM‰ LÈ‡‰ ¿≈ְִִַַ»ƒ«≈ƒ»ƒ»

,‰M‡‰Âאת יביאה ּכמֹו ּבאּור, ּתֹוספת ¿»ƒ»ְְִֵֵֶֶֶָ

נבּוכדנּצר את אֹותֹו ה), לה (שמות ה' ְְְֶֶַַַּתרּומת

(שם) ּובספרי ח). כז ‰ÎBM·(ירמיה LÈ‡‰ ְְִִ»ƒ«≈

,‰M‡‰ ÌÚ,קטּנה ׁשהיא ּפי על M‡‰Â‰,אף ƒ»ƒ»ְִִֶַַַָ¿»ƒ»

טעמֹו ּכן אם לקטן. ׁשּנבעלה ּפי על Ìbאף ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ«

,Ì‰È�Lהאּׁשה אֹו האיׁש מהם, אחד ּכל ּגם ¿≈∆ִִֵֶֶַָָָָָ

לחּיּוב: מהם ְִִֵֶַַַהּמּגיע

(‚Î)יראּו ּכאׁשר ּכי המארסה, נערה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹענין

וׁשכב ּבנערה ּתֹופס איׁש מרחֹוק ְְֲִִֵֵֵַַָָָעדים

ּבהם, והתרּו קֹולם העדים והרימּו ּבעיר, ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָעּמּה

ו:) (מכות רּבֹותינּו ּדעת ׁשניהםעל יתחּיבּו ְְְִֵֵֶַַַַַ

ּכיון לדעת, מזּנה ּבחזקת האּׁשה ׁשּגם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָסקילה.

לצעק אנּוסה ּכל ּדר ּכי ּכלל, צעקה ְְֲֲִִֶֶֶָָָָָֹֹׁשּלא

אֹותּה יראּו ואם ּולהּצילּה. להֹוׁשיעּה ְְְְִִִִִַָָָָּבעיר

ּבחזקת זֹו הרי ויׁשּכבּנּה, ּבּה ׁשּיחזיק ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבּׂשדה

ּופטּורה: ְֲָָאנּוסה

אם טעמֹו, אֹו ׁשּצעקה. יּתכן "צעקה", ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָוטעם

ׁשמעּו אפּלּו ּכי לּה, מֹוׁשיע אין ְֲֲִִִֵַָָָָצעקה

מֹוׁשיעים ׁשם ׁשאין ּכיון ּפטּורה, צעקה ְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשּלא

ּבעיר ּבין מֹוׁשיעים לּה יׁש אם והּכלל, ְְִִִִֵֵַָָָָלּה.

ּבעיר ּבין מֹוׁשיעים לּה אין חּיבת, ּבּׂשדה ִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבין

אּלא הּכתּוב ּדּבר ׁשּלא ּפטּורה, ּבּׂשדה ְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבין

ֶַֹּבהוה:

,e‰Ú¯ ˙L‡ ˙‡ ‰pÚ ¯L‡ ¯·c ÏÚ ¯Ó‡Â¿»««¿«¬∆ƒ»∆≈∆≈≈
ּבאֹונס, הּׁשֹוכב רק עּנּוי יּקרא ְְִִֵֵֵַַָֹולא

ענין אבל לרצֹון. ּכמזּנה אֹותּה חּיב ּכבר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָוזֹו

ּבּה אֹוחז ׁשהאיׁש נראה ּכאׁשר ּכי ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהּכתּוב,

ּבעבּור ּכמתרּצה, האּׁשה נדּון עּמּה, ְְְֲִִִֵַַָָָָָוׁשֹוכב

האיׁש ונחׁשב מּמּנּו, להּוׁשע יכֹולה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹׁשהיתה

על ּדּבר ולא ּפּתה לא ּכי אֹותּה, ְְִִִִֶֶַַָָֹֹּכמעּנה

אליו: להּׁשמע ְִִֵַָָָלּבּה

‡ÏÂנערה ראינּו אם הּצעקה, ּבדין ידעּתי ¿…ְְְֲִִִִַַַָָָָָ

ּבכל ּבֹו נלחמת והיא האיׁש ּבּה ְְְֱִִִִֶֶֶֶָָָׁשהחזיק

ּבׂשערֹותיו אֹו ּבבגדיו ואֹוחזת ּובֹוכה ְְְֲִֶֶַָָָָָֹּכחּה

ּתּסקל, לּמה לצעק, ידעה ולא מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹֹלהּמלט

הּסתם מן ּבּה לדּון ּבהוה, הּצעקה ּגם ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא

אנּוסה: ּובּׂשדה מפּתה ְֲִֶַָָָָֻּבעיר
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(æë)ïéàå äNøàîä äøòpä ä÷òö dàöî äãOá ék¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬
ñ :dì òéLBî¦−©¨«

(çë)äNøà-àì øLà äìeúá äøòð Léà àöîé-ék¦«¦§¨´¦À©«£¨³§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨
:eàöîðå dnò áëLå dNôúe§¨−̈§¨©´¦¨®§¦§¨«

(èë)óñk íéMîç äøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðåÂ§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬©©«£−̈£¦¦´¨®¤
dçlL ìëeé-àì dpò øLà úçz äMàì äéäú-Bìå§¦«§¤´§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬©§−̈

ñ :åéîé-ìk̈¨¨«
âë(à)ðk älâé àìå åéáà úLà-úà Léà çwé-àìñ :åéáà ó «Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬¨¦«

i"yx£ÁwÈŒ‡Ï∑(סז ּבּה(קידושין ּתֹופסין קּדּוׁשין ואין לּקּוחין, ּבּה לֹו ‡·ÂÈ.אין Û�k ‰l‚È ‡ÏÂ∑(לג יבם(יבמות ׁשֹומרת …ƒ«ְְִִִִִֵֵָָ¿…¿«∆¿«»ƒֶֶָָ
לאביו, הראּויה אביו, מּׁשּום:ׁשל עליה הּוזהר ּכבר יח)והרי לאוין,(ויקרא ּבׁשני זה על לעבר אּלא ?"אבי אחי "ערות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לּה ממזרולסמ ׁשאין ללּמד ממזר", יבא "לא ׁשאיןאלא: ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי וחמר וקל ּכריתֹות, מחּיבי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּדין ּבית מיתת ּכרתּבעריֹות ּבּה .ׁשאין ֲִִֵֵֵֶַַָָָ

(á)ñ :ýåýé ìä÷a äëôL úeøëe àkc-òeöô àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈«
i"yx£‡kcŒÚeˆt∑(עז ׁשּלֹו(יבמות ּביצים ׁשּנּדּכאּו אֹו ÎÙL‰.ׁשּנפצעּו ˙e¯Îe∑קּלּוח יֹורה אינֹו וׁשּוב הּגיד ׁשּנכרת ¿««»ְְְִִִֵֶֶֶַ¿»¿»ְְִִִֵֶֶַַַ

מֹוליד ואינֹו וׁשֹותת ׁשֹופ אּלא .זרע, ְְִֵֵֵֶֶַָ

(â)Bì àáé-àì éøéNò øBc íb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ−
ñ :ýåýé ìä÷a¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·ÈŒ‡Ï'‰∑יּׂשא רמב"ן.יׂשראליתלא …»…«¿≈ƒ¿«ְְִִִֵָֹ

(ã)éøéNò øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½
:íìBò-ãò ýåýé ìä÷a íäì àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«

i"yx£È�BnÚ ‡·ÈŒ‡Ï∑יׂשראלית יּׂשא .לא …»…«ƒְְִִִֵָֹ

(ä)Cøca íénáe íçla íëúà eîc÷-àì øLà øác-ìò©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦©¤−¤
éìò øëN øLàå íéøönî íëúàöa-ïa íòìa-úà E §¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹¤¦§¨´¤

:jìì÷ì íéøäð íøà øBútî øBòa§À¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨
i"yx£¯·cŒÏÚ∑(ספרי)העצה להחטיאכםעל אתכם ּבטרּוף∑C¯ca.ׁשּיעצּו רמב"ן.ּכׁשהייתם «¿«ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָ«∆∆ְְֱִֵֶֶ

zÓÏeÚ‡כז ˙ÁÂˆ dÁkL‡ ‡Ï˜Á· È¯‡¬≈¿«¿»«¿¿«¿»«∆¿»
:dÏ ˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡Ò¯‡Ócƒ¿»¿»¿≈¿»ƒ«

Ï‡כח Èc ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ ¯·b ÁkLÈ È¯‡¬≈«¿«¿«∆¿»¿À¿»ƒ»
:ÔeÁkzLÈÂ dnÚ ·ekLÈÂ dp„ÁÈÂ ‡Ò¯‡Ó¿»¿»¿∆¡ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿

e·‡Ï‰‡כט dnÚ ·kLÈc ‡¯·b ÔzÈÂ¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿Àƒ««¬»
È‰z dÏÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ ‡zÓÏeÚ„¿∆¿»«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿≈¿≈
d¯ËÙÓÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ di�Ú Èc ÛÏÁ ez�‡Ï¿ƒ¿√«ƒ«¿«≈≈¿¿ƒ¿¿«

:È‰BÓBÈ Ïk»ƒ

Èl‚Èא ‡ÏÂ È‰e·‡ ˙z‡ ˙È ¯·b ·qÈ ‡Ï»ƒ«¿«»ƒ«¬ƒ¿»¿«≈
:È‰e·‡„ ‡Ù�k«¿»«¬ƒ

Ï‰˜a‡ב ÏÚÓÏ ÏaÁÓ„Â ˜ÈÒÙ„ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««¿≈«ƒ¿»»
:ÈÈ„«¿»

‡Ûג ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ‡¯ÊÓÓ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈«¿≈»¿≈«ƒ¿»»«¿»«
‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ dÏ Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c»»¬ƒ»»»ƒ¿≈≈¿≈«ƒ¿»»

:ÈÈ„«¿»

Ï‰˜a‡ד ÏÚÓÏ È‡·‡BÓe È‡�BnÚ Ôek„È ‡Ï»ƒ¿«»≈»»≈¿≈«ƒ¿»»
ÏÚÓÏ ÔB‰Ï Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c Û‡ ÈÈ„«¿»«»»¬ƒ»»»ƒ¿≈¿¿≈«

:ÌÏÚ „Ú ÈÈ„ ‡Ï‰˜aƒ¿»»«¿»«√»

ÓÁÏa‡ה ÔBÎ˙È eÚ¯Ú ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ«≈«ƒ»¬»»¿¿«¿»
¯‚‡ È„Â ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a ‡iÓ·e¿«»¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¬«
ÏÚ Èc Ì¯‡ ¯B˙tÓ ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙È CÏÚ¬»»ƒ¿»«¿ƒ¿¬«ƒ«

:C˙eÈhÏÏ ˙¯t¿»¿«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.¯fÓÓ ויֹודעיו(‚) מאחיו מּוזר לאיׁש ׁשם «¿≈ְְְִֵֵֶָָָ

ממזר ויׁשב ּכּלׁשֹון ּבא, מאין יּודע ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּלא

ו), ט (זכריה ּפלׁשּתים ּגאֹון והכרּתי ְְְְְְְִִִִַַּבאׁשּדֹוד

נכרי איׁש זּולתי ּבאׁשּדֹוד יׁשב ׁשּלא ְְְִִִֶַַַָָָֹֹיאמר

מּמּנּו: ּפלׁשּתים ּגאֹון יכרית ּכי ּבֹו, ׁשּיעבר ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹוזר

‰p‰Âמ לאיׁש ירחיקהּנֹולד הּוא אביו, אׁשת ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֶַַָָ

מן ולכלּמתֹו לבׁשּתֹו ּבֹו, יֹודה ולא ְְְְְִִִֶָָֹאֹותֹו

ּבּלילה ּתׁשליכּנּו אּמֹו וגם ׁשעׂשה, הרע ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמעׂשה

סט.),ּכענין (קדושין ּבּתלמּוד הּנזּכר האסּופי ְְְְֲִִִַַַַָָ

העריֹות, ּכל וכן מֹולדּתֹו. ּבעיר ממזר הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָוהּנה

הי"ד) (פ"ג ירּוׁשלמי ּבקּדּוׁשין רּבֹותינּו ְְְְְִִִִֵֵַַּכדברי

זר: מּום ממזר, מהּו אּבהּו רּבי ְִֵַַַַַָָָאמר

ÌÁla ÌÎ˙‡ eÓc˜ ‡Ï ¯L‡ ¯·c ÏÚ (‰)«¿«¬∆…ƒ¿∆¿∆«∆∆
.ÌÈn·eאכל כט) כח ב (לעיל מצינּו ««ƒִֶָֹ

לי ּתּתן ּבּכסף ּומים ואכלּתי ּתׁשּברני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבּכסף

הּיׁשבים עׂשו ּבני לי עׂשּו ּכאׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוׁשתיתי

אמרּו ורּבים ּבער. הּיׁשבים והּמֹואבים ְְְְְְִִִִֵַַַָָָּבׂשעיר

מהם. קנּו יׂשראל אבל אֹותם קּדמּו לא ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשהם

ּכאׁשר להם ׁשּימּכרּו לּמחנה ּכי הבל, ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָוזה

ּבגבּול ּבאּו לא יׂשראל ּכי ועֹוד לקנֹות. ְְְְְִִִִִֵָָֹירצּו

ּומים לחם להם הֹוציאּו והּמֹואבים ְִִִֶֶֶַַָָָמֹואב,
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(å)éäìà ýåýé äáà-àìåì Eýåýé Côäiå íòìa-ìà òîL §«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸
éäìàéäìà ýåýé Eáäà ék äëøáì äììwä-úà El E:E ¡Ÿ¤¯§²¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(æ)éîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìñ :íìBòì E «Ÿ¦§¬§Ÿ¨−§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«
i"yx£ÌÓÏL L¯„˙Œ‡Ï∑(שם)?ּכן זה אף יכל ,"ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: תדמּכלל "לא לֹומר: רׁשּתלמּוד …ƒ¿…¿…»ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

רמב"ן."ׁשלמם ְָֹ

CÙ‰Âו ÌÚÏa ÔÓ ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈¿»¡»»¿«»»ƒƒ¿»«¬«
ÈÈ CÓÁ¯ È¯‡ ÔÎ¯·Ï ÔÈËÂÏ ˙È CÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»»¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈»¬»¿»

:C‰Ï‡¡»»

CÈÓBÈז Ïk ÔB‰˙·ËÂ ÔB‰ÓÏL Úa˙˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»¿¿»»¿»»
:ÌÏÚÏ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכאׁשר הּמֹואבים ׁשעׂשּו יסּפר והּכתּוב ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבכסף,

לעֹולם הּמֹואבי ירחיק ולּמה עׂשו, ּבני ְְְְִִֵֵַַָָָָָָעׂשּו

האדֹומי: יתעב ולא זה ְְֲֲִֵֶַַָֹּבעבּור

Èa¯Âטעם ּכי כט) ב (לעיל אמר אברהם ¿«ƒְִַַַַָָָ

על והּמֹואבים, עׂשו ּבני לי עׂשּו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָּכאׁשר

אבל כז), פסוק (שם ּבּדר בארצ ְְְְֲֶֶֶֶַַָָאעּברה

ּבהר עברּו הם ּכי ּומים. לחם להם מכרּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹלא

לעבר הּניחם לא אדֹום מל רק ּובער, ְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹֹׂשעיר

מה והּוא ּבּה, יֹוׁשב הּוא אׁשר מדינתֹו ְְֲִֵֶֶֶַָָּדר

ּבי: תעבר לא יח) כ (במדבר ֲִֶַַָֹֹּׁשאמר

Ìbאדֹום מל אל אמרּו הם ּכי הבל, זה «ְֱִֵֶֶֶֶֶֶָ

את נתן אדֹום וימאן ,בארצ ְְְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹאעּברה

לא הּנה כא), פסוק (שם ּבגבלֹו עבר ְְֲִִִֵֵָֹֹֻיׂשראל

כא (שם ּכתּוב וכן אדֹום. ּבגבּול ּכלל ְְְְְֱִִֵָָנכנסּו

את לסּבב סּוף ים ּדר ההר מהר וּיסעּו ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹד)

ים ּדר לאחֹור לׁשּוב הצרכּו ּכי אדֹום, ְְְֱִֶֶֶֶַָָֻארץ

אדֹום, ארץ ּגבּול על ׁשהּוא ההר מהר ְֱֵֶֶֶַָָֹסּוף

ויפּתח ּכלל. עצמּה אדֹום ּבארץ באּו ְְְְְְֱִֶֶַָָָָֹולא

ּבעלֹותם ּכי טזֿיח) יא (שופטים ּבבאּור ְֲִֵַַָָאמר

סּוף ים עד ּבּמדּבר יׂשראל וּיל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּמצרים

וּי קדׁשה, מלויבא אל מלאכים יׂשראל ׁשלח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשמע ולא בארצ ּנא אעּברה לאמר ְְְְְֱֵֶֶַַָָָֹֹאדֹום

ולא ׁשלח מֹואב מל אל וגם אדֹום ְְֱֶֶֶֶֶַַָָֹמל

וּיסב ּבּמדּבר וּיל ּבקדׁש, יׂשראל וּיׁשב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאבה

ּבעבר וּיחנּון מֹואב ארץ ואת אדֹום ארץ ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָאת

מפרׁש זה הּנה מֹואב, ּבגבּול באּו ולא ְְְְִִֵֶַָָָֹֹארנֹון

מֹואב. ּבארץ ולא אדֹום ּבארץ ּכלל ּבאּו ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּלא

ּומים, לחם להם מֹוכרין היּו ׁשם ּבאּו ְְִִִֶֶֶַָָָָואּלּו

לעבר הּצבא לעם רׁשּות לנֹותן הּמנהג אין ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹּכי

ּומים: לחם להם ימּכר ׁשּלא ְְְִִֶֶֶֶַַָֹֹּבארצֹו

‰‡¯p‰Âהאחים ׁשני הרחיק הּכתּוב ּכי אלי ¿«ƒ¿∆ְְִִִִֵֵַַַָָ

מאברהם, חסד ּגמּולי ׁשהיּו ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאּלה

והּׁשבי החרב מן ואּמם אביהם ְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָׁשהּציל

מּתֹו הּׁשם ׁשלחם ּובזכּותֹו טז), יד ְְִִֵַָָ(בראשית

לעׂשֹות חּיבין והיּו כט). יט (שם ְֲֲִֵַַַָָָההפכה

רעה. עּמהם עׂשּו והם יׂשראל, עם ְְִִִֵֵֶָָָָָָטֹובה

והם ּבעֹור ּבן ּבלעם עליו ׂשכר ְְְִֵֶֶַָָָָָָהאחד

ּובּמים ּבּלחם אֹותֹו קּדם לא והאחד ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמֹואבים,

יח ב (לעיל ׁשּכתּוב ּכמֹו למּולֹו, קרבּו ְְְֲֶֶַָָּכאׁשר

ער, את מֹואב ּגבּול את הּיֹום עֹובר אּתה ְֵֶֶַַָָָיט)

הזהירם הּכתּוב והּנה עּמֹון. ּבני מּול ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָוקרבּת

והם ּבם, ּתתּגר ואל ּתצרם אל יט) פסוק ְְְְִֵֵַַָָֻ(שם

אֹומר הּכתּוב היה ּכי ּכלל, אֹותם קּדמּו ְְִִֵַַָָָָֹלא

והעּמֹונים", הּמֹואבים עׂשו ּבני לי עׂשּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ"ּכאׁשר

אֹותם: קּדמּו ׁשּלא עּמֹון, הזּכיר לא ְְֲִִִֶַָָֹֹאבל

‰p‰Âּב ּכי מּכּלם, יֹותר ּבזה הרׁשיע ניעּמֹון ¿ƒ≈ְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ׁשהזהרּו ידעּו ּכאׁשר והּמֹואבים ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֻעׂשו

ּומים לחם הֹוציאּו ּבהם, יתּגרּו ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹיׂשראל

וזה ּכן, לעׂשֹות אבה לא ועּמֹון לגבּולם, ְְְֲִֵֶַַָָָֹחּוץ

˜eÓc",טעם ‡Ï ¯L‡"לקראתם יצאּו ׁשּלא ַַ¬∆…ƒ¿ְְִֶָָָֹ

הקּדים ּולכ האחרים. עׂשּו ּכאׁשר ּובּמים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּלחם

ּפׁשעֹו להזּכיר והקּדים "עּמֹוני" c·¯הּכתּוב ÏÚ ְְְְְִִִִִַַַָ«¿«

,ÌÎ˙‡ eÓc˜ ‡Ï ¯L‡"מֹואבי" הזּכיר כן ואחרי ¬∆…ƒ¿∆¿∆ְְֲִִִֵֵַָ

ְַָוחּטאתֹו:

e�È˙Ba¯Âעּמֹונית ולא עּמֹוני עו:) (יבמות ּדרׁשּו ¿«≈ְְִִַַָֹ

ׁשהאיׁש מּפני מֹואבית, ולא ְְִִִִֵֶָָָֹמֹואבי

ׁשּתֹוציא לקּדם ּדרּכּה האּׁשה ואין לקּדם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּדרּכֹו

לגבּול חּוץ ּבירּוׁשלמימזֹון הזּכירּו וכן הארץ, ְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ח), (ד רּבתי רּות ּובמגּלת ה"ג) פ"ח ְִִִַַָ(שם

האּׁשה ּדר ואין לׂשּכר האיׁש ׁשּדר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹמּפני

ְִֹלׂשּכר:

.ÌÓÏL L¯„˙ ‡Ï (Ê)להלן) ׁשּנאמר מּכלל …ƒ¿¿…»ְֱִֶֶַַ

זה אף יכֹול ,ּבקרּב יׁשב עּמ יז) ְְְְִִֵֵֶַָפסוק

לֹומר ּתלמּוד ÌÓÏL,ּכן, L¯„˙ ‡Ïלׁשֹון ְֵַַ…ƒ¿¿…»ָ

רנא) (תצא ּבספרי הּזה והּמדרׁש ְְְְִִִִֶַַַָרׁש"י.

לא לֹו ּבּטֹוב ׁשם ׁשּנאמר מּכלל ְֱִִֶֶַַַָָָֹמּטֹובתם,

אבל טֹובה. מאֹותּה אּלּו את הֹוציא ֲִֵֵֶֶָָָּתֹונּנּו,

ÌÓÏL L¯„˙ ‡Ïׁשּנאמר לפי ּבספרי, נדרׁש …ƒ¿¿…»ְְְְֱִִִִֶֶַַ

אליה וקראת עיר אל תקרב ּכי י) כ ְְִִִֵֶֶַָָָָ(לעיל

ּתלמּוד ּכן, ּומֹואב עּמֹון אף יכֹול ְְֵַַַָָָלׁשלֹום,

ÌÓÏL,לֹומר L¯„˙ ‡Ï:ּבתנחּומא וכן ַ…ƒ¿¿…»ְְְֵַָ

‰‡¯p‰Âאסרּה ּומֹואב עּמֹון מלחמת ּכי אלי ¿«ƒ¿∆ְְִִֵֶֶַַָָָ

והּכתּוב לדֹורֹות. עלינּו ְְֵַַָָָהּכתּוב

אינה ּבם" ּתתּגר "אל יט) ט ב (לעיל ְִֵֶַַָָָָׁשאמר

תעׂשה לא מצות היא אבל ּבלבד לׁשעה ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹמצוה

נתּתיה לֹוט לבני ּכי (שם) ׁשאמר זהּו ְְְִִִֵֶֶַַָָלדֹורֹות,

נחלה היא ּכי לעֹולם להם ארצם והּנה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻירּׁשה,

ׁשאמר הּכתּוב ּכן אם הּׁשם. "Ï‡ׁשהנחילם ְִִִֵֵֶֶַַַָָָ…

"L¯„˙ׁשּכבׁשּו ּבעיר עליהם נּלחם אם יצּוה ƒ¿ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ

וכן לׁשלֹום. להם נקרא ׁשּלא העּמים מן ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹהם

לרּדף לנּו מּתר ּבארצנּו, להּלחם הם יבֹואּו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֻאם

יֹוׁשבי להּכֹות המדינֹות, מהם ולכּבׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַאחריהם

יפּתח ׁשעׂשה ּכמֹו הרעה, עּמנּו ׁשעׂשּו ְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָהערים

ּבֹוא ועד מערֹוער וּיּכם לג) יא ְֲֲֵֵֵַַַ(שופטים

ערי לכל ּדוד עׂשה וכן עיר. עׂשרים ְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹמּנית

ּפרצּו ׁשהם ּבעבּור לא), יב (ש"ב עּמֹון ְְֲֵֵֶַַָבני

לקרא נצטר לא ואז בֹו. ונלחמּו ּתחּלה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹהּגדר

מתים עיר ּכל ּבנּו ּבּנלחמים ונּכה ְְְְִִִִִֶַַָָָָּבׁשלֹומם,

נרצה: אם והּטף ְְִִִֶַַַָהּנׁשים

e¯Ó‡Âוהּכיתם ו), כ (במדב"ר רּבה ּבמדרׁש ¿»¿ְְְִִִֶַָָ

וכל מבחֹור עיר וכל מבצר עיר ְְְְִִִִָָָָּכל

(מ"ב ּתסּתמּו מים מעיני וכל ּתּפילּו טֹוב ְְְְִִִֵֵַַַָֹעץ

יט) כ (לעיל אֹומר הּכתּוב לֹו, אמרּו יט), ְֵַָָג

אמר ּכן, אֹומר ואּתה עצּה, את תׁשחית ְְִֵֵֵֶַַַָָָֹלא

ּובזּויה קּלה וזֹו צּוה, האּמֹות ּכל על ְְִֶַַָָָָָָֻלהם

ה' ּבעיני זאת ונקל יח) ג (מ"ב ׁשּנאמר ְְֱִֵֵֶֶַַָֹהיא,

ׁשּנאמר ּבידכם, מֹואב את ˙„¯Lונתן ‡Ï ְְְֱֶֶֶֶֶַַָָ…ƒ¿

,Ì˙·BËÂ ÌÓBÏLזה וכל טֹובים. אילנֹות אּלּו ¿»¿»»ְִִֵֶָָ

לּמׁשּפחה ּתּׁשאר הארץ אבל ּולצערם, ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָלהּזיקם

הענין וזה הּׁשם. ׁשהנחילם נחלה ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָההיא

ּובמדרׁש יג) (עד רּבה ּבבראׁשית ּבאּגדֹות ְְְְִִִֵַַַָָָָֻמזּכר

א): (ס, ִִּתילים

ÏÚÂטעם הּפׁשט ּדרÌÓBÏL L¯„˙ ‡Ï ¿«ְֶֶַַַָ…ƒ¿¿»

,Ì˙·BËÂּבני ׁשהם ּפי על אף ּכאֹומר ¿»»ְְִֵֵֵֶַַ

אביהם את אהב אביכם ואברהם ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָמׁשּפחּתכם

לֹו אּתם תהיּו לא אּמֹו, ׁשדי יֹונק לֹו ְְְִִֵֵֶַָֹּכאח

הפרּו הם ּכי וטֹובה, ׁשלֹום ּדֹורׁשי ְְְִִֵֵֵֵַָָּכאחים

לעֹולם: מּופרת ותהיה אחוה ְְְְֲִִֶֶֶַָָּברית

‰p‰Âאביהם זכּות לֹוט לבני ׁשמר הּׁשם ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֶַַָ

ה', ׁשלחֹו אׁשר ּבּדר נביאֹו את ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָׁשּלּוה

את והעניׁש אברהם, מּנחלת הנחילם ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָּולכ

ּבחטאם וכןּבניו ּביׂשראל. יּדבקּו ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹ

רׁשעם מּפני דֹורֹות, ׁשלׁשה הרחיקם ְְְְְִִִִִִֵַָָָהּמצרים

לא אבל וצרֹות, רּבֹות רעֹות עּמנּו עׂשּו ְֲֲִֶַָָָָָֹאׁשר

ּגרים ׁשהיינּו ּבעבּור לעֹולם, אֹותם ְְֲִִֵֵֶַַָָָיתעב

הרעב ּבימי עּמהם ונמלטנּו ּבּכבֹודּבארצם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

קצין מּמּנּו עליהם והמליכּו לאבינּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָׁשעׂשּו

זכּות להם ׁשמר אדֹום, עם עׂשה וכן ְְֱִֵֵֶַָָָָּומֹוׁשל.

דֹורֹות ׁשלׁשה והרחיקם קדׁש, מּזרע ׁשהיּו ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹאבֹות

ּברית זכרּו ולא ּבחרב לקראתינּו ׁשּיצאּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּבעבּור

ִַאחים:

‰Ïaw‰Âאין ּכי עח.) (יבמות רּבֹותינּו מן ¿««»»ִִֵֵַ

ּכאׁשר אבל מׁשה, מימי ׁשליׁשי ְֲֲִִִֵֶֶַָּדֹור

ׁשּלֹו הּׁשליׁשי הּדֹור יבא מהם אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיתּגּיר

ה': ְִַּבקהל
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(å)éäìà ýåýé äáà-àìåì Eýåýé Côäiå íòìa-ìà òîL §«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸
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(æ)éîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìñ :íìBòì E «Ÿ¦§¬§Ÿ¨−§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«
i"yx£ÌÓÏL L¯„˙Œ‡Ï∑(שם)?ּכן זה אף יכל ,"ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: תדמּכלל "לא לֹומר: רׁשּתלמּוד …ƒ¿…¿…»ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

רמב"ן."ׁשלמם ְָֹ

CÙ‰Âו ÌÚÏa ÔÓ ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈¿»¡»»¿«»»ƒƒ¿»«¬«
ÈÈ CÓÁ¯ È¯‡ ÔÎ¯·Ï ÔÈËÂÏ ˙È CÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»»¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈»¬»¿»

:C‰Ï‡¡»»

CÈÓBÈז Ïk ÔB‰˙·ËÂ ÔB‰ÓÏL Úa˙˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»¿¿»»¿»»
:ÌÏÚÏ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכאׁשר הּמֹואבים ׁשעׂשּו יסּפר והּכתּוב ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבכסף,

לעֹולם הּמֹואבי ירחיק ולּמה עׂשו, ּבני ְְְְִִֵֵַַָָָָָָעׂשּו

האדֹומי: יתעב ולא זה ְְֲֲִֵֶַַָֹּבעבּור

Èa¯Âטעם ּכי כט) ב (לעיל אמר אברהם ¿«ƒְִַַַַָָָ

על והּמֹואבים, עׂשו ּבני לי עׂשּו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָּכאׁשר

אבל כז), פסוק (שם ּבּדר בארצ ְְְְֲֶֶֶֶַַָָאעּברה

ּבהר עברּו הם ּכי ּומים. לחם להם מכרּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹלא

לעבר הּניחם לא אדֹום מל רק ּובער, ְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹֹׂשעיר

מה והּוא ּבּה, יֹוׁשב הּוא אׁשר מדינתֹו ְְֲִֵֶֶֶַָָּדר

ּבי: תעבר לא יח) כ (במדבר ֲִֶַַָֹֹּׁשאמר

Ìbאדֹום מל אל אמרּו הם ּכי הבל, זה «ְֱִֵֶֶֶֶֶֶָ

את נתן אדֹום וימאן ,בארצ ְְְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹאעּברה

לא הּנה כא), פסוק (שם ּבגבלֹו עבר ְְֲִִִֵֵָֹֹֻיׂשראל

כא (שם ּכתּוב וכן אדֹום. ּבגבּול ּכלל ְְְְְֱִִֵָָנכנסּו

את לסּבב סּוף ים ּדר ההר מהר וּיסעּו ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹד)

ים ּדר לאחֹור לׁשּוב הצרכּו ּכי אדֹום, ְְְֱִֶֶֶֶַָָֻארץ

אדֹום, ארץ ּגבּול על ׁשהּוא ההר מהר ְֱֵֶֶֶַָָֹסּוף

ויפּתח ּכלל. עצמּה אדֹום ּבארץ באּו ְְְְְְֱִֶֶַָָָָֹולא

ּבעלֹותם ּכי טזֿיח) יא (שופטים ּבבאּור ְֲִֵַַָָאמר

סּוף ים עד ּבּמדּבר יׂשראל וּיל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּמצרים

וּי קדׁשה, מלויבא אל מלאכים יׂשראל ׁשלח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשמע ולא בארצ ּנא אעּברה לאמר ְְְְְֱֵֶֶַַָָָֹֹאדֹום

ולא ׁשלח מֹואב מל אל וגם אדֹום ְְֱֶֶֶֶֶַַָָֹמל

וּיסב ּבּמדּבר וּיל ּבקדׁש, יׂשראל וּיׁשב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאבה

ּבעבר וּיחנּון מֹואב ארץ ואת אדֹום ארץ ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָאת

מפרׁש זה הּנה מֹואב, ּבגבּול באּו ולא ְְְְִִֵֶַָָָֹֹארנֹון

מֹואב. ּבארץ ולא אדֹום ּבארץ ּכלל ּבאּו ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּלא

ּומים, לחם להם מֹוכרין היּו ׁשם ּבאּו ְְִִִֶֶֶַָָָָואּלּו

לעבר הּצבא לעם רׁשּות לנֹותן הּמנהג אין ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹּכי

ּומים: לחם להם ימּכר ׁשּלא ְְְִִֶֶֶֶַַָֹֹּבארצֹו

‰‡¯p‰Âהאחים ׁשני הרחיק הּכתּוב ּכי אלי ¿«ƒ¿∆ְְִִִִֵֵַַַָָ

מאברהם, חסד ּגמּולי ׁשהיּו ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאּלה

והּׁשבי החרב מן ואּמם אביהם ְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָׁשהּציל

מּתֹו הּׁשם ׁשלחם ּובזכּותֹו טז), יד ְְִִֵַָָ(בראשית

לעׂשֹות חּיבין והיּו כט). יט (שם ְֲֲִֵַַַָָָההפכה

רעה. עּמהם עׂשּו והם יׂשראל, עם ְְִִִֵֵֶָָָָָָטֹובה

והם ּבעֹור ּבן ּבלעם עליו ׂשכר ְְְִֵֶֶַָָָָָָהאחד

ּובּמים ּבּלחם אֹותֹו קּדם לא והאחד ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמֹואבים,

יח ב (לעיל ׁשּכתּוב ּכמֹו למּולֹו, קרבּו ְְְֲֶֶַָָּכאׁשר

ער, את מֹואב ּגבּול את הּיֹום עֹובר אּתה ְֵֶֶַַָָָיט)

הזהירם הּכתּוב והּנה עּמֹון. ּבני מּול ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָוקרבּת

והם ּבם, ּתתּגר ואל ּתצרם אל יט) פסוק ְְְְִֵֵַַָָֻ(שם

אֹומר הּכתּוב היה ּכי ּכלל, אֹותם קּדמּו ְְִִֵַַָָָָֹלא

והעּמֹונים", הּמֹואבים עׂשו ּבני לי עׂשּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ"ּכאׁשר

אֹותם: קּדמּו ׁשּלא עּמֹון, הזּכיר לא ְְֲִִִֶַָָֹֹאבל

‰p‰Âּב ּכי מּכּלם, יֹותר ּבזה הרׁשיע ניעּמֹון ¿ƒ≈ְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ׁשהזהרּו ידעּו ּכאׁשר והּמֹואבים ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֻעׂשו

ּומים לחם הֹוציאּו ּבהם, יתּגרּו ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹיׂשראל

וזה ּכן, לעׂשֹות אבה לא ועּמֹון לגבּולם, ְְְֲִֵֶַַָָָֹחּוץ

˜eÓc",טעם ‡Ï ¯L‡"לקראתם יצאּו ׁשּלא ַַ¬∆…ƒ¿ְְִֶָָָֹ

הקּדים ּולכ האחרים. עׂשּו ּכאׁשר ּובּמים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּלחם

ּפׁשעֹו להזּכיר והקּדים "עּמֹוני" c·¯הּכתּוב ÏÚ ְְְְְִִִִִַַַָ«¿«

,ÌÎ˙‡ eÓc˜ ‡Ï ¯L‡"מֹואבי" הזּכיר כן ואחרי ¬∆…ƒ¿∆¿∆ְְֲִִִֵֵַָ

ְַָוחּטאתֹו:

e�È˙Ba¯Âעּמֹונית ולא עּמֹוני עו:) (יבמות ּדרׁשּו ¿«≈ְְִִַַָֹ

ׁשהאיׁש מּפני מֹואבית, ולא ְְִִִִֵֶָָָֹמֹואבי

ׁשּתֹוציא לקּדם ּדרּכּה האּׁשה ואין לקּדם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּדרּכֹו

לגבּול חּוץ ּבירּוׁשלמימזֹון הזּכירּו וכן הארץ, ְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ח), (ד רּבתי רּות ּובמגּלת ה"ג) פ"ח ְִִִַַָ(שם

האּׁשה ּדר ואין לׂשּכר האיׁש ׁשּדר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹמּפני

ְִֹלׂשּכר:

.ÌÓÏL L¯„˙ ‡Ï (Ê)להלן) ׁשּנאמר מּכלל …ƒ¿¿…»ְֱִֶֶַַ

זה אף יכֹול ,ּבקרּב יׁשב עּמ יז) ְְְְִִֵֵֶַָפסוק

לֹומר ּתלמּוד ÌÓÏL,ּכן, L¯„˙ ‡Ïלׁשֹון ְֵַַ…ƒ¿¿…»ָ

רנא) (תצא ּבספרי הּזה והּמדרׁש ְְְְִִִִֶַַַָרׁש"י.

לא לֹו ּבּטֹוב ׁשם ׁשּנאמר מּכלל ְֱִִֶֶַַַָָָֹמּטֹובתם,

אבל טֹובה. מאֹותּה אּלּו את הֹוציא ֲִֵֵֶֶָָָּתֹונּנּו,

ÌÓÏL L¯„˙ ‡Ïׁשּנאמר לפי ּבספרי, נדרׁש …ƒ¿¿…»ְְְְֱִִִִֶֶַַ

אליה וקראת עיר אל תקרב ּכי י) כ ְְִִִֵֶֶַָָָָ(לעיל

ּתלמּוד ּכן, ּומֹואב עּמֹון אף יכֹול ְְֵַַַָָָלׁשלֹום,

ÌÓÏL,לֹומר L¯„˙ ‡Ï:ּבתנחּומא וכן ַ…ƒ¿¿…»ְְְֵַָ

‰‡¯p‰Âאסרּה ּומֹואב עּמֹון מלחמת ּכי אלי ¿«ƒ¿∆ְְִִֵֶֶַַָָָ

והּכתּוב לדֹורֹות. עלינּו ְְֵַַָָָהּכתּוב

אינה ּבם" ּתתּגר "אל יט) ט ב (לעיל ְִֵֶַַָָָָׁשאמר

תעׂשה לא מצות היא אבל ּבלבד לׁשעה ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹמצוה

נתּתיה לֹוט לבני ּכי (שם) ׁשאמר זהּו ְְְִִִֵֶֶַַָָלדֹורֹות,

נחלה היא ּכי לעֹולם להם ארצם והּנה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻירּׁשה,

ׁשאמר הּכתּוב ּכן אם הּׁשם. "Ï‡ׁשהנחילם ְִִִֵֵֶֶַַַָָָ…

"L¯„˙ׁשּכבׁשּו ּבעיר עליהם נּלחם אם יצּוה ƒ¿ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ

וכן לׁשלֹום. להם נקרא ׁשּלא העּמים מן ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹהם

לרּדף לנּו מּתר ּבארצנּו, להּלחם הם יבֹואּו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֻאם

יֹוׁשבי להּכֹות המדינֹות, מהם ולכּבׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַאחריהם

יפּתח ׁשעׂשה ּכמֹו הרעה, עּמנּו ׁשעׂשּו ְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָהערים

ּבֹוא ועד מערֹוער וּיּכם לג) יא ְֲֲֵֵֵַַַ(שופטים

ערי לכל ּדוד עׂשה וכן עיר. עׂשרים ְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹמּנית

ּפרצּו ׁשהם ּבעבּור לא), יב (ש"ב עּמֹון ְְֲֵֵֶַַָבני

לקרא נצטר לא ואז בֹו. ונלחמּו ּתחּלה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹהּגדר

מתים עיר ּכל ּבנּו ּבּנלחמים ונּכה ְְְְִִִִִֶַַָָָָּבׁשלֹומם,

נרצה: אם והּטף ְְִִִֶַַַָהּנׁשים

e¯Ó‡Âוהּכיתם ו), כ (במדב"ר רּבה ּבמדרׁש ¿»¿ְְְִִִֶַָָ

וכל מבחֹור עיר וכל מבצר עיר ְְְְִִִִָָָָּכל

(מ"ב ּתסּתמּו מים מעיני וכל ּתּפילּו טֹוב ְְְְִִִֵֵַַַָֹעץ

יט) כ (לעיל אֹומר הּכתּוב לֹו, אמרּו יט), ְֵַָָג

אמר ּכן, אֹומר ואּתה עצּה, את תׁשחית ְְִֵֵֵֶַַַָָָֹלא

ּובזּויה קּלה וזֹו צּוה, האּמֹות ּכל על ְְִֶַַָָָָָָֻלהם

ה' ּבעיני זאת ונקל יח) ג (מ"ב ׁשּנאמר ְְֱִֵֵֶֶַַָֹהיא,

ׁשּנאמר ּבידכם, מֹואב את ˙„¯Lונתן ‡Ï ְְְֱֶֶֶֶֶַַָָ…ƒ¿

,Ì˙·BËÂ ÌÓBÏLזה וכל טֹובים. אילנֹות אּלּו ¿»¿»»ְִִֵֶָָ

לּמׁשּפחה ּתּׁשאר הארץ אבל ּולצערם, ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָלהּזיקם

הענין וזה הּׁשם. ׁשהנחילם נחלה ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָההיא

ּובמדרׁש יג) (עד רּבה ּבבראׁשית ּבאּגדֹות ְְְְִִִֵַַַָָָָֻמזּכר

א): (ס, ִִּתילים

ÏÚÂטעם הּפׁשט ּדרÌÓBÏL L¯„˙ ‡Ï ¿«ְֶֶַַַָ…ƒ¿¿»

,Ì˙·BËÂּבני ׁשהם ּפי על אף ּכאֹומר ¿»»ְְִֵֵֵֶַַ

אביהם את אהב אביכם ואברהם ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָמׁשּפחּתכם

לֹו אּתם תהיּו לא אּמֹו, ׁשדי יֹונק לֹו ְְְִִֵֵֶַָֹּכאח

הפרּו הם ּכי וטֹובה, ׁשלֹום ּדֹורׁשי ְְְִִֵֵֵֵַָָּכאחים

לעֹולם: מּופרת ותהיה אחוה ְְְְֲִִֶֶֶַָָּברית

‰p‰Âאביהם זכּות לֹוט לבני ׁשמר הּׁשם ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֶַַָ

ה', ׁשלחֹו אׁשר ּבּדר נביאֹו את ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָׁשּלּוה

את והעניׁש אברהם, מּנחלת הנחילם ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָּולכ

ּבחטאם וכןּבניו ּביׂשראל. יּדבקּו ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹ

רׁשעם מּפני דֹורֹות, ׁשלׁשה הרחיקם ְְְְְִִִִִִֵַָָָהּמצרים

לא אבל וצרֹות, רּבֹות רעֹות עּמנּו עׂשּו ְֲֲִֶַָָָָָֹאׁשר

ּגרים ׁשהיינּו ּבעבּור לעֹולם, אֹותם ְְֲִִֵֵֶַַָָָיתעב

הרעב ּבימי עּמהם ונמלטנּו ּבּכבֹודּבארצם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

קצין מּמּנּו עליהם והמליכּו לאבינּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָׁשעׂשּו

זכּות להם ׁשמר אדֹום, עם עׂשה וכן ְְֱִֵֵֶַָָָָּומֹוׁשל.

דֹורֹות ׁשלׁשה והרחיקם קדׁש, מּזרע ׁשהיּו ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹאבֹות

ּברית זכרּו ולא ּבחרב לקראתינּו ׁשּיצאּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּבעבּור

ִַאחים:

‰Ïaw‰Âאין ּכי עח.) (יבמות רּבֹותינּו מן ¿««»»ִִֵֵַ

ּכאׁשר אבל מׁשה, מימי ׁשליׁשי ְֲֲִִִֵֶֶַָּדֹור

ׁשּלֹו הּׁשליׁשי הּדֹור יבא מהם אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיתּגּיר

ה': ְִַּבקהל
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(ç)éçà ék éîãà áòúú-àìéøöî áòúú-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´¦§¦½
:Böøàá úééä øâ-ék¦¥−¨¦¬¨§©§«

i"yx£ÈÓ„‡ ·Ú˙˙Œ‡Ï∑לקראת ּבחרב ׁשּיצא לתעבֹו, ל ׁשראּוי ּפי על ואף È¯ˆÓ.לגמרי, ·Ú˙˙Œ‡Ï∑מּכל …¿«≈¬…ƒְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ…¿«≈ƒ¿ƒִָ
לפיכ הּדחק. ּבׁשעת אכסניא לכם ׁשהיּו ּטעם? מה ליאֹור. זכּוריכם ׁשּזרקּו ּפי על אף .וכל, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(è)ìä÷a íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà íéðä¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬
ñ :ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÈLÈÏL ¯Bc Ì‰Ï e„ÏeÈŒ¯L‡ ÌÈ�a∑לֹו קׁשה לאדם, ׁשהּמחטיא למדּת הא מּיד, מּתרין האּמֹות ּוׁשאר »ƒ¬∆ƒ»¿»∆¿ƒƒ¿ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
אדֹום לפיכ הּבא. העֹולם ּומן הּזה העֹולם מן מֹוציאֹו והּמחטיאֹו, הּזה, ּבעֹולם הֹורגֹו ׁשההֹורגֹו, ההֹורגֹו, ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמן

נתעבּו ׁשהחטיאּום, ואּלּו ׁשּטּבעּום. מצרים וכן נתעב, לא ּבחרב .ׁשּקּדמם ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

(é)éáéà-ìò äðçî àöú-ék:òø øác ìkî zøîLðå E ¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬¨«

i"yx£z¯ÓL�Â 'B‚Â ‡ˆ˙ŒÈk∑הּסּכנהׁשהּׂשטן ּבׁשעת רמב"ן.מקטרג ƒ≈≈¿¿ƒ¿«¿»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

(àé)äìéì-äøwî øBäè äéäé-àì øLà Léà Eá äéäé-ék¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨
:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnì õeçî-ìà àöéå§¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«

i"yx£‰ÏÈÏŒ‰¯wÓ∑הּכתּוב ÁnÏ�‰.ּבהוהּדּבר ıeÁÓŒÏ‡ ‡ˆÈÂ∑עׂשה מצות ‰Án�‰.זֹו CBzŒÏ‡ ‡·È ‡Ï∑ ƒ¿≈»¿»ִֵֶַַָֹ¿»»∆ƒ««¬∆ְֲִֵַ…»…∆««¬∆
לוּיה, למחנה ליּכנס ואסּור ּתעׂשה. לא מצות ׁשכינהוזֹו למחנה ׁשּכן סח)ּכל רמב"ן.(פסחים ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

Ï‡ח ‡e‰ CeÁ‡ È¯‡ ‰‡ÓB„‡ ˜Á¯˙ ‡Ï»¿««¡»»¬≈¬»
:dÚ¯‡· ‡˙ÈÂ‰ ¯i„ È¯‡ ‰‡¯ˆÓ ˜Á¯¿̇««ƒ¿»»¬≈«»¬≈»¿«¿≈

Èk„Èט ‰‡˙ÈÏ˙ ‡¯c ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙È Èc ÔÈ�a¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿≈
:ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ÔB‰Ï¿¿≈«ƒ¿»»«¿»

„··Cי ÈÏÚa ÏÚ ‡˙È¯LÓ ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¿ƒ»««¬≈¿»»
:LÈa ÌÚcÓ ÏkÓ ¯nzÒ˙Â¿ƒ¿««ƒ…ƒ««ƒ

wÓ¯‰יא ÈÎ„ È‰È ‡Ï Èc ¯·b C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»¿«ƒ»¿≈¿≈ƒ¿≈
ÏeÚÈ ‡Ï ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ˜BtÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»¿ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ»»≈

:‡˙È¯LÓ B‚Ï¿«¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Ú¯ ¯·c ÏkÓ z¯ÓL�Â (È)מקטרג ׁשהּׂשטן ¿ƒ¿«¿»ƒ…»»»ְְֵֶַַָָ

ּבעיני והּנכֹון רׁש"י. לׁשֹון הּסּכנה, ְְְִִֵַַַַַַָָָָּבׁשעת

ּבעת יזהיר הּכתּוב ּכי הּזאת, הּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹּבענין

הּמחנֹות ּבמנהגי והּידּוע בֹו. מצּוי החטא ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָאׁשר

ּתֹועבה, ּכל יאכלּו ּכי לּמלחמה, ְְְִִֵַַָָָָֹהּיֹוצאֹות

ּבניאּוף אפּלּו יתּבֹוׁשׁשּו ולא ויחמסּו ְְְְְְְְֲִִִִַָֹיגזלּו

יתלּבׁש ּבטבעֹו, אדם ּבבני הּיׁשר נבלה, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָוכל

ועל אֹויב. על מחנה ּכצאת וחמה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָאכזרּיּות

הּכתּוב, ּבֹו הזהיר ¯Ú.ּכן ¯·c ÏkÓ z¯ÓL�Â ְִִֵַָ¿ƒ¿«¿»ƒ…»»»

הּנאסר: מּכל אזהרה היא הּפׁשט ּדר ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָועל

È¯ÙÒ·e(קיט ¯Ú,(תצא ¯·c ÏkÓ z¯ÓL�Â ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ…»»»

ּובטהרֹות ּבטמאֹות אני ְְְֲֲִֵַַֻׁשֹומע

ערוה, לֹומר ּתלמּוד מדּבר, הּכתּוב ְְְְְֵֶַַַַַַָָּובמעׂשרֹות

ּגּלּולים עבֹודת לרּבֹות מנין ערוה, אּלא לי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָאין

הּׁשם, וקללת ּדמים ּוׁשפיכּות עריֹות ְְְְֲִִִִֵַַָָוגּלּוי

לֹומר ¯Ú,ּתלמּוד ¯·c ÏkÓ z¯ÓL�Âיכֹול אֹו ְַַ¿ƒ¿«¿»ƒ…»»»ָ

מדּבר, הּכתּוב ּובמעׂשרֹות ּובטהרֹות ְְְְְְֲֵַַַַַָֻּבטמאֹות

מעׂשה מיחדת, ערוה מה ערוה. לֹומר ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָֻּתלמּוד

אף הּׁשכינה, את ּומסּלק ּכנענים עליו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּגלּו

את ּומסּלק ּכנענים עליו ׁשּגלּו מעׂשה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָּכל

לׁשֹון על אף "ּדבר" אֹומר ּכׁשהּוא ְְִֵֶַַַָָָָהּׁשכינה,

ָָהרע:

Ì‚Âהאזהרֹות מלבד ּכי ׁשּפרׁשנּו, הּטעם מן זה ¿«ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ

יֹוסיף החמּורֹות העברֹות ּבאּלה ְֲֲִֵֵֶֶַָָׁשּבאּו

העברֹות, אּלּו מּכל ּבֹו ׁשּנּׁשמר ּבּמחנה ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלאו

ׁשם, אׁשר מּיׂשראל הּׁשכינה ּתסּתּלק ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשלא

אמר E�ÁÓ.ּכאׁשר ·¯˜a Cl‰˙Ó EÈ‰Ï‡ '‰ Èk ֲֶַַָƒ¡…∆ƒ¿«≈¿∆∆«¬∆

(ÂË ˜ÂÒÙ)הּגדֹולֹות העברֹות העֹוׂשה ְְֲִֵֵֶַָָוהּנה

ל) ז (ירמיה ּבהם ׁשּכתּוב ּכאֹותם ְֲֶֶֶַַָָָּבּמחנה,

עליו ׁשמי נקרא אׁשר ּבּבית ׁשּקּוציהם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׂשמּו

אם האֹויבים עלינּו יגּברּו ׁשּלא ועֹוד, ְְְְְְִִִֵֶַָָֹלטּמאֹו.

מּפנינּו, ׁשּיגלּו להם הּגֹורמים ּכּמעׂשים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָנעׂשה

(˘Ì)וזהּו .EÈ�ÙÏ EÈ·ÈB‡ ˙˙ÏÂּבֹו והֹוסיפּו ְֶ¿»≈¿∆¿»∆ְִ

מחלקת, ּביניהם ירּבּו ׁשּלא ּכדי הרע, ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלׁשֹון

האֹויבים: מן יֹותר מאד רּבה מּכה ּביניהם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹויּכּו

(‡È)הּמקרה ּבבעל הזהיר הּפׁשט, ּדר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָועל

הּנזּכר הּטעם מּפני הּמחנה מּכל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָלצאת

והּמחנה להֹוׁשיענּו עּמנּו מתהּל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשהּׁשם

ּברּו להּקדֹוׁש מתּכּון לּבנּו וׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָקדֹוׁש,

ּבזרע נסמ ולא ליׁשּועתֹו ונֹוחיל ּבׂשר.הּוא ְְְְִִִִַָָָֹֹֹ

הּמחנה ּכי יד) (פסוק הּצֹואה, ּבכּסּוי הּטעם ְְֲִִֵֶַַַַַַָוכן

הּתפּלה, למקֹום נלמד ּומּמּנּו ה'. ּכמקּדׁש ְְְְְִִִִֶַַָָֹֻּכּלֹו

מראה ּולכל אּמֹות ארּבע הּצֹואה מן ְְְְִִֶֶַַַַַַָָׁשּנרחיק

ִֵַָהעינים:

Ï·‡(.סח (פסחים ידרׁשּו ‡Ïרּבֹותינּו ‡ˆÈÂ ¬»ְְִֵַ¿»»∆

,‰�Án‰ CBz Ï‡ ‡·È ‡Ï ‰�ÁnÏ ıeÁÓƒ««¬∆…»…∆««¬∆

יהיה ּכאׁשר ׁשכינה, ּובמחנה לוּיה ְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָּבמחנה

לדעּתם הּצֹואה ּכּסּוי וגם ׁשם, עּמהם ְְְִִֶַַַָָָָָָהארֹון

יזּכירּו אׁשר ּבּמקֹום כה) שם כב:, ְֲִֶַַָ(ברכות

אם ׁשמע, קריאת לקרֹוא אֹו להתּפּלל ְְְְְִִִִֵֵַַַַהּׁשם

ׁשּלא ּבּמחנה אֹותּה ּכפל אזהרה זֹו ּגם ְֲֵֶֶַַַַַָָָָֹּכן

אּלּו וגם הּגֹוים. ּכמחנֹות מפקר הּכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָֹֻיהיה

מבארֹות: ְְִָֹמצוֹות

ÌÚËÂּכטמאה הּצֹואה ׁשאין הּצֹואה, ּכּסּוי ¿««ְְִֵֶַַָָָֻ

ּבֹוקעת וׁשּתהיה מקֹומּה את ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָׁשּתטּמא

הּתפּלה ּבעת לראֹותּה אסּור אבל ְְְְֲִִֵַָָָָָועֹולה,

ׁשהּדברים מּפני הּנכּבד, ּבּׁשם ּדבק הּלב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּובהיֹות

ּכּונת ויׁשּבׁשּו ּבּנפׁש ּגנאי יֹולידּו ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָהּנמאסים

אין רֹואה מעין נעלמה וכאׁשר הּטהֹור, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּלב
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ÊË)ּדבקוטעם אדניו. אל עבד תסּגיר לא ְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

מאדֹוניו העבד יברח ׁשאם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָלמעלה,

לא ,מחנ אל ויּנצל מחנה עליו יצאת ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאׁשר

ׁשאמר ּולפי .ל יּתן אׁשר ּבממֹון לֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָתסּגירּנּו

ׁשּיהיה מצוה ׁשהּוא נראה יבחר, אׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָּבּמקֹום

אנחנּו: ּבֹו נעבד ולא חֹורין ְְֲֲִֶַַֹֹּבן

ÌÚh‰Â,הּׁשם את יעבד עּמנּו ּכי הּזֹו, ּבּמצוה ¿«««ְֲִִִֵֶַַַַָָֹ

עבֹודה לעבד אדֹוניו אל ׁשּנחזירּנּו הגּון ְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹואינּנּו

העיר, מבֹוא ּדר ׁשּילמד ׁשּיּתכן ועֹוד ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָזרה.

ּבעני ידיּכי על רּבֹות מדינֹות ילּכדּו ּכזה ן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָ

מּׁשם: הּבֹורחים והּׁשבּוים ְְְֲִִִִַַָָָהעבדים

e�È˙Ba¯Âּבעבד אפּלּו מה.) (גיטין אמרּו ¿«≈ְְֲִֶֶָ

מחּוצה ׁשּברח יׂשראל ׁשל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָּכנעני

ארץ יֹוׁשבי לפני יעבד זה ׁשּגם לארץ, ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלארץ

טמאה אדמה על הּיֹוׁשבים מעבד ויּנצל ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהּׁשם,

ׁשם: נֹוהגֹות הּמצוֹות ּכל ְְֲִֵֶַָָוׁשאין

.Ï‡¯NÈ ˙B�aÓ ‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï (ÁÈ)…ƒ¿∆¿≈»ƒ¿ƒ¿»≈
לזנּות, ּומזּמנת ˜„Lמקּדׁשת ‰È‰È ‡ÏÂ ְְְִֶֶֶֶֻֻ¿…ƒ¿∆»≈

,Ï‡¯NÈ È�aÓוהּנה רׁש"י. לׁשֹון למׁשּכב, מזּמן ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְִִִֵַָָָֻ

ויזהיר הּנׁשּכבת ּבאּׁשה אזהרה הּזה הּלאו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאם

אין ּכן אם לזנּות, ּומזּמּנת מקּדׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֻֻּבהיֹותּה
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ּבּה לֹו ּתֹופסין רמב"ן.קּדּוׁשין ְִִִָ

ÏÚÓÎeיב ‡iÓ· ÈÁÒÈ ‡LÓ¯ È�ÙÓÏ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«¿»«¿≈¿«»¿≈«
:‡˙È¯LÓ B‚Ï ÏeÚÈ ‡LÓLƒ¿»≈¿«¿ƒ»

È¯LÓÏ˙‡יג ‡¯aÓ CÏ È‰È Ôw˙Ó ¯˙‡Â«¬«¿«»¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ»
:‡¯·Ï Ônz ˜Bt˙Â¿ƒ«»¿»»

C˜tÓaיד È‰ÈÂ C�ÈÊ ÏÚ CÏ È‰z ‡˙kÒÂ¿ƒ¿»¿≈»«≈»ƒ≈¿ƒ¿»
:C˙˜tÓ ˙È ÈqÎ˙e ·e˙˙e da ¯tÁ˙Â ‡¯·Ï¿»»¿«¿««¿¿«≈»ƒ¿»»

B‚aטו ‡Îl‰Ó dz�ÎL C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»¿ƒ¿≈¿«¿»¿
C··„ ÈÏÚa ¯ÒÓÓÏe C˙e·ÊLÏ C˙È¯LÓ«¿ƒ»¿≈»»¿ƒ¿««¬≈¿»»
C· ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ‡LÈc˜ C˙È¯LÓ È‰˙e CÓ„√̃»»¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿¬≈»
:CÏ ‡·ËB‡lÓ d¯ÓÈÓ ·e˙ÈÂ Ì‚˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ¿»»»

¯d�Baטז „ÈÏ ÔÈÓÓÚ „·Ú ¯ÒÓ˙ ‡Ï»ƒ¿«∆∆«¿ƒ¿«ƒ≈
:d�Ba¯ ˙ÂlÓ C˙ÂÏ ·ÊzLÈc¿ƒ¿≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈

Áa„‡יז ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C�Èa ·zÈ CnÚƒ»ƒ≈≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈«¬»
:dp�B˙ ‡Ï dÏ ·ËÈÈ„a CÈÂ¯˜ ÔÓƒƒ¿»ƒ¿≈«≈»ƒ≈

Ú·„יח ¯·‚Ï Ï‡¯NÈ ˙�aÓ ‡˙z‡ È‰˙ ‡Ï»¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«»≈
:‡Ó‡ ‡˙z‡ Ï‡¯NÈ È�aÓ ‡¯·b ·qÈ ‡ÏÂ¿»ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ÊË)ּדבקוטעם אדניו. אל עבד תסּגיר לא ְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

מאדֹוניו העבד יברח ׁשאם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָלמעלה,

לא ,מחנ אל ויּנצל מחנה עליו יצאת ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאׁשר

ׁשאמר ּולפי .ל יּתן אׁשר ּבממֹון לֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָתסּגירּנּו

ׁשּיהיה מצוה ׁשהּוא נראה יבחר, אׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָּבּמקֹום

אנחנּו: ּבֹו נעבד ולא חֹורין ְְֲֲִֶַַֹֹּבן

ÌÚh‰Â,הּׁשם את יעבד עּמנּו ּכי הּזֹו, ּבּמצוה ¿«««ְֲִִִֵֶַַַַָָֹ

עבֹודה לעבד אדֹוניו אל ׁשּנחזירּנּו הגּון ְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹואינּנּו

העיר, מבֹוא ּדר ׁשּילמד ׁשּיּתכן ועֹוד ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָזרה.

ּבעני ידיּכי על רּבֹות מדינֹות ילּכדּו ּכזה ן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָ

מּׁשם: הּבֹורחים והּׁשבּוים ְְְֲִִִִַַָָָהעבדים

e�È˙Ba¯Âּבעבד אפּלּו מה.) (גיטין אמרּו ¿«≈ְְֲִֶֶָ

מחּוצה ׁשּברח יׂשראל ׁשל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָּכנעני

ארץ יֹוׁשבי לפני יעבד זה ׁשּגם לארץ, ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלארץ

טמאה אדמה על הּיֹוׁשבים מעבד ויּנצל ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהּׁשם,

ׁשם: נֹוהגֹות הּמצוֹות ּכל ְְֲִֵֶַָָוׁשאין

.Ï‡¯NÈ ˙B�aÓ ‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï (ÁÈ)…ƒ¿∆¿≈»ƒ¿ƒ¿»≈
לזנּות, ּומזּמנת ˜„Lמקּדׁשת ‰È‰È ‡ÏÂ ְְְִֶֶֶֶֻֻ¿…ƒ¿∆»≈

,Ï‡¯NÈ È�aÓוהּנה רׁש"י. לׁשֹון למׁשּכב, מזּמן ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְִִִֵַָָָֻ

ויזהיר הּנׁשּכבת ּבאּׁשה אזהרה הּזה הּלאו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאם

אין ּכן אם לזנּות, ּומזּמּנת מקּדׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֻֻּבהיֹותּה



vzÎik`נד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i iriax meil inei xeriy

(èé)éäìà ýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àìE «Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éäìà ýåýé úáòBú ék øãð-ìëìñ :íäéðL-íb E §¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©§¥¤«

i"yx£‰�BÊ Ô�˙‡∑להקרבה ּפסּול ּבאתננּה, טלה לּה Ïk·.נתן ¯ÈÁÓe∑ּבכלב ׂשה סה)∑Ì‰È�LŒÌb.החליף (ב"ק ∆¿«»ְְְְֶֶַַָָָָָָָָ¿ƒ∆∆ְֱִֶֶֶֶ«¿≈∆
סלת ועׂשאן חּטים ּכגֹון ׁשּנּויהם, רמב"ן.לרּבֹות ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

(ë)éMú-àìéçàì Cøác-ìk CLð ìëà CLð óñk CLð E «Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈
:CMé øLà£¤¬¦¨«

i"yx£CÈM˙Œ‡Ï∑רּבית יּתן ׁשּלא ללוה, לּמלוה:אזהרה אזהרה ּכ ואחר כה)לּמלוה, לֹו(ויקרא ּתּתן לא ּכסּפ "את …«ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ע)"ּבּנׁש .(ב"מ ְֶֶ

È·Ï˙יט ‡aÏk ÔÙÏeÁÂ ‡˙ÈpÊ ¯‚‡ ÏÚ˙ ‡Ï»»≈¬««ƒ»¿¿««¿»¿≈
˜Á¯Ó È¯‡ ‡¯„� ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¡»»¿»ƒ¿»¬≈¿»»

:ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»««¿≈

e·Ú¯כ ˙Èa¯ ÛÒk ˙Èa¯ CeÁ‡Ï Èa¯˙ ‡Ï»¿«≈«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ
:Èa¯˙Óc ÌÚcÓ Ïk ˙Èaƒ̄ƒ»ƒ««¿ƒ¿«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מחּיבי ּובהצנע ּבמקרה הּנבעלת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּפנּויה

קדׁש ּבהיֹותֹו יזּכיר לּמה הּקדׁש, וכן ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהּלאוין.

ּבֹו יׁש חדרים ּבחדרי הּנבעל ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֻּומזּמן,

ׁשּיאמר ראּוי ׁשהיה ועֹוד ּדין. ּבית ּומיתת ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכרת

קּדׁש, ּבכם יהיה ולא קדׁשה ּבכם תהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלא

ּכאּלּו יׂשראל" ּו"מּבני יׂשראל" "מּבנֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָּכי

ידּבר: אחר ְְֵֵַַַּבעם

‰‡¯�‰Âאזהרה הּוא ּכי הּזה, ּבּלאו ּבעיני ¿«ƒ¿∆ְְִֵֶַַַַָָָ

מּבנֹות אחת יּניחּו ׁשּלא ּדין ְְִִִֵֶַַַֹלבית

ּבעינים ּדרכים ּבפרׁשת יֹוׁשבת להיֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל

זֹונֹות ׁשל קּבה לּה ׁשּתתּקן אֹו לזּמה הּדר ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻעל

ּבתּפים הּפתח על יֹוׁשבֹות זרים, ארצֹות ְְְְְִִִֶַַַַַָֻּכמנהג

קחי טז) כג (ישעיה ׁשּכתּוב ּכענין ְְְְִִִֶַָּובכּנֹורֹות,

הרּבי נּגן היטיבי נׁשּכחה זֹונה עיר סּבי ְְִִִִִִִֵֵַַָָָֹכּנֹור

על ּדין לבית יזהיר וכן ּתּזכרי. למען ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָׁשיר

ֵַָהּקדׁש:

ÏÚÂהּנׁשים עם ׁשּיׁשּכב אפּלּו הּפׁשט ּדר ¿«ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָ

אֹו לזּמה, מזּמּנת לֹו יעׂשה אׁשר ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָֻֻּבּקּבה

ּדין: לבית הזהירם הּדר על ּבעינים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁשב

‰‡¯ÈÂּדע ׁשּכן לזהלי צרף אבל אּונקלּוס, ת ¿ƒ¿∆ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ

ּדר ּביׂשראל הּבאים והּׁשפחה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהעבד

ׁשּנׂשא הּזה ּבעבד יֹודעין ׁשהּכל מּפני ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹנּׂשּואין,

עּמֹו והיא קּדּוׁשין, בּה לֹו ׁשאין יׂשראל ְְִִִִִֵֵֶַָָּבת

לעיני קדׁשה היא ּכן אם ּבעלּה עם ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָּכאּׁשה

ֶֶַהּׁשמׁש:

È˙È‡¯Â(קכו (תצא ˜„L‰ּבספרי ‰È‰˙ ‡Ï ¿»ƒƒְְִִ…ƒ¿∆¿≈»

,Ï‡¯NÈ ˙B�aÓעליה מזהר אּתה אין ƒ¿ƒ¿»≈ְֵֶַָָָָֻ

˜„L,ּבאּמֹות, ‰È‰È ‡ÏÂעליו מזהר אּתה אין ָֻ¿…ƒ¿∆»≈ְֵַָָָָֻ

קּלה קדׁשה אם ּומה ּבדין, ׁשהיה ְְִִֵֶַַָָָָָֻּבאּמֹות,

אינֹו חמּור קדׁש ּביׂשראל, עליה מזהר ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֻאּתה

חּלּוף, אֹו ּביׂשראל, עליו מזהר ׁשּתהא ְְְְִִִֵֵֶָָָָֻּדין

ּבאּמֹות, עליו מזהר אּתה אי חמּור קדׁש ְִִֵַָָָָָָָֻֻאם

עליה מזהר ּתהא ׁשלא ּדין אינֹו קּלה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻקדׁשה

וכו': ָֻּבאּמֹות

‰‡¯�Â,אּונקלּוס ּכדברי מדרׁשם ׁשאין מּזה ¿ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֶֶָָ

יֹותר ּבקדׁש חמר אין לדבריו ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹׁשהרי

אּתה אין ׁשאֹומרים זה מהּו ועֹוד, הּקדׁשה. ְְְִִֵֵֶֶַַַָָמן

מדרׁשם היה אם וכן ּבאּמֹות. עליו ְְְִִֵָָָָָָָָֻֻמזהר

יׁשמעאל רּבי ׁשל ּכמדרׁשֹו הּנׁשּכב לזכר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבקדׁש

יּתכן לא ּבזה ּגם (נד:), סנהדרין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּבמּסכת

ׁשהּנׁשּכב ּבאּמֹות, עליו מזהר אּתה אי ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֻֻׁשּיאמרּו

הּוא: ּבסקילה הּגֹוי ְִִִַָמן

Ï·‡ּכענין הּזֹו הּבריתא ּבעל ׁשּדעת נראה ¬»ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָ

ּתעמד ׁשּלא ּדין לבית יזהיר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַֹֹׁשהזּכרנּו,

ּתנאפּנה ׁשם ּכי לזנֹות, הּדר אם על ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאּׁשה

מכּסֹות ולכן ּורחֹוקים, קרֹובים הּביאֹות ְְְְִִִִֵֵֵַַָמאּסּורי

מה והּוא ּוקרֹוביהם, מאחיהם ּגם לזנֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַּפניהן

ּכי לזֹונה וּיחׁשבה טו) לח (בראשית ְְְִֶֶַַַָָָּׁשאמר

הּמזּמן על ּדין לבית יזהיר וכן ּפניה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכּסתה

ּכ הּזכרים, מן נׁשּכב (מ"אלהיֹות ׁשּכתּוב ענין ְְְְְִִִִִֶַַַָָ

הּתֹועבת ּככל עׂשּו בארץ היה קדׁש וגם כד) ְְֲֵֶַַָָָָָָֹֹיד

יזהיר העברה ּבעֹוׂשי האזהרה ּומּלבד ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָהּגֹוים.

ּבעינים קדׁש להיֹות יּניחּו ׁשּלא ּדין ּבבית ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּכאן

ׁשעֹומדים מצרים ּבארץ מהם ּכּידּוע ,הּדר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָעל

הּתֹועבה לעׂשֹות ּכּנׁשים הּפנים מכּוסי הּדר ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָעל

מזהרים אנּו ׁשאין הּזֹו, ּבּבריתא ודרׁשּו ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻהּזאת.

ׁשּלא ּכן, רעיהם עם יעׂשּו אם זּולתנּו ֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹּבאחרים

זרה עבֹודה ּבענין אּלא ּבּגֹוים אנחנּו ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֻהזהרנּו

ְִָּבלבד:

ÔBLÏÂלׁשֹון המפרׁשים ּדעת על ּוקדׁשה קדׁש ¿»ְְְִֵֵַַַַָָָָ

למקּדׁשי צּויתי אני מצאּו, ּכי ְְְֲִִִִִֵַָָָָָֻהזמנה,

א (צפניה קראיו הקּדיׁש וכן ג), יג ְְְִִֵָֻ(ישעיה

ד): ו (ירמיה מלחמה עליה קּדׁשּו ְְִֶַָָָָז),

ÈÙÏeהּפֹורׁש ּכי קדּׁשה, מּלׁשֹון ּכּלם דעּתי ¿ƒְְְִִִֵַַָָֻֻ

ׁשּנאמר ּכמֹו קדֹוׁש, נקרא הּזנּות ְְְֱִִֶֶַַָָמן

יּקחּו לא וחללה זנה אּׁשה ז) כא ֲִִַָָָָָֹֹ(ויקרא

הּוא קדׁש ּכי יּקחּו לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה ְְִִִִֵָָָָָֹואּׁשה

והּזּמה, הערוה מן הּנׁשמרת והּנה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלאלהיו,

ּבזּמה, ונטמאת הּקדּׁשה מן והּנפרדת ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻקדֹוׁשה.

לֹומר, הּלׁשֹון ּׁשּנֹוהג למה קרֹוב קדׁשה, ְְְְִֵֶַַַַָָָָנקראה

ודּׁשנּו יב), לא (איוב תׁשרׁש ּתבּואתי ְְְְְִִֵָָָּובכל

המפרסמת הּזֹונה ּכי יג), ד (במדבר הּמזּבח ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֻאת

מּכל נפרדת המהּומה, רּבת הּׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָטמאת

מזּמנת ּבהיֹותּה רק ּבּה, זה ׁשם ואין ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֻֻקדּׁשה,

ּוקדּׁשה הּכׁשר ׁשעת לּה ׁשאין הּזאת ְְֵֵֶֶַַַַָָָֹֻלּתֹועבה

ְָּכלל:

ÔBLÏÂהעֹוׂשה ּכי מליצה, קראיו", "הקּדיׁש ¿»ְְְִִִִֶָָָֻ

אֹותם ּומטהר קרּואיו מקּדׁש ְְְְִֵֵֶַַָָמׁשּתה

ׁשאמר ּכענין והּלחם, הּׁשלחן יטּמאּו ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשּלא

טהֹור. לא ּכי הּוא טהֹור ּבלּתי כו) כ ְִִִָָֹ(ש"א

עליה קּדׁשּו ד) ו (ירמיה ׁשיטהרּווכן מלחמה, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ

החברים יּבדלּו ׁשּלא קראיו ּכמטהר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֻאֹותם

ֵֶמהם:

.‰�BÊ Ô�˙‡ ‡È·˙ ‡Ï (ËÈ)יעׂשּו הּזֹונֹות …»ƒ∆¿«»ֲַַ

לכּפר חֹוׁשבֹות מצוֹות, ׁשלהם ְְְְִֵֶֶֶַַָָּבאתנן

ג (ויק"ר רּבֹותינּו ׁשּיזּכירּו ּכמֹו חּטאתן, ְְִֵֶַַַַָָעל

ּומפלגא ּבתּפּוחּייא ּגייפא ׁשּלהן ּבּמׁשל ְְְְֶֶַַַַַָָָָָָא)

נדר, לכל אתנן ּתֹורה אסרה ּולכ ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָלבאיׁשּייא,

ּבהן: לחטא יֹוסיפּו עּתה ֲִִֶַַָָֹּכי

ÔÎÂּבּכלבים הּצּדים ּכי ּבעבּור ּכלב, מחיר ענין ¿≈ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָ

נפׁש עּזי ּכלבים יגּדלּו החֹומֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַַָוׁשֹומרי

להיֹות ּבמחיריהם ויּדירּו הרּבים, את ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָמּזיקים

ּבּפרׁשים הּיֹום עד הּמנהג וכן לנפׁשם. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹּכפר

ּבׁשעוה ּכלּביהם צּורת ׁשּיעמידּו הּצּיד, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָאנׁשי

והמפרׁשים ּבהם. ׁשּיצליחּו זרה, עבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָלפני

ּבּזיֹון: ּדר ׁשהּוא מּפני ְְִִֵֶֶֶָָאמרּו,

.Ì‰È�L Ìb ¯Ó‡Âּכגֹון ׁשּנּוייהם, לרּבֹות ¿»««¿≈∆ְְִֵֶַ

אבל רׁש"י. לׁשֹון סלת, ועׂשאן ֲֲִִִֶַַָָָָֹחּטין

אֹוסרין ׁשּמאי ׁשּבית אמרּו, סה:) (ב"ק ְְְִִֵֶַַָָָּבגמרא

ולדֹותיהם ולא הם אּלא מּתירין, הּלל ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹּובית

ּבעבּור ׁשניהם", "ּגם וטעם ׁשּנּוייהם. ולא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַֹהם

האתנן והּוא גדֹולה ּתֹועבה ּבאמת ְְְֱֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהאחד

ׁשניהם ׁשּגם אמר הּזּמה, ּתֹועבת נעׂשתה בֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכי

צּדיק ּומרׁשיע רׁשע מצּדיק וכמֹוהּו ה', ְְְְִִִֵַַַַָָָָיתעב

יתלה טו), יז (משלי ׁשניהם ּגם ה' ְְֲִֵֶֶַַּתֹועבת

כב (לעיל ׁשניהם ּגם ּומתּו וכן ּבּגדֹול, ְְֵֵֵֶַַַָָָהּקטן

(שם): ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ְְִֵֶַכב)

B‡הקרּבן ּפסּולי על ּכבר ׁשהזהיר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָטעמֹו,

יז (לעיל ּבהם ואמר לאּבמּומין, א) ְְִֶַָָֹ

בֹו יהיה אׁשר וׂשה ׁשֹור אלהי לה' ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹתזּבח

הּוא, אלהי ה' תֹועבת ּכי רע ּדבר ּכל ֱֲִֶַָָָֹֹמּום

והּמחיר האתנן ּגם ּכי לֹומר ּבכאן ְְְְִִִֶַַַַָָהֹוסיף

ּכמֹותם, אלהי ה' ּתֹועבת הם ּגם ּתמים ְֱֲִֵֶֶַַָָָֹׁשּגּופם

הּנכֹון: ְַָוהּוא

ÔÎÂׁשניהם גם עׂשה ה' ראה ועין ׁשמעת אזן ¿≈ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ

יאמר ּבכללֹו, לאדם ירמז יב), כ ְְִִַָָָָֹֹ(משלי

וכן בֹו. אּלּו ּגם ועׂשה האדם את יצר ְְֵֵֶֶַַָָָָָָׁשה'

`vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i iriax meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(1011 'nr b zegiy ihewl)

תּׁשיְך כ)לא הּמתים(כג, לתחּית קם אינֹו ּברּבית ס"ב)הּמלוה ריבית הלכות הזקן אדמו"ר ׁשּבעבר(שו"ע מּכסף מרויח ּברּבית הּמלוה ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

לא אבל "לסחר", עבֹודתֹו, לעבד ּכח לֹו נֹותנים מלמעלה: לֹו מֹודדים זֹו ּובמּדה ּבֹו. לסחר לּלֹווה אפׁשרּות נתן והּוא ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹהיה

(מיתה), ונפסד הֹווה ׁשהּוא ּגׁשמי, ּדבר ׁשּכן הּמתים", "ּתחּית מּׁשּום יׁש מצוה ּבקּיּום והּנה, עצמּה. ּבעבֹודה ּכביכֹול, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמׁשּתּתפים,

האדם, מעבֹודת ּבאה אינּה זֹו נצחּיּות אְך ּכפׁשּוטּה. הּמתים לתחּית מביאה זֹו ועבֹודה ונצחּיּות. חּיּות ׁשהיא לקדּׁשה, ּכלי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻנעׂשה

ּכאמּור, ּבעבֹודתֹו, מלמעלה מׁשּתּתפים ׁשּלא ּברּבית, הּמלוה ואּלּו צוותא). מלׁשֹון (מצוה חּיים ּבאלקים מהתחּברּות אּלא ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻהּמגּבלת,

הּמתים. ּבתחּית קם רמב"ןאינֹו ְִִִֵֵַַָ

(àë)éMú éøëpìéçàìe CéMú àì Eýåýé Eëøáé ïòîì C ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´
éäìàänL-àá äzà-øLà õøàä-ìò Eãé çìLî ìëa E ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨

ñ :dzLøì§¦§¨«
i"yx£M˙ È¯ÎpÏCÈ∑,לאחי ועׂשה(שם)ולא לאוין ּבׁשני עליו לעבר עׂשה, – עׂשה מּכלל הּבא .לאו «»¿ƒ«ƒְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

(áë)éäìà ýåýéì øãð øcú-ékì øçàú àì EBîlL ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®
éäìà ýåýé epLøãé Løã-ék:àèç Eá äéäå Cnòî E ¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§

i"yx£BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï∑(ספרי),רגלים הּמקראׁשלׁשה מן רּבֹותינּו .ּולמדּוהּו …¿«≈¿«¿ְְְְִִִֵַַָָָָֹ

(âë):àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçú éëåרמב"ן §¦¬¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§

(ãë)éúôN àöBîýåýéì zøãð øLàk úéNòå øîLz E ¨¬§¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³
éäìàéôa zøac øLà äáãð Eñ :E ¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

i"yx£¯ÓLz EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ∑(ו ּתעׂשה(ר"ה לא על עׂשה .ליּתן »¿»∆ƒ¿…ֲֲִֵֵֶַַֹ

ÏÈ„aכא Èa¯˙ ‡Ï CeÁ‡ÏÂ Èa¯z ÔÈÓnÚ ¯·Ï¿««¿ƒ¿«≈¿«¬»¿«≈¿ƒ
ÏÚ C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Ècƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…»¿»«

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

˙‡Á¯כב ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„� ¯c˙ È¯‡¬≈ƒ«¿«√»¿»¡»»»¿≈«
C‰Ï‡ ÈÈ dpÚa˙È Úa˙Ó È¯‡ d˙eÓlLÏ¿«»≈¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¡»»

:‡·BÁ C· È‰ÈÂ CpÓƒ»ƒ≈»»

BÁ·‡:כג C· È‰È ‡Ï ¯c�ÓÏ Ú�Óz˙ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈»»

„Èכד ‡Ók „aÚ˙Â ¯hz C˙ÂÙÒ ˙e˜t‡«»ƒ¿»»ƒ«¿«¿≈¿»ƒ
‡zÏlÓ Èc ‡z·„� C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡z¯„�¿«¿»√»¿»¡»»¿«¿»ƒ«∆¿»

:CÓeÙa¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשניהם ּגם ה' ּתֹועבת ואיפה איפה ואבן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבן

עֹוׁשק, וכל וחֹומס לגֹוזל ירמז י), פסוק ְְְְִֵֵֵָֹ(שם

יזּכירם: ולא מאּלּו ּגדֹולֹות ּתֹועבֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶַֹׁשהם

.EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï (‡ÎŒÎ)מצוה זֹו ּגם …«ƒ¿»ƒְִַָ

יֹוסיף לז), לו כה (ויקרא ְִֶֶֹמבארת

ּבכל ּכן ּׁשאין מה לּלוה, ּגם אזהרה ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבכאן

ּבנכסיו לזֹוק הּוא רצה ׁשאם ממֹונֹות ְִִִֵֶָָָָָָּדיני

יזהיר הּזה החטא רגילּות מפני אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָרּׁשאי,

הּלוה: ּגם ֶַַֹּבֹו

¯‡·eולא מּתר, הּנכרי רּבית ׁשּיהיה ּבכאן ≈≈ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֻ

ׁשאמרּו ּכמֹו ּובגנבה, ּבגזל ּכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָהזּכיר

ׁשהּוא הרּבית אבל אסּור. ּגֹוי ּגזל קיג:) ֲִִֶֶֶָָָ(ב"ק

אּלא נאסר לא ּוברצֹונם, ׁשניהם לדעת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹנעׂשה

יט (ויקרא ׁשּצּוה ּכמֹו והחסד, האחוה ְְְִִֶֶֶַַַָָָמּצד

(לעיל ׁשאמר ּוכמֹו ,ּכמֹו לרע ואהבּת ְְְְֲֵֶַַָָָָיח)

לבב עם ּדבר יהיה ּפן ל הּׁשמר ט) ְְְְִִִֶֶֶָָָָטו

ה' יברכ למען אמר ּכן ועל וגו', ְְְְְִֵֶַַַַַַָָבלּיעל

אחיו עם יעׂשה ורחמים חסד ּכי ,ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַָֹאלהי

לצדקה: לֹו ותחׁשב רּבית ּבלא ילוּנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכאׁשר

ÔÎÂשם) אמר לכ ּבאחים, חסד הּׁשמּטה ¿≈ְְִִֶֶַַַָָָָ

ּברכה, לֹו וקבע ּתּגׂש, הּנכרי את ג) ְְְִִֶַַָָָָֹפסוק

ּבצדקה רק הּברכה יזּכיר לא הּכתּוב ְְְִִִַַַַָָָָָֹּכי

ּו ּובגנבה ּבגזל לא באֹונאה:ּובחסדים, ְְְֲִִֵֵַָָָָָֹ

.ÏÎ‡ CL� ÛÒk CL� ¯ÈkÊ‰Âׁשהּלוה לבאר ¿ƒ¿ƒ∆∆∆∆∆∆…∆ְֵֶֶַָֹ

נׁש יהיה וחצי ּבסאה חּטין ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָסאה

ּבעת וחצי סאה ׁשוה יהיה לא אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹּגמּור,

עֹוד ּובאר ׁשהלוהּו. סאה ּכדמי Ïkהּפרעֹון ְְְִִִֵֵֵֶַָָָ»

,CMÈ ¯L‡ ¯·cּוׁשאר הּבנין ּבאבני אפּלּו »»¬∆ƒ»ְְְְֲִִֵַַָָ

הּנׁש ׁשאין הּדעת על יעלה אּולי ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַהּנלוים,

ּובאכל ּבֹו נקנין הּדברים ׁשּכל ּבכסף, ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹרק

נל הּדברים ּבּׁשאר אבל האדם, חּיי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשהּוא

והּפרעֹון: ההלואה לעת הּכסף ׁשּום ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָאחר

e�È˙Ba¯Âעׂשּו קכט) ˙CÈM"(ספרי È¯ÎpÏ" ¿«≈ָ«»¿ƒ«ƒ

מּפני ,ּבאחי עׂשה מּכלל הּבא ְְְֲִִִֵֵַַַָָלאו

:לאחי תּׁשי לא אמר ׁשּכבר מיּתר ְְְִִֶֶַַָָָָֹֻׁשהּוא

E· ‰È‰È ‡Ï ¯c�Ï ÏcÁ˙ ÈÎÂ („ÎŒ‚Î)¿ƒ∆¿«ƒ¿……ƒ¿∆¿
.‡ËÁעֹולה ׁשהּמקריבים ּבעבּור ≈¿ְֲִִֶַַַָ

ּכענין טֹוב, ׂשכר להם יׁש לאלהים ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּוזבחים

אעלה מחים עלֹות טו) סו (תהלים ֲִֵֶֶַָֹׁשּכתּוב

עּתּודים עם בקר אעׂשה אילים קטרת עם ְֱִִִִֵֶֶֶַָָָֹּל

ואף יג) פסוק (שם בעֹולֹות בית אבֹוא ְְְֵֶַָָסלה,

ד) א (ויקרא ּכתּוב ּבנדבה הּבאים ְְִִַַָָָָָָּבּקרּבנֹות

לה', ניחֹוח ריח ואֹומר עליו, לכּפר לֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָונרצה

וכתּוב ּבּמצוה, זרּוז הּנדרים הרי ּכן ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָואם

ּנא נגדה אׁשּלם לה' נדרי יח) קטז ְְֲֵֶַַַָָָ(תהלים

,ּבנדרי הּׁשמר הּכתּוב יאמר לפיכ עּמֹו. ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹלכל

אׁשר הּׁשם ּבקרּבנֹות זרּוז ׁשהם ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָּכי

אם חטא לידי ּתבא ּתּדר אם לרצֹון, ל ְְְִִִִֵֵֵָָֹֹהם

לׁשּלמֹו, ׁשּתאחר אֹו תׁשּלם תּדרלא לא ואם ְְְְְִִֵֵֶַַַֹֹֹ

לא אפּלּו ּכי ּכלל, ּבענין חטא תמצא ְְְְֲִִִִֵַָָָֹֹלא

אם חטא, ב יהיה לא ימי ּכל קרּבן ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹתקריב

הּדבר ּתֹוציא ּכאׁשר ׂשפתי מֹוצא ּתׁשמר ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹּכן

להּׁשלים ּדּברּת, ּכאׁשר כן אחרי ועׂשית ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּפי

:מּפי להֹוציא רּוח נדבה אׁשר ְְֲֲִִִֶָָָּכל

ÏÚÂ(ד ג ה (קהלת ׁשלמה אמר הּזה הּדר ¿«ְֶֶֶַַַָֹֹ

ּתאחר אל לאלהים נדר ּתּדר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַֹֹּכאׁשר

לא אׁשר טֹוב ּבּכסילים חפץ אין ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַֹלׁשּלמֹו

חפץ ׁשאין יאמר תׁשּלם. ולא מּׁשּתּדֹור ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֹתּדר

יּדרּו ּכאׁשר מצוה, לעׂשֹות החֹוׁשבים ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָּבּכסילים

ׁשחׁשבּו לּמצוה זרּוז להם להיֹות רּבים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָנדרים

ולא דעת ולא ּבלּבם יחׁשבּו ולא ְְְְְְֲִַַַַָֹֹֹלעׂשֹות,

להּׁשלים ידי תמצא לא אּולי לאמר ְְְְִִִֵַַָָָֹֹתבּונה

לֹו היה אׁשר הרצֹון ּכי יחׁשב אבל אּלה, ֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָֹּכל

יזהיר ּולפיכ לטֹובה. לֹו יחׁשב נּדרֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָָָּבעת

לחטיא ּפי את ּתּתן אל ה) שם (שם ֲִִִֵֶַַעֹוד

ׁשגגה ּכי הּמלא לפני ּתאמר ואל ּבׂשר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹאת
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תּׁשיְך כ)לא הּמתים(כג, לתחּית קם אינֹו ּברּבית ס"ב)הּמלוה ריבית הלכות הזקן אדמו"ר ׁשּבעבר(שו"ע מּכסף מרויח ּברּבית הּמלוה ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

לא אבל "לסחר", עבֹודתֹו, לעבד ּכח לֹו נֹותנים מלמעלה: לֹו מֹודדים זֹו ּובמּדה ּבֹו. לסחר לּלֹווה אפׁשרּות נתן והּוא ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹהיה

(מיתה), ונפסד הֹווה ׁשהּוא ּגׁשמי, ּדבר ׁשּכן הּמתים", "ּתחּית מּׁשּום יׁש מצוה ּבקּיּום והּנה, עצמּה. ּבעבֹודה ּכביכֹול, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמׁשּתּתפים,

האדם, מעבֹודת ּבאה אינּה זֹו נצחּיּות אְך ּכפׁשּוטּה. הּמתים לתחּית מביאה זֹו ועבֹודה ונצחּיּות. חּיּות ׁשהיא לקדּׁשה, ּכלי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻנעׂשה

ּכאמּור, ּבעבֹודתֹו, מלמעלה מׁשּתּתפים ׁשּלא ּברּבית, הּמלוה ואּלּו צוותא). מלׁשֹון (מצוה חּיים ּבאלקים מהתחּברּות אּלא ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻהּמגּבלת,

הּמתים. ּבתחּית קם רמב"ןאינֹו ְִִִֵֵַַָ

(àë)éMú éøëpìéçàìe CéMú àì Eýåýé Eëøáé ïòîì C ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´
éäìàänL-àá äzà-øLà õøàä-ìò Eãé çìLî ìëa E ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨

ñ :dzLøì§¦§¨«
i"yx£M˙ È¯ÎpÏCÈ∑,לאחי ועׂשה(שם)ולא לאוין ּבׁשני עליו לעבר עׂשה, – עׂשה מּכלל הּבא .לאו «»¿ƒ«ƒְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

(áë)éäìà ýåýéì øãð øcú-ékì øçàú àì EBîlL ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®
éäìà ýåýé epLøãé Løã-ék:àèç Eá äéäå Cnòî E ¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§

i"yx£BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï∑(ספרי),רגלים הּמקראׁשלׁשה מן רּבֹותינּו .ּולמדּוהּו …¿«≈¿«¿ְְְְִִִֵַַָָָָֹ

(âë):àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçú éëåרמב"ן §¦¬¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§

(ãë)éúôN àöBîýåýéì zøãð øLàk úéNòå øîLz E ¨¬§¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³
éäìàéôa zøac øLà äáãð Eñ :E ¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

i"yx£¯ÓLz EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ∑(ו ּתעׂשה(ר"ה לא על עׂשה .ליּתן »¿»∆ƒ¿…ֲֲִֵֵֶַַֹ

ÏÈ„aכא Èa¯˙ ‡Ï CeÁ‡ÏÂ Èa¯z ÔÈÓnÚ ¯·Ï¿««¿ƒ¿«≈¿«¬»¿«≈¿ƒ
ÏÚ C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Ècƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…»¿»«

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

˙‡Á¯כב ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„� ¯c˙ È¯‡¬≈ƒ«¿«√»¿»¡»»»¿≈«
C‰Ï‡ ÈÈ dpÚa˙È Úa˙Ó È¯‡ d˙eÓlLÏ¿«»≈¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¡»»

:‡·BÁ C· È‰ÈÂ CpÓƒ»ƒ≈»»

BÁ·‡:כג C· È‰È ‡Ï ¯c�ÓÏ Ú�Óz˙ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈»»

„Èכד ‡Ók „aÚ˙Â ¯hz C˙ÂÙÒ ˙e˜t‡«»ƒ¿»»ƒ«¿«¿≈¿»ƒ
‡zÏlÓ Èc ‡z·„� C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡z¯„�¿«¿»√»¿»¡»»¿«¿»ƒ«∆¿»

:CÓeÙa¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשניהם ּגם ה' ּתֹועבת ואיפה איפה ואבן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבן

עֹוׁשק, וכל וחֹומס לגֹוזל ירמז י), פסוק ְְְְִֵֵֵָֹ(שם

יזּכירם: ולא מאּלּו ּגדֹולֹות ּתֹועבֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶַֹׁשהם

.EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï (‡ÎŒÎ)מצוה זֹו ּגם …«ƒ¿»ƒְִַָ

יֹוסיף לז), לו כה (ויקרא ְִֶֶֹמבארת

ּבכל ּכן ּׁשאין מה לּלוה, ּגם אזהרה ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבכאן

ּבנכסיו לזֹוק הּוא רצה ׁשאם ממֹונֹות ְִִִֵֶָָָָָָּדיני

יזהיר הּזה החטא רגילּות מפני אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָרּׁשאי,

הּלוה: ּגם ֶַַֹּבֹו

¯‡·eולא מּתר, הּנכרי רּבית ׁשּיהיה ּבכאן ≈≈ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֻ

ׁשאמרּו ּכמֹו ּובגנבה, ּבגזל ּכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָהזּכיר

ׁשהּוא הרּבית אבל אסּור. ּגֹוי ּגזל קיג:) ֲִִֶֶֶָָָ(ב"ק

אּלא נאסר לא ּוברצֹונם, ׁשניהם לדעת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹנעׂשה

יט (ויקרא ׁשּצּוה ּכמֹו והחסד, האחוה ְְְִִֶֶֶַַַָָָמּצד

(לעיל ׁשאמר ּוכמֹו ,ּכמֹו לרע ואהבּת ְְְְֲֵֶַַָָָָיח)

לבב עם ּדבר יהיה ּפן ל הּׁשמר ט) ְְְְִִִֶֶֶָָָָטו

ה' יברכ למען אמר ּכן ועל וגו', ְְְְְִֵֶַַַַַַָָבלּיעל

אחיו עם יעׂשה ורחמים חסד ּכי ,ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַָֹאלהי

לצדקה: לֹו ותחׁשב רּבית ּבלא ילוּנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכאׁשר

ÔÎÂשם) אמר לכ ּבאחים, חסד הּׁשמּטה ¿≈ְְִִֶֶַַַָָָָ

ּברכה, לֹו וקבע ּתּגׂש, הּנכרי את ג) ְְְִִֶַַָָָָֹפסוק

ּבצדקה רק הּברכה יזּכיר לא הּכתּוב ְְְִִִַַַַָָָָָֹּכי

ּו ּובגנבה ּבגזל לא באֹונאה:ּובחסדים, ְְְֲִִֵֵַָָָָָֹ

.ÏÎ‡ CL� ÛÒk CL� ¯ÈkÊ‰Âׁשהּלוה לבאר ¿ƒ¿ƒ∆∆∆∆∆∆…∆ְֵֶֶַָֹ

נׁש יהיה וחצי ּבסאה חּטין ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָסאה

ּבעת וחצי סאה ׁשוה יהיה לא אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹּגמּור,

עֹוד ּובאר ׁשהלוהּו. סאה ּכדמי Ïkהּפרעֹון ְְְִִִֵֵֵֶַָָָ»

,CMÈ ¯L‡ ¯·cּוׁשאר הּבנין ּבאבני אפּלּו »»¬∆ƒ»ְְְְֲִִֵַַָָ

הּנׁש ׁשאין הּדעת על יעלה אּולי ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַהּנלוים,

ּובאכל ּבֹו נקנין הּדברים ׁשּכל ּבכסף, ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹרק

נל הּדברים ּבּׁשאר אבל האדם, חּיי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשהּוא

והּפרעֹון: ההלואה לעת הּכסף ׁשּום ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָאחר

e�È˙Ba¯Âעׂשּו קכט) ˙CÈM"(ספרי È¯ÎpÏ" ¿«≈ָ«»¿ƒ«ƒ

מּפני ,ּבאחי עׂשה מּכלל הּבא ְְְֲִִִֵֵַַַָָלאו

:לאחי תּׁשי לא אמר ׁשּכבר מיּתר ְְְִִֶֶַַָָָָֹֻׁשהּוא

E· ‰È‰È ‡Ï ¯c�Ï ÏcÁ˙ ÈÎÂ („ÎŒ‚Î)¿ƒ∆¿«ƒ¿……ƒ¿∆¿
.‡ËÁעֹולה ׁשהּמקריבים ּבעבּור ≈¿ְֲִִֶַַַָ

ּכענין טֹוב, ׂשכר להם יׁש לאלהים ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּוזבחים

אעלה מחים עלֹות טו) סו (תהלים ֲִֵֶֶַָֹׁשּכתּוב

עּתּודים עם בקר אעׂשה אילים קטרת עם ְֱִִִִֵֶֶֶַָָָֹּל

ואף יג) פסוק (שם בעֹולֹות בית אבֹוא ְְְֵֶַָָסלה,

ד) א (ויקרא ּכתּוב ּבנדבה הּבאים ְְִִַַָָָָָָּבּקרּבנֹות

לה', ניחֹוח ריח ואֹומר עליו, לכּפר לֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָונרצה

וכתּוב ּבּמצוה, זרּוז הּנדרים הרי ּכן ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָואם

ּנא נגדה אׁשּלם לה' נדרי יח) קטז ְְֲֵֶַַַָָָ(תהלים

,ּבנדרי הּׁשמר הּכתּוב יאמר לפיכ עּמֹו. ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹלכל

אׁשר הּׁשם ּבקרּבנֹות זרּוז ׁשהם ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָּכי

אם חטא לידי ּתבא ּתּדר אם לרצֹון, ל ְְְִִִִֵֵֵָָֹֹהם

לׁשּלמֹו, ׁשּתאחר אֹו תׁשּלם תּדרלא לא ואם ְְְְְִִֵֵֶַַַֹֹֹ

לא אפּלּו ּכי ּכלל, ּבענין חטא תמצא ְְְְֲִִִִֵַָָָֹֹלא

אם חטא, ב יהיה לא ימי ּכל קרּבן ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹתקריב

הּדבר ּתֹוציא ּכאׁשר ׂשפתי מֹוצא ּתׁשמר ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹּכן

להּׁשלים ּדּברּת, ּכאׁשר כן אחרי ועׂשית ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּפי

:מּפי להֹוציא רּוח נדבה אׁשר ְְֲֲִִִֶָָָּכל

ÏÚÂ(ד ג ה (קהלת ׁשלמה אמר הּזה הּדר ¿«ְֶֶֶַַַָֹֹ

ּתאחר אל לאלהים נדר ּתּדר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַֹֹּכאׁשר

לא אׁשר טֹוב ּבּכסילים חפץ אין ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַֹלׁשּלמֹו

חפץ ׁשאין יאמר תׁשּלם. ולא מּׁשּתּדֹור ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֹתּדר

יּדרּו ּכאׁשר מצוה, לעׂשֹות החֹוׁשבים ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָּבּכסילים

ׁשחׁשבּו לּמצוה זרּוז להם להיֹות רּבים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָנדרים

ולא דעת ולא ּבלּבם יחׁשבּו ולא ְְְְְְֲִַַַַָֹֹֹלעׂשֹות,

להּׁשלים ידי תמצא לא אּולי לאמר ְְְְִִִֵַַָָָֹֹתבּונה

לֹו היה אׁשר הרצֹון ּכי יחׁשב אבל אּלה, ֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָֹּכל

יזהיר ּולפיכ לטֹובה. לֹו יחׁשב נּדרֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָָָּבעת

לחטיא ּפי את ּתּתן אל ה) שם (שם ֲִִִֵֶַַעֹוד

ׁשגגה ּכי הּמלא לפני ּתאמר ואל ּבׂשר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹאת



vzÎik`נו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i iying meil inei xeriy

ß lel` a"i iying mei ß

(äë)EòáN ELôðk íéáðò zìëàå Eòø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²§©§§−¨§¤®
éìk-ìàåñ :ïzú àì E §¤¤§§−¬Ÿ¦¥«

i"yx£EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk∑(פז מדּברּבפֹועל(ב"מ ׁשּתרצה∑ELÙ�k.הּכתּוב ּגּסה∑EÚ·N.ּכּמה אכילה .ולא ƒ»…¿∆∆≈∆ְְֵֵַַָ¿«¿¿ְִֶֶַָ»¿∆ְֲִַָָֹ
Ôz˙ ‡Ï EÈÏkŒÏ‡Â∑אבל הּבית, ּבעל ׁשל לכליו נֹותן ׁשאּתה ּבזמן הּבציר, ּבׁשעת אּלא ּתֹורה ּדּברה ׁשּלא מּכאן ¿∆∆¿¿…ƒ≈ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

אֹוכל אינֹו ּולקׁשקׁש, לעדר ּבא .אם ְְֲִֵֵֵַַָֹ

(åë)Lîøçå Eãéa úìéìî zôè÷å Eòø úî÷a àáú ék¦³¨ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®§¤§¥Æ
éðú àìñ :Eòø úî÷ ìò ó ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«

i"yx£·˙ ÈkEÚ¯ ˙Ó˜a פ"ז)∑‡ מדּבר(ב"מ הּכתּוב ּבפֹועל זֹו .אף ƒ»…¿»«≈∆ְְֵֵַַַָ

ãë(à)-àöîú àì-íà äéäå dìòáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦²¦¨−§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ¦§¨
úúéøk øôñ dì áúëå øác úåøò dá àöî-ék åéðéòa ïç¥´§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«
i"yx£¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓŒÈk∑ּבעיניו חן ּתמצא ׁשּלא לגרׁשּה, עליו ּבעיניו)מצוה חן ּתמצא ׁשּלא מצוה אחרים: .(ספרים ƒ»»»∆¿«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(218 'nr hi zegiy ihewl)

אּׁשה איׁש יּקח א)ּכי הינּו(כד, ּתֹורה, מּתן זה חתּנתֹו ּביֹום רז"ל ּכמאמר יׂשראל, ּוכנסת להקב"ה רֹומזים ואּׁשה איׁש קּדּוׁשי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ּכְך אחרים, על נאסרת והיא לבעלּה קנּויה ׁשהאּׁשה ּכׁשם והּמצוה. הּתֹורה עסק ידי על ׁשּבּׁשמים ּבאביהם יׂשראל ׁשל ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּדבקּותם

הּדברים ׁשני ּבין להפריד נּתן לא ואּׁשה איׁש ׁשּבקּדּוׁשי ּוכׁשם העֹולם. מּתאוֹות ּומבּדל קדֹוׁש והּוא ּבהקב"ה ּדבּוק יהּודי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻּגם

עם ּבלּבנּו הּבֹורא אהבת ׁשּתתיּׁשב מּמּנּו הּנמנע מן הּלבבֹות: ּבחֹובת וכדאיתא יׂשראל, ּוכנסת הקב"ה לגּבי ּגם ּכְך ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהאמּורים,

ּבנּו. העֹולם אהבת ְֲִֵַַַָָָהתיׁשב

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 217 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATdA zEwacl i`pzM zEWixR§¦¦§©¦§¥§©¨¨

אּׁשה איׁש א)ּכי־יּקח (כד, ִִַֽ��ִִ�ָ
להּבעל־ׁשם־טֹוב טֹוב' ׁשם ּב'ּכתר יו"ד)איתא סימן האּׁשה(בתחלתו ׁשּכתּוב וזהּו אּׁשה, נקראין ויׂשראל . . איׁש נקרא "הּקּב"ה : ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּכביכֹול". אׁשּתֹו נקראין ׁשּיהיּו לבעלּה, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָנקנית

ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה ידּוע מקומות)והּנה ובכמה טו, הלכה ג פרק אישות הלכות הרמב"ם על פענח ׁשּתי(צפנת עֹוׂשה ּד"קּדּוׁשין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

אחרים". על ּׁשנאסרה מה ּוב' לֹו, ּׁשּקנּויה מה א' ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֻּפעּלֹות.

וקּודׁשא־ּבריְך־הּוא. ּדיׂשראל הּדבקּות א. ּפעּלֹות. ׁשּתי אּלּו ּבקּדּוׁשין ּגם ׁשּיׁש יׂשראל, ּוכנסת הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי ּגם הּוא ּדכן לֹומר ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻויׁש

זה. יחּוד על ּומסּתירים הּמעלימים הּזה עֹולם מּתאוֹות וההבּדלה הּפריׁשּות ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָב.

יׂשראל, ּוכנסת הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי כן ּכמֹו אחרים, על ׁשּתאסר ּבלי לבעלּה קנּויה ׁשּתהיה אי־אפׁשר ואּׁשה, איׁש ׁשּבקּדּוׁשי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּוכׁשם

הּלבבֹות' ּב'חֹובת ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּזה, עֹולם מּתאוֹות וההבּדלה הּפריׁשּות ּבלי ּבהּקּב"ה הּדבקּות ּכדבעי ׁשּתהיה (פתחאי־אפׁשר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ה') אהבת לשער ּבנּו".השער העֹולם אהבת התיּׁשב עם ּבלּבנּו הּבֹורא אהבת ׁשּתתיּׁשב מּמּנּו הּנמנע ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ"מן

(á)øçà-Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå: §¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«

i"yx£¯Á‡ŒLÈ‡Ï∑(צ הכניסּה(גיטין וזה ּביתֹו, מּתֹו רׁשעה הֹוציא הּוא ראׁשֹון, ׁשל זּוגֹו ּבן זה .אין ¿ƒ«≈ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָ

ÔÈ·�Úכה ÏeÎÈ˙Â C¯·Á„ ‡Ó¯Îa ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ
:Ôz˙ ‡Ï C�‡ÓÏe CÚ·N CLÙ�k¿«¿»ƒ¿»¿»»»ƒ≈

ÛBË˜˙Âכו C¯·Á„ ‡˙Ó˜a ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿
‡˙Ó˜ ÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ‡Ï‚Óe C„Èa ÔÈÏÓc¿»¿»ƒ»«¿»»¿ƒ««¿»

:C¯·Á„¿«¿»

Ï‡א Ì‡ È‰ÈÂ dpÏÚ·ÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ«ƒ≈ƒ»
da ÁkL‡ È¯‡ È‰B�ÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL«̇¿««¬ƒ¿≈ƒ¬≈«¿««
·‰ÈÂ ÔÈ¯eht Ëb dÏ ·BzÎÈÂ Ìb˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ«

:d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èaƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈

‡Ô¯Á:ב ¯·‚Ï È‰˙e C‰˙e d˙ÈaÓ ˜Bt˙Â¿ƒƒ≈≈¿«¿≈ƒ¿«»√»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לא וכאׁשר ּבנדרים, ּתרּבה ׁשּלא ּכלֹומר ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹֹהיא,

יׁשּלח אׁשר האכזרי הּמלא לפני ּתאמר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻתקריבם

ּובלב להקריבם, סבּור ׁשהייתי היא, ׁשגגה ּכי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּב

לעׂשֹות יד מצאה לא ועּתה אֹותם, נדרּת ְְְְֲֵַַַָָָָָָָָֹׁשלם

וחּבל ,נדרי קֹול על יקצף האלהים ּכי ְְְֱִִִִֵֵֶַָָֹֹּכן,

:ידי מעׂשה את הּנזּכר, ְְֲִֵֶֶַַַַָָָהּמלא

`vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i iyiy meil inei xeriy

(â)ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä dàðNe§¥¨»¨¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´
ïBøçàä Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´¨©«£½

:äMàì Bì dç÷ì-øLà£¤§¨¨¬−§¦¨«
i"yx£ÔB¯Á‡‰ LÈ‡‰ d‡�Ne∑ימּות כי "אֹו ׁשּנאמר: קֹוברּתֹו, לאו, ואם לׂשנאֹותּה, ׁשּסֹופֹו מבּׂשרֹו ."הּכתּוב ¿≈»»ƒ»«¬ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָ

(ã)ì dçlL-øLà ïBLàøä dìòa ìëeé-àìdzç÷ì áeL «Ÿ©´©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈
àåä äáòBú-ék äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦«¥¨¬¦−
éäìà ýåýé øLà õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôìE ¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

ñ :äìçð Eì ïúðŸ¥¬§−©«£¨«
i"yx£‰‡nh‰ ¯L‡ È¯Á‡∑(יא ׁשּנסּתרה(יבמות סֹוטה רמב"ן.לרּבֹות «¬≈¬∆À«»»ְְְִֶַָָ

ß lel` b"i iyiy mei ß

(ä)øáòé-àìå àáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈§Ÿ©«£¬Ÿ
äéäé é÷ð øác-ìëì åéìòçnNå úçà äðL Búéáì ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´¤½̈§¦©−

:ç÷ì-øLà BzLà-úà¤¦§¬£¤¨¨«

i"yx£‰L„Á ‰M‡∑,לֹו חדׁשה ּגרּוׁשתֹוׁשהיא לּמחזיר ּפרט אלמנה, ÂÈÏÚ.ואפּלּו ¯·ÚÈ ‡ÏÂ∑הּצבא .ּדבר ƒ»¬»»ְְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָ¿…«¬…»»ְַַָָ
¯·cŒÏÎÏ∑(מז סוטה הּמלחמה(ספרי. מעֹורכי החֹוזרים אבל ּדרכים. לתּקן ולא ּומזֹון, מים לסּפק לא הּצבא, צר ׁשהּוא ¿»»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

הּדרכים את ּומתּקנין ּומזֹון מים מסּפיקין לקחּה, ולא אּׁשה ארס חנכֹו, ולא ּבית ּבנה ּכגֹון: ּכהן, ּפי È‰È‰.על ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹƒ¿∆
B˙È·Ï∑(שם)הּמלחמהו צרכי ּבׁשביל מּביתֹו זז אינֹו וחּללֹו, ּכרם נטע ואם וחנכֹו ּבית ּבנה אם ּביתֹו, ּבׁשביל .אף ¿≈ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
B˙È·Ï∑ּביתֹו ּכרמֹו∑È‰È‰.זה את והּמתרּגם:∑ÁnNÂ.לרּבֹות אּתתּה', ית 'ויחדי ותרּגּומֹו: אׁשּתֹו, את יׂשּמח ¿≈ֵֶƒ¿∆ְְֶַַ¿ƒ«ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָ

'וׂשמח' ׁשל אּלא 'וׂשּמח', ׁשל ּתרּגּום זה ׁשאין הּוא, טֹועה אּתתּה', עם .'ויחדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr l zegiy ihewl)

לביתֹו יהיה נקי ּדבר ה)לכל עוֹונֹותיו(כד, ּכל על לֹו מֹוחלין אּׁשה הטורים)ׁשהּנֹוׂשא מצות(בעל קּיּום היא הּנּׂשּואין ּתכלית ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּכא . . ּתֹורה חברֹו ּבן הּמלּמד ּכל רז"ל ּכמאמר רּוחנית, ּורבּיה ּפרּיה הּוא לּתֹורה יׂשראל ּבני קרּוב והּנה, ּבנים. הֹולדת ּורבּו, ּלּוּפרּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

על לֹו ׁשּמֹוחלין לֹו מבטח הּיהדּות: ּובחּזּוק הּתֹורה ּבהפצת להתעּסק ּׁשּבֹוחר למי מיחד וחּזּוק עּדּוד אפֹוא, למדים נמצינּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻילדֹו.

עוֹונֹותיו! רמב"ןּכל ֲָָ

Ëbג dÏ ·BzÎÈÂ ‰‡¯˙· ‡¯·b dp�ÒÈÂ¿ƒ¿ƒ««¿»«¿»»¿ƒ¿«≈
È¯‡ B‡ d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èa ÔzÈÂ ÔÈ¯ehtƒƒ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¬≈
:ez�‡Ï dÏ d·Ò�c ‰‡¯˙· ‡¯·b ˙eÓÈ¿«¿»«¿»»¿»¿«≈¿ƒ¿

d¯ËÙד È„ ‰‡Ó„˜ dÏÚ·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«¿««¿»»ƒ»¿«
Èc ¯˙a ez�‡Ï dÏ ÈÂ‰ÓÏ d·qÓÏ ·zÓÏ¿ƒÀ¿ƒ¿«¿≈¡≈≈¿ƒ¿»«ƒ
‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˜Á¯Ó È¯‡ ˙·‡zÒ‡ƒ¿»»«¬≈¿»»»ƒ√»¿»¿»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁ¿̇««»«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:‡�ÒÁ‡«¬»»

BtÈ˜ה ‡Ï ‡z„Á ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¬«»»ƒ
È�t ÌÚcÓ ÏÎÏ È‰BÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡ÏÈÁa¿≈»¿»≈ƒ«¬ƒ¿»ƒ»«»≈
Èc d˙z‡ ˙È ÈcÁÈÂ ‡„Á ‡zL d˙È·Ï È‰È¿≈¿≈≈«»¬»¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ

:·Ò�¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.‰‡nh‰ ¯L‡ È¯Á‡ סֹוטה(„) לרּבֹות «¬≈¬∆À«»»ְַָ

אּׁשה ּופרּוׁשֹו רׁש"י. לׁשֹון ְִִִֵֶֶַַָָהּנסּתרת,

הּנסּתרת הּסֹוטה אבל ּבעלּה. ּתחת ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּזנתה

עליה עֹובר ואינֹו טמאה ׁשהיא נֹודע לא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבלבד

ׁשל ראׁשֹון ּבפרק מפרׁש וכ הּזה. ְְְִֶֶֶֶַַַָָֹּבּלאו

ואמאי נבעלה, ונסּתרה, מאי (יא:), ְְְְְֲֲִִַַַָָָיבמֹות

וׁשאלּו נקט, מעליא לׁשנא נסּתרה ליּה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָקרי

ה (במדבר טמאה ּבּה ּכתיב ּבהדיא ְְְְְֲִִֶָָָָֻנבעלה

ּבלאו: עלּה למיקם נטמאה, והיא ונסּתרה ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָיג)

Ì‡Âהראׁשֹון ּבעלּה יּוכל לא הּכתּוב יאמר ּכן, ¿ƒֲִֵַַַַָָָֹֹ

ׁש אׁשראׁשר ואחרי לקחּתּה לׁשּוב ּלחּה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָ

ּבמחזיר יזהיר לאוין, ׁשני הם והּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻהּטּמאה,

אׁשּתֹו ּבמחזיר ויזהיר מּׁשּנּׂשאת, ְְְְְֲִִִִִֶַַַָֻּגרּׁשתֹו

ּבזנּות: ְְְִִֶָׁשּנטמאה

ÏÚÂלּבעל הּטּמאה אׁשר אחרי הּפׁשט ּדר ¿«ְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ

אחר איׁש ידעּה ּכאׁשר ּכי ירמז ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹהראׁשֹון,

ּבגט מחּדׁשֹות מצוֹות ואּלּו טמאה. לֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵָָָֻּתחׁשב

יחליפּו ׁשּלא ּכדי הּזה, הּלאו וטעם ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹּובחזירה.

ּובּבקר ּבערב ּגט לּה יכּתב לזה, זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹנׁשֹותיהן

טעם וזה אליו, ׁשבה ‡˙היא ‡ÈËÁ˙ ‡ÏÂ ְִֵֶַַָָָ¿…«¬ƒ∆

,ı¯‡‰ּובספרי ּגדֹולים. לחטאים סּבה זה ּכי »»∆ְְְֲִִִִִִֶַָָ

להזהיר הארץ, את תחטיא ולא קלו) ְְְֲִִֶֶַַָָֹ(תצא

:ּכ על ּדין ִֵַָּבית

.¯·„ ÏÎÏ ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ הּצבא.(‰) ּדבר ¿…«¬…»»¿»»»ְַַָָ

מים לסּפק לא הּצבא, צר ׁשהּוא ּדבר, ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלכל

מעֹורכי החֹוזרים אבל ּדרכים, לתּקן ולא ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹּומזֹון

חדׁש ּבית ּבנה ּכגֹון כהן, ּפי על ְְִִִֵַַַָָָָָָֹהּמלחמה

מסּפיקין לקחּה, ולא אּׁשה ארש" חנכֹו, ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹֹולא

רׁש"י לׁשֹון הּדרכים, את ּומתּקנין ּומזֹון ְְְִִִִֶַַַַָָָמים

ואם מד.). סוטה קלז, (ספרי רּבֹותינּו ְְִִִֵֵַמּדברי

יאמר הּנזּכר. הּצבא על "עליו" יהיה ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּכן,

ּדבר, לכל הּצבא על הּזה האיׁש יעבר ְֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא

מצּביא אֹו הּצבא אנׁשי על ּפקיד להיֹות ְְְִִִֵַַַַָָָֹלא

סּפּוק ּכגֹון להם הּצרי לכל הארץ עם ְְִִֶֶֶַַָָָָָאת

והּוא ּבׂשמחתֹו, רק עליהם יׁשּגיח לא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹמים,

נכֹון: ֵָּפרּוׁש



נז `vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i iyiy meil inei xeriy

(â)ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä dàðNe§¥¨»¨¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´
ïBøçàä Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´¨©«£½

:äMàì Bì dç÷ì-øLà£¤§¨¨¬−§¦¨«
i"yx£ÔB¯Á‡‰ LÈ‡‰ d‡�Ne∑ימּות כי "אֹו ׁשּנאמר: קֹוברּתֹו, לאו, ואם לׂשנאֹותּה, ׁשּסֹופֹו מבּׂשרֹו ."הּכתּוב ¿≈»»ƒ»«¬ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָ

(ã)ì dçlL-øLà ïBLàøä dìòa ìëeé-àìdzç÷ì áeL «Ÿ©´©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈
àåä äáòBú-ék äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦«¥¨¬¦−
éäìà ýåýé øLà õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôìE ¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

ñ :äìçð Eì ïúðŸ¥¬§−©«£¨«
i"yx£‰‡nh‰ ¯L‡ È¯Á‡∑(יא ׁשּנסּתרה(יבמות סֹוטה רמב"ן.לרּבֹות «¬≈¬∆À«»»ְְְִֶַָָ

ß lel` b"i iyiy mei ß

(ä)øáòé-àìå àáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈§Ÿ©«£¬Ÿ
äéäé é÷ð øác-ìëì åéìòçnNå úçà äðL Búéáì ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´¤½̈§¦©−

:ç÷ì-øLà BzLà-úà¤¦§¬£¤¨¨«

i"yx£‰L„Á ‰M‡∑,לֹו חדׁשה ּגרּוׁשתֹוׁשהיא לּמחזיר ּפרט אלמנה, ÂÈÏÚ.ואפּלּו ¯·ÚÈ ‡ÏÂ∑הּצבא .ּדבר ƒ»¬»»ְְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָ¿…«¬…»»ְַַָָ
¯·cŒÏÎÏ∑(מז סוטה הּמלחמה(ספרי. מעֹורכי החֹוזרים אבל ּדרכים. לתּקן ולא ּומזֹון, מים לסּפק לא הּצבא, צר ׁשהּוא ¿»»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

הּדרכים את ּומתּקנין ּומזֹון מים מסּפיקין לקחּה, ולא אּׁשה ארס חנכֹו, ולא ּבית ּבנה ּכגֹון: ּכהן, ּפי È‰È‰.על ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹƒ¿∆
B˙È·Ï∑(שם)הּמלחמהו צרכי ּבׁשביל מּביתֹו זז אינֹו וחּללֹו, ּכרם נטע ואם וחנכֹו ּבית ּבנה אם ּביתֹו, ּבׁשביל .אף ¿≈ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
B˙È·Ï∑ּביתֹו ּכרמֹו∑È‰È‰.זה את והּמתרּגם:∑ÁnNÂ.לרּבֹות אּתתּה', ית 'ויחדי ותרּגּומֹו: אׁשּתֹו, את יׂשּמח ¿≈ֵֶƒ¿∆ְְֶַַ¿ƒ«ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָ

'וׂשמח' ׁשל אּלא 'וׂשּמח', ׁשל ּתרּגּום זה ׁשאין הּוא, טֹועה אּתתּה', עם .'ויחדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr l zegiy ihewl)

לביתֹו יהיה נקי ּדבר ה)לכל עוֹונֹותיו(כד, ּכל על לֹו מֹוחלין אּׁשה הטורים)ׁשהּנֹוׂשא מצות(בעל קּיּום היא הּנּׂשּואין ּתכלית ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּכא . . ּתֹורה חברֹו ּבן הּמלּמד ּכל רז"ל ּכמאמר רּוחנית, ּורבּיה ּפרּיה הּוא לּתֹורה יׂשראל ּבני קרּוב והּנה, ּבנים. הֹולדת ּורבּו, ּלּוּפרּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

על לֹו ׁשּמֹוחלין לֹו מבטח הּיהדּות: ּובחּזּוק הּתֹורה ּבהפצת להתעּסק ּׁשּבֹוחר למי מיחד וחּזּוק עּדּוד אפֹוא, למדים נמצינּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻילדֹו.

עוֹונֹותיו! רמב"ןּכל ֲָָ

Ëbג dÏ ·BzÎÈÂ ‰‡¯˙· ‡¯·b dp�ÒÈÂ¿ƒ¿ƒ««¿»«¿»»¿ƒ¿«≈
È¯‡ B‡ d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èa ÔzÈÂ ÔÈ¯ehtƒƒ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¬≈
:ez�‡Ï dÏ d·Ò�c ‰‡¯˙· ‡¯·b ˙eÓÈ¿«¿»«¿»»¿»¿«≈¿ƒ¿

d¯ËÙד È„ ‰‡Ó„˜ dÏÚ·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«¿««¿»»ƒ»¿«
Èc ¯˙a ez�‡Ï dÏ ÈÂ‰ÓÏ d·qÓÏ ·zÓÏ¿ƒÀ¿ƒ¿«¿≈¡≈≈¿ƒ¿»«ƒ
‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˜Á¯Ó È¯‡ ˙·‡zÒ‡ƒ¿»»«¬≈¿»»»ƒ√»¿»¿»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁ¿̇««»«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:‡�ÒÁ‡«¬»»

BtÈ˜ה ‡Ï ‡z„Á ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¬«»»ƒ
È�t ÌÚcÓ ÏÎÏ È‰BÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡ÏÈÁa¿≈»¿»≈ƒ«¬ƒ¿»ƒ»«»≈
Èc d˙z‡ ˙È ÈcÁÈÂ ‡„Á ‡zL d˙È·Ï È‰È¿≈¿≈≈«»¬»¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ

:·Ò�¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.‰‡nh‰ ¯L‡ È¯Á‡ סֹוטה(„) לרּבֹות «¬≈¬∆À«»»ְַָ

אּׁשה ּופרּוׁשֹו רׁש"י. לׁשֹון ְִִִֵֶֶַַָָהּנסּתרת,

הּנסּתרת הּסֹוטה אבל ּבעלּה. ּתחת ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּזנתה

עליה עֹובר ואינֹו טמאה ׁשהיא נֹודע לא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבלבד

ׁשל ראׁשֹון ּבפרק מפרׁש וכ הּזה. ְְְִֶֶֶֶַַַָָֹּבּלאו

ואמאי נבעלה, ונסּתרה, מאי (יא:), ְְְְְֲֲִִַַַָָָיבמֹות

וׁשאלּו נקט, מעליא לׁשנא נסּתרה ליּה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָקרי

ה (במדבר טמאה ּבּה ּכתיב ּבהדיא ְְְְְֲִִֶָָָָֻנבעלה

ּבלאו: עלּה למיקם נטמאה, והיא ונסּתרה ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָיג)

Ì‡Âהראׁשֹון ּבעלּה יּוכל לא הּכתּוב יאמר ּכן, ¿ƒֲִֵַַַַָָָֹֹ

ׁש אׁשראׁשר ואחרי לקחּתּה לׁשּוב ּלחּה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָ

ּבמחזיר יזהיר לאוין, ׁשני הם והּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻהּטּמאה,

אׁשּתֹו ּבמחזיר ויזהיר מּׁשּנּׂשאת, ְְְְְֲִִִִִֶַַַָֻּגרּׁשתֹו

ּבזנּות: ְְְִִֶָׁשּנטמאה

ÏÚÂלּבעל הּטּמאה אׁשר אחרי הּפׁשט ּדר ¿«ְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ

אחר איׁש ידעּה ּכאׁשר ּכי ירמז ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹהראׁשֹון,

ּבגט מחּדׁשֹות מצוֹות ואּלּו טמאה. לֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵָָָֻּתחׁשב

יחליפּו ׁשּלא ּכדי הּזה, הּלאו וטעם ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹּובחזירה.

ּובּבקר ּבערב ּגט לּה יכּתב לזה, זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹנׁשֹותיהן

טעם וזה אליו, ׁשבה ‡˙היא ‡ÈËÁ˙ ‡ÏÂ ְִֵֶַַָָָ¿…«¬ƒ∆

,ı¯‡‰ּובספרי ּגדֹולים. לחטאים סּבה זה ּכי »»∆ְְְֲִִִִִִֶַָָ

להזהיר הארץ, את תחטיא ולא קלו) ְְְֲִִֶֶַַָָֹ(תצא

:ּכ על ּדין ִֵַָּבית

.¯·„ ÏÎÏ ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ הּצבא.(‰) ּדבר ¿…«¬…»»¿»»»ְַַָָ

מים לסּפק לא הּצבא, צר ׁשהּוא ּדבר, ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלכל

מעֹורכי החֹוזרים אבל ּדרכים, לתּקן ולא ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹּומזֹון

חדׁש ּבית ּבנה ּכגֹון כהן, ּפי על ְְִִִֵַַַָָָָָָֹהּמלחמה

מסּפיקין לקחּה, ולא אּׁשה ארש" חנכֹו, ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹֹולא

רׁש"י לׁשֹון הּדרכים, את ּומתּקנין ּומזֹון ְְְִִִִֶַַַַָָָמים

ואם מד.). סוטה קלז, (ספרי רּבֹותינּו ְְִִִֵֵַמּדברי

יאמר הּנזּכר. הּצבא על "עליו" יהיה ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּכן,

ּדבר, לכל הּצבא על הּזה האיׁש יעבר ְֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא

מצּביא אֹו הּצבא אנׁשי על ּפקיד להיֹות ְְְִִִֵַַַַָָָֹלא

סּפּוק ּכגֹון להם הּצרי לכל הארץ עם ְְִִֶֶֶַַָָָָָאת

והּוא ּבׂשמחתֹו, רק עליהם יׁשּגיח לא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹמים,

נכֹון: ֵָּפרּוׁש
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(å)ñ :ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçø ìáçé-àìŸ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«
i"yx£ÌÈÁ¯∑הּתחּתֹונה העליֹונה∑Î¯Â·.היא לא∑Ï·ÁÈŒ‡Ï.היא ּדין, ּבבית חֹובֹו על למׁשּכנֹו ּבא אם ≈«ƒְִַַָ»»∆ְִֶָָ…«¬…ְְְְִִֵַַָֹ

נפׁש אכל ּבהן ׁשעֹוׂשים ּבדברים ק"ג)ימׁשּכנּנּו .(ב"מ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹ

(æ)ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà àöné-ék¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
òøä zøòáe àeää ápbä úîe Bøëîe Ba-ønòúäå§¦§©¤−§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨¨−

ñ :Eaøwî¦¦§¤«
i"yx£‡ˆnÈŒÈk∑(ספרי),והתראה ׁשּבּתֹורהּבעדים 'יּמצא' ּכל ּבֹו∑BaŒ¯nÚ˙‰Â.וכן ׁשּיׁשּתּמׁש עד חּיב .אינֹו ƒƒ»≈ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ¿ƒ¿«∆ְִֵֵֶַַַָ

(ç)ì úòøvä-òâða øîMäìëk úBNòìå ãàî øîL ¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®§ŸÁ
eøîLz íúéeö øLàk íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬¦¦¦−¦§§¬

:úBNòì©«£«
i"yx£˙Ú¯v‰ŒÚ‚�a ¯ÓM‰∑טמאה סימני ּתתלׁש הּבהרתׁשּלא את ּתקֹוץ ‡˙ÌÎ.ולא e¯BÈŒ¯L‡ ÏÎk∑אם ƒ»∆¿∆««»««ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ¿…¬∆∆¿∆ִ

לטהר אם להחליט, אם רמב"ן.להסּגיר, ְְְְֲִִִִֵַַַ

(è)éäìà ýåýé äNò-øLà úà øBëæCøca íéøîì E ¨¾¥¯£¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤
ñ :íéøönî íëúàöa§¥«§¤¬¦¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ÓÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑(ספרי).הרע לׁשֹון ּתסּפר אל ּבצרעת, ּתלקה ׁשּלא להּזהר ּבאת אם »≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבנגעים ולקתה ּבאחיה ׁשּדּברה למרים, העׂשּוי רמב"ן.זכֹור ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָ

(é)Búéa-ìà àáú-àì äîeàî úàMî Eòøá äMú-ék¦«©¤¬§¥«£−©©´§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−
:Bèáò èáòì©«£¬Ÿ£Ÿ«

i"yx£EÚ¯a ‰M˙ŒÈk∑ּתחֹובּבחבר.‰Óe‡Ó ˙‡MÓ∑(שם)ּכלּום ׁשל .חֹוב ƒ«∆¿≈¬ְֲֶַָ««¿»ְֶ

·‰ÔBו È¯‡ ‡aÎ¯Â ‡ÈÁ¯ ‡�BkLÓ ·qÈ ‡Ï»ƒ««¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈¿
:LÙ� ÏÎÏ ÔBÊÓ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿«

È�aÓז È‰BÁ‡Ó ‡LÙ� ·�b ¯·b ÁkzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«»≈«¿»≈¬ƒƒ¿≈
‡·pb ÏË˜˙ÈÂ dp�aÊÈÂ da ¯‚zÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»«≈ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿¿≈«»»

:C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰«¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÁÏ„‡ח ¯hÓÏ e¯È‚Ò LzÎÓa ¯nzÒ‡ƒ¿««¿«¿«¿ƒ¿ƒ««¬»
È‡ÂÏ ‡i�‰k ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ Èc ÏÎk „aÚÓÏe¿∆¿»¿…ƒ«¿»¿»¬«»≈»≈

:„aÚÓÏ Ôe¯hz Ôepz„wÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿ƒƒ¿¿∆¿»

ÌÈ¯ÓÏט C‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¬«¿»¡»»¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

˙ÏeÚי ‡Ï ÌÚcÓ eL¯ C¯·Á· ÈL¯˙ È¯‡¬≈«¿≈¿«¿»¿ƒ»«»≈
:d�BkLÓ ·qÓÏ d˙È·Ï¿≈≈¿ƒ««¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.˙Ú¯v‰ Ú‚�a ¯ÓM‰ (Á)מצוה זֹו ּגם ƒ»∆¿∆««»««ְִַָ

אֹו ּבהרּתֹו ּבקֹוצץ לאו יֹוסיף ְְְִֵֶֶַַַֹמבארת,

הּנגעים ּובדין לּכהן. נגעֹו מהראֹות ּבנמנע ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָֹּגם

רק ּבכאן הזהיר אּלא ּכאן, הזּכיר לא ְְְְִִִִֶַַָָָָֹעצמם

הל הּכהנים אתכם יֹורּו אׁשר ּכאׁשרּככל וּים ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַֹֹ

להם ודי הם זריזים ׁשהּכהנים לפי ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָֹצּויתים,

(בתחלת ּכבר ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אֹותם, ׁשּצּוה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה

הספר):

.ÌÈ¯ÓÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ (Ë)»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
לא ּבצרעת ּתלקה ׁשּלא לּזהר ּבאת ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹאם

רׁש"י: לׁשֹון הרע, לׁשֹון ְִֵַַָָָָתסּפר

ÈÙÏeּכמֹו מּמׁש, עׂשה מצות ׁשהיא דעּתי ¿ƒְְְֲִִִֵֶַַַָ

כ (שמות לקּדׁשֹו הּׁשּבת יֹום את ְְֶַַַָָזכֹור

מּמצרים יצאתם אׁשר הּזה הּיֹום את זכֹור ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָח),

עמלק ל עׂשה אׁשר את זכֹור ג), יג ְֲֲֵֵֶָָָָ(שם

זה ּגם ּכן אם מצוה, ּכּלם יז), כה ְִִֵֶַָָֻ(להלן

יצּוה הרע, לׁשֹון מּלדּבר אזהרה והיא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָּכמֹותם.

ה' ׁשעׂשה הּגדֹול הענׁש ׁשּנזּכר עׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבמצות

ּבאחיה אּלא ּדּברה ׁשּלא הּנביאה, ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹלּצּדקת

ּדּברה ולא ּכנפׁשּה, אהבּתּו אׁשר חסּדּה ְְְְְְֲֲִֶַַַָָָָֹּגמּול

לבין ּבינּה רק רּבים ּבפני ולא ׁשּיבֹוׁש, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבפניו

הּטֹובים מעׂשיה וכל ּבצנעה, הּקדֹוׁש ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָאחיה

תדּבר ּבאחי ּתׁשב אם אּתה ּגם הֹועילּוה, ְְִִִֵֵֵַַַָָָֹלא

תּנצל: לא ּדפי ּתּתן אּמ ְְִִִִֵֶֶָֹֹּבבן

ÔBLÏÂּכׁשהּוא ג), ב א פרשה (בחקותי ספרא ¿»ְְִֶָ

האּלה הּמצוֹות ּכל את תעׂשּו ולא ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹאֹומר

אמּור, ּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה הרי יד) כו ֲֵֶַַָָָ(ויקרא

להיֹות לי, תׁשמעּו לא ואם נאמר לּמה ּכן ְְְְֱִִִִִֵֶַָָֹאם

יֹום את זכֹור אֹומר הּוא וכן ּבּתֹורה. ְֲִֵֵֵֶַָָעמלים

אֹומר ּכׁשהּוא ,ּבלּב יכֹול לקּדׁשֹו, ְְְְְִֵֶַַַָָהּׁשּבת

אני מה הא אמּורה, הּלב ׁשמירת הרי ְֲֲֲִִֵֵַַַָָָׁשמֹור

אֹומר הּוא וכן .ּבפי ׁשֹונה ׁשּתהא זכֹור, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָמקּים

וגו': ּתׁשּכח אל ְִַַָזכֹור

ÔÎÂאֹומר ‡EÈ‰Ïהּוא '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ ¿≈ֵ»≈¬∆»»¡…∆

,ÌÈ¯ÓÏהּׁשמר אֹומר ּכׁשהּוא ,ּבלבב יכֹול ¿ƒ¿»ְְְִִֵֶֶָָָ

ולעׂשֹות מאד לׁשמר הּצרעת ח)ּבנגע (פסוק ְְְְֲִֶַַַַַָֹֹ

מקּים אני מה הא אמּורה, הּלב ׁשמירת ְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָהרי

¯BÎÊזכֹור אֹומר הּוא וכן .ּבפי ׁשֹונה ׁשּתהא »ְְְִֵֵֵֶֶָ

ּכׁשהּוא ,ּבלּב יכֹול עמלק, ל עׂשה אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָאת

הא אמּורה, הּלב ׁשכחת הרי תׁשּכח לא ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָֹאֹומר

:ּבפי ׁשֹונה ׁשּתהא זכֹור מקּים אני ְְְֲִִֵֵֶֶַַָמה

dLe¯Ùeאצלם ‰Ú¯v˙ּכי Ú‚�a ¯ÓM‰מּנגע ≈»ְִֶָƒ»∆¿∆««»««ִֶַ

Ó‡„,הּצרעת, ¯ÓLÏ,ּתבֹוא ׁשּלא ַַַָƒ¿…¿…ְֲֶֹ

˙BNÚÏÂּבּה,ÌÈ�‰k‰ ÌÎ˙‡ e¯BÈ ¯L‡ ÏÎk ¿«¬ָ¿…¬∆∆¿∆«…¬ƒ

ÌÈ¯ÓÏ,ו EÈ‰Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊׁשּתהא ְ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»ְֵֶ

ּתמיד: ּבּפה זה ְִִֶֶַַָמזּכיר

Ô‡kÓe,מצוה אֹותּה יעׂשּו ׁשרּבֹותינּו נראה ƒ»ְְֲִִֵֶֶַַָָ

מן להּנצל ּבלבד ועצה סּפּור ְְְִִִִֵֵָָָֹלא

ׁשקּול ׁשהּוא הרע ׁשּלׁשֹון יּתכן ואי ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָהּנגעים.

לא ּבּתֹורה בֹו תהיה לא ּדמים ְְִִִִֶַָָֹֹּכׁשפיכּות

אבל עׂשה, מּכלל הּבא לאו אֹו ּגמּור ְֲֲֲִֵֶַַַַָָָתעׂשה

`vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy

(àé)eçaéìà àéöBé Bá äLð äzà øLà Léàäå ãîòz õE ©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½¦¬¥¤²
:äöeçä èBáòä-úà¤¨«£−©«¨

(áé):Bèáòa ákLú àì àeä éðò Léà-íàå§¦¦¬¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«
i"yx£BË·Úa ·kL˙ ‡Ï∑(קיד ּתׁשּכב(ב"מ אצללא רמב"ן.ועבטֹו …ƒ¿««¬…ְְְֲִֶַַֹֹ

(âé)áëLå LîMä àBák èBáòä-úà Bì áéLz áLä̈¥Á¨¦̧³¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬
éäìà ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe BúîìNañ :E §©§¨−¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£LÓM‰ ‡B·k∑(שם)הּמׁשּפטים ּב"ואּלה ּכתּוב ּוכבר ּבּבקר, החזירהּו יֹום ּכסּות ואם הּוא, לילה ּכסּות ":אם ¿«∆∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּתּקחּנּו הּׁשמׁש ּוכבֹוא לֹו, ּתׁשיבּנּו הּיֹום ּכל לֹו", ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא מקֹום:∑jÎ¯·e."עד מּכל ,מברכ אינֹו ואם ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ≈¬∆»ְְְִִֵֶָָָ

צדקה ּתהיה ּול"". ְְְִֶָָ

ß lel` c"i ycewÎzay ß

(ãé)éçàî ïBéáàå éðò øéëN ÷Lòú-àìøLà Eøbî Bà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯¦¥«§²£¤¬
éøòLa Eöøàa:E §©§§−¦§¨¤«

i"yx£¯ÈÎN ˜LÚ˙Œ‡Ï∑לע אּלא ּכתּוב? ּכבר ׁשהּואוהלא ׂשכיר", ׂשכר תעׁשק "לא לאוין: ּבב' האביֹון על בר …«¬…»ƒְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
הזהר: ּכבר העׁשיר ועל ואביֹון, יט)עני רע"(ויקרא את תעׁשק רבה)∑‡·ÔBÈ."לא ּדברהּתאב(ויקרא ∑E¯bÓ.לכל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ∆¿ְֵַָָָָƒ≈¿

צדק ּגר ּתֹוׁשב∑EÈ¯ÚLa.זה ּגר נבלֹותזה Eˆ¯‡a.האֹוכל ¯L‡∑וכלים ּבהמה ׂשכר רמב"ן.לרּבֹות ֵֶֶֶƒ¿»∆ְֵֵֵֶָָ¬∆¿«¿¿ְְְְִֵֵַַָ

(åè)éðò ék LîMä åéìò àBáú-àìå BøëN ïzú BîBéa§Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ
éìò àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàå àeäE ½§¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

ñ :àèç Eá äéäå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§
i"yx£Œ˙‡ ‡N� ‡e‰ ÂÈÏ‡ÂBLÙ�∑ונתלה ּבּכבׁש עלה למּות: נפׁשֹו את נֹוׂשא הּוא הּזה הּׂשכר È‰Â‰.ּבאילןאל ¿≈»…≈∆«¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ¿»»

‡ËÁ E·∑(ספרי),מקֹום הּקֹוראמּכל ידי על ליּפרע ׁשּממהרין .אּלא ¿≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr hk zegiy ihewl)

ׂשכרֹו תּתן טו)ּביֹומֹו והרי(כד, ׂשכרם, לקּבל למחר רז"ל ּכמאמר לבֹוא, לעתיד מצֹות ׂשכר הקב"ה מׁשּלם ּכיצד הּׁשאלה: ידּועה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

עבֹודת ּובגמר ּולקּדׁש, לזּכְך ׁשעליו ּבעֹולם חלק לֹו יׁש יהּודי ׁשּכל ּבּתניא מבאר ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּתֹורה. ּכל את מקּים ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהקב"ה

הּמצֹות קּיּום על ׁשהּׂשכר נמצא, להקב"ה. ּדירה יהיה ּכּלֹו העֹולם – הּבריאה ּתכלית ּתתקּים ׁשּלֹו, ּבחלק אחד ּכל יׂשראל, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻּכל

עבּור יׂשראל לעם הּמּגיע ּכללי, ּתׁשלּום הּמׁשיח,הּוא ּבימֹות הּמׁשּתּלמת אחת, ׂשכירּות היא זֹו ועבֹודה הּדֹורֹות, ּכל ּבמׁשְך עבֹודתם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּתלין. ּבל ׁשל חׁשׁש ּכאן ְֲִֵֶַָָָואין

tÈ˜יא d· ÈL¯ z‡ Èc ‡¯·‚Â Ìe˜z ‡¯·a¿»»¿¿«¿»ƒ«¿»≈≈«≈
:‡¯·Ï ‡�Bk˘Ó ˙È C˙ÂÏ¿»»»«¿»¿»»

˙ekL·יב ‡Ï ‡e‰ ÔkÒÓ ¯·‚ Ì‡Â¿ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿
:d�BkLÓa¿«¿≈

LÓL‡יג ÏÚÓk ‡�BkLÓ ˙È dÏ ·˙˙ ‡·˙‡»»»»≈≈»«¿»¿≈«ƒ¿»
‡˙eÎÊ È‰z CÏÂ CpÎ¯·ÈÂ d˙eÒÎa ·ekLÈÂ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

CÈÁ‡Óיד ‡�kÒÓe ‡È�Ú ‡¯È‚‡ ˜eMÚ˙ ‡Ï»¿ƒ¬ƒ»«¿»ƒ¿≈»≈«»
:CÈÂ¯˜a CÚ¯‡· Èc C¯BibÓ B‡ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

È‰BÏÚטו ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d¯‚‡ Ôzz dÓBÈa¿≈ƒ≈«¿≈¿»≈¬ƒ
˙È ¯ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡È�Ú È¯‡ ‡LÓLƒ¿»¬≈«¿»¿≈¿«»
C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜È ‡ÏÂ dLÙ�«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»

:‡·BÁ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּמּנּו להּמנע ּבֹו, גדֹולה אזהרה הּזה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָּבּכתּוב

להּזיק ּבמתּכּון ּבין ּבּסתר ּבין ּבּגלּוי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָּבין

וזֹו ּכלל. להּזיק מתּכּון ׁשאין ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָּולהבזֹות

הלכֹות ּבעל ּוׁשכחּה מצוֹות, תרי"ג מּכלל ְְְְֲִִִַַַָָָָמצוה

אחריו: הּמצוֹות הּמֹונים וכל ְְְֲִִַַַָָּגדֹולֹות

.‡e‰ È�Ú LÈ‡ Ì‡Â (·È)ּכאׁשר עני יּקרא ¿ƒƒ»ƒֲִִֵֶַָָ

אּלּו הא בֹו, ּכּיֹוצא אחר עבֹוט לֹו ֲִֵֵֵַַָאין

אחד נֹוטל הּמין, מאֹותֹו ּכלים ׁשני לֹו ְִִֵֵֵֵֶַָָהיּו

ּבנכסים עׁשיר אֹו עני ׁשהּוא ּבין אחד ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּומחזיר

ִַרּבים:

.ÔBÈ·‡Â È�Ú ¯ÈÎN ˜LÚ˙ ‡Ï („È)ידּבר …«¬…»ƒ»ƒ¿∆¿ְֵַ

והאביֹונים ׁשהענּיים ּבהוה, ְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹהּכתּוב

ע מׂשּכירים ּתלוהוהּגרים ּכסף אם וכן צמם. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

וכן כד), כב (שמות עּמ העני את עּמי ְִִִֵֶֶֶַָָאת

יט), פסוק (להלן יהיה ולאלמנה לּיתֹום ְְְִֵֶַַַָָָָלּגר

ידּבר מקֹומֹות ּבהרּבה וכן ּברב. הענּיים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹׁשהם

כה (להלן ּבדיׁשֹו ׁשֹור תחסם לא ּכמֹו ְְְִֶַָֹֹֹּבהוה,

כב (לעיל יחּדו ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש לא ְְֲֲַַַָֹֹד),

י):

È¯ÙÒ·eנאמר לּמה ּכן אם אמרּו, קמה) (תצא ¿ƒ¿ƒְֱִֵֶַָָָ

,ÔBÈ·‡Â È�Úידי על לּפרע אני ממהר »ƒ¿∆¿ְְֲִִֵֵַַַָ

ודרׁשּו אדם. מּכל יֹותר ואביֹון זהE¯bÓעני ְְְְִִֵֶָָָָָƒ≈¿ֶ

לאוין: ּבׁשני עליו לעבר צדק, ְֲִִֵֵֶֶַָָָֹּגר



נט `vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy

(àé)eçaéìà àéöBé Bá äLð äzà øLà Léàäå ãîòz õE ©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½¦¬¥¤²
:äöeçä èBáòä-úà¤¨«£−©«¨

(áé):Bèáòa ákLú àì àeä éðò Léà-íàå§¦¦¬¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«
i"yx£BË·Úa ·kL˙ ‡Ï∑(קיד ּתׁשּכב(ב"מ אצללא רמב"ן.ועבטֹו …ƒ¿««¬…ְְְֲִֶַַֹֹ

(âé)áëLå LîMä àBák èBáòä-úà Bì áéLz áLä̈¥Á¨¦̧³¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬
éäìà ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe BúîìNañ :E §©§¨−¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£LÓM‰ ‡B·k∑(שם)הּמׁשּפטים ּב"ואּלה ּכתּוב ּוכבר ּבּבקר, החזירהּו יֹום ּכסּות ואם הּוא, לילה ּכסּות ":אם ¿«∆∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּתּקחּנּו הּׁשמׁש ּוכבֹוא לֹו, ּתׁשיבּנּו הּיֹום ּכל לֹו", ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא מקֹום:∑jÎ¯·e."עד מּכל ,מברכ אינֹו ואם ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ≈¬∆»ְְְִִֵֶָָָ

צדקה ּתהיה ּול"". ְְְִֶָָ

ß lel` c"i ycewÎzay ß

(ãé)éçàî ïBéáàå éðò øéëN ÷Lòú-àìøLà Eøbî Bà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯¦¥«§²£¤¬
éøòLa Eöøàa:E §©§§−¦§¨¤«

i"yx£¯ÈÎN ˜LÚ˙Œ‡Ï∑לע אּלא ּכתּוב? ּכבר ׁשהּואוהלא ׂשכיר", ׂשכר תעׁשק "לא לאוין: ּבב' האביֹון על בר …«¬…»ƒְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
הזהר: ּכבר העׁשיר ועל ואביֹון, יט)עני רע"(ויקרא את תעׁשק רבה)∑‡·ÔBÈ."לא ּדברהּתאב(ויקרא ∑E¯bÓ.לכל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ∆¿ְֵַָָָָƒ≈¿

צדק ּגר ּתֹוׁשב∑EÈ¯ÚLa.זה ּגר נבלֹותזה Eˆ¯‡a.האֹוכל ¯L‡∑וכלים ּבהמה ׂשכר רמב"ן.לרּבֹות ֵֶֶֶƒ¿»∆ְֵֵֵֶָָ¬∆¿«¿¿ְְְְִֵֵַַָ

(åè)éðò ék LîMä åéìò àBáú-àìå BøëN ïzú BîBéa§Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ
éìò àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàå àeäE ½§¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

ñ :àèç Eá äéäå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§
i"yx£Œ˙‡ ‡N� ‡e‰ ÂÈÏ‡ÂBLÙ�∑ונתלה ּבּכבׁש עלה למּות: נפׁשֹו את נֹוׂשא הּוא הּזה הּׂשכר È‰Â‰.ּבאילןאל ¿≈»…≈∆«¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ¿»»

‡ËÁ E·∑(ספרי),מקֹום הּקֹוראמּכל ידי על ליּפרע ׁשּממהרין .אּלא ¿≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr hk zegiy ihewl)

ׂשכרֹו תּתן טו)ּביֹומֹו והרי(כד, ׂשכרם, לקּבל למחר רז"ל ּכמאמר לבֹוא, לעתיד מצֹות ׂשכר הקב"ה מׁשּלם ּכיצד הּׁשאלה: ידּועה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

עבֹודת ּובגמר ּולקּדׁש, לזּכְך ׁשעליו ּבעֹולם חלק לֹו יׁש יהּודי ׁשּכל ּבּתניא מבאר ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּתֹורה. ּכל את מקּים ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהקב"ה

הּמצֹות קּיּום על ׁשהּׂשכר נמצא, להקב"ה. ּדירה יהיה ּכּלֹו העֹולם – הּבריאה ּתכלית ּתתקּים ׁשּלֹו, ּבחלק אחד ּכל יׂשראל, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻּכל

עבּור יׂשראל לעם הּמּגיע ּכללי, ּתׁשלּום הּמׁשיח,הּוא ּבימֹות הּמׁשּתּלמת אחת, ׂשכירּות היא זֹו ועבֹודה הּדֹורֹות, ּכל ּבמׁשְך עבֹודתם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּתלין. ּבל ׁשל חׁשׁש ּכאן ְֲִֵֶַָָָואין

tÈ˜יא d· ÈL¯ z‡ Èc ‡¯·‚Â Ìe˜z ‡¯·a¿»»¿¿«¿»ƒ«¿»≈≈«≈
:‡¯·Ï ‡�Bk˘Ó ˙È C˙ÂÏ¿»»»«¿»¿»»

˙ekL·יב ‡Ï ‡e‰ ÔkÒÓ ¯·‚ Ì‡Â¿ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿
:d�BkLÓa¿«¿≈

LÓL‡יג ÏÚÓk ‡�BkLÓ ˙È dÏ ·˙˙ ‡·˙‡»»»»≈≈»«¿»¿≈«ƒ¿»
‡˙eÎÊ È‰z CÏÂ CpÎ¯·ÈÂ d˙eÒÎa ·ekLÈÂ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

CÈÁ‡Óיד ‡�kÒÓe ‡È�Ú ‡¯È‚‡ ˜eMÚ˙ ‡Ï»¿ƒ¬ƒ»«¿»ƒ¿≈»≈«»
:CÈÂ¯˜a CÚ¯‡· Èc C¯BibÓ B‡ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

È‰BÏÚטו ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d¯‚‡ Ôzz dÓBÈa¿≈ƒ≈«¿≈¿»≈¬ƒ
˙È ¯ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡È�Ú È¯‡ ‡LÓLƒ¿»¬≈«¿»¿≈¿«»
C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜È ‡ÏÂ dLÙ�«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»

:‡·BÁ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּמּנּו להּמנע ּבֹו, גדֹולה אזהרה הּזה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָּבּכתּוב

להּזיק ּבמתּכּון ּבין ּבּסתר ּבין ּבּגלּוי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָּבין

וזֹו ּכלל. להּזיק מתּכּון ׁשאין ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָּולהבזֹות

הלכֹות ּבעל ּוׁשכחּה מצוֹות, תרי"ג מּכלל ְְְְֲִִִַַַָָָָמצוה

אחריו: הּמצוֹות הּמֹונים וכל ְְְֲִִַַַָָּגדֹולֹות

.‡e‰ È�Ú LÈ‡ Ì‡Â (·È)ּכאׁשר עני יּקרא ¿ƒƒ»ƒֲִִֵֶַָָ

אּלּו הא בֹו, ּכּיֹוצא אחר עבֹוט לֹו ֲִֵֵֵַַָאין

אחד נֹוטל הּמין, מאֹותֹו ּכלים ׁשני לֹו ְִִֵֵֵֵֶַָָהיּו

ּבנכסים עׁשיר אֹו עני ׁשהּוא ּבין אחד ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּומחזיר

ִַרּבים:

.ÔBÈ·‡Â È�Ú ¯ÈÎN ˜LÚ˙ ‡Ï („È)ידּבר …«¬…»ƒ»ƒ¿∆¿ְֵַ

והאביֹונים ׁשהענּיים ּבהוה, ְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹהּכתּוב

ע מׂשּכירים ּתלוהוהּגרים ּכסף אם וכן צמם. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

וכן כד), כב (שמות עּמ העני את עּמי ְִִִֵֶֶֶַָָאת

יט), פסוק (להלן יהיה ולאלמנה לּיתֹום ְְְִֵֶַַַָָָָלּגר

ידּבר מקֹומֹות ּבהרּבה וכן ּברב. הענּיים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹׁשהם

כה (להלן ּבדיׁשֹו ׁשֹור תחסם לא ּכמֹו ְְְִֶַָֹֹֹּבהוה,

כב (לעיל יחּדו ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש לא ְְֲֲַַַָֹֹד),

י):

È¯ÙÒ·eנאמר לּמה ּכן אם אמרּו, קמה) (תצא ¿ƒ¿ƒְֱִֵֶַָָָ

,ÔBÈ·‡Â È�Úידי על לּפרע אני ממהר »ƒ¿∆¿ְְֲִִֵֵַַַָ

ודרׁשּו אדם. מּכל יֹותר ואביֹון זהE¯bÓעני ְְְְִִֵֶָָָָָƒ≈¿ֶ

לאוין: ּבׁשני עליו לעבר צדק, ְֲִִֵֵֶֶַָָָֹּגר
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ã ycew zegiyn zecewp ã(138 cenr h"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

giWOd zFnil ± l`xUi lW mxkU xEg ¦̀§¨¨¤¦§¨¥¦©¨¦©

ׂשכרֹו תּתן טו)ּביֹומֹו (כד, ְ�ִ�ְֵָ�
מצינּו ט)הּנה כו, בחוקותי ורש"י כהנים תורת יד־טז, ב, פרק אבות והּמצֹות(ראה הּתֹורה ּבקּיּום יׂשראל ׁשל עבֹודתם את ז"ל חכמינּו ׁשהׁשוּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

העבֹודה. על לתׁשלּום הּמצֹות ׂשכר ואת הּפֹועל, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָלמלאכת

הרמּב"ן בסופו)וכתב הגמול ּבתחּית(שער מחּיה "הּקּב"ה ּכאׁשר לעתיד־לבא הּוא הּׂשכר מּתן ׁשּזמן ּובחסידּות, ּבּקּבלה הכריעּו וכן ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עדן". ּגן ׁשּקרינּו הּנׁשמֹות עֹולם ואינֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמתים

הּוא עֹוׂשה ּׁשהּוא ּד"מה הּתֹורה, ּכל את מקּים הּקּב"ה והרי הּמׁשיח, לימֹות יׂשראל ׁשל ׂשכרם הּקּב"ה מאחר היאְך לתמּה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש

ולׁשמֹור" לעׂשֹות ליׂשראל ט)אֹומר ל, פרשה רבה ?(שמות ְְְְֲִִֵֵַָ

קּדיׁשא ּתניא ּבספר ּבארּוכה הּמבאר על־ּפי הּדברים ל"ו)ויתּבארּו לֹו(פרק להיֹות הּקּב"ה ׁש"נתאּוה הּוא העֹולם ּבריאת ּדתכלית ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּבתחּתֹונים". ְְִִַָּדירה

חלק לברר הּוטל יׂשראל מּבני אחד ּכל ועל יתּברְך", אֹורֹו הסּתר ּבענין הימּנּו למּטה ּתחּתֹון "אין מּצד־עצמֹו הּזה העֹולם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָּכלֹומר,

ּבעֹולם. חלקֹו ואת הּגׁשמי ּגּופֹו את הּוא מזּכְך ׁשּבזה הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על־ידי ּבעֹולם, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻמיחד

וימּלא עּזֹו, ּגאֹון ּבהדר עליהם ו"יֹופיע יתּברְך, לֹו לדירה ראּוי ויהיה העֹולם, ּכללּות זּכּוְך יׁשלם ּכאׁשר לעתיד ּתהיה העלּיה ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻותכלית

הארץ". ּכל את ה' ְֶֶָָָכבֹוד

אּלא מׁשּתּלמת אינּה ּד"ׂשכירּות הּוא ׁשהּדין ּומאחר אחת, ׂשכירּות ּבגדר היא הּדֹורֹות ּבמׁשְך יׂשראל ּבני ּכל ׁשל ׁשעבֹודתם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָונמצא

ב)לבּסֹוף" קי, מציעא לעת(בבא להּׁשם־יתּברְך, ּדירה ׁשּיהיה ּכּלֹו העֹולם ּבזּכּוְך העבֹודה, ּבגמר מּיד לבּסֹוף רק מׁשּתּלם ׂשכרּה ולכן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

הּמתים. רמב"ןּתחּית ְִִֵַַ

(æè)-ìò eúîeé-àì íéðáe íéða-ìò úBáà eúîeé-àìŸ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−Ÿ«§´©
eúîeé Bàèça Léà úBáàñ : ¨®¦¬§¤§−¨«

i"yx£ÌÈ�aŒÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈŒ‡Ï∑אבל יּומתּו", ּבחטאֹו "איׁש נאמר: ּכבר ּבנים, ּבעון ּתאמר ואם ּבנים, ּבעדּות …¿»«»ƒְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשמים ּבידי אבֹותם ּבעון מתים והּקטּנים אביו, ּבעון מת איׁש, ׁשאינֹו .מי ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

(æé):äðîìà ãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú àì́Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«

i"yx£ÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï∑:הזהר ּכבר העׁשיר טז)ועל עליו(דברים לעבר ּבעני וׁשנה מׁשּפט", תּטה "לא …«∆ƒ¿«≈»ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
עליו וׁשנה הזהיר לכ עׁשיר, מּׁשל יֹותר עני מׁשּפט להּטֹות ׁשּנקל לפי לאוין, ˙Ï·Á.ּבׁשני ‡ÏÂ∑ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ¿…«¬…ְִֶַֹ

.הלואה ְַָָ

(çé)éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîa úééä ãáò ék zøëæåE §¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî éëðà ïk-ìò íMî¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

i"yx£z¯ÎÊÂ∑ּבּדבר ּכיס חסרֹון יׁש אפּלּו חּקֹותי, לׁשמר :ּפדיתי ּכן מנת רמב"ן.על ¿»«¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

Ï‡טז ÔÈ�·e ÔÈ�a Ìet ÏÚ Ô‰·‡ Ôe˙eÓÈ ‡Ï»¿¬»»«¿ƒ¿ƒ»
:Ôe˙eÓÈ d·BÁa L�‡ Ô‰·‡ Ìet ÏÚ Ôe˙eÓÈ¿«¬»»¡«¿≈¿

˙q·יז ‡ÏÂ ‡nzÈÂ ‡¯Bib ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ»¿ƒ«»¿»ƒ«
:‡ÏÓ¯‡ Le·Ï ‡�BkLÓ«¿»¿«¿¿»

C˜¯Ùeיח ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿«ƒ»¿»
„aÚÓÏ C„wÙÓ ‡�‡ Ôk ÏÚ ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«»«≈¬»¿«¿»¿∆¿«

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È»ƒ¿»»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ÂË)עליווטעם תבֹוא ולא ׂשכרֹו תּתן ּביֹומֹו ְְְְִֵַַָָָָֹ

מּמה ּבאּור הּפׁשט ּדר על ְִֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשמׁש.

ּפעּלת תלין לא יג) יט (ויקרא ּבּתֹורה ְֱִֶֶַַַָָֹֻׁשּנאמר

לדּבר הּכתּובים ּדר ּכי ּבקר, עד אּת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹׂשכיר

ולערב אחד, ּביֹום הּפֹועל לׂשּכר והּמנהג ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבהוה,

הּכתּוב ויצּוה הּׁשמׁש. ּבא טרם יֹוצא ִֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּוא

וׁשּלא מּיד, מלאכּתֹו ּבהּׁשלים ּביֹומֹו ְְְְְְְְִִֶַַָָֹלפרעֹו

לֹו בׂשכרֹו ׁשּיקנה ּכדי הּׁשמׁש, עליו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָתבֹוא

עני ּכי ּבּלילה, ּׁשּיאכלּו מה ּולבניו ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹּולאׁשּתֹו

הּוא הּזה הּׂשכר ואל הּנׂשּכרים, ּכרּבי ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻהּוא

נפׁשֹו: להחיֹות מזֹון בֹו ׁשּיקנה נפׁשֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַָנֹוׂשא

„nÏÈלא ּבּתֹורה ּׁשאמר מה ּכי ּבכאן, אֹותנּו ¿«≈ְִֶַַַָָָָֹ

הּכּונה ּבקר, עד אּת ׂשכיר ּפעּלת ְְִִִֶַַַַָָָָֹֻתלין

ּבצאתֹו ּתפרעּנּו לא ׁשאם ּביֹומֹו, ׁשּתפרעּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֹּבֹו

ׂשכרֹו ויּׁשאר לביתֹו יל הּנה מּיד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָמּמלאכּתֹו

וכן ּבּלילה. ּברעב הּוא וימּות ּבקר עד ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹאּת

ּבּמה לערֹו ׂשמלתֹו היא לבּדּה כסּותה היא ְְְְִִִִֶַַָָֹֹּכי

הּמ טעם יזּכיר כו), כב (שמות צוהיׁשּכב ְְְִִִַַַַָָ

הּלאוין: ְִֵַָֻּברּבי

e�È˙Ba¯Âּבּתֹורה הּכתּוב ּכי קי:) (ב"מ ּפרׁשּו ¿«≈ְִֵַַָָ

ּדין ּבכאן לבאר וׁשב יֹום, ּבׂשכיר ּבקר" ְְְְִִִֵֶַָָָֹ"עד

ׁשנים לפרעֹון זמן אחד לכל והּנה לילה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׂשכיר

והּנאֹות ּבקּבלה, האמת והּוא ׁשעֹות. ְְֱֶַַַָָָָָָָעׂשר

נכֹון: ְַַָּבטעם

.˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ (ÁÈ)ּכן מנת על ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ְֵַָ

ׁשּיׁש ּבדבר אפּלּו חּקתי לׁשמר ְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹֻּפדיתי

ׁשהּוא והּנכֹון רׁש"י. לׁשֹון ּכיס, חסרֹון ְְִִֶֶַַָָּבֹו

טעמֹו ּפרׁשּתי ּוכבר הּגר, אזהרת על ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָחֹוזר

כ): כב (שמות

`vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy

(èé)àì äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À³Ÿ
Eëøáé ïòîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì áeLú̈Æ§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©§¨«¤§Æ

éäìà ýåýééãé äNòî ìëa Eñ :E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«
i"yx£¯ÓÚ zÁÎLÂ∑,ּגדיׁש ׁשכחהולא אינֹו ּוׁשכחֹו, סאתים ּבֹו ׁשּיׁש עמר אמרּו: ׁשכחת∑Oa„‰.מּכאן לרּבֹות ¿»«¿»…∆ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ«»∆ְְִַַ

מּלקצר מקצתּה ׁשּׁשכח BzÁ˜Ï.קמה, ·eL˙ ‡Ï∑(מ"ד פ"ו אינֹו(פאה ׁשּלפניו, ׁשכחה. ׁשּלאחריו, אמרּו: מּכאן ְְִִִֶַָָָָָֹ…»¿«¿ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
ּתׁשּוב" ּב"בל ׁשאינֹו EÎ¯·È.ׁשכחה, ÔÚÓÏ∑(ספרי),ּבמתּכּון ׁשּלא לידֹו ׁשּבאת ּפי על לעֹוׂשהואף וחמר קל ְְִֵֶַָָ¿««¿»∆¿ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

עליה מתּבר הּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס עני ּומצאּה מּידֹו סלע נפלה מעּתה: אמר .ּבמתּכּון. ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(ë)éøçà øàôú àì Eúéæ èaçú ékíBúiì øbì E ¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨¨−¦«§¤«

i"yx£¯‡Ù˙ ‡Ï∑(קלא ּתפארּתֹו(חולין ּתּטל לאילןלא ּפאה ׁשּמּניחין מּכאן .ׁשכחהזֹו(שם)∑‡EÈ¯Á.מּמּנּו, …¿«≈ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ«¬∆ְִָ

(àë)éøçà ììBòú àì Eîøk øöáú ékíBúiì øbì E ¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨¨−¦«§¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑.ּתּקחּנה לא עֹוללת, ּבֹו מצאת ז)אם נטף.(פאה ולא ּכתף לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללֹות? היא ואיזֹו …¿≈ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹ
י ּבתלמּוד וראיתי הּבית. לבעל היא הרי מהם, אחד לּה ּפסיגיןיׁש ּכתף? היא איזֹו נטף,רּוׁשלמי: זה. ּגב על זה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ויֹורדֹות ּבּׁשדרה הּתלּויֹות .אּלּו ְְְְִֵַַָ

(áë)éëðà ïk-ìò íéøöî õøàa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

äë(à)ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø äéäé-ék¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§¨−
:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå íeèôLe§¨®§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

i"yx£·È¯ ‰È‰ÈŒÈk∑(ספרי)אל נּגׁשים להיֹות ּגרםסֹופם מי מריבה, מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מעּתה: אמר הּמׁשּפט. ƒƒ¿∆ƒְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
מריבה זֹו אֹומר הוי הּצּדיק? מן לפרׁש ‡˙ÚL¯‰Œ.ללֹוט eÚÈL¯‰Â∑ּתלמּוד לֹוקין? ּבּדין הּמתחּיבין ּכל יכל ְְְֱִִִִֵֵַַָֹ¿ƒ¿ƒ∆»»»ְְְִִִִַַַַָָֹ

רמב"ן.לֹומר ַ

(á)eäkäå èôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ§¦¨´
:øtñîa BúòLø éãk åéðôì§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«

i"yx£ÚL¯‰ ˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â∑לא" הענין. מן למד הּלֹוקה? הּוא ּומי לֹוקה, אינֹו ּוּפעמים לֹוקה, ּפעמים ¿»»ƒƒ«»»»ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ
ׁשּלא לאו ּבדיׁשֹו", ׁשֹור לעׂשהתחסם יג)נּתק ‰ËÙM.(מכות BÏÈt‰Â∑ולא עֹומד לא אֹותֹו מלקין ׁשאין מלּמד ְְֲִִֵֶַַַָֹֹ¿ƒƒ«…≈ְְְִֵֵֵֶַַֹֹ

מּטה אּלא ¯B˙ÚL.יֹוׁשב, È„k ÂÈ�ÙÏ∑,ׁשּתים ּכדי מּלאחריוּולאחריו ידֹות ׁשּתי אֹותֹו מלקין אמרּו: מּכאן ֵֶֶָֻ¿»»¿≈ƒ¿»ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ
מּלפניו כב)ּוׁשליׁש ּבּמסּפר,(שם)∑tÒÓa¯.(מכות נקּוד ארּבעיםואינֹו ולא ארּבעים ּבמסּפר לֹומר ּדבּוק, ׁשהּוא לּמד ְְִִָָ¿ƒ¿»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

אחת חסר ארּבעים והם לארּבעים ּומׁשלים סֹוכם ׁשהּוא מנין אּלא .ׁשלמים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ÓÚ¯‡יט ÈL�˙Â CÏ˜Áa C„ˆÁ „BˆÁ˙ È¯‡¬≈«¿¬»»¿«¿»¿ƒ¿≈À¿»
‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï d·qÓÏ ·e˙˙ ‡Ï ‡Ï˜Á·¿«¿»»¿¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ«»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Èc ÏÈca È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe¿«¿¿»¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…

:C„È È„·BÚ»≈¿»

Bi‚Ï¯‡כ C¯˙a ÈlÙ˙ ‡Ï C˙ÈÊ ËBaÁ˙ È¯‡¬≈«¿≈»»¿«≈«¿»¿ƒ»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

C¯˙aכא ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯k ÛBË˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿»»¿»≈«¿»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

Ú¯‡a‡כב ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
˙È „aÚÓÏ C„wÙÓ ‡�‡ Ôk ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ«≈¬»¿«¿»¿∆¿«»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

È„Ï�‡א Ôe·¯˜˙ÈÂ ‡i¯·b ÔÈa ÔÈ„ È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ≈À¿«»¿ƒ¿»¿¿ƒ»
:‡·iÁ ˙È Ôe·iÁÈÂ ‰‡kÊ ˙È ÔekÊÈÂ Ôep�e„ÈÂƒÀƒ«»«»»ƒ«¿»«»»

Ï‡ב ‡·iÁ ¯a Ì‡ È‰ÈÂdpÓ¯ÈÂ ‡·iÁ ‰‡˜Ï ƒ≈ƒ««»»¿«¿»»«»»¿ƒ¿ƒ≈
:ÔÈ�Óa d˙·BÁ ˙qÓk È‰BÓ„˜ dp˜ÏÈÂ ‡�ic«»»¿«¿ƒ≈√»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ÌÈL�‡ ÔÈa ·È¯ ‰È‰È Èk (‡)ּדר על ƒƒ¿∆ƒ≈¬»ƒֶֶַ

ׁשהּמלקֹות יג:) (מכות רּבֹותינּו ְֵֶַַַַַָקּבלת

אׁשר ּבריב לֹו ענין מה הּלאוין, ּבחּיבי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּוא

לֹוקה, ּבביתֹו נבלה האֹוכל האנׁשים, ׁשני ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָּבין

על והּבא ּכלאים, ּכרמֹו אֹו ׂשדהּו הּזֹורע ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָוכן

ׁשאר וכל ּבלאו, האסּורֹות מהּנׁשים ְְְֲִֵַַַָָָָָאחת

ּטעם מה ועֹוד ‰Ècv˜.הּלאוין. ˙‡ e˜Ècˆ‰Â ְִַַַַָ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ

ב:). (שם זֹוממין ּבעדים ּדרׁשּוהּו ְְְְִִִֵָָלפיכ

ׁשני ּבין ריב יהיה ּכאׁשר ּכי הּכתּוב ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹיאמר

ּפי על ּוׁשפטּום הּמׁשּפט אל ונּגׁשּו ְְְְֲִִִִֶַַָָָאנׁשים

יצּדיקּו כן ואחרי נצטּוּו, ּכאׁשר עדים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַׁשני

ּכּמׁשּפט ׁשּלא הרׁשע את וירׁשיעּו הּצּדיק ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאת



סי `vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy

(èé)àì äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À³Ÿ
Eëøáé ïòîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì áeLú̈Æ§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©§¨«¤§Æ

éäìà ýåýééãé äNòî ìëa Eñ :E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«
i"yx£¯ÓÚ zÁÎLÂ∑,ּגדיׁש ׁשכחהולא אינֹו ּוׁשכחֹו, סאתים ּבֹו ׁשּיׁש עמר אמרּו: ׁשכחת∑Oa„‰.מּכאן לרּבֹות ¿»«¿»…∆ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ«»∆ְְִַַ

מּלקצר מקצתּה ׁשּׁשכח BzÁ˜Ï.קמה, ·eL˙ ‡Ï∑(מ"ד פ"ו אינֹו(פאה ׁשּלפניו, ׁשכחה. ׁשּלאחריו, אמרּו: מּכאן ְְִִִֶַָָָָָֹ…»¿«¿ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
ּתׁשּוב" ּב"בל ׁשאינֹו EÎ¯·È.ׁשכחה, ÔÚÓÏ∑(ספרי),ּבמתּכּון ׁשּלא לידֹו ׁשּבאת ּפי על לעֹוׂשהואף וחמר קל ְְִֵֶַָָ¿««¿»∆¿ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

עליה מתּבר הּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס עני ּומצאּה מּידֹו סלע נפלה מעּתה: אמר .ּבמתּכּון. ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(ë)éøçà øàôú àì Eúéæ èaçú ékíBúiì øbì E ¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨¨−¦«§¤«

i"yx£¯‡Ù˙ ‡Ï∑(קלא ּתפארּתֹו(חולין ּתּטל לאילןלא ּפאה ׁשּמּניחין מּכאן .ׁשכחהזֹו(שם)∑‡EÈ¯Á.מּמּנּו, …¿«≈ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ«¬∆ְִָ

(àë)éøçà ììBòú àì Eîøk øöáú ékíBúiì øbì E ¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨¨−¦«§¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑.ּתּקחּנה לא עֹוללת, ּבֹו מצאת ז)אם נטף.(פאה ולא ּכתף לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללֹות? היא ואיזֹו …¿≈ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹ
י ּבתלמּוד וראיתי הּבית. לבעל היא הרי מהם, אחד לּה ּפסיגיןיׁש ּכתף? היא איזֹו נטף,רּוׁשלמי: זה. ּגב על זה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ויֹורדֹות ּבּׁשדרה הּתלּויֹות .אּלּו ְְְְִֵַַָ

(áë)éëðà ïk-ìò íéøöî õøàa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

äë(à)ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø äéäé-ék¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§¨−
:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå íeèôLe§¨®§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

i"yx£·È¯ ‰È‰ÈŒÈk∑(ספרי)אל נּגׁשים להיֹות ּגרםסֹופם מי מריבה, מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מעּתה: אמר הּמׁשּפט. ƒƒ¿∆ƒְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
מריבה זֹו אֹומר הוי הּצּדיק? מן לפרׁש ‡˙ÚL¯‰Œ.ללֹוט eÚÈL¯‰Â∑ּתלמּוד לֹוקין? ּבּדין הּמתחּיבין ּכל יכל ְְְֱִִִִֵֵַַָֹ¿ƒ¿ƒ∆»»»ְְְִִִִַַַַָָֹ

רמב"ן.לֹומר ַ

(á)eäkäå èôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ§¦¨´
:øtñîa BúòLø éãk åéðôì§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«

i"yx£ÚL¯‰ ˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â∑לא" הענין. מן למד הּלֹוקה? הּוא ּומי לֹוקה, אינֹו ּוּפעמים לֹוקה, ּפעמים ¿»»ƒƒ«»»»ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ
ׁשּלא לאו ּבדיׁשֹו", ׁשֹור לעׂשהתחסם יג)נּתק ‰ËÙM.(מכות BÏÈt‰Â∑ולא עֹומד לא אֹותֹו מלקין ׁשאין מלּמד ְְֲִִֵֶַַַָֹֹ¿ƒƒ«…≈ְְְִֵֵֵֶַַֹֹ

מּטה אּלא ¯B˙ÚL.יֹוׁשב, È„k ÂÈ�ÙÏ∑,ׁשּתים ּכדי מּלאחריוּולאחריו ידֹות ׁשּתי אֹותֹו מלקין אמרּו: מּכאן ֵֶֶָֻ¿»»¿≈ƒ¿»ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ
מּלפניו כב)ּוׁשליׁש ּבּמסּפר,(שם)∑tÒÓa¯.(מכות נקּוד ארּבעיםואינֹו ולא ארּבעים ּבמסּפר לֹומר ּדבּוק, ׁשהּוא לּמד ְְִִָָ¿ƒ¿»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

אחת חסר ארּבעים והם לארּבעים ּומׁשלים סֹוכם ׁשהּוא מנין אּלא .ׁשלמים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ÓÚ¯‡יט ÈL�˙Â CÏ˜Áa C„ˆÁ „BˆÁ˙ È¯‡¬≈«¿¬»»¿«¿»¿ƒ¿≈À¿»
‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï d·qÓÏ ·e˙˙ ‡Ï ‡Ï˜Á·¿«¿»»¿¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ«»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Èc ÏÈca È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe¿«¿¿»¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…

:C„È È„·BÚ»≈¿»

Bi‚Ï¯‡כ C¯˙a ÈlÙ˙ ‡Ï C˙ÈÊ ËBaÁ˙ È¯‡¬≈«¿≈»»¿«≈«¿»¿ƒ»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

C¯˙aכא ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯k ÛBË˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿»»¿»≈«¿»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

Ú¯‡a‡כב ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
˙È „aÚÓÏ C„wÙÓ ‡�‡ Ôk ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ«≈¬»¿«¿»¿∆¿«»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

È„Ï�‡א Ôe·¯˜˙ÈÂ ‡i¯·b ÔÈa ÔÈ„ È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ≈À¿«»¿ƒ¿»¿¿ƒ»
:‡·iÁ ˙È Ôe·iÁÈÂ ‰‡kÊ ˙È ÔekÊÈÂ Ôep�e„ÈÂƒÀƒ«»«»»ƒ«¿»«»»

Ï‡ב ‡·iÁ ¯a Ì‡ È‰ÈÂdpÓ¯ÈÂ ‡·iÁ ‰‡˜Ï ƒ≈ƒ««»»¿«¿»»«»»¿ƒ¿ƒ≈
:ÔÈ�Óa d˙·BÁ ˙qÓk È‰BÓ„˜ dp˜ÏÈÂ ‡�ic«»»¿«¿ƒ≈√»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ÌÈL�‡ ÔÈa ·È¯ ‰È‰È Èk (‡)ּדר על ƒƒ¿∆ƒ≈¬»ƒֶֶַ

ׁשהּמלקֹות יג:) (מכות רּבֹותינּו ְֵֶַַַַַָקּבלת

אׁשר ּבריב לֹו ענין מה הּלאוין, ּבחּיבי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּוא

לֹוקה, ּבביתֹו נבלה האֹוכל האנׁשים, ׁשני ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָּבין

על והּבא ּכלאים, ּכרמֹו אֹו ׂשדהּו הּזֹורע ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָוכן

ׁשאר וכל ּבלאו, האסּורֹות מהּנׁשים ְְְֲִֵַַַָָָָָאחת

ּטעם מה ועֹוד ‰Ècv˜.הּלאוין. ˙‡ e˜Ècˆ‰Â ְִַַַַָ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ

ב:). (שם זֹוממין ּבעדים ּדרׁשּוהּו ְְְְִִִֵָָלפיכ

ׁשני ּבין ריב יהיה ּכאׁשר ּכי הּכתּוב ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹיאמר

ּפי על ּוׁשפטּום הּמׁשּפט אל ונּגׁשּו ְְְְֲִִִִֶַַָָָאנׁשים

יצּדיקּו כן ואחרי נצטּוּו, ּכאׁשר עדים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַׁשני

ּכּמׁשּפט ׁשּלא הרׁשע את וירׁשיעּו הּצּדיק ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאת



vzÎik`סב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy

(â)éñé àì epké íéòaøàéñé-ït óälà-ìò Búkäì ó ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ
éçà äì÷ðå äaø äkîéðéòì E:E ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤«

i"yx£ÛÈÒÈ ‡Ï∑חברֹו את לּמּכה אזהרה ‡EÈÁ.מּכאן ‰Ï˜�Â∑אחי קראֹו ּומּׁשּלקה, רׁשע, קֹוראֹו הּיֹום .ּכל ……ƒְֲִֵֶֶַַַָָָ¿ƒ¿»»ƒְְִִֶַָָָָָָָ

(ã)ñ :BLéãa øBL íñçú-àì«Ÿ©§¬Ÿ−§¦«

i"yx£BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙Œ‡Ï∑(נד ּבמלאכה(ב"ק העֹוׂשים ועֹוף, חּיה ּבהמה, לכל הּדין והּוא ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר …«¿…¿ƒְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
א מאכל, ּבדבר האדםׁשהיא את להֹוציא 'ׁשֹור'? נאמר לּמה ּכן פט)∑BLÈ„a.ם מּבחּוץ?(שם יחסמּנּו ּתלמּודיכל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ¿ƒְְְִֶַַַָֹ

נאמר ולּמה מקֹום. מּכל ׁשֹור", תחסם "לא מלאכּתֹולֹומר: נגמרה ׁשּלא ּדבר מיחד, ּדיׁש מה ל לֹומר ּדיׁש? ְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
ּולחּלה) הּלׁש(למעׂשר יצא הארץ. מן ּגּדּולֹו ׁשאין והּמחּבץ, והּמגּבן החֹולב יצא ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל אף הארץ, מן וגּדּולֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּבתמרים הּבֹודל יצא לחּלה. מלאכּתֹו ׁשּנגמרה למעׂשרוהּמקּטף, מלאכּתן ׁשּנגמרה .ּובגרֹוגרֹות, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

(ä)Bì-ïéà ïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´¥«½
àáé dîáé øæ Léàì äöeçä únä-úLà äéäú-àìŸ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ

:dîaéå äMàì-Bì dç÷ìe äéìò̈¤½¨§¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«

i"yx£ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈŒÈk∑(יז ּבעֹולמֹו(יבמות היה ׁשּלא אחיו לאׁשת ּפרט ּבעֹולם, אחת יׁשיבה להם .ׁשהיתה ƒ≈¿«ƒ«¿»ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ
ÂcÁÈ∑,ּבּנחלה האםהּמיחדים מן לאחיו ‡BÏŒÔÈ.ּפרט Ô·e∑(כב ּבן(שם עליו: ּבתעּין אֹו הּבן, ּבן אֹו ּבת, אֹו «¿»ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻ≈≈ֵֵֵֵַַַַָָ

הּבת ּבת אֹו הּבת ּבן אֹו .הּבן ֵֵַַַַַַ

(å)únä åéçà íL-ìò íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−©¥®
:ìàøNiî BîL äçné-àìå§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«

i"yx£¯BÎa‰ ‰È‰Â∑אֹותּה מיּבם הּוא האחים Ïz„.ּגדֹול ¯L‡∑ׁשאינּה לאילֹונית, ÌLŒÏÚ.יֹולדתּפרט Ìe˜È ¿»»«¿ְְִֵַַָָ¬∆≈≈ְְְִֵֶֶֶַָָ»«≈
ÂÈÁ‡∑אביו ּבנכסי הּמת נחלת יּטל אׁשּתֹו, את ׁשּיּבם BÓL.זה ‰ÁnÈŒ‡ÏÂ∑(כד ׁשּׁשמֹו(שם סריס, לאׁשת ּפרט »ƒְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ¿…ƒ»∆¿ְְְִֵֶֶָָ

רמב"ן.מחּוי ָ

(æ)äúìòå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì-íàå§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
íé÷äì éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äøòMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹§¨¦̧

:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«
i"yx£‰¯ÚM‰∑:ּדינא'ּכתרּגּומֹו ּבית .'לתרע ««¿»ְְְִִֵַַָ

ÛÒBÈג ‡ÓÏÈc ÛÒBÈ ‡Ï dp˜ÏÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ«¿ƒ≈»≈ƒ¿»≈
CeÁ‡ Ï˜ÈÂ ‡a¯ ‡ÁÓ ÔÈl‡ ÏÚ d˙eÈ˜Ï‡Ï¿«¿»≈«ƒ≈»»«»¿≈«¬

:CÈ�ÈÚÏ¿≈»

dLÈ„a:ד ‡¯Bz Ìet „BÁ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»≈

ÔB‰pÓה „Á ˙eÓÈÂ ‡„Ák ÔÈÁ‡ Ôe·˙È È¯‡¬≈≈¿«ƒ«¬»ƒ«ƒ¿
‡¯·Ï ‡�˙Ó ˙z‡ È‰˙ ‡Ï dl ˙ÈÏ ¯·e«≈≈»¿≈ƒ«≈»»¿»»
dÏ d·qÈÂ dÏÚ ÏeÚÈ dÓ·È È�BlÁ ¯·‚Ïƒ¿«ƒ»¿»«≈¬«¿ƒ¿«≈

:dÓaÈÂ ez�‡Ï¿ƒ¿¿ƒ¿«

ÓL‡ו ÏÚ Ìe˜È „ÈÏ˙ Èc ‡¯Îe· È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»
:Ï‡¯NiÓ dÓL ÈÁÓzÈ ‡ÏÂ ‡�˙Ó È‰eÁ‡„«¬ƒ≈»»¿»ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

dzÓ·Èז ˙È ·qÓÏ ‡¯·b È·ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ«»¿ƒ¿≈
‡i·Ò Ì„˜Ï ‡�È„ ˙Èa Ú¯˙Ï dzÓ·È ˜q˙Â¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»»√»»«»
‡ÓL È‰eÁ‡Ï ‡Ó˜‡Ï ÈÓ·È È·ˆ ‡Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«»»≈¿»ƒ«¬»»«¬ƒ¿»

:È˙eÓaÈÏ È·‡ ‡Ï Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈»»≈¿«»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּלא הרׁשע, הּכֹות ּבן אם והיה ְִִִֶַָָָָָָֹהראׁשֹון,

לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו ועׂשיתם ּבֹו לקּים ְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָנּוכל

ׁשהּוא עליו ׁשהעידּו ּכגֹון זה ויהיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָלאחיו,

ׁשהעידּו אֹו ממזר, אֹו עבד אֹו ּגרּוׁשה ְְִֵֵֶֶֶֶַָּבן

ילקה הּלאוין, מן אחד על ׁשעבר ְִִִֶֶֶַַַָָָָָעליו

ְִַָארּבעים:

ÔÎzÈÂ,בֹו וילקה אנׁשים ּבין ריב ּכגֹוןׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָ

אֹו פרּוטה, מׁשוה ּבפחֹות ּבֹו ְְְִֵֶַָָָׁשחבל

ּבדברים אֹותֹו ׁשּמׁשּכן אֹו ּבּׁשם, חברֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשּקּלל

ודּבר ּבהם, וכּיֹוצא נפׁש, אֹוכל ּבהם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשעֹוׂשים

ּדין לבית יּגיׁשּנּו הריב ּבעל ּכי ּבהוה ְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּכתּוב

ילקה: ידֹו ְְִֶַָועל

ÌÚËÂישן (תנחומא מדרׁשֹו ּכפי הארּבעים ¿««ְְְִִִַָָָ

הּתֹורה על ׁשעבר לפי כח), ְִֶַַַָָבמדבר

ׁשּנֹוצר לעצמֹו מיתה וגרם יֹום ּבארּבעים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשּנּתנה

ענׁשין. ידי ויצא ארּבעים ילקה יֹום ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָלארּבעים

והחליצה וסֹודֹו, ה) (בפסוק הּיּבּום ְְְֲִִִַַַָענין

ח): לח (בראשית הזּכרּתים ּכבר ְְְְֲִִַַָָוטעמּה,

(Â)ׁשםוטעם על יקּום ּתלד אׁשר הּבכֹור והיה ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָ

הּבן ׁשּיקראּו ּכפׁשּוטֹו, אינּנּו הּמת. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָאחיו

ּכמֹוהּו, ׁשמעֹון אֹו ראּובן הּמת ּבׁשם ְְְִִֵֵֵַָָהראׁשֹון

ׁשם יּכרת ולא י) ד (רות ּכן נאמר ּבבעז ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשהרי

אֹותֹו קראּו ולא מקֹומֹו, ּומּׁשער אחיו מעם ְְְִִֵֵֶַַַָָֹהּמת

האמת ּדר על הּזה הּכתּוב אבל ֱֲֲֶֶֶֶַַַַָָָמחלֹון.

