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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn
.ycegd inil wlgzny

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

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

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

åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî (äøåú ìù øçà øôñ

úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî

äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì"

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

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

L ïîæ çéëBéeleqt,íéçáfä ìëa âäBp.dlxr zaygnl dnec epi`e ¦©§©¤¥§¨©§¨¦
:`xhef xn xxaneäàîeè éàîeo`k xaecn d`neh dfi`ae ± ©§¨

,`tiqaààîéð éa xaecny xn`p m` ±éànà ,øNa úàîeèrecn ± ¦¥¨§©¨¨©©
y `pzd xn`,íéçáfä ìëa âäBð Bðéà`nh gaf xya ep`vn ike ¥¥§¨©§¨¦

,dlik`a xzenyàèéLt àlàxaic o`ky xacd heyt `l` ± ¤¨§¦¨
`pzdéàîe ,éøáb úàîeèay yexitd dne ±,íéçáfä ìëa âäBð Bðéà §§©©§¥©¥¥§¨©§¨¦

àîèå ìøò íéçáfä ìëa eléàcdxfrl qpkidl mileki mpi`y §¦§¨©§¨¦¨¥§¨¥
ïéçlLîz`ïäéúBðaø÷lxrdy s`e ,oaixwdl mixg` ici lr §©§¦¨§§¥¤

,akrn df oi` ,oaxwd on lek`l mileki mpi` `nhde,çñta eléàå§¦©¤©
ïäéçñt ïéçlLî ïéà àîèå ìøògqtay itl ,oaixwdl mixg` icia ¨¥§¨¥¥§©§¦¦§¥¤

xn`py ,zakrn milrad zlik`(c ai zeny),'Flk` itl Wi`'¦§¦¨§
.mdilr miaixwn oi` ,lek`l mileki lxrde `nhd oi`y oeikne

ay ,jixacl `vnp :`iyewd z` `xhef xn miiqnàLéø¥¨
zxacn `id d`nehn dlxr cenll d`a `ziixadykúàîeèa§§©

å ,øNaa eli`àôéñdlxr cenll yi recn `ziixad zx`anyk ¨¨§¥¨
zxacn `id ,lebitn `le d`nehn,éøáb úàîeèayxtl okzi ji`e §§©©§¥

.jk
:`xnbd zvxzndéì øîà,`piaxïéàywan `yixa ok` ,ok ± ¨©¥¦

`a `edyk `tiqae ,xya z`nehn dlxr z` cenll `pzd
`xaq xne` `ed ,d`nehn dlxr z` cenll yi recn xiaqdl

y meyn ,dyw df oi`e ,miyp` z`neha zkiiyyà÷ äàîeè íL¥§¨¨
éøtCxya z`nehl xzei dnec dlxry ,jextl `pzd zpeek ± ¨¦

oic ep`vn d`neh leqt ly llekd myay meyn ,onfl xy`n
dlxr leqt mbe ,miyp` z`neha epiidc ,migafd lka bdep epi`y
xac ea ep`vn `ly onf gikei l`e ,migafd lka zbdep dpi`

.migafd lka bdep epi`y
:sqep uexizàîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

énð àôéñxaecn `tiqa s` ±éàîe ,øNa úàîeèayexitd dne ± ¥¨©¦§§©¨¨©
y,íéçáfä ìëa âäBð Bðéàxzen migafd x`yay dpeekd oi` ¥¥§¨©§¨¦

lka bdep epi` xya z`neh leqty `l` ,`nh xya lek`l
,gqta bdep `edy enk migafdíéçáfä ìëa eléàcmcew e`nhpy §¦§¨©§¨¦

oldl epipy ,dwixf(:fr),àîèpL ïéad lk,íéi÷ øNáe áìçeïéa ¥¤¦§¨¥¤¨¨©¨¥
àîèpLd lk,ícä úà ÷øBæ ,íéi÷ áìçå øNaz` wexfl liayay ¤¦§¨¨¨§¥¤©¨¥¤©¨

,alg zifk e` xya zifk e` x`yp m` epl ic mcdçñta eléàåepi` §¦©¤©
m`y `l` ,ok,ícä úà ÷øBæ íéi÷ øNáe áìç àîèðm` la`àîèð ¦§¨¥¤¨¨©¨¥¤©¨¦§¨

d lkå øNad wx,ícä úà ÷øBæ Bðéà ,íéi÷ áìçexwir gqtdy oeikn ¨¨§¥¤©¨¥¥¤©¨
miwxef oi` dlik`l xya zifk ea x`yp `l m` jkitle ,dlik`l
x`yn dpey gqta xya z`neh oicy ep`vny ixd .mcd z`

.migafd
:`ziixad ixac jyndn `xnbd dywnzîé÷Bà éàîaàdna ± §©¦§¨

`ziixad z` zcnrd,øNa úàîeèaok m`àôéñ àîéàxen` ± §§©¨¨¥¨¥¨
mrh mb yiy ,l`eye xfeg `pzdy ,`ziixad ly `tiqd z` x`ae
`le [lebit-] onf zaygnn dlxr z` cenll sicr recn

y itl ,d`nehnïéðcep`,Bììkî øzeä àlL øáclxr epiidc ¨¦¨¨¤Ÿ©¦§¨
llkn xzed `edy ote` meya ep`vn `le gqta `ed xeq`y

,df xeqi`,Bììkî øzeä àlL øácîxeqi`y ,onf zaygnn epiidc ¦¨¨¤Ÿ©¦§¨
,oaxw meya xzed `l epnf xg`l dlik`éøäL äàîeè çéëBz ìàå§©¦©§¨¤£¥

dììkî äøzeädfa dnec dpi`e ,jynda `xnbd x`az xy`k §¨¦§¨¨
:`xnbd zxxan .dlxrléàîa`idy `pzd xn` d`neh dfi`a ± §©

,dllkn dxzedàîéìéàxaecny xn`p m` ± ¦¥¨
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ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

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

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§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«
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:ïélôz çéðäì eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦

ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
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âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá
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àîèå ìøò íéçáfä ìëa eléàcdxfrl qpkidl mileki mpi`y §¦§¨©§¨¦¨¥§¨¥
ïéçlLîz`ïäéúBðaø÷lxrdy s`e ,oaixwdl mixg` ici lr §©§¦¨§§¥¤

,akrn df oi` ,oaxwd on lek`l mileki mpi` `nhde,çñta eléàå§¦©¤©
ïäéçñt ïéçlLî ïéà àîèå ìøògqtay itl ,oaixwdl mixg` icia ¨¥§¨¥¥§©§¦¦§¥¤

xn`py ,zakrn milrad zlik`(c ai zeny),'Flk` itl Wi`'¦§¦¨§
.mdilr miaixwn oi` ,lek`l mileki lxrde `nhd oi`y oeikne
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.migafd lka bdep epi`y
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énð àôéñxaecn `tiqa s` ±éàîe ,øNa úàîeèayexitd dne ± ¥¨©¦§§©¨¨©
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`ziixad z` zcnrd,øNa úàîeèaok m`àôéñ àîéàxen` ± §§©¨¨¥¨¥¨
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llkn xzed `edy ote` meya ep`vn `le gqta `ed xeq`y

,df xeqi`,Bììkî øzeä àlL øácîxeqi`y ,onf zaygnn epiidc ¦¨¨¤Ÿ©¦§¨
,oaxw meya xzed `l epnf xg`l dlik`éøäL äàîeè çéëBz ìàå§©¦©§¨¤£¥

dììkî äøzeädfa dnec dpi`e ,jynda `xnbd x`az xy`k §¨¦§¨¨
:`xnbd zxxan .dlxrléàîa`idy `pzd xn` d`neh dfi`a ± §©

,dllkn dxzedàîéìéàxaecny xn`p m` ± ¦¥¨
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ד

i"g ,`eaz zyxt zay .c"qa
.b"nyz'd lel`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰È‰Â נֹותן אלקי ה' אׁשר הארץ אל תבֹוא ּכי ¿»»ֱֲִֵֶֶֶֶָָָֹ

גֹו' ּבּה ויׁשבּת וירׁשּתּה נחלה 1ל, ְְְְֲִִַַָָָָָ

ּבּכּורים  מצות ענין ּבּכתּוב ּומבאר ְְְְִִִִִֵַַַַָָּוממׁשי

להבין  וצרי לארץ, ּבבֹואם ּבּה מּדּוע 2ׁשּנצטּוּו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

ויׁש לארץ. ּבביאתם ּדוקא זֹו מצוה הּכתּוב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָּתלה

ּבּגמרא  ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ׁשהרי ּבזה, 3להֹוסיף ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

הּתֹורה  על רׁש"י ּבפירּוׁש נתחּיבּו4(והּובא ׁשּלא ( ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ

וחלּוקה, ּכיּבּוׁש לאחר אּלא ּבּכּורים ְְְֲִִִִֶַַַַָָּבמצות

ּתלה  מּדּוע ואםּֿכן ׁשחּלקּו, וׁשבע ׁשּכבׁשּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשבע

מה  לפי וגם לארץ. ּבּביאה הּמצוה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָהּכתּוב

ּבספרי  היינּו5ּׁשּכתּוב מּיד, אּלא והיה אין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

 ֿ מּכל לארץ, ּבבֹואם מּיד הּוא הּמצוה ְְִִִִֶֶַָָָָָָׁשחּיּוב

צריכה  ׁשהרי מּמׁש, מּיד זה ׁשאין מּובן ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָמקֹום

יבחר  אׁשר הּמקֹום אל ּבּכּורים הבאת ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָלהיֹות

וכּו'.6ה' הּמׁשּכן ּבנין ׁשּיהיה צרי זה ּדבׁשביל ,ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָ

ּתכף  לפניֿזה, חל ׁשחּיּובן מצֹות יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָולכאֹורה

חּלה, מצות ּוכגֹון לארץ. ּבכניסתם ְְְִִִֶַַַָָָָָָמּמׁש

לארץ  ּבבֹואם מּיד היה אֹומרים 7ׁשהחּיּוב ויׁש , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ

ׁשּמצאּוה  עיסה על אפילּו הּוא ְֲִִִֶֶַַָָָׁשהחּיּוב

לארץ  יׁש8ּכׁשּנכנסּו חּלה ּבמצות הרי ּובפׁשטּות . ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

לפני  ּגם העיסה את הּמּתיר חּלה הפרׁשת ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָחּיּוב

כּו' לגבֹוּה ּכב 9מסירתּה ּדלא ׁשהּמצוה , יּכּורים ְְְְְִִִִֶַַָָָָֹ

ּולפי  גֹו'. ה' יבחר  אׁשר הּמקֹום אל להביאם ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָהיא

ּבּכתּוב  מּודגׁש מּדּוע ּביֹותר ּביאּור ּדֹורׁש ְְֵֵֵֶַַַָָזה

ּבּכּורים  ּבמצות נצטּוּו לארץ ּבבֹואם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּתיכף

רּוחני, ענין ּבזה ׁשּיׁש לֹומר, ּובהכרח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּדוקא.
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וש"נ. חלה. ערך תלמודית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
באותה  שצמחו הראשונים המינים שבעת (מפירות ביכורים הבאת מצות על

השבוע: בפרשת בתורה נאמר שנה)

‰ÏÁ EÏ Ô˙B EÈ˜Ï‡ '‰ ¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡ ‡B·˙ Èk ‰È‰Â¿»»ƒ»∆»»∆¬∆¡…∆≈¿«¬»
'B‚ da z·LÈÂ dzL¯ÈÂ1ÔÈÚ ·e˙ka ¯‡·Óe CÈLÓÓe , ƒƒ¿»¿»«¿»»«¿ƒ¿»≈«»ƒ¿«

ÌÈ¯eka ˙ÂˆÓ לבית להביא ƒ¿«ƒƒ
והפירות  התבואה מביכורי המקדש

da eeËˆpL ישראל Ì‡B·aבני ∆ƒ¿«»¿»
ı¯‡Ï המצווה שחובת אומר והכתוב »»∆

הארץ  וחלוקת כיבוש לאחר תחול

ÔÈ·‰Ïלשבטים  CÈ¯ˆÂ ,2ÚecÓ ¿»ƒ¿»ƒ««
‡˜Âc BÊ ‰ÂˆÓ ·e˙k‰ ‰Ïz»»«»ƒ¿»«¿»

ı¯‡Ï Ì˙‡È·a לארץ בחוץ ואילו ¿ƒ»»»»∆
נוהגת.? הביכורים מצוות אין

,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ עוד ולדייק ¿≈¿ƒ»∆
זה  ¯eÈ˙Baבפסוק e¯Ó‡ È¯‰L∆¬≈»¿«≈

‡¯Óba Ï"Ê3Le¯ÈÙa ‡·e‰Â) ««¿»»¿»¿≈
‰¯Bz‰ ÏÚ È"L¯4‡lL ( «ƒ««»∆…

‡l‡ ÌÈ¯eka ˙ÂˆÓa e·iÁ˙ƒ¿«¿¿ƒ¿«ƒƒ∆»
LeaÈk ¯Á‡Ï הארץ‰˜eÏÁÂ ¿««ƒ«¬»

Ï˘ שבט שכל כך לשבטים הארץ

ביכורים  מצוות ולכן בנחלתו, התיישב

שנה  עשרה ארבע בפועל לנהוג החלה

לארץ  ישראל בני כניסת כעבור ,לאחר

Ú·L שניםeL·kL הארץ את בהן ∆«∆»¿
העולם  אומות Ú·Lכעבור Âמידי ¿∆«

נוספות  הארץ e˜lÁבהן Lשנים את ∆ƒ¿
Âלשבטים  ,ÔkŒÌ‡ שלמעשה מאחר ¿ƒ≈

ארבע  לאחר רק המצווה את קיימו

לארץ  כניסתם מזמן שנים עשרה

‰Âˆn‰ ·e˙k‰ ‰Ïz ÚecÓ««»»«»«ƒ¿»
ı¯‡Ï ‰‡Èaa בכניסה היינו «ƒ»»»∆

עצמה.?