ּכפׁשּוטֹו: הּוא והּנה ְְְִִֵַָָהבטחה,

eÎÓÒÂ(.כד יבמות קנו, (ספרי רּבֹותינּו ּבֹו ¿»¿ֵַ

מיּבם, האחים ּגדֹול ׁשיהא ְְְְִִֵֵֶַַָָמדרׁש,

הּסריס אׁשת וכן מתיּבמת, אינּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוׁשהאילֹונית

האילֹונית ּכי אסמכּתא, ּכּלֹו וזה מחּוי. ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻׁשּׁשמֹו

נפקי: ּדקרא מּגּופיּה הּסריס ְְְִִִֵֵֵֶַַָָואׁשת

`vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy

(ç)àì øîàå ãîòå åéìà eøaãå Bøéò-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½¬Ÿ
:dzç÷ì ézöôç̈©−§¦§©§¨«

i"yx£„ÓÚÂ∑ּבעמידה.¯Ó‡Â∑(לב הּקדׁש(סוטה ּבלׁשֹון ּדבריה היא ואף הּקדׁש, .ּבלׁשֹון ¿»«ֲִַָ¿»«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(è)ìòî Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé äLbðå§¦§¨̧§¦§´¥¨»§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´
Léàì äNòé äëk äøîàå äúðòå åéðôa ä÷øéå Bìâø©§½§¨«§¨−§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´¨¦½

:åéçà úéa-úà äðáé-àì øLà£¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«
i"yx£ÂÈ�Ùa ‰˜¯ÈÂ∑(קו קרקעעל(יבמות ÈŒ‡Ï·�‰.ּגּבי ¯L‡∑:ּכתיב ּדלא וייּבם, יחזר ׁשּלא ׁשחלץ, למי מּכאן ¿»¿»¿»»ְֵַַַַ¬∆…ƒ¿∆ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

יבנה לא ׁשּוב ּבנה, ׁשּלא וּכיון יבנה", לא "אׁשר אּלא: ּבנה', לא .'אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֹ

(é)ñ :ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå§¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬©¨«©
i"yx£'B‚Â BÓL ‡¯˜�Â∑(שם)'הּנעל 'חלּוץ לֹומר: ׁשם העֹומדים ּכל על .מצוה ¿ƒ¿»¿¿ְְֲִִַַַַַָָָָ

(àé)úLà äáø÷å åéçàå Léà åcçé íéLðà eöpé-ék¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤
dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä̈«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈

:åéLáîa ä÷éæçäå§¤«¡¦−¨¦§ª¨«
i"yx£ÌÈL�‡ eˆpÈŒÈk∑(ספרי),מּכֹות לידי לבא מּצּותסֹופן ידי מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מּכהּו", "מּיד ׁשּנאמר: .ּכמֹו ƒƒ»¬»ƒְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

(áé)ðéò ñBçú àì dtk-úà äúv÷åñ :E §©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ¨−¥¤«
i"yx£dtkŒ˙‡ ‰˙v˜Â∑ּכאן נאמר מּמׁש? ידּה אּלא אינֹו אֹו והּמתּבּיׁש, הּמבּיׁש לפי הּכל ּבׁשּתֹו, ּדמי ממֹון, ¿«…»∆«»ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ממֹון ּכאן אף ממֹון, ּלהּלן מה תחֹוס", "לא זֹוממין ּבעדים להּלן ונאמר תחֹוס", ."לא ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(âé):äpè÷e äìBãb ïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨¨®¤§−̈§©¨«
i"yx£Ô·‡Â Ô·‡∑מׁשקלֹות.‰pË˜e ‰ÏB„b∑(ספרי)ּכׁשּמכחׁשת ּבגדֹולהּגדֹולה נֹוטל יהא ׁשּלא הּקטּנה, את ∆∆»»∆ְִָ¿»¿«»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּבקטּנה .ּומחזיר ְֲִִַַָ

(ãé):äpè÷e äìBãb äôéàå äôéà Eúéáa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´§¥¨®§−̈§©¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑,ּכן עׂשית ּכלּוםאם ל יהיה .לא …ƒ¿∆¿ְְְִִִֵֶָָֹ

(åè)÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé ÷ãöå äîìL ïáà¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤
éîé eëéøàé ïòîì Cl-äéäéýåýé-øLà äîãàä ìò E ¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬
éäìà:Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£ClŒ‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡∑,ּכן עׂשית הרּבהאם ל .יהיה ∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»ְְְִִִֵֵֶַָָ

(æè)éäìà ýåýé úáòBú ékäNò ìk älà äNò-ìk E ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥
ô :ìåò̈«¤

Ìe˜ÈÂח dnÚ ÔeÏÏÓÈÂ dz¯˜ È·Ò dÏ Ôe¯˜ÈÂ¿ƒ¿≈»≈«¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ
:daÒÓÏ (‡�Ú¯) ‡�Ú¯ ‡Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«»¿≈»»≈»¿ƒ¿«

È¯L˙Âט ‡i·Ò Ì„˜Ï d˙ÂÏ dzÓ·È ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»≈»√»»«»¿«¿≈
·˙˙Â È‰Bt�‡a ˜B¯˙Â dÏ‚¯ ÏÚÓ d�ÈÒ≈≈≈««¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»≈
˙È È�·È ‡Ï Èc ¯·‚Ï „·Ú˙È ÔÈ„k ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ»ƒ¿≈»

:È‰eÁ‡„ ‡˙Èa≈»«¬ƒ

ÈÒ�‡:י È¯L ˙Èa Ï‡¯NÈa dÓL È¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈¿≈¿ƒ¿»≈≈¿ƒ≈»

È‰eÁ‡Âיא ¯·b ‡„Ák ÔÈ¯·b Ôeˆ�È È¯‡¬≈ƒ¿À¿ƒ«¬»¿««¬ƒ
„iÓ dÏÚa ˙È ‡·ÊLÏ „Á ˙z‡ ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ««¿≈»»»«¬«ƒ«
:d˙z‰a ˙È·a Û˜˙˙Â d„È ËLB˙Â È‰eÁÓ»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈¿≈«¿¿≈

C�ÈÚ:יב ÒeÁ˙ ‡Ï d„È ˙È ıe˜˙e¿»¿«»¿≈»

¯a˙‡יג Ï˜˙Óe Ï˜˙Ó CÒÈÎa CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿ƒ»«¿««¿««¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

¯a˙‡יד ‡ÏÈÎÓe ‡ÏÈÎÓ C˙È·a CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»«¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

ÔÏÈÎÓטו CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL ÔÈÏ˜˙Ó«¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

‡ÔÈlטז „·Ú Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»√»¿»¡»»»»≈ƒ≈
:¯˜L „·Ú Ïk…»≈¿«



סג `vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy

(ç)àì øîàå ãîòå åéìà eøaãå Bøéò-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½¬Ÿ
:dzç÷ì ézöôç̈©−§¦§©§¨«

i"yx£„ÓÚÂ∑ּבעמידה.¯Ó‡Â∑(לב הּקדׁש(סוטה ּבלׁשֹון ּדבריה היא ואף הּקדׁש, .ּבלׁשֹון ¿»«ֲִַָ¿»«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(è)ìòî Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé äLbðå§¦§¨̧§¦§´¥¨»§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´
Léàì äNòé äëk äøîàå äúðòå åéðôa ä÷øéå Bìâø©§½§¨«§¨−§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´¨¦½

:åéçà úéa-úà äðáé-àì øLà£¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«
i"yx£ÂÈ�Ùa ‰˜¯ÈÂ∑(קו קרקעעל(יבמות ÈŒ‡Ï·�‰.ּגּבי ¯L‡∑:ּכתיב ּדלא וייּבם, יחזר ׁשּלא ׁשחלץ, למי מּכאן ¿»¿»¿»»ְֵַַַַ¬∆…ƒ¿∆ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

יבנה לא ׁשּוב ּבנה, ׁשּלא וּכיון יבנה", לא "אׁשר אּלא: ּבנה', לא .'אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֹ

(é)ñ :ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå§¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬©¨«©
i"yx£'B‚Â BÓL ‡¯˜�Â∑(שם)'הּנעל 'חלּוץ לֹומר: ׁשם העֹומדים ּכל על .מצוה ¿ƒ¿»¿¿ְְֲִִַַַַַָָָָ

(àé)úLà äáø÷å åéçàå Léà åcçé íéLðà eöpé-ék¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤
dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä̈«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈

:åéLáîa ä÷éæçäå§¤«¡¦−¨¦§ª¨«
i"yx£ÌÈL�‡ eˆpÈŒÈk∑(ספרי),מּכֹות לידי לבא מּצּותסֹופן ידי מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מּכהּו", "מּיד ׁשּנאמר: .ּכמֹו ƒƒ»¬»ƒְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

(áé)ðéò ñBçú àì dtk-úà äúv÷åñ :E §©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ¨−¥¤«
i"yx£dtkŒ˙‡ ‰˙v˜Â∑ּכאן נאמר מּמׁש? ידּה אּלא אינֹו אֹו והּמתּבּיׁש, הּמבּיׁש לפי הּכל ּבׁשּתֹו, ּדמי ממֹון, ¿«…»∆«»ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ממֹון ּכאן אף ממֹון, ּלהּלן מה תחֹוס", "לא זֹוממין ּבעדים להּלן ונאמר תחֹוס", ."לא ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(âé):äpè÷e äìBãb ïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨¨®¤§−̈§©¨«
i"yx£Ô·‡Â Ô·‡∑מׁשקלֹות.‰pË˜e ‰ÏB„b∑(ספרי)ּכׁשּמכחׁשת ּבגדֹולהּגדֹולה נֹוטל יהא ׁשּלא הּקטּנה, את ∆∆»»∆ְִָ¿»¿«»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּבקטּנה .ּומחזיר ְֲִִַַָ

(ãé):äpè÷e äìBãb äôéàå äôéà Eúéáa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´§¥¨®§−̈§©¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑,ּכן עׂשית ּכלּוםאם ל יהיה .לא …ƒ¿∆¿ְְְִִִֵֶָָֹ

(åè)÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé ÷ãöå äîìL ïáà¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤
éîé eëéøàé ïòîì Cl-äéäéýåýé-øLà äîãàä ìò E ¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬
éäìà:Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£ClŒ‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡∑,ּכן עׂשית הרּבהאם ל .יהיה ∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»ְְְִִִֵֵֶַָָ

(æè)éäìà ýåýé úáòBú ékäNò ìk älà äNò-ìk E ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥
ô :ìåò̈«¤

Ìe˜ÈÂח dnÚ ÔeÏÏÓÈÂ dz¯˜ È·Ò dÏ Ôe¯˜ÈÂ¿ƒ¿≈»≈«¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ
:daÒÓÏ (‡�Ú¯) ‡�Ú¯ ‡Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«»¿≈»»≈»¿ƒ¿«

È¯L˙Âט ‡i·Ò Ì„˜Ï d˙ÂÏ dzÓ·È ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»≈»√»»«»¿«¿≈
·˙˙Â È‰Bt�‡a ˜B¯˙Â dÏ‚¯ ÏÚÓ d�ÈÒ≈≈≈««¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»≈
˙È È�·È ‡Ï Èc ¯·‚Ï „·Ú˙È ÔÈ„k ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ»ƒ¿≈»

:È‰eÁ‡„ ‡˙Èa≈»«¬ƒ

ÈÒ�‡:י È¯L ˙Èa Ï‡¯NÈa dÓL È¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈¿≈¿ƒ¿»≈≈¿ƒ≈»

È‰eÁ‡Âיא ¯·b ‡„Ák ÔÈ¯·b Ôeˆ�È È¯‡¬≈ƒ¿À¿ƒ«¬»¿««¬ƒ
„iÓ dÏÚa ˙È ‡·ÊLÏ „Á ˙z‡ ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ««¿≈»»»«¬«ƒ«
:d˙z‰a ˙È·a Û˜˙˙Â d„È ËLB˙Â È‰eÁÓ»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈¿≈«¿¿≈

C�ÈÚ:יב ÒeÁ˙ ‡Ï d„È ˙È ıe˜˙e¿»¿«»¿≈»

¯a˙‡יג Ï˜˙Óe Ï˜˙Ó CÒÈÎa CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿ƒ»«¿««¿««¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

¯a˙‡יד ‡ÏÈÎÓe ‡ÏÈÎÓ C˙È·a CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»«¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

ÔÏÈÎÓטו CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL ÔÈÏ˜˙Ó«¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

‡ÔÈlטז „·Ú Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»√»¿»¡»»»»≈ƒ≈
:¯˜L „·Ú Ïk…»≈¿«



vzÎik`סד zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy

(æé)íëúàöa Cøca ÷ìîò Eì äNò-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬
:íéøönî¦¦§¨«¦

i"yx£EÏ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑:ׁשּנאמר האֹויב, מּגרּוי ּדֹואג הוי ּובמׁשקלֹות, ּבמּדֹות ׁשּקרּת יא)אם "מאזני(משלי »≈¬∆»»¿ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
קלֹון וּיבא זדֹון "ּבא ּבתריּה: ּוכתיב ה'", ּתֹועבת ."מרמה ְְְֲִִֵַַַָָָָָֹ

(çé)éøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷ øLàE £¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½
éò äzàå:íéäìà àøé àìå òâéå ó §©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«

i"yx£C¯ca E¯˜ ¯L‡∑מקר אחר:לׁשֹון ּדבר זכֹור. ּבמׁשּכב מטּמאן ׁשהיה וטמאה. קרי לׁשֹון אחר: ּדבר ה. ¬∆»¿«∆∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ
מקֹום והראה והתחיל זה ּובא ּבכם, להּלחם יראים האּומֹות ּכל ׁשהיּו ,מרתיחת והפׁשיר צּננ וחם, קר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹלׁשֹון
אף לתֹוכּה, וירד קפץ אחד, ּבלּיעל ּבן ּבא ּבתֹוכּה, לירד יכֹולה ּברּיה ּכל ׁשאין רֹותחת, לאמּבטי מׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלאחרים.

אחרים ּבפני אֹותּה הקרה ׁשּנכוה, ּפי Ea.על ·pÊÈÂ∑מעלה ּכלּפי וזֹורק מילֹות חֹות זנב: ÌÈÏLÁp‰ŒÏk.מּכת ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ«¿«≈¿ְְְִֵֵֵַַַַָָָ»«∆¡»ƒ
EÈ¯Á‡∑ּפֹולטן הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ּכח Ú‚ÈÂ.חסרי ÛÈÚ ‰z‡Â∑:ּדכתיב ּבּצמא, יז)עיף "וּיצמא(שמות «¬∆ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«»»≈¿»≈«ְְִִִֵַַָָָָ

עמלק" "וּיבא אחריו: ּוכתיב למים", העם È¯‡.ּבּדרÚ‚ÈÂ∑.ׁשם ‡ÏÂ∑עמלק.ÌÈ‰Ï‡∑ל .מּלהרע ְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹ¿»≈«ֶֶַ¿…»≈ֲֵָ¡…ƒְְִַָ

(èé)éäìà ýåýé çéðäa äéäåE|éáéà-ìkî EìE §¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹
éäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqîäìçð Eì ïúð E ¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ

íéîMä úçzî ÷ìîò (øëæ) øëæ-úà äçîz dzLøì§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©©¨¨®¦
:çkLz àì−Ÿ¦§¨«

i"yx£˜ÏÓÚ ¯ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz∑עמלק ׁשם יהא ׁשּלא ׂשה, ועד מּׁשֹור יֹונק, ועד מעֹולל אּׁשה, ועד מאיׁש ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
היתה: עמלק מּׁשל זֹו ּבהמה לֹומר: הּבהמה, על אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָנזּכר

סימן. על"י פסוקים, תצאק"י פרשת חסלת

Á¯‡a‡יז ˜ÏÓÚ CÏ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¬≈¿ƒ»ƒ¬«»¬»≈¿»¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

„‰BÂיח Ïk Ca ÏË˜Â ‡Á¯‡a CÚ¯Ú Ècƒ»¿»¿»¿»¿»≈»»«¬
‡ÏÂ È‡Ïe È‰ÏLÓ z‡Â C¯˙a ÔÈ¯Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ«¿»¿«¿¿«¿≈¿≈¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏÁ„»≈ƒ√»¿»

ÈÏÚaיט ÏkÓ CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÁÈ�È „k È‰ÈÂƒ≈«¿ƒ«¿»¡»»»ƒ»«¬≈
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ¯BÁÒ ¯BÁqÓ C··„¿»»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»¡»»
‡�¯Îec ˙È ÈÁÓz d˙¯ÈÓÏ ‡�ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»¿≈¿«ƒ¿≈»¿»»
Ù Ù Ù :ÈL�zz ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„«¬»≈ƒ¿¿«»»ƒƒ¿≈

àöú éë úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìáò÷ 'îò ïî÷ì äñôãð

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ (ÊÈ)ּכבר »≈¬∆»»¿¬»≈ְָ

ׁשּדרׁשּו הּמדרׁש ט) כד (לעיל ְְְְִִִֶַַָָהזּכרּתי

,ּבלּב יכֹול ג), א פרשה (בחקותי ּבספרא ְְְְִִָָבֹו

אֹומר ÁkLzּכׁשהּוא ‡Ïהּלב ׁשכחת הרי ְֵֶ…ƒ¿»ְֲִֵֵַַ

מקּים אני מה הא ׁשֹונהׁשּתהBÎÊ¯אמּורה, א ְֲֲִֵַַָָ»ְֵֶֶ

קסו), (תצא ּבספרי וכן .ּבפי¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ ְְְְִִִֵ»≈¬∆

,˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ.ּבּפה,ÁkLz ‡Ï:ּבּלב »»¿¬»≈ֶַ…ƒ¿»ֵַ

‡ÏÂאם ּבּפה, הּזֹו הּזכירה היא מה ידעּתי ¿…ְְִִִִֶַַַַָָָ

ונמצינּו ּבּצּבּור, עמלק ּפרׁשת ׁשּנקרא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאמר

ּבּׁשנּיה הּתֹורה מן ËÎ.)למדין ‰ÏÈ‚Ó) ¯BÎÊ, ְְִִִֵַַָָ»

הּתֹורה: מן מגּלה למקרא סמ ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָויהיה

ÔBÎp‰Âמה תׁשּכח ׁשּלא לֹומר ׁשהּוא ּבעיני ¿«»ְְִֵֶֶַַַָֹ

את ׁשּנמחה עד עמלק לנּו ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּׁשעׂשה

לבנינּו זה ּונסּפר הּׁשמים, מּתחת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָׁשמֹו

הרׁשע, לנּו עׂשה ּכ להם לֹומר ְֵֶַָָָָָָָָּולדֹורֹותינּו

ּבמעׂשה וכן ׁשמֹו. את למחֹות נצטּוינּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָּולכ

ּבֹו ּולסּפר לבנינּו להֹודיעֹו נצטּוינּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָמרים

להסּתירֹו ּגם ראּוי ׁשהיה ּפי על ואף ְְְִִֶַַַַַָָָלּדֹורֹות,

צּוה אבל צּדיקים, ׁשל ּבגנּותן לדּבר ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּלא

אזהרת ׁשּתהא ּכדי ּולגּלֹותֹו להֹודיעֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָהּכתּוב

חטא ׁשהּוא מּפני ּבפיהם, ׂשּומה הרע ְְְִִֵֵֶֶָָָָלׁשֹון

נכׁשלים אדם ּובני רּבֹות רעֹות וגֹורם ְְְִִֵֵַָָָָָּגדֹול,

והּכל קסה.) (ב"ב ׁשאמרּו ּכמֹו ּתמיד, ְְְִֶַָָֹּבֹו

הרע: לׁשֹון ֲַַָָָּבאבק



סה

לשבוע פרשת כי תצא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ח' אלול
מפרק מד

עד סוף פרק מח 
ופרקים כב-כד

יום רביעי - י"א אלול
מפרק ס

עד סוף פרק סה
ופרקים לא-לג

יום שני - ט' אלול
מפרק מט

עד סוף פרק נד
ופרקים כה-כז

יום חמישי - י"ב אלול
מפרק סו

עד סוף פרק סח
ופרקים לד-לו

יום שלישי - י' אלול
מפרק נה

עד סוף פרק נט
ופרקים כח-ל

יום שישי - י"ג אלול
מפרק סט

עד סוף פרק עא
ופרקים לז-לט

שבת קודש - י"ד אלול
פרק כ 

מפרק עב עד סוף פרק עו ופרקים מ-מב

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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,"ïåà éìòt ìk eãøtúé"¦§¨§¨Ÿ£¥¨¤
ïî øáòé äàîhä çeøå§©©ª§¨©£Ÿ¦

õøàä56BëBzî øøaúiLk , ¨¨¤§¤¦§¨¥¦
.eäiçîä áBhä úðéça- §¦©©©§©¥
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ezeige eneiw lk ixdy ,rxl

.aehdn wx `a rxd ly
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íãàäL øác ìò àlà¤¨©¨¨¤¨¨¨
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היום יום . . . עד

ה'תש"גח אלוליום רביעי

חומש: תצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. כב־כד.

תניא: ובירור . . . קיח במצרף וכור.

ִנים.  ֲאֵסיַפת ָהַרּבָ ֶפֶטְרּבּוְרג ּבַ ַנת תר"ג ּבְ ׁשְ ְזכּוָתם ִהְצִליַח ּבִ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ ֹלׁשָ ַמח ֶצֶדק" ָמָנה ׁשְ ַה"ּצֶ
ְך  ֶמׁשֶ ֵקן ּבְ נּו ַהּזָ י ַרּבֵ ְדרּוׁשֵ ר ָטַרח ְוָיַגע ּבִ עֹות, ֲאׁשֶ ִים ֶאֶלף ַהּשָׁ ּתַ ים ּוׁשְ ֹלׁשִ ְוֶאָחד ֵמֶהם הּוא ְזכּות ׁשְ
ֵקן,  נּו ַהּזָ י ַרּבֵ רּוׁשֵ עּור ְמֻיָחד ִלְלֹמד ּדְ ַנת תקס"ד ָקַבע לֹו ׁשִ ׁשְ ִנים תקס"ד־תקצ"ד )ּבִ ים ַהּשָׁ ֹלׁשִ ׁשְ

ָסָתם(. ַהְדּפָ ק ּבְ ַנת תקצ"ד ִהְתִחילּו ְלִהְתַעּסֵ ׁשְ ּבִ

ה'תש"גט אלוליום חמישי

חומש: תצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. כה־כז.

תניא: הנה מודעת . . . 236 פעמים וכו'.

ה  ִעְנָין ְקׁשֵ ַעת ּבְ ַהֲעָמַקת ַהּדַ ַיַחס ְלִהְתּבֹוְננּות ּבְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר – ּבְ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ים ְוכּו'  ִדיֵני ָנׁשִ ִכי טֹוב, ּוְרָאָיה ִמן ַהּתֹוָרה ּבְ יִגים ּבְ ָגה: ִאם ָהִעְנָין נֹוֵגַע, ֲאַזי ְמִביִנים ּוַמּשִׂ ַהַהּשָׂ
ָלה  ּכָ ֲעֵלי ַהׂשְ ם ֵהם ּבַ ּלָ ּכֻ אֹוִנים ׁשֶ ִאים ְוָאמֹוָרִאים ְוַהּגְ ּנָ ֶזה ּתַ ִרים ּבָ כֹולֹות ִלְטֹען, ּוְמַדּבְ ּיְ ְוַטֲענֹוֵתיֶהן ׁשֶ
ֶעֶרְך ִלְטֹען ְטָענֹות ֵאּלּו. ֲאָבל ָהֱאֶמת הּוא,  ה ֵאיָנּה ּבְ ֻמְפָלָגה, ְוַהּתֹוָרה ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַוֲהֹלא ָהִאּשָׁ

ְכִלִיים ֲעמּוִקים. ַעת ַמְמִציִאים ׂשִ י ַהּדַ ם ֲחלּוׁשֵ ה ּגַ ר ָהִעְנָין נֹוֵגַע, ִהּנֵ ַכֲאׁשֶ ּדְ

ה'תש"גי אלוליום שישי

חומש: תצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. כח־ל.

תניא: וז"ש והי' . . . כל חטאתם.

גדולי זקני חסידי רבינו הזקן היו אומרים, אשר "יחידות" פירושו: קלָאר, ָאּפגעשטעלט, 
פאראיינציגט. - מקור ג' פירושים אלו הוא בדרז"ל: שקלים פ"ו מ"ב, יבמות ס"ב. א, 

בראשית רבה פ"ך - 
זאת אומרת כי ענין היחידות הוא לברר את מצבו, ולקבוע אופן עבודתו בסור מרע 
ולקרב את המדות הטובות, ולהתקשר בהתאחדות גמורה ולמסור עצמו, איבערגעבען זיך 

מיט אלע  רצונות.

רּור, ְקִביָעה, ִאחּוד. –  רּוׁשֹו: ּבֵ ר "ְיִחידּות" ּפֵ ֵקן ָהיּו אֹוְמִרים, ֲאׁשֶ נּו ַהּזָ דֹוֵלי ִזְקֵני ֲחִסיֵדי ַרּבֵ ּגְ
ָנה ב', ְיָבמֹות  ֶרק ו' ִמׁשְ ָקִלים ּפֶ ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ׁשְ ים ֵאּלּו הּוא ּבְ רּוׁשִ ְמקֹור ג' ּפֵ

ה כ' – ה ָפָרׁשָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ ס"ב. א, ּבְ
"סּור ֵמָרע" ּוְלָקֵרב  בֹו, ְוִלְקּבַֹע ֹאֶפן ֲעבֹוָדתֹו ּבְ ִחידּות הּוא ְלָבֵרר ֶאת ַמּצָ י ִעְנַין ַהּיְ ֹזאת אֹוֶמֶרת, ּכִ

ל ָהְרצֹונֹות. ר ִעם ּכָ מּוָרה ְוִלְמֹסר ַעְצמֹו, ְלִהְתַמּסֵ ִהְתַאֲחדּות ּגְ ר ּבְ ּדֹות ַהּטֹובֹות, ּוְלִהְתַקּשֵׁ ֶאת ַהּמִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



עה היום יום . . . 

ה'תש"גיא אלולשבת

חומש: תצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה. לא־לג.

תניא: יג. מה רב . . . בסוכה וגו'.

ש"פ תצא תר"ג בשולחן קדוש היום הואיל הצ"צ לאמר: עוה"ז הוא עלמא דשיקרא, 
לכן הנה גם בהטוב מעורב פסולת, וצריך בירור בדרך מלמטה למעלה ובדרך מלמעלה 
למטה. העוה"ב הוא עלמא דקשוט  - הנה גם הדברים בדברי תורה המדברים בענינים 
הנראים לחסרון, הרי כמו שלומדים אותם בגן עדן הם מעלה. - והתחיל לנגן, והראה 
בידו הקדושה לאות כי ינגנו אתו. בני הצ"צ התחילו לנגן ואחריהם ענו כל החסידים 
בקול שיר שהלהיב הלבבות. - כשגמר לנגן אמר הצ"צ: בעלמא דין איז דער טייטש פון 
דעם מאמר )סנהדרין צט. ב( הלומד תורה לפרקים אז ער לערענט תורה צייטענווייז. אין 
ג"ע טייטשט מען דעם מאמר אז ער לערענט תורה און די תורה נעהמט איהם פאנאדער, 

די דברי תורה דערנעמען איהם.

ה הּוא  ַהּזֶ ַמח ֶצֶדק" ֹלאַמר: עֹוָלם  ַה"ּצֶ ַהּיֹום הֹוִאיל  ִקּדּוׁש  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ ֵצא תר"ג,  ּתֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ
ה  ַמּטָ ִמּלְ ֶדֶרְך  ּבְ רּור  ּבֵ ְוָצִריְך  ֹסֶלת,  ּפְ ַהּטֹוב ְמֹעָרב  ּבְ ם  ּגַ ה  ִהּנֵ ֶקר[, ָלֵכן  ַהּשֶׁ ְקָרא ]=עֹוָלם  ׁשִ ּדְ ָעְלָמא 
ָבִרים  ם ַהּדְ ה ּגַ ְקׁשֹוט ]=עֹוָלם ָהֱאֶמת[ – ִהּנֵ א הּוא ָעְלָמא ּדִ ה. ָהעֹוָלם ַהּבָ ַמְעָלה ְלַמּטָ ְלַמְעָלה ּוְבֶדֶרְך ִמּלְ
ַגן ֵעֶדן ֵהם ַמֲעָלה.  ּלֹוְמִדים אֹוָתם ּבְ מֹו ׁשֶ רֹון, ֲהֵרי ּכְ ְרִאים ְלִחּסָ ִעְנָיִנים ַהּנִ ִרים ּבְ ִדְבֵרי ּתֹוָרה ַהְמַדּבְ ּבְ
ן,  ַמח ֶצֶדק" ִהְתִחילּו ְלַנּגֵ ֵני ַה"ּצֶ נּו ִאּתֹו. ּבְ י ְיַנּגְ ה ְלאֹות ּכִ דֹוׁשָ ָידֹו ַהּקְ ן, ְוֶהְרָאה ּבְ – ְוִהְתִחיל ְלַנּגֵ
ַמח ֶצֶדק":  ן ָאַמר ַה"ּצֶ ַמר ְלַנּגֵ ּגָ ׁשֶ ָבבֹות. – ּכְ ִהְלִהיב ַהּלְ יר ׁשֶ קֹול ׁשִ ל ַהֲחִסיִדים ּבְ ְוַאֲחֵריֶהם ָענּו ּכָ
הּוא  ֲאָמר )ַסְנֶהְדִרין צט, ב( "ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְפָרִקים" – ׁשֶ ל ַהּמַ רּוׁשֹו ׁשֶ ה[ ּפֵ עֹוָלם ַהּזֶ ין ]=ּבָ ָעְלָמא ּדֵ ּבְ
הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה ְוַהּתֹוָרה "ְמָפֶרֶקת" אֹותֹו  ֲאָמר – ׁשֶ ים ֶאת ַהּמַ ַגן ֵעֶדן ְמָפְרׁשִ ים; ּבְ לֹוֵמד ּתֹוָרה ְלִעּתִ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה "ּתֹוְפִסים" אֹותֹו. ִלְפָרִקים, ּדִ

ה'תש"גיב אלוליום ראשון

חומש: תבוא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח. לד־לו.

תניא: יד. לעורר . . . 240 מעלה.

"ּב[  י ]ָהַרׁשַ ימּו, תער"ב" ִהְתִחיל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם "ּבְ ׁשֵ דּוַע ּבְ דֹול, ַהּיָ ְך ַהּגָ ֶהְמׁשֵ
רֹוְסטֹוב,  ָרא תרע"ו ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ מֹו ׁשַ ְליּוּבַאִוויְטׁש, ְוִסּיְ בּועֹות תער"ב ּבִ ַחג ַהּשָׁ ְלָאְמרֹו יֹום א' ּדְ

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם". ּובֹו קמ"ד ַמֲאָמִרים. ְתִחיל "ַוה' ָאָמר ַהְמַכּסֶ ַמֲאָמר ַהּמַ ּבְ
ּלֹא ֲאָמרֹו, ְוֹלא ֶנֱחַלק ְלַמֲאָמִרים. ִני ׁשֶ תּוִבים ֵחֶלק ׁשֵ ּכְ ְוֵיׁש ּבַ

ה'תש"גיג אלוליום שני

חומש: תבוא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא. לז־לט.

תניא: ובכל שנה . . . וד"ל.

החסיד ר' הענדיל סיפר: ידוע הי' לכל החסידים, אשר ביחידות הראשונה היתה העברת 
הערלה, ווָאס ניט ווָאס, פון ערלת הלב איז מען גלייך פטור געווָארען.

ְיִחידּות ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ַהֲעָבַרת  ּבַ ר  ר: ָידּוַע ָהָיה ְלָכל ַהֲחִסיִדים, ֲאׁשֶ ֶהָחִסיד ר' הֶעְנִדיל ִסּפֵ
ד. ב ִנְפְטרּו ִמּיָ ּלֹא ִיְהֶיה – ֵמָעְרַלת ַהּלֵ ָהָעְרָלה. ַמה ּשֶׁ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . עו

ה'תש"גיד אלוליום שלישי

חומש: תבוא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו. מ־מב.

תניא: טו. להבין . . . קכא הכלולה מהן.

ֵני  נּוָפה ַעד ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, ֹלא ִמּפְ ְלֶחֶמת ּתְ ֵזר ִמּמִ "ּב[: ְלִהּנָ י ]ָהַרׁשַ ֵמהֹוָראֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
יׁש ַאְך ְוַרק  ל ּכֹחֹוֵתינּו ָעֵלינּו ְלַהְקּדִ ֶאת ּכָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ֵני ֹמֶרְך ֵלב, ֶאּלָ ַח אֹו ִמּפְ ה ְלַנּצֵ ּמֶ ֵאין ָלנּו ּבַ ׁשֶ
ַנְפׁשֹוֵתינּו  ֶאת  ִלְמֹסר  ָעֵלינּו  ֶזה  ְוַעל  ּוְבָטֳהָרה.  ה  ְקֻדּשָׁ ּבִ ְצֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ְנָין  ּבִ ְנָיֵנינּו,  ּבִ ְלִחּזּוק 

ֹכַח. ֹפַעל ְוֹלא ַרק ּבְ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ּבְ ּבִ

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב אלול ח' ראשון יום בקונמות מעילה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰?ãöék .íéøãða äìéòî Lé¥§¦¨¦§¨¦¥©

ét ìò óà ,ìòî Z dìëàå ,Lc÷ä Bà ïaø÷ éìò Bæ økk :øîBàä̈¥¦¨¨©¨§¨¤§¥©£¨¨¨©©©¦

.íéøçàì úøzî àéäL¤¦ª¤¤©£¥¦

שאסור מדבר שהנהנה ברמב"ם נפסק וכן בגמרא, הוא כך

בקונמות". מעילה "יש כי מעל, - בקונם עליו

ואסור לקדשים קשור שאינו רגיל נדר הוא קונם לתמוה: ויש

למעילה בתורה מקור הובא לא גם ובגמרא יחל', 'בל משום

כאן אין האם מסברא, קרבן חיוב לחדש ניתן וכיצד בקונמות,

בעזרה? חולין הבאת

למלך' ה"ט)וה'משנה פ"ד מעילה במעילה(הל' האם חוקר

בקונמות מעילה של שהחידוש או לאו איסור גם יש בקונמות

הדברים, את פירט לא שהרמב"ם ומאחר קרבן, לעניין רק הוא

כן ואם יחל', 'בל איסור אלא מעילה כאן שאין קצת נראה

איסור? ללא מעילות אשם חיוב יש כיצד השאלה גוברת

נימוטין: יהושע ר' החסיד הגאון וביאר

של חפץ זה אין כי דמעילה, לאו איסור כאן אין אמנם

תורה שאמרה כיון כי מעילה. איסור כאן יש ואעפ"כ הקדש,

באמרו הרי דיבורו, באמצעות מותר דבר לאסור יכול שהאדם

את כך על להחיל הכוח לו יש 'קרבן' או 'קונם' מסוים דבר על

לקדשים חולין להפוך שביכולתו וכשם בקרבן. שיש האיסור כל

האדם יכול כך מעילה, בו יש קודש הדבר ומשנעשה בדיבורו,

מעילה, איסור כולל לקדשים, דומים גדרים דבר על להחיל

גבוה. ושל קדוש להיות יהפוך שהדבר מבלי

עובר אינו אכן עצמו, על שאסר (למשל) מכיכר האוכל ולכן,

של לאמתו אבל דברו", יחל "לא על אלא מעילה של לאו על

לאו אותו זהו ורמב"םדבר יז, סנהדרין ה"ב)(ראה פ"א אדםמעילה ואילו ,

"לא על עבר לא העולם, כל על אסר שחברו מכיכר שאכל אחר

ולא מעילה מדין חייב אבל דבר, נדר לא הוא שהרי דברו", יחל

והתפיס החיל שחברו האיסור מצד אלא מעילה, של הלאו מפני

הככר. על

(123 'nr ,iaxd zpyna gprt zptv)

ה'תשע"ב אלול ט' שני יום עבירה לדבר שליחות

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰çéìL ïéà dlk äøBzä ìëa§¨©¨ª¨¥¨¦©

.dcáì äìéòîa àlà ,äøáò øáãì¦§©£¥¨¤¨¦§¦¨§©¨

לתמוה: יש ולכאורה

נוספים: דינים בשני עבירה לדבר שליחות מצינו הרי

– אצלו שנמצא בפיקדון יד לשלוח לשלוחו (אמר יד בשליחות

או לטבוח לשלוחו שאמר (גנב ומכירה ובטביחה המשלח) חייב

כתב למה כן ואם וה') ד' בתשלומי הגנב חייב – למכור

לבדה"? במעילה אלא עבירה לדבר שליח "אין הרמב"ם

המהרי"ט רצב)ומבאר סי' בקצוה"ח הובא רפ"ב, :(קידושין

מדין אלא שליחות מדין אינו יד בשליחות המשלח חיוב

ryetבין עצמו ע"י שפשע בין השומר את הכתוב "שחייב

פשע", דבר כל "על מהפסוק נלמד והדין אחרים", ע"י שפשע

וגם לפשיעה, נחשב לשלוחו) השומר (של דיבור שאפילו לרבות

שהמשלח מפני אלא שליחות מדין אינו החיוב ומכירה בטביחה

dpdpהוא החיוב במעילה שרק ונמצא המכירה, או מהטביחה

המשלח. על חל והחיוב כמותו אדם של ששלוחו שליחות, מדין

שמח' ה"ו)וב'אור פ"ג גניבה אחר:(הל' באופן ביאר

דין חיובא': 'בר אינו השליח ומכירה וטביחה יד בשליחות

שהבעלים בשומר דווקא נאמר גזילה) מדין (השונה יד שליחות

שליחות בתורת אינו השומר שאינו השליח אבל אצלו הפקידו

הם וה' ד' תשלומי – ומכירה בטביחה המשלח; חייב ולכן יד

תשלומיapbעל בתורת אינו גנב שלא השליח אבל ומכר, שטבח

המשלח. חייב ולכן וה', ד'

פי על ואף חיובא' 'בר הוא השליח גם הרי במעילה ואילו

אחר, בשליחות מעל כאשר ממנוdriwtdכן החיוב את התורה

במעילה. אלא אינו וזה המשלח אל

ה'תשע"ב אלול י' שלישי יום לפסח קודם התמיד קרבן

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰Z çñtä úèéçL§¦©©¤©

BúBà ïéèçBL ïéàå .ìeñt Z úBöç íã÷ BèçL íàå ;úBöç øçà©©£§¦§¨Ÿ¤£¨§¥£¦

.íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçà àlà¤¨©©¨¦¤¥¨©§©¦

'בערב' בו שנאמר דבר "יאוחר בגמרא: אמרו הדבר בטעם

הערבים' 'בין אלא 'בערב' בו נאמר שלא לדבר הערבים' ו'בין

א)בלבד" נט, בו(פסחים שנאמר הפסח, שיאוחר הוא "דין כלומר, .

כל אותו 'ושחטו בערב' הפסח את 'תזבח הערבים ובין בערב

'את אלא בו נאמר שלא לתמיד הערבים' בין ישראל עדת קהל

הערבים'" בין תעשה השני .(רש"י)הכבש

בגלל היא פסח לקרבן התמיד קרבן שקדימת מכך משמע

ולהקדים הערבים'", ובין 'בערב בו שנאמר "דבר לאחר שיש

אם אך בלבד". הערבים בין אלא בערב בו נאמר שלא "דבר

היה פסח בקרבן שגם (כלומר לשון אותו בשניהם נאמר היה

נאמרים היו התמיד בקרבן שגם או בלבד' הערבים 'בין נאמר

קודם היה לא התמיד אכן הערבים') ו'בין 'ערב', הכתובים שני

לפסח.

קודם" תדיר – תדיר ושאינו "תדיר הרי התוספות: ושואלים

ו'בין ('בערב', הכתובים שלולא הגמרא מדברי עולה איך כן ואם

לתמיד? קודם היה פסח הערבים')

מהכפל המיוחד הלימוד ללא אבל תדיר התמיד אכן ועונים:

לתמיד קודם שהפסח לומר מקום היה הערבים' ו'בין 'בערב' של

השלם'. 'עליה משום

כלומר:

עליה והקטיר העולה, התמיד] על =] עליה "וערך מהפסוק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc - zekxa(iying meil)

okénð àëä,'eppiad' zlitza o`k mb -ïe÷z àì éðîz ,ïe÷z òáL ¨¨©¦§©¨©§¥Ÿ¨
dz`' xnel oi` okle ,zekxa dpeny `le zekxa ray epwiz minkg -

.dnvr ipta dkxak 'epzppeg
:l`eny ixac lr ztqep `iyew dywn `xhef xné÷úîøî dì ó ©§¦¨©

ììëî dììëðå ,àøèeæxn`pe ,dkxad jeza dze` lelkpe -eððéáä' §¨§¦§§¨¦§¨£¦¥
,'ìBçì Lã÷ ïéa ìécánä eðéäìà 'ädze` llek `edy jxck ¡Ÿ¥©©§¦¥Ÿ¤§

:`xnbd dwiqn .'zrcd opeg' zkxaaàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
:minybd zenia 'eppiad' zlitz oic z` zx`an `xnbdáø øîà̈©©

ðMä ìk ,ééaà øa éáéaíãà ìltúî dlek äzlitzõeç ,'eððéáä' ¥¨©©©¥¨©¨¨¨¦§©¥¨¨£¦¥
éøvL éðtî ,íéîLbä úBîéîäìàL øîBì C'xhne lh oze' - ¦©§¨¦¦§¥¤¨¦©§¥¨

úkøáajxan,íéðMä,mipyd zkxa oi` 'eppiad' zlitzay iptne §¦§©©¨¦
.minybd lr da le`yl leki epi`

:iia` xa iaia ax ixac lr dywn `xhef xné÷úî,àøèeæ øî dì ó ©§¦¨©§¨
ììëî dììëðåxn`pe ,'eppiad' zlitz jeza dze` lelkpe -eððMãå' §¦§§¨¦§¨§©§¥

.'øèîe ìè ïúå Eöøà úBàðazl`y owzp m` :`xnbd zvxzn ¦§©§¤§¥©¨¨
'eppiad' jeza minybéãeøhàì éúà.ezlitza zerhl `eai - ¨¥§¦§¥

:`xnbd dywnéëä éàm` zerhl e`eaiy yeygl yi ok` m` - ¦¨¦
,'eppiad' zlitza ztqep dywa owzpéúà énð 'úòcä ïðBç'a äìcáä©§¨¨§¥©¨©©¦¨¥

éãeøhàìopeg' oirny dxkfdd jeza 'eppiad'a dlcad epwzi m` - §¦§¥
oi`y `xnbd dvxiz `l lirl recne .zerhl e`eai mb ,'zrcd
`ny yeygl yiy meyn 'eppiad' jeza 'epzppeg dz`' z` lelkl
:`xnbd zayiin .`iyewa l`eny ixac z` dgipde ,ezlitza drhi

íúä ,éøîà,dlcad iablãéøhî àì àúBìö úlçúa àéúàc ïåék ¨§¦¨¨¥¨§¨§¨¦§¦©§¨Ÿ¦§¦
oia licand epidl` 'd eppiad'] dlitzd zligza d`ae li`ed -
zligza ezrc oiekn mc`y iptn ,drhiy yyg oi` ,['legl ycew
dz`' z` millek `l recn dyw okle ,dzirvn`an xzei dlitzd

la` ,'eppiad' zlitz zligza 'epzppegàëä,minyb zl`y iabl ¨¨
ãéøhî àúBìö òöîàa àéúàc ïåékrvn`a d`ae li`ed - ¥¨§¨§¨§¤§©§¨¦§¦

`ny yyg yi ,['dkxal xhne lh oze jvx` ze`pa eppyce'] dlitzd
.'eppiad' zlitz jeza dze` millek `l okle ,drhi

:iia` xa iaia ax ixac lr ztqep `iyew dywn iy` axé÷úîdì ó ©§¦¨
døîéðå ,éMà áø'xhne lh oze' xn`pe -'älôz òîBL'aseqay ©©¦§¥§¨§¥©§¦¨

:df oicl xewn d`ian `xnbd .'eppiad' zlitzíeçðz éaø øîàc§¨©©¦©§
,éqà áø øîày inäòèezlitzaíéîLb úBøeáb øékæä àìå- ¨©©©¦¨¨§Ÿ¦§¦§§¨¦
'mybd cixen'azkxaBúBà ïéøéæçî ,'íéúnä úéiçz'y`xl §§¦©©¥¦©£¦¦

xikfd `le drh m` j` .dlitzdäìàL'xhne lh oze' -úkøáa §¥¨§¦§©
a døîBàì ìBëiL éðtî ,BúBà ïéøéæçî ïéà ,íéðMäzkxaòîBL' ©¨¦¥©£¦¦¦§¥¤¨§§¨§¥©

å .'älôzmiaeh minie zezay i`vena xn` `le drh m`äìcáä- §¦¨§©§¨¨
'epzppeg dz`'azkxaéðtî ,BúBà ïéøéæçî ïéà ,'úòcä ïðBç' §¥©¨©¥©£¦¦¦§¥

ñBkä ìò døîBàì ìBëiLrecn dyw ok m` .dlitzd xg`l oii ly ¤¨§§¨©©
rney' zkxaa minyb le`yl yiy xaeq epi` iia` xa iaia ax
.minybd zenia s` 'eppiad' lltzie ,'eppiad' zlitz seqa 'dlitz

,`xnbd zvxznéðàL äòèzngny ,drhy ina oicd dpey - ¨¨¨¦
owzl oi` dligzkl j` ,'dlitz rney' zkxaa dxne`l leki zerhd

.minyb zl`y da
:iq` ax ixac z` zx`an `xnbdáø øîà íeçðz éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦©§¨©©

äòè ,éqàezlitza,íéúnä úéiçúa íéîLb úBøeáb øékæä àìå ©¦¨¨§Ÿ¦§¦§§¨¦¦§¦©©¥¦
BúBà ïéøéæçîxikfd `le drh .dlitzd y`xlúkøáa äìàL ©£¦¦§¥¨§¦§©

.'älôz òîBL'a døîBàì ìBëiL éðtî ,BúBà ïéøéæçî ïéà ,íéðMä©¨¦¥©£¦¦¦§¥¤¨§§¨§¥©§¦¨
åxikfd `le drh m`,BúBà ïéøéæçî ïéà ,'úòcä ïðBç'a äìcáä §©§¨¨§¥©¨©¥©£¦¦

ñBkä ìò døîBàì ìBëiL éðtî.dlitzd xg`l oii ly ¦§¥¤¨§§¨©©
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyúBøeáb øékæä àìå äòè ¥¦¥¨¨§Ÿ¦§¦§

.BúBà ïéøéæçî ,íéúnä úéiçúa íéîLbxikfd `le drhäìàL §¨¦¦§¦©©¥¦©£¦¦§¥¨
å .BúBà ïéøéæçî ,íéðMä úkøáaxikfd `le drh m`ïðBç'a äìcáä §¦§©©¨¦©£¦¦§©§¨¨§¥

äñBkä ìò døîBàì ìBëiL éðtî ,BúBà ïéøéæçî ïéà 'úòc.oii ly ©¨©¥©£¦¦¦§¥¤¨§§¨©©
,eze` mixifgn ,minyb zl`y xikfd `ly in s`y `ziixaa x`ean

:`xnbd zayiin .eze` mixifgn oi`y xn`y iq` ax lr dyweàìŸ
àä ,àéL÷mixen` ,eze` mixifgny `ziixad ixac -ãéçéa- ©§¨¨§¨¦

e ,zecigia lltznd mc`aàä,eze` mixifgn oi`y iq` ax ixac - ¨
mixen`øeaöa.xeaiva lltzny mc`a - §¦

:`xnbd zl`eyàì àîòè éàî øeaöaoi` xeaivay daiqd dn - §¦©©£¨Ÿ
,eze` mixifgnøeaö çéìMî dòîLc íeMîz` renyl cizry - ¦§¨§¨¦§¦©¦

,ezlitz xfegyk xeaivd gilyn minybd zl`yéàä ,éëä éà- ¦¨¦©
xn`y iq` ax ixac'älôz òîBLa døîBàì ìBëiL éðtî'mpi` ¦§¥¤¨§§¨§¥©§¦¨

`l` ,mrhd df oi` ixdy ,miwiecn'øeaö çéìMî òîBML éðtî'¦§¥¤¥©¦§¦©¦
déì éòaéî:`xnbd zvxzn .xnel el did -éãéàå éãéà àlàdf - ¦¨¥¥¤¨¦¦§¦¦

mixen` iq` ax ixac mbe `ziixad ixac mb xnelk ,dfeàìå ,ãéçéa§¨¦§Ÿ
àä ,àéL÷dxwna mixen` iq` ax ixac -òîBL' íãB÷ øëcàc ©§¨¨§¦§©¤¥©

'älôzoi` okle ,'dlitz rney' zkxal ribdy iptl xkfpy - §¦¨
,my dxne`l lekiy iptn eze` mixifgn
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ה'תשע"ב אלול ח' ראשון יום בקונמות מעילה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰?ãöék .íéøãða äìéòî Lé¥§¦¨¦§¨¦¥©

ét ìò óà ,ìòî Z dìëàå ,Lc÷ä Bà ïaø÷ éìò Bæ økk :øîBàä̈¥¦¨¨©¨§¨¤§¥©£¨¨¨©©©¦

.íéøçàì úøzî àéäL¤¦ª¤¤©£¥¦

שאסור מדבר שהנהנה ברמב"ם נפסק וכן בגמרא, הוא כך

בקונמות". מעילה "יש כי מעל, - בקונם עליו

ואסור לקדשים קשור שאינו רגיל נדר הוא קונם לתמוה: ויש

למעילה בתורה מקור הובא לא גם ובגמרא יחל', 'בל משום

כאן אין האם מסברא, קרבן חיוב לחדש ניתן וכיצד בקונמות,

בעזרה? חולין הבאת

למלך' ה"ט)וה'משנה פ"ד מעילה במעילה(הל' האם חוקר

בקונמות מעילה של שהחידוש או לאו איסור גם יש בקונמות

הדברים, את פירט לא שהרמב"ם ומאחר קרבן, לעניין רק הוא

כן ואם יחל', 'בל איסור אלא מעילה כאן שאין קצת נראה

איסור? ללא מעילות אשם חיוב יש כיצד השאלה גוברת

נימוטין: יהושע ר' החסיד הגאון וביאר

של חפץ זה אין כי דמעילה, לאו איסור כאן אין אמנם

תורה שאמרה כיון כי מעילה. איסור כאן יש ואעפ"כ הקדש,

באמרו הרי דיבורו, באמצעות מותר דבר לאסור יכול שהאדם

את כך על להחיל הכוח לו יש 'קרבן' או 'קונם' מסוים דבר על

לקדשים חולין להפוך שביכולתו וכשם בקרבן. שיש האיסור כל

האדם יכול כך מעילה, בו יש קודש הדבר ומשנעשה בדיבורו,

מעילה, איסור כולל לקדשים, דומים גדרים דבר על להחיל

גבוה. ושל קדוש להיות יהפוך שהדבר מבלי

עובר אינו אכן עצמו, על שאסר (למשל) מכיכר האוכל ולכן,

של לאמתו אבל דברו", יחל "לא על אלא מעילה של לאו על

לאו אותו זהו ורמב"םדבר יז, סנהדרין ה"ב)(ראה פ"א אדםמעילה ואילו ,

"לא על עבר לא העולם, כל על אסר שחברו מכיכר שאכל אחר

ולא מעילה מדין חייב אבל דבר, נדר לא הוא שהרי דברו", יחל

והתפיס החיל שחברו האיסור מצד אלא מעילה, של הלאו מפני

הככר. על

(123 'nr ,iaxd zpyna gprt zptv)

ה'תשע"ב אלול ט' שני יום עבירה לדבר שליחות

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰çéìL ïéà dlk äøBzä ìëa§¨©¨ª¨¥¨¦©

.dcáì äìéòîa àlà ,äøáò øáãì¦§©£¥¨¤¨¦§¦¨§©¨

לתמוה: יש ולכאורה

נוספים: דינים בשני עבירה לדבר שליחות מצינו הרי

– אצלו שנמצא בפיקדון יד לשלוח לשלוחו (אמר יד בשליחות

או לטבוח לשלוחו שאמר (גנב ומכירה ובטביחה המשלח) חייב

כתב למה כן ואם וה') ד' בתשלומי הגנב חייב – למכור

לבדה"? במעילה אלא עבירה לדבר שליח "אין הרמב"ם

המהרי"ט רצב)ומבאר סי' בקצוה"ח הובא רפ"ב, :(קידושין

מדין אלא שליחות מדין אינו יד בשליחות המשלח חיוב

ryetבין עצמו ע"י שפשע בין השומר את הכתוב "שחייב

פשע", דבר כל "על מהפסוק נלמד והדין אחרים", ע"י שפשע

וגם לפשיעה, נחשב לשלוחו) השומר (של דיבור שאפילו לרבות

שהמשלח מפני אלא שליחות מדין אינו החיוב ומכירה בטביחה

dpdpהוא החיוב במעילה שרק ונמצא המכירה, או מהטביחה

המשלח. על חל והחיוב כמותו אדם של ששלוחו שליחות, מדין

שמח' ה"ו)וב'אור פ"ג גניבה אחר:(הל' באופן ביאר

דין חיובא': 'בר אינו השליח ומכירה וטביחה יד בשליחות

שהבעלים בשומר דווקא נאמר גזילה) מדין (השונה יד שליחות

שליחות בתורת אינו השומר שאינו השליח אבל אצלו הפקידו

הם וה' ד' תשלומי – ומכירה בטביחה המשלח; חייב ולכן יד

תשלומיapbעל בתורת אינו גנב שלא השליח אבל ומכר, שטבח

המשלח. חייב ולכן וה', ד'

פי על ואף חיובא' 'בר הוא השליח גם הרי במעילה ואילו

אחר, בשליחות מעל כאשר ממנוdriwtdכן החיוב את התורה

במעילה. אלא אינו וזה המשלח אל

ה'תשע"ב אלול י' שלישי יום לפסח קודם התמיד קרבן

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰Z çñtä úèéçL§¦©©¤©

BúBà ïéèçBL ïéàå .ìeñt Z úBöç íã÷ BèçL íàå ;úBöç øçà©©£§¦§¨Ÿ¤£¨§¥£¦

.íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçà àlà¤¨©©¨¦¤¥¨©§©¦

'בערב' בו שנאמר דבר "יאוחר בגמרא: אמרו הדבר בטעם

הערבים' 'בין אלא 'בערב' בו נאמר שלא לדבר הערבים' ו'בין

א)בלבד" נט, בו(פסחים שנאמר הפסח, שיאוחר הוא "דין כלומר, .

כל אותו 'ושחטו בערב' הפסח את 'תזבח הערבים ובין בערב

'את אלא בו נאמר שלא לתמיד הערבים' בין ישראל עדת קהל

הערבים'" בין תעשה השני .(רש"י)הכבש

בגלל היא פסח לקרבן התמיד קרבן שקדימת מכך משמע

ולהקדים הערבים'", ובין 'בערב בו שנאמר "דבר לאחר שיש

אם אך בלבד". הערבים בין אלא בערב בו נאמר שלא "דבר

היה פסח בקרבן שגם (כלומר לשון אותו בשניהם נאמר היה

נאמרים היו התמיד בקרבן שגם או בלבד' הערבים 'בין נאמר

קודם היה לא התמיד אכן הערבים') ו'בין 'ערב', הכתובים שני

לפסח.

קודם" תדיר – תדיר ושאינו "תדיר הרי התוספות: ושואלים

ו'בין ('בערב', הכתובים שלולא הגמרא מדברי עולה איך כן ואם

לתמיד? קודם היה פסח הערבים')

מהכפל המיוחד הלימוד ללא אבל תדיר התמיד אכן ועונים:

לתמיד קודם שהפסח לומר מקום היה הערבים' ו'בין 'בערב' של

השלם'. 'עליה משום

כלומר:

עליה והקטיר העולה, התמיד] על =] עליה "וערך מהפסוק
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השלמים" ה)חלבי י, א)למדים(ויקרא לג, כל(יומא השלם "עליה -

עבודת את החותם הקרבן הוא שהתמיד היינו כולם", הקרבנות

לומר מסתבר היה ולכן קרבן עוד אחריו ואין ביום הקרבנות

את יחתום שהתמיד כדי התמיד, לפני יוקדם פסח קרבן שגם

הלימוד בא זו סברא לשלול וכדי במקדש, היום קרבנות עבודת

להקרבת קודמת התמיד שהקרבת הערביים" ו"בין מ"בערב"

יאוחר)הפסח ד"ה שם .(תוס'

ה'תשע"ב אלול י"א רביעי יום מצוה לקיום מאמץ

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰úBçt dðéáe Bðéa äéä̈¨¥¥¨¨

øçà íéìLeøéì òébäì ìBëé àeäL éðtî ,ä÷Bçø Cøãá Bðéà Z äfî¦¤¥§¤¤§¨¦§¥¤¨§©¦©¦¨©¦©©

.úçða åéìâøa CläiLk úBöç£§¤§©¥§©§¨§©©

תושבי ידי על ארנברג הגרי"מ נשאל המלחמה בשנות

מביתם לעקור מצווים הם האם לבודפסט: הסמוכות העיירות

המינים? ארבעת בעירם שאין כיון לעיר הסוכות חג ימי למשך

אברהם' ה'מגן סק"ח)והשיב: יג סי' להשיג(או"ח אין שאם כתב

המצוה. את לקיים כדי אחרת לעיר ללכת חיוב אין בעיר ציצית

יכול כי אונס זה אין שלכאורה אף כי לומר, יש הדבר ובטעם

נחשב ציצית לו אין הנוכחי שבמקומו מאחר אחרת, לעיר ללכת

מצבו את לשנות כדי לרגיל מעבר להשתדל חייב ואינו כאנוס,

האונס. את מעצמו ולהסיר

ממקומו להגיע יכול שכאשר זו מהלכה ראיה והביא

אך רחוקה', 'דרך נחשב אינו בנחת" ברגליו "כשיהלך לירושלים

'בנחת', ולא במרוצה או רכיבה באמצעות רק להגיע יכול אם

הוא הרגיל על יתר שמאמץ ומכאן רחוקה'. 'דרך בכלל זה הרי

אונס א)כעין סי' ח"א יהושע .(דבר

פסח בקרבן מיוחד דין הוא רחוקה' ש'דרך אומרים יש אך

ל וראיה אונס. מטעם הרמב"םולא מדברי ה"ב)דבר שאם(לעיל

– שני פסח הקריב ולא והזיד באונס ראשון פסח הקריב לא

רחוקה בדרך שהיה משום בראשון הקריב לא אם אך כרת, חייב

ראשון בפסח נפטר "שכבר מכרת, פטור בשני הקריב לא אם אף

יכול שאינו אלא בדבר מחויב בעצם שאנוס מכאן הכרת". מן

הנמצא אבל כשיוכל, להשלימו חיוב עליו חל ולכן לקיימו

איננו שלמעשה (למרות מהקרבן בעצם פטור רחוקה בדרך

כרת. חייב אינו השלימו לא אם אף ולכן אנוס),

לירושלים להתקרב חיוב שאין סוברים יש מינה: ונפקא

הפסח את לעשות כדי הפסח ב)קודם ג, פסחים וה'מנחת(צל"ח .

ה)חינוך' ושופר(מצוה לולב להשיג מחויב אדם אין וכי תמה:

לאור אך בזמנה? המצוה את לקיים שיוכל כדי החג קודם

שבזמן לוודא חייב המצוות בשאר שאמנם לומר יש האמור

בדרך י"ד ביום יהא כאשר אך המצוה, את לקיים יוכל החיוב

למצב לגרום מניעה ואין מלכתחילה חיוב עליו יחול לא רחוקה

חיוב עליו יהא נו)שלא סי' פסחים מרדכי דברי כאן. הגר"ח חדושי .(ראה

ה'תשע"ב אלול י"ב חמישי יום הפסח אכילת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰ìëàì øçánä ïî äåöî¦§¨¦©ª§¨¤¡Ÿ

éãé àöé Z úéæk àlà ìëà àì íàå ...òáO úìéëà çñtä øOa§©©¤©£¦©©§¦Ÿ¨©¤¨§©¦¨¨§¥

.BúáBç¨

ולכן השובע, על נאכלים מצוה שאכילתם קדשים שאר גם

כדי ותרומה חולין עמה אוכלין מועטת, אכילה "היתה אם

השובע" עם נאכלת מעשהשתהיה הי"א)(הל' פ"י אלאהקרבנות ,

שביעה כדי לאכול מצוה ב)שבפסח מט, ברכות – מהפסח(כביצה

בלבד, מהקדשים שביעה להיות צריכה לא קדשים ובשאר עצמו

לשביעה. המצטרפים ותרומה" חולין עמה ו"אוכלין

אריה' ה'שאגת לדעת צו)והנה בשר(סי' כל את לאכול מצוה

חינוך' ה'מנחת לדעת ואילו קל"ד)הפסח, היא(מצוה המצווה

את לאכול יש להותיר האיסור מפני כי (אם בלבד כזית לאכול

כולו).

אינם חובתו, ידי יצא כזית שבאכילת כאן הרמב"ם ודברי

החיובית המצווה כי אריה', ה'שאגת שיטת את לדחות הוכחה

הפסח על רבים מנויים לעשות וניתן לפחות, כזית לאכול היא

כביצה). – המובחר מן (ולמצווה כזית אחד לכל שיגיע ובלבד

הפסח. כל את לאכול עליהם מוטל מעטים המנויים אם אבל

ארבע של בגד ללבוש חיובית מצוה שאין ציצית למצוות בדומה

ציצית. בו להטיל חייב כזה בגד עשה אם אבל כנפות,

וה'מנחת אריה' ה'שאגת שיטות בין להלכה מינה' ו'נפקא

חינוך':

שנאכל מת) טמאי הקהל רוב (אם בטומאה הבא פסח

פ"ז)בטומאה כי(לעיל כולו, לאכלו צריך אריה' ה'שאגת לדעת –

את דוחה בטומאה הבא פסח הרי חיובית, מצוה שאינה אף

לאכול רק היא שהמצווה חינוך', ה'מנחת לדעת ואילו הטומאה.

לאכול אסור יהא הפסח, כל את לאכול מצוה אין אבל כזית

קדשים באכילת אסור טמא כי מכזית, פי"חיותר המוקדשין פסולי (הל'

אתהי"ג) דוחה אינו תותירו') ב'לא לעבור (שלא והאיסור ,

הטומאה.

(`l ,gk 'iq ,`"g gqt ycew i`xwn)

ה'תשע"ב אלול י"ג שישי יום ובפסח בשבת הוצאה שיעור

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰úéæk epnî àéöBnäå§©¦¦¤§©¦

pL ;ä÷Bì Z øOò äMîç ìéìa äøeáçì äøeáçî øOaàì :øîà ¨¨¥£¨©£¨§¥£¦¨¨¨¤¤¤¡©Ÿ

éøö ...å .äöeç øOaä ïî úéaä ïî àéöBúúàöBäk äçpäå äøé÷ò C ¦¦©©¦¦©¨¨¨§¨¦£¦¨§©¨¨§¨©

.úaL©¨

הנה כגרוגרת, שהוא שבת, לענין הוצאה משיעור בשונה

חינוך' וב'מנחת בכזית. הוצאתו איסור פסח טו)לגבי לא(מצוה

ודאי "אך וסיים: בכזית, ששיעורו הרמב"ם לדברי מקור מצא

האחרונים העירו אך מקום". באיזה כן הר"מ 'המועדים(ראהמצא

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

רעה) עמ' מכותבהלכה' בתוספתא מפורש הדבר פ"ג)כי "הוציא(ריש :

זה הרי אכילה בשעת לחבורה ומחבורה לבית מבית כזית ממנו

בירושלמי מפורש וכן הבית". מן תוציא לא שנאמר (פסחיםחייב,

הי"ג) .פי"ז

משיעור (כזית) בפסח הוצאה שיעור שונה באמת ומדוע

(כגרוגרת)? בשבת הוצאה

חינוך' שיעורם(שם)ב'מנחת אכילה איסורי רק לא כי ביאר

– מפורש שיעור מוצאים אנו שאין מקום "כל אלא בכזית,

להוצאת דומה הפסח שהוצאת ולמרות בכזית". הוא סתמא

שבת" כהוצאת והנחה עקירה ו"צריך והנחה עקירה לענין שבת

נלמד והנחה עקירה דין לחלק: יש כי – שונה הוצאתו שיעור

כן שאין מה הוצאה, לשון נקט שהפסוק ההוצאהxeriyמכך

מסיני. למשה הלכה הם השיעורין הרי

חיים' 'תוצאות ז)ובספר אות ח באופן(סי' ההבדל את מבאר

אחר:

מבאר כגרוגרת הוא בשבת ההוצאה ששיעור לכך הטעם את

טהור)רשב"ם ביאה ספק ד"ה ב נה, מחשבת(ב"ב מלאכת "דבשבת :

בפחות חשוב מאכל דבר הוצאת חשיבא ולא תורה, אסרה

'מלאכת בה שנאמר לשבת בנוגע רק כלומר, מכגרוגרת".

אבל כגרוגרת, שיוציא עד מלאכה נחשבת ההוצאה אין מחשבת'

מלאכה, מצד האיסור ואין סתם, תוציא" "לא בו שנאמר בפסח

בכזית. ושיעורו להוצאה נחשב מכגרוגרת פחות גם

ה'תשע"ב אלול י"ד קודש שבת ממש? 'הקהל' או להקהל' 'זכר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰‚È‚Á ˙ÂÎÏ‰ìk ìéä÷äì äOò úåöî¦§©£¥§©§¦¨

ïúBà úBæøæî ïäL úBiLøt äøBzä ïî íäéðæàa úBø÷ìå ...ìàøOé¦§¨¥§¦§§¨§¥¤¦©¨¨¨¦¤¥§¨§¨

.úîàä úãa íäéãé úB÷fçîe úBöîa§¦§§©§§¥¤§¨¨¡¤

'זכר בחיבורו (ה'אדרת'), רבינוביץֿתאומים הגרא"ד לדעת

שכן למקדש כזכר הקהל מצות את בימינו לקיים יש למקדש',

בגמרא א)אמרו מד, לולב(סוכה נטילת חיוב מדאורייתא כי שאף

המצוה המקדש שבבית מאחר סוכות, של הראשון ביום רק הוא

בהקהל. הדין והוא למקדש' 'זכר לעשות יש ימים שבעה נוהגת

להקהל. זכר לעשות נהגו לא הדורות בכל למעשה אך

הרבי: ביאר הדבר ובטעם

שהיה העיקרי העניין בה שחסר בפעולה שייך למקדש' 'זכר

העניין, עיקר מתקיים כאשר אך "זכר" אלא בה ואין במקדש,

עצמו. הדבר אלא "זכר" זה אין פרטים, בו חסרים אם אף

מזרזות שהן "פרשיות שקוראים כותב כאן הרמב"ם והנה,

בהמשך ורק האמת", בדת ידיהם ומחזקות במצוות (ה"ג)אותן

זאת והוסיף כפל כן אם ומדוע מדובר, פרשיות באיזה מפרט

הקורא הוא ומי מקומה, זמנה, – המצוה פרטי מזו: יתירה כאן?

שמפורשים אף ג, בהלכה רק אלא זו בהלכה מוזכרים אינם -

זאת ובכל בכתוב מפורש אינו הפרשיות תוכן ואילו בכתוב,

ההלכה! בתחילת מיד זאת פירש הרמב"ם

רק אינו האמת' דת 'חיזוק הרמב"ם שלדעת מכאן mrhאלא

אלא פעולתokezלמצוה אינה המצוה עצם כלומר: המצוה.

דוגמא שמים. ויראת האמת דת בחיזוק אלא והקריאה ההקהלה

אדם "שיהא היא: תפילה מצות הגדרת (הל'וכו"opgznלדבר:

ה"ב) פ"א שתהיהתפילה התפילה במצות צדדי תנאי זה שאין היינו

ה'זירוז כאן: ואף תוכנה. עצם זהו אלא תחנונים, של באופן

המעשיים הדינים ואילו המצוה עצם הוא הדת' וחיזוק במצוות

פרטי הם וכו') המקדש בבית מלך, ידי על התורה (קריאת

המצוה, עצם בהגדרת בתחילה, מיד הרמב"ם נקט ולכן המצוה.

שהביא קודם וכו'" במצוות אותן ש"מחזקות פרשיות שקוראים

הדינים. פרטי את

ייחשב לא למצוות וזירוזם העם הקהלת של מעמד כל ולכן,

לבית מחוץ לעשותו ואין ממש 'הקהל' אלא להקהל' 'זכר

211)המקדש עמ' לד לקו"ש תשמ"ח. בראשית ש"פ .(שיחת
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רעה) עמ' מכותבהלכה' בתוספתא מפורש הדבר פ"ג)כי "הוציא(ריש :

זה הרי אכילה בשעת לחבורה ומחבורה לבית מבית כזית ממנו

בירושלמי מפורש וכן הבית". מן תוציא לא שנאמר (פסחיםחייב,

הי"ג) .פי"ז

משיעור (כזית) בפסח הוצאה שיעור שונה באמת ומדוע

(כגרוגרת)? בשבת הוצאה

חינוך' שיעורם(שם)ב'מנחת אכילה איסורי רק לא כי ביאר

– מפורש שיעור מוצאים אנו שאין מקום "כל אלא בכזית,

להוצאת דומה הפסח שהוצאת ולמרות בכזית". הוא סתמא

שבת" כהוצאת והנחה עקירה ו"צריך והנחה עקירה לענין שבת

נלמד והנחה עקירה דין לחלק: יש כי – שונה הוצאתו שיעור

כן שאין מה הוצאה, לשון נקט שהפסוק ההוצאהxeriyמכך

מסיני. למשה הלכה הם השיעורין הרי

חיים' 'תוצאות ז)ובספר אות ח באופן(סי' ההבדל את מבאר

אחר:

מבאר כגרוגרת הוא בשבת ההוצאה ששיעור לכך הטעם את

טהור)רשב"ם ביאה ספק ד"ה ב נה, מחשבת(ב"ב מלאכת "דבשבת :

בפחות חשוב מאכל דבר הוצאת חשיבא ולא תורה, אסרה

'מלאכת בה שנאמר לשבת בנוגע רק כלומר, מכגרוגרת".

אבל כגרוגרת, שיוציא עד מלאכה נחשבת ההוצאה אין מחשבת'

מלאכה, מצד האיסור ואין סתם, תוציא" "לא בו שנאמר בפסח

בכזית. ושיעורו להוצאה נחשב מכגרוגרת פחות גם

ה'תשע"ב אלול י"ד קודש שבת ממש? 'הקהל' או להקהל' 'זכר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰‚È‚Á ˙ÂÎÏ‰ìk ìéä÷äì äOò úåöî¦§©£¥§©§¦¨

ïúBà úBæøæî ïäL úBiLøt äøBzä ïî íäéðæàa úBø÷ìå ...ìàøOé¦§¨¥§¦§§¨§¥¤¦©¨¨¨¦¤¥§¨§¨
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'זכר בחיבורו (ה'אדרת'), רבינוביץֿתאומים הגרא"ד לדעת

שכן למקדש כזכר הקהל מצות את בימינו לקיים יש למקדש',

בגמרא א)אמרו מד, לולב(סוכה נטילת חיוב מדאורייתא כי שאף

המצוה המקדש שבבית מאחר סוכות, של הראשון ביום רק הוא

בהקהל. הדין והוא למקדש' 'זכר לעשות יש ימים שבעה נוהגת

להקהל. זכר לעשות נהגו לא הדורות בכל למעשה אך

הרבי: ביאר הדבר ובטעם

שהיה העיקרי העניין בה שחסר בפעולה שייך למקדש' 'זכר

העניין, עיקר מתקיים כאשר אך "זכר" אלא בה ואין במקדש,

עצמו. הדבר אלא "זכר" זה אין פרטים, בו חסרים אם אף

מזרזות שהן "פרשיות שקוראים כותב כאן הרמב"ם והנה,

בהמשך ורק האמת", בדת ידיהם ומחזקות במצוות (ה"ג)אותן

זאת והוסיף כפל כן אם ומדוע מדובר, פרשיות באיזה מפרט

הקורא הוא ומי מקומה, זמנה, – המצוה פרטי מזו: יתירה כאן?

שמפורשים אף ג, בהלכה רק אלא זו בהלכה מוזכרים אינם -

זאת ובכל בכתוב מפורש אינו הפרשיות תוכן ואילו בכתוב,

ההלכה! בתחילת מיד זאת פירש הרמב"ם

רק אינו האמת' דת 'חיזוק הרמב"ם שלדעת מכאן mrhאלא

אלא פעולתokezלמצוה אינה המצוה עצם כלומר: המצוה.

דוגמא שמים. ויראת האמת דת בחיזוק אלא והקריאה ההקהלה

אדם "שיהא היא: תפילה מצות הגדרת (הל'וכו"opgznלדבר:

ה"ב) פ"א שתהיהתפילה התפילה במצות צדדי תנאי זה שאין היינו

ה'זירוז כאן: ואף תוכנה. עצם זהו אלא תחנונים, של באופן

המעשיים הדינים ואילו המצוה עצם הוא הדת' וחיזוק במצוות

פרטי הם וכו') המקדש בבית מלך, ידי על התורה (קריאת

המצוה, עצם בהגדרת בתחילה, מיד הרמב"ם נקט ולכן המצוה.

שהביא קודם וכו'" במצוות אותן ש"מחזקות פרשיות שקוראים

הדינים. פרטי את

ייחשב לא למצוות וזירוזם העם הקהלת של מעמד כל ולכן,

לבית מחוץ לעשותו ואין ממש 'הקהל' אלא להקהל' 'זכר

211)המקדש עמ' לד לקו"ש תשמ"ח. בראשית ש"פ .(שיחת

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בשאלתו השני' אודות העתקה ל... ע"פ בקשתה של זוג' תחי'.

צדק בהטענה שקשה לעקור מקום דירתו ממקום שדר בו כחמשים שנה, ובפרט שענין פרנסתו שם, 

ובית מסחרו שם, אלא שכיון שהוזהרנו ביחוד על אונאת האשה )ראה בשו"ע רבנו הזקן הלכות אונאה 

בסופם( כי רכות בטבע וכו', יש לפייס דעתה של זוגתו תחי' של הנ"ל בענינים אחרים, ולא להסתפק בשכנוע 

ע"י טענות שכליות של המוח בלבד.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.
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ה'תשע"ב אלול ח' ראשון יום

dlirn zFkld¦§§¦¨
ב ¤¤ּפרק

הּדם‡. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - קּלים נזרקקדׁשים . ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבאמּוריהן מֹועלין - חשוביםהּדם וחלקים [אברים ְֲִֵֵֶַָ

הּדׁשןהמוקטרים] לבית ׁשּיצאּו אפרם]עד פינוי עד ׁשהרי[- ; ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַ
ּכמֹו הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין לאּׁשים, אפּלּוהן ׁשּבארנּו. ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבהן מֹועלין אין - זריקה קדם לּמזּבח ׁשּלהן האמּורין ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהעלה
לחּוץ אמּוריהן הֹוציא הּדם. ׁשּיּזרק לעזרה]עד חוץ קדם[- ִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

אף - הּדם נזרק הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָזריקה
ׁשהּזריקה ּבהן; מֹועלין החזירן, ולא ּבחּוץ הן ׁשעדין ּפי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

להחמיר. ּבין להקל ּבין לּיֹוצא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָמֹועלת
ׁשּיּזרק·. עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהן מֹועלין - קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכל

עד לאּׁשים, ׁשּכּלֹו ּבדבר ּבהן מֹועלין - הּדם נזרק ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהּדם.
ּכמֹוׁשּיּׂשרף הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ויצא ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּבהמה‚. עֹולת ואחד העֹוף עֹולת אחד העֹולה, ,ּכיצד? ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ

המנחה]והּקמץ מן והּלבֹונה[הקרב למנחות], עשב ,[מין ְְְֶַַָֹ
והחבּתין ּכהנים, חביתין]ּומנחת נסכים[מנחת ּומנחת , ְְְְֲֲִִִִִִַַַָֹ

הקרבנות] עם עד[הבאה הקּדׁשן, מּׁשעת ּבהן מֹועלין -ְְֲִִֵֶֶַַָָ
הּדׁשן. לבית הּמזּבח על ׂשרפתן אחר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיצאּו

ּבהן„. מֹועלין - הּנׂשרפין ּוׂשעירים הּנׂשרפין ּפרים ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוכן
הּדׁשן ּבבית ׂשרפתן ותּגמר ׁשּיּׂשרפּו עד הקּדׁשן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּׁשעת
ּבבית והּוא ּבֹו מֹועלין - ׁשיּתֹו קדם אבל הּבׂשר; ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹויּתֹו

.הּדׁשן ֶֶַ
ׁשּתעׂשה‰. עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין אדּמה ּפרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻוכן
ּבּה:אפר נאמר הרי הּבית, בדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על אף ; ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבאפר אדם ימעל ׁשּלא הּוא, ּדין ּבית ּותנאי היא". ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ"חּטאת
.ּפרה ָָ

.Âּבכּלן מֹועלין - צּבּור ׁשלמי וזבחי ואׁשם, ּבהמה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻחּטאת
ּבאמּוריהן מֹועלין - הּדם נזרק הּדם. ׁשּיּזרק עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּׁשהקּדׁשּו

ּבּבׂשר מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ׁשּיצאּו חּטאתעד וכן . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
דמּה הּזה דמּה. ׁשּיּזה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין - ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהעֹוף

ּבמראתּה להנֹות אסּור אבל מעילה, ּבּה אין [מצבור- ְְְֲִֵֵָָָָָָָֻ
מעל.הפסולת] לא הּזיה, אחר ּבהן והּנהנה ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָֹונֹוצתּה;

.Êלא ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻהּמנחֹות
הּתרּו - הּקמץ קרב הּקמץ; ׁשּיקטיר עד ׁשרת, ּבכלי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻנתקּדׁשּו

ּבאכילה ּכהּׁשירים ואחר חסרּו אֹו הּׁשירים נפסלּו ואם . ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָ
הּׁשירים מּתרת אינּה זֹו והקטרה הֹואיל - הּקמץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהקטיר
יצאּו. לא אֹו מעילה ידי יצאּו אם ספק הּדבר הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבאכילה,

.Áׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁש, ּבֹו מֹועלין - הּפנים ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֻלחם
הּתר - הּבזיכין הקטיר הּבזיכין; ׁשּיקטיר עד נאפה, ְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻלא

קדם מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - הּלחם ׁשּתי וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבאכילה.
הּתרּו - הּכבׂשים ּדם נזרק הּכבׂשים; ּדם ׁשּיּזרק עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיאפּו,

.ּבאכילה ֲִַָ
.Ëלּׁשיתין ירדּו מּׁשהקּדׁשּו; ּבהן מֹועלין - [תעלותהּנסכים ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֻ

המזבח] הּסּכֹותתחת ּבחג ׁשּמנּסכין מים ּבהן. מֹועלין אין ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֻ
לא והּנהנה, ּבהן; נהנין אין זהב, ׁשל ּבּכד ׁשהן זמן ּכל -ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּכלל הן ׁשהרי ּבכּלן, מֹועלין - ּבּצלֹוחית אֹותן נתנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻמעל.

ְִַָהּנסכים.
.Èעד ּבכלי, מּׁשהקּדׁש ּבֹו מֹועלין - מצרע ׁשל ׁשמן ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָֹֻלֹוג

מֹועלין, ולא נהנין לא - האׁשם ּדם נזרק האׁשם; ּדם ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּיּזרק
מּתנֹותיו מּמּנּו ׁשּיּתנּו עבודתו]עד שתעשה מּמּנּו[- נתנּו ; ְְְִִִֶֶֶַַָָ

ואׁשם. חּטאת ּכבׂשר ּבאכילה, הּׁשירים הּתרּו - ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָֻהּמּתנֹות
.‡Èלפני ּבין ּבֹו, מֹועלין אין - הּקדׁשים ׁשחיטת ּדמי ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָּכל

לנחל יצא קדרֹון; לנחל ׁשּיצא עד ּכּפרה, לאחר ּבין ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָּכּפרה
הקּדׁש ודמיו לגּנֹות, נמּכר ׁשהיה מּפני ּבֹו, מֹועלין - .קדרֹון ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּבהניה, אסּור הּוא הרי - קדׁשים לבהמת ּדם הּמּקיז ְֱֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל
הּוא הרי דם, ּבלא לחיֹות יכֹולה ואינּה הֹואיל ּבֹו; ְְְְֲֲִִִֵֵָָָֹּומֹועלין

ְָּכגּופּה.
.·Èמּקדׁשי ׁשּפרׁשּו והּטלפים והּקרנים והּגידים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהעצמֹות

לאחר ּפרׁשּו ּבהן; מֹועלין - ּדמים זריקת לפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָקדׁשים
ּבהן מֹועלין אין - ּדמים לפניזריקת ׁשּפרׁשּו העֹולה עצמֹות . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

מּתרת ׁשהּזריקה זריקה; לאחר ּבהן מֹועלין אין - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָזריקה
ז אחר ּפרׁשּו ואם לעֹולם.אֹותן. ּבהן מֹועלין - עצמֹותריקה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּפקעּו הּלילה,[קפצו]העֹולה חצֹות קדם - הּמזּבח מעל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּפי על אף ּבהן; מֹועלין אין חצֹות, לאחר ּבהן; ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָמֹועלין
ּכל נעׂשּו הּלילה, חצי ׁשהּגיע ּכיון - חצֹות קדם ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּפקעּו

אפר. ונעׂשּו ׁשּנתאּכלּו ּכמי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָהאברים
.‚Èלאחר ּבין חצֹות לפני ּבין הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגחלת

מֹועלין ולא נהנין לא - בדקחצֹות קדׁשי ׁשל ּגחלת אבל ; ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
מֹועלין. ולא נהנין לא - והּׁשלהבת ּבּה. מֹועלין - ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹהּבית

.„Èּבין[אפר]ּדׁשן הּדׁשן הרמת קדם ּבין החיצֹון, הּמזּבח ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבֹו. מֹועלין - הרמה ודּׁשּוןÂË.אחר הּפנימי הּמזּבח ּדּׁשּון ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָ

מֹועלין ולא נהנין לא - .הּמנֹורה ְְֱֲִִֶַָֹֹ
.ÊËׁשּקדם ּבין - מּום ּבעלת ׁשהיא קדׁשים קדׁשי ּבהמת ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכל

קבּוע, למּום הקּדׁשּה ׁשּקדם ּבין להקּדׁשּה, קבּוע ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּום
זמן מחּסר היתה שאסורואפּלּו - ללידתו יום מח' פחות [כגון: ְְְֲִַַַָָֻ

ּתֹוריןלהקריבו] אבל ׁשּיּפדּו. עד מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין -ְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָֻ
קדׁשי[קטנים] והן זמּנן, ׁשעבר יֹונה ּובני זמּנן, הּגיע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשלא

מעל; לא הּנהנה ּבהן, להנֹות ׁשאסּור ּפי על אף - ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמזּבח
הּמתֹות; ּכחּטאֹות הן הרי לפדיֹון, ראּויין ואינן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָהֹואיל

ּבהן. מֹועלין אין ְֲִִֵֶָָלפיכ

ג ¤¤ּפרק

אבל‡. ּתֹורה, ּדבר מעילה ידי יצאּו - ׁשּמתּו מזּבח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשי
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סֹופרים מּדברי ּבהן ּבדברים[חכמים]מֹועלין נפסלּו אם וכן . ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶָָ
מּדברי ּבהן מֹועלין - ּבארנּום ׁשּכבר הּקרּבנֹות, ּבהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיּפסלּו
הּתר ׁשעת להן היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹסֹופרים.
הּנאכלין קדׁשים לקדׁשי היה אם אבל ּכהנים; ְְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלאכילת
והּתרּו הֹואיל - ּבאכילה ונאסרּו נפסלּו ּכ ואחר הּתר, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשעת
לאכילה ראּוי ׁשהיה ּדבר ּבאֹותֹו מֹועלין אין אחת, ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשעה
ׁשּיּגיע קדם ׁשּנפסלּו קדׁשים קדׁשי ּכיצד? ׁשּבארנּו. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכמֹו
ּפי על אף ּבּדרֹום, ׁשּׁשחטן ּכגֹון - ּכהלכתֹו לּמזּבח ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּדם
ׁשּׁשחט אֹו ּבּדרֹום, וקּבל ּבּצפֹון ׁשּׁשחטן אֹו ּבּצפֹון, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּקּבל
ׁשעׂשאן אֹו ּבּיֹום, וזרק ּבּלילה ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, וזרק ְְְְֲֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבּיֹום

הּמקֹום ּבמחׁשבת אֹו הּזמן לאכלהּבמחׁשבת שלא שחשב -] ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָ
במקומה]ב או הּפסּוליןזמנה ׁשּקּבלּו אֹו ּדמן[לעבודה], את ְְִִֶֶַָָ

ּפי על אף ּפסּולין ׁשּזרקּוהּו אֹו ּכׁשרים, ׁשּזרקּוהּו ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָאף
ּכּלֹו הּדם אֹו הּבׂשר ׁשּיצא אֹו ּכׁשרים, [חוץׁשּקּבלּוהּו ְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

מֹועליןלעזרה] אּלּו ּבכל - הּדם ׁשּלן אֹו הּדם, זריקת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹקדם
הּגיע אם אבל הּתר. ׁשעת להן היה לא ׁשהרי לעֹולם, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבכּלן
אֹו האמּורין, אֹו הּבׂשר לן ּכ ואחר ּכמצותֹו, לּמזּבח ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּדם

האמּורין אֹו הּבׂשר המוקטרים]ׁשּנטמא ׁשּיצא[חלקים אֹו , ְִִֵֶֶַָָָָָָ
קדם הּבׂשר מקצת ׁשּיצא אֹו לחּוץ, האמּורין אֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהּבׂשר
ּבׁשאר מֹועלין אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבכל - ּדמים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָזריקת
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה, הּתר ׁשעת לֹו היה ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבׂשרן;

הּכׁשרים·. וחזרּו ּוזרקּוהּו, הּדם את הּפסּולין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָקּבלּו
ּדם ׁשאר וקּבלּו בו]לעבֹודה, אין[שיצא - ּוזרקּוהּו הּנפׁש ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ

הּנפׁש ּדם ׁשאר עֹוׂשין הּפסּולין ׁשאין ּבבׂשרן; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹועלין
לזריקה]ׁשירים שפסולין וראּוי[- הֹואיל - הּטמא מן חּוץ , ְְִִִֵַָָָ

ׁשירים. הּדם ׁשאר עֹוׂשה צּבּור, ְְֲִִֶַַַָָָלעבֹודת
וקּבל‚. הּכׁשר ׁשחזר ּפי על אף - וזרק הּטמא קּבל ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכיצד?

הּתר, ׁשעת להן היתה לא אּלּו הרי ּוזרקֹו, הּנפׁש ּדם ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאר
הּׁשירים זריקת ואין הּוא, ׁשירים הּדם ׁשּזה ּבכּלן; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּומֹועלין

לעֹולם,מֹועלת מעילה קּלים ּבקדׁשים ׁשאין ּבארנּו, ּכבר . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
זריקה ׁשּתהיה והּוא - הּדם זריקת אחר מאמּוריהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָחּוץ

ׁשּנתּפּגלּו קּלים קדׁשים אבל ּפי[ונפסלו]הּמֹועלת. על אף - ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
- הּדם יצא אם וכן ּבאמּוריהן; מֹועלין אין הּדם, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנזרק

ּבאמּורין. מֹועלין אין ּוזרקֹו, ׁשהחזירֹו ּפי על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָאף
ּותמּורתּה„. חּטאת ולד ּכגֹון הּמתֹות, חּטאֹות החליףּכל -] ְְְֵַַַַָָָָָ

שניהם] ונתקדשו - אחרת בבהמה אסּורקרבן - ּבהן ְֵֶַָָוכּיֹוצא
מעל. לא נהנה, ואם ּבהן; ְֱִֵֶֶַָָָָֹלהנֹות

חּטאת‰. מֹועלין[שדינה]וכל - מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּתּפדה. עד ִֶֶַָָּבּה

.Âואחר ּתחּתיה, אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמפריׁש
ׁשּתיהן וׁשחט עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, נמצאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכ
זֹו ּבבׂשר לא מֹועלין אין - מהן אחת ּדם וזרק ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכאחת,
ראּוי ׁשאינֹו ּפי על ואף חברּתּה, ּבבׂשר ולא ּדמּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנזרק
זֹורק. מּזה רצה ואם זֹורק מּזה רצה ואם הֹואיל ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלאכילה,
חברּתּה, לבׂשר מֹועיל ּדמּה אין - זֹו אחר זֹו ׁשחט אם ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
הראּויה ׁשעה לּה היתה לא ׁשהרי זריקה; לאחר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹואפּלּו

ּבׂשרּה .להּתר ְְֵֶָָ

.Êׁשּנפ העֹוף עֹולת אֹו העֹוף חּטאת עׂשּיתּהּכל ּבׁשּנּוי סלה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ
ּבּה מֹועלין - עׂשּיתּה מקֹום ּבׁשּנּוי העֹוףאֹו מעֹולת חּוץ , ְְֲֲִִִֵַָָָָ

ּפי על ׁשאף חּטאת; לׁשם חּטאת ּכמליקת למּטה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמלקה
חֹובה לׁשם לּבעלים עלת קרבנם]ׁשּלא חובת מֹועלין[- אין , ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

לׁשם מעׂשיה וׁשּנה עׂשּיתּה, ּומקֹום ׁשמּה וׁשּנה הֹואיל - ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָּבּה
מעילה. ּבֹו ׁשאין ְִֵֶָָָּדבר

.Áׁשּנתּפּגלה ּבמחׁשבת[ונפסלה]מנחה ׁשּנעׂשית אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ
במקומה]הּמקֹום לא לאכלה שחשב הּלחם[- ׁשּתי וכן [של, ְְֵֵֶֶַַָ

ּבמחׁשבתשבועות] ׁשּנפסלּו אֹו ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָולחם
הּתר. ׁשעת להן היתה לא ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמקֹום

.Ëקמץ לחּוץ[ממנחה]וכן לעזרה]ׁשּיצא חוץ לן,[- אֹו ְֵֶֶַָָָֹ
ׁשעת ׁשם היתה לא ׁשהרי ּבּׁשירים, מֹועלין - והקטירֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹוחזר
מֹועלין אין - והקטירֹו הּקמץ נטמא אם אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹהּתר;

ׁשהּציץ הגדול]ּבּׁשירים; הכהן על[מכפר]מרּצה[של ְְִִֶֶַַַַָ
יצאּו הּיֹוצא. על ולא הּלן על לא מרּצה ואינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּטמא,
ּפי על אף - הּקמץ הקטיר ּכ ואחר נטמאּו, אֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹהּׁשירים
הּקמץ קרב ׁשהרי ּבהן, מֹועלין אין - ּבאכילה אסּורין ֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

ְְִָּכמצותֹו.
.Èקד מּקדׁשי מאמּוריהּנהנה אֹו ּדמן, זריקת לפני ּכּלן ׁשים ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

העֹולה[אברי] מן ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָקדׁשים
והחבּתין ּכהנים ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ מן אֹו מנחתּכּלּה, -] ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹֻ

-חביתין] הּצּבּור ּבקרּבנֹות מעל לנדבה; ּׁשּנהנה מה יּפל -ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָֹ
לּלׁשּכה ּׁשּנהנה מה הבית]יּפל .[לבדק ְֱִִֶֶַַָָֹ

.‡Èאֹו ׁשּנטמא, קדׁשים קדׁשי מּבׂשר זריקה קדם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנהנה
לראׁש ׁשהעלן ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנהנה

ּפטּור זה הרי - .הּמזּבח ְֲִֵֵֶַַָ
.·È;ּבהן להנֹות אסּור ּוביציהן חלבן - הּמזּבח ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָקדׁשי

מעל לא -והּנהנה הּמעׂשר ולד וכן הּקדׁשים, ולד לפיכ . ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
להתנּדב לאדם ויׁש חל. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלא
הּקדׁשים לולדֹות קדׁש יהיה החּלין, זֹו ּבהמה 'חלב ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻולֹומר:

ימּותּו'. ׁשּלא ּכדי ְְִֵֶֶָֹׁשּיינקּוהּו,
.‚È:ׁשאמר ּכגֹון ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהקּדיׁש

הרי - לׁשלמים' זה יֹונה ּבן ּודמי לנסכים, זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ'ּדמי
ּובביציהן ּבחלבן ּומֹועלין הּבית, ּבדק ּכקדׁשי ּכמֹוהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ד ¤¤ּפרק

ּובני‡. לתֹורים ולאׁשמֹו, לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָהּמפריׁש
ׁשהפריׁש מּׁשעה ּבהן מֹועלין - איןיֹונה - לׁשלמים הפריׁש ; ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָָ
ּבהן. ֲִֶָמֹועלין

לדמיו·. אחד אבר שוויו]הקּדיׁש את זה[- הרי - לּמזּבח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתקרב, לפיכ ּפׁשטה. לא אֹו ּבכּלֹו קדּׁשה ּפׁשטה אם ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֻֻספק

ּבפדיֹונֹו.ול מֹועלין אין נפּדה, ואם יּפדה; א ְְְְְֲִִִִִֵֶָָֹ
לנזירּותֹו‚. מעֹות לקרבנותיו]הּמפריׁש ּבהן;[- להנֹות אסּור , ְְִִִֵֶַַָָָָ

מּפני - מעל לא נהנה, ׁשלמים,ואם ּכּלן לבֹוא ראּויין ׁשהן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
ּבאמּוריהן אּלא מעילה ּבׁשלמים שמקטיריםואין [החלקים ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

המזבח] היּועל לנדבה: יּפלּו מת, ּדמים. זריקת ְְְִִִִֵַַַָָָָאחר
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סֹופרים מּדברי ּבהן ּבדברים[חכמים]מֹועלין נפסלּו אם וכן . ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶָָ
מּדברי ּבהן מֹועלין - ּבארנּום ׁשּכבר הּקרּבנֹות, ּבהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיּפסלּו
הּתר ׁשעת להן היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹסֹופרים.
הּנאכלין קדׁשים לקדׁשי היה אם אבל ּכהנים; ְְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלאכילת
והּתרּו הֹואיל - ּבאכילה ונאסרּו נפסלּו ּכ ואחר הּתר, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשעת
לאכילה ראּוי ׁשהיה ּדבר ּבאֹותֹו מֹועלין אין אחת, ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשעה
ׁשּיּגיע קדם ׁשּנפסלּו קדׁשים קדׁשי ּכיצד? ׁשּבארנּו. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכמֹו
ּפי על אף ּבּדרֹום, ׁשּׁשחטן ּכגֹון - ּכהלכתֹו לּמזּבח ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּדם
ׁשּׁשחט אֹו ּבּדרֹום, וקּבל ּבּצפֹון ׁשּׁשחטן אֹו ּבּצפֹון, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּקּבל
ׁשעׂשאן אֹו ּבּיֹום, וזרק ּבּלילה ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, וזרק ְְְְֲֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבּיֹום

הּמקֹום ּבמחׁשבת אֹו הּזמן לאכלהּבמחׁשבת שלא שחשב -] ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָ
במקומה]ב או הּפסּוליןזמנה ׁשּקּבלּו אֹו ּדמן[לעבודה], את ְְִִֶֶַָָ

ּפי על אף ּפסּולין ׁשּזרקּוהּו אֹו ּכׁשרים, ׁשּזרקּוהּו ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָאף
ּכּלֹו הּדם אֹו הּבׂשר ׁשּיצא אֹו ּכׁשרים, [חוץׁשּקּבלּוהּו ְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

מֹועליןלעזרה] אּלּו ּבכל - הּדם ׁשּלן אֹו הּדם, זריקת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹקדם
הּגיע אם אבל הּתר. ׁשעת להן היה לא ׁשהרי לעֹולם, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבכּלן
אֹו האמּורין, אֹו הּבׂשר לן ּכ ואחר ּכמצותֹו, לּמזּבח ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּדם

האמּורין אֹו הּבׂשר המוקטרים]ׁשּנטמא ׁשּיצא[חלקים אֹו , ְִִֵֶֶַָָָָָָ
קדם הּבׂשר מקצת ׁשּיצא אֹו לחּוץ, האמּורין אֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהּבׂשר
ּבׁשאר מֹועלין אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבכל - ּדמים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָזריקת
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה, הּתר ׁשעת לֹו היה ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבׂשרן;

הּכׁשרים·. וחזרּו ּוזרקּוהּו, הּדם את הּפסּולין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָקּבלּו
ּדם ׁשאר וקּבלּו בו]לעבֹודה, אין[שיצא - ּוזרקּוהּו הּנפׁש ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ

הּנפׁש ּדם ׁשאר עֹוׂשין הּפסּולין ׁשאין ּבבׂשרן; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹועלין
לזריקה]ׁשירים שפסולין וראּוי[- הֹואיל - הּטמא מן חּוץ , ְְִִִֵַָָָ

ׁשירים. הּדם ׁשאר עֹוׂשה צּבּור, ְְֲִִֶַַַָָָלעבֹודת
וקּבל‚. הּכׁשר ׁשחזר ּפי על אף - וזרק הּטמא קּבל ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכיצד?

הּתר, ׁשעת להן היתה לא אּלּו הרי ּוזרקֹו, הּנפׁש ּדם ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאר
הּׁשירים זריקת ואין הּוא, ׁשירים הּדם ׁשּזה ּבכּלן; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּומֹועלין

לעֹולם,מֹועלת מעילה קּלים ּבקדׁשים ׁשאין ּבארנּו, ּכבר . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
זריקה ׁשּתהיה והּוא - הּדם זריקת אחר מאמּוריהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָחּוץ

ׁשּנתּפּגלּו קּלים קדׁשים אבל ּפי[ונפסלו]הּמֹועלת. על אף - ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
- הּדם יצא אם וכן ּבאמּוריהן; מֹועלין אין הּדם, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנזרק

ּבאמּורין. מֹועלין אין ּוזרקֹו, ׁשהחזירֹו ּפי על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָאף
ּותמּורתּה„. חּטאת ולד ּכגֹון הּמתֹות, חּטאֹות החליףּכל -] ְְְֵַַַַָָָָָ

שניהם] ונתקדשו - אחרת בבהמה אסּורקרבן - ּבהן ְֵֶַָָוכּיֹוצא
מעל. לא נהנה, ואם ּבהן; ְֱִֵֶֶַָָָָֹלהנֹות

חּטאת‰. מֹועלין[שדינה]וכל - מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּתּפדה. עד ִֶֶַָָּבּה

.Âואחר ּתחּתיה, אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמפריׁש
ׁשּתיהן וׁשחט עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, נמצאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכ
זֹו ּבבׂשר לא מֹועלין אין - מהן אחת ּדם וזרק ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכאחת,
ראּוי ׁשאינֹו ּפי על ואף חברּתּה, ּבבׂשר ולא ּדמּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנזרק
זֹורק. מּזה רצה ואם זֹורק מּזה רצה ואם הֹואיל ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלאכילה,
חברּתּה, לבׂשר מֹועיל ּדמּה אין - זֹו אחר זֹו ׁשחט אם ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
הראּויה ׁשעה לּה היתה לא ׁשהרי זריקה; לאחר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹואפּלּו

ּבׂשרּה .להּתר ְְֵֶָָ

.Êׁשּנפ העֹוף עֹולת אֹו העֹוף חּטאת עׂשּיתּהּכל ּבׁשּנּוי סלה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ
ּבּה מֹועלין - עׂשּיתּה מקֹום ּבׁשּנּוי העֹוףאֹו מעֹולת חּוץ , ְְֲֲִִִֵַָָָָ

ּפי על ׁשאף חּטאת; לׁשם חּטאת ּכמליקת למּטה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמלקה
חֹובה לׁשם לּבעלים עלת קרבנם]ׁשּלא חובת מֹועלין[- אין , ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

לׁשם מעׂשיה וׁשּנה עׂשּיתּה, ּומקֹום ׁשמּה וׁשּנה הֹואיל - ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָּבּה
מעילה. ּבֹו ׁשאין ְִֵֶָָָּדבר

.Áׁשּנתּפּגלה ּבמחׁשבת[ונפסלה]מנחה ׁשּנעׂשית אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ
במקומה]הּמקֹום לא לאכלה שחשב הּלחם[- ׁשּתי וכן [של, ְְֵֵֶֶַַָ

ּבמחׁשבתשבועות] ׁשּנפסלּו אֹו ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָולחם
הּתר. ׁשעת להן היתה לא ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמקֹום

.Ëקמץ לחּוץ[ממנחה]וכן לעזרה]ׁשּיצא חוץ לן,[- אֹו ְֵֶֶַָָָֹ
ׁשעת ׁשם היתה לא ׁשהרי ּבּׁשירים, מֹועלין - והקטירֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹוחזר
מֹועלין אין - והקטירֹו הּקמץ נטמא אם אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹהּתר;

ׁשהּציץ הגדול]ּבּׁשירים; הכהן על[מכפר]מרּצה[של ְְִִֶֶַַַַָ
יצאּו הּיֹוצא. על ולא הּלן על לא מרּצה ואינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהּטמא,
ּפי על אף - הּקמץ הקטיר ּכ ואחר נטמאּו, אֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹהּׁשירים
הּקמץ קרב ׁשהרי ּבהן, מֹועלין אין - ּבאכילה אסּורין ֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

ְְִָּכמצותֹו.
.Èקד מּקדׁשי מאמּוריהּנהנה אֹו ּדמן, זריקת לפני ּכּלן ׁשים ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

העֹולה[אברי] מן ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָקדׁשים
והחבּתין ּכהנים ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ מן אֹו מנחתּכּלּה, -] ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹֻ

-חביתין] הּצּבּור ּבקרּבנֹות מעל לנדבה; ּׁשּנהנה מה יּפל -ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָֹ
לּלׁשּכה ּׁשּנהנה מה הבית]יּפל .[לבדק ְֱִִֶֶַַָָֹ

.‡Èאֹו ׁשּנטמא, קדׁשים קדׁשי מּבׂשר זריקה קדם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנהנה
לראׁש ׁשהעלן ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנהנה

ּפטּור זה הרי - .הּמזּבח ְֲִֵֵֶַַָ
.·È;ּבהן להנֹות אסּור ּוביציהן חלבן - הּמזּבח ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָקדׁשי

מעל לא -והּנהנה הּמעׂשר ולד וכן הּקדׁשים, ולד לפיכ . ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
להתנּדב לאדם ויׁש חל. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלא
הּקדׁשים לולדֹות קדׁש יהיה החּלין, זֹו ּבהמה 'חלב ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻולֹומר:

ימּותּו'. ׁשּלא ּכדי ְְִֵֶֶָֹׁשּיינקּוהּו,
.‚È:ׁשאמר ּכגֹון ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהקּדיׁש

הרי - לׁשלמים' זה יֹונה ּבן ּודמי לנסכים, זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ'ּדמי
ּובביציהן ּבחלבן ּומֹועלין הּבית, ּבדק ּכקדׁשי ּכמֹוהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ד ¤¤ּפרק

ּובני‡. לתֹורים ולאׁשמֹו, לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָהּמפריׁש
ׁשהפריׁש מּׁשעה ּבהן מֹועלין - איןיֹונה - לׁשלמים הפריׁש ; ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָָ
ּבהן. ֲִֶָמֹועלין

לדמיו·. אחד אבר שוויו]הקּדיׁש את זה[- הרי - לּמזּבח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתקרב, לפיכ ּפׁשטה. לא אֹו ּבכּלֹו קדּׁשה ּפׁשטה אם ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֻֻספק

ּבפדיֹונֹו.ול מֹועלין אין נפּדה, ואם יּפדה; א ְְְְְֲִִִִִֵֶָָֹ
לנזירּותֹו‚. מעֹות לקרבנותיו]הּמפריׁש ּבהן;[- להנֹות אסּור , ְְִִִֵֶַַָָָָ

מּפני - מעל לא נהנה, ׁשלמים,ואם ּכּלן לבֹוא ראּויין ׁשהן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
ּבאמּוריהן אּלא מעילה ּבׁשלמים שמקטיריםואין [החלקים ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

המזבח] היּועל לנדבה: יּפלּו מת, ּדמים. זריקת ְְְִִִִֵַַַָָָָאחר
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מסוים]מפרׁשין לקרבן מטבע כל פירש ילכּו[- חּטאת ּדמי - ְְְִֵֵַָָֹ
הּמלח בהם]לים יהנו ּדמי[שלא מֹועלין; ולא נהנין ולא , ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָֹֹ

לחּטאתי, 'אּלּו אמר: ּבהן. ּומֹועלין עֹולה, יביאּו - ְֲִִִֵֶַַָָָָָָעֹולה
הּׁשא ּבכל נהנה אם - לנזירּותי' נהנהוהּׁשאר מעל; ר, ְְְְְֱֱִִִִֶֶַַַָָָָָָ

והּׁשאר לעֹולתי, 'אּלּו אמר: אם וכן מעל. לא ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹּבמקצתֹו,
מעל, לא - ּבמקצתן נהנה מעל; - ּבכּלן ונהנה ְְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻלנזירּותי',

מעילה. ׁשלמים ּבדמי 'אּלּוׁשאין ואמר: מעֹות הפריׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
מֹועלין - ונתערבּו לׁשלמי', ואּלּו לחּטאתי ואּלּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָלעֹולתי

ּבמקצתן ּומֹועלין ּבהמֹות,ּבכּלן, ׁשלׁש יּקח יעׂשה? וכיצד . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻ
החּטאת,[פודה]ּומחּלל על ׁשהּוא מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ְְְֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשלמים. על ׁשלמים ּודמי העֹולה, על עֹולה ְְְְִִֵֵַַָָָָָּודמי
קּנין„. מּמחּיבי עופות]אחד קיני ואמר:[- מעֹות ׁשהפריׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֻ

מת ואם ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - לחֹובתי' ְְְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָֻ'אּלּו
ּבהן. ּומֹועלין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו לנדבה יּפלּו -ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

אכילת‰. על והביאּה חלב, אכילת על חּטאת ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמפריׁש
מעֹות הפריׁש מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּדם
לפיכ ּכּפר, - ּבׁשֹוגג לדם חּטאת ּבהן וקנה חלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלחּטאת

מעל לא לפיכ ּכּפר, לא - ּבמזיד .מעל; ְְִִִֵֵַַָָָֹֹ
.Âאילים ׁשני ּבהן ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמפריׁש

לׁשּלם וחּיב מעל, אׁשם, ּבדמי חּלין וקנה הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻלחּלין
אׁשם; ּבהן ויביא וחמׁשן, סלעים ׁשני ׁשהן דינרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻעׂשרה
מּׁשני אחד היה אם ,לפיכ מעילתֹו. על אׁשם ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָויביא
- דינרין עׂשרה יפה והּׁשני סלעים ׁשּתי יפה ׁשּקנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאילים

וי החמׁש, עם הּמעילה ּתחת אׁשם עׂשרה הּׁשוה ביאיביא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לאׁשם אחד לקח מעילתֹו. על אׁשם סלעים ׁשני ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּׁשוה
יביא סלעים, ׁשּתי יפה אׁשם ׁשל היה אם - לחּלין ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻואחד
- ׁשּתים יפה החּלין זה היה אם וכן הראׁשֹון. לאׁשמֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
מּדמי אחת ּבסלע מעל ׁשהרי מעילתֹו, אׁשם אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָיביא

לנדבה ויּפלּו דינרין, חמּׁשה ויׁשּלם .האׁשם; ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָ
.Êיֹוסיף - חּטאתֹו קרבה ׁשּלא עד חּטאת מּדמי ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהנה

חּטאתֹו ּבּדמים ויביא ּׁשּנהנה, מה על יותרחמׁש בהמה -] ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּדמייפה] נהנה אם וכן מעילתֹו; על אׁשם קרּבן ויביא ,ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ּבּדמים ויביא חמׁש, יֹוסיף - אׁשמֹו קרב ׁשּלא עד ְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאׁשם
הּמזּבח, ׁשּקרּבנֹות למעילתֹו; אחר אׁשם ויביא [דמי]אׁשמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

הּמזּבח לקרּבנֹות קרבן]מעילתן לרכישת ּבדק[- וקדׁשי , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּבית. לבדק מעילתן ּכהּבית, ואחר ׁשּמעל, לֹו נֹודע ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ולא ׁשהפריׁשּה אֹו מעילתֹו, הפריׁש לא ועדין חּטאתֹו ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹקרבה
הּמלח; לים וחמׁשּה הּמעילה יֹולי - חּטאתֹו ּבדמי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּכללּה
הּמעילה מעֹות יּפלּו - חּטאתֹו ׁשּקרבה אחר ׁשּמעל לֹו ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָנֹודע

לאּבּוד ּכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין לנדבה; יכולוחמׁשּה [שאינו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻ
לקרבן] כבר מעילתֹו.לצרפם אׁשם יביא ,ּכ ּובין ּכ ּובין .ְֲִִֵֵַָָָָ

אחר אֹו אׁשמֹו ׁשּקרב קדם ׁשּמעל לֹו ׁשּנֹודע ּבין ְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּובאׁשם,
ּכמֹותר ׁשהיא מּפני לנדבה, וחמׁשּה מעילתֹו ּתּפל - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשּקרבּו

מעילתֹו. אׁשם ויביא ְְֲִִַָָָָאׁשם;
.Á,ּתֹורה ודין ּכלּום. עׂשה לא - ּוׁשלמיו עֹולתֹו ְְְִֵַָָָָָָֹהּמֹוכר

חכמים, אֹותֹו וקנסּו ׁשהיּו; ּכמֹות חּלין הּמעֹות ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֻׁשּיחזרּו

ארּבעה ׁשוה הּבהמה היתה אפּלּו לנדבה; הּמעֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשּיּפלּו
ּכאן ואין לנדבה. יּפלּו ּכּלן החמּׁשה - ּבחמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָֻּומכרּה

סֹופרים מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא .מעילה ְְְְְִִִִִִֵֵָָֹֹ
.Ë,'קרּבן עלי זֹו 'ּכּכר האֹומר: ּכיצד? ּבנדרים. מעילה ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָיׁש

מּתרת ׁשהיא ּפי על אף מעל, - ואכלּה 'הקּדׁש', ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאֹו
ּפדיֹון לּה אין לפיכ לפדותה]לאחרים; אפשר אי ׁשהרי[- , ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָ

'קרּבן', אֹו קדׁש', זֹו 'ּכּכר אמר: ּבלבד. לזה אּלא קדׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאינּה
ּפדיֹון. לּה יׁש לפיכ מעל; - אחר ּבין הּוא ּבין ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָואכלּה
נטלּה - הקּדׁש' זֹו 'ּכּכר ואמר: הפקר, ׁשל ּכּכר לפניו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהיתה
מעל להֹוריׁשּה, מנת על ּכּלּה; לפי מעל לאכלּה, מנת ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻעל

ׁשּבּה. הניה טֹובת ְֲִֶַָָָלפי
.È- לֹו ּונתנּה וחזר הקּדׁש', עלי 'ּכּכרי לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאֹומר

לכׁשּיֹוציא מעל זֹו מּתנה בה]המקּבל כשיהנה ׁשהרי[- , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. אסּורה אינּה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּנֹותן

קרבן]הּקֹונמֹות קדושת התפסת באמצעות ּבהן[נדרים יׁש , ֵֶַָָ
ּכזה, ּבנדר עליו הּנאסרין ּדברים וכל ּבהן. לּנאסר ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמעילה

מעל. ּפרּוטה, ּבׁשוה מּכּלן נהנה ואם ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָֻמצטרפין;
.‡Èנקצצֹות אינן אם קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאֹומר:

ולא הּיֹום ועבר הּיֹום', תּׂשרף לא אם קרּבן זֹו וטּלית ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹֹהּיֹום,
ויּפדּו הקּדׁש; הן הרי - הּטּלית נׂשרפה ולא הּנטיעֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹנקצצּו
'הרי אמר: אם אבל ּבהן. יהנה ּכ ואחר ההקּדׁשֹות, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשאר
לפּדֹותן; יכֹול אינֹו - ׁשּיּקצצּו' עד קרּבן האּלּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָהּנטיעֹות

ׁשּיּקצצּו עד הקּדׁש יחזרּו - ׁשּיּפדּו עת וכיוןׁשּבכל ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּבּמה מּיד. ּבהן נהנין אּלא ּפדיֹון, צריכין אינן - ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנקצצּו
- אחר ּפדין אם אבל הּמקּדיׁש. ּבׁשּפדין אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּדברים
ויהיּו נקצצּו, לא ׁשעדין ּפי על אף לחּלין יֹוצאין אּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַֹֻהרי

לּמקּדיׁש. אף ְִִַַַָֻמּתרין

ה'תשע"ב אלול ט' שני יום

ה ¤¤ּפרק

הּבית‡. לבדק הּמקּדיׁש המקדש]אחד הוצאות ּדבר[- ְְִִֶֶֶַַַַָָָ
לבדק הּמקּדיׁש אֹו קֹורה, אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהראּוי
הּמקּדיׁש אֹו ותֹורים, ּכבׂשים ּכגֹון לּמזּבח, הראּוי ּדבר ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָהּבית
אֹו קֹורה, אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק הראּוי ּדבר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלּמזּבח
לזה, ולא לזה לא ראּויין ׁשאינן ּדברים ולזה לזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהּמקּדיׁש

וציר וחמץ ּתרנגֹולין הּמקּדיׁש הקּדיׁשּכגֹון אפּלּו קרקע, אֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַֹ
מּׁשעה ּבכּלן מֹועלין - אפר אֹו עפר אֹו זבל מלאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻאׁשּפה

להּפדֹות. הראּויין ּדברים ׁשּיּפדּו עד ְְְְְִִִִֶֶַָָָָֻׁשהקּדׁשּו,
מּקדׁשי·. ּבהם ׁשּמֹועלין ּדברים עם הּבית, בדק קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבׁשוה נהנה ואם למעילה; זה עם זה מצטרפין - ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמזּבח
מעל מּכּלן, .ּפרּוטה ְִַָָָֻ

אכילתֹו‚. - חברֹו ּומהּנה נהנה אֹו חברֹו, והאכיל ְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאכל
מצטרפין ּכּלן - והניתֹו חברֹו אכילת אֹו חברֹו, ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻוהנית

מעל ּבפרּוטה, הניה הּכל מן נעׂשה ואם .למעילה; ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָֹ
מרּבה„. לזמן מצטרפת מןהּמעילה הּיֹום נהנה ּכיצד? . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
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אחד ּבהעלם ימים ּכּמה לאחר ונהנה נודעההקּדׁש, שלא -] ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
הראשונה] מעילתו על בנתיים מצטרפיןלו אּלּו הרי -ְְֲִִֵֵָ

ּומעל. ְִַָָלפרּוטה,
הּנהנה‰. אבל הּקרקע; מן ּבתלּוׁש אּלא מעילה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָאין

פגם אפּלּו מעל, לא - לּה ּבמחּבר אֹו עצמּה ּכיצד?ּבּקרקע . ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹֻ
מאבקּה נטל ּפטּור; - ּבּה הּזֹורע אֹו הקּדׁש, ׂשדה ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהחֹורׁש
מעל; - הקּדׁש ּבׂשדה הּדׁש מעל. - ּופגמּה ּבֹו, ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָונהנה
הּׂשדה. ּופגם ּבאבק נהנה והרי לּׂשדה, מֹועיל ׁשּלּה ֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשהאבק
ׁשּנתן לעׂשב אבק להעלֹות ּכדי הקּדׁש ׂשדה חרׁש אם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן
איל ּבצל אֹו הקּדׁש, ּבמערת הּדר מעל. - העׂשב ונטל ן,ּבּה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
וכן מעל; לא ׁשּנהנה, ּפי על אף - הקּדׁש ׁשל ׁשֹוב ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאֹו
עצים הּמקּדיׁש אבל מעל. לא ּבֹו הּדר - ּבנּוי ּבית ְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מעל, ׁשם הּדר - ּבית ּבהן ּובנה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָואבנים

.Âוהֹוציאה ׂשדה הקּדיׁש ּכיצד? ּבהן. מֹועלין הקּדׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּגּדּולי
הּמקּדיׁש אבל ּבהן; מֹועלין - פרֹות ועׂשה אילן ְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָעׂשבים,
ואחר אׁשּפה הקּדיׁש מים, נתמּלא ּכ ואחר ריקן הּבֹור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָאת
ּגּדּולי ואינן הֹואיל - יֹונים ונתמּלא ׁשֹוב זבל, נתמּלאת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכ
הקּדׁש ׁשּבחצר והּפרׁש הּזבל וכ ּבהן. מֹועלין אין ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהקּדׁש,
ויּפלּו יּמכרּו, ּבהן? ּיעׂשה ּומה מֹועלין; ולא נהנין לא -ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

לּלׁשּכה לקרבנות]ּדמיהן ׂשדה[- מּתֹו יֹוצא ׁשהּוא מעין . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
הּׂשדה; ּבתֹו מּמּנּו ׁשּיֹוצאין ּבּמים להנֹות אסּור - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהקּדׁש
ּבהן. להנֹות מּתר - לּׂשדה חּוץ הּמים יצאּו מעל. לא ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻוהּנהנה
אילן מֹועלין. ולא נהנין לא - הקּדׁש ּבׂשדה הּגדלה ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹערבה
ּבתֹו יֹוצאין וׁשרׁשיו הקּדׁש, לׂשדה הּסמּו הדיֹוט ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשל
הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש עד הּׂשדה לבין ּבינֹו אם - ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׂשדה
לא ּבהן והּנהנה אסּורין, הּׂשדה ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאֹותן
הּנהנה - אּמה עׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק האילן היה ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמעל;

מעל. וׁשרׁשיוּבהן הדיֹוט, לׂשדה הּסמּו הקּדׁש ׁשל אילן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אּמה, עׂשרה ׁשׁש ּבתֹו היה אם - הּׂשדה ּבתֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָיֹוצאין

ּבהן; אֹותןמֹועלין - אּמה עׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק היה ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מֹועלין ולא נהנין לא הדיֹוט, ׂשדה ׁשּבתֹו .הּׁשרׁשין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹ

.Êמעצים העֹוף אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹקן
עם ׁשּבֹו, הּביצים עם הּקן, ּכל - ּבהן וכּיֹוצא ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָועׂשבים
לא והּנהנה ּבהן; נהנין אין - לאּמן הּצריכין ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהאפרֹוחים

.מעל ַָ
.Áּבין ּבאילנֹות, ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמקּדיׁש

ׁשּביניהם אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן .ּבכל ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
.Ëׁשּׁשּפּו מֹועלין[שייפו]ּגזּברים - אֹותן וקּצצּו הקּדׁש עצי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָ

אין אבל ׁשּקצצּו; ּבעת ׁשחתכּו הּקטּנים העצים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבאֹותן
והּוא עצים, ׁשל ּבּנבּיה ולא ּבּנסרת, ולא ּבּׁשּפּוי, לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹמֹועלין
יצלח ׁשּלא ליּבלת, הּדֹומה העץ ׁשּבתֹו העגל הּקׁשה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּגּוף

ְִָָלמלאכה.
.Èּפי על אף ּבׂשערֹו, ולא ּבֹו, מֹועלין אין - עבּדֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹהּמקּדיׁש

ׁשהּוא זמן וכל לֹו; מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשהּוא
ּומׁשּביח הֹול .מחּבר, ְְִֵַַָֻ

.‡Èעל ואף זרען; ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה הקּדׁש, ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּזֹורע

ּבהן מֹועלין ואין חּלין, הּגּדּולים הרי - ּפדה ׁשּלא ואיןּפי , ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
וחמ קרן מהן ּבחּלה.מׁשּלמין וחּיבין ׁש, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

.·Èוׁשני ראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשמרים
מּתר. רביעי, מעל. לא והּנהנה ּבֹו; להנֹות אסּור ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּוׁשליׁשי,
מזּבח קדׁשי אבל הּבית; בדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

אסּור לעֹולם ,ואיל מרביעי אף -. ְְִִֵֵַַָָָ
.‚È;ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

ּתֹורים הקּדיׁש ּובחלבּה. ּבּה מֹועלין - לּמזּבח חמֹור ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַָָָהקּדיׁש
ּובביציהן ּבהן מֹועלין - הּבית ׁשּבארנּו.לבדק ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

.„È;קדׁשים ּכׁשאר ּבהן מֹועלין - ׁשּבלּו ּכהּנה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻּכתנֹות
ּבהן מֹועלין אין ּבהן, להנֹות ונּתנּו הֹואיל - .והחדׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

.ÂË.ּבהן מֹועלין הקּדיׁשּו, הּבית לבדק אם - גֹויים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָקדׁשי
ׁשּנאמר הּתֹורה, מן מעילה ּבהן אין - הן מזּבח קדׁשי ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

יׂשראל" ּבני אל "ּדּבר ּבהןּבּקרּבנֹות: להנֹות אסּור אבל ; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

.ÊË.מֹועלין ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשל וריח ּומראה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹקֹול
ׁשעלת אחר הּקטרת ּבׁשהריח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
מעל ּתימרּתּה, ּכׁשּתעלה ּבּקטרת הריח אם אבל .הּתימרת; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ו ¤¤ּפרק

ּכגֹון‡. - יּפגמּו ולא ּבהן נהנה ׁשהאדם ּדברים ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹיׁש
ּכגֹון - ׁשּיּפגמּו ּדברים ויׁש טהֹור; זהב ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמׁשּתּמׁש
ּבׁשוה והּנהנה ּבהן. וכּיֹוצא ּוברזל, ּונחׁשת ּכסף ּוכלי ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבגדים,
ּבדבר נהנה אם - ּבּקרקע מחּבר ׁשאינֹו ההקּדׁש מן ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּפרּוטה
מעל. - הקּדׁש ׁשל זהב ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש ּכגֹון ּפגם, ּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
ּבקע אֹו הקּדׁש, ּבגדי ׁשּלבׁש ּכגֹון - ׁשּיּפגם ּבדבר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנהנה
ּבאֹותֹו ּפרּוטה ּבׁשוה ּבהקּדׁש ׁשּיפּגם עד מעל, לא - ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻּבקרּדם
ּכאחת ויהנה ויפּגם להנֹות, ויתּכּון ּבֹו, ׁשּנהנה עצמֹו .ּדבר ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבׁשוה ׁשּנהנה אֹו ּפרּוטה, ּבכחצי ּופגם ּפרּוטה ּבכחצי ְְְְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָנהנה
ּבמה נהנה ולא אחר, ּבדבר ּפרּוטה ּבׁשוה ּופגם ְְְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָֹּפרּוטה
ׁשּיהנה עד מעל; לא זה הרי - ּׁשּנהנה ּבמה ּפגם ולא ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּׁשּפגם

ּפרּוטה ּבׁשוה הניה ּבאֹותּה ויפּגם ּפרּוטה, ּבּדברּבׁשוה ְְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָֹ
ּותפרּה הקּדׁש, מּבגד מטלית ׁשהּתיר הרי ּכיצד? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעצמֹו.
ּבּבגד והפסיד ּפרּוטה, ּבׁשוה ּבּה ונהנה ּולבׁשּה ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָּבבגּדֹו
- ּכלּום ּבּמטלית הפסיד ולא ּפרּוטה, ּבׁשוה מּמּנּו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשהּתירּה
ּוכבר אחר. ּבדבר ּופגם ּבדבר, ׁשּנהנה מּפני מעל; לא זה ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהרי
מרּבה. לזמן ואפּלּו מצטרף, - חברֹו ּומהּנה ׁשהּנהנה ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻּבארנּו

ׁשּנהנה·. ּכיון מּצמרן, ׁשּתלׁש הּתמימים קדׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי
ע אף מעל, - לכֹוסּבפרּוטה ּדֹומין הן ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי ל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

אֹותם ּפֹוסלת הּצמר ּתליׁשת ׁשאין - נפּגם ׁשאינֹו זהב, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
עֹומדין, ולמכירה הֹואיל - מּום ּבהן נפל אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָמּלּקרב.
ּבפרּוטה ויפּגם ׁשּיהנה עד מעל, לא - ּדמיהן ּפֹוגמת .והּגּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
למתה. ּפגם ׁשאין מעל; ׁשּנהנה, ּכיון - ׁשּמתּו אחר מהן ְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּתלׁש

מּדבריהם זֹו חכמים]ּומעילה ׁשּבארנּו.[של ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֶֶַָ
נתחּלל‚. - ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון - הּבית בדק ּבקדׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמֹועל

ואינֹו הֹואיל - ּבזדֹון מעל ּפטּור. אחריו ׁשּיהנה וזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש,
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אחד ּבהעלם ימים ּכּמה לאחר ונהנה נודעההקּדׁש, שלא -] ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
הראשונה] מעילתו על בנתיים מצטרפיןלו אּלּו הרי -ְְֲִִֵֵָ

ּומעל. ְִַָָלפרּוטה,
הּנהנה‰. אבל הּקרקע; מן ּבתלּוׁש אּלא מעילה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָאין

פגם אפּלּו מעל, לא - לּה ּבמחּבר אֹו עצמּה ּכיצד?ּבּקרקע . ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹֻ
מאבקּה נטל ּפטּור; - ּבּה הּזֹורע אֹו הקּדׁש, ׂשדה ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהחֹורׁש
מעל; - הקּדׁש ּבׂשדה הּדׁש מעל. - ּופגמּה ּבֹו, ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָונהנה
הּׂשדה. ּופגם ּבאבק נהנה והרי לּׂשדה, מֹועיל ׁשּלּה ֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשהאבק
ׁשּנתן לעׂשב אבק להעלֹות ּכדי הקּדׁש ׂשדה חרׁש אם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן
איל ּבצל אֹו הקּדׁש, ּבמערת הּדר מעל. - העׂשב ונטל ן,ּבּה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
וכן מעל; לא ׁשּנהנה, ּפי על אף - הקּדׁש ׁשל ׁשֹוב ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאֹו
עצים הּמקּדיׁש אבל מעל. לא ּבֹו הּדר - ּבנּוי ּבית ְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מעל, ׁשם הּדר - ּבית ּבהן ּובנה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָואבנים

.Âוהֹוציאה ׂשדה הקּדיׁש ּכיצד? ּבהן. מֹועלין הקּדׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּגּדּולי
הּמקּדיׁש אבל ּבהן; מֹועלין - פרֹות ועׂשה אילן ְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָעׂשבים,
ואחר אׁשּפה הקּדיׁש מים, נתמּלא ּכ ואחר ריקן הּבֹור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָאת
ּגּדּולי ואינן הֹואיל - יֹונים ונתמּלא ׁשֹוב זבל, נתמּלאת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכ
הקּדׁש ׁשּבחצר והּפרׁש הּזבל וכ ּבהן. מֹועלין אין ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהקּדׁש,
ויּפלּו יּמכרּו, ּבהן? ּיעׂשה ּומה מֹועלין; ולא נהנין לא -ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

לּלׁשּכה לקרבנות]ּדמיהן ׂשדה[- מּתֹו יֹוצא ׁשהּוא מעין . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
הּׂשדה; ּבתֹו מּמּנּו ׁשּיֹוצאין ּבּמים להנֹות אסּור - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהקּדׁש
ּבהן. להנֹות מּתר - לּׂשדה חּוץ הּמים יצאּו מעל. לא ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻוהּנהנה
אילן מֹועלין. ולא נהנין לא - הקּדׁש ּבׂשדה הּגדלה ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹערבה
ּבתֹו יֹוצאין וׁשרׁשיו הקּדׁש, לׂשדה הּסמּו הדיֹוט ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשל
הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש עד הּׂשדה לבין ּבינֹו אם - ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׂשדה
לא ּבהן והּנהנה אסּורין, הּׂשדה ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאֹותן
הּנהנה - אּמה עׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק האילן היה ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמעל;

מעל. וׁשרׁשיוּבהן הדיֹוט, לׂשדה הּסמּו הקּדׁש ׁשל אילן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אּמה, עׂשרה ׁשׁש ּבתֹו היה אם - הּׂשדה ּבתֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָיֹוצאין

ּבהן; אֹותןמֹועלין - אּמה עׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק היה ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מֹועלין ולא נהנין לא הדיֹוט, ׂשדה ׁשּבתֹו .הּׁשרׁשין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹ

.Êמעצים העֹוף אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹקן
עם ׁשּבֹו, הּביצים עם הּקן, ּכל - ּבהן וכּיֹוצא ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָועׂשבים
לא והּנהנה ּבהן; נהנין אין - לאּמן הּצריכין ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהאפרֹוחים

.מעל ַָ
.Áּבין ּבאילנֹות, ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמקּדיׁש

ׁשּביניהם אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן .ּבכל ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
.Ëׁשּׁשּפּו מֹועלין[שייפו]ּגזּברים - אֹותן וקּצצּו הקּדׁש עצי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָ

אין אבל ׁשּקצצּו; ּבעת ׁשחתכּו הּקטּנים העצים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבאֹותן
והּוא עצים, ׁשל ּבּנבּיה ולא ּבּנסרת, ולא ּבּׁשּפּוי, לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹמֹועלין
יצלח ׁשּלא ליּבלת, הּדֹומה העץ ׁשּבתֹו העגל הּקׁשה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּגּוף

ְִָָלמלאכה.
.Èּפי על אף ּבׂשערֹו, ולא ּבֹו, מֹועלין אין - עבּדֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹהּמקּדיׁש

ׁשהּוא זמן וכל לֹו; מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻׁשהּוא
ּומׁשּביח הֹול .מחּבר, ְְִֵַַָֻ

.‡Èעל ואף זרען; ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה הקּדׁש, ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּזֹורע

ּבהן מֹועלין ואין חּלין, הּגּדּולים הרי - ּפדה ׁשּלא ואיןּפי , ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
וחמ קרן מהן ּבחּלה.מׁשּלמין וחּיבין ׁש, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

.·Èוׁשני ראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשמרים
מּתר. רביעי, מעל. לא והּנהנה ּבֹו; להנֹות אסּור ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּוׁשליׁשי,
מזּבח קדׁשי אבל הּבית; בדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

אסּור לעֹולם ,ואיל מרביעי אף -. ְְִִֵֵַַָָָ
.‚È;ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

ּתֹורים הקּדיׁש ּובחלבּה. ּבּה מֹועלין - לּמזּבח חמֹור ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַָָָהקּדיׁש
ּובביציהן ּבהן מֹועלין - הּבית ׁשּבארנּו.לבדק ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

.„È;קדׁשים ּכׁשאר ּבהן מֹועלין - ׁשּבלּו ּכהּנה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻּכתנֹות
ּבהן מֹועלין אין ּבהן, להנֹות ונּתנּו הֹואיל - .והחדׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

.ÂË.ּבהן מֹועלין הקּדיׁשּו, הּבית לבדק אם - גֹויים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָקדׁשי
ׁשּנאמר הּתֹורה, מן מעילה ּבהן אין - הן מזּבח קדׁשי ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

יׂשראל" ּבני אל "ּדּבר ּבהןּבּקרּבנֹות: להנֹות אסּור אבל ; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

.ÊË.מֹועלין ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשל וריח ּומראה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹקֹול
ׁשעלת אחר הּקטרת ּבׁשהריח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
מעל ּתימרּתּה, ּכׁשּתעלה ּבּקטרת הריח אם אבל .הּתימרת; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ו ¤¤ּפרק

ּכגֹון‡. - יּפגמּו ולא ּבהן נהנה ׁשהאדם ּדברים ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹיׁש
ּכגֹון - ׁשּיּפגמּו ּדברים ויׁש טהֹור; זהב ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמׁשּתּמׁש
ּבׁשוה והּנהנה ּבהן. וכּיֹוצא ּוברזל, ּונחׁשת ּכסף ּוכלי ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבגדים,
ּבדבר נהנה אם - ּבּקרקע מחּבר ׁשאינֹו ההקּדׁש מן ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּפרּוטה
מעל. - הקּדׁש ׁשל זהב ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש ּכגֹון ּפגם, ּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
ּבקע אֹו הקּדׁש, ּבגדי ׁשּלבׁש ּכגֹון - ׁשּיּפגם ּבדבר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנהנה
ּבאֹותֹו ּפרּוטה ּבׁשוה ּבהקּדׁש ׁשּיפּגם עד מעל, לא - ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻּבקרּדם
ּכאחת ויהנה ויפּגם להנֹות, ויתּכּון ּבֹו, ׁשּנהנה עצמֹו .ּדבר ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבׁשוה ׁשּנהנה אֹו ּפרּוטה, ּבכחצי ּופגם ּפרּוטה ּבכחצי ְְְְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָנהנה
ּבמה נהנה ולא אחר, ּבדבר ּפרּוטה ּבׁשוה ּופגם ְְְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָֹּפרּוטה
ׁשּיהנה עד מעל; לא זה הרי - ּׁשּנהנה ּבמה ּפגם ולא ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּׁשּפגם

ּפרּוטה ּבׁשוה הניה ּבאֹותּה ויפּגם ּפרּוטה, ּבּדברּבׁשוה ְְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָֹ
ּותפרּה הקּדׁש, מּבגד מטלית ׁשהּתיר הרי ּכיצד? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעצמֹו.
ּבּבגד והפסיד ּפרּוטה, ּבׁשוה ּבּה ונהנה ּולבׁשּה ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָּבבגּדֹו
- ּכלּום ּבּמטלית הפסיד ולא ּפרּוטה, ּבׁשוה מּמּנּו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשהּתירּה
ּוכבר אחר. ּבדבר ּופגם ּבדבר, ׁשּנהנה מּפני מעל; לא זה ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהרי
מרּבה. לזמן ואפּלּו מצטרף, - חברֹו ּומהּנה ׁשהּנהנה ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻּבארנּו

ׁשּנהנה·. ּכיון מּצמרן, ׁשּתלׁש הּתמימים קדׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי
ע אף מעל, - לכֹוסּבפרּוטה ּדֹומין הן ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי ל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

אֹותם ּפֹוסלת הּצמר ּתליׁשת ׁשאין - נפּגם ׁשאינֹו זהב, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
עֹומדין, ולמכירה הֹואיל - מּום ּבהן נפל אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָמּלּקרב.
ּבפרּוטה ויפּגם ׁשּיהנה עד מעל, לא - ּדמיהן ּפֹוגמת .והּגּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
למתה. ּפגם ׁשאין מעל; ׁשּנהנה, ּכיון - ׁשּמתּו אחר מהן ְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּתלׁש

מּדבריהם זֹו חכמים]ּומעילה ׁשּבארנּו.[של ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֶֶַָ
נתחּלל‚. - ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון - הּבית בדק ּבקדׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמֹועל

ואינֹו הֹואיל - ּבזדֹון מעל ּפטּור. אחריו ׁשּיהנה וזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש,
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הּוא הרי אּלא הקּדׁש, נתחּלל לא - מעילה ּבקרּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיב
מעל ּבׁשגגה, ּבֹו ונהנה אחר ּבא ואם ּדבריםּבהויתֹו, ּבּמה . ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

והקנהּו חּלין, ּבתֹורת והֹוציאֹו ּבּקדׁש, ּבׁשּמעל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֻאמּורים?
ּבֹו יׁש - לאחר הקנהּו ולא ּופגמֹו, ּבֹו נהנה אם אבל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר;

מֹועל. אחר ֵֵַַמֹועל
ּוכלי„. ּבבהמה אּלא ּבמקּדׁשין, מֹועל אחר מֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואין

ּבלבד ונהנהּתׁשמיׁש הקּדׁש, ׁשל ּבקרּדם ּבקע ּכיצד? . ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
חברֹו ּובא ּופגם, ונהנה ּבֹו, ּובקע חברֹו ּובא ּופגם, ְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָּבפרּוטה
לחברֹו ּונתנֹו הּקרּדם נטל מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה ּבֹו, ְְְֱֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻּובקע

מ לא חברֹו אבל מעל, הּוא ונהנהעל.- זהב ׁשל ּבכֹוס ׁשתה ְְֱֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
- ונהנה וׁשתה חברֹו ּובא ונהנה, וׁשתה חברֹו ּובא ְְְְְֱֱֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָָָּבפרּוטה,
הּוא - מכרֹו אֹו מּתנה לחברֹו ּונתנֹו הּכֹוס נטל מעלּו; ְְֲֲֵַַַַָָָָָָָֻּכּלן
ּבפרּוטה ונהנה החמֹור, ּגּבי על רכב מעל. לא וחברֹו ְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹמעל,
ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ונהנה עליו, ורכב חברֹו ּובא ְְְֱֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּופגם,
אֹו מּתנה, לחברֹו החמֹור נתן מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה ְֱֲֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻעליו,

מעל לא וחברֹו מעל, הּוא - ׂשכרֹו אֹו הּמׁשאילמכרֹו, וכן . ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹ
וחברֹו ׁשּבֹו, הניה טֹובת לפי מעל הּוא - הקּדׁש ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻקרּדם

לבהמה. הּדין והּוא לכּתחּלה; ּבֹו לבּקע ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻמּתר
מֹועל‰. אחר מֹועל ּבּה יׁש אּלא ּכן, אינּה מזּבח קדׁשי ְְֱִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת

ּובא ותלׁש, חברֹו ּובא החּטאת, מן ּתלׁש ּכיצד? ּפנים. ּכל ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָעל
לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה אם וכן מעלּו; ּכּלן - ותלׁש ְְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֻחברֹו
והּנסכים, והעֹופֹות, הּמנחֹות, ׁשּדין לי ויראה מעלּו. ּכּלן -ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

הן הּגּוף קדּׁשת ׁשּכּלן הּבהמה; ּכדין - ׁשרת .ּוכלי ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֻֻ
.Âעֹומדת והיא הֹואיל - מּום ּבּה ׁשּנפל קדׁשים קדׁשי ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבהמת

ּדמים; קדּׁשת ׁשהּוא הּבית, ּבדק ּכקדׁשי היא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלפדיֹון,
מעל ּבלבד הראׁשֹון - לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה .ואם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

.Êּונתנּה הקּדׁש, ׁשל קֹורה אֹו אבן ׁשהּנֹוטל חכמים, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאמרּו
ּתחת ׁשהיתה הּגזּבר לזה נתנּה ואם מעלּו; ׁשניהן - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלחברֹו
אּלּו ׁשאין לי, ויראה מעל. לא והּגזּבר מעל, הּוא - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹידֹו

ׁשה - ּבזדֹון ּבמֹועל אּלא אמּורים, נתחּללהּדברים לא רי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לא - ׁשּלֹו ׁשהיא ּדעת על הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה הּנֹוטל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהקּדׁש.

ׁשּיּתן עד אֹו ּבחפציו, אֹותּה ׁשּיֹוציא עד ּבמּתנה.מעל אֹותּה ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
אחר מֹועל ׁשאין מעל; לא וחברֹו מעל, הּוא - לחברֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנתנּה
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הקּדׁשֹות, ּבׁשאר .מֹועל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

.Áנהנה לא ׁשהרי מעל, לא - הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹנטל
חּלֹון ּגּבי על נתנּה מעל; - ּביתֹו ּבתֹו אֹותּה ּבנה ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָעדין.
ּבׁשוה ּתחּתיה ׁשּידּור עד מעל, לא - חּברּה ולא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּבּתקרה

הּנּכרת הניה זֹו ׁשאין .ּפרּוטה; ְֲִֵֶֶֶַָָָ
.Ëׁשּלא ּפי על אף - לּבּלן ּונתנּה הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנטל

ׁשּירצה עת ּבכל רֹוחץ ּבהיֹותֹו נהנה ׁשהרי מעל, - וכןרחץ . ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
לא ׁשעדין ּפי על אף מעל, - אּמנּיֹות מּבעלי לאחד נתנּה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻאם

מלאכּתֹו. ְְַָעׂשּו
.Èמעל הּגֹוי, מן אם - מׁש ולא חפץ ּבּה שמעותקנה -] ְִִֵֶַַַָָָָָֹ

בגוי] מעלקונות לא מּיׂשראל, ואם במשיכה]; ישראל .[שקנין ְְִִִֵַָָֹ
.‡Èאף - חּלין ׁשהן ּדעת על ּבצרכיו הקּדׁש מעֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻהּמֹוציא

מעל חל, ּבדברי הֹוציאן ׁשּלא ּפי חּטאתֹועל הּמביא ּכיצד? . ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשה ּכּפרה מחּסר וכן ההקּדׁש, מן ּופסחֹו ּכּפרתֹוואׁשמֹו ביא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

הּדם. ׁשּיּזרק עד מֹועלין אין וכּלן מעל; - ההקּדׁש לפיכ,מן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּפי על אף - ההקּדׁש מן ּתֹודה ולחם ּונסכים מנחֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמביא
עליו. לכּפר ּדם זריקת ּכאן ׁשאין מעל, לא - עברה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשעבר

.·Èויקנּו הּתרּומה, ּכׁשּיתרמּו - הקּדׁש מּמעֹות ׁשקלֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנתן
ׁשהרי הּׁשֹוקל, ימעל - ּדמּה ויּזרק אחת ּבהמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה

ּדמּה ׁשּנזרק הּבהמה ּבאֹותּה .חלקֹו ְְְְִֵֶֶַַָָָָ
.‚Èחברֹו ּבין הּוא ּבין צרכיו, ּבׁשאר והֹוציאֹו ׁשקלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָהפריׁש

מעל ידי- על ּוׁשקלֹו הל ידֹו, על לׁשקלֹו לחברֹו נתנֹו . ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָ
ּתֹורם ׁשהּתֹורם הּׁשֹוקל; מעל הּתרּומה, נתרמה אם - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָעצמֹו
הּגיע ּוכאּלּו ּבׁשקלים, ׁשּבארנּו ּכמֹו להּגבֹות, העתיד ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָעל
נתרמה לא עדין ואם מעל. ּולפיכ לּלׁשּכה; זה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשקל
הּלׁשּכה. ּבׁשירי מֹועלין אין ּולעֹולם מעל. לא ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹּתרּומה,

ז ¤¤ּפרק

לׁשליח‡. ּונתנֹו הקּדׁש, מעֹות אֹו הקּדׁש ולקח ׁשּׁשגג ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמי
ׁשליחּותֹו, הּׁשליח עׂשה אם - חּלין ּבתֹורת ְְְִִִִִַַַָָָֻלהֹוציאֹו
עׂשה אּלא ׁשליחּותֹו, עׂשה לא ואם ׁשּמעל; הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהמׁשּלח

ׁשּמעל הּוא הּׁשליח - עצמֹו מּדעת ּבעלהּׁשליח ּכיצד? . ְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָ
הל לאֹורחין', ּבׂשר מאֹותֹו לי 'ּתן לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבית
להם ונתן ּכּכר', להם 'ּתן לֹו: ׁשאמר אֹו ּכּכר, להם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונתן
מן לֹו והביא החּלֹון', מן לי 'הבא לׁשלּוחֹו: אמר ְְִִִִִֵֵַַַָָָָּבׂשר,
החּלֹון מן והביא הּמגּדל', מן 'הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמגּדל,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעל; הּׁשליח מן- והביא הּׁשליח הל ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
היה 'לא הּׁשֹולח: ׁשאמר ּפי על אף - לֹו ׁשאמר ּכמֹו ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהחּלֹון,

מעל הּבית ּבעל - הּמגּדל' מן אּלא ׁשּיביא ׁשהריבלּבי , ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ואפּלּו ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּודברים מאמרֹו, ׁשליחּות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָעׂשה
- ׁשליחּות להן ׁשאין קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש הּׁשליח ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהיה
ׁשליחּותֹו, עׂשּו לא ואם מעל; הּבית ּבעל ּכמאמרֹו, עׂשּו ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָֹאם

ּפטּור. הּבית ׁשלּבעל חתיכה לאֹורחי 'ּתן לׁשלּוחֹו: אמר ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ
ּבעל ׁשּתים', ׁשּתים 'טלּו להן: ואמר הּׁשליח הל ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָּבׂשר',

ּפטּור והּׁשליח ּדברֹו; נעׂשה ׁשהרי מעל, ׁשהּואהּבית מּפני , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הּׁשליחּות. את עקר ולא הּבית, ּבעל ׁשליחּות על ְְְִִִִֶַַַַַַַָֹמֹוסיף
- מּדעּתי' ׁשּתים ׁשּתים 'טלּו הּׁשליח: להן אמר אם ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָאבל
האֹורחין אף - ׁשלׁש ׁשלׁש האֹורחים נטלּו מעלּו. ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֹׁשניהן
והֹוסיף חברֹו ׁשליחּות עׂשה מהן אחד ׁשּכל מּפני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמעלּו,
נעקרה ולא ּדבריו ׁשּנעׂשּו לפי חּיב חברֹו נמצא ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּדעּתֹו;

מּדעּתֹו. ׁשהֹוסיף זה על חּיב והּוא ְְְִִִֶֶַַַַָהּׁשליחּות,
בדק·. מּקדׁשי החתיכֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

המקדש]הּבית רכוש ּבֹו,[- וכּיֹוצא עֹולה ּבׂשר היּו אם אבל . ְְֲִִֵַַַַָָָ
אחת ּבאּסּור חּיב הּוא ׁשהרי ּבלבד; האֹוכל אּלא מעל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

עולה] אכילת יתר[- הּתֹורה[בנוסף], ּובכל הּמעילה; על ְְִֵַַַָָָָ
ׁשּלא לבּדּה ּבמעילה אּלא עברה, לדבר ׁשליח אין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּכּלּה

אחר. אּסּור עּמּה ְִִִֵֵַָָיתערב
ּבחציּה‚. לי 'הבא לֹו: ואמר לׁשלּוחֹו, הקּדׁש ּפרּוטת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹותן

אֹו נרֹות, ּבכּלּה לֹו והביא הל ּפתילֹות', ּובחציּה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֻנרֹות
אֹו נרֹות', ּבכּלּה לי 'הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ּפתילֹות, ְְְִִֵֵֶַָָָָֻֻּבכּלּה
ּפתילֹות ּובחציּה נרֹות ּבחציּה והביא הל ּפתילֹות', ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻ'ּבכּלּה
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נעׂשית לא ׁשהרי מעל, לא הּבית ּבעל ּפטּורין; ׁשניהם -ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ
עקר לא ׁשהרי מעל, לא והּׁשליח ּבפרּוטה; ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹׁשליחּותֹו
נרֹות ּבחציּה לי 'הבא לֹו: אמר אם אבל ּבפרּוטה. ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָׁשליחּותֹו
והביא והל ּפלֹוני', מּמקֹום ּפתילֹות ּובחציּה ּפלֹוני, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָמּמקֹום
מעל הּׁשליח - נרֹות מּמקֹום ּופתילֹות ּפתילֹות, מּמקֹום .נרֹות ְְְְִִִִִֵֵַַַָָ

.„והל אתרֹוג', לי 'הבא לֹו: ואמר ּפרּוטֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָנתן
מעל, הּׁשליח - רּמֹון ּובפרּוטה אתרֹוג ּבפרּוטה לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָוהביא
ׁשּׁשוה אתרֹוג לֹו לקנֹות ׁשלחֹו ׁשהרי ּפטּור; הּבית ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּובעל
ּבפרּוטה לֹו ׁשהביא האתרֹוג היה אם לפיכ פרּוטֹות; ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּתי

מעלּו ׁשניהן - פרּוטֹות ׁשּתי .ׁשוה ְְְֲֵֵֶֶָָ
ונזּכר‰. חפץ, ּבּה לֹו לקנֹות ׁשלּוחֹו ּביד ּפרּוטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָהּׁשֹולח

הּׁשליח - החנוני ליד ׁשּתּגיע קדם הקּדׁש ׁשהיא הּבית ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹּבעל
ׁשֹוגג, ׁשהּוא חּיבמעל, הּמזיד ואין נזּכר, ּכבר הּבית ּובעל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו מעילה, ׁשהיאּבקרּבן וידע הּׁשליח אף נזּכר . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
מעילה, מּקרּבן ּפטּורין ׁשניהן - לחנוני ׁשּתּגיע קדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהקּדׁש

ּכׁשּיֹוציא חּיב ב:]והחנוני ׁשּנתערבה[כשיתמש ּפרּוטה אֹותּה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּנתן ׁשּפרּוטה לחנוני הֹודיעּו ׁשֹוגג. הּוא ׁשהרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמעֹותיו

להקּדׁש. הּמּקח ונתּפס ּפטּורין, ׁשלׁשּתן - הקּדׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלֹו
.Âׁשּיהיה עד החטא, מן החנוני להּציל ּכדי יעׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוכיצד

ּכלי אֹו חּלין ׁשל ּפרּוטה נֹוטל הּמעֹות? ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
ׁשהיא מקֹום ּבכל הקּדׁש ׁשל 'ּפרּוטה ואֹומר: ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּכל
הקּדׁש, הּכלי אֹו ּפרּוטה אֹותּה ותעׂשה זה'; על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻמחּללת

הּמעֹות ּבכל להׁשּתּמׁש החנוני הקּדׁשויּתר ׁשל ּפרּוטה וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
הקּדׁש' זה ּבכיס 'ּפרּוטה ׁשאמר: אֹו הּכיס, ּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה
ולא הֹוציא ואם ּבּכיס; יׁשּתּמׁש ּכ ואחר אֹותּה, מחּלל -ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹ

הּכיס. ּכל את ׁשּיֹוציא עד מעל, לא - ִִִֵֶֶַַַָָֹחּלל
.Ê- הקּדׁש' מּׁשורי ו'ׁשֹור הקּדׁש', מּכיסי 'ּכיס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאמר:

את מביא עֹוׂשה? ּכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻמֹועלין
ואם הקּדׁש; זה הרי הּוא, הקּדׁש 'אם ואֹומר: ׁשּבהם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּגדֹול
ּבּקטן ויהנה זה'; על מחּלל ׁשהּוא מקֹום ּבכל ההקּדׁש .לאו, ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

.Á- ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָהּמֹועל
לי ויראה קרּבן. ולא חמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּלם

מזיד היה אם ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות על לֹוקה .ׁשאינֹו ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
.Ëּבהן ונׁשּתּמׁש הּבית, ּבעל אצל הקּדׁש מעֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמפקיד

להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו אין ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהֹוציאן
הרׁשהּו לא הּפּקדֹון ּובעל .ּבהן, ְִִֶַַַָָָֹ

.Èולא חתּומין היּו ולא חנוני, אֹו ׁשלחני אצל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻהפקידן
הּדין מן רׁשּות לֹו ויׁש הֹואיל - מׁשּנה קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַֻקׁשּורין
הּפּקדֹון ּבעל ּפטּורין: ׁשניהן הֹוציאן, אם - ּבהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהׁשּתּמׁש
- ּפטּור והחנוני ּבהן'; 'הׁשּתּמׁש לֹו אמר לא ׁשהרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפטּור
ּוכאּלּו חתּומין, ולא מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ׁשאינן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֻמּפני

ּברׁשּות .הׁשּתּמׁש ְְִִֵַ
.‡Èׁשהכניסה לבעלּה,[בנישואיה]האּׁשה הקּדׁש ׁשל מעֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

- ּבירּׁשה הקּדׁשֹות לּה ונפלּו ומת מֹוריׁשּה ׁשהקּדיׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻאֹו
ימעל. ּבחפציו, הּמעֹות הּבעל ְְֲִִִֶַַַַַָָָֹלכׁשּיֹוציא

ה'תשע"ב אלול י' שלישי יום
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עּמהן‡. ׁשּפסקּו ּפי על אף - ּבהקּדׁש עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּפֹועלין
ו הקּדׁש; ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא מעלּו;מזֹונֹות, אכלּו, אם ְְְְְְְֲִִֵֶֶָָֹֹ

מזֹונֹות ּדמי להן נֹותן ההקּדׁש .אּלא ְְְֵֵֵֶֶֶַָָ
ּבכרׁשיני·. בהמה]הּדׁש מאכל חֹוסם[- זה הרי - הקּדׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָ

הראּוי ּדיׁש ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: הּפרה, ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹאת
לֹו.

הּמעֹות.‚. על אּלא הּמלאכה, על ההקּדׁש את מחּללין ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאין
לֹו נֹותנין אין - ּבמנה ּבהקּדׁש מלאכה ׁשעׂשה אּמן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכיצד?
אֹותן ׁשּמחּללין עד ּבׂשכרֹו, הקּדׁש טּלית אֹו הקּדׁש ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבהמת
ּבׂשכרֹו לאּמן אֹותן נֹותנין חּלין, ׁשּיעׂשּו ואחר הּמעֹות; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻעל
הּלׁשּכה מּתרּומת הּבהמה מּמּנּו ולֹוקחין וחֹוזרין רצּו, אם -. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

ההקּדׁש,„. מן ואבנים עצים לֹוקחין אין ּבּמקּדׁש, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשּבֹונין
הּכל ּבֹונין אּלא קדׁש, ׁשהּוא ּדעת על הּבנין את ּבֹונין ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹולא

החל אֹומן אבן על יּׁשען אֹו הּבנין, ּבצל יהנה ׁשּמא ּגזרה ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מעֹות מחּללין הּבנין, ׁשּיׁשלם ואחר מלאכה. ּבׁשעת ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָקֹורה
לאֹותֹו לּקדׁש לעצים הּגזּברין צרכּו ואם הּבנין. על ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹההקּדׁש
אינן ׁשהרי הקּדׁש, מּמעֹות אֹותן לֹוקחין - ּבלבד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָהּיֹום
עליהן אדם יּׁשען ׁשּמא להן ׁשּנחּוׁש ּכדי ימים, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמתאחרין

.וימעל ְְִֹ
.‰- ּובעזרֹות ּבּמקּדׁש לבנֹות האּמנין עם ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֻּכׁשּפֹוסקין

ּבת ּבאּמה סלע, וכ ּבכ אּמה וכ ּכ עּמהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָּפֹוסקין
ּוכׁשּמֹוׁשחין אצּבע; ּׁשּבנּו,[כשמודדים]עׂשרים מה להן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ

וארּבע עׂשרים ּבת ּגדֹולה ּבאּמה להן ּומחּׁשבין ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמֹוׁשחין
ׁשאין מּפני מעילה, לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאצּבעֹות

ּבּמׁשיחה. ְְְְִִַַָמדקּדקין
.Âנאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין, ּבית ּבּמלח[משתמשים]ּתנאי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹ

יּתנּו לא אבל ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ּבאכילת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּובעצים,
ׁשּלהן. ּבחּלין הּמקּדׁש ְִִֶֶֶַַַָָֻמלח

.Êהּכבׁש ּגּבי ׁשעל ּבֹו; מֹועלין - האבר ּגּבי ׁשעל ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמלח
ּבֹו מֹועלין אין - הּמזּבח ראׁש .וׁשעל ְְֲִִֵֵֶַַַֹ

.Áּולידע הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָראּוי
לֹו ידע ולא טעם לֹו ימצא ׁשּלא ודבר ּכחֹו. ּכפי ענינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹסֹוף
ּפן ה', אל לעלֹות יהרס ואל ּבעיניו; קל יהי אל - ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹעּלה
ּדברי ּבׁשאר ּכמחׁשבּתֹו ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ּבֹו. ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָֹֹיפרץ
אם ּומה ּבמעילה: ּתֹורה החמירה ּכּמה ּוראה, ּבֹוא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהחל.
העֹולם אדֹון ׁשם ׁשּנקרא ּכיון ואפר, ועפר ואבנים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעצים
חל מנהג ּבהן הּנֹוהג וכל נתקּדׁשּו, - ּבלבד ּבדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעליהם
לּמצוֹות וחמר קל ּכּפרה, צרי ׁשֹוגג היה ואפּלּו ּבה', מעל -ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
מּפני ּבהן אדם יבעט אל - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשחקק

א דברים יחּפה ולא טעמן, ידע ולאׁשּלא ה', על כן לא ׁשר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
החל ּבדברי מחׁשבּתֹו ּבהן ּבּתֹורה:יחׁשב נאמר הרי . ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

אתם", ועׂשיתם מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ"ּוׁשמרּתם
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נעׂשית לא ׁשהרי מעל, לא הּבית ּבעל ּפטּורין; ׁשניהם -ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ
עקר לא ׁשהרי מעל, לא והּׁשליח ּבפרּוטה; ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹׁשליחּותֹו
נרֹות ּבחציּה לי 'הבא לֹו: אמר אם אבל ּבפרּוטה. ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָׁשליחּותֹו
והביא והל ּפלֹוני', מּמקֹום ּפתילֹות ּובחציּה ּפלֹוני, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָמּמקֹום
מעל הּׁשליח - נרֹות מּמקֹום ּופתילֹות ּפתילֹות, מּמקֹום .נרֹות ְְְְִִִִִֵֵַַַָָ

.„והל אתרֹוג', לי 'הבא לֹו: ואמר ּפרּוטֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָנתן
מעל, הּׁשליח - רּמֹון ּובפרּוטה אתרֹוג ּבפרּוטה לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָוהביא
ׁשּׁשוה אתרֹוג לֹו לקנֹות ׁשלחֹו ׁשהרי ּפטּור; הּבית ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּובעל
ּבפרּוטה לֹו ׁשהביא האתרֹוג היה אם לפיכ פרּוטֹות; ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּתי

מעלּו ׁשניהן - פרּוטֹות ׁשּתי .ׁשוה ְְְֲֵֵֶֶָָ
ונזּכר‰. חפץ, ּבּה לֹו לקנֹות ׁשלּוחֹו ּביד ּפרּוטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָהּׁשֹולח

הּׁשליח - החנוני ליד ׁשּתּגיע קדם הקּדׁש ׁשהיא הּבית ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹּבעל
ׁשֹוגג, ׁשהּוא חּיבמעל, הּמזיד ואין נזּכר, ּכבר הּבית ּובעל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו מעילה, ׁשהיאּבקרּבן וידע הּׁשליח אף נזּכר . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
מעילה, מּקרּבן ּפטּורין ׁשניהן - לחנוני ׁשּתּגיע קדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהקּדׁש

ּכׁשּיֹוציא חּיב ב:]והחנוני ׁשּנתערבה[כשיתמש ּפרּוטה אֹותּה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּנתן ׁשּפרּוטה לחנוני הֹודיעּו ׁשֹוגג. הּוא ׁשהרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמעֹותיו

להקּדׁש. הּמּקח ונתּפס ּפטּורין, ׁשלׁשּתן - הקּדׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלֹו
.Âׁשּיהיה עד החטא, מן החנוני להּציל ּכדי יעׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוכיצד

ּכלי אֹו חּלין ׁשל ּפרּוטה נֹוטל הּמעֹות? ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
ׁשהיא מקֹום ּבכל הקּדׁש ׁשל 'ּפרּוטה ואֹומר: ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּכל
הקּדׁש, הּכלי אֹו ּפרּוטה אֹותּה ותעׂשה זה'; על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻמחּללת

הּמעֹות ּבכל להׁשּתּמׁש החנוני הקּדׁשויּתר ׁשל ּפרּוטה וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
הקּדׁש' זה ּבכיס 'ּפרּוטה ׁשאמר: אֹו הּכיס, ּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה
ולא הֹוציא ואם ּבּכיס; יׁשּתּמׁש ּכ ואחר אֹותּה, מחּלל -ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹ

הּכיס. ּכל את ׁשּיֹוציא עד מעל, לא - ִִִֵֶֶַַַָָֹחּלל
.Ê- הקּדׁש' מּׁשורי ו'ׁשֹור הקּדׁש', מּכיסי 'ּכיס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאמר:

את מביא עֹוׂשה? ּכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻמֹועלין
ואם הקּדׁש; זה הרי הּוא, הקּדׁש 'אם ואֹומר: ׁשּבהם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּגדֹול
ּבּקטן ויהנה זה'; על מחּלל ׁשהּוא מקֹום ּבכל ההקּדׁש .לאו, ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

.Á- ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָהּמֹועל
לי ויראה קרּבן. ולא חמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּלם

מזיד היה אם ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות על לֹוקה .ׁשאינֹו ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
.Ëּבהן ונׁשּתּמׁש הּבית, ּבעל אצל הקּדׁש מעֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמפקיד

להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו אין ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהֹוציאן
הרׁשהּו לא הּפּקדֹון ּובעל .ּבהן, ְִִֶַַַָָָֹ

.Èולא חתּומין היּו ולא חנוני, אֹו ׁשלחני אצל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻהפקידן
הּדין מן רׁשּות לֹו ויׁש הֹואיל - מׁשּנה קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַֻקׁשּורין
הּפּקדֹון ּבעל ּפטּורין: ׁשניהן הֹוציאן, אם - ּבהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהׁשּתּמׁש
- ּפטּור והחנוני ּבהן'; 'הׁשּתּמׁש לֹו אמר לא ׁשהרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפטּור
ּוכאּלּו חתּומין, ולא מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ׁשאינן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֻמּפני

ּברׁשּות .הׁשּתּמׁש ְְִִֵַ
.‡Èׁשהכניסה לבעלּה,[בנישואיה]האּׁשה הקּדׁש ׁשל מעֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

- ּבירּׁשה הקּדׁשֹות לּה ונפלּו ומת מֹוריׁשּה ׁשהקּדיׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻאֹו
ימעל. ּבחפציו, הּמעֹות הּבעל ְְֲִִִֶַַַַַָָָֹלכׁשּיֹוציא
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עּמהן‡. ׁשּפסקּו ּפי על אף - ּבהקּדׁש עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּפֹועלין
ו הקּדׁש; ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא מעלּו;מזֹונֹות, אכלּו, אם ְְְְְְְֲִִֵֶֶָָֹֹ

מזֹונֹות ּדמי להן נֹותן ההקּדׁש .אּלא ְְְֵֵֵֶֶֶַָָ
ּבכרׁשיני·. בהמה]הּדׁש מאכל חֹוסם[- זה הרי - הקּדׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָ

הראּוי ּדיׁש ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: הּפרה, ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹאת
לֹו.

הּמעֹות.‚. על אּלא הּמלאכה, על ההקּדׁש את מחּללין ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאין
לֹו נֹותנין אין - ּבמנה ּבהקּדׁש מלאכה ׁשעׂשה אּמן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכיצד?
אֹותן ׁשּמחּללין עד ּבׂשכרֹו, הקּדׁש טּלית אֹו הקּדׁש ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבהמת
ּבׂשכרֹו לאּמן אֹותן נֹותנין חּלין, ׁשּיעׂשּו ואחר הּמעֹות; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻעל
הּלׁשּכה מּתרּומת הּבהמה מּמּנּו ולֹוקחין וחֹוזרין רצּו, אם -. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

ההקּדׁש,„. מן ואבנים עצים לֹוקחין אין ּבּמקּדׁש, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשּבֹונין
הּכל ּבֹונין אּלא קדׁש, ׁשהּוא ּדעת על הּבנין את ּבֹונין ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹולא

החל אֹומן אבן על יּׁשען אֹו הּבנין, ּבצל יהנה ׁשּמא ּגזרה ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מעֹות מחּללין הּבנין, ׁשּיׁשלם ואחר מלאכה. ּבׁשעת ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָקֹורה
לאֹותֹו לּקדׁש לעצים הּגזּברין צרכּו ואם הּבנין. על ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹההקּדׁש
אינן ׁשהרי הקּדׁש, מּמעֹות אֹותן לֹוקחין - ּבלבד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָהּיֹום
עליהן אדם יּׁשען ׁשּמא להן ׁשּנחּוׁש ּכדי ימים, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמתאחרין

.וימעל ְְִֹ
.‰- ּובעזרֹות ּבּמקּדׁש לבנֹות האּמנין עם ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֻּכׁשּפֹוסקין

ּבת ּבאּמה סלע, וכ ּבכ אּמה וכ ּכ עּמהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָּפֹוסקין
ּוכׁשּמֹוׁשחין אצּבע; ּׁשּבנּו,[כשמודדים]עׂשרים מה להן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ

וארּבע עׂשרים ּבת ּגדֹולה ּבאּמה להן ּומחּׁשבין ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמֹוׁשחין
ׁשאין מּפני מעילה, לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאצּבעֹות

ּבּמׁשיחה. ְְְְִִַַָמדקּדקין
.Âנאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין, ּבית ּבּמלח[משתמשים]ּתנאי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹ

יּתנּו לא אבל ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ּבאכילת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּובעצים,
ׁשּלהן. ּבחּלין הּמקּדׁש ְִִֶֶֶַַַָָֻמלח

.Êהּכבׁש ּגּבי ׁשעל ּבֹו; מֹועלין - האבר ּגּבי ׁשעל ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמלח
ּבֹו מֹועלין אין - הּמזּבח ראׁש .וׁשעל ְְֲִִֵֵֶַַַֹ

.Áּולידע הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָראּוי
לֹו ידע ולא טעם לֹו ימצא ׁשּלא ודבר ּכחֹו. ּכפי ענינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹסֹוף
ּפן ה', אל לעלֹות יהרס ואל ּבעיניו; קל יהי אל - ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹעּלה
ּדברי ּבׁשאר ּכמחׁשבּתֹו ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ּבֹו. ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָֹֹיפרץ
אם ּומה ּבמעילה: ּתֹורה החמירה ּכּמה ּוראה, ּבֹוא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהחל.
העֹולם אדֹון ׁשם ׁשּנקרא ּכיון ואפר, ועפר ואבנים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעצים
חל מנהג ּבהן הּנֹוהג וכל נתקּדׁשּו, - ּבלבד ּבדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעליהם
לּמצוֹות וחמר קל ּכּפרה, צרי ׁשֹוגג היה ואפּלּו ּבה', מעל -ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
מּפני ּבהן אדם יבעט אל - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשחקק

א דברים יחּפה ולא טעמן, ידע ולאׁשּלא ה', על כן לא ׁשר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
החל ּבדברי מחׁשבּתֹו ּבהן ּבּתֹורה:יחׁשב נאמר הרי . ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

אתם", ועׂשיתם מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ"ּוׁשמרּתם
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ּכמׁשּפטים: לחּקים ועׂשּיה ׁשמירה לּתן חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָֻואמרּו
ׁשּיּזהר והּׁשמירה, החּקים; ׁשּיעׂשה והיא ידּועה, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻוהעׂשּיה
הן והּמׁשּפטים, הּמׁשּפטים. מן ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהן
ידּועה, הּזה ּבעֹולם עׂשּיתן וטֹובת ּגלּוי, ׁשּטעמן ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָהּמצוֹות
הן והחּקים, ואם; אב וכּבּוד ּדמים ּוׁשפיכּות ּגזל אּסּור ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֻּכגֹון
ׁשחקקּתי חּקים חכמים: אמרּו ּגלּוי. טעמן ׁשאין ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּמצוֹות
ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ּבהן. להרהר רׁשּות ל ואין ,ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָל
ּובׂשר חזיר, ּבׂשר אּסּור ּכגֹון - עליהן מׁשיבין העֹולם ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֻואּמֹות
וכּמה הּמׁשּתּלח. וׂשעיר אדּמה, ּופרה ערּופה, ועגלה ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻּבחלב,

הּמינים מן מצטער הּמל ּדוד והּגֹויים[אפיקורסים]היה ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אֹותֹו רֹודפין ׁשהיּו זמן וכל החּקים; על מׁשיבין ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻׁשהיּו
מֹוסיף היה האדם, ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין הּׁשקר ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבתׁשּובֹות
ּבכל - אני זדים; ׁשקר, עלי "טפלּו ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדבקה
אמּונה; מצֹותי "ּכל ּבענין: ׁשם ונאמר ,"ּפּקּודי אּצר ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלב
הן. החּקים מּכלל ּכּלן הּקרּבנֹות וכל עזרני". רדפּוני, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשקר
העֹולם הּקרּבנֹות עבֹודת על ׁשאף חכמים, אמרּו ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָלפיכ
לחּיי היׁשרים זֹוכין והּמׁשּפטים החּקים ׁשּבעׂשּית - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻעֹומד
ׁשּנאמר: החּקים, על צּוּוייה ּתֹורה והקּדימה הּבא; ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעֹולם
האדם אֹותם יעׂשה אׁשר מׁשּפטי, ואת חּקתי את ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ"ּוׁשמרּתם

ּבהם". ֶַָָוחי
ּדסּיען. רחמנא ּומניןּברי ׁשדי. ּבעזרת ׁשמיני, ספר נגמר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ

ּבית הלכֹות ּפרקים: ותׁשעים חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָּפרקים
עׂשרה הּמקּדׁש, ּכלי הלכֹות פרקים; ׁשמֹונה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָהּבחירה,
הלכֹות פרקים; ּתׁשעה הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָפרקים;
הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות פרקים; ׁשבעה מזּבח, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָאּסּורי
עׂשרה ּומּוספין, ּתמידין הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְֲִִִִִִָָָָָָָּתׁשעה
ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָֻפרקים;
הלכֹות פרקים; חמּׁשה הּכּפּורים, יֹום עבֹודת ְְְֲֲִִִִִִַַָָהלכֹות

פרקים. ׁשמֹונה ְְְִִָָָמעילה,

עֹולם אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

ערב מנחת ּכּפי מׂשאת ,לפני קטרת ּתפּלתי .ּתּכֹון ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
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הלכֹות ּפסח, קרּבן הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו
מחּסרי הלכֹות ׁשגגֹות, הלכֹות ּבכֹורֹות, הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵָָֻחגיגה,

ּתמּורה. הלכֹות ְְִַָָָּכּפרה,
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ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָיׁש
הּפסח לׁשחט (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעׂשרה
ּתלין ׁשּלא (ג) החמץ; על אֹותֹו לזּבח ׁשּלא (ב) ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבזמּנֹו;
על הּפסח ּבׂשר לאכל (ה) ׁשני; ּפסח לׁשחט (ד) ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹאמּוריו;
על ׁשני ּפסח ּבׂשר לאכל (ו) עׂשר; חמּׁשה ּבליל ּומרֹור ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמּצה

יאכל ׁשּלא (ז) הּׁשני; לחדׁש עׂשר חמּׁשה ּבליל ּומרֹור ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמּצה
לחבּורה; חּוץ הּפסח מּבׂשר יֹוציא ׁשּלא (ח) ּומבּׁשל; ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֻנא

מ מּמּנּו יאכל ׁשּלא לתֹוׁשב(ט) מּמּנּו יאכיל ׁשּלא (י) ׁשּמד; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ
ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא (יב) ערל; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (יא) ׂשכיר; ְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹאֹו
יׁשאיר ׁשּלא (יד) ׁשני; ּבפסח עצם יׁשּבר ׁשּלא (יג) ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹעצם;
ׁשּלא (טז) לּבקר; ׁשני מּפסח יׁשאיר ׁשּלא (טו) לּבקר; ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹמּמּנּו
ּובאּור ׁשליׁשי. יֹום עד עׂשר ארּבעה יֹום חגיגת מּבׂשר ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָיׁשאיר

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות
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ניסן,‡. לחדׁש עׂשר ּבארּבעה הּפסח לׁשחט עׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמצות
העּזים מן אֹו הּכבׂשים מן אּלא ׁשֹוחטין ואין חצֹות; ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָאחר
ּבמצוה חּיבין האּׁשה ואחד האיׁש ואחד ׁשנה. ּבן זכר ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּבלבד,

זֹו.
ולא·. עׂשר ארּבעה יֹום ועבר ּבזדֹון, זֹו מצוה ׁשּבּטל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹּומי

רחֹוקה ּבדר ולא טמא, לא והּוא המקדש]הקריב, -[מבית ְְְְְִִֵֶֶָָֹֹ
ּפטּור. ּבׁשגגה, ּבּטלּה ואם ּכרת; חּיב זה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָהרי

הּקדׁשים‚. ּכׁשאר ּבעזרה, אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין אףאין ; ְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּבמֹות הּתר מקום]ּבׁשעת בכל להקריב מותר כשהיה לא[- , ְִֵֶַַָֹ

ּבבמת הּפסח את מקריבין ּבבמת[מזבח]היּו אּלא יחיד ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
הקריבֹו ּכאּלּו לֹוקה, - יחיד ּבבמת מקריבֹו ׁשהיה ּומי ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָצּבּור.
"ׁשערי ּבאחד הּפסח את לזּבח תּוכל "לא ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹּבּׁשּוק,

הּׁשמּועה מּפי רבינו]- ממשה אזהרה[מסורת ׁשּזֹו למדּו, ְְְִִֶַַָָָָ
הּבמֹות. הּתר ּבׁשעת אפּלּו יחיד, ּבבמת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָלׁשֹוחט

חצֹות„. אחר - הּפסח חצֹות,ׁשחיטת קדם ׁשחטֹו ואם ; ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹ
מאחר אּלא אֹותֹו ׁשֹוחטין ואין ּבין[קרבן]ּפסּול. ׁשל ּתמיד ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ואחר הערּבים, ּבין ׁשל קטרת ׁשּמקטירין אחר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהערּבים;
סֹוף עד הּפסחים, את לׁשחט מתחילין הּנרֹות, את ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּמטיבין
- הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד קדם חצֹות, אחר ׁשחטֹו ואם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּיֹום.

ממרס אחד ויהיה יקרוש]ּכׁשר; שלא הּפסח,[מערבב ּבדם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ואם אחריו; הּפסח ּדם יזרק ּכ ואחר הּתמיד, ּדם ׁשּיּזרק ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹעד

ּכׁשר. הּתמיד, ּדם קדם הּפסח ּדם ְִִֵֶֶַַַַַַָָֹנזרק
.‰- ּברׁשּותֹו חמץ ּכזית לֹו והיה ּבזמּנֹו, הּפסח את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשֹוחט

יזּבח ׁשּלא - זבחי" ּדם חמץ על תזּבח "לא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹלֹוקה,
הּדם, את הּזֹורק ואחד הּׁשֹוחט, אחד קּים. והחמץ ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּפסח,

האמּורין את הּמקטיר אחד[אברים]ואחד ּברׁשּות היה אם - ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכזית זה, ּפסח ׁשאֹוכלין חבּורה מּבני אחד ּברׁשּות אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמהן,

ּכׁשר. והּפסח לֹוקה, זה הרי - הקרבתֹו ּבׁשעת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָחמץ
.Âׁשפיכה טעּון הּפסח, זריקה]ּדם ולא היסֹוד[- [בסיסּכנגד ְְְִֶֶֶַַַַָָ

אתהמזבח] וקֹורעין אֹותֹו, מפׁשיטין - ּדמֹו ׁשּׁשֹופכין ואחר .ְְְְְִִִִֶֶַַַָ
זבח ּכל חלבין, אֹותן ּומקטירין אמּוריו, את ּומֹוציאין ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבטנֹו,
ויֹוצא ׁשּלֹו, העֹור עם ּפסחֹו נֹוטל הּזבח ּובעל לבּדֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָוזבח

לערב. ואכלֹו וצֹולהּו, לירּוׁשלים, ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹלביתֹו
.Êׁשּלנּו עד הקטירן ולא אמּורין, הבוקר]הּמּניח ונפסלּו[עד ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹ

חלב ילין "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבלינה
ּבקר" עד ּבֹוחּגי ׁשאין לפי לֹוקה; אינֹו - ׁשעבר ּפי על ואף . ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ֲֶַמעׂשה.
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.Áעּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה, ּכל ּפסחים חלבי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמקטירין
להיֹות עׂשר ארּבעה ּכׁשחל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשחר.
חל אם אבל טֹוב; ּביֹום קרבין ׁשּבת חלבי ׁשהרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבׁשּבת
טֹוב ּביֹום חל חלבי מקטירין אין ּבחל, להיֹות עׂשר .ארּבעה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

.Ëּכּתֹות ּבׁשלׁש נׁשחט ּכלהּפסח אתֹו "וׁשחטּו ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּפֹוחתין ואין ויׂשראל. ועדה, קהל, - יׂשראל" עדת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָקהל

וכת. ּכת ּבכל אדם ּבני ְְְִִֵַַָָָָֹמּׁשלׁשים
.È;וׁשֹוחטין ׁשלׁשים, ּבּתחּלה נכנסין - חמּׁשים הּכל ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָֹֹהיּו

עׂשרה, ויֹוצאין וחֹוזרין עׂשרה; ונכנסין עׂשרה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִָָָָָָָויֹוצאין
עׂשרה .ונכנסין ְְֲִִָָָ

.‡Èלכּתחּלה הּפסח, את ׁשֹוחטין אין - מחמּׁשים ּפחֹות .היּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּכת נכנסה נׁשחט? ּכיצד ּכׁשר. אחת, ּבבת ּכּלן ׁשחטּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻואם
העזרה, ּדלתֹות ונֹועלין העזרה, ׁשּתתמּלא עד ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהראׁשֹונה
ׁשֹוחטין ׁשהם זמן וכל ּפסחיהם. את לׁשחט ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּומתחילין
ההּלל, את ּגמרּו אם ההּלל. את הּלוּים קֹוראין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּומקריבין,

ׁשֹוניןועד - מּלהקריב הּכת ׁשלמה לא שוב]ין ואם[קוראים ; ְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹ
ׁשּלׁשּו. לא ּומעֹולם מׁשּלׁשין. - להקריב ׁשלמּו ולא ְְְְְְְִִִֵַַָָָֹֹׁשנּו,

.·Èּבחצֹוצרֹות ּתקיעֹות ׁשלׁש ּתֹוקעין ּוקריאה, קריאה ּכל ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹעל
ּותקיעה ּותרּועה ּתקיעה לֹו- ואין הֹואיל לפסח]; נסכים[- ְְְְְִִִִֵָָָָ

ׁשחיטה. ּבׁשעת ּתֹוקעין ,נּסּו ּבׁשעת ְְְְְִִִִִִַַַָֹלתקע
.‚Èּכסף מזרקי ּובידיהם ׁשּורֹות, ׁשּורֹות עֹומדים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַֹהּכהנים

- זהב ׁשּכּלּה וׁשּורה ּכסף, - ּכסף ׁשּכּלּה ׁשּורה זהב, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻּומזרקי
היּו ולא נֹואי. להם ׁשּיהיה ּכדי מערבין, היּו ולא ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹזהב;

ׁשּולים הּדם.[ישרות]לּמזרקין ויּקרׁש יּניחּום ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
.„Èוחברֹו לחברֹו, נֹותנֹו - הּכהן וקּבל הּׁשֹוחט, ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַָֹׁשחט

אצל הּדם ׁשּיּגיע עד ּבּמצוה, רּבים ׁשּיתעּסקּו ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלחברֹו,
היסֹוד, ּכנגד אחת ׁשפיכה ׁשֹופכֹו לּמזּבח; הּקרֹוב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכהן

הריקן את מחזיר ּכ ואחר מלא, אחד מזרק ותֹוליןּומקּבל . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
וקֹורעֹו ּכּלֹו, את בטנו]ּומפׁשיטין את ּוממחה[- את[מנקה], ְְְְִִֶֶֶַַֻ

והּפרׁש[מעיו]קרביו הּצֹואה מהן ׁשּמסיר עד ;[זוהמה], ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
האמּורין, את הּכהןּומֹוציא ּומקטירן ּומֹולחן, ּבכלי, ונֹותנן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּברזל ׁשל מסמרֹות ּומפׁשיטין? ּתֹולין וכיצד הּמזּבח. ּגּבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַעל
ּומפׁשיטין; ּתֹולין ׁשּבהם ּובעּמּודים, ּבּכתלים קבּועין ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָהיּו
ׁשם, היּו חלקין ּדּקין מּקלין לתלֹות, מקֹום מצא ׁשּלא מי ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹוכל
ּומפׁשיט. ותֹולה חברֹו, ּכתף ועל ּכתפֹו על ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַמּניח

.ÂËהעזרה,[סיימו]ׁשלמּו ּדלתֹות ּפֹותחין מּלהקריב, ְְְְְֲִִִַַָָָָ
ונכנסה ׁשנּיה, יצאת ׁשנּיה; ונכנסה הראׁשֹונה, ּכת ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָויֹוצאת
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה מעׂשה ּכ ראׁשֹונה, ּכמעׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָׁשליׁשית.

העזרה. את רֹוחצין ויצאת, ׁשליׁשית ּכת ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָׁשלמה
.ÊËּכ ּבחל, ּכמעׂשהּו - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹחל

ּבׁשּבת העזרה את ורֹוחצין ּבׁשּבת. אּסּורמעׂשהּו ׁשאין ; ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
מדרבנן]ׁשבּות איסור -]צר ׁשאינֹו ּבדבר אפּלּו ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

הּוא. הּתר ּבּמקּדׁש, - ׁשבּות אּסּור ְְֲִִֵֶַָָעבֹודה.
.ÊÈאּלא ּבׁשּבת; לביתֹו ּפסחֹו את מֹולי ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאין

הּבית; ּבהר ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - הראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּכת
ּבחיל ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - להרוהּׁשנּיה העזרה בין -] ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָ

הּכלהבית] וׁשֹוהין ּבעזרה. ּבמקֹומן עֹומדין - והּׁשליׁשית ;ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹ
לביתֹו. ּבפסחֹו אחד ּכל והֹול ׁשּבת, מֹוצאי ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָעד

.ÁÈוהקטר קרביו, ּומחּוי ּדמֹו, ּוזריקת הּפסח, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחיטת
הּׁשּבת קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשאי הּׁשּבת; את ּדֹוחין - ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחלביו

זמן לֹו קבּוע ׁשהרי הרּכבתֹו- אבל "ּבמֹועדֹו". ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָ
הרבים] לּתחּום[ברשות מחּוץ והבאתֹו מחוץ, אמה אלפיים -] ְֲִַַָָ

יּבלּתֹולעיר] וחתיכת מום], את[שהיא ּדֹוחין אינן - ּבכלי ְְֲִִִִֵֶַַַַָ
לחּת יכֹול ואם הּׁשּבת. קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּׁשּבת,
אפּלּו חֹותכּה יבׁשה, היתה ואם ;חֹות ּבׁשּבת, ּבידֹו ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָיּבלּתֹו
קרביו והדחת צלּיתֹו, וכן ּכלל. ּבּמקּדׁש ׁשבּות ׁשאין - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבכלי
לאחר לעׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת, את ּדֹוחין אינן -ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ַַָהּׁשּבת.
.ËÈנֹותנּה אּלא ּבׁשּבת; יביאּנה לא סּכין, הביא ולא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשכח

לעזרה ׁשּמביאֹו עד ּומּכיׁשֹו ּבצמרֹו, אֹו הּכבׂש, קרני ,ּבין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשם הקרבן]ּומקּדיׁשֹו את מחּמר[- ׁשהּוא ּפי על ואף .-] ְְְִִֵֶַַַַָ

משא] עם בהמה הּואמנהיג יד ּכלאחר מחּמר - לאּבׁשּבת -] ְְְִֵַַַַָָ
הרגילה] אמּורים?בדרך ּדברים ּבּמה מּתר. הּמצוה, ּומּפני ;ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֻ

אם אבל ּפסח'; 'זה אמר ולא עדין, ּפסחֹו הקּדיׁש ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבׁשּלא
ּבּקדׁשים. עֹובד ׁשהּוא מּפני עליו, סּכין יביא לא - ְְֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהקּדיׁשֹו

הּתיר מה לֹוּומּפני וקבּוע הֹואיל ּבׁשּבת? ּפסחֹו להקּדיׁש ּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ
אדם מקּדיׁש וכן ּבׁשּבת; להקּדיׁשֹו מּתר חגיגתֹו[קרבן]זמן, ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻ
חֹוׁשׁש. ואינֹו טֹוב, ְְֵֵּביֹום

.Îהרי - טרפה אֹו מּום, ּבעל ונמצא הּפסח, את ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט
ּבׁשּבת ּבין ּבחל ּבין אחר, ׁשֹוחט אחרזה זה מאה אפּלּו ; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ויּדחה ׁשּתחׁש עד אֹו אחד, ׁשּיכׁשר עד ,והֹול ׁשֹוחט - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָזה
הּוא. אנּוס ׁשהרי - ֲִֵֵֶַָלּׁשני

ב ¤¤ּפרק

למנּוייו‡. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין החבורהאין -] ְֲִִֵֶֶֶַַָָ
בו] ׁשהןשהשתתפה מלּמד, - הּׂשה" על "ּתכּסּו ׁשּנאמר: ,ְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

'ּבני הּנקראין הן הּמתמּנין, ואּלּו חי. ּכׁשהּוא עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמתמּנין
ֲָחבּורה'.

ׁשּיהיה·. והּוא, ּכׁשר; - לעצמֹו הּפסח את ׁשּׁשחט ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָויחיד
ּכּלֹו את לאכל עלראּוי לכּתחּלה יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

אתֹו". "יעׂשּו ׁשּנאמר: ֱֲִֶֶַַָֹיחיד,
לאכל‚. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין היהאין . ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לאכל יכֹול אם - חֹולה אֹו זקן, אֹו קטן, חבּורה מּבני ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאחד
ׁשּנאמר: עליו, ׁשֹוחטין אין לאו, ואם עליו; ׁשֹוחטין ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכזית,
ׁשל חבּורה אפּלּו לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד אכלֹו", לפי ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹ"איׁש
ׁשֹוחטין אין - ּכזית לאכל יכֹול מהן אחד ּכל ואין ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמאה,

ֲֵֶעליהם.
ועבדים„. קטּנים אֹו ועבדים, נׁשים חבּורה עֹוׂשין -אין ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָ

נׁשים, ּכּלּה חבּורה עֹוׂשין אבל ּביניהן; ׁשּתהיה קּלּות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּפני
הּקטּנים, על וׁשֹוחטין עבדים. ּכּלּה אֹו ׁשני, ּבפסח ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻאפּלּו
קטּנים, ּכּלּה חבּורה ׁשּתהיה לא - חבּורה ּבני מּכלל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיהיּו

ּדעת ּבני ממנו]ׁשאינן ּכּלּה[ויותירו חבּורה עֹוׂשין אין וכן . ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
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.Áעּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה, ּכל ּפסחים חלבי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמקטירין
להיֹות עׂשר ארּבעה ּכׁשחל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשחר.
חל אם אבל טֹוב; ּביֹום קרבין ׁשּבת חלבי ׁשהרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבׁשּבת
טֹוב ּביֹום חל חלבי מקטירין אין ּבחל, להיֹות עׂשר .ארּבעה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

.Ëּכּתֹות ּבׁשלׁש נׁשחט ּכלהּפסח אתֹו "וׁשחטּו ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּפֹוחתין ואין ויׂשראל. ועדה, קהל, - יׂשראל" עדת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָקהל

וכת. ּכת ּבכל אדם ּבני ְְְִִֵַַָָָָֹמּׁשלׁשים
.È;וׁשֹוחטין ׁשלׁשים, ּבּתחּלה נכנסין - חמּׁשים הּכל ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָֹֹהיּו

עׂשרה, ויֹוצאין וחֹוזרין עׂשרה; ונכנסין עׂשרה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִָָָָָָָויֹוצאין
עׂשרה .ונכנסין ְְֲִִָָָ

.‡Èלכּתחּלה הּפסח, את ׁשֹוחטין אין - מחמּׁשים ּפחֹות .היּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּכת נכנסה נׁשחט? ּכיצד ּכׁשר. אחת, ּבבת ּכּלן ׁשחטּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻואם
העזרה, ּדלתֹות ונֹועלין העזרה, ׁשּתתמּלא עד ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהראׁשֹונה
ׁשֹוחטין ׁשהם זמן וכל ּפסחיהם. את לׁשחט ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּומתחילין
ההּלל, את ּגמרּו אם ההּלל. את הּלוּים קֹוראין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּומקריבין,

ׁשֹוניןועד - מּלהקריב הּכת ׁשלמה לא שוב]ין ואם[קוראים ; ְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹ
ׁשּלׁשּו. לא ּומעֹולם מׁשּלׁשין. - להקריב ׁשלמּו ולא ְְְְְְְִִִֵַַָָָֹֹׁשנּו,

.·Èּבחצֹוצרֹות ּתקיעֹות ׁשלׁש ּתֹוקעין ּוקריאה, קריאה ּכל ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹעל
ּותקיעה ּותרּועה ּתקיעה לֹו- ואין הֹואיל לפסח]; נסכים[- ְְְְְִִִִֵָָָָ

ׁשחיטה. ּבׁשעת ּתֹוקעין ,נּסּו ּבׁשעת ְְְְְִִִִִִַַַָֹלתקע
.‚Èּכסף מזרקי ּובידיהם ׁשּורֹות, ׁשּורֹות עֹומדים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַֹהּכהנים

- זהב ׁשּכּלּה וׁשּורה ּכסף, - ּכסף ׁשּכּלּה ׁשּורה זהב, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻּומזרקי
היּו ולא נֹואי. להם ׁשּיהיה ּכדי מערבין, היּו ולא ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹזהב;

ׁשּולים הּדם.[ישרות]לּמזרקין ויּקרׁש יּניחּום ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
.„Èוחברֹו לחברֹו, נֹותנֹו - הּכהן וקּבל הּׁשֹוחט, ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַָֹׁשחט

אצל הּדם ׁשּיּגיע עד ּבּמצוה, רּבים ׁשּיתעּסקּו ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלחברֹו,
היסֹוד, ּכנגד אחת ׁשפיכה ׁשֹופכֹו לּמזּבח; הּקרֹוב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכהן

הריקן את מחזיר ּכ ואחר מלא, אחד מזרק ותֹוליןּומקּבל . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
וקֹורעֹו ּכּלֹו, את בטנו]ּומפׁשיטין את ּוממחה[- את[מנקה], ְְְְִִֶֶֶַַֻ

והּפרׁש[מעיו]קרביו הּצֹואה מהן ׁשּמסיר עד ;[זוהמה], ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
האמּורין, את הּכהןּומֹוציא ּומקטירן ּומֹולחן, ּבכלי, ונֹותנן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּברזל ׁשל מסמרֹות ּומפׁשיטין? ּתֹולין וכיצד הּמזּבח. ּגּבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַעל
ּומפׁשיטין; ּתֹולין ׁשּבהם ּובעּמּודים, ּבּכתלים קבּועין ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָהיּו
ׁשם, היּו חלקין ּדּקין מּקלין לתלֹות, מקֹום מצא ׁשּלא מי ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹוכל
ּומפׁשיט. ותֹולה חברֹו, ּכתף ועל ּכתפֹו על ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַמּניח

.ÂËהעזרה,[סיימו]ׁשלמּו ּדלתֹות ּפֹותחין מּלהקריב, ְְְְְֲִִִַַָָָָ
ונכנסה ׁשנּיה, יצאת ׁשנּיה; ונכנסה הראׁשֹונה, ּכת ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָויֹוצאת
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה מעׂשה ּכ ראׁשֹונה, ּכמעׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָׁשליׁשית.

העזרה. את רֹוחצין ויצאת, ׁשליׁשית ּכת ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָׁשלמה
.ÊËּכ ּבחל, ּכמעׂשהּו - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹחל

ּבׁשּבת העזרה את ורֹוחצין ּבׁשּבת. אּסּורמעׂשהּו ׁשאין ; ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
מדרבנן]ׁשבּות איסור -]צר ׁשאינֹו ּבדבר אפּלּו ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

הּוא. הּתר ּבּמקּדׁש, - ׁשבּות אּסּור ְְֲִִֵֶַָָעבֹודה.
.ÊÈאּלא ּבׁשּבת; לביתֹו ּפסחֹו את מֹולי ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאין

הּבית; ּבהר ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - הראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּכת
ּבחיל ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - להרוהּׁשנּיה העזרה בין -] ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָ

הּכלהבית] וׁשֹוהין ּבעזרה. ּבמקֹומן עֹומדין - והּׁשליׁשית ;ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹ
לביתֹו. ּבפסחֹו אחד ּכל והֹול ׁשּבת, מֹוצאי ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָעד

.ÁÈוהקטר קרביו, ּומחּוי ּדמֹו, ּוזריקת הּפסח, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחיטת
הּׁשּבת קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשאי הּׁשּבת; את ּדֹוחין - ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחלביו

זמן לֹו קבּוע ׁשהרי הרּכבתֹו- אבל "ּבמֹועדֹו". ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָ
הרבים] לּתחּום[ברשות מחּוץ והבאתֹו מחוץ, אמה אלפיים -] ְֲִַַָָ

יּבלּתֹולעיר] וחתיכת מום], את[שהיא ּדֹוחין אינן - ּבכלי ְְֲִִִִֵֶַַַַָ
לחּת יכֹול ואם הּׁשּבת. קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּׁשּבת,
אפּלּו חֹותכּה יבׁשה, היתה ואם ;חֹות ּבׁשּבת, ּבידֹו ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָיּבלּתֹו
קרביו והדחת צלּיתֹו, וכן ּכלל. ּבּמקּדׁש ׁשבּות ׁשאין - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבכלי
לאחר לעׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת, את ּדֹוחין אינן -ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ַַָהּׁשּבת.
.ËÈנֹותנּה אּלא ּבׁשּבת; יביאּנה לא סּכין, הביא ולא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשכח

לעזרה ׁשּמביאֹו עד ּומּכיׁשֹו ּבצמרֹו, אֹו הּכבׂש, קרני ,ּבין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשם הקרבן]ּומקּדיׁשֹו את מחּמר[- ׁשהּוא ּפי על ואף .-] ְְְִִֵֶַַַַָ

משא] עם בהמה הּואמנהיג יד ּכלאחר מחּמר - לאּבׁשּבת -] ְְְִֵַַַַָָ
הרגילה] אמּורים?בדרך ּדברים ּבּמה מּתר. הּמצוה, ּומּפני ;ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֻ

אם אבל ּפסח'; 'זה אמר ולא עדין, ּפסחֹו הקּדיׁש ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבׁשּלא
ּבּקדׁשים. עֹובד ׁשהּוא מּפני עליו, סּכין יביא לא - ְְֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהקּדיׁשֹו

הּתיר מה לֹוּומּפני וקבּוע הֹואיל ּבׁשּבת? ּפסחֹו להקּדיׁש ּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ
אדם מקּדיׁש וכן ּבׁשּבת; להקּדיׁשֹו מּתר חגיגתֹו[קרבן]זמן, ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻ
חֹוׁשׁש. ואינֹו טֹוב, ְְֵֵּביֹום

.Îהרי - טרפה אֹו מּום, ּבעל ונמצא הּפסח, את ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט
ּבׁשּבת ּבין ּבחל ּבין אחר, ׁשֹוחט אחרזה זה מאה אפּלּו ; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ויּדחה ׁשּתחׁש עד אֹו אחד, ׁשּיכׁשר עד ,והֹול ׁשֹוחט - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָזה
הּוא. אנּוס ׁשהרי - ֲִֵֵֶַָלּׁשני

ב ¤¤ּפרק

למנּוייו‡. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין החבורהאין -] ְֲִִֵֶֶֶַַָָ
בו] ׁשהןשהשתתפה מלּמד, - הּׂשה" על "ּתכּסּו ׁשּנאמר: ,ְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

'ּבני הּנקראין הן הּמתמּנין, ואּלּו חי. ּכׁשהּוא עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמתמּנין
ֲָחבּורה'.

ׁשּיהיה·. והּוא, ּכׁשר; - לעצמֹו הּפסח את ׁשּׁשחט ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָויחיד
ּכּלֹו את לאכל עלראּוי לכּתחּלה יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

אתֹו". "יעׂשּו ׁשּנאמר: ֱֲִֶֶַַָֹיחיד,
לאכל‚. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין היהאין . ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לאכל יכֹול אם - חֹולה אֹו זקן, אֹו קטן, חבּורה מּבני ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאחד
ׁשּנאמר: עליו, ׁשֹוחטין אין לאו, ואם עליו; ׁשֹוחטין ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכזית,
ׁשל חבּורה אפּלּו לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד אכלֹו", לפי ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹ"איׁש
ׁשֹוחטין אין - ּכזית לאכל יכֹול מהן אחד ּכל ואין ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמאה,

ֲֵֶעליהם.
ועבדים„. קטּנים אֹו ועבדים, נׁשים חבּורה עֹוׂשין -אין ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָ

נׁשים, ּכּלּה חבּורה עֹוׂשין אבל ּביניהן; ׁשּתהיה קּלּות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּפני
הּקטּנים, על וׁשֹוחטין עבדים. ּכּלּה אֹו ׁשני, ּבפסח ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻאפּלּו
קטּנים, ּכּלּה חבּורה ׁשּתהיה לא - חבּורה ּבני מּכלל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיהיּו

ּדעת ּבני ממנו]ׁשאינן ּכּלּה[ויותירו חבּורה עֹוׂשין אין וכן . ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
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אֹוננים אֹו זקנים אֹו להתאבלחֹולים שחייב קרובו שמת [ביום ְְִִִֵ
נקבר] וטרם הֹואילעליו, - לאכל יכֹולין ׁשּכּלן ּפי על אף ,ְֱִִִֶֶַַָֹֻ

ּפסּול. לידי ויביאּוהּו הּפסח, יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָואכילתן
חבּורה עֹוׂשין אין וכן ּכׁשר. זֹו, חבּורה על וׁשחטּו עברּו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַָָָָָואם

ידקּדקּו ׁשּמא - ּגרים ּפסּול;[יחמירו]ּכּלּה לידי ויביאּוהּו ּבֹו, ְְְְִִִִֵֵֶַָָֻ
ּכׁשר. עליהם, ׁשחטּו ְֲֲִֵֵֶָָואם

-ׁשחטֹו‰. מהן][וכיון אחד ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו, ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית, לאכל נימולו]יכֹול שלא [יהודים ְְֱֲִִֵֶֶַַָָֹ

ׁשחטֹו ּפסּול. - לטמאים לאכל[בשיתוף]אֹו ׁשּיכֹול למי ְְְֱִִִֵֶֶָָָֹ
למנּוייו, וׁשּלא למנּוייו ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹּולמי

ּכׁשר;[נימולים]למּולים - ולטמאים לטהֹורים ולערלים, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָ
לא ּכאּלּו והאחרים, ּכהלכה; אֹוכלין לֹו, הראּויין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשאּלּו

עליהם. ֲֵֶַָחׁשב
.Â;ּפסּול - וערלים מּולים לׁשם ּדמֹו וזרק למּולים, ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָׁשחטֹו

למּולים, ׁשחטֹו הּקרּבן. עּקר ׁשהּוא חמּורה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשהּזריקה
ערלים מחׁשבת יׁש ׁשהרי ּפסּול, - ערלים ּבֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיתּכּפרּו

הּפסחּבּזריקה - לאֹוכליו ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו, ׁשחטֹו . ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
מחׁשבת ׁשאין לפי חֹובתֹו, ידי ּבֹו יֹוצא אדם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשר;

ּבּזריקה. ְְִִַָאֹוכלין
.Êאֹו זריקה, ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה, ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי

ׁשֹוחטין אין - זריקה ּבׁשעת ּובריא ׁשחיטה, ּבׁשעת ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחֹולה
ׁשעת עד ׁשחיטה, מּׁשעת ּבריא ׁשּיהיה עד עליו; ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָוזֹורקין

.זריקה ְִָ
.Áידי על אדם עבור]ׁשֹוחט ידי[- ועל הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָ

מּדעּתן. ׁשּלא ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענּיים, וׁשפחתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹעבּדֹו
ידי על ולא הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ׁשֹוחט אינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָֹאבל

- אׁשּתֹו ידי על ולא העברּיים, וׁשפחתֹו מּדעּתן;עבּדֹו אּלא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
מּדעּתן. זה הרי מחּו, ולא ׁשתקּו ְְְְֲִִִֵֶַָָֹואם

.Ëוׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָׁשחט
רּבם ּבׁשל יֹוצאין - לעצמן הן וׁשחטּו והלכּו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָהּכנענּיים,

.[אדונם]

.Èוׁשפחתֹו ועבּדֹו הּגדֹולים, ּובּתֹו ּובנֹו אׁשּתֹו ידי על ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָׁשחט
מּזה, ּגדֹול מחּוי ל אין - לעצמן הם וׁשחטּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָהעברּיים,

עצמן ּבׁשל אּלא יֹוצאין .ואינן ְְְְִֵֶֶַָָָ
.‡Èוׁשחט אביה עליה ׁשחט ּבעלּה, ּבבית ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה

- ּבעלּה לביתעליה ליל נחּפזת היתה ּבעלּה. מּׁשל ּתאכל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּבנֹות, ּכל ּכדר לנּׂשּואיה הּסמּו הראׁשֹון ּברגל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאביה
אביה; מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה עליה וׁשחט אביה עליה ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹוׁשחט
ׁשּתברר והּוא, - רֹוצה ׁשהיא מּמקֹום ּתאכל ,ואיל ְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמּכאן
עליו ׁשּׁשחטּו יתֹום וכן ׁשחיטה. ּבׁשעת ׁשּתרצה מקֹום ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָלּה

עליו]אּפיטרֹוּפין האחראי רֹוצה.[- ׁשהּוא מּמקֹום יאכל , ְִִִֶֶֶַָֹ
נעׂשה - ּגדֹול אבל קטן; ּביתֹום אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִֶַַָָָָָָָּבּמה
ׁשני על עצמֹו והממּנה ּפסחים, ׁשני על עצמֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָּכממּנה

ראׁשֹון. הּנׁשחט מן אּלא אֹוכל אינֹו ְְִִִִֵֵֶַָָָּפסחים,
.·Èׁשּתפין ׁשני ׁשל עליו]עבד שחטו ּבזמן[ושניהם - ְְִִֵֶֶֶַָֻ

אינן ואם ׁשניהם; מּׁשל יאכל לא זה, על זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמקּפידין
יאכל. ׁשּירצה מּמקֹום ְְִִִִֶֶַַָֹמקּפידין,

.‚Èמּׁשל לא יאכל לא - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹמי
חֹורין ּבן ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד עצמֹו, מּׁשל ולא .רּבֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻ

.„Èלכל ּכזית ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפסח? על נמנין ּכּמה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָעד
מּמּנּו ידיהן את ּומֹוׁשכין עליו ונמנין ואחד. יוצאיםאחד -] ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

למׁשמהשותפות] יכֹול אינֹו - ׁשּנׁשחט ּכיון ׁשּיּׁשחט; עד ,ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ונמנּו אחרים וחזרּו עליו, נמנּו עליו. נׁשחט ׁשהרי ידֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאת
ּופטּורים אֹוכלים, - ּכזית להם ׁשּיׁש ראׁשֹונים - ְְְִִִִִֵֶֶַָָָעליו

ׁשרּבּו ואחרֹונים ׁשני; ּפסח ׁשּלא[שנוספו]מּלעׂשֹות עד ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
ּפסח לעׂשֹות וחּיבין אֹוכלין, אינן - אחד לכל ּכזית ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָנמצא

ִֵׁשני.
.ÂËּבני ּבהם ידעּו ולא חלקֹו, על עּמֹו אחרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהממּנה

אחר חלקֹו לֹו לּתן רּׁשאין החבּורה ּבני הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחבּורה
והּוא מּׁשּלהם, אֹוכלין החבּורה ּובני האכילה, ּבעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּצלה
ּבני וכן ׁשנּיה. חבּורה עליו, ׁשּמּנה האחרים עם חלקֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָאֹוכל

ּגרּגרן מהן אחד ׁשהיה להֹוציאֹו[זולל]חבּורה רּׁשאין - ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
זֹולל, אינֹו ואם ּבחבּורתֹו; ויאכלהּו חלקֹו, לֹו ונֹותנין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָֹמהם,

לחלק רּׁשאין .אינן ִֵֵֵַָָָ

ה'תשע"ב אלול י"א רביעי יום

ג ¤¤ּפרק

ּפי‡. על אף - הּפסח' את עלי ּוׁשחט 'צא לעבּדֹו: ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהאֹומר
ּגדי, עליו וׁשחט והל ׁשנה, ּבכל טלה לׁשחט רּבֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּדר
הרי - טלה עליו וׁשחט והל ּגדי, לׁשחט ּדרּכֹו ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאֹו
מּמין לי 'ׁשחט לֹו: ואמר ּפרׁש לא ׁשהרי מּמּנּו; יאכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹזה
אּלא מּׁשניהן, אֹוכל אינֹו - וטלה ּגדי וׁשחט הל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּפלֹוני'.
היה ואם ּפסחים. ׁשני על נמנין ׁשאין הּׂשרפה; לבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָיצאּו
וטלה ּגדי וׁשחט עליו, לׁשחט לעבּדֹו ואמר מלּכה, אֹו ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹמל

מלכּות ׁשלֹום מּׁשּום הראׁשֹון, מן יאכל -. ְְִִִַַָֹ
לֹו·. וקבע הּפסח', את עלי ּוׁשחט 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהאֹומר

וטלה ּגדי ׁשֹוחט זה הרי - לֹו אמר מה וׁשכח טלה, אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּגדי
טלה ואם ׁשּלי; וטלה ׁשּלֹו ּגדי לי, אמר ּגדי 'אם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָואֹומר:
לֹו, אמר מה הּׁשֹולח ׁשכח ׁשּלי'; ּוגדי ׁשּלֹו טלה לי, ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאמר
ׁשּיּזרק קדם הּׁשֹולח ׁשכח ואם הּׂשרפה. לבית יצאּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשניהם
הּדם, ׁשּנזרק אחר ׁשכח ׁשני; ּפסח לעׂשֹות חּיבין ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָהּדם,
'צא לעבּדֹו: ּבאֹומר הּדין וכן ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַּפטּורין
והּוא רּבֹו; לֹו ּׁשאמר מה העבד וׁשכח לֹו, וקבע עלי', ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּוׁשחט

לֹו:[בתנאי] ויאמר וטלה, ּגדי רּבֹו ׁשל רֹועה לֹו ׁשּיּתן ,ְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ
אחד והרי ,רּב ל ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתׁשחט ּכדי ׁשניהם ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ'ׁשחט
עׂשה אם ּכלּום'; ּבֹו לרּב יהיה ׁשּלא מנת על ׁשּל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמהן
ּכמֹו להתנֹות לעבד אפׁשר יהיה ּכ אחר ּכן, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרֹועה

ְֵֶַׁשּבארנּו.
הּפסח',‚. את עלינּו ּוׁשחט ל' לאחד: ׁשאמרּו חבּורה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבני

הם וׁשחטּו הּוא וׁשחט עלי', ׁשחטּו 'ואּתם להם: הּוא ְְְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָואמר
לבית יצא והאחרֹון ראׁשֹון, ׁשּנׁשחט מּזה אֹוכלין ּכּלן -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

.הּׂשרפה ְֵַָ
ּובּקׁש„. 'צא לאחד: אמרּו ּפסחּה, ׁשאבד [חפשחבּורה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
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והםהפסח] ּוׁשחטֹו, ׁשאבד ּפסח ּומצא הל עלינּו', ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּוׁשחט
הּוא - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלֹו אם - ּוׁשחטּוהּו אחר ּפסח ְְְִִִֵֶֶַַַָָלקחּו
ׁשּלהן אם יּׂשרף; והּׁשני עּמֹו, אֹוכלין והן מּׁשּלֹו, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאֹוכל
אין מּׁשּלֹו; אֹוכל והּוא מּׁשּלהן, אֹוכלין הן - ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָנׁשחט
- ּכאחת ׁשניהן ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון, נׁשחט מהן איזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָידּוע
לבית יצא וׁשּלהן עּמֹו, אֹוכלין אינן והן מּׁשּלֹו, אֹוכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָהּוא

ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ּופטּורין ְְֲִִִֵֵֶַַַָהּׂשרפה,
ּולׁשחטֹו:‰. ׁשאבד ּפסח לבּקׁש ׁשּׁשלחּוהּו זה להם ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאמר

והם וׁשחט, ּומצא הל עלי', אּתם ׁשחטּו - אחרּתי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'אם
אֹוכלין הם - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלהם אם - וׁשחטּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָלקחּו
נׁשחט ׁשּלֹו ואם יּׂשרף; והּׁשני עּמהם, אֹוכל והּוא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשּלהם,
ידּוע אין מּׁשּלהם; אֹוכלים והם מּׁשּלֹו, אֹוכל הּוא - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָראׁשֹון
הם - ּכאחד ׁשניהם ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון, נׁשחט מהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאיזה
לבית יצא וׁשּלֹו עּמהם, אֹוכל אינֹו והּוא מּׁשּלהם, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָאֹוכלין

ׁשני ּפסח מּלעׂשֹות ּופטּור .הּׂשרפה, ְֲִִֵֵֶַַַָָ
.Âּובּקׁשּואבד 'צאּו להם: ואמר ּפסח, לֹו ואבד ּפסח, להם ְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

והל עלינּו', ּוׁשחט ּובּקׁש 'צא לֹו: ואמרּו עלי', ְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָֹוׁשחטּו
הראׁשֹון, מן ּכּלן אֹוכלין - וׁשחטּו הם ּומצאּו וׁשחט, ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָֻּומצא
אֹו ראׁשֹון, נׁשחט מהן איזה ידּוע אין ואם יּׂשרף; ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוהּׁשני
מּלעׂשֹות ּופטּורין יּׂשרפּו, ׁשניהם - ּכאחת ׁשניהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּׁשחטּו
אמרּו ולא לבּקׁש, הם והלכּו לבּקׁש, הּוא הל ׁשני. ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּפסח
אחד ּכל ׁשּיׁשחט ּבלּבם ׁשהיה ּפי על אף - ּכלּום לזה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹזה
הּדעת ׁשאמּדן ּודברים רמיזֹות ׁשם ׁשהיה אֹו חברֹו, על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמהם
ּפרׁשּו ולא הֹואיל - חברֹו על יׁשחט ׁשּימצא אחד ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבהם

לזה זה אחראין אינם ּכלּום, לזה זה אמרּו .ולא ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
.Êחבּורה - ׁשּיּׁשחטּו קדם ּפסחיהם ׁשּנתערבּו חבּורֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּתי

הּׁשני, לֹוקחין והּׁשנּיה הּתערבת, מן אחד ּכבׂש לֹוקחין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹזֹו
חבּורה מּבני ואחד אּלּו, אצל ּבא זֹו חבּורה מּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָואחד
לזה אֹומרת מהן חבּורה וכל הראׁשֹונה; אצל ּבא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּׁשנּיה
ידי הּזה, הּפסח הּוא ׁשּלנּו 'אם אצלם: ׁשּבא ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאחד
הּפסח הּוא ׁשּל ואם ׁשּלנּו; על ונמנית ,מּׁשּל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמׁשּוכֹות
חמׁש וכן .'ׁשּל על ונמנינּו מּׁשּלנּו, מׁשּוכֹות ידינּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּזה,
ׁשל חבּורֹות עׂשר אֹו אדם, ּבני חמּׁשה חמּׁשה ׁשל ְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָחבּורֹות
לחבּורה חבּורה מּכל אחד להם מֹוׁשכין - עׂשרה ְֲֲֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָעׂשרה

ׁשֹוחטין ּכ ואחר ואֹומרים; מתנים הם וכ .האחרת, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
.Áמן אחד ּפסח לֹו לֹוקח זה - ּפסחיהם ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים

אחד ּפסחֹו על עּמֹו ממּנה וזה אחד, לֹו לֹוקח וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּתערבת,
ׁשּיהיּו ּכדי הּׁשּוק, מן אחד עּמֹו ממּנה והאחר הּׁשּוק, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמן
אּלּו, אצל מּׁשניהם אחד יבֹוא ּכ ואחר חבּורֹות; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתי
עם מהן אחד ּכל ּומתנה האחר, אצל מאּלּו אחד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָויבֹוא
ּפסח הּוא ׁשּלי 'אם ואֹומר: ׁשנּיה מחבּורה אצלֹו ׁשּבא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָחברֹו
הּוא, ׁשּל ואם ׁשּלי; על ונמנית ,מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָזה,
ׁשּלא ונמצא .'ׁשּל על ונמניתי ׁשּלי, מּפסח מׁשּוכה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹידי

ּכלּום .הפסידּו ְְִִ
.Ëיּבלת[חבורות]חמּׁשה ונמצא ּפסחיהם, עֹורֹות ׁשּנתערבּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

מום] הּׂשרפה;[שהיא לבית יצאּו ּכּלם - מהם אחד ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָֻּבעֹור
נתערבּו ׁשני. ּבפסח חּיבין ּדמים, זריקת קדם נתערבּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹואם

ּפסח הקריבּו ׁשאם ׁשני; ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּורין זריקה, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָאחר
ּבראׁשֹון ׁשּקרב זה נמצא ראשון]ׁשני, בפסח ּכׁשר[- [-קרּבן ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

היבלת] היתה בו לעזרהשלא חּלין שלומביא שני שהפסח -] ֲִִֵָָָֻ
הוא] חול אחד- ּפסח על ּכּלם נמנּו ואם שני]; בפסח -], ְְִִֶֶַַָָֻ

למנּוייו; ׁשּלא ׁשּנׁשחט ּכמי וזה למחּיב, ׁשּלא נׁשחט ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֻנמצא
יהיה ּפסח אינֹו 'אם ואמר: מהם אחד ּכל התנה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָואם

הּפסח ּדם ּבזריקה,[דינו]ׁשלמים', הּׁשלמים ודם ּבׁשפיכה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָ
לפיכ לכּתחּלה. ּבׁשפיכה אֹותן יּתן לא ּבזריקה ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָָָֹוהּנּתנין

ׁשני. מּפסח ְִִִֵֶַּפטּורין

ד ¤¤ּפרק

הּמקּדׁשין‡. ּפסּולי ּבהלכֹות נתּבאר אינֹוּכבר ׁשהּפסח , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּבמחׁשבת ׁשחטֹו ואם ּבעליו, ּולׁשם ּפסח לׁשם אּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנׁשחט

הּׁשם בעליו]ׁשּנּוי או הפסח לשם את[שלא הּׁשֹוחט ּפסּול. , ִֵֵֶַַָ
הּפסח 'אֹותֹו זמן: לאחר להם ואמר חבּורה, ּבני על ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּפסח
נאמן היה אם - ׁשחטּתיו' לׁשמֹו ׁשּלא עליכם, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשחטּתי

ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומכין מן]להם, ׁשאינֹו[- הּדין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ויביא מׁשּבח, זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻנאמן,

ּבּׁשני. ִֵֶַַּפסח
ּפי·. על אף - זריקה קדם לֹו ונֹודע ׁשּנטמא, הּפסח ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבׂשר

הנקרבים]ׁשהאמּורין הּדם;[האברים את יזרק לא טהֹורין, ְְִִִֵֶֶַָָֹֹ
זרק ואם לאכילה. אּלא ּבא הּפסח הרצה[הדם]ׁשאין לא , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

התקבל] הרצה;[לא - הּדם ׁשּנזרק עד לֹו נֹודע לא ואם .ְְְִִֶַַַַָָֹֻ
הגדול]ׁשהּציץ הכהן ׁשּנטמא,[של הּבׂשר ׁשגגת על מרּצה ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָ

את ׂשֹורף - האברים מקצת נטמאּו הּזדֹון. על מרּצה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואינֹו
והּבׂשר האמּורים, נטמאּו הּטהֹורים. את ואֹוכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּטמאים,
הּבעלים נטמאּו לערב. נאכל והּבׂשר הּדם, את זֹורק - ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָקּים
הרצה. לא זרק, ואם הּדם; את יזרק לא ׁשּנׁשחט, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻאחר
הּגּוף טמאת על מרּצה הּציץ ׁשאין ׁשני, ּבפסח חּיבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻלפיכ

האדם] הּתהֹום[- ּבטמאת נטמא אם אּלא שקיומה, טומאה -] ְְְְִִֶַַָָֻ
לאיש] ידועה ׁשּבאראינה ּכמֹו הּמקּדׁש., ּביאת ּבהלכֹות נּו ְְְְְִִִֵֶַַַָ

עׂשר‚. ּבארּבעה ׁשּנטמא אֹו מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּפסח
את[בניסן] מׁשכּו אֹו מתּו אֹו הּבעלים נטמאּו מּיד; יּׂשרף -ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
השחיטה]ידיהם לפני מתּו[מהשותפות, אֹו נטמאּו אפּלּו , ְְְֲִִֵֵֶ

צּורתֹו ׁשּתעבר עד אֹותֹו מּניחין - הּדם זריקת [ייפסלקדם ְֲִִִֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבגּופֹובלינה] ׁשּפסּולֹו ּכל הּכלל: זה יּׂשרף. ּכ ואחר [כגון, ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

הבשר] ּבּבעליםשנטמא אֹו ּבּדם מּיד; יּׂשרף שנטמאו], -]- ְִִִֵַַָָָָ
אחר ׁשחטֹו אם ,לפיכ יּׂשרף. ּכ ואחר צּורתֹו, ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹּתעבר
נטמאּו אֹו מתּו, אֹו ידיהם את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנֹודע
אמּורים ּדברים ּבּמה מּיד. יּׂשרף זה הרי - ׁשני לפסח ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָונדחּו
חבּורה; ּבני ּכל ּכׁשּנטמאּו הּבעלים? נטמאּו אם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּיּׂשרף
טמאים. ׁשל ּבחלקם טהֹורים זכּו מקצתם, נטמאּו אם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָאבל
זכּו לאכל, ׁשהתחילּו אחר מקצתם ׁשּנטמאּו ּפי על ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹאף
ּכּלם, התחילּו אם אבל התחילּו; לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָֹֻהּטהֹורים
טמאים, ׁשל ּבחלקם הּטהֹורים זכּו לא - מקצתם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹונטמאּו
והּוא יּׂשרף. הּטמאים וחלק חלקם, אֹוכלין הּטהֹורים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלא

ׁשלם נטמא מקצתם. מתּו אם ׂשֹורפין[כולו]הּדין, - רּבֹו אֹו ְְְִִִִִֵֵַָָָָֻ
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והםהפסח] ּוׁשחטֹו, ׁשאבד ּפסח ּומצא הל עלינּו', ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּוׁשחט
הּוא - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלֹו אם - ּוׁשחטּוהּו אחר ּפסח ְְְִִִֵֶֶַַַָָלקחּו
ׁשּלהן אם יּׂשרף; והּׁשני עּמֹו, אֹוכלין והן מּׁשּלֹו, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאֹוכל
אין מּׁשּלֹו; אֹוכל והּוא מּׁשּלהן, אֹוכלין הן - ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָנׁשחט
- ּכאחת ׁשניהן ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון, נׁשחט מהן איזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָידּוע
לבית יצא וׁשּלהן עּמֹו, אֹוכלין אינן והן מּׁשּלֹו, אֹוכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָהּוא

ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ּופטּורין ְְֲִִִֵֵֶַַַָהּׂשרפה,
ּולׁשחטֹו:‰. ׁשאבד ּפסח לבּקׁש ׁשּׁשלחּוהּו זה להם ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאמר

והם וׁשחט, ּומצא הל עלי', אּתם ׁשחטּו - אחרּתי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'אם
אֹוכלין הם - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלהם אם - וׁשחטּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָלקחּו
נׁשחט ׁשּלֹו ואם יּׂשרף; והּׁשני עּמהם, אֹוכל והּוא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשּלהם,
ידּוע אין מּׁשּלהם; אֹוכלים והם מּׁשּלֹו, אֹוכל הּוא - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָראׁשֹון
הם - ּכאחד ׁשניהם ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון, נׁשחט מהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאיזה
לבית יצא וׁשּלֹו עּמהם, אֹוכל אינֹו והּוא מּׁשּלהם, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָאֹוכלין

ׁשני ּפסח מּלעׂשֹות ּופטּור .הּׂשרפה, ְֲִִֵֵֶַַַָָ
.Âּובּקׁשּואבד 'צאּו להם: ואמר ּפסח, לֹו ואבד ּפסח, להם ְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

והל עלינּו', ּוׁשחט ּובּקׁש 'צא לֹו: ואמרּו עלי', ְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָֹוׁשחטּו
הראׁשֹון, מן ּכּלן אֹוכלין - וׁשחטּו הם ּומצאּו וׁשחט, ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָֻּומצא
אֹו ראׁשֹון, נׁשחט מהן איזה ידּוע אין ואם יּׂשרף; ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוהּׁשני
מּלעׂשֹות ּופטּורין יּׂשרפּו, ׁשניהם - ּכאחת ׁשניהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּׁשחטּו
אמרּו ולא לבּקׁש, הם והלכּו לבּקׁש, הּוא הל ׁשני. ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּפסח
אחד ּכל ׁשּיׁשחט ּבלּבם ׁשהיה ּפי על אף - ּכלּום לזה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹזה
הּדעת ׁשאמּדן ּודברים רמיזֹות ׁשם ׁשהיה אֹו חברֹו, על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמהם
ּפרׁשּו ולא הֹואיל - חברֹו על יׁשחט ׁשּימצא אחד ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבהם

לזה זה אחראין אינם ּכלּום, לזה זה אמרּו .ולא ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
.Êחבּורה - ׁשּיּׁשחטּו קדם ּפסחיהם ׁשּנתערבּו חבּורֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּתי

הּׁשני, לֹוקחין והּׁשנּיה הּתערבת, מן אחד ּכבׂש לֹוקחין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹזֹו
חבּורה מּבני ואחד אּלּו, אצל ּבא זֹו חבּורה מּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָואחד
לזה אֹומרת מהן חבּורה וכל הראׁשֹונה; אצל ּבא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּׁשנּיה
ידי הּזה, הּפסח הּוא ׁשּלנּו 'אם אצלם: ׁשּבא ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאחד
הּפסח הּוא ׁשּל ואם ׁשּלנּו; על ונמנית ,מּׁשּל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמׁשּוכֹות
חמׁש וכן .'ׁשּל על ונמנינּו מּׁשּלנּו, מׁשּוכֹות ידינּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּזה,
ׁשל חבּורֹות עׂשר אֹו אדם, ּבני חמּׁשה חמּׁשה ׁשל ְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָחבּורֹות
לחבּורה חבּורה מּכל אחד להם מֹוׁשכין - עׂשרה ְֲֲֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָעׂשרה

ׁשֹוחטין ּכ ואחר ואֹומרים; מתנים הם וכ .האחרת, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
.Áמן אחד ּפסח לֹו לֹוקח זה - ּפסחיהם ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים

אחד ּפסחֹו על עּמֹו ממּנה וזה אחד, לֹו לֹוקח וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּתערבת,
ׁשּיהיּו ּכדי הּׁשּוק, מן אחד עּמֹו ממּנה והאחר הּׁשּוק, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמן
אּלּו, אצל מּׁשניהם אחד יבֹוא ּכ ואחר חבּורֹות; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתי
עם מהן אחד ּכל ּומתנה האחר, אצל מאּלּו אחד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָויבֹוא
ּפסח הּוא ׁשּלי 'אם ואֹומר: ׁשנּיה מחבּורה אצלֹו ׁשּבא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָחברֹו
הּוא, ׁשּל ואם ׁשּלי; על ונמנית ,מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָזה,
ׁשּלא ונמצא .'ׁשּל על ונמניתי ׁשּלי, מּפסח מׁשּוכה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹידי

ּכלּום .הפסידּו ְְִִ
.Ëיּבלת[חבורות]חמּׁשה ונמצא ּפסחיהם, עֹורֹות ׁשּנתערבּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

מום] הּׂשרפה;[שהיא לבית יצאּו ּכּלם - מהם אחד ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָֻּבעֹור
נתערבּו ׁשני. ּבפסח חּיבין ּדמים, זריקת קדם נתערבּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹואם

ּפסח הקריבּו ׁשאם ׁשני; ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּורין זריקה, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָאחר
ּבראׁשֹון ׁשּקרב זה נמצא ראשון]ׁשני, בפסח ּכׁשר[- [-קרּבן ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

היבלת] היתה בו לעזרהשלא חּלין שלומביא שני שהפסח -] ֲִִֵָָָֻ
הוא] חול אחד- ּפסח על ּכּלם נמנּו ואם שני]; בפסח -], ְְִִֶֶַַָָֻ

למנּוייו; ׁשּלא ׁשּנׁשחט ּכמי וזה למחּיב, ׁשּלא נׁשחט ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֻנמצא
יהיה ּפסח אינֹו 'אם ואמר: מהם אחד ּכל התנה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָואם

הּפסח ּדם ּבזריקה,[דינו]ׁשלמים', הּׁשלמים ודם ּבׁשפיכה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָ
לפיכ לכּתחּלה. ּבׁשפיכה אֹותן יּתן לא ּבזריקה ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָָָֹוהּנּתנין

ׁשני. מּפסח ְִִִֵֶַּפטּורין

ד ¤¤ּפרק

הּמקּדׁשין‡. ּפסּולי ּבהלכֹות נתּבאר אינֹוּכבר ׁשהּפסח , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּבמחׁשבת ׁשחטֹו ואם ּבעליו, ּולׁשם ּפסח לׁשם אּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנׁשחט

הּׁשם בעליו]ׁשּנּוי או הפסח לשם את[שלא הּׁשֹוחט ּפסּול. , ִֵֵֶַַָ
הּפסח 'אֹותֹו זמן: לאחר להם ואמר חבּורה, ּבני על ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּפסח
נאמן היה אם - ׁשחטּתיו' לׁשמֹו ׁשּלא עליכם, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשחטּתי

ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומכין מן]להם, ׁשאינֹו[- הּדין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ויביא מׁשּבח, זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻנאמן,

ּבּׁשני. ִֵֶַַּפסח
ּפי·. על אף - זריקה קדם לֹו ונֹודע ׁשּנטמא, הּפסח ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבׂשר

הנקרבים]ׁשהאמּורין הּדם;[האברים את יזרק לא טהֹורין, ְְִִִֵֶֶַָָֹֹ
זרק ואם לאכילה. אּלא ּבא הּפסח הרצה[הדם]ׁשאין לא , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

התקבל] הרצה;[לא - הּדם ׁשּנזרק עד לֹו נֹודע לא ואם .ְְְִִֶַַַַָָֹֻ
הגדול]ׁשהּציץ הכהן ׁשּנטמא,[של הּבׂשר ׁשגגת על מרּצה ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָ

את ׂשֹורף - האברים מקצת נטמאּו הּזדֹון. על מרּצה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואינֹו
והּבׂשר האמּורים, נטמאּו הּטהֹורים. את ואֹוכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּטמאים,
הּבעלים נטמאּו לערב. נאכל והּבׂשר הּדם, את זֹורק - ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָקּים
הרצה. לא זרק, ואם הּדם; את יזרק לא ׁשּנׁשחט, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻאחר
הּגּוף טמאת על מרּצה הּציץ ׁשאין ׁשני, ּבפסח חּיבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻלפיכ

האדם] הּתהֹום[- ּבטמאת נטמא אם אּלא שקיומה, טומאה -] ְְְְִִֶַַָָֻ
לאיש] ידועה ׁשּבאראינה ּכמֹו הּמקּדׁש., ּביאת ּבהלכֹות נּו ְְְְְִִִֵֶַַַָ

עׂשר‚. ּבארּבעה ׁשּנטמא אֹו מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּפסח
את[בניסן] מׁשכּו אֹו מתּו אֹו הּבעלים נטמאּו מּיד; יּׂשרף -ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
השחיטה]ידיהם לפני מתּו[מהשותפות, אֹו נטמאּו אפּלּו , ְְְֲִִֵֵֶ

צּורתֹו ׁשּתעבר עד אֹותֹו מּניחין - הּדם זריקת [ייפסלקדם ְֲִִִֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבגּופֹובלינה] ׁשּפסּולֹו ּכל הּכלל: זה יּׂשרף. ּכ ואחר [כגון, ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

הבשר] ּבּבעליםשנטמא אֹו ּבּדם מּיד; יּׂשרף שנטמאו], -]- ְִִִֵַַָָָָ
אחר ׁשחטֹו אם ,לפיכ יּׂשרף. ּכ ואחר צּורתֹו, ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹּתעבר
נטמאּו אֹו מתּו, אֹו ידיהם את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנֹודע
אמּורים ּדברים ּבּמה מּיד. יּׂשרף זה הרי - ׁשני לפסח ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָונדחּו
חבּורה; ּבני ּכל ּכׁשּנטמאּו הּבעלים? נטמאּו אם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּיּׂשרף
טמאים. ׁשל ּבחלקם טהֹורים זכּו מקצתם, נטמאּו אם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָאבל
זכּו לאכל, ׁשהתחילּו אחר מקצתם ׁשּנטמאּו ּפי על ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹאף
ּכּלם, התחילּו אם אבל התחילּו; לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָֹֻהּטהֹורים
טמאים, ׁשל ּבחלקם הּטהֹורים זכּו לא - מקצתם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹונטמאּו
והּוא יּׂשרף. הּטמאים וחלק חלקם, אֹוכלין הּטהֹורים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלא

ׁשלם נטמא מקצתם. מתּו אם ׂשֹורפין[כולו]הּדין, - רּבֹו אֹו ְְְִִִִִֵֵַָָָָֻ
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הּבירה לפני ּכדי[המקדש]אֹותֹו לבּיׁשן, ּכדי הּכל ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹ
ו ּבֹו. יחׁשדּוׁשּיּזהרּו ׁשּלא ּכדי הּמערכה, מעצי אֹותֹו ׂשֹורפין ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

שלהם]אֹותם בעצים שורפים היו אם ייקחויאמרּו[- [אם ְְָֹ
הנותרים] ׂשרפּוהּועצים אם ,לפיכ ּגנבּו'; הּמערכה 'מעצי :ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָ
ּובקׁש למזבח]ּבקנים ראויים מּׁשל[שאינם לׂשרף ורצּו , ְְְְִִִֶַָָֹ

הּנֹותר וכן מעּוטֹו, נטמא ׂשֹורפין. - הקרבן]עצמם -[מן ְְְְִִִֵַַָָָ
מעצי לא אבל עצמם, מעצי ּבחצרֹותיהם אֹותֹו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָֹׂשֹורפין

ּבהם. וימעלּו אצלם, מהם יׁשאירּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמערכה;
ירעה„. - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר אֹו לפסחֹו, נקבה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמפריׁש

ּפסח ּבדמיו ויביא ויּמכר, מּום ּבֹו ׁשּיּפל נפלעד לא ואם ; ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשלמים. ּבדמיו יביא ּפסחֹו, ׁשהקריב עד מּום ְְְְִִִִִֶַָָָָָּבּה

הּפסח,‰. לׁשם אחריו ּבנֹו יביאּנּו לא - ומת ּפסחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהפריׁש
יביאּנּו עליו, אביו עם ממּנה היה ואם ׁשלמים; לׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻאּלא

ּפסח חצֹותלׁשם אחר אביו ּבׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
נדחה זה הרי - חצֹות קדם אביו מת אם אבל עׂשר; ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹארּבעה
זה ּפסח ויביא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו אֹונן, ׁשהּוא מּפני ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלפסח

ִֵַּבּׁשני.
.Âוהרי אחר, ּפסח ׁשהפריׁש אחר ּומצאֹו ּפסחֹו, ׁשאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמי

ּפסח לׁשם ׁשּירצה מהם איזה יקריב - עֹומדין והּׁשניׁשניהן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ
ׁש יקרביקרב זה הרי ּפסחֹו, ׁשּׁשחט אחר מצאֹו למים; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

המיר אם וכן אחרת]ׁשלמים. בהמה הּנמצא[החליף ּבזה ְְְִִִִֵֵֶַָָָ
זֹו ּתמּורה הרי ׁשחיטה, ג"כ]אחר - שהחליפה הבהמה -] ְְֲִֵַַָָ

ׁשהפריׁש, זה ׁשחיטת קדם מצאֹו אם אבל ׁשלמים. ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹּתקרב
להקריבֹו וראּוי ּפסח להקריבֹו ראּוי הּנמצא וזה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָהֹואיל
קדם ּבין הּנמצא, ּבזה המיר אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשלמים
ּתמּורתֹו אין - ׁשחיטה אחר ּבין ּתחּתיו הּמפרׁש ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֻׁשחיטת
ּבדמיה ויביא מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹקרבה;

ְִָׁשלמים.
.Êּפסח[- שנה בן שיקרב דינו ׁשנתֹו[- [אחרׁשעברה ְְֶֶַָָָ

הּפסחשהפרישו] מחמת הּבאים והּׁשלמים שאבד, פסח [כגון: ְְֲִִֵֶַַַַַָָ
ונמצא] אחר, בעליו ּדבר:והקריב לכל ּכׁשלמים הם הרי -ְְֲִִֵֵָָָָ

סמיכה ידים]טעּונין ּותנּופת[יין]ּונסכים[סמיכת [הנפת], ְְְְִִִַָָ
ּבפסח. ּכן ּׁשאין מה - וׁשֹוק ְֵֵֶֶֶַַָָחזה

.Áׁשלמים ּכּלם יקרבּו ּבׁשלמים, ׁשּנתערב נתערבּפסח ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבדמי ויביא מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ירעּו - אחרים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבזבחים

זה[כשווי] מּמין ׁשּבהם עולה]הּיפה כגון הּיפה[- ּובדמי , ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים, אחד]ׁשּבהם כל על שהוסיף הכסף -], ְְְִִֶֶַַָָָ

ירעּו - ּבבכֹורֹות נתערב הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֻּכמֹו
ויביא מּום. ּבעל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּכל
מקֹום 'ּכל ויאמר: ׁשּבּתערבת, ּכּיפה יפה ׁשהיא ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבהמה
ׁשלמים. ויקריבּנה זֹו'; על ּתחּול קדּׁשתֹו הּפסח, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהּוא

.Ëנׁשּתחרר ׁשּלא עד ונתּגּיר, נתּגּיר, ׁשּלא עד ּפסחֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹהפריׁש
חורין] בן וחצי עבד חצי שהיה הביא[- ׁשּלא עד ונׁשּתחרר, ,ְְְִִֵֵֶַַֹ

והביא ׂשערֹות, שגדל]ׁשּתי קטן לׁשם[- מקריבֹו זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָ
נדחין חּיים ּבעלי ׁשאין ׁשּבארנּו[מקדושתם]ּפסח; ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

הּמקּדׁשין. ְְִִֵַָֻּבפסּולי
.Èוהֹותירּו לפסחֹו, מעֹות יביא[עודף]הּמפריׁש הּמֹותר - ְְְְִִִִַַַָָָ

הממּנה -[משתף]ׁשלמים. חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על אחרים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ
הּמעֹות פסח]הרי לקניית שהקדישו מהן[שלהם ׁשּיּקח ֲִֵֵֶֶַַָ

השותפות]ּבחלקן הפריׁש[תמורת ׁשּזה ּפי על אף חּלין; , ְְְִִִִֶֶֶַַָֻ
הּמעֹות, מּמּנּו ולקח לפסחֹו, מעֹות הפריׁש וזה לפסחֹו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָטלה

ּכן מנת ׁשעל חּלין; הּמעֹות הרי - ּפסחֹו על [שבתנאיּומּנהּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻ
מעֹותזה] ואת חגיגתם ואת ּפסחיהם את יׂשראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָהקּדיׁשּו

וחגיגתם .ּפסחיהם ְֲִִֵֶַָָ
.‡Èהֹואיל ּומרֹור; מּצה וכן ּכּפסח; הּפסח, צלּית ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעצים

מּמעֹות לקח ואם ּכּפסח. הם הרי הּפסח, מכׁשירי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָוהם
ּבמּצה עּמֹו למּנֹותם ּכדי עּמֹו, אֹותם ׁשּמּנה מּמי ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּפסח
הּמעֹות הרי - ּבהם ׁשּצֹולה ּבעצים חלק לֹו להיֹות אֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּומרֹור,

.חּלין ִֻ
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ׁשֹוחטין‡. ׁשאין הּפסח, ׁשחיטת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמי
רחֹוקה ּבדר ׁשהיה אֹו ּבאנס[מהמקדש]עליו, נאנס אֹו , ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּפסח ׁשֹוחט זה הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא ׁשּׁשגג, אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאחר,
ּפסח ּוׁשחיטת הערּבים. ּבין הּׁשני חדׁש ׁשל עׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבארּבעה
ׁשאין הּׁשּבת; את ודֹוחה עצמּה, ּבפני עׂשה מצות - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזה

ּבפני רגל אּלא לראׁשֹון, ּתׁשלּומין לפיכהּׁשני עצמֹו; ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּכרת. עליו ִֵַָָָָחּיבין

אם·. - ּבראׁשֹון הקריב ולא נאנס אֹו ׁשּׁשגג מי ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹּכיצד?
ּכרת חּיב ּבּׁשני, הקריב ולא אףהזיד נאנס אֹו ׁשגג ואם ; ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

זה הרי ּבראׁשֹון, הקריב ולא הזיד ּפטּור. מקריבּבּׁשני, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
זה הרי ׁשּׁשגג, ּפי על אף - ּבּׁשני הקריב לא ואם ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּבּׁשני;
מזיד. והיה ּבמֹועדֹו, ה' קרּבן הקריב לא ׁשהרי ּכרת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחּיב
את עׂשה ולא רחֹוקה, ּבדר אֹו טמא ׁשהיה מי ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבל
ׁשּכבר ּכרת; חּיב אינֹו ּבּׁשני, ׁשהזיד ּפי על אף - ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון

הּכרת. מן ראׁשֹון ּבפסח ְְִִִֵֶַַַָנפטר
וזרקּו‚. וׁשחטּו רחֹוקה, ּבדר ׁשהיה [-עליו[שלוחיו]ּומי ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָ

ּבפסחעבורו] וחּיב הרצה, לא - לערב ׁשּבא ּפי על אף -ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ִֵׁשני.

יׁשב„. אּלא טבל ׁשּלא ראׁשֹון, ּבפסח לּטהר ׁשּיכֹול ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹטמא
הּקרּבן זמן ׁשעבר עד ׁשעברּבטמאתֹו עד מל ׁשּלא ערל וכן , ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

עׂשה לא אם ,לפיכ ּבראׁשֹון; מזיד זה הרי - הּקרּבן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹזמן
ּכרת. חּיב - ּבׁשגגה אפּלּו הּׁשני, ְֲִִִֵֵֶַַָָָָאת

ּפסח‰. מּלעׂשֹות אֹותֹו מעּכבת עצמֹו ׁשּמילת ּכּכׁשם - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
קטּנים ּבין ּגדֹולים ּבין עבדיו ּכל ּומילת הּקטּנים ּבניו ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָמילת
יקרב ואז זכר, כל לֹו "הּמֹול ׁשּנאמר: אֹותֹו, ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָמעּכבת
וכן ּפסּול. הּפסח אֹותם, ׁשּיּמֹול קדם ׁשחט ואם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלעׂשתֹו";

אמהֹותיו אֹותֹו[שפחותיו]טבילת מעּכבת עבדּות ;לׁשם ְְְְְִֵֶֶַַַַָ
הּקּבלה מּפי - זה רבינו]ודבר לׁשפחֹות[ממשה ׁשהּטבילה , ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

לעבדים. ֲִִַַָָּכּמילה
.Âאֹותֹו מעּכבת ׁשפחֹותיו ּוטבילת עבדיו מילת אין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן,

איׁש",[להשתתף]מּלהּמנֹות עבד "וכל ׁשּנאמר: - הּפסח על ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּקטן. את ְִֶַָָלהֹוציא

.Êׁשהגּדיל קטן וכן ׁשני, לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ׁשּנתּגּיר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגר
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ׁשני ּפסח לעׂשֹות חּיבין - ּפסחים ׁשני עליוּבין ׁשחטּו ואם ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּפטּור. ִָָּבראׁשֹון,

.Áמּפני ּבין והּׁשגגה, האנס מּפני ּבין - לּׁשני ׁשּנדחּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנׁשים
רצּו, רׁשּות: להם ׁשני ּפסח הרי - רחֹוקה ודר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהּטמאה
ּבפני עליהן ׁשֹוחטין אין ,לפיכ ׁשֹוחטין. אין רצּו, ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָׁשֹוחטין;

ׁשני ּבפסח ּבׁשּבת בשבת]עצמן שחל היתה[- אם אבל ; ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
רחֹוקה? ּדר היא איזֹו מּתר. חבּורה, מּבני אחת ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהאּׁשה

ירּוׁשלים. לחֹומת חּוץ מיל עׂשר ְְֲִִִַַָָָָחמּׁשה
.Ëירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ׁשהיה עם[ב]מי עׂשר ארּבעה יֹום ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ּבדר זה הרי - יתר אֹו מיל עׂשר חמּׁשה הּׁשמׁש, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעלּית
רחֹוקה, ּבדר אינֹו - מּזה ּפחֹות ּובינּה ּבינֹו היה ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרחֹוקה;
ּברגליו ּכׁשּיהּל חצֹות אחר לירּוׁשלים להּגיע ׁשּיכֹול ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמּפני
ּבדחקן הּבהמֹות ׁשעּכבּוהּו מּפני הּגיע, ולא הל [-ּבנחת. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

בדרכים] ולאעומס ּברגליו חֹולה והיה ּבירּוׁשלים, ׁשהיה אֹו ,ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹ
ואינֹו אנּוס, זה הרי - הּקרּבן זמן ׁשעבר עד לעזרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּגיע

חבּוׁש ׁשהיה מי רחֹוקה. ירּוׁשלים,[אסור]ּבדר לחֹומת חּוץ ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ
לערב ּוכׁשּיצא עליו, ׁשֹוחטין - לערב לצאת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָוהבטיחּוהּו
יׂשראל; ּביד חבּוׁש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹיאכל.
ׁשּיצא עד עליו ׁשֹוחטין אין ּגֹוים, ּביד חבּוׁש היה אם ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאבל

יוציאוהו] לא אֹוכל;[שמא זה הרי - ויצא עליו, ׁשחטּו ואם .ְְֲֲִֵֵֶָָָָָ
עליו. נׁשחט ׁשהרי ׁשני, ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּור - יצא לא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואם

האֹונן נקבר]וכן וטרם עליו, להתאבל שחייב קרובו [-מת ְֵֵָ
ואחר עליהם, ׁשּׁשחטּו לאכל יכֹולין ׁשאינן והּזקן ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהחֹולה
הרי - לאכל יכֹולין אינם והרי ּבמת, נטמאּו הּדם ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנזרק

ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּורין ְֲִִִֵֵֶַַאּלּו

ה'תשע"ב אלול י"ב חמישי יום
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יכֹול‡. ׁשאינֹו מי ּכל ׁשני? לפסח ׁשּנדחה טמא הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאיזה
ּכגֹוןל טמאתֹו, מּפני עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח את ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאכל

נּדֹות ּובֹועלי ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות ּבנבלהזבים הּנֹוגע אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ
טֹובל, זה הרי - עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוׁשרץ
אֹוכל ׁשמׁשֹו, ּכׁשּיעריב ולערב ׁשּיטּבל, אחר עליו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשֹוחטין

הּפסח. ֶֶַַאת
ׁשּלֹו·. ׁשביעי ׁשחל מת טהרתו]טמא יום להיֹות[- ְְְִִִֵֵֶֶָ

הּוא והרי עליו, והּזה ׁשּטבל ּפי על אף - עׂשר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻּבארּבעה
נדחה אּלא עליו, ׁשֹוחטין אין - לערב קדׁשים לאכל ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹראּוי
לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים, "ויהי ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלפסח
הּׁשמּועה מּפי - ההּוא" ּבּיֹום הּפסח לעׂשֹות יכלּו ולא ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹאדם,

רבינו] ממשה זה[מסורת ועל היה, ׁשּלהם ׁשּׁשביעי ְְְִִֶֶֶֶַָָָָלמדּו,
ׁשאין ּופרׁש לערב, יאכלּו והם עליהם יּׁשחט אם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשאלּו,
ּבטמאֹות ּבׁשּנטמא אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהם. ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֻׁשֹוחטין

מגּלח ׁשהּנזיר הּמת נטמא]עליהןמן היה[אם אם אבל ; ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
- עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת, מן טמאֹות ּבׁשאר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻטמא
עליו, ויּזה ׁשּיטּבל אחר ׁשּלֹו ּבּׁשביעי עליו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשֹוחטין

ּפסחֹו. אֹוכל ׁשמׁשֹו ְְְֲִִִֵֶַּוכׁשּיעריב

ראּיֹות‚. ׁשּתי ׁשראה זיבה]זב ימים[של ׁשבעת וספר , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ראה ואם לערב; אֹוכל והּוא עליו, ׁשֹוחטין - ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָוטבל
וכן ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּור זה הרי הּדם, ׁשּנזרק אחר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָזֹוב

[- ודינה דם, שראתה יֹום[אשה יֹום[טהור]ׁשֹומרת ּכנגד ְֶֶֶֶ
הּׁשּמּור[הטמא] ּביֹום טֹובלת הטהור]- ׁשּבארנּו[- ּכמֹו , ְְְִֵֶֶֶַַ

ואם לערב; אֹוכלת והיא עליה, וׁשֹוחטין אסּורֹות, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶָָָּבביאֹות
ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּורה הּפסח, ּדם ׁשּנזרק אחר ּדם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָראת
טֹובלת אינּה ׁשהרי - ׁשּלּה ּבּׁשביעי הּנּדה על ׁשֹוחטין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואין
ּתׁשיעי. ליל עד קדׁשים לאכל ראּויה ואינּה ׁשמיני, ליל ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעד

ּכּפּורים„. קרבן]מחּסרי הביאו וטרם שנטהרו ׁשחל[טמאים ְְִִֵֶָֻ
עליהם ׁשֹוחטין - עׂשר ּבארּבעה קרּבנֹותיהם הבאת ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום
ׁשחיטת קדם ּבין עׂשר, ּבארּבעה קרּבנֹותיהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּומקריבין
ואין לערב. ּפסחיהם ואֹוכלין ׁשחיטתֹו; אחר ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּפסח
ׁשּמא - ּדין לבית קרּבנֹותיהם ׁשּימסרּו עד עליהם, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשֹוחטין

אֹותם. יקריבּו ולא ְְְְִִַָֹיפׁשעּו,
קרי‰. וראה עׂשר, ּבארּבעה להיֹות ׁשּלֹו ׁשמיני ׁשחל ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹמצרע

ונטמא] נׁשים[- לעזרת ונכנס טֹובל, זה הרי - ּבּיֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּבֹו
יֹום ׁשּטבּול ּפי על ואף קרּבנֹותיו. שיטהרּומביא טמא -] ְְְְִִֵֶַַָָ

ׁשםבערב] להּכנס ואּסּורֹו הֹואיל נׁשים, לעזרת להּכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָאסּור
חכמים]בריהםמּד ּביאת[של ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַ

יבֹוא - ּבמֹועדֹו הּפסח הקרבת יֹום הּוא זה ויֹום ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָהּמקּדׁש,
ּדבריהם. ׁשל אּסּור וידחה ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָעׂשה

.Âעליו מּזין אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָטמא
עׂשר ּבׁשלׁשה להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי חל ואפּלּו למחר; ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָֹאּלא
עליו ּומּזין עׂשר, ארּבעה ליֹום יּדחה - ׁשּבת והּוא ;ּבניסן, ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו ׁשֹוחטין ׁשני.ואין לפסח יּדחה אּלא , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשבּות מּׁשּום ּבׁשּבת הּזיה אּסּור חכמים]והלא ,[איסור ְְֲִִַַַָָָֹ

מּפני ּכרת? ּבמקֹום ּדבריהם יעמידּו והיא ּבכרת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּפסח
ׁשבּות מּׁשּום ּבהּזיה אסּור ׁשהּוא השבת]ׁשּבּיֹום יום אינֹו[- , ְְִֵֶֶַַָָָ

ּדבריהם העמידּו לפיכ ּכרת; עליו ׁשחּיבין הּקרּבן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָזמן
לעמד לבֹוא לעתיד ּגֹורם ׁשהּדבר ּפי על אף ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבמקֹומם,

ּכרת. ְִֵָּבמקֹום
.Ê.ׁשּמל אחר עליו ׁשֹוחטין הּפסח, ּבערב ׁשּמל ערל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל

אין - וטבל ּומל עׂשר, ארּבעה ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאבל
מן ּכפֹורׁש הּוא והרי לערב; אֹוכל ׁשאינֹו עליו, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשֹוחטין

במת]הּקבר כנוגע -]- יטהר ּכ ואחר ימים ׁשבעת ׁשּצרי , ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ארּבעה ּביֹום הּבאה לּׁשנה למת זה ּגר יטמא ׁשּמא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּגזרה,
לי עׂשּו ּכ 'אׁשּתקד ויאמר: לערב, ויאכל ויטּבל ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹעׂשר,

טבל ּכׁשּמלּתי: זֹויׂשראל ּגזרה והלא לערב'. ואכלּתי ּתי, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבמקֹום ּדבריהם העמידּו והיא ּבכרת, והּפסח ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמּדבריהם,
הּגר ׁשאין מּפני עׂשר? ארּבעה יֹום ׁשהּוא הּקרּבן, ּביֹום ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכרת
ׁשּירפא עד טֹובל ואינֹו ויטּבל, ׁשּיּמֹול עד ּבּמצוֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמתחּיב
העמידּו לפיכ הּגרּות; ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמילה, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמן
עד לטּבל ׁשּלא לֹו יׁש הּמל זה ׁשהרי - זה ּבמקֹום ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּדבריהם

ּכלל. חּיּוב לידי יבֹוא ולא ְְְִִִֵֶַָָֹׁשּיבריא,
.Áהּפרס ּבבית ׁשּבא ונחרש]מי - קבר בו שהיה הרי[שדה , ְְֲִֵֵֶַָָ

מנּפח -[העפר]זה נטמא ולא עצם, מצא לא ואם ;והֹול ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
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ׁשני ּפסח לעׂשֹות חּיבין - ּפסחים ׁשני עליוּבין ׁשחטּו ואם ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּפטּור. ִָָּבראׁשֹון,

.Áמּפני ּבין והּׁשגגה, האנס מּפני ּבין - לּׁשני ׁשּנדחּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנׁשים
רצּו, רׁשּות: להם ׁשני ּפסח הרי - רחֹוקה ודר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהּטמאה
ּבפני עליהן ׁשֹוחטין אין ,לפיכ ׁשֹוחטין. אין רצּו, ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָׁשֹוחטין;

ׁשני ּבפסח ּבׁשּבת בשבת]עצמן שחל היתה[- אם אבל ; ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
רחֹוקה? ּדר היא איזֹו מּתר. חבּורה, מּבני אחת ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהאּׁשה

ירּוׁשלים. לחֹומת חּוץ מיל עׂשר ְְֲִִִַַָָָָחמּׁשה
.Ëירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ׁשהיה עם[ב]מי עׂשר ארּבעה יֹום ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ּבדר זה הרי - יתר אֹו מיל עׂשר חמּׁשה הּׁשמׁש, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעלּית
רחֹוקה, ּבדר אינֹו - מּזה ּפחֹות ּובינּה ּבינֹו היה ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרחֹוקה;
ּברגליו ּכׁשּיהּל חצֹות אחר לירּוׁשלים להּגיע ׁשּיכֹול ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמּפני
ּבדחקן הּבהמֹות ׁשעּכבּוהּו מּפני הּגיע, ולא הל [-ּבנחת. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

בדרכים] ולאעומס ּברגליו חֹולה והיה ּבירּוׁשלים, ׁשהיה אֹו ,ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹ
ואינֹו אנּוס, זה הרי - הּקרּבן זמן ׁשעבר עד לעזרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּגיע

חבּוׁש ׁשהיה מי רחֹוקה. ירּוׁשלים,[אסור]ּבדר לחֹומת חּוץ ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ
לערב ּוכׁשּיצא עליו, ׁשֹוחטין - לערב לצאת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָוהבטיחּוהּו
יׂשראל; ּביד חבּוׁש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹיאכל.
ׁשּיצא עד עליו ׁשֹוחטין אין ּגֹוים, ּביד חבּוׁש היה אם ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאבל

יוציאוהו] לא אֹוכל;[שמא זה הרי - ויצא עליו, ׁשחטּו ואם .ְְֲֲִֵֵֶָָָָָ
עליו. נׁשחט ׁשהרי ׁשני, ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּור - יצא לא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואם

האֹונן נקבר]וכן וטרם עליו, להתאבל שחייב קרובו [-מת ְֵֵָ
ואחר עליהם, ׁשּׁשחטּו לאכל יכֹולין ׁשאינן והּזקן ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהחֹולה
הרי - לאכל יכֹולין אינם והרי ּבמת, נטמאּו הּדם ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנזרק

ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּורין ְֲִִִֵֵֶַַאּלּו

ה'תשע"ב אלול י"ב חמישי יום

ו ¤¤ּפרק

יכֹול‡. ׁשאינֹו מי ּכל ׁשני? לפסח ׁשּנדחה טמא הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאיזה
ּכגֹוןל טמאתֹו, מּפני עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח את ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאכל

נּדֹות ּובֹועלי ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות ּבנבלהזבים הּנֹוגע אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ
טֹובל, זה הרי - עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוׁשרץ
אֹוכל ׁשמׁשֹו, ּכׁשּיעריב ולערב ׁשּיטּבל, אחר עליו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשֹוחטין

הּפסח. ֶֶַַאת
ׁשּלֹו·. ׁשביעי ׁשחל מת טהרתו]טמא יום להיֹות[- ְְְִִִֵֵֶֶָ

הּוא והרי עליו, והּזה ׁשּטבל ּפי על אף - עׂשר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻּבארּבעה
נדחה אּלא עליו, ׁשֹוחטין אין - לערב קדׁשים לאכל ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹראּוי
לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים, "ויהי ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלפסח
הּׁשמּועה מּפי - ההּוא" ּבּיֹום הּפסח לעׂשֹות יכלּו ולא ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹאדם,

רבינו] ממשה זה[מסורת ועל היה, ׁשּלהם ׁשּׁשביעי ְְְִִֶֶֶֶַָָָָלמדּו,
ׁשאין ּופרׁש לערב, יאכלּו והם עליהם יּׁשחט אם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשאלּו,
ּבטמאֹות ּבׁשּנטמא אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהם. ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֻׁשֹוחטין

מגּלח ׁשהּנזיר הּמת נטמא]עליהןמן היה[אם אם אבל ; ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
- עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת, מן טמאֹות ּבׁשאר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻטמא
עליו, ויּזה ׁשּיטּבל אחר ׁשּלֹו ּבּׁשביעי עליו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשֹוחטין

ּפסחֹו. אֹוכל ׁשמׁשֹו ְְְֲִִִֵֶַּוכׁשּיעריב

ראּיֹות‚. ׁשּתי ׁשראה זיבה]זב ימים[של ׁשבעת וספר , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ראה ואם לערב; אֹוכל והּוא עליו, ׁשֹוחטין - ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָוטבל
וכן ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּור זה הרי הּדם, ׁשּנזרק אחר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָזֹוב

[- ודינה דם, שראתה יֹום[אשה יֹום[טהור]ׁשֹומרת ּכנגד ְֶֶֶֶ
הּׁשּמּור[הטמא] ּביֹום טֹובלת הטהור]- ׁשּבארנּו[- ּכמֹו , ְְְִֵֶֶֶַַ

ואם לערב; אֹוכלת והיא עליה, וׁשֹוחטין אסּורֹות, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶָָָּבביאֹות
ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּורה הּפסח, ּדם ׁשּנזרק אחר ּדם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָראת
טֹובלת אינּה ׁשהרי - ׁשּלּה ּבּׁשביעי הּנּדה על ׁשֹוחטין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואין
ּתׁשיעי. ליל עד קדׁשים לאכל ראּויה ואינּה ׁשמיני, ליל ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעד

ּכּפּורים„. קרבן]מחּסרי הביאו וטרם שנטהרו ׁשחל[טמאים ְְִִֵֶָֻ
עליהם ׁשֹוחטין - עׂשר ּבארּבעה קרּבנֹותיהם הבאת ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום
ׁשחיטת קדם ּבין עׂשר, ּבארּבעה קרּבנֹותיהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּומקריבין
ואין לערב. ּפסחיהם ואֹוכלין ׁשחיטתֹו; אחר ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּפסח
ׁשּמא - ּדין לבית קרּבנֹותיהם ׁשּימסרּו עד עליהם, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשֹוחטין

אֹותם. יקריבּו ולא ְְְְִִַָֹיפׁשעּו,
קרי‰. וראה עׂשר, ּבארּבעה להיֹות ׁשּלֹו ׁשמיני ׁשחל ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹמצרע

ונטמא] נׁשים[- לעזרת ונכנס טֹובל, זה הרי - ּבּיֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּבֹו
יֹום ׁשּטבּול ּפי על ואף קרּבנֹותיו. שיטהרּומביא טמא -] ְְְְִִֵֶַַָָ

ׁשםבערב] להּכנס ואּסּורֹו הֹואיל נׁשים, לעזרת להּכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָאסּור
חכמים]בריהםמּד ּביאת[של ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַ

יבֹוא - ּבמֹועדֹו הּפסח הקרבת יֹום הּוא זה ויֹום ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָהּמקּדׁש,
ּדבריהם. ׁשל אּסּור וידחה ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָעׂשה

.Âעליו מּזין אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָטמא
עׂשר ּבׁשלׁשה להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי חל ואפּלּו למחר; ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָֹאּלא
עליו ּומּזין עׂשר, ארּבעה ליֹום יּדחה - ׁשּבת והּוא ;ּבניסן, ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו ׁשֹוחטין ׁשני.ואין לפסח יּדחה אּלא , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשבּות מּׁשּום ּבׁשּבת הּזיה אּסּור חכמים]והלא ,[איסור ְְֲִִַַַָָָֹ

מּפני ּכרת? ּבמקֹום ּדבריהם יעמידּו והיא ּבכרת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּפסח
ׁשבּות מּׁשּום ּבהּזיה אסּור ׁשהּוא השבת]ׁשּבּיֹום יום אינֹו[- , ְְִֵֶֶַַָָָ

ּדבריהם העמידּו לפיכ ּכרת; עליו ׁשחּיבין הּקרּבן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָזמן
לעמד לבֹוא לעתיד ּגֹורם ׁשהּדבר ּפי על אף ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבמקֹומם,

ּכרת. ְִֵָּבמקֹום
.Ê.ׁשּמל אחר עליו ׁשֹוחטין הּפסח, ּבערב ׁשּמל ערל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל

אין - וטבל ּומל עׂשר, ארּבעה ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאבל
מן ּכפֹורׁש הּוא והרי לערב; אֹוכל ׁשאינֹו עליו, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשֹוחטין

במת]הּקבר כנוגע -]- יטהר ּכ ואחר ימים ׁשבעת ׁשּצרי , ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ארּבעה ּביֹום הּבאה לּׁשנה למת זה ּגר יטמא ׁשּמא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּגזרה,
לי עׂשּו ּכ 'אׁשּתקד ויאמר: לערב, ויאכל ויטּבל ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹעׂשר,

טבל ּכׁשּמלּתי: זֹויׂשראל ּגזרה והלא לערב'. ואכלּתי ּתי, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבמקֹום ּדבריהם העמידּו והיא ּבכרת, והּפסח ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמּדבריהם,
הּגר ׁשאין מּפני עׂשר? ארּבעה יֹום ׁשהּוא הּקרּבן, ּביֹום ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכרת
ׁשּירפא עד טֹובל ואינֹו ויטּבל, ׁשּיּמֹול עד ּבּמצוֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמתחּיב
העמידּו לפיכ הּגרּות; ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמילה, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמן
עד לטּבל ׁשּלא לֹו יׁש הּמל זה ׁשהרי - זה ּבמקֹום ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּדבריהם

ּכלל. חּיּוב לידי יבֹוא ולא ְְְִִִֵֶַָָֹׁשּיבריא,
.Áהּפרס ּבבית ׁשּבא ונחרש]מי - קבר בו שהיה הרי[שדה , ְְֲִֵֵֶַָָ

מנּפח -[העפר]זה נטמא ולא עצם, מצא לא ואם ;והֹול ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

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



gqtצב oaxw zekld - lel` a"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּפרס; ּבבית ׁשהל ּפי על ואף ּפסחֹו, ואֹוכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָׁשֹוחט
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מּדבריהם, הּפרס ּבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשּטמאת
ּכמֹו ּכרת, ּבמקֹום ּדבריהם העמידּו ולא מת, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָֹֻטמאת

ׁשּנדֹוׁש הּפרס ּבית וכן אדם]ׁשּבארנּו; ברגלי הקבר טהֹור[- , ְְְֵֵֵֶֶַַָָָ
ּפסח. ֶֶַָלעֹוׂשה

.Ëלערב הּפסח לאכל ראּוי לילההאֹונן, ׁשאנינּות מּפני . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אּלא ּכרת, ּבמקֹום זה ּבדבר ּדבריהם העמידּו לא ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמּדבריהם,
ׁשּיפרׁש ּכדי אֹוכל, ּכ ואחר וטֹובל, עליו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשֹוחטין

ּדעּתֹו יּסיח ולא אנינותו]מאנינּותֹו, בזמן נטמא אולי ּבּמה[- . ְְֲִִֵֶַַַַֹ
נתחּיב ׁשּכבר חצֹות, אחר הּמת לֹו ׁשּמת אמּורים? ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּדברים
ׁשֹוחטין אין - חצֹות קדם הּמת לֹו מת אם אבל ּפסח. ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבקרּבן
- הּדם וזרקּו עליו, ׁשחטּו ואם לּׁשני; יּדחה אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָעליו,
ּוקברֹו עׂשר, ּבׁשלׁשה מת לֹו מת לערב. ואֹוכל ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹטֹובל

מּדבריהם אֹונן קבּורה ּביֹום הּוא הרי - עׂשר [שלּבארּבעה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
עליוחכמים] ׁשֹוחטין ,לפיכ מּדבריהם; לילֹו ּתֹופס ואינֹו ,ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָ

ׁשמּועה ויֹום הּקדׁשים. ּבׁשאר אף לערב ואֹוכל [-וטֹובל ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָ
ממיתתו] יום ל' בתוך קרובו, שמת עצמֹותשמע לּקּוט ְֲִָויֹום

אחר] לקבר הוריו, לפיכ,[מקברי הּקבּורה; ּכיֹום הּוא הרי ,ְְְֲִֵַָָ
ׁשּׁשמע אֹו עׂשר, ארּבעה ּביֹום מתֹו עצמֹות לֹו ׁשּלּקטּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמי
לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל וטֹובל עליו, ׁשֹוחטין - מת לֹו ְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּמת

.Èּבגל חֹופר ׁשהיה אבנים]מי על[לחפש]לבּקׁש[מפולת ְְִֵֵֶַַַָָ
והרי ּבּגל, מת ׁשם יּמצא ׁשּמא עליו; ׁשֹוחטין אין - ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמת
מת ׁשם נמצא ולא עליו, ׁשחטּו ׁשחיטה. ּבׁשעת טמא ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹהּוא
- הּדם ׁשּנזרק אחר מת ׁשם נמצא לערב. אֹוכל זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכגֹון הּדם, זריקת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ּבוּדאי לֹו נֹודע ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאם

עגל ּגל המת]ׁשהיה מעל היה כולו וודאי חּיב[- זה הרי - ֲֵֶֶַַָָָָֹ
על עֹומד היה לא וׁשּמא הּדבר, ספק ואם ׁשני; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבפסח
הרי - זריקה אחר אּלא נטמא ולא זריקה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻהּטמאה

ׁשני. מּפסח ּפטּור ִִֵֶֶַָזה
.‡Èונמצא ,ּבּדר ׁשעבר שעבר]מי מׁשּכב[לאחר מת ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ

הּתהֹום טמאת הּמת היה אם - ּדר ׁשל ידעולרחּבּה שלא -] ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מעולם] שם הימצאו לּתרּומה,על טמא ׁשהּוא ּפי על אף ,ְִֵֶַַַָָ

ּפי על ואף ּפסחֹו. ואֹוכל וׁשֹוחט לפסח, טהֹור זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָהרי
לפסח; טהֹור הּתהֹום, טמאת והיא הֹואיל ׁשּנגע, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשאפׁשר

הּקצה אל הּקצה מן והּוא ׁשלם, ׁשהּמת ּפי על [וודאיואף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
מעליו] ּבוּדאישעבר ׁשּיּודע עד ּפסחֹו, עֹוׂשה זה הרי -ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

ּברגליו, מהּל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבֹו. ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנטמא
מּׂשא טֹוען אֹו רֹוכב, היה אם אבל יּגע. ׁשּלא אפׁשר ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהרי
ׁשאי לפי הּתהֹום; טמאת ׁשהיא ּפי על אף טמא, זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻ
ּבארנּו ּוכבר יאהיל. וׁשּלא יסיט, וׁשּלא יּגע, ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאפׁשר

נזירּות. ּבהלכֹות הּתהֹום ְְְְְִִַַֻטמאת
.·Èלֹו נֹודע ּכ ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשעׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי

ׁשני ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ודברׁשהיה ; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
הּקּבלה מּפי הלכה רבינו]זה, לֹו[ממשה נֹודע אם אבל . ֲֲִִִֶַַַָָָָָ

ידּועה ּבטמאה טמא הימצאה]ׁשהיה על אדם שידע חּיב[- , ְְְֵֶַָָָָָָֻ
ׁשני. ְִֵֶַּבפסח

.‚Èוהּזה ּבמת, ׁשּנטמא בימי]מי הפרה, מאפר ׁשליׁשי[עליו ְְְְִִִִֵֶָָֻ

ידע, ולא הּתהֹום, ּבקבר נטמא ׁשּלֹו ּובּׁשביעי ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹּוׁשביעי,
ּכך ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשהיהועׂשה לֹו נֹודע ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּטבל ׁשּכיון ׁשני; ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻטמא
ּבטמאת נטמא אם אבל הראׁשֹונה. טמאה ּפסקה ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֻֻּבּׁשביעי,
הרי - הּפסח ׁשעׂשה עד ידע ולא לטמאתֹו, ּבּׁשּׁשי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּתהֹום
טהֹור ׁשּיהיה עד טמא, הּטמא ׁשחזקת ׁשני; ּבפסח חּיב ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָזה

לּדבר ׁשרגלים - נטמא]וּדאי שוודאי מסתבר -]. ְִֶַַַַַָָ

ז ¤¤ּפרק

מעּוט‡. היּו אם - ראׁשֹון ּבפסח מת טמאי ׁשהיּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָרּבים
אם אבל הּטמאים; ּכׁשאר ׁשני לפסח נדחין אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּקהל,
הּׁשרת ּכלי אֹו הּכהנים ׁשהיּו אֹו מת, טמאי הּקהל רב ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהיּו

המקדש] יקריבּו[כלי אּלא נדחין, אינם - מת טמאת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻטמאים
"ויהי ׁשּנאמר: הּטהֹורים, עם הּטמאים ּבטמאה, הּפסח ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻֻּכּלם
ואין נדחים, יחידים - אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָאנׁשים,
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלבד, הּמת ּבטמאת - זה ודבר נדחה. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּצּבּור

הּמקּדׁש. ְְִִַַָּבביאת
ּכּלם·. - מת טמאי ּומחצה טהֹורים מחצה הּקהל ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיּו

ּבטהרה, לעצמם עֹוׂשין והּטהֹורים ּבראׁשֹון, ְְְְְֳִִִִַַָָָָעֹוׂשין
ּבטמאה אֹותֹו ואֹוכלין ּבטמאה, לעצמם עֹוׂשין .והּטמאים ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָֻֻ
- אחד אפּלּו הּטהֹורים, על עֹודפין הּמת טמאי היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָואם

ּבטמאה. ּכּלם ְְֲַָָֻֻיעׂשּו
ּובזמן‚. טהֹורים, ּומחצה מת, טמאי מחצה האנׁשים ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו

- טהֹורים הרב יהיּו האנׁשים, ּבכלל הּנׁשים מֹונה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשאּתה
את לא עֹוׂשין אינם והּטמאין הראׁשֹון, את עֹוׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּטהֹורים
ׁשהם מּפני הראׁשֹון, את עֹוׂשין אין הּׁשני: את ולא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהראׁשֹון
רׁשּות, ּבּׁשני ׁשהּנׁשים מּפני הּׁשני, את עֹוׂשין ואין ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמעּוט;
הּׁשני את עֹוׂשין מחצה ואין מחצה, הּטמאים .ונמצאּו ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּומעּוטן„. נּדֹות, ּובֹועלי ּומצרעים זבים הּקהל רב ְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹהיּו
ׁשהם לפי הראׁשֹון, עֹוׂשין אין מת טמאי אֹותם - מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָטמאי
את עֹוׂשין הּיחידים ׁשאין - הּׁשני את עֹוׂשין ואינן ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמעּוט;
הֹואיל וכאן הראׁשֹון, את הּקהל רב ׁשעׂשּו ּבזמן אּלא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשני
הּמעּוט אּלּו יעׂשּו לא ּבראׁשֹון, הּקהל רב עׂשה ְֲִִֵַַַָָָָָֹֹֹולא

הּׁשני את למת .הּטמאים ְְִִֵֵֵֶַַ
.‰- ּבהם וכּיֹוצא זבים ּומעּוט מת, טמאי הּקהל רב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהיּו

אינם ּבהם וכּיֹוצא והּזבין הראׁשֹון. את עֹוׂשין מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאי
עֹוׂשין אינם הּׁשני: את ולא הראׁשֹון את לא ְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹעֹוׂשין,
ּבלבד; הּמת טמאת אּלא ּבצּבּור נדחית ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּבראׁשֹון,
ּבא אם אּלא ׁשני ּפסח עֹוׂשין ׁשאין ּבּׁשני, עֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואינם
ׁשם אין ּבטמאה, הראׁשֹון נעׂשה אם אבל ּבטהרה, ְְְֲֲֳִִִֵַָָָָָָָָֻהראׁשֹון

ׁשני .ּפסח ִֵֶַ
.Â,ּבהם וכּיֹוצא זבים ּוׁשליׁש טהֹורים, הּקהל ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהיּו

את לא עֹוׂשין אינן מת טמאי אֹותם - מת טמאי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָֹּוׁשליׁש
ולא הםהראׁשֹון ׁשהרי ראׁשֹון, עֹוׂשים אינם הּׁשני: את ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ׁשהרי יעׂשּו, לא ּובּׁשני הּזבים; עם טהֹורים לגּבי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּועטים
ּבראׁשֹון עׂשּו הּפסחמעּוט מׁשערים ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבכל מׁשערין אין טהֹורים? אֹו טמאים הּקהל רב אם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹלידע
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נמנין עׂשרים ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר - על[משתתפים]האֹוכלין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ
אּלא עליהם; לׁשחט אחד ּביד אֹותֹו ּומׁשּלחין אחד, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּפסח

ועד לעזרה, הּנכנסים ּבכל כ]מׁשערין [עדיין]ׁשהם[- ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ
אֹותן. מׁשערין הראׁשֹונה, ּכת ׁשּתּכנס קדם ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמּבחּוץ

.Êּבספק ׁשּנטמא ב:]יחיד נטמא האם ספק הּיחיד[- רׁשּות ְְְִִִִֵֶַָָָ
כטמא] ודינו לפסח[- יּדחה זה הרי - ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

הּיחיד, רׁשּות ּבספק ׁשּנטמא וצּבּור מת; טמאי ּכׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָׁשני,
ּבטמאה. ּכּלם ְְֲַָָֻֻיעׂשּו

.Á,ּכטהֹור נאכל זה הרי - ּבטמאה ׁשהקריבּוהּו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻּפסח
לאכילה אּלא ּבא לא טמא,ׁשּמּתחּלתֹו לכל נאכל ואינֹו ; ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּולכּיֹוצא הּזאת, הּטמאה להם ׁשּנדחית מת לטמאי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻאּלא
יֹוצאה ׁשהּטמאה הּטמאים אבל טמאֹות. מּגע מּטמאי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻּבהם,

נּדֹות וזבֹות זבים ּכגֹון מּגּופם, -עליהם ּומצרעים ויֹולדֹות ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹ
הּׁשמּועה מּפי ּפטּורין; אכלּו, ואם מּמּנּו. יאכלּו [מסורתלא ְְְְְִִִִִֶַָָֹֹ

רבינו] מּׁשּוםממשה עליו חּיבין לטהֹורין, ׁשהּנאכל ְְֱִִִִֶֶַַָָָָָלמדּו,
טמאה. מּׁשּום עליו חּיבין אין לטמאין, והּנאכל ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻטמאה;

האמּורין מן מת טמאי אכלּו הנקרבים]אפּלּו ׁשּלֹו,[האברים ְְֲִִִֵֵֵֵֶָָ
ּבטמאה? יאכל ׁשהּפסח אמּורים, ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּפטּורין.
לאחר נטמאּו אם אבל הּדם; זריקת קדם הּצּבּור ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹּבׁשּנטמאּו

יאכל. לא הּדם, ְִֵֵַַָָֹזריקת
.Ëזֹורק - זריקה קדם הּצּבּור רב ונטמאּו ּבטהרה, ְְְְְְֳִִִֵֶַָָָָֹֹׁשחטּוהּו

זריקה אחר יטמאּו ׁשּמא ּגזרה, יאכל; לא והּפסח הּדם, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאת
ּבטמאה ויאכלּוהּו אחרת, טמאיםּבׁשנה ׁשרת ּכלי היּו . ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ

ּכמֹו האדם, את מטּמאין ואינם הֹואיל - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשרץ
יעׂשּו לא הּבׂשר, את ׁשּמטּמאין ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיתּבאר
מּוטב טמא; ׁשהּוא ּפי על אף ויאכל הּטהֹורים, אּלא ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹותֹו
הּגּוף טמאי יאכלּוהּו ולא ּבלאו, ׁשהיא ּבׂשר ּבטמאת ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּיאכל
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכרת, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻׁשהם

ח ¤¤ּפרק

עׂשה‡. מצות - עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח ּבׂשר ,אכילת ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּומּצֹות, אׁש צלי הּזה, ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

יאכלהּו". מררים ְְִַֹֹֻעל
ּומרֹור,·. מּצה מצאּו לא אם מעּכבין; ּומרֹור מּצה ְְְְִִֵַַַָָָָָֹואין

לבּדֹו הּפסח ּבׂשר ּבאכילת חֹובתֹו ידי ּבלאיֹוצא מרֹור אבל . ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
יאכלהּו". מררים "על ׁשּנאמר: מצוה, אינֹו - ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻּפסח

ׂשבע;‚. אכילת הּפסח ּבׂשר לאכל הּמבחר מן ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֻמצוה
מהם אֹוכל - עׂשר ּבארּבעה חגיגה ׁשלמי הקריב אם ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלפיכ

מּמּנּו לׂשּבע ּכדי הּפסח ּבׂשר אֹוכל ּכ ואחר ואםּתחּלה, . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ּפסח ּבׂשר אכילת וכן חֹובתֹו. ידי יצא ּכזית, אּלא אכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלא
ׁשּנאמר עׂשה, מצות - אּיר לחדׁש עׂשר חמּׁשה ּבלילי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשני

יאכלהּו". ּומררים מּצֹות "על ְְִַַֹֹֻּבֹו:
אׁש„. צלי אּלא נאכלין אינם ּכזיתּוׁשניהם מהם והאֹוכל ; ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
מעט]נא מבּׁשל[צלוי ׁשּנאמר:אֹו לֹוקה, - ּפסחים ּבלילי ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ּומבּׁשל נא אכל ּבּמים". מבּׁשל ּובׁשל נא, מּמּנּו ּתאכלּו ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻ"אל
ּבלאו נכללּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכאחד
לֹוקה, אינֹו - יֹום מּבעֹוד מבּׁשל אֹו נא מּמּנּו אכל ְְִִֵֶֶֶַָָָָֻאחד.

צלי, לאכלֹו ׁשּמצוה ּבׁשעה - אׁש" צלי אם "ּכי ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּנאמר:
ּפטּור. יֹום, מּבעֹוד אבל ּומבּׁשל; נא אכילת על ְְֲֲִִַַַָָָָָֻחּיב

עׂשה‰. מצות על עבר יֹום, מּבעֹוד צלי ּכזית מּמּנּו ,אכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
לא "ּבּלילה", - הּזה" ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מּכלל הּבא ולאו מ:]ּבּיֹום; הנלמד הּוא.[- עׂשה עׂשה, ְְֲֲִֵֵַַָָָ
.Âּבֹו ׁשהתחיל הּבׂשר הּוא - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָ"נא"

עדין. אדם לאכילת ראּוי ואינֹו מעט, ונצלה האּור ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָמעׂשה
מצות ּובּטל לֹוקה, אינֹו - חי ּבׂשר מּמּנּו אכל אם ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאבל

האעׂשה - אׁש" "צלי ׁשּנאמר: אסּור.[הרי], צלי, ׁשאינֹו ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּפטּור. - ואכלֹו ,ׁשּנתחר עד צרּכֹו ּכל ְְֲִֵֶַַָָָָָָָצלהּו

.Ê,ּבמים ׁשּנתּבּׁשל ּבין - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ"מבּׁשל"
ּפרֹות ּבמי אֹו מׁשקין ּבׁשאר ׁשּנתּבּׁשל "ּובׁשלּבין ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הּכל. רּבה ְִַָָֹֻמבּׁשל",

.Áאֹו צלהּו, ּכ ואחר ׁשּבּׁשלֹו אֹו ּבּׁשלֹו, ּכ ואחר ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצלהּו
חּיב - ואכלֹו קדרה, צלי אֹותֹוׁשעׂשהּו לסּו מּתר אבל ; ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֻ

ּומּתר הּמים. מן חּוץ ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּוׁשאר וׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּביין
ּפרֹות. ּובמי ּבמׁשקין ׁשּנצלה, אחר הּבׂשר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלטּבל

.Ëצֹולין מּתכֹותאין ּכלי אֹו אבן ּכלי ּגּבי על הּפסח -את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
היה אם ,לפיכ אחר; ּדבר צלי לא אׁש", "צלי ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
צֹולין ואין עליו. צֹולין האּור, ּבֹו ׁשּתׁשלט ּכדי מנּקב ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֻּכלי
וצֹולה ּכּלֹו, חם הּׁשּפּוד ׁשהרי - מּתכת ׁשל ּבׁשּפּוד ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַֻאֹותֹו

מהאש]מקֹומֹו ולא השפוד מחום נצלה ונמצא, -]. ְ
.È,ּבּתּנּור ותלהּו האׁש, ּכל את וגרף הּתּנּור, את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּסיק

אׁש צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי - עלוצלהּו וצלהּו חתכֹו . ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
חרסית אֹו סיד ּגּבי על צלהּו אׁש. צלי זה הרי ּגחלים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגּבי

סיד] אׁש.[מין צלי זה ׁשאין אסּור; זה הרי - טבריה חּמי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
נקבּותֹו ּבית עד ּפיו מּתֹו ּתֹוחבֹו אֹותֹו? צֹולין ְֲִִִֵֵַַַּכיצד

והאׁש[אחוריו] הּתּנּור, לתֹו אֹותֹו ותֹולה עץ, ׁשל ְְְְֵֵֶֶַַַָּבׁשּפּוד
יּתנםלמּט ולא לֹו; חּוצה ּבּתּנּור, מעיו ּובני ּכרעיו ותֹולה ה. ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
גופו]ּבתֹוכֹו ׁשל[בתוך וׁשּפּוד הּוא. ּבּׁשּול ּכמין ׁשּזה [עץ], ְְְִִֶֶֶַ

את יזרק ׁשּלא ּכדי לצלּיתֹו, ּבֹוררין היּו יצאו]רּמֹון מימיו[- ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹ
העץ] ְִַויבּׁשלֹו.[של

.‡Èמּפני מקֹומֹו, את יקלף - ּתּנּור ׁשל ּבחרׂשֹו הּבׂשר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹנגע
החרׂש צלי .ׁשהּוא ְִֶֶֶַ

.·È;מקֹומֹו את יקלף - אליו וחזר החרׂש, על מרטּבֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנטף
ׁשהרי אסּורה, - ּכׁשּיּצלה מּמּנּו ׁשּתפרׁש והּלחה הּמרק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכל

צלי ּבׂשר .אינּה ִֵָָָָ
.‚Èהּסלת על ׁשּלֹו הרטב מן הרוטב]נטף והתחמם [החמה, ִֶֶֶַַַָָֹֹ

ויׁשליכּנּו מקֹומֹו, את יקמץ הרוטב- מפני הסולת, את -] ְְְְִִֶֶַֹ
.הפסול]

.„È.יאכלּו הּכהנים, חבּורת אם - ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹסכֹו
הּוא חי אם - יׂשראל ׁשל צליה]ואם לפני וינּגב;[- יּדיחּנּו , ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

- ׁשני מעׂשר ׁשל ּבׁשמן סכֹו החיצֹון. את יקלף צלי, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואם
ּדמים יעׂשּנּו בממון]לא לפדותו ׁשאין[- חבּורה; ּבני על ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ

ואין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּפֹודין
וטלה ּגדי אפּלּו הּתערבת, מּפני - ּכאחד ּפסחים ׁשני .צֹולין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

.ÂËּבארנּו עדּכבר אּלא נאכל הּפסח ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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נמנין עׂשרים ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר - על[משתתפים]האֹוכלין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ
אּלא עליהם; לׁשחט אחד ּביד אֹותֹו ּומׁשּלחין אחד, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּפסח

ועד לעזרה, הּנכנסים ּבכל כ]מׁשערין [עדיין]ׁשהם[- ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ
אֹותן. מׁשערין הראׁשֹונה, ּכת ׁשּתּכנס קדם ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמּבחּוץ

.Êּבספק ׁשּנטמא ב:]יחיד נטמא האם ספק הּיחיד[- רׁשּות ְְְִִִִֵֶַָָָ
כטמא] ודינו לפסח[- יּדחה זה הרי - ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

הּיחיד, רׁשּות ּבספק ׁשּנטמא וצּבּור מת; טמאי ּכׁשאר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָׁשני,
ּבטמאה. ּכּלם ְְֲַָָֻֻיעׂשּו

.Á,ּכטהֹור נאכל זה הרי - ּבטמאה ׁשהקריבּוהּו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻּפסח
לאכילה אּלא ּבא לא טמא,ׁשּמּתחּלתֹו לכל נאכל ואינֹו ; ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּולכּיֹוצא הּזאת, הּטמאה להם ׁשּנדחית מת לטמאי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻאּלא
יֹוצאה ׁשהּטמאה הּטמאים אבל טמאֹות. מּגע מּטמאי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻּבהם,

נּדֹות וזבֹות זבים ּכגֹון מּגּופם, -עליהם ּומצרעים ויֹולדֹות ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹ
הּׁשמּועה מּפי ּפטּורין; אכלּו, ואם מּמּנּו. יאכלּו [מסורתלא ְְְְְִִִִִֶַָָֹֹ

רבינו] מּׁשּוםממשה עליו חּיבין לטהֹורין, ׁשהּנאכל ְְֱִִִִֶֶַַָָָָָלמדּו,
טמאה. מּׁשּום עליו חּיבין אין לטמאין, והּנאכל ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻטמאה;

האמּורין מן מת טמאי אכלּו הנקרבים]אפּלּו ׁשּלֹו,[האברים ְְֲִִִֵֵֵֵֶָָ
ּבטמאה? יאכל ׁשהּפסח אמּורים, ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּפטּורין.
לאחר נטמאּו אם אבל הּדם; זריקת קדם הּצּבּור ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹּבׁשּנטמאּו

יאכל. לא הּדם, ְִֵֵַַָָֹזריקת
.Ëזֹורק - זריקה קדם הּצּבּור רב ונטמאּו ּבטהרה, ְְְְְְֳִִִֵֶַָָָָֹֹׁשחטּוהּו

זריקה אחר יטמאּו ׁשּמא ּגזרה, יאכל; לא והּפסח הּדם, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאת
ּבטמאה ויאכלּוהּו אחרת, טמאיםּבׁשנה ׁשרת ּכלי היּו . ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ

ּכמֹו האדם, את מטּמאין ואינם הֹואיל - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשרץ
יעׂשּו לא הּבׂשר, את ׁשּמטּמאין ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיתּבאר
מּוטב טמא; ׁשהּוא ּפי על אף ויאכל הּטהֹורים, אּלא ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹותֹו
הּגּוף טמאי יאכלּוהּו ולא ּבלאו, ׁשהיא ּבׂשר ּבטמאת ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּיאכל
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכרת, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻׁשהם

ח ¤¤ּפרק

עׂשה‡. מצות - עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח ּבׂשר ,אכילת ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּומּצֹות, אׁש צלי הּזה, ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

יאכלהּו". מררים ְְִַֹֹֻעל
ּומרֹור,·. מּצה מצאּו לא אם מעּכבין; ּומרֹור מּצה ְְְְִִֵַַַָָָָָֹואין

לבּדֹו הּפסח ּבׂשר ּבאכילת חֹובתֹו ידי ּבלאיֹוצא מרֹור אבל . ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
יאכלהּו". מררים "על ׁשּנאמר: מצוה, אינֹו - ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻּפסח

ׂשבע;‚. אכילת הּפסח ּבׂשר לאכל הּמבחר מן ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֻמצוה
מהם אֹוכל - עׂשר ּבארּבעה חגיגה ׁשלמי הקריב אם ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלפיכ

מּמּנּו לׂשּבע ּכדי הּפסח ּבׂשר אֹוכל ּכ ואחר ואםּתחּלה, . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ּפסח ּבׂשר אכילת וכן חֹובתֹו. ידי יצא ּכזית, אּלא אכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלא
ׁשּנאמר עׂשה, מצות - אּיר לחדׁש עׂשר חמּׁשה ּבלילי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשני

יאכלהּו". ּומררים מּצֹות "על ְְִַַֹֹֻּבֹו:
אׁש„. צלי אּלא נאכלין אינם ּכזיתּוׁשניהם מהם והאֹוכל ; ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
מעט]נא מבּׁשל[צלוי ׁשּנאמר:אֹו לֹוקה, - ּפסחים ּבלילי ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ּומבּׁשל נא אכל ּבּמים". מבּׁשל ּובׁשל נא, מּמּנּו ּתאכלּו ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻ"אל
ּבלאו נכללּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכאחד
לֹוקה, אינֹו - יֹום מּבעֹוד מבּׁשל אֹו נא מּמּנּו אכל ְְִִֵֶֶֶַָָָָֻאחד.

צלי, לאכלֹו ׁשּמצוה ּבׁשעה - אׁש" צלי אם "ּכי ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּנאמר:
ּפטּור. יֹום, מּבעֹוד אבל ּומבּׁשל; נא אכילת על ְְֲֲִִַַַָָָָָֻחּיב

עׂשה‰. מצות על עבר יֹום, מּבעֹוד צלי ּכזית מּמּנּו ,אכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
לא "ּבּלילה", - הּזה" ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מּכלל הּבא ולאו מ:]ּבּיֹום; הנלמד הּוא.[- עׂשה עׂשה, ְְֲֲִֵֵַַָָָ
.Âּבֹו ׁשהתחיל הּבׂשר הּוא - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָ"נא"

עדין. אדם לאכילת ראּוי ואינֹו מעט, ונצלה האּור ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָמעׂשה
מצות ּובּטל לֹוקה, אינֹו - חי ּבׂשר מּמּנּו אכל אם ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאבל

האעׂשה - אׁש" "צלי ׁשּנאמר: אסּור.[הרי], צלי, ׁשאינֹו ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּפטּור. - ואכלֹו ,ׁשּנתחר עד צרּכֹו ּכל ְְֲִֵֶַַָָָָָָָצלהּו

.Ê,ּבמים ׁשּנתּבּׁשל ּבין - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ"מבּׁשל"
ּפרֹות ּבמי אֹו מׁשקין ּבׁשאר ׁשּנתּבּׁשל "ּובׁשלּבין ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הּכל. רּבה ְִַָָֹֻמבּׁשל",

.Áאֹו צלהּו, ּכ ואחר ׁשּבּׁשלֹו אֹו ּבּׁשלֹו, ּכ ואחר ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצלהּו
חּיב - ואכלֹו קדרה, צלי אֹותֹוׁשעׂשהּו לסּו מּתר אבל ; ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֻ

ּומּתר הּמים. מן חּוץ ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּוׁשאר וׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּביין
ּפרֹות. ּובמי ּבמׁשקין ׁשּנצלה, אחר הּבׂשר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלטּבל

.Ëצֹולין מּתכֹותאין ּכלי אֹו אבן ּכלי ּגּבי על הּפסח -את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
היה אם ,לפיכ אחר; ּדבר צלי לא אׁש", "צלי ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
צֹולין ואין עליו. צֹולין האּור, ּבֹו ׁשּתׁשלט ּכדי מנּקב ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֻּכלי
וצֹולה ּכּלֹו, חם הּׁשּפּוד ׁשהרי - מּתכת ׁשל ּבׁשּפּוד ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַֻאֹותֹו

מהאש]מקֹומֹו ולא השפוד מחום נצלה ונמצא, -]. ְ
.È,ּבּתּנּור ותלהּו האׁש, ּכל את וגרף הּתּנּור, את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּסיק

אׁש צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי - עלוצלהּו וצלהּו חתכֹו . ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
חרסית אֹו סיד ּגּבי על צלהּו אׁש. צלי זה הרי ּגחלים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגּבי

סיד] אׁש.[מין צלי זה ׁשאין אסּור; זה הרי - טבריה חּמי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
נקבּותֹו ּבית עד ּפיו מּתֹו ּתֹוחבֹו אֹותֹו? צֹולין ְֲִִִֵֵַַַּכיצד

והאׁש[אחוריו] הּתּנּור, לתֹו אֹותֹו ותֹולה עץ, ׁשל ְְְְֵֵֶֶַַַָּבׁשּפּוד
יּתנםלמּט ולא לֹו; חּוצה ּבּתּנּור, מעיו ּובני ּכרעיו ותֹולה ה. ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
גופו]ּבתֹוכֹו ׁשל[בתוך וׁשּפּוד הּוא. ּבּׁשּול ּכמין ׁשּזה [עץ], ְְְִִֶֶֶַ

את יזרק ׁשּלא ּכדי לצלּיתֹו, ּבֹוררין היּו יצאו]רּמֹון מימיו[- ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹ
העץ] ְִַויבּׁשלֹו.[של

.‡Èמּפני מקֹומֹו, את יקלף - ּתּנּור ׁשל ּבחרׂשֹו הּבׂשר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹנגע
החרׂש צלי .ׁשהּוא ְִֶֶֶַ

.·È;מקֹומֹו את יקלף - אליו וחזר החרׂש, על מרטּבֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנטף
ׁשהרי אסּורה, - ּכׁשּיּצלה מּמּנּו ׁשּתפרׁש והּלחה הּמרק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכל

צלי ּבׂשר .אינּה ִֵָָָָ
.‚Èהּסלת על ׁשּלֹו הרטב מן הרוטב]נטף והתחמם [החמה, ִֶֶֶַַַָָֹֹ

ויׁשליכּנּו מקֹומֹו, את יקמץ הרוטב- מפני הסולת, את -] ְְְְִִֶֶַֹ
.הפסול]

.„È.יאכלּו הּכהנים, חבּורת אם - ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹסכֹו
הּוא חי אם - יׂשראל ׁשל צליה]ואם לפני וינּגב;[- יּדיחּנּו , ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

- ׁשני מעׂשר ׁשל ּבׁשמן סכֹו החיצֹון. את יקלף צלי, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואם
ּדמים יעׂשּנּו בממון]לא לפדותו ׁשאין[- חבּורה; ּבני על ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ

ואין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּפֹודין
וטלה ּגדי אפּלּו הּתערבת, מּפני - ּכאחד ּפסחים ׁשני .צֹולין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

.ÂËּבארנּו עדּכבר אּלא נאכל הּפסח ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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העברה מן להרחיק ּכדי שיעלהחצֹות, אחר יאכלו שלא -] ְְְֲֲִִֵֵַָָ
השחר] ׁשּיעלהעמוד עד הּלילה, ּכל ׁשּיאכל ּתֹורה ודין ;ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

טעּון ׁשהּוא ּומּצה, חמץ ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר הּׁשחר. ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָעּמּוד
חֹוזרין[אמירת] חבּורה ּבני וׁשאין אכילתֹו, ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָהּלל

הּלילה. ּבתחּלת אפּלּו ּבׁשנה, ׁשּנרּדמּו אחר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָואֹוכלין

ה'תשע"ב אלול י"ג שישי יום

ט ¤¤ּפרק

מֹוציאין‡. ואין אחת, ּבחבּורה אּלא נאכל אינֹו ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפסח
ּבׂשר ּכזית מּמּנּו והּמֹוציא ּבּה. ׁשּיאכל החבּורה מן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו

עׂשר חמּׁשה ּבלילי לחבּורה "לאמחבּורה ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
- ּבחּוץ ׁשּיּניחּנּו והּוא, חּוצה"; הּבׂשר מן הּבית מן ְִִִִִֶֶַַַַַָָָתֹוציא

ּכׁשּבת ּבֹו, ּכתּובה שבת]ׁשהֹוצאה צרי[כדיני ,לפיכ ; ְְְִִֶַָָָָָָ
מֹוציא אחר מֹוציא ואין ׁשּבת. ּכהֹוצאת והּנחה, ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָעקירה

האגף מן נפסל. הראׁשֹון, ׁשהֹוציאֹו ׁשּכיון - [מקוםּבפסח ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
המשקוף] שברוחב ולחּוץ,הדלת האגף ּומן ּכלפנים; ְְְְְֲִִִִִַַָולפנים,

החּלֹונֹות ּכלחּוץ. - הּפתח עבי ׁשהּוא עצמֹו, והאגף ְְְְֲֳִֶֶַַַַַַַַָּכלחּוץ;
הּבית. ּבכלל אינם והעלּיֹות, הּגּגים ּכלפנים; הּכתלים, ְְְְְֲֳִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָועבי

ּבׁשגגה·. ּבין ּבזדֹון ּבין לחבּורתֹו, חּוץ ׁשּיצא הּפסח ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשר
חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ּכבׂשר הּוא והרי ּבאכילה; נאסר -ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָלעזרה,

טרפה ׁשהּכל ּבמעׂשה- ׁשּבארנּו ּכמֹו אכילתֹו, על ולֹוקין , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
עד ויֹורד הּבׂשר חֹות - מקצתֹו ׁשּיצא אבר ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות.
יאכל, - ׁשּבפנים ּכל הּבׂשר; את וקֹולף לעצם, מּגיע ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא

ׁשּבחּוץ שיצא]וכל -]חֹות לעצם, מּגיע ּוכׁשהּוא יּׂשרף. - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
גדול]ּבקֹופיץ דינו],[סכין ואם[כך קדׁשים; ׁשאר היה אם ְְְִִִִָָָָָ

ּומפרק הּפרק, עד קֹולף עצם, ּבֹו לׁשּבר ׁשאסּור ּפסח ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהיה
לחּוץ. ּומׁשליכֹו הּפרק, מן מקצתֹו ׁשּיצא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהאבר

ּכל‚. צריכה אחד, ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשּתי
הּקף לּה לעׂשֹות מהן הּבׂשר[מחיצה]חבּורה "מן ׁשּנאמר: , ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הּׁשמּועה מּפי - רבינו]חּוצה" ממשה ׁשּצרי[מסורת למדּו, ְְִִִֶַָָָָ
חּוצה לֹו את[גבול]לּתן הֹופכין ואּלּו אכילתֹו; למקֹום ְְְֲִִִִֵֵֶָָ

ואֹוכלין היל ּפניהם את הֹופכין ואּלּו ואֹוכלין, היל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָּפניהם
מערּבבין. יהּוא ׁשּלא ּכדי -ְְְְִֵֶָֹֻ

ׁשּתי„. ּבין הּבית, ּבאמצע יינם ּבֹו ׁשּמֹוזגין הּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה
קֹופץ למזג, עֹומד ּכׁשהּׁשּמׁש - ּפיו[סוגר]החבּורֹות את ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ

אוכל] חבּורתֹו,[ואינו אצל ׁשּמּגיע עד ּפניו, את ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּומחזיר
חבּורֹות. ּבׁשּתי לאכל ׁשאסּור ּׁשּבפיו; מה אֹוכל ּכ ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואחר
מּפני - ואֹוכלת חבּורתּה, מּבני ּפניה להחזיר לּכּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומּתר

ּבפניהם. לאכל ּבֹוׁשה ְֱִִֵֶֶֶָֹׁשהיא
חבּורֹות‰. וכןׁשּתי אֹוכלין; אינן מּביניהן, מחיצה ׁשּנפרצה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ

אינן - ּביניהם מחיצה ונעׂשית אחת, חבּורה היתה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאם
ואין חבּורֹות, ּבׁשּתי נאכל הּפסח ׁשאין ׁשּתסּתּלק; עד ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹוכלין

לחבּורה מחבּורה .נעקרין ֱֲֲִֵֶַָָָ
.Âׁשלׁש ׁשּנכנסּו חבּורה ולאּבני ּפסחן, לאכל יתר אֹו מהם ה ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹ

אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה נכנסּו אם - חבּורה ּבני ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבאּו
- ּבאּו ולא הּׁשאר על לכּלם המעֹורר וחזר הּפסחים, ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻלאכל
לּׁשאר; ממּתינים ואין ׁשּיׂשּבעּו, עד אֹוכלין ׁשּנכנסּו אּלּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהרי
ׁשאכלּו הּׁשלׁשה אּלּו ּומצאּו ,ּכ אחר הּמתאחרין ּבאּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹואפּלּו
ׁשנים נכנסּו אם אבל חלקם. ּדמי להם מׁשּלמים אינן - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכל
ּבׁשעת אמּורים? ּדברים ּבּמה ממּתינים. אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָּבלבד,

ׁשּנפטרין ּבעת אבל לאכל. צרי[שיוצאים]ּכניסתם אדם אין , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹ
ואינֹו יצא, - מּלאכל ּבלבד אחד ּגמר אפּלּו לחברֹו; ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלהמּתין

להמּתין. ְְִִַָצרי
.Ê,ׁשני מּפסח ּבין ראׁשֹון מּפסח ּבין הּפסח, מן ּכזית ְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמאכיל

זרה לעבֹודה שהשתמד]למׁשּמד ּתֹוׁשב[יהודי לגר אֹו [נכרי, ְְֲִֵַָָָָָֻ
נח] בני מצוות ז' ׂשכירששומר ּבלא[גוי]אֹו עֹובר זה הרי - ְֲִֵֵֶָֹ

נכר" ּו"בן מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, ואינֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָתעׂשה;
לגֹוי, מּמּנּו מאכילין ואין נכר; אל העֹובד זה ּבּתֹורה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהאמּור
יאכל לא וׂשכיר "ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: - ׂשכיר אֹו ּתֹוׁשב ּגר ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹאפּלּו

ּבֹו".
.Áוכלערל" ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּפסח מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

הּוא אֹוכל אבל אֹוכל, ׁשאינֹו הּוא "ּבֹו" ּבֹו"; יאכל לא ֲֵֵֵֵֶַָָֹֹערל
ּתֹוׁשב לגר ּומרֹור מּצה להאכיל מּתר וכן ּומרֹור. ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֻמּצה

ְִָּולׂשכיר.
.Ë- הּפסח מּלׁשחט אֹותֹו מעּכבת ועבדיו ּבניו ׁשּמילת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכׁשם

מּלאכל אֹותֹו מעּכבת יאכלּכ אז אתֹו, "ּומלּת ׁשּנאמר: , ְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
ּבן לֹו ׁשהיה אֹו הּפסח, ׁשּנׁשחט אחר עבד קנה ּכיצד? ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבֹו".
זה הרי - הּפסח ׁשחיטת אחר אּלא להּמֹול זמּנֹו הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּלא
למילה ראּוי הּבן יהיה וכיצד אֹותן. ׁשּימּול עד לאכל, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאסּור
ּכגֹון ׁשחיטה? קדם ראּוי יהיה ולא הּפסח, ׁשחיטת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹאחר

חּמה ונרפא]ׁשחלצּתּו מעת[שנחלה ימים ׁשבעת ׁשּצרי , ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אחר ונרּפאת עינֹו ׁשּכאבה ּוכגֹון הבראתֹו, מּיֹום ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלעת

טמטּום ׁשהיה אֹו מינו]ׁשחיטה, נודע ולא - אחר[סתום ונקרע ְְְְִִֶַַַָָָֻ
זכר. ונמצא הּפסח ְְְִִֶַַַָָָׁשחיטת

י ¤¤ּפרק

ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, זה הרי - טהֹור ּבפסח עצם ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּׁשֹובר
בֹו" תׁשּברּו לא לא"ועצם "ועצם ׁשני: ּבפסח נאמר וכן ; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ

עצם, ּבֹו ׁשבר אם - ּבטמאה ׁשּבא ּפסח אבל בֹו". ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻיׁשּברּו
הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; רבינו]אינֹו ממשה "לא[מסורת למדּו: ְְִִֵֶַָָֹ

העצם את הּׁשֹובר אחד ּבטמא. ולא ּבטהֹור, - בֹו" ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹתׁשּברּו
אֹו יֹום, מּבעֹוד עצם ּבֹו ׁשּׁשבר אֹו עׂשר, חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבלילי

לֹוקה; זה הרי - ימים ּכּמה אחר ֲִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשבר
ּכדי·. מּבׂשרֹו, הּנֹותר ּבכלל הּפסח עצמֹות ׂשֹורפין ,ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלפיכ

ּתּקלה לידי ּבהן יבֹואּו .ׁשּלא ִֵֶֶַָָָָֹ
ּבׂשר,‚. ּכזית עליו ׁשּיׁש עצם ׁשבירת על אּלא חּיבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין

ּכזית עליו וׁשאין מח, ּבֹו ׁשאין עצם אבל מח; ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
וׁשבר ּבׂשר, ּכזית עליו היה ׁשבירתֹו. על חּיב אינֹו - ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָּבׂשר
ׁשהּמקֹום ּפי על אף חּיב, - הּבׂשר ּבמקֹום ׁשּלא ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעצם

מּבׂשר ּפנּוי .ׁשּׁשבר ִֶַָָָָ
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לֹוקה„. אחד, ּבעצם הּׁשֹובר אחר .והּׁשֹובר ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ׁשבירת‰. מּׁשּום חּיב אינֹו ּגידים, והמחּת עצמֹות ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּׂשֹורף
.עצם ֶֶ

.Âנא ׁשהּוא מעט]ּפסח את[צלוי ּבֹו וׁשבר מבּׁשל, אֹו ְְֶֶֶַַָָָֻ
ויציאה ּבטמאה נפסל אפּלּו לֹוקה. - ממקוםהעצם שיצא -] ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֻ

החבורה] ּבהם,אכילת העצם.וכּיֹוצא ׁשבירת אּסּור ּבֹו יׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
הּכׁשר ׁשעת לֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים שהיהּבּמה [זמן ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּכגֹוןכשר] הּכׁשר, ׁשעת לֹו היתה לא אם אבל ונפסל; ,ְְְְְֲִִֶַַַָָָֹֹ
בהקרבה]ׁשּנתּפּגל הּזמן[נפסל לאוכלוּבמחׁשבת [שחשב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַ

זמנו] הּׁשםאחר ׁשּנּוי ּבמחׁשבת בעליו]אֹו לשם שלא [-כגון ְֲִֵֶֶַַ
העצם. ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו אין -ְִִֵֶֶַָ

.Êהאליה עצם ראּויה[הזנב]ׁשבר אינּה ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ֲִַָלאכילה.

Áמּתרין אּלּו הרי רּכים, עצמים ּכמֹו ׁשהם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהּסחּוסחים,
.לאכלם ְְָָ

.Ë,אֹותם יאכל לא - רּכים ׁשעצמֹותיו ,ור קטן ּגדי ְְִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
עצם הּׁשֹובר ׁשאחד - לֹוקה אכל, ואם עצם; ׁשֹובר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּזה
ּבּׁשֹור ׁשּנאכל ּכל הּכלל: זה .ר עצם הּׁשֹובר אֹו ְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָקׁשה,
הּגדי מן ּכנגּדֹו לאכל ׁשּמּתר הּוא - ׁשּיתּבּׁשל אחר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּגדֹול

ּכנפים ראׁשי ּכגֹון צלּיתֹו, אחר עצמות]הר ּוסחּוסחים.[- ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
.Èראּויין ׁשהן ּפי על אף - להקׁשֹות ׁשּסֹופן הרּכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּגידין

נמנין אין - ּבפסח ונאכלין עּתה, עליהם[מחשבים]לאכילה ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נוספים] משתתפים ׁשּיכֹול[- מּפני ׁשּבראׁש, מח על ונמנין .ְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשּבּקֹולית, מח על נמנין ואין עצם; ׁשבירת ּבלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹלהֹוציאֹו
יכֹול אינֹו ׁשהרי - ראׁשיו מּׁשני הּסתּום העצם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהּוא

העצם. ּבׁשבירת אּלא ְְִִִֶֶֶַָָלהֹוציאֹו,
.‡È,ואֹוכל הּבׂשר את חֹות - הּפסח את אֹוכל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשאדם

ּוכׁשּיּגיע רצה; אם ּומפרקן הּפרק, מן העצמֹות את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוחֹות
והעצמֹות הּגידים ׁשאר עם ּומּניחֹו מֹוציאֹו, הּנׁשה, ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָלגיד

אכילה ּבׁשעת ׁשּיֹוצאין אֹותֹווהּקרּומֹות מנּקין ׁשאין - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
ׁשלם. אֹותֹו צֹולין אּלא אֹותֹו, מחּתכין ואין הּבׂשר, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּכׁשאר
אבר. יחסר ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; - חתיכֹות חתיכֹות חתכֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹואם

ׁשּלא להׁשּתּדל אדם ּבקר,צרי עד הּפסח מּבׂשר יׁשאיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
נאמר: ּבּׁשני וכן ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "[ו]לא ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּנאמר:
ּבראׁשֹון ּבין מּמּנּו, הׁשאיר ואם ּבקר". עד מּמּנּו יׁשאירּו ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹ"לא
- זה לאו על לֹוקה ואינֹו תעׂשה; ּבלא עֹובר - ּבּׁשני ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבין
ּתׂשרפּו". ּבאׁש . . מּמּנּו "והּנתר ׁשּנאמר: לעׂשה, נּתק ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהרי

.·Èׁשלמים עּמֹו מקריבין ּבראׁשֹון, הּפסח את ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמקריבין
אֹו ּגדֹולים הּצאן, מן אֹו הּבקר מן - עׂשר ארּבעה ְְְִִִַַַָָָָָָֹּביֹום

היאקטּנים וזֹו הּׁשלמים. זבחי ּככל נקבֹות, אֹו זכרים , ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
ּבּתֹורה:ה נאמר זה ועל עׂשר'; ארּבעה 'חגיגת ּנקראת ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

עּמֹו מביאין אימתי ּובקר". צאן ,אלהי לה' ּפסח ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ"וזבחּת
ּבחל ּבא ׁשהּוא ּבזמן זֹו? בחול]חגיגה י"ד ּובטהרה[שחל ְְְֲֳִִֶַָָָָֹ

ישבעוּובמעט ולא פסח, קרבן באותו השתתפו [כשרבים ְָֻ
ׁשּבאממנו] אֹו ּבׁשּבת, להיֹות עׂשר ארּבעה יֹום חל אם אבל .ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ

עּמֹו מביאין אין - מרּבים הּפסחים ׁשהיּו אֹו ּבטמאה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻהּפסח
ּבלבד. הּפסחים אּלא מקריבין ואין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָחגיגה,

.‚Èנאכלת והיא חֹובה; ואינּה רׁשּות, - עׂשר ארּבעה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָחגיגת
להּניח ואסּור ׁשלמים. זבחי ּככל אחד, ולילה ימים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלׁשני
"ולא ׁשּנאמר: הּׁשליׁשי, לּיֹום עׂשר ארּבעה חגיגת ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹמּבׂשר
לּבקר"; - הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹילין
ארּבעה חגיגת ּבׂשר למּניח אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָמּפי
יֹום ׁשל ּבקר עד "לּבקר", ׁשּנאמר: - עׂשר ׁשּׁשה ליֹום ְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעׂשר
ּכׁשאר מּמּנה, הּנֹותר יׂשרף אּלא לֹוקה; אינֹו והּמֹותיר, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשני.

ִַָהּנֹותרים.
.„Èוכל הּׁשלחן, על הּפסח עם ׁשעלה חגיגה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻּבׂשר

ואינם עּמֹו, מתּבערין - הּׁשלחן על עּמֹו העֹולים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָֻהּתבׁשילין
הּתערבת מּפני ּגזרה, עצמֹו: ּכּפסח חצֹות עד אּלא .נאכלים ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

.ÂËּבחמץ אסּור - הראׁשֹון ׁשני? לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמה
חמץ על נׁשחט ואינֹו יּמצא', ּוב'בל יראה' כשישּב'בל -] ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

הבעלים] ברשות לחבּורה,חמץ חּוץ מּמּנּו מֹוציאין ואין ,ְֲִִִֵֶַָ
ואפׁשר[אמירת]וטעּון חגיגה, עּמֹו ּומביאין ּבאכילתֹו, הּלל ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָ

ּכמֹו מת, טמאת הּקהל רב נטמא אם ּבטמאה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֻֻׁשּיבֹוא
טעּון ואינֹו ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ - ׁשני ּפסח אבל ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו.
ואין אכילתֹו, לבית חּוץ אֹותֹו ּומֹוציאין ּבאכילתֹו, ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָהּלל
את ּדֹוחין ּוׁשניהם ּבטמאה. ּבא ואינֹו חגיגה, עּמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֻמביאין
על אחד ּבבית צלי ונאכלין ּבעׂשּיתם, הּלל ּוטעּונין ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשּבת,
את ּבהם ׁשֹוברין ואין מהם, מֹותירין ואין ּומרֹור, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמּצה
מאחר הּדברים, לכל לראׁשֹון הּׁשני יׁשוה לא ולּמה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהעצם.
ּבֹו ׁשּפרׁש לפי אֹותֹו"? יעׂשּו הּפסח חּקת "ּככל ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻׁשּנאמר:
ּבּדברים אּלא לראׁשֹון ׁשוה ׁשאינֹו ללּמד הּפסח, חּקי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמּקצת
הּפסח". "חּקת והם ׁשּבגּופֹו, הּמצוֹות והן ּבֹו; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֻׁשּנתּפרׁשּו
וׁשהּוא מּבעׂשֹור, הּפסח ׁשּיּלקח ּבמצרים, ׁשּנאמר זה ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּכלל
הּמזּוזֹות, ולׁשּתי לּמׁשקֹוף אזֹוב ּבאגּדת ּדם הּגעת ְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָֻטעּון
ולא לדֹורֹות, נֹוהגים הּדברים אֹותם אין - ּבחּפזֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹוׁשּיאכל

ּבלבד. מצרים ּבפסח אּלא ְְְֲִִִֶֶַַַַָנעׂשּו
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dbibg zFkld¦§£¦¨
מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
ה'; ּפני את להראֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָֹלא
יראה ׁשּלא (ד) ּברגלים; לׂשמח (ג) רגלים; ּבׁשלׁש לחג ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ(ב)
מּתנֹותיו לֹו ולּתן מּלׂשּמחֹו הּלוי יעזב ׁשּלא (ה) ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹריקם;
ׁשמּטה. ּבמֹוצאי הּסּכֹות ּבחג העם את להקהיל (ו) ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻּברגלים;

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א ¤¤ּפרק

מּׁשלׁשה‡. רגל ּבכל יׂשראל נצטּוּו עׂשה מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשלׁש
;"זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: הראּיה, הן: ואּלּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרגלים,
ׁשּנאמר: והּׂשמחה, ;"אלהי לה' "ּתחג ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהחגיגה,
ׁשּיראה היא - ּבּתֹורה האמּורה הראּיה ."ּבחּג ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"וׂשמחּת
קרּבן עּמֹו ויביא חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּבעזרה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָּפניו

העֹוף מן ּבין ּביֹוםעֹולה, לעזרה ׁשּבא ּומי הּבהמה. מן ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
עׂשה, מצות עׂשה ׁשּלא ּדּיֹו לא - עֹולה הביא ולא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹראׁשֹון,
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לֹוקה„. אחד, ּבעצם הּׁשֹובר אחר .והּׁשֹובר ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ׁשבירת‰. מּׁשּום חּיב אינֹו ּגידים, והמחּת עצמֹות ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּׂשֹורף
.עצם ֶֶ

.Âנא ׁשהּוא מעט]ּפסח את[צלוי ּבֹו וׁשבר מבּׁשל, אֹו ְְֶֶֶַַָָָֻ
ויציאה ּבטמאה נפסל אפּלּו לֹוקה. - ממקוםהעצם שיצא -] ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֻ

החבורה] ּבהם,אכילת העצם.וכּיֹוצא ׁשבירת אּסּור ּבֹו יׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
הּכׁשר ׁשעת לֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים שהיהּבּמה [זמן ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּכגֹוןכשר] הּכׁשר, ׁשעת לֹו היתה לא אם אבל ונפסל; ,ְְְְְֲִִֶַַַָָָֹֹ
בהקרבה]ׁשּנתּפּגל הּזמן[נפסל לאוכלוּבמחׁשבת [שחשב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַ

זמנו] הּׁשםאחר ׁשּנּוי ּבמחׁשבת בעליו]אֹו לשם שלא [-כגון ְֲִֵֶֶַַ
העצם. ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו אין -ְִִֵֶֶַָ

.Êהאליה עצם ראּויה[הזנב]ׁשבר אינּה ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ֲִַָלאכילה.

Áמּתרין אּלּו הרי רּכים, עצמים ּכמֹו ׁשהם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהּסחּוסחים,
.לאכלם ְְָָ

.Ë,אֹותם יאכל לא - רּכים ׁשעצמֹותיו ,ור קטן ּגדי ְְִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
עצם הּׁשֹובר ׁשאחד - לֹוקה אכל, ואם עצם; ׁשֹובר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּזה
ּבּׁשֹור ׁשּנאכל ּכל הּכלל: זה .ר עצם הּׁשֹובר אֹו ְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָקׁשה,
הּגדי מן ּכנגּדֹו לאכל ׁשּמּתר הּוא - ׁשּיתּבּׁשל אחר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּגדֹול

ּכנפים ראׁשי ּכגֹון צלּיתֹו, אחר עצמות]הר ּוסחּוסחים.[- ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
.Èראּויין ׁשהן ּפי על אף - להקׁשֹות ׁשּסֹופן הרּכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּגידין

נמנין אין - ּבפסח ונאכלין עּתה, עליהם[מחשבים]לאכילה ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נוספים] משתתפים ׁשּיכֹול[- מּפני ׁשּבראׁש, מח על ונמנין .ְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשּבּקֹולית, מח על נמנין ואין עצם; ׁשבירת ּבלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹלהֹוציאֹו
יכֹול אינֹו ׁשהרי - ראׁשיו מּׁשני הּסתּום העצם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהּוא

העצם. ּבׁשבירת אּלא ְְִִִֶֶֶַָָלהֹוציאֹו,
.‡È,ואֹוכל הּבׂשר את חֹות - הּפסח את אֹוכל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשאדם

ּוכׁשּיּגיע רצה; אם ּומפרקן הּפרק, מן העצמֹות את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוחֹות
והעצמֹות הּגידים ׁשאר עם ּומּניחֹו מֹוציאֹו, הּנׁשה, ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָלגיד

אכילה ּבׁשעת ׁשּיֹוצאין אֹותֹווהּקרּומֹות מנּקין ׁשאין - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
ׁשלם. אֹותֹו צֹולין אּלא אֹותֹו, מחּתכין ואין הּבׂשר, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּכׁשאר
אבר. יחסר ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; - חתיכֹות חתיכֹות חתכֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹואם

ׁשּלא להׁשּתּדל אדם ּבקר,צרי עד הּפסח מּבׂשר יׁשאיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
נאמר: ּבּׁשני וכן ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "[ו]לא ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּנאמר:
ּבראׁשֹון ּבין מּמּנּו, הׁשאיר ואם ּבקר". עד מּמּנּו יׁשאירּו ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹ"לא
- זה לאו על לֹוקה ואינֹו תעׂשה; ּבלא עֹובר - ּבּׁשני ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבין
ּתׂשרפּו". ּבאׁש . . מּמּנּו "והּנתר ׁשּנאמר: לעׂשה, נּתק ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהרי

.·Èׁשלמים עּמֹו מקריבין ּבראׁשֹון, הּפסח את ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמקריבין
אֹו ּגדֹולים הּצאן, מן אֹו הּבקר מן - עׂשר ארּבעה ְְְִִִַַַָָָָָָֹּביֹום

היאקטּנים וזֹו הּׁשלמים. זבחי ּככל נקבֹות, אֹו זכרים , ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
ּבּתֹורה:ה נאמר זה ועל עׂשר'; ארּבעה 'חגיגת ּנקראת ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

עּמֹו מביאין אימתי ּובקר". צאן ,אלהי לה' ּפסח ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ"וזבחּת
ּבחל ּבא ׁשהּוא ּבזמן זֹו? בחול]חגיגה י"ד ּובטהרה[שחל ְְְֲֳִִֶַָָָָֹ

ישבעוּובמעט ולא פסח, קרבן באותו השתתפו [כשרבים ְָֻ
ׁשּבאממנו] אֹו ּבׁשּבת, להיֹות עׂשר ארּבעה יֹום חל אם אבל .ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ

עּמֹו מביאין אין - מרּבים הּפסחים ׁשהיּו אֹו ּבטמאה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻהּפסח
ּבלבד. הּפסחים אּלא מקריבין ואין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָחגיגה,

.‚Èנאכלת והיא חֹובה; ואינּה רׁשּות, - עׂשר ארּבעה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָחגיגת
להּניח ואסּור ׁשלמים. זבחי ּככל אחד, ולילה ימים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלׁשני
"ולא ׁשּנאמר: הּׁשליׁשי, לּיֹום עׂשר ארּבעה חגיגת ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹמּבׂשר
לּבקר"; - הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹילין
ארּבעה חגיגת ּבׂשר למּניח אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָמּפי
יֹום ׁשל ּבקר עד "לּבקר", ׁשּנאמר: - עׂשר ׁשּׁשה ליֹום ְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעׂשר
ּכׁשאר מּמּנה, הּנֹותר יׂשרף אּלא לֹוקה; אינֹו והּמֹותיר, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשני.

ִַָהּנֹותרים.
.„Èוכל הּׁשלחן, על הּפסח עם ׁשעלה חגיגה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻּבׂשר

ואינם עּמֹו, מתּבערין - הּׁשלחן על עּמֹו העֹולים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָֻהּתבׁשילין
הּתערבת מּפני ּגזרה, עצמֹו: ּכּפסח חצֹות עד אּלא .נאכלים ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

.ÂËּבחמץ אסּור - הראׁשֹון ׁשני? לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמה
חמץ על נׁשחט ואינֹו יּמצא', ּוב'בל יראה' כשישּב'בל -] ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

הבעלים] ברשות לחבּורה,חמץ חּוץ מּמּנּו מֹוציאין ואין ,ְֲִִִֵֶַָ
ואפׁשר[אמירת]וטעּון חגיגה, עּמֹו ּומביאין ּבאכילתֹו, הּלל ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָ

ּכמֹו מת, טמאת הּקהל רב נטמא אם ּבטמאה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֻֻׁשּיבֹוא
טעּון ואינֹו ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ - ׁשני ּפסח אבל ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו.
ואין אכילתֹו, לבית חּוץ אֹותֹו ּומֹוציאין ּבאכילתֹו, ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָהּלל
את ּדֹוחין ּוׁשניהם ּבטמאה. ּבא ואינֹו חגיגה, עּמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֻמביאין
על אחד ּבבית צלי ונאכלין ּבעׂשּיתם, הּלל ּוטעּונין ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשּבת,
את ּבהם ׁשֹוברין ואין מהם, מֹותירין ואין ּומרֹור, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמּצה
מאחר הּדברים, לכל לראׁשֹון הּׁשני יׁשוה לא ולּמה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהעצם.
ּבֹו ׁשּפרׁש לפי אֹותֹו"? יעׂשּו הּפסח חּקת "ּככל ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻׁשּנאמר:
ּבּדברים אּלא לראׁשֹון ׁשוה ׁשאינֹו ללּמד הּפסח, חּקי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמּקצת
הּפסח". "חּקת והם ׁשּבגּופֹו, הּמצוֹות והן ּבֹו; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֻׁשּנתּפרׁשּו
וׁשהּוא מּבעׂשֹור, הּפסח ׁשּיּלקח ּבמצרים, ׁשּנאמר זה ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּכלל
הּמזּוזֹות, ולׁשּתי לּמׁשקֹוף אזֹוב ּבאגּדת ּדם הּגעת ְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָֻטעּון
ולא לדֹורֹות, נֹוהגים הּדברים אֹותם אין - ּבחּפזֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹוׁשּיאכל

ּבלבד. מצרים ּבפסח אּלא ְְְֲִִִֶֶַַַַָנעׂשּו
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dbibg zFkld¦§£¦¨
מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
ה'; ּפני את להראֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָֹלא
יראה ׁשּלא (ד) ּברגלים; לׂשמח (ג) רגלים; ּבׁשלׁש לחג ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ(ב)
מּתנֹותיו לֹו ולּתן מּלׂשּמחֹו הּלוי יעזב ׁשּלא (ה) ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹריקם;
ׁשמּטה. ּבמֹוצאי הּסּכֹות ּבחג העם את להקהיל (ו) ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻּברגלים;

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א ¤¤ּפרק

מּׁשלׁשה‡. רגל ּבכל יׂשראל נצטּוּו עׂשה מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשלׁש
;"זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: הראּיה, הן: ואּלּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרגלים,
ׁשּנאמר: והּׂשמחה, ;"אלהי לה' "ּתחג ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהחגיגה,
ׁשּיראה היא - ּבּתֹורה האמּורה הראּיה ."ּבחּג ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"וׂשמחּת
קרּבן עּמֹו ויביא חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּבעזרה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָּפניו

העֹוף מן ּבין ּביֹוםעֹולה, לעזרה ׁשּבא ּומי הּבהמה. מן ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
עׂשה, מצות עׂשה ׁשּלא ּדּיֹו לא - עֹולה הביא ולא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹראׁשֹון,
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פני יראּו "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא מצות על ׁשעבר ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּלא
מעׂשה. עׂשה לא ׁשהרי זה, לאו על לֹוקה ואינֹו ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹריקם".
טֹוב ּביֹום ׁשלמים ׁשּיקריב היא - ּבּתֹורה האמּורה ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָהחגיגה
ׁשאין ידּוע, והּדבר להראֹות; ּכׁשּיבֹוא חג, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהראׁשֹון
ׁשהן אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי הּבהמה. מן אּלא ּבאים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׁשלמים
הּׂשמחה ּבהן. חּיבֹות הּנׁשים אין - והחגיגה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהראּיה

יתר ׁשלמים ׁשּיקריב הּוא - ּברגלים על[בנוסף]האמּורה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׂשמחה', 'ׁשלמי הּנקראין הן ואּלּו חגיגה, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשלמי
."אלהי ה' לפני וׂשמחּת ׁשם; ואכלּת ׁשלמים, ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ"וזבחּת

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות ְְְִִַָָָונׁשים
הּתֹורה·. מן ׁשעּור להן אין - והחגיגה ׁשּנאמר:הראּיה , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

סֹופרים מּדברי אבל וגֹו'"; ידֹו ּכמּתנת חכמים]"איׁש -], ְְְְְֲִִִִֵַַָָ
ולא ּכסף, מעה מּׁשוה ּפחֹות ראּיה עֹולת קרּבן יהא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּכפי להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ּפחֹות חגיגה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשלמי

ּכ ידֹו, "ּכמּתנת ׁשּנאמר: אלהי".עׁשרֹו, ה' ברּכת ְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיעלה‚. ּבעת ׁשעּור. חכמים ּבהם נתנּו לא ׂשמחה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלמי

אֹו הראּיה, קרּבנֹות ּבידֹו היּו אם - לחג לירּוׁשלים ְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹאדם
לא ּכסף, ּבידֹו אין ואם הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹיעלה
אסּור זהּובים, ּכּמה ׁשוה ּבידֹו היה אפּלּו ּכסף; ׁשוה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָיביא
ׁשּיעלה אסרּו ולּמה קרּבן. ולא ּכסף ּבלא ריקם לעלֹות ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלֹו
ׁשּמא אֹו למּכר, ימצא לא ׁשּמא ּגזרה, ּכסף? ׁשוה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹּבידֹו

סיגים הּמעֹות טובים]יּמצאּו .[לא ְִִִַָָ
וׁשלמי„. ראּיתֹו עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹמי

הרגל ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי ׁשּנאמר:חגיגתֹו, , ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ראּויין ׁשּכּלם מלּמד - "אלהי לה' ּתחג ימים ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ"ׁשבעת

הם. ראׁשֹון ּתׁשלּומי וכּלם ְְֲִִֵֵַַָָֻלחגיגה,
ּבראׁשֹון,ּומצוה‰. הקריב לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים, ְְְְְְִִִִִִִַַָָָֹ

ּבּׁשני יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג זהּבין הרי - המאחר וכל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ
אספּתי". מּמֹועד "נּוגי נאמר: ועליו ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֻמגּנה,

.Âחגעבר ולא הקריב]הרגל ּבאחריּותֹו[לא חּיב אינֹו , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ
קרבנו] אבד אם להקריב חייב ּבֹו[אינו וכּיֹוצא זה ועל ;ְְֵֶַַ

לתקן". יּוכל לא "מעּות, ְְֱִֶַַָֹֹֻנאמר:
.Êחֹוגגמי - הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֵֶֶַַַָֹֻ

ואף ׁשמיני; ׁשהּוא האחרֹון, טֹוב ּוביֹום הרגל, ּכל ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָאת
הּוא ראׁשֹון ּתׁשלּומי חגהּׁשמיני, ּביֹום חג ׁשּלא מי וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹ

ׁשׁשת ּכל ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג - ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָהּׁשבּועֹות
הּׁשמּועה מּפי זה ודבר הּׁשבּועֹות; חג ׁשּלאחר ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּימים

רבינו] ממשה הּׁשבּועֹות[מסורת ׁשחג ימים]נאמר, ז' לו [יש ֱֶֶַַַָ
לתׁשלּומין. הּמּצֹות ְְְִַַַַּכחג

.Áהּׁשּבתעֹולת את לא ּדֹוחין אינם חגיגה, וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכקרּבנֹות קבּוע זמן להם ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא

למחר חֹוגג הּיֹום, חֹוגג אינֹו ׁשאם ׁשּבארנּו.הּצּבּור; ּכמֹו , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּביֹום מקריבין ׁשאין ּפי על אף טֹוב; יֹום את ּדֹוחין ְְֲִִִִֵֶֶַַַָאבל
חגיגה וׁשלמי ראּיה עֹולת מקריבין ּונדבֹות, נדרים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָטֹוב
חֹובֹות. אּלא ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ׂשמחה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוׁשלמי

.Ëחגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשּמקריב
סֹומ טֹוב, ּביֹום ּכדר[ידיו]וׂשמחתֹו ּכחֹו ּבכל עליהם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָֹ

מעּכבת אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף הּימים; ּבׁשאר ,ׁשעֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּׁשּום עליה ּגזרּו לא הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמֹו

בחג]ׁשבּות בבהמה להשתמש חכמים איסור -]. ְ
.Èלהביאּההּמפריׁש חּיבין יֹורׁשיו ומת, ראּיתֹו מּתרעֹולת . ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֻ

"אּלה ׁשּנאמר: - ּונדבֹות נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלהקריב
- מּכלל ונדבתיכם", מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם, לה' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתעׂשּו
ועֹולת מצרע עֹולת ּכגֹון "לעלתיכם", ּברגל. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּקרבין

להביא "ּולמנחתיכם", על]יֹולדת; מלמד חֹוטא[- מנחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹ
קנאֹות סוטה]ּומנחת ׁשלמי[של לרּבֹות "ּולׁשלמיכם", ; ְְְְְְִֵֵֶַַַַָ

ּבּמֹועד קרבין הּכל המועד]נזיר. ּביֹום[חול קרבין ואין , ְְְְִִִֵֵֵֵַַָֹ
טֹוב.

.‡Èלֹומי משפחתו]אֹוכליןׁשהיּו מעטין[- ּונכסים מרּבין ְְְִִִִִֶָָָֻֻ
חגיגה ׁשלמי מביא לאכילה]- ראּיה[שהם ועֹולת מרּבין, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ

לגמרי] ּונכסים[שקרבים מעטין אֹוכלין לֹו היּו ְְִִִִָָָָֻֻמעטין;
מעטֹות. חגיגה וׁשלמי מרּבֹות, ראּיה עֹולת מביא - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻֻֻמרּבין
לעֹולה, מּמעה יפחֹות 'לא אמרּו: זה על - מעט וזה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻזה
נאמר: זה על - מרּבה וזה זה לׁשלמים'; ּכסף ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻּוׁשּתי

א אלהי ה' ל"."ּכברּכת נתן ׁשר ְְֱֲִֶֶַַָָֹ

ה'תשע"ב אלול י"ד קודש שבת יום
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חּיבים‡. האנׁשים, וכל הראּיה; מן ּפטּורין ועבדים, ְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָָָָנׁשים
וטמא וחּגר וסּומא וקטן וׁשֹוטה ואּלם מחרׁש חּוץ - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָּבראּיה
יכֹולין ׁשאינן מאד והענג והר והחֹולה הּזקן וכן ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוערל,
ּכל ּוׁשאר ּפטּורין; עׂשר, האחד אּלּו ּכל רגליהן. על ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָלעלֹות
מדּבר, ׁשהּוא ּפי על אף - החרׁש ּבראּיה. חּיבין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאנׁשים,
הּסּומה וכן הראּיה. מן ּפטּור - אחת ּבאזנֹו חרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָאפּלּו
על אף - האּלם ּפטּור. - אחת ּברגלֹו חּגר אֹו אחת, ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָּבעינֹו

טמטּום ּפטּור. ׁשֹומע, ׁשהּוא מינו]ּפי ידוע ואנּדרּגינס[לא ְְְְִִֵֶַַַַָֻ
ונקבה] זכר סימני בו אּׁשה.[יש ספק ׁשהן מּפני ּפטּורין, -ְְְִִִֵֵֵֶָ

עבדּות צד מּפני ּפטּור, - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָמי
אֹומר: הּוא הרי הראּיה? מן ּפטּורין אּלּו ׁשּכל ּומּנין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּבֹו.
ׁשאין עׂשה ּומצות הּנׁשים. את להֹוציא ,"זכּור ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"יראה
נאמר: הרי ועֹוד ּבּה; חּיבין העבדים אין ּבּה, חּיבֹות ְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּנׁשים
ּכל "ּבבֹוא ונאמר: העבדים. להֹוציא יׂשראל", ּכל ְְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָ"ּבבֹוא
ּכ ה', לפני להראֹות ּבאין ׁשהם ּכׁשם - לראֹות" ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָיׂשראל
סּומה להֹוציא - ׁשכינתֹו ּובית קדׁשֹו הדר לראֹות ּבאים ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָהם
ראּיתֹו אין ׁשהרי אחת, עינֹו נסמית אפּלּו רֹואה, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשאינֹו

ּגמּורה מיׁשלמה, להֹוציא - יׁשמעּו" "למען נאמר: וׁשם . ְְְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָ
מי להֹוציא - ילמדּו" "ּולמען ּגמּורה. ׁשמיעה ׁשֹומע ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשאינֹו
ונאמר: ללּמד. מצּוה ללמד המצּוה ׁשּכל מדּבר, ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻֻׁשאינֹו
ּברגליו, לעלֹות ׁשּיכֹול מי - ה'" ּפני את לראֹות ּבעלת"ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּביאת ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר וענג. וזקן וחֹולה חּגר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹלהֹוציא

לביאה ראּוי הּטמא ׁשאין הערל,[למקדש]הּמקּדׁש, וכן ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכּטמא. ֵַָָמאּוס

וכּיֹוצא·. הּכלבים צֹואת לקּבץ ׁשּמלאכּתֹו והּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָהמקּמץ,
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לרפּואה אֹו העֹורֹות לעּבּוד ּבּמחצבּבהן נחׁשת המצרף וכן , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
והעּבדנין עורות]ׁשּלֹו, מאּוסין[מעבדי ׁשהן ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ועֹולין ּומלּבּוׁשן, ּגּופן מטהרין אּלּו הרי - מלאכּתן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָמּפני
להראֹות. יׂשראל ְְְִִֵֵַָָּבכלל

מירּוׁשלים‚. ולעלֹות אביו, ׁשל ּבידֹו לאחז ׁשּיכֹול קטן ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכל
לחּנכֹו ּכדי ּבֹו, ּולהראֹות להעלֹותֹו חּיב אביו - הּבית ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָלהר

חּגרּבּמצוֹות הּקטן היה ואם ."זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
על אף לחּנכֹו, חּיב אינֹו - ּבאחת אפּלּו חרׁש אֹו סּומה ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָאֹו
ּפטּור היה - ּכ ּגדֹול היה ׁשאּלּו לרפּואה; ראּוי ׁשהּוא ,ּפי ְִִִֶֶָָָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ּבחגיגה„. חּיב ּבראּיה, החּיב חגיגה]ּכל קרבן וכל[- ; ְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ּבׂשמחה חּיבין וכּלן החגיגה. מן ּפטּור הראּיה, מן ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָָֻהּפטּור
וערל וקטן וׁשֹוטה מדּבר, ואינֹו ׁשֹומע ׁשאינֹו מחרׁש חּוץ -ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הם הרי חּיּוב, ּבני ׁשאינם מּפני - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוטמא.
מּפני - וטמא וערל ּבּתֹורה; האמּורֹות מצוֹות מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּפטּורין
ׁשּבארנּו ּכמֹו לביאה, ראּויין ואינם ּבּקדׁשים אֹוכלים ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאינם

הּקרּבנֹות. מעׂשה ּובהלכֹות הּמקּדׁש ּביאת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּבהלכֹות
.‰- ּבּׁשני ונתרּפא ראׁשֹון, ּביֹום סּומה אֹו חּגר ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמי

- ּפטּור היה חֹובתֹו ׁשּביֹום החגיגה; ּומן הראּיה מן ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָּפטּור
ׁשּבארנּו ּכמֹו הם, ראׁשֹון ּתׁשלּומי החג ימֹות אםׁשּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

למחר, ׁשּטהר ּפי על אף - הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבלילי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָנטמא
להביא חּיב זה הרי - ראׁשֹון ּביֹום נטמא אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָּפטּור;

ּכׁשּיטהר. הרגל, ימי ּבתֹו ּוראּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָחגיגתֹו
.Âעֹולה להביא חּיב אינֹו החג, ימי ּבכל לעזרה ׁשּבא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמי

ריקם" פני יראּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשּזה - ׁשּיּכנס עת ּבכל ,ּבידֹו ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּתׁשלּומי אֹו ראׁשֹון, יֹום ׁשהּוא ּבלבד, הרגל ּבעּקר אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאינֹו
מּמּנּו, מקּבלין - ׁשּיבֹוא עת ּבכל הביא ואם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָראׁשֹון.

ׁשעּור.ּומקריב לּה אין ׁשהראּיה, ראּיה; עֹולת לׁשם אֹותּה ין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
.Êמקצתן מהן והקריב לחגיגתֹו, ּבהמֹות עׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהפריׁש

ׁשּיר ׁשהרי הּׁשאר, ּומקריב חֹוזר אינֹו ׁשּוב - ּופסק ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבראׁשֹון,
הּיֹום, ּדחקֹו אּלא ּפסק, לא ואם להקריבןאֹותן; יכֹול ולא ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֹ

למחר הּׁשאר מקריב - .הּיֹום ְְְִַַַָָָ
.Áּכׁשאר החּלין, מן אּלא ּכּלּה ּבאה אינּה ראּיה ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻעֹולת

מּמעֹות ּבאֹות חגיגה, ׁשלמי אבל ּבהן. חּיב ׁשאדם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּקרּבנֹות
הּתערבת מן לֹוקח - חּלין מעֹות עם המערבֹות ׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֻמעׂשר
אכילה ׁשעּור ׁשּיהיה והּוא, חגיגה; ׁשלמי ּומקריבּה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבהמה,
ׁשהּוא וכל חֹובה, חגיגה ׁשּׁשלמי מּפני - החּלין מן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻראׁשֹונה

החּלין מן אּלא ּבא אינֹו .חֹובה ִִֵֶַָָָֻ
.Ë;ּבהמה ּבמעׂשר חגיגה, ׁשלמי חֹובת ידי אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָויֹוצא

טֹוב ּביֹום אֹותֹו מביאין טֹוב.ואין ּביֹום יעּׂשר ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָ
.Èּונדבֹות ּבנדרים ׂשמחה ׁשלמי חֹובת ידי יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָיֹוצאין

ּובחזה ּובבכֹור ּובאׁשם ּבחּטאת - והּכהנים ּבהמה, ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹּובמעׂשר
והרי ה', לפני ּבׂשר ּבאכילת לׂשמח היא זֹו ׁשּמצוה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוׁשֹוק;
ולא ּבעֹופֹות לא חֹובתם, ידי יֹוצאין אין אבל ְְְְְֲִֵֵָָָָֹֹאכלּו.

המׂשּמח ּבׂשר ׁשאינם - ּבפסחים,ּבמנחֹות ּבארנּו ּכבר . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
של]ׁשחגיגת חגיגה קרבן עׂשר[- רׁשּות;[בניסן]ארּבעה ְְֲִֶַַָָָָ

ּבּה יֹוצא אבל חגיגה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא אדם אין ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָלפיכ
ׂשמחה. חֹובת ְְִֵַָידי

.‡Èיֹום מערב ּוׁשחטם נדבה, אֹו נדר ׁשלמים לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָמי
ידי ּבהם יֹוצא אינֹו - טֹוב ּביֹום ׁשאכלם ּפי על אף - ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָטֹוב
ּבהן יֹוצא אבל החּלין; מן אּלא ּבאה ׁשאינּה חגיגה, ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחֹובת

ׂשמחה חֹובת .ידי ְְִֵַָ
.·Èמהם ואכל הֹואיל - הרגל קדם ׁשּׁשחטן ּפי על ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאף

ׂשמחה ׁשלמי לׁשחט צרי ׁשאינֹו חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּברגל,
ׂשמחה .ּבׁשעת ְְִִַָ

.‚Èאדם יביא מּפני[קרבן]לא עׂשר, ארּבעה ּביֹום ּתֹודה ְְְִִֵַָָָָָָָָֹ
ׁשּבּה[לחמי] עמה]החמץ קדׁשים[שמביאין מביאין ׁשאין ; ְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּכמֹו ׂשמחה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא - הביא ואם הּפסּול. ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָלבית
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„Èלׁשם חֹובתי ידי ּבּה ׁשאצא ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:
חגיגה; ידי ּבּה יֹוצא ואינֹו ּתֹודה, להביא חּיב - ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָחגיגה'

החּלין מן אּלא ּבאה חגיגה ׁשלמיׁשאין אדם ּכׁשּיזּבח . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּוב הּוא אֹוכל יהיה לא - ׂשמחה וׁשלמי ואׁשּתֹוחגיגה ניו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

לׂשּמח חּיב אּלא ּגמּורה, מצוה ׁשעׂשה וידּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד,
והּיתֹום והּגר "והּלוי ׁשּנאמר: והאמללים, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהענּיים
ׁשאכל ּומי עׁשרֹו. ּכפי ּומׁשקם הּכל, מאכיל - ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוהאלמנה"
ּכלחם "זבחיהם נאמר: עליו - עּמֹו אּלּו ׂשּמח ולא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזבחיו,
ּומצוה לנפׁשם". לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹאֹונים
ואין נחלה, ולא חלק, לא לֹו ׁשאין לפי - הּכל מן יתר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבּלוי
ׁשלחנֹו על לוּיים לזּמן צרי ,לפיכ ּבּבׂשר; מּתנֹות ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻלֹו
ּכדי ׁשּלהם, מעׂשר עם ּבׂשר מּתנֹות להם יּתן אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלׂשּמחם,
וׁשיהה מּלׂשּמחֹו, הּלוי את העֹוזב וכל צרכיהם. ּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּימצאּו
ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּברגלים מעׂשרֹותיו ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנּו

הּלוי". את ּתעזב ּפן ,ל ְֲִִֵֶֶֶַַָֹ"הּׁשמר

ג ¤¤ּפרק

וטף,‡. ונׁשים אנׁשים יׂשראל, ּכל את להקהיל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמצות
מן ּבאזניהם ולקרֹות לרגל, ּכׁשּיעלּו ׁשמּטה מֹוצאי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבכל
ידיהם ּומחּזקֹות ּבמצוֹות אֹותם מזרזֹות ׁשהן ּפרׁשּיֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה
ׁשנת ּבמעד ׁשנים, ׁשבע "מּקץ ׁשּנאמר: - האמת ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבדת
הקהל וגֹו' לראֹות יׂשראל ּכל ּבבֹוא הּסּכֹות, ּבחג - ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻהּׁשמּטה

ּוג והּטף, והּנׁשים האנׁשים העם, .".את . ּבׁשערי אׁשר ר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הקהל·. מּמצות ּפטּור הראּיה, מן הּפטּור מןּכל חּוץ - ְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

- הקהל מּמצות ּפטּור הּטמא אבל והערל; והּטף ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים
לביאה ראּוי אינֹו וזה יׂשראל", ּכל "ּבבֹוא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

ׁשהּטמטּום[למקדש] ּברּור, והּדבר מינו]. בו ניכר [לא ְְֶַַָָָֻ
ונקבה]והאנּדרֹוגינס זכר סימני בו הּנׁשים[יש ׁשהרי חּיבין, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ַָחּיבֹות.
חג‚. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי קֹוראין? היּו ְְִִֵֵֶַַָָָָאימתי

ׁשמינית. ׁשנה ׁשל מֹועד ׁשל חּלֹו ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻהּסּכֹות,

קֹוראין. היּו הּנׁשים ּובעזרת ּבאזניהם. ׁשּיקרא הּוא ,ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּמל
מׁשּבח זה הרי - מעּמד קרא ואם יֹוׁשב; ּכׁשהּוא .וקֹורא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֻֻ
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לרפּואה אֹו העֹורֹות לעּבּוד ּבּמחצבּבהן נחׁשת המצרף וכן , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
והעּבדנין עורות]ׁשּלֹו, מאּוסין[מעבדי ׁשהן ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ועֹולין ּומלּבּוׁשן, ּגּופן מטהרין אּלּו הרי - מלאכּתן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָמּפני
להראֹות. יׂשראל ְְְִִֵֵַָָּבכלל

מירּוׁשלים‚. ולעלֹות אביו, ׁשל ּבידֹו לאחז ׁשּיכֹול קטן ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכל
לחּנכֹו ּכדי ּבֹו, ּולהראֹות להעלֹותֹו חּיב אביו - הּבית ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָלהר

חּגרּבּמצוֹות הּקטן היה ואם ."זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
על אף לחּנכֹו, חּיב אינֹו - ּבאחת אפּלּו חרׁש אֹו סּומה ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָאֹו
ּפטּור היה - ּכ ּגדֹול היה ׁשאּלּו לרפּואה; ראּוי ׁשהּוא ,ּפי ְִִִֶֶָָָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ּבחגיגה„. חּיב ּבראּיה, החּיב חגיגה]ּכל קרבן וכל[- ; ְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ּבׂשמחה חּיבין וכּלן החגיגה. מן ּפטּור הראּיה, מן ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָָֻהּפטּור
וערל וקטן וׁשֹוטה מדּבר, ואינֹו ׁשֹומע ׁשאינֹו מחרׁש חּוץ -ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הם הרי חּיּוב, ּבני ׁשאינם מּפני - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוטמא.
מּפני - וטמא וערל ּבּתֹורה; האמּורֹות מצוֹות מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּפטּורין
ׁשּבארנּו ּכמֹו לביאה, ראּויין ואינם ּבּקדׁשים אֹוכלים ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאינם

הּקרּבנֹות. מעׂשה ּובהלכֹות הּמקּדׁש ּביאת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּבהלכֹות
.‰- ּבּׁשני ונתרּפא ראׁשֹון, ּביֹום סּומה אֹו חּגר ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמי

- ּפטּור היה חֹובתֹו ׁשּביֹום החגיגה; ּומן הראּיה מן ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָּפטּור
ׁשּבארנּו ּכמֹו הם, ראׁשֹון ּתׁשלּומי החג ימֹות אםׁשּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

למחר, ׁשּטהר ּפי על אף - הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבלילי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָנטמא
להביא חּיב זה הרי - ראׁשֹון ּביֹום נטמא אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָּפטּור;

ּכׁשּיטהר. הרגל, ימי ּבתֹו ּוראּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָחגיגתֹו
.Âעֹולה להביא חּיב אינֹו החג, ימי ּבכל לעזרה ׁשּבא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמי

ריקם" פני יראּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשּזה - ׁשּיּכנס עת ּבכל ,ּבידֹו ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּתׁשלּומי אֹו ראׁשֹון, יֹום ׁשהּוא ּבלבד, הרגל ּבעּקר אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאינֹו
מּמּנּו, מקּבלין - ׁשּיבֹוא עת ּבכל הביא ואם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָראׁשֹון.