È¯ÙÒa ·e˙kM ‰Ó ÈÙÏ Ì‚Â5 ¿«¿ƒ«∆»¿ƒ¿ƒ
במדבר  הספרים על הלכתי מדרש

iÓ„,ודברים ‡l‡ ‰È‰Â ÔÈ‡≈¿»»∆»ƒ»
תבוא" כי "והיה כאן ¿»‰eÈÈונאמר

„iÓ ‡e‰ ‰Âˆn‰ ·eiÁL∆ƒ«ƒ¿»ƒ»
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ı¯‡Ï Ì‡B·a¿»»»∆ƒ»»

Ô·eÓ'ה'ספרי פירוש לפי שגם »
כן  ואם מיד, נוהגת הביכורים שמצוות

עשרה  ארבע של לעיכוב מקום אין

מובן זאת בכל BÈ‰Ï˙שנה, ‰ÎÈ¯ˆ È¯‰L ,LnÓ „iÓ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆ƒ»«»∆¬≈¿ƒ»ƒ¿
'‰ ¯Á·È ¯L‡ ÌB˜n‰ Ï‡ ÌÈ¯eka שבו ,‰6·‡˙ המקום היינו, ¬»«ƒƒ∆«»¬∆ƒ¿«

המקדש  בית יהיה שבו המקום מכן ולאחר המשכן, Ê‰יהיה ÏÈ·L·c¿ƒ¿ƒ∆
,'eÎÂ ÔkLn‰ ÔÈa ‰È‰iL CÈ¯ˆ ואת) המשכן את לבנות כדי וגם »ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿««ƒ¿»¿

לאחר  מסויים זמן נדרש המקדש) בית

ניתן  לא אופן שבכל כך לארץ כניסתם

עם  ממש "מיד", ביכורים להביא

BˆÓ˙הכניסה  LÈ ‰¯B‡ÎÏÂ .¿ƒ¿»≈ƒ¿
,‰ÊŒÈÙÏ ÏÁ Ô·eiÁL לפני ∆ƒ»»ƒ¿≈∆

המשכן  LnÓהקמת ÛÎz≈∆«»
ı¯‡Ï Ì˙ÒÈÎa אכן הוא וחיובן ƒ¿ƒ»»»»∆

ממש  lÁ‰,מיד ˙ÂˆÓ ÔB‚Îe .¿ƒ¿««»
שלח) (בפרשת מפורש ,שבה

Ì‡B·a „iÓ ‰È‰ ·eiÁ‰L של ∆«ƒ»»ƒ»¿»
ישראל ‡ı¯‡Ï7ÌÈ¯ÓBבני LÈÂ , »»∆¿≈¿ƒ
·eiÁ‰L'חלה' מצוות ‰e‡של ∆«ƒ

‰e‡ˆnL ‰ÒÈÚ ÏÚ eÏÈÙ‡¬ƒ«ƒ»∆¿»»
ı¯‡Ï eÒÎpLk8 שגם כלומר ¿∆ƒ¿¿»»∆

לארץ  בואם לפני כבר שנילוש בצק

ממש  חל חיובה כן ואם בחלה, חייב

לארץ  כניסתם עם eËLÙ·e˙מיד .¿«¿
·eiÁ LÈ ‰lÁ ˙ÂˆÓa È¯‰¬≈¿ƒ¿««»≈ƒ
˙‡ ¯Èzn‰ ‰lÁ ˙L¯Ù‰«¿»««»««ƒ∆

‰ÒÈÚ‰ אדם ב לכל Ìbאכילה »ƒ»«
'eÎ dB·‚Ï d˙¯ÈÒÓ ÈÙÏ9, ƒ¿≈¿ƒ»»¿»«

אחר  ומיד חלה, להפריש שניתן כלומר

ממנה  שהופרש העיסה את לאכול כך

לכוהנים  שהופרשה החלה מסירת ואת

יותר מאוחר לעשות …¿Ïc‡ניתן
‡È‰ ‰Âˆn‰L ÌÈ¯ekÈ·k¿ƒƒ∆«ƒ¿»ƒ

Ì‡È·‰Ï עצמם הביכורים ‡Ïאת «¬ƒ»∆
'B‚ '‰ ¯Á·È ¯L‡ ÌB˜n‰ ולא «»¬∆ƒ¿«

המצווה  שקיום כך עצמה, ההפרשה רק

(או  המשכן של בקיומו מותנה בפועל

e‡Èa¯המקדש) L¯Bc ‰Ê ÈÙÏe .¿ƒ∆≈≈
·e˙ka L‚„eÓ ÚecÓ ¯˙BÈa¿≈««¿»«»
eeËˆ ı¯‡Ï Ì‡B·a ÛÎÈzL∆≈∆¿»»»∆ƒ¿«

‡˜Âc ÌÈ¯eka ˙ÂˆÓa בעוד ¿ƒ¿«ƒƒ«¿»
ביכורים  מצוות של קיומה שלמעשה

היה  חלה) הפרשת ממצוות (בשונה

רב.? זמן לאחר דווקא
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ה

i"g ,`eaz zyxt zay .c"qa
.b"nyz'd lel`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰È‰Â נֹותן אלקי ה' אׁשר הארץ אל תבֹוא ּכי ¿»»ֱֲִֵֶֶֶֶָָָֹ

גֹו' ּבּה ויׁשבּת וירׁשּתּה נחלה 1ל, ְְְְֲִִַַָָָָָ

ּבּכּורים  מצות ענין ּבּכתּוב ּומבאר ְְְְִִִִִֵַַַַָָּוממׁשי

להבין  וצרי לארץ, ּבבֹואם ּבּה מּדּוע 2ׁשּנצטּוּו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

ויׁש לארץ. ּבביאתם ּדוקא זֹו מצוה הּכתּוב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָּתלה

ּבּגמרא  ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ׁשהרי ּבזה, 3להֹוסיף ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

הּתֹורה  על רׁש"י ּבפירּוׁש נתחּיבּו4(והּובא ׁשּלא ( ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ

וחלּוקה, ּכיּבּוׁש לאחר אּלא ּבּכּורים ְְְֲִִִִֶַַַַָָּבמצות

ּתלה  מּדּוע ואםּֿכן ׁשחּלקּו, וׁשבע ׁשּכבׁשּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשבע

מה  לפי וגם לארץ. ּבּביאה הּמצוה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָהּכתּוב

ּבספרי  היינּו5ּׁשּכתּוב מּיד, אּלא והיה אין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

 ֿ מּכל לארץ, ּבבֹואם מּיד הּוא הּמצוה ְְִִִִֶֶַָָָָָָׁשחּיּוב

צריכה  ׁשהרי מּמׁש, מּיד זה ׁשאין מּובן ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָמקֹום

יבחר  אׁשר הּמקֹום אל ּבּכּורים הבאת ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָלהיֹות

וכּו'.6ה' הּמׁשּכן ּבנין ׁשּיהיה צרי זה ּדבׁשביל ,ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָ

ּתכף  לפניֿזה, חל ׁשחּיּובן מצֹות יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָולכאֹורה

חּלה, מצות ּוכגֹון לארץ. ּבכניסתם ְְְִִִֶַַַָָָָָָמּמׁש

לארץ  ּבבֹואם מּיד היה אֹומרים 7ׁשהחּיּוב ויׁש , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ

ׁשּמצאּוה  עיסה על אפילּו הּוא ְֲִִִֶֶַַָָָׁשהחּיּוב

לארץ  יׁש8ּכׁשּנכנסּו חּלה ּבמצות הרי ּובפׁשטּות . ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

לפני  ּגם העיסה את הּמּתיר חּלה הפרׁשת ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָחּיּוב

כּו' לגבֹוּה ּכב 9מסירתּה ּדלא ׁשהּמצוה , יּכּורים ְְְְְִִִִֶַַָָָָֹ

ּולפי  גֹו'. ה' יבחר  אׁשר הּמקֹום אל להביאם ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָהיא

ּבּכתּוב  מּודגׁש מּדּוע ּביֹותר ּביאּור ּדֹורׁש ְְֵֵֵֶַַַָָזה

ּבּכּורים  ּבמצות נצטּוּו לארץ ּבבֹואם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּתיכף

רּוחני, ענין ּבזה ׁשּיׁש לֹומר, ּובהכרח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּדוקא.
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ואילך.)1 א כז, ובכ"מ.)2פרשתנו קיב. ע' ח"א תער"ב המשך ב.)3ראה לז, שם.)4קידושין לקו"ש )5עה"פ וראה עה"פ.

בהערה. 603 ע' ב.)6חי"ט שם, יח.)7פרשתנו טו, שלח ופרש"י ה"א.)8ספרי פ"ב חלה אנציקלופדי')9ירושלמי ראה

וש"נ. חלה. ערך תלמודית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
באותה  שצמחו הראשונים המינים שבעת (מפירות ביכורים הבאת מצות על

השבוע: בפרשת בתורה נאמר שנה)

‰ÏÁ EÏ Ô˙B EÈ˜Ï‡ '‰ ¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡ ‡B·˙ Èk ‰È‰Â¿»»ƒ»∆»»∆¬∆¡…∆≈¿«¬»
'B‚ da z·LÈÂ dzL¯ÈÂ1ÔÈÚ ·e˙ka ¯‡·Óe CÈLÓÓe , ƒƒ¿»¿»«¿»»«¿ƒ¿»≈«»ƒ¿«

ÌÈ¯eka ˙ÂˆÓ לבית להביא ƒ¿«ƒƒ
והפירות  התבואה מביכורי המקדש

da eeËˆpL ישראל Ì‡B·aבני ∆ƒ¿«»¿»
ı¯‡Ï המצווה שחובת אומר והכתוב »»∆

הארץ  וחלוקת כיבוש לאחר תחול

ÔÈ·‰Ïלשבטים  CÈ¯ˆÂ ,2ÚecÓ ¿»ƒ¿»ƒ««
‡˜Âc BÊ ‰ÂˆÓ ·e˙k‰ ‰Ïz»»«»ƒ¿»«¿»

ı¯‡Ï Ì˙‡È·a לארץ בחוץ ואילו ¿ƒ»»»»∆
נוהגת.? הביכורים מצוות אין

,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ עוד ולדייק ¿≈¿ƒ»∆
זה  ¯eÈ˙Baבפסוק e¯Ó‡ È¯‰L∆¬≈»¿«≈

‡¯Óba Ï"Ê3Le¯ÈÙa ‡·e‰Â) ««¿»»¿»¿≈
‰¯Bz‰ ÏÚ È"L¯4‡lL ( «ƒ««»∆…

‡l‡ ÌÈ¯eka ˙ÂˆÓa e·iÁ˙ƒ¿«¿¿ƒ¿«ƒƒ∆»
LeaÈk ¯Á‡Ï הארץ‰˜eÏÁÂ ¿««ƒ«¬»

Ï˘ שבט שכל כך לשבטים הארץ

ביכורים  מצוות ולכן בנחלתו, התיישב

שנה  עשרה ארבע בפועל לנהוג החלה

לארץ  ישראל בני כניסת כעבור ,לאחר

Ú·L שניםeL·kL הארץ את בהן ∆«∆»¿
העולם  אומות Ú·Lכעבור Âמידי ¿∆«

נוספות  הארץ e˜lÁבהן Lשנים את ∆ƒ¿
Âלשבטים  ,ÔkŒÌ‡ שלמעשה מאחר ¿ƒ≈

ארבע  לאחר רק המצווה את קיימו

לארץ  כניסתם מזמן שנים עשרה

‰Âˆn‰ ·e˙k‰ ‰Ïz ÚecÓ««»»«»«ƒ¿»
ı¯‡Ï ‰‡Èaa בכניסה היינו «ƒ»»»∆

עצמה.?

È¯ÙÒa ·e˙kM ‰Ó ÈÙÏ Ì‚Â5 ¿«¿ƒ«∆»¿ƒ¿ƒ
במדבר  הספרים על הלכתי מדרש

iÓ„,ודברים ‡l‡ ‰È‰Â ÔÈ‡≈¿»»∆»ƒ»
תבוא" כי "והיה כאן ¿»‰eÈÈונאמר

„iÓ ‡e‰ ‰Âˆn‰ ·eiÁL∆ƒ«ƒ¿»ƒ»
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ı¯‡Ï Ì‡B·a¿»»»∆ƒ»»

Ô·eÓ'ה'ספרי פירוש לפי שגם »
כן  ואם מיד, נוהגת הביכורים שמצוות

עשרה  ארבע של לעיכוב מקום אין

מובן זאת בכל BÈ‰Ï˙שנה, ‰ÎÈ¯ˆ È¯‰L ,LnÓ „iÓ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆ƒ»«»∆¬≈¿ƒ»ƒ¿
'‰ ¯Á·È ¯L‡ ÌB˜n‰ Ï‡ ÌÈ¯eka שבו ,‰6·‡˙ המקום היינו, ¬»«ƒƒ∆«»¬∆ƒ¿«

המקדש  בית יהיה שבו המקום מכן ולאחר המשכן, Ê‰יהיה ÏÈ·L·c¿ƒ¿ƒ∆
,'eÎÂ ÔkLn‰ ÔÈa ‰È‰iL CÈ¯ˆ ואת) המשכן את לבנות כדי וגם »ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿««ƒ¿»¿

לאחר  מסויים זמן נדרש המקדש) בית

ניתן  לא אופן שבכל כך לארץ כניסתם

עם  ממש "מיד", ביכורים להביא

BˆÓ˙הכניסה  LÈ ‰¯B‡ÎÏÂ .¿ƒ¿»≈ƒ¿
,‰ÊŒÈÙÏ ÏÁ Ô·eiÁL לפני ∆ƒ»»ƒ¿≈∆

המשכן  LnÓהקמת ÛÎz≈∆«»
ı¯‡Ï Ì˙ÒÈÎa אכן הוא וחיובן ƒ¿ƒ»»»»∆

ממש  lÁ‰,מיד ˙ÂˆÓ ÔB‚Îe .¿ƒ¿««»
שלח) (בפרשת מפורש ,שבה

Ì‡B·a „iÓ ‰È‰ ·eiÁ‰L של ∆«ƒ»»ƒ»¿»
ישראל ‡ı¯‡Ï7ÌÈ¯ÓBבני LÈÂ , »»∆¿≈¿ƒ
·eiÁ‰L'חלה' מצוות ‰e‡של ∆«ƒ

‰e‡ˆnL ‰ÒÈÚ ÏÚ eÏÈÙ‡¬ƒ«ƒ»∆¿»»
ı¯‡Ï eÒÎpLk8 שגם כלומר ¿∆ƒ¿¿»»∆

לארץ  בואם לפני כבר שנילוש בצק

ממש  חל חיובה כן ואם בחלה, חייב

לארץ  כניסתם עם eËLÙ·e˙מיד .¿«¿
·eiÁ LÈ ‰lÁ ˙ÂˆÓa È¯‰¬≈¿ƒ¿««»≈ƒ
˙‡ ¯Èzn‰ ‰lÁ ˙L¯Ù‰«¿»««»««ƒ∆

‰ÒÈÚ‰ אדם ב לכל Ìbאכילה »ƒ»«
'eÎ dB·‚Ï d˙¯ÈÒÓ ÈÙÏ9, ƒ¿≈¿ƒ»»¿»«

אחר  ומיד חלה, להפריש שניתן כלומר

ממנה  שהופרש העיסה את לאכול כך

לכוהנים  שהופרשה החלה מסירת ואת

יותר מאוחר לעשות …¿Ïc‡ניתן
‡È‰ ‰Âˆn‰L ÌÈ¯ekÈ·k¿ƒƒ∆«ƒ¿»ƒ

Ì‡È·‰Ï עצמם הביכורים ‡Ïאת «¬ƒ»∆
'B‚ '‰ ¯Á·È ¯L‡ ÌB˜n‰ ולא «»¬∆ƒ¿«

המצווה  שקיום כך עצמה, ההפרשה רק

(או  המשכן של בקיומו מותנה בפועל

e‡Èa¯המקדש) L¯Bc ‰Ê ÈÙÏe .¿ƒ∆≈≈
·e˙ka L‚„eÓ ÚecÓ ¯˙BÈa¿≈««¿»«»
eeËˆ ı¯‡Ï Ì‡B·a ÛÎÈzL∆≈∆¿»»»∆ƒ¿«

‡˜Âc ÌÈ¯eka ˙ÂˆÓa בעוד ¿ƒ¿«ƒƒ«¿»
ביכורים  מצוות של קיומה שלמעשה

היה  חלה) הפרשת ממצוות (בשונה

רב.? זמן לאחר דווקא
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jlו ozep jiwl` 'd xy` ux`d l` `eaz ik dide

הארץ  ּביאת ׁשענין ּברּוחנּיּות, ּביּכּורים ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָמצות

לא  ׁשעדין ּכזה ּבזמן אף ּובמילא ּבּה. ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹּתלּוי

זה  ענין יׁשנֹו ּבפֹועל, זֹו ּבמצוה ְְְְְְְִִִֶֶַַָָהתחּייבּו

ְִָּברּוחנּיּות.