ׁשעּור.ּומקריב לּה אין ׁשהראּיה, ראּיה; עֹולת לׁשם אֹותּה ין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
.Êמקצתן מהן והקריב לחגיגתֹו, ּבהמֹות עׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהפריׁש

ׁשּיר ׁשהרי הּׁשאר, ּומקריב חֹוזר אינֹו ׁשּוב - ּופסק ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבראׁשֹון,
הּיֹום, ּדחקֹו אּלא ּפסק, לא ואם להקריבןאֹותן; יכֹול ולא ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֹ

למחר הּׁשאר מקריב - .הּיֹום ְְְִַַַָָָ
.Áּכׁשאר החּלין, מן אּלא ּכּלּה ּבאה אינּה ראּיה ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻעֹולת

מּמעֹות ּבאֹות חגיגה, ׁשלמי אבל ּבהן. חּיב ׁשאדם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּקרּבנֹות
הּתערבת מן לֹוקח - חּלין מעֹות עם המערבֹות ׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֻמעׂשר
אכילה ׁשעּור ׁשּיהיה והּוא, חגיגה; ׁשלמי ּומקריבּה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבהמה,
ׁשהּוא וכל חֹובה, חגיגה ׁשּׁשלמי מּפני - החּלין מן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻראׁשֹונה

החּלין מן אּלא ּבא אינֹו .חֹובה ִִֵֶַָָָֻ
.Ë;ּבהמה ּבמעׂשר חגיגה, ׁשלמי חֹובת ידי אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָויֹוצא

טֹוב ּביֹום אֹותֹו מביאין טֹוב.ואין ּביֹום יעּׂשר ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָ
.Èּונדבֹות ּבנדרים ׂשמחה ׁשלמי חֹובת ידי יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָיֹוצאין

ּובחזה ּובבכֹור ּובאׁשם ּבחּטאת - והּכהנים ּבהמה, ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹּובמעׂשר
והרי ה', לפני ּבׂשר ּבאכילת לׂשמח היא זֹו ׁשּמצוה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוׁשֹוק;
ולא ּבעֹופֹות לא חֹובתם, ידי יֹוצאין אין אבל ְְְְְֲִֵֵָָָָֹֹאכלּו.

המׂשּמח ּבׂשר ׁשאינם - ּבפסחים,ּבמנחֹות ּבארנּו ּכבר . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
של]ׁשחגיגת חגיגה קרבן עׂשר[- רׁשּות;[בניסן]ארּבעה ְְֲִֶַַָָָָ

ּבּה יֹוצא אבל חגיגה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא אדם אין ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָלפיכ
ׂשמחה. חֹובת ְְִֵַָידי

.‡Èיֹום מערב ּוׁשחטם נדבה, אֹו נדר ׁשלמים לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָמי
ידי ּבהם יֹוצא אינֹו - טֹוב ּביֹום ׁשאכלם ּפי על אף - ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָטֹוב
ּבהן יֹוצא אבל החּלין; מן אּלא ּבאה ׁשאינּה חגיגה, ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחֹובת

ׂשמחה חֹובת .ידי ְְִֵַָ
.·Èמהם ואכל הֹואיל - הרגל קדם ׁשּׁשחטן ּפי על ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאף

ׂשמחה ׁשלמי לׁשחט צרי ׁשאינֹו חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּברגל,
ׂשמחה .ּבׁשעת ְְִִַָ

.‚Èאדם יביא מּפני[קרבן]לא עׂשר, ארּבעה ּביֹום ּתֹודה ְְְִִֵַָָָָָָָָֹ
ׁשּבּה[לחמי] עמה]החמץ קדׁשים[שמביאין מביאין ׁשאין ; ְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּכמֹו ׂשמחה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא - הביא ואם הּפסּול. ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָלבית
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„Èלׁשם חֹובתי ידי ּבּה ׁשאצא ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:
חגיגה; ידי ּבּה יֹוצא ואינֹו ּתֹודה, להביא חּיב - ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָחגיגה'

החּלין מן אּלא ּבאה חגיגה ׁשלמיׁשאין אדם ּכׁשּיזּבח . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּוב הּוא אֹוכל יהיה לא - ׂשמחה וׁשלמי ואׁשּתֹוחגיגה ניו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

לׂשּמח חּיב אּלא ּגמּורה, מצוה ׁשעׂשה וידּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד,
והּיתֹום והּגר "והּלוי ׁשּנאמר: והאמללים, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהענּיים
ׁשאכל ּומי עׁשרֹו. ּכפי ּומׁשקם הּכל, מאכיל - ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוהאלמנה"
ּכלחם "זבחיהם נאמר: עליו - עּמֹו אּלּו ׂשּמח ולא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזבחיו,
ּומצוה לנפׁשם". לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹאֹונים
ואין נחלה, ולא חלק, לא לֹו ׁשאין לפי - הּכל מן יתר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבּלוי
ׁשלחנֹו על לוּיים לזּמן צרי ,לפיכ ּבּבׂשר; מּתנֹות ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻלֹו
ּכדי ׁשּלהם, מעׂשר עם ּבׂשר מּתנֹות להם יּתן אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלׂשּמחם,
וׁשיהה מּלׂשּמחֹו, הּלוי את העֹוזב וכל צרכיהם. ּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּימצאּו
ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּברגלים מעׂשרֹותיו ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנּו

הּלוי". את ּתעזב ּפן ,ל ְֲִִֵֶֶֶַַָֹ"הּׁשמר

ג ¤¤ּפרק

וטף,‡. ונׁשים אנׁשים יׂשראל, ּכל את להקהיל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמצות
מן ּבאזניהם ולקרֹות לרגל, ּכׁשּיעלּו ׁשמּטה מֹוצאי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבכל
ידיהם ּומחּזקֹות ּבמצוֹות אֹותם מזרזֹות ׁשהן ּפרׁשּיֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה
ׁשנת ּבמעד ׁשנים, ׁשבע "מּקץ ׁשּנאמר: - האמת ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבדת
הקהל וגֹו' לראֹות יׂשראל ּכל ּבבֹוא הּסּכֹות, ּבחג - ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻהּׁשמּטה

ּוג והּטף, והּנׁשים האנׁשים העם, .".את . ּבׁשערי אׁשר ר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הקהל·. מּמצות ּפטּור הראּיה, מן הּפטּור מןּכל חּוץ - ְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

- הקהל מּמצות ּפטּור הּטמא אבל והערל; והּטף ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים
לביאה ראּוי אינֹו וזה יׂשראל", ּכל "ּבבֹוא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

ׁשהּטמטּום[למקדש] ּברּור, והּדבר מינו]. בו ניכר [לא ְְֶַַָָָֻ
ונקבה]והאנּדרֹוגינס זכר סימני בו הּנׁשים[יש ׁשהרי חּיבין, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ַָחּיבֹות.
חג‚. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי קֹוראין? היּו ְְִִֵֵֶַַָָָָאימתי

ׁשמינית. ׁשנה ׁשל מֹועד ׁשל חּלֹו ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻהּסּכֹות,

קֹוראין. היּו הּנׁשים ּובעזרת ּבאזניהם. ׁשּיקרא הּוא ,ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּמל
מׁשּבח זה הרי - מעּמד קרא ואם יֹוׁשב; ּכׁשהּוא .וקֹורא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֻֻ
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סֹוף עד הּדברים', 'אּלה חּמׁש מּתחּלת קֹורא? הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻמאיכן
אֹותּה; וגֹומר ׁשמע', אם ל'והיה ּומדּלג 'ׁשמע'; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹּפרׁשת
עד הּסדר על ּתעּׂשר' מ'עּׂשר וקֹורא ּתעּׂשר', ל'עּׂשר ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַּומדּלג
אּתם ּכרת אׁשר הּברית "מּלבד עד ּוקללֹות, ּברכֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָסֹוף

ּופֹוסק. ְֵֵֹּבחרב",
ּכדי„. ירּוׁשלם, ּבכל ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין קֹורא? הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכיצד

העם את היתה,להקהיל עץ וׁשל ּגדֹולה, ּבימה ּומביאין ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ויֹוׁשב עֹולה והּמל נׁשים. עזרת ּבאמצע אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומעמידין
לחג, העֹולים יׂשראל וכל קריאתֹו; ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָעליה,

וחּזן סביביו. ּתֹורה,[שמש]מתקּבצין ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
לּסגן נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, לראׁש כהןונֹותנֹו [של ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַָֹֹ

-גדול] לּמל נֹותנֹו ּגדֹול וכהן ּגדֹול, לכהן נֹותנֹו והּסגן ,ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָֹֹ
עֹומד; ּכׁשהּוא מקּבלֹו והּמל אדם. ּבני ּברב להּדרֹו ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי
קֹורא ּכל ׁשּמבר ּכדר ּומבר ּופֹותח יׁשב. רצה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואם
ׁשהּוא עד ׁשאמרנּו הּפרׁשּיֹות וקֹורא הּכנסת, ּבבית ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
ּכנסּיֹות. ּבבּתי ׁשּמברכין ּכדר לאחריה ּומבר וגֹולל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּגֹומר,
ּבעּמ אלהינּו ה' 'רצה הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע ְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַָֹּומֹוסיף
עד העּמים' מּכל בחרּתנּו 'אּתה ,'ל אנחנּו 'מֹודים ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָיׂשראל',
הרי ּבּתפּלה; ׁשּמברכין ּכדר והּזמּנים', יׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ'מקּדׁש

ּכמטּבען ּברכֹות הרגיל]ׁשלׁש מתּפּלל[כלשונם - רביעית . ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹ
חמיׁשית ּבצּיֹון'; 'הּׁשֹוכן ּבּה: וחֹותם ׁשּיעמד, הּמקּדׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹעל
'הּבֹוחר ּבּה: וחֹותם מלכּותם, ׁשּתעמד יׂשראל על מתּפּלל -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
האל ׁשּירצה הּכהנים על מתּפּלל - ׁשּׁשית ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּביׂשראל';
מתחּנן - ׁשביעית הּכהנים'; 'מקּדׁש ּבּה: וחֹותם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹעבֹודתם,
וחֹותם לׁשֹונֹו, צחּות לפי יכֹול ּׁשהּוא מה ּכפי ּבּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּומתּפּלל
להּוׁשע, צריכין ׁשעּמ יׂשראל, עּמ את ה' 'הֹוׁשע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּה:

ּתפּלה'. ׁשֹומע ה' אּתה ְִֵַַָָָּברּו
הּקדׁש‰. ּבלׁשֹון והּברכֹות אתהּקריאה "ּתקרא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּיׁש ּפי על אף ּבלׁשֹונּה, - הּזאת" לעֹוזֹותהּתֹורה ׁשם ְְִִֵֶַַַַָָָֹ
הקודש] לשון מבינים שאינם .[אנשים

(.Â)ּולהקׁשיב לּבם להכין חּיבין מּכירים, ׁשאינם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָוגרים
ּבֹו ׁשּנּתנה ּכּיֹום ּברעדה, וגילה ויראה ּבאימה לׁשמע ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאזנם
ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ׁשּיֹודעים ּגדֹולים חכמים אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָֻּבסיני.
- לׁשמע יכֹול ׁשאינֹו ּומי יתרה. ּגדֹולה ּבכּונה לׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹחּיבין
ּדת לחּזק אּלא הּכתּוב קבעּה ׁשּלא זֹו, לקריאה לּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמכּון

הּגבּורההאמת ּומּפי ּבּה, נצטּוה עּתה ּכאּלּו עצמֹו ויראה ; ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
האל. ּדברי להׁשמיע הּוא, ׁשליח ׁשהּמל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשֹומעּה

.Êלאחר אֹותֹו מאחרין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הקהל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום
אתהּׁשּבת ּדֹוחין ׁשאינן והּתחּנֹות, החצֹוצרֹות ּתקיעת מּפני , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ַַָהּׁשּבת.
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
ׁשּלא (ב) ּבכֹורֹות; להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹלא
הּבכֹור; יּפדה ׁשּלא (ג) לירּוׁשלים; חּוץ ּתמים ּבכֹור ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיאכל

(ה) ּבהמה; מעׂשר להפריׁש ּבהמה.(ד) מעׂשר יּגאל ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

אחד, ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - הּבכֹור עם הּמעׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכללּתי
מּפי - ּתזרק" ּדמם "ואת ׁשּנאמר: עּמֹו, ּכללֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָֹוהּכתּוב
מצוֹות ּובאּור ּבכֹור. ודם מעׂשר ּדם ׁשּזה למדּו, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָהּׁשמּועה

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א ¤¤ּפרק

ּבאדם‡. ּבין הּזכרים, רחם ּפטר ּכל להפריׁש עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמצות
ּבין ׁשלמים ׁשהיּו ּבין החמֹור, ּבמין ּבין טהֹורה ּבבהמה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבין

טרפֹות למות]ׁשהיּו ּבכֹור,[נוטות כל לי "קּדׁש ׁשּנאמר: - ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָ
לּכהנים. וכּלן ּובּבהמה"; ּבאדם יׂשראל, ּבבני רחם ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּפטר

נפּדין·. - חמֹור ּובכֹור אדם ּובכֹורּבכֹור לּכהן; ּופדיֹונן , ְְְְְֲִִִֵַָָָֹ
זֹורקין קּלים, קדׁשים ּכׁשאר ּבעזרה נׁשחט - טהֹורה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָּבהמה

ּבמע ׁשּבארנּו ּכמֹו אמּוריו, ּומקטירין הּקרּבנֹות,ּדמֹו ׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
את תפּדה ּפדה א" ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל הּבׂשר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּוׁשאר
ּבכֹור א . . ּתפּדה הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת האדם, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכֹור

."ל יהיה ּובׂשרם . . הם קדׁש - תפּדה לא . . ְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹׁשֹור
ּבמּומֹו‚. ׁשּנֹולד ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור

אם לּכהן. הּוא הרי - ּתמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבין
ׁשּירצה, למי מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו, אֹו מקֹום, ּבכל אֹוכלֹו - ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָרצה
מּום, בֹו יהיה "וכי ׁשּנאמר: חּלין, ׁשהּוא מּפני לגֹוי; ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַֻאפּלּו
ּכּצבי יאכלּנּו, יחּדו והּטהֹור הּטמא וגֹו' עּור אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּפּסח

ּכהן. נכסי הּוא והרי ְְֲִֵֵֵַַָָֹוכאּיל";
זה„. 'הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה

-קדׁש' הקּדיׁשֹו לא ואם ;"אלהי לה' "ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: - ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַֹֹֹ
היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻהרי

לארץ.‰. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָמצות
"ואכלּת ׁשּנאמר: לארץ, לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָואין
ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר . . אלהי ה' ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹלפני

"וצאנ ׁשּבקר מּמקֹום אּתה- ּדגן, מעׂשר מביא אּתה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
מעׂשר מביא אּתה ׁשאין ּומּמקֹום וצאן; ּבקר ּבכֹור ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמביא

אּלא וצאן, ּבקר ּבכֹור מביא אּתה אי ּבמּומֹו{ּדגן, }יאכל ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
(ÔÈÏÂÁÎ ‡È‰ È¯‰);יקרב ולא מּמּנּו, מקּבלין אין - הביא ואם .ְְְְְִִִִִֵֵֶַַֹ

ּבמּומֹו. יאכל ְֵֵֶָָאּלא
(.Â),הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין נֹוהגת זֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמצוה

ּבקדּׁשתן ּכׁשהן ּבמקּדׁשין, נֹוהגת ואינּה ּדגן; מעׂשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻּכמֹו
הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ּבין ׁשּיּפדּו, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם

.Êלוּיים ּכהנים טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל
- ּבכֹור נֹולד אם - לּכהן ׁשהּבכֹור ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹויׂשראלים.

ׁשּבארנּו ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו הּבׂשרמקריב ׁשאר ואֹוכל , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
ּכהנים - טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל וגֹו'". ְְְְְְְֲֲִֵֵָָָָָֹֹּובצאנ

ּכהּנה. מּתנֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּורין, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָֻּולוּיים
.Áשיהיה]הּבכֹור ּבין[מצוה ּתמים ּבין ׁשנתֹו, ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַָָָ

בׁשנה ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' "לפני ׁשּנאמר: - מּום ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבעל
מּו בֹו יהיה וכי . מֹונה. ּומאימתי ּתאכלּנּו". ּבׁשערי . . ם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

שנתו]לֹו ּתם[לתחילת אם מּיֹום[שלם]? לֹו מֹונה - הּוא ִִֶָ
מֹונה - מּום ּבעל נֹולד ואם להקרבה. ראּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשמיני,
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חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ׁשּנֹולד; מּיֹום מלא]לֹו בהריון ,[שהיה ְֳִֶֶָָָָ
נראה ידע[ראוי]ׁשהרי לא אם אבל לדתֹו; ּביֹום לאכילה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה חדׁשיו, לֹו ׁשּכלּו ְְֳִִִֶֶַַָָָּבוּדאי
.Ëעׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָָָנֹולד

יֹום ׁשלׁשים לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד ְְְְְִֶַַָָֹֹֻחדׁש;
לאחר מתאחר ׁשהּוא ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָמּיֹום

לפניׁשנתֹו יֹום עׂשר ּבחמּׁשה מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
לֹו נֹולד ׁשנתֹו. אחר עׂשר חמּׁשה לֹו מׁשלימין ׁשנתֹו, ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָּגמר
יֹום, ׁשלׁשים עד אּלא לקּימֹו רּׁשאי אינֹו - ׁשנתֹו אחר ְְְְִֵֶַַַַַַָָֹמּום

ְֵֵָויאכל.
.Èויאכל מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - הּזה ּבּזמן .הּבכֹור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
.‡Èנראה ׁשּלא מום]ועד לקּימֹו[בו רּׁשאי לחכם, להראֹותֹו ְְְְְְְִֶַַַַַָָָֹ

נֹולד אם - לחכם להראֹותֹו ּומּׁשּנראה ׁשנים. וׁשלׁש ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹׁשּתים
נֹולד חדׁש; עׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי ׁשנתֹו, ּבתֹו מּום ְְְְְֵֶַַַַָָָָֹּבֹו

יֹום.[המום] ׁשלׁשים מקּימֹו ׁשנתֹו, ְְְְִַַַָֹאחר
.·Èּתמימ לבנה ׁשנת היא - ּבכֹור ׁשל עׂשרׁשנה ׁשנים ה, ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָ

לֹו, נתעּברה - מעּברת ׁשנה היתה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻחדׁש
אחד טלאים, ׁשני לֹו נֹולדּו חדׁש. עׂשר ׁשלׁשה ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֹֹּומֹונה
ׁשני אדר חדׁש ּבראׁש ואחד הראׁשֹון, אדר ׁשל עׂשר ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּבחמּׁשה
ראׁשֹון יֹום ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר חדׁש ּבראׁש ׁשּנֹולד זה -ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּבחצי ׁשּנֹולד וזה ׁשנה. לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבאדר

עד ׁשנה, לֹו עלתה לא - ראׁשֹון ׁשנהאדר ׁשל אדר חצי ְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָֹ
לֹו אֹותֹו מֹונין העּבּור, ּבחדׁש ונֹולד הֹואיל .הּבאה; ְְִִִֶַַָָָֹ

.‚Èעֹובר ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשנתֹו לאחר הּבכֹור ואחר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָעבר
תעׂשה מקריבֹו;ּבלא אּלא נפסל, לא זה הרי - ּתם היה אם , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

"מעׂשר ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ׁשֹוחטֹו מּום, ּבעל היה ְְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָואם
ּבכֹור מּקיׁש ,"וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ְְְְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹֹּדגנ
ּבכֹור אף לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ּמעׂשר מה - ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלמעׂשר

לחברּתּה. מּׁשנה נפסל ְְֲִִֵֶַָָָָאינֹו
.„Èּגדּלה זֹו ׁשאין ּכׁשּיּולד, לּכהן הּבכֹור את נֹותנין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאין

לּכהן. ויּתנּנּו מעט, ׁשּיגּדיל עד ּבעליו ּבֹו יטּפל אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלּכהן,
ּדּקה, ּבהמה ּבּבכֹור? להּטּפל חּיבין יׂשראל ּכּמה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָועד
הּכהן: לֹו אמר ואם יֹום. חמּׁשים ּובגּסה, יֹום; ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹׁשלׁשים

רּׁשאי אינֹו - לעצמי' אטּפל ואני זה, זמן ּבתֹו לי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַ'ּתנהּו
מּתנֹותיו על מסּיע ּכמֹו ׁשּזה לֹו; לו]לּתנֹו שיתנו כדי ּוכבר[- , ְְְְְִֵֶֶַַַַָָ

ּבתרּומֹות ּובביתּבארנּו הּגרנֹות ּבבית המסּיעין ׁשהּכהנים , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
מּתנֹותיהן להן נֹותנין אין - הרֹועים ּובתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמטּבחים

ְִָָּבׂשכרן.
.ÂËּתנהּו' זה: זמן ּבתֹו לֹו ואמר מּום, ּבעל הּבכֹור ְְְְְֵֶַַַַַָָָהיה

זמן ּבתֹו לי 'ּתנהּו לֹו: ואמר ּתמים, ׁשהיה אֹו ׁשאכלּנּו', ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלי
לֹו נֹותנֹו זה הרי - עּתה' ׁשאקריבּנּו ׁשהּבכֹורזה, לי, ויראה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּירצה. ּכהן לכל ְְִִֵֶֶָָֹנּתן
.ÊËלֹוקה - לירּוׁשלים חּוץ ּתמים מּבכֹור ּכזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכהן

ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמן
ּכזית ׁשאכל זר וכן ."וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹותירׁש

זריקה לפני ּבין הדם]מּבכֹור, -[זריקת זריקה לאחר ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
הּׁשמּועה מּפי רבינו]לֹוקה; ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ

לאחר ּבין זריקה לפני ּבין ּבכֹור, ׁשאכל לזר אף ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאזהרה
ְִָזריקה.

.ÊÈאֹו ׁשֹור ּבכֹור א" ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹודין אין - ְְֱִֵֶֶַַַהּבכֹור
אֹותֹו מֹוכרין אין וכן תפּדה". לא עז, בכֹור אֹו ּכׂשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֹבכֹור
זכּות ּבֹו לּכהן אין לקרּבן, עֹומד ׁשהּוא ׁשּכיון - ּתם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכׁשהּוא

למכרֹו ּביתּכדי ׁשאין הּזה ּובּזמן והּוא[מקדש]; הֹואיל , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
ׁשהּוא ּפי על ואף למכרֹו, מּתר הּוא הרי לאכילה, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֻעֹומד

ליׂשראל. ּבין לכהן, ּבין - ְְְִִֵֵֵֵָָֹּתמים
.ÁÈּבפני ּבין זמן, ּבכל למכרֹו לּכהן יׁש - מּום ּבעל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹּבכֹור

ׁשחּוט;[בזמן] ּבין חי ּבין הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּבית
לא אבל ּבּבית, מֹוכרֹו - מּום ּבעל ּבכֹור ּבׂשר מֹוכר ְְְְֲִֵֶַַַַַָֹּוכׁשהּוא

בקדשים]ּבּׁשּוק זלזול אּסּורי[שזה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶַַ
ּבׂשר ׁשהּוא מּפני נמּכר, אינֹו ּתמים ּבכֹור ּבׂשר אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמזּבח.

ׁשּנמנּו וכהנים -]קדׁש; לׁשקל[ששותפים מּתרין הּבכֹור, על ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹֹֹֻ
מנה ּכנגד חלק]מנה מול חלק משקל ע"פ .[חולקים ְֶֶָָָָ

.ËÈלהפׁשיטֹו מּתר זה הרי מּום, ּבעל ּבכֹור ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֻהּמפׁשיט
להרּגיל רצה אם ׁשּירצה: ּדר רגליו]ּבאיזה מרּגיל.[דרך , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

הרגל, מן להפׁשיטֹו רצה אם - הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוכן
ְִַמפׁשיט.
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אחד‡. ּכל ׁשּיּתן ּכדי להם, צריכין הּכל - הּׁשקלים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹחציי
הֹול אדם ּכׁשהיה ,לפיכ ּבֹו; חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָואחד

ּומצרף הּׁשלחני לֹו[פורט]אצל יּתן חציין, ּבׁשני ׁשקל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
הּׁשקל על חילוף]ּתֹוספת נקראת[דמי הּתֹוספת ואֹותּה , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

חּיבין ׁשניהם, על ׁשקל ׁשּנתנּו ׁשנים ,לפיכ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'קֹולּבֹון'.
.[אחד]ּבקֹולּבֹון ְְ

ׁשני·. אֹו נׁשים ׁשּתי ּכגֹון ּבּׁשקלים, חּיב ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל
היה אם וכן הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין - ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָעבדים

יד על החּיב ונתן ּפטּור, ואחד חּיב הּפטּור[בשביל]אחד ְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
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חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ׁשּנֹולד; מּיֹום מלא]לֹו בהריון ,[שהיה ְֳִֶֶָָָָ
נראה ידע[ראוי]ׁשהרי לא אם אבל לדתֹו; ּביֹום לאכילה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה חדׁשיו, לֹו ׁשּכלּו ְְֳִִִֶֶַַָָָּבוּדאי
.Ëעׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָָָנֹולד

יֹום ׁשלׁשים לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד ְְְְְִֶַַָָֹֹֻחדׁש;
לאחר מתאחר ׁשהּוא ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָמּיֹום

לפניׁשנתֹו יֹום עׂשר ּבחמּׁשה מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
לֹו נֹולד ׁשנתֹו. אחר עׂשר חמּׁשה לֹו מׁשלימין ׁשנתֹו, ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָּגמר
יֹום, ׁשלׁשים עד אּלא לקּימֹו רּׁשאי אינֹו - ׁשנתֹו אחר ְְְְִֵֶַַַַַַָָֹמּום

ְֵֵָויאכל.
.Èויאכל מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - הּזה ּבּזמן .הּבכֹור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
.‡Èנראה ׁשּלא מום]ועד לקּימֹו[בו רּׁשאי לחכם, להראֹותֹו ְְְְְְְִֶַַַַַָָָֹ

נֹולד אם - לחכם להראֹותֹו ּומּׁשּנראה ׁשנים. וׁשלׁש ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹׁשּתים
נֹולד חדׁש; עׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי ׁשנתֹו, ּבתֹו מּום ְְְְְֵֶַַַַָָָָֹּבֹו

יֹום.[המום] ׁשלׁשים מקּימֹו ׁשנתֹו, ְְְְִַַַָֹאחר
.·Èּתמימ לבנה ׁשנת היא - ּבכֹור ׁשל עׂשרׁשנה ׁשנים ה, ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָ

לֹו, נתעּברה - מעּברת ׁשנה היתה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻחדׁש
אחד טלאים, ׁשני לֹו נֹולדּו חדׁש. עׂשר ׁשלׁשה ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֹֹּומֹונה
ׁשני אדר חדׁש ּבראׁש ואחד הראׁשֹון, אדר ׁשל עׂשר ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּבחמּׁשה
ראׁשֹון יֹום ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר חדׁש ּבראׁש ׁשּנֹולד זה -ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּבחצי ׁשּנֹולד וזה ׁשנה. לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבאדר

עד ׁשנה, לֹו עלתה לא - ראׁשֹון ׁשנהאדר ׁשל אדר חצי ְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָֹ
לֹו אֹותֹו מֹונין העּבּור, ּבחדׁש ונֹולד הֹואיל .הּבאה; ְְִִִֶַַָָָֹ

.‚Èעֹובר ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשנתֹו לאחר הּבכֹור ואחר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָעבר
תעׂשה מקריבֹו;ּבלא אּלא נפסל, לא זה הרי - ּתם היה אם , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

"מעׂשר ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ׁשֹוחטֹו מּום, ּבעל היה ְְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָואם
ּבכֹור מּקיׁש ,"וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ְְְְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹֹּדגנ
ּבכֹור אף לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ּמעׂשר מה - ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלמעׂשר

לחברּתּה. מּׁשנה נפסל ְְֲִִֵֶַָָָָאינֹו
.„Èּגדּלה זֹו ׁשאין ּכׁשּיּולד, לּכהן הּבכֹור את נֹותנין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאין

לּכהן. ויּתנּנּו מעט, ׁשּיגּדיל עד ּבעליו ּבֹו יטּפל אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלּכהן,
ּדּקה, ּבהמה ּבּבכֹור? להּטּפל חּיבין יׂשראל ּכּמה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָועד
הּכהן: לֹו אמר ואם יֹום. חמּׁשים ּובגּסה, יֹום; ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹׁשלׁשים

רּׁשאי אינֹו - לעצמי' אטּפל ואני זה, זמן ּבתֹו לי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַ'ּתנהּו
מּתנֹותיו על מסּיע ּכמֹו ׁשּזה לֹו; לו]לּתנֹו שיתנו כדי ּוכבר[- , ְְְְְִֵֶֶַַַַָָ

ּבתרּומֹות ּובביתּבארנּו הּגרנֹות ּבבית המסּיעין ׁשהּכהנים , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
מּתנֹותיהן להן נֹותנין אין - הרֹועים ּובתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמטּבחים

ְִָָּבׂשכרן.
.ÂËּתנהּו' זה: זמן ּבתֹו לֹו ואמר מּום, ּבעל הּבכֹור ְְְְְֵֶַַַַַָָָהיה

זמן ּבתֹו לי 'ּתנהּו לֹו: ואמר ּתמים, ׁשהיה אֹו ׁשאכלּנּו', ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלי
לֹו נֹותנֹו זה הרי - עּתה' ׁשאקריבּנּו ׁשהּבכֹורזה, לי, ויראה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּירצה. ּכהן לכל ְְִִֵֶֶָָֹנּתן
.ÊËלֹוקה - לירּוׁשלים חּוץ ּתמים מּבכֹור ּכזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכהן

ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמן
ּכזית ׁשאכל זר וכן ."וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹותירׁש

זריקה לפני ּבין הדם]מּבכֹור, -[זריקת זריקה לאחר ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
הּׁשמּועה מּפי רבינו]לֹוקה; ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ

לאחר ּבין זריקה לפני ּבין ּבכֹור, ׁשאכל לזר אף ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאזהרה
ְִָזריקה.

.ÊÈאֹו ׁשֹור ּבכֹור א" ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹודין אין - ְְֱִֵֶֶַַַהּבכֹור
אֹותֹו מֹוכרין אין וכן תפּדה". לא עז, בכֹור אֹו ּכׂשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֹבכֹור
זכּות ּבֹו לּכהן אין לקרּבן, עֹומד ׁשהּוא ׁשּכיון - ּתם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכׁשהּוא

למכרֹו ּביתּכדי ׁשאין הּזה ּובּזמן והּוא[מקדש]; הֹואיל , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
ׁשהּוא ּפי על ואף למכרֹו, מּתר הּוא הרי לאכילה, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֻעֹומד

ליׂשראל. ּבין לכהן, ּבין - ְְְִִֵֵֵֵָָֹּתמים
.ÁÈּבפני ּבין זמן, ּבכל למכרֹו לּכהן יׁש - מּום ּבעל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹּבכֹור

ׁשחּוט;[בזמן] ּבין חי ּבין הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּבית
לא אבל ּבּבית, מֹוכרֹו - מּום ּבעל ּבכֹור ּבׂשר מֹוכר ְְְְֲִֵֶַַַַַָֹּוכׁשהּוא

בקדשים]ּבּׁשּוק זלזול אּסּורי[שזה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶַַ
ּבׂשר ׁשהּוא מּפני נמּכר, אינֹו ּתמים ּבכֹור ּבׂשר אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמזּבח.

ׁשּנמנּו וכהנים -]קדׁש; לׁשקל[ששותפים מּתרין הּבכֹור, על ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹֹֹֻ
מנה ּכנגד חלק]מנה מול חלק משקל ע"פ .[חולקים ְֶֶָָָָ

.ËÈלהפׁשיטֹו מּתר זה הרי מּום, ּבעל ּבכֹור ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֻהּמפׁשיט
להרּגיל רצה אם ׁשּירצה: ּדר רגליו]ּבאיזה מרּגיל.[דרך , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

הרגל, מן להפׁשיטֹו רצה אם - הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוכן
ְִַמפׁשיט.
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אחד‡. ּכל ׁשּיּתן ּכדי להם, צריכין הּכל - הּׁשקלים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹחציי
הֹול אדם ּכׁשהיה ,לפיכ ּבֹו; חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָואחד

ּומצרף הּׁשלחני לֹו[פורט]אצל יּתן חציין, ּבׁשני ׁשקל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
הּׁשקל על חילוף]ּתֹוספת נקראת[דמי הּתֹוספת ואֹותּה , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

חּיבין ׁשניהם, על ׁשקל ׁשּנתנּו ׁשנים ,לפיכ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'קֹולּבֹון'.
.[אחד]ּבקֹולּבֹון ְְ

ׁשני·. אֹו נׁשים ׁשּתי ּכגֹון ּבּׁשקלים, חּיב ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל
היה אם וכן הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין - ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָעבדים

יד על החּיב ונתן ּפטּור, ואחד חּיב הּפטּור[בשביל]אחד ְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
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ּפטּור - עבד אֹו אּׁשה, ועל עליו ׁשקל ׁשּנתן איׁש ּכגֹון -ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
על והּׁשֹוקל הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין הּכהנים, וכן הּקֹולּבֹון. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַֹמן

הּקֹולּבֹון. מן ּפטּור הּכהן, ְִֵַַַָֹיד
עירֹו‚. ּבן על אֹו ׁשכנֹו, על אֹו העני, ועל עליו ׁשקל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹותן

חצי נתן ׁשהרי הּקֹולּבֹון, מן ּפטּור מּתנה, להם נתנֹו אם -ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
חצי להם נתן ואם ּבׁשקלים. להרּבֹות ּכדי מּתנה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשקל

ידם על לֹו[בשבילם]הּׁשקל ׁשּיחזירּו עד הלואה, ּדר ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבקֹולּבֹון. חּיב - ידם ְְְְִֶַָָָָּכׁשּתמצא

וכן„. אביהם, להם ּׁשהּניח מה חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחים
הּקֹולּבֹון. מן ּפטּורין - ׁשניהם ידי על ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּׁשּתפים
ּבמעֹות ונתנּו ׁשּנׂשאּו ּבׁשּתפין אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֻּבּמה

הּמעֹות עין ונׁשּתּנה שבהםהּׁשּתפּות, הכספים [נתחלפו ְְִֵַַַָָָֻ
וערבהשתתפו] מעֹותיו, וזה מעֹותיו זה הביא אם אבל ּום; ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָ

חּיבין אּלּו הרי - הֹוציאּום ולא הּמעֹות נׁשּתּנּו לא ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹֹועדין
- ונׁשּתּתפּו וחזרּו חלקּו, זמן ואחר ונתנּו נׂשאּו ְְְְְְְְְְְְְִַַַַָָָָּבקֹולּבֹון.
האחרֹונה, זֹו ּבׁשּתפּות ויּתנּו ׁשּיּׂשאּו עד ּבקֹולּבֹון; ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻחּיבין

הּמעֹות. ְְִַַָויׁשּתּנּו
וחלקּו‰. ּוכספים, ּבהמה להם ׁשהיה והּׁשּתפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהאחין

חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף ּבקֹולּבֹון, חּיבים - ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹּבּכספים
מן ּפטּורין - הּכספים חלקּו ולא הּבהמה, חלקּו ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהּבהמה;
הם 'הרי אֹומרים: ואין הּכספים, ׁשּיחלקּו עד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָהּקֹולּבֹון

לחלּקה' .עֹומדים ְֲִַָֻ
.Âהּׁשקל מחצית לֹו ׁשּיחׁשב ּכדי להקּדׁש ׁשקל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּנֹותן

החציים מן ּׁשּנגּבה מּמה ׁשקל חצי ויּטל ּבּה, חּיב ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
אחרים] הּׁשקל[מאנשים היה ׁשאּלּו קֹולּבֹונֹות; ׁשני חּיב -ְְִֵֶֶֶַַָָָ

אחד. קֹולּבֹון חּיב היה לׁשקלים, ְְִִֶַָָָָָֻּכּלֹו
.Êּבמחצית נֹותנין ׁשהיּו ּבזמן הּקֹולּבֹון? ׁשעּור הּוא ְְְְֲִִִִֶַַַַָָּכּמה

אחד ׁשהּוא מעה, חצי הּקֹולּבֹון היה - ּדינרין ׁשני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּׁשקל
מּזה. ּפחֹות הּקֹולּבֹון נּתן לא ּומעֹולם ּבדינר; עׂשר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּׁשנים
הּׁשלחנים אֹותן מּניחין אּלא ּכׁשקלים, אינן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻוהּקֹולּבֹונֹות

ההקּדׁש מהן ׁשּיסּתּפק עד עצמן, .ּבפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
.Áלּגזּבר ׁשּימסרּנּו עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ׁשקלֹו ׁשאבד .מי ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

אבדּו אֹו ונגנבּו ׁשליח, ּביד ׁשקליהם את ׁשּׁשלחּו העיר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבני
ּכדין ונפטר, להם נׁשּבע זה הרי - הּוא חּנם ׁשֹומר אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ׁשנּיה. ּפעם ׁשקליהם ונֹותנים חֹוזרים והם חּנם; ׁשֹומר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכל
רצֹוננּו אין מׁשּלמים, ואנּו 'הֹואיל העיר: אנׁשי אמרּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָואם
להן; ׁשֹומעים אין - לנּו' נאמן ׁשהּוא הּׁשליח, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיּׁשבע
נמצאּו ׁשבּועה. ּבלא יֹוצא הקּדׁש ׁשאין היא, חכמים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּתּקנת
ואּלּו אּלּו - הּׁשליח ׁשּנׁשּבע אחר הראׁשֹונים ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשקלים
יּפלּו והראׁשֹונים אחרת; לׁשנה להן עֹולים ואין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשקלים,
ׁשעברה. ׁשנה לׁשקלי יּפלּו והאחרֹונים הּׁשנה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָלׁשקלי

.Ëחּיב הּוא ׁשהרי ׂשכר, ׁשֹומר ּביד ׁשקליהם את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלחּו
לסטים ׁשּלקחּום ּכגֹון ּבאנס, מּמּנּו ואבדּו ואבדה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבגנבה
הּתרּומה ׁשּנתרמה אחר אם רֹואים: - ּפטּור ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻמזּינים,
- ּפטּורים העיר ּובני לּגזּברים, הּׁשליח נׁשּבע ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָנאנס,
ּוברׁשּות לּגבֹות, העתיד ועל הּגבּוי על ּתֹורם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּתֹורם
לא הרי - לעׂשֹות? להם היה מה העיר, ּובני הן; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהקּדׁש

אבל ואבדה, ּבגנבה חּיב ׁשהּוא ׂשכר, לׁשֹומר אּלא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמסרּו
עדין הּתרּומה, ׁשּנתרמה קדם אבדּו ואם מצּוי. אינֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאנס
והם העיר, לאנׁשי נׁשּבע והּׁשליח הם, העיר ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּברׁשּות
החזירּום ּכ ואחר ׁשנית, ׁשקלים וגבּו נׁשּבע ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשּלמין.
אחרת; לׁשנה להן עֹולים ואין ׁשקלים, ואּלּו אּלּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּלסטים
ׁשאֹומר, מי יׁש ׁשעברה. ׁשנה לׁשקלי יּפלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהּׁשנּיים
הּׁשקלים הם הּׁשנה, לׁשקלי ׁשּיּפלּו הראׁשֹונים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהּׁשקלים
ׁשאֹומר מי ויׁש וחזרּו; נאנסּו אֹו ואבדּו ּבּתחּלה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנּגבּו
ּתחּלה הּגזּבר ליד ׁשהּגיעּו הם הראׁשֹונים, ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּׁשקלים

בשנית] העיר בני .[שנתנו

.Èאֹותֹו לׁשקל לּׁשלחני להֹוליכֹו לחברֹו ׁשקל חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻהּנֹותן
ידֹו בשבילו]על השקל מחצית ידי[לתת על ּוׁשקלֹו הל , ְְֵַַַָָָ
עצמו]עצמֹו נתרמהּכדי[בשביל אם - אֹותֹו ימׁשּכנּו ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָֹ

שבלשכה]הּתרּומה הּׁשֹוקל[מהשקלים מעל ׁשּזה[השליח], ; ְֵֶֶַַַָָ
לּגבֹות, העתיד על ּתרמּו ׁשּכבר הּוא, הקּדׁש ּברׁשּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּׁשקל
הּׁשקל. ּבזה ונהנה ההקּדׁש, ּבממֹון עצמֹו הּציל זה ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָונמצא
לחברֹו לּתן חּיב והּוא מעל; לא הּתרּומה, נתרמה לא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹואם
ּוׁשקלֹו, ׁשקל חצי הּגֹונב אֹו הּגֹוזל וכן לֹו. ׁשּנתן ׁשקל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָחצי

חמׁש להֹוסיף אֹו ׁשנים, לּבעלים לׁשּלם חּיב והּוא [אםיצא; ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ
והודה] לשקר .נשבע

.‡È,ּתרּומה ונתרמה ההקּדׁש, מן הּׁשקל מחצית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנֹותן
מּמּנה זו]ּכׁשּיסּתּפקּו מתרומה קרבן כשיקריבו יתחּיב[- - ְְְְִִִֵֶֶַַָ

ׁשני, מעׂשר מּמעֹות נתנֹו הּׁשקל. מחצית ידי ויצא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמעילה,
ּכנגּדֹו ּכנגּדֹו[פדיונו]יאכל יאכל ׁשביעית, מּדמי ּבירּוׁשלים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹ

ּכלּום. עׂשה לא הּנּדחת, עיר ׁשל היּו ׁשביעית. ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֻּבקדּׁשת
.·Èונמצא ּבֹו, חּיב ׁשהּוא וסבּור ׁשקלֹו חּיבהּמפריׁש ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

- אחד אּלא חּיב ׁשאינֹו ונמצא ׁשנים, הּמפריׁש קדׁש. לא -ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
האחד אחת, ּבבת ואם קדׁש; לא האחרֹון זה, אחר ּבזה ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאם

ׁשקלים מֹותר והּׁשני יּפלׁשקלים ומת, ׁשקלֹו הפריׁש . ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָֹ
ְִָָלנדבה.

.‚Èׁשהיה אֹו לׁשקלי', 'אּלּו ואמר: ּבידֹו, מעֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ללּקט ּוכׁשהתחיל ּפרּוטה, ּפרּוטה אֹו מעה מעה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָמלּקט
ּכיס, מלא לּקט אפּלּו - לׁשקלי' מעֹות מלּקט 'הריני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹאמר:
ׁשּמֹותר חּלין; והּׁשאר ּבֹו, חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי מהן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻנֹותן

חּלין - .הּׁשקלים ְִִַָֻ
.„Èנדבה ׁשל לתבה ׁשקלים ׁשל ּתבה ּבין ׁשּנמצאּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָמעֹות

יּפלּו לנדבה, קרֹוב לׁשקלים; יּפלּו לׁשקלים, קרֹוב -ְְְְְִִִִִִִָָָָָָ
ּכּלּה ׁשהּנדבה מּפני - לנדבה יּפלּו למחצה, מחצה ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻלנדבה;
ולדברים לעֹולֹות מהם מסּתּפקין והּׁשקלים לאּׁשים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָעֹולה

.אחרים ֲִֵ
.ÂËיּפלּו ותבה, ּתבה ּכל ּבין הּנמצאֹות הּמעֹות ּכל ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָוכן

ללבֹונה עצים ּבין אם - למחצה מחצה נמצאּו ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַָָָָלּקרֹוב.
קּנים ּבין ללבֹונה; יּפלּו יונה]נמצאּו, ובני לגֹוזלי[תורים ְְְְְְִִִִִֵֵָ

הּקרֹוב, אחר הֹולכין הּכלל: זה עֹולה. לגֹוזלי יּפלּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָעֹולה,
ּבהר הּנמצאֹות הּמעֹות וכל להחמיר. למחצה, מחצה ְְְְְְְֱֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻּבכּלן;
הּלׁשּכה, מּתרּומת מעֹות מֹוציא הּגזּבר ׁשאין חּלין; - ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּבית

לּקרּבנֹות. ׁשּלֹוקח הּבהמֹות על מחּללן ׁשהּוא ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָעד
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הּלׁשּכה‡. השקלים]ּתרּומת לֹוקחין[חצאי ּבּה? ּיעׂשה מה , ְְְִִֵֶַַַָָָ
הּצּבּור קרּבנֹות וכל והּמּוספין, יֹום, ּכל ׁשל ּתמידין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמּמּנה
העצים, וכן הּקרּבנֹות; ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין והּמלח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונסּכיהם,
והּקטרת ּבדמים; אּלא מצאּו ולא עצים הביאּו לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאם
הּפנים, לחם עֹוׂשי ּוׂשכר הּפנים ולחם עֹוׁשיה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּוׂשכר

הּמׁשּתּלח וׂשעיר אדּמה, ּופרה הּלחם, ּוׁשּתי [ביוםוהעמר, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אּלּוהכיפורים] ּכל - קרניו ּבין ׁשּקֹוׁשרים זהֹורית ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָולׁשֹון

הּלׁשּכה. מּתרּומת ְְִִִַַָָּבאין
ּדבר·. העלם ּפר עבֹודה[שוגג]אבל ּוׂשעירי צּבּור, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ

להם ּגֹובין ּכּתחּלה - מיוחדת]זרה ּבאין[מגבית ואינן , ְְִִִֵֶַָָָָָָ
עׂשּויֹות, ּבנין ּתחת - היכל ׁשל ּפרֹוכֹות הּלׁשּכה. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּתרּומת
אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי אּלא הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואינן
ּוכלי הּמנֹורה הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין ׁשערים, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּפרֹוכֹות
ּכלי ּובהלכֹות - הּנסכים מּמֹותר ׁשּיבֹואּו מצותן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשרת,
ואם הּנסכים; מֹותר הּוא מה יתּבאר ּבֹו, והעֹובדים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּמקּדׁש
ּבגדי הּלׁשּכה. מּתרּומת יבֹואּו נסכים, מֹותר להם היה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלא
הּכהנים ּכל ּבגדי ׁשאר ּבין ּגדֹול, ּכהן ּבגדי ּבין - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹֻּכהּנה

הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין הּכל - ּבּמקּדׁש ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹׁשעֹובדין
ּבקרֹוב‚. לּה חּוצה אֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאֹות הּבהמֹות ְְְִִִֵַַַָָָָָָּכל

הּמקּדׁשין ּבפסּולי ׁשּיתּבאר ּכמֹו עֹולֹות, הּבאֹות -מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
עֹולתֹו ׁשּׁשלח ּגֹוי וכן הּלׁשּכה; מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנסּכיהן
נסכיה יבֹואּו - נסכים ּדמי עּמּה ׁשלח ולא אחרת, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּמדינה

הּלׁשּכה. ְְִִַַָמּתרּומת
מּׁשּלֹו;„. קרבין נסכים, לֹו יׁש אם - זבחים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּגר

הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין לאו, מּנּוואם ולא ׁשּמת, ּגדֹול ּכהן . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
הּלׁשּכה. מּתרּומת החבּתין את מקריבין - ּתחּתיו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָאחר

חכמים[בודקי]מבּקרי ותלמידי ׁשּבירּוׁשלים, מּומין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
הלכֹות להם והמלּמדים לּכהנים, ׁשחיטה הלכֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹהמלּמדים

ּבניהן המגּדלֹות ונׁשים -[בטהרה]קמיצה, אדּמה לפרה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ
ׂשכרם? הּוא וכּמה הּלׁשּכה; מּתרּומת ׂשכרם נֹוטלין ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֻּכּלם

ּדין. ּבית להם ׁשּיפסקּו ְְִִֵֶֶַָָּכּמה
ׁשֹומרין‰. ּדין ּבית ׂשֹוכרין הפקר, ׁשהיא הּׁשמּטה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנת

ׁשּצמחּו ספיחים מקצת ׁשּיביאּו[מאליהם]ׁשּיׁשמרּו ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ
החדׁש; מן אּלא ּבאים ׁשאינן הּלחם, ּוׁשּתי העמר ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמהם

הּלׁשּכה. מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין הּׁשֹומרין, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָואּלּו
.Âמּׁשּום ּגזרה לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם לׁשמר ׁשהתנּדב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָֹמי

להם ּתּקנּו לפיכ מהם. ויּטלּום יבֹואּו ׁשּמא זרֹוע, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבעלי
מאֹותֹו הּכל ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּלׁשּכה, מן ׂשכר ׁשּיּטלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחכמים

ׁשם ׁשֹומרין ׁשאּלּו הדברמקֹום מתפרסם השכר [משום ְִֵֶָָ
הן] .שלהקדש

.Êמּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין ׁשּבירּוׁשלים, ספרים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָמּגיהי
ׂשכרןהּלׁשּכה נֹוטלין ּבירּוׁשלים, הּגזלנין את ׁשּדנין ּדּינין ; ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

מנה ּתׁשעים ּתׁשעים נֹוטלין? היּו וכּמה הּלׁשּכה. ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמּתרּומת
- רצּו ׁשּלא ּפי על אף - להם הסּפיקּו לא ואם ׁשנה; ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹּבכל
ּביתם. ּובני ּובניהם ּונׁשיהם הם צרּכן, ּכדי להם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמֹוסיפין

.Áׁשעליו הּמׁשחה, להר הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכבׁש
אדּמה ּפרה עליומֹוציאין ׁשּמֹוציאין ּכבׁש, עֹוׂשין היּו וכן , ְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻ

מזּבח וכן הּלׁשּכה. מּׁשירי נעׂשים ּוׁשניהם הּמׁשּתּלח; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׂשעיר
הּלׁשּכה מּׁשירי ּבאין - והעזרֹות וההיכל, אּמתהעֹולה, . ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

ׁשּבירּוׁשלים[תעלת] בעזרה]הּמים וחֹומת[העוברת , ְִִִֶַַַַָ
מּׁשירי ּבאין - העיר צרכי וכל מגּדלֹותיה, וכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָירּוׁשלים,
לעׂשֹות אֹו האּלּו, לּדברים מעֹות ׁשהתנּדב וגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהּלׁשּכה.

ּתֹוׁשב ּגר ואפּלּו מּמּנּו, מקּבלין אין - ּבחּנם [גויעּמהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מצוות] ז' ּביתשקיבל לבנֹות ולנּו לכם "לא ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֶֶֶַַָָֹ

וזּכרֹון ּוצדקה חלק אין "ולכם ונאמר: וגֹו'", ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלאלהינּו
ִִַָּבירּוׁשלים".

.Ë- הּלׁשּכה ׁשירי מֹותר וכן הּלׁשּכה, ּתרּומת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמֹותר
הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי עֹולֹות; ּכּלן ויקרבּו זכרים, ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָֻלֹוקחים
עֹולת לא אבל ּבהמה; עֹולת ׁשּיקרבּו הּמֹותרֹות, ּכל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹעל

הּבאיןהעֹוף העֹולֹות ואּלּו עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ׁשאין , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
לּמזּבח'. 'קיץ הּנקראים הם הּׁשקלים, ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָמּמֹותר

.Èמֹוציאין הּצּבּור, קרּבנֹות לכל להם הסּפיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָֹׁשקלים
הּבית ּבדק אין אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי להם הראּוי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת

הּמזּבח מּקדׁשי לֹו הראּוי את .מֹוציא ְְִִִֵֵֶַַָָָ
.‡Èהּצּבּור קרּבנֹות מקריבין אין ניסן, חדׁש ראׁש ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּׁשּיּגיע

מן לֹוקחין חדׁשה, ּבאה לא ואם חדׁשה; מּתרּומה ְְְֲֲִִִִֶָָָָָָָָֹאּלא
עּמהןהיׁשנה ויׁש ניסן, חדׁש ראׁש הּגיע אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּומֹוציאין אֹותן ּפֹודין - יׁשנה מּתרּומה לתמידים ְְְְִִִִִִִֵָָָָּבהמֹות
לתרּומה ּדמיהן ויּפלּו ּתמימין, ׁשהן ּפי על אף לחּלין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻאֹותן
על הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי הּמזּבח; את ּבּה ׁשּמקּיצין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁשנה
להן, צריכים יהיּו לא ׁשאם לתמידין, ׁשּלֹוקחין הּבהמֹות ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹּכל

לחּלין. ְְִֵֻיצאּו
.·Èחדׁש ראׁש מּׁשּיּגיע הּקטרת ּבמֹותר עֹוׂשין היּו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹוכ

מחּללים האּמנים[פודים]ניסן: ׂשכר על [מפטמיאֹותֹו ְְְִִִַַַָָָֻ
ונֹוטליןהקטורת] הּמזּבח, לקיץ הּׂשכר מעֹות וחֹוזרין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

את ולֹוקחין וחֹוזרין ּבׂשכרם, הּקטרת מֹותר ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֻהאּמנים
מּמעֹות להקריבּה ּכדי - חדׁשה מּתרּומה מהם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
מקטירין חדׁשה, ּתרּומה להם אין ואם חדׁשה. ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָּתרּומה

יׁשנה. מּתרּומה ְְִָָָָאֹותּה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב אלול י' שלישי יום
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הּוא יֹום ּבאיזה ולקּבע ּולידע לחּׁשב והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹמצות
- זֹו מצוה ּובאּור הּׁשנה. מחדׁשי וחדׁש חדׁש ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּתחּלת

אּלּו. ּבפרקים
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ד ¤¤ּפרק

הּלׁשּכה‡. השקלים]ּתרּומת לֹוקחין[חצאי ּבּה? ּיעׂשה מה , ְְְִִֵֶַַַָָָ
הּצּבּור קרּבנֹות וכל והּמּוספין, יֹום, ּכל ׁשל ּתמידין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמּמּנה
העצים, וכן הּקרּבנֹות; ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין והּמלח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונסּכיהם,
והּקטרת ּבדמים; אּלא מצאּו ולא עצים הביאּו לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאם
הּפנים, לחם עֹוׂשי ּוׂשכר הּפנים ולחם עֹוׁשיה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּוׂשכר

הּמׁשּתּלח וׂשעיר אדּמה, ּופרה הּלחם, ּוׁשּתי [ביוםוהעמר, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אּלּוהכיפורים] ּכל - קרניו ּבין ׁשּקֹוׁשרים זהֹורית ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָולׁשֹון

הּלׁשּכה. מּתרּומת ְְִִִַַָָּבאין
ּדבר·. העלם ּפר עבֹודה[שוגג]אבל ּוׂשעירי צּבּור, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ

להם ּגֹובין ּכּתחּלה - מיוחדת]זרה ּבאין[מגבית ואינן , ְְִִִֵֶַָָָָָָ
עׂשּויֹות, ּבנין ּתחת - היכל ׁשל ּפרֹוכֹות הּלׁשּכה. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּתרּומת
אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי אּלא הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואינן
ּוכלי הּמנֹורה הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין ׁשערים, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּפרֹוכֹות
ּכלי ּובהלכֹות - הּנסכים מּמֹותר ׁשּיבֹואּו מצותן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשרת,
ואם הּנסכים; מֹותר הּוא מה יתּבאר ּבֹו, והעֹובדים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּמקּדׁש
ּבגדי הּלׁשּכה. מּתרּומת יבֹואּו נסכים, מֹותר להם היה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלא
הּכהנים ּכל ּבגדי ׁשאר ּבין ּגדֹול, ּכהן ּבגדי ּבין - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹֻּכהּנה

הּלׁשּכה. מּתרּומת ּבאין הּכל - ּבּמקּדׁש ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹׁשעֹובדין
ּבקרֹוב‚. לּה חּוצה אֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאֹות הּבהמֹות ְְְִִִֵַַַָָָָָָּכל

הּמקּדׁשין ּבפסּולי ׁשּיתּבאר ּכמֹו עֹולֹות, הּבאֹות -מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
עֹולתֹו ׁשּׁשלח ּגֹוי וכן הּלׁשּכה; מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנסּכיהן
נסכיה יבֹואּו - נסכים ּדמי עּמּה ׁשלח ולא אחרת, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּמדינה

הּלׁשּכה. ְְִִַַָמּתרּומת
מּׁשּלֹו;„. קרבין נסכים, לֹו יׁש אם - זבחים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּגר

הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין לאו, מּנּוואם ולא ׁשּמת, ּגדֹול ּכהן . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
הּלׁשּכה. מּתרּומת החבּתין את מקריבין - ּתחּתיו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָאחר

חכמים[בודקי]מבּקרי ותלמידי ׁשּבירּוׁשלים, מּומין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
הלכֹות להם והמלּמדים לּכהנים, ׁשחיטה הלכֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹהמלּמדים

ּבניהן המגּדלֹות ונׁשים -[בטהרה]קמיצה, אדּמה לפרה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ
ׂשכרם? הּוא וכּמה הּלׁשּכה; מּתרּומת ׂשכרם נֹוטלין ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֻּכּלם

ּדין. ּבית להם ׁשּיפסקּו ְְִִֵֶֶַָָּכּמה
ׁשֹומרין‰. ּדין ּבית ׂשֹוכרין הפקר, ׁשהיא הּׁשמּטה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנת

ׁשּצמחּו ספיחים מקצת ׁשּיביאּו[מאליהם]ׁשּיׁשמרּו ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ
החדׁש; מן אּלא ּבאים ׁשאינן הּלחם, ּוׁשּתי העמר ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמהם

הּלׁשּכה. מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין הּׁשֹומרין, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָואּלּו
.Âמּׁשּום ּגזרה לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם לׁשמר ׁשהתנּדב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָֹמי

להם ּתּקנּו לפיכ מהם. ויּטלּום יבֹואּו ׁשּמא זרֹוע, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבעלי
מאֹותֹו הּכל ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּלׁשּכה, מן ׂשכר ׁשּיּטלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחכמים

ׁשם ׁשֹומרין ׁשאּלּו הדברמקֹום מתפרסם השכר [משום ְִֵֶָָ
הן] .שלהקדש

.Êמּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין ׁשּבירּוׁשלים, ספרים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָמּגיהי
ׂשכרןהּלׁשּכה נֹוטלין ּבירּוׁשלים, הּגזלנין את ׁשּדנין ּדּינין ; ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

מנה ּתׁשעים ּתׁשעים נֹוטלין? היּו וכּמה הּלׁשּכה. ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמּתרּומת
- רצּו ׁשּלא ּפי על אף - להם הסּפיקּו לא ואם ׁשנה; ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹּבכל
ּביתם. ּובני ּובניהם ּונׁשיהם הם צרּכן, ּכדי להם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמֹוסיפין

.Áׁשעליו הּמׁשחה, להר הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכבׁש
אדּמה ּפרה עליומֹוציאין ׁשּמֹוציאין ּכבׁש, עֹוׂשין היּו וכן , ְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻ

מזּבח וכן הּלׁשּכה. מּׁשירי נעׂשים ּוׁשניהם הּמׁשּתּלח; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׂשעיר
הּלׁשּכה מּׁשירי ּבאין - והעזרֹות וההיכל, אּמתהעֹולה, . ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

ׁשּבירּוׁשלים[תעלת] בעזרה]הּמים וחֹומת[העוברת , ְִִִֶַַַַָ
מּׁשירי ּבאין - העיר צרכי וכל מגּדלֹותיה, וכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָירּוׁשלים,
לעׂשֹות אֹו האּלּו, לּדברים מעֹות ׁשהתנּדב וגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהּלׁשּכה.

ּתֹוׁשב ּגר ואפּלּו מּמּנּו, מקּבלין אין - ּבחּנם [גויעּמהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מצוות] ז' ּביתשקיבל לבנֹות ולנּו לכם "לא ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֶֶֶַַָָֹ

וזּכרֹון ּוצדקה חלק אין "ולכם ונאמר: וגֹו'", ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלאלהינּו
ִִַָּבירּוׁשלים".

.Ë- הּלׁשּכה ׁשירי מֹותר וכן הּלׁשּכה, ּתרּומת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמֹותר
הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי עֹולֹות; ּכּלן ויקרבּו זכרים, ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָֻלֹוקחים
עֹולת לא אבל ּבהמה; עֹולת ׁשּיקרבּו הּמֹותרֹות, ּכל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹעל

הּבאיןהעֹוף העֹולֹות ואּלּו עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ׁשאין , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
לּמזּבח'. 'קיץ הּנקראים הם הּׁשקלים, ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָמּמֹותר

.Èמֹוציאין הּצּבּור, קרּבנֹות לכל להם הסּפיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָֹׁשקלים
הּבית ּבדק אין אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי להם הראּוי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת

הּמזּבח מּקדׁשי לֹו הראּוי את .מֹוציא ְְִִִֵֵֶַַָָָ
.‡Èהּצּבּור קרּבנֹות מקריבין אין ניסן, חדׁש ראׁש ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּׁשּיּגיע

מן לֹוקחין חדׁשה, ּבאה לא ואם חדׁשה; מּתרּומה ְְְֲֲִִִִֶָָָָָָָָֹאּלא
עּמהןהיׁשנה ויׁש ניסן, חדׁש ראׁש הּגיע אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּומֹוציאין אֹותן ּפֹודין - יׁשנה מּתרּומה לתמידים ְְְְִִִִִִִֵָָָָּבהמֹות
לתרּומה ּדמיהן ויּפלּו ּתמימין, ׁשהן ּפי על אף לחּלין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻאֹותן
על הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי הּמזּבח; את ּבּה ׁשּמקּיצין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁשנה
להן, צריכים יהיּו לא ׁשאם לתמידין, ׁשּלֹוקחין הּבהמֹות ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹּכל

לחּלין. ְְִֵֻיצאּו
.·Èחדׁש ראׁש מּׁשּיּגיע הּקטרת ּבמֹותר עֹוׂשין היּו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹוכ

מחּללים האּמנים[פודים]ניסן: ׂשכר על [מפטמיאֹותֹו ְְְִִִַַַָָָֻ
ונֹוטליןהקטורת] הּמזּבח, לקיץ הּׂשכר מעֹות וחֹוזרין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

את ולֹוקחין וחֹוזרין ּבׂשכרם, הּקטרת מֹותר ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֻהאּמנים
מּמעֹות להקריבּה ּכדי - חדׁשה מּתרּומה מהם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
מקטירין חדׁשה, ּתרּומה להם אין ואם חדׁשה. ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָּתרּומה

יׁשנה. מּתרּומה ְְִָָָָאֹותּה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב אלול י' שלישי יום
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הּוא יֹום ּבאיזה ולקּבע ּולידע לחּׁשב והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹמצות
- זֹו מצוה ּובאּור הּׁשנה. מחדׁשי וחדׁש חדׁש ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּתחּלת

אּלּו. ּבפרקים
הלכותקידושהחודש
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הם‡. הּׁשנה הּלבנהחדׁשי חדׁשחדׁשי "עלת ׁשּנאמר: , ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּכ - חדׁשים" ראׁש לכם הּזה "החדׁש ונאמר: ְְְֱֳִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבחדׁשֹו",
ּבמראה למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו 'הראה חכמים: ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹאמרּו
והּׁשנים וקּדׁש'. ראה ּכזה לֹו: ואמר לבנה, ּדמּות ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהּנבּואה
חדׁש את "ׁשמֹור ׁשּנאמר: החּמה, ׁשני הן - מחּׁשבין ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאנּו

ִָָהאביב".
קרֹוב·. הּלבנה? ׁשנת על החּמה ׁשנת יתרה מעטוכּמה -] ְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָ

הּתֹוספתפחות] מן ּכׁשּיתקּבץ ,לפיכ יֹום. עׂשר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאחד
- מעט יֹותר אֹו מעט ּפחֹות אֹו יֹום, ׁשלׁשים ּכמֹו ְְְְִֵַַַָֹֹהּזאת
חדׁש, עׂשר ׁשלׁשה הּׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אחד, חדׁש ְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹמֹוסיפין
הּׁשנה להיֹות אפׁשר ׁשאי מעּברת'; 'ׁשנה הּנקראת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻוהיא
הּׁשנה" "לחדׁשי ׁשּנאמר: ימים, וכ וכ חדׁש עׂשר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשנים

ימים. מֹונה אּתה ואין לׁשנה, מֹונה אּתה חדׁשים -ְְֳִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשני‚. ּכמֹו נראית ואינּה וחדׁש, חדׁש ּבכל נסּתרת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהּלבנה

ׁשּתדּבק קדם אחד יֹום ּכמֹו יתר, אֹו ּפחֹות אֹו [בקוימים ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּתדּבקמקביל] אחר אחד יֹום ּוכמֹו החדׁש, ּבסֹוף ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבּׁשמׁש

אחר ּבערב ׁשּתראה ּובליל ּבערב. ּבּמערב ותראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּׁשמׁש;
ּתׁשעה הּיֹום מאֹותֹו ּומֹונין החדׁש, ּתחּלת הּוא - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּנסּתרה
יֹום יהיה ׁשלׁשים, ליל הּירח יראה ואם יֹום. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹועׂשרים
יֹום החדׁש ראׁש יהיה יראה, לא ואם החדׁש; ראׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹֹׁשלׁשים
ואין ׁשעבר. מחדׁש ׁשלׁשים יֹום ויהיה ּוׁשלׁשים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹאחד
ׁשּלא ּבין ׁשּנראה ּבין ּוׁשלׁשים, אחד ּבליל לּירח ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹנזקקין

יֹום. ׁשלׁשים על יֹותר לבנה חדׁש ל ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹנראה;
ּבליל„. הּירח ויראה יֹום, ועׂשרים ּתׁשעה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחדׁש

' נקרא - חסרׁשלׁשים ויהיהחדׁש הּירח, יראה לא ואם ;' ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
ונקרא מעּבר', 'חדׁש נקרא - יֹום ׁשלׁשים ׁשעבר ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻהחדׁש
'ירח הּנקרא הּוא ׁשלׁשים, ּבליל ׁשּיראה וירח מלא'. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ'חדׁש
נראה ולא ּוׁשלׁשים, אחד ּבליל נראה ואם ּבזמּנֹו'; ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשּנראה
עּבּורֹו'. ּבליל ׁשּנראה 'ירח נקרא הּוא - ׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבליל

ּבראׁשית‰. ׁשּבת ּכמֹו אדם, לכל מסּורה הּירח ראּית ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָאין
השנה] אּלא[שבתות ּבּׁשביעי. וׁשֹובת ׁשּׁשה מֹונה אחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּכל

אֹותֹו ויקּבעּו ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו עד מסּור, הּדבר ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלבית
חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא - חדׁש ראׁש "החדׁשהּיֹום ׁשּנאמר: , ְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹ

"לכם". מסּורה ּתהיה זֹו עדּות לכם", ְְִֵֶֶֶֶַָָָהּזה
.Âׁשּמחּׁשבים ּכדר ּבחׁשּבֹונֹות מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַּבית

בכוכבים]האצטגנינין חוזים הּכֹוכבים[- מקֹומֹות ׁשּיֹודעין , ְְְְִִִִִֶַַָָ
ּומדקּדקים וחֹוקרים אם[בחישובים]ּומהלכם, ׁשּידעּו עד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

אין אֹו ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ּבזמּנֹו הּירח ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאפׁשר
לעדים ּומצּפים יֹוׁשבים ׁשּיראה, ׁשאפׁשר ידעּו אם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאפׁשר.
ּודרׁשּום עדים, ּבאּו אם ׁשלׁשים. יֹום ׁשהּוא ּכּלֹו, הּיֹום ְְִִִֵֶַָָָֹֻּכל

ונאמנּו ּכהלכה, לחשבון]ּדבריהם[אומתו]וחקרּום [בהצלבה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
מׁשלימים - עדים ּבאּו ולא נראה, לא ואם אֹותֹו; מקּדׁשין -ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹֹ
ׁשאין ּבחׁשּבֹון ידעּו ואם מעּבר. החדׁש ויהיה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֻׁשלׁשים,
מצּפים ואין ׁשלׁשים, יֹום יֹוׁשבים אין - ׁשּיראה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאפׁשר
אֹו ׁשקר, עדי ׁשהן ּבוּדאי יּודע - עדים ּבאּו ואם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלעדים;

הּוּדאית הּלבנה ואינּה העבים, מן לבנה ּדמּות להם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּנראת
.[האמיתית]

.Êאם וידעּו ׁשּיחּׁשבּו ּדין, ּבית על הּתֹורה מן עׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָמצות
ׁשּיקּדׁשּו עד העדים, את וׁשּידרׁשּו יראה, לא אֹו הּירח ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיראה

החדׁש הּואאת יֹום זה ּבאי העם, ׁשאר ויֹודיעּו ויׁשלחּו ; ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
ׁשּנאמר: הּמֹועדֹות, הם יֹום זה ּבאי ׁשּידעּו ּכדי החדׁש, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹראׁש

"ו ונאמר: קדׁש", מקראי אתם ּתקראּו את"אׁשר ׁשמרּת ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
למֹועדּה". הּזאת ְֲַַָָֹֻהחּקה

.Áאּלא ׁשנים ּומעּברים חדׁשים וקֹובעין מחּׁשבין ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָאין
יׂשראל ה'ּבארץ ּודבר תֹורה, ּתצא מּצּיֹון "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּבארץ ונסמ ּבחכמה, ּגדֹול אדם היה ואם ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָמירּוׁשלים".
ּכמֹותֹו יׂשראל ּבארץ הּניח ולא לארץ, לחּוצה ויצא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹיׂשראל,
לארץ; ּבחּוצה ׁשנים ּומעּבר חדׁשים וקֹובע מחּׁשב זה הרי -ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ואין ּכמֹותֹו, ּגדֹול אדם יׂשראל ּבארץ ׁשּנעׂשה לֹו נֹודע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואם
ּבחּוצה ּולעּבר לקּבע אסּור זה הרי - מּמּנּו ּגדֹול לֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹצרי

ּכלּום. עׂשה לא ועּבר, וקבע עבר ואם ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹלארץ;

ה'תשע"ב אלול י"א רביעי יום

ב ¤¤ּפרק

ּכׁשרים‡. אנׁשים ׁשני אּלא החדׁש, ראׁש לעדּות ּכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין
הרי - ועבדים נׁשים אבל ודבר; ּדבר ּבכל להעיד ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָָהראּויין
את ׁשראּו ּובנֹו אב מעידים. ואין עדּות, ּפסּולי ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָהם
החדׁש ׁשעדּות מּפני לא - להעיד ּדין לבית ילכּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּירח,
מּפני ּפסּול מהם אחד יּמצא ׁשאם אּלא ּבקרֹובים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּכׁשרה
עם הּׁשני יצטרף הּפסלנּות, מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּגזלן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
על אף - סֹופרים מּדברי לעדּות הּפסּול וכל ויעיד; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָאחר,

החדׁש לעדּות ּפסּול הּתֹורה, מן ּכׁשר ׁשהּוא .ּפי ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
החדׁש·. ּבעדּות מדקּדקין ׁשאין ּתֹורה, ראוּדין מתי [לחקור ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

שהרי] ונמצאּווהיכן, עדים, ּפי על החדׁש את קּדׁשּו אפּלּו .ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹ
ּבראׁשֹונה היּו לפיכ מקּדׁש; זה הרי - זֹו ּבעדּות ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֻזֹוממין
יׂשראל ׁשּכל מּיׂשראל, אדם מּכל החדׁש עדּות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמקּבלים
מּׁשּקלקלּו ּפסּול. ׁשּזה ל ׁשּיּודע עד ּכׁשרּות, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּבחזקת
- ראּו לא והם ׁשראּו, להעיד אנׁשים ׂשֹוכרים והיּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹהּמינים,
מעדים אּלא החדׁש, עדּות ּדין ּבית יקּבלּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹהתקינּו
ּדֹורׁשים וׁשּיהיּו ּכׁשרים, ׁשהם אֹותן ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשּמּכירים

ּבעדּותן. ְְְִֵָוחֹוקרים
יֹודעים‚. ּדין ּבית יהיּו לא אם ,העדים[מכירים]לפיכ את ְְְִִִִִִֵֵֶָָֹ

עם ּבּה ׁשּנראה העיר אנׁשי מׁשּלחין - הּירח את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשראּו
ּדין לבית אֹותן ׁשּמזּכין אחרים עדים ׁשראּו, [מעידיםהעדים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

כשרותם] ּכעל ואחר הן, ּכׁשרין ׁשאּלּו אֹותן ְְִִִֵֵֵֶַַָָּומֹודיעין
מהן. ְְִֵֶַמקּבלין

ּבהם,„. מחּׁשבין ׁשהאצטגנינין ּבּדרכים מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבית
ּבצפֹון ּתהיה אם זה, ּבחדׁש ּכׁשּתראה הּלבנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹויֹודעים
ּולהיכן קצרה, אֹו רחבה ּתהיה ואם ּבדרֹומּה, אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּׁשמׁש

קרניה ראׁשי אורה]יהיּו קרני העדים[- ּוכׁשּיבֹואּו נֹוטין. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
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אֹו ּבצפֹון אֹותּה, ראיתם 'ּכיצד אֹותם: ּבֹודקים ְְְְִִִֵֶַָָָָלהעיד,
ּגבֹוהה היתה ּכּמה נֹוטֹות? קרניה היּו להיכן [מןּבדרֹום? ְְְְְֵֶַַָָָָָָָָ

היתהאופק] וכּמה עיניכם, נמצאּוּבראּית אם רחבה'? ה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ואם אֹותם; מקּבלים ּבחׁשּבֹון, ּׁשּנֹודע למה מכּונין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּדבריהם

אֹותם. מקּבלים אין מכּונין, ּדבריהם נמצאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻלא
'ראינּוהּו‰. העדים: הירח]אמרּו 'ּבעבים[בבואת אֹו ּבּמים' ְְִִִִֵֶַַָָָ

לעננים] 'ּבעׁשׁשית'[מבעד אֹו זכוכית]' בכלי אֹו[משתקפת , ֲִָָ
ּבּמים אֹו ּבעׁשׁשית אֹו ּבעבים ּומקצתֹו ּברקיע מקצתֹו ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשראּו
אחד: אמר זאת. ראּיה על מקּדׁשין ואין ראּיה, זֹו אין -ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
'ּכמֹו הּׁשני: ואמר קֹומֹות', ׁשּתי ּכמֹו ּבעיני ּגבֹוּה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ'ראיתיו
'ּכמֹו האחד: אמר מצטרפים; - ּגבֹוּה' היה קֹומֹות ְְְִִֶַַָָָָָָָָֹׁשלׁש
מצטרפים; אין - חמׁש' 'ּכמֹו אֹומר: והּׁשני קֹומֹות', ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹׁשלׁש
יהיה אֹו ּכמֹותֹו, ׁשּיעיד ׁשני עם מהם האחד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָּומצטרף

אחת. קֹומה ֵֵֶַַָּביניהם
.Âונתּכּוּנּו ּבֹו ׁשהתּבֹונּנּו וכיון ּכּונה, ּבלא 'ראינּוהּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאמרּו:

ואין עדּות, זֹו אין - ראינּוהּו' לא ׁשּוב להעיד, ְְְְִִִֵֵֵָֹלראֹותֹו
והלכּו ּכּלבנה, ונראּו נתקּׁשרּו עבים ׁשּמא עליה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמקּדׁשים

ׁשחריתלהם ועׂשרים ּתׁשעה ּביֹום 'ראינּוהּו עדים: אמרּו . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבליל ּבּמערב ערבית ּוראינּוהּו הּׁשמׁש, ׁשּתעלה קדם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבּמזרח
ׁשהרי זֹו, ראּיה על ּומקּדׁשין נאמנים, אּלּו הרי - ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשלׁשים'
אין ּבׁשחרית, ׁשראּוהּו ׁשאמרּו הראּיה אבל ּבזמּנֹו; ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָראּוהּו

ּובי ׁשחרית, לראּית אחראים אנּו ׁשאין לּה, דּוענזקקין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ראּוהּו אם וכן ּכּלבנה. להם ונראה ׁשּנתקּׁשרּו, הם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהעבים
ׁשאין נאמנים; אּלּו הרי - נראה לא עּבּורֹו ּובליל ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹּבזמּנֹו,

ּבלבד. ׁשלׁשים ליל לראּית אּלא אחראים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאנּו
.Êׁשראה להעיד ׁשראּוי מי ּכל החדׁש? עדּות מקּבלין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיצד

ּכּלם אֹותם מכניסים ּדין ּובית ּדין; לבית ּבא הּירח, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאת
העם ׁשּיהיּו ּכדי ּגדֹולֹות, סעּודֹות להם ועֹוׂשים אחד, ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָלמקֹום

וזּוג לבֹוא. אֹותֹו[עדים]רגילים ּבֹודקים ראׁשֹון, ׁשּבא ְְְִִִִֶָָ
וׁשֹואלים הּגדֹול, את מכניסים ׁשאמרנּו. ּבּבדיקֹות ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָראׁשֹון
חברֹו; את מכניסים לחׁשּבֹון, מכּונים ּדבריו נמצאּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו;
הּזּוגֹות, ּכל ּוׁשאר קּימת. עדּותם מכּונים, ּדבריהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻנמצאּו
ּכדי אּלא להם, ׁשּצריכים לא - ּדברים ראׁשי אֹותם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשֹואלים

נפׁש ּבפחי יצאּו לבֹוא.[מאוכזבים]ׁשּלא רגילין ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
.Á:אֹומר ּדין ּבית ראׁש העדּות, ׁשּתתקּים אחר ,ּכ ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר

מקּדׁש' 'מקּדׁש, אחריו: עֹונים העם וכל ואין'מקּדׁש', . ְְְְְֲִֵַָָָָָָָֻֻֻ
אּלא מחּׁשבים ואין ּבׁשלׁשה, אּלא החדׁש את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמקּדׁשים

ּבזמּנֹו ׁשּנראה חדׁש אּלא מקּדׁשים ואין ל']ּבׁשלׁשה, .[ליל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מקּדׁש. אינֹו ּבּלילה, קּדׁשּוהּו ואם ּבּיֹום; אּלא מקּדׁשים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻואין
ּדין ּבית אמרּו ולא יׂשראל, וכל ּדין ּבית ראּוהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹאפּלּו
ׁשּנחקרּו אֹו ּוׁשלׁשים, אחד ליל ׁשחׁשכה עד ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻ'מקּדׁש'
ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' לֹומר ּדין ּבית הסּפיקּו ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהעדים,
החדׁש ויהיה אֹותֹו, מקּדׁשין אין - ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹליל
אף ּוׁשלׁשים, אחד יֹום אּלא חדׁש ראׁש יהיה ולא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֻמעּבר,
אּלא קֹובעת, הראּיה ׁשאין ׁשלׁשים; ּבליל ׁשּנראה ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

ׁשּקֹובעים. הם 'מקּדׁש' ׁשאמרּו ּדין ְְְִִֵֵֶֶָָֻּבית
.Ëועׂשרים ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף עצמם ּדין ּבית אםראּוהּו - ְְְְְִִִִֵֶַָָָ

אֹומרים ּדין ּבית - ׁשלׁשים ּבליל ּכֹוכב יצא לא ְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹעדין
ׁשלׁשים, ּבליל ראּוהּו ואם הּוא. יֹום ׁשעדין מקּדׁש', ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹֻֻ'מקּדׁש,
אצל ּדּינים ׁשני מֹוׁשיבים למחר - ּכֹוכבים ׁשני ׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחר
ויקּדׁשּוהּו הּׁשלׁשה, ּבפני הּׁשנים הם ויעידּו מהם, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאחד

ְַָֹהּׁשלׁשה.
.È,מטעין ּבין ׁשֹוגגין, ּבין - החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֻּבית

אנּוסין הּמֹועדֹותּבין לתּקן הּכל וחּיבין מקּדׁש, זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻ
לסמ חּיב ׁשּטעּו, ידע ׁשּזה ּפי על אף ּבֹו; ׁשּקּדׁשּו יֹום ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
לׁשמר ׁשּצּוה ּומי להם, אּלא מסּור הּדבר ׁשאין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹעליהם,
ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: - עליהם לסמ צּוה הּוא ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹהּמֹועדֹות,

ָֹאתם".
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מקֹום‡. ּובין ּביניהן היה אם - החדׁש את ׁשראּו ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעדים
הֹולכין ּפחֹות, אֹו ויֹום לילה מהל ּדין ּבית ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש

עדּותןּומ ׁשאין ילכּו, לא ּכן, על יתר ּביניהן היה ואם עידין; ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
החדׁש נתעּבר ׁשּכבר מֹועלת, ׁשלׁשים יֹום .אחר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּדין·. לבית הֹולכין אּלּו הרי - החדׁש את ׁשראּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹעדים
ׁשּבת היה ואפּלּו אתםלהעיד, ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּׁשּבת. את ּדֹוחה 'מֹועד', ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמֹועדם";
חדׁש ראׁש ועל ניסן חדׁש ראׁש על אּלא מחּללין אין ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלפיכ

הּמֹועדֹות ּתּקנת מּפני ּבלבד, שלּתׁשרי תקני [קיום ְְְֲִִִֵֵַַַַָ
ּכּלם,המועדים] על מחּללין קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן ;ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ

את ּדֹוחה ׁשהּוא חדׁש, ראׁש ׁשּבכל מּוסף קרּבן ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמּפני
ַַָהּׁשּבת.

.‚- הּׁשּבת את החדׁש את ׁשראּו העדים ׁשּמחּללים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשם
אֹותם ׁשּמזּכים העדים עּמהם מחּללים עלּכ [מעידים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

אתכשרותם] מּכירים ּדין ּבית היּו לא אם ּדין, ְִִִִִֵֵֶַָֹּבבית
ׁשּמֹודיע זה היה ואפּלּו ּדין[מכשיר]הרֹואים; לבית אֹותן ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

יּמצא ׁשּמא מּספק, ּומחּלל עּמהם הֹול זה הרי - אחד ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעד
עּמֹו. ויצטרף ְְִִֵֵַָאחר

.„- חֹולה הּׁשּבת ּבליל החדׁש את ׁשראה העד ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
אֹורב להן יׁש ואם ּבמּטה. ואפּלּו החמֹור, על אֹותֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמרּכיבים

האורבים] ואם[אנשים זין; ּכלי ּבידם העדים לֹוקחים ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּדר
ּד ראּוהּוהיתה ואפּלּו מזֹונֹות. ּבידם לֹוקחים רחֹוקה, ר ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָ

ּכ אנחנּו, ׁשראינּוהּו 'ּכׁשם יאמרּו: לא - לּכל ונראה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹֹּגדֹול
ּכל אּלא הּׁשּבת'; את לחּלל צריכין אנּו ואין אחרים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָראּוהּו
הּמקֹום ּובין ּבינֹו ויהיה להעיד, ראּוי ויהיה החדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיראה
לחּלל עליו מצוה ּפחֹות, אֹו ויֹום לילה ּדין ּבית ּבֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּקבּוע

ּולהעיד. וליל הּׁשּבת, ְְִֵֵֶַַָָאת
ׁשלׁשים.‰. יֹום ּכל החדׁש עדּות מקּבלים היּו ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּבראׁשֹונה

הערּבים, ּבין עד מּלבֹוא העדים נׁשּתהּו אחת ְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָּפעם
הגיעו]ּבּמקּדׁש[נבוכו]ונתקלקלּו שהעדים ידעּו[לפני ולא ְְְְְְְִִַַָָֹ

יבֹואּו ׁשּמא הערּבים, ּבין ׁשל עֹולה יעׂשּו אם - ּיעׂשּו ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמה
ּבין ׁשל ּתמיד אחר הּיֹום מּוסף ׁשּיקריבּו אפׁשר ואי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעדים,
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אֹו ּבצפֹון אֹותּה, ראיתם 'ּכיצד אֹותם: ּבֹודקים ְְְְִִִֵֶַָָָָלהעיד,
ּגבֹוהה היתה ּכּמה נֹוטֹות? קרניה היּו להיכן [מןּבדרֹום? ְְְְְֵֶַַָָָָָָָָ

היתהאופק] וכּמה עיניכם, נמצאּוּבראּית אם רחבה'? ה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ואם אֹותם; מקּבלים ּבחׁשּבֹון, ּׁשּנֹודע למה מכּונין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּדבריהם

אֹותם. מקּבלים אין מכּונין, ּדבריהם נמצאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻלא
'ראינּוהּו‰. העדים: הירח]אמרּו 'ּבעבים[בבואת אֹו ּבּמים' ְְִִִִֵֶַַָָָ

לעננים] 'ּבעׁשׁשית'[מבעד אֹו זכוכית]' בכלי אֹו[משתקפת , ֲִָָ
ּבּמים אֹו ּבעׁשׁשית אֹו ּבעבים ּומקצתֹו ּברקיע מקצתֹו ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשראּו
אחד: אמר זאת. ראּיה על מקּדׁשין ואין ראּיה, זֹו אין -ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
'ּכמֹו הּׁשני: ואמר קֹומֹות', ׁשּתי ּכמֹו ּבעיני ּגבֹוּה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ'ראיתיו
'ּכמֹו האחד: אמר מצטרפים; - ּגבֹוּה' היה קֹומֹות ְְְִִֶַַָָָָָָָָֹׁשלׁש
מצטרפים; אין - חמׁש' 'ּכמֹו אֹומר: והּׁשני קֹומֹות', ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹׁשלׁש
יהיה אֹו ּכמֹותֹו, ׁשּיעיד ׁשני עם מהם האחד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָּומצטרף

אחת. קֹומה ֵֵֶַַָּביניהם
.Âונתּכּוּנּו ּבֹו ׁשהתּבֹונּנּו וכיון ּכּונה, ּבלא 'ראינּוהּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאמרּו:

ואין עדּות, זֹו אין - ראינּוהּו' לא ׁשּוב להעיד, ְְְְִִִֵֵֵָֹלראֹותֹו
והלכּו ּכּלבנה, ונראּו נתקּׁשרּו עבים ׁשּמא עליה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמקּדׁשים

ׁשחריתלהם ועׂשרים ּתׁשעה ּביֹום 'ראינּוהּו עדים: אמרּו . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבליל ּבּמערב ערבית ּוראינּוהּו הּׁשמׁש, ׁשּתעלה קדם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבּמזרח
ׁשהרי זֹו, ראּיה על ּומקּדׁשין נאמנים, אּלּו הרי - ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשלׁשים'
אין ּבׁשחרית, ׁשראּוהּו ׁשאמרּו הראּיה אבל ּבזמּנֹו; ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָראּוהּו

ּובי ׁשחרית, לראּית אחראים אנּו ׁשאין לּה, דּוענזקקין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ראּוהּו אם וכן ּכּלבנה. להם ונראה ׁשּנתקּׁשרּו, הם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהעבים
ׁשאין נאמנים; אּלּו הרי - נראה לא עּבּורֹו ּובליל ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹּבזמּנֹו,

ּבלבד. ׁשלׁשים ליל לראּית אּלא אחראים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאנּו
.Êׁשראה להעיד ׁשראּוי מי ּכל החדׁש? עדּות מקּבלין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיצד

ּכּלם אֹותם מכניסים ּדין ּובית ּדין; לבית ּבא הּירח, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאת
העם ׁשּיהיּו ּכדי ּגדֹולֹות, סעּודֹות להם ועֹוׂשים אחד, ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָלמקֹום

וזּוג לבֹוא. אֹותֹו[עדים]רגילים ּבֹודקים ראׁשֹון, ׁשּבא ְְְִִִִֶָָ
וׁשֹואלים הּגדֹול, את מכניסים ׁשאמרנּו. ּבּבדיקֹות ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָראׁשֹון
חברֹו; את מכניסים לחׁשּבֹון, מכּונים ּדבריו נמצאּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו;
הּזּוגֹות, ּכל ּוׁשאר קּימת. עדּותם מכּונים, ּדבריהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻנמצאּו
ּכדי אּלא להם, ׁשּצריכים לא - ּדברים ראׁשי אֹותם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשֹואלים

נפׁש ּבפחי יצאּו לבֹוא.[מאוכזבים]ׁשּלא רגילין ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
.Á:אֹומר ּדין ּבית ראׁש העדּות, ׁשּתתקּים אחר ,ּכ ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר

מקּדׁש' 'מקּדׁש, אחריו: עֹונים העם וכל ואין'מקּדׁש', . ְְְְְֲִֵַָָָָָָָֻֻֻ
אּלא מחּׁשבים ואין ּבׁשלׁשה, אּלא החדׁש את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמקּדׁשים

ּבזמּנֹו ׁשּנראה חדׁש אּלא מקּדׁשים ואין ל']ּבׁשלׁשה, .[ליל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מקּדׁש. אינֹו ּבּלילה, קּדׁשּוהּו ואם ּבּיֹום; אּלא מקּדׁשים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻואין
ּדין ּבית אמרּו ולא יׂשראל, וכל ּדין ּבית ראּוהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹאפּלּו
ׁשּנחקרּו אֹו ּוׁשלׁשים, אחד ליל ׁשחׁשכה עד ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻ'מקּדׁש'
ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' לֹומר ּדין ּבית הסּפיקּו ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהעדים,
החדׁש ויהיה אֹותֹו, מקּדׁשין אין - ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹליל
אף ּוׁשלׁשים, אחד יֹום אּלא חדׁש ראׁש יהיה ולא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֻמעּבר,
אּלא קֹובעת, הראּיה ׁשאין ׁשלׁשים; ּבליל ׁשּנראה ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

ׁשּקֹובעים. הם 'מקּדׁש' ׁשאמרּו ּדין ְְְִִֵֵֶֶָָֻּבית
.Ëועׂשרים ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף עצמם ּדין ּבית אםראּוהּו - ְְְְְִִִִֵֶַָָָ

אֹומרים ּדין ּבית - ׁשלׁשים ּבליל ּכֹוכב יצא לא ְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹעדין
ׁשלׁשים, ּבליל ראּוהּו ואם הּוא. יֹום ׁשעדין מקּדׁש', ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹֻֻ'מקּדׁש,
אצל ּדּינים ׁשני מֹוׁשיבים למחר - ּכֹוכבים ׁשני ׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחר
ויקּדׁשּוהּו הּׁשלׁשה, ּבפני הּׁשנים הם ויעידּו מהם, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאחד

ְַָֹהּׁשלׁשה.
.È,מטעין ּבין ׁשֹוגגין, ּבין - החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֻּבית

אנּוסין הּמֹועדֹותּבין לתּקן הּכל וחּיבין מקּדׁש, זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻ
לסמ חּיב ׁשּטעּו, ידע ׁשּזה ּפי על אף ּבֹו; ׁשּקּדׁשּו יֹום ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
לׁשמר ׁשּצּוה ּומי להם, אּלא מסּור הּדבר ׁשאין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹעליהם,
ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: - עליהם לסמ צּוה הּוא ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹהּמֹועדֹות,

ָֹאתם".
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מקֹום‡. ּובין ּביניהן היה אם - החדׁש את ׁשראּו ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעדים
הֹולכין ּפחֹות, אֹו ויֹום לילה מהל ּדין ּבית ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש

עדּותןּומ ׁשאין ילכּו, לא ּכן, על יתר ּביניהן היה ואם עידין; ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
החדׁש נתעּבר ׁשּכבר מֹועלת, ׁשלׁשים יֹום .אחר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּדין·. לבית הֹולכין אּלּו הרי - החדׁש את ׁשראּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹעדים
ׁשּבת היה ואפּלּו אתםלהעיד, ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּׁשּבת. את ּדֹוחה 'מֹועד', ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָּבמֹועדם";
חדׁש ראׁש ועל ניסן חדׁש ראׁש על אּלא מחּללין אין ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלפיכ

הּמֹועדֹות ּתּקנת מּפני ּבלבד, שלּתׁשרי תקני [קיום ְְְֲִִִֵֵַַַַָ
ּכּלם,המועדים] על מחּללין קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן ;ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ

את ּדֹוחה ׁשהּוא חדׁש, ראׁש ׁשּבכל מּוסף קרּבן ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹמּפני
ַַָהּׁשּבת.

.‚- הּׁשּבת את החדׁש את ׁשראּו העדים ׁשּמחּללים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשם
אֹותם ׁשּמזּכים העדים עּמהם מחּללים עלּכ [מעידים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

אתכשרותם] מּכירים ּדין ּבית היּו לא אם ּדין, ְִִִִִֵֵֶַָֹּבבית
ׁשּמֹודיע זה היה ואפּלּו ּדין[מכשיר]הרֹואים; לבית אֹותן ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

יּמצא ׁשּמא מּספק, ּומחּלל עּמהם הֹול זה הרי - אחד ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעד
עּמֹו. ויצטרף ְְִִֵֵַָאחר

.„- חֹולה הּׁשּבת ּבליל החדׁש את ׁשראה העד ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
אֹורב להן יׁש ואם ּבמּטה. ואפּלּו החמֹור, על אֹותֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמרּכיבים

האורבים] ואם[אנשים זין; ּכלי ּבידם העדים לֹוקחים ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּדר
ּד ראּוהּוהיתה ואפּלּו מזֹונֹות. ּבידם לֹוקחים רחֹוקה, ר ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָ

ּכ אנחנּו, ׁשראינּוהּו 'ּכׁשם יאמרּו: לא - לּכל ונראה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹֹּגדֹול
ּכל אּלא הּׁשּבת'; את לחּלל צריכין אנּו ואין אחרים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָראּוהּו
הּמקֹום ּובין ּבינֹו ויהיה להעיד, ראּוי ויהיה החדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיראה
לחּלל עליו מצוה ּפחֹות, אֹו ויֹום לילה ּדין ּבית ּבֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּקבּוע

ּולהעיד. וליל הּׁשּבת, ְְִֵֵֶַַָָאת
ׁשלׁשים.‰. יֹום ּכל החדׁש עדּות מקּבלים היּו ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּבראׁשֹונה

הערּבים, ּבין עד מּלבֹוא העדים נׁשּתהּו אחת ְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָּפעם
הגיעו]ּבּמקּדׁש[נבוכו]ונתקלקלּו שהעדים ידעּו[לפני ולא ְְְְְְְִִַַָָֹ

יבֹואּו ׁשּמא הערּבים, ּבין ׁשל עֹולה יעׂשּו אם - ּיעׂשּו ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמה
ּבין ׁשל ּתמיד אחר הּיֹום מּוסף ׁשּיקריבּו אפׁשר ואי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעדים,

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



ycegdקד yeciw zekld - lel` a"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עדּות מקּבלים יהיּו ׁשּלא והתקינּו ּדין, ּבית עמדּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹהערּבים.
להקריב ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהא ּכדי הּמנחה, עד אּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהחדׁש

ונסּכיהם. הערּבים, ּבין ׁשל ותמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמּוספין
.Âּבין ׁשל ּתמיד עֹוׂשין - עדים ּבאּו ולא מנחה, הּגיע ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹואם

אֹותֹו נֹוהגין - ּולמעלה הּמנחה מן עדים ּבאּו ואם ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהערּבים;
ׁשּלא לפי למחר, מּוסף ּומקריבין קדׁש, ּולמחר קדׁש, ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹהּיֹום

מנחה אחר אֹותֹו מקּדׁשין התקיןהיּו הּמקּדׁש, ּבית מּׁשחרב . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
מקּבלין ׁשּיהיּו ּדינֹו, ּובית זּכאי ּבן יֹוחנן החדׁשרּבן עדּות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּיֹום ּבסֹוף ׁשלׁשים יֹום עדים ּבאּו ואפּלּו ּכּלֹו, הּיֹום ְְֲִִִֵַַַָָֹֻּכל
יֹום ּומקּדׁשין עדּותם מקּבלין החּמה, לׁשקיעת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָסמּו

ּבלבד. ְְִִַֹׁשלׁשים
.Êּכל עדים ּבאּו ׁשּלא מּפני החדׁש, את ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכׁשּמעּברין

מּוכן למקֹום עֹולין היּו - ׁשלׁשים סעּודהיֹום ּבֹו ועֹוׂשין , ְְְְִִִָָָָֹ
לׁשם עֹולין ואין חדׁש. ראׁש ׁשהּוא ּוׁשלׁשים אחד ְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹּביֹום
לסעּודה עֹולין ואין הּׁשמׁש; עלֹות קדם ּבּנׁשף אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּלילה,
וקטנית, ּדגן ּבפת אּלא לּה עֹולין ואין מעׂשרה; ּפחֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָזֹו
עּבּור ׁשל מצוה סעּודת היא וזֹו הּסעּודה. ּבעת ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָואֹוכלין

מקֹום. ּבכל האמּורה ְֲֶַָָָָֹהחדׁש
.Áהיּו החדׁש, את מקּדׁשין ּדין ּבית ּכׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹונה

מּׂשּואֹות אבוקות]מּׂשיאין ההרים[מדליקים [בלילּבראׁשי ְִִִֵֶַַָָ
ואחד] -שלושים הּכּותים מּׁשּקלקלּו הרחֹוקים; ׁשּידעּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָּכדי

ׁשּיהּו התקינּו - העם להטעֹות ּכדי מּׂשּואֹות מּׂשיאין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהיּו
אינם אּלּו ּוׁשלּוחים לרּבים. ּומֹודיעין יֹוצאין ְְְִִִִִִֵֵַָָׁשלּוחים
מחּללין ׁשאין - ׁשּבת לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמחּללין

ּבלבד לקּדׁשֹו אּלא לקּימֹו, הּׁשּבת שמקדשתאת העדות [על ְְְְְִֶֶַַַַַָָ
.החודש]

.Ëמּפני ניסן, על יֹוצאין: ׁשלּוחין היּו חדׁשים ׁשּׁשה ְְְֳִִִִִִֵַַָָָָעל
ראׁש מּפני אלּול, ועל הּתענית. מּפני אב, ועל ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּפסח.
נֹודע אם - לאלּול ׁשלׁשים ּביֹום מצּפין ׁשּיׁשבּו ּכדי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשנה,
קדׁש הּיֹום אֹותֹו נֹוהגים ׁשלׁשים, יֹום ּדין ּבית ׁשּקּדׁשּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹלהם

נֹוהגים להם, נֹודע לא ואם ויֹוםּבלבד; קדׁש ׁשלׁשים יֹום ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹֹֹ
ועל ּתׁשרי. ׁשלּוחי להם ׁשּיבֹואּו עד קדׁש, ּוׁשלׁשים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאחד
ועל חנּכה. מּפני ּכסלו, ועל הּמֹועדֹות. ּתּקנת מּפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻּתׁשרי,
על יֹוצאין - קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן הּפּורים. מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאדר,

קטן ּפסח מּפני שני]אּיר, -]. ְִִֵֶַָָָ
.Èראׁש ּביֹום אּלא יֹוצאין אין - ּתׁשרי ּוׁשלּוחי ניסן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹׁשלּוחי

ּדין ּבית מּפי ׁשּיׁשמעּו עד הּׁשמׁש, ׁשּתעלה אחר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹחדׁש,
ּכמֹו ועׂשרים, ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף ּדין ּבית קּדׁשּו ואם ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָֻ'מקּדׁש';

מּבערב.ׁשאמרנּו יֹוצאין - 'מקּדׁש' ּדין ּבית מּפי וׁשמעּו , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
אחר מּבערב לצאת להם יׁש - חדׁשים הּׁשּׁשה ׁשאר ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּוׁשלּוחי
אֹותֹו ּדין ּבית קּדׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף הּירח, ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנראה
ּבוּדאי למחר ׁשהרי יצאּו, החדׁש, ונראה הֹואיל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהחדׁש;

ּדין. ּבית אֹותֹו ְְִִֵַמקּדׁשין
.‡Èאת עֹוׂשין היּו מּגיעין, הּׁשלּוחין ׁשהיּו מקֹום ְִִִִֶֶַַָָָָּכל

טֹוב יֹום ּומקֹומֹות[ביום]הּמֹועדֹות ּבּתֹורה; ּכּכתּוב אחד, ְֲֶַַַָָָ
ׁשני עֹוׂשין היּו אליהם, מּגיעין הּׁשלּוחים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרחֹוקים

ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעים ׁשאינם לפי - הּספק מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָימים
הּוא. יֹום זה אי החדׁש, ראׁש ִֵֶֶַֹֹּדין

.·Èהיּו ולא ניסן, ׁשלּוחי אליהן מּגיעין ׁשהיּו מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיׁש
ּפסח ׁשּיעׂשּו היה הּדין ּומן ּתׁשרי; ׁשלּוחי אליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּגיעין

אחד, טֹוב יֹוםיֹום ּבאיזה וידעּו ׁשלּוחין להם הּגיעּו ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
ימים, ׁשני הּסּכֹות חג ׁשל טֹוב יֹום ויעׂשּו חדׁש, ראׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֻנקּבע
ּבּמֹועדֹות, לחלק ׁשּלא ּוכדי ׁשלּוחין. אליהן הּגיעּו לא ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֹׁשהרי
לֹו, מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין מקֹום ׁשּכל חכמים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהתקינּו

ימים ׁשני עצרת.עֹוׂשין ׁשל טֹוב יֹום אפּלּו , ְֲֲִִִֵֶֶֶָ
.‚È- ימים ׁשני ּתׁשרי? לׁשלּוחי ניסן ׁשלּוחי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָוכּמה

ׁשהּוא מּפני ּבתׁשרי, ּבאחד מהּלכין אינם ּתׁשרי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּׁשלּוחי
הּכּפּורים. יֹום ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּבעׂשירי ולא טֹוב, ְְֲִִִִִֵֶַַֹיֹום

.„Èאחד אפּלּו אּלא ׁשנים, להיֹותם צריכין הּׁשלּוחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאין
ּתּגר אפּלּו אּלא ּבלבד, ׁשליח ולא העם[סוחר]נאמן. מּׁשאר ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

את ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבית מּפי ׁשמעּתי 'אני ואמר: לדרּכֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּבא
ּפיו; על הּמֹועדֹות את ּומתּקנין נאמן, - ּפלֹוני' ּביֹום ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָֹהחדׁש
נאמן ּכׁשר אחד ועד הּוא, להּגלֹות העׂשּוי ּדבר זה ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשּדבר

ָָעליו.
.ÂË,עדים ּבאּו ולא ׁשלׁשים יֹום ּכל ׁשּיׁשבּו ּדין ְְְִִִֵֵֶָָָֹֹּבית

ּבּנׁשף השחר]והׁשּכימּו עלות ּכמֹו[קודם החדׁש את ועּברּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹ
עדים ּבאּו ימים חמּׁשה אֹו ארּבעה ואחר זה, ּבפרק ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו
ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ּבזמּנֹו החדׁש את ׁשראּו והעידּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹרחֹוקים

מאּימין - החדׁש ּבסֹוף ּבאּו אימה]ואפּלּו עליהם[מטילין ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹ
עליהם ּומטריחין ּבׁשאלֹות, אֹותם ּומטריפים ּגדֹול ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָאּיּום
ׁשּלא ּדין ּבית ּומׁשּתּדלין ּבעדּותן, ּומדקּדקין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹּבבדיקֹות

'מעּבר' ׁשמֹו ויצא הֹואיל זה, חדׁש .יקּדׁשּו ְְְְְִֶֶַָָָֹֻ
.ÊËוהרי מכּונת, ונמצאת ּבעדּותם העדים עמדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻואם

ּונבֹונים ידּועים אנׁשים נתבלבלו]העדים ונחקרה[ולא , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָ
החדׁש לאֹותֹו ּומֹונין וחֹוזרין אֹותֹו, מקּדׁשין - ּכראּוי ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהעדּות

ּבלילֹו. הּירח ונראה הֹואיל ׁשלׁשים, ְְְְִִִִֵֵַַָָֹמּיֹום
.ÊÈּדין ּבית הצרכּו סיבה]ואם זה[מאיזו חדׁש להּניח ְְְְִִִֵֶֶַַֹֻ

העדים אּלּו ׁשּיבֹואּו קדם ּכׁשהיה עדיםמעּבר, הגיעו [ואח"כ ְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ
ו] משנים לא זאת למרות החודש, את לחסר יש עדותם -שלפי

ויׁש .'לצר החדׁש את 'מעּברין ׁשאמרּו: הּוא וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹמּניחין;
'לעֹולם ואֹומר: זה ּבדבר ׁשחֹולק מי הּגדֹולים החכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמן
מקּדׁשין, - עדים ּובאּו הֹואיל ;לצר החדׁש את מעּברין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹאין

עליהם' מאּימין עדותםואין לדחות כדי אותם מבלבלים [אין ְְְֲִֵֵֶַ
החודש] את .ולעבר

.ÁÈּבׁשאר אּלא זה ּבדבר החכמים מחלקת ׁשאין לי, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹיראה
ׁשּבאּו ותׁשרי ניסן ּבעדי אֹו ותׁשרי, ניסן מן חּוץ ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהחדׁשים,
זמן ועבר ּׁשּנעׂשה, מה נעׂשה ׁשּכבר הרגלים, ׁשעברּו ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחר
ותׁשרי ּבניסן העדים ּבאּו אם אבל הּמֹועדֹות; ּוזמן ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּקרּבנֹות
ּכלל, עליהם מאּימין ואין עדּותם, מקּבלין החדׁש, חצי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹקדם
ּבזמּנֹו ׁשראּוהּו החדׁש על ׁשהעידּו עדים על מאּימין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשאין

לעּברֹו .ּכדי ְְְֵַ
.ËÈעדים על מאּימין עדּותם,[הוכחשה]ׁשּנתקלקלהאבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
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- החדׁש ויתעּבר העדּות ּתתקּים ׁשּלא נֹוטה הּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהרי
עליהם המכחישים]מאּימין העדּות,[על ׁשּתתקּים ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ

העדים את להזים עדים ּבאּו אם וכן ּבזמּנֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויתקּדׁש
מאּימין אּלּו הרי - ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו קדם ּבזמּנֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשראּוהּו
ּבזמּנֹו. החדׁש ויתקּדׁש ההזּמה, ּתתקּים ׁשּלא עד הּמזּמין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹעל

ה'תשע"ב אלול י"ג שישי יום

ד ¤¤ּפרק

ואין‡. חדׁש; ּבּה ׁשּמֹוסיפין הּׁשנה היא מעּברת, ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשנה
- אדרין ׁשני ׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אדר, אּלא לעֹולם ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָמֹוסיפין

ׁשני ואדר ראׁשֹון מּפניאדר זה? חדׁש מֹוסיפין מה ּומּפני . ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
"ׁשמֹור ׁשּנאמר: זמן, ּבאֹותֹו הּפסח ׁשּיהיה ּכדי האביב, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָזמן
ולּולא האביב. ּבזמן זה חדׁש ׁשּיהיה האביב", חדׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
החּמה, ּבימֹות ּפעמים ּבא הּפסח היה - הּזה החדׁש ְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהֹוספת

הּגׁשמים. ּבימֹות ְְִִִַָָּופעמים
ה·. על - הּׁשנה את מעּברין סימנין ׁשלׁשה ועלּתקּופהעל , ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ויֹודעין: מחּׁשבין, ּדין ּבית ּכיצד? האילן. ּפרֹות ועל ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָהאביב,
ניסן ּתקּופת ּתהיה האביב]אם אֹו[- ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה ְְְְִִִִִֶַָָָָָ

אדר ניסן אֹותֹו ויעׂשּו הּׁשנה, אֹותּה מעּברין - זה זמן ְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָאחר
ׁש ּכדי סֹומכיןׁשני, זה סימן ועל האביב; ּבזמן הּפסח ּיהיה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אחר. לסימן חֹוׁשׁשין ואין ְְְְְִִִֵֵַַָּומעּברין,
עדין‚. אּלא האביב, הּגיע לא ׁשעדין ּדין ּבית ראּו אם ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוכן

הּוא מלבוא]אפל ׁשּדרּכם[מתאחר האילן, ּפרֹות צמחּו ולא , ְְְִֵֵֶַָָָָָֹ
ּומעּברין אּלּו, סימנין ׁשני על סֹומכין - הּפסח ּבזמן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹלצמח
ּבניסן, עׂשר לׁשּׁשה קדם ׁשהּתקּופה ּפי על ואף הּׁשנה; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאת
מּמּנּו להקריב מצּוי האביב ׁשּיהיה ּכדי מעּברין, הם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
הּפרֹות ׁשּיהיּו ּוכדי ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה הּתנּופה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעמר

האביב. זמן ּכל ּכדר ְְְִִֶֶַָָָצֹומחין
יהּודה,„. ארץ על - ּבאביב סֹומכין היּו ארצֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹועל

ּבׁשּתי האביב הּגיע ואם הּגליל. ועל הּירּדן, עבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
הּגיע ואם מעּברין; אין - הּגיע לא ּובאחת מאּלּו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹארצֹות
לא עדין אם מעּברין, - ּבׁשּתים הּגיע ולא מהן, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹּבאחת

האילן ּפרֹות ׁשּמעּבריןצמחּו העּקר ׁשהם הּדברים הם ואּלּו . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
חּמה. ׁשני הּׁשנים להיֹות ּכדי ְְְְִִִִֵֵַַָָָּבׁשבילם,

ּבׁשבילם,‰. מעּברין ּדין ּבית ׁשהיּו אחרים ּדברים ׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָויׁש
ואין מתּקנין, ׁשאינן הּדרכים מּפני הן: ואּלּו ;הּצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמּפני

לע יכֹולין בפסח]לֹותהעם עד[לרגל הּׁשנה, את מעּברין - ְְְֲִִֶַַַַָָָָ
ׁשּנהרסּו, הּגׁשרים ּומּפני הּדרכים. ויתּקנּו הּגׁשמים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיפסקּו
מסּכנים אֹו העם, את ּומֹונעין מפסיקין הּנהרֹות ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָונמצאּו
הּגׁשרים. ׁשּיתּקנּו עד הּׁשנה, את מעּברין - ּומתים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעצמן
מקֹום להם ואין ּבּגׁשמים, ׁשאבדּו ּפסחים ּתּנּורי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּומּפני
ׁשּיבנּו עד הּׁשנה, את מעּברין - ּפסחיהם את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָלצלֹות
מּמקֹומם ׁשּנעקרּו יׂשראל ּגלּיֹות ּומּפני וייבׁשּו. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהּתּנּורים

לירושלים] ללכת -[התחילו לירּוׁשלים הּגיעּו לא ועדין ,ֲִִִִִַַַָֹ
להּגיע. ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה, את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעּברין

.Âמּפני ולא הּׁשלג, מּפני לא הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאבל

מּמקֹומם נעקרּו לא ׁשעדין יׂשראל ּגלּיֹות מּפני ולא ,הּצּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּכהנים רב אֹו הּקהל רב ׁשהיּו ּכגֹון - הּטמאה מּפני ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻולא
לּטהר ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָטמאים,
הּׁשנה את עּברּו ואם ּבטמאה; יעׂשה אּלא ּבטהרה, ְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻויעׂשּו

מעּברת. זֹו הרי הּטמאה, ְְְֲִֵֵֶֶַָֻֻמּפני
.Ê,ּכלל ּבׁשבילם הּׁשנה את מעּברין ׁשאין ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש

סעד אֹותם עֹוׂשין סיבתאבל על לציבור הסברה [תוספת ֲִַַָָ
[- ׁשּצריכההעיבור כך]לׁשנה אֹו[בין הּתקּופה מּפני עּבּור ְְְְִִִֵֶַָָָָ

הּגדיים מּפני הן: ואּלּו האילן; ּופרֹות האביב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָמּפני
הּגֹוזלֹות ּומּפני מעט, ׁשהם אֹו נֹולדּו לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּטלאים

ראיה] כעולת להביאן מעּברין[שאפשר אין ּפרחּו. ְְְִֵֶַָֹׁשּלא
לּפ מצּויין והּטלאים הּגדיים ׁשּיהיּו ּכדי אּלּו סחים,ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

העֹוף; ּבקרּבן ׁשּנתחּיב למי אֹו לראּיה מצּויין ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּגֹוזלֹות
לּׁשנה. סעד אֹותם עֹוׂשין ֲִַַַָָָָאבל

.Áצריכה זֹו 'ׁשנה אֹומרין: לּׁשנה? סעד אֹותם עֹוׂשין ְְִִִֵַַַַָָָָָָּכיצד
האילן ּופרֹות האביב מּפני אֹו ׁשּמׁשכה, הּתקּופה מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָעּבּור

רּכים' והּגֹוזלֹות קטּנים ׁשהּגדיים ועֹוד, הּגיעּו; .ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹ
.Ëיאמר ּכיצד? לּה. ּבמזּמנין אּלא הּׁשנה, את מעּברין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאין

'היּו הּסנהדרין: מן ּופלֹוני לפלֹוני הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָֹראׁש
זֹו ׁשנה אם ונדע ונראה ׁשּנחּׁשב ּפלֹוני, למקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמזּמנין
ּבלבד, ׁשּזּמנּו ואֹותן עּבּור'; צריכה אינּה אֹו עּבּור, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻצריכה

אֹותּה ׁשּמעּברין מתחיליןהן אֹותּה? מעּברין ּובכּמה . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
אֹותם. ׁשּסמכּו מּמי ּגדֹולה, סנהדרי מּכלל ּדּינין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבׁשלׁשה
לאו', אם עּבּור צריכה אם נראה ולא נׁשב 'לא ׁשנים: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹאמרּו
אמרּו ּבמעּוטֹו; יחיד ּבטל - ונבּדק' 'נׁשב אֹומר: ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹואחד
עֹוד מֹוסיפין - נׁשב' 'לא אֹומר: ואחד ונראה', 'נׁשב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹׁשנים:

ּבּדבר. ונֹותנין ונֹוׂשאים המזּמנים, מן ְְְְְְִִִִִַַַָָָֻׁשנים
.Èאינּה' אֹומרין: ּוׁשלׁשה עּבּור', 'צריכה אֹומרים: ְְְְְִִִִִֵַָָָֹׁשנים

'צריכה', אֹומרין: ׁשלׁשה ּבמעּוטם; ׁשנים ּבטלּו - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֹצריכה'
מן ׁשנים מֹוסיפין - עּבּור' צריכה 'אינּה אֹומרין: ְְְְִִִִִִִִֵַַָָּוׁשנים
ּגמרּו אם ּבׁשבעה. וגֹומרין ונֹותנין ונֹוׂשאין לּה, ְְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָֻהמזּמנין

נחלקּוּכ ואם ּׁשּגמרּו; ּכמה עֹוׂשין לעּבר, ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּלם
לעּבר ׁשּלא ּבין לעּבר ּבין הרב, אחר הֹולכים -וצרי . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ראׁש ׁשהּוא הּגדֹול ּדין ּבית ראׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּיהיה
זֹו הרי לעּבר, ּבׁשלׁשה ּגמרּו ואם הּׁשבעה; מּכלל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹואחד,
ּובעּבּור ׁשּירצה. אֹו עּמהם, הּנׂשיא ׁשּיהיה והּוא - ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֻמעּברת

הּצד מן מתחילין שבדינים]הּׁשנה, החדׁש,[הקטן ּולקּדּוׁש ; ְְִִִִֶַַַַַָָֹ
הּגדֹול. מן ְִִִַַָמתחילין

.‡È:ּגדֹול ּכהן ולא ,מל לא הּׁשנה לעּבּור מֹוׁשיבין ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאין
ּבׁשבילן נֹוטה ּדעּתֹו ׁשּמא ּומלחמֹותיו, חילֹותיו מּפני - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמל
לא ׁשּמא הּצּנה, מּפני - ּגדֹול וכהן לעּבר; ׁשּלא אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹלעּבר
הּקר ּבימי ּתׁשרי יבֹוא ׁשּלא ּכדי לעּבר, נֹוטה ּדעּתֹו ,ּתהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

טבילֹות. חמׁש הּכּפּורים ּביֹום טֹובל ְְְִִִֵֵַָוהּוא
.·Èּבדר 'נׂשיא', הּנקרא והּוא הּגדֹול, ּדין ּבית ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיה

ירצה אם ּתנאי, על אּלא אֹותּה מעּברין אין - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָרחֹוקה
מעּברת אינּה רצה, לא מעּברת; זֹו הרי ורצה, ּבא .הּנׂשיא. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשהּׁשכינה יהּודה, ּבארץ אּלא הּׁשנה את מעּברין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואין

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



קה ycegd yeciw zekld - lel` b"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

- החדׁש ויתעּבר העדּות ּתתקּים ׁשּלא נֹוטה הּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהרי
עליהם המכחישים]מאּימין העדּות,[על ׁשּתתקּים ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ

העדים את להזים עדים ּבאּו אם וכן ּבזמּנֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויתקּדׁש
מאּימין אּלּו הרי - ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו קדם ּבזמּנֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשראּוהּו
ּבזמּנֹו. החדׁש ויתקּדׁש ההזּמה, ּתתקּים ׁשּלא עד הּמזּמין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹעל

ה'תשע"ב אלול י"ג שישי יום

ד ¤¤ּפרק

ואין‡. חדׁש; ּבּה ׁשּמֹוסיפין הּׁשנה היא מעּברת, ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשנה
- אדרין ׁשני ׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אדר, אּלא לעֹולם ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָמֹוסיפין

ׁשני ואדר ראׁשֹון מּפניאדר זה? חדׁש מֹוסיפין מה ּומּפני . ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
"ׁשמֹור ׁשּנאמר: זמן, ּבאֹותֹו הּפסח ׁשּיהיה ּכדי האביב, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָזמן
ולּולא האביב. ּבזמן זה חדׁש ׁשּיהיה האביב", חדׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
החּמה, ּבימֹות ּפעמים ּבא הּפסח היה - הּזה החדׁש ְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהֹוספת

הּגׁשמים. ּבימֹות ְְִִִַָָּופעמים
ה·. על - הּׁשנה את מעּברין סימנין ׁשלׁשה ועלּתקּופהעל , ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ויֹודעין: מחּׁשבין, ּדין ּבית ּכיצד? האילן. ּפרֹות ועל ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָהאביב,
ניסן ּתקּופת ּתהיה האביב]אם אֹו[- ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה ְְְְִִִִִֶַָָָָָ

אדר ניסן אֹותֹו ויעׂשּו הּׁשנה, אֹותּה מעּברין - זה זמן ְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָאחר
ׁש ּכדי סֹומכיןׁשני, זה סימן ועל האביב; ּבזמן הּפסח ּיהיה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אחר. לסימן חֹוׁשׁשין ואין ְְְְְִִִֵֵַַָּומעּברין,
עדין‚. אּלא האביב, הּגיע לא ׁשעדין ּדין ּבית ראּו אם ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוכן

הּוא מלבוא]אפל ׁשּדרּכם[מתאחר האילן, ּפרֹות צמחּו ולא , ְְְִֵֵֶַָָָָָֹ
ּומעּברין אּלּו, סימנין ׁשני על סֹומכין - הּפסח ּבזמן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹלצמח
ּבניסן, עׂשר לׁשּׁשה קדם ׁשהּתקּופה ּפי על ואף הּׁשנה; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאת
מּמּנּו להקריב מצּוי האביב ׁשּיהיה ּכדי מעּברין, הם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
הּפרֹות ׁשּיהיּו ּוכדי ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה הּתנּופה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעמר

האביב. זמן ּכל ּכדר ְְְִִֶֶַָָָצֹומחין
יהּודה,„. ארץ על - ּבאביב סֹומכין היּו ארצֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹועל

ּבׁשּתי האביב הּגיע ואם הּגליל. ועל הּירּדן, עבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
הּגיע ואם מעּברין; אין - הּגיע לא ּובאחת מאּלּו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹארצֹות
לא עדין אם מעּברין, - ּבׁשּתים הּגיע ולא מהן, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹּבאחת

האילן ּפרֹות ׁשּמעּבריןצמחּו העּקר ׁשהם הּדברים הם ואּלּו . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
חּמה. ׁשני הּׁשנים להיֹות ּכדי ְְְְִִִִֵֵַַָָָּבׁשבילם,

ּבׁשבילם,‰. מעּברין ּדין ּבית ׁשהיּו אחרים ּדברים ׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָויׁש
ואין מתּקנין, ׁשאינן הּדרכים מּפני הן: ואּלּו ;הּצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמּפני

לע יכֹולין בפסח]לֹותהעם עד[לרגל הּׁשנה, את מעּברין - ְְְֲִִֶַַַַָָָָ
ׁשּנהרסּו, הּגׁשרים ּומּפני הּדרכים. ויתּקנּו הּגׁשמים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיפסקּו
מסּכנים אֹו העם, את ּומֹונעין מפסיקין הּנהרֹות ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָונמצאּו
הּגׁשרים. ׁשּיתּקנּו עד הּׁשנה, את מעּברין - ּומתים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעצמן
מקֹום להם ואין ּבּגׁשמים, ׁשאבדּו ּפסחים ּתּנּורי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּומּפני
ׁשּיבנּו עד הּׁשנה, את מעּברין - ּפסחיהם את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָלצלֹות
מּמקֹומם ׁשּנעקרּו יׂשראל ּגלּיֹות ּומּפני וייבׁשּו. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהּתּנּורים

לירושלים] ללכת -[התחילו לירּוׁשלים הּגיעּו לא ועדין ,ֲִִִִִַַַָֹ
להּגיע. ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה, את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעּברין

.Âמּפני ולא הּׁשלג, מּפני לא הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאבל

מּמקֹומם נעקרּו לא ׁשעדין יׂשראל ּגלּיֹות מּפני ולא ,הּצּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּכהנים רב אֹו הּקהל רב ׁשהיּו ּכגֹון - הּטמאה מּפני ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻולא
לּטהר ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָטמאים,
הּׁשנה את עּברּו ואם ּבטמאה; יעׂשה אּלא ּבטהרה, ְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻויעׂשּו

מעּברת. זֹו הרי הּטמאה, ְְְֲִֵֵֶֶַָֻֻמּפני
.Ê,ּכלל ּבׁשבילם הּׁשנה את מעּברין ׁשאין ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש

סעד אֹותם עֹוׂשין סיבתאבל על לציבור הסברה [תוספת ֲִַַָָ
[- ׁשּצריכההעיבור כך]לׁשנה אֹו[בין הּתקּופה מּפני עּבּור ְְְְִִִֵֶַָָָָ

הּגדיים מּפני הן: ואּלּו האילן; ּופרֹות האביב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָמּפני
הּגֹוזלֹות ּומּפני מעט, ׁשהם אֹו נֹולדּו לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּטלאים

ראיה] כעולת להביאן מעּברין[שאפשר אין ּפרחּו. ְְְִֵֶַָֹׁשּלא
לּפ מצּויין והּטלאים הּגדיים ׁשּיהיּו ּכדי אּלּו סחים,ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

העֹוף; ּבקרּבן ׁשּנתחּיב למי אֹו לראּיה מצּויין ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּגֹוזלֹות
לּׁשנה. סעד אֹותם עֹוׂשין ֲִַַַָָָָאבל

.Áצריכה זֹו 'ׁשנה אֹומרין: לּׁשנה? סעד אֹותם עֹוׂשין ְְִִִֵַַַַָָָָָָּכיצד
האילן ּופרֹות האביב מּפני אֹו ׁשּמׁשכה, הּתקּופה מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָעּבּור

רּכים' והּגֹוזלֹות קטּנים ׁשהּגדיים ועֹוד, הּגיעּו; .ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹ
.Ëיאמר ּכיצד? לּה. ּבמזּמנין אּלא הּׁשנה, את מעּברין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאין

'היּו הּסנהדרין: מן ּופלֹוני לפלֹוני הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָֹראׁש
זֹו ׁשנה אם ונדע ונראה ׁשּנחּׁשב ּפלֹוני, למקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמזּמנין
ּבלבד, ׁשּזּמנּו ואֹותן עּבּור'; צריכה אינּה אֹו עּבּור, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻצריכה

אֹותּה ׁשּמעּברין מתחיליןהן אֹותּה? מעּברין ּובכּמה . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
אֹותם. ׁשּסמכּו מּמי ּגדֹולה, סנהדרי מּכלל ּדּינין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבׁשלׁשה
לאו', אם עּבּור צריכה אם נראה ולא נׁשב 'לא ׁשנים: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹאמרּו
אמרּו ּבמעּוטֹו; יחיד ּבטל - ונבּדק' 'נׁשב אֹומר: ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹואחד
עֹוד מֹוסיפין - נׁשב' 'לא אֹומר: ואחד ונראה', 'נׁשב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹׁשנים:

ּבּדבר. ונֹותנין ונֹוׂשאים המזּמנים, מן ְְְְְְִִִִִַַַָָָֻׁשנים
.Èאינּה' אֹומרין: ּוׁשלׁשה עּבּור', 'צריכה אֹומרים: ְְְְְִִִִִֵַָָָֹׁשנים

'צריכה', אֹומרין: ׁשלׁשה ּבמעּוטם; ׁשנים ּבטלּו - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֹצריכה'
מן ׁשנים מֹוסיפין - עּבּור' צריכה 'אינּה אֹומרין: ְְְְִִִִִִִִֵַַָָּוׁשנים
ּגמרּו אם ּבׁשבעה. וגֹומרין ונֹותנין ונֹוׂשאין לּה, ְְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָֻהמזּמנין

נחלקּוּכ ואם ּׁשּגמרּו; ּכמה עֹוׂשין לעּבר, ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּלם
לעּבר ׁשּלא ּבין לעּבר ּבין הרב, אחר הֹולכים -וצרי . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ראׁש ׁשהּוא הּגדֹול ּדין ּבית ראׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּיהיה
זֹו הרי לעּבר, ּבׁשלׁשה ּגמרּו ואם הּׁשבעה; מּכלל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹואחד,
ּובעּבּור ׁשּירצה. אֹו עּמהם, הּנׂשיא ׁשּיהיה והּוא - ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֻמעּברת

הּצד מן מתחילין שבדינים]הּׁשנה, החדׁש,[הקטן ּולקּדּוׁש ; ְְִִִִֶַַַַַָָֹ
הּגדֹול. מן ְִִִַַָמתחילין

.‡È:ּגדֹול ּכהן ולא ,מל לא הּׁשנה לעּבּור מֹוׁשיבין ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאין
ּבׁשבילן נֹוטה ּדעּתֹו ׁשּמא ּומלחמֹותיו, חילֹותיו מּפני - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמל
לא ׁשּמא הּצּנה, מּפני - ּגדֹול וכהן לעּבר; ׁשּלא אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹלעּבר
הּקר ּבימי ּתׁשרי יבֹוא ׁשּלא ּכדי לעּבר, נֹוטה ּדעּתֹו ,ּתהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

טבילֹות. חמׁש הּכּפּורים ּביֹום טֹובל ְְְִִִֵֵַָוהּוא
.·Èּבדר 'נׂשיא', הּנקרא והּוא הּגדֹול, ּדין ּבית ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיה

ירצה אם ּתנאי, על אּלא אֹותּה מעּברין אין - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָרחֹוקה
מעּברת אינּה רצה, לא מעּברת; זֹו הרי ורצה, ּבא .הּנׂשיא. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשהּׁשכינה יהּודה, ּבארץ אּלא הּׁשנה את מעּברין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואין
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ּבּגליל, עּברּוה ואם תדרׁשּו"; "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָּבתֹוכּה,
אינּה ּבּלילה, עּברּוה ואם ּבּיֹום; אּלא מעּברין ואין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻמעּברת.

.מעּברת ְֶֶֻ
.‚È,מעּברת ּתהיה ׁשנה זֹו אי ולידע לחּׁשב ּדין לבית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻיׁש

'ׁשנה אֹומרין אין אבל ׁשנים, ּכּמה אפּלּו ׁשּירצּו, עת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
'ׁשנה ׁשאֹומרין הּוא הּׁשנה ראׁש אחר אּלא מעּברת'; ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּפלֹונית

הּדחק מּפני - זה ודבר מעּברת'. ּבׁשעתזֹו ׁשּלא אבל ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
הּוא ּבאדר אּלא מעּברת, ׁשהיא מֹודיעין אין ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּדחק,
אדר אּלא ניסן אינֹו הּבא וחדׁש מעּברת, זֹו 'ׁשנה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשאֹומרין
- מעּברת' ׁשּתּכנס זֹו 'ׁשנה הּׁשנה, ראׁש לפני אמרּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשני'.

זֹו. ּבאמירה מעּברת ְֲִֵֶֶַָָֻאינּה
.„Èאין - הּׁשנה עדין עּברּו ולא ּבאדר, ׁשלׁשים יֹום ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹהּגיע

חדׁש ראׁש להיֹות ראּוי הּיֹום ׁשאֹותֹו ּכלל; אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹמעּברין
ואם לעּבר. יכֹולים אינם עּברּו, ולא ניסן ּומּׁשּיּכנס ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹניסן,
עדים ּבאּו מעּברת. זֹו הרי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻעּברּוה
את מקּדׁשין אּלּו הרי - הּירח על והעידּו ׁשעּברּוה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחר
ואּלּו ׁשני; אדר חדׁש ראׁש ויהיה ׁשלׁשים, ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֹהחדׁש
מעּברין, היּו לא ׁשּוב - הּׁשנה את ׁשּיעּברּו קדם ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹקּדׁשּוהּו

ּבניסן מעּברין .ׁשאין ְְְִִֵֶַָ
.ÂËלבית רצים ׁשהּכל רעבֹון, ּבׁשנת הּׁשנה את מעּברין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאין

לאּסּור זמן להם להֹוסיף אפׁשר ואי ולחיֹות, לאכל ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹהּגרנֹות
הקרבתהחדׁש עד שהוא חדשה, תבואה אכילת [=איסור ֶָָ

בניסן] בט"ז ההעומר ׁשּיד ּבׁשביעית, מעּברין ואין ּכל. ְְְְִִִִֵֶַַַֹ
הּספיחין[הורסת]ׁשֹולטת מאליהם]על יּמצאּו[הגדלים ולא , ְְְִִִֶֶַַָֹ

הּלחם ּוׁשּתי העמר מהספיחים]לקרּבן היּו[שבאים ּורגילין ; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשביעית. ּבערב ְְְִִֵֶֶַלעּבר

.ÊËּבׁשנת מעּברין 'אין חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה לי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה
הּצר מּפני ּבהם יעּברּו ׁשּלא - ּובׁשביעית' אםרעבֹון אבל ; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

מּפני אֹו הּתקּופה, מּפני להתעּבר ראּויה הּׁשנה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָהיתה
זמן. ּבכל לעֹולם מעּברין - האילן ּופרֹות ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהאביב

.ÊÈלכל אּגרֹות ּכֹותבין הּׁשנה, את ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכׁשּמעּברין
מה ּומּפני ׁשעּברּוה, אֹותם ּומֹודיעים הרחֹוקים, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָהּמקֹומֹות

לׁשֹון ועל בשם]עּברּוה; להם:[- ואֹומר נכּתבֹות, הּנׂשיא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
רצּו - 'וכ ּכ זֹו ׁשנה על והֹוספנּו וחברי, אני ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ'ׁשהסּכמּתי
העּבּור ׁשחדׁש יֹום, ׁשלׁשים רצּו יֹום, ועׂשרים ְְְְִִִִֶֶֶָָָֹֹּתׁשעה
הרחֹוקים לאנׁשים חסר, אֹו מלא להֹוסיפֹו ּדין לבית ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָהרׁשּות
אם עֹוׂשים, הם הראּיה לפי - הם אבל אֹותם; ְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָׁשּמֹודיעין

חסר. אם ִֵֵָָמלא
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ועּבּור‡. הראּיה, על החדׁש ראׁש מּקביעת ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּכל
אּלא אֹותֹו עֹוׂשין אין - הּצר מּפני אֹו הּזמן מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשנה

הּסמּוכים ּדין ּבית אֹו יׂשראל, ׁשּבארץ ׁשּבארץסנהדרין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
לה ׁשּנתנּו למׁשהיׂשראל נאמר ׁשּכ רׁשּות; הּסנהדרין ן ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הּׁשמּועה ּומּפי חדׁשים"; ראׁש לכם הּזה "החדׁש ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹואהרן:
הּדבר: ּפרּוׁש הּוא ׁשּכ רּבנּו, מּמׁשה מאיׁש איׁש ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלמדּו
אחריהן העֹומד ּולכל "לכם", מסּורה ּתהיה זֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָעדּות
אין יׂשראל, ּבארץ סנהדרין ׁשם ׁשאין ּבזמן אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמקֹומן.
ׁשאנּו זה ּבחׁשּבֹון אּלא ׁשנים, מעּברין ואין חדׁשים ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָָקֹובעין

הּיֹום. ּבֹו ְְִַַמחּׁשבין
ׁשּיׁש·. ׁשּבזמן - הּוא מּסיני למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר

סנהדרין, ׁשם ׁשאין ּובזמן הראּיה; על קֹובעין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָסנהדרין,
הּיֹום ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו זה חׁשּבֹון על נזקקיןקֹובעין ואין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

זה ּבחׁשּבֹון ּבֹו ׁשּקֹובעין יֹום ׁשּיהיה ּפעמים אּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָלראּיה,
וזה ּביֹום. אחריו אֹו ּביֹום, לֹו קדם אֹו הראּיה, יֹום ְְְְֲִֶֶַָָָֹהּוא

ּפלא - ּביֹום לראּיה קדם ׁשהן[נדיר]ׁשּיהיה ּובארצֹות הּוא, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
יׂשראל. ארץ ְְֲִֵֶֶַַָלמערב

מּסֹוף‚. זה? ּבחׁשּבֹון לחּׁשב יׂשראל ּכל התחילּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי
ׁשם נׁשאר ולא יׂשראל, ארץ ׁשחרבה ּבעת ּתלמּוד, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחכמי
חכמי ּבימי וכן מׁשנה, חכמי ּבימי אבל קבּוע; ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָּבית

ורבא אּביי ימי עד היּוּתלמּוד יׂשראל ארץ קביעת על - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ְִסֹומכין.

סנהדר„. היּוּכׁשהיתה - הראּיה על קֹובעין והן קּימת, ין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשלּוחי אליהן ׁשּמּגיעין הּמקֹומֹות וכל יׂשראל ארץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבני
הּמקֹומֹות ּוׁשאר ּבלבד; אחד יֹום טֹובים ימים עֹוׂשין ְְְְִִִִִֵֶַַָָָּתׁשרי,
ׁשני עֹוׂשין היּו אליהן, מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהרחֹוקֹות
ארץ ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי מּספק, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹימים

החדׁש את .יׂשראל ְִֵֶֶַָֹ
יׂשראל‰. ארץ ׁשל ּדין ּובית סנהדרין, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבּזמן

הּמקֹומֹות ּבכל ׁשּיהיּו הּדין מן היה זה, חׁשּבֹון על ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָקֹובעין
ׁשּבחּוצה הרחֹוקֹות הּמקֹומֹות אפּלּו אחד, טֹוב יֹום ְְְֲִִֶֶַָָָעֹוׂשין
אחד חׁשּבֹון על ׁשהּכל - יׂשראל ארץ ּבני ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלארץ,

אבל וקֹובעין; ּבמנהגסֹומכין ׁשּיּזהרּו היא, חכמים ּתּקנת ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַָָָָ
ׁשּבידיהם. ֲִֵֵֶֶֶאבֹותיהם

.Âאליו מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי היּו ׁשּלא מקֹום ּכל ,ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלפיכ
הּזה, ּבּזמן ואפּלּו ימים, ׁשני יעׂשּו יֹוצאין, הּׁשלּוחין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָּכׁשהיּו
על קֹובעין יׂשראל ארץ ׁשּבני ּבזמן עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו
אחד יֹום עֹוׂשין הּזה, ּבּזמן יׂשראל ארץ ּובני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהראּיה;
ׁשני טֹוב יֹום נמצא ימים. ׁשני עׂשּו לא ׁשּמעֹולם ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכמנהגן,
ּדבר ׁשּתּקנּו סֹופרים מּדברי הּזה, ּבּזמן ּבּגלּיֹות עֹוׂשין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאנּו

.זה ֶ
.Ê,הראּיה על קֹובעין ׁשהיּו ּבזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹיֹום

טֹובים ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין יׂשראל ארץ ּבני רב ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹהיּו
את ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹמּספק,

טֹוב ּביֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ׁשאין .החדׁש, ְְְִִֵֶֶַַֹ
.Áאפ אּלא עֹוד, ּביתולא מקֹום ׁשהּוא עצמּה ּבירּוׁשלים ּלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשני הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב יֹום עֹוׂשין היּו רּבֹות ּפעמים ְְִִִֵֶַַָָָָֹּדין,
נֹוהגין ׁשלׁשים, יֹום ּכל עדים ּבאּו לא ׁשאם טֹובים, ְֲִִִִִִֵֶָָָֹֹימים

קדׁש ּולמחר קדׁש לעדים ׁשּמצּפין הּיֹום ּבאֹותֹו והֹואילהיּו ; ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
התקינּו הראּיה, ּבזמן ואפּלּו ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָוהיּו
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ימים, ׁשני ּתמיד אֹותֹו יׂשראל ארץ ּבני אפּלּו עֹוׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשּיהיּו
יֹום ׁשאפּלּו למדּת, הּנה החׁשּבֹון. על ׁשּקֹובעין הּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבּזמן
סֹופרים. מּדברי הּזה, ּבּזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹטֹוב

.Ëאם ּכיצד? הּמקֹום. ּבקריבת ּתלּויה אחד יֹום עׂשּית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאין
ּפחֹות, אֹו ימים חמּׁשה מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו מקֹום ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָיהיה
ׁשאנׁשי אֹומרין אין - ׁשלּוחין להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבוּדאי
ׁשהיּו לנּו יאמר ׁשּמי אחד; טֹוב יֹום עֹוׂשין זה ִִֶֶֶֶַָָָָֹמקֹום
יֹוצאין הּׁשלּוחין היּו לא ׁשּמא זה? למקֹום יֹוצאין ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹהּׁשלּוחין
לקּבע ׁשחזרּו ואחר יׂשראל, ׁשם היּו ׁשּלא מּפני זה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלמקֹום
ׁשני לעׂשֹות חּיבין ׁשהן יׂשראלים ׁשם יׁשבּו החׁשּבֹון, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

חרּום ׁשהיה מּפני אֹו ּבין[סכנה]ימים; ׁשהיה ּכדר ,ּבּדר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
הּגֹוים ׁשהיּו מּפני אֹו מׁשנה; חכמי ּבימי וגליל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָיהּודה

ּביניהם. לעבר הּׁשלּוחין את ְְֲִִֵֵֶֶַַֹמֹונעין
.Èּבני ּכל היּו הּמקֹום, ּבקריבת ּתלּוי הּדבר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָואּלּו

ׁשלּוחי להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשהרי אחד, יֹום עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרים
אּלא אׁשקלֹון ּדר על ּומצרים ירּוׁשלים ּבין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתׁשרי,

סּוריא רב וכן ּפחֹות; אֹו ימים ׁשמֹונה למדּת,מהל הא . ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹ
קרֹוב. הּמקֹום ּבהיֹות ּתלּוי הּדבר ְִֵֶַַָָָָָׁשאין

.‡Èׁשּיׁש מקֹום ּכל הּוא: ּכ זֹו, ּדר על זה ּדבר עּקר ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנמצא
- ּגמּורים ימים עׂשרה על יתר מהל ירּוׁשלים ּובין ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּבינֹו
ּכל ׁשלּוחי ׁשאין מּקדם; ּכמנהגם לעֹולם, ימים ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹעֹוׂשין
ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו למקֹום אּלא מּגיעין, ותׁשרי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשרי
ּובין ׁשּבינֹו מקֹום וכל ּפחֹות. אֹו ימים עׂשרה ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָמהל

ּפחֹות אֹו ּבׁשוה ימים עׂשרה מהל ׁשהיּוירּוׁשלים ׁשאפׁשר , ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מארץ הּמקֹום אֹותֹו אם רֹואים: - אליו מּגיעין ְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשלּוחין
ּכגֹון ׁשני, ּבכּבּוׁש הראּיה ּבׁשעת יׂשראל ּבּה ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיׂשראל
עֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ּוטבריה ונב ויבנה ולד ּוׁשפרעם ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאּוׁשא
צֹור ּכגֹון מּסּוריא, הּמקֹום אֹותֹו ואם ּבלבד. אחד ְְְְִִִֶַַָָָיֹום
ּכגֹון לארץ, מחּוצה אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ואׁשקלֹון ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָודּמׂשק
אבֹותיהן ּכמנהג עֹוׂשין - ּבהן וכּיֹוצא ּומֹואב ועּמֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצרים
ׁשני ימים, ׁשני ואם אחד; יֹום אחד, יֹום אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּבידיהן:

ִָימים.
.·È,מעׂשרה ּפחֹות אֹו עׂשרה ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָמקֹום

עיר ׁשהיא אֹו מנהג, להם ואין לארץ חּוצה אֹו סּוריא ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָוהּוא
ּבֹו ׁשּׁשכנּו מקֹום אֹו יׂשראל, ארץ ּבמדּבר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתחּדׁשה
יֹום וכל העֹולם. רב ּכמנהג ימים ׁשני עֹוׂשין - עּתה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹיׂשראל

מּדב ׁשני ראׁשטֹוב ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ואפּלּו - סֹופרים רי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַֹ
הּזה ּבּזמן אֹותֹו עֹוׂשין ׁשהּכל .הּׁשנה, ְִֶֶַַַַַָָֹ

.‚È,ּבעירֹו ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
לא - ּפלֹוני ּביֹום טֹוב ויֹום ּפלֹוני, יֹום חדׁש ׁשראׁש ְְְְְְִִִֶֶֹֹֹואֹומרין
ׁשאין סֹומכין, אנּו עליו ולא קֹובעין אנּו ׁשּלנּו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹּבחׁשּבֹון

לארץ ּבחּוצה חדׁשים וקֹובעין ׁשנים אנּומעּברין ואין ; ְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָ
וזה ּוקביעתם. יׂשראל ארץ ּבני חׁשּבֹון על אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָסֹומכין,
ׁשעל יֹודעין ׁשאנּו ּכיון ּבלבד: הּדבר לגּלֹות מחּׁשבין, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאנּו
ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום לידע מחּׁשבין אנּו סֹומכין, הם זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָחׁשּבֹון
יׂשראל ארץ ּבני ּובקביעת הּוא; יֹום איזה יׂשראל ארץ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבני
חׁשּבֹון מּפני לא טֹוב, יֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֹֹֹאֹותֹו

מחּׁשבין. ְְִֶַָׁשאנּו

�
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ה'תשע"ב אלול ח' ראשון יום

.‚È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ג ּבּקדׁשיםהּמצוה מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֳִִִֶַַַַַַָָָָָֻ

(miycw zndaa yexgl :oebk)תעבד "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְֲִֶַַָֹֹוהּוא
"ׁשֹור hi)ּבבכר ,eh mixac)ֿמן קדׁשים ׁשאר ולמדנּו , ְְְְִִִֶַָָָָֹ

ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר ּבעבֹודה. אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֻהּבכֹור
מּכֹות לֹוקה.(k`:)מּסכת ― מןֿהּקדׁשים ּבאחד ׁשהעֹובד , ְֳִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ה'תשע"ב אלול ט' שני יום

.„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו צמר(fefbl)האזהרה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

"צאנ ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא eh,הּקדׁשים mixac) ְְְְֳִֶַָָָֹֹֹ
(hiאסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו מןֿהּבכֹור קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֻ

האּלה הּמצות ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבעבֹודה
ּדבר הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ועבֹודה, ּגּזה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:

(xzeia dphw zenk).לֹוקה ― ֳִִֶַָמןֿהּקדׁשים

ה'תשע"ב אלול י' שלישי יום

.‰� ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוןֿשלישיח'ֿי'אלול

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� „"È˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הנ"ה הּפסחהּמצוה ּכבׂש לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ

קהל ּכל אתֹו "וׁשחטּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ְְְְְְְֲִִֶַַָָָֹֹּביֹום
הערּבים" ּבין e)עדתֿיׂשראל ,ai zeny)על וכלֿהעֹובר . ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

חּיב זה הרי ― ּבמזיד ּבזמּנֹו מּלהקריבֹו ונמנע זֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָמצוה
ּבגמרא נתּבאר ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ׁשהּוא ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּכרת,

אתֿ(v`:)ּפסחים ודֹוחה לּנׁשים חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְִִִֶֶֶֶַַָָָ
להיֹות ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָהּׁשּבת.
ּבֹו הּתֹורה ּומאמר מּיׂשראל. ואיׁש ּכלֿאיׁש ּכמֹו ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָּבּׁשּבת,
ּובדר טהֹור אׁשרֿהּוא "והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, ְְְְֲִֵֶֶֶָָָָהּוא

ונכרתה" הּפסח לעׂשֹות וחדל bi)לאֿהיה ,h xacna). ְְְְֲִֶַַַַָָָָֹ
ּכרתֹות מּסכת `)ּובריׁש dpyn ` wxt)את מנּו ּכאׁשר , ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָ

מצות ּכּלן והן ― ּכרת חּיב עליהן ׁשהעֹובר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻהּמצות
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ימים, ׁשני ּתמיד אֹותֹו יׂשראל ארץ ּבני אפּלּו עֹוׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשּיהיּו
יֹום ׁשאפּלּו למדּת, הּנה החׁשּבֹון. על ׁשּקֹובעין הּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבּזמן
סֹופרים. מּדברי הּזה, ּבּזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹטֹוב

.Ëאם ּכיצד? הּמקֹום. ּבקריבת ּתלּויה אחד יֹום עׂשּית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאין
ּפחֹות, אֹו ימים חמּׁשה מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו מקֹום ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָיהיה
ׁשאנׁשי אֹומרין אין - ׁשלּוחין להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבוּדאי
ׁשהיּו לנּו יאמר ׁשּמי אחד; טֹוב יֹום עֹוׂשין זה ִִֶֶֶֶַָָָָֹמקֹום
יֹוצאין הּׁשלּוחין היּו לא ׁשּמא זה? למקֹום יֹוצאין ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹהּׁשלּוחין
לקּבע ׁשחזרּו ואחר יׂשראל, ׁשם היּו ׁשּלא מּפני זה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלמקֹום
ׁשני לעׂשֹות חּיבין ׁשהן יׂשראלים ׁשם יׁשבּו החׁשּבֹון, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

חרּום ׁשהיה מּפני אֹו ּבין[סכנה]ימים; ׁשהיה ּכדר ,ּבּדר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
הּגֹוים ׁשהיּו מּפני אֹו מׁשנה; חכמי ּבימי וגליל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָיהּודה

ּביניהם. לעבר הּׁשלּוחין את ְְֲִִֵֵֶֶַַֹמֹונעין
.Èּבני ּכל היּו הּמקֹום, ּבקריבת ּתלּוי הּדבר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָואּלּו

ׁשלּוחי להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשהרי אחד, יֹום עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרים
אּלא אׁשקלֹון ּדר על ּומצרים ירּוׁשלים ּבין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתׁשרי,

סּוריא רב וכן ּפחֹות; אֹו ימים ׁשמֹונה למדּת,מהל הא . ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹ
קרֹוב. הּמקֹום ּבהיֹות ּתלּוי הּדבר ְִֵֶַַָָָָָׁשאין

.‡Èׁשּיׁש מקֹום ּכל הּוא: ּכ זֹו, ּדר על זה ּדבר עּקר ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנמצא
- ּגמּורים ימים עׂשרה על יתר מהל ירּוׁשלים ּובין ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּבינֹו
ּכל ׁשלּוחי ׁשאין מּקדם; ּכמנהגם לעֹולם, ימים ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹעֹוׂשין
ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו למקֹום אּלא מּגיעין, ותׁשרי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשרי
ּובין ׁשּבינֹו מקֹום וכל ּפחֹות. אֹו ימים עׂשרה ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָמהל

ּפחֹות אֹו ּבׁשוה ימים עׂשרה מהל ׁשהיּוירּוׁשלים ׁשאפׁשר , ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מארץ הּמקֹום אֹותֹו אם רֹואים: - אליו מּגיעין ְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשלּוחין
ּכגֹון ׁשני, ּבכּבּוׁש הראּיה ּבׁשעת יׂשראל ּבּה ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיׂשראל
עֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ּוטבריה ונב ויבנה ולד ּוׁשפרעם ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאּוׁשא
צֹור ּכגֹון מּסּוריא, הּמקֹום אֹותֹו ואם ּבלבד. אחד ְְְְִִִֶַַָָָיֹום
ּכגֹון לארץ, מחּוצה אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ואׁשקלֹון ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָודּמׂשק
אבֹותיהן ּכמנהג עֹוׂשין - ּבהן וכּיֹוצא ּומֹואב ועּמֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצרים
ׁשני ימים, ׁשני ואם אחד; יֹום אחד, יֹום אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּבידיהן:

ִָימים.
.·È,מעׂשרה ּפחֹות אֹו עׂשרה ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָמקֹום

עיר ׁשהיא אֹו מנהג, להם ואין לארץ חּוצה אֹו סּוריא ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָוהּוא
ּבֹו ׁשּׁשכנּו מקֹום אֹו יׂשראל, ארץ ּבמדּבר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתחּדׁשה
יֹום וכל העֹולם. רב ּכמנהג ימים ׁשני עֹוׂשין - עּתה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹיׂשראל

מּדב ׁשני ראׁשטֹוב ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ואפּלּו - סֹופרים רי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַֹ
הּזה ּבּזמן אֹותֹו עֹוׂשין ׁשהּכל .הּׁשנה, ְִֶֶַַַַַָָֹ

.‚È,ּבעירֹו ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
לא - ּפלֹוני ּביֹום טֹוב ויֹום ּפלֹוני, יֹום חדׁש ׁשראׁש ְְְְְְִִִֶֶֹֹֹואֹומרין
ׁשאין סֹומכין, אנּו עליו ולא קֹובעין אנּו ׁשּלנּו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹּבחׁשּבֹון

לארץ ּבחּוצה חדׁשים וקֹובעין ׁשנים אנּומעּברין ואין ; ְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָ
וזה ּוקביעתם. יׂשראל ארץ ּבני חׁשּבֹון על אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָסֹומכין,
ׁשעל יֹודעין ׁשאנּו ּכיון ּבלבד: הּדבר לגּלֹות מחּׁשבין, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאנּו
ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום לידע מחּׁשבין אנּו סֹומכין, הם זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָחׁשּבֹון
יׂשראל ארץ ּבני ּובקביעת הּוא; יֹום איזה יׂשראל ארץ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבני
חׁשּבֹון מּפני לא טֹוב, יֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֹֹֹאֹותֹו

מחּׁשבין. ְְִֶַָׁשאנּו

�
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ה'תשע"ב אלול ח' ראשון יום

.‚È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ג ּבּקדׁשיםהּמצוה מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֳִִִֶַַַַַַָָָָָֻ

(miycw zndaa yexgl :oebk)תעבד "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְֲִֶַַָֹֹוהּוא
"ׁשֹור hi)ּבבכר ,eh mixac)ֿמן קדׁשים ׁשאר ולמדנּו , ְְְְִִִֶַָָָָֹ

ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר ּבעבֹודה. אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֻהּבכֹור
מּכֹות לֹוקה.(k`:)מּסכת ― מןֿהּקדׁשים ּבאחד ׁשהעֹובד , ְֳִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ה'תשע"ב אלול ט' שני יום

.„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו צמר(fefbl)האזהרה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

"צאנ ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא eh,הּקדׁשים mixac) ְְְְֳִֶַָָָֹֹֹ
(hiאסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו מןֿהּבכֹור קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֻ

האּלה הּמצות ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבעבֹודה
ּדבר הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ועבֹודה, ּגּזה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:

(xzeia dphw zenk).לֹוקה ― ֳִִֶַָמןֿהּקדׁשים

ה'תשע"ב אלול י' שלישי יום

.‰� ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוןֿשלישיח'ֿי'אלול

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� „"È˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הנ"ה הּפסחהּמצוה ּכבׂש לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ

קהל ּכל אתֹו "וׁשחטּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ְְְְְְְֲִִֶַַָָָֹֹּביֹום
הערּבים" ּבין e)עדתֿיׂשראל ,ai zeny)על וכלֿהעֹובר . ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

חּיב זה הרי ― ּבמזיד ּבזמּנֹו מּלהקריבֹו ונמנע זֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָמצוה
ּבגמרא נתּבאר ׁשּכבר לפי אּׁשה. אֹו איׁש ׁשהּוא ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּכרת,

אתֿ(v`:)ּפסחים ודֹוחה לּנׁשים חֹובה ראׁשֹון ׁשּפסח , ְְִִִֶֶֶֶַַָָָ
להיֹות ׁשחל עׂשר ּבארּבעה הקרבתֹו ּכלֹומר, ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָהּׁשּבת.
ּבֹו הּתֹורה ּומאמר מּיׂשראל. ואיׁש ּכלֿאיׁש ּכמֹו ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָּבּׁשּבת,
ּובדר טהֹור אׁשרֿהּוא "והאיׁש אמרֹו: והּוא ּכרת, ְְְְֲִֵֶֶֶָָָָהּוא

ונכרתה" הּפסח לעׂשֹות וחדל bi)לאֿהיה ,h xacna). ְְְְֲִֶַַַַָָָָֹ
ּכרתֹות מּסכת `)ּובריׁש dpyn ` wxt)את מנּו ּכאׁשר , ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָ

מצות ּכּלן והן ― ּכרת חּיב עליהן ׁשהעֹובר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻהּמצות
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עׂשה". ּבמצות והּמילה "והּפסח אמרּו: ― ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹלאֿתעׂשה
זֹו הקּדמה הקּדמנּו millkd)ּוכבר seqay "dncwd"a)ּוכבר . ְְְְְִַַָָָָ

ּפסחים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו

― הקט"ו ּכבׂשהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּדםֿ עלֿחמץ "לאֿתזּבח אמרֹו: והּוא החמץ על ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּפסח

gi)זבחי" ,bk zeny)עצמֹו זה ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ּוכבר , ְְְְְִִִִֶֶַַָָ
("igaf mc ung lr וכּו'(".. לאֿתׁשחט :(dk ,cl my):וענינֹו , ְְְְִִַָֹ

ּברׁשּותֹו יהא לא הערּבים, ּבין והּוא הּפסח, ׁשחיטת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשּמזמן
ּברׁשּות ולא הּזֹורק ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות לא ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹֹחמץ,

חבּורה מּבני אחד ּברׁשּות ולא eidהּמקטיר "gqt"d lr) ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹ
(cg` oaxw lr mitzzyn dnk ;"zexeag" mipnpוכלֿאחד ;ְֶָָ

לֹוקה. ― העת ּבאֹותּה חמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָמאּלּו
my)ּובּמכלּתא mihtyn zyxt)ּֿדם עלֿחמץ "לאֿתׁשחט : ְְְִִֵַַַַָָֹ

ּוכבר קּים. החמץ ועדין הּפסח ּתׁשחט לא ― ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹזבחי"
מפסחים ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(bq.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― הקט"ז אמּוריהּמצוה מּלהׁשאיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא נֹותר, ויעׂשּו ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפסח

עדּֿבקר" חלבֿחּגי gi)"ולאֿילין ,bk my)הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
(my mihtyn zyxt)על ללּמד הּכתּוב ּבא "לאֿילין" :ְִֵַַַָָָֹ

הרצּפה ּגּבי על ּבלינה נפסלים ׁשהם `mהחלבים hrnl) ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
(dxhwd `ll mb gafnd lr eplזה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר .ְְְְִִֶַַָָָ

הּפסח" חג זבח לּבקר "ולאֿילין אמרֹו: והּוא אחר, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּבלׁשֹון
(dk ,cl my).

ה'תשע"ב אלול י"א רביעי יום

.Á� .Â� .Ê� ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הנ"ז ּפסחהּמצוה ׁשחיטת על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָ

`xii)ׁשני c"ia)אמרֹו והּוא ראׁשֹון, ּפסח מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָ
הערּבים ּבין יֹום עׂשר ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹיתעּלה:

אתֹו" i`)יעׂשּו ,h xacna)ׁשּיקׁשה לּמקׁשה ראּוי ּכאן ּגם . ְְֲֶֶֶַַַַַָָֹ
סֹותר וזה ׁשני ּפסח ּתמנה מּדּוע לי: ויאמר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבדברי
הּמצוה ׁשהלכֹות ,ּבאמר הּׁשביעי ּבּכלל ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָמהּֿׁשהקּדמּת
ׁשּכבר זֹו, קׁשיא הּמקׁשה ידע עצמן? ּבפני נמנֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻאינן
הראׁשֹון ּדיני המׁש הּוא אם ׁשני, ּבפסח חכמים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָנחלקּו
ּצּוּוי ׁשהּוא ההלכה, ּופסק ּבעצמֹו. מיחד צּוּוי ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֻאֹו
עצמֹו. ּבפני למנֹותֹו ראּוי ּולפיכ ― ּבעצמֹו ְְְְְְְִִִֵַַָָָֻמיחד

ּפסחים וחּיב(bv.)ּובגמרא הראׁשֹון על ּכרת "חּיב אמרּו: ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָ
ע ּכרת חּיב אֹומר: נתן רּבי רּבי; ּדברי ― הּׁשני על לּכרת ְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ
אף אֹומר: ּבןֿעקביא חנניה רּבי הּׁשני; על ּופטּור ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהראׁשֹון
ׁשני". עׂשה לא אּלאֿאםּֿכן ּכרת חּיב אינֹו הראׁשֹון ִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹעל
רּבי מּפלּגי? קא "ּבמאי ואמר: הּתלמּוד ׁשאל ְְְְִִִַַַַַַַַַָָָָאחרּֿכ
ׁשני סבר: נתן ורּבי הּוא, עצמֹו ּבפני רגל ׁשני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָסבר:
עליו. מהּֿׁשרמזנּו נתּבאר הּנה הּוא". לראׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּתׁשלּומין
הקריב לא ּכלֹומר ― ּובזה ּבזה הזיד הלּכ" נאמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוׁשם
ׁשגג חּיב; הּכל ּדברי ― ּבזדֹון ׁשני ּפסח ולא ראׁשֹון ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּפסח
ּבּׁשני וׁשגג ּבראׁשֹון הזיד ּפטּור; הּכל ּדברי ― ּובזה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבזה

ּפטּור". ּבןֿעקביא חנניה ּולרּבי חּיב, נתן ורּבי לרּבי ―ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָ
חּיב הּוא ― ּבּׁשני והקריב ּבראׁשֹון הזיד אם ּכן ּגם ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָוכ
לראׁשֹון; ּתׁשלּומין הּׁשני אצלֹו ׁשאין לפי רּבי, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָלדעת
ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ּכרּבי. ּבכלֿזה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָוההלכה

ׁשם ׁשּנתּבאר v`:)לפי migqt)ּוכבר רׁשּות. ּבּׁשני ׁשאּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּפסחים ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני ּגם .(av.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָ

― הנ"ו הּפסחהּמצוה ּכבׂש לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָ
צלי, ׁשּיהא והם: הּנזּכרים, ּתנאיו ּכפי ּבניסן ט"ו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבליל
אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה עם וׁשּיאכל אחד, ּבבית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשּיאכל
ּומּצֹות צליֿאׁש הּזה ּבּלילה אתֿהּבׂשר "ואכלּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתעּלה:

יאכלהּו" g)עלֿמררים ,ai zeny)מקׁשה עלי יקׁשה ואּולי . ְְְְְִֶֶַַַַַָֹֹֻ
ּכמצוה ּומרֹור ּומּצה ּפסח אכילת מֹונה אּתה מּדּוע ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹויאמר:
מּצה ׁשאכילת מאחר ּכׁשלׁש, אֹותן מֹונה ואינ ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאחת,
אז מצוה? הּפסח ּבׂשר ואכילת מצוה מרֹור ואכילת ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָמצוה
נכֹון הריהּו ― עצמּה ּבפני מצוה מּצה ׁשאכילת זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאמר:

ׁשּנבאר gpw)ּכמֹו dyr zevn)ּבׂשר ׁשאכילת נכֹון וכן ; ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָ
טפל הּוא הרי הּמרֹור אבל ׁשהזּכרנּו; ּכמֹו מצוה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּפסח
הראיה עצמּה. ּבפני מצוה למנֹותֹו ואין הּפסח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלאכילת
מרֹור ׁשּיׁש ּבין הּמצוה, לקּיּום נאכל הּפסח ׁשּבׂשר :ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלכ
ּבׂשר עם אּלא נאכל אינֹו הּמרֹור אבל מרֹור; ׁשאין ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּובין

ּומרריםהּפ "עלֿמּצֹות יתעּלה: אֹומר הּוא ׁשּכן סח, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַֹ
i`)יאכלהּו" ,h xacna)לא ― ּבׂשר ּבלי מרֹור אכל ואּלּו . ְְְִִַָָָָֹֹֻ

היא אחת, מצוה ׁשּקּים נאמר ולא ּבהחלט, ּכלּום ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹעׂשה
הּמכלּתא ּולׁשֹון מרֹור. a`)אכילת zyxt)צליֿאׁש" : ְְְְֲִִִֵַַָָ

ּפסח ׁשּמצות הּכתּוב, מּגיד ― יאכלהּו" עלֿמררים ְְְִִִֶֶַַַַַַָֹֹֻּומּצֹות
וׁשם ּכללּותם. היא ׁשהּמצוה ּכלֹומר: ּומרֹור. מּצה ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָצלי,
הם ּומרֹור מּצה להם אין ׁשאם אֹומר, אּתה "מּנין ֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָנאמר:
ּכלֹומר יאכלהּו", לֹומר ּתלמּוד ּבּפסח? חֹובתם ידי ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹֻיֹוצאין
הם ּומרֹור מּצה להם אין ׁשאם ּכׁשם "יכֹול לבּדֹו. ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּבׂשר
יֹוצאין ּפסח, להם אין אם ּכ ּבּפסח, חֹובתן ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹוצאין
והּפסח הֹואיל דן: אּתה הרי ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָידי
אין ׁשאם למדּת אם עׂשה, מצות ּומרֹור ּומּצה עׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמצות
אין אם ּכ ּבּפסח, חֹובתם ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלהם
לֹומר: ּתלמּוד ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ידי יֹוצאין ּפסח ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָלהם
הּפסח אמרּו: מּכאן ― "יאכלהּו נאמר: וׁשם ְְְְֱִֶֶַַַָָָֹֹֻֻיאכלהּו".

ׂשבע אכילת driayנאכל ickl witqn epi` m`e ,epnn rayiy) ֱֲִֶַַָֹ
(dbibgd xyan df iptl lk`iנאכלים ּומרֹור מּצה ואין ,ְֱִֵֶַָָָ

ׂשבע", lrאכילת zeidl jixv gqtd xya lr `weec recne) ֲִַַֹ
(Ð raeyd:ׁשאמר ּכמֹו הּבׂשר, אכילת הּמצוה ׁשעּקר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָלפי

ּבׂשר מּטפלי והּמרֹור הּזה"; ּבּלילה אתֿהּבׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ"ואכלּו
ׁשהבינן למי אּלּו מאמרֹות ׁשּמתּבאר ּכמֹו וחֹובֹותיו, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּפסח
והּוא הּתלמּוד, ׁשאמר היסֹוד הּוא ּבזה הּברּורה ְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָוהראיה

kw.)אמרם migqt)ֿׁשּמן לפי ּדרּבנן", הּזה ּבּזמן "מרֹור : ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
ּבׂשר עם נאכל אּלא עצמֹו ּבפני לאכלֹו חֹובה אין ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּתֹורה
הּמצוה, מּטפלי ׁשהּוא ּומפרׁשת, ּברּורה ראיה וזֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּפסח.
זֹו מצוה ּדיני וגם עצמּה. ּבפני מצוה ׁשאכילתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלא

ּפסחים. ּבמּסכת ְְְִִֶֶַָָֹמבארים
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ה ―הּמצוה ׁשנינ"ח ּפסח ּבׂשר לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
על ּגם יתעּלה אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה על ּבאּיר ט"ו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבליל

יאכלהּו" ּומררים "עלֿמּצֹות זֹו(my)זה: מצוה ּדיני וגם . ְְְְִִִֵֶַַַָֹֹֻ
ּבפסחים ּכי(dv.)נתּבארּו לּנׁשים, חֹובה ׁשאינֹו ּוברּור, . ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ― להן חֹובה אינּה ׁשּׁשחיטתֹו (zevnּכׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
(fp dyr.ספק ּבלי אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ―ְֲִִֵַָָָֹ

ה'תשע"ב אלול י"ב חמישי יום

.ÁÎ˜ .‚Î˜ .‰Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Î˜ .‡Î˜ .ÊÎ˜ .ÂÎ˜

― הקכ"ה קרּבןהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
נא אֹו מבּׁשל oi`vgl)הּפסח lyean)והּוא ּבלבד, צלי אּלא , ְְְִִֶֶַַַָָָָֻ

מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: (zenyאמרֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻ
(h ,ai,זה מּמאמר הּתׁשיעי ּבּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

לֹוקה. ― זה לאו על ֵֶֶֶַָָׁשהעֹובר

― הקכ"ג ּכלּוםהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
החבּורה ׁשּנתקּבצּו מןֿהּמקֹום הּפסח (mixagdמּבׂשר ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ

("gqt"d lr mipnpdלאֿתֹוציא" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶַָָֹלאכלֹו,
חּוצה" מןֿהּבׂשר fn)מןֿהּבית ,my):הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְִִִִַַַַָָָָ

מּמּנּו הּיֹוצא והּדבר אכילתֹו. למקֹום חּוץ ― ְְֲִִִֵֶַַָָָָ"חּוצה"
טרפה ּבמדרגת והּוא לאכלֹו zexnegאסּור zlra `idy) ְְְְְְֵֵַַָָָ

(zexziּפסחים ּובגמרא .(.dt)הּפסח ּבׂשר "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
טהֹור ― ּבלאֿתעׂשה ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לחבּורה, ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹמחבּורה
z` e`nhiy xzepe lebit enk miycw ileqt lr exfb opaxy s`)

(micidוׁשם ּבלאֿתעׂשה". זה הרי והאֹוכלֹו ,(:dt):אמרּו ְְְְְֲֲֵֶֶַָָָֹ
עד חּיב אינֹו ― לחבּורה מחבּורה ּפסח ּבׂשר ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָ"הּמֹוציא

dpi`eׁשּיּניח ,zial uegn e` dipyd dxeagd z`vnpy mewna) ִֶַַ
(ixdy ,cala dxiwr dwitqnּבֹו ּכתּובה (gqt"a".'הֹוצאה' ְָָָ

(;df oeyl aezky sqep mewnl deey epiceהּניח ואם ְִִִַַַָּכּׁשּבת";
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מלקּות. יתחּיב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאז

מּפסחים. ְִִָז'

― הקכ"ח אתֿהּמצוה מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלּֿבןֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּפסח

ּבֹו" לאֿיאכל bn)נכר ,my)המתרּגם אמר .("qelwpe`") ְְֵֵַַַַָָֹֹ
הּמכלּתא: ּולׁשֹון ּדיׁשּתּמד. יׂשראל ּכלּֿבר הּקּבלה: ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָעלּֿפי
זרה". עבֹודה ׁשעבד מׁשּמד יׂשראל זה ― ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ"ּכלּֿבןֿנכר

― הקכ"ו לגרהּמצוה מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
zeevnd)ּתֹוׁשב 'f envrÎlr laiwy gp oa)והּוא מןֿהּפסח, ְִֶַַָ

ּבֹו" לאֿיאכל וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: dn)אמרֹו ,my). ְְְִִֶַַָָָֹֹ

― הקכ"ז מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבֹו" לאֿיאכל "וכלֿערל אמרֹו: והּוא gn)הּפסח, ,my); ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ערל ְְֵֶָָוהאֹוכלֹו

― הקכ"א עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
לאֿתׁשּברּוֿבֹו" "ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹמעצמֹות

(en ,my)אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ― מעצמיו עצם והּׁשֹובר ;ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ
(.ct migqt)זה הרי ― טהֹור ּבפסח אתֿהעצם "הּׁשֹובר :ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ֶלֹוקה".

― הקכ"ב עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּפ "ועצםמעצמֹות ּבֹו: יתעּלה אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני סח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

בֹו" תׁשּברּו ai)לא ,h xacna)חּיב הּוא ּגם ― ּבֹו והּׁשֹובר ; ְְְִֵַַַָֹ
ּפסחים ּובגמרא "ועצם(dt.)מלקּות. אֹומר "ּכׁשהּוא אמרּו: ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

לֹומר ּתלמּוד ׁשאין ׁשני, ּבפסח בֹו" wxלאֿתׁשּברּו `a epi`) ְְְְִִֵֵֶֶַַַֹ
(eprci xak z`f ik dheytd zernynlנאמר ׁשּכבר ;bedpl yiy) ְֱֶֶַָ

(ipy gqtaהּפסח ּככלֿחּקת ,(oey`xd)(my)האוי ―dne) ְֵֶַַַָָֻ
(:y o`kn cenll z`f lka yiyמח ּבֹו ׁשּיׁש עצם (oOydאחד ֵֶֶֶֶַָֹª¨

(zenvrd jezayנתּבארּו ּוכבר מח". ּבֹו ׁשאין עצם ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹואחד
מּפסחים ז' ּבפרק העצם ׁשבירת .(bt.)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ

ה'תשע"ב אלול י"ג שישי יום

.ÁÈ˜ .ËÈ˜ .ÊÈ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·� .‚� ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםחמישיֿשישיי"בֿי"גאלול
― הקי"ז ּדברהּמצוה מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ

עׂשר, חמּׁשה ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח ְְְְֲֳִִֶַַַַַַָָָָמּבׂשר
עדּֿבקר" מּמּנּו "ולאֿתֹותירּו אמרֹו: i)והּוא ,ai `xwie). ְְְִִֶֶַָֹֹ

ּבארנּו v`)ּוכבר dyr zevn)ׁשּנּתק לאו הּוא זה ׁשּלאו ְְִֵֶֶֶַַָָָ
dyrd)לעׂשה meiw iciÎlr lhazn)והּנתר" ׁשאמר: לפי , ְְֲִֵֶַַַָָֹ

ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר אמרּו:(my)מּמּנּו ּובּמכלּתא . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
לאֿתעׂשה, על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ"והּנתר

עליו. לֹוקין ׁשאין ִֵֶַָָלֹומר:

― הקי"ט מּלהׁשאירהּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשני ּפסח מּבׂשר `qepּדבר didy in iciÎlr xii`a c"ia axwpd) ְִִֵֶַַָָ

(oey`x gqta:עליו אמרֹו והּוא ּבקר, מּמּנּועד "לאֿיׁשאירּו ְְְִִֶֶַַָָָֹֹ
ai)עדּֿבקר" ,h xacna).ּכראׁשֹון לעׂשה נּתק זה וגם . ְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

― הקי"ח מּבׂשרהּמצוה מּלהׁשאיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּקרבה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחגיגה

מּפסחים הּׁשליׁשי(r`.)ו' לּיֹום ,(daxwdl)ּתאכל אּלא , ְְִִִִֵֵֶַַָָָ
אׁשר מןֿהּבׂשר "ולאֿילין אמרֹו: והּוא הּימים. ׁשני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמׁש

לּבקר" הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב c)ּתזּבח ,fh mixac)ּובא . ְִִֶֶֶַַַָָָֹ
וגֹו'" מןֿהּבׂשר "לאֿילין :ּכ זה ּבפסּוק המקּבל ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּפרּוׁש
לׁשני ׁשּתאכל מדּבר הּכתּוב הּפסח עם הּבאה ּבחגיגה ―ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
לבקרֹו ― "לּבקר" אֹומר: ּכׁשהּוא אחד? ליֹום יכֹול ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹימים.
אלהי לה' ּפסח "וזבחּת יתעּלה: אֹומר ועליה ׁשני. ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל

ּובקר" a)צאן ,my)עׂשר ארּבעה ׁשל זֹו מחגיגה והּנֹותר . ְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֹ
― נֹותר ּבכלל ׁשהּוא לפי ּבאׁש יּׂשרף ― הּׁשליׁשי ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלּיֹום
זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. לֹוקין אין ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָּולפיכ
ּפסחים מּמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ּבלבד, י"ד חגיגת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָּכלֹומר:

(.`r)חגיגה .(gÎf)ּומּסכת ֲִֶֶַָ

― הנ"ג אמרֹוהּמצוה והּוא הראּיה, על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
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ה ―הּמצוה ׁשנינ"ח ּפסח ּבׂשר לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
על ּגם יתעּלה אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה על ּבאּיר ט"ו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבליל

יאכלהּו" ּומררים "עלֿמּצֹות זֹו(my)זה: מצוה ּדיני וגם . ְְְְִִִֵֶַַַָֹֹֻ
ּבפסחים ּכי(dv.)נתּבארּו לּנׁשים, חֹובה ׁשאינֹו ּוברּור, . ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ― להן חֹובה אינּה ׁשּׁשחיטתֹו (zevnּכׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
(fp dyr.ספק ּבלי אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ―ְֲִִֵַָָָֹ

ה'תשע"ב אלול י"ב חמישי יום

.ÁÎ˜ .‚Î˜ .‰Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Î˜ .‡Î˜ .ÊÎ˜ .ÂÎ˜

― הקכ"ה קרּבןהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
נא אֹו מבּׁשל oi`vgl)הּפסח lyean)והּוא ּבלבד, צלי אּלא , ְְְִִֶֶַַַָָָָֻ

מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: (zenyאמרֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻ
(h ,ai,זה מּמאמר הּתׁשיעי ּבּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

לֹוקה. ― זה לאו על ֵֶֶֶַָָׁשהעֹובר

― הקכ"ג ּכלּוםהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
החבּורה ׁשּנתקּבצּו מןֿהּמקֹום הּפסח (mixagdמּבׂשר ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ

("gqt"d lr mipnpdלאֿתֹוציא" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶַָָֹלאכלֹו,
חּוצה" מןֿהּבׂשר fn)מןֿהּבית ,my):הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְִִִִַַַַָָָָ

מּמּנּו הּיֹוצא והּדבר אכילתֹו. למקֹום חּוץ ― ְְֲִִִֵֶַַָָָָ"חּוצה"
טרפה ּבמדרגת והּוא לאכלֹו zexnegאסּור zlra `idy) ְְְְְְֵֵַַָָָ

(zexziּפסחים ּובגמרא .(.dt)הּפסח ּבׂשר "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
טהֹור ― ּבלאֿתעׂשה ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לחבּורה, ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹמחבּורה
z` e`nhiy xzepe lebit enk miycw ileqt lr exfb opaxy s`)

(micidוׁשם ּבלאֿתעׂשה". זה הרי והאֹוכלֹו ,(:dt):אמרּו ְְְְְֲֲֵֶֶַָָָֹ
עד חּיב אינֹו ― לחבּורה מחבּורה ּפסח ּבׂשר ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָ"הּמֹוציא

dpi`eׁשּיּניח ,zial uegn e` dipyd dxeagd z`vnpy mewna) ִֶַַ
(ixdy ,cala dxiwr dwitqnּבֹו ּכתּובה (gqt"a".'הֹוצאה' ְָָָ

(;df oeyl aezky sqep mewnl deey epiceהּניח ואם ְִִִַַַָּכּׁשּבת";
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מלקּות. יתחּיב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאז

מּפסחים. ְִִָז'

― הקכ"ח אתֿהּמצוה מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלּֿבןֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּפסח

ּבֹו" לאֿיאכל bn)נכר ,my)המתרּגם אמר .("qelwpe`") ְְֵֵַַַַָָֹֹ
הּמכלּתא: ּולׁשֹון ּדיׁשּתּמד. יׂשראל ּכלּֿבר הּקּבלה: ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָעלּֿפי
זרה". עבֹודה ׁשעבד מׁשּמד יׂשראל זה ― ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ"ּכלּֿבןֿנכר

― הקכ"ו לגרהּמצוה מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
zeevnd)ּתֹוׁשב 'f envrÎlr laiwy gp oa)והּוא מןֿהּפסח, ְִֶַַָ

ּבֹו" לאֿיאכל וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: dn)אמרֹו ,my). ְְְִִֶַַָָָֹֹ

― הקכ"ז מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבֹו" לאֿיאכל "וכלֿערל אמרֹו: והּוא gn)הּפסח, ,my); ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ערל ְְֵֶָָוהאֹוכלֹו

― הקכ"א עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
לאֿתׁשּברּוֿבֹו" "ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹמעצמֹות

(en ,my)אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ― מעצמיו עצם והּׁשֹובר ;ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ
(.ct migqt)זה הרי ― טהֹור ּבפסח אתֿהעצם "הּׁשֹובר :ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ֶלֹוקה".

― הקכ"ב עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּפ "ועצםמעצמֹות ּבֹו: יתעּלה אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני סח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

בֹו" תׁשּברּו ai)לא ,h xacna)חּיב הּוא ּגם ― ּבֹו והּׁשֹובר ; ְְְִֵַַַָֹ
ּפסחים ּובגמרא "ועצם(dt.)מלקּות. אֹומר "ּכׁשהּוא אמרּו: ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

לֹומר ּתלמּוד ׁשאין ׁשני, ּבפסח בֹו" wxלאֿתׁשּברּו `a epi`) ְְְְִִֵֵֶֶַַַֹ
(eprci xak z`f ik dheytd zernynlנאמר ׁשּכבר ;bedpl yiy) ְֱֶֶַָ

(ipy gqtaהּפסח ּככלֿחּקת ,(oey`xd)(my)האוי ―dne) ְֵֶַַַָָֻ
(:y o`kn cenll z`f lka yiyמח ּבֹו ׁשּיׁש עצם (oOydאחד ֵֶֶֶֶַָֹª¨

(zenvrd jezayנתּבארּו ּוכבר מח". ּבֹו ׁשאין עצם ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹואחד
מּפסחים ז' ּבפרק העצם ׁשבירת .(bt.)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ

ה'תשע"ב אלול י"ג שישי יום

.ÁÈ˜ .ËÈ˜ .ÊÈ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·� .‚� ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםחמישיֿשישיי"בֿי"גאלול
― הקי"ז ּדברהּמצוה מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ

עׂשר, חמּׁשה ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח ְְְְֲֳִִֶַַַַַַָָָָמּבׂשר
עדּֿבקר" מּמּנּו "ולאֿתֹותירּו אמרֹו: i)והּוא ,ai `xwie). ְְְִִֶֶַָֹֹ

ּבארנּו v`)ּוכבר dyr zevn)ׁשּנּתק לאו הּוא זה ׁשּלאו ְְִֵֶֶֶַַָָָ
dyrd)לעׂשה meiw iciÎlr lhazn)והּנתר" ׁשאמר: לפי , ְְֲִֵֶַַַָָֹ

ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר אמרּו:(my)מּמּנּו ּובּמכלּתא . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
לאֿתעׂשה, על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ"והּנתר

עליו. לֹוקין ׁשאין ִֵֶַָָלֹומר:

― הקי"ט מּלהׁשאירהּמצוה ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשני ּפסח מּבׂשר `qepּדבר didy in iciÎlr xii`a c"ia axwpd) ְִִֵֶַַָָ

(oey`x gqta:עליו אמרֹו והּוא ּבקר, מּמּנּועד "לאֿיׁשאירּו ְְְִִֶֶַַָָָֹֹ
ai)עדּֿבקר" ,h xacna).ּכראׁשֹון לעׂשה נּתק זה וגם . ְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

― הקי"ח מּבׂשרהּמצוה מּלהׁשאיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּקרבה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחגיגה

מּפסחים הּׁשליׁשי(r`.)ו' לּיֹום ,(daxwdl)ּתאכל אּלא , ְְִִִִֵֵֶַַָָָ
אׁשר מןֿהּבׂשר "ולאֿילין אמרֹו: והּוא הּימים. ׁשני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמׁש

לּבקר" הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב c)ּתזּבח ,fh mixac)ּובא . ְִִֶֶֶַַַָָָֹ
וגֹו'" מןֿהּבׂשר "לאֿילין :ּכ זה ּבפסּוק המקּבל ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּפרּוׁש
לׁשני ׁשּתאכל מדּבר הּכתּוב הּפסח עם הּבאה ּבחגיגה ―ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
לבקרֹו ― "לּבקר" אֹומר: ּכׁשהּוא אחד? ליֹום יכֹול ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹימים.
אלהי לה' ּפסח "וזבחּת יתעּלה: אֹומר ועליה ׁשני. ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל

ּובקר" a)צאן ,my)עׂשר ארּבעה ׁשל זֹו מחגיגה והּנֹותר . ְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֹ
― נֹותר ּבכלל ׁשהּוא לפי ּבאׁש יּׂשרף ― הּׁשליׁשי ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלּיֹום
זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. לֹוקין אין ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָּולפיכ
ּפסחים מּמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ּבלבד, י"ד חגיגת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָּכלֹומר:

(.`r)חגיגה .(gÎf)ּומּסכת ֲִֶֶַָ

― הנ"ג אמרֹוהּמצוה והּוא הראּיה, על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
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ה' אתּֿפני ּכלֿזכּור יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹיתעּלה:
"אלהי(fh ,fh mixac)עם האדם ׁשּיעלה זֹו, מצוה וענין . ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָֹ

יעלהּו ― לבּדֹו להל לֹו ׁשאפׁשר לֹו, ׁשּיׁש זכר ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכלּֿבן
הּזה והּקרּבן ּכׁשּיעלה. עֹולה קרּבן ויקריב ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלּמקּדׁש
ּוכבר ראּיה. עלת הּנקרא הּוא ― ּבעלֹותֹו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹׁשּמקריב

אמרם והזּכרנּו e:)הקּדמנּו dbibg)נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹ
ּגם נתּבארּו ּוכבר וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

חגיגה ּבמּסכת ראּיה, מצות ּכלֹומר, זֹו. מצוה וגם(c.)ּדיני . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין ִֵַַָָָזֹו

― הנ"ב לּמקּדׁשהּמצוה לרגל לעלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
ּתחג רגלים "ׁשלׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשנה, ּפעמים ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹֹֹׁשלׁש

ּבּׁשנה" ci)לי ,bk zeny)ׁשהעלּיה ּבּכתּוב, נתּבאר ּוכבר . ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
זה צּוּוי נכּפל ּוכבר להקריבֹו. קרּבן עם ׁשּיעלה היא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהּזאת

ספרי ּולׁשֹון ּפעמים. i`)ּכּמה ,fh mixac)מצות "ׁשלׁש : ְְְְִִִֵַָָָֹֹ
ּגם וכן וׂשמחה". ּוראּיה חגיגה הן: ואּלּו ּברגל, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָנֹוהגֹות

חגיגה ּבגמרא ּברגל:(e:)אמרּו יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
קרּבן ׁשּיקריב ― זֹו חגיגה וענין וׂשמחה". ראּיה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָָחגיגה,
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָׁשלמים,

חגיגה. ּבמּסכת ְֲִֶֶַָזֹו

ה'תשע"ב אלול י"ד קודש שבת יום
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― הנ"ד והּואהּמצוה ּברגלים, ּבׂשמחה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ
"ּבחּג "וׂשמחּת יתעּלה: ci)אמרֹו ,fh mixac)הּמצוה והיא , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

הראׁשֹון והענין ּברגל. הּנֹוהגֹות מצות מּׁשלׁש ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשליׁשית
ׁשלמים קרּבן ׁשּיקריבּו הּוא: ― זֹו ּבמצוה נרמז ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשאליו
והם חגיגה, ׁשלמי על נֹוספים אּלּו ּוׁשלמים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָעלּֿכלּֿפנים,

ּבּתלמּוד f:)נקראים dbibg)הקרבת ועל ׂשמחה. ׁשלמי : ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָ
אמר ּוכבר ּבׂשמחה". חּיבֹות "נׁשים אֹומרים: אּלּו, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָׁשלמים

ה'" לפני וׂשמחּת ׁשם ואכלּת ׁשלמים "וזבחּת (myהּכתּוב: ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָ
(f ,fk.חגיגה ּב[מּסכת] זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
והּואּוב עֹוד, מהּֿׁשאמרּו "ּבחּג "וׂשמחּת אמרֹו כלל ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָ

g.)אמרם my)אכילת מּזה: ׂשמחה", ּבכלֿמיני "ׂשמח : ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
וחּלּוק חדׁשים, ּבגדים ּולביׁשת הּיין, ּוׁשתּית ּבחּגים, ְְְְֲִִִִִִִַַַַַַַָָָָהּבׂשר
זמר ּבכלי והּׂשחֹוק ולּנׁשים, לּקטּנים מתיקה ּומיני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּפרֹות

לבד ּבּמקּדׁש zelwּוברּקּוד icil e`eai `ly ick ,my `wec) ְְְִִַָָ
(y`xּבכלל נכנס וכלֿזה ― ּביתֿהּׁשֹואבה ׂשמחת והיא ,ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

חּיּוב הּוא ― ׁשּבהם והחמּור ."ּבחּג "וׂשמחּת ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָאמרֹו
ּגמרא ּולׁשֹון לׂשמחה. מיחד ׁשהּוא ּכיון ּדוקא, הּיין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשתּית

ּבּמה(hw.)ּפסחים ּברגל. ּביתֹו ּובני ּבניו לׂשּמח אדם "חּיב : ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבתירא ּבן יהּודה רּבי "ּתניא אמרּו: וׁשם ּבּיין". ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמׂשּמחם?
ּבבׂשר, אּלא ׂשמחה אין קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹומר:
אין עכׁשו וׂשמחּת. ׁשם ואכלּת ׁשלמים וזבחּת ְְְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּנאמר:

לבבֿאנֹוׁש" יׂשּמח ויין ׁשּנאמר: ּבּיין, אּלא (mildzׂשמחה ְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָ
(eh ,cwלהם ּבראּוי "אנׁשים עֹוד: ואמרּו .ognynd xaca) ְְֲִֶָָָָָ
(cgeinaׁשּנתחּיב הּוא, הּתֹורה ּולׁשֹון להם". ּבראּוי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָונׁשים

יתעּלה: אמר והּגרים, והחלּוׁשים הענּים זֹו ּבׂשמחה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹלכלל
והאלמנה" והּיתֹום ci)"והּגר ,fh mixac). ְְְְֵַַַָָָָ

― הקנ"ו ּבליהּמצוה לרגל מּלעלת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשם, להקריבֹו קרּבן עּמנּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיהא

ריקם" פני eh)"ולאֿיראּו ,bk zeny)עלּֿכלּֿפנים אּלא , ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּוׁשלמים. עֹולה עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָיהיּו

ּבֹו. חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו חגיגה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבמּסכת

― הרכ"ט אתֿהלוּיםהּמצוה מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּומּלׂשּמחם ּבׁשלמּות מּתנֹותיהם מּלתת מהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּולהתעּלם
ּכלֿ אתֿהּלוי ּפןּֿתעזב ל "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּברגל,

"ימי(hi ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)הּׁשמר" : ְְִִֵֶֶָָ
ּבלאֿתעׂשה". ― ּפןּֿתעזב ּבלאֿתעׂשה, ―ְְֲֲֲֶֶֶַַַֹֹֹ

― הט"ז ּכּלֹוהּמצוה העם את להקהיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֻ
ּכּמה וׁשּיּקראּו ׁשמּטה ּכלֿמֹוצאי ׁשל סּכֹות ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּבּׁשני
"הקהל יתעּלה: אמרֹו והּוא לפניהם, ּתֹורה מּמׁשנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּפסּוקים

וגֹו'" והּטף והּנׁשים האנׁשים ai)אתֿהעם ,`l my)וזֹו ― ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ
קּדּוׁשין ּובתחּלת הקהל. מצות "ּכלֿ(cl.)היא ּכׁשאמרּו: ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ

ּגרמּה ׁשהּזמן עׂשה onfd)מצות i`pza miielzy)נׁשים ְְְֲִִֵֶַַַָָָ
ּדמצות 'הקהל' "והרי ואמרּו: ּבּתלמּוד הקׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָּפטּורֹות",
הענין: ּבסֹוף והּסק חּיבֹות?!" ונׁשים ּגרמּה, ׁשהּזמן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻעׂשה

מןֿהּכללֹות" למדין llkd"אין on `vei mb yi llk lka" ik) ְְִִֵֵַָ
("'ek onfdy .. zevn lk ly llkdn d`vi ldwd zevneּוכבר .ְָ

יקרא, ּומי יּקרא, אי לֹומר רצֹוני זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָנתּבארּו
סֹוטה מּמּסכת ז' ―ּבפרק .(n`.)ּומהּֿיּקרא ְִִֵֶֶֶֶַַָָ

― הע"ט ּבכֹורֹות,הּמצוה ּבקּדּוׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּבהם, לעׂשֹות למהּֿׁשחֹובה ּולהבּדילם להפריׁשם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר
ּבבני ּכלֿרחם ּפטר כלּֿבכֹור "קּדׁשֿלי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָוהּוא

ּובּבהמה" ּבאדם a)יׂשראל ,bi zeny)הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון . ְְְִֵֵַַָָָָָָ
זה צּוּוי ּבלבד. החמֹור ּומין וצאן ּבקר היא זֹו ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּבהמה
מדּברים ׁשאנחנּו הּמצוה והיא טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָנכּפל
ּבבקר יּולד אׁשר "ּכלֿהּבכֹור יתעּלה: אמר עּתה. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבּה

"אלהי לה' ּתקּדיׁש הּזכר ּובצאנ(hi ,eh mixac)ודין . ְְְְֱִִֶַַַָָֹֹ
מקריביםּב לּכהנים, ׁשּיּנתן הּוא: טהֹורה ּבהמה ׁשל זה כֹור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבׂשרֹו. ׁשאר ואֹוכלים ודמֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָחלּבֹו
חּלה מּסכת ּבסֹוף ונתּבאר ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ּבׁשלמּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָזֹו

(` dpyn c wxt)ּולׁשֹון ּבארץ. אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ׁשאין ,ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָ
bk)ספרי ,ci mixac ,d`x zyxt)מעלה אדם יהא "יכֹול : ְְֲִֵֵֶַָָָ

ואכלּת לֹומר: ּתלמּוד ― לארץ לארץ מחּוצה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּבכֹורֹות
ּבקר ּובכרת ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' ְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹלפני

וצאנ(bk ,ci my)ּדגן מעׂשר מביא ׁשאּתה מּמקֹום ― ְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
(cala l`xyi ux`)לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות; מביא אּתה ,ְִִֵֶַָָָָ

הּנה ּבכֹורֹות". מביא אּתה אי ּדגן, מעׂשר מביא אּתה ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשאין
ּבכֹור אבל ּבארץ; אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ,ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָנתּבאר

הּוא קדוׁש א קרב, אינֹו לארץ onfÎlkחּוצה elk`l xeq`y) ֵֵֶַָָָָָ
(eilr ik ,men ea letiy oiznie ,daxwdl ie`xyּבמּומֹו ְְֵֵָלהאכל

(md ixd ,ux`l dvega ode l`xyi ux`a od ,el` mipice)ֵּבין
מעׂשר ּכמֹו זה, ּבזמּננּו ּכמֹו ׁשהּוא ּובין ּבנּוי הּמקּדׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבית

זֹו. ּבמצוה חּיבים הלוּים ואין ְְְְִִִִֵַַָָָָּדגן.
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(ÊÎ).ÂÓ‡ ‡È‰אמו היא ואמרה: הופיעה קול בת

ב) כג Ï‡¯˘È.(‡):(מכות ÏÎ ÏÚ ÍÏÓ,בחכמתו משראו

במלכותו: כולם דבריÌÈ¯ÙÂÒ.(‚)שמחו לכתוב

ראשון,‰ÈÎÊÓ¯.הימים: לפניו בא משפט איזה

שמעתי: כך ראשון, ‰�ˆ·ÌÈ.(‰)שיפסקנו ÏÚשנים

ביתו: ואת המלך את לכלכל היו, נציבים ÏÚ(Â)עשר
.ÒÓ‰שנאמר כמה ישראל, על כז)שהעלה ה :(לקמן

מס: שלמה המלך ‰ÍÏÓ.(Ê)ויעל ˙‡ ÂÏÎÏÎÂכל

הוצאה: צרכי וכל הסוסים, ומאכל �Ù˙(È‡)סעודתו,
דאר:(תרגום:)„‡¯. ‡¯‚Â·.(È‚)פלכי Ï·Áהיה ממונה

לגבות יש המלך משפט כי המלך, מס לגבות עליהם

בספר המלוכה במשפט שנאמר כמה העם, מן יציאותיו

כה)שמואל י ·‡¯ı.(ËÈ):(א ¯˘‡ „Á‡ ·Èˆ�Âרב

הוא כולם, על ממונה אחד אמר: חד פליגי, ושמואל

חודש כנגד אמר: וחד למעלה, האמור נתן בן עזריה

א)העיבור יב :(סנהדרין

cec zcevn
(ÊÎ).‰Ï Â�˙:'וגו הילוד את לה תנו שאמרה ‡ÂÓ.להאשה ‡È‰

עליו: ומרחמת מביןÂ‡¯ÈÂ.(ÁÎ)הואיל בחכמתו כי בראותם
לב: ËÙ˘Ó.תעלומות ˙Â˘ÚÏעל ולבררו מי, עם האמת להבין
בחינה: Ï‡¯˘È.(‡)ידי ÏÎ ÏÚקבלוהו מעתה לומר: רוצה

בחכמתו: בראותם באהבה, העמידו‰Ô‰Î.(·)כולם אולי
שדוד ואף גדול, לכהן שהועמד צדוק תחת מלחמה, למשוח
ב בשמואל שנאמר כמו צדוק במקום להיות עירא את (כהעמיד

הועמד:כו) לא עד עירא מת אולי ,(‚).¯ÈÎÊÓ‰:הזכרונות ספר על שנאמרÌÈ�‰Î.(„)ממונה כמו סגן, ואביתר גדול, כהן צדוק
ב כה)בשמואל פסוק ‰�ˆ·ÌÈ.(‰):(שם ÏÚכל המלך את לכלכל הועמדו אשר בענין, האמורים נציבים עשר שנים על ממונה היה

בחדשו: ‰ÍÏÓ.אחד ‰Ú¯:עמו להשתעשע בתמידות, עמו ‰·È˙.(Â)ישב ÏÚ:פיו על נעשים היו הבית צרכי ‰ÒÓ.כל ÏÚהוא
למטה האמור כז)המס איש:(ה אלף שלשים המס ויהי :(Ê).Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚצורך די מהם לקחת ישראל, כל על ממונים היו המה

עליו: הועמד אשר המחוז אנשי מבני וגבה בשנה, חדש כלכל אחד וכל המלך, בית ˘Ì˙ÂÓ.(Á)פרנסת ‰Ï‡Â:הנצבים ·Ôשל
.¯ÂÁ:אביהם בשם אם כי מעצמם ידועים היו לא אביהם, בשם הנזכרים אלו ‡ÌÈ¯Ù.כל מהם·‰¯ לקחת אפרים, בהר ממונה היה

בחדשו: המלך את ˘ÎÂ‰.(È)לכלכל ÂÏ:המלך בית פרנסת לצורך מהם לקחת ממונה, היה שוכה על גם לומר: Ú„(È·)רוצה
.'Â‚Â Ï·‡:ליקמעם מעבר עד ומזה מחולה, אבל עד מזה מהעבר לומר: È‡È¯.(È‚)רוצה ˙ÂÁ:יאיר כפרני יונתן: ‡˘¯תרגם
.„ÚÏ‚·:הגלעד בארץ עמדו ÌÈ¯Ú.אשר ÌÈ˘˘:מסביב וחומה גדולים ערים ששים היו ארגוב נפתלי:·�ÈÏ˙Ù.(ÂË)בחבל בנחלת
(ÊË).˙ÂÏÚ·Â:יהודה מנחלת היתה ‚ÚÏ„.(ËÈ)והיא ı¯‡·,הגלעד בארץ שעמדו יאיר חות על כי המקומות, ביתר לומר: רוצה

אחר: נציב Â‚Â'.היה ÔÂÁÈÒ ı¯‡:עוג משל והחצי סיחון, משל החצי היתה גלעד לומר: ‡Á„.רצה ·Èˆ�Âנציב ועוד לומר: רצה
למעלה: האמור נתן בן עזריה והוא כולם, על ממונה הארץ, בכל היה אשר ‰ÌÈ.(Î)אחד ÏÚ:הים שפת על

oeiv zcevn
(‰).ÌÈ·ˆ�‰כמו ג)הממונים, יג א פלשתים:(שמואל נציב
(Ê).ÂÏÎÏÎÂכמו הצורך, הספקת לג)ענין יט ב והוא(שמואל

המלך: את וכן„‡¯.(È‡)כלכל דאר, יא)מחוז וז שלשת(יהושע
כיÏ·Á.(È‚)מצד:ÚÓ·¯.(È·)הנפת: חבל, תקרא המחוז

וכן נחלה, תחלק ט)בחבל יט יהודה:(שם בני ‡¯‚Â·.מחבל
וכן מאז, בה משל אשר האדם, ד)שם ג ארגוב:(דברים חבל כל



קיי cÎb wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnbgkÎfkckÎ`

âæë:Bnà àéä eäúéîú àì úîäå éçä ãeìiä-úà dì-eðz øîàiå Cìnä ïòiåçëìàøNé-ìë eòîLiå ©©̧©©¤¹¤©ÀŸ¤§¨Æ¤©¨´©©½§¨¥−´Ÿ§¦ª®¦−¦«©¦§§´¨¦§¨¥À
:ètLî úBNòì Baø÷a íéäìà úîëç-ék eàø ék Cìnä éðtî eàøiå Cìnä èôL øLà ètLnä-úà¤©¦§¨Æ£¤´¨©´©¤½¤©¦«§−¦§¥´©¤®¤¦´¨½¦«¨§©¯¡Ÿ¦²§¦§−©£¬¦§¨«

ãà:ìàøNé-ìk-ìò Cìî äîìL Cìnä éäéåá:ïäkä ÷Bãö-ïá eäéøæò Bì-øLà íéøOä älàå ©«§¦Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ¤−¤©¨¦§¨¥«§¥¬¤©¨¦−£¤®£©§¨¬¤¨−©Ÿ¥«
â:øékænä ãeìéçà-ïa èôLBäé íéøôñ àLéL éða äiçàå óøçéìàãàávä-ìò òãéBäé-ïá eäéðáe ¡¦¯Ÿ¤©£¦¨²§¥¬¦−̈Ÿ§¦®§¨¨¬¤£¦−©©§¦«§¨¨¬¤§¨−̈©©¨¨®

:íéðäk øúéáàå ÷Bãöåä:Cìnä äòø ïäk ïúð-ïa ãeáæå íéávpä-ìò ïúð-ïá eäéøæòååøLéçàå §¨¬§¤§¨−̈Ÿ£¦«©£©§¨¬¤¨−̈©©¦¨¦®§¨¯¤¨¨²Ÿ¥−¥¤¬©¤«¤©£¦−̈
:ñnä-ìò àcáò-ïa íøéðãàå úéaä-ìòæìåCìnä-úà eìkìëå ìàøNé-ìk-ìò íéávð øNò-íéðL äîìL ©©¨®¦©£Ÿ¦¨¬¤©§−̈©©©«§¦§ŸºŸ§¥¨¨³¦¨¦Æ©¨¦§¨¥½§¦§§¬¤©¤−¤

:ìkìëì ãçàä (ãçà)-ìò äéäé äðMa Lãç Búéa-úàåç:íéøôà øäa øeç-ïa íúBîL älàå §¤¥®¯Ÿ¤©¨¨²¦§¤¬©¨¤−̈§©§¥«§¥´¤§½̈¤−§©¬¤§¨«¦
è:ïðç úéa ïBìéàå LîL úéáe íéáìòLáe õ÷îa ø÷c-ïaé:øôç õøà-ìëå äëN Bì úBaøàa ãñç-ïa ¤¤²¤§¨©¬§©«©§¦−¥´¨®¤§¥−¥¬¨¨«¤¤−¤¨«£ª®¬Ÿ−Ÿ§¨¤¬¤¥«¤
àé:äMàì Bl äúéä äîìL-úa úôè øàc úôð-ìk áãðéáà-ïaáéðòz ãeìéçà-ïa àðòaBcâîe C ¤£¦«¨−̈¨¨´©®Ÿ¨©Æ©§Ÿ½Ÿ¨¬§¨−§¦¨«©«£¨Æ¤£¦½©§−̈§¦®

:íòî÷éì øáòî ãò äìBçî ìáà ãò ïàL úéaî ìàòøæéì úçzî äðúøö ìöà øLà ïàL úéa-ìëå§¨¥´§¿̈£¤Á¥̧¤¨§¹̈¨¦©´©§¦§§¤À¦¥³§¨Æ©µ¨¥´§½̈©−¥¥¬¤§¨§§¨«
âéíéøò íéML ïLaa øLà ábøà ìáç Bì ãòìba øLà äMðî-ïa øéàé úeç Bì ãòìb úîøa øáb-ïa¤¤−¤§¨´Ÿ¦§¨®¿©ŸÁ¨¦̧¤§©¤¹£¤´©¦§À̈´¤³¤©§ŸÆ£¤´©¨½̈¦¦Æ¨¦´

:úLçð çéøáe äîBç úBìãbãé:äîéðçî àcò-ïa áãðéçàåèç÷ì àeä-íb éìzôða õòîéçà §Ÿ½−̈§¦¬©§«Ÿ¤£¦«¨¨¬¤¦−Ÿ©£¨«§¨£¦©−©§©§¨¦®©À¨©²
:äMàì äîìL-úa úîNa-úàæè:úBìòáe øLàa éLeç-ïa àðòaæé:øëùNéa çeøt-ïa èôLBäé ¤¨§©¬©§Ÿ−Ÿ§¦¨«©«£¨Æ¤½̈§¨¥−§¨«§¨¨¬¤¨−©§¦¨¨«

çé:ïîéðáa àìà-ïá éòîLèéïLaä Cìî âòå éøîàä Cìî | ïBçéñ õøà ãòìb õøàa éøà-ïa øáb ¦§¦¬¤¥−̈§¦§¨¦«¤¬¤¤ª¦−§¤´¤¦§¨®¤¹¤¦´¤´¤¨¡Ÿ¦À§ŸÆ¤´¤©¨½̈
:õøàa øLà ãçà áéöðeë:íéçîNe íéúLå íéìëà áøì íiä-ìò-øLà ìBçk íéaø ìàøNéå äãeäé §¦¬¤−̈£¤¬¨¨«¤§¨³§¦§¨¥Æ©¦½©¬£¤©©−̈¨®ŸŸ§¦¬§Ÿ¦−§¥¦«

i"yx

(ÊÎ).ÂÓ‡ ‡È‰אמו היא ואמרה: הופיעה קול בת

ב) כג Ï‡¯˘È.(‡):(מכות ÏÎ ÏÚ ÍÏÓ,בחכמתו משראו

במלכותו: כולם דבריÌÈ¯ÙÂÒ.(‚)שמחו לכתוב

ראשון,‰ÈÎÊÓ¯.הימים: לפניו בא משפט איזה

שמעתי: כך ראשון, ‰�ˆ·ÌÈ.(‰)שיפסקנו ÏÚשנים

ביתו: ואת המלך את לכלכל היו, נציבים ÏÚ(Â)עשר
.ÒÓ‰שנאמר כמה ישראל, על כז)שהעלה ה :(לקמן

מס: שלמה המלך ‰ÍÏÓ.(Ê)ויעל ˙‡ ÂÏÎÏÎÂכל

הוצאה: צרכי וכל הסוסים, ומאכל �Ù˙(È‡)סעודתו,
דאר:(תרגום:)„‡¯. ‡¯‚Â·.(È‚)פלכי Ï·Áהיה ממונה

לגבות יש המלך משפט כי המלך, מס לגבות עליהם

בספר המלוכה במשפט שנאמר כמה העם, מן יציאותיו

כה)שמואל י ·‡¯ı.(ËÈ):(א ¯˘‡ „Á‡ ·Èˆ�Âרב

הוא כולם, על ממונה אחד אמר: חד פליגי, ושמואל

חודש כנגד אמר: וחד למעלה, האמור נתן בן עזריה

א)העיבור יב :(סנהדרין

cec zcevn
(ÊÎ).‰Ï Â�˙:'וגו הילוד את לה תנו שאמרה ‡ÂÓ.להאשה ‡È‰

עליו: ומרחמת מביןÂ‡¯ÈÂ.(ÁÎ)הואיל בחכמתו כי בראותם
לב: ËÙ˘Ó.תעלומות ˙Â˘ÚÏעל ולבררו מי, עם האמת להבין
בחינה: Ï‡¯˘È.(‡)ידי ÏÎ ÏÚקבלוהו מעתה לומר: רוצה

בחכמתו: בראותם באהבה, העמידו‰Ô‰Î.(·)כולם אולי
שדוד ואף גדול, לכהן שהועמד צדוק תחת מלחמה, למשוח
ב בשמואל שנאמר כמו צדוק במקום להיות עירא את (כהעמיד

הועמד:כו) לא עד עירא מת אולי ,(‚).¯ÈÎÊÓ‰:הזכרונות ספר על שנאמרÌÈ�‰Î.(„)ממונה כמו סגן, ואביתר גדול, כהן צדוק
ב כה)בשמואל פסוק ‰�ˆ·ÌÈ.(‰):(שם ÏÚכל המלך את לכלכל הועמדו אשר בענין, האמורים נציבים עשר שנים על ממונה היה

בחדשו: ‰ÍÏÓ.אחד ‰Ú¯:עמו להשתעשע בתמידות, עמו ‰·È˙.(Â)ישב ÏÚ:פיו על נעשים היו הבית צרכי ‰ÒÓ.כל ÏÚהוא
למטה האמור כז)המס איש:(ה אלף שלשים המס ויהי :(Ê).Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚצורך די מהם לקחת ישראל, כל על ממונים היו המה

עליו: הועמד אשר המחוז אנשי מבני וגבה בשנה, חדש כלכל אחד וכל המלך, בית ˘Ì˙ÂÓ.(Á)פרנסת ‰Ï‡Â:הנצבים ·Ôשל
.¯ÂÁ:אביהם בשם אם כי מעצמם ידועים היו לא אביהם, בשם הנזכרים אלו ‡ÌÈ¯Ù.כל מהם·‰¯ לקחת אפרים, בהר ממונה היה

בחדשו: המלך את ˘ÎÂ‰.(È)לכלכל ÂÏ:המלך בית פרנסת לצורך מהם לקחת ממונה, היה שוכה על גם לומר: Ú„(È·)רוצה
.'Â‚Â Ï·‡:ליקמעם מעבר עד ומזה מחולה, אבל עד מזה מהעבר לומר: È‡È¯.(È‚)רוצה ˙ÂÁ:יאיר כפרני יונתן: ‡˘¯תרגם
.„ÚÏ‚·:הגלעד בארץ עמדו ÌÈ¯Ú.אשר ÌÈ˘˘:מסביב וחומה גדולים ערים ששים היו ארגוב נפתלי:·�ÈÏ˙Ù.(ÂË)בחבל בנחלת
(ÊË).˙ÂÏÚ·Â:יהודה מנחלת היתה ‚ÚÏ„.(ËÈ)והיא ı¯‡·,הגלעד בארץ שעמדו יאיר חות על כי המקומות, ביתר לומר: רוצה

אחר: נציב Â‚Â'.היה ÔÂÁÈÒ ı¯‡:עוג משל והחצי סיחון, משל החצי היתה גלעד לומר: ‡Á„.רצה ·Èˆ�Âנציב ועוד לומר: רצה
למעלה: האמור נתן בן עזריה והוא כולם, על ממונה הארץ, בכל היה אשר ‰ÌÈ.(Î)אחד ÏÚ:הים שפת על

oeiv zcevn
(‰).ÌÈ·ˆ�‰כמו ג)הממונים, יג א פלשתים:(שמואל נציב
(Ê).ÂÏÎÏÎÂכמו הצורך, הספקת לג)ענין יט ב והוא(שמואל

המלך: את וכן„‡¯.(È‡)כלכל דאר, יא)מחוז וז שלשת(יהושע
כיÏ·Á.(È‚)מצד:ÚÓ·¯.(È·)הנפת: חבל, תקרא המחוז

וכן נחלה, תחלק ט)בחבל יט יהודה:(שם בני ‡¯‚Â·.מחבל
וכן מאז, בה משל אשר האדם, ד)שם ג ארגוב:(דברים חבל כל



qקיב wxt mildz - miaezk

mildzqciÎg

ñç:ãcîà úBkñ ÷îòå íëL ä÷lçà äæìòà BLã÷a øac | íéäìàèíéøôàå äMðî éìå | ãòìâ éì ¡Ÿ¦³¦¤¬§¨§À¤Å§¬Ÿ̈£©§¨¬§¤®§¥−¤ª´£©¥«¦³¦§¨̧§¦Ä§©¤À−§¤§©¦
:é÷÷çî äãeäé éLàø æBòîééìLà íBãà-ìò éöçø øéñ | áàBîìt éìò éìòð C:éòòøúä úLàééî ¨´Ÿ¦®§¹À̈§«Ÿ§¦«¨³¦Ä©§¦À©−¡©§¦´©«£¦®¹̈©À§¤´¤¦§Ÿ̈«¦¦´

:íBãà-ãò éðçð éî øBöî øéò éðìáéáé:eðéúBàáöa íéäìà àöú-àìå eðzçðæ íéäìà äzà-àìä −Ÿ¦¥¦¦´¨®¦−¨©´¦©¡«£Ÿ©¨´¡Ÿ¦´§©§¨®§Ÿ¥¥¬¡¹Ÿ¦À§¦§¥«
âé:íãà úòeLz àåLå øvî úøæò eðl-äáäãé:eðéøö ñeáé àeäå ìéç-äNòð íéäìàa ¨«¨¨´¤§¨´¦¨®§¹À̈§§©¬¨¨«¥«Ÿ¦¬©«£¤¨®¦§¹À¨¬¨¥«

i"yx

(Á).Â˘„˜· ¯·„ ÌÈ‰Ï‡בהם ימשלו וזרעו הגלות עליהם:(סא"א)שיקבץ מלך שאהיה בקדשו דבר אלהים ד"א ,

.‰ÊÂÏÚ‡כדכתיב לעזרני בקדשו דבר אלהים מצאתי אחר בפי' ג)בישועתו, עמי(ש"ב את אושיע עבדי דוד ביד כי

˘ÌÎ.ישראל: ‰˜ÏÁ‡:אויביהם בנכסי שכם להם ‡Ó„„.אחלק ˙ÂÎÂÒ ˜ÓÚÂאומה מאיזה יודע איני זה סוכות

אחלקה מצאתי אחרים ובפירושים הוא, היכן מרעמסס ישראל כשנסעו ישראל לו שבאו סוכות ידעתי לא היא

היה כנען ארץ בקצה וסוכות שכם לישראל כשאחלקהו אמדד, סוכות ועמק אביהם, יעקב נחלת להם אחזיר שכם,

ודמיונות צורות לשון סוכות אמדד, סוכות ועמק ד"א שכם, סוכות דרך לארץ יעקב של ביאתו תחלת שמצינו כמו

בנות: סכות ואת שנאמר שנאמר‡Ó„„.כמו כמו צורתם את מודד ח)אני ב החבל(שם ומלא להמית חבלים שני

‚ÚÏ„.(Ë):(סא"א)להחיות ÈÏ:עליהם ומצוהÈ˜˜ÁÓ.למלוך ספרים ושולח שמחוקק שררה ל' מחוקק שלי שרים

מ"ט)כמו רגליו(בראשי' מבין ומחוקק מיהודה שבט יסור ¯ÈˆÁ.(È):(סא"א)לא ¯ÈÒ ·‡ÂÓשל כסיר בהם אשתמש

בו: לרחוץ המוכן שלי:�ÈÏÚ.נחושת ‰˙¯ÈÚÚÂ.מסגר ˙˘ÏÙ ÈÏÚלי משועבדים להיות ממשלתי על התחברי

דוד: שכבשן עזה וכן פלשתים מארץ גת ÂˆÓ¯.(È‡)כי ¯ÈÚ È�Ï·ÂÈ ÈÓאם בצרה את לכבוש מבצר לעיר או

אדום מבצרי על כן מצאתי אחרים בפירושים עליהם, ינחני ומי יובילני מי אדום מבצרי על אותי תעזור אתה לא

עליהם: עתה נחיתי ˙ˆ‡.(È·)אשר ‡ÏÂ:יוצא ירמוס:ÒÂ·È.(È„)ואינך

cec zcevn
(Á).Â˘„˜· אעלוז„·¯ אשר נביאיו ע"י דבר קדשו ברוח

רב: ממשל ואמשול במלכותי אלה‡ÏÁ˜‰.ואשמח מקומות
לחלקים: להם ואמדד לישראל ‚ÚÏ„.(Ë)אחלק ÈÏראה כי

יהיו בימי ואמר ישראל מלכות יוחלק רחבעם שבימי ברוה"ק
ממשלתי: תחת ¯‡˘È.כולם ÊÂÚÓמן לשמרני לראשי חוזק

אלי:È˜˜ÂÁÓ.האויב: ונכנעים שלי שרים ÈÒ¯(È)יהיו ·‡ÂÓ
.ÈˆÁ¯המוכן כקדרה כרצוני תשמישי כל עמהם אעשה ר"ל

בו: �ÈÏÚ.לרחוץ ÍÈÏ˘‡:בהם לסגרם ברגליהם ÈÏÚאשים
.ÈÚÚÂ¯˙‰ ˙˘ÏÙותהיה מלך תרועת פלשתים יריעו בעבורי

מלכותי: עול עליהם לקבל למעני È�ÏÈ·ÂÈ.(È‡)התרועה ÈÓומי בתוכה ולבוא אותה לכבוש מבצר עיר אל אותי המביא מי
להכניע: אדום עד נחני אשר Â�˙Á�Ê.(È·)הוא ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡ ‡Ï‰יצאת ולא זנחתנו הנה עד אשר אלהים ממך כ"ז הלא

מקרה: בדרך ולא ממך באה התשועה כן וכו' זנחתנו אשר בעבור היה בצרה מאז שהיינו מה כמו ר"ל ‰·‰.(È‚)בצבאותינו
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ה ה נ ש מ ר ו א ב

על  שמצוה בארנו, ושם ב), ו, (לעיל לחתנו" מעות "הפוסק ענין במסכתנו שנינו כבר
א), יב, (לעיל הזכרנו כן קופצים. עליה שיימצאו כדי לבתו, יפה נדוניה לפסוק האב
שהדברים  כלומר באמירה", הנקנים הדברים הן "הן ב): קב, (כתובות בגמרא שאמרו מה
שטר  לא צריכים אינם הנישואין, בשעת או הקידושין בשעת לחתנו הכלה אבי שפוסק
מה  הכלה מאבי בדין לתבוע החתן ויכול אותו, מחייבת בלבד אמירתו אלא קניין, ולא

דבריו. את קיים ולא לחתנו מעות שפסק במי דנה משנתנו – לו. שפסק

˙BÚÓ ˜ÒBt‰,בנדוניה –B˙ÁÏ שבארנו כמו הקידושין, בשעת – «≈»«¬»
‰Ï‚לעיל, ˙‡ BÏ ËLÙe וא הנישואין, לפני את – לו משלם ינו »«∆»∆∆

הלשון לו; שפסק הנדוניה   שאומר ברשברשברשברש""""יייי,,,,מבואר
אותי  "תלה או: רגלי", גבי שעל ואבק טיט "טול בזיון: דרך לחתנו
כלומר  לבריחה , כינוי שהוא מפרשים, ויש ליתן". מה לי שאין ברגלי,

רחוקה, לארץ האב אביה,Lzשהלך בבית הארוסה –ÔÈaÏiL „Ú ≈≈«∆«¿ƒ
dL‡ עד הנישואין, את לעכב הארוס שיכול כלומר שתזקין, עד – …»

ולא  לכנסה לא אותו כופים ואין לו, פסק שאביה הנדוניה את שיקבל
הכלה; בתו במעמד לחתנו האב שפסק כגון מבואר, בירושלמי לגרשה.
הרגישה  בתו ואף רמאות, בדרך האב שעשה ומפרשים, מוסיפים ויש
עושים  אנחנו אף כהוגן, שלא עשה האב חכמים: סוברים ולכן בכך,

כהוגן שלא Ó‡zL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לו ‡È‰ ‰ÏBÎÈ :ÓB‡ ÔBÓ„‡– «¿≈¿»ƒ∆…«
שלה: הארוס כנגד לטעון הארוסה ÈÓˆÚÏיכולה Èz˜Òt È‡ el‡ƒ¬ƒ»«¿ƒ¿«¿ƒ

כי הדין, מן היה דברי, מקיימת הייתי ולא הנדוניה, את –„Ú L‡≈≈«
ÈL‡ ÔÈaÏiL,לך התחייבתי בעצמי ואני הואיל –‡a‡L ÂÈLÎÚ ∆«¿ƒ…ƒ«¿»∆«»

ÈÏÚ ˜Òt,הרגל את לך שפשט והוא –˙BNÚÏ ‰ÏBÎÈ È‡ ‰Ó »«»«»¬ƒ¿»«¬
לפיכך, אבא? לך שפסק מה לך לשלם אני חייבת האם –Òk B‡– ¿…

Ët!אותי, B‡!פיטורין גט לי תן או –:Ï‡ÈÏÓb Ôa Ó‡ ¿…»««»«¿ƒ≈
ÔBÓ„‡ Èc ˙‡ È‡ ‰‡B.הקודמת במשנה שבארנו כמו – ∆¬ƒ∆ƒ¿≈«¿

.(.(.(.(טזטזטזטז כג כג כג כג ,,,, אישות אישות אישות אישות  הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שמעמידים  היא, ההלכה הם, שלי טוען: והוא חברו, שביד נכסים על ומערער אדם בא אם
מיטלטלים  בין הבדל בזה ויש הראיה. עליו מחברו והמוציא בעלים, בחזקת ממון
ואילו  ידו, תחת הם שהמיטלטלים האדם הוא המוחזק במיטלטלים שכן לקרקעות,
על  ומערער אדם בא שאם כלומר קודמת, בעלותו שחזקת זה הוא המוחזק בקרקעות
אם  – בידכם היא וגזולה היא, שלי זו שדה טוען: והוא אחרים, בידי הנמצאת שדה
נחשב  הוא הרי כך, על עדים לו שיש כגון זו, שדה של הקודמים כבעליה ידוע המערער

שבידם. השדה על זכותם את לקיים כדי ראיה, להביא האחרים ועל למוחזק ,

‰„O‰ ÏÚ BÚ‰ שערער כגון חברו, שביד השדה על המערער – »≈««»∆

את  שקנה מכירה, שטר לשמעון ויש שמעון, שביד השדה על ראובן
ממני, אותה גזל ולוי היא, שלי זו שדה ראובן: וטוען מלוי, השדה

שדי , את קנית הגזלן לוי מיד Úa„ואתה ‰ÈÏÚ Ìe˙Á ‡e‰Â– ¿»»∆»¿≈
שמעון, שביד המכירה שטר על כעד חתום ראובן, עצמו, והמערער

:ÓB‡ ÔBÓ„‡,ערעורו את מבטלת אינה השטר על ראובן של חתימתו «¿≈
Ó‡iLשכן ‡e‰ ÏBÎÈ:ולומר לדבריו אמתלה ליתן ראובן יכול – »∆…«

epÓÈ‰ ‰L˜ ÔBL‡‰Â ,ÈÏ ÁB ÈM‰,הגזלן לוי היינו הראשון, – «≈ƒ«ƒ¿»ƒ»∆≈∆
להוציאה  לי היה וקשה תקיף, אדם הוא תחילה, בידו היתה שהשדה
לוי, של מידו השדה את שקנה שמעון, היינו השני, ואילו  בדין, ממנו
חתמתי  הלכך בדין, ממנו להוציאה שאוכל בידו, השדה שתהא לי נוח

המכירה. שטר B˙eÎÊעל ˙‡ „a‡ :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ הפסיד – «¬»ƒ¿ƒƒ≈∆¿
על  בחתימתו שכן לערעורו, תוקף ואין השדה, על זכותו את ראובן

שלו. השדה שאין הודה, המכירה שטר  טוען טוען טוען טוען הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

א א א א ).).).). טזטזטזטז,,,, Á‡Ïונטעןונטעןונטעןונטען ÔÓÈÒ d‡NÚ שדה מכר ראובן, המערער, אם – ¬»»ƒ»¿«≈
כתב, המכירה בשטר מצריה ובסימון עליה, מערער שהוא לזו הסמוכה

שמעון של שהיא זו בשדה גובלת B˙eÎÊ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),שהיא ˙‡ „a‡ƒ≈∆¿
לי", נוח "השני לומר: יכול ראובן אין כאן שהרי אדמון, לדברי אף –
אף  אמרו: ובירושלמי שמעון. של היא שהשדה הודה, שהוא ונמצא
המכירה, בשטר כעד חתום והמערער לאחר, סימן זו שדה עשה אחר אם

זכותו. את המערער איבד

ז ה נ ש מ ר ו א ב

e‰„N Cc ‰„‡Â ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ CÏ‰L ÈÓ דרך לו שהיתה – ƒ∆»«ƒ¿ƒ««»¿»¿»∆∆»≈
למדינת  וכשהלך שדהו, את המקיפות שכניו של שדותיהם אצל לשדהו
לו  נותנים שכניו ואין הים, ממדינת חזר ועכשיו הדרך, ניטשטשה הים
הדרך, לו היתה היכן זוכר אינו הוא ואף שדותיהם, דרך לשדהו להיכנס

‰ˆwa CÏÈ :ÓB‡ ÔBÓ„‡ כלומר הקצרה, בדרך לשדהו ילך – «¿≈≈≈«¿»»
ליטול  זכות לו אין אבל שכניו, של כורחם על שדהו אל דרך לו שנוטל

ביותר. הקצרה הדרך את Ccאלא BÏ ‰˜È :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒƒ¿∆∆∆
‰Ó ‰‡Óa דורשים ואפילו לשדהו, דרך שכניו אצל לו יקנה – ¿≈»»∆

להם, לשלם הוא מוכרח דינר), אלפים (עשרת מנה מאה ‡Bבמחירה
ÈÂ‡a ÁÙÈ למנוע שכניו שזכאים דרך, יקנה לא אם  שדהו, אל – ƒ¿«»¬ƒ

זה  של שדהו שאם מבואר, בגמרא שדותיהם. דרך מלעבור ממנו
מודים  חכמים אף אחד, אדם של שהן שדות מוקפת הדרך לו שאבדה
שדהו, שסביבות השדות בעל של כורחו על דרך לו שייטול לאדמון
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ה ה נ ש מ ר ו א ב

על  שמצוה בארנו, ושם ב), ו, (לעיל לחתנו" מעות "הפוסק ענין במסכתנו שנינו כבר
א), יב, (לעיל הזכרנו כן קופצים. עליה שיימצאו כדי לבתו, יפה נדוניה לפסוק האב
שהדברים  כלומר באמירה", הנקנים הדברים הן "הן ב): קב, (כתובות בגמרא שאמרו מה
שטר  לא צריכים אינם הנישואין, בשעת או הקידושין בשעת לחתנו הכלה אבי שפוסק
מה  הכלה מאבי בדין לתבוע החתן ויכול אותו, מחייבת בלבד אמירתו אלא קניין, ולא

דבריו. את קיים ולא לחתנו מעות שפסק במי דנה משנתנו – לו. שפסק

˙BÚÓ ˜ÒBt‰,בנדוניה –B˙ÁÏ שבארנו כמו הקידושין, בשעת – «≈»«¬»
‰Ï‚לעיל, ˙‡ BÏ ËLÙe וא הנישואין, לפני את – לו משלם ינו »«∆»∆∆

הלשון לו; שפסק הנדוניה   שאומר ברשברשברשברש""""יייי,,,,מבואר
אותי  "תלה או: רגלי", גבי שעל ואבק טיט "טול בזיון: דרך לחתנו
כלומר  לבריחה , כינוי שהוא מפרשים, ויש ליתן". מה לי שאין ברגלי,

רחוקה, לארץ האב אביה,Lzשהלך בבית הארוסה –ÔÈaÏiL „Ú ≈≈«∆«¿ƒ
dL‡ עד הנישואין, את לעכב הארוס שיכול כלומר שתזקין, עד – …»

ולא  לכנסה לא אותו כופים ואין לו, פסק שאביה הנדוניה את שיקבל
הכלה; בתו במעמד לחתנו האב שפסק כגון מבואר, בירושלמי לגרשה.
הרגישה  בתו ואף רמאות, בדרך האב שעשה ומפרשים, מוסיפים ויש
עושים  אנחנו אף כהוגן, שלא עשה האב חכמים: סוברים ולכן בכך,

כהוגן שלא Ó‡zL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לו ‡È‰ ‰ÏBÎÈ :ÓB‡ ÔBÓ„‡– «¿≈¿»ƒ∆…«
שלה: הארוס כנגד לטעון הארוסה ÈÓˆÚÏיכולה Èz˜Òt È‡ el‡ƒ¬ƒ»«¿ƒ¿«¿ƒ

כי הדין, מן היה דברי, מקיימת הייתי ולא הנדוניה, את –„Ú L‡≈≈«
ÈL‡ ÔÈaÏiL,לך התחייבתי בעצמי ואני הואיל –‡a‡L ÂÈLÎÚ ∆«¿ƒ…ƒ«¿»∆«»

ÈÏÚ ˜Òt,הרגל את לך שפשט והוא –˙BNÚÏ ‰ÏBÎÈ È‡ ‰Ó »«»«»¬ƒ¿»«¬
לפיכך, אבא? לך שפסק מה לך לשלם אני חייבת האם –Òk B‡– ¿…

Ët!אותי, B‡!פיטורין גט לי תן או –:Ï‡ÈÏÓb Ôa Ó‡ ¿…»««»«¿ƒ≈
ÔBÓ„‡ Èc ˙‡ È‡ ‰‡B.הקודמת במשנה שבארנו כמו – ∆¬ƒ∆ƒ¿≈«¿

.(.(.(.(טזטזטזטז כג כג כג כג ,,,, אישות אישות אישות אישות  הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שמעמידים  היא, ההלכה הם, שלי טוען: והוא חברו, שביד נכסים על ומערער אדם בא אם
מיטלטלים  בין הבדל בזה ויש הראיה. עליו מחברו והמוציא בעלים, בחזקת ממון
ואילו  ידו, תחת הם שהמיטלטלים האדם הוא המוחזק במיטלטלים שכן לקרקעות,
על  ומערער אדם בא שאם כלומר קודמת, בעלותו שחזקת זה הוא המוחזק בקרקעות
אם  – בידכם היא וגזולה היא, שלי זו שדה טוען: והוא אחרים, בידי הנמצאת שדה
נחשב  הוא הרי כך, על עדים לו שיש כגון זו, שדה של הקודמים כבעליה ידוע המערער

שבידם. השדה על זכותם את לקיים כדי ראיה, להביא האחרים ועל למוחזק ,

‰„O‰ ÏÚ BÚ‰ שערער כגון חברו, שביד השדה על המערער – »≈««»∆

את  שקנה מכירה, שטר לשמעון ויש שמעון, שביד השדה על ראובן
ממני, אותה גזל ולוי היא, שלי זו שדה ראובן: וטוען מלוי, השדה

שדי , את קנית הגזלן לוי מיד Úa„ואתה ‰ÈÏÚ Ìe˙Á ‡e‰Â– ¿»»∆»¿≈
שמעון, שביד המכירה שטר על כעד חתום ראובן, עצמו, והמערער

:ÓB‡ ÔBÓ„‡,ערעורו את מבטלת אינה השטר על ראובן של חתימתו «¿≈
Ó‡iLשכן ‡e‰ ÏBÎÈ:ולומר לדבריו אמתלה ליתן ראובן יכול – »∆…«

epÓÈ‰ ‰L˜ ÔBL‡‰Â ,ÈÏ ÁB ÈM‰,הגזלן לוי היינו הראשון, – «≈ƒ«ƒ¿»ƒ»∆≈∆
להוציאה  לי היה וקשה תקיף, אדם הוא תחילה, בידו היתה שהשדה
לוי, של מידו השדה את שקנה שמעון, היינו השני, ואילו  בדין, ממנו
חתמתי  הלכך בדין, ממנו להוציאה שאוכל בידו, השדה שתהא לי נוח

המכירה. שטר B˙eÎÊעל ˙‡ „a‡ :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ הפסיד – «¬»ƒ¿ƒƒ≈∆¿
על  בחתימתו שכן לערעורו, תוקף ואין השדה, על זכותו את ראובן

שלו. השדה שאין הודה, המכירה שטר  טוען טוען טוען טוען הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

א א א א ).).).). טזטזטזטז,,,, Á‡Ïונטעןונטעןונטעןונטען ÔÓÈÒ d‡NÚ שדה מכר ראובן, המערער, אם – ¬»»ƒ»¿«≈
כתב, המכירה בשטר מצריה ובסימון עליה, מערער שהוא לזו הסמוכה

שמעון של שהיא זו בשדה גובלת B˙eÎÊ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),שהיא ˙‡ „a‡ƒ≈∆¿
לי", נוח "השני לומר: יכול ראובן אין כאן שהרי אדמון, לדברי אף –
אף  אמרו: ובירושלמי שמעון. של היא שהשדה הודה, שהוא ונמצא
המכירה, בשטר כעד חתום והמערער לאחר, סימן זו שדה עשה אחר אם

זכותו. את המערער איבד

ז ה נ ש מ ר ו א ב

e‰„N Cc ‰„‡Â ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ CÏ‰L ÈÓ דרך לו שהיתה – ƒ∆»«ƒ¿ƒ««»¿»¿»∆∆»≈
למדינת  וכשהלך שדהו, את המקיפות שכניו של שדותיהם אצל לשדהו
לו  נותנים שכניו ואין הים, ממדינת חזר ועכשיו הדרך, ניטשטשה הים
הדרך, לו היתה היכן זוכר אינו הוא ואף שדותיהם, דרך לשדהו להיכנס

‰ˆwa CÏÈ :ÓB‡ ÔBÓ„‡ כלומר הקצרה, בדרך לשדהו ילך – «¿≈≈≈«¿»»
ליטול  זכות לו אין אבל שכניו, של כורחם על שדהו אל דרך לו שנוטל

ביותר. הקצרה הדרך את Ccאלא BÏ ‰˜È :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒƒ¿∆∆∆
‰Ó ‰‡Óa דורשים ואפילו לשדהו, דרך שכניו אצל לו יקנה – ¿≈»»∆

להם, לשלם הוא מוכרח דינר), אלפים (עשרת מנה מאה ‡Bבמחירה
ÈÂ‡a ÁÙÈ למנוע שכניו שזכאים דרך, יקנה לא אם  שדהו, אל – ƒ¿«»¬ƒ

זה  של שדהו שאם מבואר, בגמרא שדותיהם. דרך מלעבור ממנו
מודים  חכמים אף אחד, אדם של שהן שדות מוקפת הדרך לו שאבדה
שדהו, שסביבות השדות בעל של כורחו על דרך לו שייטול לאדמון
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היא  בשדותיו פנים כל על לו שאבדה הדרך מקום שהרי ומכל נמצאת,
ביותר; הקצרה הדרך את אלא נוטל אינו ידוע, אינו הדרך ואורך הואיל
לחכמים  מודה אדמון אף שונים, בעלים של שהן שדות מוקפת היא ואם
לשדך  הדרך לו: ולומר לדחותו אחד כל שיכול לפי דרך, לו שיקנה
היו  שתחילה בכגון אלא וחכמים אדמון נחלקו לא שדי. בתוך אינה
אצל  לשדהו דרך לו והיתה שונים, בעלים של שדהו שסביבות השדות
אותן  כל את אחד קנה הים, למדינת וכשהלך הללו, מהשדות אחת
אדמון  – לשדהו לו שהיתה הדרך ואבדה שדהו, את המקיפות השדות
היא  לשדהו הדרך הרי אחד, אדם של עכשיו  הן והשדות הואיל סובר:

ולפיכך אצלו, :סוברים וחכמים     
(ונתפשר  מוטב שותק, אתה אם הדרך: לבעל לומר השדות בעל שיכול
שטר  את מחזיר הריני לא, ואם אצלי), שתקנה הדרך של המחיר בדבר
בדין, שדך דרך את מהם לתבוע תוכל ולא השדות, לבעלי המכירה

שדהו. בתוך אינה שהדרך לך, ולומר לדחותך יכול אחד כל שהרי

ח ה נ ש מ ר ו א ב

טוען, והנתבע עבר, פרעונו  שזמן שטר ובידו מחברו, חוב שתובע במי דנה משנתנו
חובו  בעל שכן שפרעו, הוכחה לו ויש שוברו, לו שאבד אלא החוב, את לו פרע שכבר
חובו. את גבה ולא מעות, ממנו וקיבל החוב, פירעון של הזמן לאחר שדה לו מכר זה

BÁ ÏÚ BÁ ËL ‡ÈˆBn‰,חובו את ממנו ותובע –‰l‰Â– «ƒ¿««¬≈¿«»
מכירה,‰ÈˆB‡הלווה, שטר –BÏ ÎnL,המלוה –˙‡‰„O‰– ƒ∆»«∆«»∆

בכך, מוכיח והוא החוב, בשטר הכתוב הפירעון זמן שעבר לאחר שלו,
למשנתנו,שכבר בהקדמה שבארנו כמו חובו, את לו ¿»‡„ÔBÓשילם

:ÓB‡שכן הלווה, עם Ó‡iLהדין ‡e‰ ÏBÎÈ הלווה יכול – ≈»∆…«
למלוה: ולומר CÏלטעון iÁ È˙ÈÈ‰ el‡ חוב שטר יסוד על – ƒ»ƒƒ«»»

ClLשבידך, ˙‡ Út‰Ï CÏ ‰È‰,חובך את לגבות לך היה – »»»¿ƒ»«∆∆»
‰„O‰ ˙‡ ÈÏ zÎnLk,גבית שלא ומאחר מידי, מעות וקיבלת – ¿∆»«¿»ƒ∆«»∆

פרוע. ששטרך לדברי, הוכחה זו ‡ÌÈÓB:הרי ÌÈÓÎÁÂ של טענתו «¬»ƒ¿ƒ
שכן טענה, אינו Áwtהלווה ‰È‰ ‰Ê,פיקח היה המלוה –ÎnL ∆»»ƒ≈«∆»«

Ú˜w‰ ˙‡ BÏ ולא מעותיו, את יצניע הלווה שמא חשש, כי – ∆««¿«
וקיבל  השדה, את לו מכר הלכך חובו, על למשכנו דבר אצלו ימצא

המעות, את BkLÓÏמידו ÏBÎÈ ‡e‰L ÈtÓ עכשיו הוא שיכול – ƒ¿≈∆»¿«¿¿
חובו. את ממנו ולגבות לו שמכר הקרקע את משכון בתורת ליטול
לאחר  המכירה שטר את שכותבים במקום היו שאם מבואר, בגמרא
הלווה, עם שהדין לאדמון, חכמים מודים המעות, את נותן שהלוקח
ולא  בחובו, המעות את לעכב למלוה, לו, היה לו, חייב היה שאילו
חוב. עליו לו שאין בזה הוכיח שכתב, וכיון המכירה, שטר את לכתוב

שטר  את תחילה שכותבים במקום כשהיו אלא במשנתנו נחלקו לא
היה  המלוה סובר: שאדמון מעות, הלוקח נותן כך ואחר המכירה,
כדי  אלא השדה, את לו מוכר שאינו עדים, בפני מודעה למסור צריך
סוברים: וחכמים הלווה. עם הדין מסר, שלא וכיון למשכנו, שיוכל
המודעה  תגיע שמא המלוה, שחשש כלומר ליה", אית חברא "חברך
המלוה  היה יכול לא לפיכך השדה, את מלקנות ויימנע הלווה לאזני

מודעה. למסור

ט ה נ ש מ ר ו א ב

חברו, על חוב שטר ב"המוציא וחכמים אדמון מחלוקת הקודמת במשנה שלמדנו לאחר
אדמון  דברי שבעת את המסיימת – משנתנו באה השדה", את לו שמכר הוציא והלה
זמן  לאחר כסף שהלווהו התובע, על חוב שטר הוציא (הנתבע) הלה אם שאף ללמד, –

וחכמים. אדמון נחלקו בשטרו, הכתוב הפירעון

‰Ê ÏÚ ‰Ê BÁ ËL e‡ÈˆB‰L ÌÈL של שטרו כתיבת וזמן – ¿«ƒ∆ƒ¿«∆«∆
זה, של שטרו פירעון לזמן מאוחר ‡ÓB:זה ÔBÓ„‡ שבידו זה «¿≈

ולומר: לטעון יכול המאוחר CÏהשטר iÁ È˙ÈÈ‰ el‡,מעות – ƒ»ƒƒ«»»
שבידך, חוב שטר יסוד ÈpnÓעל ‰ÂG ‰z‡ „ˆÈk נפרע ואינך – ≈««»∆ƒ∆ƒ

פרוע. ששטרך לדברי, ראיה מכאן אלא חובך? את ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒממני
:ÌÈÓB‡אלא השני, של זו בטענתו נפקע ראשון של חובו Ê‰אין ¿ƒ∆

BBÁ ËL ‰Bb ‰ÊÂ ,BBÁ ËL ‰Bb הואיל אחד, שכל – ∆¿»¿∆∆¿«
תביעתו. על נאמן בידו, חוב ושטר

י ה נ ש מ ר ו א ב

לארץ, מארץ עמו שתצא אשתו, את לכוף יכול הבעל שאין ללמדנו, באה זו משנה
ארצות. לשלש ישראל ארץ חלוקה זו הלכה ולגבי

GL˙Bˆ‡ L,ישראל ארץ בתחום הן –ÔÈ‡eOpÏ לענין החלוקות – »¬»«ƒƒ
ÏÈÏb‰Âנישואין: ,Ôci‰ ÚÂ ,‰„e‰È אשה נשא אדם שאם – ¿»¿≈∆««¿≈¿«»ƒ

שתצא  לכופה, יכול אינו הארץ, מאותה והוא הללו, מהארצות באחת
יכול  אינו  ביהודה  אשה נשא אם כגון שם, לגור אחרת לארץ עמו
מהגליל  אדם אם ברם, הירדן. לעבר או לגליל כורחה על להוליכה
כן  מנת שעל עמו, לצאת אותה כופין להיפך, או ביהודה אשה נשא

ÈÚÏ((((תוספתא תוספתא תוספתא תוספתא ).).).).נשאה ÈÚÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ לכוף רשאי הבעל אין – ≈ƒƒ≈ƒ¿ƒ
שאם  כלומר לעיר, מעיר אפילו אחרת, לארץ עמו שתצא אשתו, את
גם  ולגור אחרת לארץ עמו שתעבור רוצה והבעל בעיר, יושבים הם

לכך, לכופה רשאי אינו בעיר, CÎÏשם CkÓe מקום הוא כרך – ƒ¿«ƒ¿«
מפרשים: ויש מעיר; וגדול המוקפת שווקים, גדולה עיר היינו

לכרך ((((רמברמברמברמב""""םםםם).).).).חומה לעבור מבקש והבעל בכרך, יושבים הם ואם
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עמו. שתצא אשתו את לכוף רשאי אינו אחרת, d˙B‡aבארץ Ï‡¬»¿»
ı‡‰ ממקום עמו שתעבור הבעל ורוצה ביהודה, אשה שנשא כגון – »»∆

הארץ, באותה אחר למקום בו ÈÚÏ,שיושבים ÈÚÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ≈ƒ¿ƒ
CÎÏ CkÓe מעיר עמו  שתצא אשתו את לכוף הבעל יכול – ƒ¿«ƒ¿«

אחר. לכרך בו שיושבים מכרך או אחרת, עיר אל בה «¬‡Ïשיושבים
ÈÚÏ CkÓ ‡GÂ ,CÎÏ ÈÚÓ ‡G אינו בעיר יושבים הם שאם – ≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

ויש  לעיר וחסרונות מעלות שיש להיפך, וכן לכרך, לצאת לכופה יכול
בעיר  ואילו לבריאות, קשה כרכים שישיבת לכרך, וחסרונות מעלות
לבריאות; הוא ויפה צח ואוירה לבתים סמוכים ופרדסים גינות יש

בעיר. מאשר בכרך יותר מצויים האדם של  צרכיו זאת ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒלעומת
‰Ùi‰ ‰ÂÏ Ú‰ ‰ÂpÓ כורחה על אשתו את להוציא הבעל רשאי – ƒ»∆»»¿»∆«»∆

מפרשים: ויש יפה, דירה למקום רעה דירה ממקום  היינו –
ביוקר; אלא שם מצויים והפירות התבואות שאין מקום –

ובזול הרבה שם ÂÏ‰((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).שמצויים ‰Ùi‰ ‰ÂpÓ ‡G Ï‡¬»ƒ»∆«»∆¿»∆
Ú‰.גרוע במקום לגור שתעבור האשה את לכוף שאין –ÔBÚÓL Ôa »»«»ƒ¿

‰ÙÈ ‰ÂÏ Ú ‰ÂpÓ ‡G Û‡ :ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa כופין אין אף – ∆«¿ƒ≈≈«ƒ»∆«¿»∆»∆
יפה, לנוה רע מנוה לעבור האשה Ba„˜את ‰Ùi‰ ‰Âp‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»∆«»∆≈

שכל  לרעה, עליו משפיע הריהו בריא, אינו הגוף ואם הגוף, את –
בגמרא: שאמרו כמו למחלות, גורם הריהו לטובה, אפילו שינוי,

    על אשתו את להוציא רשאי הבעל אין לפיכך
יפה. לנוה רע מנוה אף פוסק פוסק פוסק פוסק כורחה גמליאל,הרמב הרמב הרמב הרמב """"ם ם ם ם  בן שמעון כרבן

מפרש: והוא    להטפל צריכה שהיא "מפני –
וכעורה" קלה בו תהיה שלא כדי היפה, בנוה עצמה אישותאישותאישותאישותולבדוק  ((((הל הל הל הל ''''

יחיחיחיח).).).). שרובה יגיגיגיג,,,, לעיר גויים שרובה מעיר מוציאים שנו: בתוספתא
גויים. שרובה לעיר ישראל שרובה מעיר מוציאין ואין ישראל,

א י ה נ ש מ ר ו א ב
Ï‡NÈ ı‡Ï ÔÈÏÚÓ Ïk‰ ביתו בני כל את לכוף אדם כל רשאי – «…«¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

שרובה  מעיר ואף הרע, לנוה היפה מנוה אף ישראל, לארץ עמו שיעלו
נכרים שרובה לעיר ÔÈ‡ÈˆBÓ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).ישראל Ïk‰ ÔÈ‡Â אדם ואין – ¿≈«…ƒƒ

י  מארץ כורחם על ביתו ובני אשתו להוציא לארץ.רשאי לחוץ שראל
ÌÈÏLeÈÏ ÔÈÏÚÓ Ïk‰ מקום בכל ביתו בני עם היושב אדם – «…«¬ƒƒ»«ƒ

לירושלים  עמו שיעלו ביתו בני את  לכוף הוא רשאי ישראל, שבארץ
שם, ÔÈ‡ÈˆBÓלדור Ïk‰ ÔÈ‡Â בני את  להוציא רשאי אדם ואין – ¿≈«…ƒƒ

ישראל. שבארץ אחר למקום מירושלים כורחם על ‰‡ÌÈLביתו „Á‡∆»»¬»ƒ
ÌÈLp‰ „Á‡Â לעלות זו את זה לכוף יכולים האשה ובין האיש בין – ¿∆»«»ƒ

בעלה, עם לעלות מסרבת האשה ואם לירושלים; או ישראל לארץ
חייב  הריהו אשתו, עם לעלות מסרב הבעל ואם כתובה. בלא תצא

במשנתנו: גורסים יש כתובתה. לה וליתן לגרשה –
רשאי  ואינו עמו, שיעלה שלו עברי עבד לכוף אדם שרשאי כלומר
לעלות  רבו את כופה העבד אין ברם, לארץ. לחוץ עמו שיצא לכופו
– שהרישא הם, מפרשים כך גורסים שאינם ואלו ישראל. לארץ עמו

    כמו עברי, עבד היינו עבדים , לרבות  באה  –
Ï‡NÈ,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).שבארנו ı‡a dL‚Â ,Ï‡NÈ ı‡a ‰M‡ ‡N»»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈¿»¿∆∆ƒ¿»≈

Ï‡NÈ ı‡ ˙BÚnÓ dÏ Ô˙B במטבעות כתובתה לה משלם – ≈»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
ישראל. È˜ËBt˜a‡ארץ dL‚Â ,Ï‡NÈ ı‡a ‰M‡ ‡N– »»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈¿»¿«¿¿»

ובמשקלן  בערכן גדולות שלה והמטבעות הקטנה, באסיה מדינה
ישראל, ארץ Ï‡NÈממטבעות ı‡ ˙BÚnÓ dÏ Ô˙B חייב אינו – ≈»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

ישראל. ארץ במעות אלא קפוטקיא במטבעות כתובתה לה ««N‡לשלם
˙BÚnÓ dÏ Ô˙B ,Ï‡NÈ ı‡a dL‚Â ,‡È˜ËBt˜a ‰M‡ƒ»¿«¿¿»¿≈¿»¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ¿

Ï‡NÈ ı‡ אלא אינה וכתובה שהואיל הטעם, מבואר בגמרא – ∆∆ƒ¿»≈
שנשאה  פי על אף ולכן בתשלומיה. חכמים הקלו סופרים, מדברי
מכל  קפוטקיא, ממעות כתובתה לה ליתן שנתחייב ונמצא בקפוטקיא,

ישראל. ארץ ממעות לה נותן ישראל, בארץ שגירשה כיון «»Ôaמקום
‡È˜ËBt˜ ˙BÚnÓ dÏ Ô˙B :ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL כיון – ƒ¿∆«¿ƒ≈≈≈»ƒ¿«¿¿»

ליתן  הוא חייב ישראל, בארץ שגירשה פי על אף בקפוטקיא, שנשאה
מן  היא כתובה גמליאל: בן שמעון רבן שסובר קפוטקיא, ממעות לה

השיעבוד. מקום אחר שהולכים חובות, כשאר ודינה ««N‡התורה,
˙BÚnÓ dÏ Ô˙B ,‡È˜ËBt˜a dL‚Â ,‡È˜ËBt˜a ‰M‡ƒ»¿«¿¿»¿≈¿»¿«¿¿»≈»ƒ¿

‡È˜ËBt˜.הכל לדברי קפוטקיא הרמב הרמב הרמב הרמב """"ם ם ם ם – נקטה שמשנתנו מפרש, «¿¿»
ישראל. לארץ קרובה שהיא משום משל, דרך על
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עמו. שתצא אשתו את לכוף רשאי אינו אחרת, d˙B‡aבארץ Ï‡¬»¿»
ı‡‰ ממקום עמו שתעבור הבעל ורוצה ביהודה, אשה שנשא כגון – »»∆

הארץ, באותה אחר למקום בו ÈÚÏ,שיושבים ÈÚÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ≈ƒ¿ƒ
CÎÏ CkÓe מעיר עמו  שתצא אשתו את לכוף הבעל יכול – ƒ¿«ƒ¿«

אחר. לכרך בו שיושבים מכרך או אחרת, עיר אל בה «¬‡Ïשיושבים
ÈÚÏ CkÓ ‡GÂ ,CÎÏ ÈÚÓ ‡G אינו בעיר יושבים הם שאם – ≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

ויש  לעיר וחסרונות מעלות שיש להיפך, וכן לכרך, לצאת לכופה יכול
בעיר  ואילו לבריאות, קשה כרכים שישיבת לכרך, וחסרונות מעלות
לבריאות; הוא ויפה צח ואוירה לבתים סמוכים ופרדסים גינות יש

בעיר. מאשר בכרך יותר מצויים האדם של  צרכיו זאת ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒלעומת
‰Ùi‰ ‰ÂÏ Ú‰ ‰ÂpÓ כורחה על אשתו את להוציא הבעל רשאי – ƒ»∆»»¿»∆«»∆

מפרשים: ויש יפה, דירה למקום רעה דירה ממקום  היינו –
ביוקר; אלא שם מצויים והפירות התבואות שאין מקום –

ובזול הרבה שם ÂÏ‰((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).שמצויים ‰Ùi‰ ‰ÂpÓ ‡G Ï‡¬»ƒ»∆«»∆¿»∆
Ú‰.גרוע במקום לגור שתעבור האשה את לכוף שאין –ÔBÚÓL Ôa »»«»ƒ¿

‰ÙÈ ‰ÂÏ Ú ‰ÂpÓ ‡G Û‡ :ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa כופין אין אף – ∆«¿ƒ≈≈«ƒ»∆«¿»∆»∆
יפה, לנוה רע מנוה לעבור האשה Ba„˜את ‰Ùi‰ ‰Âp‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»∆«»∆≈

שכל  לרעה, עליו משפיע הריהו בריא, אינו הגוף ואם הגוף, את –
בגמרא: שאמרו כמו למחלות, גורם הריהו לטובה, אפילו שינוי,

    על אשתו את להוציא רשאי הבעל אין לפיכך
יפה. לנוה רע מנוה אף פוסק פוסק פוסק פוסק כורחה גמליאל,הרמב הרמב הרמב הרמב """"ם ם ם ם  בן שמעון כרבן

מפרש: והוא    להטפל צריכה שהיא "מפני –
וכעורה" קלה בו תהיה שלא כדי היפה, בנוה עצמה אישותאישותאישותאישותולבדוק  ((((הל הל הל הל ''''

יחיחיחיח).).).). שרובה יגיגיגיג,,,, לעיר גויים שרובה מעיר מוציאים שנו: בתוספתא
גויים. שרובה לעיר ישראל שרובה מעיר מוציאין ואין ישראל,

א י ה נ ש מ ר ו א ב
Ï‡NÈ ı‡Ï ÔÈÏÚÓ Ïk‰ ביתו בני כל את לכוף אדם כל רשאי – «…«¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

שרובה  מעיר ואף הרע, לנוה היפה מנוה אף ישראל, לארץ עמו שיעלו
נכרים שרובה לעיר ÔÈ‡ÈˆBÓ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).ישראל Ïk‰ ÔÈ‡Â אדם ואין – ¿≈«…ƒƒ

י  מארץ כורחם על ביתו ובני אשתו להוציא לארץ.רשאי לחוץ שראל
ÌÈÏLeÈÏ ÔÈÏÚÓ Ïk‰ מקום בכל ביתו בני עם היושב אדם – «…«¬ƒƒ»«ƒ

לירושלים  עמו שיעלו ביתו בני את  לכוף הוא רשאי ישראל, שבארץ
שם, ÔÈ‡ÈˆBÓלדור Ïk‰ ÔÈ‡Â בני את  להוציא רשאי אדם ואין – ¿≈«…ƒƒ

ישראל. שבארץ אחר למקום מירושלים כורחם על ‰‡ÌÈLביתו „Á‡∆»»¬»ƒ
ÌÈLp‰ „Á‡Â לעלות זו את זה לכוף יכולים האשה ובין האיש בין – ¿∆»«»ƒ

בעלה, עם לעלות מסרבת האשה ואם לירושלים; או ישראל לארץ
חייב  הריהו אשתו, עם לעלות מסרב הבעל ואם כתובה. בלא תצא

במשנתנו: גורסים יש כתובתה. לה וליתן לגרשה –
רשאי  ואינו עמו, שיעלה שלו עברי עבד לכוף אדם שרשאי כלומר
לעלות  רבו את כופה העבד אין ברם, לארץ. לחוץ עמו שיצא לכופו
– שהרישא הם, מפרשים כך גורסים שאינם ואלו ישראל. לארץ עמו

    כמו עברי, עבד היינו עבדים , לרבות  באה  –
Ï‡NÈ,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).שבארנו ı‡a dL‚Â ,Ï‡NÈ ı‡a ‰M‡ ‡N»»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈¿»¿∆∆ƒ¿»≈

Ï‡NÈ ı‡ ˙BÚnÓ dÏ Ô˙B במטבעות כתובתה לה משלם – ≈»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
ישראל. È˜ËBt˜a‡ארץ dL‚Â ,Ï‡NÈ ı‡a ‰M‡ ‡N– »»ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈¿»¿«¿¿»

ובמשקלן  בערכן גדולות שלה והמטבעות הקטנה, באסיה מדינה
ישראל, ארץ Ï‡NÈממטבעות ı‡ ˙BÚnÓ dÏ Ô˙B חייב אינו – ≈»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

ישראל. ארץ במעות אלא קפוטקיא במטבעות כתובתה לה ««N‡לשלם
˙BÚnÓ dÏ Ô˙B ,Ï‡NÈ ı‡a dL‚Â ,‡È˜ËBt˜a ‰M‡ƒ»¿«¿¿»¿≈¿»¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ¿

Ï‡NÈ ı‡ אלא אינה וכתובה שהואיל הטעם, מבואר בגמרא – ∆∆ƒ¿»≈
שנשאה  פי על אף ולכן בתשלומיה. חכמים הקלו סופרים, מדברי
מכל  קפוטקיא, ממעות כתובתה לה ליתן שנתחייב ונמצא בקפוטקיא,

ישראל. ארץ ממעות לה נותן ישראל, בארץ שגירשה כיון «»Ôaמקום
‡È˜ËBt˜ ˙BÚnÓ dÏ Ô˙B :ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL כיון – ƒ¿∆«¿ƒ≈≈≈»ƒ¿«¿¿»

ליתן  הוא חייב ישראל, בארץ שגירשה פי על אף בקפוטקיא, שנשאה
מן  היא כתובה גמליאל: בן שמעון רבן שסובר קפוטקיא, ממעות לה

השיעבוד. מקום אחר שהולכים חובות, כשאר ודינה ««N‡התורה,
˙BÚnÓ dÏ Ô˙B ,‡È˜ËBt˜a dL‚Â ,‡È˜ËBt˜a ‰M‡ƒ»¿«¿¿»¿≈¿»¿«¿¿»≈»ƒ¿

‡È˜ËBt˜.הכל לדברי קפוטקיא הרמב הרמב הרמב הרמב """"ם ם ם ם – נקטה שמשנתנו מפרש, «¿¿»
ישראל. לארץ קרובה שהיא משום משל, דרך על

˙ Â  Â ˙ Î ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

   



קטז     

        
Ô Â ˘ ‡  ˜  Ù

‡         
     –  –     

 –    –  –   
 –   –    

                      
                             

                      
                             
                           

                        
                      

                         
                      

                     
                       
                          

  
                         

 

א ה נ ש מ ר ו א ב

הנדר: בלשון הן דרכים שלש        מתוקנת בלשון נדרו כל מבטא כשהנודר –

כמו  הנדור, בדבר נדרו (שמתפיס כקרבן" עלי יהא זה "דבר שאומר; כגון וברורה,

למסכתנו); בפתיחה שבארנו      מבטא אלא נדרו, כל מפרש אינו  כשהנודר –

שאני  ממך "מּודרני לחברו: שאומר כגון כולו, הנדר משמעות שאמר במה ויש מקצתו,

כלי  של ידית שאוחז כמי הוא, משל "יד" (לשון כקרבן שיהא מסיים ואינו לך", אוכל
בידו). כולו הכלי ונמצא         המלה שבמקום אלא נדרו, כל מפרש כשהנודר –

עלי  "קונם שאומר: כגון ב ), משנה להלן (כמבואר זו מלה בכנויי הוא משתמש "קרבן"

כגון  הנדר", "עיקר שאינן הדרכים באחת הנודר שאף ללמד, באה משנתנו – זו". כיכר

נדרים". "ידות הן מה מפרשת והמשנה נדר; נדרו – ב"כנויים" או ב"ידות"

ÌÈ„pk ÌÈ„ ÈÈepk Ïk וכן נדרים. כעיקרי דינם נדרים כינויי – »ƒ≈¿»ƒ«¿»ƒ
   .(".(".(".(" מחסרא מחסרא מחסרא מחסרא """"חסורי חסורי חסורי חסורי  בדרךבדרךבדרךבדרך וכינויי ÌÈÓÁÂ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  – «¬»ƒ

"חרם"ÌÈÓÁkחרמים, בלשון נכסים הקדשת שהם ויקראויקראויקראויקרא– ((((עיין עיין עיין עיין  «¬»ƒ
כח כח כח כח );););); BÚeMk˙כזכזכזכז,,,, ˙BÚeLe כמוציא דינו שבועה כינוי שהמבטא – ¿«¿

מפיו; eÈÊpk˙שבועה ˙eÈÊe.כנזירות דינם נזירות וכינויי – ¿ƒ«¿ƒ
    CnÓ ÈcÓ :BÁÏ ÓB‡‰ מּודר – »≈«¬≈À»¿ƒƒ»

או: ממך, CnÓ,אני ÈLÙÓ:אוCnÓ È˜ÁÓ מוסיף והוא – À¿»¿ƒƒ»¿À»¿ƒƒ»
הללו: מהלשונות CÏ,לאחד ÏÎB‡ ÈÈ‡LאוCÏ ÌÚBË ÈÈ‡L ∆≈ƒ≈»∆≈ƒ≈»

מּודרני  שאומר: כגון לך, טועם שאני לך, אוכל שאני גורסים: ויש –
טועם  (שאני) שאיני ממך מּודרני או: לך, אוכל (שאני) שאיני ממך

וכו', לך אוכל (שאני) שאיני ממך מופרשני שאומר: או –‡eÒלך, »
שמה  ממך, מּודרני ואומר: גמור נדר הנודר כדין מחברו, ליהנות הנודר

כקרבן. עלי יהא לך אוכל CÏשאני È‡ ‰cÓ:לחברו האומר – ¿À∆¬ƒ»
לך", אני ÈÓÁ‰Ï"מנודה ‰Êa CÎBÁ ‰È‰ ‡È˜Ú Èa שספק – «ƒ¬ƒ»»»≈»∆¿«¿ƒ

"מ  הלשון אם ויש הוא, ממך", "מרוחקני כמו משמעותו לך" אני נודה
ומספק  נדר, ולא "נידוי" משמעות אלא זה בלשון שאין או נדר, כאן

לשון מחברו. הנאה הנודר כדין לאיסור עקיבא רבי החמיר
בדבר. פקפוק מתוך בזו זו שפתיו מחכך שהיה ÌÈÚLהיינו È„k¿ƒ¿≈¿»ƒ

הביטוי את הוסיף הנודר אם – Ôa˜e ÈÊa „»«¿»ƒ¿»¿»
‰ÚeLe הריני" ואמר: לפניו, עובר נזיר היה שאם מבואר, בגמרא – ƒ¿»

עומדת  בהמה היתה אם או נזירות; קבלת זה בלשון יש רשעים", כנדרי
אם  או קרבן; של נדר כאן יש עלי", רשעים "כנדרי ואמר: לפניו,
ממנה", אוכל שלא רשעים "כנדרי ואמר: לפניו, מונחת כיכר היתה

רצונו  את הוא מבטא רשעים" "כנדרי שהאומר שבועה; איסור עליו חל
ולהישבע. לנדור דרכם הרשעים שכן ושבועתו, נדרו ≈¿È„k¿ƒבקיום

ÌÈLÎלנדרו הוסיף אם אבל – ÌeÏk Ó‡ ‡G– ¿≈ƒ»«¿
נודרים. הכשרים לנדרו:Ì˙B„kשאין הוסיף ואם –  ¿ƒ¿»

ÈÊa „:אמר שאם –   ,נזיר הוא הרי »«¿»ƒ
שמים, לשם בנזיר נודרים פעמים היתה Ôa˜eשהכשרים שאם – ¿»¿»

ואמר: לפניו, עומדת בהמה   ,קרבן נדבת כאן יש
מביאים  אולם תקלה, לידי יבואו שלא בנדרים אמנם זהירים שהכשרים

לשבועתו הוסיף אם ברם, בנדבה. קרבנותיהם הם  לא
לעולם. נשבעים הכשרים שאין כלום, אמר

הרמב"ם  אבל הר"ן. מפרש וכן הגמרא. לפי משנתנו של הסיפא את בארנו
אחרת. בדרך מפרשים מברטנורא והרב לרש"י המיוחס והפירוש

ב ה נ ש מ ר ו א ב

וכינויי  כחרמים, חרמים וכינויי כנדרים נדרים שכינויי הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר

נחשבים  ביטויים אילו לפרט משנתנו באה כנזירות, נזירות וכינויי כשבועות, שבועות

"לשון  אמר: יוחנן ר' אלו. כינויים של מקורם בדבר בגמרא אמוראים ונחלקו כינויים.

העולם, אומות בני של בפיהם שנשתבשו הקודש לשון חיקויי כלומר: הם, אומות"
להם  שבדו "לשון אמר: לקיש וריש ובשבועותיהם. בנדריהם בהם משתמשים שהיו

בהם  להשתמש חכמים שהמציאו לשון שינויי כלומר: בהם", נודרים להיות חכמים

בלשון  ושבועה נדר ביטוי תוך לבטלה שמים שם להוציא יבואו שלא ובשבועות, בנדרים

חרם, קרבן, למלים: מהכינויים אחד בנדרו שהמבטא ללמד, באה משנתנו – התורה.

עצמן. אלו מלים כמבטא דינו – שבועה נזיר,

ÒB˜ ,ÁB˜ ,ÌB˜ :BÁÏ ÓB‡‰ מה "קונם לו: שאמר כגון – »≈«¬≈»»»
לך"; שאוכל מה "קונס או: לך", שאוכל מה "קונח או: לך", שאוכל
כגון  הדברים, ופירוש "לחברו", תיבת במשנתנו גורסים שאין ויש

וכדומה, עלי" זו כיכר "קונם Ôa˜Ïשאומר: ÔÈÈepk el‡ È‰– ¬≈≈ƒƒ¿»¿»
הללו: המלים  ,נדר כאן ויש "קרבן", המלה כינויי הם

שהוא  עלי", זו כיכר "כקרבן או: לך", שאוכל מה "כקרבן אמר: כאילו
הקודמת. למשנה בהקדמה שבארנו כמו נדר, לשון CÁ,עיקר ,˜Á≈∆≈∆

ÛÁ,חרף או חרך, נכסי הרי שאומר: או חרק, נכסי הרי האומר: – ≈∆
ÌÁÏ ÔÈÈepk el‡ È‰,"חרם נכסי "הרי ואמר: פירש כאילו – ¬≈≈ƒƒ¿≈∆

או  חרך או חרק עלי אתה הרי לחברו: האומר וכן מוקדשים. ונכסיו
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עליו  שאסורה חרם", עלי אתה "הרי לו: אמר כאילו זה הרי חרף,
ד). ה, להלן (כמבואר מחברו ÁÈÊtהנאה ,ÁÈÊ ,˜ÈÊ:האומר – »ƒ»ƒ«»ƒ«

פזיח", "הריני או: נזיח", "הריני שאומר: או נזיק", ‡el"הריני È‰¬≈≈
˙eÈÊÏ ÔÈÈepk."נזיר "הריני ואמר: פירש כאילו נזיר, הוא והרי – ƒƒƒ¿ƒ

‰˜e˜L ,‰˙eL:או זו", כיכר אוכל שלא "שבותה האומר: – ¿»¿»
או זו", כיכר אוכל שלא נשבע,„"שקוקה כלומר –‡˙BÓa– »«¿»

אוכל  שלא "מותא שאמר: כגון "מותא", בכינוי בשבועתו שהשתמש
זו", ÚeLÏ‰כיכר ÔÈÈepk el‡ È‰ הם ו"שקוקה" "שבותה" – ¬≈≈ƒƒƒ¿»

הארמית  מהמלה הנגזר כינוי הוא ו"מותא" "שבועה", למלה כנויים
"שבועה  ואמר: פירש כאילו זה והרי שבועה, שפירושה: "מומתא",

שבועה. איסור עליו וחל זו", כיכר אוכל שלא

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שבנדרו  כקרבן", עלי יהא זה "דבר אומר: כשהנודר הוא, הנדר שעיקר הזכרנו, כבר
הקודמות  המשניות ובשתי הנדור. דבר שהוא קרבן, באיסור הדבר את הנודר מתפיס

על  נדרו שביטא אלא "קרבן", מלת בהם הזכיר לא כשהנודר אף חלים שנדרים למדנו,

זו  משנה – ב). במשנה (כמבואר כינויים ידי על או א), במשנה (כמבואר "ידות" ידי

על  המורה ביטוי בו שיש אלא "קרבן", מלת בו הוזכרה שלא נדר בלשון לדון מוסיפה

זה, בלשון הנודר שאף ללמדנו, המשנה ובאה קרבן, שמשמעותו ביטוי או קרבן, איסור

נדר. נדרו

ÓB‡‰:לחברו –CÏ ÏÎ‡ ‡G ÔÈlÁ ‡G מאכלך יהא חולין לא – »≈Àƒ…«»
היינו  לך, אוכל לא ולפיכך קרבן, אלא יהא חולין לא ומשמע: עלי,

גורסים: ויש חולין)משלך; (=לא  לא ומשמע: 
קרבן אלא לך שאוכל מה יהא טוב טוב טוב טוב ");");");");חולין יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

שאומר שאומר שאומר שאומר :::: Lkאו או או או  ‡G,כקרבן לי יהא פסול ומשמע עלי, מאכלך יהא – »≈
ופסלות; כשרות בהם יש מזבח ÈÎcשקדשי ‡GÂ:בארמית שאמר או – ¿¿≈

אסור  אלא לי יהא מותר לא ופירושו: עלי", מאכלך יהא דכי "לא
ÓËÂ‡כקרבן; ,B‰Ë:או עלי", מאכלך יהא "טהור שאמר: או – »¿»≈

וטמא  למזבח טהור יהא הדברים: ומשמעות עלי", מאכלך יהא "טמא
מפרשים: ויש כקרבן; לך"לי שאוכל מה טהור "לא שאמר: –

ÏebÙe((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); ,˙B:או עלי", מאכלך יהא "נותר שאמר: או – »ƒ
מזבח בקדשי נוהגים אלו שאיסורים עלי", מאכלך יהא ((((ויקראויקראויקראויקרא"פיגול

יד יד יד יד ----יחיחיחיח),),),), קרבן,זזזז,,,, באיסור עצמו על חברו מאכל שאוסר דבריו, ומשמעות
eÒ‡ מהלשונות באחד עליו שנדר וכדומה, חברו במאכל הנודר – »

קרבן. באיסור במפורש עצמו על אסרו כאילו האומר n‡k‡הללו, – ¿ƒ¿»
) התמיד קרבן ככבש ומשמע כאמרא", עלי  מאכלך "יהא לחברו:

האומר: או בארמית); כבש הקרבנות;ÔÈÈckהוא כדיר ומשמע  – «ƒƒ

או:ÌÈˆÚkאו: המזבח; גבי שעל המערכה כעצי ומשמע –ÌÈM‡k »≈ƒ»ƒƒ
עצמם  כקרבנות מפרשים: ויש הקרבנות; של המזבח כאש ומשמע –

"אשים" טוב טוב טוב טוב ");");");");הקרויים יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ומשמע ÁaÊnkאו:((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; – «ƒ¿≈«
או: המזבח; גבי שעל שנזרק ÏÎÈ‰kכקרבנות כקרבנות ומשמע – «≈»

או: בהיכל; בירושלים;ÌÈÏLeÈkדמם הנאכלים כקרבנות ומשמע – ƒ»«ƒ
 ÁaÊn‰ ÈLnLÓ ÏkÓ „Á‡a „ השרת מכלי באחד – »«¿∆»ƒ»¿«¿≈«ƒ¿≈«

מאכלך  יהא כמזרק או כמזלג לחברו: שאמר כגון למזבח, המשמשים
˜Ôaעלי, ÈkÊ‰ ‡HL Èt ÏÚ Û‡:במפורש אמר לא שהנודר – ««ƒ∆ƒ¿ƒ»¿»

כקרבן, עלי מאכלך Ôa˜aיהא „ ‰Ê È‰ את התפיס כאילו – ¬≈∆»«¿»¿»
משמעותם  הללו הביטויים שכל לפי קרבן, באיסור עליו שנדר מה

למעלה. שבארנו כמו ÌÈÏLeÈכקרבן, :ÓB‡‰ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈»≈¿»«ƒ
וכן  "כירושלים", אמר ולא עלי", זה דבר "ירושלים שאמר: כגון –

הדמיון, כ"ף בלא שלמעלה הביטויים אמר ÌeÏkאם Ó‡ ‡G– »«¿
אלא  לחלוק יהודה רבי בא שלא מבואר, בגמרא נדר. לשון כאן שאין
שלדעת  מובא, שבגמרא בברייתא אבל המשנה, לדברי ביאור להוסיף
אלא  נתכוון שלא כלום, אמר לא "כירושלים", האומר אף יהודה, רבי

ולאבנים  קמא.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שבהלעצים תנא על חולק יהודה רבי זה ולפי
   

ד ה נ ש מ ר ו א ב

אחרים  בלשונות או ב"כינויים" או ב"ידות" שהנודר הקודמות, במשניות שלמדנו לאחר
נדר, נדרו "קרבן", מלת במפורש הזכיר שלא פי על אף קרבן, איסור במשמעותם שיש
דומה  בדרך שהזכירה אלא "קרבן", מלת הנודר בהם שהזכיר בנדרים משנתנו דנה
ממש. בו שיש דבר על אלא חל אינו שנדר (בסיפא), ללמד המשנה  באה כן לשבועה.

ÓB‡‰:לחברו –,Ôa˜או,‰ÏBÚאו,‰ÁÓאו,˙‡hÁ או »≈»¿»»ƒ¿»«»
,‰„BzאוCÏ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ÌÈÓÏL קרבן" לו: שאמר כגון – »¿»ƒ∆≈ƒ≈»

גורסים: ויש וכו'; לך" אוכל שאיני "עולה או: לך", אוכל שאיני
    לך אוכל שאני מה יהא קרבן –‡eÒכלומר »

וכו', כעולה כקרבן, אמר: שלא פי על שאף חברו, משל לאכול הנודר
הנודר  שכוונת הנדר, חל הדמיון, כ"ף בלא וכו', עולה קרבן, אלא:

קרבן באיסור נדרו את להתפיס אלו בביטויים ויש ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).אף
חובה קרבנות מונה שמשנתנו מפרשים,    

          
       ,(,(,(,( ב ב ב ב נד נד נד נד ,,,, ברכות ברכות ברכות ברכות  ובאה גמרא גמרא גמרא גמרא 

הרי  מקום מכל הם, חובה שקרבנות פי על שאף להשמיענו, המשנה
הנדור בדבר נדרו  שהתפיס נקרא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).זה e‰È„‰((((הרא הרא הרא הרא """"ש ש ש ש ;;;; Èa«ƒ¿»

ÈzÓ,כקרבן בכ"ף: אמר ולא שהואיל חברו, משל לאכול לנודר – «ƒ
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עליו  שאסורה חרם", עלי אתה "הרי לו: אמר כאילו זה הרי חרף,
ד). ה, להלן (כמבואר מחברו ÁÈÊtהנאה ,ÁÈÊ ,˜ÈÊ:האומר – »ƒ»ƒ«»ƒ«

פזיח", "הריני או: נזיח", "הריני שאומר: או נזיק", ‡el"הריני È‰¬≈≈
˙eÈÊÏ ÔÈÈepk."נזיר "הריני ואמר: פירש כאילו נזיר, הוא והרי – ƒƒƒ¿ƒ

‰˜e˜L ,‰˙eL:או זו", כיכר אוכל שלא "שבותה האומר: – ¿»¿»
או זו", כיכר אוכל שלא נשבע,„"שקוקה כלומר –‡˙BÓa– »«¿»

אוכל  שלא "מותא שאמר: כגון "מותא", בכינוי בשבועתו שהשתמש
זו", ÚeLÏ‰כיכר ÔÈÈepk el‡ È‰ הם ו"שקוקה" "שבותה" – ¬≈≈ƒƒƒ¿»

הארמית  מהמלה הנגזר כינוי הוא ו"מותא" "שבועה", למלה כנויים
"שבועה  ואמר: פירש כאילו זה והרי שבועה, שפירושה: "מומתא",

שבועה. איסור עליו וחל זו", כיכר אוכל שלא

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שבנדרו  כקרבן", עלי יהא זה "דבר אומר: כשהנודר הוא, הנדר שעיקר הזכרנו, כבר
הקודמות  המשניות ובשתי הנדור. דבר שהוא קרבן, באיסור הדבר את הנודר מתפיס

על  נדרו שביטא אלא "קרבן", מלת בהם הזכיר לא כשהנודר אף חלים שנדרים למדנו,

זו  משנה – ב). במשנה (כמבואר כינויים ידי על או א), במשנה (כמבואר "ידות" ידי

על  המורה ביטוי בו שיש אלא "קרבן", מלת בו הוזכרה שלא נדר בלשון לדון מוסיפה

זה, בלשון הנודר שאף ללמדנו, המשנה ובאה קרבן, שמשמעותו ביטוי או קרבן, איסור

נדר. נדרו

ÓB‡‰:לחברו –CÏ ÏÎ‡ ‡G ÔÈlÁ ‡G מאכלך יהא חולין לא – »≈Àƒ…«»
היינו  לך, אוכל לא ולפיכך קרבן, אלא יהא חולין לא ומשמע: עלי,

גורסים: ויש חולין)משלך; (=לא  לא ומשמע: 
קרבן אלא לך שאוכל מה יהא טוב טוב טוב טוב ");");");");חולין יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

שאומר שאומר שאומר שאומר :::: Lkאו או או או  ‡G,כקרבן לי יהא פסול ומשמע עלי, מאכלך יהא – »≈
ופסלות; כשרות בהם יש מזבח ÈÎcשקדשי ‡GÂ:בארמית שאמר או – ¿¿≈

אסור  אלא לי יהא מותר לא ופירושו: עלי", מאכלך יהא דכי "לא
ÓËÂ‡כקרבן; ,B‰Ë:או עלי", מאכלך יהא "טהור שאמר: או – »¿»≈

וטמא  למזבח טהור יהא הדברים: ומשמעות עלי", מאכלך יהא "טמא
מפרשים: ויש כקרבן; לך"לי שאוכל מה טהור "לא שאמר: –

ÏebÙe((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); ,˙B:או עלי", מאכלך יהא "נותר שאמר: או – »ƒ
מזבח בקדשי נוהגים אלו שאיסורים עלי", מאכלך יהא ((((ויקראויקראויקראויקרא"פיגול

יד יד יד יד ----יחיחיחיח),),),), קרבן,זזזז,,,, באיסור עצמו על חברו מאכל שאוסר דבריו, ומשמעות
eÒ‡ מהלשונות באחד עליו שנדר וכדומה, חברו במאכל הנודר – »

קרבן. באיסור במפורש עצמו על אסרו כאילו האומר n‡k‡הללו, – ¿ƒ¿»
) התמיד קרבן ככבש ומשמע כאמרא", עלי  מאכלך "יהא לחברו:

האומר: או בארמית); כבש הקרבנות;ÔÈÈckהוא כדיר ומשמע  – «ƒƒ

או:ÌÈˆÚkאו: המזבח; גבי שעל המערכה כעצי ומשמע –ÌÈM‡k »≈ƒ»ƒƒ
עצמם  כקרבנות מפרשים: ויש הקרבנות; של המזבח כאש ומשמע –

"אשים" טוב טוב טוב טוב ");");");");הקרויים יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ומשמע ÁaÊnkאו:((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; – «ƒ¿≈«
או: המזבח; גבי שעל שנזרק ÏÎÈ‰kכקרבנות כקרבנות ומשמע – «≈»

או: בהיכל; בירושלים;ÌÈÏLeÈkדמם הנאכלים כקרבנות ומשמע – ƒ»«ƒ
 ÁaÊn‰ ÈLnLÓ ÏkÓ „Á‡a „ השרת מכלי באחד – »«¿∆»ƒ»¿«¿≈«ƒ¿≈«

מאכלך  יהא כמזרק או כמזלג לחברו: שאמר כגון למזבח, המשמשים
˜Ôaעלי, ÈkÊ‰ ‡HL Èt ÏÚ Û‡:במפורש אמר לא שהנודר – ««ƒ∆ƒ¿ƒ»¿»

כקרבן, עלי מאכלך Ôa˜aיהא „ ‰Ê È‰ את התפיס כאילו – ¬≈∆»«¿»¿»
משמעותם  הללו הביטויים שכל לפי קרבן, באיסור עליו שנדר מה

למעלה. שבארנו כמו ÌÈÏLeÈכקרבן, :ÓB‡‰ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈»≈¿»«ƒ
וכן  "כירושלים", אמר ולא עלי", זה דבר "ירושלים שאמר: כגון –

הדמיון, כ"ף בלא שלמעלה הביטויים אמר ÌeÏkאם Ó‡ ‡G– »«¿
אלא  לחלוק יהודה רבי בא שלא מבואר, בגמרא נדר. לשון כאן שאין
שלדעת  מובא, שבגמרא בברייתא אבל המשנה, לדברי ביאור להוסיף
אלא  נתכוון שלא כלום, אמר לא "כירושלים", האומר אף יהודה, רבי

ולאבנים  קמא.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שבהלעצים תנא על חולק יהודה רבי זה ולפי
   

ד ה נ ש מ ר ו א ב

אחרים  בלשונות או ב"כינויים" או ב"ידות" שהנודר הקודמות, במשניות שלמדנו לאחר
נדר, נדרו "קרבן", מלת במפורש הזכיר שלא פי על אף קרבן, איסור במשמעותם שיש
דומה  בדרך שהזכירה אלא "קרבן", מלת הנודר בהם שהזכיר בנדרים משנתנו דנה
ממש. בו שיש דבר על אלא חל אינו שנדר (בסיפא), ללמד המשנה  באה כן לשבועה.

ÓB‡‰:לחברו –,Ôa˜או,‰ÏBÚאו,‰ÁÓאו,˙‡hÁ או »≈»¿»»ƒ¿»«»
,‰„BzאוCÏ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ÌÈÓÏL קרבן" לו: שאמר כגון – »¿»ƒ∆≈ƒ≈»

גורסים: ויש וכו'; לך" אוכל שאיני "עולה או: לך", אוכל שאיני
    לך אוכל שאני מה יהא קרבן –‡eÒכלומר »

וכו', כעולה כקרבן, אמר: שלא פי על שאף חברו, משל לאכול הנודר
הנודר  שכוונת הנדר, חל הדמיון, כ"ף בלא וכו', עולה קרבן, אלא:

קרבן באיסור נדרו את להתפיס אלו בביטויים ויש ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).אף
חובה קרבנות מונה שמשנתנו מפרשים,    

          
       ,(,(,(,( ב ב ב ב נד נד נד נד ,,,, ברכות ברכות ברכות ברכות  ובאה גמרא גמרא גמרא גמרא 

הרי  מקום מכל הם, חובה שקרבנות פי על שאף להשמיענו, המשנה
הנדור בדבר נדרו  שהתפיס נקרא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).זה e‰È„‰((((הרא הרא הרא הרא """"ש ש ש ש ;;;; Èa«ƒ¿»

ÈzÓ,כקרבן בכ"ף: אמר ולא שהואיל חברו, משל לאכול לנודר – «ƒ

   



קיח     

 –   –        
 – 

È  ˘ ˜  Ù
‡       

–    –        
       –     

                       
                         

                       
                        

                           
                  

                      
                  

                       
                         

                         
                          

                        

 

האומר  רק שלא סובר, יהודה רבי נדר; נדרו אין וכו', כעולה או
אף "ירושלים" אלא הקודמת, במשנה ששנינו כמו כלום, אמר לא

נדר  איסור דבריו במשמעות אין הדמיון, כ"ף בלא "קרבן", האומר
שבועה  שאין כאן, אין שבועה איסור ואף הקרבן; בחיי כנשבע אלא

קרבן. CÏבחיי ÏÎ‡L Ôa˜ ,Ôa˜k ,Ôaw‰:לחברו האומר – «»¿»¿»¿»»¿»∆…«»
שאוכל  "קרבן או: לך", שאוכל "כקרבן או: לך", שאוכל "הקרבן

ואמנם ‡eÒלך", הם. נדר לשונות אלו שכל חברו, משל לאכול – »
גמור  נדר שהרי "כקרבן", באומר להשמיענו המשנה צריכה היתה לא
תנא  לדעת ברישא שנינו הרי "קרבן", באומר וכן הכל; לדברי הוא
האומר: שאף להשמיענו, בעיקר באה שהיא אלא הוא, נדר שלשון קמא

שבועה. לשון ולא הוא נדר לשון "הקרבן", ‡G Ôa˜Ï¿»¿»
ÒB‡ È‡Ó Èa ,CÏ ÏÎ‡ נדר שלשון חברו, משל לאכול לו – …«»«ƒ≈ƒ≈

לך  אוכל לא ולפיכך עלי, מאכלך יהא לקרבן לו: אמר כאילו הוא,
CnÚ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).). a„Ó‰ Èt ÌB˜ :BÁÏ ÓB‡‰ על שאוסר – »≈«¬≈»ƒ«¿«≈ƒ»

ש"קונם" ב), משנה (לעיל שנינו וכבר חברו; עם דיבורו בנדר עצמו
או  עמך; לדיבורי פי עלי ייאסר כקרבן אמר: כאילו לקרבן, כינוי הוא

לחברו: CnÚהאומר ‰NBÚ È„È עשיית עצמו על שאסר – »ƒ»ƒ»
או: חברו, עם CnÚמלאכה ˙Îl‰Ó ÈÏ‚ עצמו על שאסר – «¿ƒ¿«∆∆ƒ»

חברו, עם עם ‡eÒהילוך ללכת או מלאכה לעשות או לדבר לו – »
גופו, אברי על האיסור את שמתפיס זה, בלשון כשנדר ודווקא חברו.
בהם  שיש דברים שהם לפי נדר, כאן יש רגליו, או ידיו פיו, על כגון
קונם  לחברו: שאמר כגון גופו, פעולות את לאסור נדר אם אבל ממש.
מהלך  שאני קונם או: עמך, עושה שאני קונם או: עמך, מדבר שאני
בהם  שאין דברים הם והילוך ועשייה שדיבור לפי נדר, כאן אין עמך,
שיבואר  כמו ממש, בהם שיש דברים על אלא חל הנדר ואין ממש,

הבאה. במשנה עוד

א ה נ ש מ ר ו א ב

הקודם: בפרק אותם הזכרנו שכבר דינים, שני להשמיענו באה זו התפסת משנה דין
שידור  עד ודרשו: לה'", נדר ידור כי "איש ג): ל, (במדבר שנאמר ממה הנלמד נדרים,

האסור. בדבר ולא הנדור דבר בדבר על ולא ממש בו שיש דבר על הנדרים חלות דין
הבדל  בזה שיש ללמד, מוסיפה משנתנו הקודמת. במשנה שהזכרנו כמו ממש, בו שאין

שיבואר. כפי לשבועות, נדרים בין

ÔÈzÓ el‡Â צריכים ואינם מאליהם, המותרים הנדרים הם ואלו – ¿≈À»ƒ
כלל: חלים שאינם לפי חכם, CÏהתרת ÏÎ‡L ÔÈlÁ האומר – Àƒ∆…«»

איסור: קבלת כל זה בלשון שאין לך, שאוכל מה יהא חולין לחברו:
ÈÊÁ Nk,לך שאוכל מה יהא חזיר כבשר לחברו: שאומר או – ƒ¿«¬ƒ

לו: שאומר Ê‰או ‰„BÚk:או לך, שאוכל מה –ÔÈeÏ ˙BBÚk «¬»»»¿¿ƒ
זרה  עבודה שעובדי הלב; כנגד הקרועים בהמות של עורות שהם –
את  ומוציאים לבה, כנגד בחיים בעודה הבהמה בעור נקב עושים היו

להקריב  עליהם הלב שיש אלו, ועורות זרה; לעבודה העור עם יחד ו
שמתקרובת  בהנאה, אסורים הבהמה, של הלב כנגד שנקרעו סימן
לבובין, כעורות עליו מאכלו שיהא לחברו, אמר ואם הם; זרה עבודה

שיהא או ÌÈNÓk,אוÌÈˆ˜Lk,אוBÙËk˙,אוBÏk˙,או ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ
Ô‰‡ ˙lÁk אותה ונותנים העיסה מן שמפרישים כחלה כלומר – ¿«««¬…

אהרן בני ככככ),),),),לכהנים טו טו טו טו ,,,, כתרומת B˙Óe˙ÎÂ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  לו: שאמר או – ¿ƒ¿»
אהרן בני לכהנים הניתנת כתרומה כלומר יביביביב),),),),אהרן, יחיחיחיח,,,, «zÓÀ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

שהתורה  בדבר שהתפיסו לפי נדר, כאן שאין חברו, משל לאכול לו –
לה'. הנידר קרבן כמו נדר מחמת הנאסר בדבר ולא ≈«‰‡ÓBאוסרתו,

‡n‡k ÈÏÚ z‡ È‰ :BzL‡Ï שאין כאמי, עלי אסורה את הרי – ¿ƒ¿¬≈«¿»«¿ƒ»
ולא  האסור בדבר התפסה כאן ויש הואיל התורה, מן חל זה נדרו
משאר  כאחת לו אסורה שתהא לה אמר אם הדין והוא הנדור; בדבר

Á˙tהעריות, BÏ ÔÈÁ˙Bt אצל להתיר זקוק שיהא תיקנו, חכמים – ¿ƒ∆«
לנדרו , חרטה פתח לו פותח והוא ‡Áחכם, ÌB˜nÓ;אחר מטעם – ƒ»«≈

האסור, בדבר שנדר לפי נדר, אינו שנדרו לו, אומר Ï˜Èואינו ‡HL∆»≈
CÎÏ BL‡ קלות מתוך עליו אשתו את לאסור רגיל יהא שלא – …¿»

,ÔLÈראש. ÈÈ‡L ÌB˜:או,a„Ó ÈÈ‡L:או »∆≈ƒ»≈∆≈ƒ¿«≈
;Cl‰Ó ÈÈ‡LאוCLnLÓ ÈÈ‡L ÌB˜ :BzL‡Ï ÓB‡‰– ∆≈ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿»∆≈ƒ¿«¿≈

אסר  אלא ממש, בו שיש דבר עצמו על אסר לא הללו הנדרים ובכל
ואין  המטה, ותשמיש הילוך דיבור, כשינה, פעולות, עשיית עצמו על
יעבור  שלא הנודר מוזהר מדרבנן אבל ממש; בו שאין דבר על חל נדר

ולפיכך נדר, Bc"על ÏÁÈ ‡G"a ‰Ê È‰ מדרבנן עובר הריהו – ¬≈∆¿«≈¿»
שנאמר מה גגגג):):):):על ל ל ל ל ,,,, יעשה".((((במדבר במדבר במדבר במדבר  מפיו היוצא ככל דברו, יחל "לא

ואומר: הנשבע ÔLÈ,אבל ÈÈ‡L ‰ÚeL:או,a„Ó ÈÈ‡L ¿»∆≈ƒ»≈∆≈ƒ¿«≈
Cl‰Óאו: ÈÈ‡L השינה את בשבועה עצמו על שאוסר – ∆≈ƒ¿«≈
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ההילוך, את או הדיבור את על ‡eÒאו לעבור התורה מן לו – »
שהיא  לפי ממש, בו שאין דבר על אפילו חלה השבועה שכן שבועתו,

המעשה. את עצמו על האוסר האדם על חלה

ב ה נ ש מ ר ו א ב

באה  כן בשבועות. מועילים אבל בנדרים, מועילים שאינם בלשונות ללמד באה משנתנו

בשבועות. ואינה בנדרים שישנה חומרה להשמיענו המשנה

 CÏ ÏÎ‡ ‡G Ôa˜ שאוסר משמע שהרי נדר, זה ואין – »¿»…«»
ןכקרב   אוסר אינו אבל חברו, משל  ,ועוד ;

בקרבן; שבועה ואין קרבן, בחיי כשבועה הוא זה שלשון 
CÏ ÏÎ‡L Ôa˜ בכגון במשנתנו שמדובר בגמרא, ומבואר – »¿»∆…«»

כאילו  בקרבן, כנשבע זה והרי לך", שאוכל קרבן "יהא לו: שאמר
דבר; שום לך אוכל אם הקרבן בחיי אמר:  Ôa˜ ‡G»¿»

CÏ ÏÎ‡ ‡G אלא קרבן יהא לא משלך אוכל שלא מה ומשמע – …«»
כקרבן, או יהא כחולין אם הנודר בו פירש לא שיאכל, ומה חולין,
כרבי  משנתנו אבל כקרבן, שיהא לשמוע אמנם יש דבריו שמכלל אלא
לפיכך  הן"; שומע אתה לאו "מכלל אומרים שאין הסובר היא, מאיר

zÓ כמו נדרים, אינם הללו הלשונות שכל חברו, משל לאכול לו – À»
שבארנו.  CÏ ÏÎ‡ ‡G ‰ÚeL לשון שזה – ¿»…«»

גמור ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ););););שבועה  CÏ ÏÎ‡L ‰ÚeL ומבואר – ¿»∆…«»
לא  אמר: והוא אצלו, שיאכל בו מפציר חברו שהיה כגון בגמרא,

ואמר: וחזר אוכל, לא אוכל,   משמע זה שבכגון
בגמרא: מפרשים ויש לך; שאוכל מה עלי יהא היינו בשבועה

אחת); כמלה בהבלעה נאמרו אלו מלים ששתי (כלומר אוכל שאי
 CÏ ÏÎ‡ ‡G ‰ÚeL ‡G משלך שאוכל מה ומשמע – ¿»…«»

שאין  הסובר, מאיר כרבי שמשנתנו פי על ואף בשבועה; עלי יהא
מקום  מכל למעלה, שהזכרנו כמו הן", שומע אתה לאו "מכלל אומרים
הן" שומע אתה לאו "מכלל שאומרים מודה, מאיר רבי אף בשבועה

בבבב);););); לולולולו,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  שלשונות ‡eÒלפיכך((((גמרא גמרא גמרא גמרא  חברו, משל לאכול לו – »
שבועתו. על לעבור לו ואסור בשבועה, מועילים ÓÁאלו ‰Ê∆…∆

ÌÈ„paÓ ˙BÚeMa הזאת הפיסקה שכוונת נראה, הפשט לפי – «¿ƒ«¿»ƒ
מהנדרים, השבועות חמורות שבהם במשנתנו, ששנינו הלשונות לענין
אלו  בלשונות הנשבע ואילו נדר, נדרו אין אלו בלשונות הנודר שכן

שואלים: בגמרא אבל שבועה. שבועתו     

 ,משמעו מבנדרים" בשבועות חומר "זה שהלשון כלומר
הלשונות  ואילו כשבועות, חמורים שאינם אלא נדרים, על אמנם שמדובר
לך  אוכל לא "קרבן שנינו: שהרי כלל, נדרים אינם ברישא האמורים
הסיפא  על מוסבה שהיא זה פיסקה בגמרא מבארים מכאן מותר". וכו'
מדבר  שאיני ישן, שאיני "קונם שם: שנינו שכן הקודמת, המשנה של
על  חל הנדר אין התורה שמן כלומר דברו", יחל ב"לא זה הרי וכו',
נדרו, על יעבור שלא מדרבנן הנודר שמוזהר אלא ממש, בו שאין דבר

שם, שבארנו כמו    על גם חלה שהשבועה
הסיפא. בהמשך שם כמבואר ממש, בו שאין ÌÈ„paדבר ÓÁÂ¿…∆«¿»ƒ

˙BÚeMaÓ.בשבועות שאינה בנדרים חומרה ויש –:Ó‡ ?„ˆÈk ƒ«¿≈«»«
‰NBÚ È‡L ‰kÒ ÌB˜,עושה שאני סוכה כקרבן עלי תיאסר – »À»∆¬ƒ∆

שאמר: ,ÏËBאו È‡L ÏeÏ:אוÁÈÓ È‡L ÔÈlÙz »∆¬ƒ≈¿ƒƒ∆¬ƒ≈ƒ«
התפילין, את או הלולב את או הסוכה את עצמו על שאסר –ÌÈ„pa«¿»ƒ

eÒ‡ שמקיים דבר עצמו על שאסר פי על ואף נדרו, על לעבור לו – »
כעל  מצוה דבר על חלים שהנדרים הנדר, חל מקום מכל מצוה, בו

אבל הרשות; zÓדבר ˙BÚeMa או סוכה, יעשה שלא הנשבע – «¿À»
חלה; שבועתו אין תפילין, יניח שלא או לולב, יטול ≈∆ÔÈ‡Lשלא

˙Bˆn‰ ÏÚ BÚÏ ÔÈÚaL הוא הרי מצוה, על לעבור שהנשבע – ƒ¿»ƒ«¬««ƒ¿
הוא  והרי התורה, מן בו מצווה שהוא דבר עשיית עצמו על לאסור בא
על  חלה שבועה ואין התורה, מצוות לקיים סיני מהר ועומד מושבע
המצוה. מחיוב עצמו את להפקיע בשבועתו יכול הוא אין הלכך שבועה,
אוסר  שהוא אלא המצוה, מקיום עצמו את מפקיע הוא אין בנדר אבל
לאדם  מאכילים שאין הוא וכלל לעיל, שבארנו כמו עליו, החפץ את

לו. האסור דבר

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בשבועות. שאינה בנדרים חומרה עוד ללמד מוסיפה משנתנו

„ CB˙a „ LÈ אמר אדם שאם נדר, על חל שהוא נדר יש – ≈∆∆¿∆∆
ונדר, נדר כל על חייב הוא הרי פעמים, שלש או פעמיים, נדרו את

להלן, ÚeL‰כמבואר CB˙a ‰ÚeL ÔÈ‡Â חלה שבועה ואין – ¿≈¿»¿¿»
אלא  חייב אינו שבועתו, את ונשבע וחזר נשבע אדם שאם שבועה, על

אחת. שבועה ‰ÈÈמשום ,ÏÎ‡ Ì‡ ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«¬≈ƒ»ƒƒ…«¬≈ƒ
ÏÎ‡ Ì‡ ÈÊ יאכל אם עליו תחול שהנזירות והתנה, נזירות שנדר – »ƒƒ…«

יותר, או פעמיים זה נדרו את ואמר מסויים, המאכל ÏÎ‡Âמאכל את – ¿»«
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ההילוך, את או הדיבור את על ‡eÒאו לעבור התורה מן לו – »
שהיא  לפי ממש, בו שאין דבר על אפילו חלה השבועה שכן שבועתו,

המעשה. את עצמו על האוסר האדם על חלה

ב ה נ ש מ ר ו א ב

באה  כן בשבועות. מועילים אבל בנדרים, מועילים שאינם בלשונות ללמד באה משנתנו

בשבועות. ואינה בנדרים שישנה חומרה להשמיענו המשנה

 CÏ ÏÎ‡ ‡G Ôa˜ שאוסר משמע שהרי נדר, זה ואין – »¿»…«»
ןכקרב   אוסר אינו אבל חברו, משל  ,ועוד ;

בקרבן; שבועה ואין קרבן, בחיי כשבועה הוא זה שלשון 
CÏ ÏÎ‡L Ôa˜ בכגון במשנתנו שמדובר בגמרא, ומבואר – »¿»∆…«»

כאילו  בקרבן, כנשבע זה והרי לך", שאוכל קרבן "יהא לו: שאמר
דבר; שום לך אוכל אם הקרבן בחיי אמר:  Ôa˜ ‡G»¿»

CÏ ÏÎ‡ ‡G אלא קרבן יהא לא משלך אוכל שלא מה ומשמע – …«»
כקרבן, או יהא כחולין אם הנודר בו פירש לא שיאכל, ומה חולין,
כרבי  משנתנו אבל כקרבן, שיהא לשמוע אמנם יש דבריו שמכלל אלא
לפיכך  הן"; שומע אתה לאו "מכלל אומרים שאין הסובר היא, מאיר

zÓ כמו נדרים, אינם הללו הלשונות שכל חברו, משל לאכול לו – À»
שבארנו.  CÏ ÏÎ‡ ‡G ‰ÚeL לשון שזה – ¿»…«»

גמור ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ););););שבועה  CÏ ÏÎ‡L ‰ÚeL ומבואר – ¿»∆…«»
לא  אמר: והוא אצלו, שיאכל בו מפציר חברו שהיה כגון בגמרא,

ואמר: וחזר אוכל, לא אוכל,   משמע זה שבכגון
בגמרא: מפרשים ויש לך; שאוכל מה עלי יהא היינו בשבועה

אחת); כמלה בהבלעה נאמרו אלו מלים ששתי (כלומר אוכל שאי
 CÏ ÏÎ‡ ‡G ‰ÚeL ‡G משלך שאוכל מה ומשמע – ¿»…«»

שאין  הסובר, מאיר כרבי שמשנתנו פי על ואף בשבועה; עלי יהא
מקום  מכל למעלה, שהזכרנו כמו הן", שומע אתה לאו "מכלל אומרים
הן" שומע אתה לאו "מכלל שאומרים מודה, מאיר רבי אף בשבועה

בבבב);););); לולולולו,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  שלשונות ‡eÒלפיכך((((גמרא גמרא גמרא גמרא  חברו, משל לאכול לו – »
שבועתו. על לעבור לו ואסור בשבועה, מועילים ÓÁאלו ‰Ê∆…∆

ÌÈ„paÓ ˙BÚeMa הזאת הפיסקה שכוונת נראה, הפשט לפי – «¿ƒ«¿»ƒ
מהנדרים, השבועות חמורות שבהם במשנתנו, ששנינו הלשונות לענין
אלו  בלשונות הנשבע ואילו נדר, נדרו אין אלו בלשונות הנודר שכן

שואלים: בגמרא אבל שבועה. שבועתו     

 ,משמעו מבנדרים" בשבועות חומר "זה שהלשון כלומר
הלשונות  ואילו כשבועות, חמורים שאינם אלא נדרים, על אמנם שמדובר
לך  אוכל לא "קרבן שנינו: שהרי כלל, נדרים אינם ברישא האמורים
הסיפא  על מוסבה שהיא זה פיסקה בגמרא מבארים מכאן מותר". וכו'
מדבר  שאיני ישן, שאיני "קונם שם: שנינו שכן הקודמת, המשנה של
על  חל הנדר אין התורה שמן כלומר דברו", יחל ב"לא זה הרי וכו',
נדרו, על יעבור שלא מדרבנן הנודר שמוזהר אלא ממש, בו שאין דבר

שם, שבארנו כמו    על גם חלה שהשבועה
הסיפא. בהמשך שם כמבואר ממש, בו שאין ÌÈ„paדבר ÓÁÂ¿…∆«¿»ƒ

˙BÚeMaÓ.בשבועות שאינה בנדרים חומרה ויש –:Ó‡ ?„ˆÈk ƒ«¿≈«»«
‰NBÚ È‡L ‰kÒ ÌB˜,עושה שאני סוכה כקרבן עלי תיאסר – »À»∆¬ƒ∆

שאמר: ,ÏËBאו È‡L ÏeÏ:אוÁÈÓ È‡L ÔÈlÙz »∆¬ƒ≈¿ƒƒ∆¬ƒ≈ƒ«
התפילין, את או הלולב את או הסוכה את עצמו על שאסר –ÌÈ„pa«¿»ƒ

eÒ‡ שמקיים דבר עצמו על שאסר פי על ואף נדרו, על לעבור לו – »
כעל  מצוה דבר על חלים שהנדרים הנדר, חל מקום מכל מצוה, בו

אבל הרשות; zÓדבר ˙BÚeMa או סוכה, יעשה שלא הנשבע – «¿À»
חלה; שבועתו אין תפילין, יניח שלא או לולב, יטול ≈∆ÔÈ‡Lשלא

˙Bˆn‰ ÏÚ BÚÏ ÔÈÚaL הוא הרי מצוה, על לעבור שהנשבע – ƒ¿»ƒ«¬««ƒ¿
הוא  והרי התורה, מן בו מצווה שהוא דבר עשיית עצמו על לאסור בא
על  חלה שבועה ואין התורה, מצוות לקיים סיני מהר ועומד מושבע
המצוה. מחיוב עצמו את להפקיע בשבועתו יכול הוא אין הלכך שבועה,
אוסר  שהוא אלא המצוה, מקיום עצמו את מפקיע הוא אין בנדר אבל
לאדם  מאכילים שאין הוא וכלל לעיל, שבארנו כמו עליו, החפץ את

לו. האסור דבר

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בשבועות. שאינה בנדרים חומרה עוד ללמד מוסיפה משנתנו

„ CB˙a „ LÈ אמר אדם שאם נדר, על חל שהוא נדר יש – ≈∆∆¿∆∆
ונדר, נדר כל על חייב הוא הרי פעמים, שלש או פעמיים, נדרו את

להלן, ÚeL‰כמבואר CB˙a ‰ÚeL ÔÈ‡Â חלה שבועה ואין – ¿≈¿»¿¿»
אלא  חייב אינו שבועתו, את ונשבע וחזר נשבע אדם שאם שבועה, על

אחת. שבועה ‰ÈÈמשום ,ÏÎ‡ Ì‡ ÈÊ ÈÈ‰ :Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«¬≈ƒ»ƒƒ…«¬≈ƒ
ÏÎ‡ Ì‡ ÈÊ יאכל אם עליו תחול שהנזירות והתנה, נזירות שנדר – »ƒƒ…«

יותר, או פעמיים זה נדרו את ואמר מסויים, המאכל ÏÎ‡Âמאכל את – ¿»«
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נזירותו, בו Á‡Â˙שהתנה ˙Á‡ Ïk ÏÚ iÁ לנהוג הנודר חייב – «»«»««¿««
הנודר  שכן נדרו, על שחזר ופעם פעם כל על יום שלושים של נזירות
חייב  נזירותו, זמן פירש ולא נזיר", "הריני שאמר: היינו סתם, נזירות
נזיר... "הריני פעמיים: אמר  וזה והואיל יום, שלושים של בנזירות הוא

יום. שלושים של נזיריות בשתי  הוא חייב נזיר" HL‡הריני ‰ÚeL¿»∆
ÏÎ‡ ‡HL ‰ÚeL ,ÏÎ‡,מסויים מאכל יאכל שלא שנשבע – …«¿»∆…«
פעמיים, זו שבועתו את שבועתו,ÏÎ‡Âואמר על ועבר המאכל, את – ¿»«

˙Á‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡ אינו במזיד, עבר שאם אחת; שבועה משום – ≈«»∆»««
לפי  אחד, קרבן אלא מביא אינו בשוגג, ואם אחת, מלקות אלא לוקה
אחת. שבועה מכוח אלא מוזהר ואינו שבועה, על חלה שבועה שאין
והותרה  הראשונה שבועתו על לחכם נשאל שאם אמרו, בגמרא ברם,

השנייה. שבועתו עליו חלה החכם, ידי על לו

הדוגמה  כפי נדר, בתוך נדר יש נזירות בנדרי שדווקא מבואר, במפרשים
"קונם  אמר: שאם נדר, בתוך נדר אין סתם בנדרים אבל במשנתנו, המובאת
איסור  שאין אחד, נדר משום אלא חייב אינו עלי", זו כיכר קונם עלי, זו כיכר

איסור על חל אבל?נדר על נדר יחול "כיצד כותב:
ואכלה  אוכלנה, אם  קרבן עלי הרי זו כיכר אכלתי אם קרבן עלי הרי האומר:

בזה" כיוצא כל וכן ואחת , אחת כל על חייב –      
   

משנתנו שנקטה מה         אלא דווקא, לאו
אמר: אם הדין הוא    למדים שכן ואחת, אחת כל על שחייב

ב): ו, (במדבר בנזיר שנאמר ממה זה        
:ודרשו  ובשבועה הואיל אלא הנזירות, על חלה שהנזירות מלמד –

אוכל" "אם בנזירות גם נקט לפיכך אוכל", שלא "שבועה לשנות התנא צריך
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א: עמ' מ הגמרא:דף מיפלגישואלת קא רביּבמאי של מחלוקתם יסוד היא מה - ְְְִֵַָ
הוא מחלוקתם יסוד הגמרא: משיבה חי. השעיר שיהיה צריך מתי עד שמעון ורבי יהודה

הגורלותּכדתניא לגבי נאמר יעמד(שם)בברייתא, לעזאזל הּגֹורל עליו עלה אׁשר 'והׂשעיר , ְְְֲֲֳִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

ה' לפני כפרה,',עליולכּפרחי שעת עד חי המשתלח השעיר שיהיה שצריך כלומר, ְְִֵֵַַָָ

ּדמיםו הנשחטּבכּפרת שעיר מדּבר,של השעירהּכתּוב שיהיה צריך כך ומשום ְְִֵַַַַָָָ
הוידוי. שעת קודם שהוא הפנימי, השעיר של דמים מתן שעת עד חי הּואהמשתלח ְֵוכן

נאמראֹומר הפנימי, והשעיר הפר של דמים מתן סדר שלאחר הכתוב, בלשון מצינו וכן - ֵ
כ) טז מה,(שם הּקדׁש'. את מּכּפר ש'וכּלה כפרה לבארּלהּלן,לשון יש כרחך על ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּדמיםש הכתוב,ּבכּפרת ּכאן,דיבר המשתלח,אף השעיר לגבי שנאמרה כפרה בלשון ְִַַַָָָ
ש לבאר ּדמיםיש הכתוב,ּבכּפרת דיבר הנשחט השעיר רּבישל יהּודה. רּבי ּדברי ְְְִִִִֵַַַַָָָ

אֹומר ה'ׁשמעֹון לפני חי 'יעמד בפסוק עליו',נאמר חילכּפר לעמוד שצריך והיינו ְְְֳִִֵֵֵַַַָָָ
אלא הפנימי, השעיר דמי למתן הכוונה שאין כרחך ועל עליו, המוטלת כפרה ְַַָּבכּפרתלצורך

הגדול,ּדברים הכהן עליו מדּבר.שמתוודה שיהיההּכתּוב שצריך שמעון, רבי סובר ולכך ְְִֵַַָָ
הגדול. הכהן עליו שיתוודה לאחר עד חי המשתלח השעיר

מעכבת: ההגרלה האם במחלוקת לדון חוזרת אתהגמרא ּתלמידיו ׁשאלּו ׁשמע, ְְֲִֶַַָָָּתא
עלה עקיבא, לה'רּבי הגדול,ׂשמאלידּבהגורל הכהן לימיןשל ׁשּיחזֹור -מהּו ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹ

לא. או בימין, לה' הגורל עליית חשיבות מחמת לימינו להחזירו יכול להןהאם רביאמר ֶַָָ
לּצדֹוקיםעקיבא, מקֹום ּתּתנּו התורה,אל על ולקפחלרּדֹותהחולקים בכם, למשול - ְְְִִִַַָ

כרצונם. התורה בציווי עושים שחכמים שיאמרו בדברים, אתכם

הגמרא: רקטעמאומדייקת הוא לימין, הגורל את להחזיר שלא עקיבא רבי של טעמו - ֲַָ
הסברא הכימחמת לאו הא לרּדֹות, לּצדֹוקים מקֹום ּתּתנּו ללאּדאל אבל - ְְְְִִִִַַָָָָ

זה, ליּהחשש רבימהּדרינן על קשה כן ואם לימין. בשמאל שעלה הגורל את מחזירים - ְְִֵַַ
אמרתינאי, שהוהא סובר, אתה והרי ּדקבעּתיּה- וכיון מעּכבא, שנקבעהגרלה - ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

ב לה' הגורל,ׂשמאלהשעיר עליית ידי ליּהעל מהּדרינן אתהיכי להעביר מותר איך - ְְְִִֵֵַַֹ
הגמרא: מיישבת לעזאזל. נקבע שכבר שלימינו לשעיר שם של הכיהגורל רבא, ִַָָָָאמר

אםקאמרי עקיבא. רבי את ששאלו התלמידים כוונת היתה כך ּבׂשמאל- הּגֹורל לה',עלה שלשמאלו השעיר ׁשּיחזירּוונקבע מהּו ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ
לה',לֹו עליו שכתוב לגורל לשמאלולׂשעירֹוגםו- זולימין.העומד שאלה להםועל ממהאמר שינוי בזה אין אמנם עקיבא, רבי ְְְִִִֶַָָָ

מקום, מכל אבל בהגרלה, לרּדֹות.שעלה לּצדֹוקים מקֹום ּתּתנּו ְְְִִִַַָאל
מעכבת: ההגרלה האם לברר בכדי נוספת ברייתא מביאה ׁשמע,הגמרא השעיריםּתא הגרלת לגבי י)נאמר טז אהרן(ויקרא 'והקריב , ְְְֲִִַַָֹ

הברייתא: ומבארת לה''. הגֹורל עליו עלה אׁשר הׂשעיר עליו'בפסוקנאמרהיהאיּלּואת אׁשר הׂשעיר 'עלה',,'את המילה ללא ֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

אֹומר שהייתי לה',יּניחּנּושצריך עליו שכתוב לגורל הגדול להקרבה,עליוהכהן העומד השעיר על לֹומר- מלמדנוּתלמּוד - ְִִִֵֶַַַָָָ
ש'עלה'הכתוב ׁשעלהוהיינו, לעזאזלּכיון ואיזה לה' שעיר איזה והוברר הקלפי, מתוך צריְךהגורל אינֹו הגמרא:ׁשּוב שואלת הנחה. ִֵֵֶָָָָָָ
הנחה,למאי צריך אין שעלה שלאחר הברייתא, כוונת מהי למצוה- מצותאילימא אין הגרלה מצות שלאחר ללמדנו שבא נאמר אם - ְְְִִֵַָָ
מזה,מּכללהנחה, משמע לא- נּמי מצוה מפורשּדהּנחה מקרא שהרי כן, לומר אין והרי השעירים. על הגורלות בהנחת מצוה שאין - ְְְִִִַַָָָָֹ
ח)הוא טז השעירים.(שם על הגורלות את להניח מצוה בפסוק שנאמר הרי גֹורלֹות', הׂשעירים ׁשני על אהרן לאו'ונתן אלאאּלא - ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

בזה אין אבל הגורלות, שבהנחת המצוה אף שעל לומר, הברייתא כוונת אין הניח.לעּכבהאם לא מיּנּהאם מזה,ּוׁשמע ומוכח - ְְִֵַַָ
מעּכבא,שה ההגרלה מעּכבא,ואילו לא וכדבריהּנחה מעכבת, הגורל שעליית ומשמע מעכבת, אינה שההנחה בברייתא מבואר שהרי ְְְְְַַַַָָָָָָֹ

ינאי. רבי

הגמרא: רבא,מיישבת אלאאמר מעכבת, שההגרלה מזה שנדייק כלל מעכבת ההנחה שאין הברייתא כוונת קאמראין היאהכי כך - ִַַָָָָָָ
לומר, הברייתא נאמרכוונת הׂשעיראיּלּו את אהרן 'והקריב הפסוק אֹומרבלשון הייתי עליו', עדלגורליּניחּנּושאׁשר עליו ְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

' לֹומר, ּתלמּוד ׁשחיטה, הׂשעירׁשעת עלהאת והיינו,אׁשר ׁשעלהעליו'. מצותּכיון את בזה קיים השעיר, על והונח הגורל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ו צריְךההנחה אינֹו מעכבת.ׁשּוב אינה ההגרלה גם ולעולם השעיר, על להשאירו ִֵָ
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קכי `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' מ הגמרא:דף מיפלגישואלת קא רביּבמאי של מחלוקתם יסוד היא מה - ְְְִֵַָ
הוא מחלוקתם יסוד הגמרא: משיבה חי. השעיר שיהיה צריך מתי עד שמעון ורבי יהודה

הגורלותּכדתניא לגבי נאמר יעמד(שם)בברייתא, לעזאזל הּגֹורל עליו עלה אׁשר 'והׂשעיר , ְְְֲֲֳִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

ה' לפני כפרה,',עליולכּפרחי שעת עד חי המשתלח השעיר שיהיה שצריך כלומר, ְְִֵֵַַָָ

ּדמיםו הנשחטּבכּפרת שעיר מדּבר,של השעירהּכתּוב שיהיה צריך כך ומשום ְְִֵַַַַָָָ
הוידוי. שעת קודם שהוא הפנימי, השעיר של דמים מתן שעת עד חי הּואהמשתלח ְֵוכן

נאמראֹומר הפנימי, והשעיר הפר של דמים מתן סדר שלאחר הכתוב, בלשון מצינו וכן - ֵ
כ) טז מה,(שם הּקדׁש'. את מּכּפר ש'וכּלה כפרה לבארּלהּלן,לשון יש כרחך על ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּדמיםש הכתוב,ּבכּפרת ּכאן,דיבר המשתלח,אף השעיר לגבי שנאמרה כפרה בלשון ְִַַַָָָ
ש לבאר ּדמיםיש הכתוב,ּבכּפרת דיבר הנשחט השעיר רּבישל יהּודה. רּבי ּדברי ְְְִִִִֵַַַַָָָ

אֹומר ה'ׁשמעֹון לפני חי 'יעמד בפסוק עליו',נאמר חילכּפר לעמוד שצריך והיינו ְְְֳִִֵֵֵַַַָָָ
אלא הפנימי, השעיר דמי למתן הכוונה שאין כרחך ועל עליו, המוטלת כפרה ְַַָּבכּפרתלצורך

הגדול,ּדברים הכהן עליו מדּבר.שמתוודה שיהיההּכתּוב שצריך שמעון, רבי סובר ולכך ְְִֵַַָָ
הגדול. הכהן עליו שיתוודה לאחר עד חי המשתלח השעיר

מעכבת: ההגרלה האם במחלוקת לדון חוזרת אתהגמרא ּתלמידיו ׁשאלּו ׁשמע, ְְֲִֶַַָָָּתא
עלה עקיבא, לה'רּבי הגדול,ׂשמאלידּבהגורל הכהן לימיןשל ׁשּיחזֹור -מהּו ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹ

לא. או בימין, לה' הגורל עליית חשיבות מחמת לימינו להחזירו יכול להןהאם רביאמר ֶַָָ
לּצדֹוקיםעקיבא, מקֹום ּתּתנּו התורה,אל על ולקפחלרּדֹותהחולקים בכם, למשול - ְְְִִִַַָ

כרצונם. התורה בציווי עושים שחכמים שיאמרו בדברים, אתכם

הגמרא: רקטעמאומדייקת הוא לימין, הגורל את להחזיר שלא עקיבא רבי של טעמו - ֲַָ
הסברא הכימחמת לאו הא לרּדֹות, לּצדֹוקים מקֹום ּתּתנּו ללאּדאל אבל - ְְְְִִִִַַָָָָ

זה, ליּהחשש רבימהּדרינן על קשה כן ואם לימין. בשמאל שעלה הגורל את מחזירים - ְְִֵַַ
אמרתינאי, שהוהא סובר, אתה והרי ּדקבעּתיּה- וכיון מעּכבא, שנקבעהגרלה - ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

ב לה' הגורל,ׂשמאלהשעיר עליית ידי ליּהעל מהּדרינן אתהיכי להעביר מותר איך - ְְְִִֵֵַַֹ
הגמרא: מיישבת לעזאזל. נקבע שכבר שלימינו לשעיר שם של הכיהגורל רבא, ִַָָָָאמר

אםקאמרי עקיבא. רבי את ששאלו התלמידים כוונת היתה כך ּבׂשמאל- הּגֹורל לה',עלה שלשמאלו השעיר ׁשּיחזירּוונקבע מהּו ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ
לה',לֹו עליו שכתוב לגורל לשמאלולׂשעירֹוגםו- זולימין.העומד שאלה להםועל ממהאמר שינוי בזה אין אמנם עקיבא, רבי ְְְִִִֶַָָָ

מקום, מכל אבל בהגרלה, לרּדֹות.שעלה לּצדֹוקים מקֹום ּתּתנּו ְְְִִִַַָאל
מעכבת: ההגרלה האם לברר בכדי נוספת ברייתא מביאה ׁשמע,הגמרא השעיריםּתא הגרלת לגבי י)נאמר טז אהרן(ויקרא 'והקריב , ְְְֲִִַַָֹ

הברייתא: ומבארת לה''. הגֹורל עליו עלה אׁשר הׂשעיר עליו'בפסוקנאמרהיהאיּלּואת אׁשר הׂשעיר 'עלה',,'את המילה ללא ֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

אֹומר שהייתי לה',יּניחּנּושצריך עליו שכתוב לגורל הגדול להקרבה,עליוהכהן העומד השעיר על לֹומר- מלמדנוּתלמּוד - ְִִִֵֶַַַָָָ
ש'עלה'הכתוב ׁשעלהוהיינו, לעזאזלּכיון ואיזה לה' שעיר איזה והוברר הקלפי, מתוך צריְךהגורל אינֹו הגמרא:ׁשּוב שואלת הנחה. ִֵֵֶָָָָָָ
הנחה,למאי צריך אין שעלה שלאחר הברייתא, כוונת מהי למצוה- מצותאילימא אין הגרלה מצות שלאחר ללמדנו שבא נאמר אם - ְְְִִֵַָָ
מזה,מּכללהנחה, משמע לא- נּמי מצוה מפורשּדהּנחה מקרא שהרי כן, לומר אין והרי השעירים. על הגורלות בהנחת מצוה שאין - ְְְִִִַַָָָָֹ
ח)הוא טז השעירים.(שם על הגורלות את להניח מצוה בפסוק שנאמר הרי גֹורלֹות', הׂשעירים ׁשני על אהרן לאו'ונתן אלאאּלא - ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

בזה אין אבל הגורלות, שבהנחת המצוה אף שעל לומר, הברייתא כוונת אין הניח.לעּכבהאם לא מיּנּהאם מזה,ּוׁשמע ומוכח - ְְִֵַַָ
מעּכבא,שה ההגרלה מעּכבא,ואילו לא וכדבריהּנחה מעכבת, הגורל שעליית ומשמע מעכבת, אינה שההנחה בברייתא מבואר שהרי ְְְְְַַַַָָָָָָֹ

ינאי. רבי

הגמרא: רבא,מיישבת אלאאמר מעכבת, שההגרלה מזה שנדייק כלל מעכבת ההנחה שאין הברייתא כוונת קאמראין היאהכי כך - ִַַָָָָָָ
לומר, הברייתא נאמרכוונת הׂשעיראיּלּו את אהרן 'והקריב הפסוק אֹומרבלשון הייתי עליו', עדלגורליּניחּנּושאׁשר עליו ְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

' לֹומר, ּתלמּוד ׁשחיטה, הׂשעירׁשעת עלהאת והיינו,אׁשר ׁשעלהעליו'. מצותּכיון את בזה קיים השעיר, על והונח הגורל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ו צריְךההנחה אינֹו מעכבת.ׁשּוב אינה ההגרלה גם ולעולם השעיר, על להשאירו ִֵָ
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åéìòaezkd eilr zlhend dxtka .

:iecied `ede xacnìàîùá äìòlxeb .

my:íé÷åãöì íå÷î åðúú ìà.

zecxl dxezd lr miwlegd micinlz

mixaca mkz` gtwl oda leynle

:lkd miyer md mpevx itl exn`iy

ïðéøãäî éëä åàì àä:my lf`fr ly .

äìòù ïåéëefi` rceie itlw jezn .

jixv epi` aey lf`frl efi`e myl

la` devnl elit`e eilr gpen zeidl

:`ki` `din (`id) devn dgpde diilr



xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc - zekxa(oey`x meil)

älôúì ìáàxeq` ,dcinrd zlitzl cenrl -,Baì úà äqëiL ãò £¨¦§¦¨©¤§©¤¤¦
.dni`a jlnd iptl cnerk ze`xidl jixvy itle

:`qkd ziaa oilitz oipra `ped ax ixacn sqep oic d`ian `xnbd
,ïéléôúa ñðëðå çëL ,àðeä áø øîàå,ey`xa mcera,àqkä úéáì §¨©©¨¨©§¦§©¦§¦¦§¥©¦¥

,milecbd eikxv ziiyra lgdeïäéìò Bãé çépî,mzeqkl.øBîâiL ãò ©¦©¨£¥¤©¤¦§
:`xnbd dywnCzòc à÷ìñ øBîâiL ãòjzrca dler m`d - ©¤¦§¨§¨©§¨

:`xnbd zvxzn .ixnbl eikxv lk miiqiy cr oilitza x`ypyàlà¤¨
,`ped ax zpeek,÷çöé øa ïîçð áø øîàãkeilr oilitzd xi`yn ¦§¨©©©§¨©¦§¨

,mdilr eci gipneøBîâiL ãòetebn `ivedlïBLàø ãenòly ©¤¦§©¦
oilitzd ulege `veie ,milecb:`xnbd zl`ey .eikxv zeyrl xfege ,

,oey`x cenr `ivedl xenbiy cr oiznn recneøzìàì ÷Bñôìå§¦§§©§©
íe÷éìå.oilitzd uelgie `qkd zian `vie cenrie ,cin wiqtie - §¥

:`xnbd daiynïBòîL ïaø ,àéðúc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc íeMî¦§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨©¨¦§
øæBçä ãenò ,øîBà ìàéìîb ïajynidl lgdy milecb ly cenr - ¤©§¦¥¥©©¥

,etebl exifgne eze` ddyn mc`de ,z`vléãéì íãàä úà àéáî¥¦¤¨¨¨¦¥
ï÷Bøãä,ohad z` gtpnd miirn ileg -,ïBléñ,milbx in lyøæBçä ©§¨¦©¥

,eteba eddyny -ïB÷øé éãéì íãàä úà àéáî.eipt wixeny ileg - ¥¦¤¨¨¨¦¥¥¨
:rny z`ixw zra zeiwp oipra dpc `xnbd,øîzàdzidìò äàBö ¦§©¨©

,àqkä úéáa úçpeî Bãé Bà ,BøNa`qkd zia oial epia dvign yiy §¨¨©©§¥©¦¥
eci glye,øåç êøã íéðôìøzeî ,øîà àðeä áøelúBø÷ì ©¨¨©¨¦§

.òîL úàéø÷eøeñà ,øîà àcñç áøel.òîL úàéø÷ úBø÷ì §¦©§©©¦§¨¨©¨¦§§¦©§©
:`cqg ax lye `ped ax ly mnrh zx`an `xnbdéàî ,àáø øîà̈©¨¨©

àðeä áøc àîòèmeyn ,xizdyáéúëc(e pw milidz)äîLpä ìk' ©£¨§©¨¦§¦Ÿ©§¨¨
,'dé ìläzmd ixd ,mhegde dtd enk ,dnypd ixa` lk ,ernynae §©¥¨

mixa` x`y la` ,zeiwpa zeidl md mikixv ok lre ,'d lelid llka
.zeiwpa zeidl mikixv mpi`e lelidd llka mpi`,øîà àcñç áøå§©¦§¨¨©

,àcñç áøc àîòè éàî .òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñàmeynáéúëc ¨¦§§¦©§©©©£¨§©¦§¨¦§¦
(i dl my),'EBîë éî 'ä ,äðøîàz éúBîöò ìk'sebd lky rnyn ¨©§©Ÿ©§¨¦¨

.zeiwpa elek zeidl jixv ok lre ,'d lelid llka
:rny z`ixw zra rx gix iabl dpc `xnbdBì LiL òø çéø ,øîzà¦§©¥©¨¤¤

,øwéò,[dze` d`ex epi`e eixeg`n zgpend] d`evn dlerd gix oebk ¦¨
úBnà òaøà ÷éçøî ,øîà àðeä áø,d`evd on ,gixd xewnn ©¨¨©©§¦©§©©

,òîL úàéø÷ àøB÷ågixdy s`e.eil` ribn oiicr rxdàcñç áøå §¥§¦©§©§©¦§¨
úàéø÷ àøB÷å ,çéøä ÷ñtL íB÷nî úBnà òaøà ÷éçøî ,øîà̈©©§¦©§©©¦§¤¨©¨¥©§¥§¦©

.òîL§©
:`cqg axl di`x d`ian `xnbdàì ,àcñç áøc déúåk àéðz©§¨§¨¥§©¦§¨Ÿ

úàBö ãâðk àìå ,íãà úàBö ãâðk àì ,òîL úàéø÷ íãà àø÷é¦§¨¨¨§¦©§©Ÿ§¤¤©¨¨§Ÿ§¤¤©
,íéìBâðøz úàBö ãâðk àìå ,íéøéæç úàBö ãâðk àìå ,íéáìks`e §¨¦§Ÿ§¤¤©£¦¦§Ÿ§¤¤©©§§¦

,enewn l` rx gix mdn ribn oi` m`åokàìrny z`ixw `xwiãâðk §Ÿ§¤¤
äéä íàå ,òø dçéøL ätLà úàBömyíéçôè äøNò dBáb íB÷î ©©§¨¤¥¨¨§¦¨¨¨¨©£¨¨§¨¦

,íéçôè äøNò Ceîð Bà,my zgpen d`evdeBcöa áLBéayei - ¨£¨¨§¨¦¥§¦
,zen` rax` wigxdl jixv oi`e ,mewn eze` cvlúàéø÷ àøB÷å§¥§¦©

åàì íàå .òîL,jenp e` deab mewna d`evd oi` m`e -àìî ÷éçøî §©§¦¨©§¦§Ÿ
åéðéò.`xewe ,dze`xl leki epi`y mewn cr -ïëåoicd,älôúì ¥¨§¥¦§¦¨

:`ziixad dkiynne .rx dgixy dty` e` d`ev cbpk lltzi `ly
,øwéò Bì LiL òø çéø,my zgpend d`ev oebkúBnà òaøà ÷éçøî ¥©¨¤¤¦¨©§¦©§©©

,çéøä íB÷nî,dlk gixdy mewnd on zen` rax` wgxzn ,xnelk ¦§¨¥©
.òîL úàéø÷ àøB÷å.`cqg ax ixack epiide §¥§¦©§©

:dkldl dwqtp `l ef `ziixay d`ian `xnbdúéì ,àáø øîà̈©¨¨¥
àúéðúî àä ék àúëìäzxqe`y ,epipyy ef `ziixak dkld oi` - ¦§§¨¦¨©§¦¨

ote` lka mixifge mialk z`ev cbpk zexwl,(àúzòîL éðä ìëa)§¨¨¥§©§¨¨
úàBö ãâðk àì ,òîL úàéø÷ íãà àø÷é àì ,àéðúc àä ék àlà¤¨¦¨§©§¨Ÿ¦§¨¨¨§¦©§©Ÿ§¤¤©
ïúpL ïîæa íéáìk úàBö ãâðk àìå íéøéæç úàBö ãâðk àìå ,íãà̈¨§Ÿ§¤¤©£¦¦§Ÿ§¤¤©§¨¦¦§©¤¨©

ïëBúì úBøBòoi` m` la` ,xzeia migixqn f`y ,mcarl liaya §¨
lirl `ziixad ixack `lye ,mcbpk zexwl xzen ,zexer okeza

.oipr lka zxqe`y
:xwir el oi`y rx gix oipra dpc `xnbdçéø ,úLL áøî dépéî eòä¦¥¥©¥¤¥©

,eäî ,øwéò Bì ïéàL òøenewna dyecway xac xnel xzen m`d ¨¤¥¦¨©

:`xnbd zhyet .`l e`áø éác étéö éðä eæç eúà ,eäì øîàe`ea - ¨©§££¨¥¦¥§¥©
mipy mdilr miayeiy ,yxcnd ziaa zeyextd zelvgnd z` e`x
zen` rax` ly wqtd mdipia oi` minrtle cgi micnlz dyly e`,

eðb éðäc,mdilr mipyie miakey ,micinlzd on wlg ,elldy -éðäå §¨¥¨§¨¥
éñøboi` ote` lkae ,gitdl mipyid jxce ,mdilr micnel ellde - ¨§¦

,xwir el oi`y rx gixy ,`id di`xe .mceniln micneld miwiqtn
.dyecway xac zxin`a xzen,éléî éðäå,xwir el oi`y rx gixy §¨¥¦¥

`l` exn`p `l ,dyecway xac enewna xnel xzen,äøBú éøáãa§¦§¥¨
,dgtd gix yiy mewna mda xacl xzenyàì ,òîL úàéø÷a ìáà£¨¦§¦©§©Ÿ

.dgtd gix ea yiy mewna zexwl xeq` -àì ,énð äøBú éøáãå§¦§¥¨©¦Ÿ
déøáçc àlà ïøîà,exag zgtd gixa `l` xn`p `l -déãéc ìáà £¨¨¤¨§©§¥£¨¦¥

àìdlkiy cr oiznne ,xeq` ,gixne envr `ed gitdyk la` ± Ÿ
.gixd

:eiptl zxaery d`ev cbpk rny z`ixw oipra dpc `xnbd,øîzà¦§©
,úøáBò äàBöirx ly sxb eiptl mi`yepe cner mc` did ,oebk ¨¤¤

,cg` mewna zcner dpi`e ,xg` mewnl exiardløzeî ,øîà ééaà©©¥¨©¨
òîL úàéø÷ úBø÷ìe ,ez`ixwn wiqtdl jixv oi`e dcbpkàáø ¦§§¦©§©¨¨

òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà ,øîà.dcbpk ¨©¨¦§§¦©§©
:eixac xewn z` x`an iia`dì àðéîà àðî ,ééaà øîàokidn - ¨©©©¥§¨¨¦¨¨

,df oic izxn`ïðúcdpyna epipyy -(f"n b"it mirbp)did ,àîhä- ¦§©©¨¥
,`nhy odkd eilr wqty rxevndøáBò øBähäå ,ïìéàä úçz ãîBò¥©©¨¦¨§©¨¥

,myàîè,eayen df ixd ,enewna cner rxevndy oeiky ,xedhd ¨¥
rxevndy ,jldn xedhdy s` ,ld` z`neha xedhd z` `nhne

d yi`d did .eayen mewn z` ld`a `nhnúçz ãîBò øBäè̈¥©©
å ,ïìéàädøáBò àîè`ed ixd ,enewna cner xedhdy s` ,my ¨¦¨§¨¥¥
,øBäè,eayen df oi`y ,jelid jxca `nhn rxevnd oi`yãîò íàå ¨§¦¨©

,oli`d zgz ,ezkildn rxevndàîè.my cnerd xedhdïáàa ïëå ¨¥§¥§¤¤
úòbeðîäcnr m`e ,rxevnd oick dpic ,mc` d`ypy zrxvd rbpa ©§©©

z` `nhl oiprl ,rxevnd zkilde zcinrk df ixd ,jld e` d`yep
d`nhn dpi` zrxvy enky ,iia`l `id di`xe .oli`d zgz xedhd

.jelid jxca zxqe` dpi` d`ev mb jk ,jelid jxca
:iia` zi`x z` dgec `ax,íúä ,Cì øîà àáøåepi`y ,rxevn iabl §¨¨¨©¨¨¨

,ekelid jxca `nhnàúléî àéìz àúeòéá÷aielz zeriawa - ¦§¦¨©§¨¦§¨
,ezeriaw mewna `l` `nhn rxevnd oi` ,xnelk ,xacdáéúëc¦§¦

rxevn iabl(en bi `xwie),'BáLBî äðçnì õeçî ,áLé ããa'`ay ¨¨¥¥¦©©£¤¨
ernyn 'eayen'e ,`weec eayen mewna `nhn rxevndy epcnll
oi`y ,enewn df oi` xaere jldne ,cner e` ayei ,ea `vnpy mewn

la` ,ekelid jxca `nhn oi` okle ,zeriaw dfa,àëäzeiwp oipra ¨¨
,rny z`ixw zraéðçî äéäå'àðîçø øîà 'LBã÷ E(eh bk mixac), §¨¨©£¤¨¨©©£¨¨

,dyecway xac zxin` zra sepih xacn iwp enewn didiy jixvy
àkéì àäåzcner `idyk oia ,eiptl d`ev xy`k ,epi` dfe - §¨¥¨

.zkldn `idyk oiae dnewna
:zxaer d`evl jiiyd oic d`ian `xnbd,øéæç ét ,àtt áø øîà̈©©¨¨¦£¦

,éîc úøáBò äàBökz`ixw zexwl xeq` ,xifg ecbpk xar m`y §¨¤¤¨¥
:`xnbd zl`ey .rny,àèéLtspehn mlerl xifgd ly eit ixdy §¦¨

:`xnbd daiyn .zxaer d`ev lkk df ixde ,d`evaàëéøö àì`l - Ÿ§¦¨
xeq`y epycgl `ae ,mzq xifga xeq`y xnel `tt ax jxved

ecbpk zexwlàøäpî ÷éìñc áb ìò óàon dlry dxwna s` - ©©©§¨¦¦©£¨
meid lk eit jlkll ekxcy oeiky ,el dliren dvigxd oi`y ,xdpd

irx ly sxbk `ed ixde etepiha x`yp mlerl.
:mikxv ea yi m` wtqy mewna rny z`ixw oipra dpc `xnbdøîà̈©

,äàBö ÷ôñ ,äãeäé áø,`l e` d`ev enewna yi m` wtzqd ,xnelk ©§¨¨¥¨
äøeñà,my lltzdle rny z`ixw zexwl xeq` -,íéìâø éî ÷ôñ £¨¨¥¥©§©¦

,milbx in enewna yi m` wtzqd ,xnelk,éøîàc àkéà .íéøzeî¨¦¦¨§¨§¦
,úøzeî ,úéaa äàBö ÷ôñ ,äãeäé áø øîàjxc oi`y itle ¨©©§¨¨¥¨©©¦¤¤
d`ev yi m` wtzqd m`e ,ziaa d`ev xi`ydl,äøeñà ,ätLàä©§¨£¨

e .d`ev da z`vnpy dty` jxcyätLàa eléôà ,íéìâø éî ÷ôñ̈¥¥©§©¦£¦¨©§¨
.ïéøzeî énð©¦¨¦
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המשך בעמוד קק

izni`n` cenr dk sc ± oey`x wxtzekxa

äìôúì ìáà,dni`a cenrle jlnd iptl cnerk envr z` ze`xdl `ed jixv Ð

.jlnd iptl xacn epi` rny z`ixw la`ï÷åøãä.qxkd z` davnd ileg Ðïåìéñ
.milbx in ly Ðïå÷øé.d"viplb enyy ileg Ðàñëä úéáá åéãéyi dvign Ð

.dvignd on miptl eici hyte ,`qkd zia oial epiaäîùðä ìëmhegde dtd Ð

.mixa` x`y `le ,lelidd llkaåì ùéù
ø÷éòoi`ye ;zgxqne my zgpen d`evdy Ð

xwir el.gex zgtd Ðúåîà òáøà ÷éçøî
,eil` `a gixdy it lr s`e ,xwird on Ð

.dze` d`ex epi`y ,eixeg`l `idy oebke

çéøä ÷ñôù íå÷îî.my dlk gixdy Ðàì
'åë íãà úàåö ãâðë.gix oi`y it lr s`e Ð

àúéðúî àä éë àúëìä úéì,lirlc Ð

mda oi`ya mixifge mialk z`ev xq`c

.zexerúåøåò ïäá ùéù ïîæáz`ev` Ð

ceara ozzl okxcy ,i`w mixifge mialk

.zexerdíãà úàåö ìáà`la elit` Ð

lr jkld ,my ozzl okxc oi` ixdy ,zexer

.xn`w zexer `la jgxkø÷éò åì ïéàùÐ

.gex zgtdéôéö=zia ly ,zelvgn

.yxcndéñøâ éðäå åðâ éðäãit lr s`e Ð

.gitdl mipyid jxcyàñøéâì éìéî éðäåÐ

.xyt` `lc meynòîù úàéø÷ì ìáàÐ

.`xwie uegl `viäéãéãì ìáà`ed gitd Ð

.gixd dlkiy cr oiznn ,envrúøáåò äàåö
irx ly sxb eiptl mi`yepy mc` Ð

.exiardlúåø÷ì øúåîjixv epi`e Ð

.wiqtdlïìéàä úçú ãîåò àîèä`le Ð

cner `py `l znc ,i`w znd z` `yepa

.`ed ld` Ð jled `py `le ayei `py `le

dia ilbc ,mipdk zxeza dl ipzw rxevn iabe

uegn ayi cca" :aizkc ,daiyi `pngx

o`kn .`nh (eayen) Ð "eayen dpgnl

la` ,riawc ,inc ayeik inp cner :exn`

.riaw `l jldnúòâåðîä ïáà`id ixd Ð

lkl dxezd z`f" aezkd dyiwdy ,rxevnk

"ziale cbad zrxvle wzple zrxvd rbp

.(ci `xwie)àèéùô`la epi` xifg itc Ð

.d`evøúåî úéáád`ev gipdl jxc oi`c Ð

.ziaaäøåú äøñà àì,milbx ina Ð

.cala gelwd cenr cbpk `l` ,zexwl

õåç äîù úàöéå,ieqk ekixvd `le Ð

."ziqke" :aizkeäîë ãòiab lr edyi Ð

.xeq` `die rwxwäéøî äéì àøùlegni Ð

.axc dinyn cird xwy i`cec ,epeax el

.dgld on xzei `id zkxtp dyaidàëéà
éøîàãdwxef m`y it lr s` ,`id `xneg Ð

i`ed ,zkxtpdgl Ð leblbn zkxtp dpi`e l

.`idåîø÷:xnelk ,`"lih ,mexw oeyl Ð

.hrn clbééåìôà éàìôî éàda yi m` Ð

miwcq miwcq.ixye ,`id dyai Ðéåä éàî
äìò.milbx inc Ðåòìáð.ux`a Ðåùáé

.dnga mipa` iab lr Ð
çôåèá
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úéìik `zkld zil :i"yx yxit Ð 'ek `ipzc `d ik `l` `zipzn `d ik `zkld

,zexer mda oi`ya elit` mixifge mialk z`ev dxq`c lirlc `zipzn `d

ixii` `l milebpxz z`eva la` :rnyn .oipr lka xeq`e jiiy `l mc` z`eva la`

`zipzn` `da bilt `le ,llk "milebpxz z`ev" qxb `l `ziixa jci`ae ,`ax

.oilebpxz z`ev xeq`l yi df itle ,lirlc

lela odyk `wecc :dcedi epiax xne`e

la` ,lecb oegxq my yiy ,mdly

.oiyyeg oi` Ð ziaa mikledd milebpxza

,yegl yi cala minec`ac yi inlyexiae

oiwigxn xn`w cere .yxtl opirci `le

iaxa l`eny iax ,zen` rax` dnda illbn

.xeng ly calae :xne` wgvi

çéøizac miyxtn yi Ð xwir el oi`y rx

oda yi m` ,wnera eply ze`qk

el oi`y rx gix enk `ied ,zwqtn dvign

.(`,ek) onwl i`qxtc ze`qk iza enk ,xwir
ixde
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älôúì ìáà¯L ãòçëL :àðeä áø øîàå .Baì úà äqëi £¨¦§¦¨©¤§©¤¤¦§¨©©¨¨©
àqkä úéáì ïéléôúa ñðëðå¯.øBîâiL ãò ïäéìò Bãé çépî §¦§¨¦§¦¦§¥©¦¥©¦©¨£¥¤©¤¦§
!?Cúòc à÷ìñ øBîâiL ãò¯øa ïîçð áø øîàãk àlà ©¤¦§¨§¨©£¨¤¨¦§¨©©©§¨©

!íe÷éìå øzìàì ÷Bñôìå .ïBLàø ãenò øBîâiL ãò :÷çöé¯ ¦§¨©¤¦§©¦§¦§§©§©§¥
c íeMîïa ïBòîL ïaø ,àéðúc .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¦§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨©¨¦§¤

øæBçä ãenò :øîBà ìàéìîb¯éãéì íãàä úà àéáî ©§¦¥¥©©¥¥¦¤¨¨¨¦¥
øæBçä ïBléñ ,ï÷Bøãä¯.ïB÷øé éãéì íãàä úà àéáî:øîzà ¦§¨¦©¥¥¦¤¨¨¨¦¥¥¨¦§©

àðeä áø ,àqkä úéáa úçpeî Bãé Bà ,BøNa ìò äàBö¨©§¨¨©©§¥¦©¦¥©¨
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.gex zgtdéôéö=zia ly ,zelvgn

.yxcndéñøâ éðäå åðâ éðäãit lr s`e Ð

.gitdl mipyid jxcyàñøéâì éìéî éðäåÐ

.xyt` `lc meynòîù úàéø÷ì ìáàÐ

.`xwie uegl `viäéãéãì ìáà`ed gitd Ð

.gixd dlkiy cr oiznn ,envrúøáåò äàåö
irx ly sxb eiptl mi`yepy mc` Ð

.exiardlúåø÷ì øúåîjixv epi`e Ð

.wiqtdlïìéàä úçú ãîåò àîèä`le Ð

cner `py `l znc ,i`w znd z` `yepa

.`ed ld` Ð jled `py `le ayei `py `le

dia ilbc ,mipdk zxeza dl ipzw rxevn iabe

uegn ayi cca" :aizkc ,daiyi `pngx

o`kn .`nh (eayen) Ð "eayen dpgnl

la` ,riawc ,inc ayeik inp cner :exn`

.riaw `l jldnúòâåðîä ïáà`id ixd Ð

lkl dxezd z`f" aezkd dyiwdy ,rxevnk

"ziale cbad zrxvle wzple zrxvd rbp

.(ci `xwie)àèéùô`la epi` xifg itc Ð

.d`evøúåî úéáád`ev gipdl jxc oi`c Ð

.ziaaäøåú äøñà àì,milbx ina Ð

.cala gelwd cenr cbpk `l` ,zexwl

õåç äîù úàöéå,ieqk ekixvd `le Ð

."ziqke" :aizkeäîë ãòiab lr edyi Ð

.xeq` `die rwxwäéøî äéì àøùlegni Ð

.axc dinyn cird xwy i`cec ,epeax el

.dgld on xzei `id zkxtp dyaidàëéà
éøîàãdwxef m`y it lr s` ,`id `xneg Ð

i`ed ,zkxtpdgl Ð leblbn zkxtp dpi`e l

.`idåîø÷:xnelk ,`"lih ,mexw oeyl Ð

.hrn clbééåìôà éàìôî éàda yi m` Ð

miwcq miwcq.ixye ,`id dyai Ðéåä éàî
äìò.milbx inc Ðåòìáð.ux`a Ðåùáé

.dnga mipa` iab lr Ð
çôåèá

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

úéìik `zkld zil :i"yx yxit Ð 'ek `ipzc `d ik `l` `zipzn `d ik `zkld

,zexer mda oi`ya elit` mixifge mialk z`ev dxq`c lirlc `zipzn `d

ixii` `l milebpxz z`eva la` :rnyn .oipr lka xeq`e jiiy `l mc` z`eva la`

`zipzn` `da bilt `le ,llk "milebpxz z`ev" qxb `l `ziixa jci`ae ,`ax

.oilebpxz z`ev xeq`l yi df itle ,lirlc

lela odyk `wecc :dcedi epiax xne`e

la` ,lecb oegxq my yiy ,mdly

.oiyyeg oi` Ð ziaa mikledd milebpxza

,yegl yi cala minec`ac yi inlyexiae

oiwigxn xn`w cere .yxtl opirci `le

iaxa l`eny iax ,zen` rax` dnda illbn

.xeng ly calae :xne` wgvi

çéøizac miyxtn yi Ð xwir el oi`y rx

oda yi m` ,wnera eply ze`qk

el oi`y rx gix enk `ied ,zwqtn dvign

.(`,ek) onwl i`qxtc ze`qk iza enk ,xwir
ixde

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

älôúì ìáà¯L ãòçëL :àðeä áø øîàå .Baì úà äqëi £¨¦§¦¨©¤§©¤¤¦§¨©©¨¨©
àqkä úéáì ïéléôúa ñðëðå¯.øBîâiL ãò ïäéìò Bãé çépî §¦§¨¦§¦¦§¥©¦¥©¦©¨£¥¤©¤¦§
!?Cúòc à÷ìñ øBîâiL ãò¯øa ïîçð áø øîàãk àlà ©¤¦§¨§¨©£¨¤¨¦§¨©©©§¨©

!íe÷éìå øzìàì ÷Bñôìå .ïBLàø ãenò øBîâiL ãò :÷çöé¯ ¦§¨©¤¦§©¦§¦§§©§©§¥
c íeMîïa ïBòîL ïaø ,àéðúc .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¦§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨©¨¦§¤

øæBçä ãenò :øîBà ìàéìîb¯éãéì íãàä úà àéáî ©§¦¥¥©©¥¥¦¤¨¨¨¦¥
øæBçä ïBléñ ,ï÷Bøãä¯.ïB÷øé éãéì íãàä úà àéáî:øîzà ¦§¨¦©¥¥¦¤¨¨¨¦¥¥¨¦§©

àðeä áø ,àqkä úéáa úçpeî Bãé Bà ,BøNa ìò äàBö¨©§¨¨©©§¥¦©¦¥©¨
øeñà :øîà àcñç áø .òîL úàéø÷ úBø÷ì øzeî :øîà̈©¨¦§§¦©§©©¦§¨¨©¨
àðeä áøc àîòè éàî :àáø øîà .òîL úàéø÷ úBø÷ì¯."déeììä dé ìläz äîLpä ìk" :áéúëc ¦§§¦©§©¨©¨¨©©§¨§©¨¦§¦Ÿ©§¨¨§©¥¨©§¨

àcñç áøc àîòè éàî .òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà :øîà àcñç áøå¯éúBîöò ìk" :áéúëc §©¦§¨¨©¨¦§§¦©§©©©§¨§©¦§¨¦§¦¨©§©
àøB÷å ,úBnà òaøà ÷éçøî :øîà àðeä áø ,øwéò Bì LiL òø çéø :øîzà ."EBîë éî 'ä äðøîàzŸ©§¨¦¨¦§©¥©©¤¥¦¨©¨¨©©§¦©§©©§¥
àéðz .òîL úàéø÷ àøB÷å ,çéøä ÷ñtL íB÷nî úBnà òaøà ÷éçøî :øîà àcñç áøå .òîL úàéø÷§¦©§©§©¦§¨¨©©§¦©§©©¦¨¤¨©¨¥©§¥§¦©§©©§¨
àìå ,íéáìk úàBö ãâðk àìå íãà úàBö ãâðk àì ,òîL úàéø÷ íãà àø÷é àì :àcñç áøc déúåk§¨¥§©¦§¨Ÿ¦§¨¨¨§¦©§©Ÿ§¤¤©¨¨§Ÿ§¤¤©§¨¦§Ÿ
íB÷î äéä íàå .òø dçéøL ätLà úàBö ãâðk àìå ,íéìBâðøz úàBö ãâðk àìå ,íéøéæç úàBö ãâðk§¤¤©£¦¦§Ÿ§¤¤©©§§¦§Ÿ§¤¤©©§¨¤¥¨©§¦¨¨¨

íéçôè äøNò Ceîð Bà íéçôè äøNò dBáb¯åàì íàå .òîL úàéø÷ àøB÷å Bcöa áLBé¯÷éçøî ¨©£¨¨§¨¦¨£¨¨§¨¦¥§¦§¥§¦©§©§¦¨©§¦
øwéò Bì LiL òø çéø .älôúì ïëå ;åéðéò àBìî epnî¯àøB÷å ,çéøä íB÷nî úBnà òaøà ÷éçøî ¦¤§¥¨§¥¦§¦¨¥©©¤¥¦¨©§¦©§©©¦§¨¥©§¥

àì :àéðúc àä ék àlà àúzòîL éðä ìëa àúéðúî àä ék àúëìä úéì :àáø øîà .òîL úàéø÷§¦©§©¨©¨¨¥¦§§¨¦¨©§¦¨§¨¨¥§©§§¨¤¨¦¨§©§¨Ÿ
íéáìk úàBö ãâðk àìå ,íéøéæç úàBö ãâðk àìå ,íãà úàBö ãâðk àì ,òîL úàéø÷ íãà àø÷é¦§¨¨¨§¦©§©Ÿ§¤¤©¨¨§Ÿ§¤¤©£¦¦§Ÿ§¤¤©§¨¦
eæç eúà :eäì øîà ?eäî øwéò Bì ïéàL òø çéø :úLL áøî dépéî eòa .ïëBúì úBøBò ïzpL ïîæa¦§©¤¦©§¨¨¦¥¥©¥¤¥©©¤¥¦¨©¨©§££

éléî éðäå .éñøb éðäå eðb éðäc ,áø éác éôéö éðä¯òîL úàéø÷a ìáà ,äøBú éøáãa¯éøácå .àì ¨¥¦¥§¥©§¨¥¨§¨¥¨§¦§¨¥¦¥§¦§¥¨£¨¦§¦©§©Ÿ§¦§¥
déãéc ìáà ,déøáçc àlà ïøîà àì éîð äøBú¯.àìúBø÷ì øzeî :øîà ééaà ;úøáBò äàBö ,øîzà ¨©¦Ÿ£¨¨¤¨§©§¥£¨¦¥Ÿ¦§©¨¤¤©©¥¨©¨¦§

dì àðéîà àðî :ééaà øîà .òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà :øîà àáø .òîL úàéø÷¯àîhä :ïðúc §¦©§©¨¨¨©¨¦§§¦©§©¨©©©¥§¨¨¦¨¨¦§©©¨¥
øáBò øBähäå ïìéàä úçz ãîBò¯øáBò àîèå ïìéàä úçz ãîBò øBäè .àîè¯ãîò íàå ,øBäè ¥©©¨¦¨§©¨¥¨¥¨¥©©¨¦¨§¨¥¥¨§¦¨©

¯íúä :Cì øîà àáøå .úòbeðîä ïáàa ïëå .àîè¯áLé ããa" :áéúëc ,àúléî àéìz àúeòéá÷a ¨¥§¥§¤¤©§©©§¨¨£©¨¨¨¦§¦¨©§¨¦§¨¦§¦¨¨¥¥
éðçî äéäå" :àëä ,"BáLBî äðçnì õeçîøéæç ét :àtt áø øîà .àkéì àäå ,àðîçø øîà "LBã÷ E ¦©©£¤¨¨¨§¨¨©£¤¨¨©©£¨¨§¨¥¨¨©©©¨¦£¦

!àèéLt .éîc úøáBò äàBök¯äàBö ÷ôñ :äãeäé áø øîà .àøäpî ÷éìñc áb ìò óà ,àëéøö àì §¨¤¤¨¥§¦¨Ÿ§¦¨©©©§¨¥¦©£¨¨©©§¨§¥¨
¯íéìâø éî ÷ôñ ;äøeñà¯úéaa ,äàBö ÷ôñ :äãeäé áø øîà ,éøîàc àkéà .íéøzeî¯,úøzeî £¨§¥¥©§©¦¨¦¦¨§¨§¦¨©©§¨§¥¨©©¦¤¤