Ô·eÈÂּבּמדרׁש ּדאיתא מה עלּֿפי צפה 10זה , ¿»ְְִִִֶַַַָָָָ

הּקֹודׁש ּברּוח עליוֿהּׁשלֹום רּבינּו ְֵֶֶַַַַָָָֹמׁשה

והּביּכּורים  ליחרב עתיד הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָוראה

ׁשּיהיּו ליׂשראל והתקין עמד לּפסק, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָעתידין

ּדענין  והינּו, כּו'. יֹום ּבכל ּפעמים ג' ְְְְְְְְִִִִַַַָָמתּפּללין

עבֹודת  ענין הּוא רּוחנית ּבעבֹודה ְֲֲִִִִַַַַָָהּביּכּורים

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדבכללּות ּתפּלֹות 11הּתפּלה. ְְְְְִִִֵַַַָָָ

יֹותר, ּבפרטּיּות א ּתּקנּום, קרּבנֹות ְְְְִִִִֵַָָָּבמקֹום

ּכנגד  הּוא הּתפּלֹות ענין הּנה ּגּופא, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבקרּבנֹות

מה  עלּֿפי הּוא, הענין ּוביאּור הּביּכּורים. ְְִִִִִֵַַַַָָענין

ּב'אֹור  צדק' ה'צמח אדמּו"ר כ"ק ְְְֵֶֶֶֶַַַָׁשּמבאר

ּדברים,12הּתֹורה' ב' יׁש הּביּכּורים ּדבמצות , ְְְִִִִִֵַַַָָ

ּפרׁשת  ּוקריאת הּבּכּורים, והבאת ְְֲִִִַַַַַַַָָָָהפרׁשת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו גֹו'.13ּביּכּורים ואמרּת וענית ְְְְִִִֶַָָָָָ

הבאת  ּדענין הּוא, אּלּו ענינים ב' ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּדההפרׁש

ּכי  למעלה, מּלמּטה ההעלאה ּתֹוכנֹו ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָהּביּכּורים

ּומעלה  הּפירֹות מּכל הּביּכּורים ּכל את ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָמפריׁש

וענין  גֹו'. ה' יבחר אׁשר הּמקֹום אל ְְְֲִִֶֶַַַָָאֹותם

מלמעלה  ההמׁשכה הּוא כּו' הּפרׁשה ְְְְִִַַַַַָָָָָָקריאת

ּבקֹול  לפרסם הּוא קריאה ׁשל ענינּה ּכי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָלמּטה,

ארּמי  וכּו', יׂשראל ּבני עם ה' חסדי ּגֹודל את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָרם

גו' אבי והּקריאה 13אֹובד ּבפרט, עּמֹו וחסדיו , ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו רם ּבקֹול להיֹות הּגדּתי 14צריכה ְְְְְִִִִֶַָָָ

מּדּוע  מּובן ּובזה גֹו'. אלקי להוי' ֱֲֶֶַַַַָָָָֹהּיֹום

ּבענין  ּגם ּכי ּתּקנּום, קרּבנֹות ּבמקֹום ְְְְְְִִִִִַַַָָהּתפּלֹות
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דלקמן.)10 באוה"ת הובא א. פרשתנו ובכ"מ.)11תנחומא ס"ד. סצ"ח או"ח אדה"ז שו"ע תתרלט.)12ראה ע' פרשתנו

ה.)13 שם, ג.)14פרשתנו שם, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯ekÈa ˙ÂˆÓ ,ÈÁe¯ ÔÈÚ ‰Êa LiL ,¯ÓBÏ Á¯Î‰·e¿∆¿≈««∆≈»∆ƒ¿»»ƒƒ¿«ƒƒ

da ÈeÏz ı¯‡‰ ˙‡Èa ÔÈÚL ,˙eiÁe¯a ביכורים במצוות ¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ«»»∆»»
הרוחנית  Ï‡במשמעותה ÔÈ„ÚL ‰Êk ÔÓÊa Û‡ ‡ÏÈÓ·e .¿≈»«ƒ¿«»∆∆¬«ƒ…

,ÏÚBÙa BÊ ‰ÂˆÓa e·ÈiÁ˙‰ לא אכן בפועל שהקיום לעיל וכמבואר ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿«
ממש  מיד להיות יכול ¿∆BLÈהיה

˙eiÁe¯a ‰Ê ÔÈÚ שהולך כפי ƒ¿»∆¿»ƒ
ומבאר.

‰Ê Ô·eÈÂ מצות של הרוחני התוכן ¿»∆
חלה  È‡c˙‡הפרשת ‰Ó ÈtŒÏÚ«ƒ«¿ƒ»

L¯„na10‰LÓמובא  ‰Ùˆ , «ƒ¿»»»…∆
Áe¯a ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ eÈa«̄≈»»«»¿«
Lc˜n‰ ˙ÈaL ‰‡¯Â L„Bw‰«∆¿»»∆≈«ƒ¿»
ÌÈ¯ekÈa‰Â ·¯ÁÈÏ „È˙Ú»ƒƒ»≈¿«ƒƒ
ÔÈ˜˙‰Â „ÓÚ ,˜ÒtÏ ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒƒ»≈»«¿ƒ¿ƒ
'‚ ÔÈÏlt˙Ó eÈ‰iL Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

'eÎ ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt כדי ¿»ƒ¿»
התפילה  של הרוחני והעניין שהתוכן

ולעניין לתוכן תחליף הרוחני ישמש

הביכורים  מצות eÈ‰Â,של מדברי . ¿«¿
מובן  הללו »¿ÔÈÚc¿ƒהמדרש

˙ÈÁe¯ ‰„B·Úa ÌÈ¯ekÈa‰«ƒƒ«¬»»ƒ
.‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬««¿ƒ»

˙eÏÏÎ·c של הכללי התוכן לגבי ¿ƒ¿»
התפילה  ¯eÈ˙Baעבודת e¯Ó‡»¿«≈

Ï"Ê11˙Ba¯˜ ÌB˜Óa ˙BlÙz «¿ƒƒ¿»¿»
,Ìewz בתורת בהרחבה וכמבואר ƒ¿

עבודת  של הרוחני שהעניין החסידות

האדם  התקרבות הוא הקרבנות

התפילה, של עניינה גם וזה לאלוקות

(כמו  והתקשרות התחברות מלשון

חרס") כלי eiË¯Ùa˙"התופל C‡«ƒ¿»ƒ
,‡Ùeb ˙Ba¯˜a ,¯˙BÈ מבין ≈¿»¿»»

עצמם ÔÈÚהקרבנות ‰p‰ƒ≈ƒ¿«
‡e‰ ˙BlÙz‰ יותר k‚„במיוחד, «¿ƒ¿∆∆

ÌÈ¯ekÈa‰ ÔÈÚ,הקרבנות משאר ƒ¿««ƒƒ
להלן. שיבאר כפי

ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e המיוחד הקשר של ≈»ƒ¿»
התפילה  לעניין הביכורים מצוות בין

˜"Î ¯‡·nL ‰Ó ÈtŒÏÚ ,‡e‰«ƒ«∆¿»≈
¯B‡'a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡«¿«∆«∆∆¿

'‰¯Bz‰12,ÌÈ¯·c '· LÈ ÌÈ¯ekÈa‰ ˙ÂˆÓ·c הוא האחד , «»ƒ¿ƒ¿««ƒƒ≈¿»ƒ
ÌÈ¯eka‰ ˙‡·‰Â ˙L¯Ù‰,למקדש או הוא Âלמשכן ˜¯È‡˙השני «¿»««¬»««ƒƒ¿¿ƒ«

˙L¯t ה·e˙kL BÓk ÌÈ¯ekÈa13 הפרשה בהמשך ÈÚÂ˙בתורה »»«ƒƒ¿∆»¿»ƒ»

'B‚ z¯Ó‡Â ב"ארמי (המתחילים ועוד מצרים יציאת על לה' תודה דברי ¿»«¿»
להלן  שמפורט כפי פסח), של בהגדה הנדרשים הפסוקים – אבי" .אובד

el‡ ÌÈÈÚ '· ÔÈa L¯Ù‰‰c והבאת הפרשת עניין בין ההבדל ¿«∆¿≈≈ƒ¿»ƒ≈
הביכורים  קריאת לעניין שקיימות ‰e‡,הביכורים בחסידות המבואר פי על

להתקרב  האדם יכול בהן דרכים שתי

כאשר  "העלאה", – האחת לאלוקות.

להתעלות  ופועל מתעורר מצידו האדם

– והשנייה למעלה, מלמטה

כא  נוצרת "המשכה", ההתקרבות שר

של  והשפעה המשכה באמצעות

כלל, (בדרך למטה מלמעלה התעוררות

בדרך  שהיא תפילה בין ההבדל גם זה

מצד  הלב עבודת עיקרה כי העלאה

בדרך  שהוא תורה ללימוד האדם

מלמעלה), ניתנה התורה כי המשכה

‰·‡˙ולענייננו ÔÈÚc -¿ƒ¿«¬»«
‰‡ÏÚ‰‰ BÎBz ÌÈ¯ekÈa‰«ƒƒ¿««¬»»

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ כאמור שהיא ƒ¿«»¿«¿»
האדם  מצד לאלוקות Èkƒהתקרבות

ÌÈ¯ekÈa‰ Ïk ˙‡ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ∆»«ƒƒ
˙B¯Èt‰ ÏkÓ וגידל טרח אשר שלו ƒ»«≈

ÌB˜n‰ Ï‡ Ì˙B‡ ‰ÏÚÓe«¬∆»∆«»
'B‚ '‰ ¯Á·È ¯L‡ זה ועלֿידי ¬∆ƒ¿«

הפשוטים  הגשמיים בפירות פועל

העולה  מצווה של דבר להיות התעלות

ולמקדש  eלמשכן זאת . »¿ÔÈÚƒלעומת
‡e‰ ,'eÎ ‰L¯t‰ ˙‡È¯¿̃ƒ««»»»
מצד  לאלוקות ההתקרבות

‰ÎLÓ‰‰ ההשפעה של ««¿»»
dÈÚ Èk ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»ƒƒ¿»»
ÏB˜a ÌÒ¯ÙÏ ‡e‰ ‰‡È¯˜ ÏL∆¿ƒ»¿«¿≈¿
Èa ÌÚ '‰ È„ÒÁ Ï„Bb ˙‡ Ì»̄∆∆«¿≈ƒ¿≈
È·‡ „·B‡ Èn¯‡ ,'eÎÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¬«ƒ≈»ƒ

'Â‚13,'ה חסדי את מפרט והכתוב

מצרים  ביציאת ככלל, ישראל בני עם

BnÚ '‰ Ï˘ ÂÈ„ÒÁÂ מביא עם «¬»»ƒ
השדות Ë¯Ùaהביכורים  בתנובת ƒ¿»

מראשית  הבאתי "הנה (ככתוב, שלו

ה'"), לי נתתי אשר האדמה פרי

ÏB˜a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰‡È¯w‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿
·e˙kL BÓk Ì¯14'B‚ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï ÌBi‰ Èz„b‰ שבאמירת הרי »¿∆»ƒ«¿ƒ««¬»»¡…∆

למטה  מלמעלה ונמשך בא השפע שעיקר מודגש .הביכורים
Ìb Èk ,Ìewz ˙Ba¯˜ ÌB˜Óa ˙BlÙz‰ ÚecÓ Ô·eÓ ‰Ê·e»∆»«««¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ«
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b"nyz'd ,lel` i"g ,`az t"y

היא  ּדהּתפּלה אּלּו. ענינים ב' יׁשנם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּתפּלה

הּׁשמימה  מּגיע וראׁשֹו ארצה מּוצב הינּו15סּולם , ְְְְִַַַַַָָָָָָֹ

למעלה  הּתפּלֹות עֹולֹות ׁשעלֿידֹו סּולם ְְְִִֶֶַַַָָָׁשהיא

הרי  ואחרּֿכ מּלמּטה, ההעלאה ענין ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָמעלה,

 ֿ ׁשעל ההמׁשכֹות יֹורדֹות הּתפּלה סּולם ְְְְִֵֶַַַַַָָָעלֿידי

ּכל  את למּלא לארצה, מהּׁשמימה הּתפּלה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָידי

הּמתּפּלל. האדם ְְִֵֵַַָָָָצרכי

‰Ê·e הּבּכּורים ּדהּנה ענין, עֹוד ּגם יּובן »∆ְְִִִִֵַַָָ

האדמה, ּפרי מראׁשית להיֹות ְְְֲִִִִִֵֵָָָצריכים

ּוכמֹו וכּו', והמׁשּוּבח הּמּובחר מהחלק ְְְְְְְֵֵֶַַַַָָּדהינּו

הרמּב"ם  חלב 16ׁשּכתב ּכל ּׁשּכתּוב מּמה ּדילפינן ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

מן 17להוי' להיֹות צרי להוי' ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל , ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָ

הּתפּלה  ּבענין ּגם הּוא וכן וכּו', והמׁשּוּבח ְְְְְְְִִֵַַַַַָָהּטֹוב

היא  עצמּה ּדהּתפּלה ׁשּבּה. הּנ"ל הענינים ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּובב'

מּזה  ּכּמּובן האדם, ׁשּבנפׁש נעלה הכי ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמחלק

לפני  ויֹודע מתּבֹונן האדם הרי הּתפּלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּבעת

עֹומד  הּוא ּתהיה 18מי ׁשּתפּלתֹו מביא ׁשּזה , ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָ

היא  ועלּֿדר ֿזה ׁשּבכֹוחֹותיו. ּומׁשּוּבח ְְְְִֶֶֶֶַַָָָּבּמּובחר

ּבתכלית  ׁשהיא למּטה, מּלמעלה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָההמׁשכה

הּמלאה  מּידֹו נֹותן הּקּב"ה ּכי ְְִִֵֵֵַַַָָָָהּׁשלימּות,

והרחבה  הּקדֹוׁשה עלֿידי 19הּפתּוחה ונמׁש , ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָ

אחר  ּבמקֹום (וכּמבֹואר הוי' ענינים 20ׁשם ׁשד' ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

הם  והרחבה) הּקדֹוׁשה הּפתּוחה (הּמלאה ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָאּלּו

הוי'), ּדׁשם אֹותּיֹות ד' ׁשּבׁשם ּכנגד הּיּו"ד מן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

מעֹולם  נמׁשכת ׁשהיא אחרֹונה, לה' עד ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהוי'

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות לג' ְְְֲֲִִִִָָָָָהאצילּות
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ובכ"מ.)15 תש"ח. ויחלום ד"ה וראה יב. כח, ויצא - הכתוב מזבח.)16לשון איסורי הלכות טז.)17סוף ג, ראה )18ויקרא

ב. כח, דברהמ"ז.)19ברכות ג' ברכה 20.)20לשון הערה 576 ע' ח"כ לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰lÙz‰ ÔÈÚa הביכורים בעניין ‡elכמו ÌÈÈÚ '· ÌLÈ של ¿ƒ¿««¿ƒ»∆¿»ƒ¿»ƒ≈

ו"המשכה". BL‡¯Â"העלאה" ‰ˆ¯‡ ·ˆeÓ ÌÏeÒ ‡È‰ ‰lÙz‰c¿«¿ƒ»ƒ»»«¿»¿…
‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ15, בתורה נאמר בחלומו אבינו יעקב שראה הסולם על «ƒ««»»¿»

התפילה  לעניין משל שזהו כך על ומבואר השמים ועד מהארץ גבוה שהיה

יכול  בארץ הנמצא האדם שבאמצעותה

ה'שמים' האלוקות, עם ¿»‰eÈלהתחבר
˙BÏBÚ B„ÈŒÏÚL ÌÏeÒ ‡È‰L∆ƒ»∆«»
,‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˙BlÙz‰«¿ƒ¿«¿»«¿»
כשם  כי לסולם, נמשלה והתפילה

מלמטה  עולים סולם שבאמצעות

שדרכו  סולם היא התפילה כך למעלה,

התחתון  ממצבו להתעלות יכול האדם

למעלה  מלמטה רוחנית עלייה ולעלות

,‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚƒ¿«««¬»»ƒ¿«»
ÌÏeÒ È„ÈŒÏÚ È¯‰ CkŒ¯Á‡Â¿««»¬≈«¿≈»

‰lÙz‰ שתפילתו זוכה האדם «¿ƒ»
כך  ידי ועל ¿B„¯BÈ˙נשמעת

˙BÎLÓ‰‰ וההשפעותÈ„ÈŒÏÚL ««¿»∆«¿≈
,‰ˆ¯‡Ï ‰ÓÈÓM‰Ó ‰lÙz‰«¿ƒ»≈«»«¿»¿«¿»

למטה  מלמעלה ‡˙כלומר ‡lÓÏ ,¿«≈∆
Ïlt˙n‰ Ì„‡‰ ÈÎ¯ˆ Ïk הרי »»¿≈»»»«ƒ¿«≈

העלאה  רק לא כוללת שהתפילה

המשכה  גם אלא למעלה מלמטה

שבמצוות  (כשם למעלה מלמטה

– הדברים שני נכללים הביכורים

הבכורים" בהבאת "העלאה"

כמבואר  הפרשה, בקריאת ו"המשכה"

לעיל).

‰p‰c ,ÔÈÚ „BÚ Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«ƒ¿»¿ƒ≈
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ¯eka‰«ƒƒ¿ƒƒƒ¿
eÈ‰c ,‰Ó„‡‰ È¯t ˙ÈL‡¯Ó≈≈ƒ¿ƒ»¬»»¿«¿
שצמח  ממה כפשוטו, 'מראשית' רק לא

באיכות  'ראשית' אלא ,ראשון,
ÁaeLÓ‰Â ¯Á·en‰ ˜ÏÁ‰Ó≈«≈∆«¿»¿«¿»

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓÎe ,'eÎÂ16 ¿¿∆»«»«¿«
ÔÈÙÏÈc למדים nÓ‰אנו ¿»¿ƒ«ƒ«

'ÈÂ‰Ï ·ÏÁ Ïk ·e˙kM17'ÈÂ‰Ï ‡e‰L ¯·c ÏkL קרבנות,, ∆»»≈∆«¬»»∆»»»∆«¬»»
וכד' ומעשרות eÎÂ',תרומות ÁaeLÓ‰Â ·Bh‰ ÔÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ«¿«¿»¿

ושומני  טוב חלק שהוא החלב ÔÈÚaבבהמה כמו Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿«
‰lÙz‰ להיות צריכה שהיא זה בפרט גם הבכורים לעניין מקבילה שהיא «¿ƒ»

וה  להלן)מהטוב שיתבאר (כפי daLמשובח Ï"p‰ ÌÈÈÚ‰ '··e¿»ƒ¿»ƒ««∆»
"מהטוב  להיות צריכה התפילה שבשניהם וה"ההמשכה" ה"העלאה"

LÙaLוהמשובח" ‰ÏÚ ÈÎ‰ ˜ÏÁÓ ‡È‰ dÓˆÚ ‰lÙz‰c .¿«¿ƒ»«¿»ƒ≈≈∆¬ƒ«¬∆∆¿∆∆
,Ì„‡‰,הלב רגש ובהתעוררות במוח בהתבוננות שהיא שהתפילה היינו »»»

שבנפש  והמשובח", "הטוב והנעלים, הפנימיים הכוחות באמצעות היא

Ú„BÈÂהאדם  ÔBa˙Ó Ì„‡‰ È¯‰ ‰lÙz‰ ˙ÚaL ‰fÓ Ô·enk ,«»ƒ∆∆¿≈«¿ƒ»¬≈»»»ƒ¿≈¿≈«
„ÓBÚ ‡e‰ ÈÓ ÈÙÏ18, כדברי ƒ¿≈ƒ≈

בהלכה) נפסק (וכן בגמרא ז"ל חכמינו

מתוך  לעמוד האדם על שבתפילה

מלכי  מלך לפני ניצב שהוא תחושה

הוא  ברוך הקדוש ∆∆fL‰המלכים
‡È·Ó ומעורר B˙lÙzLגורם ≈ƒ∆¿ƒ»

ÁaeLÓe ¯Á·ena ‰È‰zƒ¿∆«¿»¿»
ÂÈ˙BÁBÎaL מאחר כי הנפשיים, ∆¿»

יתאמץ  בוודאי ה' לפני עומד שהוא

נעלים  הכי הנפש כוחות עם להתפלל

באופן  למעלה מלמטה העלאה וזו שלו

נעלה.

‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ««¿»»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ בעקבות שבאה ƒ¿«¿»¿«»

ÈÏÎ˙a˙התפילה ‡È‰L∆ƒ¿«¿ƒ
,˙eÓÈÏM‰ מלאה השפעה «¿≈

Ô˙Bומושלמת  ‰"aw‰ Èk לאדם ƒ«»»≈
בצורה  למטה מלמעלה לו וממשיך

בברכת  שאומרים כפי שהיא, מושלמת

שהשפעה  ברוך המזון, הקדוש של

‰Ïn‡‰היאהוא  B„iÓƒ»«¿≈»
‰LB„w‰ ‰Áe˙t‰«¿»«¿»

‰·Á¯‰Â19È„ÈŒÏÚ CLÓÂ , ¿»¿»»¿ƒ¿»«¿≈
'ÈÂ‰ ÌL המשכת לכך ובנוסף ≈¬»»

שהוא  הוי' משם היא מלמעלה השפע

במיוחד  נעלה «¿»¿(B·nÎÂ‡¯שם
¯Á‡ ÌB˜Óa20ÌÈÈÚ '„L ¿»«≈∆ƒ¿»ƒ

) el‡ ומעלתה גודלה את המתארים ≈
מלמעלה  וההשפעה ההמשכה של

‰LB„w‰ ‰Áe˙t‰ ‰‡Ïn‰«¿≈»«¿»«¿»
˙Bi˙B‡ '„ „‚k Ì‰ (‰·Á¯‰Â¿»¿»»≈¿∆∆ƒ

c,('ÈÂ‰ ÌL נמשכה וההשפעה ¿≈¬»»
נרמז  שהדבר כפי ביותר, ותחתון נמוך מקום ועד ביותר וגבוה עליון ממקור

היא  שההשפעה זה עניין ביטוי לידי באים אותיותיו שבארבע הוי' בשם

ביותר, למטה ועד ביותר ‰ÈÂ'מלמעלה ÌLaL „"ei‰ ÔÓ האות ƒ«∆¿≈¬»»
השפע  מקור של הנעלות לדרגות הרומזת ‡B¯Á‰,הראשונה '‰Ï „Ú«««¬»

כיוון  למטה עד השפע להמשכת ÌÏBÚÓהרומזת ˙ÎLÓ ‡È‰L∆ƒƒ¿∆∆≈»
˙eÏÈˆ‡‰ העולמות ארבעת מבין ביותר הנעלה הרוחני העולם שהוא »¬ƒ
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ז jl ozep jiwl` 'd xy` ux`d l` `eaz ik dide

הארץ  ּביאת ׁשענין ּברּוחנּיּות, ּביּכּורים ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָמצות

לא  ׁשעדין ּכזה ּבזמן אף ּובמילא ּבּה. ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹּתלּוי

זה  ענין יׁשנֹו ּבפֹועל, זֹו ּבמצוה ְְְְְְְִִִֶֶַַָָהתחּייבּו

ְִָּברּוחנּיּות.

Ô·eÈÂּבּמדרׁש ּדאיתא מה עלּֿפי צפה 10זה , ¿»ְְִִִֶַַַָָָָ

הּקֹודׁש ּברּוח עליוֿהּׁשלֹום רּבינּו ְֵֶֶַַַַָָָֹמׁשה

והּביּכּורים  ליחרב עתיד הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָוראה

ׁשּיהיּו ליׂשראל והתקין עמד לּפסק, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָעתידין

ּדענין  והינּו, כּו'. יֹום ּבכל ּפעמים ג' ְְְְְְְְִִִִַַַָָמתּפּללין

עבֹודת  ענין הּוא רּוחנית ּבעבֹודה ְֲֲִִִִַַַַָָהּביּכּורים

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדבכללּות ּתפּלֹות 11הּתפּלה. ְְְְְִִִֵַַַָָָ

יֹותר, ּבפרטּיּות א ּתּקנּום, קרּבנֹות ְְְְִִִִֵַָָָּבמקֹום

ּכנגד  הּוא הּתפּלֹות ענין הּנה ּגּופא, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבקרּבנֹות

מה  עלּֿפי הּוא, הענין ּוביאּור הּביּכּורים. ְְִִִִִֵַַַַָָענין

ּב'אֹור  צדק' ה'צמח אדמּו"ר כ"ק ְְְֵֶֶֶֶַַַָׁשּמבאר

ּדברים,12הּתֹורה' ב' יׁש הּביּכּורים ּדבמצות , ְְְִִִִִֵַַַָָ

ּפרׁשת  ּוקריאת הּבּכּורים, והבאת ְְֲִִִַַַַַַַָָָָהפרׁשת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו גֹו'.13ּביּכּורים ואמרּת וענית ְְְְִִִֶַָָָָָ

הבאת  ּדענין הּוא, אּלּו ענינים ב' ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּדההפרׁש

ּכי  למעלה, מּלמּטה ההעלאה ּתֹוכנֹו ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָהּביּכּורים

ּומעלה  הּפירֹות מּכל הּביּכּורים ּכל את ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָמפריׁש

וענין  גֹו'. ה' יבחר אׁשר הּמקֹום אל ְְְֲִִֶֶַַַָָאֹותם

מלמעלה  ההמׁשכה הּוא כּו' הּפרׁשה ְְְְִִַַַַַָָָָָָקריאת

ּבקֹול  לפרסם הּוא קריאה ׁשל ענינּה ּכי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָלמּטה,

ארּמי  וכּו', יׂשראל ּבני עם ה' חסדי ּגֹודל את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָרם

גו' אבי והּקריאה 13אֹובד ּבפרט, עּמֹו וחסדיו , ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו רם ּבקֹול להיֹות הּגדּתי 14צריכה ְְְְְִִִִֶַָָָ

מּדּוע  מּובן ּובזה גֹו'. אלקי להוי' ֱֲֶֶַַַַָָָָֹהּיֹום

ּבענין  ּגם ּכי ּתּקנּום, קרּבנֹות ּבמקֹום ְְְְְְִִִִִַַַָָהּתפּלֹות
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דלקמן.)10 באוה"ת הובא א. פרשתנו ובכ"מ.)11תנחומא ס"ד. סצ"ח או"ח אדה"ז שו"ע תתרלט.)12ראה ע' פרשתנו

ה.)13 שם, ג.)14פרשתנו שם, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯ekÈa ˙ÂˆÓ ,ÈÁe¯ ÔÈÚ ‰Êa LiL ,¯ÓBÏ Á¯Î‰·e¿∆¿≈««∆≈»∆ƒ¿»»ƒƒ¿«ƒƒ

da ÈeÏz ı¯‡‰ ˙‡Èa ÔÈÚL ,˙eiÁe¯a ביכורים במצוות ¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ«»»∆»»
הרוחנית  Ï‡במשמעותה ÔÈ„ÚL ‰Êk ÔÓÊa Û‡ ‡ÏÈÓ·e .¿≈»«ƒ¿«»∆∆¬«ƒ…

,ÏÚBÙa BÊ ‰ÂˆÓa e·ÈiÁ˙‰ לא אכן בפועל שהקיום לעיל וכמבואר ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿«
ממש  מיד להיות יכול ¿∆BLÈהיה

˙eiÁe¯a ‰Ê ÔÈÚ שהולך כפי ƒ¿»∆¿»ƒ
ומבאר.