ätLàa¯íéìâø éî ÷ôñ ;äøeñà¯øîàc ,àðeðîä áøc àä ék dì øáñ .ïéøzeî éîð ätLàa eléôà ¨©§¨£¨§¥¥©§©¦£¦¨©§¨©¦¨¦§©¨¦¨§©©§¨§¨©
ãéå" áéúk :éîø ïúðBé éaøc .ïúðBé éaøãëå ,ãáìa ãenò ãâðk àlà äøBz äøñà àì :àðeðîä áø©©§¨Ÿ¨§¨¨¤¨§¤¤©¦§¨§¦§©¦¨¨§©¦¨¨¨¥§¦§¨

õeçî Eì äéäúàä !"Eúàö úà úéqëå 'åâå Eì äéäz ãúéå" :áéúëe ,"õeç änL úàöéå äðçnì ¦§¤§¦©©£¤§¨¨¨¨¨§¦§¨¥¦§¤§§¦¦¨¤¥¨¤¨
?ãöék¯àä .ãáìa ãenò ãâðk àlà äøBz äøñà àì íépè÷ :àîìà ;íépè÷a ïàk ,íéìBãba ïàk ¥©¨¦§¦¨¦§©¦©§¨§©¦Ÿ¨§¨¨¤¨§¤¤©¦§¨¨

àòøàì ìeôð¯ïðaø eäa eøæb éëå ,eäa eøæâc àeä ïðaøå ,éøL¯ïàcåáe .øeæb àì ï÷ôña ìáà ,ïàcåa §§©§¨¨¥§©¨¨¦§©§§¦§©§©¨©§©¨¨£¨¦§¥¨Ÿ§§©¨¨
éaø øîà äðç øa øa äaø øîà ïëå .ïéçétènL ïîæ ìk :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà ?änk ãò©©¨¨©©§¨¨©§¥¨§©¤©§¦¦§¥¨©©¨©©¨¨¨©©¦
ïîæ ìk :øîà áøc déîMî àáéðb .ïéçétènL ïîæ ìk :àleò øîà ïëå ;ïéçétènL ïîæ ìk :ïðçBé¨¨¨§©¤©§¦¦§¥¨©¨¨§©¤©§¦¦§¥¨¦§¥§©¨©¨§©
:áø øîà ,äãeäé áø øîà ,äàBö àzLä !àáéðâì déøî déì àøL :óñBé áø øîà .økéð ïîeMøL¤¦¨¦¨¨©©¥¨¥¥¨¥¦§¥¨¨§¨¨¨©©§¨¨©©

äéðt eîøwL ïåék¯!?àéòaéî íéìâø éî ,øzeî¯,àäà zëîñc úéæç éàî :ééaà déì øîàCBîñ ¥¨¤¨§¨¤¨¨¥©§©¦¦¨£¨¨©¥©©¥©¨¥§¨§©§©¨§
ñøçk eléôà ,äàBö :áø øîà ,àðeä áø øa äaø øîàc !àäà¯?ñøçk äàBö éîc éëéäå .äøeñà ©¨§¨©©¨©©¨¨©©¨£¦§¤¤£¨§¥¦¨¥¨§¤¤

äåä :àðéáø øîà .úëøôð dðéàå dììBbL ïîæ ìk :éøîàc àkéàå .úëøôð dðéàå d÷øBfL ïîæ ìk :ïðçBé éaø øîà ,äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨§©¤§¨§¥¨¦§¤¤§¦¨§¨§¦¨§©¤§¨§¥¨¦§¤¤¨©¨¦¨£¨
ì éà äéðt eîø÷ éà ïéiò :éì øîà ,äàBö àæç ,ézôécî äãeäé áøc dén÷ àðîéà÷.ééeìôà éàìôî éà ïéiò :déì øîà éëä ,éøîàc àkéà .à ¨¥§¨©¥§©§¨¦¦§¦£¨¨¨©¦©¥¦¨§¨¤¨¦Ÿ¦¨§¨§¦¨¦¨©¥©¥¦¦§©©§¥

íéìâø éîe ,äøeñà ñøçk äàBö :àúëìä ,àáø øîà .úøzeî :øîà àøèeæ øîe .äøeñà :øîà øîéîà .ñøçk äàBö :øîzà ?dìò éåä éàî©¨¥£¨¦§©¨§¤¤©¥¨¨©£¨¨§¨¨©¤¤¨©¨¨¦§§¨¨§¤¤£¨¥©§©¦
ïéçétènL ïîæ ìk íéìâø éî :éáéúéî .ïéçétènL ïîæ ìk¯eLáé Bà eòìáð ,ïéøeñà¯eLái äî ,"eLáé"c àéîec "eòìáð" åàì éàî ;íéøzeî ¨§©¤©§¦¦¥¦¦¥©§©¦¨§©¤©§¦¦£¦¦§§¨§¨¦©¨¦§§§¨§¨§©¨§

¯eòìáð óà ,økéð ïîeMø ïéàL¯økéð ïîeMø àä ,økéð ïîeMø ïéà¯!ïéçétèî ïéàc áb ìò óà ,øeñà¯éîòèìeïîæ ìk :àLéø àîéà ,C ¤¥¦¨¦¨©¦§§¥¦¨¦¨¨¦¨¦¨¨©©©§¥©§¦¦§©£¦¥¨¥¨¨§©
økéð ïîeMø àä ,øeñàc àeä ïéçétènL¯!éøL¯íéìâø éî epnî eëtLpL éìk :éàpúk àîéì .dpéî òîLîì àkéì àäî :àlà¯øeñà ¤©§¦¦§¨¨¦¨¦¨¨¥¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨¥¨§©¨¥§¦¤¦§§¦¤¥©§©¦¨

eòìáð ,eëtLpL ïîöò íéìâø éîe ,Bcâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì¯eòìáð àì ,øzeî¯"eòìáð" éàî .ïéçétènL ïîæ ìk :øîBà éñBé éaø .øeñà ¦§§¦©§©§¤§¥©§©¦©§¨¤¦§§¦§§¨Ÿ¦§§¨©¦¥¥¨§©¤©§¦¦©¦§§
"eòìáð" àîéìéà ?àn÷ àpz øîà÷c "eòìáð àì" éàîe¯c"eòìáð àì" ,ïéçétèî ïéà¯cïéçétènL ïîæ ìk :øîéîì éñBé éaø àúàå ,ïéçétèî ©Ÿ¦§§§¨¨©©¨©¨¦¥¨¦§§§¥©§¦¦Ÿ¦§§§©§¦¦©£¨©¦¥§¥©¨§©¤©§¦¦

éøL økéð ïîeMø àä ,øeñàc àeä¯"eòìáð" àlà !àn÷ àpz eðééä¯c"eòìáð àì" ,økéð ïîeMø ïéà¯c:øîéîì éñBé éaø àúàå .økéð ïîeMø §¨¨¦¨¦¨¨¥©§©¨©¨¤¨¦§§§¥¦¨¦¨Ÿ¦§§§¦¨¦¨©£¨©¦¥§¥©
økéð ïîeMø àä ,øeñàc àeä ïéçétènL ïîæ ìk¯!éøL¯økéð ïîeMø àä ,øeñàc àeä ïéçétènL ïîæ ìk àîìò éleëc ,àì¯,éøL ¨§©¤©§¦¦§¨¨¦¨¦¨¨¥Ÿ§¥¨§¨¨§©¤©§¦¦§¨¨¦¨¦¨¨¥

àëäå

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

ברכות.  פרק שלישי - מי שמתו דף כה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות



izni`naקכד cenr dk sc ± oey`x wxtzekxa

åäééðéá àëéà çéôèäì úðî ìò çôåèáiqei iaxe ,githdl zpn lr ira `nw `pz Ð

.xingnøæòéìà éáøë àîúñ àðú àîéì.ezenk dklde Ðïé÷éúåì àîìéãÐ

.zery yly cr `nlr ilekl la` ,dngd upd mr oizipzn dxn`wäàåø åáì éøäå
äåøòä úà(d`exe) ,dexrd z` ze`xl ekxc oi`y xa` lk :jzrc `wlq `w Ð

`le" dia opixw ,dxeza `xewy drya eze`

."xac zexr ja d`xiäøåú äðúð àì
úøùä éëàìîìlr ,dexr mdl oi`y Ð

xnydl mileki ep` oi`e ,dexr epl yi epgxk

.df lknàåäù ìë.hrn Ð÷åøáwwex Ð

.wexa dze` dqkne dilrúéùùòáÐ

e` zikekf zvign :xnelk .frla `"pxihpl

.zi`xp `ide miizpa wiqtn wc slwéåñëá
àúìéî àéìú."jz`v z` ziqke" Ðíéî

íéòøä.migexq Ðäøùîä éîmixeyy Ð

.migixqn mde qeapwde ozytd myäîëå
ìéæàå éîø àéîmkezl jilyi dnk Ð

mlhaie?!md oiaexn `ldíéìâø éîåÐ

z`ixw zexwl `a `ede ,ilka mde ,oihren

.mlv` rnyóåñáìdfe ilka milbx iny Ð

i`kf iax xn`w `idda ,min okezl ozep

.ziriaxäìçúëì ìáàinl mind encwy Ð

in lihnyky .`edy lk lkd ixac Ð milbx

ltepy oey`x oey`x seqal ilka milbx

miax mdy it lr s`e ,lhazn mind jezl

oiklede.elha xak Ðàúòéáø éì éúééàÐ

.dlgza elit`èéáòå óøâilk mdipy Ð

in lye ,"sxb" iexw irx ly `l` ,md qxg

."hiar" iexw milbxúàéø÷ úåø÷ì øåñà
íãâðë òîùlr s`e ,jkl oicgeine li`ed Ð

.melk okeza oi`y itïîöò íéìâø éîåÐ

.mdl cgein epi`y ilkaäèîä éðôì ïéáÐ

.mpial epia zwqtn dhnd oi`yøçàì ïéá
äèîämdipia zwqtn dhndy Ð.xeq` Ð

ïðéñøâ äèîä úçú íçéðéù åàopiqxb `le Ð

."ilk jeza ilk"äèîä úçúeid eli`k Ð

.ux`a mipenhøîà÷ éëéäoa oerny oax Ð

.l`ilnbïì àèéùôéà ïééòáepzl`y Ð

xg`le dhnd iptl oiay welga dl dyxtzp

.dhndïééù÷ åäéî àúééðúîdtlgedy Ð

.ozhiy'åëå äéì úòîù ïàîizrci `l Ð

.`id okidéì àèéùôdhnd zgz ogipna Ð

dyly rwxwle dpnid oi`y ,mixvw dilbxe

.mipenhk od ixde ,inc cealk ,migthäøùò
éàãåepnn izl`y `l Ðeli`k d`xpc Ð

oi` Ð jk lk wqtd yiy xg`n ,dizgz dpi`

.ieqk dfàòééúñî äåä àìå äôåçì äéìééò
àúìéî.leral leki did `ly ,oi`eyipc Ð

éøáì ïåúðëñzenl ipa z` mzpkq hrnk Ð

.oerd yperaéðàî äøùò åìéôàoleke Ð

.inc `p`n cgk oiilk
àøèî÷à

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

éøäåzehiyta ikd `xnb jixtcn :wgvi epiax yxit Ð dexrd z` d`ex eal

i"yx ly ecinlz dirny epiaxc `l` .xeq` dexrd z` d`ex ealc rnyn

`lc ,xeq`c rnyn jenqa edine .xzen dexrd z` d`ex ealc ,`nw `pzk wqt

Ð dexrd z` d`ex eala la` ,dexrd z` d`ex eawra `l` i`xen` ipd ibilt

.xeq`c ecen `nlr ilek

àúëìäå`nrhe Ð xeq` eawr rbep

rbi `ny Ð eawr rbep opixfbc

.eiciaóøâqxg ly :i"yx yxit Ð irx ly

rla `lc ilk la` :eyexitl rnyn .rela

.ixyc xyt` Ð zikekf oebk

ãáìáåla` Ð min ziriax oda lihiy

.min ipdn `lc xyt` sxba
xtq

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ãøé" .eäééðéa àkéà çétèäì úðî ìò çôBèa ,àëäå§¨¨§¥©©§¨§©§¦©¦¨¥©§¨©
'åë "úBìòì ìBëé íà ìBaèìéaøk àîúñ àðz àîéì . ¦§¦¨©£¥¨§¨§¨¨§©¦

!änçä õðä ãò :øîàc ,øæòéìà¯éaø àîéz eléôà ¡¦¤¤§¨©©¨¥©©¨£¦¥¨©¦
eéä ïé÷éúå :ïðçBé éaø øîàc ;ïé÷éúåk àîìãå ,òLBäé§ª©§¦§¨§¨¦¦§¨©©¦¨¨¨¦¦¨

åàì íàå" .änçä õðä íò dúBà ïéøîBb¯íéna äqkúé §¦¨¦¨¥©©¨§¦¨¦§©¤©©¦
!äåøòä úà äàBø Baì éøäå ."àø÷éå¯,øæòìà éaø øîà §¦§¨©£¥¦¤¤¨¤§¨¨©©¦¤§¨¨

,àzëéîñ àòøàk eîãc ,eðL ïéøeëò íéîa :eðéaø íeMî àçà øa àaà øa àçà éaø àîéz éàå§¦¥¨©¦©¨©©¨©©¨¦©¥§©¦£¦¨§¨§©§¨§¦§¨
ïéìeìö íéî :ïðaø eðz .Búåøò Baì äàøé àlL¯÷å Bøàeö ãò ïäa áLéïøëBò :íéøîBà Léå .àøB ¤Ÿ¦§¤¦¤§¨¨©¨©©¦§¦¥¥¨¤©©¨§¥§¥§¦§¨

àn÷ àpúå ,Bìâøa¯!äåøòä úà äàBø Baì éøäå¯äåøòä úà äàBø Baì :øáñ÷¯.øzeî §©§§©¨©¨©£¥¦¤¤¨¤§¨¨¨©¦¤¤¨¤§¨¨
!äåøòä úà äàBø Bá÷ò éøäå¯äåøòä úà äàBø Bá÷ò :øáñ÷¯äàBø Bá÷ò :øîzà .øzeî ©£¥£¥¤¤¨¤§¨¨¨©£¥¤¤¨¤§¨¨¦§©£¥¤

äåøòä úà¯àúòîL àäì dì éðúî ãéáæ áø .øzeî :øîà àáøå ,øeñà :øîà ééaà ,òâBð .øzeî ¤¨¤§¨¨¥©©©¥¨©¨§¨¨¨©¨©§¦©§¦¨§¨§©£¨
òâBð :éëä dì éðúî à÷éà áøc déøa àðpéç áø .éëä¯:øîà ééaà ,äàBø .øeñà ìkä éøác ¨¦©¦¨¨§¥§©¦¨©§¦¨¨¦¥©¦§¥©Ÿ¨¤©©¥¨©

òâBð :àúëìäå .úøMä éëàìîì äøBz äðzð àì ,øzeî :øîà àáø ,øeñà¯äàBø ,øeñà¯ ¨¨¨¨©¨Ÿ¦§¨¨§©§£¥©¨¥§¦§§¨¥©¨¤
úéLLòa äàBö :àáø øîà .øzeî¯úéLLòa äåøò ,dcâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øzeî¯øeñà ¨¨©¨¨¨©£¨¦¨¦§§¦©§©§¤§¨¤§¨©£¨¦¨

dcâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øzeî úéLLòa äàBö .dcâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì¯céeqéëa äàBö ¦§§¦©§©§¤§¨¨©£¨¦¨¦§§¦©§©§¤§¨§¨§¦
Eá äàøé àìå" dcâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà úéLLòa äåøò .àéñkéî àäå ,àúléî àéìz©§¨¦§¨§¨¦¨§¨¤§¨©£¨¦¨¦§§¦©§©§¤§¨§Ÿ¥¨¤§

eäL ìk äàBö :ééaà øîà .àéæçúéî÷ àäå ,àðîçø øîà "øác úåøò¯øîà ;÷Bøa dìháî ¤§©¨¨¨©©£¨¨§¨¨¦§©§¨¨©©©¥¨¨¤§©§¨§¨©
àîeba äàBö :àáø øîà .äáò ÷Bøáe :àáø¯øî àòa .òîL úàéø÷ àøB÷å äéìò Bìcðñ çépî ¨¨§¨¤¨©¨¨¨§¨©¦©©§¨¨¤¨§¥§¦©§©§¨¨

.e÷éz ?éàî Bìcðña ä÷eác äàBö :àðéáøc déøa:äãeäé áø øîàéBbíBøò¯úBø÷ì øeñà §¥§¨¦¨¨§¨§©§¨©¥¨©©§¨¨¨¦§
!éîð ìàøNé eléôà ,éBb àéøéà éàî .Bcâðk òîL úàéø÷¯ìàøNé¯àlà ,øeñàc déì àèéLt §¦©§©§¤§©¦§¨£¦¦§¨¥©¦¦§¨¥§¦¨¥§¨¤¨

øBîçk àîéà ,"íøNa íéøBîç øNa øLà" eäa áéúëe ìéàBä :àîéúc eäî ;déì àëéøèöéà éBb¦§§¦¨¥©§¥¨¦§¦§£¤§©£¦§¨¨¥¨©£
àeä àîìòa¯."eàø àì íäéáà úåøòå" :áéúëc ,"äåøò" eø÷éà éîð eäðéàc :ïì òîLî à÷ §¨§¨¨©§©¨§¦§©¦¦§¤§¨¦§¦§¤§©£¦¤Ÿ¨

?ìéæàå éîø àiî änëå ."íéî ïëBúì ìéhiL ãò äøLnä éîa àìå íéòøä íéna àì äqkúé àìå"§Ÿ¦§©¤Ÿ©©¦¨¨¦§Ÿ§¥©¦§¨©¤©¦§¨©¦§©¨©¨¨¥§¨¥
íéìâø éîe .ììk äøLnä éîa àìå íéòøä íéna àì äqkúé àì :øîà÷ éëä àlà¯ìéhiL ãò ¤¨¨¦¨¨©Ÿ¦§©¤Ÿ©©¦¨¨¦§Ÿ§¥©¦§¨§¨¥©§©¦©¤©¦

íéî ïëBúì ìéhé änk :ïðaø eðz .àø÷éå ,íéî ïëBúì¯.úéòéáø :øîBà éàkæ éaø .àeäL ìk §¨©¦§¦§¨¨©¨©©¨©¦§¨©¦¨¤©¦©©¥§¦¦
ú÷Bìçî :ïîçð áø øîà¯äléçza ìáà ,óBqáì¯ú÷Bìçî :øîà óñBé áøå .ïäL ìk¯ ¨©©©§¨©£¤§©£¨©§¦¨¨¤¥§©¥¨©©£¤
óBqáì ìáà ,äléçzëì¯ì óñBé áø déì øîà .úéòéáø ìkä éøácàúéòéáø éì éúééà :déònL §©§¦¨£¨§©¦§¥©Ÿ§¦¦¨©¥©¥§©¨¥©§¦¦§¦¦¨

íéìâø éî ìL èéáòå éòø ìL óøb :ïðaø eðz .éàkæ éaøk ,àiîc¯òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà §©¨§©¦©©¨©¨©§¨¤§¦§¨¦¤¥©§©¦¨¦§§¦©§©
ïîöò íéìâø éîe ,íeìk ïäa ïéàL ét ìò óàå ,ïcâðk¯ïëBúì ìéhé änëå .íéî ïëBúì ìéhiL ãò §¤§¨§©©¦¤¥¨¤§¥©§©¦©§¨©¤©¦§¨©¦§©¨©¦§¨

?íéî¯.ähnä øçàì ïéa ähnä éðôì ïéa .úéòéáø :øîBà éàkæ éaø .àeäL ìkïa ïBòîL ïaø ©¦¨¤©¦©©¥§¦¦¥¦§¥©¦¨¥§©©©¦¨©¨¦§¤
ähnä øçàì :øîBà ìàéìîb¯ähnä éðôì ,àøB÷¯úBnà òaøà àeä ÷éçøî ìáà ,àøB÷ Bðéà ©§¦¥¥§©©©¦¨¥¦§¥©¦¨¥¥£¨©§¦©§©©

änà äàî úéa eléôà :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ;àøB÷å¯íçépiL Bà ,íàéöBiL ãò àø÷é àì §¥©¦¦§¤¤§¨¨¥£¦¥¦¥¨©¨Ÿ¦§¨©¤¦¥¤©¦¥
ähnä øçà ?øîà÷ éëéä :eäì àéòaéà .ähnä úçz¯ähnä éðôì ,ãiî àøB÷¯òaøà ÷éçøî ©©©¦¨¦©£¨§¥¦¨¨©©©©¦¨¥¦¨¦§¥©¦¨©§¦©§©
ähnä øçàì :øîà÷ éëä àîìéc Bà ,àøB÷å úBnà¯ähnä éðôì ,àøB÷å úBnà òaøà ÷éçøî ©§¥¦§¨¨¦¨¨©§©©©¦¨©§¦©§©©§¥¦§¥©¦¨

¯ähnä øçà :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðúc ,òîL àz ?ììk àøB÷ Bðéà¯,ãiî àøB÷ ¥¥§¨¨§©§©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥©©©¦¨¥¦¨
ähnä éðôì¯änà äàî úéa eléôà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .úBnà òaøà ÷éçøî¯àì ¦§¥©¦¨©§¦©§©©©¨¦§¤©§¦¥¥£¦©¦¥¨©¨Ÿ

!éããäà ïééL÷ àúéiðúî ,ïì àèéLôéà ïééòa .ähnä úçz íçépiL Bà íàéöBiL ãò àø÷é¯Cetéà.àúééøúa¯zëtàc úéæç äî ¦§¨©¤¦¥¤©¦¥©©©¦¨§©©¦§¦¨¨©§¦¨¨©§¨©£¨¥¥©§©§¨©£¥§©©§§
!àúéén÷ Cetéà ?àúééøúa¯éîc úBnà òaøàk úéa délek :øîàc déì úòîL ïàî¯,óñBé áø øîà .àéä øæòìà ïa ïBòîL éaø ©§©§¨¥©¨§¨©¨§©¥©£©¥©¦§©§©©¨¥©¦¦§¤¤§¨¨¦¨©©¥

ìMî úBçt ähî :àðeä áøî dépéî éàòaäL¯ãeáìëc éì àèéLt¯ìL ;éîc,äòLz ,äðîL ,äòáL ,äML ,äMîç ,äòaøà äL §©¦¥¥©¨¦¨¨¦§¨§¦¨¦¦§¨¨¥§¨©§¨¨£¦¨¦¨¦§¨§Ÿ¨¦§¨
.àéä àúéøçà àúeLø äøNò ìk ,Cì àéòaéà àì zãáò øétL :ééaà øîà .éì àéòaî àì éàcå ,äøNò .àðòãé àì :déì øîà ?eäî©¨©¥¨¨©£¨£¨¨©©Ÿ¦¨£¨¦¨©©©¥©¦£©§§Ÿ¦©£¨¨¨£¨¨§¨©£¦¨¦

ìMî úBçt :àúëìä ,àáø øîàäL¯äøNò ,éîc ãeáìk¯ìMî ,àéä àúéøçà àúeLøäøNò ãò äL¯óñBé áø dépéî àòác eðééä ¨©¨¨¦§§¨¨¦§¨§¨¨¥£¨¨§¨©£¦¨¦¦§¨©£¨¨©§¦§¨¦¥©¥
éaøk äëìä :ìàeîL úa døa á÷òé áø øîà éìàa øîà ïëå .øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä :áø øîà .déì èLt àìå àðeä áøî¥©¨§Ÿ§©¥¨©©£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨§¥¨©©¦¨©©©£Ÿ§¨©§¥£¨¨§©¦
,àúøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø éa déøáì déì ÷ñòéà éàçà áø .øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä ïéà :øîà àáøå .øæòìà ïa ïBòîL¦§¤¤§¨¨§¨¨¨©¥£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨©©©¦£©¥¦§¥¥©¦§¨©§¥©¨§¨
ïeúðkñ éàúà àì àzLä ekéà :eäì øîà .àçðîc äøBz øôñ àæç ,éðeiòì déøúa ìæà .àúléî àòéézñî äåä àìå äteçì déìééò©§¥©¨§Ÿ£¨¦§©§¨¦§¨£©©§¥§©¥£¨¥¤¨§©§¨¨©§¦¨§¨Ÿ£©©©©

ïéléôz Bà äøBz øôñ Ba LiL úéa :àéðúc !éøáì¯ì øeñà:ééaà øîà .éìk CBúa éìk íçépiL Bà íàéöBiL ãò ähnä úà Ba LnL ¦§¦§©§¨©¦¤¥¥¤¨§¦¦¨§©¥¤©¦¨©¤¦¥¤©¦¥§¦§§¦¨©©©¥
ïééìk àeäL éìëa ìáà ,ïééìk BðéàL éìëa àlà eðL àì¯àîéìb :àáø øîà .éîc àðàî ãçk éðàî äøNò eléôà Ÿ¨¤¨¦§¦¤¥¦§¨£¨¦§¦¤¦§¨£¦£¨¨¨¥§©¨¨¨¥¨©¨¨§¦¨
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc - zekxa(oey`x meil)

eäééðéa àkéà çétèäì úðî ìò çôBèa ,àëäåm` ewlgp ,o`ke - §¨¨§¥©©§¨§©§¦©¦¨¥©§
`nw `pzy ,exe`iae .githdl zpn lr gteha `weec xeq`l yi
mc` mda rbi m`y] githdl zpn lr gteh mda yi m`y ,xaeq
,mcbpk zexwl xeq` ,[ea rbiy xg` xac aihxdl icka eci ahxiz
zpn lr gteh xeriy mda yiy ,'xeq` ,erlap `l' xn`y edfe
lr gteh mda oi` m`y ,ezpeek 'xzen ,erlap' xn`y dne .githdl
xeriya `l la` eci ahxiz mc` mda rbi m`y] githdl zpn
lk' xne`y iqei iaxe .mcbpk zexwl xzen ,[ea rbzy xac aihxzy
elit`e ,migithn mdy onf lky ,xnele siqedl `a ,'oigithny onf
`pzn xingne ,mcbpk zexwl xeq` ,githdl zpn lr `ly gteh

.`nw
dpyna epipy(:ak lirl):ìBaèì ãøé,dewna'åë úBìòì ìBëé íà ¨©¦§¦¨©£

,`xwie dqkzie dlri dngd upd `dz `ly cr zexwle zeqkzdle
lirl .`xwie mina dqkzi ,e`l m`e(:h)iaxe xfril` iax ewlgp

xfril` iaxy ,zixgy ly rny z`ixw mi`xew izni` cr ryedi
`xnbd ,zery yly cr xne` ryedi iaxe ,dngd upd cr xne`

:`xnbd zwiicn .epzpyn diepy in zrck zxxanàîúñ àðz àîéì¥¨¨¨§¨¨
zelrl lkei `l m`y `pzd o`k dpyy jkny xn`p m`d -
mzq ,`xwie mina dqkzi dngd upz `ly cr `exwle zeqkzdle

kzrcøîàc øæòéìà éaø`ed rny z`ixw onfy,änçä õðä ãò §©¦¡¦¤¤§¨©©¨¥©©¨
mzqk dkldy epicia `ed llk oky ,xfril` iaxk dkld ok m`e

.dpyn
:`xnbd dgecàîéz eléôàzrck epizpyny xn`z m` elit` - £¦¥¨
òLBäé éaøyly cr `ed rny z`ixw onfy xn`y ,diepy `id ©¦§ª©

,zeryïé÷éúåk àîìãåzelrl leki epi` m`y epipyy dn `ny j` ± §¦§¨§¨¦¦
ick epiid ,`xwie mina dqkzi dngd upd cr `exwle zeqkzdle

,oiwizek `xwiydúBà ïéøîBb eéä ïé÷éúå ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¨¦¦¨§¦¨
[rny z`ixw-],änçä õðä íòcr mi`xew mc` ipa x`y la` ¦¨¥©©¨

.zery yly
dpyna epipy(:ak lirl):åàì íàåzelrl witqdl leki epi` m`e ± §¦¨

,dngd upz `ly cr rny z`ixw `exwle zeqkzdleíéna äqkúé¦§©¤©©¦
.àø÷éå.mina dqkzny dn liren cvik zx`an `xnbddywn §¦§¨

,mina dqkzn `edy liren dn :`xnbdéøäåoiicrúà äàBø Baì ©£¥¦¤¤
,äåøòä:`xnbd zvxzn .rny z`ixw `exwl el xzen ji`eøîà ¨¤§¨¨©

àîéz éàå ,øæòìà éaøxn`y mixne` yie -øa àaà øa àçà áø ©¦¤§¨¨§¦¥¨©£¨©©¨©
eðéaø íeMî àçà,ax ly enyn ±eðL ïéøeëò íéîaepipyy dn ± £¨¦©¥§©¦£¦¨

,mixekr mina epiid mina dqkznyàzëéîñ àòøàk eîãc± §¨§©§¨§¦§¨
,dar rwxwl minecyLmda dqkznykBaì äàøé àlz`.Búåøò ¤Ÿ¦§¤¦¤§¨

:df oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðza laehd ,`ziixaaíéî ¨©¨¨©¦
ïéìeìö,rny z`ixw `exwl ie`xd onfd seq axweãò ïäa áLé §¦¥¥¨¤©

àøB÷å Bøàeö.rny z`ixwBìâøa ïøëBò ,íéøîBà Léårwxi ± ©¨§¥§¥§¦§¨§©§
cr ,dewnd zirwxw lr eilbxa [hraie dki-]mind ektdiy
.[xtr ezirwxwy dewna ,epiide] mixekrl milelvd

:`xnbd dywnàn÷ àpúåmilelv mina rny z`ixw `xewy xaeqd §©¨©¨
,oxkerl jixv epi`e.äåøòä úà äàBø Baì éøäå:`xnbd zvxzn ©£¥¦¤¤¨¤§¨

øáñ÷m` s`y ,xaeq `nw `pz ±øzeî äåøòä úà äàBø Baì ¨¨©¦¤¤¨¤§¨¨
.rny z`ixw `exwl

:`nw `pz lr dywne `xnbd zxfeg.äåøòä úà äàBø Bá÷ò éøäå©£¥£¥¤¤¨¤§¨
:`xnbd zvxznøáñ÷m` s`y xaeq `nw `pz ±úà äàBø Bá÷ò ¨¨©£¥¤¤
øzeî äåøòä.rny z`ixw `exwl ¨¤§¨¨

:dexr cbpk rny z`ixw oipra cer dpc `xnbdøîzàziaa xn`p - ¦§©
m` ,yxcndøzeî ,äåøòä úà äàBø Bá÷ò,rny z`ixw `exwl £¥¤¤¨¤§¨¨

eawr m` la`òâBð,dexraøeñà ,øîà ééaà,rny z`ixw `exwl ¥©©©¥¨©¨
øzeî ,øîà àáøå.`exwl §¨¨¨©¨

éëä àzòîL àäì dì éðúî ãéáæ áøiia` ly mzwelgn z` dpy ± ©§¦©§¥¨§¨§©§¨¨¦
e .epxn`y enk ,jk `axeà÷éà áøc déøa àðpéç áøax ly epa-] ©¦§¨§¥§©¦¨

[`wi`éëä dì éðúîm`y ,x`aziy itk ,jk mzwelgn z` dpy ± ©§¥¨¨¦
eawròâBðl ,dexraøeñà ìkä éøácwlm` la` .rny z`ixw `ex ¥©¦§¥©Ÿ¨
eawräàBø,dexrd z`øeñà øîà ééaàe ,rny z`ixw `exwlàáø ¤©©¥¨©¨¨¨

øzeî ,øîày ,`exwlúøMä éëàìîì äøBz äðzð àìmdl oi`y ¨©¨Ÿ¦§¨¨§©§£¥©¨¥
.df lka xnydl mileki ep` oi`e dexr epl yi epgxk lr ep`e ,dexr

:`xnbd dwiqn,àúëìäåeawr m`òâBðdexraøeñàz`ixw `exwl §¦§§¨¥©¨
eawr m`e ,rnyäàBødexrd z`øzeî.rny z`ixw `exwl ¤¨

cbpk rny z`ixwl dexr cbpk rny z`ixw oia zwlgn `xnbd
:d`evúéLLòa äàBö ,àáø øîàzikekf zvign ixeg`n zgpend ± ¨©¨¨¨©£¨¦

,zi`xp `ide ,wc slw e`.dcâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øzeîla` ¨¦§§¦©§©§¤§¨
.dãâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà ,úéLLòa äåøò¤§¨©£¨¦¨¦§§¦©§©§¤§¨

:`xnbd zxne` .dexrl d`ev oiay weligd mrh z` zx`an `xnbd
jkl,dcâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øzeî úéLLòa äàBömeyn ¨©£¨¦¨¦§§¦©§©§¤§¨

àúléî àéìz éeqëa äàBöcrny z`ixw `exwl xeqi`de xzidd ± §¨§¦©§¨¦§¨
xn`py ,`l e` dqekn `id m` ielz d`ev cbpk(ci bk mixac)ziQke'§¦¦¨

,'Lz`v z`àéñkéî àäå.`id dqekn ziyyra `idy ef d`eve ± ¤¥¨¤§¨¦©§¨
la`,dcâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà úéLLòa äåøòmeyn ¤§¨©£¨¦¨¦§§¦©§©§¤§¨

,dzii`xa ielz dexr cbpk rny z`ixw `exwl xzidde xeqi`dy
okyàðîçø øîà 'øác úåøò Eá äàøé àìå'dxezd dxn` ±bk my) §Ÿ¦§¤§¤§©¨¨¨©©£¨¨
(eh,àéæçúéî÷ àäå.zi`xp ziyyra `idy s` ef dexre ± §¨¨¦§©§¨

:d`ev cbpk rny z`ixw oipra zetqep zekld d`ian `xnbdøîà̈©
àeäL ìk äàBö ,ééaà,d`ev hrn yi m` ±÷Bøa dìháîwwex ± ©©¥¨¨¤§©§¨§

.dcbpk rny z`ixw `exwl xzene ,ewexa dze` dqkne dilrøîà̈©
å àáødze` dqik m` `weecäáò ÷Bøa.dgil - ¨¨§§¨¤

,àáø øîàyi m`àîeba äàBö,xega ±äéìò Bìcðñ çépîlr ± ¨©¨¨¨©¨©¦©©§¨¨¤¨
,d`evd z` dqkn `ed jkae ,`nebd.òîL úàéø÷ àøB÷å§¥§¦©§©

àòa[l`y±]àðéáøc déøa øîyi m` ,[`piax ly epa-]äàBö §¨©§¥§©¦¨¨
,Bìcðña ä÷eác,dpnn dler rx gix oi`eéàîxzen m`d ,epic dn ± §¨§©§¨©

oeik e` ,d`evl eteb oia wiqtn elcpqy oeik rny z`ixw `exwl el
rny z`ixw `exwl el xeq` elcpqa dweac `idy.e÷ézcenrz - ¥

.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y
:dexr cbpk rny z`ixw oicl zxfeg `xnbdãáBò ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¥

.Bcâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà ,íBøò íéáëBk:`xnbd dywn ¨¦¨¨¦§§¦©§©§¤§
àéøéà éàîa `weec df oic dcedi ax hwp recn -,íéáëBk ãáBòixd ©¦§¨¥¨¦

eléôàcbpkìàøNémexrénð.rny z`ixw `exwl xeq` mb - £¦¦§¨¥©¦
cbpk :`xnbd zvxznìàøNé,mexrdéì àèéLtel heyt ±,øeñàc ¦§¨¥§¦¨¥§¨

àlàcbpkíéáëBk ãáBòmexrdéì àëéøèöàdcedi ax jxved ± ¤¨¥¨¦¦§§¦¨¥
,eprinydlàîéúc eäî,xn`z `ny -eäa áéúëe ìéàBäoeik ± ©§¥¨¦§¦§

r iabl aezkymieb ly dex(k bk l`wfgi),'íøNa íéøBîç øNa øLà'£¤§©£¦§¨¨
àîéày xen` ±,àeä àîìòa øBîçkrny z`ixw `exwl xzene ¥¨©£§¨§¨

,dnda zexr cbpk `exwl xzeny enk ezexr cbpkïì òîLî à÷̈©§©¨
äåøò eøwéà énð eäðéàcdiexw ieb zexr mby dcedi ax eprinyn - §¦§©¦¦§¤§¨

,dexráéúëcgp iabl(bk h ziy`xa),'eàø àì íäéáà úåøòå'gpe ¦§¦§¤§©£¦¤Ÿ¨
.dcbpk rny z`ixw zexwl xeq` `linne ,ieb aygp

dpyna epipy(:ak lirl):íéòøä íéna àì äqkúé àìå,migexq ±àìå §Ÿ¦§©¤Ÿ©©¦¨¨¦§Ÿ
äøLnä éîa,migixqn mde qeapwe ozyt mda mixeyy -ìéhéL ãò §¥©¦§¨©¤©¦
.íéî ïëBúìdywn .min zlhd liren mixac el`l zxxan `xnbd §¨©¦

:`xnbdìéæàå éîø àiî änëålhal ick mkezl lihi min dnk ± §©¨©¨¨¥§¨¦
ick miax min jixve ,md miaexn migexqd mind ixde ,mpegxq

:`xnbd zvxzn .mlhalàlà`id eli`k dpynd z` cenll yi ¤¨
e ,dxiqgøîà÷ éëä,da zepyl yi jke ±íéna àì äqkúé àì ¨¦¨¨©Ÿ¦§©¤Ÿ©©¦

íéìâø éîe .ììk äøLnä éîa àìå íéòøä`l ,ilka mde mihren ¨¨¦§Ÿ§¥©¦§¨§¨¥©§©¦
,mcbpk rny z`ixw `xwiå ,íéî ïëBúì ìéhiL ãòf`.àø÷é ©¤©¦§¨©¦§¦§¨

`exwl lkeiy ick milbx inl lihdl jixv min dnk zx`an `xnbd
:mcbpkïðaø eðz,`ziixaakíéî ïëBúì ìéhé än`exwl lkeiy ick ¨©¨¨©¨©¦§¨©¦

,mcbpk rny z`ixw,àeäL ìk.`nw `pz zrc `id eféàkæ éaø ¨¤©¦©©
úéòéáø ,øîBà.min ¥§¦¦

:i`kf iaxe `nw `pz ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbdáø øîà̈©©
,ïîçðdú÷Bìçî`id ,i`kf iaxe `nw `pz oiaóBqáìozil `ay ± ©§¨©£¤§©

iax jixvd f` ,milbx in ilka did xaky xg`l ,xnelk ,seqal min
.min ziriax oziy i`kfälçza ìáàxnelk ,dligza min ozpy ± £¨©§¦¨

icy i`kf iax dcen ,milbx in mdilr lihd jk xg`e ,wix ilkd cera
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc - zekxa(ipy meil)

zgpendàøèîwà,dlrnln mixtql cgeind fbx` lr ±CBúa éìëk ©¨©§¨¦§¦§
éîc éìk.mixtql cgeind ilk epi` cbad ixdy ,aygp ± §¦¨¥

:dxez xtq ea yiy xcga yinyz oipra dkld d`ian `xnbdøîà̈©
,éåì ïa òLBäé éaøyi m`äøBz øôñ,my ezhn ynyl dvexe xcga ©¦§ª©¤¥¦¥¤¨

éøöäøNò ävéçî Bì úBNòì C`l m`e ,dxez xtql epia migth ¨¦©£§¦¨£¨¨
.ezhn ynyl el xeq` ok dyr

:df oipra dyrn d`ian `xnbdéáì òìwéà àøèeæ øîoncfd±] ©§¨¦§©§¥
[ly ezialdéa çpîc éMà áø øa øîc dézëeãì dééæç ,éMà áø©©¦©§¥§§¥§©©©©¦§©©¥
äøBz øôñdidy iy` ax ly epa xn ly ezhn mewn z` d`x ± ¥¤¨

,dxez xtq ea gpendéì ãéáòåel dyrye ±ävéçîlyäøNò §¨¦¥§¦¨£¨¨
.ynyl lkeiy icka migthdéì øîà,iy` axl `xhef xnïàîk± ¨©¥§©

rckm`d ,ok bdep dz` in ly ezéåì ïa òLBäé éaøkm`y xn`y §©¦§ª©¤¥¦
,dvign el dyer dxez xtq my yiøîéàdny ,jl xne` -øîàc ¥©§¨©

éåì ïa òLBäé éaøote`a wx `ed ,dxez xtql epia dvign dlireny ©¦§ª©¤¥¦
àðéøçà àúéa déì úéìcz` ea gipdl xg` [xcg-] zia el oi`yk ± §¥¥¥¨©£¦¨

la` ,dxez xtqdàðéøçà àúéa déì úéà àä øîzia el yi ixd ± ©¨¦¥¥¨©£¦¨
ea yiy xcga ynyl dxizn dpi` dxyr zvign mb ok m`e ,xg`

.dxez xtqdéì øîà,`xhef xnl iy` ax el xn` ±éàzòcà åàì± ¨©¥¨©©§©
.jkl iail izzp `l

dpyna epipy(:ak lirl):ïäî ÷éçøé änkmilbx inn ±äàBvä ïîe ©¨©§¦¥¤¦©¨
,rny z`ixw `exwl ick.úBnà òaøàmipic ihxt d`ian `xnbd ©§©©

:dfaeðL àì ,àðeä áø øîà äøBçñ áø øîà àáø øîàicy ¨©¨¨¨©©§¨¨©©¨Ÿ¨
,zen` rax` zwgxdaàlàd`evd e` milbxd inykìáà ,åéøBçàì ¤¨©£¨£¨

md m`åéðéò àìî ÷éçøî ,åéðôìcr ,xnelk ,ze`ex eipiry dnk ± §¨¨©§¦§Ÿ¥¨
.mze` d`xi `lyïëåoicd,älôúìrax` wigxn eixeg`l md m`y §¥¦§¦¨

.eipir `elnk wigxn eiptl md m`e ,zen`
:`xnbd dywn .`cqg ax ixacn jk lr dywn `xnbdéðéàm`d - ¥¦

,lltzdle eipir `elnk wigxdl jixv eiptl d`ev yi m`y ,`ed jk
àäå[ixde±]ãâðk íãà ãîBò ,àcñç áø øîà àtt øa íøôø øîà §¨¨©©§¨©¨¨¨©©¦§¨¥¨¨§¤¤

àqkä úéazen` rax` wegixa,ìltúîe`qkd zia cbpk cnerde ¥©¦¥¦§©¥
ixd ok m`e ,d`ev yi `qkd ziaa ik ,d`ev cbpk cnerk aygp
`l` ,eipir `elnk eiptl `idy d`evn wigxdl jixv oi`y x`ean

:`xnbd zvxzn .eixeg`l zgpend d`ev enk zen` rax`a icàëä̈¨
ïðé÷ñò éàîa,xaecn dna ,`cqg ax ixaca ,o`k ±àqkä úéáa §©¨§¦©§¥©¦¥

Le eze` epit,äàBö Ba ïéàzen` rax` wegixa cenrl leki jkle ¤¥¨
wigxdl yi d`ev cbpk la` ,eipir `elnk wigxdl jixv epi`e

.eipir `elnk
:`xnbd dywn .uexizd z` dgec `xnbdéðéà,`ed jk m`d - ¥¦

,edepit `ly `qkd zian dpey epic eze` epity `qkd ziayøîàäå§¨¨©
[xn` ixde-]eøîàL àqkä úéa ,àðéðç øa óñBé áøxeq`y ± ©¥©£¦¨¥©¦¥¤¨§

,dxez ixaca ea xdxdlL ét ìò óàe edepitúéáe ,äàBö Ba ïéà ©©¦¤¥¨¥
eøîàL õçønä,dxez ixaca ea xdxdl xeq`yBa ïéàL ét ìò óà ©¤§¨¤¨§©©¦¤¥

íãày dze`a mexrziak epic edepity `qkd zia s`y ixd .dr ¨¨
wigxdl jixv `cqg axl s`y uxzl oi` ok m`e .xac lkl `qkd
ecbpk lltzdl lekiy xn`y dne ,eipir `elnk eiptly `qkd zian
edepity `qkd zia oicy x`azp ixdy ,edepity `qkd ziaa epiid
cnery `cqg ax xn`y oeikne ,edepit `ly `qkd zia oicl dey
jixvy xaeqd `ped ax lr jkn dyw ,lltzne `qkd zia cbpk mc`

.eipir `elnk eiptly d`evn wigxdl
:`xnbd zvxzn .xg` ote`a zvxzne da zxfeg `xnbdàëä àlà¤¨¨¨

ïðé÷ñò éàîa,xaecn dna ,`cqg ax ixaca ,o`k ±éúãçaziaa ± §©¨§¦©§©§¥
oi` okle ,ea eynzyd `l oiicre `qkd zial edecgiy ,ycg `qkd
la` ,zen` rax` zwgxda ice ,eipir `elnk epnn wigxdl jixv
s` eipir `elnk wigxdl jixv ,ea eynzyd xaky oyi `qkd ziaa
ixacke eipir `elnk wigxn d`evny oicd `ede ,d`evn edepit m`

.`ped ax
:`xnbd dywnàðéáøì déì éòaéî àäåxaca wtzqd `piax ixde ± §¨¦¨¥¥§©¦¨

,dfBðéîæäzia cgii ±àqkä úéáì,mlern ea ynzyd `l oiicre ¦§¦§¥©¦¥

ïenéæ Lé ,eäîipic mewn eze` lr legiy dliren dpnfdd m`d ± ©¥¦
,ea eynzyd `l oiicry s` ,`qkd ziaïenéæ ïéà Bàlegiy liren ¥¦

`qkd zia mby ixd .df wtq `piaxl hytp `le ,`qkd zia ipic eilr
,xac lkl `qkd ziak epicy cv yi ea eynzyd `l oiicry ycg
`elnk mdn wigxny d`eve oyi `qkd zia oia wlgl xyt` ji`e

.ecbpk lltzny `cqg ax xn` eay ycg `qkd zia oial ,eipir
:`xnbd zvxznàðéáøì déì éòaéî à÷ ékwtzqd dn oiprl ± ¦¨¦¨¥¥§©¦¨

,`piaxdéeâa ééelöì déìò í÷éîìlltzdle ekeza cenrl oiprl ± §¥©£¥§©¥§©¥
,eaìáàcenrl oiprlàì Bcâðkxzeny xacd heyte ,wtzqd £¨§¤§Ÿ

wlgl xyt` ok` df itle .lltzdle ycg `qkd zia cbpk cenrl
axe ,eipir `elnk wigxn d`ev cbpke oyi `qkd zia cbpky xnele
,ycg `qkd ziaa xacn ,`qkd zian wigxdl jixvn epi`y `cqg

.epvxizy enk
:d`ev mewna rny z`ixw oipra dkld d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

éàñøôc éàñk éza éðämdy miiqxtd ly ze`qk iza el` ± ¨¥¨¥¦§¥§©§¨¥
oexcna miieyre ,`nebdn zen` rax` wegx dxitgd ite ,dxitga
micxei milbx ind oke ,`nebl zltepe zlblbzn d`evdy ote`a

,`nebleäa úéàc áb ìò óà[mda yiy±]eîc ïéîeúñk ,äàBö± ©©©§¦§¨¦§¦¨
`exwl xzene .llk `qkd zia my oi`e dnezq dxitgd eli`k aygp

.rx gix my oi` m` mcbpk rny z`ixw

äðùî
d`neh eilr yiyk dxeza weqrl ixw lra zliah oipra dpc dpynd

:zxg`áædray z`neh `nhdéø÷ äàøLyie ,ez`neh ini jeza ¨¤¨¨§¦
,ixw z`nehe af z`neh eilråokäcðdray z`neh d`nhd §¦¨

òøæ úáëL äèìtLdcp z`neh dilr yie ,dzcpl dncwy d`ian ¤¨§¨¦§©¤©
,ixw z`neheåokúLnLîädzhnäúàøLmcäcð,dyniyy xg` §©§©¤¤¤¨£¨¦¨

,ixw z`nehe dcp z`neh dilr yie ,ixw lrak dpic dyniyy oeiky
,dxyr dpeny lltzdl dy`d d`ay e` dxeza weqrl afd `a m`

,äìéáè ïéëéøödpi`y s` ixw z`nehn mxdhl mzliah dlirene §¦¦§¦¨
.[dcp e` daif z`neh] mze`neh lkn mxdhl dlirenäãeäé éaøå§©¦§¨

øèBt.dxez ixacl dliahn mze` ¥

àøîâ
dliahn eze` xhet dcedi iax ,'eke ixw d`xy af :dpyna epipy

:dcedi iax zxaqa dpc `xnbd .dxez ixacleäì àéòaéàewtzqd - ¦©§¨§
,daiyid ipa,äáéæ äàøL éø÷ ìòaixw z`neha `nhpy xg`ly ©©§¦¤¨¨¦¨

,af z`neha `nhp,eäî äãeäé éaøìdcedi iax dcen df ote`a m`d §©¦§¨©
iax xhet df ote`a mby e` ,dxeza weqrl ick dliah aiig `edy

.dliahd on dcedi
:wtqd iccv z` zx`an `xnbdäãeäé éaø øèt ékote`d m`d - ¦¨©©¦§¨

`ed ,ixwe daif z`neh eilr yiy in dliahn dcedi iax xht eay
`weecíúäzxacnd epzpyna my ±àøwéòîc ,éø÷ äàøL áæa± ¨¨§¨¤¨¨§¦§¥¦¨¨

,daif z`neh `idy dpey`xd ez`neha `nhpy drya dligzny
àeä äìéáè øa åàìik ,dxeza weqrl ick dliaha aiigzp `l ± ¨©§¦¨

`xfr zpwz mewn lkn ,ixw z`nehn dxeng daif z`nehy mbd
lr `le ,mzliah iptl dxeza ewqri `ly ixw ilra lr wx dzid
eze` zxqe`e dlwd ixw z`neh d`a `l ,jkitle .mi`nh x`y

.dxezd wqraàøwéòîc ,äáéæ äàøL éø÷ ìòa ìáàdligzny ± £¨©©§¦¤¨¨¦¨§¥¦¨¨
,ixw z`neh `idy dpey`xd ez`neha `nhpy dryaäìéáè øa©§¦¨

àeä,dxeza weqrl ick dliaha aiigzp -áéiçîdcedi iax eze` §©¥
.af z`neha mb `nh `ed eiykry it lr s` leahlàì àîìéc Bà¦§¨Ÿ

àðL,ixw d`xy afn daif d`xy ixw lra dpey epi` `ny e` ± §¨
dcedi iax ly enrhy ,dliahd on dcedi iax eze` xhet ote` lkae
dliah dpi` ,ez`neh lkn eze` zxdhn dliahd oi`y lky ,`ed
mixzen md ixd ,dliah zpwz mdl oi`y oeikne llk zxdhnd

.dxez ixaca
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המשך בעמוד קקב

izni`n` cenr ek sc ± oey`x wxtzekxa

àøèî÷àifpbae" ozpei mbxz oke .ixtqc ixhnw :(a,ek) dlibnae .mixtq ly fbx` Ð

"dgzlnd lr xy`l" oke ,"oixhnwa oizgn oixidfc oinl`" Ð (fk l`wfgi) "minexa

."`xhnw lrcl" Ð (i a mikln)éîã éìë êåúá éìëë.`ed oiilk e`l `nilb `dc Ð

äøùò äöéçîe`l m`e Ð.ynyi `l Ðäéúëåãì.ezhn mewna Ðéàúòãà åàì
.ial izzp `l Ðàñëä úéá ãâðëwegxa Ð

.zen` rax`äàåö äá úéìãepity Ð

.dze`õçøîä úéá.ea xdxdl xeq` Ð

éàñøôãon wegxa mdite ,eid dxitga Ð

ltepe lblbzn irxde ,retiya `ede `nebd

.`nebläðùîéø÷ äàøù áæit lr s` Ð

oi`e ,daif meyn dray z`neh `nhy

dliah jixv ikd elit` Ð ezxdhn ef dliah

oke .ixw meyn `xfr zpwzk ,dxez ixacl

.dxyr dpeny lltzdl d`a m` ,dcp

òøæ úáëù äèìôù,ixw lrak `id ixd Ð

l` eybz l` mini zyly" :ipiqa ogky`ck

`nhn rxf zakyy itl ,(hi zeny) "dy`

xak o`kn xg`le ,dyly lk ezhilta

zeidl rixfdl cer ie`x oi`e dteba gixqd

dcp :eyexit ikde .dpnid xvep cle cer

lenz` dynyy yinyzd dzr dhlty

.dz`xy mcewøèåô äãåäé éáøå`w Ð

daif z`nehe li`ed :`zyd jzrc `wlq

epi`e ,dxeng d`neh `nh `ed ixde ,zncew

oiwxta opixn`ck ,dxez ixaca ezxqe`

`iz` `l ez Ð "mixzen mirxevnde miafd"

.dil dxq`e `liwc ixw z`nehàøîâåàì
àåä äìéáè øáit lr s`e ,dxez ixacl Ð

jixvne ixw iz` `l eze ,dxeng ez`nehy

.dil

åúîù éî êìò ïøãä
äðùîáøòä ãò.dkyg cr Ðâìô ãò

äçðîä.dl yxtn `xnba Ðäì ïéà
òá÷i`n yxtn `xnbae ,dpnf dlild lk Ð

."raw dl oi`" oeylàøîâäúåöîly Ð

.rny z`ixwïé÷éúåìzevnl oinicwnd Ð

,ezevne epnfa xac zeyrl mixfgne

.lltzdl dngd upd xg`l minicwnéëå
ïéúéðúîá ïðúxzei xg`i `ly ,mixg`nl Ð

.onfd xar jli`e myny ,zevgnéìåëå
àîìòoixg`nd oilltznd x`y Ðcr Ð

.`l eze ,xg`l oileki zevgäçðîáepiid Ð

.zevg xg`øîåì éöîéú íàm` :xnelk Ð

`le drh epxn`y dnn izl`ya ipaiyz

.'eke ziaxr lltzdìèá åîåé øáòã ïåéëå
åðáø÷epnf m` xg` meia eaixwn epi`e Ð

.meie mei lk ly mitqen :oebk ,reaw
ìéãáî
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øôñenk xingdl yi miynega mbe ,dxez xtq `wece Ð dvign el dyer dxez

.`nlra ieqka oiic mixtq x`ya la` ,dxez xtqa

åúîù éî êìò ïøãä
úìôú`l i`n` :xn`z m`e Ð axrd cr dgpnd zltz 'eke zevg cr xgyd

iab enk ,"meid lk" dgpnd zltz iab ipzw

`ed oitqen onfc :xnel yie ?oitqend zltz

leki zepaxw ixdy ,zixgyn elit` ,meid lk

zltz mb ok m` Ð cinzd xg` cin aixwdl

dn ,xwad on cin lltzdl leki oitqen

.dvgne zery yyn `l` dgpna ok oi`y

`l :(a,c) dxf dcearc `nw wxta inp ikde

iry zlza oitqenc `zelv yipi` ilvil

x`ya :`nl` .'ek cigia `zy yixa `ziinw

micwn ikdle .lltzdl leki dpyd zeni

`idy meyn ,oitqend zltzl dgpnd zltz

oitqen zltzy it lr s` ,mei lka dxicz

.zncew

äòèzixgya lltzn ziaxr lltzd `le

onwl ax xn`de :xn`z m`e Ð mizy

dizek ol `niiwe ,zeyx ziaxr zltz :(a,fk)

drh :(a,l) onwl xn`c ,dyw cere !ixeqi`a

oi` Ð dlila "`eaie dlri" lltzd `le

z` oiycwn oi`c meyn ,eze` mixifgn

wetiz ,`nrh i`d dil dnle ,dlila ycgd

`d :xnel yie !zeyx ziaxr zltzc dil

iabl epiid Ð zeyx ziaxr zltzc opixn`c

dgcz opixn` f`c ,zxaer `ide zxg` devn

el oi` mpgl la` ,diptn ziaxr zltz

d`xp dgpnd cr xgi` m` ,edine .dlhal

,jk lk ddyy oeik ,epaxw lha epnf xarc

epivn `l zeltz izy xg`leminkg epwizy

dltz elit`e .gky m` lltzdle xefgl

,owzl lkei `l Ð cifna lha m` zg`

.oewzl lkei `l zeern dil ixw jenqae

àéòáéàzltz lltzd `le drh edl

`le drh m` ira `l Ð 'ek dgpn

epi` i`ce `dc Ð sqen zltz lltzd

zepaxwd z` `xwi j`idc ,ziaxra lltzn

ray epwiz `l mbe !sqen onf xar xake

mixt dnlype" meyn `l` sqen ly zekxa

."epaxw lha epnf xar" i`ce dfae ,"epizty

i`ele ,edpip ingxc zeltz x`y la`

xar" o`k oi`e ,elek meid lk mc` lltziy

.zxg` dltza "epnf
drh
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izni`naקכח cenr ek sc ± oey`x wxtzekxa

äðåùàøá ìéãáîeiykr ly dltz liaya lltzn dpey`x mrt Ðxne` jkitl Ð

zay zltz inelyz liaya `id dipyde ,"zrcd opeg"a dlcad dalican epi` Ð

.daåì äúìò äéðùdpi`y ,el dzlr `l dpey`xe ,zay i`ven zltz liaya Ð

`l inp dipyde .eiykr dpnfy dltzl dpnf xary dltz micwdl el oi`y ,melk

dlib da licade li`ed ,zay lyl el dzlr

lyl aygz `ide ,zay ly dpi`y ezrc

.ziaxríåð÷ú úåáà`ziixaa ipzwck Ð

.dinwlíåð÷ú íéãéîú ãâðëzqpk iyp` Ð

.dlecbdäãåäé éáøoi`y dil `xiaq Ð

.zery rax` cr `l` axw xgy ly cinz

íéøáà.zeler ly Ðíéøãôåx`y ly Ð

,dngd zriwy mcew onc wxfpy ,zepaxw

.ziaxr zltz epwz ocbpke ,dlild lk oiaxw

äìåãâ äçðîoia ly cinz micwdl `a m` Ð

yy mcew enicwdl leki epi` Ð miaxrd

,dia aizk "miaxrd oia"c ,dvgne zery

dhep dngdyn ,"axr illv ehpi ik"n

.dlrnle dvgne zery yyn epiidc ,axrnl

dng Ð ray ivge yy ivg :xn xn`c

riwxd rvn`a ,mc` lk y`xa zcner

.(`,cv migqt)äðè÷ äçðîly cinz onf Ð

dvgne zery ryzn mei lka miaxrd oia

:(`,gp) "hgyp cinz"a opzck ,dlrnle

,dvgne ryza axwe dvgne dpenya hgyp

.`nrh yxtn mzdeäðåøçà äçðî âìôÐ

,meia mixzepd dvgne zery izy z` wlg

dxyr zg`n dgpn ly oexg` blt `vnze

.dlrnle riax xqg zeryàîéú àì éàã
éëäopaxc `pipg iaxa iqei iax dcenc Ð

.zepaxw` edpiknq`ïàî ïéôñåîä úìôú
äð÷úedpiknq` opax jgxk lr :`l` Ð

dltz e`vn `le oitqena epiir ike ,zepaxw`

.depwze md ecnr Ð dcbpkììëá ãòå ãò
opaxl eli`c ,ira `wc `ed dcedi iaxl Ð

.llka cr `le cr Ð
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äòèlltzn zaya dgpn lltzd `le drh 'eke zay axra dgpn lltzd `le

epiax azk .'eke dpey`xa licane zay i`ven ly epiidc Ð mizy ziaxr

dnlc .dlila cer lltzi `l Ð dgpna ycg y`x xikfd `le drh m` :dcedi

`ly ycg y`x cal ,mei ceran dgpnd zltz lk lltzd xak ixd ,cer lltzi

xefgi m` melk giexn oi` ok m` ,xikfd

xikfi `l ixd ,ycg y`x i`vena lltzie

xak dxyr dpenye ,ycg y`x zltz cer

`le drh :`kd xn`c `dl inc `le .lltzd

lega ziaxr lltznc zaya dgpn lltzd

lltzd `ly meyn ,leg ly :yexit ,mizy

dxyr dpeny zltz giexi ok m` ,llk

`ly it lr s` ,zay i`vena lltznyk

`ed `lde :xn`z m`e .zay ly xikfi

,lltzdl aiig `edy dnn xzei lltzn

zekxa ray m` ik lltzdl el did `ly

,yegl oi` jka !dxyr dpeny lltzn `ede

dpeny lk lltziy oic did zaya mby

.gxehd iptn edekixvd `ly wx ,dxyr

`le drhyk la` .ezltz lk giexny `vnp

ok m` Ð lltzd xak ,ycg y`x ly xikfd

y`x i`vena lltzi m` melk giexi `l

lltzd m` inp [oicd `ede] (`dc) .ycg

`le ,zenly dxyr dpeny zaya dgpna

`l zay i`venlc d`xp Ð zay ly xikfd

dxyr dpeny lltzd xakc ,mizy lltzi

,ok rnyn `l qtl` axa ,edine .zekxa

jixvn melk giexn epi`c `kid elit`c

`d` azky ,epeyl dfe .zxg` mrt lltzdl

lican epi`e dpey`xa licany xn`wc

licade dpey`xa licad `l m`e ,dipya

`l dpey`x ,el dzlr dipy Ð dipya

dipy zltz inecw`l dil irai`c ,el dzlr

`lc oeike ;daeg [`idc] (ikdc) `yixa

dizrc ilb `ziixzaa lica`e `yixa lica`

xcdnl ira jkld ,daeg `id `ziixza jdc

zaeg micwdl ick izixg` `pnif iielvle

lr s` ,ediiexza lica` i`e .`yixa dizry

aiiegn `l Ð ikd carnl dil irain `lc ab

oedpn `cga elit` lica` `l i`e ,ixecd`l

xikfd `le drh :`ipzc ,dil opixcdn `l Ð

,eze` oixifgn oi` "zrcd opeg"a dlcad

\o`k cr .qekd lr dxne`l lekiy iptn

`pnif lltzdl jixvnc `nl` .epeyl

mrt lltzie xefgi `ly ab lr s` ,izixg`

axdl d`xp did jk .dpey`xan xzei dipy

.iqtl`d oeyl jezn x"ee`l`n dyn iax

àéù÷ixiinc ipyn `l i`n` :dniz Ð

onwl opixn`c ?exiyrdy mcew

deraw exiyrd :(`,bl) "oicner oi`" wxta

`ziixa ogky` `lc :xnel yie !qekd lr

.zepwz izy oia zipypc

÷çöéab lr s`e Ð dgpnd zltz owz

`zelv :(a,gk `nei) opixn`c

epiid :xnel yie !ilzk ixgy ikn mdxa`c

.wgvi dpwzy xg`

ïéàåwxtac :dniz Ð sehri ik iprl dltz xn`py dltz `l` dgiyea `veikc :xnel yi !"dcya geyl wgvi `vie"n dltz (ef) dgiyc giken (a,f) dxf dcearc `nw

.jtidl xne` `ed (`,bv oixcdpq) "wlg" wxtae ,"miqcdd oia cner `ede" :aizkc ,miwicv `l` "miqcd" oi`e "dqcd z` one` idie" (`,bi) dlibna epivn

á÷òégken mzdc `nl` ,'eke mewna izxary xyt` :xn` ,xcdinl ira oxgl ihn ik ,"dpxg jlie" :(a,`v oileg) "dypd cib" wxta xn`c ,dniz Ð ziaxr zltz owz

`niiwc epyxity dn itle !miakekd z`v cr dltz onf epi`y xn`wc ,`nw wxtc oizipznl dywe ;xcdnl dizrc dede xak lltzdy xg`n ,meia ziaxr lltzdc

.zvw mei ceran lltzdl aeh daxc`c ,eply bdpn dtie ,`gip Ð dgpnd blt cr xn`c dcedi iaxk ol

ãòiaxc :xnel yie ?dil `pn `d la` ,dphw dgpn epiidc ,`gip Ð dgpnd zltz ied onf eze` crc dvgne zery ryz cr `nlya ?`d dil `pn :dniz Ð dgpnd blt

.(`nw mildz) "jiptl zxhw izltz oekz" :aizkc ,depwz zxhw cbpk Ð dltzc dil `xiaq dcedi

àéòáéà:xnel yie !llka cr `le cr :`nl` ,minzk ly qixbkn ueg xingdl minkg ixeriy lk :(a,gp) "mzk d`exd" wxt dcpa xn`c :dniz Ð 'eke llka cre cr edl

.cifna elit`e ,epaxw lha epnf xar opixn` `le lltziy `xneg mb ea yi llka cre cr opixn` i`
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úaL áøòa äçðî ìltúä àìå äòè :ïðaø eðz¯ìltúî ¨©¨©¨¨§Ÿ¦§©¥¦§¨§¤¤©¨¦§©¥
úaLa äçðî ìltúä àìå äòè ,íézL úaL ìéìa¯ §¥©¨§©¦¨¨§Ÿ¦§©¥¦§¨§©¨

Bðéàå ,äðBLàøa ìécáî .íézL úaL éàöBîa ìltúî¦§©¥§¨¥©¨§©¦©§¦¨¦¨§¥
äðBLàøa ìécáä àìå äiðMa ìécáä íàå .äiðMa ìécáî¯ ©§¦©§¦¨§¦¦§¦©§¦¨§Ÿ¦§¦¨¦¨

ïåéëc ,àøîéîì .Bì äúìò àì äðBLàø ,Bì äúìò äiðL§¦¨¨§¨¦¨Ÿ¨§¨§¥§¨§¥¨
àúéén÷a ìécáà àìc¯?déì ïðéøcäîe éîc élö àìc ïàîk §¨©§¥§©©§¨§©§¨©¥¨¥§©§¦©¥

íéúnä úéiçúa íéîLb úBøeáb øékæä àìå äòè :eäðéîøe§¦§¨¨§Ÿ¦§¦§§¨¦¦§¦©©¥¦
íéðMä úkøáa äìàLe¯ïðBç"a äìcáä ,BúBà ïéøéæçî §¥¨§¦§©©¨¦©£¦¦©§¨¨§¥

"úòcä¯døîBàì ìBëiL éðtî ,BúBà ïéøéæçî ïéàìò ©¨©¥©£¦¦¦§¥¤¨§§¨©
!ñBkä¯úBlôz :øîà àðéðç éaøa éñBé éaø ,øîúéà .àéL÷ ©©§¨¦§©©¦¥§©¦£¦¨¨©§¦

ïéãéîz ãâðk úBlôz :øîà éåì ïa òLBäé éaø .íeðwz úBáà̈¦§©¦§ª©¤¥¦¨©§¦§¤¤§¦¦
déúååk àéðúå ,àðéðç éaøa éñBé éaøc déúååk àéðz .íeðwz¦§©§¨§¨¥§©¦¥§©¦£¦¨§©§¨§¨¥
:àðéðç éaøa éñBé éaøc déúååk àéðz .éåì ïa òLBäé éaøc§©¦§ª©¤¥¦©§¨§¨¥§©¦¥§©¦£¦¨

úéøçL úlôz ïwz íäøáà¯íäøáà íkLiå" :øîàpL ©§¨¨¦¥§¦©©£¦¤¤¡©©©§¥©§¨¨
àlà "äãéîò" ïéàå ,"íL ãîò øLà íB÷nä ìà ø÷aa©Ÿ¤¤©¨£¤¨©¨§¥£¦¨¤¨
úlôz ïwz ÷çöé ."ìlôéå ñçðét ãîòiå" :øîàpL ,älôz§¦¨¤¤¡©©©£Ÿ¦§¨©§©¥¦§¨¦¥§¦©

äçðî¯,"áøò úBðôì äãOa çeNì ÷çöé àöiå" :øîàpL ¦§¨¤¤¡©©¥¥¦§¨¨©©¨¤¦§¨¤
óèòé éë éðòì älôz" :øîàpL ,älôz àlà "äçéN" ïéàå§¥¦¨¤¨§¦¨¤¤¡©§¦¨§¨¦¦©£Ÿ

CtLé 'ä éðôìåNúéáøò úlôz ïwz á÷òé ."Bçé¯:øîàpL §¦§¥¦§Ÿ¦©£Ÿ¦¥§¦©©§¦¤¤¡©
,älôz àlà "äòéât" ïéàå ,"íL ïìiå íB÷na òbôiå"©¦§©©¨©¨¤¨§¥§¦¨¤¨§¦¨
àOz ìàå äfä íòä ãòa ìltúz ìà äzàå" :øîàpL¤¤¡©§©¨©¦§©¥§©¨¨©¤§©¦¨
éaøc déúååk àéðúå ."éa òbôz ìàå älôúe äpø íãòá©£¨¦¨§¦¨§©¦§©¦§©§¨§¨¥§©¦
úBöç ãò øçMä úlôz eøîà äî éðtî :éåì ïa òLBäé¯ §ª©¤¥¦¦§¥¨¨§§¦©©©©©£

äãeäé éaøå .úBöç ãò CìBäå áø÷ øçL ìL ãéîz éøäL¤£¥¨¦¤©©¨¥§¥©£§©¦§¨
úlôz eøîà äî éðtîe .úBòL òaøà ãò CìBäå áø÷ øçL ìL ãéîz éøäL ,úBòL òaøà ãò :øîBà¥©©§©¨¤£¥¨¦¤©©¨¥§¥©©§©¨¦§¥¨¨§§¦©

áøòä ãò äçðnä¯âìt ãò :øîBà äãeäé éaø .áøòä ãò CìBäå áø÷ íéaøòä ïéa ìL ãéîz éøäL ©¦§¨©¨¤¤¤£¥¨¦¤¥¨©§©¦¨¥§¥©¨¤¤©¦§¨¥©§©
áøòä úlôz eøîà äî éðtîe .äçðnä âìt ãò CìBäå áø÷ íéaøòä ïéa ìL ãéîz éøäL ,äçðnä©¦§¨¤£¥¨¦¤¥¨©§©¦¨¥§¥©§©©¦§¨¦§¥¨¨§§¦©¨¤¤

òá÷ dì ïéà¯äî éðtîe .äìélä ìk íéëìBäå íéáø÷ áøòaî eìkòúð àlL íéøãôe íéøáà éøäL ¥¨¤©¤£¥¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤§¥¦§§¦¨©©§¨¦§¥¨
íBiä ìk ïéôñeî ìL eøîà¯òáL ãò :øîBà äãeäé éaø .íBiä ìk áø÷ ïéôñeî ìL ïaø÷ éøäL ¨§¤¨¦¨©¤£¥¨§¨¤¨¦¨¥¨©©¦§¨¥©¤©

ðî àéä Bæéàå .úBòL òáL ãò CìBäå áø÷ óñeî ïaø÷ éøäL ,úBòLäìBãb äç¯äöçîe úBòL LMî ¨¤£¥¨§©¨¨¥§¥©¤©¨§¥¦¦§¨§¨¦¥¨¤¡¨
äpè÷ äçðî àéä Bæéàå .äìòîìe¯âìt äãeäé éaø :eäì àéòaéà .äìòîìe äöçîe úBòL òLzî §©§¨§¥¦¦§¨§©¨¦¥©¨¤¡¨§©§¨¦©£¨§©¦§¨§©

äçðnä âìt :øîBà äãeäé éaø ,àéðúc :òîL àz ?øîà÷ äðBøçà äçðî âìt Bà ,øîà÷ àn÷ äçðî¦§¨©¨¨¨©§©¦§¨©£¨¨¨©¨§©§©§¨©¦§¨¥§©©¦§¨
!àðéðç éaøa éñBé éaøc dézáeéz éåäéz àîéð .òéáø øñç úBòL äøNò úçà àéäå ,eøîà äðBøçà©£¨¨§§¦©©¤§¥¨¨¥§¦©¥¨¥¡¥§§¥§©¦¥§©¦£¦¨
.úBðaøwà ïðaø eäðéëîñàå ,íeðwz úBáà úBlôz Cì àîéà íìBòì :àðéðç éaøa éñBé éaø Cì øîà£©¨©¦¥§©¦£¦¨§¨¥¨¨§¦¨¦§§©§§¦§©¨©©¨§¨

éëä àîéz àì éàc¯,íeðwz úBáà úBlôz :àlà ?dðwz ïàî àðéðç éaøa éñBé éaøì óñeî úlôz §¦¨¥¨¨¦§¦©¨§©¦¥§©¦£¦¨©¦§¨¤¨§¦¨¦§
Bà ,ììëa ãòå ãò :eäì àéòaéà .úBòL òaøà ãò :øîBà äãeäé éaø .úBðaøwà ïðaø eäðéëîñàå§©§§¦§©¨©©¨§¨©¦§¨¥©©§©¨¦©£¨§©§©¦§¨
ãò àîìLa zøîà éà .äçðnä âìt ãò :øîBà äãeäé éaø ,òîL àz ?ììëa ãò àìå ãò ,àîìéc¦§¨©§Ÿ©¦§¨¨§©©¦§¨¥©§©©¦§¨¦¨§©§¦§¨¨©

ììëa ãò àìå¯ììëa ãòå ãò zøîà éà àlà ,ïðaøì äãeäé éaø ïéa àkéàc eðééä¯äãeäé éaø §Ÿ©¦§¨©§§¦¨¥©¦§¨§©¨©¤¨¦¨§©§©§©¦§¨©¦§¨
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc - zekxa(ipy meil)

,oinelyz zlitz iabl opgei iax ixac z` `xnbd d`iady xg`l
zlitz ly mitqep mipic da exn`py `ziixa `xnbd d`ian

:oinelyzúaL áøòa äçðî ìltúä àìå äòè ,ïðaø eðz`idy ¨©¨¨¨¨§Ÿ¦§©¥¦§¨§¤¤©¨
,leg zlitzíézL úaL ìéìa ìltúîly ziaxr zelitz izy - ¦§©¥§¥©¨§©¦

m` oke .dgpnl oinelyz zg`e ,zay ly ziaxrl zg` ,zayäòè̈¨
,ìBç ìL íézL úaL éàöBîa ìltúî ,úaMa äçðî ìltúä àìå§Ÿ¦§©¥¦§¨©©¨¦§©¥§¨¥©¨§©¦¤

e ,dgpnl oinelyz zg`e ,zay i`ven ly ziaxrl zg`ìécáî©§¦
'zrcd opeg' zkxaa 'epzppeg dz`' zxin`aäðBLàøadlitza - ¨¦¨

,oinelyzd zlitzl daegd zlitz z` micwdl yiy oeik ,dpey`xd
da xnel epwizy zay i`ven ly ziaxr `id daegd zlitze

,dlcadäiðMa ìécáî Bðéàåoinelyz `idy oeik ,dipyd dlitza - §¥©§¦©§¦¨
.zay ly dgpn zlitzl,äðBLàøa ìécáä àìå äiðMa ìécáä íàå§¦¦§¦©§¦¨§Ÿ¦§¦¨¦¨

d dlitzdBì äúìò äiðLlicad ixdy ,zay i`ven ly ziaxrl §¦¨¨§¨
d dlitzd eli`e ,da wxBì äúìò àì äðBLàøly ziaxrl ,llk ¦¨Ÿ¨§¨

`l oinelyzle ,da licad `ly meyn el dzlr `l zay i`ven
ok m`e ,oinelyz zlitzl daeg zlitz micwdl yiy iptn el dzlr

litza ezrc dzid `nzqn`le daegd zlitzl dpey`xd d
.oinelyzd zlitzl

el dzlr `l dpey`xd dlitza licad `l m`y x`ean `ziixaa
`ziixaa xen`dn jk lr dywn `xnbd ,zay i`ven zlitzl

:`xnbd ddnz .zxg`àøîéîìxnel `ziixad d`a m`d -ïåéëc §¥§¨§¥¨
àúéén÷a ìécáà àìc,dpey`xd dlitza licad `le li`edy - §Ÿ©§¦§©©§¨

déì ïðéøcäîe éîc élö àìc ïàîklltzd `ly ink df ixd - §©§Ÿ©¥¨¥©§§¦©¥
`ziixaa xn`py dnn rnyn jky ,lltzdl aeyl eze` mixifgne
`ly oeik ,zay i`ven zlitzl el dzlr `l dpey`xd dlitzdy

,da licad,eäðéîøe,zxg` `ziixaa epipy ixdøékæä àìå äòè §¦§¨¨§Ÿ¦§¦
íéîLb úBøeáb'mybd cixene gexd aiyn' -azkxaúéiçz §§¨¦§§¦©
äìàLe ,íéúnä'dkxal xhne lh oze' zywa -,íéðMä úkøáa ©¥¦§¥¨§¦§©©¨¦
BúBà ïéøéæçîxikfd `le drh m` j` .lltzdle aeyläìcáä- ©£¦¦©§¨¨
'epzppeg dz`'azkxaìBëiL éðtî ,BúBà ïéøéæçî ïéà ,úòcä ïðBç §¥©¨©¥©£¦¦¦§¥¤¨

ñBkä ìò døîBàìr dyw ok m` .oiid lr licadl -`ziixad l §§¨©©
el dzlr `l ,dpey`xd dlitza licad `l m` recn ,dpey`xd
ici `vi dlitza licad `l m`y epipy ixde ,zay i`ven zlitzl

:`xnbd dwiqn .eze` mixifgn oi`e daegàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
:dn cbpke zelitzd zyely z` owiz in zwelgn d`ian `xnbd

úBáà ,úBlôz ,øîà àðéðç éaøa éñBé éaø ,øîzéà,mdxa` - ¦§©©¦¥§©¦£¦¨¨©§¦¨
awrie wgviïéãéîz ãâðk ,úBlôz ,øîà éåì ïa òLBäé éaø .íeðwz¦§©¦§ª©¤¥¦¨©§¦§¤¤§¦¦

mei lka miaxwd cinzd zepaxw -íeðwz.dlecbd zqpk iyp` ¦§
iel oa ryedi iaxe `pipg iaxa iqei iax ixacl reiq d`ian `xnbd

:mzenk zeiepyd zeziixanàðéðç éaøa éñBé éaøc déúååk àéðz- ©§¨§¨¥§©¦¥§©¦£¦¨
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המשך בעמוד קקד

izni`na cenr ek sc ± oey`x wxtzekxa

äðåùàøá ìéãáîeiykr ly dltz liaya lltzn dpey`x mrt Ðxne` jkitl Ð

zay zltz inelyz liaya `id dipyde ,"zrcd opeg"a dlcad dalican epi` Ð

.daåì äúìò äéðùdpi`y ,el dzlr `l dpey`xe ,zay i`ven zltz liaya Ð

`l inp dipyde .eiykr dpnfy dltzl dpnf xary dltz micwdl el oi`y ,melk

dlib da licade li`ed ,zay lyl el dzlr

lyl aygz `ide ,zay ly dpi`y ezrc

.ziaxríåð÷ú úåáà`ziixaa ipzwck Ð

.dinwlíåð÷ú íéãéîú ãâðëzqpk iyp` Ð

.dlecbdäãåäé éáøoi`y dil `xiaq Ð

.zery rax` cr `l` axw xgy ly cinz

íéøáà.zeler ly Ðíéøãôåx`y ly Ð

,dngd zriwy mcew onc wxfpy ,zepaxw

.ziaxr zltz epwz ocbpke ,dlild lk oiaxw

äìåãâ äçðîoia ly cinz micwdl `a m` Ð

yy mcew enicwdl leki epi` Ð miaxrd

,dia aizk "miaxrd oia"c ,dvgne zery

dhep dngdyn ,"axr illv ehpi ik"n

.dlrnle dvgne zery yyn epiidc ,axrnl

dng Ð ray ivge yy ivg :xn xn`c

riwxd rvn`a ,mc` lk y`xa zcner

.(`,cv migqt)äðè÷ äçðîly cinz onf Ð

dvgne zery ryzn mei lka miaxrd oia

:(`,gp) "hgyp cinz"a opzck ,dlrnle

,dvgne ryza axwe dvgne dpenya hgyp

.`nrh yxtn mzdeäðåøçà äçðî âìôÐ

,meia mixzepd dvgne zery izy z` wlg

dxyr zg`n dgpn ly oexg` blt `vnze

.dlrnle riax xqg zeryàîéú àì éàã
éëäopaxc `pipg iaxa iqei iax dcenc Ð

.zepaxw` edpiknq`ïàî ïéôñåîä úìôú
äð÷úedpiknq` opax jgxk lr :`l` Ð

dltz e`vn `le oitqena epiir ike ,zepaxw`

.depwze md ecnr Ð dcbpkììëá ãòå ãò
opaxl eli`c ,ira `wc `ed dcedi iaxl Ð

.llka cr `le cr Ð
åðééä
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äòèlltzn zaya dgpn lltzd `le drh 'eke zay axra dgpn lltzd `le

epiax azk .'eke dpey`xa licane zay i`ven ly epiidc Ð mizy ziaxr

dnlc .dlila cer lltzi `l Ð dgpna ycg y`x xikfd `le drh m` :dcedi

`ly ycg y`x cal ,mei ceran dgpnd zltz lk lltzd xak ixd ,cer lltzi

xefgi m` melk giexn oi` ok m` ,xikfd

xikfi `l ixd ,ycg y`x i`vena lltzie

xak dxyr dpenye ,ycg y`x zltz cer

`le drh :`kd xn`c `dl inc `le .lltzd

lega ziaxr lltznc zaya dgpn lltzd

lltzd `ly meyn ,leg ly :yexit ,mizy

dxyr dpeny zltz giexi ok m` ,llk

`ly it lr s` ,zay i`vena lltznyk

`ed `lde :xn`z m`e .zay ly xikfi

,lltzdl aiig `edy dnn xzei lltzn

zekxa ray m` ik lltzdl el did `ly

,yegl oi` jka !dxyr dpeny lltzn `ede

dpeny lk lltziy oic did zaya mby

.gxehd iptn edekixvd `ly wx ,dxyr

`le drhyk la` .ezltz lk giexny `vnp

ok m` Ð lltzd xak ,ycg y`x ly xikfd

y`x i`vena lltzi m` melk giexi `l

lltzd m` inp [oicd `ede] (`dc) .ycg

`le ,zenly dxyr dpeny zaya dgpna

`l zay i`venlc d`xp Ð zay ly xikfd

dxyr dpeny lltzd xakc ,mizy lltzi

,ok rnyn `l qtl` axa ,edine .zekxa

jixvn melk giexn epi`c `kid elit`c

`d` azky ,epeyl dfe .zxg` mrt lltzdl

lican epi`e dpey`xa licany xn`wc

licade dpey`xa licad `l m`e ,dipya

`l dpey`x ,el dzlr dipy Ð dipya

dipy zltz inecw`l dil irai`c ,el dzlr

`lc oeike ;daeg [`idc] (ikdc) `yixa

dizrc ilb `ziixzaa lica`e `yixa lica`

xcdnl ira jkld ,daeg `id `ziixza jdc

zaeg micwdl ick izixg` `pnif iielvle

lr s` ,ediiexza lica` i`e .`yixa dizry

aiiegn `l Ð ikd carnl dil irain `lc ab

oedpn `cga elit` lica` `l i`e ,ixecd`l

xikfd `le drh :`ipzc ,dil opixcdn `l Ð

,eze` oixifgn oi` "zrcd opeg"a dlcad

\o`k cr .qekd lr dxne`l lekiy iptn

`pnif lltzdl jixvnc `nl` .epeyl

mrt lltzie xefgi `ly ab lr s` ,izixg`

axdl d`xp did jk .dpey`xan xzei dipy

.iqtl`d oeyl jezn x"ee`l`n dyn iax

àéù÷ixiinc ipyn `l i`n` :dniz Ð

onwl opixn`c ?exiyrdy mcew

deraw exiyrd :(`,bl) "oicner oi`" wxta

`ziixa ogky` `lc :xnel yie !qekd lr

.zepwz izy oia zipypc

÷çöéab lr s`e Ð dgpnd zltz owz

`zelv :(a,gk `nei) opixn`c

epiid :xnel yie !ilzk ixgy ikn mdxa`c

.wgvi dpwzy xg`

ïéàåwxtac :dniz Ð sehri ik iprl dltz xn`py dltz `l` dgiyea `veikc :xnel yi !"dcya geyl wgvi `vie"n dltz (ef) dgiyc giken (a,f) dxf dcearc `nw

.jtidl xne` `ed (`,bv oixcdpq) "wlg" wxtae ,"miqcdd oia cner `ede" :aizkc ,miwicv `l` "miqcd" oi`e "dqcd z` one` idie" (`,bi) dlibna epivn

á÷òégken mzdc `nl` ,'eke mewna izxary xyt` :xn` ,xcdinl ira oxgl ihn ik ,"dpxg jlie" :(a,`v oileg) "dypd cib" wxta xn`c ,dniz Ð ziaxr zltz owz

`niiwc epyxity dn itle !miakekd z`v cr dltz onf epi`y xn`wc ,`nw wxtc oizipznl dywe ;xcdnl dizrc dede xak lltzdy xg`n ,meia ziaxr lltzdc

.zvw mei ceran lltzdl aeh daxc`c ,eply bdpn dtie ,`gip Ð dgpnd blt cr xn`c dcedi iaxk ol

ãòiaxc :xnel yie ?dil `pn `d la` ,dphw dgpn epiidc ,`gip Ð dgpnd zltz ied onf eze` crc dvgne zery ryz cr `nlya ?`d dil `pn :dniz Ð dgpnd blt

.(`nw mildz) "jiptl zxhw izltz oekz" :aizkc ,depwz zxhw cbpk Ð dltzc dil `xiaq dcedi

àéòáéà:xnel yie !llka cr `le cr :`nl` ,minzk ly qixbkn ueg xingdl minkg ixeriy lk :(a,gp) "mzk d`exd" wxt dcpa xn`c :dniz Ð 'eke llka cre cr edl

.cifna elit`e ,epaxw lha epnf xar opixn` `le lltziy `xneg mb ea yi llka cre cr opixn` i`
`z
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc - zekxa(iyily meil)

ïðaø eðééä`ed dgpn zlitz onfy ,xne` dcedi iax oky ,minkgk - ©§©¨¨
dpexg`d zivgnd s`e ,dphw dgpn onf ly dpexg`d zivgnd cr
mpi` minkge dcedi iaxy okzi `le .axrd cr epiidc ,df llka
cry xnel yi `l` .zeric izyk mze` dpy `pzd ixdy miwleg
dpexg`d zivgnd cr dpnfy xaeq dcedi iax ok m`e ,llka cr `le
minkge ,df llka dpi` dpexg`d zivgnde ,dphw dgpn onf ly

.axrd cr dpnfy mixaeq
:`xnbd dgecéàî àlày ,xn`z dn -,ììëa ãò àìå ãòok m` ¤¨©©§Ÿ©¦§¨
àôéñ àîéà,dpynd ly `tiqd z` x`ae xen` -ìk ïéôñeî ìLå ¥¨¥¨§¤¨¦¨

,øîBà äãeäé éaø ,íBiädpnfúBòL òáL ãò,meid zligzn ©©¦§¨¥©¤©¨
,àéðúåy inúBlôú ézL åéðôì eéä,lltzdlóñeî ìL úçà §©§¨¨§¨¨§¥§¦©©¤¨

äçðî ìL ìltúî ,äçðî ìL úçàå,dpey`xaìL Ck øçàå §©©¤¦§¨¦§©¥¤¦§¨§©©¨¤
,óñeîmeynäøéãz BfLmilltzny ,dievn dlitz `id dgpny - ¨¤§¦¨

,mei lka dze`Bæåsqene -ðéà,äøéãz ädze` milltzn `ly §¥¨§¦¨
.minkg ixac ,mei lkaøçàå óñeî ìL ìltúî ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦§©¥¤¨§©©

úøáBò BfL ,äçðî ìL Ckixdy ,xaer dpnfy dlitz `id sqeny - ¨¤¦§¨¤¤¤
,zery ray cr dpnfy xaeq dcedi iaxúøáBò dðéà Bæådgpne - §¥¨¤¤

:`xnbd zx`an .xaer epi` dpnfy dlitz `idàîìLa úøîà éà¦¨§©¦§¨¨
y xn`z m` xacd oaen -,ììëa ãòå ãòsqen zlitz onf ok m`e ©§©¦§¨

,ziriay dry seq cr `ed dcedi iaxleäì úçkLîc eðééäedf - ©§§©§©©§
eiptl yiy onf ezhiyl s` dz` `venyéããä éãäa úBlôú ézL- §¥§¦©£¥£¨¥

onf zligze ,ziriay dry seq cr `ed sqen zlitz onf ixdy ,cgia
dry ly dpexg`d zivgna ok m`e ,dvgne yy dryn `ed dgpn

.cgi zelitz izy eiptl eidiy okzi ziriayúøîà éà àlàm` - ¤¨¦¨§©
y xn`z,ììëa ãò àìå ãòdcedi iaxl sqen zlitz onf ok m`e ©§Ÿ©¦§¨

,ziyiy dry seq cr `edeäì úçkLî éëéäonf dz` `ven ji` - ¥¦©§©©§
eiptl yiy ezhiyléããä éãäa úBlôú ézLixd ,cgia -kïåé §¥§¦©£¥£¨¥¥¨

dì àéúàcdpnf ribdy -äçðî ìLxak ,dvgne yy dryaàìæà §¨§¨¨¤¦§¨¨§¨
dìdpnf xar -ïéôñeî ìL.ziyiy dry seq cr `edy,éàî àlà ¨¤¨¦¤¨©

,ììëa ãòå ãòok m`äãeäé éaø ïéa àkéà éàî àLéø àéL÷ ©§©¦§¨©§¨¥¨©¦¨¥©¦§¨
,ïðaøìxn`p m` ,dywi xn`py ote` lka ok m`e .lirl x`eank §©¨¨

iaxy dgpn iabl dpyna epipyy dn lr dyw ,llka cre cry
dn lr dyw ,llka cr `le cry xn`p m`e ,minkgk xaeq dcedi

.cgi zelitz izy eiptl zecnery onf yiy `ziixaa epipyy
:`xnbd zayiinäçðî âìt éàäc úøáñ éîxeaq dz` m`d - ¦¨§©§©§©¦§¨

,dcedi iax ixaca xkfend dfd dgpnd bltyøîà÷ äðBøçà âìt- §©©£¨¨¨©
`l` ,ezpeek ef oi` .dphw dgpn onf ly dpexg`d zivgnl ezpeek

y x`al yiøîà÷ äðBLàø âìtonf ly dpey`xd zivgnl ezpeek - §©¦¨¨¨©
onf seq eixacle ,llka cre cry dcedi iax xaeqe ,dphw dgpn
eli`e ,dphw dgpn onf ly dpey`xd zivgn seq cr `ed dgpn

`ziixaa x`ia dcedi iaxy ab lr s`e .axrd cr dpnf minkgllirl)

(:ekzegt zery dxyr zg` epiid ,exn`y dpexg` dgpn blty
dgpn onf ly dpexg`d zivgnl ezpeeky rnyn ok m`e ,riax

,ok gikedl oi` ,dphwøîà÷ éëäå,`ziixaa ezpeek jke -úîéà §¨¦¨¨©¥©
äðBøçà âìt ìééòå äðBLàø âìt ÷éôðzivgnd zniizqn izn - ¨¦§©¦¨§¨¦§©©£¨

,dipyd zivgnd dligzne dphw dgpn onf ly dpey`xdé÷ôð ékî¦¦¨§¦
òéáø øñç úBòL äøNò úçàzegt zery dxyr zg` exaryk - ©©¤§¥¨¨¥§¦©

.dgpn onf seq `ed f`e ,meid zligzn rax
:llka cre cr xaeq dcedi iaxy dpynn di`x `ian ongp axøîà̈©

àðéðz énð ïðà óà ,ïîçð áøxaeq dcedi iaxy epipy epgp` mb - ©©§¨©£©©¦§¦¨
dpyna epipyy ,llka cre cr(`"n e"t zeicr),ïa äãeäé éaøàáa ©¦§¨¤¨¨

,íéøác äMîç ãéòä.`äpèwä úà ïéðàînLziay minrt yiy - ¥¦£¦¨§¨¦¤§¨£¦¤©§©¨
diyeciwa o`nl ,dn` dz`iydy a`n dnezi dphw micnln oic

.a .rxtnl mlhaleäMàä úà ïéàéOnLåzpicnl dlra jldy §¤©¦¦¤¨¦¨
,midãçà ãò ét ìò.b .dlra my zny xne`yìBâðøz ìòå ©¦¥¤¨§©©§§

Lôpä úà âøäL ìò íéìLeøéa ì÷ñpLly ey`x xwipy lebpxz - ¤¦§©¦¨©¦©¤¨©¤©¤¤
gbpy xey oick milyexia edelwq ,ebxde stex gndy mewna wepiz

.c .mc`d z`,çaænä éab ìò CqðúpL íBé íéòaøà ïa ïéé ìòå§©©¦¤©§¨¦¤¦§©¥©©¥©¦§¥©

.d .xkyl ie`xd xenb oii aygpeòaøàa áøwL øçL ìL ãéîz ìòå§©¨¦¤©©¤¨©§©§©
úBòLcird ok it lr s`e ,epzpynay dcedi iaxk epiide ,xzei `le ¨

e ,llka cre cr xaeqy rnyn ,dnvr ziriaxd drya axwyòîL§©
dpéîepzpyna dcedi iax zpeek s`y gkene -.ììëa ãòå ãò ¦¨©§©¦§¨

:`xnbd dwiqndpéî òîL.ok gikedl yi ok` - §©¦¨
:dcedi iaxk wqet `pdk axäãeäé éaøk äëìä ,àðäk áø øîà̈©©©£¨£¨¨§©¦§¨

xgyd zlitzl oicd `ede ,zery rax`a axw xgy ly cinzy
,zery rax` cr dpnfyàzøéçáa ïðúe ìéàBä[zxgaen zkqna-] ¦§©¦§¦§¨

déúååk.zeicr oze`k dklde ,ezenk zeicr zkqna epipye li`ed - §¨¥
:zeicr zkqna dpyna epipyy dna oecl zxfeg `xnbdãéîz ìòå§©¨¦

.úBòL òaøàa áøwL øçL ìL:`xnbd dywnàäì àðz ïàî ¤©©¤¨©§©§©¨©¨¨§¨
[ïðaø eðúc] (ïðúã),`ziixaa epipyy dn z` dpyy `pzd edin - §¨©¨¨

ond zhiwl iabl dxeza xn`p(`k fh zeny),xwAA xwAA Fz` EhwlIe' ,©¦§§Ÿ©Ÿ¤©Ÿ¤
Flk` itM Wi`'ñîðå LîMä íçådyrpe genip dcya x`ypd - ¦§¦¨§§©©¤¤§¨¨

dzid ond zqinp :`ziixad zxne` .milgpúBòL òaøàazligzn §©§©¨
:`ziixad zxxan .meidøîBà äzàqnpyBðéà Bà ,úBòL òaøàa ©¨¥§©§©¨¥

úBòL LLa àlà.zery yya wx qnpy `id dpeekd `ny - ¤¨§¥¨
:`ziixad zx`anøîBà àeäLkepia` mdxa` iabl xg` mewna §¤¥

ezlinl iyilyd meia(` gi ziy`xa)ld`d gzR aWi `Ede' ,íBçk §Ÿ¥¤©¨Ÿ¤§
,'íBiämegk' xn` `le ond iabl xn`py dnn aezkd dpiye ©

,'ynydøeîà úBòL LL éøämeyn ,zery yya yexitd my ± £¥¥¨¨
mda yiy oia ,zenewnd lka da mgy dry rnyn 'meid megk'y

,ziyiy dry epiide ,lv mda yiy oiae ynyíéi÷î éðà äî àä- ¨¨£¦§©¥
xn`py dn z` yxtp cvik ok m`òaøàa ,'ñîðå LîMä íçå'§©©¤¤§¨¨§©§©

,úBòLzenewna wx da mgy dry rnyn 'ynyd mge'y meyn ¨
.ziriax dry epiide ,lv mda yiy zenewna opev j` ,yny yiy
zhiwl onf oky ,xwea dpi` ziriax dryy gken `ziixad ixacne

xn`py ,xweaa `ed ond(`k fh zeny)dryae ,'xwAA Fz` EhwlIe'©¦§§Ÿ©Ÿ¤
:`xnbd dywn ok m` .qnp xak ondy xn`p ziriaxépîedin - ©¦

,ef `ziixa ly `pzd,ïðaø àìå äãeäé éaø àìcãò ,äãeäé éaø éà Ÿ©¦§¨§Ÿ©¨¨¦©¦§¨©
àeä àøôö énð úBòL òaøà,xwea mb `ed ziriax dry seq cr - ©§©¨©¦©§¨

e .llka cre cr dcedi iaxl ixdyàøôö énð úBöç ãò ,ïðaø éà¦©¨¨©£©¦©§¨
àeämixaeq oky ,xwea mb `ed meid zevg cr -(:ek lirl)ly cinzy

.zevg cr axw xgy
:`xnbd zayiinàîéà úéòa éàk z`f ayiil lkez dvxz m` -éaø ¦¨¥¥¨©¦

,äãeäéeàîéà úéòa éàk z`f ayiil lkez dvxz m`e -.ïðaø §¨¦¨¥¥¨©¨¨
:`xnbd zx`anàîéà úéòa éàkïðaøcr `ed xweay mixaeqd ¦¨¥¥¨©¨¨

dry seq cr `ed xweady micen ond iabl ok it lr s`e ,zevg
c meyn ,ziyily,'ø÷aa ø÷aa' àø÷ øîàaezkd ltky dnne ¨©§¨©Ÿ¤©Ÿ¤

rnyn ,'xwaa'ì eä÷lç,íéø÷á éðLdry seq cr cg` xwea ©§¥¦§¥§¨¦
.zevg cr ipy xweae ,ziyily

àîéà úéòa éàåkäãeäé éaødry seq cr `ed xweay xaeqd §¦¨¥¥¨©¦§¨
dry seq cr `ed xweady dcen ond iabl ok it lr s`e ,ziriax

e ,'xwaa xwaa' xn`py meyn ,ziyilyàøéúé 'ø÷a' éàä'xwa'de - ©Ÿ¤§¥¨
yiy epcnll `a xzeindúçà äòL Bì íéc÷äìepiide ,xwead seqn §©§¦¨¨©©

.ziyily dry seq
:`xnbd zl`eyàäéî àîìò àleëcmicen mlek mewn lkn - §¨¨§¨¦¨

xn`py dny `ziixad ixacl'ñîðå LîMä íçå'epiidòaøàa §©©¤¤§¨¨§©§©
òîLî éàî ,úBòL:`xnbd daiyn .aezka ok rnyn oipn -øîà ¨©©§©¨©

,'ñîðå LîMä íçå' àø÷ øîà ,á÷òé øa àçà éaømegk' xn` `le ©¦£¨©©£Ÿ¨©§¨§©©¤¤§¨¨
,lvd mewna opev j` ,yny ea yiy mewna wx mgy rnyn ,'meid

e,úBòL òaøàa øîBà éåä ,ïðBö ìväå íç LîMäL äòL àéä Bæéà¥¦¨¨¤©¤¤©§©¥¥¡¥¥§©§©¨
mewna oiae ynyd mewna oia mgy rnyn ,'meid megk' xn`pyk j`

.lvd
:dpyna epipy,'åëå áøòä ãò äçðnä úlôzcr xne` dcedi iax §¦©©¦§¨©¨¤¤
.dgpnd blt

:dgpn zlitz onf seq iabl dkldd cvik dpc `xnbdáø déì øîà̈©¥©
íúä ,÷çöé áøì àcñçzixgy zlitz iabläëìä ,àðäk áø øîà ¦§¨§©¦§¨¨¨¨©©©£¨£¨¨
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קלי izni`n` cenr fk sc ± oey`x wxtzekxa

ïðáø åðééä.xn`w dpexg` dgpn ly oexg` blt dcedi iax :jzrc `wlq `wc Ð

'åëå äçðî ìù ììôúîenk ,meid lk mitqend zltz :ixn`c ,ediinrhl opax Ð

eze zery ray cr oitqen xn`c dinrhl dcedi iaxe .mcew xicz jkld ,dgpn ly

.dgpnd blt cr zedy cer dl yi dgpn lye ,zxaer devn dl `iede ,`léúù
éããä éãäá úåìôúdry ly oexg`d ivg Ð

dgpn xn` `dc ,odizyl onf `ed ziriay

.dlrnle dvgne zery yyn dlecbéëéä
äì úçëùîmitqend onf xar ixd Ð

.ziyy dry dxarynäðåùàø âìôly Ð

`pzc ab lr s`e .llka cre dpexg` dgpn

blt efi` :ipzwc ,dpexg` bltl `pniq adi

Ð riax xqg zery dxyr zg`n Ð dgpn

.'ek xn`w ikdàðéðú éîð ïðà óàiaxl Ð

.llka cre cr dcediäðè÷ä úà ïéðàîîù
,dia` zzin xg`l dn` dz`iydy dphw Ð

dphw ixdy ,melk diyecw oi` `ziixe`cnc

dxez dzkf `l dn` z`e ,zrc za dpi`

:xn`py ,a`l `l` ,dycwl gk dl zeidl

.(ak mixac) "dfd yi`l izzp iza z`"

dkixvdl oiyecw dl epiwz opax ,edine

,jkitl .zepfl `vz `le de`yiy ick ,oe`in

"ea iyt` i`" dxn`e onf xg`l dp`in m`

dkixv dpi`e ,mc` lkl zxzene z`vei Ð

minrty `aa oa dcedi iax cirde .hb epnid

:oebk ,ea o`nzy dcnll oic zia lr devny

zg` ,zenezi zeig` izy oi`eyp mig` ipy

dphw zg`e dxez iyecw diyecwe dlecb

ly dlra zne ,opaxcn `l` diyecw oi`y

,meail eig` iptl dltpe mipa `la dlecb

zxqe` ef dwife ,dxezd on el dwewf z`vnpe

`idy dwewf zeg` meyn eilr ezy` z`

zkqna xfril` iax xn`e .ezy` zeg`k

o`nzy ef dphw oicnln :(`,hw) zenai

lk dyrze ,rxtnl diyecw xewrze ,dlraa

z` xizdl ick zepf ly od el`k dizelira

lr oi`yep :opzc ,dzeg` z` mail dlra

) dzetnd lre dqep`dcirde ,(`,fv zenai

zeicr zipypy meia `aa oa dcedi iax

.xfril` iaxk dkldyãçà ãò éô ìòÐ

zenai) mid zpicna jlra zn :dl xn`y

.(`,akwìåâðøú ì÷ñðùly ecwcw xwipy Ð

,egen z` awipe ,stex gendy mewna wepiz

,mc`d z` gbpy xey htynk edelwqe

opixnbe (`k zeny) "lwqi xeyd" :aizkc

lk zeyrl ,zayn "xey" "xey" dey dxfba

.(a,cp `nw `aa) xeyk sere dig dndaìòå
íåé íéòáøà ïá ïéé,"ezbn oii" llkn `viy Ð
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc - zekxa(iyily meil)

Baø ãâðk àì,miey md eli`k d`xny ,eax cil -,Baø éøBçà àìå §¤¤©§Ÿ£¥©
.de`b jxc `edy meynéøBçà ìltúnä ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúå§©§¨©¦¡¦¤¤¥©¦§©¥£¥
Baøì íBìL ïúBpäå ,Baø,'iax jilr mely' el xne` `le ,mc` lkk ©§©¥¨§©
Baøì íBìL øéæçnäå,'iax jilr mely' el aiyn `le ,mc` lkk §©©£¦¨§©

Baø ìL BúáéLé ìò ÷ìBçäåzpn lr eax ly ezaiyin yxetd - §©¥©§¦¨¤©
,envrl daiyi zeyrlBaø étî òîL àlL øác øîBàäåxne`d - §¨¥¨¨¤Ÿ¨©¦¦©

,epnn rny `ly xac eax mya.ìàøNiî ÷lzñzL äðéëMì íøBb¥©§¦¨¤¦§©¥¦¦§¨¥
ok m`e ,eax ixeg`n lltzdl xeq`y ax ixacae `ziixaa x`ean
.eixeg`n lltzd ax ly ecinlz didy dinxi iax cvik dyw

:`xnbd zvxznäåä øáç ãéîìúc àaà øa äéîøé éaø éðàL- ¨¦©¦¦§§¨©©¨§©§¦¨¥£¨
xag cinlz didy iptn ,micinlzd x`yn `a` xa dinxi iax dpey

.eixeg`n lltzd okle ,ax ly
:ax ly xag cinlz did `a` xa dinxi iaxy di`x d`ian `xnbd

déì øîà÷c eðééäåel xn`y edfe -,áøì àaà øa äéîøé éaø §©§§¨¨©¥©¦¦§§¨©©¨§©
,mei ceran zay ly ziaxr ax lltzdy mei eze`azìãa éî- ¦§©§§

jzlitza zay zlaiwe li`ed ,dk`lndn jnvr zlcad m`d
,mei cerandéì øîà,axàðìéãa ,ïéàinvr izlcad ,ok - ¨©¥¦§¦§¨

,'zlca in' dinxi iax eze` l`yy dnne .dk`lnnøîà àìåel §Ÿ¨©
,axl cinlz jxck'øî ìéãa éî'envr licad axd m`d - ¦§¦©

ef oeyla eil` xaic okle ,ax ly xag cinlz didy gken ,dk`lnn.
xeq` mei ceran ezlitza zay lawndy ax ixacn rnyn

:df oic lr dywn `xnbd .dk`lnaìéãa éîezay laiwy in ike - ¦§¦
,ezk`lnn envr licadl jixv mei ceran ezlitzaéaø øîàäå§¨¨©©¦

éaø ìltúä úçà íòt ,ïéáàziaxr zlitz,úaL áøòa úaL ìL ¨¦©©©©¦§©¥©¦¤©¨§¤¤©¨
åokn xg`lïé÷øt ïì äðLå ,àöéå õçønì ñðëðz` epze` cnile - §¦§©©¤§¨§¨¨§¨¨¨¦§¦

,epiwxt.äëLç àì ïééãòåzay laiwy xg`l ugxnl qpkpy dnne ©£©¦Ÿ£¥¨
,dk`lnn envr licadl jixv `ly gikedl yi ,mei ceran ezlitza

:`xnbd zvxzn .zaya rifdle uegxl xeq` ixdy,àáø øîà̈©¨¨
òéfäì ñðëðc àeäärifdl liaya wx qpkp iaxy xaecn my - ©§¦§©§©¦©

,ming min envr lr ozp `le ,ugxnd zia meg zngnäøéæb íãB÷å§¤§¥¨
äåäok zeyrl xzene ,ugxnd ziaa rifdl exq`y mcew df dide - £¨

dk`lna xzeny df dyrnn gikedl oi` ok m`e ,dnvr zaya s`
.mei ceran ezlitza zay laiwy xg`l s`

yiy ax ixacn epcnly dkldd lr ztqep `iyew dywn `xnbd
:mei ceran ezlitza zay lawnd z` dk`lna xeq`léðéàm`d - ¥¦

,`ed jkdéì àøL ééaà àäåxizd iia` ixde -éàeéì øa éîéc áøì §¨©©¥§¨¥§©¦¦©¦©
élñ ééeøáëìmpall liaya mixvpn miieyrd milq zixtba oyrl -, §©§¥©¥

zvxzn .mei ceran zay axra zay ly ziaxr lltzdy xg`l
:`xnbdéàåä àúeòè àeääinic axl iia` xizdy `edd dyrnd - ©¨¨£©

,zerha zay laiw i`eil xa inic axe li`ed did dk`ln zeyrl
ly ziaxr lltzd okle ,axrd ribdy ayge opern mei df didy
ok zngne ,mei oiicry xxazde mipprd exftzd okn xg`l j` ,zay
mei ceran zay laiw xy`k j` ,ezk`lna jiyndl iia` el xizd

.dk`lnn envr licadl el yi ,dligz dpeeka ezlitza
:`xnbd dywnàøãä éî àúeòèåxac `id zerha zay zlaw ike - §¨¨¦¨§¨

,epnn xefgl xyt`yúçà íòt ,ïãéáà øîà àäå,zayd meia §¨¨©£¦¨©©©©
íéáòa íéîL eøM÷úð,mippra minyd eqkzd -íòä íéøeáñk ¦§©§¨©¦§¨¦¦§¦¨¨

àeä äëLç øîBì,axrd ribdy xeaivd eayg -úéáì eñðëðå ©£¥¨§¦§§§¥
eìltúäå úñðkäziaxr zlitzå ,úaMa úaL éàöBî ìLxg`l ©§¤¤§¦§©§¤¨¥©¨©©¨§

okn,änçä äçøæå íéáòä eøftúðoiicre mcia zerh dzidy e`xe ¦§©§¤¨¦§¨§¨©©¨
,meiéaø úà eìàLå eàáe,bedpl mdl yi cvikøîàå,iax mdl ¨§¨£¤©¦§¨©

,eìltúä ,eìltúäå ìéàBäxg`l lltzdle xefgl mdl oi`e ¦§¦§©§¦§©§
oicd `edy xnel yi ok m`e .zerha dzid mzlitzy s` ,dkygy
xefgl el oi` ,zerha mei ceran zay ly ziaxr zlitz lltzd m`
did ,zay zlaw `id ixd mei ceran dlitzy oeikne ,lltzdle
i`eil xa inic axl iia` xizd recne ,dk`lna eze` xeq`l ie`x
dpi` zerha dlitz mlerl :`xnbd zvxzn .dk`ln zeyrl
inic axl iia` xizd jk meyne ,lltzdle xefgl el yie ,dlitz

j` ,dk`ln zeyrlàLeäì ïðéçøèî àìc øeaö éðoicd dpey - ¨¦¦§Ÿ©§§¦©§
xefgl xeaivd z` gixhdl epl oi`y iptn ,cigian xeaiva

.lltzdle
élö áø ,ïéáà øa àéiç áø øîàziaxr lltzd -áøòa ,úaL ìL ¨©©¦¨©¨¦©©¥¤©¨§¤¤

úaL,mei ceranélöî äiLàé éaøziaxr lltzd -éàöBî ìL ©¨©¦Ÿ¦¨§©¥¤¨¥
úaMa ,úaL.mei ceran ©¨©©¨

axra zay ly ziaxr lltzdl micwny in m`d zwtzqn `xnbd
:jygzy mcew ycwl leki ,zay,úaL áøòa úaL ìL élö áø©©¥¤©¨§¤¤©¨

m`dñBkä ìò äMeã÷ øîBàceran oii ly qek lr ycwl leki - ¥§¨©©
,meiñBkä ìò äMeã÷ øîBà Bðéà Bà.jygzy cr ¥¥§¨©©

:l`eny ixacn df wtq zhyet `xnbdïîçð áø øîàc òîL àz̈§©§¨©©©§¨
íãà ìltúî ,ìàeîL øîàziaxrøîBàå ,úaL áøòa úaL ìL ¨©§¥¦§©¥¨¨¤©¨§¤¤©¨§¥

ñBkä ìò äMeã÷,mei cerandéúååk àúëìäåm` ,ezenk dklde - §¨©©§¦§§¨§¨¥
.wtqd hytp ok

zay i`ven ly ziaxr lltzdl micwny in m`d zwtzqn `xnbd
:jygzy mcew licadl lekiúaL éàöBî ìL élöî äiLàé éaø©¦Ÿ¦¨§©¥¤¨¥©¨

Ma,úam`dñBkä ìò äìcáä øîBà,mei ceran oii lyBðéà Bà ©©¨¥©§¨¨©©¥
ñBkä ìò äìcáä øîBà.jygzy cr oii ly ¥©§¨¨©©

:l`eny ixacn df wtq zhyet `xnbdäãeäé áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©§¨
øîBàå ,úaMa úaL éàöBî ìL íãà ìltúî ,ìàeîL øîà̈©§¥¦§©¥¨¨¤¨¥©¨©©¨§¥

,ñBkä ìò äìcáä.mei ceran oiid lr licadl lekiy ixd ©§¨¨©©
:mei ceran dlitz oipra dyrn d`ian `xnbdøîà ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©

ãöa ,áø øîà ,àðéðç éaø øîà ,øæòìà éaø øîà ,éqà éaøcil - ©¦©¦¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨¨©©§©
éñBé éaøa ìàòîLé éaø ìltúä äæ ãenòziaxráøòa úaL ìL ©¤¦§©¥©¦¦§¨¥§©¦¥¤©¨§¤¤

àúà ék .úaL`a xy`k -àleòwlg ,laal l`xyil ux`n ©¨¦£¨¨
eäåä ãenò ãöa àìå äåä äøîz ãöa ,øîàlwc ur cil df did - ¨©§©§¨¨£¨§Ÿ§©©£¨

,cenr cil `leøæòìà éaø àlà äåä éñBé éaøa ìàòîLé éaø àìå§Ÿ©¦¦§¨¥§©¦¥£¨¤¨©¦¤§¨¨
àìå ,äåä éñBé éaøaziaxràlà ,äåä úaL áøòa úaL ìL §©¦¥£¨§Ÿ¤©¨§¤¤©¨£¨¤¨

ziaxr.äåä úaMa úaL éàöBî ìL¤¨¥©¨©©¨£¨
:dpyna epipy.òá÷ dì ïéà áøòä úlôz§¦©¨¤¤¥¨¤©

.raw dl oi` ziaxr zlitzy dpynd zpeek dn zx`an `xnbd
:`xnbd zl`eyéàî-dpeekd dnàîéìéà ,'òá÷ dì ïéà'm` - ©¥¨¤©¦¥¨

`id dpeekdy xn`pàéìéì délek élöî ,éòa éàc,dvex m`y - §¦¨¥§©¥¥¥§¨
ok m` ,dlild lk ziaxr lltzdl lekiéðúéìzepyl `pzl did - ¦§¥

,'äìélä ìk áøòä úlôz'zlitz iabl reaw onf dpyy jxck §¦©¨¤¤¨©©§¨
,dgpn zlitze zixgy.'òá÷ dì ïéà' éàî àlà:`xnbd daiyn ¤¨©¥¨¤©
eprinydl `pzd zpeekøîàc .úeLø úéáøò úlôz øîàc ïàîk§©§¨©§¦©©§¦§§¨©

,äáBç ,øîBà ìàéìîb ïaø ,úéáøò úlôz ,ìàeîL øîà äãeäé áø©§¨¨©§¥§¦©©§¦©¨©§¦¥¥¨
.úeLø ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥§

øîBàä éøáãk äëìä ,ééaà øîàziaxr zlitzyàáøå ,äáBç ¨©©©¥£¨¨§¦§¥¨¥¨§¨¨
øîBàä éøáãk äëìä øîàziaxr zlitzy.úeLø ¨©£¨¨§¦§¥¨¥§

m`d l`ilnb oaxe ryedi iax ewlgp eay dyrn d`ian `xnbd
:daeg e` zeyx ziaxr zlitzàaL ãçà ãéîìúa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§©§¦¤¨¤¨

òLBäé éaø éðôìe,déì øîàm`d,äáBç Bà úeLø úéáøò úlôz ¦§¥©¦§ª©¨©¥§¦©©§¦§¨
déì øîà,ryedi iaxàa .úeLøcinlz eze`ìàéìîb ïaø éðôì ¨©¥§¨¦§¥©¨©§¦¥

e,déì øîàm`ddéì øîà ,äáBç Bà úeLø úéáøò úlôzoax ¨©¥§¦©©§¦§¨¨©¥
,l`ilnbdéì øîà .äáBç,cinlz eze`éì øîà òLBäé éaø àìäå ¨¨©¥©£Ÿ©¦§ª©¨©¦

`idydéì øîà ,úeLø,l`ilnb oaxïzîäjzl`yaeñðkiL ãò §¨©¥©§¥©¤¦¨§
ïéñéøz éìòadklda df z` df migvpnd minkg icinlz -úéáì ©£¥§¦¦§¥

,ìàLå ìàBMä ãîò ïéñéøz éìòa eñðëpLk .Løãnäm`dúlôz ©¦§¨§¤¦§§©£¥§¦¦¨©©¥§¨©§¦©
íäì øîà .äáBç ,ìàéìîb ïaø déì øîà ,äáBç Bà úeLø úéáøò©§¦§¨¨©¥©¨©§¦¥¨¨©¨¤

íeìk ,íéîëçì ìàéìîb ïaøm`d -äæ øáãa ÷ìBçL íãà Lé ©¨©§¦¥©£¨¦§¥¨¨¤¥§¨¨¤
.zeyx ziaxr zlitzy xaeqedéì øîà .åàì ,òLBäé éaø déì øîà̈©¥©¦§ª©¨¨©¥

,ryedi iaxl l`ilnb oaxéì eøîà EîMî àìäåziaxr zlitzy ©£Ÿ¦¦§¨§¦
déì øîà ,úeLø,l`ilnb oaxéìâø ìò ãBîò òLBäé,Ea eãéòéå E §¨©¥§ª©£©©§¤§¨¦§

àìîìà ,øîàå åéìâø ìò òLBäé éaø ãîòeli` -àeäå éç éðà- ¨©©¦§ª©©©§¨§¨©¦§¨¥£¦©§
l`eyde,únä úà Léçëäì éçä ìBëé ,úîeyigkdl leki iziide ¥¨©©§©§¦¤©¥

,zeyx ziaxr zlitzy el izxn` `ly,éç àeäå éç éðàL åéLëòå§©§¨¤£¦©§©
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc - zekxa(iriax meil)

Cì ïéøaòî àîìc.xg` mc` liaya ze`iypdn jecixei `ny - ¦§¨§©§¦¨
dì øîà,xnel mc` ipa milibx ,lyn jxca dixfr oa xfrl` iax ¨©¨

ì]øazéì øçîìe àø÷Bîc àñëa àãç àîBé [Lðéà LnzL- ¦§©¥¦¦¨£¨§¨¨§§¨§¨¨¦§©
s` ,mei eze`a da cakzie dxwi zikekf qeka cg` mei mc` ynzyi
lawl il i`ck ,okn xg`l ipecixei m` mb ,xnelk .xayz zxgnl m`

.cg` meil s` ze`iypd z`
:zxg` dprh ezy` el dprhàúøeéç Cì úéì ,déì äøîàjl oi` - ¨§¨¥¥¨¦§¨¨

.owf zeidl `iypl d`pe ,zepal zexryéøñ éðîz øa àîBé àeää©¨©©§¥§¥
äåä éðL,mipy dxyr dpeny oa did mei eze`a -déì Léçøúà §¥£¨¦§§¦¥

àúøeéç éøc éøñ éðîz déì eøcäàå àqéðeyrpe ,qp el ygxzd - ¦¨§©§§¥©§¥§¥¨¥¦§¨¨
.oal xriy ly zexey dxyr dpeny el

eøîà÷c eðééäxn`y edfe -äéøæò ïa øæòìà éaø(:ai lirl),ðà éøäé ©§§¨¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨£¥£¦
àìå ,äðL íéòáL ïákip` ixd xn`,äðL íéòáL ïa`ly iptn §¤¦§¦¨¨§Ÿ¤¦§¦¨¨

.miray oak d`xp did dxyr dpeny libay `l` miray oa did
oa xfrl` iax z` epiny mei eze`a ygxzdy dyrn d`ian `xnbd

:`iypl dixfríBiä BúBà ,àðzdixfr oa xfrl` iax dpnzdy ¨¨©
,`iyplì eäe÷lñçútä øîBLgzta cnerd xneyd z` ewliq - ¦§§¥©¤©

,yxcnd zia.ñðkéì íéãéîìzì úeLø íäì äðzðåmeyn ok eyre §¦§¨¨¤§©©§¦¦¦¨¥
ìàéìîb ïaø äéäLeze`iyp ztewzaãéîìz ìk ,øîBàå æéøëî ¤¨¨©¨©§¦¥©§¦§¥¨©§¦
Bøák BëBz ïéàL,ezeipevigk ezeinipt -,Løãnä úéáì ñðké àì ¤¥§¨Ÿ¦¨¥§¥©¦§¨

.yxcnd zial qpkdl micinlzd lkl zeyx dpzip dzre
élñôñ änk eôñBzà ,àîBé àeääziaa milqtq dnk etqep - ©¨¦§©¨©§©¥

.yxcnd,ïðaøå éàzñBc ïa óñBé àaà da éâéìt ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¦¦¨©¨¥¤§©§©¨¨
élñôñ äàî òaøà eôñBzà ,øîà ãçmilqtq ze`n rax` - ©¨©¦§©§©§¨©§©¥

,etqepélñôñ äàî òáL ,øîà ãçåetqep milqtq ze`n ray - §©¨©§©§¨©§©¥
.yxcnd zial mei eze`a

ìç à÷ äåäìàéìîb ïaøc dézòc àLoax ly ezrc dylg - £¨¨¨§¨©§¥§©¨©§¦¥
ilnboey`xd eneia yxcnd ziaa miax milqtq etqepy d`xyk l`

e ,`iypk dixfr oa xfrl` iax lyézòðî íBìLå ñç àîìc ,øîà̈©¦§¨©§¨¨©§¦
,ìàøNiî äøBz.jk lr ypr`eéøeéç éaöç déîìça déì eæçà ¨¦¦§¨¥©§¥§¤§¥©§¥¦§¥
àîè÷ ïééìîcfenxl ,xt` mi`ln mipal mick enelga el e`xd - §©§¨¦§¨

xac meyl miie`x mpi` ,uegan miti xy` mipald mickdy myk ,el
mzeinipt oi`y el` micinlz s` ,miptan xt` mi`lny iptn
qpkdln mze` rpny dna ie`xk bdpe ,miie`x mpi` mzeipevigk

:`xnbd zxne` .yxcnd zialàéä àìåie`x `l` ,jk df oi`e - §Ÿ¦
mzeinipt oi`y micinlz s` cnlle dixfr oa xfrl` iaxk bedpl

e ,mzeipevigkdéì eæçàc àeä dézòc éáezéì àéääe`xdy dn - ©¦§©¥©§¥§©§©
.ezrc ayiil ick wx did ,ie`xk bdpy enelga el

,àðzzkqnúBiãò,dlekúéðLð íBia Bamei eze`a dzpyp - ¨¨¥ª©¦§¥
.`iypl dixfr oa xfrl` iax dpnzdyïðéøîàc àëéä ìëålke - §¨¥¨§¨§¦©

ea xn`py q"ya mewnäåä àîBé àeää ,'íBia Ba'`id dpeekd - ©©¨£¨
.`iypl dixfr oa xfrl` iax dpnzdy mei eze`läëìä äúéä àìå§Ÿ¨§¨£¨¨

äéeìz äúéäLwtqaäeLøét àlL ,Løãnä úéáa,meid eze`a ¤¨§¨§¨§¥©¦§¨¤Ÿ¥§¨
tltde cecigd eaxzd micinlzd ieaix zngne li`edz` ehyte le

.zewitqd lk
iax dpnzd eay mei eze`a rxi`y dn z` x`al dkiynn `xnbd

:`iypl dixfr oa xfrl`úéaî Bîöò òðî àì ìàéìîb ïaø óàå§©©¨©§¦¥Ÿ¨©©§¦¥
,úçà äòL eléôà Løãnäepiny mei eze`a mb yxcnd zial ribde ©¦§¨£¦¨¨©©

.`iypl dixfr oa xfrl` iax z`
:jkl di`x `xnbd d`ianïðúcmici zkqna(c"n c"t),íBia Ba ¦§©©

,`iypl dixfr oa xfrl` iax z` epinyíäéðôì éðBnò øb äãeäé àä§¨¥©¦¦§¥¤
íäì øîà ,Løãnä úéáa,xbd dcedi mze` l`y -àáì éðà äî §¥©¦§¨¨©¨¤¨£¦¨Ÿ

ìäwa.`l e` ,l`xyi za `yil il xzen m`d -ïaø Bì øîà ©¨¨¨©©¨
äzà øzeî ,òLBäé éaø Bì øîà .ìäwa àáì äzà øeñà ,ìàéìîb©§¦¥¨©¨¨Ÿ©¨¨¨©©¦§ª©¨©¨

.ìäwa àáì̈Ÿ©¨¨
:mzhiy z` mix`an ryedi iaxe l`ilnb oaxìàéìîb ïaø Bì øîà̈©©¨©§¦¥

,ryedi iaxløîàð øák àìäå`yil mileqtd da miiepyy dyxta ©£Ÿ§¨¤¡©
l`xyi zepa(c bk mixac),,'ä ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé àì'xFC mB Ÿ¨Ÿ©¦¨¦¦§©©

`yil xeq` ipenr xby ixd ,'mlFr cr 'd ldwA mdl `ai `l ixiUr£¦¦Ÿ¨Ÿ¨¤¦§©©¨
.l`xyi zaïä ïîB÷îa áàBîe ïBnò éëå ,òLBäé éaø Bì øîà̈©©¦§ª©§¦©¨¦§¨¥

ïéáLBéixd ,mvx`a miayei -ìaìáe øeMà Cìî áéøçðñ äìò øák §¦§¨¨¨©§¥¦¤¤©¦§¥
úBneàä ìk úà,mlerd lkaøîàpLlr diryi `iapd z`eapa ¤¨¨¤¤¡©

egex zeqb lceba exn`py xey` jln ixac(bi i diryi)xn` iM' ,¦¨©
xy` lk-] izFpap iM iznkgaE iziUr ici gkA [xey` jln aixgpq]§Ÿ©¨¦¨¦¦§¨§¨¦¦§ª¦
izxeab lke ,oeap ip` ik iznkgae ici gka did ,oegvpd xaca iziyr

,[`ed jexa yecwd z`n dpi`íénò úBìeáb øéñàåz` xiar` - §¨¦§©¦
,ux`l ux`n zene`déúñBL íäéúBãéúòåz` lly leh`e - ©£¦¥¤¥¦

,mdizexve`'íéáLBé øéaàk ãéøBàåmiayei mzlecbn cixe`e - §¦©¦§¦
df xby s`e ,zexg` zene` ipa mb miayei a`ene oenray ixd ,miax
dne`n `ed `ny e` ipenr `ed m`d wtzqdl yi ,oenrn ribd

,zene`d lk z` lala aixgpqy xg`l oenrl dribdy zxg`ìëå§¨
Léøt àaeøî Léøôcwtq yie mieqn mewnn yxty xac lke - §¨¦¥¨¨¦

df xb iabl mb oicd `ed ok m`e ,aexdn yxty mipc ep` ,`ed okidn
l`xyi za `yil zexzeny mlerd zene` aexn yxty ink epecl yi

.l`xyi zaa exizdle ,ozexibaøák àìäå ,ìàéìîb ïaø Bì øîà̈©©¨©§¦¥©£Ÿ§¨
øîàð(e hn dinxi),minid zixg` iabl dxen`d d`eapaïë éøçàå' ¤¡©§©£¥¥

eáL øáëe ,''ä íàð ïBnò éða úeáL úà áéLàxnel yie ,mnewnl ¨¦¤§§¥©§ª§¨¨
.l`xyi zaa exqe`le ipenr `edyé éaø Bì øîàøák àìäå ,òLBä ¨©©¦§ª©©£Ÿ§¨

øîàðminid zixg` iabl dxen`d d`eapa(ci h qenr),úà ézáLå' ¤¡©§©§¦¤
ïééãòå 'ìàøNé énò úeáLe `iapd z`eap dniiwzd `l,eáL àì §©¦¦§¨¥©£©¦Ÿ¨

oenr iabl mby xnel yi ok m`e ,dleba oiicr mdn daxd yi `l`
xn`y `iapd ze`eap oiicr eniiwzd `l a`ene(my dinxi)ok ixg`e' ,§©£¥¥

zixg`A a`Fn zEaW iYaWe' oke ,''d m`p oFOr ipA zEaW z` aiW`̈¦¤§§¥©§ª§©§¦§¨§©£¦
'minId(fn gn my)zkll epl yie ,zexg` zene` mb mda miaxerne , ©¨¦

.aexd xg`eäeøézä ãiîminkg.ìäwa àáì ¦¨¦¦¨Ÿ©¨¨
:eqiitl l`ilnb oax jld ,ryedi iaxk dkld dwqtpy xg`løîà̈©

,äåä éëäå ìéàBä ,ìàéìîb ïaøiabl ryedi iaxk dkld dwqtpy ©¨©§¦¥¦§¨¦£¨
,mpiga eizxrivy `vnpe ,ipenr xb dcediéaøì déñééôàå ìéæéà¥¦©£©§¥§©¦

òLBäé.ryedi iax z` qiit`e jl` -déúéáì àèî ékxy`k - §ª©¦§¨§¥¥
,ryedi iax ly ezial l`ilnb oax ribddéúéác àúéLàì eäðéæç£¦§§¨§¨¨§¥¥

ïøçLîc,mixegy ezia zexiwy d`x -déì øîà,l`ilnb oax ¦§©£¨¨©¥
äzà éîçtL økéð äzà Eúéa éìúBkîd`xp jzia zexiwn - ¦§¥¥§©¨¦¨¤¤¨¦©¨

mingt dyer dz`y.mixegy md ok lre ,déì øîà,ryedi iaxéBà ¨©¥
Bñðøt äzàL øBcì Bìiptn ,eilr dpennd -òãBé äzà éàL ©¤©¨©§¨¤¦©¨¥©

íéðBfð íä änáe íéñðøtúî íä äna íéîëç éãéîìz ìL ïøòöa§©£¨¤©§¦¥£¨¦©¤¥¦§©§§¦©¤¥¦¦
mivl`p mdy rcei jpi`e minkg icinlz xrva xikn dz` oi`y -

.el` oebk zeiefa zek`lnn mipefip zeidle qpxtzdlBì øîàoax ¨©
,l`ilnbEì éúéðòð,ie`xdn xzei jlen izxaic -àì .éì ìBçî ©£¥¦§§¦Ÿ

déa çbLàel xn` .l`ilnb oaxl legnl ryedi iax dvxzd `l - ©§©¥
,l`ilnb oaxàaà ãBák ìéáLa äNòia` ceak liaya il lgn - £¥¦§¦§©¨

,zekln ibexd dxyrn didy l`ilnb oa oerny oaxñéitqiitzd - ©©
.el lgne ryedi iax

exifgdl minkg evx ,ryedi iax z` l`ilnb oax qiity xg`l
:ze`iypleøîà,ryedi iax ziaa eidy minkgdàîéìå ìéæéð ïàî ¨§©¥¦§¥¨
ïðaøì eäìoax qiity yxcnd ziaay minkgl xn`ie jli in - §§©¨¨

.ze`iypl eaiydl ie`xe ryedi iax z` l`ilnbàeää eäì øîà̈©§©
àðìéæà àðà ,ñáBk.jl` ip` ,cg` qaek mdl xn` -éaø eäì çìL ¥£¨¨¦§¨¨©§©¦
àLøãî éáì òLBäéyxcnd zial qaekd cia ryedi iax gly - §ª©§¥¦§§¨

,el` mixacàcî Laìé àcî Léáìc ïàîz` yeall libxd - ©§¨¦©¨¦§©©¨
oax epiidc ,`iyp didi ze`iypa libxd ,xnelk ,epyali lirnd

,l`ilnbçìL àcî Léáìc ïàîì déì øîéé àcî Léáì àìc ïàîe©§Ÿ¨¦©¨¥©¥§©§¨¦©¨§©
déLaìà àðàå Ccîleki m`d ,lirnd z` yeall libx `ly ine - ©¨©£¨¤§§¥

,epyal` ip`e jlirn heyt ,lirnd z` yeall libxy inl xnel
ze`iypd lirn z` yeall dixfr oa xfrl` iaxl ie`x oi` ,xnelk

.l`ilnb oax ly enewna
xifgdle qaekd ixac z` lawl enikqd `l yxcnd ziaay minkg
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קלה izni`n` cenr gk sc ± oey`x wxtzekxa

:opiqxb ikdøáúéì øçîìå àø÷åîã àñëá àãç àîåé :äì øîà ?êì ïéøáòî àîìã
."ycwa oilrn" opiqxb `le Ðàø÷åîã àñëoeyla dl oixewy dxwi zikekf qek Ð

cakzie eilra ea ynzyi cg` mei :heicd lyna mc` ipa mixne`e .`"iwxr l`rnyi

.xayi Ð xayi m`e ,eaàúøåéç êì úéìd`pe ,dpwf ly zepal zexry jl oi` Ð

.owf zeidl oyxclàúøåéç éøã øùò äðåîù
.dpwf ly zexey dxyr dpeny Ðàùìç à÷

ìàéìîâ ïáøã äéúòãetqezpy d`xyk Ð

ypri `ly b`ec dide ,miax micinlz meid

.`aln einia mrpny dnaàîè÷ ïééìîãÐ

.miie`x mpi` el` s` :xnelkäéåìúÐ

micinlzd eaxy jezn .deyxit `ly ,wtqa

.letltde cecgd axäéúéáã àúéùàì
ïøçùîãeidy ryedi iax ly ezia ilzek =

.zexegyäúà éîçôùyie .mingt dyer Ð

.gtp :mixne`êì éúéðòðjlenl izxac Ð

.ie`xd on xzei`cn yialcyeall libxd Ð

ze`iypa libxd :xnelk .yali Ð lirnd

.`iyp didiäæî ïá äæîdfi ,odk oa odk Ð

.z`hg in z`äì÷î øôàielwd xt` =

.mzq xt` :xnelk ,zexikae mixepzaúáù
äúéä éî ìù.dbibg zkqna Ðåúåàå

ãéîìúe` zeyx ziaxr zltz" l`yy Ð

.`ed i`gei oa oerny iax "daegàø÷ðå
òùåô.jk lk xg`nd Ðäçðî ìù ììôúî

dnicwdl ick ,dpnf ribdy xg`n Ð

.dilr mb "ryet" `xwi `ly ,dpnf zlgza

ïéôñåî ìù êë øçàådpnf ,xgi`e li`ed Ð

lk mitqen lye" :opax ixn` `dc .xaer epi`

."meidúøáåò äåöî åæùdcedi iax Ð

.`l eze zery ray cr :xn`c ,dinrhléë
ïðáø éôìçiax zian mi`veid micinlz Ð

.ozpàùøãî éá äëìä øîà ïàîipan in Ð

iaxk dkldy yxcnd ziaa xn` daiyid

.dcediêì àéä úãç åà êì àéä àãçÐ

ly enyn xac zcnl `ly Ð jl `id zg`

;jl `id daiag jkl ,cala ef `l` opgei iax

`id dycg e`on cg`y xeaq ziidy Ð jl

.dxn` mixg`dúãç äéì øîà :ïðéñøâ éëä
éåì ïá òùåäé éáøá éì à÷ôñîã éì àéäÐ

.dxn` iel oa ryedi iaxy iziid xeaqøîà
éåì ïá òùåäé éáøopiqxb `le ,opiqxb Ð

."xn`c"ãòåîîicren exiardy zngn Ð

.milke miteq`e mibep eidi ,mibgde zeltzd
àì

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

ìùåwxta opixn`c ,dkxal epexkf oeyny epiax axd dywd Ð meid lk oitqen

Ð ilin ipd :`niz ike !raya oikifa ,yya oitqen :(`,gp) "hgyp cinz"

rnyn (`,ci) dxenza ixd ,`ed dipnf inp `nei lk Ð caric la` ,devnl

.zaya ixiin mzdc :uxize !enr oixhwpe cinzd mr oihgyp eid oitqendy

äëìälltzn jk xg`e dgpn ly lltzn

meia xdfil yi o`kn Ð sqen ly

yy mcew zixgy zltz lltzdl mixetkd

zry ribiy mcew epiidc ,dvgne zery

lltzdl oikixv eid ok `l m`c ,dgpnd

xne` wgvi epiax axde .mcew dgpnd zltz

zltz lltziy xn`wc `dc ,jixv epi`c

zeyrl el yiyk epiid Ð mcew dgpnd

dgpnd zltz lltzdl lkei `ly ,eikxv

oebk ,cin mdipy lltzdl jixve dpnfa

,oi`eypl enk ,dlecb dcerql jlil el didy

.xkzyiy e` ezcerqa jeyni `ny `xiizne

zltz xg` lltzdl zedy el did m` la`

micwdl el oi` Ð dpnfa dgpnd zltz sqen

sqen ,xcqk lltzi `l` dgpnd zltz

.dgpn jk xg`e

íâøúîãëipnf exg`c lr sqei ax

milbxa irzyn i`e Ð `icren

oi` ixdy ,"xegi`" oeyl xnel jiiy oi` Ð

dltza jgxk lr `l` ,oinelyz mdl

.`xw irzyn
oeik
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ì :dì øîà ?Cì ïéøaòî àîìcàãç àîBé Lðéà LnzL ¦§¨§©§¦¨¨©¨¦§©¥¡¨¨£¨
Cì úéì :déì äøîà .øáúéì øçîìe ,àø÷Bîc àñëa§¨¨§§¨§¨¨¦§©£©¨¥¥¨
Léçøúà ,äåä éðL éøñ éðîz øa àîBé àeää .àúøeéç¦¨§¨©¨©§¨¥§¥§¥£¨¦§§¥
eðééä .àúøeéç éøc éøñ éðîz déì eøãäàå àñéð déì¥¦¨§©£©¥§¨¥§¥¨¥¦¨§¨©§
íéòáL "ïák" éðà éøä :äéøæò ïa øæòìà éaø øîà÷c§¨¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨£¥£¦§¤¦§¦
eäe÷lñ íBiä BúBà ;àðz .äðL íéòáL "ïa" àìå ,äðL̈¨§Ÿ¤¦§¦¨¨¨¨©¦§

ìäéäL .ñðkéì íéãéîìzì úeLø íäì äðzðå çútä øîBL §¥©¤©§¦§¨¨¤§©©§¦¦¦¨¥¤¨¨
Bøák BëBz ïéàL ãéîìz ìk :øîBàå æéøëî ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥©§¦§¥¨©§¦¤¥§¨
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,÷æçä Léht ,éðéîéä ãenò ,ìàøNé øð :åéãéîìz Bì eøîà .úBkáì ìéçúä ,íúBà äàøL ïåék¥¨¤¨¨¨¦§¦¦§¨§©§¦¨¥¦§¨¥©©§¦¦©¦¤¨¨
ïàk íBiäL ,éúBà ïéëéìBî eéä íãå øNa Cìî éðôì eléà :íäì øîà ?äëBa äzà äî éðtî¦§¥¨©¨¤¨©¨¤¦¦§¥¤¤¨¨¨¨¨¦¦¦¤©¨

éìò ñòBk íàL ,øáwa øçîe¯éðøñBà íàå ,íìBò ñòk Bñòk ïéà¯,íìBò øeqéà Bøeqéà ïéà ¨¨©¤¤¤¦¥¨©¥©£©©¨§¦§¥¦¥¦¦¨
éðúéîî íàå¯ìe íéøáãa Bñéiôì ìBëé éðàå ,íìBò úúéî Búúéî ïéàïBîîa BãçL¯ét ìò óà §¦§¦¥¦¥¦¨¦©¨©£¦¨§©§¦§¨¦§©£§¨©©¦

éç àeäL ,àeä Ceøa LBãwä íéëìîä éëìî Cìî éðôì éúBà íéëéìBnL åéLëòå .äëBa éúééä ïë¥¨¦¦¤§©§¨¤¦¦¦¦§¥¤¤©§¥©§¨¦©¨¨¤©
éìò ñòBk íàL ,íéîìBò éîìBòìe íìBòì íéi÷å¯éðøñBà íàå ,íìBò ñòk Bñòk¯Bøeqéà §©¨§¨§§¥¨¦¤¦¥¨©©£©©¨§¦§¥¦¦

éðúéîî íàå ,íìBò øeqéà¯àìå íéøáãa Bñéiôì ìBëé éðéàå ,íìBò úúéî Búúéîì,íéëøã éðL éðôì LiL àlà ,ãBò àìå .ïBîîa BãçL ¦¨§¦§¦¥¦¦¨¦©¨§¥¦¨§©§¦§¨¦§Ÿ§©£§¨§Ÿ¤¨¤¥§¨©§¥§¨¦
éúBà íéëéìBî Bæéàa òãBé éðéàå ,ípäéb ìL úçàå ïãò ïb ìL úçà¯ïBöø éäé" :íäì øîà !eðëøa ,eðéaø :Bì eøîà !?äkáà àìå ©©¤©¥¤§©©¤¥¦¨§¥¦¥©§¥¦¦¦§Ÿ¤§¤¨§©¥¨§¥¨©¨¤§¦¨

!?ïàk ãò :åéãéîìz Bì eøîà ."íãå øNa àøBîk íëéìò íéîL àøBî àäzL¯:øîBà äøéáò øáBò íãàLk ,eòãz !éàåìe :íäì øîà ¤§¥¨¨©¦£¥¤§¨¨¨¨¨¨§©§¦¨©¨¨©¨¤§©¥§§¤¨¨¥£¥¨¥
.àaL äãeäé Cìî eäé÷æçì àqk eðéëäå ,äàîehä éðtî íéìk ept :íäì øîà ,Búøéèt úòLa ."íãà éðàøé àlL"äðùîìàéìîb ïaø ¤Ÿ¦§¥¦¨¨¦§©§¦¨¨©¨¤©¥¦¦§¥©§¨§¨¦¦¥§¦§¦¨¤¤§¨¤¨©¨©§¦¥

åéôa Búlôz äøeâL íà :øîBà àáé÷ò éaø .äøNò äðBîL ïéòî :øîBà òLBäé éaø .äøNò äðîL íãà ìltúî íBéå íBé ìëa :øîBà¥§¨¨¦§©¥¨¨§Ÿ¤¤§¥©¦§ª©¥¥¥§¤¤§¥©¦£¦¨¥¦§¨§¦¨§¦
¯åàì íàå ,äøNò äðBîL ìltúî¯òá÷ Búlôz äNBòä :øîBà øæòéìà éaø .äøNò äðBîL ïéòî¯òLBäé éaø .íéðeðçz Búlôz ïéà ¦§©¥§¤¤§¥§¦¨¥¥§¤¤§¥©¦¡¦¤¤¥¨¤§¦¨¤©¥§¦¨©£¦©¦§ª©

íäéëøö eéäé øeaòä úLøt ìëa ,ìàøNé úéøàL úà Enò úà 'ä òLBä" :øîBàå ,äøö÷ älôz ìltúî äðkñ íB÷îa CìBää :øîBà¥©¥¦§©¨¨¦§©¥§¦¨§¨¨§¥©¤©§¤§¥¦¦§¨¥§¨¨¨©¨¦¦§¨§¥¤
éðôìøBîçä ìò áëBø äéä ."älôz òîBL 'ä äzà Ceøa .E¯ãøéì ìBëé Bðéà íàå .ìltúéå ãøé¯ìBëé Bðéà íàå .åéðt úà øéæçé §¨¤¨©¨¥©§¦¨¨¨¥©©£¥¥§¦§©¥§¦¥¨¥¥©£¦¤¨¨§¦¥¨

åéðt úà øéæçäì¯à äðéôña Cläî äéä .íéLãwä éLã÷ úéa ãâðk Baì úà ïéeëéàcñàa B¯.íéLãwä éLã÷ úéa ãâðk Baì úà ïéeëé §©£¦¤¨¨§©¥¤¦§¤¤¥¨§¥©¢¨¦¨¨§©¥¦§¦¨§©§¨§©¥¤¦§¤¤¥¨§¥©¢¨¦
àøîâeáä"a ãåc øîàL úBøkæà äøNò äðBîL ãâðk :éðîçð øa ìàeîL éaøc déøa ìlä éaø øîà ?éî ãâðk äøNò äðBîL éðä̈¥§¤¤§¥§¤¤¦¨©©¦¦¥§¥§©¦§¥©©§¨¦§¤¤§¤¤§¥©§¨¤¨©¨¦§¨

äðBîL ãâðk :éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîà .òîL úàéø÷aL úBøkæà äøNò äðBîL ãâðk :øîà óñBé áø ."íéìà éða 'äì©§¥¥¦©¥¨©§¤¤§¤¤§¥©§¨¤¦§¦©§©¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦§¤¤§¤
éøö ìltúnä :éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîàå .äøãMaL úBéìeç äøNòàleò .äøãMaL úBéìeç ìk e÷÷túiL ãò òøëiL C ¤§¥§¤©¦§¨§¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦©¦§©¥¨¦¤¦§©©¤¦§©§¨§¤©¦§¨¨

BLàø òðòpL ïåék :øîà àðéðç éaø .Baì ãâðk øqéà äàøiL éãk ãò :øîà¯éøö Bðéà áeLàeäå :àáø øîà .C¯éæçîe déLôð øòöîc ¨©©§¥¤¦§¤¦¨§¤¤¦©¦£¦¨¨©¥¨¤¦§©Ÿ¥¨¦¨©¨¨§¦§©¥©§¥¤¡¥
ìlä éaøì :éåì éaø øîà ?äeðwz éî ãâðk .äeðwz äðáéa íéðénä úkøa :éåì éaø øîà !ïéåä éøñLz ,éøñ éðîz éðä .òøëc ïàîk§©§¨©¨¥§¨¥§¥§©§¥¨§¨¨©©¦¥¦¦§©©¦¦§©§¤¦§¨§¤¤¦¦§¨¨©©¦¥¦§©¦¦¥

éðîçð øa ìàeîL éaøc déøa¯óñBé áøì ;"íéòøä ãBákä ìà" ãâðk¯òLBäé éaø øîà íeçðz éaøì ;òîL úàéø÷aL "ãçà" ãâðk §¥§©¦§¥©©§¨¦§¤¤¥©¨¦§¦§©¥§¤¤¤¨¤¦§¦©§©§©¦©§¨©©¦§ª©
éåì ïa¯.äðáéa øãqä ìò ìàéìîb ïaø éðôì úBëøa äøNò äðBîL øécñä éìewtä ïBòîL :ïðaø eðz .äøãMaL äpè÷ àéìeç ãâðk ¤¥¦§¤¤§¨§©¨¤©¦§¨¨©¨©¦§©©¦¦§¦§¤¤§¥§¨¦§¥©¨©§¦¥©©¥¤§©§¤

ì ,dðwúå ïèwä ìàeîL ãîò ?íé÷Bãvä úkøa ïwúì òãBiL íãà Lé íeìk :íéîëçì ìàéìîb ïaø íäì øîà,dçëL úøçà äðL ¨©¨¤©¨©§¦¥©£¨¦§¥¨¨¤¥©§©¥¦§©©§¦¨©§¥©¨¨§¦§¨§¨¨©¤¤§¨¨
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc - zekxa(iriax meil)

:sqen zlitz oipra dyrn d`ian `xnbdìç àéåà áøL,dlg - ©©§¨£©
óñBé áøc à÷øôì àúà àìå.sqei ax ly exeriyl zaya `a `le - §Ÿ£¨§¦§¨§©¥

àúà ék øçîì,yxcnd zial zxgnl `a xy`k -ééaà àòa §¨¨¦£¨§¨©©¥
óñBé áøc dézòc éçepàìsqei ax ly ezrc z` gipdl iia` dvx - §©¥©§¥§©¥

,`ie` ax lr citwie xrhvi `lydéì øîà,`ie` axl iia`éàî ¨©¥©
à÷øôì øî àúà àì àîòè`l recn -ly exeriyl axd ribd ©£¨Ÿ£¨©§¦§¨

.daiyid y`xdéì øîàmeyn ,`ie` axàìå éàaì Léìç äåäc ¨©¥©£¨¨¦¦©§Ÿ
àðéöî.`eal leki iziid `le ,iail ylgpy -déì øîà,iia`éànà §¦¨¨©¥©©

úéúàå éãéî zîòè àìjail z` wfgl edyn znrh `l recn - Ÿ§©§§¦¦©£¥
.z`aedéì øîàike ,`ie` axàðeä áøc àäì øî dì øáñ àì- ¨©¥Ÿ¨©¨©§¨§©¨

,`ped ax ixac z` xaeq axd oi`íãàì Bì øeñà ,àðeä áø øîàc§¨©©¨¨¨¨¨
,ïéôñenä úlôz ìltúiL íãB÷ íeìk íBòèiLly exeriyy oeikne ¤¦§§¤¤¦§©¥§¦©©¨¦

.melk merhl il xeq` did ,sqen zlitz mcew did sqei axøîà̈©
déì,iia`íBòèìå ,ãéçéa ïéôñeîc àúBìö ééelöì øîì déì éòaéà ¥¦¨¥¥§©§©¥§¨§¨¦§¨¦§¦§

éúéîìe éãéîmerhle ,zecigia sqen zlitz lltzdl axl el did - ¦¦§¥¥
.xeriyl `eale ,okn xg`l edyndéì øîà,`ie` axdì øáñ àìå ¨©¥§Ÿ¨©¨

ïðçBé éaø øîàc àäì øîiax xn`y dn z` xaeq axd oi` ike - ©§¨§¨©©¦¨¨
,opgei,øeavä úlôúì Búlôz íéc÷iL íãàì Bì øeñà`l okl ¨¨¨¨¤©§¦§¦¨¦§¦©©¦

.xeaivd iptl zecigia sqen izlltzddéì øîà,iia`øîzà åàì ¨©¥¨¦§©
dìò,df oic iabl yxcnd ziaa epipy `l ike -,àaà éaø øîà £¨¨©©¦©¨

eðL øeaöaiptl lltzdl mc`l oi`y xn`y opgei iax ixac - §¦¨
el oi`y ,xeaivd mr zqpkd ziaa `vnpy ina wx exn`p ,xeaivd
lltzdl leki ,eziaa `vnpy in j` ,zecigia mdiptl lltzdl

.xeaivd elltzdy mcew s` zecigia sqen
:dkld wqt d`ian `xnbdéaøk àìå ,àðeä áøk àì àúëìä úéìå§¥¦§§¨Ÿ§©¨§Ÿ§©¦

.éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦
` :`xnbd zx`andkld oiàðeä áøkiablïøîàc àädn - §©¨¨©£¨¨

`l` ,sqen zlitz iptl melk merhl mc`l xeq`y ,epxn`y
dkld oi`e .merhl xzeny dklddéaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøk§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦

íãàì Bì øeñà ,äçðnä úlôz ïîæ òébäL ïåék ,éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦¥¨¤¦¦©§©§¦©©¦§¨¨¨¨¨
,äçðnä úlôz ìltúiL íãB÷ íeìk íBòèiLxzeny dkldd `l` ¤¦§§¤¤¦§©¥§¦©©¦§¨

.merhl

äðùî
dpwd oa `ipegp iax lltzdy zelitzd z` zx`an epiptly dpynd

:epnn ez`iviae ,yxcnd zial ezqipkaäéä äðwä ïa àéðeçð éaø©¦§§¨¤©¨¨¨¨
eøîà .äøö÷ älôz ,Búàéöéáe ,Løãnä úéáì Búñéðëa ìltúî¦§©¥¦§¦¨§¥©¦§¨¦¦¨§¦¨§¨¨¨§

íB÷n äî ,Bìmrh dn -éðà éúñéðëa ,íäì øîà .Bæ älôúì ©¨¦§¦¨¨©¨¤¦§¦¨¦£¦
éãé ìò äìwz øác òøàé àlL ìltúî,ixaca icinlz erhi `ly - ¦§©¥¤Ÿ¤¡©§©©¨¨©¨¦
é÷ìç ìò äàãBä ïúBð éðà éúàéöéáeiwlg myy daehd lr dcen - ¦¦¨¦£¦¥¨¨©¤§¦

.yxcnd zia iayein

àøîâ
zial dqipka lltzdl yiy dlitzd gqep z` zx`an `xnbd

:epnn d`iviae yxcndïBöø éäé' ,øîBà eäî Búñéðëa ,ïðaø eðz̈©¨¨¦§¦¨©¥§¦¨
éðôlîéãé ìò äìwz øác òøàé àlL ,éäìà 'ä Eerhi `ly - ¦§¨¤¡Ÿ©¤Ÿ¤¡©§©©¨¨©¨¦

,ixaca icinlzäëìä øáãa ìLkà àìå`ly dyrn dyr`e §Ÿ¤¨¥¦§©£¨¨
,obedkéøáç éá eçîNéå,ipelyk lrøîBà àìå,mzq dxin` elit` §¦§§¦£¥©§Ÿ©

àîè ìò`edyøBäè ìò àìå ,øBäè`edyeìLké àìå ,àîè ©¨¥¨§Ÿ©¨¨¥§Ÿ¦¨§
éðà äãBî' ,øîBà eäî Búàéöéa .'íäa çîNàå äëìä øáãa éøáç£¥©¦§©£¨¨§¤§©¨¤¦¦¨©¥¤£¦

éðôìzîN àìå ,Løãnä úéa éáLBiî é÷ìç zîOL éäìà 'ä E §¨¤¡Ÿ©¤©§¨¤§¦¦§¥¥©¦§¨§Ÿ©§¨
úBðø÷ éáLBiî é÷ìç,dgiy xaca miwqerd ux`d inr -éðàL ¤§¦¦§¥§¨¤£¦

íéîékLî íäå ,äøBú éøáãì íékLî éðà ,íéîékLî íäå ,íékLî©§¦§¥©§¦¦£¦©§¦§¦§¥¨§¥©§¦¦
íäå ,øëN ìa÷îe ìîò éðà ,íéìîò íäå ìîò éðà ,íéìèa íéøáãì¦§¨¦§¥¦£¦¨¥§¥£¥¦£¦¨¥§©¥¨¨§¥
éiçì õø éðà ,íéöø íäå õø éðà ,øëN íéìa÷î íðéàå íéìîò£¥¦§¥¨§©§¦¨¨£¦¨§¥¨¦£¦¨§©¥

.'úçL øàáì íéöø íäå ,àaä íìBòä̈¨©¨§¥¨¦¦§¥¨©
:`ad mler iigl mikef cvik x`ean eay dyrn d`ian `xnbdeðz̈

,Bì eøîà ,Bø÷áì åéãéîìz eñðëð øæòéìà éaø äìçLk ,ïðaø©¨¨§¤¨¨©¦¡¦¤¤¦§§©§¦¨§©§¨§

øîà ,àaä íìBòä éiçì ïäa äkæðå íéiç úBçøBà eðãnì ,eðéaø©¥©§¥§©¦§¦§¤¨¤§©¥¨¨©¨¨©
ïBébää ïî íëéða eòðîe ,íëéøáç ãBáëa eøäfä ,íäìmlibxdln - ¨¤¦¨£¦§©§¥¤¦§§¥¤¦©¦¨

ewqri `l ok zngne ,ald z` jyen `edy iptn ,i`cn xzei `xwna
,dt lray dxezaízàLëe ,íéîëç éãéîìz ékøa ïéa íeáéLBäå§¦¥¦§¥©§¦¥£¨¦§¤©¤

,íéãîBò ízà éî éðôì eòc íéìltúîdni`a elltzzy ick ¦§©§¦§¦§¥¦©¤§¦
,d`xiae.àaä íìBòä éiçì ekæz Ck ìéáLáe¦§¦¨¦§§©¥¨¨©¨

exwal e`ay eicinlze i`kf oa opgei iaxa dyrn d`ian `xnbd
:ezen iptl,Bø÷áì åéãéîìz eñðëð ,éàkæ ïa ïðçBé éaø äìçLëe§¤¨¨©¦¨¨¤©©¦§§©§¦¨§©§

ìàøNé øð ,åéãéîìz Bì eøîà ,úBkáì ìéçúä íúBà äàøL ïåék¥¨¤¨¨¨¦§¦¦§¨§©§¦¨¥¦§¨¥
,minkg ipir xirn dz`y -÷æçä Léht ,éðéîéä ãenòuvetnd ©©§¦¦©¦¤¨¨

,mirlqíãå øNa Cìî éðôì eléà ,íäì øîà .äëBa äzà äî éðtî¦§¥¨©¨¤¨©¨¤¦¦§¥¤¤¨¨¨¨
éúBà ïéëéìBî eéä,oiclíBiäL`edñòBk íàL ,øáwa øçîe ïàk ¨¦¦¦¤©¨¨¨©¤¤¤¦¥

éðøñBà íàå ,íìBò ñòk Bñòk ïéà ,éìò,mixeq`d ziaaBøeqéà ïéà ¨©¥©£©©¨§¦§¥¦¥¦
íìBò øeqéà,mler xq`n exq`n oi` -éðúéîî íàå,dfd mlera ¦¨§¦§¦¥¦

íìBò úúéî Búúéî ïéà,`ad mlerl -íéøáãa Bñéiôì ìBëé éðàå ¥¦¨¦©¨©£¦¨§©§¦§¨¦
ìe,ïBîîa BãçLeäëBa éúééä ïë ét ìò óà,ehtyn zni`nåéLëòå §©£§¨©©¦¥¨¦¦¤§©§¨

éúBà íéëéìBnLoicl,àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî Cìî éðôì ¤¦¦¦¦§¥¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
Bñòk ,éìò ñòBk íàL ,íéîìBò éîìBòìe íìBòì íéi÷å éç àeäL¤©§©¨§¨§§¥¨¦¤¦¥¨©©£
,éðúéîî íàå ,íìBò øeqéà Bøeqéà ,éðøñBà íàå ,íìBò ñòk©©¨§¦§¥¦¦¦¨§¦§¦¥¦

ì àìå ,íéøáãa Bñéiôì ìBëé éðéàå ,íìBò úúéî BúúéîBãçL ¦¨¦©¨§¥¦¨§©§¦§¨¦§Ÿ§©£
ïBîîa.`ad mleraìL úçà íéëøã éðL éðôì LiL àlà ãBò àìå §¨§Ÿ¤¨¤¥§¨©§¥§¨¦©©¤

éúBà íéëéìBî Bæéàa òãBé éðéàå ,ípäéb ìL úçàå ïãò ïbm` s` - ©¥¤§©©¤¥¦Ÿ§¥¦¥©§¥¦¦¦
`ny ip` `xi mewn lkn ,mixenb miryxk mler zzin ipzini `l

,mpdibl ize` ekileiåji`øîà .eðëøa ,eðéaø ,Bì eøîà .äkáà àì §Ÿ¤§¤¨§©¥¨§¥¨©
eøîà .íãå øNa àøBîk íëéìò íéîL àøBî àäzL ïBöø éäé ,íäì̈¤§¦¨¤§¥¨¨©¦£¥¤§¨¨¨¨¨¨§

ïàk ãò ,åéãéîìz Bìxya `xenk didi miny `xeny dna ic ike - ©§¦¨©¨
.xzei `le ,mceéàåìe ,íäì øîàminy `xen mkilr `diy i`eld - ¨©¨¤§©

daxdn erpnz jk ici lre ,mce xya `xenk.zexiareòãzjky ¥§
ixdy ,xacd `edäøéáò øáBò íãàLk,xzqaøîBài`eld ,eaila §¤¨¨¥£¥¨¥
,íãà éðàøé àlLyecwd itlky s` zeixad `xen zngn xzzqne ¤Ÿ¦§©¦¨¨

xya `xenk mkilr miny `xen didi m`e ,recie ielb lkd `ed jexa
.zexiar daxdn erpnz ,mce
íäì øîà Búøéèt úòLa,i`kf oa opgei iaxíéìk ept,ziadn ¦§©§¦¨¨©¨¤©¥¦

äàîehä éðtî,znd ld` z`neha e`nhi `ly -àqk eðéëäå ¦§¥©§¨§¨¦¦¥
àaL äãeäé Cìî eäi÷æçì.izeell il` §¦§¦¨¤¤§¨¤¨

äðùî
xcq z` zx`ane ,dlitz ipica weqrl zxfeg epiptly dpynd
zxev z` dpynd zx`an ,ok enk .mei lka lltzdl yiy dlitzd

:mzlitza oiekl mileki mpi`y mikxc ikleda dlitzdìàéìîb ïaø©¨©§¦¥
äøNò äðîL íãà ìltúî íBéå íBé ìëa ,øîBàzlitza zekxa ¥§¨¨¦§©¥¨¨§Ÿ¤¤§¥

.dcinrdäøNò äðBîL ïéòî ,øîBà òLBäé éaøyi zekxa ©¦§ª©¥¥¥§¤¤§¥
.mei lka lltzdlåéôa Búlôz äøeâL íà ,øîBà àáé÷ò éaø- ©¦£¦¨¥¦§¨§¦¨§¦

,dlitza libxe cenl `edyäøNò äðBîL ìltúî,zekxaåàì íàå ¦§©¥§¤¤§¥§¦¨
lltzn ,da libx epi`y -.äøNò äðBîL ïéòî¥¥§¤¤§¥

òá÷ Búlôz äNBòä ,øîBà øæòéìà éaødnec ezlitzy in - ©¦¡¦¤¤¥¨¤§¦¨¤©
izn' xne`e ,ezeyrl daeg el yie reaw xac zeyrl eilry mc`l

,'df ler ilrn wext`íéðeðçz Búlôz ïéàog z`yep ezlitz oi` - ¥§¦¨©£¦
.daeg ici da `veiy it lr s` ,`ed jexa yecwd iptl

:mikxc ikleda dlitzd ipic z` zx`an dpynd,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥
äðkñ íB÷îa CìBää,dlitza eail oiekl leki epi`yìltúî ©¥¦§©¨¨¦§©¥

ìëa ,ìàøNé úéøàL úà Enò úà 'ä òLBä' ,øîBàå äøö÷ älôz§¦¨§¨¨§¥©¤©§¤§¥¦¦§¨¥§¨
øeaòä úLøtzexiarl miyxety drya s` -íäéëøö eéäémiielb ¨¨©¨¦¦§¨§¥¤

éðôìE,mdilr mgxl.'älôz òîBL 'ä äzà Ceøa §¨¤¨©¨¥©§¦¨
øBîçä ìò áëBø äéä,jxcaãøéxengdnìBëé Bðéà íàå ,ìltúéå ¨¨¥©©£¥¥§¦§©¥§¦¥¨

,ãøéì,exeng z` wifgiy in el oi`y iptnøéæçé[aaeqi-]åéðt úà ¥¥©£¦¤¨¨
,lltzie ,milyexi cvlæçäì ìBëé Bðéà íàåúà ïéeëé ,åéðt úà øé §¦¥¨§©£¦¤¨¨§©¥¤

.íéLãwä éLã÷ úéa ãâðk Baì¦§¤¤¥¨§¥©¢¨¦
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc - zekxa(iying meil)

é÷Läåda óda xkfdl dqipe -ìLå íézLeäeìòä àìå ,úBòL L §¦§¦¨§©¦§¨Ÿ¨§Ÿ¤¡
.xeaiv gily zeidln edexiard `le -

:`xnbd dywneäeìòä àì éànà,edexiard `l recn -øîàäå ©©Ÿ¤¡§¨¨©
,áø øîà äãeäé áøy xeaiv gilyïlk úBëøaä ìëa äòèblicy - ©§¨¨©©¨¨§¨©§¨ª¨
,zekxad lkn zg`BúBà ïéìòî ïéàm` j` ,eze` mixiarn `l - ¥©£¦

drhBúBà ïéìòî ,íé÷Bãvä úkøáameyn ,eze` mixiarn - §¦§©©§¦©£¦
càeä ïéî ànL ïðéLééçy mipindn `ed `ny miyyegy -dkxad ¨§¦©¤¨¦

:`xnbd zvxzn .dilr blic ok zngne ,mcbpk dpwzpìàeîL éðàL̈¦§¥
dðwz eäéàc ïèwäz` owiz envr `edy ohwd l`eny dpey - ©¨¨§¦¦§¨

.edexiard `l okle ,oin `ed `ny yeygl oi`e ,mipind zkxa
:`xnbd zl`eydéa øãä àîìc Leçéðåea xfg `ny yeygpe - §¥¦§¨£©¥

:`xnbd daiyn .oin dyrpe ohwd l`enyéøéîb ,ééaà øîà- ¨©©©¥§¦¦
c izeaxn izcnlàLéa éåä àì àáè,xnelk ,rx dyrp `l aeh - ¨¨Ÿ¨¥¦¨

.ryx dyrp `l wicv
:`xnbd dywnàìå,ryx dyrp wicv oi` ike -áéúëäågi l`wfgi) §Ÿ§¨§¦

(ck,'ìåò äNòå Bú÷ãvî ÷écö áeLáe'leki wicv s`y rnyn §©¦¦¦§¨§¨¨¨¤
:`xnbd zvxzn .ryxl jetdlàeääa xaecn my -Bøwéòî òLø ©¨¨¥¦¨

weqta rnyne ,wicv dyrpe ezryxn ay okn xg`le ,ezligzn -
,ezryxl ayy minrt yiyBøwéòî ÷écö ìáà,ezligzn - £¨©¦¥¦¨

,`hg `l mlernyàì.ryx dyrp Ÿ
:`xnbd dywnàìå,ryx dyrp `l ,ezligzn wicv ike -ïðz àäå §Ÿ§¨§©

(c"n a"t zea`),Eîöòa ïéîàz ìàjzwcv zwfg mvera ghaz l` - ©©£¦§©§§
íéðîL äìBãb äpeäëa LnL ìBãb ïäk ïðçBé éøäL ,EúBî íBé ãò©§¤£¥¨¨Ÿ¥¨¦¥¦§¨§¨§Ÿ¦

.é÷Bãö äNòð óBqáìe äðLodk opgei eze` did in `axe iia` ewlgpe ¨¨§©©£¨§¦
,lecbïðçBé àeä ,éàpé àeä ,ééaà øîào`k xen`d lecb odk opgei - ¨©©©¥©©¨¨

.l`xyi inkg lk z` bxdy jlnd i`pi `ed,ãeçì éàpé ,øîà àáø̈¨¨©©©§
,ãeçì ïðçBéå,mc` eze` df oi`eéàpédid jlnd,Bøwéòî òLø §¨¨§©©¨¨¥¦¨

ïðçBéådid lecb odk.Bøwéòî ÷écö:`iyewd z` `xnbd zx`an §¨¨©¦¥¦¨
ééaàì àçéðäryx didy ,jlnd i`pi `ed lecb odk opgeiy xaeqd ¨¦¨§©©¥

ay ,lecb odk didy dpy mipeny xg`le ,ezryxn aye dligza
minrt ,dligza ryx did m`y `xnbd uexizk epiide ,ezryxl

.ezryxl ayyàáøì àlàwicv did lecb odk opgeiy xaeqd ¤¨§¨¨
,ezligzn,àéL÷ok it lr s`e ,mlern `hg `l lecb odk opgei ixd ©§¨

:`xnbd zvxzn .iwecv dyrp seqalBøwéòî ÷écö ,àáø Cì øîà̈©¨¨¨©¦¥¦¨
déa øãä àîìc énðwicv iabl mb -`ny yeygl yi ezligzn ©¦¦§¨£©¥
.ryx dyrie ea xefgi

:`xnbd dywneäe÷qà àì éànà ,éëä éà`l recn ,jk m` - ¦¨¦©©Ÿ©§
eyyg `le ,mipind zkxa z` blicyk ohwd l`eny z` exiard

:`xnbd zvxzn .oin dyrp `nyda ìéçúàc ïèwä ìàeîL éðàL̈¦§¥©¨¨§©§¦¨
drhe ,mipind zkxa z` ligzd xaky ohwd l`enya oicd dpey -

,dzirvn`aïa òLBäé éaø àîézéàå ,áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©§¦¥¨©¦§ª©¤
eðL àì ,éåìzkxaa drehd z` miwlqny df oic exn` `l - ¥¦Ÿ¨

,mipindìáà ,da ìéçúä àlL àlàm`da ìéçúädrhe ¤¨¤Ÿ¦§¦¨£¨¦§¦¨
,dzirvn`adøîBb,dkxad z` milydl xkfiy cr el mipiznn - §¨

yeygl oi` ,ligzdy xg`y meyn ,ezlitz z` miiqi okn xg`le
.oin `edy

:`xnbd zl`ey .zetqep zelitz epwzp in cbpk zx`an `xnbdéðä̈¥
àúaLc òáL,zaya milltzny el` zekxa ray -éî ãâðk ¤©§©§¨§¤¤¦

:`xnbd daiyn .epwzpäòáL ãâðk ,ìeàL ïa àzôìç éaø øîà̈©©¦£©§¨¤¨§¤¤¦§¨
ãåc øîàL úBìB÷'d lFw' xenfna jlnd'íénä ìò(h-b hk mildz). ¤¨©¨¦©©©¦
:`xnbd zl`eyäðMä Làøc òLz éðäel` zekxa ryz - ¨¥¥©§Ÿ©¨¨

,dpyd y`xa milltznyéî ãâðk:`xnbd daiyn .epwzpéaø øîà §¤¤¦¨©©¦
ïéðâéèø÷ ïîc ÷çöé,oipbihxw enyy mewnn -úBøkæà äòLz ãâðk ¦§¨§¦©§¦§¦§¤¤¦§¨©§¨

'd my ly,dúlôúa äpç äøîàLy`xa ef dlitz dlltzde ¤¨§¨©¨¦§¦¨¨
,dpydäpçå ìçø ,äøN äã÷ôð äðMä Làøa ,øî øîàcyecwd - §¨©©§Ÿ©¨¨¦§§¨¨¨¨¥§©¨

xfbe ,dpyd y`xa dpge lgx ,dxy ly ozlitz rny `ed jexa
.cwtdl odilr

:`xnbd zl`eyàúéðòúc òaøàå íéøNò éðärax`e mixyr - ¨¥¤§¦§©§©§©£¦¨

,ziprza milltzny el` zekxaéî ãâðk:`xnbd daiyn .epwzp §¤¤¦
úBððø òaøàå íéøNò ãâðk ,Baìç éaø øîàdlitz ly zepeyl - ¨©©¦¤§§¤¤¤§¦§©§©§¨

,íéLãwä éLã÷ úéáì ïBøà ñéðëäL äòLa äîìL øîàLewace ¤¨©§ŸŸ§¨¨¤¦§¦¨§¥¨§¥©¢¨¦
.eqipkdl leki did `le dfl df miycwd iycw zia ixry

:`xnbd zl`eyeäðéøîð énð àîBé ìk ,éëä éàxn`p ,jk m` - ¦¨¦¨¨©¦¥§¦§
zvxzn .ziprza wx epwzp recne ,mei lka mb zekxa rax`e mixyr

:`xnbdeäðéøîà úîéàmxn` izn -éîçøc àîBéa ,äîìLonfa - ¥©©§¦§§ŸŸ§¨§©£¥
okl ,miycwd iycw zia ixry egztiy mingx ywal jxvedyïðà£©

eäì éøîà éîçøc àîBéa énðonfa mze` mixne` epgp` mb - ©¦§¨§©£¥¨§¦§
.zeiprza epiide ,mingx miywany

lka lltzdl yiy epzpyna ryedi iax ixac z` zx`an `xnbd
:zekxa dxyr dpeny oirn mei,øîBà òLBäé éaølka mc` lltzn ©¦§ª©¥

meiäøNò äðîL ïéòî.zekxa ¥¥§Ÿ¤¤§¥
:`xnbd zl`eyéàîdpeekd dn -.äøNò äðîL ïéòîdaiyn ©¥¥§Ÿ¤¤§¥

:`xnbd,øîà áøyelya miiqne ,zepey`x zekxa yelya gzet ©¨©
lltzn rvn`ae ,zepexg` zekxaäëøáe äëøa ìk ïéòîxeviw - ¥¥¨§¨¨§¨¨

.dkxa lk meiqa mzege ,zekxa dxyr yely ly,øîà ìàeîLe§¥¨©
xne` okn xg`le ,zepey`x zekxa yelya gzeteðéäìà 'ä eððéáä'£¦¥¡Ÿ¥

éëøc úòãì,E,'zrcd opeg' cbpk,Eúàøéì eðááì úà ìBîecbpk ¨©©§¨¤¤§¨¥§¦§¨¤
,'daeyza dvexd',eðì çìñúå,'gelql daxnd oepg' cbpkúBéäì §¦§©¨¦§

,íéìeàb,'l`xyi l`eb' cbpk,eðéáBàënî eð÷çøåileg `tex' cbpk §¦§©£¥¦©§¥
,'l`xyi enrEöøà úBàða eððMãåcbpk ,jvx` drxna epraye - §©§¥¦§©§¤

,'mipyd jxan'òaøàî eðéúBöeôðeminyd zegex,õa÷zcbpk §¥¥©§©§©¥
,'l`xyi enr igcp uawn'Ezòc ìò íéòBzäålr mixaerd - §©¦©©§§

jizeevn,eèôMé,'htyne dwcv ade` jln' cbpkíéòLøä ìòå ¦¨¥§©¨§¨¦
éðzéãé ó,E,mipind zkxa cbpk,íé÷écö eçîNéåoryn' cbpk ¨¦¨¤§¦§§©¦¦

,'miwicvl ghane,Eìëéä ïewúáe Eøéò ïéðáa,'milyexi dpea' cbpk §¦§©¦¤§¦¥¨¤
,EçéLî éLé ïáì øð úëéøòáe Ecáò ãåãì ïø÷ úçéîöáecbpk ¦§¦©¤¤§¨¦©§¤©£¦©¥§¤¦©§¦¤

,'dreyi oxw ginvn',äðòú äzà àø÷ð íøè,'dlitz rney' cbpk ¤¤¦§¨©¨©£¤
mzege,'älôz òîBL 'ä äzà Ceøazekxa yelya miiqne ¨©¨¥©§¦¨

.zepexg`
:'eppiad' zlitz iabl iia` zrc d`ian `xnbdééaà dìò èééì̈¦£¨©©¥

eððéáä élöîc ïànàlltzde lwdy in z` llwn did iia` - ©©¦§©¥£¦¥
zg` dkxaa olleke zekxad lk z` blcny iptn ,'eppiad' zlitz.