‰Ê Ô·eÈÂ מצות של הרוחני התוכן ¿»∆
חלה  È‡c˙‡הפרשת ‰Ó ÈtŒÏÚ«ƒ«¿ƒ»

L¯„na10‰LÓמובא  ‰Ùˆ , «ƒ¿»»»…∆
Áe¯a ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ eÈa«̄≈»»«»¿«
Lc˜n‰ ˙ÈaL ‰‡¯Â L„Bw‰«∆¿»»∆≈«ƒ¿»
ÌÈ¯ekÈa‰Â ·¯ÁÈÏ „È˙Ú»ƒƒ»≈¿«ƒƒ
ÔÈ˜˙‰Â „ÓÚ ,˜ÒtÏ ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒƒ»≈»«¿ƒ¿ƒ
'‚ ÔÈÏlt˙Ó eÈ‰iL Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

'eÎ ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt כדי ¿»ƒ¿»
התפילה  של הרוחני והעניין שהתוכן

ולעניין לתוכן תחליף הרוחני ישמש

הביכורים  מצות eÈ‰Â,של מדברי . ¿«¿
מובן  הללו »¿ÔÈÚc¿ƒהמדרש

˙ÈÁe¯ ‰„B·Úa ÌÈ¯ekÈa‰«ƒƒ«¬»»ƒ
.‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬««¿ƒ»

˙eÏÏÎ·c של הכללי התוכן לגבי ¿ƒ¿»
התפילה  ¯eÈ˙Baעבודת e¯Ó‡»¿«≈

Ï"Ê11˙Ba¯˜ ÌB˜Óa ˙BlÙz «¿ƒƒ¿»¿»
,Ìewz בתורת בהרחבה וכמבואר ƒ¿

עבודת  של הרוחני שהעניין החסידות

האדם  התקרבות הוא הקרבנות

התפילה, של עניינה גם וזה לאלוקות

(כמו  והתקשרות התחברות מלשון

חרס") כלי eiË¯Ùa˙"התופל C‡«ƒ¿»ƒ
,‡Ùeb ˙Ba¯˜a ,¯˙BÈ מבין ≈¿»¿»»

עצמם ÔÈÚהקרבנות ‰p‰ƒ≈ƒ¿«
‡e‰ ˙BlÙz‰ יותר k‚„במיוחד, «¿ƒ¿∆∆

ÌÈ¯ekÈa‰ ÔÈÚ,הקרבנות משאר ƒ¿««ƒƒ
להלן. שיבאר כפי

ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e המיוחד הקשר של ≈»ƒ¿»
התפילה  לעניין הביכורים מצוות בין

˜"Î ¯‡·nL ‰Ó ÈtŒÏÚ ,‡e‰«ƒ«∆¿»≈
¯B‡'a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡«¿«∆«∆∆¿

'‰¯Bz‰12,ÌÈ¯·c '· LÈ ÌÈ¯ekÈa‰ ˙ÂˆÓ·c הוא האחד , «»ƒ¿ƒ¿««ƒƒ≈¿»ƒ
ÌÈ¯eka‰ ˙‡·‰Â ˙L¯Ù‰,למקדש או הוא Âלמשכן ˜¯È‡˙השני «¿»««¬»««ƒƒ¿¿ƒ«

˙L¯t ה·e˙kL BÓk ÌÈ¯ekÈa13 הפרשה בהמשך ÈÚÂ˙בתורה »»«ƒƒ¿∆»¿»ƒ»

'B‚ z¯Ó‡Â ב"ארמי (המתחילים ועוד מצרים יציאת על לה' תודה דברי ¿»«¿»
להלן  שמפורט כפי פסח), של בהגדה הנדרשים הפסוקים – אבי" .אובד

el‡ ÌÈÈÚ '· ÔÈa L¯Ù‰‰c והבאת הפרשת עניין בין ההבדל ¿«∆¿≈≈ƒ¿»ƒ≈
הביכורים  קריאת לעניין שקיימות ‰e‡,הביכורים בחסידות המבואר פי על

להתקרב  האדם יכול בהן דרכים שתי

כאשר  "העלאה", – האחת לאלוקות.

להתעלות  ופועל מתעורר מצידו האדם

– והשנייה למעלה, מלמטה

כא  נוצרת "המשכה", ההתקרבות שר

של  והשפעה המשכה באמצעות

כלל, (בדרך למטה מלמעלה התעוררות

בדרך  שהיא תפילה בין ההבדל גם זה

מצד  הלב עבודת עיקרה כי העלאה

בדרך  שהוא תורה ללימוד האדם

מלמעלה), ניתנה התורה כי המשכה

‰·‡˙ולענייננו ÔÈÚc -¿ƒ¿«¬»«
‰‡ÏÚ‰‰ BÎBz ÌÈ¯ekÈa‰«ƒƒ¿««¬»»

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ כאמור שהיא ƒ¿«»¿«¿»
האדם  מצד לאלוקות Èkƒהתקרבות

ÌÈ¯ekÈa‰ Ïk ˙‡ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ∆»«ƒƒ
˙B¯Èt‰ ÏkÓ וגידל טרח אשר שלו ƒ»«≈

ÌB˜n‰ Ï‡ Ì˙B‡ ‰ÏÚÓe«¬∆»∆«»
'B‚ '‰ ¯Á·È ¯L‡ זה ועלֿידי ¬∆ƒ¿«

הפשוטים  הגשמיים בפירות פועל

העולה  מצווה של דבר להיות התעלות

ולמקדש  eלמשכן זאת . »¿ÔÈÚƒלעומת
‡e‰ ,'eÎ ‰L¯t‰ ˙‡È¯¿̃ƒ««»»»
מצד  לאלוקות ההתקרבות

‰ÎLÓ‰‰ ההשפעה של ««¿»»
dÈÚ Èk ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»ƒƒ¿»»
ÏB˜a ÌÒ¯ÙÏ ‡e‰ ‰‡È¯˜ ÏL∆¿ƒ»¿«¿≈¿
Èa ÌÚ '‰ È„ÒÁ Ï„Bb ˙‡ Ì»̄∆∆«¿≈ƒ¿≈
È·‡ „·B‡ Èn¯‡ ,'eÎÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¬«ƒ≈»ƒ

'Â‚13,'ה חסדי את מפרט והכתוב

מצרים  ביציאת ככלל, ישראל בני עם

BnÚ '‰ Ï˘ ÂÈ„ÒÁÂ מביא עם «¬»»ƒ
השדות Ë¯Ùaהביכורים  בתנובת ƒ¿»

מראשית  הבאתי "הנה (ככתוב, שלו

ה'"), לי נתתי אשר האדמה פרי

ÏB˜a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰‡È¯w‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿
·e˙kL BÓk Ì¯14'B‚ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï ÌBi‰ Èz„b‰ שבאמירת הרי »¿∆»ƒ«¿ƒ««¬»»¡…∆

למטה  מלמעלה ונמשך בא השפע שעיקר מודגש .הביכורים
Ìb Èk ,Ìewz ˙Ba¯˜ ÌB˜Óa ˙BlÙz‰ ÚecÓ Ô·eÓ ‰Ê·e»∆»«««¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ«
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b"nyz'd ,lel` i"g ,`az t"y

היא  ּדהּתפּלה אּלּו. ענינים ב' יׁשנם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּתפּלה

הּׁשמימה  מּגיע וראׁשֹו ארצה מּוצב הינּו15סּולם , ְְְְִַַַַַָָָָָָֹ

למעלה  הּתפּלֹות עֹולֹות ׁשעלֿידֹו סּולם ְְְִִֶֶַַַָָָׁשהיא

הרי  ואחרּֿכ מּלמּטה, ההעלאה ענין ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָמעלה,

 ֿ ׁשעל ההמׁשכֹות יֹורדֹות הּתפּלה סּולם ְְְְִֵֶַַַַַָָָעלֿידי

ּכל  את למּלא לארצה, מהּׁשמימה הּתפּלה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָידי

הּמתּפּלל. האדם ְְִֵֵַַָָָָצרכי

‰Ê·e הּבּכּורים ּדהּנה ענין, עֹוד ּגם יּובן »∆ְְִִִִֵַַָָ

האדמה, ּפרי מראׁשית להיֹות ְְְֲִִִִִֵֵָָָצריכים

ּוכמֹו וכּו', והמׁשּוּבח הּמּובחר מהחלק ְְְְְְְֵֵֶַַַַָָּדהינּו

הרמּב"ם  חלב 16ׁשּכתב ּכל ּׁשּכתּוב מּמה ּדילפינן ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

מן 17להוי' להיֹות צרי להוי' ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל , ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָ

הּתפּלה  ּבענין ּגם הּוא וכן וכּו', והמׁשּוּבח ְְְְְְְִִֵַַַַַָָהּטֹוב

היא  עצמּה ּדהּתפּלה ׁשּבּה. הּנ"ל הענינים ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּובב'

מּזה  ּכּמּובן האדם, ׁשּבנפׁש נעלה הכי ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמחלק

לפני  ויֹודע מתּבֹונן האדם הרי הּתפּלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּבעת

עֹומד  הּוא ּתהיה 18מי ׁשּתפּלתֹו מביא ׁשּזה , ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָ

היא  ועלּֿדר ֿזה ׁשּבכֹוחֹותיו. ּומׁשּוּבח ְְְְִֶֶֶֶַַָָָּבּמּובחר

ּבתכלית  ׁשהיא למּטה, מּלמעלה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָההמׁשכה

הּמלאה  מּידֹו נֹותן הּקּב"ה ּכי ְְִִֵֵֵַַַָָָָהּׁשלימּות,

והרחבה  הּקדֹוׁשה עלֿידי 19הּפתּוחה ונמׁש , ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָ

אחר  ּבמקֹום (וכּמבֹואר הוי' ענינים 20ׁשם ׁשד' ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

הם  והרחבה) הּקדֹוׁשה הּפתּוחה (הּמלאה ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָאּלּו

הוי'), ּדׁשם אֹותּיֹות ד' ׁשּבׁשם ּכנגד הּיּו"ד מן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

מעֹולם  נמׁשכת ׁשהיא אחרֹונה, לה' עד ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהוי'

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות לג' ְְְֲֲִִִִָָָָָהאצילּות
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היא  שההשפעה זה עניין ביטוי לידי באים אותיותיו שבארבע הוי' בשם

ביותר, למטה ועד ביותר ‰ÈÂ'מלמעלה ÌLaL „"ei‰ ÔÓ האות ƒ«∆¿≈¬»»
השפע  מקור של הנעלות לדרגות הרומזת ‡B¯Á‰,הראשונה '‰Ï „Ú«««¬»

כיוון  למטה עד השפע להמשכת ÌÏBÚÓהרומזת ˙ÎLÓ ‡È‰L∆ƒƒ¿∆∆≈»
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עׂשיתיו  אף יצרּתיו הענינים 21ּבראתיו וג' , ְְְְְֲִִִִִִַַָָָ

ּדּבּור  למחׁשבה ועד ּומעׂשה, ּדּבּור ְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָּדמחׁשבה

העֹובד. האדם ׁשל ּכפׁשּוטם ְֲִֵֶֶַָָָָָּומעׂשה

e‰ÊÂאלקי ה' אׁשר הארץ אל תבֹוא ּכי  והיה ¿∆ְֱֲִֶֶֶֶָָָָָֹ

ּבּה, ויׁשבּת וירׁשּתּה נחלה ל ְְְְֲִִֵַַָָָָָנֹותן

הּפסּוק  על הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת ,22וידּועה ִֵַַַַַַָָ

ב' ּבּה יׁש ארץ הּנה הארץ, אל תבֹוא ּכי ְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּוהיה

מרּוצה  לׁשֹון ׁשרצתה 23ּפירּוׁשים, ּומּלׁשֹון ְְִִֵֶָָָָָ

קֹונּה רצֹון העלאה 24לעׂשֹות ּבחינת ׁשּזהּו , ְְֲֲִֶֶַַַָָָ

ׁשל  ּבאֹופן אחרּֿכ נמׁש וזה למעלה. ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָמּלמּטה

אֹורֹות  ׁשּנמׁש ועד ּבּה, ויׁשבּת ְְְְְְִִֶַַַָָָָהתיּׁשבּות,

ׁשּבפׁשטּות  ּבּטנא, וׂשמּת ׁשּממׁשי ּוכמֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָּבכלים,

הּידּוע  עלּֿפי ּובפרט הּכלים, ֿ 25הם ראׁשי ׁשּטנא ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבחינת  ׁשהּוא אֹותּיֹות, נקּודֹות טעמים ְְְִִִֵֶַָּתבֹות

למּטה. מּלמעלה ְְְְִַַַָָָָהמׁשכה

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ,ּגדֹולה הכי הּברכה את יביא ׁשּזה ƒƒ»ְְֲִִֶֶֶַָָָָ

אל  תבֹוא ּכי ענין יקּוים ְְֲִִֶֶַַָָּכאׁשר

יבֹוא  צדקנּו מׁשיח ּבביאת ּכפׁשּוטֹו, ְְְְִִִִֵֶַַָָָהארץ

ּובעגלא  לארצנּו קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָויגאלנּו

ׁשּכנגד  הּתפּלה מצות עלֿידי ּובפרט ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּדידן,

אמרּו הּביּכּורים מצות על אׁשר עׂשה 26ּביּכּורים, ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָ

ּכפרּוׁש ּובאֹופן לארץ, ּתּכנס ׁשּבׁשבילּה זֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמצוה

וכלׁשֹון 27הּספרי  מּיד, תבֹוא ּכי והיה , ְְְְִִִִִַַָָָ

לעׂשֹות 28הרמּב"ם  יׂשראל ׁשּסֹוף ּתֹורה הבטיחה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

ּומּי כּו' עלּֿפי ּתׁשּובה מּמׁש, מּיד נגאלין, הן ד ְְִִִִִֵַַַַָָָ

ּוׁשלימּות 29הלכה  הּתֹורה ׁשלימּות יהיה ואז , ְְְְֲִֵֵֶַָָָָ

ּביּכּורים  הבאת וּתהיה הארץ, ּוׁשלימּות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָהעם

ּכֹוננּו אד' מקּדׁש הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵַַָָּבבית

מּמׁש.30ידי ּבימינּו ּבמהרה , ְְִֵֵֶַָָָָ
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ט jl ozep jiwl` 'd xy` ux`d l` `eaz ik dide

עׂשיתיו  אף יצרּתיו הענינים 21ּבראתיו וג' , ְְְְְֲִִִִִִַַָָָ

ּדּבּור  למחׁשבה ועד ּומעׂשה, ּדּבּור ְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָּדמחׁשבה

העֹובד. האדם ׁשל ּכפׁשּוטם ְֲִֵֶֶַָָָָָּומעׂשה

e‰ÊÂאלקי ה' אׁשר הארץ אל תבֹוא ּכי  והיה ¿∆ְֱֲִֶֶֶֶָָָָָֹ

ּבּה, ויׁשבּת וירׁשּתּה נחלה ל ְְְְֲִִֵַַָָָָָנֹותן

הּפסּוק  על הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת ,22וידּועה ִֵַַַַַַָָ

ב' ּבּה יׁש ארץ הּנה הארץ, אל תבֹוא ּכי ְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּוהיה

מרּוצה  לׁשֹון ׁשרצתה 23ּפירּוׁשים, ּומּלׁשֹון ְְִִֵֶָָָָָ

קֹונּה רצֹון העלאה 24לעׂשֹות ּבחינת ׁשּזהּו , ְְֲֲִֶֶַַַָָָ

ׁשל  ּבאֹופן אחרּֿכ נמׁש וזה למעלה. ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָמּלמּטה

אֹורֹות  ׁשּנמׁש ועד ּבּה, ויׁשבּת ְְְְְְִִֶַַַָָָָהתיּׁשבּות,

ׁשּבפׁשטּות  ּבּטנא, וׂשמּת ׁשּממׁשי ּוכמֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָּבכלים,

הּידּוע  עלּֿפי ּובפרט הּכלים, ֿ 25הם ראׁשי ׁשּטנא ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבחינת  ׁשהּוא אֹותּיֹות, נקּודֹות טעמים ְְְִִִֵֶַָּתבֹות

למּטה. מּלמעלה ְְְְִַַַָָָָהמׁשכה

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ,ּגדֹולה הכי הּברכה את יביא ׁשּזה ƒƒ»ְְֲִִֶֶֶַָָָָ

אל  תבֹוא ּכי ענין יקּוים ְְֲִִֶֶַַָָּכאׁשר

יבֹוא  צדקנּו מׁשיח ּבביאת ּכפׁשּוטֹו, ְְְְִִִִֵֶַַָָָהארץ

ּובעגלא  לארצנּו קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָויגאלנּו

ׁשּכנגד  הּתפּלה מצות עלֿידי ּובפרט ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּדידן,

אמרּו הּביּכּורים מצות על אׁשר עׂשה 26ּביּכּורים, ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָ

ּכפרּוׁש ּובאֹופן לארץ, ּתּכנס ׁשּבׁשבילּה זֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמצוה

וכלׁשֹון 27הּספרי  מּיד, תבֹוא ּכי והיה , ְְְְִִִִִַַָָָ

לעׂשֹות 28הרמּב"ם  יׂשראל ׁשּסֹוף ּתֹורה הבטיחה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

ּומּי כּו' עלּֿפי ּתׁשּובה מּמׁש, מּיד נגאלין, הן ד ְְִִִִִֵַַַַָָָ

ּוׁשלימּות 29הלכה  הּתֹורה ׁשלימּות יהיה ואז , ְְְְֲִֵֵֶַָָָָ

ּביּכּורים  הבאת וּתהיה הארץ, ּוׁשלימּות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָהעם

ּכֹוננּו אד' מקּדׁש הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵַַָָּבבית

מּמׁש.30ידי ּבימינּו ּבמהרה , ְְִֵֵֶַָָָָ
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מרכבה  במעשה האמור בפסוק (כמו

הוא  ש"רצוא" ושוב" רצוא "והחיות

למעלה) להתעלות ורצון תשוקה

‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ˙ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ««¬»»ƒ¿«»
‰ÊÂ .‰ÏÚÓÏ של והתשוקה הרצון ¿«¿»¿∆

של  קירוב יוצר (הרוחנית) ה'ארץ'

העליונות  הדרגות עם התחתונה ה'ארץ'

מכך  וכתוצאה «¿CLÓƒבאלוקות
CkŒ¯Á‡ מלמעלה המשכה בדרך ««»

‰˙e·MÈ˙,למטה  ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«¿
(בשונה  בפנימיות קליטה שמשמעו

של  מצבים שהם ו'רצון' מ'מרוצה'

היפך  מנוחה, וחוסר תשוקה

והמנוחה) da,ההתיישבות z·LÈÂ¿»«¿»»
,ÌÈÏÎa ˙B¯B‡ CLÓpL „ÚÂ¿«∆ƒ¿»¿≈ƒ
ומשפיעות  מאירות העליונות הספירות

האורות  של התלבשות באמצעות

אותם  שקולטים ב'כלים' העליונים

מעידה  בכלים האורות של להמשכה עד השפע ירידת ולכן פנימית בקליטה

'התיישבות' CÈLÓnLעל BÓÎe הביכורים מצוות קיום אופן לגבי בפסוק ¿∆«¿ƒ
,‡ha zÓNÂכלי בתוך הפירות את ‰ÌÈÏk,לשים Ì‰ ˙eËLÙaL ¿«¿»«∆∆∆¿«¿≈«≈ƒ

'כלים' בתוך העליונים האורות המשכת ‰Úe„iהיינו ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e25 ƒ¿»«ƒ«»«
,˙Bi˙B‡ ˙B„e˜ ÌÈÓÚË ˙B·zŒÈL‡¯ ‡hL בה הדרך שהיא ∆∆∆»≈≈¿»ƒ¿ƒ

ירדה  התורה וכך התורה אותיות התגלו

באותיות  והתלבשה למעלה מלמטה

האנושי  בשכל מובנות ∆e‰L‡ומילים
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿»»ƒ¿«¿»

.‰hÓÏ¿«»
‰fL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ עניין כללות ƒƒ»∆∆

‰ÈÎהביכורים  ‰Î¯a‰ ˙‡ ‡È·È»ƒ∆«¿»»¬ƒ
,‰ÏB„b השלימה הגאולה שהיא ¿»

‡B·˙ Èk ÔÈÚ ÌÈe˜È ¯L‡k«¬∆¿»ƒ¿«ƒ»
,BËeLÙk ı¯‡‰ Ï‡ בכניסת ∆»»∆ƒ¿

ישראל  לארץ ישראל בני כל וביאת

‡B·È e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈»
˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ

,Ô„Èc ‡Ï‚Ú·e eˆ¯‡Ï במהירות ¿«¿≈«¬»»ƒ«
שלנו) המושגים (לפי «¿Ë¯Ù·eƒשלנו

„‚kL ‰lÙz‰ ˙ÂˆÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿««¿ƒ»∆¿∆∆
˙ÂˆÓ ÏÚ ¯L‡ ,ÌÈ¯ekÈaƒƒ¬∆«ƒ¿«

e¯Ó‡ ÌÈ¯ekÈa‰26 ז"ל חכמינו «ƒƒ»¿
dÏÈ·LaL BÊ ‰ÂˆÓ ‰NÚ¬≈ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»
Le¯Ùk ÔÙB‡·e ,ı¯‡Ï Òkzƒ»≈»»∆¿∆¿≈

È¯Ùq‰27, המאמר בתחילת שהובא «ƒ¿ƒ
,„iÓ ‡B·˙ Èk ‰È‰Â גם וכך ¿»»ƒ»ƒ«

מיד  תבוא ¿ÔBLÏÎÂ¿ƒהגאולה
Ì"aÓ¯‰28‰¯Bz ‰ÁÈË·‰ »«¿«ƒ¿ƒ»»

‰·eLz ˙BNÚÏ Ï‡¯NÈ ÛBqL∆ƒ¿»≈«¬¿»
„iÓ ,ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „iÓe 'eÎƒ«≈ƒ¿»ƒƒ«

‰ÎÏ‰ ÈtŒÏÚ ,LnÓ29, בהתאם «»«ƒ¬»»
ההלכה  פי על "מיד" של להגדרה

עשרים  היותר לכל או עשרה (שמונה

דקות) הגאולה Ê‡Âוארבע כשתבוא ¿»
‰Bz¯‰בפועל  ˙eÓÈÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿≈«»

˙eÓÈÏLe ÌÚ‰ ˙eÓÈÏLe¿≈»»¿≈
ÌÈ¯ekÈa ˙‡·‰ ‰È‰zÂ ,ı¯‡‰»»∆¿ƒ¿∆¬»«ƒƒ

,ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙È·a עליו ¿≈«ƒ¿»«¿ƒƒ
EÈ„Èנאמר  eBk '„‡ Lc˜Ó30, ƒ¿»¬»∆

יבנה  השלישי המקדש שבית כלומר
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מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א 

)תרגום חופשי מאידית( 

 ב"ה.  ערב שבת קודש פ' כי תבוא אל הארץ,

 ערב ח"י אלול, ה'תשמ"ג

ברוקלין, נ.י. 

  אל כל בני ובנות ישראל

 בכל מקום שהם

ה' עליהם יחיו 

שלום וברכה!

שנים-עשר הימים האחרונים של השנה, מח"י אלול ועד ראש השנה, מיועדים, כידוע, באופן 

מוגברת  ולהכנה  לחודש,  יום  החולפת,  השנה  חדשי  שנים-עשר  כל  על  הנפש  חשבון  לעריכת  מיוחד 

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, 

משמעות הדבר, בראש ובראשונה, התבוננות מעמיקה יותר בתוכנו ומשמעותו של ראש-השנה, 

ובלקחים והוראות שיש להסיק מכך. 

- כאשר הנקודה הראשונה והכללית שבדבר היא, שראש-השנה הוא יום ההכתרה של בורא-

מצוות,  עול  קבלת   – מכן  לאחר  ומיד  מלכותו,  עול  קבלת  עם  יחד  עליכם"(,  )"שתמליכוני  העולם 

מצוותיו של מלך ישראל מלך העולם )"קבלו גזירותי"(. 

* * *

בתוספת להוראות הכלליות של ראש השנה, ועד למעשה בפועל, שהרי המעשה הוא העיקר, 

ראש-השנה,  חל  שבהם  שבשבוע  הימים  בקביעות  הקשורות  מיוחדות  הוראות  שנה  מדי  מתווספות 

פרשת השבוע, וכיוצא בזה. 

ערב שבת קודש: שהוכפל בו כי טוב )חזקוני עה"פ בראשית א, לא. וראה רמב"ן שם(. ובפעם הב' – "טוב 
מאד". וראה שיחת ש"פ עקב שנה זו. 

ורבנו  נח"ת(  )בשנת  הבעש"ט  הגדולים:  המאורות  שני  את  הולדת  יום  אלול:  ח"י   .  . קודש  שבת 
ובהנסמן  ואילך,   178 ע'  חכ"ד  לקו"ש  וראה  ואילך.   141 ע'  תש"ג  השיחות  ספר   – קה"ת(  )בשנת  הזקן 

שם. ולהעיר, אשר רשב"י )ות"ח בכלל( איקרי שבת )זח"ג קמד, ב. שם כט, א. וראה שבת קיט, א(. 
כי תבוא . . ח"י אלול: להעיר מתורת הבעש"ט בפסוקי ריש פרשת תבוא שנאמרו בש"פ תבוא ח"י אלול 
יום" ח"י אלול. כתר שם טוב )הוצאת קה"ת( הוספות ס"ג(. ביאור תורה  )"היום  זו( תרנ"ב  )כהקביעות דשנה 

הראשונה – ראה גם לקו"ש הנ"ל ס"ה ואילך.  
ערב ח"י אלול: זמן ההכנה לח"י אלול. ע"ד מרז"ל מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת )ע"ז ג, א(. 

שנים-עשר הימים האחרונים של השנה . . יום לחודש: ספר השיחות תש"ג ע' 177. שם ע' 179. 
אלול . . חשבון-הנפש: סה"מ אידיש ע' 75. שם ע' 129. וראה לקוטי מהרי"ל הל' ימים הנוראים. ל"ת 
להאריז"ל עה"פ )תצא כא, יג( ובכתה גו' ירח ימים )וראה גם אוה"ת נ"ך כרך ב ס"ע א'נ ובשוה"ג שם(. טור או"ח 

ר"ס תקפא.  
הנקודה הראשונה והכללית . . ראש-השנה . . הכתרה: כדמוכח מהבקשה בכל תפלות ר"ה )משא"כ 
זכרונות ושופרות( מלוך על העולם, והחתימה )וכן בקידוש( מלך על כל הארץ. ובפרש"י )במחזור וויטרי( דאומרים 
המלך הקדוש )ולהעיר שזהו גם בערבית הראשונה( לפי שאמר הקב"ה תמליכוני עליכם בר"ה כדכתיב )אמור כג, 

כב( אני ה' אלקיכם וסמיך לי' )שם, כד( בחודש השביעי.  
שתמליכוני עליכם: ר"ה טז, א. לד, ב. 

קבלת עול מלכותו – ואח"כ . . קבלו גזירותי: מכילתא )ויל"ש( עה"פ יתרו כ, ג. פרש"י עה"פ אחרי יח, ב. 
ד"ה יו"ט של ר"ה תרס"ו בתחלתו. תש"ג פ"ב. 

המעשה הוא העיקר: אבות פ"א מי"ז. 



י

ימים  שבת(,  )ערב  בשבוע  ששי  וביום  בשבוע  חמישי  ביום   – ראש-השנה  ימי  חלים  השנה 

המוליכים מיד ישר אל יום שבת-קודש. 

דבר זה מדגיש כי ההכתרה וקבלת עול מצוות, שבני ישראל "עושים" ומכריזים עליהם בקול 

רם ובתקיעת שופר וכו', והם מקבלים עליהם לקיים וליישם אותן בפועל בכל יום ובכל הימים של 

כל הענינים לפרטיהם של ההתנהגות היום-יומית,  השנה החדשה, צריכות להיות באופן שיקיף את 

ולהפוך אותם כולם, כולל גם עניני הרשות, לקדושה ומצוה. 