:miaeh minie zezay i`vena 'eppiad' zlitz oic z` zx`an `xnbd
íãà ìltúî dlek äðMä ìk ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîàzlitz ¨©©©§¨¨©§¥¨©¨¨¨¦§©¥¨¨

úaL éàöBnî õeç ,'eððéáä'éøvL éðtî ,íéáBè íéîé éàöBnîeC £¦¥¦¨¥©¨¦¨¥¨¦¦¦§¥¤¨¦
øîBìmdaäìcáä'epzppeg dz`' -azkxa,'úòcä ïðBç'iptne ©©§¨¨§¥©¨©

dz`' da xnel leki epi` ,'zrcd opeg' zkxa oi` 'eppiad' zlitzay
.'epzppeg

:l`eny ixac lr dywn l`eny xa daxé÷úîøa äaø dì ó ©§¦¨©¨©
døîéðå ,ìàeîLk ,dze` xn`pe -dîöò éðôa úéòéáø äëøaxg`l §¥§¥§¨§¨¨§¦¦¦§¥©§¨

:df oicl xewn d`ian `xnbd .'eppiad' zlitz mcew ,'yecw dz`'éî¦
ïðz àì(.bl oldl),miaeh minie zezay i`vena 'epzppeg dz`' iabl Ÿ§©

,dnly dlitz lltznykäëøa døîBà ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥§¨§¨¨
,dîöò éðôa úéòéáø,'zrcd opeg' zkxaa dze` llek `leéaø §¦¦¦§¥©§¨©¦

øæòéìà,øîBàdxne`äàãBäamb ok m` .'micen' zkxaa - ¡¦¤¤¥§¨¨
xnele 'epzppeg dz`' z` micwdl leki 'eppiad' zlitz lltznyk
:`xnbd zayiin .dnvr ipta ziriax dkxak 'eppiad' mcew dze`

àáé÷ò éaøk ïðéãáò éî dlek äðMä ìk eèàmilltznyk ike - ¨¨©¨¨¨¦¨§¦©§©¦£¦¨
dkxak 'epzppeg dz`' mixne`e `aiwr iaxk mibdep dnly dlitz

,dnvr ipta ziriaxãéáòð énð àzLäclltznyk eiykr mby - §©§¨©¦©£¦
mibdep `l dnly dlitz lltznyk mb ixd ,ok dyrp 'eppiad'

mixaeqd minkgk `l` ezenk(my)opeg' zkxaa dze` lelkl yiy
:zx`ane `xnbd dkiynn .'zrcdàì àîòè éàî dlek äðMä ìk̈©¨¨¨©©£¨Ÿ

àáé÷ò éaøk ïðéãáò`aiwr iaxk mibdep `ly mrhd dn - ¨§¦©§©¦£¦¨
y iptn ,dnly dlitz lltznykïe÷z àì éøñLz ,ïe÷z éøñ éðîz©§¥§¥¨§©§¥Ÿ¨

m` ,zekxa dxyr ryz `le zekxa dxyr dpeny epwiz minkg -
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קלט izni`n` cenr hk sc ± oey`x wxtzekxa

é÷ùäåóziy`xa) ikzq`e "swyie" opinbxznck ,dkeq oeyl .dze` xekfl ayg Ð

.(hiåø÷éòî òùø.ryx dyrpe xfegy minrt ,ezryxn aye Ðéàðé àåäepipyy Ð

.l`xyi inkg bxdy (`,eq b"t) oiyeciwaåø÷éòî òùø éàðéxfge ,wicv dyrpe Ð

.ezryxläá ìéçúàã.dzirvn`a drhe dxne`l ligzd Ðåðù àìxn`c `d Ð

."eze` oilrn" dcedi axúåìå÷ äòáùÐ

.(hk mildz) "mind lr 'd lew" xenfna

äðç äøîàùl`eny) "ial ulr" zyxta Ð

.(a `úåððø òáøàå íéøùòzyxta Ð

,dltz ,dpx .(g ` mikln) "dnly cenrie"

.`ki` rax`e mixyr oedlk dpgzàîåéá
éîçøãewacy ,mingx ywal jxvedy Ð

oex` qipkdl oigipn eid `le dfa df mixry

ohw crena opixn`ck ,miycwd iycw zial

.(`,h)äëøá ìë ïéòî,xvewa xne` Ð

.zg`e zg` lk lr jxaneåððéáäepi`e Ð

oiay zekxad lka "dltz rney" `l` jxan

"eppiad" .zepexg` ylyl zepey`x yly

cbpk "epaal z` len"e ,"opeg dz`" cbpk

,"epl glq" cbpk Ð "epl gelql" ,"epaiyd"

.mlek oke ,dle`b cbpk Ð "mile`b zeidl"

êöøà úåàðá`yc ze`pa" enk ,dep oeyl Ð

zkxa cbpk `ede ,(bk mildz) "ipviaxi

.mipydêúòã ìò íéòåúäålr mixaerd Ð

.jixacåèôùéoeyl .htyne dwcv cbpk Ð

ezde :xg`,ehtyi jzrc lr htyna mir

xwir oke ,jixack hetyl mcnll maiyd

.zelecb zeklda oke il d`xpééáà äìò èééì
.zg` dkxaa olleke zekxad blcny itl Ð

àáé÷ò éáøë ïðéãáò éî äðùä ìë:xnelk Ð

in zenly dxyr dpeny oilltzn ep`yk

ipta ziriax dkxa xnel `aiwr iaxk opicar

ciarp "eppiad" oilltznyk `zydc ,dnvr

?dizekïå÷ú òáùylye zepey`x yly Ð

."eppiad"e zepexg`äììëðå.dlcadl Ð

ììëîdllek `edy jxck ,"eppiad" jeza Ð

epidl` 'd eppiad" :xn`ie ."zrcd opeg"a

."jikxc zrcl legl ycw oia licand

éãåøèàì.zerhl Ðúìçúáleki dltzd Ð

.rvn`d on xzei ezrc oiekl mc`úåøåáâ
íéîùâjkitl ,`id `nlra dxkfd Ð

dxne`l lekiy dltz dpi`y ,eze` oixifgn

."dltz rney"aãéçéá.eze` oixifgn Ð

øåáöá.xeavd mr lltznd cigi Ðøëãàã
äìôú òîåù íãå÷,eze` oixifgn oi` Ð

."dltz rney"a dxne`l lekiy
íéðåðçú
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èééìilin ipd :wiqnc mixtq yie .ol `niiw ikde Ð eppiad ilvnc o`n` iia` dlr

.'eke iqei iax iab oizlikna rnynck ,ixy jxca la` ,`zna

äììëðålltzn dlek dpyd lk :(a,g) dcpc `nw wxta opixn`c `de Ð eppiada

iptn xeav gxeh iptn mixetkd mei i`venn ueg ,dxyr dpeny mc`

dpeny milltzny mixne` yie ,ziprzd

dlcad xnel jixvy iptn zenily dxyr

jixt `l i`n` :dnize ."zrcd opeg"a

,inc `lc :xnel yie Ð ?"eppiad"a dllkpe

dxyr dpeny lltzn dlek dpyd lk mzdc

zepyl ick ,llkn dllkpe zeywdl epl oi`e

dpyd lky ,`kd la` .dpyd lk ly bdpnd

zepyl il dnl :xity jixt ,"eppiad" lltzn

dllkpe "epzppeg dz`" liaya bdpnd

."eppiad"a

éðôîÐ dltz rneya dxne`l lekiy

dxf dcear) [`,`l zekxa] xn`ck

."dltz rney"a eikxv mc` l`ey :(a,g

ezia jeza dleg el yiy oebk ,eikxv `wece

oke ,dltz oirn `edc min edcy jixvy e`

migay x`ye dlcade dxkfd la` .dl`y

d`xpe ."dltz rney" oirn dpi`y ,xeq` Ð

"dltz rney 'd dz` jexa" xne`d lky

,dpebn Ð ayein mipepgz ixac miiqy xg`

xeq` jli`e o`kn :(`,gi dlibn) opixn`ck

siqedl :xnelk ,mewn ly egaya xtql

lltzdl `a m` elit`e .el` lr zekxa

,xeq` Ð zxg` mrt cer dxyr dpny

xn`c `de .zekxad lr siqenk d`xpy

meid lk mc` lltziy i`ele :(`,`k) lirl

Ð i`ce la` ,lltzd wtq `wec epiid Ð

,dkxa rvn`a elit` wqety lirl opinwe`

dne .(my) "ezny in" wxta l`enyk

`ivedl epiid Ð oda dpey xeav gilyy

Ð ygla lltzny dne ,ozaeg ici miax

wxta opinwenck ,ezltz xicqdl ick epiid

.(a,cl) dpyd y`xc `xza
`d
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izni`naקמ cenr hk sc ± oey`x wxtzekxa

íéðåðçú.dltz xg` dcinra mixne` ep`y "rxn ipeyl xevp idl`" oebk Ðíà ìáà
ìéâø åðéà.xwr `l elit` ,dxiwrk ezltz meiq `ied Ðéåùîë,"raw" oeyl epiide Ð

.izaeg ici z`vl ip` jixve lltzdl ilr `ed reaw wegìåëé åðéàù éîeal oiekl Ð

.eikxv le`yløáã äá ùãçìok lenz` ok meik Ð raw oeyl epiide ,ezywaa Ð

.xgnàðãéøèî àîìéã`le ,drh` `ny Ð

.izwqtdy mewnl xefgl rc`ììôúî åðéàù
äîç éîåãîã íòÐ "raw" oeyl epiide Ð

epi`e ,daeg ici z`vl reaw weg eilr ezltz

.oevx zre devn zry xg` xfgl citwníò
äîç éîåãîã,dngd upd mr "xvei" zltz Ð

.dngd zriwy mr dgpnd zltzeíò êåàøéé
ùîù."xvei" zltz ef Ðçøé éðôìåef Ð

.dgpnàáøòîá éèééìddyny in lr Ð

sxhz `ny ,dng inecnc cr dgpnd zltz

.onfd xare qpe` ici lr dryd elúùøô ìëá
'åëå øåáòä.xeard zyixt enk Ðåìéôà

äùàë äøáò íäéìò àìîúî äúàù äòùá
äøáåòzyixt ipipr lka rnyn ikde Ð

.dxara dxar oebk xeardíäéëøö ìë åéäé ¤§¨

.mdilr mgxl jiptl mielb Ðäòùá åìéôà
íéøáåò íäùody Ð xeard zyxt oeyle Ð

.dxiarl oiyxetíéîùá êðåöø äùòoi`y Ð

,aehl `l` mdilr jpevx oi`e ,`hg my

.jpevx lr mipezgzl xeareïúåmdl Ð

.ji`xilçåø úçðlr mgex aaxrzi `ly Ð

.mihqle zeig ici lr oebk ,zeixad iciáåèäå
äùò êéðéòáepivn ef `nbece .mdl dz` Ð

ep`hg l`xyi ipa exn`ie" :(i) mihtey xtqa

j` jipira [aehd lkk] (aehk) epl dz` dyr

.'ebe "eplivdúòåùxzei dgipb oeyl Ð

.dltznäøö÷ íúòãåmircei mpi`e Ð

.mdikxv yxtléèçú àìå çúøú àì`l Ð

.`hg icil `a dz` qrkd jezny ,qerkzàì
éåøú.oiia xkzyz `lÐêìîä.zeyx leh Ð
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àäxwr `l m` ,edin .eze` oixifgn i`ce f` Ð dltz rney [xza] (xg`) xkc`c

rney"l xfeg `l` ,mipyd zkxal `le ,y`xl xefgl jixv epi` Ð eilbx

zkxaa l`y `l m` :xn`wc ,"oicner oi`" wxt inlyexia rnyn oke ."dltz

ycg y`xa :xn` opgei iax mya oerny iax ?xfeg okidle ,eze` oixifgn Ð "mipyd"

Ð e`l m`e ,y`xl xfeg Ð eilbx xwr m`

Ð eilbx xwr m` ,inp ikd ,dcearl xfeg

rney"l xfeg Ð e`l m`e ,y`xl xfeg

xfeg epi`c `icda rnyn `nl` ."dltz

edin .eilbx xwr `l ik "dltz rney"l `l`

zexeaba ocic `xnb` bilt inlyexid

zexeab xikfd `l" :ipzw `kdc ;minyb

exne`l xn`w `le ,"eze` oixifgn Ð minyb

`l m` :xn`w inlyexiae ,"dltz rney"a

rney"a dxne` Ð "mipyd" zkxaa l`y

zexeab xikfd `l m` dzeekce ,"dltz

rney"a xikfn Ð "miznd ziigz"a minyb

Ð wgecn `idy dl`y m` dne ,"dltz

geixn `idy dxkfd ,"dltz rney"a dxne`

mzd `zi` `icdac `nl` .oky lk `l Ð

!"dltz rney"l minyb zexeaba xfegc

yyg `l eply `xnbdy zeidl xyt`e

`zi`ck ,xnege lwd meyn eyxtl

zexeab xikfd `l" :ipzwc `de .inlyexia

xikfd `ly ixii` Ð "eze` oixifgn minyb

`dc ,`zil `de ,"dltz rney"a llk

mcew xkfpa `xnin i`d iwen `pwqna

,dl`yc `kxit meyn "dltz rney"

e lhA cner did :xn`w inlyexiaely xikfd §©

.uiwd zenia :yexit ,eze` oixifgn Ð myb

eaiig `l zegexae lhA :`ipz `de ,jixte§©

`l m`c ikid ik :jixt ikde ,xikfdl minkg

dvex did m`e ,aekir epi` lhn llk xikfd

lha cnr m` ,inp ikd ,xikfn Ð xikfdl

`ln rxb `lc ,yegl oi` Ð myb ly xikfde

lwnc `edd inc `lc :ipyne .llk lh xikfd

:yexit .lwn `le ilvnc `eddl ,ilvne

lha cneryk dnec epi` :xnelk ,llwn

inl ,dllw oniq `edy Ð myb ly xikfde

epi`y ,myb `le lh `l llk xikfn epi`y

lya cner m`y :dyrnl dkld oke .llwn

m`e ,eze` oixifgnc Ð myb ly xikfde lh

.eze` oixifgn oi` Ð llk mdipyn xikfd `l

xikfde myba i`w :inlyexia xn`w xcde

,`kdn jixte .eze` oixifgn oi` Ð lh lya

Ð minyb zexeab xikfd `ly e` :`ipzde

`lc `d ,xkc`c `d :ipyne ,eze` oixifgn

jkl xhn `le lh `l xkc` `lc `d ,xkc`

`le .xhne lh ly xikfdc `d ,eze` oixifgn

oi`c Ð mdipy xikfd m` `hiytc ,`xidp

`hiyt Ð llk xikfd `l m`e ,eze` oixifgn

`d :yxtl yi i`ce `l` !eze` oixifgnc

`le lh `l llk xkc` `lc `d ,lh xkc`c

xikfd m` la` .eze` oixifgn jkitl ,xhn

.eze` oixifgn oi` Ð minybd zenia s` lh

lh dry lk mixne`y mc` ipa yi jkl

minybd zenia ok m` ,milibx mdy jezn

.eze` oixifgn oi` Ð "mybd cixen" gky m`

äòèdceara ycg y`x ly xikfd `le

:yxit zelecb zekldae Ð dcearl xfeg

dpyd y`xa opixn` `dc ,iwa `edy it lr s` dltz ly ze`e ze` lk ofgd itn wcwcl jixv ,edin .xeav gilyn drneyy iptn xfeg epi` xeava la` ,cigia `wec

yi ,`l Ð drh la` icixhe iqip`c meyn ,zecyay mrd `l` l`ilnb oax xht `l :mzd opixn`c ab lr s`e .iwad `iven jk Ð iwa epi`y z` `iveny myk :(a,cl)

`xeavc `gelyn dil rny xcd i` eze` oixifgny xac lkl oicd `ede .llk lltzd `l eli`k dil opiayg `l Ð xak lltzdy `kid la` ,llk lltzd `ly epiid :xnel

yn ezrinya `vei epi`e ,eze` oixifgn Ð dnly dkxa gky la` ,ycg y`x ly xikfdl gky `wec :wqt xi`n epiax axde .witp Ð seq cre y`xn.xeav gilàëéà
xfeg Ð eilbx xwr `l ik mb Ð libx epi` m`e ,y`xl xfeg epi` Ð eilbx xwr `le mipepgz xnel libxac ,ixn`c `ki`k wqt qtl` ax Ð 'eke ongp ax xn` ixn`c

.y`xl xfeg Ð "ipeyl xevp idl`" enk mipepgz xnel libx ik mb xwr m`e ,y`xl

ìë.cala mipepgz oeyl `l` opira `lc ,`ilrn dltz ied Ð `ynk eilr elit` ,mipepgz oeyl xnel leki m`c :l`ppg epiax yxit Ð mipepgz xnel leki epi`y
ikide
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oke .`hg icil mi`a qrkd jezny iptnéèçz àìå éåøz àì`l - Ÿ¦§¥§Ÿ¤¡¥

.`hg icil mi`a zexkyd jezny iptn ,`hgz `le oiin xkzyz
ðB÷a Cìnä ,Cøcì àöBé äzàLëeE,j`xean zeyx leh -.àöå §¤©¨¥©¤¤¦¨¥§§¨¥

:`xnbd zl`eyéàîdpeekd dn -ðB÷a Cìnä'.'àöå Edaiyn ©¦¨¥§§¨¥
:`xnbd,Cøcä úlôz Bæ ,àcñç áø øîà á÷òé éaø øîàday ¨©©¦©£Ÿ¨©©¦§¨§¦©©¤¤

.jxcl z`vl zeyx milhep
:jxcd zlitz gqep z` zx`an `xnbdáø øîà á÷òé éaø øîàå§¨©©¦©£Ÿ¨©©

éøö Cøcì àöBiä ìk ,àcñç.Cøcä úlôz ìltúäì Czl`ey ¦§¨¨©¥©¤¤¨¦§¦§©¥§¦©©¤¤
:`xnbdéàîidn -.'Cøcä úlôz'gqep `ed jk :`xnbd daiyn ©§¦©©¤¤

,dlitzdéðôlî ïBöø éäé'ì éðëéìBzL ,éäìà 'ä Eéðãéòöúå íBìL §¦¨¦§¨¤¡Ÿ©¤¦¥¦§¨§©§¦¥¦
ìì éðëîñúå íBìL,Cøca áøBàå áéBà ìk ókî éðìévúå ,íBìL §¨§¦§§¥¦§¨§©¦¥¦¦©¨¥§¥©¤¤

éðéòa íéîçøìe ãñçì ïçì éððzúå ,éãé éNòîa äëøa çìLúåE §¦§©§¨¨§©£¥¨©§¦§¥¦§¥§¤¤§©£¦§¥¤
.'älôz òîBL 'ä äzà Ceøa ,éàBø ìk éðéòáe§¥¥¨©¨©¨¥©§¦¨

:dpey gqepa jxcd zlitz lltzdl yiy xaeq iia`,ééaà øîà̈©©©¥
íìBòì§¨
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc - zekxa(iyiy meil)

àøeaö éãäa déLôð Léðéà ózLéìmr cgi envr mc` lelki - ¦©¥¦¦©§¥©£¥¦¨
.zrnyp ezlitz jk jezny iptn ,miax oeyla lltzie ,xeaivd

:`xnbd zl`eyàîéð éëéäoeyla dlitzd gqep z` xn`i ji` - ¥¦¥¨
:`xnbd daiyn .miaxéðôlî ïBöø éäé'eðëéìBzL eðéäìà 'ä E §¦¨¦§¨¤¡Ÿ¥¤¦¥

ì.'åëå 'íBìL §¨
:`xnbd zl`ey .jxcd zlitz ipic z` zx`an `xnbdélöî úîéà¥©§©¥

:`xnbd daiyn .jxcd zlitz lltzdl yi izn -,á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ
Cøca ClänL äòMî ,àcñç áø øîà.jxcl `viy dryn lgd - ¨©©¦§¨¦¨¨¤§©¥©¤¤

:`xnbd zl`eyänk ãòleki jxcd zligzn wgxn dfi` cr - ©©¨
:`xnbd daiyn .jxcd zlitz lltzdláø øîà ,á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ¨©©

.äñøt ãò ,àcñç¦§¨©©§¨
:`xnbd zl`eydì élöî éëéäå.jxcd zlitz z` lltzn ji`e - §¥¦§©¥¨
:`xnbd daiyn,øîà àcñç áø`edyk dze` lltzdl yi,ãneòî ©¦§¨¨©§¨
,øîà úLL áødze` lltzdl xyt`eléôà`edyk.Cläî ©¥¤¨©£¦§©¥

:dlitzd zxev iabl zyy axe `cqg axa dyrn d`ian `xnbdáø©
àçøBàa éìæà÷ eåä úLL áøå àcñç,jxca mikled eid -áø í÷ ¦§¨§©¥¤£¨¨§¦§§¨¨©

élöî à÷å àcñç`edyk jxcd zlitz lltzde `cqg ax cnrp - ¦§¨§¨§©¥
.ezhiyk ,cnernì úLL áø déì øîàdéònLzyy ax l`y - ¨©¥©¥¤§©¨¥

,eyny z` [xeir didy]ãéáò à÷ éàîdyer dn -øîà .àcñç áø ©¨¨¦©¦§¨¨©
élöîe éà÷ ,déì.jxcd zlitz lltzne cner -déì øîà,zyy ax ¥¨¥§©¥¨©¥

élöàå éãéãì énð ïî÷Bàjxcd zlitz lltz`e ize` mb cnrd - §©©¦§¦¦©£©¥
xn`py iptn ,dcinra'òø àøwz ìà áBè úBéäî'yiy xg`n - ¦§©¦¨¥¨

yi` `xwp didz `le ok dyr ,xgaend on devn zeyrl jzlekia
mikledd ixag ixdy ,lltzdle cenrl leki ip`e li`ed ,ok m`e .rx
lr s` ,lltzdle zkll rx `xw` `le cnern lltz` ,micner inir

.ok zeyrl xzeny it
'eppiad' zlitz ipic ex`azdy xg`l(.hk lirl)dxvw dlitz ipice

(:hk lirl):`xnbd zl`ey .mdipia milcadd z` zx`an `xnbd ,éàî©
àkéàyi lcad dfi` -ïéazlitz.äøö÷ älôúì 'eððéáä'daiyn ¦¨¥£¦¥¦§¦¨§¨¨

zlitza :`xnbdúìúe àúéén÷ úìz ééelöì éòa 'eððéáä'£¦¥¨¥§©¥§¨©©§¨§¨
àúééøúazekxa ylye zepey`x zekxa yly lltzdl jixv - ©§©§¨
,zepexg`ééelöì øcäîì éòa àì déúéáì éèî éëåribn xy`ke - §¦¨¥§¥¥Ÿ¨¥§¤§©§©¥

la` .dnly dlitz lltzdle xefgl jixv epi` ezialälôúa¦§¦¨
àúééøúa úìz àìå àúéén÷ úìz àì ééelöì éòa àì äøö÷`l - §¨¨Ÿ¨¥§©¥Ÿ§¨©©§¨§Ÿ§¨©§©§¨

zekxa yly `le zepey`x zekxa yly `l lltzdl jixv
,zepexg`ééelöì øcäîì éòa déúéáì éèî éëåribn xy`ke - §¦¨¥§¥¥¨¥§¤§©§©¥

melk lltzd `ly itl ,dnly dlitz lltzdle xefgl jixv ezial
:sqep lcad `xnbd dtiqen .dxyr dpeny zlitzn(àúëìäå)z` §¦§§¨

zlitz'eððéáä'`edyk wx lltzdl yi,ãneòîeli`eäøö÷ älôz £¦¥§¨§¦¨§¨¨
lltzdl xyt`.Cläî ïéa ãneòî ïéa¥§¨¥§©¥

lr akex iabl dxyr dpeny zlitz ote` z` zx`an `xnbd
:dpyna epipy .xengd,'åëå øBîçä ìò áëBø äéäm`e ,lltzie cxi ¨¨¥©©£

.eipt z` xifgi cxil leki epi`
éî Bì Lé íà ,älôz ïîæ òébäå øBîçä ìò áëBø äéä ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨¥©©£§¦¦©§©§¦¨¦¤¦

ähîì ãøé ,BøBîç úà æçàiLxengdnáLé ,åàì íàå ,ìltúéå ¤Ÿ©¤£¥¥§©¨§¦§©¥§¦¨¥¥
BîB÷îaxengd lrCk ïéáe Ck ïéa ,øîBà éaø .ìltúéåm` oia - ¦§§¦§©¥©¦¥¥¨¥¨

,exeng z` fg`iy in oi` m` oiae ,exeng z` fg`iy in yiáLé¥¥
BîB÷îaxengd lrL éôì ,ìltúéåxengdn cxi m`Bzòc ïéà ¦§§¦§©¥§¦¤¥©§

,åéìò úáMeéî.jxca akrzny zngn §¤¤¨¨
:df oipra dkld wqt d`ian `xnbdéaø àîézéàå ,àáø øîà̈©¨¨§¦¥¨©¦

,éaøk äëìä ,éåì ïa òLBäé`l ,exeng z` fg`iy in yi m` s`e §ª©¤¥¦£¨¨§©¦
.xengdn cxi

eipt z` xifgdl el yi xengdn zcxl leki epi`y iny ,dpyna epipy
yi oeeik dfi`l zx`and `ziixa d`ian `xnbd .milyexi cbpk

:mipey zenewna cneryk lltzdlàîeñ ,ïðaø eðz,xeir -éîe ¨©¨¨¨¦
úBçeøä úà ïéeëì ìBëé BðéàL,minydzegex ipeeika iwa epi`y ine - ¤¥¨§©¥¤¨

,l`xyi ux` cbpk eipt z` oiekl rcei `leåéáà ãâðk Baì ïéeëé§©¥¦§¤¤¨¦
øîàpL ,íéîMaLdnly zlitza(cn g '` mikln).''ä ìà eìltúäå' ¤©¨©¦¤¤¡©§¦§©§¤

zegex ipeeika iwa `edy ina oicd z` zx`ane `ziixad dkiynn
m` :minydãîBò äéädlitzaãâðk Baì úà ïéeëé ,õøàì äöeça ¨¨¥§¨¨¨¤§©¥¤¦§¤¤

øîàpL ,ìàøNé õøà(gn g my)éìà eìltúäå'äéä .'íöøà Cøc E ¤¤¦§¨¥¤¤¡©§¦§©§¥¤¤¤©§¨¨¨
øîàpL ,íéìLeøé ãâðk Baì úà ïéeëé ìàøNé õøàa ãîBò(cn g my) ¥§¤¤¦§¨¥§©¥¤¦§¤¤§¨©¦¤¤¡©

øéòä Cøc 'ä ìà eìltúäå'[milyexi cvl mipet-].'zøça øLà §¦§©§¤¤¤¨¦£¤¨©§¨
øîàpL ,Lc÷nä úéa ãâðk Baì úà ïéeëé ,íéìLeøéa ãîBò äéä̈¨¥¦¨©¦§©¥¤¦§¤¤¥©¦§¨¤¤¡©

(al e 'a minid ixac)úéáa ãîBò äéä .'äfä úéaä ìà eìltúäå'§¦§©§¤©©¦©¤¨¨¥§¥
øîàpL ,íéLãwä éLã÷ úéa ãâðk Baì úà ïéeëé ,Lc÷nämikln) ©¦§¨§©¥¤¦§¤¤¥¨§¥©¢¨¦¤¤¡©

(dl g '`íéLãwä éLã÷ úéáa ãîBò äéä .'äfä íB÷nä ìà eìltúäå'§¦§©§¤©¨©¤¨¨¥§¥¨§¥©¢¨¦
úøBtkä (úéa) ãâðk Baì úà ïéeëé.miycwd ycewayãîBò äéä §©¥¤¦§¤¤¥©©¤¨¨¥

núøBtkä úéa éøBçà,miycwd iycw zia -eléàk Bîöò äàøé £¥¥©©¤¦§¤©§§¦
cner `ed.úøBtkä éðôì¦§¥©©¤

àöîðdyçøæna ãîBò,ycwnd zial gxfnn -åéðt øéæçî ¦§¨¥©¦§¨©£¦¨¨
,áøònìcnerd ,ycwnd zia oeeikl epiideáøònazial axrnn - ©©£¨©©£¨
,ycwnd,çøænì åéðt øéæçîcnerd,ïBôvì åéðt øéæçî ,íBøca ©£¦¨¨©¦§¨©¨©£¦¨¨©¨
cnerdeìàøNé ìk eàöîð ,íBøcì åéðt øéæçî ,ïBôvamewn lka ©¨©£¦¨¨©¨¦§§¨¦§¨¥
,mdyíaì úà ïéðåeëîmzlitza.ãçà íB÷îì §©§¦¤¦¨§¨¤¨

àîézéàå ,ïéáà éaø øîàz`f xn`y mixne` yie -,àðéáà éaø ¨©©¦¨¦§¦¥¨©¦£¦¨
äàø÷ éàîxn`py .aezka df oic fnxp okid -(c c mixiyd xiy), ©§¨¨

,'úBitìúì éeða ,Cøàeö ãéåc ìcâîk'zia iabl df weqt yexcl yie §¦§©¨¦©¨¥¨§©§¦
epiid 'zeitlz' ,ycwndìz[xd-]Ba íéðBt úBit ìkLeil` mipet - ¥¤¨¦¦

.ycwnd zia cvl dlitzd zrya zeptl yiy ixd ,mzlitza
:meid xi`dy mcew jxcl `veie mikynd oic zx`an `xnbddeáà£©

ìàeîLcl`eny ly eia` -àçøBàì ÷téîì eòa eåä ék ,éåìå- ¦§¥§¥¦¦£¨§¦©§§¨
,jxcl z`vl mivex eid xy`kélöîe éîc÷î eåäminicwn eid - £§©§¦§©¦

,jxcl mi`vei jk xg`e ,meid xi`dy mcew milltzneéèî äåä éëå§¦£¨¨¥
ribn didyke -eø÷ ,òîL úàéø÷ ïîæ.dze` §©§¦©§©¨
:`xnbd zxxanïàîk:`xnbd zx`an .jk ebdpyk exaq in zrck - §©

àéðúc àpz éàä ék,`ziixaa dpyy df `pzk -íékLäickúàöì ¦©©¨§©§¨¦§¦¨¥
Cøcì,eilbxaBì ïéàéáî`veiy mcewò÷Búå øôBL,eaáìeì ©¤¤§¦¦¨§¥©¨

òðòðîe,eze`da àøB÷å äléâîmcew lltzne ,dze` `xewe - §©§¥©§¦¨§¥¨
,`veiyàøB÷ òîL úàéø÷ ïîæ òébiLëe.dze`m` okeíékLäick §¤©¦©§©§¦©§©¥¦§¦

äðéôqa Bà ïBøwa áLéì`edyk `l` mda lltzdl leki epi`y ¥¥©¨©§¦¨
,ayeiìltúî,`veiy mcewàøB÷ òîL úàéø÷ ïîæ òébiLëe.dze` ¦§©¥§¤©¦©§©§¦©§©¥

Ck ïéáe Ck ïéa ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøjxcl `vei m` oia - ©¦¦§¤¤§¨¨¥¥¨¥¨
lltzdl micwn epi` ,dpitqa e` oexwa jxcl `vei m` oiae ,eilbxa

`l` ,`veiy mcewìltúîe òîL úàéø÷ àøB÷ribiy cr oizni - ¥§¦©§©¦§©¥
,lltzi jk xg`e dp`xwi ,jxca ecera rny z`ixw onfCBîñiL éãk§¥¤¦§

äleàbrny z`ixw zekxaay,älôúì,`viy mcew lltzi m`e §¨¦§¦¨
.dlitzl dle`b jneq epi`y `vnp

:`xnbd zl`ey .mzwelgn z` zx`an `xnbdéâìôéî÷ éàîa- §©¨¦§§¦
daiyn .xfrl` oa oerny iaxe minkg ly mzwelgn ceqi edn

:`xnbdøáñ øîy ,exaq minkg -éãò ãneòî älôzóxzei ©¨©§¦¨§¨¨¦
xzei aeh eail z` oiekl leki jky iptn ,dlitzl dle`b jenqln
mcew cnerna eziaa lltzdle micwdl yiy ehwp okle ,jldnan
oexwa ayei `edyk e` ,jxca jldn `edyk lltzdl `le ,`veiy

.dlitzl dle`b jneq epi` ok zngny s` ,dpitqa e`øîeiaxe - ©
xfrl` oa oerny,øáñcCîñîjenqly -éãò älôúì äleàbó ¨©¦§¨§¨¦§¦¨¨¦

,jldn `edyk jxca lltzdl yiy hwp okle ,cnern dlitzn xzei
ayei `edyk e`.dlitzl dle`b jenqle ,dpitqa e` oexwa

:df oipra mipey mibdpn d`ian `xnbdàøèeæ øîe øîéøîeidy §¥©©§¨
,mdizenewna mipyxcàìâøc àúaLa äøNò éa éôpëî eåäeid - £§©§¦¥£¨¨§©§¨§¦§¨

ziaa mda miyxecy milbxd mcewy zezaya miyp` dxyr mitqe`
,yxcndà÷øôì é÷ôð øãäå ,elöîewxe ,dligz milltzn eide - §©©£©¨§¦§¦§¨

.mzpyn z` yexcl mikled eid okn xg`l
éMà áø,`iqgn `zna daiyi y`x didyàøeaö éãäa élöî ©©¦§©¥©£¥¦¨

áMeéî ãéçéaeyxt xeaivdy drya zecigia lltzn did - §¨¦§¨
,cg` cg` lltzdldéúéáì éúà äåä ékxg`l ezial ribdyk - ¦£¨¨¥§¥¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוד קקד



קמג izni`n` cenr l sc ± oey`x wxtzekxa

äéùôð óúùéìjk jezny ,miax oeyla `l` cigi oeyla dxvw dltz lltzi l` Ð

.zrnyp ezltzäîë ãò.lltzdl dpnf Ðäñøô ãò.dqxt jldy xg`l `l la`Ð

elit` ,dqxt crÐ lltzdl jixv `diy jlilywai dnk cr :yxtnzelecb zekldae

.ef dltz lltzdl jixv oi`Ð dqxtn zegt jxc la` ,dqxt cr `l` jlil el oi`áø
úùù.ded mipir xe`n Ðìà áåè úåéäî

òø àø÷úlltzdl leki ip`e li`ed Ð

"rx" `xw` `l ,zcner izxeag ixdy ,cnern

.xzeny it lr s`e ,jldn lltzdléèî éëå
ééåìöì øãäî éòá äéúéáì`l ixdy Ð

.dxyr dpeny zltzn melk lltzdïéàù
åéìò úáùåéî åúòãaekr eilr dywy Ð

.jxcdúåçåøä úà ïéåëìux` cvl Ð

.ea mipet lkdy lz xninl opirack ;l`xyi

úøåôëä úéá éøåçàeid dxfrd axrna Ð

iycw zia lzekn xvg dn` dxyr zg`

my cnerde ,dxfr ly iaxrn lzekl miycwd

.gxfnl zxetkd zial eipt xifgnéîã÷î ååä
.meid mcew Ðäðéôñáå ïåø÷á`ki` Ð

.`inc `zezraòîù úàéø÷ àøå÷oizni Ð

jk xg`e ,dp`xwie rny z`ixw onf ribiy cr

.lltziéãò ãîåòî äìôúóoiekl lekiy Ð

cnern lltzdl oinicwn eid jkitl .eal z`

.jldna jxca lltzdl ekxhvi `ly ,mziaa

àìâøã àúáùá.zekeqe zxvre gqt iptlyÐ

eid ,exira `xhef xne exira xnixne

zial mikled mrd eid zixgye .mipyxcd

,oixew Ð ,rny z`ixw onf ribnyke ,yxcnd

yi` milltzne mihnyp mrde ,yxec oyxcde

dxyr mdl oitq`n eid md ,jkle .ecal yi`

oixewe yxcnd zial ekliy mcew zixgy

dle`b zkinqa milltzne rny z`ixw

.iyxce `wxtl iwtp xcde ,dltzléìöîå
àøåáö éãäá.opiqxb `l Ðéùà áødid Ð

`l `ede .yxece `iqgn `zna daiyi y`x

ribnyk `l` ,yxcnd zia mcew lltzn did

onbxeznl cgi daxd ygel rny z`ixw onf

rinyn onbxezndy cerae ,eiptl cnerd

dle`b jneqe ,"rny" z` `xew `ed miaxl

dvex did `ly .ayein lltzne dltzl

.eiptn mewl xeavd z` gixhdl `ly ,z`vl

àøåáö éãäáoihnyp xeavdy drya Ð

`edy enk Ð `xeav icda :inp i` .oilltzne

ike .`vei epi`y :xnelk ,xeavd jeza ayei

oiekl cnern lltzne xfeg dizial iz` ded

.eal z`àúìéî éì àçéøèzia xg`l Ð

.lltz`y cr yxcndäåáàë øî ãéáòìå
éåìå ìàåîùãmziaa meid mcew oilltznyÐ

.zeltz izyl jxhvz `le ,cnerníåùîå
íãå÷ åìöîã ïåéë ,äìôúì äìåàâ êîñî

òîù úàéø÷.ictw `l Ðïðáøì åäì ïðéæç àì
éëä éãáòã ïðéî éùéù÷dltz enicwiy Ð

cr dltzn oiznnc oeik :jkld .rny z`ixwl

xg` dltz jenql devn ,rny z`ixw onf

itle .enewna ayein lltzn jkitl ,dle`b

jixv Ð jk lk eilr zayein ezrc oi`y

.eziaa lltzdle xefgläðùîúìôú ïéà
øéò øáçá àìà ïéôñåîä`l` depwz `l Ð
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.dixfr oa xfrl` iaxc `ail`àøîâãéçé
øéò øáçá àìùmy oi`y xira xcd cigi Ð

xn`c xfrl` iaxc `ail` `nw `pzl ,dxyr
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mewna `l` xeht cigi oi` dcedi iaxle
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.dpkq mewna
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?`wec cnernc lirl opiwqnc ,"eppiad"n `py

oi`e ,dxvw `idy "eppiad" ip`yc :xnel yie

dxyr dpenya enk jk lk jxc leha o`k

ik `kdc :xi`n epiax axd yxit cere .zekxa

:jenqa opixn`ck ,cnern ilvn dizial xcd

ick ayein cigia `xeav icda ilvn iy` ax

dizial xcd ike ,dzrya rny z`ixw zexwl

dea`k wqt l`ppg epiaxe .cnern ilvn
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rnyn ,"ikd icar `wc iyiyw opaxl opifg
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zeltz izy dil dnle Ð?zil :dpin rny ,oitqen ly zg`e zixgy ly zg` :`l`

.dixfr oa xfrl` iaxc diläéúòã ïååë àì àø÷éòî àîìéãå.zixgyc ediieexze Ð

äéìò ãéäñî÷ã àáø àøáâ ïàîliayay wcwc dti ,xacd lr cirdy opgei iax Ð

.dzid oitqend zltzåðéáø íåùî.ax Ð

åðù øåáöárnyc meyn ,oixifgn oi`c Ð

,dxkfd zvwn `ki`e ,xeaiv gilyn dil

zelecb zekldae .xefgl jixv cigia la`

`gxih meyn xeaiv gilya dl yxtn

.xcd cigi la` ,`xeavcøéëæä àìå äòè
ïéôñåîá."opeg dz`" lltzdy Ðäîë

äìôúì äìôú ïéá ääùéeilr yiy in Ð

meyn e` drhc meyn e` ,lltzdle xefgl

.efl ef oia ddyi dnk ,oitqenïðåçúúùÐ

oeyla eixac jexrl zayein ezrc `dzy

.dpgzììåçúúù,`id `ide ;ielig oeyl Ð

.ibilt `nlra `pyila `l`àìî ùãçáÐ

ycg y`x oiyer Ð `ln xary ycgdyk

,xgnl dxne`l leki jkld ,mini ipy

on xzei xenb ycg y`x xgn ly ziaxrc

.oey`xdøîà÷ àîòè éãëîoi`y Ð

.dlila ycgd z` oiycwn

øçùä úìôú êìò ïøãä

äðùîùàø ãáåë.drpkd Ðäòù ïéäåù
úçà.lltzdl e`ay mewna Ð

àøîâêúàøéá êùã÷ ìëéä ìà äåçúùàÐ

.d`xi jeznäéùôð ïééöîenvr hywn Ð

.eicbaaäàøéá 'ä úà åãáò`idy ,dltz Ð

.d`xia dze` eyr ,dcear mewna eplìëá
øúåî äéäé áöòenvr z` d`xn mc`yk Ð

.xky el didi Ð avràáåè çãá à÷ äåäãÐ

.ler wxetk d`xpe ,i`cn xzeiàðçðî ïéìéôú
ipew zlynny zecr mde Ð.ilr ezxyne
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.opaxk dkldc opirny`l ,iqxbc icenr ipia opaxk cigia milltznàéðúäådrh

opixn` `dc .dil opiqxb `l Ð eze` oixifgn oi` ziaxra ycg y`x ly xikfd `le

oi` Ð ycg y`x ly xikfd `le drh jenqa

:inp i` .'ek oiycwn oi`y itl ,eze` oixifgn

.dil hwp `pixg` ab` Ð `zi` i`

äîëmc` :oebk ± dltzl dltz oia ddyi

oia oke ,zipy lltzdl dvexe drhy

.oitqend zltzl zixgy zltzéãë
inlyexia yxtne Ð eilr ezrc llegzzy

.zen` rax` jliyk epiidcéôìoi`y

yixa lirl yxit Ð 'ek ycgd z` oiycwn

meyn dil wetize oiywny dn :(`,ek) oiwxt

devn zeyrl `wec epiidc meyn !zeyx

dlila `wec :miyxtn yie .zxaer zxg`

oi`y itl Ð eze` oixifgn oi` dpey`x

dipy dlila la` ,dlila ycgd oiycwn

.eiptly mein ycewn xaky Ð eze` oixifgn

.wlgl d`xp `le

àøáúñîÐ `ln ycga axc `zlin

eiptly eze` didy :xnelk

xgn ly ziaxra dxne`l leki f`c ,`ln

:wgvi epiax axd xne` dide .xwir `edy

"eze` oixifgn oi`" minkg exn`y xac lkl

`l Ð miqpd lre ziaxra `aie dlri oebk Ð

dkxaa gzte eilbx xwr m` `irain

elit` `l` ,eze` oixifgn oi`c Ð dixg`ly

da epwzy dkxa dze` miiqy `l` xwr `l

`xidp `le .eze` oixifgn oi` Ð dxne`l

oefnd zkxaa opifg `dc ,opgl` epiaxl

oze` mbe ,oixifgn minkg exn`y oze`c
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dnec oi` ik ixnbl eze` oixifgn oi` ok lr

di`x epnn `iadl oi`e .jk lk wqtd my
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,cere .dwqtd enk ied Ð xefgl el oi`y
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc - zekxa(iyiy meil)

àòcøäða,`rcxdpa zecigia sqen izlltzdy il rxi` `l inin ± ¦§©§§¨
,ipxht xeaiv gilyde ,[xir xag-] xeaiv my yiy meynøáì§©

àìå ïðaø eãéøhàå ,àúîì àkìîc àñeîìet àúàc àîBé àeääî¥©¨©£¨§¨§©§¨§¨¨§¦§¦©¨¨§Ÿ
elöok zngne ,xirl jlnd ly eizelig e`ay mei eze`n ueg ± ©

,sqen elltzd `le minkgd ecxhedéì élöå[izlltzde±],ãéçéa §©¥¦§¨¦
éàåäå[iziide-],øéò øáça àlL ãéçé.envra lltzdl aiigy ©£©¨¦¤Ÿ§¤¤¦

iax mya dcedi iaxk dkldy xaqy gken ,jk bdp l`enyy dnne
.sqen lltzdl aiig xir xaga `ly cigiy ,dixfr oa xfrl`

:dcedi iaxk dkld oi`y i`pi iax zrcàðéðç éaø áéúédpeknd ¨¦©¦£¦¨
'àø÷',`xwn lra ±éaøk äëìä ,øîà÷å áéúéå ,éàpé éaøc dén÷ ¨¨©¥§©¦©©§¨¦§¨¨©£¨¨§©¦

,äéøæò ïa øæòìà éaø íeMî øîàL äãeäé`ykyxeaiv oi §¨¤¨©¦©¦¤§¨¨¤£©§¨
.lltzdl aiig cigid ,sqen milltznydéì øîàiaxl i`pi iax ¨©¥

,`pipgéàø÷ àø÷ ÷etàøáì Cdz`y ji`xwn z` `xwze `v ± §¨§¨¥§¨¨
,zepekp opi`y zekld yxcnd ziaa xn`z l`e ,uega ,zexwl libx

`id zn`dy meynéaø íeMî øîàL äãeäé éaøk äëìä ïéàc§¥£¨¨§©¦§¨¤¨©¦©¦
.äéøæò ïa øæòìà¤§¨¨¤£©§¨

m`d di`x oi` oiicr ,dcedi iax ixack dkld oi`y i`pi iax ixacn
minkgk e` ,dixfr oa xfrl` iax zrca `nw `pzk dkldy xaq
cigid xir xaga mby minkgk xaqy dgiken `xnbd dzr .dpyna

:sqen lltznøãäå élöc ,éàpé éaø úà éúéàø éðà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨£¦¨¦¦¤©¦©©§©¥©£©
élöeid eizelitze ,aey lltzde xfg okn xg`le lltzdy ± ©¥

i`pi iaxy gkene ,sqene zixgy zelitz dl` eidy i`ceae .zecigia
.dpyna minkg zrcke ,zecigia sqen lltzdl xyt`y xaq

:dgkedd z` zegcl dqpn `xnbd,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨
àîìéãå,miinrt lltzdy mrhde ,zixgy ly eid zelitzd izy §¦§¨
c meyndézòc ïåek óBqáìe dézòc ïåek àì àøwéòîmrtay ± ¥¦¨¨Ÿ¦¥©§¥§©¦¥©§¥

xefgl jxved jkle ,zea` zkxaa ezrc oeik `l ,lltzdy dpey`xd
.minkgk xaq i`pi iaxy dfn gikedl oi` ok m`e .lltzdle

:dgkedd z` zniiwne zxfeg `xnbddéì øîàiaxl `xif iax ¨©¥
,dinxidéìò ãéäñî÷c àaø àøáb ïàî éæçaeygd mc`d in d`x ± £¦©©§¨©¨§¨©§¦£¥

xaca ahid wcwc i`ceae ,opgei iax `ed `ld ,df dyrn lr cirny
minkgk xaq i`pi iaxy gkene ,sqen dzid dipyd dlitzdy

.zecigia sqen lltzdl xyt`y
:`xnbd zxtqn .minkgk exaqy mi`xen` cer d`ian `xnbdéaø©¦

àéøáèa àúLéðë éa øñéìz eäì eåäc áb ìò óà ,éqà éaøå énà©¦§©¦©¦©©©©£§§¥©¥§¦¨¨¦§¤§¨
dixah xira zeiqpk iza xyr dyly mdl didy it lr s` ±

,xeaiva mda elltzdyeåäc àëéä éãenò éðéa àlà elöî eåä àìŸ£§©¤¨¥¥©¥¥¨©£
éñøbzia icenr oia zecigia elltzd `l` ,mda milltzn eid `l ± ¨§¦

.my elltzd sqen zlitz z` s`e ,dxez micnel eidy okid yxcnd
minkg zrcke sqen lltzn cigid ,xeaiv yiy mewna s`y gkene

.epzpyna
:dkldd z` drixkn `xnbdíeMî éîécáà øa ÷çöé áø ,øîzéà¦§©©¦§¨©©§¦¦¦

eðéaø[ax-]ïa øæòìà éaø íeMî øîàL äãeäé éaøk äëìä ,øîà ©¥¨©£¨¨§©¦§¨¤¨©¦©¦¤§¨¨¤
äéøæò.sqen lltzdl leki epi` xir xaga cigiy £©§¨

:lltzde xfge lltzdy `xen`a dyrn cer d`ian `xnbdéaø©¦
,àaà øa àéiç,cg` yceg y`xaélö øãäå élöxg`le lltzd - ¦¨©©¨©¥©£©©¥

.aey lltzde xfg okn
:ok dyr recn zxxan `xnbdàøéæ éaø déì øîàxa `iig iaxl ¨©¥©¦¥¨

,`a`éëä øî ãéáò àîòè éàî,jk ziyry mrhd dn ±àîéìéà ©©£¨£¦©¨¦¦¥¨
dézòc øî ïåek àìc íeMîdpey`xd dlitzay `id daiqd m` - ¦§Ÿ¦¥©©§¥
,ahid jzrc z` zpeeik `líãà ãBîé íìBòì ,øæòìà éaø øîàäå§¨¨©©¦¤§¨¨§¨¨¨¨

Bîöò úàlltzdl `ayk mrt lkaíà`edBaì úà ïéeëì ìBëé ¤©§¦¨§©¥¤¦
y ,lekiy xeaq `ed m` wxe ,`l e` dlitzaìà ,åàì íàå ,ìltúé¦§©¥§¦¨©

.ìltúélltzdl lkezy zxriy i`cea ,lltzdl zcnry oeike ¦§©¥
`l dpey`xd mrtay zngn zxfgy xnel oi` ok m`e ,dpeeka

.zpeeik
àlà,`id daiqd ile`àçøé Léøc øî økãà àìcmrtay ¤¨§Ÿ©§©©§¥©§¨

dlri' xnel zgky] yceg y`x z` jzlitza zxkfd `l dpey`xd
,['`aieàéðúäåe yceg y`xa lltzdy in iabløékæä àìå äòè §¨©§¨¨¨§Ÿ¦§¦

` ezlitzadxkfdd zLãBç Làø ìLdf did m` ,['`aie dlri'] ¤Ÿ¤
azlitzBúBà ïéøéæçî ïéà ,úéáøò,lltzdle xefgl jixv oi` ± ¦©§¦¥©£¦¦

døîBàì ìBëiL éðtî,'`aie dlri' dtqedd z` -.úéøçLam`e ¦§¥¤¨§§¨§©£¦
`aie dlri xikfdl gkyazlitzéðtî ,BúBà ïéøéæçî ïéà ,úéøçL ¦©£¦¥©£¦¦¦§¥
ïéôñeîa døîBàì ìBëiLzlitza yceg y`x z` xikfdl cizry ± ¤¨§§¨§¨¦

gky m`e .sqen,ïéôñeîaly gqepd z` xnel mewnay xnelk §¨¦
mb ,'eke 'opeg dz`' xn` sqenìBëiL éðtî ,BúBà ïéøéæçî ïéà¥©£¦¦¦§¥¤¨

.äçðîa ,døîBàìlr zxfgy mrhdy xnel xyt` i` ok m`e §§¨§¦§¨
ixdy ,zixgya `aie dlri xnel zgkyy meyn `ed jzlitz

.xefgl jixv oi`y `ziixaa x`azd
:ezlitz lr xfg recn xiaqn `a` xa `iig iaxdéì øîà`iig iax ¨©¥

,`xif iaxl `a` xadìò øîzéà åàì,efd `ziixad lr ±éaø øîà ¨¦§©£¨¨©©¦
eðL øeaöa ,ïðçBéoeiky ,xeaiva lltznyk wx `ed df oicy ± ¨¨§¦¨

,ezaeg ici jka `vei ,dlitzd lr xfeg xeaivd gilyd z` rneyy
aey izlltzdy daiqd efe .xefgl jixv zecigia lltznyk la`
dpey`xd mrtae ,zecigia dzid izlitzy meyn ,zixgy zlitz

.'`aie dlri' xnel izgky
oizndl yi dnk ,lltzdle xefgl jxvedy in oiprl zxxan `xnbd

:zelitzd oiaälôz ïéa ääLé änkzg`älôúìd`ian .dipy ©¨¦§¤¥§¦¨¦§¦¨
xaca ewlgpy `xnbddf,øîà ãç ,àcñç áøå àðeä áøoizniy ©¨§©¦§¨©¨©

cråéìò Bzòc ïðBçúzL éãkopgzdl lkeie zayein ezrc `dzy - §¥¤¦§¥©§¨¨
,dipyd ezlitza 'd iptl,øîà ãçåcr oizniyììBçúzL éãk §©¨©§¥¤¦§¥

åéìò Bzòc.dipyd ezlitza 'd ipt zelgl lkeie ezrc ayiizzy ± ©§¨¨
:dhiy lkl cenil d`ian `xnbdøîàc ïàî`ed xeriydyéãk ©§¨©§¥

,åéìò Bzòc ïðBçúzLn z`f cnláéúëc(bk b mixac)xtiq dynyky ¤¦§¥©§¨¨¦§¦
xn` ,l`xyi ux`l qpkdl dkfiy eizelitz lr l`xyi mrl

''ä ìà ïpçúàå'.dpigz oeyl `edyøîàc ïàîe`ed xeriydyéãk ¨¤§©©¤©§¨©§¥
,åéìò Bzòc ììBçúzLn z`f cnláéúëc(`i al zeny)zlitz oiprl ¤¦§¥©§¨¨¦§¦
,lbrd `hg xg`l dyn'äLî ìçéå'.ielig oeyl `edy ©§©Ÿ¤

:yceg y`x ly ziaxra drhy in oic,áø øîà ïðò áø øîàin ¨©©¨¨¨©©
e yceg y`xa lltzdyøékæä àìå äòèdtqedd z`Làø ìL ¨¨§Ÿ¦§¦¤Ÿ

LãBçzlitza ['`aie dlri']BúBà ïéøéæçî ïéà ,úéáøòjixv epi` ± ¤©§¦¥©£¦¦
,zipy lltzdle xefglàlà Lãçä úà ïéLc÷î ïéc úéa ïéàL éôì§¦¤¥¥¦§©§¦¤©Ÿ¤¤¨

íBiaeid `l ,di`xd it lr ycegd z` eyciw oic ziay onfay ± ©
`l m` citwdl oi` mb okl ,oky oeike ,meia wx `l` dlila miycwn

.yceg y`x z` ea xikfd
:ax ly epic bdep izn zxxan `xnbdàøazñî ,øîénà øîà̈©©¥©¦§©§¨

áøc àúléîwx xn`p ax ly epicy xazqn ±àìî Lãça± ¦§¨§©§Ÿ¤¨¥
yi zrke ,mei miyly ea eidy epiidc ,`ln did xary ycegdyk
oey`xd meie xary ycegd ly miylyd mei] yceg y`x mini ipy
epi` oey`xd meid ly ziaxra gky m` jkly ,[qpkpy ycegd ly

.xwird `edy xgn ly ziaxra xikfi ixdy ,xfegøñç Lãça ìáà£¨§Ÿ¤¨¥
,mei dryze mixyr wx ea eidy epiidc ,xqg did xary ycegdy -
ycegd ly oey`xd meid] yceg y`x `edy cg` mei wx yi zrke

,ziaxra xikfdl gky m` ,[qpkpy,BúBà ïéøéæçîxefgi `l m`y ©£¦¦
.df yceg y`x ly ziaxra `aie dlri xikfi `l llky `vnp

øîà÷ àîòè áø éãkî ,øîénàì éMà áø déì øîàxn` ax ixd ± ¨©¥©©¦§©¥©¦§¦©©£¨¨¨©
enrh itle ,[dlila ycegd z` miycwn oi`y meyn] epicl mrhäî©

,àìî él äîe øñç élonf epi` dlildy ,mdipya jiiy mrhd ixdy ¦¨¥©¦¨¥
gkyy iny jk lk aeyg epi` `linne ,ycegd z` ea ycwl ie`xd

:`xnbd dwiqn .xefgl jxhvi eaàðL àì àlà` ±oiae ,dpey oicd oi ¤¨Ÿ§¨
epi` ziaxra `aie dlri gky m` ,xqg ycega oiae `ln ycega

.xfeg

øçùä úìôú êìò ïøãä
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc - zekxa(ycew zay meil)

àø÷Bîc àñk éúééà,dxwi zikekf qek `iad -úa[ieeya-]òaøà ©§¥¨¨§§¨©©§©
eäéén÷ øáúe ,éæeæ äàî,mdiptl dze` xaye -eáévòàåici lre - §¨¥§©©©§§¦©¦

.eavrzp df
:sqep dyrnà÷ eåäc ïðaøì eäðæç ,déøáì àìelä ãáò éMà áø©©¦£©¦¨¦§¥£©§§©¨¨©£¨

àzøeéç àúéâeæc àñk éúééà ,àáeè éçãazikekf ly qek `iad - ¨§¦¨©§¥¨¨§¦¨¦©§¨
xzeia dxwi `idy dpal,.eáévòàå ,eäéén÷ øáúe§©©©§§¦©¦

:sqep dyrnïðaø déì eøîà[minkgd-]àìeläa ,éèeæ àðeðîä áøì ¨§¥©¨¨§©©§¨¥§¦¨
àðéáøc déøa øîc,`piax ly epa xn i`eyip zgnya -ïì éøLéì §©§¥§©¦¨¦§¥¨

øî,dxiy eppec` epl xiyi -eäì øîà,ihef `pepnd axïì éåå ©¨©§©¨
ïðúéîc ïì éåå ïðúéîcep`y epl ie` ,zenl micizr ep`y epl ie` - §¦§©©¨§¦§©

.zenl micizrdéì éøîà,minkgdCøúa éðòp äî ïðàepilr dn - ¨§¦¥£©©©£¥©§¨
.ef dxiya jixg` zeprleäì øîà,ixg` eprz ,ihef `pepnd axéä ¨©§¥

ïìò eðbîc äåöî éäå äøBzokide ,da epwqry dxezd okid - ¨§¥¦§¨§©§£¨
epl ie` ,xnelk .mpdib ly dpicn epilr epibiy ,epniiwy zeevnd
ly dpicn epilr epibiy zeevne dxez epl oi`e ,zenl micizr ep`y

.mpdib
:dgnyd ieaix xeqi`a oecl dkiynn `xnbdíeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦

øeñà ,éçBé ïa ïBòîL éaøelàlîiL íãàìa÷BçNz`åétíìBòa ©¦¦§¤©¨¨¨¨¤§©¥§¦¨¨
øîàpL ,äfä(a ekw mildz),ìe eðét ÷BçN àìné æà''äpø eððBL,'ebe ©¤¤¤¡©¨¦¨¥§¦§¥¦¨

e .wegy epit z` ze`lnl epl xzen `di 'f`' wx ,xnelkéúîéà`ed ¥¨©
,aezkd eil` oiekzpy onfdúBNòì 'ä ìécâä íéBbá eøîài'L ïîæa¦§©¤Ÿ§©¦¦§¦©£

,'älà íòepnr zeyrl 'd daxi f`y ,dcizrd dle`bd onfa ,xnelk ¦¥¤
.ze`ltpe miqp

:`xnbd zxtqnLé÷ì Léø ìò åéìò eøîà,opgei iax ly ecinlz ¨§¨¨©¥¨¦
dòîL ékî ,äfä íìBòa åét ÷BçN àlî àì åéîinLdryn - ¤¦¨¨Ÿ¦¥§¦¨¨©¤¦¦©§¨

,df xac rnyydéaø ïðçBé éaøî.[eax-] ¥©¦¨¨©¥
dkezn cenrl dpekpd dpkdd zxev oipra `ziixa d`ian `xnbd

:lltzdlïðaø eðz,`ziixaaìltúäì ïéãîBò ïéàdpeny zlitz ¨©¨¨¥§¦§¦§©¥
,dxyrCBzî àìa oeirCBzî àìå ,ïéca oeiràlà ,äëìä øác Ÿ¦¦§Ÿ¦§©£¨¨¤¨

ä÷eñt äëìä CBzîxdxdi `ly ick ,oeir dkixv dpi`y dxexae ¦£¨¨§¨
.cnly dna dlitzd zrya

,øîà àáø,`id dweqt dkld ly zxg` `nbecáøc àä ék ¨¨¨©¦¨§©
àéòLBä áø øîàc ,àéòLBä,xyrn aeig iablìò íãà íéøòî ©§¨§¨©©©§¨©£¦¨¨©

Búàeázmr dnxra bedpl mc`l xzen -,xyrn aeig oiprl ez`eaz §¨
dñéðëîeoiicr `idyk dzk`ln xnb mcew ezialdlL õBna ©§¦¨©¤¨

,[dztilwa-]úìëBà Bzîäa àäzL éãkdpnnäøeèôed`eazd §¥¤§¥§¤§¤¤§¨
.øNònä ïîm` `l` ,d`eazl xyrn aeig oi`y meyn epiide ¦©©£¥

dpi` okl mcew dqipkd m` la` ,dk`ln xnb xg`l ezial dqipkd
oeik ,zaiigzn dpi` ziaa dzk`ln xnbe xfg m` s`e .zaiigzn
jeza `id d`eazdy dn `le ,xyrna zaiign zial dqpkdd wxy
lek`l dndad zxzen ,xyrna d`eazd daiigzd `ly oeike .ziad
dzlik` mlerly oeik ,xyrn mcew raw zlik` s` ef d`eazn
d`eazdn lek`l xzen epi` mc` eli`e ,irx` zlik`k zaygp

.raw zlik` `l la` ,irx` zlik` `l`
àîéà úéòaàådkld' ly ztqep `nbec `iadl lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

,'dweqt,àøéòæ éaø øîà àðeä áø øîàc ,àðeä áøc àä ékiabl ¦¨§©¨§¨©©¨¨©©¦§¦¨
,miycwa dlirn xeqi`íéLã÷ úîäáa íc æéwnä,dzhigy iptl ©©¦¨§¤¡©¨¨¦

df mcBa ïéìòBîe ,äàðäa øeñàaiige lrn epnn dpdpe xar m` - ¨©£¨¨£¦
.dlirn oaxwa

xy` mivexize zeiyew odilr oi`y ,zeweqt zekld od el` lke
.dlitzd zrya oda xdxdl el mexbl zeleki

,dlitzl cenrl yi cvik `ziixade dpynd oia lcad ep`vny itl
:dfa mi`xen`d ly mbdpn z` `xnbd d`ianïðaø,minkgd aex - ©¨¨

ïéúéðúîk éãáòjezn `l` milltzn eid `ly ,dpynd enk ebdp - ¨§¦§©§¦¦
eli`e ,y`x caek,àúééøák ãéáò éMà áøxac jezn lltzn dide ©©¦¨¦§¨©§¨

.dweqt dkld
:df oiprn ztqep `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaaïéà ¨©¨¨¥

ìltúäì ïéãîBò,dxyr dpeny zlitzàìå ,úeáöò CBzî àì §¦§¦§©¥Ÿ¦©§§Ÿ

äçéN CBzî àìå ,÷BçN CBzî àìå ,úeìöò CBzî,zepvil lyàìå ¦©§§Ÿ¦§§Ÿ¦¦¨§Ÿ
Làø úel÷ CBzî,zegigf -CBzî àlà ,íéìèa íéøác CBzî àìå ¦©Ÿ§Ÿ¦§¨¦§¥¦¤¨¦
,äåöî ìL äçîNmi`iapay e` ,dxezay minegpze gay ixac oebk ¦§¨¤¦§¨

.miaezke
:`ziixad dtiqeneøèté àì ïëå[cxti-]CBzî àì ,Bøáçî íãà §¥Ÿ¦¨¥¨¨¥£¥Ÿ¦

äçéN,zepvil lyàìå ,Làø úel÷ CBzî àìå ,÷BçN CBzî àìå ¦¨§Ÿ¦§§Ÿ¦©Ÿ§Ÿ
äëìä øác CBzî àlà ,íéìèa íéøác CBzî,ixac jezn ,xnelk ¦§¨¦§¥¦¤¨¦§©£¨¨

.dxezL ,íéðBLàøä íéàéáða eðéöî ïkLxrv ixac e`apzdy jezn ¤¥¨¦¦§¦¦¨¦¦¤
,zegkezeeîéiqz`.íéîeçðúå çáL éøáãa íäéøác,ok enke ¦§¦§¥¤§¦§¥¤©§©§¦

milha mixac jezn xhtdl el oi` ,exiagn cxtidl mc` `a xy`k
.mignynd dxez ixac jezn `l` ,ytpl xrv minxeby dnecke
:exiagn cxtidl mc`l yi ji` ztqep `ziixa d`ian `xnbdïëå§¥

àðz[dpy-]déøa øa éøî[epa oa-]øa äéîøé áøc déøa àðeä áøc ¨¨¨¦©§¥§©¨§¥§©¦§§¨©
Ck CBznL ,äëìä øác CBzî àlà ,Bøéáçî íãà øèté ìà ,àaà©¨©¦¨¥¨¨¦£¥¤¨¦§©£¨¨¤¦¨

`ed.eäøëBæ§¥
:df oiprn dyrn d`ian `xnbdàä ék,df dyrn enk -àðäk áøc ¦¨§©©£¨

éMà øa éîéL áøì dééåìàiy` xa iniy ax z` deil `pdk ax - ©§§¥§©¦¦©©¦
,jxcaî`xwpy mewndàøäð íet,[xdpd it-]ìáác àúéðö éa ãò ¥©£¨©¥¦§¨¨§¨¤

,daxd milwc ea milcby laaa mewn -íúäì àèî ékribdyk - ¦§¨§¨¨
,myldéì øîà,iy` xa iniy axl `pdk axøî,ipec` -éàcå ¨©¥©©©

éLðéà éøîàc,xnel miyp` milibxy dn xacd zn` m`d -éðä §¨§¦¦§¥¨¥
ìáác àúéðö,laa ly milwc mze` -ãòå ïBLàøä íãàî eäðúéà ¦§¨¨§¨¤¦©§¥¨¨¨¦§©

àzLä.eiykr cre oey`xd mc` ly epnfn miniiw -déì øîàax ©§¨¨©¥
,iy` xa iniyàðéðç éaøa éñBé éaøc àúléî ïzøkãàipzxkfd - ©§©§¨¦§¨§©¦¥§©¦£¦¨

,`pipg iaxa iqei iax xn`y xacéàî ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàc§¨©©¦¥§©¦£¦¨©
áéúëcaezky dna xe`iad edn -(e a dinxi)'d dI` Exn` `le' ¦§¦§Ÿ¨§©¥

daxr ux`A xAcOA Epz` KilFOd mixvn ux`n Epz` dlrOd©©£¤Ÿ¨¥¤¤¦§¨¦©¦Ÿ¨©¦§¨§¤¤£¨¨
zenlve dIv ux`A dgEWeáLé àìå Léà da øáò àì øLà õøàa §¨§¤¤¦¨§©§¨¤§¤¤£¤Ÿ¨©¨¦§Ÿ¨©

øçàî éëå ,'íL íãàxn`pyøáò àìcok m` ,yi` daCàéäxyt` ¨¨¨§¦¥©©§Ÿ¨©¥¨
yáLéda,'my mc` ayi `le' mb siqedl aezkd jxvedy ,mc` ¨©

àlàaezkd `aïBLàøä íãà äéìò øæbL õøà ìk ,Eì øîBì ¤¨©§¨¤¤¤¨©¨¤¨¨¨¨¦
didzyïBLàøä íãà äéìò øæb àlL õøà ìëå ,äáMéúð ,áeMéì§¦¦§©§¨§¨¤¤¤Ÿ¨©¨¤¨¨¨¨¦
didzy.äáMéúð àì ,áeMéìmc` ayi `le' aezkd zpeek `id efe §¦Ÿ¦§©§¨

miyp`d mixne`y `ed dfe .aeyil dilr xfb `ly ,xnelk ,'my
oey`xd mc`y ,xnelk ,oey`xd mc` onfn md laaay milwcdy
iniy ax cxtp `ly mi`exe .milwc aeyi ea `diy df mewn lr xfb

.dxez xac jezn `l` `pdk axn iy` xa
:jxca ieeil oiprn sqep dyrn d`ian `xnbddééåìà éëcøî áø©¨§§©©§§¥

[deil-]éMà øa éîéL áøì,jxcaîenyy mewnéa ãòå ,àiðBøâä §©¦¦©©¦¥©§¦¨§©¥
éôéë.[mixybd mewn-]dì éøîàåeze` deily ,mixne` yie -ãò ¦¥§¨§¦¨©

enyy mewn.àøBã éa¥¨
:dlitza dpeekd aeig oiprn ztqep `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

`ziixaa(e"d b"t `ztqez),éøö ìltúnäíéîMì Baì úà ïéeëiL C ©¦§©¥¨¦¤§©¥¤¦©¨©¦
.zelind yexit oiekiy ,xnelk ,dlitzd zrya,øîBà ìeàL àaà©¨¨¥

ep`vn,øácì ïîéñxn`py(fi i mildz)ðæà áéL÷z íaì ïéëz'.'E ¦¨©¨¨¨¦¦¨©§¦¨§¤
d"awd aiywi f` ,mzlitza epeekie mail epiki m`y ,xnelk

dlitzl.
àéðz,`ziixaa,àáé÷ò éaø ìL Bâäðî äéä Ck ,äãeäé éaø øîà ©§¨¨©©¦§¨¨¨¨¦§¨¤©¦£¦¨

,äìBòå øv÷î äéä øeavä íò ìltúî äéäLkjix`n `le §¤¨¨¦§©¥¦©¦¨¨§©¥§¤
,milind zxin`ae mipepgzaçøBè éðtîd,øeaögilyd jxc ixdy ¦§¥©¦

.xeaivay lecbl oizndl xeaiv,Bîöò ïéáì Bðéa ìltúî äéäLëe§¤¨¨¦§©¥¥§¥©§
didBçépî íãà`edyk ,zqpkd zian `vei -Bæ úéåæazia ly ¨¨©¦§¨¦

,zqpkdedid xfeg didyk.úøçà úéåæa BàöBî:`ziixad zl`ey §§¨¦©¤¤
änì Ck ìëå`ven zqpkd zial xfegy mc`d did dn iptn ike - §¨©¨¨

:`ziixad daiyn .egipdy ziefdn zxg` ziefa `aiwr iax z`éðtî¦§¥
úBéåçzLäå úBòéøkrexkl daxn didy oeike ,dyer didy §¦§¦§©£¨

xg`l cnrp didy mrt lk ,miilbxe miici heyita zeegzydle
.okl mcew cnry mewndn envr z` wigxny `vnp diegzydd
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קמז izni`n` cenr `l sc ± oey`x wxtzekxa

àø÷åîã àñë.dpal zikekf ly qek Ðøî ïì éøùéì.dxiy Ðäåöî éäå äøåú éä
ïìò åðâîãdpicn epilr epibiy ,oiniiwn ep`y zevnd okide epwqry dxezd okid Ð

.mpdib lyä÷åñô äëìä.ezltza da xdxdn `di `ly ,oeir dkixv dpi`y Ð

íéé÷ð äòáù äéìò úáùåédray dkixvd `l dxezde .zwqety mei eze`n cal Ð

dxdh m`e" :xn`py ,dafl `l` miiwp

mini dyly d`exd `l` daf oi`e ,"daefn

.dcpl dcp oiay mei xyr cg` jeza oitevx

äñéðëîå.ziaa Ðäìù õåîámcew Ð

on xyrna aiigzn oi`y ,dze` dxfiy

gxnpyne ziad ipt zii`xa `l` dxezd

.ixkaziad ipt zii`x oi` gexin iptl la`

Ð "obc" aizk xyrne dnexz iabc ,ezraew

.gexind `ede ,(gi mixac) "jpbc ziy`x"

`l gexin mcew zial dqipknyk jkitl

`ed opaxe ,dxezd on xyrnl drawed

xnbp `ly xaca raw zlik` exq`c

.exq` `l i`xr zlik` la` ,ezk`ln

d`t zkqna opzc ,`ed i`xr dnda lk`ne

sere dig dndal lik`n :(e dpyn ` wxt)

:jkld .gxniy cr,dxehte zlke` eznda

.raw zlik`a xeq` edi` la`äàðäá øåñà
åá ïéìòåîåoi` :ol `niiwc ab lr s`e Ð

zkqna i`xwn dl opitlie ,minca oilren

ilin ipd ,(`,fiw) oileg zhigyae (a,hp) `nei

eizzp" xninl `ki`c ,dxfra ehgypyk Ð

xtkl Ð (fi `xwie) "xtkl gafnd lr mkl

Ð dfwd mca la` .dlirnl `le jl eizzp

oaxw `ian Ð dpdp m` :xnelk .oilren

oi`y zeweqt zekld oiied jpde .dlirn

xdxdl jixv `diy mivexize zeiyew odilr

.odaïéúéðúîë.y`x caek jezn Ð

àúééøáë.dweqt dkld jezn ÐäçéùÐ

.zepvilùàø úåì÷ êåúîcaek ly selig Ð

.wzre al zegf jezn .y`xêåúî àìà
äçîùoebk ;dxez ly minegpz ixac oebk Ð

dldz"l jenq e` ,mixvn zle`bl jenq

oevx" oebk ,oinegpze gay ly `edy "cecl

,"eiade` lk z` 'd xney" ,"dyri ei`xi

ik" :ziaxr zltza zexecqd ze`xwn oebke

.oda `veike ,"enr z` 'd yehi `läééåìàÐ

.jxca edeilàúéðö.milwc Ðïúøëãà
'åë àúìéîmc` zenin mixne`y dfe Ð

aeyil mewn eze` lr xfb `edy ,md oey`xd

.milwcíáì ïéëú íà.jpf` aiywz f` Ð

àúìú ïéðîæ.ziaxre dgpn ,zixgy Ðìåëé
äìçåä äìåâì àáùî.z`fd dltzd Ð

did `l okl mcew la` ,dlgzp enk "dlged"

.jka libxïììåë àäé ìåëézeltz ylyl Ð

.zg` drya elldåéëøö ìàùé ìåëéoebk Ð

xg`e ,"dltz rney" cr "opeg dz`"c zekxa

ly ody ,zepey`x zekxa yly lltzi jk

.gayäìôú åæ äðø.gay ly Ðäù÷áÐ

.eikxv zl`yáéöéå úîà øçàmcew Ð

.zepey`x yly
êéøöù
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éúééà.oi`eypa zikekf xayl ebdp o`kn Ð `zxeig `zibefc `qk

íå÷îá`aiyke ,d`xia 'd z` ecar :`xwn ly eheyt Ð dcrx `dz my dlib

epiid Ð "d`xia 'd z` ecar" :inlyexia yxetn ikde .elibz dcrx mei

ef Ð "mkaal lka ecarle" (awr zyxt) ixtqa `ipzck ,"dcear" ixwi`c dltz

.dltz

æé÷îä,dywe Ð 'eke miycw zndaa mc

dxf dcearc iyily wxta xn`c

ly miinipt mince mipevig minc iab (`,cn)

,lafl mippbl mixknp el`e el` :zepaxw

mzdc :xnel yie !oda oilren oi`c `nl`

extkzp xake minc zwixf xg`l epiid

.`kd ok oi`y dn ,milraïðáøicar

oi` okle .ol `niiw ediizeke Ð oizipznk

`l` ,wegye y`x zelw jezn oilltzn

oebk ,devn ly dgnye y`x caek jezn

iweqt xnel ebdp okle .dxez ixaca wqry

.dltz mcew "ixy`"e dxnfc

áø`l :inlyexi Ð `ziixak ciar iy`

xn` .dkld xac jezn `l` lltzie cenri
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"äàøú äàø íà" !?úçà äñeøt éì ïzéì¯"äàø" íà ,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì äpç äøîà :øæòìà éaø øîà¯ ¦¥¦§¨©©¦¨Ÿ¦§¤¨©©¦¤§¨¨¨§¨©¨¦§¥©¨¨¦¤¨¦¨Ÿ
åàì íàå ,áèeî¯éàå ,äèBñ éî éì e÷Lî àðøzzñîc ïåéëå ,éìòa äð÷ìà éðôa øzzñàå Cìà ,"äàøz",øzñìt EúøBz äNBò äzà ¨§¦¨¦§¤¥¥§¤§©¥¦§¥¤§¨¨©§¦§¥¨§¦§©©§¨©§¦¥¨§¦©¨¤¨§§©§¥

."òøæ äòøæðå äúwðå" :øîàpL¯úã÷ôð äø÷ò äúéä íà øîàc ïàîì àçéðä¯øòöa úãìBé äúéä íà øîàc ïàîì àlà ,øétL¯ ¤¤¡©§¦§¨§¦§§¨¨©¨¦¨§©©£©¦¨§¨£¨¨¦§¤¤©¦¤¨§©©£©¦¨§¨¤¤§©©
úBá÷ð ,çåéøa úãìBé¯íéøBçL ,íéøëæ úãìBé¯íéøö÷ ,íéðáì úãìBé¯äòøæðå äúwðå" :àéðúc ?øîéîì àkéà éàî ,íékeøà úãìBé ¤¤§¥©§¥¤¤§¨¦§¦¤¤§¨¦§¨¦¤¤£¦©¦¨§¥©§©§¨§¦§¨§¦§§¨

"òøæ¯äø÷ò äúéä íàL ,ãnìî¯Bæå ,eøzzñéå ïlek úBø÷òä ìk eëìé ,ïk íà :àáé÷ò éaø Bì øîà .ìàòîLé éaø éøác ,úã÷ôð ¨©§©¥¤¦¨§¨£¨¨¦§¤¤¦§¥©¦¦§¨¥¨©©¦£¦¨¦¥¥§¨¨£¨¨§¦§©§§
äì÷ì÷ àlL¯øòöa úãìBé äúéä íàL ãnìî :àlà !úã÷ôð¯íéøö÷ ,çåéøa úãìBé¯íéøBçL ,íékeøà úãìBé¯ãçà ,íéðáì úãìBé ¤Ÿ¦§§¨¦§¤¤¤¨§©¥¤¦¨§¨¤¤§©©¤¤§¥©§¨¦¤¤£¦§¦¤¤§¨¦¤¨

¯"äàøz äàø íà" éàî .íéðL úãìBé¯ìk äøBz äøac."Eúîàì äzúðå" ..."Eúîà úà çkLz ìà" ..."Eúîà éðòa" .íãà éða ïBL ¤¤§©¦©¦¨Ÿ¦§¤¦§¨¨¦§§¥¨¨¨¢¦£¨¤©¦§©¤£¨¤§¨©¨©£¨§
ìL :àðéðç éaøa éñBé éaø øîàänì eìlä úBúîà L¯ìL ,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì äpç äøîàäúéî é÷ãa äL ¨©©¦¥§©¦£¦¨¨£¨©¨¨¨¨§¨©¨¦§¥©¨¨¦¤¨§¨¦§¥¦¨
ìL :dì éøîàå ,äMàa úàøaòøæ Eúîàì zúðå" !?ïäî úçà ìò ézøáò íeìk ,øpä ú÷ìãäå älçå äcð :ïä elàå ,äúéî é÷ác äL ¨¨¨¨¦¨§¨§¦¨§¨¦§¥¦¨§¥¥¦¨§©¨§©§¨©©¥§¨©§¦©©©¥¤§¨©¨©£¨§¤©

,íéLðà éðL çLBnL òøæ :øîà ìàeîLe .ïéøáeâa àøáb :áø øîà ?"íéLðà òøæ" éàî ,"íéLðàeïeðéà ïàî¯ïðçBé éaøå .ãåãå ìeàL £¨¦©¤©£¨¦£©©©§¨§§¦§¥£©¤©¤¥©§¥£¨¦©¦¨§¨¦§©¦¨¨
ïeðéà ïàîe ,íéLðà éðLk ìe÷ML òøæ :øîà¯;"BîL éàøB÷a ìàeîLe åéðäëa ïøäàå äLî" :øîàpL ,ïøäàå äLîòøæ" :éøîà ïðaøå ¨©¤©¤¨¦§¥£¨¦©¦¤§©£Ÿ¤¤¡©¤§©£Ÿ§Ÿ£¨§¥§§¥§§©¨©¨§¦¤©

"íéLðà¯àìå ,øBçéb àìå øBçö àìå ,ílà àìå ïè÷ àìå ,õeb àìå CBøà àì :øîà ,éîéc áø àúà ék .íéLðà ïéa òìáenL òøæ £¨¦¤©¤§¨¥£¨¦¦£¨©¦¦¨©Ÿ¨§Ÿ§Ÿ¨¨§Ÿ©¨§Ÿ¨§Ÿ¦§Ÿ
"äæa äënò úávpä äMàä éðà" .Ltè àìå íëç¯.älôz ìL úBnà òaøà CBúa áLéì øeñàL ,ïàkî :éåì ïa òLBäé éaø øîà ¨¨§Ÿ¦¥£¦¨¦¨©¦¤¤¦§¨¨¤¨©©¦§ª©¤¥¦¦¨¤¨¥¥§©§©©¤§¦¨

"ézìltúä äfä øòpä ìà"¯øòpä úà eàéáiå øtä úà eèçLiå" :øîàpL ,äéä Baø éðôì äëìä äøBî ìàeîL :øæòìà éaø øîà ¤©©©©¤¦§©¨§¦¨©©¦¤§¨¨§¥¤£¨¨¦§¥©¨¨¤¤¡©©¦§£¤©¨©¨¦¤©©©
ìå éúéì ,ïäk eàø÷ :éìò ïäì øîà ,àlà !?éìò ìà øòpä eàéáä "øtä úà eèçLiå"c íeMî ,"éìò ìàeåäc ìàeîL eäðæç .èBçL ¤¥¦¦§©¦§£¤©¨¥¦©©©¤¥¦¤¨¨©¨¤¥¦¦§Ÿ¥¥¥§¦§£©§§¥§¨

:déì øîà ,éìòc dén÷ì eäeúééà !äøLk øæa äèéçL ?èçLéîì ïäk øúa éøeãäàì eëì änì :eäì øîà ,èçLéîì ïäk øúa éøcäî§©§¦¨©Ÿ¥§¦§©£©§¨¨§§©£¥¨©Ÿ¥§¦§©§¦¨§¨§¥¨©§§©¥§¥¦£©¥
ì ïàkî ;äpeäk úåöî Cìéàå äìa÷î !áéúk "íéðäkä eáéø÷äå" !?"ïäkä èçLå" áéúk éî :déì øîà ?àä Cì àðîäøLkL äèéçL §¨¨¨£©¥¦§¦§¨©©Ÿ¥§¦§¦©Ÿ£¦§¦¦©¨¨§¥¨¦§©§¨¦¨¦§¦¨¤§¥¨

,zà Caø éðôa äëìä äøBî ,eäéî ,zøîà à÷ øétL øîéî :déì øîà .øæaà÷å äpç àéúà .äúéî áéiç Baø éðôa äëìä äøBnä ìëå §¨£©¥¥©©¦¨¨§©§¦¤£¨¨¦§¥©¨©§§¨©¤£¨¨¦§¥©©¨¦¨¨§¨©¨§¨
:déì äøîà .dépéî àaø Cì áéäéå éîçø àðéòáe ,déLðòàc éì é÷áL :dì øîà .'åâå "äæa äënò úávpä äMàä éðà" :dén÷ äçååö̈§¨©¥£¦¨¦¨©¦¤¤¦§¨¨¤¨©¨§©¦¦§©©§¥¨¥¨©£¥§¨¥¨©¨¦¥£©¨¥

"äaì ìò úøaãî àéä äpçå" ."ézìltúä äfä øòpä ìà"¯:åéðôì äøîà .daì é÷ñò ìò :àøîæ ïa éñBé éaø íeMî øæòìà éaø øîà ¤©©©©¤¦§©¨§¦§©¨¦§©¤¤©¦¨¨©©¦¤§¨¨¦©¦¥¤¦§¨©¦§¥¦¨¨§¨§¨¨
ì íéðæàå ,úBàøì íéðéò ,äìháì ãçà øác úàøa àì äMàa úàøaM äî ìk ,íìBò ìL BðBaøíéãé ,øaãì ät ,çéøäì íèBç ,òBîL ¦¤¨¨©¤¨¨¨§¦¨Ÿ¨¨¨¨¨¤¨§©¨¨¥©¦¦§§¨§©¦¦§©¤§¨¦©¤§©¥¨©¦

.ïäa ÷éðàå ïa éì ïz !?ïäa ÷éðäì àì ,änì éaì ìò zúpL eìlä íécc ;ïäa ÷éðäì íécc ,ïäa Cläì íéìâø ,äëàìî íäa úBNòì©£¨¤§¨¨©§©¦§©¥¨¤©¦§¨¦¨¤©¦©¨¤¨©¨©¦¦¨¨Ÿ§¨¦¨¤¥¦¥§¨¦¨¤
úaLa úéðòúa áLBiä ìk :àøîæ ïa éñBé éaø íeMî øæòìà éaø øîàå¯ïéøæBç ïë ét ìò óàå ,äðL íéòáL ìL Bðéc øæb Bì íéòøB÷ §¨©©¦¤§¨¨¦©¦¥¤¦§¨¨©¥§©£¦§©¨§¦§©¦¤¦§¦¨¨§©©¦¥§¦

ì àúéðòz áéúéì :÷çöé øa ïîçð áø øîà ?dézðwz éàî .úaL âðBò ïéc epnî ïéòøôðåäçéèä äpç :øæòìà éaø øîàå .àúéðòú §¦§¨¦¦¤¦¤©¨©©©§¥£©©©§¨©¦§¨¥¦©£¦¨§©£¦¨§¨©©¦¤§¨¨©¨¥¦¨
'ä ìò ìltúzå" :øîàpL ,äìòî étìk íéøác"¯étìk íéøác çéèä eäiìà :øæòìà éaø øîàå .äìòî étìk íéøác äçéèäL ,ãnìî §¨¦§©¥©§¨¤¤¡©©¦§©¥©§©¥¤¥¦¨§¨¦§©¥©§¨§¨©©¦¤§¨¨¥¦¨¥¦©§¨¦§©¥

?eäiìàì Bì äãBäå àeä Ceøa LBãwä øæçL ïépî :÷çöé éaø øa ìàeîL éaø øîà ."úépøçà íaì úà úañä äzàå" :øîàpL ,äìòî©§¨¤¤¡©§©¨£¦Ÿ¨¤¦¨£Ÿ©¦¨©©¦§¥©©¦¦§¨¦©¦¤¨©©¨¨§¨§¥¦¨
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc - zekxa(ycew zay meil)

dyery,ïeâä BðéàL øác`edyéøöBçéëBäì Cgikedy enk ,jk lr ¨¨¤¥¨¨¦§¦
zexkya dlltzdy aygyk dpg z` ilr.

zlitz iabl exn`py miweqtd zepeyl z` yexcl dkiynn `xnbd
xn`p miweqtd jynda .dpg(eh ` '` l`eny)àì øîàzå äpç ïòzå'©©©©¨©Ÿ¤Ÿ

éðãà:`xnbd zx`ane .'ebe 'ikp` gEx zWw dX`,àleò øîà £Ÿ¦¦¨§©©¨Ÿ¦¨©¨
àîézéàåy mixne` yie -àðéðç éaøa éñBé éaøjk ,ok xn`äøîà §¦¥¨©¦¥§©¦£¦¨¨§¨

déìy zilib jixaca ,ilrl dpgïBãà àìdnkga,äæ øáãa äzà ¥Ÿ¨©¨§¨¨¤
éìò äøBL LãBwä çeø àìåL ,Ee ,ia zirh okøáãa éðãLBç äzà §Ÿ©©¤¨¨¤§©¨§¥¦§¨¨

äæ.zexky jezn izlltzdy ¤
déì äøîà éëä ,éøîàc àkéàike ,ddinz oeyla ,ilrl dpgàì ¦¨§¨§¦¨¦¨§¨¥Ÿ

Cab LãBwä çeøå äðéëL àkéà åàì ,äzà ïBãàdpikyd oi` ike - ¨©¨¨¦¨§¦¨§©©¤©¨
,jlv` mixey ycewd gexeäáBç óëì éðzðcL,ip` dxekyy xnel ¤©§©¦§©¨

úeëæ óëì éðzðc àìå,ok iziyr ixrv aex jezny xneléî[m`d-] §Ÿ©§©¦§©§¦
.éëðà çeø úL÷ äMàc zòãé àìŸ¨©§¨§¦¨§©©¨Ÿ¦

weqtd jynda xn`p cer(my),ëLå ïééå'.'éúéúL àì øzyxec §©¦§¥¨Ÿ¨¦¦
:`xnbdïàkî ,øæòìà éaø øîàcenll yi,Ba ïéàL øáãa ãLçðì ¨©©¦¤§¨¨¦¨§¤§¨§¨¨¤¥

L`edéøvBòéãBäì Cz` zewpl ick ,df xac ea oi`y ea cyegy dfl ¤¨¦§¦
.dxeky dpi`y ilrl dpg dricedy enk ,envr
ilrl dpg dxn`y ,miweqtd jynda xn`p cer(fh ` my),ïzz ìà'©¦¥

'ìòiìa úa éðôì Eúîà úà:`xnbd zyxec .'ebe,øæòìà éaø øîà ¤£¨§¦§¥©§¦¨©¨©©¦¤§¨¨
ïàkîcenll yiì,ìltúnL øBkLaygpyelàk`edäãBáò ãáBò ¦¨§¦¤¦§©¥§¦¥£¨
.äøæ:`xnbd zx`aneàëä áéúk,df weqta o`k xn`p -úa éðôì' ¨¨§¦¨¨¦§¥©

íúä áéúëe ,'ìòiìazgcpd xir iabl ,my -(ci bi mixac),eàöé' §¦¨©§¦¨¨¨§
Eaøwî ìòiìá éða íéLðàdklp xn`l mxir iaWi z` EgiCIe £¨¦§¥§¦©©¦¦§¤©©¦¤Ÿ§¥¦¨¥Ÿ¥§¨
.'ebe 'mixg` midl` dcarpeïläl äîdpeekd zgcpd xir iabl §©©§¨¡Ÿ¦£¥¦©§©¨

icaerl 'lrila ipa' oeylaïàk óà ,äøæ äãBáòdpeekd ,dpg ixaca £¨¨¨©¨
zcaer `idy ilr daygi `ly ,`id 'lrila za' oeyla.äøæ äãBáò£¨¨¨

miweqtd jynda xn`p cer(fi ` my),ì éëì øîàiå éìò ïòiå'.'íBìL ©©©¥¦©Ÿ¤§¦§¨
:`xnbd zyxecïàkî ,øæòìà éaø øîàcenll yiúà ãLBçì ¨©©¦¤§¨¨¦¨§¥¤

éøvL ,Ba ïéàL øáãa BøáçBñéiôì Cqiity enk ,mpigl ecygy lr £¥§¨¨¤¥¤¨¦§©§
.'mFlWl ikl' dl xn`e dpg z` ilrãBò àìå,cala ef `le -àlà §¦§¨§Ÿ¤¨

éøvLCmbøîàpL ,Bëøáì,weqtd jyndaúà ïzé ìàøNé éäìàå' ¤¨¦§¨§¤¤¡©¥Ÿ¥¦§¨¥¦¥¤
CúìL.dpg z` jxal mb siqed ilry ixd ,'FOrn Yl`W xW` ¥¨¥£¤¨©§§¥¦

xn`p dpg dyrn zligza(`i ` my),úBàáö 'ä øîàzå øãð øczå'©¦Ÿ¤¤©Ÿ©§¨
.'ebe 'Lzn` iprA d`xz d`x m`àøaL íBiî ,øæòìà éaø øîà ¦¨Ÿ¦§¤¨¢¦£¨¤¨©©¦¤§¨¨¦¤¨¨

Ceøa LBãwäì BàøwL íãà äéä àì ,BîìBò úà àeä Ceøa LBãwä©¨¨¤¨Ÿ¨¨¨¨¤§¨§©¨¨
àeämya,'úBàáö' Bzàø÷e äpç äúàaL ãò ,'úBàáö'.ef dlitza §¨©¤¨¨©¨§¨©§¨

:`xnbd zx`aneìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì äpç äøîà̈§¨©¨¦§¥©¨¨¦¤
éðéòa äL÷ ,EîìBòa úàøaL úBàáö éàáö ìkî ,íìBòïzzL E ¨¦¨¦§¥§¨¤¨¨¨§¨§¨¤§¥¤¤¦¥

à ïa éìäceòñ äNòL íãå øNa Cìîì ,äîBc øácä äîì ìLî .ãç ¦¥¤¨¨¨§¨©¨¨¤§¤¤¨¨¨¨¤¨¨§¨
íäì øîà ,çútä ìò ãîòå ãçà éðò àa ,åéãáòìicarl iprd ©£¨¨¨¨¦¤¨§¨©©©¤©¨©¨¤

,jlndeçébLä àìå ,úçà äñeøt éì eðz[ehiad-]÷çc .åéìòiprd §¦§¨©©§Ÿ¦§¦¨¨¨©
miptl envr z`ñðëðåcr,Cìnä ìöàeìkî ,Cìnä éðBãà ,Bì øîà §¦§©¥¤©¤¤¨©£¦©¤¤¦¨

äceòñef,úéNòLm`déðéòa äL÷úçà äñeøt éì ïzéì E.cala §¨¤¨¦¨¨¤§¥¤¦¥¦§¨©©
mi`exad zeaax lkn m`d ,`ed jexa yecwd z` dpg dl`y jk

.cg` oa il zzl jipira dyw z`xay
dpg zlitza xn`p cer(my),äàøú äàø íà'zx`an .'Lzn` iprA ¦¨Ÿ¦§¤¨¢¦£¨¤

:`xnbd,øæòìà éaø øîàjky ,epcnl oeyld ltknäpç äøîà ¨©©¦¤§¨¨¨§¨©¨
'äàø íà' ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôìjpevx m` - ¦§¥©¨¨¦¤¨¦¨Ÿ

,ipriyedle iipra ze`xl,åàì íàå ,áèeî,ze`xl jpevx oi`y ¨§¦¨
'äàøz'y ici lr ,ipriyedl aiig didze d`xzy mexb` ip` -Cìà ¦§¤¥¥
øzzñàåmixg` miyp` mr cgiiz` -éìòa äð÷ìà éðôaick §¤§©¥¦§¥¤§¨¨©£¦
,ipcygiyàðøzzñîc ïåéëå,xzzq`y -éì e÷Lî[ize` ewyi-] §¥¨§¦§©©§¨©§¦

aäèBñ éî,izipf m`d wecal ickåy oeikäNBò äzà éàz`EúøBz ¥¨§¦©¨¤¨§
øzñìt,xarz` ,xwy -øîàpLdheq zyxta(gk d xacna)`l m`e' , §©§¥¤¤¡©§¦Ÿ

`ed dxdhE dX`d d`nhp,'òøæ äòøæðå äúwðådy` ,yexit ¦§§¨¨¦¨§Ÿ¨¦§¦§¨§¦§§¨¨©
dwpiz dy`d ,dxedh z`vnpe dheq in dewyde dlra dl `piwy

.zxarzn mbe ,ypern

:`xnbd dywnàçéðä,xacd oaen -øîàc ïàîìxaeqd zrcl - ¨¦¨§©§¨©
yäúéä íàzwcapd dy`däø÷ò`id ixd ,dwicad mcewúã÷ôð ¦¨§¨£¨¨¦§¤¤

,xeaira ef dwica xg`løétL.ok xnel dz` leki -ïàîì àlà ©¦¤¨§©
øîàcy wx `id weqtd zpeekyäúéä íàokl mcew dlibx zwcapd §¨©¦¨§¨
zeidl,øòöa úãìBédidz dzrnçåéøa úãìBém`e ,xrv ila - ¤¤§©©¤¤§¤©

zcll dlibx dzid,úBá÷ð`idúãìBédzrn,íéøëædzid m`e §¥¤¤§¨¦
bxzcll dliúãìBé ,íéøBçLdzrn,íéðáìzcll dlibx dzid m`e §¦¤¤§¨¦

íéøö÷,mikenp -úãìBédzrníékeøàweqtd zpeek oi`e ,mideab - §¨¦¤¤£¦
,zcwtp `id dxwr dzid m`yøîéîì àkéà éàîz` x`ap ji` - ©¦¨§¥©

dleki dpg dzid `l ef drcl ixde ,'d`xz d`x m`' oeyld zelitk
`xnbd d`iane .dheq in ziizy ici lr xeair 'd dl oziy mexbl

:ef zwelgn my dyxtzpy `ziixad z`àéðúcxn`p ,`ziixaa §©§¨
dheq zyxta(my)äúéä íàL ãnìî ,'òøæ äòøæðå äúwðå'zwcapd §¦§¨§¦§§¨¨©§©¥¤¦¨§¨

,äø÷ò`idíà ,àáé÷ò éaø Bì øîà .ìàòîLé éaø éøác ,úã÷ôð £¨¨¦§¤¤¦§¥©¦¦§¨¥¨©©¦£¦¨¦
eøzzñéå ïlek úBø÷òä ìk eëìé ïk,odilra iptnäì÷ì÷ àlL Bæå ¥¥§¨¨£¨¨§¦§©§§¤Ÿ¦§§¨

didz [dzpf-]úã÷ôð.xarzzeàlàweqtdy jgxk lr,ãnìî ¦§¤¤¤¨§©¥
äúéä íàLdy`d,øòöa úãìBédidz dzrn,çåéøa úãìBém`e ¤¦¨§¨¤¤§©©¤¤§¤©
zclei dzidíéøö÷didzúãìBédzrn,íékeøàzclei dzid m`e §¨¦¤¤£¦

íéøBçLdidzúãìBédzrn,íéðáìzclei dzid m`eãçàlka §¦¤¤§¨¦¤¨
didz ,dcilúãìBédzrníéðLiax :`xnbd zvxzn .zg` zaa ¤¤§©¦
,x`ai `aiwréàîoeyld zelitka xe`iad dn -,'äàøú äàø íà' ©¦¨Ÿ¦§¤

yäøaco`kìk äøBz.íãà éða ïBL ¦§¨¨¦§§¥¨¨
dpg zlitza xn`p cer(my)d`xz d`x m`' ,Eúîà éðòaipYxkfE ¦¨Ÿ¦§¤¨¢¦£¨¤§©§©¦

Eúîàì äzúðå Eúîà úà çkLú àìådxikfd .'ebe 'miWp` rxf §Ÿ¦§©¤£¨¤§¨©¨©£¨§¤©£¨¦
.'jzn`' oeyl minrt yly dzlitza dpgéaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦

ìL ,àðéðçänì eìlä úBúîà Lminrt yly dpg dxn` dn iptn - £¦¨¨Ÿ£¨©¨¨¨
jk ,'jzn`' oeyld z`BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì äpç äøîà̈§¨©¨¦§¥©¨¨¦

ìL íìBò ìLäMàa úàøa äúéî é÷ãa äLdy`dy mixac - ¤¨§Ÿ¨¦§¥¦¨¨¨¨¨¦¨
,dzn `id mdn zg` lr dxar m`y ,dpkqd zrya mda zwcap

dì éøîàå,jk mixne` yie -ìLäúéî é÷ác äLmixac dyly - §¨§¦¨§Ÿ¨¦§¥¦¨
dpnf iptl dy`a dzind z` miaxwne miwacny,äcð ,ïä elàå§¥¥¦¨

åzyxtdøpä ú÷ìãäå älçie`xk mze` dniiw `l m`y ,zay ly §©¨§©§¨©©¥
,dzzin z` axwn df ixd,ïäî úçà ìò ézøáò íeìkjk meyny §¨©§¦©©©¥¤

.'dzin' oeyln yexcl yi 'jzn`' zaizy .zyprp ip`
dpg zlitza xn`p cer(my),.'íéLðà òøæ Eúîàì äzúðå'zl`ey §¨©¨©£¨§¤©£¨¦

:`xnbdéàîweqtd oeyla dpeekd dn -.'íéLðà òøæ'daiyn ©¤©£¨¦
:`xnbd,áø øîà`diy oaïéøáeâa àøáboia dpnpe aygpy yi` - ¨©©©§¨§§¦
.miyp`òøæ ,øîà ìàeîLe[oa-]L`diíéLðà éðL çLBn,dkelnl §¥¨©¤©¤¥©§¥£¨¦

ïepéà ïàîe,el` ipy md ine -òøæ ,øîà ïðçBé éaøå .ãåãå ìeàL ©¦¨§¨¦§©¦¨¨¨©¤©
L`ed,ïøäàå äLî ,ïepéà ïàîe ,íéLðà éðLk ìe÷MenkeøîàpL ¤¨¦§¥£¨¦©¦Ÿ¤§©£Ÿ¤¤¡©

(e hv mildz),'BîL éàø÷a ìàeîLe åéðäëa ïøäàå äLî'ixd ,'ebe Ÿ¤§©£Ÿ§Ÿ£¨§¥§Ÿ§¥§
.cgi oxd`e dyn enk ecal l`eny z` aezkd aiygdyïðaøå§©¨¨

'íéLðà òøæ' ,éøîà,eyexitL òøæ`ed,íéLðà ïéa òìáenepi`e ¨§¦¤©£¨¦¤©¤§¨¥£¨¦
.mdn dpeynéîéc áø àúà ékl`xyi ux`n inic ax `ayk - ¦£¨©¦¦

,laaløîà`edy df ,'miyp` oia rlaen' minkg ixac xe`iaaàì ¨©Ÿ
CBøà,deab -õeb àìå,jenp -ïè÷ àìå,c`n wc -ílà àìåar - ¨§Ÿ§Ÿ¨¨§Ÿ©¨
,c`nøBçö àìå,i`cn xzei oal -øBçéb àìå,ipenc` -íëç àìå §Ÿ¨§Ÿ¦§Ÿ¨¨

,rxd oir ea helyi `ly ick ,i`cn xzei.Ltè àìå§Ÿ¦¥
'd zial l`eny z` d`iad dpgyk ,dyrnd jynda xn`p cer

ilrl dxn`y ,ezlnby xg`l dliya(ek ` my)úávpä äMàä éðà'£¦¨¦¨©¦¤¤
äæa äënò.''d l` lNRzdlïàkî ,éåì ïa òLBäé éaø øîàyi ¦§¨¨¤§¦§©¥¤¨©©¦§ª©¤¥¦¦¨

,cenllälôz ìL úBnà òaøà CBúa áLéì øeñàLrax` jeza - ¤¨¥¥§©§©©¤§¦¨
'dknr zavpd' oeyly .dxyr dpeny lltznd mc` ly zen`
ok enk ,dlitzd zrya zcnere zavp dzid `idy myky ,rnyn
mr mi`vnpy aygp zen` rax` cre ,dcinra dnr ilr did

.mc` ly enewn od zen` rax` ik ,lltznd
xn`p miweqtd jynda(fk ` my),ézìltúä äfä øòpä ìà''d oYIe ¤©©©©¤¦§©¨§¦©¦¥

:`xnbd zyxec .'FOrn iYl`W xW` izl`W z` iléaø øîà ¦¤§¥¨¦£¤¨©§¦¥¦¨©©¦
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המשך בעמוד קקו



קנ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc - zekxa(oey`x meil)

:milbx in wtq oipra dcedi iax zxaq zx`an `xnbddì øáñax ¨©¨
dcediäøBz äøñà àì ,àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøc àä ék¦¨§©©§¨§¨©©©§¨Ÿ¨§¨¨
zexwlãenò ãâðk àlàmilbx in ly geliwd,ãáìadrya ,xnelk ¤¨§¤¤©¦§¨

milbxd inyk ,geliwd xg`l la` ,mi`veie miglwn milbxd iny
.zexwl dxezdn xeqi` oi` ,rwxw iab lr milhen,ïúðBé éaøãëå§¦§©¦¨¨

éîø ïúðBé éaøc,[dywd-]áéúkziiyr zra dwgxdd oipra §©¦¨¨¨¥§¦
mikxvd(bi bk mixac),'õeç änM úàöéå ,äðçnì õeçî Eì äéäz ãéå'§¨¦§¤§¦©©£¤§¨¨¨¨¨

xacl `ed oke ,mikxvd ziiyr zra dpgnd on wigxdl jixvy
,okn xg`l eikxv zeqkl jixvy xn`p `le ,dyecwayáéúëe§¦

eixg`ly weqta oipr eze`a(ci bk my)'åâå Eì äéäz ãúéå'YaWe §¨¥¦§¤§§©§¨
,'Eúàö úà úéqëå,mzeqkl jk xg` jixvy ,ernynyãöék àä §¦¦¨¤¥¨¤¨¥©

`l` ,dayiil ozip cvik miweqtd ipy oiay ef dxizq -ïàkdn - ¨
xaecn ,eikxv zeqkl jixvy dxezd dxn`y,íéìBãâaxeq`y ¦§¦

oic yi mb okle ,dqekn dpi`y d`ev ecbpk yiy onf lk zexwl
,dzeqklïàkjixv oi`e dwgxda witqny dxezd dxn`y dne - ¨

xaecn ,zeqkl,íépè÷a.mziiyr xg`l mcbpk zexwl xeqi` oi`y ¦§©¦
:x`al `xnbd dkiynn,àîìàaäøBz äøñà àì íépè÷zexwl ©§¨§©¦Ÿ¨§¨¨

ãenò ãâðk àlàgeliwdàòøàì ìeôð àä ,ãáìaxg`l la` - ¤¨§¤¤©¦§¨¨¨§©§¨
,ux`l eltpyéøL,miielb mdy s` mcbpk zexwl xzen -àeä ïðaøå ¨¦§©¨¨
eäa eøæâc,mcbpk zexwl `lyïàcåa ,ïðaø eäa eøæb éëåi`cea - §¨§§§¦¨§§©¨¨§©¨¨

,exfby `ed milbx in.øeæb àì ï÷ôña ìáàdcedi ax zxaq idefe £¨¦§¥¨Ÿ¨
.milbx in wtq ea yiy mewna zexwl xizny

:`xnbd zxxan .i`ce oic zx`an `xnbdïàcåáeeiptl yiyke - §©¨¨
,milbx in i`ceänk ãòzexwl xzen didiy ,zedyl mikixv ©©¨

:`xnbd zx`an .mcbpkïîæ ìk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¨§©
,ïéçétènLla` ,mda rbepd ci z` miaihxn mdy onf lk ,xnelk ¤©§¦¦

.mcbpk zexwl xzen eyaiy xg`løîà äpç øa øa äaø øîà ïëå§¥¨©©¨©©©¨¨©
,ïðçBé éaømilbx in cbpk zexwl xeq`øîà ïëå .ïéçétènL ïîæ ìk ©¦¨¨¨§©¤©§¦¦§¥¨©

.ïéçétènL ïîæ ìk ,àleòeïîæ ìk ,øîà áøc déîMî àáéðb ¨¨§©¤©§¦¦§¦¨¦§¥§©¨©¨§©
,økéð ïîeMøL,rwxw iab lr milbxd in oniq xzepy onf lk ,xnelk ¤¦¨¦¨

.mcbpk zexwl xeq` ,md miyaiy s`
:`aipb ixac z` dgec sqei axdéøî déì àøL ,óñBé áø øîà- ¨©©¥§¨¥¨¥

epeaix el legni,àáéðâì,ax ly enyn xn`y dn eita xwy i`cey ¦§¦¨
àzLäiabläéðt eîøwL ïåék ,áø øîà äãeäé áø øîà äàBö- ©§¨¨¨©©§¨¨©©¥¨¤¨§¨¤¨

,mexw dzlrde hrn dyaiyøzeî,dcbpk zexwlíéìâø éî ¨¥©§©¦
,àéòaéîxn` ji`e ,mcbpk zexwl xzen eyai m`y ax xaeq i`ce ¦©§¨

.xeq` xkip mneyixy onf lky enya `aipb
ked lr dywn iia`:sqei ax zgééaà déì øîà,sqei axlúéæç éàî ¨©¥©©¥©¨¥

àäà úëîñc,ax mya dcedi ax xn`y dn lr jenql zi`x dn - §¨§©©¨
,`aipb ixac zigc jkny ,dcbpk zexwl xzen dipt eyaiy d`evy

àäà CBîñ,ax mya ef dreny lr jenq -àðeä áø øa äaø øîàc §©¨§¨©©¨©©¨
eléôà ,äàBö ,áø øîàdyai `id,äøeñà ,ñøçkax ixack `lye ¨©©¨£¦©¤¤£¨

.`aipb ixack `ly di`x `iadl jl oi` ,ok m`e ,ax mya dcedi
:`xnbd zxxan .xen`d 'qxgk d`ev' xeriy edn zx`an `xnbd

ñøçk äàBö éîc éëéäåzx`an .dcbpk zexwl xeq` oiicry §¥¦¨¥¨©¤¤
:`xnbd,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàepiid ,qxgk d`ev ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨

d÷øBfL ïîæ ìkrwxw iab lrúëøôð dðéàå,[zxxetzn dpi`-] ¨§©¤§¨§¥¨¦§¤¤
,zigelgl da dxzepy `ed oniq ,dknd zngn zkxtp dpi`y oeiky
m` la` ,dcbpk zexwl xeq`e ,dgld on xzei zkxtp dyaidy
.`nlra xtrk `id ixdy ,dcbpk zexwl xzen dzwixfa zkxtp

,éøîàc àkéàåepiid qxgk d`evdììBbL ïîæ ìkrwxwd iab lr §¦¨§¨§¦¨§©¤§¨

úëøôð dðéàåzexwl xeq` jkle ,`id dgl oiicr ,leblbd zngn §¥¨¦§¤¤
,zkxtpe dlleb m`e ,jka ic oi` ,zkxtp dwxef m`y s`e ,dcbpk

.xzen
:df oipra dyrn d`ian `xnbddén÷ àðîéà÷ äåä ,àðéáø øîà̈©©¦¨£¨¨¦§¨©¥

[eiptl cner iziid-]àæç ,ézôcn äãeäé áøcdcedi ax d`x ± §©§¨¦¦§¦£¨
,àì éà äéðt eîø÷ éà ïéiò ,éì øîà ,äàBöxzen dipt enxw m`y ¨¨©¦©¥¦¨§¨¤¨¦Ÿ

.dcbpk zexwldéì øîà éëä ,éøîàc àkéàdcedi ax xn` jk - ¦¨§¨§¦¨¦¨©¥
,`piaxl iztcnééeltà éàìtî éà ïéiòda ewcqp m` opeazd - ©¥¦¦§©¦©¥

.dcbpk zexwl xzene ,`id dyai ok m`y ,miwcq
:dkldl oicd `xnbd zxxandìò éåä éàîdkldd zrxkd idn - ©¨¥£¨

:d`ev oipra `xnin `xnbd d`ian .df oicaäàBö ,øîzàdyai ¦§©¨
øîà øîénà ,ñøçk`id ixdäøeñà,dlitze rny z`ixwaøîe ©¤¤©¥©¨©£¨©

,äøeñà ñøçk äàBö ,àúëìä ,àáø øîà .úøzeî ,øîà àøèeæ§¨¨©¤¤¨©¨¨¦§§¨¨©¤¤£¨
ïéçétènL ïîæ ìk íéìâø éîexzen migithn mpi`yk la` ,mixeq` ¥©§©¦¨§©¤©§¦¦

.mcbpk zexwl
:`ax ixac lr `xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyìk ,íéìâø éî ¥¦¥¥©§©¦¨
eòìáð ,ïéøeñà ïéçétènL ïîæux`aeLáé Bàr,dnga mipa` iab l §©¤©§¦¦£¦¦§§¨§

.íéøzeî,xxal yie,'eLáé'c àéîec ,'eòìáð' åàì éàî,xnelkeäî ¨¦©¨¦§§§¨§¨§©
eLáidngd zngnøkéð ïîeMø ïéàc,ixnbl eyaiy ,llkeòìáð óà ¨§§¥¦¨¦¨©¦§§

ernyn rwxwa,økéð ïîeMø ïéàc,wiicl yi jkne ,ixnbl erlapy §¥¦¨¦¨
.ïéçétèî ïéàc áb ìò óà ,øeñà ,økéð ïîeMø àäixacl dywe ¨¦¨¦¨¨©©©§¥©§¦¦

.`ax
:envr oywnd lr dywne `xnbd zxfegéîòèìe,Cdz` dvexy §©§¨

,mcbpk zexwl xeq` xkip oneyixy onf lky `ziixadn wiiclàîéà¥¨
,àLéø,mixeq` migithny onf lk milbx iny ,`ziixad zxne`y ¥¨

,wiicl yi jkneàä ,øeñàc àeä ïéçétènL ïîæ ìkoi` m` la` - ¨§©¤©§¦¦§¨¨
y s` migithn,éøL ,økéð ïîeMø.`ax ixack gkene ¦¨¦¨¨¦
:`xnbd dwiqnàäî àlà,ef `ziixan -dpéî òîLîì àkéìoi` - ¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨

mneyixe eyaiy milbx in cbpk zexwl xzen m`d ,dpnn gikedl
.`l e` xkip

:`xnbd zxxan .mi`pz zwelgna ef dl`y zelzl dvex `xnbd
,éàpúk àîéì,`ziixaa epipyy,íéìâø éî epnî eëtLpL éìk ¥¨§©¨¥§¦¤¦§§¦¤¥©§©¦

,owexzdy milbx in ly hiar epiidcòîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà̈¦§§¦©§©
Bcâðk,melk ea oi`y s`éîed,eëtLpL ïîöò íéìâøm`eòìáð §¤§¥©§©¦©§¨¤¦§§¦§§
,ux`aøzeîm`e ,mcbpk zexwl,øîBà éñBé éaø .øeñà ,eòìáð àì ¨Ÿ¦§§¨©¦¥¥

ïéçétènL ïîæ ìk,xxal yie .xeq`,'eòìáð àì' éàîe ,'eòìáð' éàî ¨§©¤©§¦¦©¦§§©Ÿ¦§§
àn÷ àpz øîà÷cdfay ,'erlap' xn`y dna `nw `pz zpeek idn - §¨¨©©¨©¨

.xq` dfay ,'erlap `l' xn`y dna ezpeek idne ,xizdàîéìéà- ¦¥¨
y xn`p m`'eòìáð'eyexit,ïéçétèî ïéàczexwl xzen df ote`ae ¦§§§¥©§¦¦

e ,mcbpk'eòìáð àì'eyexitcoiicr,ïéçétèîxeq` df ote`ay Ÿ¦§§§©§¦¦
,mcbpk zexwløîéîì éñBé éaø àúàåyàeä ïéçétènL ïîæ ìk ©£¨©¦¥§¥©¨§©¤©§¦¦

,éøL ,økéð ïîeMø àä ,øeñàcixac ok m`y ,ok yxtl xyt` i` §¨¨¦¨¦¨¨¦
,iqei iaxeðééäixack md ixd -àlà .àn÷ àpzdny ,yxtl yi ©§©¨©¨¤¨

`nw `pz xn`y,'eòìáð'epiid,økéð ïîeMø ïéàcdne ,xizn dfae ¦§§§¥¦¨¦¨
,xn`y,'eòìáð àì'epiidð ïîeMøc,økéoi` m` s`e xqe` dfay Ÿ¦§§§¦¨¦¨

,migithn,øîéîì éñBé éaø àúàåy,øeñàc àeä ïéçétènL ïîæ ìk ©£¨©¦¥§¥©¨§©¤©§¦¦§¨
.éøL ,økéð ïîeMø àäoi`y milbx ina mi`pz zwelgn epl ixd ¨¦¨¦¨¨¦
.xkip mneyixe migithn

:`xnbd dgecàì,df xaca miwleg md oi` -ïîæ ìk àîìò éleëc Ÿ§¥¨§¨¨§©
,éøL ,økéð ïîeMø àä ,øeñàc àeä ïéçétènL¤©§¦¦§¨¨¦¨¦¨¨¦
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המשך ביאור למס' ברכות ליום ראשון עמ' א



קני
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc - zekxa(oey`x meil)

:milbx in wtq oipra dcedi iax zxaq zx`an `xnbddì øáñax ¨©¨
dcediäøBz äøñà àì ,àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøc àä ék¦¨§©©§¨§¨©©©§¨Ÿ¨§¨¨
zexwlãenò ãâðk àlàmilbx in ly geliwd,ãáìadrya ,xnelk ¤¨§¤¤©¦§¨

milbxd inyk ,geliwd xg`l la` ,mi`veie miglwn milbxd iny
.zexwl dxezdn xeqi` oi` ,rwxw iab lr milhen,ïúðBé éaøãëå§¦§©¦¨¨

éîø ïúðBé éaøc,[dywd-]áéúkziiyr zra dwgxdd oipra §©¦¨¨¨¥§¦
mikxvd(bi bk mixac),'õeç änM úàöéå ,äðçnì õeçî Eì äéäz ãéå'§¨¦§¤§¦©©£¤§¨¨¨¨¨

xacl `ed oke ,mikxvd ziiyr zra dpgnd on wigxdl jixvy
,okn xg`l eikxv zeqkl jixvy xn`p `le ,dyecwayáéúëe§¦

eixg`ly weqta oipr eze`a(ci bk my)'åâå Eì äéäz ãúéå'YaWe §¨¥¦§¤§§©§¨
,'Eúàö úà úéqëå,mzeqkl jk xg` jixvy ,ernynyãöék àä §¦¦¨¤¥¨¤¨¥©

`l` ,dayiil ozip cvik miweqtd ipy oiay ef dxizq -ïàkdn - ¨
xaecn ,eikxv zeqkl jixvy dxezd dxn`y,íéìBãâaxeq`y ¦§¦

oic yi mb okle ,dqekn dpi`y d`ev ecbpk yiy onf lk zexwl
,dzeqklïàkjixv oi`e dwgxda witqny dxezd dxn`y dne - ¨

xaecn ,zeqkl,íépè÷a.mziiyr xg`l mcbpk zexwl xeqi` oi`y ¦§©¦
:x`al `xnbd dkiynn,àîìàaäøBz äøñà àì íépè÷zexwl ©§¨§©¦Ÿ¨§¨¨

ãenò ãâðk àlàgeliwdàòøàì ìeôð àä ,ãáìaxg`l la` - ¤¨§¤¤©¦§¨¨¨§©§¨
,ux`l eltpyéøL,miielb mdy s` mcbpk zexwl xzen -àeä ïðaøå ¨¦§©¨¨
eäa eøæâc,mcbpk zexwl `lyïàcåa ,ïðaø eäa eøæb éëåi`cea - §¨§§§¦¨§§©¨¨§©¨¨

,exfby `ed milbx in.øeæb àì ï÷ôña ìáàdcedi ax zxaq idefe £¨¦§¥¨Ÿ¨
.milbx in wtq ea yiy mewna zexwl xizny

:`xnbd zxxan .i`ce oic zx`an `xnbdïàcåáeeiptl yiyke - §©¨¨
,milbx in i`ceänk ãòzexwl xzen didiy ,zedyl mikixv ©©¨

:`xnbd zx`an .mcbpkïîæ ìk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¨§©
,ïéçétènLla` ,mda rbepd ci z` miaihxn mdy onf lk ,xnelk ¤©§¦¦

.mcbpk zexwl xzen eyaiy xg`løîà äpç øa øa äaø øîà ïëå§¥¨©©¨©©©¨¨©
,ïðçBé éaømilbx in cbpk zexwl xeq`øîà ïëå .ïéçétènL ïîæ ìk ©¦¨¨¨§©¤©§¦¦§¥¨©

.ïéçétènL ïîæ ìk ,àleòeïîæ ìk ,øîà áøc déîMî àáéðb ¨¨§©¤©§¦¦§¦¨¦§¥§©¨©¨§©
,økéð ïîeMøL,rwxw iab lr milbxd in oniq xzepy onf lk ,xnelk ¤¦¨¦¨

.mcbpk zexwl xeq` ,md miyaiy s`
:`aipb ixac z` dgec sqei axdéøî déì àøL ,óñBé áø øîà- ¨©©¥§¨¥¨¥

epeaix el legni,àáéðâì,ax ly enyn xn`y dn eita xwy i`cey ¦§¦¨
àzLäiabläéðt eîøwL ïåék ,áø øîà äãeäé áø øîà äàBö- ©§¨¨¨©©§¨¨©©¥¨¤¨§¨¤¨

,mexw dzlrde hrn dyaiyøzeî,dcbpk zexwlíéìâø éî ¨¥©§©¦
,àéòaéîxn` ji`e ,mcbpk zexwl xzen eyai m`y ax xaeq i`ce ¦©§¨

.xeq` xkip mneyixy onf lky enya `aipb
ked lr dywn iia`:sqei ax zgééaà déì øîà,sqei axlúéæç éàî ¨©¥©©¥©¨¥

àäà úëîñc,ax mya dcedi ax xn`y dn lr jenql zi`x dn - §¨§©©¨
,`aipb ixac zigc jkny ,dcbpk zexwl xzen dipt eyaiy d`evy

àäà CBîñ,ax mya ef dreny lr jenq -àðeä áø øa äaø øîàc §©¨§¨©©¨©©¨
eléôà ,äàBö ,áø øîàdyai `id,äøeñà ,ñøçkax ixack `lye ¨©©¨£¦©¤¤£¨

.`aipb ixack `ly di`x `iadl jl oi` ,ok m`e ,ax mya dcedi
:`xnbd zxxan .xen`d 'qxgk d`ev' xeriy edn zx`an `xnbd

ñøçk äàBö éîc éëéäåzx`an .dcbpk zexwl xeq` oiicry §¥¦¨¥¨©¤¤
:`xnbd,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàepiid ,qxgk d`ev ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨

d÷øBfL ïîæ ìkrwxw iab lrúëøôð dðéàå,[zxxetzn dpi`-] ¨§©¤§¨§¥¨¦§¤¤
,zigelgl da dxzepy `ed oniq ,dknd zngn zkxtp dpi`y oeiky
m` la` ,dcbpk zexwl xeq`e ,dgld on xzei zkxtp dyaidy
.`nlra xtrk `id ixdy ,dcbpk zexwl xzen dzwixfa zkxtp

,éøîàc àkéàåepiid qxgk d`evdììBbL ïîæ ìkrwxwd iab lr §¦¨§¨§¦¨§©¤§¨

úëøôð dðéàåzexwl xeq` jkle ,`id dgl oiicr ,leblbd zngn §¥¨¦§¤¤
,zkxtpe dlleb m`e ,jka ic oi` ,zkxtp dwxef m`y s`e ,dcbpk

.xzen
:df oipra dyrn d`ian `xnbddén÷ àðîéà÷ äåä ,àðéáø øîà̈©©¦¨£¨¨¦§¨©¥

[eiptl cner iziid-]àæç ,ézôcn äãeäé áøcdcedi ax d`x ± §©§¨¦¦§¦£¨
,àì éà äéðt eîø÷ éà ïéiò ,éì øîà ,äàBöxzen dipt enxw m`y ¨¨©¦©¥¦¨§¨¤¨¦Ÿ

.dcbpk zexwldéì øîà éëä ,éøîàc àkéàdcedi ax xn` jk - ¦¨§¨§¦¨¦¨©¥
,`piaxl iztcnééeltà éàìtî éà ïéiòda ewcqp m` opeazd - ©¥¦¦§©¦©¥

.dcbpk zexwl xzene ,`id dyai ok m`y ,miwcq
:dkldl oicd `xnbd zxxandìò éåä éàîdkldd zrxkd idn - ©¨¥£¨

:d`ev oipra `xnin `xnbd d`ian .df oicaäàBö ,øîzàdyai ¦§©¨
øîà øîénà ,ñøçk`id ixdäøeñà,dlitze rny z`ixwaøîe ©¤¤©¥©¨©£¨©

,äøeñà ñøçk äàBö ,àúëìä ,àáø øîà .úøzeî ,øîà àøèeæ§¨¨©¤¤¨©¨¨¦§§¨¨©¤¤£¨
ïéçétènL ïîæ ìk íéìâø éîexzen migithn mpi`yk la` ,mixeq` ¥©§©¦¨§©¤©§¦¦

.mcbpk zexwl
:`ax ixac lr `xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyìk ,íéìâø éî ¥¦¥¥©§©¦¨
eòìáð ,ïéøeñà ïéçétènL ïîæux`aeLáé Bàr,dnga mipa` iab l §©¤©§¦¦£¦¦§§¨§

.íéøzeî,xxal yie,'eLáé'c àéîec ,'eòìáð' åàì éàî,xnelkeäî ¨¦©¨¦§§§¨§¨§©
eLáidngd zngnøkéð ïîeMø ïéàc,ixnbl eyaiy ,llkeòìáð óà ¨§§¥¦¨¦¨©¦§§

ernyn rwxwa,økéð ïîeMø ïéàc,wiicl yi jkne ,ixnbl erlapy §¥¦¨¦¨
.ïéçétèî ïéàc áb ìò óà ,øeñà ,økéð ïîeMø àäixacl dywe ¨¦¨¦¨¨©©©§¥©§¦¦

.`ax
:envr oywnd lr dywne `xnbd zxfegéîòèìe,Cdz` dvexy §©§¨

,mcbpk zexwl xeq` xkip oneyixy onf lky `ziixadn wiiclàîéà¥¨
,àLéø,mixeq` migithny onf lk milbx iny ,`ziixad zxne`y ¥¨

,wiicl yi jkneàä ,øeñàc àeä ïéçétènL ïîæ ìkoi` m` la` - ¨§©¤©§¦¦§¨¨
y s` migithn,éøL ,økéð ïîeMø.`ax ixack gkene ¦¨¦¨¨¦
:`xnbd dwiqnàäî àlà,ef `ziixan -dpéî òîLîì àkéìoi` - ¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨

mneyixe eyaiy milbx in cbpk zexwl xzen m`d ,dpnn gikedl
.`l e` xkip

:`xnbd zxxan .mi`pz zwelgna ef dl`y zelzl dvex `xnbd
,éàpúk àîéì,`ziixaa epipyy,íéìâø éî epnî eëtLpL éìk ¥¨§©¨¥§¦¤¦§§¦¤¥©§©¦

,owexzdy milbx in ly hiar epiidcòîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà̈¦§§¦©§©
Bcâðk,melk ea oi`y s`éîed,eëtLpL ïîöò íéìâøm`eòìáð §¤§¥©§©¦©§¨¤¦§§¦§§
,ux`aøzeîm`e ,mcbpk zexwl,øîBà éñBé éaø .øeñà ,eòìáð àì ¨Ÿ¦§§¨©¦¥¥

ïéçétènL ïîæ ìk,xxal yie .xeq`,'eòìáð àì' éàîe ,'eòìáð' éàî ¨§©¤©§¦¦©¦§§©Ÿ¦§§
àn÷ àpz øîà÷cdfay ,'erlap' xn`y dna `nw `pz zpeek idn - §¨¨©©¨©¨

.xq` dfay ,'erlap `l' xn`y dna ezpeek idne ,xizdàîéìéà- ¦¥¨
y xn`p m`'eòìáð'eyexit,ïéçétèî ïéàczexwl xzen df ote`ae ¦§§§¥©§¦¦

e ,mcbpk'eòìáð àì'eyexitcoiicr,ïéçétèîxeq` df ote`ay Ÿ¦§§§©§¦¦
,mcbpk zexwløîéîì éñBé éaø àúàåyàeä ïéçétènL ïîæ ìk ©£¨©¦¥§¥©¨§©¤©§¦¦

,éøL ,økéð ïîeMø àä ,øeñàcixac ok m`y ,ok yxtl xyt` i` §¨¨¦¨¦¨¨¦
,iqei iaxeðééäixack md ixd -àlà .àn÷ àpzdny ,yxtl yi ©§©¨©¨¤¨

`nw `pz xn`y,'eòìáð'epiid,økéð ïîeMø ïéàcdne ,xizn dfae ¦§§§¥¦¨¦¨
,xn`y,'eòìáð àì'epiidð ïîeMøc,økéoi` m` s`e xqe` dfay Ÿ¦§§§¦¨¦¨

,migithn,øîéîì éñBé éaø àúàåy,øeñàc àeä ïéçétènL ïîæ ìk ©£¨©¦¥§¥©¨§©¤©§¦¦§¨
.éøL ,økéð ïîeMø àäoi`y milbx ina mi`pz zwelgn epl ixd ¨¦¨¦¨¨¦
.xkip mneyixe migithn

:`xnbd dgecàì,df xaca miwleg md oi` -ïîæ ìk àîìò éleëc Ÿ§¥¨§¨¨§©
,éøL ,økéð ïîeMø àä ,øeñàc àeä ïéçétènL¤©§¦¦§¨¨¦¨¦¨¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc - zekxa(oey`x meil)

minaïäL ìk.mdilr elihiy milbxd in z` lhal ick ¨¤¥
,øîà óñBé áøådú÷Bìçî`id ,i`kf iaxe `nw `pz oiaälçzëì± §©¥¨©©£¤§©§¦¨

xaeq dfay ,milbx in mdilr lihd jk xg`e ,wix ilka min ozpy
.mdy lk mina icy `nw `pzóBqáì ìáà,ilka milbx in eidy ± £¨§©

l ,mlhal ick min mkezl lihdl `a eiykreácìkä éølihdl jixv ¦§¥©Ÿ
mdaúéòéáø.min §¦¦

:sqei ax bdp cvik d`ian `xnbdì óñBé áø déì øîàdéònL± ¨©¥©¥§©¨¥
,eynynlàiîc àúéòéáø éì éúééàlihdl min ziriax il `ad ± ©§¥¦§¦¦¨§©¨

,milbx in ea lihdl micizry wix ilk jezlkly ezrc,éàkæ éaø §©¦©©
elit` min ziriax jixv i`kf iaxly ,sqei ax eyxity enke

.dligza
micgeind milk cbpk rny z`ixw oipra `ziixa d`ian `xnbd

:milbx ine d`evlïðaø eðz,`ziixaaéòø ìL óøbqxg ilk ± ¨©¨¨§©¤§¦
,d`evl cgeindíéìâø éî ìL èéáòåinl cgeind qxg ilke ± §¨¦¤¥©§©¦

,milbx,ïcâðk òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà,jkl micgein mdy oeik ¨¦§§¦©§©§¤§¨
e .íeìk ïäa ïéàL ét ìò óàåcbpk,ïîöò íéìâø éî`exwl xeq` §©©¦¤¥¨¤§¥©§©¦©§¨

éaø .àeäL ìk ,íéî ïëBúì ìéhé änëå .íéî ïëBúì ìéhiL ãò©¤©¦§¨©¦§©¨©¦§¨©¦¨¤©¦
.úéòéáø ,øîBà éàkæ©©¥§¦¦

milk cbpk rny z`ixw `exwl xeqi`dy ,`ziixaa epipy cer
`ed ,milbx inl e` d`evl micgeindïéamigpen md m`éðôì ¥¦§¥

,ähnäe ,mpial epia zwqtn dhnd oi`eïéamigpen md m`øçàì ©¦¨¥§©©
,ähnämdipia zwqtn dhnde.,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøm` ©¦¨©¨¦§¤©§¦¥¥

migpen mdähnä øçàì,mdipia zwqtn dhndeàøB÷rny z`ixw §©©©¦¨¥
migpen md m` la` .wigxdl jixv epi`eähnä éðôìdhnd oi`e ¦§©©¦¨

,mpial epia zwqtnàøB÷ Bðéà,mcbpk rny z`ixw÷éçøî ìáà ¥¥£¨©§¦
àeämdneléôà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .àøB÷å úBnà òaøà©§©©§¥©¦¦§¤¤§¨¨¥£¦

a migpen md m`úéáea yiy lecbãò àø÷é àì ,änà äàî ©¦¥¨©¨Ÿ¦§¨©
íàéöBiL,ziadn.ähnä úçz íçépiL Bà ¤¦¥¤©¦¥©©©¦¨

:l`ilnb oa oerny oax ixaca zwtzqn `xnbdeäì àéòaéà- ¦©§¨§
,daiyid ipa ewtzqdøîà÷ éëéäoa oerny oax zpeek `id dn ± ¥¦¨¨©

,`xew epi` dhnd iptle `xew dhnd xg`ly xn`y dna l`ilnb
milkd mi`vnp m`y ezpeek m`d ,`xewe zen` rax` wigxn la`

,ãiî àøB÷ ,ähnä øçàzvveg dhndy ,llk wigxdl jixv epi`e ©©©¦¨¥¦¨
migpen milkd m` la` .zxg` zeyxa md eli`k aygpeéðôì¦§¥
øîà÷ éëä àîìc Bà .àøB÷å úBnà òaøà ÷éçøî ,ähnäe` ± ©¦¨©§¦©§©©§¥¦§¨¨¦¨¨©

milkd mi`vnp m`y ,ezpeek jk `nyòaøà ÷éçøî ,ähnä øçàì§©©©¦¨©§¦©§©
,àøB÷å úBnàmilkd mi`vnp m` la` .zvveg dpi` dhndyéðôì ©§¥¦§¥

.ììk àøB÷ Bðéà ,ähnä©¦¨¥¥§¨
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbdòîL àz,`ziixanàéðúc ¨§©§©§¨

,`ziixaa,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaømigpen milkd m`øçà ©¦¦§¤¤§¨¨¥©©
,ãiî àøB÷ ,ähnämi`vnp milkd m`e .llk wigxdl jixv epi`e ©¦¨¥¦¨

úBnà òaøà ÷éçøî ,ähnä éðôì.`xeweìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¦§¥©¦¨©§¦©§©©©¨¦§¤©§¦¥
eléôà ,øîBàa migpen md m`úéáea yiyàø÷é àì ,änà äàî ¥£¦©¦¥¨©¨Ÿ¦§¨
íàéöBiL ãòziadn.ähnä úçz íçépiL Bàzxaeqd drcly ixd ©¤¦¥¤©¦¥©©©¦¨

xg`l migpen md m` ,dhnd xg`l dhnd iptl oia welig yiy
.zen` rax` wigxdl jixv oi`e cin `exwl xzen dhnd

:`xnbd dywn .zeziixad oiay dxizqa dpc `xnbdïééòa©§¨
ïì àèéLtéàla` ,hytp eply wtqd ok` ±éããäà ïééL÷ àúéiðúî ¦§¦¨¨©§¦¨¨¨§¨©£¨¥

oerny oaxy epipy dpey`xd `ziixaay ,ef lr ef zeyw zeziixad ±
xg` e` dhnd iptl migpen m` oia wlgnd `pzd `ed l`ilnb oa
ziadn m`iveiy cr `xwi `ly xaeq xfrl` oa oerny iaxe ,dhnd

dtlged dipyd `ziixaae ,dhnd zgz mgipi e`iaxy ,mzhiy
e` dhnd iptl migpen m` oia wlgnd `pzd `ed xfrl` oa oerny
m`iveiy cr `xwi `ly xaeq l`ilnb oa oerny oaxe ,dhnd xg`

.dhnd zgz mgipi e` ziadn
:`xnbd zvxznàúééøúa Ceôéà`ziixaay zehiyd z` jetd ± ¥©§©§¨

oia wlgn l`ilnb oa oerny oaxy dpyz ef `ziixaa mbe ,dpexg`d
xaeq xfrl` oa oerny iaxe ,dhnd xg` e` dhnd iptl migpen m`

.dhnd zgz mgipi e` ziadn m`iveiy cr `xwi `ly
:`xnbd zl`eyàúééøúa úëôàc úéæç äîz` jetdl zi`x dn ± ¤¨¥§¨§©©§©§¨

,dpexg`d `ziixadàúéén÷ Ceôéà,dpey`xd `ziixad z` jetd ± ¥©©§¨
dhnd iptl migpen m` oia wlgn xfrl` oa oerny iaxy da dpyze
m`iveiy cr `xwi `ly xaeq l`ilnb oa oerny oaxe ,dhnd xg` e`

.dhnd zgz mgipi e` ziadn
:`xnbd daiynúBnà òaøàk úéa délek øîàc déì úòîL ïàî©¨§©¥§¨©¥©¦§©§©©

éîcrax`l aygp ziad lky xne` eze` zrnyy df `ed in ± ¨¥
,zen`,àéä øæòìà ïa ïBòîL éaøoerny iaxy xnel xazqn ok m`e ©¦¦§¤¤§¨¨¦

e` ziadn m`iveiy cr `xwi `ly xaeqd `pzd `ed xfrl` oa
ziad lky oeiky ,dpey`xd `ziixaa epipyy enk dhnd zgz mgipi
jl yi jkle ,zen` rax` wgxziy dn lirei `l zen` rax`l aygp

.dpexg`d `ziixad z` silgdl
dhnd zgz gpend ilky xfrl` oa oerny iax ixaca dpc `xnbd

:ux`a oenhk aeygdépéî éàòa ,óñBé áø øîàizl`y ±áøî ¨©©¥§©¦¥¥©
,àðeämpn`ähîddeab `ide zexvw dilbxyìMî úeçtäL ¨¦¨¨¦§Ÿ¨

,dizgz migpen hiare sxbe ,rwxwdn migthãeáìëc éì àèéLt§¦¨¦¦§¨
éîcdizgz migpend milkde ,cealk zaygpy xacd il heyt ± ¨¥

ddeab `idy dhn la` .rwxwa mipenhk miaygpìLäLe` ,migth §Ÿ¨
äòaøàe` ,migth,äMîçe`,äMLe`,äòáLe`,äðîLe` ©§¨¨£¦¨¦¨¦§¨§Ÿ¨

eäî ,äòLzmiaygp dizgz migpend milkd m`d ,oicd dn ± ¦§¨©
.rwxwa mipenhkdéì øîà,sqei axl `ped ax el xn` ±àðòãé àì ¨©¥Ÿ¨©§¨

.rcei ipi` ±
ddeab `idy dhna ,sqei ax xn`eäøNòrwxwdn migthàì éàcå £¨¨©©Ÿ

éì éòaéîdhn zgz migpend milky il heyt didy ,izwtzqd `l ± ¦¨¥¦
jk lk lecb wqtd yiy xg`ny ,rwxwa mipenhk miaygp mpi` efk

.milkd z` dqkn dhndy aygp df oi` milkl dhnd oiaøîà̈©
Cì àéòaéà àìc úãáò øétL ,ééaàeze` zl`y `ly ziyr aeh ± ©©¥©¦¨§©§Ÿ¦©§¨¨

y meyn ,df xacäøNò ìk,rwxwdn migthàéä éúéøçà àúeLø ¨£¨¨§¨©£¦¦¦
myn dyrp ,dxyr ddeab dhndy oeiky ,zxg` zeyxk aygp ±
oi`e ,dnvr ipta zeyxk dizgzy dne ,dnvr ipta zeyxk dlrnle

.zxg` zeyxay dnl ieqik ziyrp ef zeyx
:dkldd dwqtp in zrck zx`an `xnbdîààúëìä ,àáø ø± ¨©¨¨¦§§¨
rwxwdn ddeab dhnd m`y ,`id dklddìMî úeçtäL,migth ¨¦§Ÿ¨

éîc ãeáìkm`e .rwxwa oenh aeyg dizgzy dne ,cealk zaygp ± §¨¨¥
rwxwdn ddeab dhndäøNò,migthéúéøçà àúeLøzeyx ± £¨¨§¨©£¦¦

zxg`,àéäm`e .rwxwa oenhk dizgzy dn aiygdl leki dpi`e ¦
rwxwdn ddeab dhndìMîäLe migthäøNò ãò,migtheðééä ¦§Ÿ¨©£¨¨©§

dépéî àòácl`yy dn edf ±.déì èLt àìå ,àðeä áøî óñBé áø ¦§¨¦¥©¥¥©¨§Ÿ§©¥
,øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä ,áø øîàaygp ziad lky xaeqd ¨©©£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨

milbx inl e` d`evl micgeind milk ziaa yi m`e ,zen` rax`k
.dhnd zgz mgipi e` ziadn m`iveiy cr rny z`ixw `xwi `l

éìàa øîà ïëå[mkg my-]øîàìàeîL úác døa á÷òé áøoa±] §¥¨©¨¦¨©©©£Ÿ§¨§©§¥
,[l`eny ly ezaïéà ,øîà àáøå .øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨§¨¨¨©¥

.øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨
xtq ea yiy xcga ezhn ynyl xeqi`d oipra dyrn d`ian `xnbd

:dxezdéøáì déì ÷qòéà éàçà áøepal dy` jciy ±éaeziaa ± ©£©¦©©¥¦§¥¥
ly,àúøî øa ìàeîL øa ÷çöé áøeza mr epa z` qxi`y xnelk ©¦§¨©§¥©¨§¨

.wgvi ax lyäteçì déìéiò,dtegl eqipkd ±àòéizñî äåä àìå ©§¥©¨§Ÿ£¨¦§©§¨
àúléî,devn zlira leral leki did `ly ,xaca gilvd `le ±ìæà ¦§¨£©

éðeiòì déøúa,xacd z` wecal [eia` i`g` ax] eixg` jld ±àæç ©§¥§©¥£¨
àçpîc äøBz øôñ.xcga gpen didy dxez xtq d`xe ±eäì øîà ¥¤¨§©§¨¨©§

,mewnd z` epikdy el`l mdl xn` ±éàúà àì àzLä ekéàji` ± ¦©§¨Ÿ£©
,iz`a `l eli` eiykr didéøáì ïezðkñipa z` mzpkiq hrnk ± ©©§¦§¦

.dxez xtq ea yiy xcga ezhn yniyy dfd oerd ypera zenl
àéðúc,`ziixaaì øeñà ,ïéléôz Bà äøBz øôñ Ba LiL úéaLnL §©§¨©¦¤¤¥¤¨§¦¦¨§©¥

.éìk CBúa éìk íçépiL Bà íàéöBiL ãò ähnä úà Ba¤©¦¨©¤¦¥¤©¦¥§¦§§¦
eðL àì ,ééaà øîà,ilk jeza ilk mgipnyk ynyl xzenyàlà ¨©©©¥Ÿ¨¤¨

mgipnykïééìk BðéàL éìëa,mdl cgeind ilk epi`y ±ìáàm` ¦§¦¤¥¦§¨£¨
mgipnéðàî äøNò eléôà ,ïééìk àeäL éìëa,[milk±]àðàî ãçk ¦§¦¤¦§¨£¦£¨¨¨¥§©¨¨
éîc.cg` ilkk miaeyg ± ¨¥

àîéìb ,àáø øîàcba - ¨©¨¨§¦¨
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המשך ביאור למס' ברכות ליום ראשון עמ' ב



קנב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc - zekxa(ipy meil)

:epzpynn wtqd z` zhyet `xnbdòîL àz,epzpynnúLnLîä ¨§©©§©¤¤
dzhnäúàøåmcäcð,dyniyy xg`äãeäé éaøå .äìéáè äëéøö §¨£¨¦¨§¦¨§¦¨§©¦§¨
øèBt.dliahd on dze`àäåd [ixde±]å úLnLîjk xg`äúàømc ¥§¨§©¤¤§¨£¨

àéîc äáéæ äàøL éø÷ ìòák ,äcðd`xy ixw lral `id dnec ± ¦¨§©©§¦¤¨¨¦¨¨§¨
dilr dlgy xg` dxengd dcp z`neh dilr dlg ixdy ,daif

,dlwd ixw z`nehøèt à÷ådze` xht ok it lr s`e ±äãeäé éaø §¨¨©©¦§¨
,dliahndpéî òîLmb dliahd on xhet dcedi iaxy o`kn gken ± §©¦¨

.daif d`xy ixw lra
oke :`ziixaa yxetn jky d`ian `xnbdàéãäa àéiç éaø éðz± ¨¥©¦¦¨§¤§¨

,yexita `ziixaa `iig iax dpyéøö ,äáéæ äàøL éø÷ ìòaC ©©§¦¤¨¨¦¨¨¦
.øèBt äãeäé éaøå ,äìéáèlra s` xhet dcedi iaxy yxetn ixd §¦¨§©¦§¨¥

.daif d`xy ixw

åúîù éî êìò ïøãä

øçùä úìéôú ¯ éòéáø ÷øô
.dlitz ipiipr x`an epiptly wxtd

äðùî
zlitz onf seq edn zx`ane ,dlitzd ipnfa zwqer epiptly dpynd

:sqene ziaxr ,dgpn ,zixgyøçMä úlôzdpnf ,zixgy -ãò §¦©©©©©
úBöç.meidúBòL òaøà ãò ,øîBà äãeäé éaø.meid zligzn £©¦§¨¥©©§©¨

,äçðnä úlôzdpnf,øîBà äãeäé éaø .áøòä ãòdpnfâìt ãò §¦©©¦§¨©¨¤¤©¦§¨¥©§©
äçðnäseq iptl raxe dry xnelk ,dphw dgpn onfn zivgn - ©¦§¨
.meid

áøòä úlôz,ziaxr ±òá÷ dì ïéà.dlild lk dpnf - §¦©¨¤¤¥¨¤©
íéôñeî ìLå,sqen zlitz onfe -,øîBà äãeäé éaø) .íBiä ìk §¤¨¦¨©©¦§¨¥

dpnfúBòL òáL ãòmeid zligzn.( ©¤©¨

àøîâ
dywn `xnbd .zevg cr `ed zixgy zlitz onfy epzpyna epipy
upd mr `ed zixgy zlitz onfy `ziixaa epipyy dnn jk lr

:dngd,eäðéîøe,`ziixaa epipy ixddúåöîrny z`ixw ly §¦§¦§¨¨
dzexwlänçä õðä íò,dngd updl jenq -äleàb CBîñiL éãk ¦¨¥©©¨§¥¤¦§§¨

,rny z`ixw zekxaa zxn`pd l`xyi l`b zkxa ±älôúì± ¦§¦¨
,dxyr dpeny zlitz,íBia ìltúî àöîðå`ed dngd updy oeik §¦§¨¦§©¥©

xg`l `le dngd upda `ed zixgy zlitz onfy rnyn .mei i`ce
.zevg cr dpnfy epzpyna epipy recne ,okn

:`xnbd zvxznàéää àéðz ékmr dpnfy `ziixaa epipyy dn - ¦©§¨©¦
`weec epiid ,dngd updïé÷éúåìzeyrl minicwnd miyp`l - §¨¦¦

enk ,mpnfa mzeyrl mixfgne zeevneéä ïé÷éúå ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¨¦¦¨
dúBà íéøîBbrny z`ixw z` -,änçä õðä íòeknqiy ick §¦¨¦¨¥©©¨

x`ya zwqer epzpyn j` .dngd upd mr dpnfy dlitzl dle`b
xg`l lltzdl mdl oi`y dhwpe ,lltzdl mixg`nd miyp`d

.zevg
:`xnbd dywnàîìò éleëåmixg`nd miyp`d x`y ike - §¥¨§¨

lltzdl mi`yx ,lltzdldéøa éøî áø øîàäå ,àì eúå úBöç ãò©£§Ÿ§¨¨©©¨¦§¥
àìå äòè ,ïðçBé éaø øîà ,àaà øa äéîøé áøc déøa àðeä áøc§©¨§¥§©¦§§¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨§Ÿ

ìltúäzlitzíézL úéøçLa ìltúî ,úéáøò,zelitz izy - ¦§©¥©§¦¦§©¥§©£¦§©¦
drh m` oke .ziaxr zlitzl oinelyz zg`e ,zixgy zlitzl zg`

zlitz lltzd `le,íézL äçðîa ìltúî ,úéøçLrnyn ok m` ©£¦¦§©¥§¦§¨§©¦
,zevg xg`l dgpn zlitz onfa s` zixgy zlitz lltzdl xyt`y

.zevg cr wx lltzdl xyt`y epzpyna epipy recne
:`xnbd zvxznìéæàå élöî àîBé éleklltzn meid lk ok` - ¥¨§©¥§¨¦

epiid ,zevg cr lltzdl xyt`y epzpyna epipyy dne ,jlede
c meyndéì éáäé úBöç ãòel mipzep -,dpîæa älôz øëNeli`e ©£¨£¦¥§©§¦¨¦§©¨

Cìéàå ïàkî,zevg xg`l -,déì éáäé älôz øëNj`älôz øëN ¦¨§¥©§©§¦¨¨£¦¥§©§¦¨
.déì éáäé àì dpîæa¦§©¨Ÿ¨£¦¥

`le drhy in iabl opgei iax ixac z` `xnbd d`iady xg`l
m` oicd dn `xnbd zwtzqn ,zixgy e` ziaxr zlitz lltzd

:dgpn zlitz lltzd `le drhìltúä àìå äòè ,eäì àéòaéà¦©§¨§¨¨§Ÿ¦§©¥
íézL úéáøò ìltúiL eäî ,äçðîziaxra lltzdl leki m`d - ¦§¨©¤¦§©¥©§¦§©¦

.dgpn zlitzl oinelyz zg`e ziaxr myl zg` ,zelitz izyíà¦
øîBì éöîz,epipyy dnn heytl dvxz m` -ìltúä àìå äòè ¦§¥©¨¨§Ÿ¦§©¥

,íézL úéøçL ìltúî ,úéáøò`le drh xy`k oicd `ed ok m`e ©§¦¦§©¥©£¦§©¦
`weec `ny ,wtzqdl yi oiicr ,mizy ziaxr lltzi dgpn lltzd
,zixgya dze` milydl leki ziaxr lltzd `le drh xy`k

àeä àîBé ãçc íeMîdligzn dnnid ixdy ,cg` mei `edy - ¦§©¨
enk ,axraáéúëc(d ` ziy`xa),'ãçà íBé ,ø÷á éäéå áøò éäéå'okle ¦§¦©§¦¤¤©§¦Ÿ¤¤¨

,mei eze` ly ziaxr zlitz z` zixgya milyn,àëä ìáàxy`k £¨¨¨
,zxgnly meil zkiiy ziaxr zlitz ixd ,dgpn lltzd `le drh

eïåéëå ,àéä ïaø÷ íB÷îa älôzmixne` zepaxw iablyBîBé øáòc §¦¨¦§¨§¨¦§¥¨§¨©
,Bðaø÷ ìèazpzip dpi` dlitz s` ,xg` meia eaixwdl leki epi`e ¨¥¨§¨

dgpn zlitz milydl lkei `l ok m`e ,xg` meia oinelyzl
.ziaxraàéä éîçø àúBìöc ïåék ,àîìéc Bà`id dlitzy oeik - ¦§¨¥¨¦§¨©£¥¦

,mingx zywaìéæàå élöî éòác úîéà ìklltzn dvexy onf lk - ¨¥©§¨¥§©¥§¨¦
.enei xary xg`l s` dgpn zlitz milydl lekie ,jlede

:opgei iax ixacn wtqd z` zhyet `xnbdáø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©
àìå äòè ,ïðçBé éaø øîà ,÷çöé éaø øîà ,äãeäé øa àðeä¨©§¨¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¨¨§Ÿ
BîBé øáòc íeMî äæa ïéàå ,íézL úéáøò ìltúî ,äçðî ìltúä¦§©¥¦§¨¦§©¥©§¦§©¦§¥¨¤¦§¨©

,Bðaø÷ ìèas` ezlitz milyne ,mingx zywa `id dlitzy oeik ¨¥¨§¨
dgpn zlitz milydl lekiy heytl yi ok m` .enei xary xg`l

.ziaxra
zg` lltzd `le drh m`y opgei iax ixac lr dywn `xnbd

:dixg`ly dlitza dnilydl leki zelitzdnéáéúéîipa eywd - ¥¦¥
weqta xn`p ,`ziixaa epipyy dnn daiyid(eh ` zldw)àì úeòî'§ª¨Ÿ

,'úBðnäì ìëeé àì ïBøñçå ïB÷úì ìëeé:`ziixad zyxecúeòî' ©¦§§¤§Ÿ©§¦¨§ª¨
úì ìëeé àìäæ ,'ïB÷inúàéø÷e úéáøò ìL òîL úàéø÷ ìhaL Ÿ©¦§¤¤¦¥§¦©§©¤©§¦§¦©

,úéøçL ìL älôz Bà úéáøò ìL älôz Bà ,úéøçL ìL òîL§©¤©£¦§¦¨¤©§¦§¦¨¤©£¦
.z`f owzl leki epi`yäæ ,'úBðnäì ìëeé àì ïBøñçå'ineðîpL §¤§Ÿ©§¦¨¤¤¦§
äåöî øáãì åéøéáçmnr zepndl edeywae,íänò äðîð àìå`l £¥¨¦§©¦§¨§Ÿ¦§¨¦¨¤

zg` dlitz lhiay iny `ziixaa x`ean .aey mdnr zepndl lkei
iax ixac lr dyw ok m`e ,'oewzl lkei `l zern' xcba `ed ixd
dnilydl lekie dpwz el yi zelitzdn zg` lltzd `l m`y opgei

.okn xg`l
:`xnbd zvxznéàîa àëä ,ïðçBé éaø øîà ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¨¨§©

ïðé÷ñò,xaecn dna `ziixaa ,o`k -ìhaLdlitz,ãéæîaokle ¨§¦©¤¦¥§¥¦
,lltzd `le drhy ina wqr opgei iax eli`e ,dpwz el oi`y epipy

.okn xg`l dnilydl leki okle
:`ziixad ixac zernynn opgei iax ixack giken iy` axáø øîà̈©©

énð à÷éc ,éMà,`ziixad ixacn mb ok wiicl yi -éðz÷cepipyy - ©¦©§¨©¦§¨¨¥
,da,'äòè' éðz÷ àìå 'ìha'dwiqn .cifna lhiay xaecny rnyn ¦¥§Ÿ¨¨¥¨¨

:`xnbddpéî òîLina zwqer `ziixady ok gikedl yi ok` - §©¦¨
.gkyy `le cifna dlitz lhiay
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xcde"המשך ביאור למס' ברכות ליום שקי עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc - zekxa(iriax meil)

:ze`iypl l`ilnb oax z`élb e÷Bøè ,ïðaøì àáé÷ò éaø eäì øîà̈©§©¦£¦¨§©¨¨§©¥
,zlcd z` exbq -ïðaøì eøòöìe ìàéìîb ïaøc éãáò eúéì àìc- §Ÿ¥©§¥§©¨©§¦¥§©£§©¨¨

`ly xg`n .minkgd z` exrvie l`ilnb oax ly eicar e`eai `ly
,qaekd ixac z` lawl `aiwr iax dvxáèeî ,òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¨

eäééaâì àðà ìéæéàå íe÷éàczial mdil` invra jl`e mew`y - §¥§¥¦£¨§©©§
,yxcndàáaà óøè àúàzlcd lr yiwd ,ryedi iax `a - £¨¨©©¨¨

e etexb`aäfé äfî ïa äfî ,eäì øîàz` zefdl ie`x odk oa odk - ¨©§©¤¤©¤©¤
,z`hgd inäfî ïa äfîì øîàé äfî ïa àìå äfî àì BðéàLåine - §¤¥Ÿ©¤§Ÿ¤©¤Ÿ©§©¤¤©¤

in z` dfnd odk oa odkl xnel leki m`d odk oa epi`e odk epi`y
,z`hgdéîéîäì÷î øôà Eøôàå äøòî éî E-dz`y el` min ¥¤¥§¨¨§¤§§¥¤¦§¤

df xt`e ,migexq zeidl mkxcy dxrn in `l` ,z`hg in mpi` dfn
iax zpeek .mixepzae zexika ielwd xt` mzq `l` ,dxt xt` epi`
`ay inl die`xd dpedka rbep mc` oi`y myk ,xnel dzid ryedi
enk ,mipdk rxfn `ad dixfr oa xfrl` iax epiide ,odkd oxd` rxfn
.mi`iypd ipan `edy l`ilnb oaxl die`xd ze`iypa zrbl oi` ok
min `le z`hg in mdy odkd lr mikneqy myk ,xnel siqede
wcwcl oi`e ,oick dyery l`ilnb oax lr jenql yi jk ,mileqt

.eze`iypl rbepy dna eixg`
l`ilnb oax z` xifgdl enikqde ryedi iax ixac z` elaiw minkg

:ze`iyplòLBäé éaø ,àáé÷ò éaø déì øîày oeik,zñéitúðep` ¨©¥©¦£¦¨©¦§ª©¦§©©§¨
,ze`iypl l`ilnb oax z` xifgdl minikqnàlà eðéNò íeìk§¨¦¤¨

EãBák ìéáLa,jceak ornl `l` ze`iypdn edepcxed `l ixdy - ¦§¦§§
ok lr,Bçúôì íékLð äzàå éðà øçîìigztl minikyny jxck §¨¨£¦§©¨©§¦§¦§

,ze`iypl exifgdl mivex ep`y el ze`xdl ,miaeyg miyp`e mikln
.epixg` e`vi mlek ,`vp ep`y oeike

,ze`iypl l`ilnb oax z` xifgdl jixvy minkgd enikqdy xg`l
:`iypd dixfr oa xfrl` iax mr bedpl yi cvik ewtzqdéëéä ,éøîà̈§¦¥¦

ãéáòðm`d ,dyrp cvik -déøaòðoi` ixd ,eze`iypn eze` cixep - ©£¦§©§¥
c meyn ,ok zeyrl epléøéîb,epicia zxeqny -wa ïéìòîïéàå Lã §¦¦©£¦©Ÿ¤§¥

ïéãéøBîj` dlrn ztqezl wx dyecway xac lk zepyl xzen - ¦¦
e eze`iypa eze` xi`yp m`e .ezlrnn rexbl oi`àãç øî LBøãð¦§©£¨

àúaL àãç øîe àúaLiaxe zg` zay l`ilnb oax yexci - ©§¨©£¨©§¨
ixd ,zg` zay dixfr oa xfrl`ééeàð÷ì éúà,d`pw icil e`eai - ¨¥§©§¥

.jk zeyrl oi` ok zngneéúaL àúìz ìàéìîb ïaø LBøãì àlà¤¨¦§©¨©§¦¥§¨¨©¨¥
,zezay yely -äéøæò ïa øæòìà éaøåyexcieðééäå .àúaL àãç §©¦¤§¨¨¤£©§¨£¨©§¨§©§

øî øîàc`ziixaa epipyy dn edfe -(.b dbibg)l`y ryedi iaxy , §¨©©
,`nqg xfrl` iax z`e dwexa oa opgei iax z`äúéä éî ìL úaL©¨¤¦¨§¨

,el eaiyde ,ef zaya yxc in -,äúéä äéøæò ïa øæòìà éaø ìL¤©¦¤§¨¨¤£©§¨¨§¨
iaxy zezay eide oda yxc l`ilnb oaxy zezay eidy rnyn

.oda yxc dixfr oa xfrl`
l`yy cinlz eze` edin `xnbd zx`an dzr(:fk lirl)iax z`

:daeg e` zeyx ziaxr zlitz m`d l`ilnb oaxe ryediBúBàå§
ãéîìz,daeg e` zeyx ziaxr zlitz m`d l`yyïa ïBòîL éaø ©§¦©¦¦§¤

.äåä éàçBé©£¨
:dpyna epipyådpnfïéôñeî ìLsqen zlitz -.íBiä ìk §¤¨¦¨©

,ïðçBé éaø øîà,daxd dxg`l oi` ,meid lk dpnfy it lr s`åm` ¨©©¦¨¨§
zery ray xg`l cr dze` lltzdln xgi`.òLBt àø÷ð¦§¨¥©

sqen lltzdl cnery mc` oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
:micwi mdn dfi` dgpne,ïðaø eðzy inúBlôú ézL åéðôì eéä ¨©¨¨¨§¨¨§¥§¦

,lltzdlóñeî ìL úçàå äçðî ìL úçàyy dry dribdy - ©©¤¦§¨§©©¤¨
dry cr dpnfy sqen lltzdl leki oiicre ,dgpn onf `idy dvgne

,ziriay,óñeî ìL ìltúî Ck øçàå ,äçðî ìL ìltúîmeyn ¦§©¥¤¦§¨§©©¨¦§©¥¤¨
äøéãz BfL,mei icn milltzn dgpn zlitzy -äøéãz dðéà Bæå- ¤§¦¨§¥¨§¦¨

.minkg ixac ,zncew dxicze ,mei icn milltzn oi` sqen zlitze
,äçðî ìL ìltúî Ck øçàå ,óñeî ìL ìltúî øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦§©¥¤¨§©©¨¦§©¥¤¦§¨

meynúøáBò äåöî BfLray seq cr `ed sqen zlitz onfy - ¤¦§¨¤¤
,zeryúøáBò dðéàL äåöî Bæå,axrd cr `ed dgpn zlitz onfe - §¦§¨¤¥¨¤¤

.dpnf xeari `ly icka ,dligza sqen lltzdl yi ok lr
:dkldd z` wqet opgei iaxìL ìltúî ,äëìä ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨£¨¨¦§©¥¤

äçðî,dligza,óñeî ìL ìltúî Ck øçàå.minkgk ¦§¨§©©¨¦§©¥¤¨
:df oipra dyrn d`ian `xnbddéñøébî Léìç äåä ék àøéæ éaø- ©¦¥¨¦£¨¨¦¦¦§¥

,cenll gk ea did `le ecenil aex zngn `xif iax ylgp xy`k
éáeè øa ïúð éaø éác àçútà áéúéå ìéæà äåäayeie jled did - £¨¨¦§¨¦©¦§¨§¥©¦¨¨©¦

,iaeh oa ozp iax ly ezia gzt lríe÷éà æà ïðaø éôìç ék ,øîà̈©¦¨§¦©¨¨¨¥
àøâà ìa÷àå eäéénwîezian mi`veid minkg iptl exari xy`k - ¦©©§©£©¥©§¨

mdiptl mew` ,mcenil z` eniiqiy drya iaeh xa ozp iax ly
.xky law`eàúà ÷ôð`ae `vi -déì øîà ,éáeè øa ïúð éaø §©£¨©¦¨¨©¦¨©¥

,`xif iaxàLøãî éa äëìä øîà ïàîyxcnd ziaa xn` in - ©¨©£¨¨¥¦§§¨
.dcedi iaxk dkldydéì øîà`l yxcnd ziaa ,iaeh xa ozp iax ¨©¥

`l` ,dcedi iaxk dkldy xn`päëìä ïéà ,ïðçBé éaø øîà éëä̈¦¨©©¦¨¨¥£¨¨
ìL ìltúî Ck øçàå óñeî ìL íãà ìltúî øîàc äãeäé éaøk§©¦§¨§¨©¦§©¥¨¨¤¨§©©¨¦§©¥¤

,äçðî.dligza dgpn zlitz lltzdl yiy mixaeqd minkgk `l` ¦§¨
déì øîàm`d ,`xif iaxdéì øîà .døîà ïðçBé éaøxa ozp iax ¨©¥©¦¨¨£¨¨¨©¥

,iaeh,ïéà.ef dkld xn` opgei iaxïéðîæ ïéòaøà dépéî àðzdpy - ¦§¨¦¥©§§¦¦§¦
.minrt mirax` ef dkld iaeh xa ozp iaxn `xif iaxdéì øîàiax ¨©¥

mirax` dze` dpey dz`y jilr daiag ef dkld recn ,iaeh xa ozp
y iptn m`d ,minrtCì àéä àãçzrnyy dpey`x dkld efy - £¨¦¨

,eitn xac meid cr zcnl `le ,opgei iax myaBày iptnàéä úãç£©¦
Cìmeid cr xeaq ziidy iptn ,jliaya dycg dkld efy - ¨

.dxn` xg` `xen`ydéì øîà,`xif iaxéì àéä úãçdkld ef - ¨©¥£©¦¦
,iliaya dycgéåì ïa òLBäé éaøa éì à÷tñîc íeMîiziidy - ¦¦§©§¨¦§©¦§ª©¤¥¦

.dxn` iel oa ryedi iaxy xeaq
lltzdl xg`nd oipra iel oa ryedi iaxn dyxc d`ian `xnbd

:sqen zlitzìL älôz ìltúnä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦¨©¦§©¥§¦¨¤
äãeäé éaøì úBòL òáL øçàì ïéôñeîray cr dpnfy xaeqd ¨¦§©©¤©¨§©¦§¨

,zeryøîBà áeúkä åéìò(gi b diptv),ézôñà ãòBnî éâeð',izilik - ¨¨©¨¥¥¦¥¨©§¦
Cnîjnrn -,'eéäzelitzd icren z` exgi`y zngn ,xnelk ¦¥¨

.milke miteq` mixeay miyrp
:`xnbd zxxanàeä àøáúc àðLéì 'éâeð' éàäc òîLî éàî- ©©§©§©¥¦§¨§©§¨

:`xnbd zx`an .xay oeyl `ed 'ibep'y rnyn okidnáø íbøúîãk§¦§©§¥©
óñBé,zinx`l df weqt sqei ax mbxzy dnn -ìò éúà àøáz' ¥©§¨¨¥©

'íéìLeøéác àiãòBî éðîæ eøçàc ìò ìàøNé úéác ïBäéàðNxay - ©§¥§¥¦§¨¥©§©£¦§¥£©¨§¦¨©¦
o`kne ,milyexiay micrend ipnf exgi`y l`xyi i`pey lr `eai

.xay oeyl `ed 'ibep'y rnyn
:zixgy zlitz lltzdl xg`nd lr df weqt yxec xfrl` iaxøîà̈©

,úBòL òaøà øçàì úéøçL ìL älôz ìltúnä ìk ,øæòìà éaø©¦¤§¨¨¨©¦§©¥§¦¨¤©£¦§©©©§©¨
äãeäé éaøì,zery rax` cr dpnfy xaeqdøîBà áeúkä åéìò §©¦§¨¨¨©¨¥

(my),,'eéä Cnî ézôñà ãòBnî éâeð'zngn mibep miyrp ,xnelk ¥¦¥¨©§¦¦¥¨
.zelitzd icren z` exgi`y

:`xnbd zxxanàeä àøòöc àðLéì 'éâeð' éàäc òîLî éàî- ©©§©§©¥¦§¨§©£¨
dnn :`xnbd zx`an .xrv oeyl `ed 'ibep'y rnyn okidnáéúëc¦§¦

(gk hiw mildz),'äâezî éLôð äôìc',xnelk ,xrvn iytp dthp - ¨§¨©§¦¦¨
.xrv oeyl `edy ixd ,xrv aexn zklede zxqgp

:sqep xewn,øîà ÷çöé øa ïîçð áøok rnyn,àëäîiabl xn`py ©©§¨©¦§¨¨©¥¨¨
ziad oaxeg xg`l milyexi xrv(c ` dki`),úBâep äéúBìeúa'- §¤¨

,xrvaàéäåmilyexie -,'dì øî.xrv oeyl `edy ixd §¦©¨
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קנג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc - zekxa(ipy meil)

:epzpynn wtqd z` zhyet `xnbdòîL àz,epzpynnúLnLîä ¨§©©§©¤¤
dzhnäúàøåmcäcð,dyniyy xg`äãeäé éaøå .äìéáè äëéøö §¨£¨¦¨§¦¨§¦¨§©¦§¨
øèBt.dliahd on dze`àäåd [ixde±]å úLnLîjk xg`äúàømc ¥§¨§©¤¤§¨£¨

àéîc äáéæ äàøL éø÷ ìòák ,äcðd`xy ixw lral `id dnec ± ¦¨§©©§¦¤¨¨¦¨¨§¨
dilr dlgy xg` dxengd dcp z`neh dilr dlg ixdy ,daif

,dlwd ixw z`nehøèt à÷ådze` xht ok it lr s`e ±äãeäé éaø §¨¨©©¦§¨
,dliahndpéî òîLmb dliahd on xhet dcedi iaxy o`kn gken ± §©¦¨

.daif d`xy ixw lra
oke :`ziixaa yxetn jky d`ian `xnbdàéãäa àéiç éaø éðz± ¨¥©¦¦¨§¤§¨

,yexita `ziixaa `iig iax dpyéøö ,äáéæ äàøL éø÷ ìòaC ©©§¦¤¨¨¦¨¨¦
.øèBt äãeäé éaøå ,äìéáèlra s` xhet dcedi iaxy yxetn ixd §¦¨§©¦§¨¥

.daif d`xy ixw

åúîù éî êìò ïøãä

øçùä úìéôú ¯ éòéáø ÷øô
.dlitz ipiipr x`an epiptly wxtd

äðùî
zlitz onf seq edn zx`ane ,dlitzd ipnfa zwqer epiptly dpynd

:sqene ziaxr ,dgpn ,zixgyøçMä úlôzdpnf ,zixgy -ãò §¦©©©©©
úBöç.meidúBòL òaøà ãò ,øîBà äãeäé éaø.meid zligzn £©¦§¨¥©©§©¨

,äçðnä úlôzdpnf,øîBà äãeäé éaø .áøòä ãòdpnfâìt ãò §¦©©¦§¨©¨¤¤©¦§¨¥©§©
äçðnäseq iptl raxe dry xnelk ,dphw dgpn onfn zivgn - ©¦§¨
.meid

áøòä úlôz,ziaxr ±òá÷ dì ïéà.dlild lk dpnf - §¦©¨¤¤¥¨¤©
íéôñeî ìLå,sqen zlitz onfe -,øîBà äãeäé éaø) .íBiä ìk §¤¨¦¨©©¦§¨¥

dpnfúBòL òáL ãòmeid zligzn.( ©¤©¨

àøîâ
dywn `xnbd .zevg cr `ed zixgy zlitz onfy epzpyna epipy
upd mr `ed zixgy zlitz onfy `ziixaa epipyy dnn jk lr

:dngd,eäðéîøe,`ziixaa epipy ixddúåöîrny z`ixw ly §¦§¦§¨¨
dzexwlänçä õðä íò,dngd updl jenq -äleàb CBîñiL éãk ¦¨¥©©¨§¥¤¦§§¨

,rny z`ixw zekxaa zxn`pd l`xyi l`b zkxa ±älôúì± ¦§¦¨
,dxyr dpeny zlitz,íBia ìltúî àöîðå`ed dngd updy oeik §¦§¨¦§©¥©

xg`l `le dngd upda `ed zixgy zlitz onfy rnyn .mei i`ce
.zevg cr dpnfy epzpyna epipy recne ,okn

:`xnbd zvxznàéää àéðz ékmr dpnfy `ziixaa epipyy dn - ¦©§¨©¦
`weec epiid ,dngd updïé÷éúåìzeyrl minicwnd miyp`l - §¨¦¦

enk ,mpnfa mzeyrl mixfgne zeevneéä ïé÷éúå ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¨¦¦¨
dúBà íéøîBbrny z`ixw z` -,änçä õðä íòeknqiy ick §¦¨¦¨¥©©¨

x`ya zwqer epzpyn j` .dngd upd mr dpnfy dlitzl dle`b
xg`l lltzdl mdl oi`y dhwpe ,lltzdl mixg`nd miyp`d

.zevg
:`xnbd dywnàîìò éleëåmixg`nd miyp`d x`y ike - §¥¨§¨

lltzdl mi`yx ,lltzdldéøa éøî áø øîàäå ,àì eúå úBöç ãò©£§Ÿ§¨¨©©¨¦§¥
àìå äòè ,ïðçBé éaø øîà ,àaà øa äéîøé áøc déøa àðeä áøc§©¨§¥§©¦§§¨©©¨¨©©¦¨¨¨¨§Ÿ

ìltúäzlitzíézL úéøçLa ìltúî ,úéáøò,zelitz izy - ¦§©¥©§¦¦§©¥§©£¦§©¦
drh m` oke .ziaxr zlitzl oinelyz zg`e ,zixgy zlitzl zg`

zlitz lltzd `le,íézL äçðîa ìltúî ,úéøçLrnyn ok m` ©£¦¦§©¥§¦§¨§©¦
,zevg xg`l dgpn zlitz onfa s` zixgy zlitz lltzdl xyt`y

.zevg cr wx lltzdl xyt`y epzpyna epipy recne
:`xnbd zvxznìéæàå élöî àîBé éleklltzn meid lk ok` - ¥¨§©¥§¨¦

epiid ,zevg cr lltzdl xyt`y epzpyna epipyy dne ,jlede
c meyndéì éáäé úBöç ãòel mipzep -,dpîæa älôz øëNeli`e ©£¨£¦¥§©§¦¨¦§©¨

Cìéàå ïàkî,zevg xg`l -,déì éáäé älôz øëNj`älôz øëN ¦¨§¥©§©§¦¨¨£¦¥§©§¦¨
.déì éáäé àì dpîæa¦§©¨Ÿ¨£¦¥

`le drhy in iabl opgei iax ixac z` `xnbd d`iady xg`l
m` oicd dn `xnbd zwtzqn ,zixgy e` ziaxr zlitz lltzd

:dgpn zlitz lltzd `le drhìltúä àìå äòè ,eäì àéòaéà¦©§¨§¨¨§Ÿ¦§©¥
íézL úéáøò ìltúiL eäî ,äçðîziaxra lltzdl leki m`d - ¦§¨©¤¦§©¥©§¦§©¦

.dgpn zlitzl oinelyz zg`e ziaxr myl zg` ,zelitz izyíà¦
øîBì éöîz,epipyy dnn heytl dvxz m` -ìltúä àìå äòè ¦§¥©¨¨§Ÿ¦§©¥

,íézL úéøçL ìltúî ,úéáøò`le drh xy`k oicd `ed ok m`e ©§¦¦§©¥©£¦§©¦
`weec `ny ,wtzqdl yi oiicr ,mizy ziaxr lltzi dgpn lltzd
,zixgya dze` milydl leki ziaxr lltzd `le drh xy`k

àeä àîBé ãçc íeMîdligzn dnnid ixdy ,cg` mei `edy - ¦§©¨
enk ,axraáéúëc(d ` ziy`xa),'ãçà íBé ,ø÷á éäéå áøò éäéå'okle ¦§¦©§¦¤¤©§¦Ÿ¤¤¨

,mei eze` ly ziaxr zlitz z` zixgya milyn,àëä ìáàxy`k £¨¨¨
,zxgnly meil zkiiy ziaxr zlitz ixd ,dgpn lltzd `le drh

eïåéëå ,àéä ïaø÷ íB÷îa älôzmixne` zepaxw iablyBîBé øáòc §¦¨¦§¨§¨¦§¥¨§¨©
,Bðaø÷ ìèazpzip dpi` dlitz s` ,xg` meia eaixwdl leki epi`e ¨¥¨§¨

dgpn zlitz milydl lkei `l ok m`e ,xg` meia oinelyzl
.ziaxraàéä éîçø àúBìöc ïåék ,àîìéc Bà`id dlitzy oeik - ¦§¨¥¨¦§¨©£¥¦

,mingx zywaìéæàå élöî éòác úîéà ìklltzn dvexy onf lk - ¨¥©§¨¥§©¥§¨¦
.enei xary xg`l s` dgpn zlitz milydl lekie ,jlede

:opgei iax ixacn wtqd z` zhyet `xnbdáø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©
àìå äòè ,ïðçBé éaø øîà ,÷çöé éaø øîà ,äãeäé øa àðeä¨©§¨¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¨¨§Ÿ
BîBé øáòc íeMî äæa ïéàå ,íézL úéáøò ìltúî ,äçðî ìltúä¦§©¥¦§¨¦§©¥©§¦§©¦§¥¨¤¦§¨©

,Bðaø÷ ìèas` ezlitz milyne ,mingx zywa `id dlitzy oeik ¨¥¨§¨
dgpn zlitz milydl lekiy heytl yi ok m` .enei xary xg`l

.ziaxra
zg` lltzd `le drh m`y opgei iax ixac lr dywn `xnbd

:dixg`ly dlitza dnilydl leki zelitzdnéáéúéîipa eywd - ¥¦¥
weqta xn`p ,`ziixaa epipyy dnn daiyid(eh ` zldw)àì úeòî'§ª¨Ÿ

,'úBðnäì ìëeé àì ïBøñçå ïB÷úì ìëeé:`ziixad zyxecúeòî' ©¦§§¤§Ÿ©§¦¨§ª¨
úì ìëeé àìäæ ,'ïB÷inúàéø÷e úéáøò ìL òîL úàéø÷ ìhaL Ÿ©¦§¤¤¦¥§¦©§©¤©§¦§¦©

,úéøçL ìL älôz Bà úéáøò ìL älôz Bà ,úéøçL ìL òîL§©¤©£¦§¦¨¤©§¦§¦¨¤©£¦
.z`f owzl leki epi`yäæ ,'úBðnäì ìëeé àì ïBøñçå'ineðîpL §¤§Ÿ©§¦¨¤¤¦§
äåöî øáãì åéøéáçmnr zepndl edeywae,íänò äðîð àìå`l £¥¨¦§©¦§¨§Ÿ¦§¨¦¨¤

zg` dlitz lhiay iny `ziixaa x`ean .aey mdnr zepndl lkei
iax ixac lr dyw ok m`e ,'oewzl lkei `l zern' xcba `ed ixd
dnilydl lekie dpwz el yi zelitzdn zg` lltzd `l m`y opgei

.okn xg`l
:`xnbd zvxznéàîa àëä ,ïðçBé éaø øîà ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¨¨§©

ïðé÷ñò,xaecn dna `ziixaa ,o`k -ìhaLdlitz,ãéæîaokle ¨§¦©¤¦¥§¥¦
,lltzd `le drhy ina wqr opgei iax eli`e ,dpwz el oi`y epipy

.okn xg`l dnilydl leki okle
:`ziixad ixac zernynn opgei iax ixack giken iy` axáø øîà̈©©

énð à÷éc ,éMà,`ziixad ixacn mb ok wiicl yi -éðz÷cepipyy - ©¦©§¨©¦§¨¨¥
,da,'äòè' éðz÷ àìå 'ìha'dwiqn .cifna lhiay xaecny rnyn ¦¥§Ÿ¨¨¥¨¨

:`xnbddpéî òîLina zwqer `ziixady ok gikedl yi ok` - §©¦¨
.gkyy `le cifna dlitz lhiay
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc - zekxa(iriax meil)

:ze`iypl l`ilnb oax z`élb e÷Bøè ,ïðaøì àáé÷ò éaø eäì øîà̈©§©¦£¦¨§©¨¨§©¥
,zlcd z` exbq -ïðaøì eøòöìe ìàéìîb ïaøc éãáò eúéì àìc- §Ÿ¥©§¥§©¨©§¦¥§©£§©¨¨

`ly xg`n .minkgd z` exrvie l`ilnb oax ly eicar e`eai `ly
,qaekd ixac z` lawl `aiwr iax dvxáèeî ,òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¨

eäééaâì àðà ìéæéàå íe÷éàczial mdil` invra jl`e mew`y - §¥§¥¦£¨§©©§
,yxcndàáaà óøè àúàzlcd lr yiwd ,ryedi iax `a - £¨¨©©¨¨

e etexb`aäfé äfî ïa äfî ,eäì øîàz` zefdl ie`x odk oa odk - ¨©§©¤¤©¤©¤
,z`hgd inäfî ïa äfîì øîàé äfî ïa àìå äfî àì BðéàLåine - §¤¥Ÿ©¤§Ÿ¤©¤Ÿ©§©¤¤©¤

in z` dfnd odk oa odkl xnel leki m`d odk oa epi`e odk epi`y
,z`hgdéîéîäì÷î øôà Eøôàå äøòî éî E-dz`y el` min ¥¤¥§¨¨§¤§§¥¤¦§¤

df xt`e ,migexq zeidl mkxcy dxrn in `l` ,z`hg in mpi` dfn
iax zpeek .mixepzae zexika ielwd xt` mzq `l` ,dxt xt` epi`
`ay inl die`xd dpedka rbep mc` oi`y myk ,xnel dzid ryedi
enk ,mipdk rxfn `ad dixfr oa xfrl` iax epiide ,odkd oxd` rxfn
.mi`iypd ipan `edy l`ilnb oaxl die`xd ze`iypa zrbl oi` ok
min `le z`hg in mdy odkd lr mikneqy myk ,xnel siqede
wcwcl oi`e ,oick dyery l`ilnb oax lr jenql yi jk ,mileqt

.eze`iypl rbepy dna eixg`
l`ilnb oax z` xifgdl enikqde ryedi iax ixac z` elaiw minkg

:ze`iyplòLBäé éaø ,àáé÷ò éaø déì øîày oeik,zñéitúðep` ¨©¥©¦£¦¨©¦§ª©¦§©©§¨
,ze`iypl l`ilnb oax z` xifgdl minikqnàlà eðéNò íeìk§¨¦¤¨

EãBák ìéáLa,jceak ornl `l` ze`iypdn edepcxed `l ixdy - ¦§¦§§
ok lr,Bçúôì íékLð äzàå éðà øçîìigztl minikyny jxck §¨¨£¦§©¨©§¦§¦§

,ze`iypl exifgdl mivex ep`y el ze`xdl ,miaeyg miyp`e mikln
.epixg` e`vi mlek ,`vp ep`y oeike

,ze`iypl l`ilnb oax z` xifgdl jixvy minkgd enikqdy xg`l
:`iypd dixfr oa xfrl` iax mr bedpl yi cvik ewtzqdéëéä ,éøîà̈§¦¥¦

ãéáòðm`d ,dyrp cvik -déøaòðoi` ixd ,eze`iypn eze` cixep - ©£¦§©§¥
c meyn ,ok zeyrl epléøéîb,epicia zxeqny -wa ïéìòîïéàå Lã §¦¦©£¦©Ÿ¤§¥

ïéãéøBîj` dlrn ztqezl wx dyecway xac lk zepyl xzen - ¦¦
e eze`iypa eze` xi`yp m`e .ezlrnn rexbl oi`àãç øî LBøãð¦§©£¨

àúaL àãç øîe àúaLiaxe zg` zay l`ilnb oax yexci - ©§¨©£¨©§¨
ixd ,zg` zay dixfr oa xfrl`ééeàð÷ì éúà,d`pw icil e`eai - ¨¥§©§¥

.jk zeyrl oi` ok zngneéúaL àúìz ìàéìîb ïaø LBøãì àlà¤¨¦§©¨©§¦¥§¨¨©¨¥
,zezay yely -äéøæò ïa øæòìà éaøåyexcieðééäå .àúaL àãç §©¦¤§¨¨¤£©§¨£¨©§¨§©§

øî øîàc`ziixaa epipyy dn edfe -(.b dbibg)l`y ryedi iaxy , §¨©©
,`nqg xfrl` iax z`e dwexa oa opgei iax z`äúéä éî ìL úaL©¨¤¦¨§¨