במלים פשוטות: כל הפעילויות )מעשה, דיבור, מחשבה( של חיי היום-יום, כולל גם אכילה, 

ללא- יהודים  בין  הבדל  בהם  אין  כאילו  ראשון  במבט  הנראים  דברים  באלה,  וכיוצא  שינה,  שתי', 

יהודים, גם ענינים אלה צריכים אצל יהודים להתעלות לקדושה ומצוה, כשם שבשבת-קודש הופכים 

ומתעלים דברים אלה לדרגה של מצוה, מצות עונג שבת וקדושת שבת.  

- התעלות עניני הרשות והפיכתם לעניני קדושה נעשית ע"י זה שהם "נעשים לשם שמים", 

כדי לקיים את "אני נבראתי לשמש את קוני", יתר על כן ולמעלה מזה – ע"י אשר מקיים "בכל דרכיך 

דעהו", להפיץ אלקות בעולם ולעשות את העולם הגשמי, ואפילו – החומרי, למהות מתאימה )מזוככת 

ומקודשת( להיות "דירה לו יתברך". 

 * * *

)כיוונים(:  קווים  בשני  בורא העולם מתבטאת  רצון  לפי  יתר: התנהגותו של האדם  בפירוט 

"קום ועשה" )דברים שמותר וצריך לעשותם( ו"שב ואל תעשה" )דברים שאסור לעשותם(. 

ולרוות את  רעבונו של האדם  להשביע את  כדי  הן  החול  בימי  ושתי'  אכילה  לדוגמא: סתם 

צמאונו, ואילו בשבת הן נעשות "כדי לשמש את קוני" עם ובאמצעות קיום מצות עונג שבת.  

- עיסוקו של האדם לפרנסתו בימי החול )חרישה וזריעה, מסחר, וכיוצא באלה( מספק לו את 

זה בשבת קודש, המתבטאת באופן השלילי של "אל  ואילו שייכותו לעיסוק  בני ביתו,  וצרכי  צרכיו 

הכתרה . . ובתקיעת שופר: להעיר אשר תק"ש, שהיא "מצות היום" )ר"ה כו, ב(, "הענין הראשון" שבזה 
שאז "אנו ממליכין עלינו את הבורא" – רס"ג, הובא באבודרהם בטעמי התקיעות. וראה סידור האריז"ל, פע"ח 

וכו' בענין ר"ה. 
במלים פשוטות: בהבא להלן ראה גם מכתב ו' תשרי תשל"ט )לקו"ש חי"ט ע' 594(. 

רפ"ה. שם  דעות  הל'  רמב"ם  ראה  ומצוה:  לקדושה  . להתעלות   . באלה  וכיוצא  אכילה, שתי', שינה 
השיחות  ספר  פ"ג.  מ"א  ומעין  קונטרס  פ"א.  מ"ג  מעיקרים  ולהעיר  אלול.  כ"ז  יום"  "היום  וראה  ספ"ג. 

תו"ש ע' 243. 
במבט ראשון . . ללא יהודים: להעיר מתניא פמ"ט )ע, רע"א(: הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי 

אומות העולם. 
וראה רמב"ם הל' שבת פ"ל ה"א. שו"ע  עונג".  יג( "וקראת לשבת  נח,  )ישעי'  עונג שבת: כמ"ש  מצות 

אדה"ז ריש הלכות שבת. וש"נ. לקו"ת צו יא, ד. המשך וככה תרל"ז פ"ה ואילך. ועוד. 
לשם שמים . . בכל דרכיך דעהו: אבות פ"ב מי"ב. משלי ג, ו )ברכות סג, א(. רמב"ם הל' דעות ספ"ג. 
טושו"ע או"ח סרל"א )בהיפך הסדר שברמב"ם( ומסיים "ומי שנוהג כן עובד את בוראו תמיד". – וצע"ק שבשו"ע 
אדה"ז או"ח סקנ"ו השמיט כל מעשיך יהיו לשם שמים )אבל מציין בפנים לעיין: באדר"נ פי"ז ובח"פ להרמב"ם 
פ"ה, שבשניהם מקושר הנ"ל עם "בכל דרכיך דעהו" – שהובא בשו"ע אדה"ז שם(. – וראה או"ת להה"מ סי' רנ"ב 

ד"ה עוד נראה. 
אני נבראתי לשמש את קוני: משנה וגמרא סוף מסכת קידושין. 

יתר על כן ולמעלה מזה – ע"י אשר מקיים בכל דרכיך דעהו: לקו"ש ח"ג ע' 907. ובכ"מ. – ואף שבכלל 
בכל דרכיך כולל גם מעשיך לש"ש )ראה רמב"ם ושו"ע שם(. 

התנהגותו . . מתבטאת בשני קוים . . קום ועשה . . ושב ואל תעשה: להעיר גם מתניא רפ"כ: שני דברות 
הראשונים אנכי ולא יהי' לך הם כללות כל התורה כולה. כי דבור אנכי כולל כל רמ"ח מצוות-עשה ולא יהי' לך 
כולל כל שס"ה מצוות ל"ת. ולכן שמענו אנכי ולא יהי' לבד מפי הגבורה כמארז"ל מפני שהם כללות התורה כולה.  

קום ועשה . . שב ואל תעשה: להעיר גם מעירובין ק, א. 
חרישה וזריעה: שבת עג, א. 

אגרות קודש



יי
כל  לא-תעשה: "לא תעשה  ובאמצעות מצות  קוני" עם  וכו'(, באה "לשמש את  )אי חרישה  תעשה" 

מלאכה". הדבר בולט ומודגש יותר בכך שלא רק ל"ט המלאכות ותולדותיהן אסורות באופן מוחלט, 

אלא גם עניני "חול" במעשה ואפילו בדיבור, אסורים אף הם בשבת-קודש.  

לפיכך, מאחר שלפי הקביעות של השנה "מוליך" ראש-השנה ישר אל השבת-קודש, מודגש 

בכך עוד יותר כי ההכתרה וקבלת עול מצוות שיהודים מקבלים עליהם בימי ראש-השנה, ואשר הן 

קובעות כיצד צריכה להיות ההנהגה בכל השנה – כוללות הן את הכל, כל הענינים, גם עניני רשות, 

בקווים של "עשה" או של "לא תעשה", בהחלטה איתנה להעלותם כולם למצוה ולקדושה. 

וההתבוננות בזכות הגדולה של "לשמש את קוני", ובמיוחד באופן האמור, מביאה לרגש עמוק 

של שמחה ותענוג פנימי, בדוגמת "עונג שבת". 

 * * *

לעיקר – המעשה  ועד  וההחלטות הבאות בעקבותיהן,  רצון, שההתבוננויות האמורות,  ויהי 

בפועל, יבוצעו בכל הימים ובכל יום של השנה הבאה, כדבעי ובשלימות, ובמיוחד כיון שהשנה היא 

שלימה גם מבחינה זו שיש בה "חודש העיבור".  

וכיון שהשבת – "מיני' מתברכין כולי יומי" )- ממנו מתברכים כל הימים(, היא מקור הברכות 

לכל ימי השבוע – יוסיף הדבר בברכות וכחות אלקיים לקיים בפועל את כל האמור במלוא המדה.  

ה"אברים",  שאר  בכל  המלאה  במדה  תורגש  השנה(  של  )ה"ראש"  השנה  ראש  שהשפעת   -

הימים והשבועות והחדשים, של השנה, כשם שהראש מכיל בקרבו את כל החושים החשובים ביותר, 

ואת העצבים, "המשגיחים" ומנהיגים את כל חלקי הגוף שיתנהגו כפי הצורך, 

- עד להנהגה של "לשמש את קוני" בשלימות המלאה, שאז גם מתקיים רצון קונו, דרישתו 

שנהי'  ומקווה  אומר  )הקב"ה  כולכם"  עליון  ובני  אתם  אלקים  אמרתי  "אני  הקב"ה:  של  ואיחולו 

כמלאכים(.  

וכל ההחלטות הטובות יוסיפו עוד יותר בברכותיו של הקב"ה בכלל וברכת ראש-השנה בפרט: 

שיקבל השם בחסד וברחמים, את ההכתרה, התפילות ותקיעות השופר של כל ישראל, ויתן לכל אחד 

ואחת כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד,  

ובמיוחד הברכה שאלי' "קוינו כל היום" )כל יום וכל היום כולו( – הגאולה האמיתית והשלימה 

על-ידי משיח צדקנו. 

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה ולהצלחה   

מנחם שניאורסאהן

מסחר . . עניני "חול" במעשה: ראה רמב"ן עה"ת )יתרו כ, ט. אמור כג, ז(. ובשו"ת חת"ס )חו"מ סי' 
קצ"ה( וצפע"נ לרמב"ם הל' שבת רפ"א רפכ"א, מנחמי' )יג, טו-כב( שהוא מ"ע מה"ת ביום השביעי תשבות. 

לא תעשה כל מלאכה: יתרו כ, י. 
גם עניני "חול", במעשה ואפילו בדיבור, אסורים: שבת קיג, סע"א ואילך. טושו"ע )ושו"ע אדה"ז( או"ח 
סי' ש"ו, ש"ז. וראה תניא קונטרס אחרון בסופו. לקו"ש חי"א ע' 80 ואילך ובהנסמן שם. שיחות ש"פ תזו"מ וש"פ 

אמור תשמ"ב. וראה לקו"ש שם גם בנוגע למחשבה. 
כדבעי: ראה כתובות סז, רע"א. 

שהשנה היא שלימה . . חודש העיבור: ערכין לא, א-ב. אוה"ת לתהלים יט, ה )ס"ד(. וראה לקוטי לוי"צ 
לפסוקים כו' ע' קטו. וראה מכתב ו' תשרי תשל"ח )לקו"ש חי"ד ע' 478 ואילך(. 

מיני' מתברכין כולי יומי: זח"ב סג, ב. פח, א. 
ראש-השנה )"הראש" של השנה( וכו': ראה לקו"ת תבוא מא, ג. ר"ה נח, א-ב. עט"ר בתחלתו. 

אני אמרתי . . כולכם: תהלים פב, ו. 
אלקים . . מלאכים: פרש"י ותרגום עה"פ. ועוד. 

אגרות קודש
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מוגה  בלתי

מספיק ‡. ולכן, כבר, נדפסו מהם וכמה נשיאנו, רבינו של שיחות הרבה ישנן אלול ח"י אודות
והסגנון  הפרטים שאר ואילו לעניננו, שנוגע מה ורק השיחות, אחת של הדברים תוכן את עתה להביא

בפנים. לעיין אחד כל יכול כו', המדוייק

תש"ג  אלול ח"י נ"ע 1בשיחת (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, לו שאמר מה אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר ,
תפלת  קודם הבעש"ט) ללידת שנה מאתיים (במלאות תרנ"ח אלול בח"י מהטיול), שחזרו (לאחרי

:2ערבית 

הולדת  יום חגיגת אודות על ברקיע מכריזין ערבית, תפלת זמן שמתקרב כעת, אשר הדבר, "ברור
הקדושה". החגיגה לקראת עצמכם והכינו צדיקים התעוררו בהכרזת הבעש"ט, מורנו

הזהר  מאמר מביא הדברים בגינתא 3ובהמשך צדיקייא עם לאשתעשע אתי קוב"ה ליליא "בפלגות
דעדן",

. בג"ע הנשמות דחיי היות ש"עם כי ומבאר, חול, בו שאין קודש, וכולו טוב שכולו בעולם הוא .
טוב, כולו והוא ההוא, דעולם אצילות מדריגת הוא ההוא דעולם הג"ע מדריגת הנה ועולם עולם בכל

ומועדים", שבת דחול, יומא בין והבדל הפרש יש בזה גם הרי זה, בכל הנה

ח 4[וכידוע  יש בהם גם הנה מהזמן, למעלה הם העליונים שהעולמות חילוקי שאף לפי מדריגות ילוקי
שלמטה], בעולם הזמנים

יהי' - זה בלילה דעדן בגינתא הצדיקים עם הקב"ה ישתעשע אשר השעשועים כי "ובודאי ומסיק:
המועדים". כשמחת

אדנ"ע ·. כ"ק דברי אודות לספר אדמו"ר מו"ח כ"ק :5ומוסיף
הבעש"ט  מורנו ימי בתולדות להתבונן - הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ממשיך - ודעתי לבי משים "כשהנני
ית' שמו קדושת על נפש במסירת קשה בעבודה חייהם וארחות הזקן, אדמו"ר כ"ק ימי ובתולדות
הנה  - נצחום עליון אֿל ובחסדי למטה, ותורתם שיטתם מנגדי ועם למעלה הבעלֿדבר על במלחמתם
ממערכות  החוזרים צבאות שרי כחגיגת ברקיע לחוג צריכים הולדתם ימי חגיגת אשר הדבר ודאי
וההוד  השמחה הפלאת מעלת עוצם גודל כלל לשער ש"אין ומסיים, בידיהם", נצחון זרי עם המלחמה

הבעש"ט". בהיכל המאיר והזוהר הזיו וההדר

בזה: והענין

ותורת  שיטת היא - אלול בח"י הולדתו יום שגם - הזקן ואדמו"ר הבעש"ט של ותורתם שיטתם
אדמו"ר  ע"י שנתגלתה חב"ד חסידות ותורת הבעש"ט, ע"י שנתגלתה הכללית החסידות תורת החסידות:

כו'. והשגה הבנה של באופן למטה החסידות תורת את להמשיך שענינה הזקן,

מהפתגם  גם שמגיעים 6[ולהעיר הדרך את גילה הזקן ואדמו"ר הענין, כללות את גילה שהבעש"ט
לזה].