,el eaiyde ,ef zaya yxc in -,äúéä äéøæò ïa øæòìà éaø ìL¤©¦¤§¨¨¤£©§¨¨§¨
iaxy zezay eide oda yxc l`ilnb oaxy zezay eidy rnyn

.oda yxc dixfr oa xfrl`
l`yy cinlz eze` edin `xnbd zx`an dzr(:fk lirl)iax z`

:daeg e` zeyx ziaxr zlitz m`d l`ilnb oaxe ryediBúBàå§
ãéîìz,daeg e` zeyx ziaxr zlitz m`d l`yyïa ïBòîL éaø ©§¦©¦¦§¤

.äåä éàçBé©£¨
:dpyna epipyådpnfïéôñeî ìLsqen zlitz -.íBiä ìk §¤¨¦¨©

,ïðçBé éaø øîà,daxd dxg`l oi` ,meid lk dpnfy it lr s`åm` ¨©©¦¨¨§
zery ray xg`l cr dze` lltzdln xgi`.òLBt àø÷ð¦§¨¥©

sqen lltzdl cnery mc` oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
:micwi mdn dfi` dgpne,ïðaø eðzy inúBlôú ézL åéðôì eéä ¨©¨¨¨§¨¨§¥§¦

,lltzdlóñeî ìL úçàå äçðî ìL úçàyy dry dribdy - ©©¤¦§¨§©©¤¨
dry cr dpnfy sqen lltzdl leki oiicre ,dgpn onf `idy dvgne

,ziriay,óñeî ìL ìltúî Ck øçàå ,äçðî ìL ìltúîmeyn ¦§©¥¤¦§¨§©©¨¦§©¥¤¨
äøéãz BfL,mei icn milltzn dgpn zlitzy -äøéãz dðéà Bæå- ¤§¦¨§¥¨§¦¨

.minkg ixac ,zncew dxicze ,mei icn milltzn oi` sqen zlitze
,äçðî ìL ìltúî Ck øçàå ,óñeî ìL ìltúî øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦§©¥¤¨§©©¨¦§©¥¤¦§¨

meynúøáBò äåöî BfLray seq cr `ed sqen zlitz onfy - ¤¦§¨¤¤
,zeryúøáBò dðéàL äåöî Bæå,axrd cr `ed dgpn zlitz onfe - §¦§¨¤¥¨¤¤

.dpnf xeari `ly icka ,dligza sqen lltzdl yi ok lr
:dkldd z` wqet opgei iaxìL ìltúî ,äëìä ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨£¨¨¦§©¥¤

äçðî,dligza,óñeî ìL ìltúî Ck øçàå.minkgk ¦§¨§©©¨¦§©¥¤¨
:df oipra dyrn d`ian `xnbddéñøébî Léìç äåä ék àøéæ éaø- ©¦¥¨¦£¨¨¦¦¦§¥

,cenll gk ea did `le ecenil aex zngn `xif iax ylgp xy`k
éáeè øa ïúð éaø éác àçútà áéúéå ìéæà äåäayeie jled did - £¨¨¦§¨¦©¦§¨§¥©¦¨¨©¦

,iaeh oa ozp iax ly ezia gzt lríe÷éà æà ïðaø éôìç ék ,øîà̈©¦¨§¦©¨¨¨¥
àøâà ìa÷àå eäéénwîezian mi`veid minkg iptl exari xy`k - ¦©©§©£©¥©§¨

mdiptl mew` ,mcenil z` eniiqiy drya iaeh xa ozp iax ly
.xky law`eàúà ÷ôð`ae `vi -déì øîà ,éáeè øa ïúð éaø §©£¨©¦¨¨©¦¨©¥

,`xif iaxàLøãî éa äëìä øîà ïàîyxcnd ziaa xn` in - ©¨©£¨¨¥¦§§¨
.dcedi iaxk dkldydéì øîà`l yxcnd ziaa ,iaeh xa ozp iax ¨©¥

`l` ,dcedi iaxk dkldy xn`päëìä ïéà ,ïðçBé éaø øîà éëä̈¦¨©©¦¨¨¥£¨¨
ìL ìltúî Ck øçàå óñeî ìL íãà ìltúî øîàc äãeäé éaøk§©¦§¨§¨©¦§©¥¨¨¤¨§©©¨¦§©¥¤

,äçðî.dligza dgpn zlitz lltzdl yiy mixaeqd minkgk `l` ¦§¨
déì øîàm`d ,`xif iaxdéì øîà .døîà ïðçBé éaøxa ozp iax ¨©¥©¦¨¨£¨¨¨©¥

,iaeh,ïéà.ef dkld xn` opgei iaxïéðîæ ïéòaøà dépéî àðzdpy - ¦§¨¦¥©§§¦¦§¦
.minrt mirax` ef dkld iaeh xa ozp iaxn `xif iaxdéì øîàiax ¨©¥

mirax` dze` dpey dz`y jilr daiag ef dkld recn ,iaeh xa ozp
y iptn m`d ,minrtCì àéä àãçzrnyy dpey`x dkld efy - £¨¦¨

,eitn xac meid cr zcnl `le ,opgei iax myaBày iptnàéä úãç£©¦
Cìmeid cr xeaq ziidy iptn ,jliaya dycg dkld efy - ¨

.dxn` xg` `xen`ydéì øîà,`xif iaxéì àéä úãçdkld ef - ¨©¥£©¦¦
,iliaya dycgéåì ïa òLBäé éaøa éì à÷tñîc íeMîiziidy - ¦¦§©§¨¦§©¦§ª©¤¥¦

.dxn` iel oa ryedi iaxy xeaq
lltzdl xg`nd oipra iel oa ryedi iaxn dyxc d`ian `xnbd

:sqen zlitzìL älôz ìltúnä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦¨©¦§©¥§¦¨¤
äãeäé éaøì úBòL òáL øçàì ïéôñeîray cr dpnfy xaeqd ¨¦§©©¤©¨§©¦§¨

,zeryøîBà áeúkä åéìò(gi b diptv),ézôñà ãòBnî éâeð',izilik - ¨¨©¨¥¥¦¥¨©§¦
Cnîjnrn -,'eéäzelitzd icren z` exgi`y zngn ,xnelk ¦¥¨

.milke miteq` mixeay miyrp
:`xnbd zxxanàeä àøáúc àðLéì 'éâeð' éàäc òîLî éàî- ©©§©§©¥¦§¨§©§¨

:`xnbd zx`an .xay oeyl `ed 'ibep'y rnyn okidnáø íbøúîãk§¦§©§¥©
óñBé,zinx`l df weqt sqei ax mbxzy dnn -ìò éúà àøáz' ¥©§¨¨¥©

'íéìLeøéác àiãòBî éðîæ eøçàc ìò ìàøNé úéác ïBäéàðNxay - ©§¥§¥¦§¨¥©§©£¦§¥£©¨§¦¨©¦
o`kne ,milyexiay micrend ipnf exgi`y l`xyi i`pey lr `eai

.xay oeyl `ed 'ibep'y rnyn
:zixgy zlitz lltzdl xg`nd lr df weqt yxec xfrl` iaxøîà̈©

,úBòL òaøà øçàì úéøçL ìL älôz ìltúnä ìk ,øæòìà éaø©¦¤§¨¨¨©¦§©¥§¦¨¤©£¦§©©©§©¨
äãeäé éaøì,zery rax` cr dpnfy xaeqdøîBà áeúkä åéìò §©¦§¨¨¨©¨¥

(my),,'eéä Cnî ézôñà ãòBnî éâeð'zngn mibep miyrp ,xnelk ¥¦¥¨©§¦¦¥¨
.zelitzd icren z` exgi`y

:`xnbd zxxanàeä àøòöc àðLéì 'éâeð' éàäc òîLî éàî- ©©§©§©¥¦§¨§©£¨
dnn :`xnbd zx`an .xrv oeyl `ed 'ibep'y rnyn okidnáéúëc¦§¦

(gk hiw mildz),'äâezî éLôð äôìc',xnelk ,xrvn iytp dthp - ¨§¨©§¦¦¨
.xrv oeyl `edy ixd ,xrv aexn zklede zxqgp

:sqep xewn,øîà ÷çöé øa ïîçð áøok rnyn,àëäîiabl xn`py ©©§¨©¦§¨¨©¥¨¨
ziad oaxeg xg`l milyexi xrv(c ` dki`),úBâep äéúBìeúa'- §¤¨

,xrvaàéäåmilyexie -,'dì øî.xrv oeyl `edy ixd §¦©¨
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המשך ביאור למס' ברכות ליום רביעי עמ' א



קנד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc - zekxa(iyily meil)

déúååk àzøéçáa ïðúe ìéàBä äãeäé éaøkzeicr zkqna epipye - §©¦§¨¦§©¦§¦§¨§¨¥
,ezenk zxgaendàëä,dgpn zlitz iabléàî.dkldd idn - ¨¨©

éãéî àìå déì øîà àìå ,÷ézLéàel dpr `le wgvi ax wzy - ¦§¦§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦
.melk

ïðà éæçð ,àcñç áø øîà,dkldd z` heytl epgp` d`xp -áøcî ¨©©¦§¨¤¡¥£©¦§©
élöîziaxr zlitz lltzd axy dnn -úaL áøòa úaL ìL §©¥¤©¨§¤¤©¨

,íBé ãBòaî,mei ceran ezlitza zay eilr laiwedpéî òîL- ¦§§©¦¨
y gken,äãeäé éaøk äëìä,dgpnd blt cr `ed dgpn zlitz onfy £¨¨§©¦§¨

:`xnbd dgec .ziaxr zlitz onf ligzn okn xg`leáøcî ,äaøcà©§©¨¦§©
àúøBà ãò elöî eåä àì ïðaøå àðeäly ziaxr elltzd `l - ¨§©¨¨Ÿ£§©©§¨

,dlild cr zaydpéî òîLy gken -.äãeäé éaøk äëìä ïéà §©¦¨¥£¨¨§©¦§¨
:`xnbd dwiqnøîk àìå øîk àì àúëìä øîzà àìc àzLä- ©§¨§Ÿ¦§©¦§§¨Ÿ§©§Ÿ§©

,dcedi iaxk `le minkgk `l dkld dwqtp `ly dzrøîk ãáòc§¨©§©
ãáò øîk ãáòãe ,ãáòiaxk dyerde ,oick dyer minkgk dyerd - ¨©§¨©§©¨©

.oick dyer dcedi
,mei ceran zay ly ziaxr lltzd axy dyrn d`ian `xnbd

:ax ly eiyrnn zecnlpd zetqep ze`xeda dpc df oic ab`eáø©
àáéðb éáì òìwéà,`aipb ly ezial oncfd ax -élöålltzde - ¦§©§¥§¦¨§©¥

ziaxr zlitzélöî äåäå ,úaL áøòa úaL ìLlltzn dide - ¤©¨§¤¤©¨©£¨§©¥
áøc äéøBçàì àaà øa äéîøé éaø,ax ixeg`n -áø íéiñåz` ©¦¦§§¨©©¨©£¥§©§©¥©

ezlitzäéîøé éaøc déúBìöì dé÷ñt àìåz` wiqtd `le - §Ÿ©§¥¦§¥§©¦¦§§¨
lzekle dinxi iax oia wiqtd `l xnelk ,dinxi iax ly ezlitz
`l` ,my ayeiy mewnl ribdl ick lltzn ecera eiptl xearl

:`xnbd zxne` .enewn lr x`ypúìz äpéî òîLo`kn gken - §©¦¨§¨
,mipic dyelydpéî òîLyíãà ìltúîziaxr zlitzúaL ìL §©¦¨¦§©¥¨¨¤©¨

dpéî òîLe ,úaL áøòay,Baø éøBçà ãéîìz ìltúîiax ixdy §¤¤©¨§©¦¨¦§©¥©§¦£¥©
,ax ly cinlz did `a` xa dinxidpéî òîLeyãâðk øBáòì øeñà §©¦¨¨©£§¤¤

ïéìltúnäezlitz lltzn oiicry in iptl -. ©¦§©§¦
déì òéiñîdf dyrnn di`x `iadl yi -,éåì ïa òLBäé éaøì §©©¥§©¦§ª©¤¥¦

,ïéìltúnä ãâðk øBáòì øeñà ,éåì ïa òLBäé éaø øîàcenk §¨©©¦§ª©¤¥¦¨©£§¤¤©¦§©§¦
.ax ly edyrn zngn `xnbd dwqty

:`xnbd dywnéðéàcbpk xearl xeq`y oicd `ed jk m`d - ¥¦
,lltzndéôìç éqà éaøå énà éaø àäå.lltznd cbpk exar - §¨©¦©¦§©¦©¦¨§¦

:`xnbd zvxznéôìçc àeä úBnà òaøàì õeç éqà éaøå énà éaø©¦©¦§©¦©¦§©§©©§¨§¦
xeq`y epipyy dne ,eizen` rax`l uegn lltznd iptl exar -

.eizen` rax` jeza `weec epiid lltznd cbpk xearl
:`xnbd dywn .ax ly edyrna oecl zxfeg `xnbdäéîøé éaøå§©¦¦§§¨

éëä ãéáò éëéä,eax ixeg`n lltzde jk dinxi iax dyr cvik - ¥¦¨¦¨¦
íãà ìltúé ìà íìBòì ,áø øîà äãeäé áø øîà àäå§¨¨©©§¨¨©©§¨©¦§©¥¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc - zekxa(ipy meil)

ezpeekãòziriax dryììëa ãòåonfe ,dfa dlelk ziriax drye - ©§©¦§¨
,ziriax dry seq cr `ed zixgy zlitzàîìc Bàezpeek `ny - ¦§¨

ãòziriax dryììëa ãò àìå,dfa dlelk dpi` ziriax drye - ©§Ÿ©¦§¨
.ziriax dry zligz cr `ed zixgy zlitz onfe

zlitz iabl dcedi iax ixacn wtqd z` heytl dqpn `xnbd
:dgpnøîBà äãeäé éaø ,òîL àzdgpn zlitz onfâìt ãò ¨§©©¦§¨¥©§©

àîìLa úøîà éà .äçðnäy xn`z m` xacd oaen -ãò àìå ãò ©¦§¨¦¨§©¦§¨¨©§Ÿ©
,ììëay meynàkéàc eðééäyiy weligd edf -äãeäé éaø ïéa ¦§¨©§§¦¨¥©¦§¨
,ïðaøìonfn zivgn cr dcedi iaxle ,axrd cr dpnf minkgl §©¨¨
,dgpndúøîà éà àlày xn`z m` -,ììëa ãòå ãòok m`éaø ¤¨¦¨§©©§©¦§¨©¦
äãeäé§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc - zekxa(iyiy meil)

,dyxcdélöîe øãälltzde xfg -,ãneòî.eail z` oiekl ick ¨©§©¥§¨
øî ãéáòìå ,ïðaø déì éøîàaxd bdpie -àøèeæ øîe øîéøîkeidy ¨§¦¥©¨¨§©£¦©¦§¥©©§¨

izy lltzdl jixv didi `le ,xeriyd mcew mziaa milltzn
.zelitzeäì øîà,iy` axçéøèàúlî éì àxacd il gxeh - ¨©§§¦¨¦¦§¨

.lltz`y xg`l wx yxcnd zial ribdl
,minkg el exn`éåìå ìàeîLc deáàk øî ãéáòìåenicwdy §©£¦©©£©¦§¥§¥¦

ribdl lkeie ,xgyd zelra lltzie ,rny z`ixw onf iptl lltzdl
.dlitzd xg`l yxcnd zial mcweneäì àðéæç àì ,eäì øîà̈©§Ÿ£¦¨§

éëä éãáòc ïpéî éLéL÷ ïðaøìepzi`n mipwf minkg izi`x `l - §©¨¨§¦¦¦©§¨§¦¨¦
.jk bdep ipi` okle ,rny z`ixwl dlitz enicwde jk ebdpy

äðùî

mb e` xeaiva wx zbdep sqen zlitz m`d zwelgn d`ian dpynd
:cigiaïéôñenä úlôz ïéà ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøzbdepàlà ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¥§¦©©¨¦¤¨

øéò øáçazlitz lltzdl epwiz `ly xnelk ,xird zxeaga - §¤¤¦
ecal lltzi `l cigi la` ,miyp` dxyr ly xeaiva wx `l` sqen

.ef dlitzíéîëçåe miwlegíéøîBàoia zbdep sqen zlitzyøáça ©£¨¦§¦§¤¤
e øéòoia,øéò øáça àlL.sqen zlitz lltzn cigi mbe ¦¤Ÿ§¤¤¦

:dixfr oa xfrl` iax zhiya ztqep drc d`ian dpyndäãeäé éaø©¦§¨
BîMî øîBà,dixfr oa xfrl` iax ly enya -íL LiL íB÷î ìk ¥¦§¨¨¤¥¨

øéò øáç,sqen milltzny xeaiv -.ïéôñenä úlôzî øeèt ãéçé ¤¤¦¨¦¨¦§¦©©¨¦

àøîâ
iax zrc `id dn ewlgp dcedi iaxe `nw `pzy dpyna epipy
dn zxxan `xnbd ,cigia sqen zlitz oipra dixfr oa xfrl`

zhiy :`xnbd zl`ey .mdipia lcaddeðééä äãeäé éaøzhiyàpz ©¦§¨©§©¨
,àn÷,`id dixfr oa xfrl` iax ly ezrcy exn` mdipy `ldy ©¨

:`xnbd daiyn .sqen zlitz lltzn epi` cigiy,eäééðéa àkéà¦¨¥©§
yiy ote`aøéò øáça àlL ãéçéxeaiv my oi`y xira xcy cigi - ¨¦¤Ÿ§¤¤¦

c ,sqen milltzny dxyr ly,øáñ àn÷ àpzzrcl df ote`a mby ©¨©¨¨©
cigid dixfr oa xfrl` iaxøeètsqen zlitzy oeik ,sqen zlitzn ¨

,xeaivl `l` cigil dpwzp `l llk,øáñ äãeäé éaøådf ote`ay §©¦§¨¨©
cigidy dixfr oa xfrl` iax dcenáéiç`ly meyn ,sqen lltzdl ©¨

dxyr yiy mewna `l` cigid z` dixfr oa xfrl` iax xht
ezxhet [mx lewa lltznyk] xeaiv gilyd zlitz f`y ,milltzn
gily oi`e ,milltzny xeaiv xira oi`yk la` .envra lltzdln
envra lltzdl cigid aiig ,cigid z` `ivene lltzny xeaiv

.sqen zlitz
:dkld wqt d`ian `xnbdàéiç áø øîà ,àðpéç øa àðeä áø øîà̈©©¨©¦§¨¨©©¦¨

î øîàL äãeäé éaøk äëìä ,áø øa,äéøæò ïa øæòìà éaø íeM ©©£¨¨§©¦§¨¤¨©¦©¦¤§¨¨¤£©§¨
.lltzdl aiig cigid ,sqen milltzny xeaiv oi`ykydéì øîà̈©¥

ïéáà øa àéiç áø,`ppig xa `ped axlúøîà÷ øétLzxn` aeh - ©¦¨©¨¦©¦¨¨§©
dnn gken jk ixdy ,dkldd `id jkyàì éîiî ,ìàeîL øîàc§¨©§¥¦¨©Ÿ

ãéçéa ïéôñeîc àúBìö àðélöî§©¥¨§¨§¨¦§¨¦
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שישי עמ' א



קנה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc - zekxa(iyiy meil)

ïéãîåò ïéà ¯ éùéîç ÷øô
zxev ipic ea mix`eane ,dlitz zeklda weqrl jiynn df wxt
drehd ipice ,zexeq`d zetqedd ,zeaiiegnd zetqedd ,dlitzd

.dlitza

äðùî
xeqi`ae ,dlitzd zrya die`xd dpeekd aeiga zwqer epzpyn

:dlitzd rvn`a wiqtdlìltúäì ïéãîBò ïéàdpeny zlitz ¥§¦§¦§©¥
,dxyr,Làø ãáBk CBzî àlà.d`xie drpkd jezn ,xnelk ¤¨¦¤Ÿ

ïéäBL eéä íéðBLàøä íéãéñçdlitzd mcewúçà äòL,dnly £¦¦¨¦¦¨¦¨¨©©
,lltzdl e`ay mewnaåeid jk xg`eðåeëiL éãk ,ïéìltúîz` §¦§©§¦§¥¤§©§
.íéîMaL íäéáàì íaì¦¨©£¦¤¤©¨©¦

dpeny' zlitz lltzny drya wiqtdl xeq`y zx`an dpynd
:'dxyreléôàm`å .epáéLé àì BîBìLa ìàBL Cìnäokeléôàm` £¦©¤¤¥¦§Ÿ§¦¤§£¦

did÷éñôé àì ,Bá÷ò ìò Ceøk Lçð.ezlitzn ¨¨¨©£¥Ÿ©§¦

àøîâ
micner oi`y ,dpyna epipyy oicd xewn z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .y`x caek jezn `l` lltzdléléî éðä àðî- §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .df xac epcnl okidnàø÷ øîàc ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§¨©§¨

oziy ycwna 'd iptl lltzdl dcnryk ,dpg iabl aezkd xn`y -
mipa dl(i ` '` l`eny),Lôð úøî àéäå'.'dMaz dkaE 'd lr lNRzYe §¦¨©¨¤©¦§©¥©¨Ÿ¦§¤

yie ,zrpkpe dxn ytp jezn `l` lltzdl dpg dcnr `ly ixd
jezn lltzdl cenrl jixvy ,lltzdl `ay in lkl myn cenll

.y`x zelw jezn `le ,zrpkp ytp
:`xnbd zl`eyéànîly dlitzl dpg zlitzn cenll yiy oipn - ¦©

,mc` lkéðàL äpç àîìécoeik ,df xac dpey dpg lv` ile` - ¦§¨©¨¨¦
àáeè àaì àøéøî úåäc`ly meyn xzeia al zxn dzidy - ©£©§¦¨¦¨¨

cenll gxkd oi` mle` ,drpkda dlltzd ok zngne ,miclil dzkf
.lltzdl ie`x jk wxy o`kn

:`xnbd daiyn,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà àlàxac gikedl yi ¤¨¨©©¦¥§©¦£¦¨
dfàëäî,jlnd cec xn`y ,df weqtn -àáà Ecñç áøa éðàå' ¥¨¨©£¦§Ÿ©§§¨Ÿ

'Eúàøéa ELã÷ ìëéä ìà äåçzLà Eúéá(g d mildz)ixac meiqne . ¥¤¤§©£¤¤¥©¨§§§¦§¨¤
jky cenll yi ,d`xi jezn 'd ly eycw lkid l` degzyiy cec
drpkde 'd z`xi jezn ,dlitzl 'd iptl cenrl die`xd dxevd `id

.eiptl
,zegcl yi df cenil s` ixd :`xnbd zl`eyãåc àîìéc ,éànî¦©¦§¨¨¦

,éðàLmeynàáeè éîçøa déLôð øòöî äåäcz` xrvn didy - ¨¦©£¨§©¥©§¥§©£¥¨
jk wxy meyn `le ,drpkde d`xi jezn mingx ywal c`n envr

.'d iptl dlitza cenrl dpekpd dxevd `id
:`xnbd daiyn,éåì ïa òLBäé éaø øîà àlàdf xac gikedl yi ¤¨¨©©¦§ª©¤¥¦

,àëäîxn`py(a hk mildz)FnW cFaM 'dl Ead'úøãäa 'äì eåçzLä ¥¨¨¨©§§¦§©£©§©§©
.'Lã÷e ,ycew zxcda zeidl dkixv 'dl dieegzyddy ixdìà Ÿ¤©

éø÷zweqtd oeyla `xwz l` -úøãäa,ycewàlàaezk eli`k ¦§¥§©§©¤¨
úcøçazcxg jezn zeidl dkixv 'dl dieegzyddy ,xnelk .ycew §¤§©

zeidl dkixv dlitzd zceary mb cenll yi dfne .d`xie ycew
.d`xie ycew zcxg jezn

:`xnbd zl`eyéànîcenlle weqtd z` jk `exwl yiy oipn - ¦©
,y`x caeka lltzdl aeigd z` epnnCì àîéà íìBòì àîìéc- ¦§¨§¨¥¨¨

l `id weqtd zpeeky xnel yi mlerl ile`úøãäycew,Lnî ©§©©¨
,iteie xcd jezn 'd z` cearl yiy xnelkàä ék,ep`vny enke - ¦¨

déLôð ïéiöî äåä äãeäé áøcmicbaa envr z` hywn did - §©§¨£¨§©¥©§¥
,mixcednélöî øãäåcenll oi` ok m`e .lltzn did jk xg` wxe - ©£©§©¥

ycew zcxg jezn 'd iptl cenrl yiy ,dpynd oic z` mb df weqtn
.d`xie

:`xnbd daiyn,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlàdf xac gikedl yi ¤¨¨©©©§¨©¦§¨
àëäîxn`py ,df weqtn -(`i a mildz)eìéâå äàøéa 'ä úà eãáò' ¥¨¨¦§¤§¦§¨§¦

.'äãòøazeidl dkixv 'd zceary ,weqtd oeyla yxetny ixd ¦§¨¨
dceard mewna meid epl `idy dlitzd ,ok m`e .drpkdae d`xia

.drpkde d`xi jezn zeidl dkixv ,ycwnd ziaa dzidy
`xnbd zxxan ,ezligz z` dx`iae df weqt `xnbd d`iady jezn

:`xnbd zxxan .weqtd seq xe`ia z`éàîoeyla xe`iad edn - ©
weqtd.'äãòøa eìéâå':`xnbd zx`anàðúî øa àcà áø øîà §¦¦§¨¨¨©©©¨©©§¨

,äaø øîàyäìéb íB÷îadgnyeàäz íLmb.äãòø,xnelk ¨©©¨¦§¦¨¨§¥§¨¨
,dcrx mb my zeidl dkixv ,al aehe dgnya iexy mc`d xy`ky

.ler wxetk d`xp `ed df ilay oeik
zeidl dkixv dlib mewnay ,df oiprn miyrn dnk d`ian `xnbd

:dcrx mbäaøc dén÷ áéúé äåä ééaà,dax iptl ayei did iia` - ©©¥£¨¨¦©¥§©¨
dééæç,iia` z` dax d`x -àáeè çãa à÷ äåäcgny didy - ©§¥©£¨¨¨©¨

,ler wxetk d`xp dide ,xzeiaøîà,dax el,áéúk 'äãòøa eìéâå' ¨©§¦¦§¨¨§¦
,dcrx mb zeidl dkixv `l` ,icn xzei genyl oi`y ixddéì øîà̈©¥

,iia` el aiyd -àðçpî ïéléôz àðàokle ,ilr zegpen oilitz ,ip` - £¨§¦¦©©§¨
lere i`xea zlynny zecr od oilitzdy oeik ,dfl yyeg ipi`

.ler wxetk d`xp ipi`e ,ilr ezekln
:sqep dyrndééæç ,àøéæ éaøc dén÷ áéúé äåä äéîøé éaød`x - ©¦¦§§¨£¨¨¦©¥§©¦¥¨©§¥

dinxi iax z` `xif iax,déì øîà ,àáeè çãa à÷ äåäc,`xif iax ©£¨¨¨©¨¨©¥
áéúk 'øúBî äéäé áöò ìëa'(bk ci ilyn)xkye oexzi yiy ,xnelk , §¨¤¤¦§¤¨§¦

z` ze`xdl mc`l ie`x oi`y ixd ,avr envr z` d`xnyk mc`l¨¥
.ler wxetk df zngn d`xpy meyn ,xzeia gny envrdéì øîà̈©¥

,dinxi iax,àðçpî ïéléôz àðà,icn xzei genyl yyeg ipi` okle £¨§¦¦©©§¨
d`xp ipi`e ,ilr miny zekln lery jkl zecrd od oilitzdy oeik

.ler wxetk
:dgnyd ieaix zripn oiprn ,mitqep miyrn d`ian `xnbdøî©

déøáì àìelä ãáò àðéáøc déøa,epal oi`eyip zgny dyr - §¥§©¦¨£©¦¨¦§¥
àáeè éçãa÷ eåäc ïðaøì eäðæçz` `piaxc dixa xn d`x - £©§§©¨¨©£¨¨§¦¨

,xzeia migny eidy minkgd

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

המשך ביאור למס' ברכות ליום שישי עמ' ב



קנו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc - zekxa(ycew zay meil)

øîàpL ,äéä Baø éðôì äëìä äøBî ìàeîL ,øæòìàmiweqta ¤§¨¨§¥¤£¨¨¦§¥©¨¨¤¤¡©
mincewd(dk ` my),,'éìò ìà øòpä úà eàéáiå øtä úà eèçLiå'©¦§£¤©¨©¨¦¤©©©¤¥¦

ike ,le`yl yie'øtä úà eèçLiå'c íeMîokleàéáä'z`øòpä ¦§©¦§£¤©¨¥¦¤©©©
,'éìò ìà.mixacd ipy z` aezkd jinqd dnleàlàyexcl yi ¤¥¦¤¨

,dyrnd did jky weqtd xcqnéìò ïäì øîà,dpwl`e dpgleàø÷ ¨©¨¤¥¦¦§
lïäkcìå éúéìèBçL,e`iad xy` xtd z` hgyie `eaiy -eäðæç Ÿ¥¥¥§¦§£©§

mze` d`x -èçLéîì ïäk øúa éøcäî eåäc ,ìàeîLeidy - §¥©£§©§¦¨©Ÿ¥§¦§©
,xtd z` hgyiy odk xg` mixfgneäì øîà,l`enyeëì änì ¨©§¨¨§

éøecäàì[xfgl-],èçLéîì ïäk øúa`lde,äøLk øæa äèéçL §©§¥¨©Ÿ¥§¦§©§¦¨§¨§¥¨
.oaxwd z` hegyl leki hegyl rceiy in lkeéìòc dén÷ì eäeúééà©§§©¥§¥¦

,ilr iptl l`eny z` e`iad -déì øîà,l`enyl ilràä Cì àðî ¨©¥§¨¨¨
,xfa dxyk dhigydy df oic jl oipn -déì øîà,ilrl l`enyéî ¨©¥¦

áéúkoaxwd zaxwd iabl aezk m`d -,ïäkä èçLåhgWe' `ld §¦§¨©©Ÿ¥§¨©
'd iptl xwAd oA z`eáéø÷äåoxd` ipAíéðäkäz` Ewxfe mCd z` ¤¤©¨¨¦§¥§¦§¦§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¤©¨§¨§¤

'ebe 'aiaq gAfOd lr mCdáéúkweqta(d ` `xwie)dhigy iably ixd , ©¨©©¦§¥©¨¦§¦
wxy cenll yi ixd ,mcd zlaw iabl wx `l` odk aezkd xikfd `l

äìawîilka dhigyd mc ly,Cìéàå,äpeäk úåöîdpedkde ¦©¨¨§¥©¦§©§¨
e ,oda zakrnïàkîcenll yiìzevnøîà .øæa äøLkL äèéçL ¦¨¦§¦¨¤§¥¨§¨¨©

déì,l`enyl ilrúøîà à÷ øétL øîéîoekpe aeh zxn`y dn - ¥¥©©¦¨¨§©
,`edeäéî,mle` -,zà Caø éðôa äëìä äøBîipta zixed ixdy ¦¤£¨¨¦§¥©¨©§

,xfa dxyk dhigydy.äúéî áéiç Baø éðôa äëìä äøBnä ìkå§¨©¤£¨¨¦§¥©©¨¦¨
dén÷ äçåö à÷å äpç àéúà,eiptl dwrve dpg d`a -äMàä éðà' ©§¨©¨§¨¨§¨©¥£¦¨¦¨

'åâå äæa äënò úávpä.oal dkf`y ,''d l` lNRzdldì øîà,ilr ©¦¤¤¦§¨¨¤§¦§©¥¤¨©¨
déLðòàc éì é÷áL,eze` yipr`y il igipd -éîçø àðéòáe- ¦§¦¦§¤¤§¥¨¥¨©£¥
,'dn mingx ywa`edépéî àaø Cì áéäéå.epnn lecb oa jl ozie - §¨¦¨©¨¦¥

déì äøîà,ilrl dpg'ézìltúä äfä øòpä ìà'l`e ,xg`l `le ¨§¨¥¤©©©©¤¦§©¨§¦
.eze` yiprz

dpg zlitza xn`p cer(bi ` my),äaì ìò úøaãî àéä äpçå'wx §©¨¦§©¤¤©¦¨©
:`xnbd zyxec .'rnXi `l DlFwe zFrP diztUøæòìà éaø øîà §¨¤¨¨§¨Ÿ¦¨¥©¨©©¦¤§¨¨

íeMî[ly enyn-],àøîæ ïa éñBé éaø,'dal lr' edné÷ñò ìò ¦©¦¥¤¦§¨©¦§¥
,daìjkyäøîàdpgúàøaM äî ìk ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì ¦¨¨§¨§¨¨¦¤¨¨©¤¨¨¨

ãçà øác úàøa àì äMàamdníéðéò ,äìháìick md ,z`xay ¨¦¨Ÿ¨¨¨¨¨¤¨§©¨¨¥©¦

íéðæàå ,úBàøìick md ,z`xayìíèBç ,òBîLick `ed ,z`xay ¦§§¨§©¦¦§©¤
ät ,çéøäìick `ed ,z`xayíéãé ,øaãìick md ,z`xayúBNòì §¨¦©¤§©¥¨©¦©£

íéìâø ,äëàìî íäaick md ,z`xayíécc ,ïäa Cläì,z`xay ¨¤§¨¨©§©¦§©¥¨¥©¦
ick md,ïäa ÷éðäì,ok m`eänì éaì ìò zúpL eìlä íécc,md §¥¦¨¤©¦©¨¤¨©¨©¦¦¨¨

ikeàìick.ïäa ÷éðàå ïa éì ïz ,ïäa ÷éðäì,dal iwqr lr edfe Ÿ§¥¦¨¤¤¦¥§¥¦¨¤
.oa mda wipdl draze ,dal lry miccd oiprn 'd iptl dpg dxacy
iqei iax ly enyn xfrl` iax xn`y ztqep `xnin d`ian `xnbd

:`xnf oaáLBiä ìk ,àøîæ ïa éñBé éaø íeMî øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¦©¦¥¤¦§¨¨©¥
,äðL íéòáL ìL Bðéc øæb Bì ïéòøB÷ ,úaMa úéðòúa,xnelk §©£¦©©¨§¦§©¦¤¦§¦¨¨

iptl eixerpn eilr exfbp xak m` elit` zerx zexfb el mirxew
dpy mirayea mibprzn mlek oky ,zeprzdl dyw zayay iptn .

.dprzn `ed wxe,ïë ét ìò óàå,jk lk ef ziprz dlecbyïéøæBç §©©¦¥§¦
epnî ïéòøôðålhiay lr ,minyn.úaL âðBò ïéc:`xnbd zl`ey §¦§¨¦¦¤¦¤©¨
,dézðwz éàîlr ypern lvpidl ick zeyrl ezlekia dn ,xnelk ©©©§¥

:`xnbd daiyn .ef ziprzàúéðòz áéúéì ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¥¦©£¦¨
àúéðòúìlhiae zaya dprzdy lr ztqep ziprza xgnl ayiy - §©£¦¨

.zay bper oic
:dpg zyxta miweqtd z` yexcl zxfeg `xnbd,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨

,äìòî étìk íéøác äçéèä äpçixac dxn`e zeyw dxacy xnelk ©¨¥¦¨§¨¦§©¥©§¨
,dlrn itlk gevpøîàpL(i ` my)Wtp zxn `ide''ä ìò ìltúzå ¤¤¡©§¦¨©¨¤©¦§©¥©

''d l`' `le ''d lr' oeyla aezky dn .'dMaz dkaEäçéèäL ,ãnìî ¨Ÿ¦§¤§©¥¤¥¦¨
.äìòî étìk íéøác§¨¦§©¥©§¨

:mixac zghd ea ep`vny sqep mewn d`ian `xnbdéaø øîàå§¨©©¦
øîàpL ,äìòî étìk íéøác çéèä eäiìà ,øæòìà(fl gi '` mikln) ¤§¨¨¥¦¨¥¦©§¨¦§©¥©§¨¤¤¡©

,xn`e lltzd ,midel`d in lrad i`iap mr edil` gkeezd xy`k
midl`d 'd dY` iM dGd mrd Ercie ippr 'd ippr'úà úBañä äzàå £¥¦£¥¦§¥§¨¨©¤¦©¨¨¡Ÿ¦§©¨£¦¨¤

.'úépøBçà íaì`edy ,'da l`xyi ly m`hg z` edil` dlzy ixd ¦¨£©¦
maal oikdl eciae ,eixg`n xeql mewn mdl ozpe mal z` aqid

:`xnbd dtiqene .dlrn itlk dghd md el` mixace .eil`éaø øîà̈©©¦
àeä Ceøa LBãwä øæçL ïépî ,÷çöé éaø øa ìàeîLonf xg`l §¥©©¦¦§¨¦©¦¤¨©©¨¨

eäiìàì Bì äãBäå,ezprha wcvy §¨§¥¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc - zekxa(iyily meil)

ì éçä ìBëé Càéä,éçä úà Léçëäok`y zecedl ip` gxken ok lre ¥¨¨©©§©§¦¤©©
,okn xg`l .zeyx ziaxr zlitzy el izxn`áLBé ìàéìîb ïaø äéä̈¨©¨©§¦¥¥

,åéìâø ìò ãîBò òLBäé éaøå ,LøBãål`ilnb oax el ozp `ly meyn §¥§©¦§ª©¥©©§¨
,zayl zeyxeðpøL ãòenrxzd -íòä ìkiax ceaka dribtd lr ©¤¦§¨¨¨

,ryediïîbøezä úéôöeçì eøîàåoax ixac z` miaxl rinydy §¨§§§¦©§§¨
,lewa l`ilnbãBîò,jxeaic wqtd -.ãîòå £§¨©

ìéæéðå déøòöð änk ãò ,éøîàiax z` l`ilnb oax xrvie jli - ¨§¦©©¨§©£¥§¥¦
,ryediã÷zLà äðMä Làøa,dxary dpy -déøòö,exriv - §Ÿ©¨¨¤§¨©©£¥

elwn mr epeayg it lr lgy mixetikd meia eil` `eal egixkdy
,eizerne÷Bãö éaøc äNòîa úBøBëáaiabl ,zexeka ipipra - ¦§§©£¤§©¦¨

,men ea dyrpe mixery exeka z` lik`d wecv iaxy dyrnd
déøòöryedi iaxe yxce l`ilnb oax ayiy ,ote` eze`a exriv - ©£¥

,eilbx lr cnrdéøòö énð àëä,exriv o`k mb -déøaòðe àz- ¨¨©¦©£¥¨§©§¥
.ze`iypd on epxiarpe e`ea

oax ly enewna `iypl zepnl xyt` in z` minkg ewtzqd
:l`ilnbdéì íé÷Bð ïàîm` ,enewna cinrp in -éaøì déî÷Bð ©¦¥§¥§©¦

òLBäéixd ,ryedi iax z` cinrp -,àeä äNòî ìòaoax xrhvie §ª©©©©£¤
m` .lecb xrv l`ilnbdéì Léðò àîìéc ,àáé÷ò éaøì déî÷Bð§¥§©¦£¦¨¦§¨¨¦¥
úBáà úeëæ déì úéìc,l`ilnb oax ly ezcitw zngn ypri `ny - §¥¥§¨

,zea` zekf el oi`y meyn,äéøæò ïa øæòìà éaøì déî÷Bð àlà¤¨§¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨
meynéàc ,íëç àeä .àøæòì éøéNò àeäå øéLò àeäå ,íëç àeäc§¨¨§¨¦§£¦¦§¤§¨¨¨§¦

déì ÷øôî déì éL÷î,mdl uxzn ,el miywn m`y -,øéLò àeäå ©§¥¥§¨¥¥§¨¦
çìôe ìæà àeä óà ,øñé÷ éáì éçelôì déì úéà éàcm`y - §¦¦¥§©¥§¥¥¨©¨©¨©

zepexec ozie jlii `ed s` ,xqiwd iptl lczydl zkll ekxhvi
,xqiwlLéðò éöî àìå úBáà úeëæ déì úéàc ,àøæòì éøéNò àeäå§£¦¦§¤§¨§¦¥§¨§Ÿ¨¥¨¦
déì.eyiprdl l`ilnb oax lkei `le ,zea` zekf el yiy - ¥

déì eøîàå eúàm`d ,dixfr oa xfrl` iax z` el`ye e`a -àçéð £§¨§¥¦¨
àzáéúî Léø éåäéìc øîì déìoax mewna `iyp zeidl axl gep - ¥§©§¤¡¥¥§¦§¨

,l`ilnbeäì øîà,dixfr oa xfrl` iaxéìîéàå ìéæéàéLðéàa C ¨©§¥¦§¦§¦§¦§¥
éúéa,izia iyp` mr uriz`e jl` -éìîàå ìæàeäúéáãa Cjld - ¥¦£©§¦§¦¦§¦§

,ezy` mr urizdedéì äøîà,ezy` ¨§¨¥
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

„ÈÈ¯ˆ ÔÈ‡LecÈ˜aL ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba ˙Î¯·a ¯ËÙ�L ÈÙÏ ‰ceÚq‰ CB˙aL ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ï C[fl„"Ú˜ ÔÓÈÒ ÔÈiÚ)73:( ¥¨¦§¨¥©©©¦¤§©§¨§¦¤¦§©§¦§©¥§¦©¨¤¤©¦©¥¦¨

יד סעיף מקדשין יין איזה על ערב סימן ב חלק

1

`zax `zkld

ùåãé÷áù [æìמהיין טעמו אם - מהמקדש חובתם ידי שיצאו למסובין הדין והוא -72.

zetqede mipeiv

קידוש,72) חובת ידי שיצאו אף מהיין, טעמו כשלא אבל
יין. לשתות רצו אם הגפן' פרי 'בורא לברך צריכים

יין על אפילו בפה"ג בפ"ע כ"א מברכים שהמסובים שנהגו ויש
יט). ס"ק עט סי' השלחן (בדי הקידוש

שקבע73) קודם אפילו הסעודה לפני יין שתה אם ה: סעיף
שנפטר הסעודה שבתוך היין על לברך א"צ לסעודה עצמו
תחלה בדעתו היה לא א"כ אלא הסעודה שלפני היין בברכת

נקרא אינו בסתם אבל נמלך ואח"כ הסעודה בתוך יין לשתות
. . בסעודה יין לשתות הוא רגילות כי נמלך

אינו זה שיין אע"פ לסעודה עצמו שקבע קודם קידש ואפילו
שהוא בחול הסעודה שלפני יין שכן וכל למצוה אלא לשתיה
קודם עליו בירך אם אפילו הסעודה שבתוך היין שפוטר לשתיה

לסעודה. עצמו שקבע

•

zay zekld - jexr ogley

אשה‰ אפילו בשבת קרואים ז' למנין להצטרף עולים הכל
אבל בדבר מחוייבים שאינן אע"פ מברכין למי היודע וקטן
ואפילו הצבור כבוד מפני בצבור תקרא לא אשה חכמים אמרו
כולם שיהיו לא אבל לגדולים להצטרף אלא עולה אינו קטן

בדבר. מחויבים שאינן כיון נשים או קטנים

יקרא שהוא דהיינו העולים את מקרא להיות יכול הקטן אין וכן
הצבור וכל בלחש אחריו אומרים והעולים תורה בספר רם בקול
בדבר מחוייב אינו והוא הואיל ממנו בשמיעה חובתן ידי יוצאים
דהיינו כמותם שיתחייב עד חובתן ידי להוציאם יכול אינו

שערות: שתי משיביא

Âכבוד מפני מגולה ראשו יהיה לא להצטרף עולה כשהקטן
וקנ"א: ח' וסי' ב' סי' עיין גדול שכן וכל התורה

Êאין אם ואף למפטיר אלא הקטן לקרות נוהגין אין ועכשיו
ישראל לקרות נוהגים כהן קטן אלא הכנסת בבית כהן
לכהונה כבוד חולקין שאין במה איסור בזה ואין כהן במקום
אנו אין מקום מכל לעלות יכול הקטן כהן הדין שמן אף
וקדשתם של עשה שמצות קטנים כהנים לכבד כלל מחוייבים
מקריב הוא אלהיך לחם את כי שנאמר הגדולים על אלא אינה

להקריב: פסול והקטן

Áהוא שהרי התורה ניתנה לו שגם לתורה לעלות מותר ממזר
בתורה. האמורות המצות בכל חייב

אלא חייב אינו שהרי כאשה דינו נשתחרר שלא כנעני ועבד

בהן. חייבת שהאשה במצות

דבריו: לכל גמור כישראל זה הרי ישראלית אמו ואם

Ëלקרות איסור ואין קל"[ו] בסי' נתבאר בשבת הקרואים וסדר
חכם תלמיד לפני הדור וגדול ועשיר נכבד שהוא הארץ עם
שמתכבדת לתורה כבוד רק חכם לתלמיד בזיון זה אין כי

גדולים: באנשים

Èעליה ויברך תחלה בתורה שיקרא צריך בנביא המפטיר
תורה כבוד יהא שלא כדי בנביא יפטיר ואח"כ וסוף תחלה
העולים שקראו כמו לבדו בנביא יקרא אם שוה נביא וכבוד

בתורה לבדה:הראשונים

‡Èוהמפטיר ששה בתורה קראו שאם ז' למנין עולה והמפטיר
ז' למנין עולה שאינו אומרים ויש בכך די השביעי הוא
על עודף שיהא התורה כבוד בשביל אלא קורא ואינו הואיל

הראשונה. כסברא והעיקר הנביא כבוד

על להוסיף שיכולים הכיפורים ויום ויו"ט בשבת מקום ומכל
מן אינו שהמפטיר הראשונים מדורות ישראל כל נהגו המנין
עולה שהוא להאומרים שאף הכל לדברי יוצאים ובזה המנין
באב בט' אבל המנין על להוסיף יכולין הרי מקום מכל למנין
להוסיף יכולים שאין במנחה הכיפורים ויום ציבור תעניות ושאר

מהג': הוא המפטיר ג' על

הֿיא סעיפים והמפטיר התורה קריאת רפב סימן ב חלק
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יד סעיף מקדשין יין איזה על ערב סימן ב חלק

1

`zax `zkld

ùåãé÷áù [æìמהיין טעמו אם - מהמקדש חובתם ידי שיצאו למסובין הדין והוא -72.

zetqede mipeiv

קידוש,72) חובת ידי שיצאו אף מהיין, טעמו כשלא אבל
יין. לשתות רצו אם הגפן' פרי 'בורא לברך צריכים

יין על אפילו בפה"ג בפ"ע כ"א מברכים שהמסובים שנהגו ויש
יט). ס"ק עט סי' השלחן (בדי הקידוש

שקבע73) קודם אפילו הסעודה לפני יין שתה אם ה: סעיף
שנפטר הסעודה שבתוך היין על לברך א"צ לסעודה עצמו
תחלה בדעתו היה לא א"כ אלא הסעודה שלפני היין בברכת

נקרא אינו בסתם אבל נמלך ואח"כ הסעודה בתוך יין לשתות
. . בסעודה יין לשתות הוא רגילות כי נמלך

אינו זה שיין אע"פ לסעודה עצמו שקבע קודם קידש ואפילו
שהוא בחול הסעודה שלפני יין שכן וכל למצוה אלא לשתיה
קודם עליו בירך אם אפילו הסעודה שבתוך היין שפוטר לשתיה

לסעודה. עצמו שקבע

•
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אשה‰ אפילו בשבת קרואים ז' למנין להצטרף עולים הכל
אבל בדבר מחוייבים שאינן אע"פ מברכין למי היודע וקטן
ואפילו הצבור כבוד מפני בצבור תקרא לא אשה חכמים אמרו
כולם שיהיו לא אבל לגדולים להצטרף אלא עולה אינו קטן

בדבר. מחויבים שאינן כיון נשים או קטנים

יקרא שהוא דהיינו העולים את מקרא להיות יכול הקטן אין וכן
הצבור וכל בלחש אחריו אומרים והעולים תורה בספר רם בקול
בדבר מחוייב אינו והוא הואיל ממנו בשמיעה חובתן ידי יוצאים
דהיינו כמותם שיתחייב עד חובתן ידי להוציאם יכול אינו

שערות: שתי משיביא

Âכבוד מפני מגולה ראשו יהיה לא להצטרף עולה כשהקטן
וקנ"א: ח' וסי' ב' סי' עיין גדול שכן וכל התורה

Êאין אם ואף למפטיר אלא הקטן לקרות נוהגין אין ועכשיו
ישראל לקרות נוהגים כהן קטן אלא הכנסת בבית כהן
לכהונה כבוד חולקין שאין במה איסור בזה ואין כהן במקום
אנו אין מקום מכל לעלות יכול הקטן כהן הדין שמן אף
וקדשתם של עשה שמצות קטנים כהנים לכבד כלל מחוייבים
מקריב הוא אלהיך לחם את כי שנאמר הגדולים על אלא אינה

להקריב: פסול והקטן

Áהוא שהרי התורה ניתנה לו שגם לתורה לעלות מותר ממזר
בתורה. האמורות המצות בכל חייב

אלא חייב אינו שהרי כאשה דינו נשתחרר שלא כנעני ועבד

בהן. חייבת שהאשה במצות

דבריו: לכל גמור כישראל זה הרי ישראלית אמו ואם

Ëלקרות איסור ואין קל"[ו] בסי' נתבאר בשבת הקרואים וסדר
חכם תלמיד לפני הדור וגדול ועשיר נכבד שהוא הארץ עם
שמתכבדת לתורה כבוד רק חכם לתלמיד בזיון זה אין כי

גדולים: באנשים

Èעליה ויברך תחלה בתורה שיקרא צריך בנביא המפטיר
תורה כבוד יהא שלא כדי בנביא יפטיר ואח"כ וסוף תחלה
העולים שקראו כמו לבדו בנביא יקרא אם שוה נביא וכבוד

בתורה לבדה:הראשונים

‡Èוהמפטיר ששה בתורה קראו שאם ז' למנין עולה והמפטיר
ז' למנין עולה שאינו אומרים ויש בכך די השביעי הוא
על עודף שיהא התורה כבוד בשביל אלא קורא ואינו הואיל

הראשונה. כסברא והעיקר הנביא כבוד

על להוסיף שיכולים הכיפורים ויום ויו"ט בשבת מקום ומכל
מן אינו שהמפטיר הראשונים מדורות ישראל כל נהגו המנין
עולה שהוא להאומרים שאף הכל לדברי יוצאים ובזה המנין
באב בט' אבל המנין על להוסיף יכולין הרי מקום מכל למנין
להוסיף יכולים שאין במנחה הכיפורים ויום ציבור תעניות ושאר

מהג': הוא המפטיר ג' על

הֿיא סעיפים והמפטיר התורה קריאת רפב סימן ב חלק
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c"agקנח i`iyp epizeax zxezn

dxez ihewl

.äìéôúä éãé ìò àåä ïøå÷îì äìòîì ïúééìòå
מדריגות: שתי יש שבמצוות נמצא, הנ"ל ע"פ

האלקי זההאור אור של מקורו אשר למצוה, השייך
בעולמות למעלה, הוא תוקפו) בכל מתגלה הוא (ששם
אור נמשך ידו שעל למטה, המצוה ומעשה עליונים;

זה .למטהאלקי

למטה שגם היא, למטה המצוות נתינת ענין תכלית
כפי הגילוי תוקף באותו שבמצוות האלקי האור יתגלה

למעלהשהוא .במקורו

האלקי האור המצוות במעשה שיתגלה כדי אך
שהוא כפי במצוות צורךבמקורוהמלובש יש -

היי למקורן, המצוות את את"להעלות" "לקשר" נו
הואמעשה ששם למעלה, שרשן עם דלמטה המצוות

בשרשו. שהוא כפי למטה האור נמשך ועי"ז אורן, מקור

ידי על נפעלת זו כמבוארכוונתעלי' המצוות,
כמו הן ואהבתו) ה' (יראת ורחימו דדחילו בזהר,
לעילא" "פרחין ומצוות התורה ידם שעל "כנפיים",

למעלה). ועולים (פורחים

הוא התפילה ענין כל כי - לתפילה הקשר וזהו
ה'שבלבעבודה אהבת רגשי האדם בלב לעורר ,

המצוות כוונת של הפנימי התוכן גם וזהו ויראתו;
או ה' את אהבתו מחמת המצוות את שעושה כאמור,
חבירו בשביל דבר עושה אדם שאין ד"כמו יראתו,
אי כך ממנו, ירא או אוהבו כן אם אלא רצונו למלאות
לבד, רצונו למלאות באמת ית' לשמו לעשות אפשר

ויראתו". אהבתו והתעוררות זכרון בלי

לה' והיראה האהבה התעוררות ידי על ולפיכך,
כל את ומקשרת "מעלה" התפילה הרי התפילה, בעת

"לעילא". האדם של המצוות

גו' עולים אלקים "מלאכי נאמר זה [היינובוועל "
המצוות היינו אלקים" "מלאכי פירוש, בסולם],

דתפילה. ה"סולם" ידי על למקורן" "עולות

" החול בימי האדם עבודת ענין אתלשמור[וזהו "

ו השבת"השבת את ימי"לעשות ששת במשך דכאשר ,

שאז - כדבעי מתפלל וגם במצוות, עוסק האדם המעשה

" ידי שלסולםעל האלקי האור בנפשו מתגלה התפילה "

נפשו את מתקן הוא בזה הרי - במקורו שהוא כפי המצוות

פנימית גילוי (שהיא שבת קדושת לגילוי מוכנת שתהי'

ב סוף אין (כנ"אור ""ה וזוכה א')), פרק להתקדשל

ית' ."בקדושתו

את מעלה שהתפילה ההדגשה מהי שלכאורה, אלא

"המצוות כדי בנפשולמקורן שבת דמשמע"לעשות ,

(אלא המצוות אור ידי על הוא לשבת ההכנה שעיקר

בתיקון די לא מדוע - להעלותם) בכדי לתפילה שצריך

שפועל מתקשרעצםנפשו שהאדם במה התפילה, ענין

ויראה? אהבה והתעוררות הנפש בדביקות בתפילה לה'

ממשיך:]. ולזה

ìë íãå÷ øîåì åð÷ú ì"æç äðä ,äæ ïéðò øàáìå
éúåöîá åðùã÷ øùà äåöîúåöîä éãé ìòù ,å

.ïåéìòä ùã÷á íéìòúî
קדשנו "אשר אומרים אנו מצוה כל לפני

שלבמצותיו הן שהמצוות פשיטא הרי ולכאורה ,"

הפירוש אלא במצוות"), קדשנו "אשר (והול"ל הקב"ה
היא במצוותיו" "קדשנו של דהכוונה הוא, בזה הפנימי

האלקישקדשנו המצוות,באור במעשה המתפשט
דבכל לעיל (וכמבואר הקב"ה של מצוותיו להיותם
קיום ידי ועל זו); למצוה השייך אלקי אור יש מצוה
המאירים ית' ואורו בקדושתו מתקדשים אנו מצוה

".יו"במצות

"אשר המצוותקדשנווזהו ידי שעל במצותיו",
אדם -ית'בקדושתומתעלה במצוותיו) (המתפשטת

".העליון"קדש

ומתעורר לה' האדם מתקשר שבתפילה אף ולפיכך,
בקדושתו ההתקדשות מ"מ ודביקות, ויראה באהבה
על רק ולכן מעשיות, מצוות קיום ע"י רק נפעלת ית'
השבת", את "לשמור עצמו את להכין לאדם ניתן ידן
ית'". בקדושתו "להתקדש - השבת ענין שזהו לפי

ככולן רובן המצוות הרי ביאור, צריך שלכאורה [אלא

הזה" עולם וענייני גשמיים בדברים התניאנתלבשו (ל' "

מאיר גשמיות במצוות שדוקא לומר יתכן וכיצד ד'), פרק

העליון" האדם"קודש של התפילה מעבודת יותר עוד ,

).שבלב(עבודה

שממשיך:] וזהו

,'åë ïðòø ùåøáë éðà áéúë äðäã ,àåä ïéðòäå
àåäå ,ïé÷æä àì ïééãòù æøà ïéî àåä ùåøá ,ùåøéô
åôôåëì íéìåëé æàù ,åúåçìá àåäùë ïðòøå êø
ïéçéðîùëå úåðìéàáù äåáâ àåäù ìéáùáå ,äèîì
øæåçùë äðä äèîì óôëðùë øáã äæéà åéìò
.ãàî äåáâ íå÷îì àåää øáãä úà äéáâî åðúéàì

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אומר שהקב"ה הוא, בכתוב הפשוט הפירוש
ש"כמו זרה) עבודה מחטא תשובה (כשעושים לישראל
אני כן שרשיו, אצל ראשו שכופפין הרטוב הלח ברוש
לו "אני בך", להשגיח עיני משפיל ואני מרום שוכן
לארץ הנכפף רענן כברוש בי, ידו אוחז להיות נכפף

לו". מצוי אהי' כלומר בענפיו, אוחז שאדם

רענן" ד"ברוש המשל הענינים, פנימיות פי על אך,
אתמור להעלות ית' מאתו לאדם הניתן הכח על ג"כ ה

כמו כברוש, וזהו המעלות. רום עד מעלה מעלה עצמו
למטה, שנכפף הברוש ענף גבי על חפץ כשנותנים
למקום הארץ מן הדבר את מגביה לאיתנו שכשחוזר
דיואב במעשה בספרים הנמצא ["וכענין מאד גבוה
שנתלבש הוא אני הקב"ה, אמר "כך עמון"], בני ברבת
רענן כברוש המצוות] מעשה [היינו התחתונים במעשה
נפש תתעלה זה ידי שעל כביכול, קומתו כפיפת ע"י
ב"ה סוף אין באור לאור עילוי, אחר בעילוי האדם

ממש". ה' את החיים בצרור צרורה נפשו והיתה

."éðà" úðéçá î"ãò àåä êëå
" הוא זה בכתוב "אני"אניהדיוק רענן", כברוש

"אני" בחינת ומבאר:]דייקא, שהולך [וכפי

.éðà úðéçáå éëðà úðéçá ùé éë
ביניהם:] [וההבדל

àîìò úðéçá åðééäã ,éëðàù éî éëðà úðéçá
.àéñëúàã

והנעלם, המכוסה העצמיות על מורה "אנכי"
מי "אנכי רז"ל כלשון לזולת, גילוי בגדר שאינו
"כמאן הזהר ובלשון הוא, מי לגלות מבלי - שאנכי"
וכך הוא", מאן אתיידע ולא דאנא, מאן אנא דאמר
בכבודו הקב"ה על קאי "אנכי" בחינת למעלה,
בזהר (ונק' מנבראים ונעלם סתום שהוא כפי ובעצמו

דאתכסיא"). "עלמא

,äèîì 'éçáá úåöîå äøåú úðéçá àåä éðà úðéçáå
íéðéðòä íéìéáâîå íééîùâ íéðéðòá íéùáìúîùë
åîë ,íééîùâ úåöîä éðééðòì äáö÷å øåòéù úúì

.'åë íéãéì ïéìèåð úéòéáø éî
יורד שהקב"ה כפי הגילוי, בחינת על מורה "אני"
ומצוותי' התורה נתינת ענין וזהו לנבראים, ומתגלה
של ורצונו חכמתו הם ומצוותי' שהתורה למטה,
שיגיע וכדי למטה, אלקות נמשך ידן ועל ובהן הקב"ה
התורה את הלביש הגשמי בעוה"ז למטה הגילוי

(שהם הזה עולם וענייני גשמיים בדברים ומצוותי'
להן יש המצות רוב שלכן ומוגבלים), קצובים דברים
ו"כמו ידים, לנטילת רביעית מי כמו מצומצם, שיעור
על אצבעיים והתפילין גודלין, י"ב הציצית אורך

דוקא ומרובעות והסוכהאצבעיים טפחים ד' והלולב ,
בקרבנות וכן סאה, מ' והמקוה טפח והשופר טפחים ז'
שנה בני כבשים כמו לזמן מצומצם שיעור להן יש
על גם מורה שזה כו'", ופרים שתים בני ואילים
ב"ה סוף אין מאור הנמשכות והחיות האור "צמצום

המצות". במעשה להתלבש שתוכל כדי

øæåçå äèîì óôëðù ïðòø ùåøáä ìùîë àåäå
.àìåëã äàìéò àøå÷îì äìòîì

שהמצוה מכיון אזי מצוה, מקיים אדם כאשר
האור המשכת פועל זה הרי גשמי, בדבר נתלבשה

באדםלמטההאלקי כח ניתן גופא זה ידי ועל ,

זו בקדושה האיןולהתעלותלהתקדש לקדושת ידה על
("אשר למעלה המצוות של במקורן המאירה ב"ה סוף

במצותיו"). קדשנו

שנכפף גופא זה ידי שעל רענן", ה"ברוש וכמו
ההוא הדבר את מגביה לאיתנו "כשחוזר הרי למטה,

מאד". גבוה למקום

" - גופא שזה דהיינוהעלאת[אלא למקורן, המצוות "

מתעלה ידו שעל במצוות המלובש האלקי האור שיתגלה

(הנק' התפילה בעבודת תלוי - המצוה המקיים האדם

כנסולם" ע"" כי הנשמה"ל), מתעלית כדבעי התפילה י

ב סוף באין לידבק ומקורה לקמן."לשרשה שיבאר כפי ה,

ד הענין כיצד מבאר לכן שקודם רענן"אלא "כברוש

בלעומתֿזה:] גם ישנו

åðéäìà ãåò øîàð àìå øîàð äæ úîåòì äæá ïëå
.åðéãé äùòîì

כיצד כשמסופר רענן, כברוש אני הפסוק לפני
"ולא נאמר: זרה, עבודה מחטא בתשובה חוזרים בנ"י
על עוד יאמרו (שלא ידינו" למעשה אלהינו עוד נאמר
"אני נאמר לזה ובהמשך - אלהינו) שהם ידינו מעשה

גו'". רענן כברוש

מעשיות מצות של שבכוחן דכשם - הענינים וקשר
את להגבי' למטה) שנכפף רענן", ל"ברוש (שנמשלו
ידי על לעומתֿזה, זה כך, - עילוי אחר בעילוי האדם
האדם מתרחק ידינו" למעשה "אלהינו שאומרים

והנפילה. הריחוק בתכלית מאלקות

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



קנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

אומר שהקב"ה הוא, בכתוב הפשוט הפירוש
ש"כמו זרה) עבודה מחטא תשובה (כשעושים לישראל
אני כן שרשיו, אצל ראשו שכופפין הרטוב הלח ברוש
לו "אני בך", להשגיח עיני משפיל ואני מרום שוכן
לארץ הנכפף רענן כברוש בי, ידו אוחז להיות נכפף

לו". מצוי אהי' כלומר בענפיו, אוחז שאדם

רענן" ד"ברוש המשל הענינים, פנימיות פי על אך,
אתמור להעלות ית' מאתו לאדם הניתן הכח על ג"כ ה

כמו כברוש, וזהו המעלות. רום עד מעלה מעלה עצמו
למטה, שנכפף הברוש ענף גבי על חפץ כשנותנים
למקום הארץ מן הדבר את מגביה לאיתנו שכשחוזר
דיואב במעשה בספרים הנמצא ["וכענין מאד גבוה
שנתלבש הוא אני הקב"ה, אמר "כך עמון"], בני ברבת
רענן כברוש המצוות] מעשה [היינו התחתונים במעשה
נפש תתעלה זה ידי שעל כביכול, קומתו כפיפת ע"י
ב"ה סוף אין באור לאור עילוי, אחר בעילוי האדם

ממש". ה' את החיים בצרור צרורה נפשו והיתה

."éðà" úðéçá î"ãò àåä êëå
" הוא זה בכתוב "אני"אניהדיוק רענן", כברוש

"אני" בחינת ומבאר:]דייקא, שהולך [וכפי

.éðà úðéçáå éëðà úðéçá ùé éë
ביניהם:] [וההבדל

àîìò úðéçá åðééäã ,éëðàù éî éëðà úðéçá
.àéñëúàã

והנעלם, המכוסה העצמיות על מורה "אנכי"
מי "אנכי רז"ל כלשון לזולת, גילוי בגדר שאינו
"כמאן הזהר ובלשון הוא, מי לגלות מבלי - שאנכי"
וכך הוא", מאן אתיידע ולא דאנא, מאן אנא דאמר
בכבודו הקב"ה על קאי "אנכי" בחינת למעלה,
בזהר (ונק' מנבראים ונעלם סתום שהוא כפי ובעצמו

דאתכסיא"). "עלמא

,äèîì 'éçáá úåöîå äøåú úðéçá àåä éðà úðéçáå
íéðéðòä íéìéáâîå íééîùâ íéðéðòá íéùáìúîùë
åîë ,íééîùâ úåöîä éðééðòì äáö÷å øåòéù úúì

.'åë íéãéì ïéìèåð úéòéáø éî
יורד שהקב"ה כפי הגילוי, בחינת על מורה "אני"
ומצוותי' התורה נתינת ענין וזהו לנבראים, ומתגלה
של ורצונו חכמתו הם ומצוותי' שהתורה למטה,
שיגיע וכדי למטה, אלקות נמשך ידן ועל ובהן הקב"ה
התורה את הלביש הגשמי בעוה"ז למטה הגילוי

(שהם הזה עולם וענייני גשמיים בדברים ומצוותי'
להן יש המצות רוב שלכן ומוגבלים), קצובים דברים
ו"כמו ידים, לנטילת רביעית מי כמו מצומצם, שיעור
על אצבעיים והתפילין גודלין, י"ב הציצית אורך

דוקא ומרובעות והסוכהאצבעיים טפחים ד' והלולב ,
בקרבנות וכן סאה, מ' והמקוה טפח והשופר טפחים ז'
שנה בני כבשים כמו לזמן מצומצם שיעור להן יש
על גם מורה שזה כו'", ופרים שתים בני ואילים
ב"ה סוף אין מאור הנמשכות והחיות האור "צמצום

המצות". במעשה להתלבש שתוכל כדי

øæåçå äèîì óôëðù ïðòø ùåøáä ìùîë àåäå
.àìåëã äàìéò àøå÷îì äìòîì

שהמצוה מכיון אזי מצוה, מקיים אדם כאשר
האור המשכת פועל זה הרי גשמי, בדבר נתלבשה

באדםלמטההאלקי כח ניתן גופא זה ידי ועל ,

זו בקדושה האיןולהתעלותלהתקדש לקדושת ידה על
("אשר למעלה המצוות של במקורן המאירה ב"ה סוף

במצותיו"). קדשנו

שנכפף גופא זה ידי שעל רענן", ה"ברוש וכמו
ההוא הדבר את מגביה לאיתנו "כשחוזר הרי למטה,

מאד". גבוה למקום

" - גופא שזה דהיינוהעלאת[אלא למקורן, המצוות "

מתעלה ידו שעל במצוות המלובש האלקי האור שיתגלה

(הנק' התפילה בעבודת תלוי - המצוה המקיים האדם

כנסולם" ע"" כי הנשמה"ל), מתעלית כדבעי התפילה י

ב סוף באין לידבק ומקורה לקמן."לשרשה שיבאר כפי ה,

ד הענין כיצד מבאר לכן שקודם רענן"אלא "כברוש

בלעומתֿזה:] גם ישנו

åðéäìà ãåò øîàð àìå øîàð äæ úîåòì äæá ïëå
.åðéãé äùòîì

כיצד כשמסופר רענן, כברוש אני הפסוק לפני
"ולא נאמר: זרה, עבודה מחטא בתשובה חוזרים בנ"י
על עוד יאמרו (שלא ידינו" למעשה אלהינו עוד נאמר
"אני נאמר לזה ובהמשך - אלהינו) שהם ידינו מעשה

גו'". רענן כברוש

מעשיות מצות של שבכוחן דכשם - הענינים וקשר
את להגבי' למטה) שנכפף רענן", ל"ברוש (שנמשלו
ידי על לעומתֿזה, זה כך, - עילוי אחר בעילוי האדם
האדם מתרחק ידינו" למעשה "אלהינו שאומרים

והנפילה. הריחוק בתכלית מאלקות
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c"agקס i`iyp epizeax zxezn

ה לבאר זה"[וממשיך לעומת "זה באמירת אלהינו"

ידינו :]"למעשה

úåéîéðô úåàìòä éãé ìò íéìòúî úåöîäù åîë éë
äìò øîàîë ,ìàøùé úåîùð úåììë úåááì

.'åë äáùçîá
למקורן המצוות את להעלות ישראל של כוחם
שהוא כפי שבמצוות האלקי האור לגלות (היינו

מצד הוא למעלה), נשמתןבמקורו שהןמעלת דהיות ,

אין אור פנימיות בבחינת ית', במחשבתו מושרשות
בפנימיות מתעוררות שהנשמות ידי על לכן, ב"ה, סוף
שרשן בהן מאיר שעי"ז התפילה, בעת לאלקות לבבן
הן הרי ית'), מחשבתו למדרגת עלי' (בבחינת ומקורן
האור (שיתגלה למקורן המצוות את גם "מעלות"
להלן. שיבאר כפי העליון), קודש שבמצוות, האלקי

åðúåéç çë àåäù ,ùåøéô ,åðé÷ìà íéøîåà ïëìå
.ìåèéá úðéçáá íéãåîå íéåçúùî åðçðà åéìàùå

(שעלו להקב"ה ישראל נשמות בין זה קשר מצד
"אלקיבמחשבה שהוא הקב"ה על בנ"י אומרים "נו),

עוד נאמר "ולא הכתוב ל' [כדיוק שלנו), אלקינו(אלקה

- העולם כל אלקי הוא שהשי"ת אע"פ ידינו"] למעשה
ב"אלקינו" הפנימי והפירוש כח, לשון "אלקים"הוא כי
אלקה "חלק הנשמה היות כי וחיותנו", "כוחנו - הוא
עליונה במחשבה מושרשת (להיותה ממש" ממעל
שלנו), (אלקה "אלקינו" אומרים בנ"י דוקא לכן כנ"ל),

אלקות. הוא נשמתינו וחיות שכח כלומר,

ישראל בנשמות שישנו הביטול ענין שורש וזהו
לכן וחיותנו, כוחנו הוא שהקב"ה דהיות להקב"ה,

עניןואנחנו" שתוכן כו'", ומודים ומשתחווים כורעים
ית'. אליו מוחלט ביטול הוא ההשתחוואה

בלעומתֿזה ביטוי לידי בא זה ענין כיצד יבאר [ועתה

" ידינו- למעשה אלהינו עוד נאמר :]"ולא

éãáåò õøàì õåçáù ìàøùé ì"æø åøîà äðäå
.íä äøäèá íéáëåë

יובן ידינו" למעשה "אלהינו אמירת ענין עומק
שבחוץ שישראל רז"ל במאמר הפנימי הביאור בהקדם
כשם פירוש, הם, בטהרה זרה עבודה עובדי לארץ
לכוכבים שמשתחווה כפשוטה, זרה עבודה שיש
זרה עבודה עובד להיות אדם יכול כך כו', ומזלות

דאע"פדקותב" "בטהרה"), שאמרו מה (והיינו שאין"
מקום, מכל ח"ו, כפשוטו זרה עבודה חטא כאן

שבעבודה הפנימי התוכן בזה יש הענינים בפנימיות
זרה.

äåçúùîù àåä íéáëåë úãåáòì äàåçúùää éë
.úåìæîå íéáëåëì åùàø óôåëå

úåàåáúäù ,ùîù úåàåáú ãâîîå áéúë äðäå
ïéà äæä íìåò éðéðò ìë øàù ïëå ,ùîùä ïî íéìãâ
àåäù äìòîìî áëåë åì ïéàù äèîìî áùò êì

.øáãä òôùð åðîîù ìæîä
עבודת ד"ענין העובדם, להם משתחוה כן ועל -
מפני וירח לשמש המשתחווה הוא בגשמיות כוכבים
תבואות ממגד וכמ"ש המזון השפעת תצא שמהם
ועובדם, להם משתחוה [ולכן ירחים גרש וממגד שמש
נמשך שבאמת הגם השפעה], מהם לקבל כדי
בלבד, ההשפעה שלוחי הם הרי ידם, על ההשפעה
כאילו נפרד ודבר ליש אותם מחשיב להם והמשתחווה

עצמם". מצד משפיעים הם

íìåò éðéðòá ÷ø åáìå åúáùçî ãéøèî íãàùëå
øáãì åùàøáù åìëù ãéøåî àåä ,íéîéä ìë äæä
úðéçá íä íâ äùòðå ,úåìæîå íéáëåëî òôùðä
÷ñò àåäù åðéãé äùòî éë ,åðéãé äùòîì åðéäìà

.íéøçà íéäìà úðéçá äæî äùòð äñðøôä
וקומתו ראשו שכופף היינו בגשמיות "השתחוואה
ומבטל שכופף ברוחניות, השתחוואה ויש הגשמיים,
מגד שהם והירח השמש מן הנשפע לדבר שכלו
כאילו תחבולה איזו ע"י הפרנסה בדאגת כו', תבואות
שנאמר הגם זו. בהשפעה עיקרית היא ההיא התחבולה
אלקיך ה' הרי תעשה, אשר בכל אלקיך ה' וברכך
משא"כ ית', מאלקותו נפרד יהי' שלא כתיב,
הוא שאז ההשפעה, עיקר התחבולה את כשמחשיב

[מאלקות]". נפרד בבחינת

השתדלות לעשות צריך שהאדם אע"פ כלומר:
לזכור צריך מקום מכל פרנסתו, להשיג כדי בטבע
לו ממציא ית' שהוא הקב"ה, מאת באה שפרנסתו
שבו כלי לעשות רק היא שלו וההשתדלות פרנסתו,

ה'. ברכת תשרה

שלו שהתחבולות חושב אלא כן, חושב אינו ואם
ענין וזהו מהשי"ת, נפרד ה"ה פרנסתו, לו מביאות

(ב"טהרה"). בדקות זרה עבודה

אלהינו עוד נאמר "ולא הכתוב פירוש וזהו
זרה עבודה רק לשלול בא שלא ידינו", למעשה
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ש"משתחווה" בדקות, זרה עבודה גם אלא כפשוטה,
שעיקר בחשבו ידינו"), ("מעשה שלו הפרנסה לעסק
ה' ברכת כי (ושוכח ידיו ממעשה בא פרנסתו שפע
כמו שלו הפרנסה עסק את עושה ובזה תעשיר), היא

אחרים. אלהים זרה, עבודה

" אומר שאדם ידי על כיצד יסיק אלהינו[ועתה

ידינו (זהֿלעומתֿלמעשה מאלקות מאד ומתרחק נופל - "

ע האדם עליות כנגד - מעשיות):]"זה מצוות קיום י

.òì÷ä óë êåúá äðòì÷é êáéåà ùôð úàå åäæå
"כף הוא מיתה) (לאחרי הנשמה מעונשי אחד
כעין העשוי "כלי הוא הקלע" "כף פירוש, הקלע",
וענין הנזרק", האבן יניחו ובו כף כעין ובראשו מקל
באופן "נזרקת" שהנשמה הוא, הקלע כף עונש
(הנזרק) הקלוע כהאבן ונדה נעה משוטטת ש"תהי'

הקלע". בכף

הקלע" ד"כף הענין הענינים, פנימיות פי על אך
תיאור גם הוא אלא מיתה, אחר הבא עונש רק אינו
גופא, החטא ידי על האדם לנפש הנגרם המצב
ע"י רחוק למקום הנזרק (כאבן מאלקות מאד שמתרחק

הקלע). כף

íééîùâ íéðéðòá åá ùáåìî àåäù øáãäù ô"òàù
,åéá÷òá ùã íãàù úåøéáòä ïî àåäù ïéòì äàøð
åúåà ïéòì÷îù ,ïáàä úòéì÷ ìùîì äîåã àåä äðä
äùòðù ãò ,ãàî ÷åçø íå÷îì òì÷ä óë éãé ìò

.íéáëåë ãáåò åìàë
על גם נגרם הקלע") "כף (הנק' מאלקות זה ריחוק

ב" זרה עבודה "אלהינודקותידי אומר שהאדם הנ"ל, "
ידינו בכךלמעשה גדול עון אין שלכאורה דאע"פ ,"

על בזה עבר (שלא לעיקר פרנסתו עסק את שמחשיב
נראה הגשמיים מעשיו ומצד תעשה), לא מצות שום
מחמת בעקביו דש שאדם כעבירות קל דבר שזהו
מאד האדם מתרחק זה ידי על מקום, מכל קלותם,
מאד, רחוק למקום ברוחניות אותו שמקלעין מאלקות,

זרה. עבודה עובד כאילו מרוחק שנעשה עד

ידי שעל הקדושה, בצד שנעשה ממה ההיפך וזהו
האדם מתעלה גשמיים, בדברים מעשיות, מצוות קיום
הנה רענן"), "כברוש בפירוש (כנ"ל לאלקות ומתקרב
"אלהינו אמירת ידי שעל הקלע, כף יש זה לעומת זה
זרה. עבודה העובד כריחוק מתרחק ידינו" למעשה

" הענינים המשך ביאור אלהינו[וזהו עוד נאמר ולא

לידינולמעשה רענן"" כברוש הריחוקאני דלעומת - "

הנה ידינו, מעשה את שמחשיב ידי על הנפעל מאלקות

מצות קיום ידי ומתקרבדומעשיותעל האדם עולה קא,

לאלקות. מאד

ידי על למקורן המצוות עליית לענין חוזר ועתה

לאדם ניתן דוקא זה ידי (שעל קדושתלהרגישתפילה

כנ ל):]"המצוות

,äìéôúä éãé ìò àåä ø÷éòä úåöîä úééìò äðäå
äìòúîå äìâúîå øùåëä úòù àåä æàù éôì
ìàøùé úåîùð úåììëá áìä úãå÷ð úéîéðô úðéçá

.íééç íéäìàá ä÷éáãå ä÷éùçá
דוקא, תפילה ידי על היא המצוות שעליית הטעם
דביקות גילוי הוא תפילה של שעניינה לפי הוא
שעת "היא שתפילה כידוע חיים, באלקים הנשמה
שלו דעת בינה חכמה מקשר שאז אדם, לכל הכושר
את ולעורר ב"ה סוף אין בגדולת דעתו להעמיק לה',

בו". לדבקה .. אש כרשפי האהבה

נקודת "פנימית מתגלה זה בזמן כי הדבר, וסיבת
רוצה זו בחינה שמצד ישראל, נשמות בכללות הלב"

ודביקה. בחשיקה במקורה לידבק מאד הנשמה

ע"י חיים באלקים מתדבק שהאדם ידי על ולפיכך,
השמימה, מגיע שראשו "סולם" (שהוא התפילה
למקורן. שעשה המצוות את גם עמו מעלה הוא כנ"ל),

åäæå[פירוש]úåðáø÷ íå÷îá úåìôú ì"æø øîàî
äîäáä ïéáéø÷î åéäù ïáø÷ä åîë éë ,íåð÷ú
êéøö êëå ,çáæîä éáâ ìòù ùàá úôøùð àäúù
úáäìù ùà éôùøá äìéôúá äáäàä úà øøåòì
óåøùìå ,áìá àåä ùàä ãåñé éë ,åáìá úáäìúî

:'åë åáù úéîäáä ùôð úà úåìëìå
בה', הדביקות הוא תפילה של שעיקרה זה, ענין
קרבנות כנגד שתפלות רז"ל מאמר תוכן הוא הוא
נפשו את "שורף" האדם התפילה שבשעת לפי תקנום,

המזבח. ע"ג הבהמה שריפת כמו הבהמית,

הנשמה התעוררות ידי על היא זו ו"שריפה"
לאלקות האהבה שאש להקב"ה, אש כרשפי באהבה

הבהמית. דנפשו הזרה האש את ומכלה "שורפת"

אהבה התעוררות הוא תפילה של שעיקרה ונמצא,
לה'.

[לסיכום:

" צריך שהאדם - הוא שבת שמירת אתלשמורענין "

נפשו; בתוך בשבת המאירה האלקות קדושת
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ש"משתחווה" בדקות, זרה עבודה גם אלא כפשוטה,
שעיקר בחשבו ידינו"), ("מעשה שלו הפרנסה לעסק
ה' ברכת כי (ושוכח ידיו ממעשה בא פרנסתו שפע
כמו שלו הפרנסה עסק את עושה ובזה תעשיר), היא

אחרים. אלהים זרה, עבודה

" אומר שאדם ידי על כיצד יסיק אלהינו[ועתה

ידינו (זהֿלעומתֿלמעשה מאלקות מאד ומתרחק נופל - "

ע האדם עליות כנגד - מעשיות):]"זה מצוות קיום י

.òì÷ä óë êåúá äðòì÷é êáéåà ùôð úàå åäæå
"כף הוא מיתה) (לאחרי הנשמה מעונשי אחד
כעין העשוי "כלי הוא הקלע" "כף פירוש, הקלע",
וענין הנזרק", האבן יניחו ובו כף כעין ובראשו מקל
באופן "נזרקת" שהנשמה הוא, הקלע כף עונש
(הנזרק) הקלוע כהאבן ונדה נעה משוטטת ש"תהי'

הקלע". בכף

הקלע" ד"כף הענין הענינים, פנימיות פי על אך
תיאור גם הוא אלא מיתה, אחר הבא עונש רק אינו
גופא, החטא ידי על האדם לנפש הנגרם המצב
ע"י רחוק למקום הנזרק (כאבן מאלקות מאד שמתרחק

הקלע). כף

íééîùâ íéðéðòá åá ùáåìî àåäù øáãäù ô"òàù
,åéá÷òá ùã íãàù úåøéáòä ïî àåäù ïéòì äàøð
åúåà ïéòì÷îù ,ïáàä úòéì÷ ìùîì äîåã àåä äðä
äùòðù ãò ,ãàî ÷åçø íå÷îì òì÷ä óë éãé ìò

.íéáëåë ãáåò åìàë
על גם נגרם הקלע") "כף (הנק' מאלקות זה ריחוק

ב" זרה עבודה "אלהינודקותידי אומר שהאדם הנ"ל, "
ידינו בכךלמעשה גדול עון אין שלכאורה דאע"פ ,"

על בזה עבר (שלא לעיקר פרנסתו עסק את שמחשיב
נראה הגשמיים מעשיו ומצד תעשה), לא מצות שום
מחמת בעקביו דש שאדם כעבירות קל דבר שזהו
מאד האדם מתרחק זה ידי על מקום, מכל קלותם,
מאד, רחוק למקום ברוחניות אותו שמקלעין מאלקות,

זרה. עבודה עובד כאילו מרוחק שנעשה עד

ידי שעל הקדושה, בצד שנעשה ממה ההיפך וזהו
האדם מתעלה גשמיים, בדברים מעשיות, מצוות קיום
הנה רענן"), "כברוש בפירוש (כנ"ל לאלקות ומתקרב
"אלהינו אמירת ידי שעל הקלע, כף יש זה לעומת זה
זרה. עבודה העובד כריחוק מתרחק ידינו" למעשה

" הענינים המשך ביאור אלהינו[וזהו עוד נאמר ולא

לידינולמעשה רענן"" כברוש הריחוקאני דלעומת - "

הנה ידינו, מעשה את שמחשיב ידי על הנפעל מאלקות

מצות קיום ידי ומתקרבדומעשיותעל האדם עולה קא,

לאלקות. מאד

ידי על למקורן המצוות עליית לענין חוזר ועתה

לאדם ניתן דוקא זה ידי (שעל קדושתלהרגישתפילה

כנ ל):]"המצוות

,äìéôúä éãé ìò àåä ø÷éòä úåöîä úééìò äðäå
äìòúîå äìâúîå øùåëä úòù àåä æàù éôì
ìàøùé úåîùð úåììëá áìä úãå÷ð úéîéðô úðéçá

.íééç íéäìàá ä÷éáãå ä÷éùçá
דוקא, תפילה ידי על היא המצוות שעליית הטעם
דביקות גילוי הוא תפילה של שעניינה לפי הוא
שעת "היא שתפילה כידוע חיים, באלקים הנשמה
שלו דעת בינה חכמה מקשר שאז אדם, לכל הכושר
את ולעורר ב"ה סוף אין בגדולת דעתו להעמיק לה',

בו". לדבקה .. אש כרשפי האהבה

נקודת "פנימית מתגלה זה בזמן כי הדבר, וסיבת
רוצה זו בחינה שמצד ישראל, נשמות בכללות הלב"

ודביקה. בחשיקה במקורה לידבק מאד הנשמה

ע"י חיים באלקים מתדבק שהאדם ידי על ולפיכך,
השמימה, מגיע שראשו "סולם" (שהוא התפילה
למקורן. שעשה המצוות את גם עמו מעלה הוא כנ"ל),

åäæå[פירוש]úåðáø÷ íå÷îá úåìôú ì"æø øîàî
äîäáä ïéáéø÷î åéäù ïáø÷ä åîë éë ,íåð÷ú
êéøö êëå ,çáæîä éáâ ìòù ùàá úôøùð àäúù
úáäìù ùà éôùøá äìéôúá äáäàä úà øøåòì
óåøùìå ,áìá àåä ùàä ãåñé éë ,åáìá úáäìúî

:'åë åáù úéîäáä ùôð úà úåìëìå
בה', הדביקות הוא תפילה של שעיקרה זה, ענין
קרבנות כנגד שתפלות רז"ל מאמר תוכן הוא הוא
נפשו את "שורף" האדם התפילה שבשעת לפי תקנום,

המזבח. ע"ג הבהמה שריפת כמו הבהמית,

הנשמה התעוררות ידי על היא זו ו"שריפה"
לאלקות האהבה שאש להקב"ה, אש כרשפי באהבה

הבהמית. דנפשו הזרה האש את ומכלה "שורפת"

אהבה התעוררות הוא תפילה של שעיקרה ונמצא,
לה'.

[לסיכום:

" צריך שהאדם - הוא שבת שמירת אתלשמורענין "

נפשו; בתוך בשבת המאירה האלקות קדושת
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קודם עוד עצמו את להכין צריך זאת לפעול וכדי

" (לעשות לכך עלשבתהשבת - החול) בימות עוד בנפשו "

" שורה (שבהן מעשיות מצוות קיום העליוןידי ),"קודש

ע - לה',"והעיקר אהבה אש ברשפי התפילה עבודת י

" ידימעלהשהיא שעל באופן למקורן, המצוות את "

) המצוות קדושת להרגיש יכול במצותיו"התפילה )"קדשנו

" זה ידי שעל בנפשועושה- שבת בחינת החול" בימות

ב נכלל זה "שמירת(שגם השבת את ששומר - מחולשבת

ואז,"לשבת החול), בימות בנפשו שבת עשיית ידי על ,

ית']. בקדושתו מתקדש הוא הרי השבת, בבוא
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כיÂ‰ÊÂ(ד) טהור זהב של שהיתה בכללה המנורה ענין
באור לה' העולות הטובות מדות ז' הן נרות הז'
התעוררות אך וכה"ג אוי"ר התפעלות כמו גדול וחיות
היתה ע"כ תחילה להיות צריך כנ"ל אלקים לקרבת וחשק
נרות בז' מדות הז' שיוכלו כדי בכללותה זהב של המנורה
שבתוך ואעפ"י דוקא זהב של נרות הז' היו וע"כ להאיר
כמים הנמשך האהבה שהיא החסד מדות יש מדות הז'
בה שגם הנ"ל מטעם זהב של היתה היא גם בקרירות
לא לאו ואם אש ברשפי ותשוקה חשק קצת שיהיה מוכרח
של תערובות שבלתי המדות בכל הוא וכך כלל תתקיים
ויכבו כלל וחיות אור בהם אין הרי כנ"ל בהם הזהב בחי'
בחי' להם יועיל ולא כנ"ל יחשבו שכמתים עד מיד אורם
אותן הן י"ה יהללו המתים לא וכמ"ש כלל והאור השמן

בלתי הקרירות עוצם מצד מתים שנק' וניצוצות נשמות
מקשה וזהו וד"ל כלל אלקים לקרבת ותשוקה התעוררות
בז' כלולים המה הרי נש"י שכללות כו' המנורה תעשה
המאיר האלקי לאור הכלי בחי' שהיא המנורה נרות
ומקיף ההעלם בבחי' למעלה בתמידות נש"י בכללות
בנינה עיקר שיהיה וצריך כו' הוי"ה נרי אתה כי וכמ"ש
בחי' והוא הכסף על הזהב מעלת שהוא הגבורות מבחי'
כל כי ולהיות אלקים בקרבת בכלל התשוקה אש רשפי
כלולים ובה היתה אחת מקשה ע"כ בזה זה ערבים ישראל
הכלים כל פרטי והן נרותיה עד מיריכה הנשמות כל
כו' פרחה עד מיריכה והדרגה בסדר שנעשים לאורות
האלה הכלים כל את אותה יעשה טהור זהב ככר וכמ"ש

וד"ל:
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‰ÏÚבת"א כמ"ש גבוה הר הוא פסגה פי' הפסגה, ראש
פ"ה ס"ג הוא פסגה פי' יפות פנים בס' והנה רמתא,
בינה בחי' שהוא ס"ג שם בבחי' הי' משה שעליית

וידועכ פ"ו, גימטרי' אלקים הנה כי הוא ופה משי"ת,
כתי' והנה בינה, בחי' ג"כ הוא אלקים בניקוד שהוי'
כ"א הנש"ב כל השיג לא שמשה מאלקים מעט ותחסרהו
גימ' אלקים משא"כ פ"ה, ס"ג פסגה כתי' ולכן שע"ב מ"ט
הנה הוא, הענין וביאור א'. שחסר מעט ותחסרהו וזהו פ"ו,
ז"א ובינה בחכ' הם ב"ן מ"ה ס"ג ע"ב שמות שד' ידוע
ס"ג שם יודין, במילוי הוי' שם ופי' בחכ' ע"ב שם ומל',
מ"ה שם בבינה, בא' הוא שהוי"ו רק יודין במילוי ג"כ

והנה ההין, במילוי במל' ב"ן שם אלפין, במילוי בז"א
מ"ה וע"י ב"ן בשם דהיינו דאימא בז"ת הי' השבירה
השבירה הי' לא ששם ס"ג לשם העלי' בחי' לב"ן שמברר
לא דבינה בג"ר אבל דאימא בז"ת כ"א הי' לא השבירה כי
ב"ן שם בירור ע"י דוקא היא והעלי' כלל, שבירה שם הי'
כו', מהלכים לך ונתתי בד"ה בת"א כמ"ש בהמה בחי'
בחי' שהוא מה ונחנו כמ"ש מ"ה בחי' הי' משה והנה
כמו הוא לבינה ז"א שבין וההפרש ז"א, בחי' שהוא תיקון
אין מבחי' היא החכ' שהתהוות לכתר, חכ' שבין ההפרש
כתר נעשה דבינה ת"ת כמ"כ תמצא, מאין והחכ' וכמ"ש
מ"ה שם ז"א בבחי' שהוא משה עליית הי' ולזה לז"א,
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בחי' הוא ופ"ה בינה, בחי' שהוא ס"ג לבחי' בז"א שהוא
ופי' בינה, בחי' שהוא אלקים בניקוד הוי' היינו אלקים
בחי' והוי' כלי בחי' הוא שאלקים היינו אלקים בניקוד הוי'

שלא מאלקים, מעט ותחסרהו וכתיב הבירור שלאחר אור
והיינו פ"ה, ס"ג הוא ופסגה פ"ו, גימ' אלקים כל השיג

דבינה. הנו"ן שער השיג שלא
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a"lxz - l`eny zxez

Í‡יחוד או הכתר הארת או הפי' ב' יתכן דלמעלה צ"ל
שהוא למטה יעקב על זה יתכן איך אבל דאבא, מל'
והאיך הת"ת למדת מרכבה כ"א הי' לא למטה והלא נברא
להבין ובכדי גמור. ביחוד נברא עם יתייחד שא"ס יתכן
דא ה' האדון פני מאן בזהר מ"ש להקדים צריך זאת,
זה ויובן ה', בשם הנברא יקרא האיך ולכאורה רשב"י,
הוא שלום בך, שלום נא אדברה וריעי אחי למען במ"ש
שנקראים נשמות ויש למל', מיסוד שנשפע הפנימי' שפע
האיך מובן אינו זה גם ולכאורה זו, לבחי' אחים בשם
מה להבין צריך וגם למקום, אחים בשם הנשמות יקראו
הנברא א"ע משבח האיך בעלמא סימנא אנא רשב"י שאמר
והענין כ"כ. א"ע לשבח הצדיקים מדרך דאינו ועוד כ"כ,
וכלים אורות נאצלו דכאשר האריז"ל בכתבי איתא דהנה
אין ולגביהם ממש, דאצי' נשמות עמהם נאצלו דאצילות
ג' שיש בהרמ"ז איתא הנה כי בבי"ע, דאצי' נשמות ערוך
ודאצי' דבי"ע, ודאצי' בעצם, דבי"ע נשמות נשמות, מיני
משהו חטא אפילו לסבול יכולים אין דאצי' ונשמות ממש.

רע יגורך לא שבאלקות וכמו ממש אלקות הוא אצילות כי
חטא שום לסבול יכולים אין ממש דאצי' נשמות כמ"כ
שכינה, ממנו נסתלקה שבע דבת חטא ע"י שדוד וכמאמרם
ריחוק הוא דבי"ע דאצילות נשמות לגבי דבי"ע ונשמות
ג"כ יש בבי"ע כי והגם לבורא, נברא ערוך אין כי הערך
הי' כרגע מסתלק הי' דאם אותם ומהווה המחי' האצי' כח
בריאה כי והסתר בהעלם מאד מלובש הרי מ"מ ואפס, אין
בדרך כ"א מאין יש התהוות להיות וא"א מאין יש הוא
לכן ערוך, אין בורא לגבי ונברא מהנברא, הבורא העלם
כי דבי"ע דאצי' נשמות לגבי הערך ריחוק הם אלו נשמות

אלוהם נשמות גם אך חטא. שום לסבול יכולים אין ג"כ
כי ונפש ומ"ש ערוך. אין ג"כ ממש דאצי' נשמות לגבי
דבי"ע לבושים שע"י דבי"ע, נשמות על קאי תחטא
לכן מהלבושים שרשם והנשמות טו"ר תערובות מתהווה
דאצי' ונשמות ועון, חטא בהם להיות יכול למטה בירידתם
ומאיר בקרבם השוכן אור גילוי על מסתירים אין ממש

אחים. בשם נק' ולכן אלקות בגילוי אצלם

ernye evawd
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øáçîä òöåîî ¯ äøåúä
òöåîî ïë íâ àéä äøåúäã òåãé äðäåשהאצילות כמו

øîàîëåממוצע úåîìåòä ìà óåñ ïéà øåàä ïéá98הזוהר

'åë àîìò àøáå àúééøåàá ìëúñàהסתכל הקב"ה כלומר -

שזה כפי או העולם, את ברא הוא ידה ועל בתורה

åúðîåà:99במדרש éìë éúééä éðà úøîåà äøåúäשל

העולם.åë',הקב"ה את ברא ה' שאיתו האומנות כלי כלומר

התורה? של הממוצע מתבטא íéøáãäובמה ìë íåé÷ã
äéùòã äøåúä éãé ìò àåä ùéì ïéàî ïúååäúäå íééîùâä-

העשיה, בעולם ומתגלה שנמצאת כפי íéøáãäהתורה ìëù
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ב.98. קס"א, ב', חלק זוהר

אני99. אומרת התורה שם: הלשון וזה בתחילתו. רבה בראשית
בונה ודם בשר מלך שבעולם בנוהג הקב"ה של אומנתו כלי הייתי
והאומן אומן מדעת אלא עצמו מדעת אותה בונה לדעת לו אינו פלטין

הוא היאך יש ופינקסאות דיפתראות אלא עצמו מדעת אותה בונה אינו
הוא ברוך הקדוש היה כך פשפשין עושה הוא היאך חדרים עושה

העולם. את ובורא בתורה מביט
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בחי' הוא ופ"ה בינה, בחי' שהוא ס"ג לבחי' בז"א שהוא
ופי' בינה, בחי' שהוא אלקים בניקוד הוי' היינו אלקים
בחי' והוי' כלי בחי' הוא שאלקים היינו אלקים בניקוד הוי'

שלא מאלקים, מעט ותחסרהו וכתיב הבירור שלאחר אור
והיינו פ"ה, ס"ג הוא ופסגה פ"ו, גימ' אלקים כל השיג

דבינה. הנו"ן שער השיג שלא
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Í‡יחוד או הכתר הארת או הפי' ב' יתכן דלמעלה צ"ל
שהוא למטה יעקב על זה יתכן איך אבל דאבא, מל'
והאיך הת"ת למדת מרכבה כ"א הי' לא למטה והלא נברא
להבין ובכדי גמור. ביחוד נברא עם יתייחד שא"ס יתכן
דא ה' האדון פני מאן בזהר מ"ש להקדים צריך זאת,
זה ויובן ה', בשם הנברא יקרא האיך ולכאורה רשב"י,
הוא שלום בך, שלום נא אדברה וריעי אחי למען במ"ש
שנקראים נשמות ויש למל', מיסוד שנשפע הפנימי' שפע
האיך מובן אינו זה גם ולכאורה זו, לבחי' אחים בשם
מה להבין צריך וגם למקום, אחים בשם הנשמות יקראו
הנברא א"ע משבח האיך בעלמא סימנא אנא רשב"י שאמר
והענין כ"כ. א"ע לשבח הצדיקים מדרך דאינו ועוד כ"כ,
וכלים אורות נאצלו דכאשר האריז"ל בכתבי איתא דהנה
אין ולגביהם ממש, דאצי' נשמות עמהם נאצלו דאצילות
ג' שיש בהרמ"ז איתא הנה כי בבי"ע, דאצי' נשמות ערוך
ודאצי' דבי"ע, ודאצי' בעצם, דבי"ע נשמות נשמות, מיני
משהו חטא אפילו לסבול יכולים אין דאצי' ונשמות ממש.

רע יגורך לא שבאלקות וכמו ממש אלקות הוא אצילות כי
חטא שום לסבול יכולים אין ממש דאצי' נשמות כמ"כ
שכינה, ממנו נסתלקה שבע דבת חטא ע"י שדוד וכמאמרם
ריחוק הוא דבי"ע דאצילות נשמות לגבי דבי"ע ונשמות
ג"כ יש בבי"ע כי והגם לבורא, נברא ערוך אין כי הערך
הי' כרגע מסתלק הי' דאם אותם ומהווה המחי' האצי' כח
בריאה כי והסתר בהעלם מאד מלובש הרי מ"מ ואפס, אין
בדרך כ"א מאין יש התהוות להיות וא"א מאין יש הוא
לכן ערוך, אין בורא לגבי ונברא מהנברא, הבורא העלם
כי דבי"ע דאצי' נשמות לגבי הערך ריחוק הם אלו נשמות

אלוהם נשמות גם אך חטא. שום לסבול יכולים אין ג"כ
כי ונפש ומ"ש ערוך. אין ג"כ ממש דאצי' נשמות לגבי
דבי"ע לבושים שע"י דבי"ע, נשמות על קאי תחטא
לכן מהלבושים שרשם והנשמות טו"ר תערובות מתהווה
דאצי' ונשמות ועון, חטא בהם להיות יכול למטה בירידתם
ומאיר בקרבם השוכן אור גילוי על מסתירים אין ממש

אחים. בשם נק' ולכן אלקות בגילוי אצלם

ernye evawd
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øáçîä òöåîî ¯ äøåúä
òöåîî ïë íâ àéä äøåúäã òåãé äðäåשהאצילות כמו

øîàîëåממוצע úåîìåòä ìà óåñ ïéà øåàä ïéá98הזוהר

'åë àîìò àøáå àúééøåàá ìëúñàהסתכל הקב"ה כלומר -

שזה כפי או העולם, את ברא הוא ידה ועל בתורה

åúðîåà:99במדרש éìë éúééä éðà úøîåà äøåúäשל

העולם.åë',הקב"ה את ברא ה' שאיתו האומנות כלי כלומר

התורה? של הממוצע מתבטא íéøáãäובמה ìë íåé÷ã
äéùòã äøåúä éãé ìò àåä ùéì ïéàî ïúååäúäå íééîùâä-

העשיה, בעולם ומתגלה שנמצאת כפי íéøáãäהתורה ìëù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ב.98. קס"א, ב', חלק זוהר

אני99. אומרת התורה שם: הלשון וזה בתחילתו. רבה בראשית
בונה ודם בשר מלך שבעולם בנוהג הקב"ה של אומנתו כלי הייתי
והאומן אומן מדעת אלא עצמו מדעת אותה בונה לדעת לו אינו פלטין

הוא היאך יש ופינקסאות דיפתראות אלא עצמו מדעת אותה בונה אינו
הוא ברוך הקדוש היה כך פשפשין עושה הוא היאך חדרים עושה

העולם. את ובורא בתורה מביט
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äøåúá íéáåúëä íééîùâäבתורה שלהם íäהכתיבה íä
íäî ùéå íîåé÷å íúåéç,בתורה במפורש כתובים שלא

מהתורה, הוא חיותן שרש נבראים אותם גם זאת ולמרות

רק בתורה בפירוש כתוב הכל שלא åë',אלא æîøá åøîàðù
והאמונה היחוד בשער הזקן אדמו"ר זאת שמסביר .100וכפי

äååäá íéîëç åøáã ì"æø åøîàù åäæå101הפשוט שהפירוש

במקרים מדברים שחכמים הוא זה, חכמים מאמר של

הפנימיות פי על זאת מסביר כאן אבל בהווה, ,102המצויים

úååäúäáשב"הווה" åðééäשדברי כלומר העולם, של

וקיום התהוות את שמאפשרים אלו הם בתורה חכמים

íìåòåהעולם íìåò ìëá äøåú ùéå ,'åëדרגת את יש -

לעולם שירדה איך ויש האצילות, בעולם שהיא כפי התורה

הלאה, וכן äæהבריאה éãé ìòùשבכל התורה ידי על -

àåääעולם íìåòá óåñ ïéà øåà úåøáçúäå úëùîä àåä
,'åë

úåîìåòáù òöåîîä åîë åðéà äøåúã òöåîîäåשהממוצע

המפסיק, ממוצע הוא úðéçáשבעולמות êùîð åðéàù
,ãáì äøàä íà éë úåîöòäהממוצע שהוא האצילות -

בעולמות, סוף אין האור גילוי את מאפשר אמנם שבעולמות

כאן אין הרי הכלים, של הממוצע ידי על עובר שזה כיון אך

הארה, רק אלא ממש הבורא עצמות של ïéàגילוי äøåúáå
÷éñôî òöåîîäלא התורה בעצם, עצם מחבר אלא

את לקבל לאדם מאפשרת אלא מהבורא, האדם את מרחיקה

הבורא ועצמות התורהêùîðåפנימיות ידי úðéçáעל
ìò àåä íå÷î ìëîå ,øçà íå÷îá áåúëù åîëå 'åë úéîöòä

.à÷åã òöåîî éãé,העצם את מגלה היא שהתורה למרות -

התורה. דרך יעבור לא אם להתגלות יכול לא העצם הרי

úåâéøãîä 'áî ìåìë òöåîîäåממוצע שכל שלמדנו כפי -

בתורה גם כך משניהם, כלול להיות צריך דברים שני בין

ובין הבורא בין ממוצע היא שלכן שונות בחינות שתי יש

äøåúäהעולמות, úéîéðô ïéðò àåäåהעליונה הדרגה שהיא

,äøåúä úåéðåöéçå.התחתונה הדרגה שהיא

äøåúä úåéðåöéç äðäãהתורה של הנגלה החלק éøäכלומר
äãî ùéù úåøùë åìàå úåôéøè åìà åîëå äìáâäá äàá àéä

åäæù øáã ìëì øåòéùåש בתורה ïäùהחלק úåîìåòä ãöî
ìåáâ úðéçááמוגבלים בדינים הוא בתורה זה חלק åë',ולכן

ììë ìåáâå äãî äì ïéà äøåúä úåéîéðô ìáàפנימיות שלכן

הבורא וברוממות נשגבים בעניינים עוסקת ,התורה
àúéàãëå103ìëìשבעולם ñå÷éñהדברים ùé(הגבלה)õåç

åðééäå ñå÷éñ äì ïéàù äøåúäîחלק איזה על כלומר -

על - הגבלה שום לו שאין המדרש כוונת úåéîéðôבתורה
úðéçááù äøåúáù óåñ ïéà øåà úðéçá åäæù ,'åë äøåúä

.'åë ìåáâ éìá
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יכולים100. הנבראים פרטי שאין לפי א: פרק שם, לשונו וזה
מהן הנמשך שהחיות שבתורה עצמן מאמרות מעשרה חיותם לקבל
החיות לקבל בהם כח ואין פרטיים הנבראים מבחי' מאד גדול עצמן
ע"י ממנה פחותה למדרגה ממדרגה ומשתלשל החיות שיורד ע"י אלא
עד האותיות חשבון שהן וגימטריאות האותיות ותמורות חילופים
אשר שמו וזה פרטי נברא ממנו ולהתהוות ולהתלבש להתצמצם שיוכל

זה שם באותיות המצומצם לחיות כלי הוא בלה"ק לו יקראו
יש לברוא וחיות כח בהם שיש שבתורה מאמרות מעשרה שנשתלשל

חד. כולא וקב"ה דאורייתא לעולם ולהחיותו מאין
ב.101. קט"ז, יבמות לדוגמא ראה
א).102. (פו, עצרת לשמיני דרושים תורה לקוטי ראה
בראשית.103. פרשת רבה מדרש
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מלאכתו ואז ותפלה, בתורה אקרא ה' שבשם ע"י זהו ישועות, לקבל כוס יהיה שאדם כדי
מעלת וזוהי כלי. נעשה נשבר לב וע"י לישועות, כלי אינו גשמיים מרצונות מלא אם מתברכת.

מצד – יהודי כל ואצל עוה"ז, בעניני ורתיחה היום באמצע המנחה שבותפלת היהדות נקודת

‰p‰cּדבכדי אקרא", ה' ּובׁשם אּׂשא יׁשּועֹות "ּכֹוס ּכתיב ¿ƒ≈ְְְְְְִִֵֵֶֶָָ
ּבגׁשמּיּות לּיׁשּועֹות קּבּול ּכלי ׁשהּוא ּכֹוס ְְְְְִִִִֶֶֶַַׁשּיהיה
ּותפּלה, ּבתֹורה יקרא ה' ׁשּבׁשם ידי על הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָורּוחנּיּות
מלאכּתֹו ואז לּתֹורה, עּתים ולקּבע ּבצּבּור ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹלהתּפּלל

לאמר ּגׁשמּיים מרצֹונֹות מלא הּוא ּכאׁשר אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמתּברכת,
אני אין וזה יכֹול אני זה רֹוצה, אני אין וזה רֹוצה, אני ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָׁשּזה

לערנען ּגיין ניט וויל ער אז הינּו ּומראהיטיכֹול, ּבׁשעּורים, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָ
ניט קאהן ער אז טענֹות אזכּבכּמה הּׁשעּורים, זמּני לׁשמר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
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ללמוד.יט. ללכת רוצה יכול.כ.אינו שאיננו
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וחסדים יׁשּועֹות עׂשרה' ּב'ׁשמֹונה להחזיק יכֹול ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָאינֹו
ּכסף מּגלמי הּכֹוס ׁשעׂשּית ּכמֹו הּוא, לזה והעצה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהעליֹונים.
ׁשּיכֹול עד טס לעׂשֹות ּבפּטיׁש להּכֹותֹו האּומן צרי ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָוזהב
האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה הּוא ּכן קּבּול, ּכלי ולעׂשֹותֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָלכפפֹו
נׁשּבר לב ידי על הּוא קּבּול ּכלי להיֹות הּכלי עׂשּית ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָהּנה
על חּייו ּיתרֹון ּומה לנפׁשֹו לאמר עצמֹו את ׁשּידּכא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹונדּכה,
ׁשּיּתן לֹו מּגיע לּמה ּבנפׁשֹו חׁשּבֹון ויעׂשה חּיים, הּבעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָחּיי
עֹובד היה ּדאם ּבהם, חפץ ׁשהּוא הּדברים יתּבר הּׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלֹו
לחׁשב יכֹול היה נצטּוה ּכאׁשר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹאת
לּמה מּזה מרחק וׁשלֹום חס הּוא ּכאׁשר אבל לֹו, ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמּגיע

על עליו לקּבל מתעֹורר הּוא הרי ּכזֹו ּובהתּבֹוננּות לֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹמּגיע
יזרּו חכמים "ׂשפתי וזהּו ּותפּלה. ּבתֹורה ׁשמים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָמלכּות
וזהּו אלקים", הּוא הוי' ּכי לבב אל "והׁשבת להיֹות ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹדעת",
ּבעֹוד והינּו החּמה, זריחת ּבעת ׁשהיא הּמנחה ּתפּלת ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָענין
לׁשּוב לּבֹו אל יּתן אז הּנה עֹולם, עניני ּבכל רֹותח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהאדם
וכח הּיֹום, ּבאמצע ׁשהיא הּמנחה ּתפּלת מעלת ּדזהּו ה', ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹאל
ולכן ׁשּבֹו, הּיהדּות נקּדת מּפני מּיׂשראל אחד ּבכל יׁשנֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻזה
ׁשּלֹו הרתיחה ּבאמצע אׁשר הּמנחה, ּבתפּלת זהיר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָיהא

לּתֹורהּבע עּתים ויקּבע ויתּפּלל ה' על יזּכר ּומּתן ּומּׂשא סק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
לֹו. יצליח הוי' ְְֲִַַָָָואז
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היא, הגברים, לפני הנשים מוזכרות בה השניה הפעם

וכליו. � המקדש בית � המשכן להקמת הנדבות באסיפת

בית כל אלא פעמי, חד ארעי, בנין איננו המקדש בית

שכתוב כמו מקדש, בית בונה מקדש5יהודי לי "ועשו

בתוכם". ושכנתי

בני אותנו, לזכות הגדול, הא־ל הקב"ה, כשרצה

לשמו המקדש בית עשיית של הגדולה, במתנה ישראל,

� הזהב" ולי הכסף ש"לי אף הרי הוא, ברוך הקדוש של

� המשכן להקמת ישראל בני של נדבותיהם ביקש הוא

בהבאת הראשונות היו ישראל ונשי וכליו, � המקדש בית

הנדבות.

אומרת הקדושה הנשים6התורה על האנשים "ויבואו

וכל זהב כלי כל וכומז וטבעת ונזם חח הביאו לב נדיב כל

לה'". זהב תנופת הניף אשר איש

כנדבה ישראל נשות הביאו תכשיטים סוגי ארבעה

ישראל. בבני ה' בית משכן להקמת

נזם האוזן): עם (עגיל חח, הם: התכשיטים ארבעה

כך � הזרוע) (על וכומז האצבע) (על טבעת האף): (על

האמורים. התכשיטים את עזרא האבן מפרש

צריכים המשפחה, בחיי המקדש בית בבניית

הראשונות הנדבות אך, יחד. והנשים הבעלים להשתתף

כאשר האשה, מתנות הן המשפחה בחיי הקדש לבית

נעשה אז החינוך, לבנין שלה תכשיטיה את נותנת היא

הקדוש שמו ישכון ובביתם ולמצוות, לתורה משכן ביתם

רב. באושר הקב"ה של
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גודל שמע את צעקרעט הנסיך של באקאדעמיע המורים ראש לאנגזשי דע הפראפעסאר ַַַָָכשמוע
טבעיחכמתו בחכמת עסק בעצמו שהוא אף הנה וההנדסה, התכונה בחכמת אדמו"ר כ"ק הוד של

בסארבאנא הגבוה ביה"ס תלמיד עוד כשהי' – שמע אשר שנים רבות זה אבל מאת108הצמחים – ָָ

מראה הוא מהנדסים עם בהפגשו אז ומני הנדסית, חידה שם, והנדסה החשבון לחכמת ָָהפראפעסאר

מופלג בוויטעבסק סגל הגביר חתן כי וכשמעו אותה, פותר ואין אז כתבה אשר כפי החידה את להם

לוויטעבסק. מסעו את עשה וההנדסה התכונה בחכמת

של האקאדעמיע חכמי בין רושם עשה לאנגזשי דע הישיש הבאטאניק הפראפעסאר של ַַַַָָָביאתו

מארסעי הפראפעסאר כשמוע אצלו, שהתאכסן העיר ראש בבית פניו לקבל ויבאו שעקשינסקי ַָָהנסיך
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äøåúá íéáåúëä íééîùâäבתורה שלהם íäהכתיבה íä
íäî ùéå íîåé÷å íúåéç,בתורה במפורש כתובים שלא

מהתורה, הוא חיותן שרש נבראים אותם גם זאת ולמרות

רק בתורה בפירוש כתוב הכל שלא åë',אלא æîøá åøîàðù
והאמונה היחוד בשער הזקן אדמו"ר זאת שמסביר .100וכפי

äååäá íéîëç åøáã ì"æø åøîàù åäæå101הפשוט שהפירוש

במקרים מדברים שחכמים הוא זה, חכמים מאמר של

הפנימיות פי על זאת מסביר כאן אבל בהווה, ,102המצויים

úååäúäáשב"הווה" åðééäשדברי כלומר העולם, של

וקיום התהוות את שמאפשרים אלו הם בתורה חכמים

íìåòåהעולם íìåò ìëá äøåú ùéå ,'åëדרגת את יש -

לעולם שירדה איך ויש האצילות, בעולם שהיא כפי התורה

הלאה, וכן äæהבריאה éãé ìòùשבכל התורה ידי על -

àåääעולם íìåòá óåñ ïéà øåà úåøáçúäå úëùîä àåä
,'åë

úåîìåòáù òöåîîä åîë åðéà äøåúã òöåîîäåשהממוצע

המפסיק, ממוצע הוא úðéçáשבעולמות êùîð åðéàù
,ãáì äøàä íà éë úåîöòäהממוצע שהוא האצילות -

בעולמות, סוף אין האור גילוי את מאפשר אמנם שבעולמות

כאן אין הרי הכלים, של הממוצע ידי על עובר שזה כיון אך

הארה, רק אלא ממש הבורא עצמות של ïéàגילוי äøåúáå
÷éñôî òöåîîäלא התורה בעצם, עצם מחבר אלא

את לקבל לאדם מאפשרת אלא מהבורא, האדם את מרחיקה

הבורא ועצמות התורהêùîðåפנימיות ידי úðéçáעל
ìò àåä íå÷î ìëîå ,øçà íå÷îá áåúëù åîëå 'åë úéîöòä

.à÷åã òöåîî éãé,העצם את מגלה היא שהתורה למרות -

התורה. דרך יעבור לא אם להתגלות יכול לא העצם הרי

úåâéøãîä 'áî ìåìë òöåîîäåממוצע שכל שלמדנו כפי -

בתורה גם כך משניהם, כלול להיות צריך דברים שני בין

ובין הבורא בין ממוצע היא שלכן שונות בחינות שתי יש

äøåúäהעולמות, úéîéðô ïéðò àåäåהעליונה הדרגה שהיא

,äøåúä úåéðåöéçå.התחתונה הדרגה שהיא

äøåúä úåéðåöéç äðäãהתורה של הנגלה החלק éøäכלומר
äãî ùéù úåøùë åìàå úåôéøè åìà åîëå äìáâäá äàá àéä

åäæù øáã ìëì øåòéùåש בתורה ïäùהחלק úåîìåòä ãöî
ìåáâ úðéçááמוגבלים בדינים הוא בתורה זה חלק åë',ולכן

ììë ìåáâå äãî äì ïéà äøåúä úåéîéðô ìáàפנימיות שלכן

הבורא וברוממות נשגבים בעניינים עוסקת ,התורה
àúéàãëå103ìëìשבעולם ñå÷éñהדברים ùé(הגבלה)õåç

åðééäå ñå÷éñ äì ïéàù äøåúäîחלק איזה על כלומר -

על - הגבלה שום לו שאין המדרש כוונת úåéîéðôבתורה
úðéçááù äøåúáù óåñ ïéà øåà úðéçá åäæù ,'åë äøåúä

.'åë ìåáâ éìá
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יכולים100. הנבראים פרטי שאין לפי א: פרק שם, לשונו וזה
מהן הנמשך שהחיות שבתורה עצמן מאמרות מעשרה חיותם לקבל
החיות לקבל בהם כח ואין פרטיים הנבראים מבחי' מאד גדול עצמן
ע"י ממנה פחותה למדרגה ממדרגה ומשתלשל החיות שיורד ע"י אלא
עד האותיות חשבון שהן וגימטריאות האותיות ותמורות חילופים
אשר שמו וזה פרטי נברא ממנו ולהתהוות ולהתלבש להתצמצם שיוכל

זה שם באותיות המצומצם לחיות כלי הוא בלה"ק לו יקראו
יש לברוא וחיות כח בהם שיש שבתורה מאמרות מעשרה שנשתלשל

חד. כולא וקב"ה דאורייתא לעולם ולהחיותו מאין
ב.101. קט"ז, יבמות לדוגמא ראה
א).102. (פו, עצרת לשמיני דרושים תורה לקוטי ראה
בראשית.103. פרשת רבה מדרש

•

.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

מלאכתו ואז ותפלה, בתורה אקרא ה' שבשם ע"י זהו ישועות, לקבל כוס יהיה שאדם כדי
מעלת וזוהי כלי. נעשה נשבר לב וע"י לישועות, כלי אינו גשמיים מרצונות מלא אם מתברכת.

מצד – יהודי כל ואצל עוה"ז, בעניני ורתיחה היום באמצע המנחה שבותפלת היהדות נקודת

‰p‰cּדבכדי אקרא", ה' ּובׁשם אּׂשא יׁשּועֹות "ּכֹוס ּכתיב ¿ƒ≈ְְְְְְִִֵֵֶֶָָ
ּבגׁשמּיּות לּיׁשּועֹות קּבּול ּכלי ׁשהּוא ּכֹוס ְְְְְִִִִֶֶֶַַׁשּיהיה
ּותפּלה, ּבתֹורה יקרא ה' ׁשּבׁשם ידי על הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָורּוחנּיּות
מלאכּתֹו ואז לּתֹורה, עּתים ולקּבע ּבצּבּור ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹלהתּפּלל

לאמר ּגׁשמּיים מרצֹונֹות מלא הּוא ּכאׁשר אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמתּברכת,
אני אין וזה יכֹול אני זה רֹוצה, אני אין וזה רֹוצה, אני ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָׁשּזה

לערנען ּגיין ניט וויל ער אז הינּו ּומראהיטיכֹול, ּבׁשעּורים, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָ
ניט קאהן ער אז טענֹות אזכּבכּמה הּׁשעּורים, זמּני לׁשמר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
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ללמוד.יט. ללכת רוצה יכול.כ.אינו שאיננו

c"ag i`iyp epizeax zxezn

וחסדים יׁשּועֹות עׂשרה' ּב'ׁשמֹונה להחזיק יכֹול ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָאינֹו
ּכסף מּגלמי הּכֹוס ׁשעׂשּית ּכמֹו הּוא, לזה והעצה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהעליֹונים.
ׁשּיכֹול עד טס לעׂשֹות ּבפּטיׁש להּכֹותֹו האּומן צרי ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָוזהב
האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה הּוא ּכן קּבּול, ּכלי ולעׂשֹותֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָלכפפֹו
נׁשּבר לב ידי על הּוא קּבּול ּכלי להיֹות הּכלי עׂשּית ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָהּנה
על חּייו ּיתרֹון ּומה לנפׁשֹו לאמר עצמֹו את ׁשּידּכא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹונדּכה,
ׁשּיּתן לֹו מּגיע לּמה ּבנפׁשֹו חׁשּבֹון ויעׂשה חּיים, הּבעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָחּיי
עֹובד היה ּדאם ּבהם, חפץ ׁשהּוא הּדברים יתּבר הּׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלֹו
לחׁשב יכֹול היה נצטּוה ּכאׁשר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹאת
לּמה מּזה מרחק וׁשלֹום חס הּוא ּכאׁשר אבל לֹו, ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמּגיע

על עליו לקּבל מתעֹורר הּוא הרי ּכזֹו ּובהתּבֹוננּות לֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹמּגיע
יזרּו חכמים "ׂשפתי וזהּו ּותפּלה. ּבתֹורה ׁשמים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָמלכּות
וזהּו אלקים", הּוא הוי' ּכי לבב אל "והׁשבת להיֹות ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹדעת",
ּבעֹוד והינּו החּמה, זריחת ּבעת ׁשהיא הּמנחה ּתפּלת ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָענין
לׁשּוב לּבֹו אל יּתן אז הּנה עֹולם, עניני ּבכל רֹותח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהאדם
וכח הּיֹום, ּבאמצע ׁשהיא הּמנחה ּתפּלת מעלת ּדזהּו ה', ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹאל
ולכן ׁשּבֹו, הּיהדּות נקּדת מּפני מּיׂשראל אחד ּבכל יׁשנֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻזה
ׁשּלֹו הרתיחה ּבאמצע אׁשר הּמנחה, ּבתפּלת זהיר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָיהא

לּתֹורהּבע עּתים ויקּבע ויתּפּלל ה' על יזּכר ּומּתן ּומּׂשא סק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
לֹו. יצליח הוי' ְְֲִַַָָָואז
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היא, הגברים, לפני הנשים מוזכרות בה השניה הפעם

וכליו. � המקדש בית � המשכן להקמת הנדבות באסיפת

בית כל אלא פעמי, חד ארעי, בנין איננו המקדש בית

שכתוב כמו מקדש, בית בונה מקדש5יהודי לי "ועשו

בתוכם". ושכנתי

בני אותנו, לזכות הגדול, הא־ל הקב"ה, כשרצה

לשמו המקדש בית עשיית של הגדולה, במתנה ישראל,

� הזהב" ולי הכסף ש"לי אף הרי הוא, ברוך הקדוש של

� המשכן להקמת ישראל בני של נדבותיהם ביקש הוא

בהבאת הראשונות היו ישראל ונשי וכליו, � המקדש בית

הנדבות.

אומרת הקדושה הנשים6התורה על האנשים "ויבואו

וכל זהב כלי כל וכומז וטבעת ונזם חח הביאו לב נדיב כל

לה'". זהב תנופת הניף אשר איש

כנדבה ישראל נשות הביאו תכשיטים סוגי ארבעה

ישראל. בבני ה' בית משכן להקמת

נזם האוזן): עם (עגיל חח, הם: התכשיטים ארבעה

כך � הזרוע) (על וכומז האצבע) (על טבעת האף): (על

האמורים. התכשיטים את עזרא האבן מפרש

צריכים המשפחה, בחיי המקדש בית בבניית

הראשונות הנדבות אך, יחד. והנשים הבעלים להשתתף

כאשר האשה, מתנות הן המשפחה בחיי הקדש לבית

נעשה אז החינוך, לבנין שלה תכשיטיה את נותנת היא

הקדוש שמו ישכון ובביתם ולמצוות, לתורה משכן ביתם

רב. באושר הקב"ה של
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ח.5) כה, כב.6)שם, לה, שם,
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גודל שמע את צעקרעט הנסיך של באקאדעמיע המורים ראש לאנגזשי דע הפראפעסאר ַַַָָכשמוע
טבעיחכמתו בחכמת עסק בעצמו שהוא אף הנה וההנדסה, התכונה בחכמת אדמו"ר כ"ק הוד של

בסארבאנא הגבוה ביה"ס תלמיד עוד כשהי' – שמע אשר שנים רבות זה אבל מאת108הצמחים – ָָ

מראה הוא מהנדסים עם בהפגשו אז ומני הנדסית, חידה שם, והנדסה החשבון לחכמת ָָהפראפעסאר

מופלג בוויטעבסק סגל הגביר חתן כי וכשמעו אותה, פותר ואין אז כתבה אשר כפי החידה את להם

לוויטעבסק. מסעו את עשה וההנדסה התכונה בחכמת

של האקאדעמיע חכמי בין רושם עשה לאנגזשי דע הישיש הבאטאניק הפראפעסאר של ַַַַָָָביאתו

מארסעי הפראפעסאר כשמוע אצלו, שהתאכסן העיר ראש בבית פניו לקבל ויבאו שעקשינסקי ַָָהנסיך
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ששאל שנים איזה שזה – ההנדסית החידה פתרון לבקש לאנגזשי דע הפראפעסאר של בואו מטרת ַָָאת

לבוא להטריח חכמים כבוד בכבודו זילזל אשר על אותו הוכיח סגל הרי"ל מחתן – ידע ולא אותו גם

התלמוד. מן שואב ידיעותיו כל אשר צעיר תלמודי עברי מפי מדעי לקח לשמוע

מאומה. ענהו לא היהודים את עויין שמארסעי בידעו לאנגזשי ַַדע

בא הישיש לאנגזשי דע הפראפעסאר כי להודיעו סגל להגביר מפקידיו אחד את שלח העיר ַָָשר

כ"ק להתראות, לקבלו חתנו יוכל מתי ושואל ההנדסה בחכמת המופלג חתנו עם להתראות ביחוד

אליו. ויבוא להטריחו חפץ שאיננו השיב אדמו"ר

כתובים לו שהיו המספרים עם הניירות אמנם הפולנית, בשפה שאלתו את הציע ָָהפראפעסאר

אדמו"ר כ"ק את לבקר הפראפעסאר כשבא השלישי וביום בשאלה התעמק אדמו"ר כ"ק הוד ָָצרפתית,

פראנצויז דער מענדיל משה – הצרפתי מענדיל משה והאיש החידה, את אדמו"ר כ"ק פתר חותנו ַבבית

מלה"ק אדמו"ר כ"ק של כתבו את העתיק סגל הרי"ל של מסחרו בבית חשבונות מנהל שהי' –

לצרפתית.

חכמי מבחירי כמה עלי' ויגעו עמלו אשר ההנדסית החידה מפתרון במאד נתפעל ָָהּפראפעסאר

מרובה תועלת שהביא מה מכריו כל לפני ויהללו אדמו"ר כ"ק של בשבחו ויספר פתרוה ולא ההנדסה

האדמה. בעבודת היהודים הסתדרות בדבר אדמו"ר כ"ק של לתעמולה

∑

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ycew zexb`

תרפ"א סיון י"ז ב"ה,

ריזיק שי' צבי מר הנכבד תלמידינו

וברכה. שלום

קו"ר אלפים שני רמב"ן וחצי אלף בהר מעש"ק שילוחו

התקבל, הבית לצרכי וכזה תו"ת וחמשים מאות ושני שלשה

בעזרו. יהי' והשי"ת

האם העיר, ממצב הודעת לא העת כל מדוע אמנם

עם והן בעצמך הן לתורה עתים קבעת ואם בלימודים עוסקים

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד כוונת היא זאת אשר זולתך,

תו"ת המוסד בחניכי חפץ אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

יהי' בלבד הגשמיים בדברים רק לא אשר איליו, והמקושרים

תעודת שהיא האמיתי בהעיקר כ"א והתקשרותם התמסרותם

איש איש התפלה ועבודת התורה בלימוד אדמות עלי האדם

כשרון כ"א עיקר והלימוד המדרש לא הלא כי יוכל, באשר

אשר האהובים, ריעים ובאהבת לב טוהר בהתעוררות המעשה

המקום ולא הזמן לא מגביל, כל יעצרנה לא הלזאת האהבה

יסוד הוא ההרגש, להיות ומציאות, ביש מחודשים שהם

אם עת, בכל נמצא עליון אל בחסדי העבודה, ועמוד החסידות

ומבלבלים. המגשמים בענינים או בידים, אותו שדוחים לא

לטובה אתכם הנעשה מכל והודיעיני נא הואל ועתה

שי' וידידנו לאוהבינו בשמי וברכה שלום נא ואמור ולברכה,

שי'. ור"פ רי"ל להנכבדים וביחוד

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד": העולם דברים שלשה "על - הצדיק שמעון

ולהדר להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת

ובהמשך העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה

יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה "פרס" לקבל מנת על שלא -

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו

בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה

כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות

אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד

ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים

מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת

ז"ל כמאמרם ובמצוות3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא

"ÔÚÓÏבמילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,

פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈבאדם שמדובר מובן "

לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו

שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯Èמהפגם פנים כל על (או מהעונש שירא -

וירא הרוממות יראת - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם

אהבה ה'. רצון נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה - עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על

ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב ¯·‰הן שלא‡‰·‰ -

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה - הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת- על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "

האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס

וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה

כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר''ה - בשביל תוד''ה א. ח, פסחים ר''ן א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטין וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר

רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור

ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב
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-úàå äéáà-úà äúëáe Eúéáa äáLéå äéìrî¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½¨«§¨²¤¨¦¬¨§¤
dzìráe äéìà àBáz ïk øçàå íéîé çøé dnà¦−̈¤©́¨¦®§©̧©¥¹¨³¥¤̧¨Æ§©§½̈

:äMàì Eì äúéäåãéda zöôç àì-íà äéäå §¨«§¨¬§−§¦¨«§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈
-àì óñka äpøkîú-àì øëîe dLôðì dzçlLå§¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ«Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ

:dúépr øLà úçz da ønrúúñ(éåì)åèïééäú-ék ¦§©¥´½̈©−©£¤¬¦¦¨«¦¦«§¤̧¨
äàeðN úçàäå äáeäà úçàä íéLð ézL Léàì§¦¹§¥´¨¦À¨«©©³£¨Æ§¨«©©´§½̈
øëaä ïaä äéäå äàeðOäå äáeäàä íéðá Bì-eãìéå§¨«§´¨¦½¨«£−̈§©§®̈§¨¨²©¥¬©§−Ÿ

:äàéðOìæèúà åéða-úà Bìéçðä íBéa äéäå ©§¦¨«§¨À̈§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬
äáeäàä-ïa-úà økáì ìëeé àì Bì äéäé-øLà£¤¦«§¤−®´Ÿ©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈

:øëaä äàeðOä-ïá éðt-ìræé-ïa øëaä-úà ék ©§¥¬¤©§−̈©§«Ÿ¦Á¤©§¸Ÿ¤
àöné-øLà ìëa íéðL ét Bì úúì øéké äàeðOä©§¹̈©¦À¨³¤Æ¦´§©½¦§¬Ÿ£¤¦¨¥−

äøëaä ètLî Bì Bðà úéLàø àeä-ék Bì:ñ ®¦Æ¥¦´Ÿ½−¦§©¬©§Ÿ̈«
(ìàøùé)çérîL epðéà äøBîe øøBñ ïa Léàì äéäé-ék¦¦«§¤´§¦À¥µ¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©

òîLé àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà ìB÷a§¬¨¦−§´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−
:íäéìàèéBúà eàéöBäå Bnàå åéáà Bá eNôúå £¥¤«§¨¬§−¨¦´§¦®§¦¯Ÿ²

:Bî÷î ørL-ìàå Bøér éð÷æ-ìàëéð÷æ-ìà eøîàå ¤¦§¥¬¦−§¤©¬©§Ÿ«§¨«§º¤¦§¥´
ììBæ eðì÷a rîL epðéà äøîe øøBñ äæ eðða Bøér¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬Ÿ¥−©§Ÿ¥®¥−

:àáñåàëúîå íéðáàá Bøér éLðà-ìk eäîâøe §Ÿ¥«Â§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½
:eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî òøä zøráeñ ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(32 'nr d zegiy ihewl)
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ּכׁשהּגיעּו ּגמרא. ׁשעּור ּתלמידיו עם לֹומד היה טֹוב ׁשם ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבעל

ערכין ב)למּסכת קטיל(טו, ּתליתאי "ליׁשנא הּמאמר את ולמדּו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

– הּׁשלׁשה ּכל הֹורג הרע לׁשֹון טֹוב: ׁשם הּבעל ּפרׁש ְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹּתליתאי",

ּבלבּוׁשים רציחה ׁשּזהּו אּלא והּמאזין. הּמסּפר, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּממציא,

ּגׁשמית. מרציחה יֹותר קׁשה ׁשהיא ְְִִִִִֵֵֶַָָָָרּוחנּיים,

éðùáëúîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤§®̈
:õr-ìr Búà úéìúåâëõrä-ìr Búìáð ïéìú-àì §¨¦¬¨Ÿ−©¥««Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À

íéäìà úìì÷-ék àeää íBia epøa÷z øBá÷-ék¦«¨³¦§§¤¸Æ©´©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−
éäìà ýåýé øLà Eúîãà-úà ànèú àìå éeìzE ¨®§³Ÿ§©¥Æ¤©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:äìçð Eì ïúðñáëàøBL-úà äàøú-àì Ÿ¥¬§−©«£¨««Ÿ¦§¤Á¤¸
éçàáLä íäî zîlrúäå íéçcð BéN-úà Bà E ¨¦¹³¤¥Æ¦¨¦½§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬

éçàì íáéLz:Eáéçà áBø÷ àì-íàåéìà Eàìå E §¦¥−§¨¦«§¦¸Ÿ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ
Løc ãr Enr äéäå Eúéa CBz-ìà Bzôñàå Bzrãé§©§®©«£©§Æ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´§³

éçà:Bì BúáLäå Búà Eâïëå Bøîçì äNrz ïëå ¨¦̧ÆŸ½©«£¥«Ÿ−«§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´
éçà úãáà-ìëì äNrz ïëå BúìîNì äNrzE ©«£¤»§¦§¨¼§¥̧©«£¤¹§¨£¥©¬¨¦²
:ílrúäì ìëeú àì dúàöîe epnî ãáàz-øLàñ £¤Ÿ©¬¦¤−§¨¨®¬Ÿ©−§¦§©¥«

ãéçà øBîç-úà äàøú-àìCøca íéìôð BøBL Bà E «Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´©¤½¤
:Bnr íé÷z í÷ä íäî zîlrúäåñääéäé-àì §¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«Ÿ¦«§¤³

ék äMà úìîN øáb Laìé-àìå äMà-ìr øáâ-éìë§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤¦§©´¦®̈¦¯
éäìà ýåýé úárBúE:älà äNò-ìkôåàøwé ék «£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥¥«¤¦´¦¨¥´
éðôì | øBtö-ï÷õøàä-ìr Bà | õr-ìëa Cøca E ©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´©¨À̈¤

Bà íéçøôàä-ìr úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ©¨«¤§Ÿ¦½−
:íéðaä-ìr íàä çwú-àì íéöéaä-ìræçlL ©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−©©¨¦«©¥³©

áèéé ïrîì Cì-çwz íéðaä-úàå íàä-úà çlLz§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−¦©¨®§©̧©Æ¦´©
:íéîé zëøàäå Cìñ ½̈§©«£©§−̈¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(oeyg bi mei meid)
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ּבּתניא סכ"ב)מבאר הּקדׁש חמּורה(אגרת הרע לׁשֹון ׁשּמחׁשבת , ְְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ּכתיב, ּבלבבכם ּתחׁשבּו אל רעהּו רעת את "ואיׁש מּדּבּור: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָיֹותר

עׁשן, ּכהנּדף מּלּבֹו יהדפנה ּתעלה ואם לעֹולם, לב על יעלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹולא

ּכנגד הרע לׁשֹון ּגדֹולה ּכי מּמׁש. זרה עבֹודה מחׁשבת ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָּוכמֹו

כּו'. ּכ ּבדּבּור ואם ּדּמים, ּוׁשפיכּות עריֹות וגּלּוי זרה ְְְְֲֲִִִִִַָָָָָעבֹודה

הן הּדּבּור, על הּמחׁשבה הכׁשר יתרֹון לב חכם לכל נֹודע ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּוכבר

למּוטב". והן ְְְֵָלטֹוב

,éðù
éùéìùçEbâì ä÷rî úéNrå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®

:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«
èäàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³

òøfä:íøkä úàeáúe òøæz øLàñéLøçú-àì ©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤Ÿ©«£¬
:åcçé øîçáe-øBLaàéøîö æðèrL Laìú àì §«©«£−Ÿ©§¨«³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤

:åcçé íézLôeñáérz íéìãbòaøà-ìr Cl-äN ¦§¦−©§¨«§¦¦−©«£¤¨®©©§©²
:da-äqëz øLà Eúeñk úBôðkñâéLéà çwé-ék ©§¬§«§−£¤¬§©¤¨«¦«¦©¬¦−

:dàðNe äéìà àáe äMàãéíéøác úìéìr dì íNå ¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«§¨¬¨Æ£¦´Ÿ§¨¦½
úàfä äMàä-úà øîàå òø íL äéìr àöBäå§¦¬¨¤−¨¥´¨®§¨©À¤¨«¦¨³©ŸÆ
:íéìeúa dì éúàöî-àìå äéìà áø÷àå ézç÷ì̈©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨§«Ÿ¨¨¬¦−̈§¦«

åèéáà ç÷ìåáéúëøòðäéø÷eàéöBäå dnàå äørpä §¨©²£¦¬©©«£−̈§¦¨®§¦¹

iriax - bk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éìeúa-úàáéúëøòðäéø÷øérä éð÷æ-ìà äørpä ¤§¥¯©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−
:äørMäæèéáà øîàåáéúëøòðäéø÷-ìà äørpä ©¨«§¨§¨©²£¦¬©©«£−̈¤

:äàðNiå äMàì äfä Léàì ézúð éza-úà íéð÷fä©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦¨¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨
æééúàöî-àì øîàì íéøác úìéìr íN àeä-äpäå§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦

äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa Ezáì§¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈
:øérä éð÷æ éðôìçé-úà àåää-øérä éð÷æ eç÷ìå ¦§¥−¦§¥¬¨¦«§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤
:Búà eøqéå Léàäèéeðúðå óñë äàî Búà eLðrå ¨¦®§¦§−Ÿ«§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ

ìàøNé úìeúa ìr òø íL àéöBä ék äørpä éáàì©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ¥´½̈©−§©´¦§¨¥®
ì ìëeé-àì äMàì äéäú-Bìå:åéîé-ìk dçlLñ §¦«§¤´§¦½̈«Ÿ©¬§©§−̈¨¨¨«

ëúîà-íàåíéìeúá eàöîð-àì äfä øácä äéä §¦¡¤´¨½̈©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−
áéúëøòðìéø÷:äørpìàë-úà eàéöBäåáéúëøòðä ©©«£¨«§¦̧¤
éø÷éLðà äeì÷ñe äéáà-úéa çút-ìà äørpä©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨§¨Á¨Á©§¥̧

ìàøNéa äìáð äúNr-ék äúîå íéðáàa døér¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³§¨¨Æ§¦§¨¥½
:Eaøwî òøä zøráe äéáà úéa úBðæìñáë-ék ¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦«

eúîe ìra-úìrá äMà-ír | áëL Léà àöné¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ
äMàäå äMàä-ír áëMä Léàä íäéðL-íb©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®

:ìàøNiî òøä zøráeñâëäéäé ékáéúëøòð ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«¦³¦«§¤Æ
éø÷øéra Léà dàöîe Léàì äNøàî äìeúá äørð©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬¦²¨¦−

:dnr áëLåãë| ørL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå §¨©¬¦¨«§«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©
eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe àåää øérä̈¦´©¦À§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼

-úàáéúëøòðäéø÷ä÷rö-àì øLà øác-ìr ørpä ¤©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ¨«£¨´
úLà-úà äpr-øLà øác-ìr Léàä-úàå øérá̈¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈¤¥´¤

:Eaøwî òøä zøráe eärøñäëàöîé äãOa-íàå ¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§¦©¨¤º¦§¨´
-úà Léàäáéúëøòðäéø÷äørpä-÷éæçäå äNøàîä ¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¤«¡¦«

dnr áëL-øLà Léàä úîe dnr áëLå Léàä dä¬¨¦−§¨©´¦®̈¥À¨¦²£¤¨©¬¦−̈
:Bcáìåëáéúëøòðìåéø÷äNrú-àì äørpìåïéà øáã §©«§©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬
áéúëøòðìéø÷Léà íe÷é øLàk ék úåî àèç äørpì©©«£−̈¥´§¨®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³

:äfä øácä ïk Lôð Bçöøe eärø-ìræëäãOá ék ©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−©¨¨¬©¤«¦¬©¨¤−
ä÷rö dàöîáéúëøòðäéø÷ïéàå äNøàîä äørpä §¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬
:dì réLBîñçëLéà àöîé-ékáéúëøòðéø÷äørð ¦−©¨«¦«¦§¨´¦À©«£¨³

dnr áëLå dNôúe äNøà-àì øLà äìeúá§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨§¨−̈§¨©´¦®̈
:eàöîðåèëéáàì dnr áëMä Léàä ïúðåáéúëøòðä §¦§¨«Â§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬

éø÷úçz äMàì äéäú-Bìå óñk íéMîç äørpä©©«£−̈£¦¦´¨®¤§¦«§¤´§¦À̈©µ©
:åéîé-ìk dçlL ìëeé-àì dpr øLàñ £¤´¦½̈«Ÿ©¬©§−̈¨¨¨«

âëàälâé àìå åéáà úLà-úà Léà çwé-àì«Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−
ðk:åéáà óñáäëôL úeøëe àkc-reöô àáé-àì §©¬¨¦««Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈

:ýåýé ìä÷añâíb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àì ¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ
ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì éøéNr øBc:ñãàáé-àì ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¯Ÿ

àáé-àì éøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnr©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ
:íìBò-ãr ýåýé ìä÷a íäìäøLà øác-ìr ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«©§©º£¤̧

íëúàöa Cøca íénáe íçla íëúà eîc÷-àì«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦©¤−¤§¥«§¤´
éìr øëN øLàå íéøönîøBòa-ïa írìa-úà E ¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹¤¦§¨´¤§À

:jìì÷ì íéøäð íøà øBútîåýåýé äáà-àìå ¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨§«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³
éäìàì Eéäìà ýåýé Côäiå írìa-ìà rîLEl E ¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²

éäìà ýåýé Eáäà ék äëøáì äììwä-úà:E ¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
æéîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àì:íìBòì Eñ «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr i zegiy ihewl)
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המדּבר, - ּתליתאי" קטיל ּתליתאי "ליׁשנא רז"ל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָאמרּו

האדם ׁשל אׁשמתֹו מהי וקׁשה, מדּברים. ׁשעליו והאדם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּׁשֹומע

ההעלם, מן מֹוציא הּדּבּור ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדּברּו. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעליו

הרי ׁשּבאדם, הרע על מדּברים לא עֹוד ּכל הּגּלּוי. אל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמחׁשבה,

א ּבתׁשּובה. ׁשּיׁשּוב ּומחּכה אף מארי והּקּב"ה ּב'העלם', ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָזה

לצאת עלּול הּדּבּור, ּבעֹולם מתּגּלה והּדבר ּכ על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּמדּברים

נזק. ׁשּיגרם קטרּוג ְְִִִֵֶֶֶֹמּזה

éòéáøçéçà ék éîãà árúú-àìárúú-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´
:Böøàá úééä øâ-ék éøöîèíäì eãìeé-øLà íéða ¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§«¨¦²£¤¦¨«§¬¨¤−

:ýåýé ìä÷a íäì àáé éLéìL øBcñéàöú-ék ´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬§Ÿ̈«¦«¥¥¬
éáéà-ìr äðçî:òø øác ìkî zøîLðå Eàé-ék ©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬¨«¦

äìéì-äøwî øBäè äéäé-àì øLà Léà Eá äéäé¦«§¤³§Æ¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨
:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnì õeçî-ìà àöéå§¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«

áée íéna õçøé áør-úBðôì äéäåàáé LîMä àáë §¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ
:äðçnä CBz-ìàâéäðçnì õeçî Eì äéäz ãéå ¤¬©©«£¤«§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
:õeç änL úàöéåãéðæà-ìr Eì äéäz ãúéåäéäå E §¨¨¬¨−̈¨«§¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®§¨¨Æ

-úà úéqëå záLå dá äzøôçå õeç EzáLa§¦§§´½§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨¤
:Eúàöåèéäìà ýåýé ékðçî áø÷a | Cläúî EE ¥«¨¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤©«£¤À

éáéà úúìå Eìéväìéðôì Eéðçî äéäå ELBã÷ E §©¦«§Æ§¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©«£¤−¨®
éøçàî áLå øác úåør Eá äàøé-àìå:Eñ §«Ÿ¦§¤³§Æ¤§©´¨½̈§−̈¥©«£¤«

æèéìà ìöpé-øLà åéðãà-ìà ãár øébñú-àìE «Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®£¤¦¨¥¬¥¤−
:åéðãà írîæé-øLà íB÷na Eaø÷a áLé Enr ¥¦¬£Ÿ¨«¦§º¥¥´§¦§§À©¨¯£¤



קסט iriax - bk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éìeúa-úàáéúëøòðäéø÷øérä éð÷æ-ìà äørpä ¤§¥¯©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−
:äørMäæèéáà øîàåáéúëøòðäéø÷-ìà äørpä ©¨«§¨§¨©²£¦¬©©«£−̈¤

:äàðNiå äMàì äfä Léàì ézúð éza-úà íéð÷fä©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦¨¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨
æééúàöî-àì øîàì íéøác úìéìr íN àeä-äpäå§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦

äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa Ezáì§¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈
:øérä éð÷æ éðôìçé-úà àåää-øérä éð÷æ eç÷ìå ¦§¥−¦§¥¬¨¦«§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤
:Búà eøqéå Léàäèéeðúðå óñë äàî Búà eLðrå ¨¦®§¦§−Ÿ«§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ

ìàøNé úìeúa ìr òø íL àéöBä ék äørpä éáàì©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ¥´½̈©−§©´¦§¨¥®
ì ìëeé-àì äMàì äéäú-Bìå:åéîé-ìk dçlLñ §¦«§¤´§¦½̈«Ÿ©¬§©§−̈¨¨¨«

ëúîà-íàåíéìeúá eàöîð-àì äfä øácä äéä §¦¡¤´¨½̈©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−
áéúëøòðìéø÷:äørpìàë-úà eàéöBäåáéúëøòðä ©©«£¨«§¦̧¤
éø÷éLðà äeì÷ñe äéáà-úéa çút-ìà äørpä©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨§¨Á¨Á©§¥̧

ìàøNéa äìáð äúNr-ék äúîå íéðáàa døér¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³§¨¨Æ§¦§¨¥½
:Eaøwî òøä zøráe äéáà úéa úBðæìñáë-ék ¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦«

eúîe ìra-úìrá äMà-ír | áëL Léà àöné¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ
äMàäå äMàä-ír áëMä Léàä íäéðL-íb©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®

:ìàøNiî òøä zøráeñâëäéäé ékáéúëøòð ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«¦³¦«§¤Æ
éø÷øéra Léà dàöîe Léàì äNøàî äìeúá äørð©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬¦²¨¦−

:dnr áëLåãë| ørL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå §¨©¬¦¨«§«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©
eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe àåää øérä̈¦´©¦À§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼

-úàáéúëøòðäéø÷ä÷rö-àì øLà øác-ìr ørpä ¤©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ¨«£¨´
úLà-úà äpr-øLà øác-ìr Léàä-úàå øérá̈¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈¤¥´¤

:Eaøwî òøä zøráe eärøñäëàöîé äãOa-íàå ¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§¦©¨¤º¦§¨´
-úà Léàäáéúëøòðäéø÷äørpä-÷éæçäå äNøàîä ¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¤«¡¦«

dnr áëL-øLà Léàä úîe dnr áëLå Léàä dä¬¨¦−§¨©´¦®̈¥À¨¦²£¤¨©¬¦−̈
:Bcáìåëáéúëøòðìåéø÷äNrú-àì äørpìåïéà øáã §©«§©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬
áéúëøòðìéø÷Léà íe÷é øLàk ék úåî àèç äørpì©©«£−̈¥´§¨®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³

:äfä øácä ïk Lôð Bçöøe eärø-ìræëäãOá ék ©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−©¨¨¬©¤«¦¬©¨¤−
ä÷rö dàöîáéúëøòðäéø÷ïéàå äNøàîä äørpä §¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬
:dì réLBîñçëLéà àöîé-ékáéúëøòðéø÷äørð ¦−©¨«¦«¦§¨´¦À©«£¨³

dnr áëLå dNôúe äNøà-àì øLà äìeúá§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨§¨−̈§¨©´¦®̈
:eàöîðåèëéáàì dnr áëMä Léàä ïúðåáéúëøòðä §¦§¨«Â§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬

éø÷úçz äMàì äéäú-Bìå óñk íéMîç äørpä©©«£−̈£¦¦´¨®¤§¦«§¤´§¦À̈©µ©
:åéîé-ìk dçlL ìëeé-àì dpr øLàñ £¤´¦½̈«Ÿ©¬©§−̈¨¨¨«

âëàälâé àìå åéáà úLà-úà Léà çwé-àì«Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−
ðk:åéáà óñáäëôL úeøëe àkc-reöô àáé-àì §©¬¨¦««Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈

:ýåýé ìä÷añâíb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àì ¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ
ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì éøéNr øBc:ñãàáé-àì ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¯Ÿ

àáé-àì éøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnr©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ
:íìBò-ãr ýåýé ìä÷a íäìäøLà øác-ìr ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«©§©º£¤̧

íëúàöa Cøca íénáe íçla íëúà eîc÷-àì«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦©¤−¤§¥«§¤´
éìr øëN øLàå íéøönîøBòa-ïa írìa-úà E ¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹¤¦§¨´¤§À

:jìì÷ì íéøäð íøà øBútîåýåýé äáà-àìå ¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨§«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³
éäìàì Eéäìà ýåýé Côäiå írìa-ìà rîLEl E ¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²

éäìà ýåýé Eáäà ék äëøáì äììwä-úà:E ¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
æéîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àì:íìBòì Eñ «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr i zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

המדּבר, - ּתליתאי" קטיל ּתליתאי "ליׁשנא רז"ל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָאמרּו

האדם ׁשל אׁשמתֹו מהי וקׁשה, מדּברים. ׁשעליו והאדם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּׁשֹומע

ההעלם, מן מֹוציא הּדּבּור ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדּברּו. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעליו

הרי ׁשּבאדם, הרע על מדּברים לא עֹוד ּכל הּגּלּוי. אל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמחׁשבה,

א ּבתׁשּובה. ׁשּיׁשּוב ּומחּכה אף מארי והּקּב"ה ּב'העלם', ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָזה

לצאת עלּול הּדּבּור, ּבעֹולם מתּגּלה והּדבר ּכ על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּמדּברים

נזק. ׁשּיגרם קטרּוג ְְִִִֵֶֶֶֹמּזה

éòéáøçéçà ék éîãà árúú-àìárúú-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´
:Böøàá úééä øâ-ék éøöîèíäì eãìeé-øLà íéða ¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§«¨¦²£¤¦¨«§¬¨¤−

:ýåýé ìä÷a íäì àáé éLéìL øBcñéàöú-ék ´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬§Ÿ̈«¦«¥¥¬
éáéà-ìr äðçî:òø øác ìkî zøîLðå Eàé-ék ©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬¨«¦

äìéì-äøwî øBäè äéäé-àì øLà Léà Eá äéäé¦«§¤³§Æ¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨
:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnì õeçî-ìà àöéå§¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«

áée íéna õçøé áør-úBðôì äéäåàáé LîMä àáë §¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ
:äðçnä CBz-ìàâéäðçnì õeçî Eì äéäz ãéå ¤¬©©«£¤«§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
:õeç änL úàöéåãéðæà-ìr Eì äéäz ãúéåäéäå E §¨¨¬¨−̈¨«§¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®§¨¨Æ

-úà úéqëå záLå dá äzøôçå õeç EzáLa§¦§§´½§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨¤
:Eúàöåèéäìà ýåýé ékðçî áø÷a | Cläúî EE ¥«¨¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤©«£¤À

éáéà úúìå Eìéväìéðôì Eéðçî äéäå ELBã÷ E §©¦«§Æ§¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©«£¤−¨®
éøçàî áLå øác úåør Eá äàøé-àìå:Eñ §«Ÿ¦§¤³§Æ¤§©´¨½̈§−̈¥©«£¤«

æèéìà ìöpé-øLà åéðãà-ìà ãár øébñú-àìE «Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®£¤¦¨¥¬¥¤−
:åéðãà írîæé-øLà íB÷na Eaø÷a áLé Enr ¥¦¬£Ÿ¨«¦§º¥¥´§¦§§À©¨¯£¤



iriayקע ,iyiy ,iying - ck - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éørL ãçàa øçáé:epðBz àì Bì áBha Eñ ¦§©²§©©¬§¨¤−©´®−Ÿ¤«
çéLã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî äLã÷ äéäú-àìŸ¦«§¤¬§¥−̈¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−

:ìàøNé éðaîèéáìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì ¦§¥¬¦§¨¥««Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤
éäìà ýåýé úéaýåýé úárBú ék øãð-ìëì E ¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬

éäìà:íäéðL-íb EñëéMú-àìéçàì CCLð E ¡Ÿ¤−©§¥¤««Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤
:CMé øLà øác-ìk CLð ìëà CLð óñkàëéøëpì ¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈£¤¬¦¨«©¨§¦´

éMúéçàìe CéMú àì Eýåýé Eëøáé ïrîì C ©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´
éäìàäzà-øLà õøàä-ìr Eãé çìLî ìëa E ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬

dzLøì änL-àá:ñáëýåýéì øãð øcú-ék ¨−̈¨§¦§¨«¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´
éäìàì øçàú àì Eýåýé epLøãé Løã-ék BîlL ¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³
éäìà:àèç Eá äéäå Cnrî Eâëøcðì ìcçú éëå ¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§§¦¬¤§©−¦§®Ÿ

:àèç Eá äéäé-àìãëéúôN àöBîøîLz E Ÿ¦«§¤¬§−¥«§¨¬§¨¤−¦§´Ÿ
éäìà ýåýéì zøãð øLàk úéNråøLà äáãð E §¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬

éôa zøac:Eñ ¦©−§¨§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(cvw 'nr f ycw zexb`)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

ׁשּסּפר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמּו"ר מו"ח מכ"ק ְְִִִֵֶַַָׁשמעּתי

ענינים, איזה על ּתּקּון וׁשאל ליחידּות אחד אליו נכנס אׁשר ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלי,

כ"ק וענהּו מבהילֹות. ּבאֹותּיֹות הרּוחני מּצבֹו ּתאר מעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּובׁשעת

לסּפר ׁשאסּור הרע, ּדלׁשֹון הענין חמר ידּוע אׁשר אדמּו"ר, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמו"ח

וד"ל. עצמֹו. על וגם חברֹו ְְֲֵַַַַעל

éùéîçäëELôðk íéáðr zìëàå Erø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²§©§§−
éìk-ìàå EráN:ïzú àì Eñåëúî÷a àáú ék ¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«¦³¨ŸÆ§¨©´

éðú àì Lîøçå Eãéa úìéìî zôè÷å Erøìr ó ¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®§¤§¥Æ´Ÿ¨¦½©−
:Erø úî÷ñãëàdìráe äMà Léà çwé-ék ¨©¬¥¤«¦«¦©¬¦²¦−̈§¨®̈

úåør dá àöî-ék åéðéra ïç-àöîú àì-íà äéäå§¨º̈¦¯Ÿ¦§¨¥´§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´
dçlLå dãéa ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå øác̈½̈§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈

:Búéaîá-Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå ¦¥«§¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«
:øçàâøôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä dàðNe ©¥«§¥¨»¨¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤

úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøk§¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ
:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàä Léàäãeé-àììë ¨¦´¨©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨««Ÿ©´

ì dçlL-øLà ïBLàøä dìraúBéäì dzç÷ì áeL ©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈¦«§¯
àåä äárBú-ék äànhä øLà éøçà äMàì Bì́§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦«¥¨¬¦−
ýåýé øLà õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:äìçð Eì ïúð Eñ ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

מחּית ,מל מּנּוי - לארץ ּבכניסתן יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁש

ׁשלמּות מביאה עמלק ׁשמחּיית הרי הּמקּדׁש. ּבית ּובנין ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָעמלק

ּבצירי – "זכר" ּבתבת נּקּוד אֹופּני ׁשני יׁש והּנה, הּמקּדׁש. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָּבבית

מחּית על רֹומזת נקּדֹות, ב' ּבצירי, ׁשּזכר לֹומר, ויׁש ּבסגל. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֻאֹו

וזכר ׁשני. ּובית ראׁשֹון ּבית מקּדׁשֹות, לׁשּתי ׁשּקדמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעמלק

לבית ׁשּקֹודמת עמלק מחּית על רֹומז נקּודֹות, ׁשלׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבסגל,

הּׁשליׁשי. ְְִִִַַָהּמקּדׁש

éùùäàáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìr øáré-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçàåìáçé-àì ¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«Ÿ©«£¬Ÿ
:ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçøñæLéà àöné-ék ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«¦«¦¨¥̧¦¹

Bøëîe Ba-ønrúäå ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðbŸ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§¦§©¤−§¨®
:Eaøwî òøä zøráe àeää ápbä úîeñçøîMä ¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦¨¯¤

ì úrøvä-òâðaeøBé-øLà ìëk úBNrìå ãàî øîL §¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®§ŸÁ£¤¸
eøîLz íúéeö øLàk íiåìä íéðäkä íëúà¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬¦¦¦−¦§§¬

:úBNrìèéäìà ýåýé äNr-øLà úà øBëæE ©«£«¨¾¥¯£¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:íéøönî íëúàöa Cøca íéøîìñéäMú-ék §¦§®̈©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦¦«©¤¬

èárì Búéa-ìà àáú-àì äîeàî úàMî Erøá§¥«£−©©´§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−©«£¬Ÿ
:BèáràéBá äLð äzà øLà Léàäå ãîrz õeça £Ÿ«©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½

éìà àéöBé:äöeçä èBárä-úà Eáééðr Léà-íàå ¦¬¥¤²¤¨«£−©«¨§¦¦¬¨¦−
:Bèára ákLú àì àeäâé-úà Bì áéLz áLä ®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«¨¥Á¨¦̧³¤

Eìe jëøáe BúîìNa áëLå LîMä àBák èBárä̈«£Æ§´©¤½¤§¨©¬§©§¨−¥«£¤®¨§Æ
éäìà ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz:Eñ ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(328 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)
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מּזה. למּטה זה ,"קר" ּבתבת ּפרּוׁשים –˜¯e¯È˙ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ¿ƒ

ּבקרירּות. ּתהיה ׁשעבֹודתֹו האדם, את מקרר –Ó˜¯‰עמלק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָƒ¿∆

ּפרטית. הׁשּגחה עניני לראֹות לא לאדם ּגֹורם –ÓË‡‰עמלק ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹÀ¿»

עראי "לׁשֹון וּיקרא ּפרׁשת ריׁש ּכפרש"י האדם, את מטּמא ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעמלק

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבלעם".iÂ˜¯וטמאה, אל אלקים ְְְֶָָֻ«ƒ∆ְֱִִֶָֹ

,éùéù
éòéáùãééçàî ïBéáàå éðr øéëN ÷Lrú-àìBà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯

éørLa Eöøàa øLà Eøbî:EåèBøëN ïzú BîBéa ¦¥«§²£¤¬§©§§−¦§¨¤«§Á¦¥̧§¨¹
àeä åéìàå àeä éðr ék LîMä åéìr àBáú-àìå§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½§¥¾̈¬

éìr àø÷é-àìå BLôð-úà àNðEá äéäå ýåýé-ìà E Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−
:àèçñæèíéðáe íéða-ìr úBáà eúîeé-àì ¥«§Ÿ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−

xihtn - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eúîeé Bàèça Léà úBáà-ìr eúîeé-àìñæéàì Ÿ«§´©¨®¦¬§¤§−¨«´Ÿ
:äðîìà ãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«

çéýåýé Ecôiå íéøöîa úééä ãár ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬
éäìàøácä-úà úBNrì Eeöî éëðà ïk-ìr íMî E ¡Ÿ¤−¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈
:äfäñèéøîò zçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék ©¤«¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤

äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì áeLú àì äãOa©¨¤À³Ÿ¨Æ§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈
éäìà ýåýé Eëøáé ïrîì äéäéìëa EäNrî ¦«§¤®§©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬

éãé:Eñëéøçà øàôú àì Eúéæ èaçú ékøbì E ¨¤«¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²
äéäé äðîìàìå íBúiì:àëàì Eîøk øöáú ék ©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ

éøçà ììBòú:äéäé äðîìàìå íBúiì øbì E §¥−©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«
áëéëðà ïk-ìr íéøöî õøàa úééä ãár-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³

:äfä øácä-úà úBNrì Eeöîñäëàäéäé-ék §©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«¦¦«§¤¬
íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®

:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäåáäéäå §¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«§¨¨²
åéðôì eäkäå èôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà¦¦¬©−¨«¨®̈§¦¦³©Ÿ¥Æ§¦¨´§¨½̈

:øtñîa BúrLø éãkâéñé àì epké íéraøàó §¥¬¦§¨−§¦§¨«©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®
éñé-ïtéçà äì÷ðå äaø äkî älà-ìr Búkäì óE ¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−
éðérì:Eã:BLéãa øBL íñçú-àìñäeáLé-ék §¥¤««Ÿ©§¬Ÿ−§¦«¦¥«§¸

äéäú-àì Bì-ïéà ïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´¥«½Ÿ¦«§¤¯
äéìr àáé dîáé øæ Léàì äöeçä únä-úLà¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨

:dîaéå äMàì-Bì dç÷ìeåøLà øBëaä äéäå §¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«§¨À̈©§Æ£¤´
BîL äçné-àìå únä åéçà íL-ìr íe÷é ãìz¥¥½¨¾©¥¬¨¦−©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−

:ìàøNiîæ-úà úç÷ì Léàä õtçé àì-íàå ¦¦§¨¥«§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤
äøîàå íéð÷fä-ìà äørMä Bzîáé äúìrå Bzîáé§¦§®§¨«§¨Á§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ
äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì éîáé ïàî¥¥̧§¨¦¹§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈

:éîaéçãîrå åéìà eøaãå Bøér-éð÷æ Bì-eàø÷å ©§¦«§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´
:dzç÷ì ézöôç àì øîàåèåéìà Bzîáé äLbðå §¨©½¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«§¦§¨̧§¦§´¥¨»

åéðôa ä÷øéå Bìâø ìrî Bìrð äöìçå íéð÷fä éðérì§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´©§½§¨«§−̈§¨¨®
äðáé-àì øLà Léàì äNré äëk äøîàå äúðrå§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´¨¦½£¤¬«Ÿ¦§¤−

:åéçà úéa-úàéõeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå ¤¥¬¨¦«§¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬
:ìrpäñàéåéçàå Léà åcçé íéLðà eöpé-ék ©¨«©¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½

eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä úLà äáø÷å§¨«§¨Æ¥´¤¨«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®
:åéLáîa ä÷éæçäå dãé äçìLåáédtk-úà äúv÷å §¨«§¨´¨½̈§¤«¡¦−¨¦§ª¨«§©Ÿ−̈¤©¨®

ðér ñBçú àì:Eñâéïáà Eñéëa Eì äéäé-àì ¬Ÿ¨−¥¤«Ÿ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤
:äpè÷e äìBãb ïáàåãéäôéà Eúéáa Eì äéäé-àì ¨¨®¤§−̈§©¨«Ÿ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´

:äpè÷e äìBãb äôéàååè-äéäé ÷ãöå äîìL ïáà §¥¨®§−̈§©¨«¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤
eëéøàé ïrîì Cl-äéäé ÷ãöå äîìL äôéà Cl̈½¥¨¯§¥¨²¨¤−¤¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´

éîééäìà ýåýé-øLà äîãàä ìr E:Cì ïúð Eæèék ¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«¦¯
éäìà ýåýé úárBúäNò ìk älà äNò-ìk E «£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥

:ìårôæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ ¨«¤¨¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéEa ápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ
éøçà íéìLçpä-ìkér äzàå Eàøé àìå râéå ó ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−

:íéäìàèééäìà ýåýé çéðäa äéäåEì | E ¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â
éáéà-ìkîéäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqî Eïúð E ¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧

øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð Eì*(øëæ)÷ìîr §³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½
:çkLz àì íéîMä úçzîttt ¦©−©©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr zegiy ihewl)
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ואינֹו 'חֹות' הּוא ראׁשֹו", את "ּומלק מּלׁשֹון הּוא ְְֲִֵֵֵֶַָָֹעמלק

זהּו ׁשּבּלב. לּמּדֹות לרדת ׁשּבּמח הּׂשכלית להבנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמאפׁשר

יפחדּו ׁשּלא העֹולם אּמֹות את ׁשּקרר ,"קר "אׁשר ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנאמר

ים ּוקריעת מצרים יציאת ׁשל והּנפלאֹות הּנּסים למרֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָמּיׂשראל,

לכ ּגרם ועמלק הרעֹות, הּמּדֹות ׁשבע הן האּמֹות ׁשבע ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻסּוף:

ועצמת ּגדלּות ׁשל הּׂשכלית מההבנה יׁשּפעּו לא ׁשּבּלב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻׁשהּמּדֹות

ויׂשראל. ְְִֵָה'

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥

éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©

:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥

túéå ,çazLéå,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øà §¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéEa ápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ
éøçà íéìLçpä-ìkér äzàå Eàøé àìå râéå ó ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−

:íéäìàèééäìà ýåýé çéðäa äéäåEì | E ¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â
éáéà-ìkîéäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqî Eïúð E ¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧

øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð Eì*(øëæ)÷ìîr §³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½
:çkLz àì íéîMä úçzîttt ¦©−©©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«



קעי xihtn - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eúîeé Bàèça Léà úBáà-ìr eúîeé-àìñæéàì Ÿ«§´©¨®¦¬§¤§−¨«´Ÿ
:äðîìà ãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«

çéýåýé Ecôiå íéøöîa úééä ãár ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬
éäìàøácä-úà úBNrì Eeöî éëðà ïk-ìr íMî E ¡Ÿ¤−¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈
:äfäñèéøîò zçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék ©¤«¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤

äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì áeLú àì äãOa©¨¤À³Ÿ¨Æ§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈
éäìà ýåýé Eëøáé ïrîì äéäéìëa EäNrî ¦«§¤®§©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬

éãé:Eñëéøçà øàôú àì Eúéæ èaçú ékøbì E ¨¤«¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²
äéäé äðîìàìå íBúiì:àëàì Eîøk øöáú ék ©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ

éøçà ììBòú:äéäé äðîìàìå íBúiì øbì E §¥−©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«
áëéëðà ïk-ìr íéøöî õøàa úééä ãár-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³

:äfä øácä-úà úBNrì Eeöîñäëàäéäé-ék §©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«¦¦«§¤¬
íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®
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ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr zegiy ihewl)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

ואינֹו 'חֹות' הּוא ראׁשֹו", את "ּומלק מּלׁשֹון הּוא ְְֲִֵֵֵֶַָָֹעמלק

זהּו ׁשּבּלב. לּמּדֹות לרדת ׁשּבּמח הּׂשכלית להבנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמאפׁשר

יפחדּו ׁשּלא העֹולם אּמֹות את ׁשּקרר ,"קר "אׁשר ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנאמר

ים ּוקריעת מצרים יציאת ׁשל והּנפלאֹות הּנּסים למרֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָמּיׂשראל,

לכ ּגרם ועמלק הרעֹות, הּמּדֹות ׁשבע הן האּמֹות ׁשבע ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻסּוף:

ועצמת ּגדלּות ׁשל הּׂשכלית מההבנה יׁשּפעּו לא ׁשּבּלב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻׁשהּמּדֹות

ויׂשראל. ְְִֵָה'
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ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥

éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥
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túéå ,çazLéå,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øà §¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéEa ápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ
éøçà íéìLçpä-ìkér äzàå Eàøé àìå râéå ó ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−

:íéäìàèééäìà ýåýé çéðäa äéäåEì | E ¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â
éáéà-ìkîéäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqî Eïúð E ¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧

øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð Eì*(øëæ)÷ìîr §³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½
:çkLz àì íéîMä úçzîttt ¦©−©©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

* מקהקיקו שהבעל קורא מקריא קודם זכר בצירי ואחר כך בסקול



קעב
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:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn
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.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
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éúãúéå:é÷fç Câ:eáéLBé úBnLð íéørå Løéé íéBb Crøæå éöøôz ìåàîNe ïéîé-ék ¦¥«Ÿ©−¦©¥«¦¦¨¦¬§−Ÿ¦§®Ÿ¦§©§¥Æ¦´¦½̈§¨¦¬§©−¦«
ãéîeìr úLá ék éøétçú àì-ék éîìkz-ìàå éLBáú àì-ék éàøéz-ìàútøçå éçkLz C ©¦«§¦Æ¦´Ÿ¥½¦§©¦¨«§¦−¦´Ÿ©§¦®¦¦´³Ÿ¤£©̧¦Æ¦§½̈¦§¤§©¬
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
כל ליל שישי י"ג אלול



לוח זמנים לשבוע פרשת כי תצא בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:106:148:528:539:249:2510:3010:3019:1419:0719:3919:3118:4819:41באר שבע  )ק(

6:076:118:508:519:229:2310:2910:2919:1519:0819:4019:3218:3919:42חיפה )ק( 

6:066:108:508:519:219:2210:2810:2819:1519:0719:3919:3218:2919:40ירושלים )ק( 

6:106:148:528:539:249:2510:3010:3019:1419:0719:3919:3118:4819:42תל אביב )ק(

6:006:098:548:579:269:2910:3610:3719:5119:3920:2220:1019:2320:24אוסטריה וינה )ק(

6:476:399:008:559:339:2710:2910:2517:5718:0218:2318:2817:4318:38אוסטרליה מלבורן )ח(

6:076:158:589:019:319:3410:4010:4119:4919:3820:1920:0819:2220:12אוקראינה אודסה )ק(

5:355:438:298:329:019:0410:1010:1219:2519:1319:5519:4318:5719:47אוקראינה דונייצק )ק(

5:465:548:398:439:119:1510:2110:2319:3619:2420:0719:5419:0819:58אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:096:189:039:079:369:3910:4610:4820:0419:5120:3620:2319:3520:27אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:006:098:558:599:289:3110:3810:4019:5819:4520:3020:1719:2920:21אוקראינה קייב )ק(

6:346:429:259:289:5710:0011:0611:0820:1420:0320:4420:3219:4720:46איטליה מילאנו )ק(

6:056:038:388:369:089:0610:1110:0918:2618:2418:4718:4518:0718:49אקוואדור קיטו )ח(

7:177:099:329:2710:049:5911:0110:5718:3318:3718:5819:0218:1919:13ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:128:0310:2710:2110:5810:5211:5411:5019:2119:2719:4819:5419:0819:58ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:276:339:139:159:469:4710:5310:5419:4819:3920:1520:0519:2220:09ארה״ב בולטימור )ק(

6:146:209:029:049:349:3610:4110:4219:4119:3120:0819:5819:1520:09ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:156:219:029:049:349:3610:4210:4319:4019:3020:0719:5719:1420:09ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:486:549:379:3910:0910:1111:1711:1820:1920:0920:4720:3719:5320:48ארה״ב דטרויט )ק(

6:536:569:339:3410:0610:0611:1111:1119:5319:4620:1720:1019:2920:19ארה״ב היוסטן )ק(

6:196:239:039:049:359:3610:4110:4119:3019:2219:5519:4719:0519:56ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:566:599:359:3510:0710:0811:1211:1219:4819:4220:1120:0519:2520:14ארה״ב מיאמי )ק(

6:106:168:578:599:309:3210:3710:3819:3519:2620:0319:5319:0920:06ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:066:128:558:589:279:2910:3510:3619:3819:2820:0519:5519:1120:06ארה״ב שיקאגו )ק(

6:346:299:039:009:329:2910:3310:3018:3518:3618:5718:5718:1719:01בוליביה לה פאס )ח(

6:446:549:399:4310:1210:1611:2211:2420:4320:3021:1521:0220:1421:19בלגיה אנטוורפן )ק(

6:446:539:409:4310:1210:1511:2211:2420:4320:3021:1621:0220:1521:18בלגיה בריסל )ק(

5:485:598:498:539:219:2510:3310:3520:0619:5120:4220:2619:3520:30בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:186:128:408:369:119:0710:1010:0717:5918:0118:2118:2317:4218:30ברזיל ס.פאולו )ח(

6:035:588:268:228:578:539:569:5317:4617:4818:0818:1017:2918:16ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:006:108:579:019:299:3310:4010:4220:0319:5020:3620:2219:3420:38בריטניה לונדון )ק(

6:056:159:039:089:359:4010:4710:4920:1520:0120:5020:3519:4520:53בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:056:159:029:069:349:3810:4510:4720:1019:5720:4420:3019:4120:34גרמניה ברלין )ק(

6:276:369:239:279:559:5811:0511:0720:2620:1320:5820:4519:5720:49גרמניה פרנקפורט )ק(

6:196:138:428:389:129:099:599:5718:0018:0218:2318:2517:4418:29דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:206:228:568:559:289:2810:3210:3219:0018:5519:2219:1718:3819:21הודו בומביי )ח(

6:156:168:528:519:249:2310:2810:2718:5718:5219:1919:1418:3519:18הודו פונה )ח(

5:526:008:448:479:169:1910:2610:2719:3819:2620:0919:5619:1020:00הונגריה בודפשט )ק(

6:226:289:099:129:429:4410:5010:5019:4819:3920:1620:0619:2220:10טורקיה איסטנבול )ק(

6:476:529:329:3410:0510:0611:1211:1220:0619:5720:3220:2319:4020:27יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת כי תצא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:146:229:059:089:389:4110:4710:4919:5719:4620:2820:1619:3020:20מולדובה קישינב )ק(

7:137:149:539:5310:2310:2311:2811:2720:0319:5820:2620:2119:4120:25מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:056:559:139:079:469:4010:4110:3717:5818:0418:2618:3217:4618:36ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:345:378:178:178:488:489:539:5318:3718:3019:0018:5418:1318:58נפאל קטמנדו )ח(

7:006:589:289:2710:019:5911:0311:0119:1319:1119:3419:3218:5319:36סינגפור סינגפור )ח(

5:345:448:328:369:039:0710:1410:1719:4019:2720:1420:0019:1120:04פולין ורשא )ק(

6:136:098:378:349:099:0710:1010:0718:0718:0718:2818:2817:4918:32פרו לימה )ח(

6:516:589:429:4510:1410:1711:2311:2520:3320:2221:0220:5120:0621:04צרפת ליאון )ק(

6:557:049:509:5310:2210:2511:3211:3320:4820:3621:1921:0720:2021:21צרפת פריז )ק(

5:445:438:198:178:498:479:529:5018:1218:0918:3318:3017:5218:34קולומביה בוגוטה )ח(

6:316:389:219:239:539:5511:0111:0220:0619:5620:3520:2419:3920:36קנדה טורונטו )ק(

6:056:138:568:599:289:3110:3710:3919:4519:3420:1520:0319:1820:17קנדה מונטריאול )ק(

6:136:178:558:569:289:2910:3410:3419:2119:1319:4619:3818:5619:42קפריסין לרנקה )ק(

6:186:299:219:269:529:5711:0511:0820:4320:2821:2021:0420:1221:22רוסיה מוסקבה )ח(

6:306:389:229:259:549:5711:0411:0520:1520:0320:4520:3319:4720:37רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

6:326:409:269:299:5810:0111:0711:0920:2220:1020:5220:4019:5420:53שוייץ ציריך )ק(

6:036:048:378:369:099:0910:1310:1218:3618:3218:5718:5318:1418:57תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קעה לוח זמנים לשבוע פרשת כי תצא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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 צאת 
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שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:146:229:059:089:389:4110:4710:4919:5719:4620:2820:1619:3020:20מולדובה קישינב )ק(

7:137:149:539:5310:2310:2311:2811:2720:0319:5820:2620:2119:4120:25מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:056:559:139:079:469:4010:4110:3717:5818:0418:2618:3217:4618:36ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:345:378:178:178:488:489:539:5318:3718:3019:0018:5418:1318:58נפאל קטמנדו )ח(

7:006:589:289:2710:019:5911:0311:0119:1319:1119:3419:3218:5319:36סינגפור סינגפור )ח(

5:345:448:328:369:039:0710:1410:1719:4019:2720:1420:0019:1120:04פולין ורשא )ק(

6:136:098:378:349:099:0710:1010:0718:0718:0718:2818:2817:4918:32פרו לימה )ח(

6:516:589:429:4510:1410:1711:2311:2520:3320:2221:0220:5120:0621:04צרפת ליאון )ק(

6:557:049:509:5310:2210:2511:3211:3320:4820:3621:1921:0720:2021:21צרפת פריז )ק(

5:445:438:198:178:498:479:529:5018:1218:0918:3318:3017:5218:34קולומביה בוגוטה )ח(

6:316:389:219:239:539:5511:0111:0220:0619:5620:3520:2419:3920:36קנדה טורונטו )ק(

6:056:138:568:599:289:3110:3710:3919:4519:3420:1520:0319:1820:17קנדה מונטריאול )ק(

6:136:178:558:569:289:2910:3410:3419:2119:1319:4619:3818:5619:42קפריסין לרנקה )ק(

6:186:299:219:269:529:5711:0511:0820:4320:2821:2021:0420:1221:22רוסיה מוסקבה )ח(

6:306:389:229:259:549:5711:0411:0520:1520:0320:4520:3319:4720:37רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

6:326:409:269:299:5810:0111:0711:0920:2220:1020:5220:4019:5420:53שוייץ ציריך )ק(

6:036:048:378:369:099:0910:1310:1218:3618:3218:5718:5318:1418:57תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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