ידוע  מניעות 7והרי זה על היו החסידות, תורת התגלות שבענין כו' וההפלאה העילוי גודל שמצד
מלחמה  לנהל ואדה"ז הבעש"ט הוצרכו ולכן למטה, גם - מזה וכתוצאה למעלה, כו' וקטרוגים ועיכובים 

במלחמתם. שניצחו עד החסידות, התגלות על מס"נ מתוך
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רלא,3) ב. קעח, ע"ב. ריש קלו, א. צב, ב. פב, א. עב, ח"א

ועוד. ב.
וש"נ.4) ס"ח. ס"א (מהדו"ב) או"ח אדה"ז שו"ע ראה

(5.187 ע' שם
(6- מנחם (תורת בתחלתה תש"י אלול ח"י שיחת ראה

וש"נ. .(190 ע' ח"א התוועדויות
ח"ל 7) לקו"ש גם וראה (בהערה). פט"ז ח"א רבי בית ראה

.170 ע'

e"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

המלחמה  ממערכות החוזרים צבאות שרי כחגיגת ברקיע לחוג צריכים הולדתם ימי "חגיגת הנה ולכן,
בידיהם". נצחון זרי עם

עם המלחמה ממערכות החוזרים צבאות מ"שרי המשל בביאור לומר ש"זר"ixfויש - בידיהם" נצחון
החסידות, התגלות על במלחמה הנצחון שע"י והיינו, המקיף. שהו"ע הראש, שע"ג ועטרה כתר כמו הוא
מקיפים  אורות גם וניתוספו שנמשכו אלא החסידות, דתורת הפנימיים האורות שישנם בלבד זו לא הנה

ואדה"ז. הבעש"ט של מעלתם לגודל ביחס אפילו "מקיף" -

זו ‚. בשיחה :5וממשיך
כבוד  באותות מתכבדים ושריהם מחנותיו חיילות גם הנה הצבא, שר בחגיגת אשר שבעולם, "בנוהג
עבודתו  כפי הצבא שר בחיל איש וכל הצבא, שר במחנות משמרתו כהונת כפי מהם אחד כל ובמתנות,
קדישא  החבריא כל הנה בטח אשר זו, קדושה בחגיגה גם הוא וכן בעבודתו. הנאמנה מסירתו וכפי
לפי  אחד כל כולם, הנה מקושריהם, עם לדורותיהם ישראל נשיאי תלמידיו ותלמידי הבעש"ט מתלמידי 

עילוי". אחר בעילוי הקדושות נשמותיהם בעילוי רבות, במתנות יתכבדו ענינו,

בגופים: לנשמות בנוגע גם ומוסיף ממשיך ואח"כ העליון; בעולם שנמצאות לנשמות בנוגע זה וכל

השמחה, בעל של בתפלתו ולברכה לטובה נזכרים הגשמית, הלזו בארץ חומר בתי שוכני אנחנו, "גם
רבותינו  אבותינו כ"ק בתורת לשקוד בעקבותיהם, ההולכים מקושריו מקושרי על שמים רחמי המעורר

ישראל". ואהבת המדות ובתיקון שבלב בעבודה הבורא בעבודת הרחבה במסלה וללכת הק',

שנשמותיהם „. אלו אודות גם הוא שהמדובר - חומר" בתי "שוכני השיחה בלשון לדייק ויש
בגוף גם) אלא גשמי, בגוף רק (לא ביום ixnegמלובשות שנמשכים הענינים מגיעים אליהם גם ואעפ"כ, ,

זה.
עצמך: והגע

כו', מעלתם הפלאת ביותר שגדלה הזקן, ואדמו"ר הבעש"ט של הולדת יום חגיגת אודות מדובר
כאשר נצחון ובפרט זרי עם המלחמה ממערכות החוזרים צבאות שרי "כחגיגת הולדתם ימי חוגגים

זה  הרי הזקן ואדמו"ר לבעש"ט ביחס שאפילו ביותר  נעלית בחי' המשכת  שהו"ע  לעיל כאמור בידיהם",
מקיף. בבחי' רק

חומרי! בגוף מלובשות שנשמותיהם לאלו גם ומגיע נמשך זה הרי - העילוי גודל על הבט ומבלי

למטה  עד להגיע ביכלתה לכן ביותר, נעלה ממקום היא שההמשכה בגלל הנותנת: היא - ואדרבה
ביותר.

בתפלתו  ולברכה לטובה נזכרים הגשמית, הלזו בארץ חומר בתי "שוכני שגם השיחה, בהמשך שמבאר וכפי
ענינו  לפי זה הרי מלמעלה, שבאה התעוררות שזוהי וכיון וכו'", שמים רחמי המעורר השמחה, בעל של

של כו'.xxerndומצבו

שמים רחמי התעוררות ע"י שבאה המשכה שזוהי אע"פ להיות dlrnlnאמנם, שצריכה מובן מ"מ, ,
מצד לזה ההכנה dhndגם zcear.

הנ"ל ‰. בהתוועדות אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר כפי - אלול בח"י שישנו הנוסף לענין הקשר :8וזהו
לאחרי  התשובה ענין להיות צריך שבהם ימים י"ב במשך לר"ה המיוחדת ההכנה מתחילה אלול בח"י
יום  שהוא עצמו, אלול מח"י  החל לחודש, יום לחודש יום השנה, חדשי י"ב לכל בנוגע הנפש חשבון

שעבר. תשרי חודש על הנפש חשבון

בזה  :9והענין

ימי  שפ"ה או משנ"ד חלק הם שבו והימים השנה, חדשי מי"ב אחד שהוא לכך נוסף - תשרי חודש
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מוגה  בלתי

מספיק ‡. ולכן, כבר, נדפסו מהם וכמה נשיאנו, רבינו של שיחות הרבה ישנן אלול ח"י אודות
והסגנון  הפרטים שאר ואילו לעניננו, שנוגע מה ורק השיחות, אחת של הדברים תוכן את עתה להביא

בפנים. לעיין אחד כל יכול כו', המדוייק

תש"ג  אלול ח"י נ"ע 1בשיחת (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, לו שאמר מה אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר ,
תפלת  קודם הבעש"ט) ללידת שנה מאתיים (במלאות תרנ"ח אלול בח"י מהטיול), שחזרו (לאחרי

:2ערבית 

הולדת  יום חגיגת אודות על ברקיע מכריזין ערבית, תפלת זמן שמתקרב כעת, אשר הדבר, "ברור
הקדושה". החגיגה לקראת עצמכם והכינו צדיקים התעוררו בהכרזת הבעש"ט, מורנו

הזהר  מאמר מביא הדברים בגינתא 3ובהמשך צדיקייא עם לאשתעשע אתי קוב"ה ליליא "בפלגות
דעדן",

. בג"ע הנשמות דחיי היות ש"עם כי ומבאר, חול, בו שאין קודש, וכולו טוב שכולו בעולם הוא .
טוב, כולו והוא ההוא, דעולם אצילות מדריגת הוא ההוא דעולם הג"ע מדריגת הנה ועולם עולם בכל

ומועדים", שבת דחול, יומא בין והבדל הפרש יש בזה גם הרי זה, בכל הנה

ח 4[וכידוע  יש בהם גם הנה מהזמן, למעלה הם העליונים שהעולמות חילוקי שאף לפי מדריגות ילוקי
שלמטה], בעולם הזמנים

יהי' - זה בלילה דעדן בגינתא הצדיקים עם הקב"ה ישתעשע אשר השעשועים כי "ובודאי ומסיק:
המועדים". כשמחת

אדנ"ע ·. כ"ק דברי אודות לספר אדמו"ר מו"ח כ"ק :5ומוסיף
הבעש"ט  מורנו ימי בתולדות להתבונן - הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ממשיך - ודעתי לבי משים "כשהנני
ית' שמו קדושת על נפש במסירת קשה בעבודה חייהם וארחות הזקן, אדמו"ר כ"ק ימי ובתולדות
הנה  - נצחום עליון אֿל ובחסדי למטה, ותורתם שיטתם מנגדי ועם למעלה הבעלֿדבר על במלחמתם
ממערכות  החוזרים צבאות שרי כחגיגת ברקיע לחוג צריכים הולדתם ימי חגיגת אשר הדבר ודאי
וההוד  השמחה הפלאת מעלת עוצם גודל כלל לשער ש"אין ומסיים, בידיהם", נצחון זרי עם המלחמה

הבעש"ט". בהיכל המאיר והזוהר הזיו וההדר

בזה: והענין

ותורת  שיטת היא - אלול בח"י הולדתו יום שגם - הזקן ואדמו"ר הבעש"ט של ותורתם שיטתם
אדמו"ר  ע"י שנתגלתה חב"ד חסידות ותורת הבעש"ט, ע"י שנתגלתה הכללית החסידות תורת החסידות:

כו'. והשגה הבנה של באופן למטה החסידות תורת את להמשיך שענינה הזקן,

מהפתגם  גם שמגיעים 6[ולהעיר הדרך את גילה הזקן ואדמו"ר הענין, כללות את גילה שהבעש"ט
לזה].

ידוע  מניעות 7והרי זה על היו החסידות, תורת התגלות שבענין כו' וההפלאה העילוי גודל שמצד
מלחמה  לנהל ואדה"ז הבעש"ט הוצרכו ולכן למטה, גם - מזה וכתוצאה למעלה, כו' וקטרוגים ועיכובים 

במלחמתם. שניצחו עד החסידות, התגלות על מס"נ מתוך
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ואילך).1) 179 ע' תש"ג (סה"ש ז שיחה
(2.186 ע' שם
רלא,3) ב. קעח, ע"ב. ריש קלו, א. צב, ב. פב, א. עב, ח"א

ועוד. ב.
וש"נ.4) ס"ח. ס"א (מהדו"ב) או"ח אדה"ז שו"ע ראה

(5.187 ע' שם
(6- מנחם (תורת בתחלתה תש"י אלול ח"י שיחת ראה

וש"נ. .(190 ע' ח"א התוועדויות
ח"ל 7) לקו"ש גם וראה (בהערה). פט"ז ח"א רבי בית ראה

.170 ע'

e"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

המלחמה  ממערכות החוזרים צבאות שרי כחגיגת ברקיע לחוג צריכים הולדתם ימי "חגיגת הנה ולכן,
בידיהם". נצחון זרי עם

עם המלחמה ממערכות החוזרים צבאות מ"שרי המשל בביאור לומר ש"זר"ixfויש - בידיהם" נצחון
החסידות, התגלות על במלחמה הנצחון שע"י והיינו, המקיף. שהו"ע הראש, שע"ג ועטרה כתר כמו הוא
מקיפים  אורות גם וניתוספו שנמשכו אלא החסידות, דתורת הפנימיים האורות שישנם בלבד זו לא הנה

ואדה"ז. הבעש"ט של מעלתם לגודל ביחס אפילו "מקיף" -

זו ‚. בשיחה :5וממשיך
כבוד  באותות מתכבדים ושריהם מחנותיו חיילות גם הנה הצבא, שר בחגיגת אשר שבעולם, "בנוהג
עבודתו  כפי הצבא שר בחיל איש וכל הצבא, שר במחנות משמרתו כהונת כפי מהם אחד כל ובמתנות,
קדישא  החבריא כל הנה בטח אשר זו, קדושה בחגיגה גם הוא וכן בעבודתו. הנאמנה מסירתו וכפי
לפי  אחד כל כולם, הנה מקושריהם, עם לדורותיהם ישראל נשיאי תלמידיו ותלמידי הבעש"ט מתלמידי 

עילוי". אחר בעילוי הקדושות נשמותיהם בעילוי רבות, במתנות יתכבדו ענינו,

בגופים: לנשמות בנוגע גם ומוסיף ממשיך ואח"כ העליון; בעולם שנמצאות לנשמות בנוגע זה וכל

השמחה, בעל של בתפלתו ולברכה לטובה נזכרים הגשמית, הלזו בארץ חומר בתי שוכני אנחנו, "גם
רבותינו  אבותינו כ"ק בתורת לשקוד בעקבותיהם, ההולכים מקושריו מקושרי על שמים רחמי המעורר

ישראל". ואהבת המדות ובתיקון שבלב בעבודה הבורא בעבודת הרחבה במסלה וללכת הק',

שנשמותיהם „. אלו אודות גם הוא שהמדובר - חומר" בתי "שוכני השיחה בלשון לדייק ויש
בגוף גם) אלא גשמי, בגוף רק (לא ביום ixnegמלובשות שנמשכים הענינים מגיעים אליהם גם ואעפ"כ, ,

זה.
עצמך: והגע

כו', מעלתם הפלאת ביותר שגדלה הזקן, ואדמו"ר הבעש"ט של הולדת יום חגיגת אודות מדובר
כאשר נצחון ובפרט זרי עם המלחמה ממערכות החוזרים צבאות שרי "כחגיגת הולדתם ימי חוגגים

זה  הרי הזקן ואדמו"ר לבעש"ט ביחס שאפילו ביותר  נעלית בחי' המשכת  שהו"ע  לעיל כאמור בידיהם",
מקיף. בבחי' רק

חומרי! בגוף מלובשות שנשמותיהם לאלו גם ומגיע נמשך זה הרי - העילוי גודל על הבט ומבלי

למטה  עד להגיע ביכלתה לכן ביותר, נעלה ממקום היא שההמשכה בגלל הנותנת: היא - ואדרבה
ביותר.

בתפלתו  ולברכה לטובה נזכרים הגשמית, הלזו בארץ חומר בתי "שוכני שגם השיחה, בהמשך שמבאר וכפי
ענינו  לפי זה הרי מלמעלה, שבאה התעוררות שזוהי וכיון וכו'", שמים רחמי המעורר השמחה, בעל של

של כו'.xxerndומצבו

שמים רחמי התעוררות ע"י שבאה המשכה שזוהי אע"פ להיות dlrnlnאמנם, שצריכה מובן מ"מ, ,
מצד לזה ההכנה dhndגם zcear.

הנ"ל ‰. בהתוועדות אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר כפי - אלול בח"י שישנו הנוסף לענין הקשר :8וזהו
לאחרי  התשובה ענין להיות צריך שבהם ימים י"ב במשך לר"ה המיוחדת ההכנה מתחילה אלול בח"י
יום  שהוא עצמו, אלול מח"י  החל לחודש, יום לחודש יום השנה, חדשי י"ב לכל בנוגע הנפש חשבון

שעבר. תשרי חודש על הנפש חשבון

בזה  :9והענין

ימי  שפ"ה או משנ"ד חלק הם שבו והימים השנה, חדשי מי"ב אחד שהוא לכך נוסף - תשרי חודש
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ענינים  הם שבו  הענינים שכל הבאה, השנה כל על להמשכה בנוגע הן כללי, חודש גם הוא הרי השנה,
כולה  השנה כל על שנמשכים במדרש 10כלליים כדאיתא שעברה, השנה לתיקון בנוגע והן ש"תשרי"11,

עמך". חובי על ותכפר ותשבוק "תשרי מלשון הוא

אלול  דח"י התשובה שעבודת מובן, הרי תשרי, חודש על הנפש חשבון יום הוא אלול שח"י וכיון
הנפש  חשבון הוא שבהם ר"ה, עד הימים י"ב כל של העבודה את גם וכוללת  ביותר, כללית עבודה היא

השנה. חדשי שאר כל על

גם dhndוזוהי zcear ואדמו"ר הבעש"ט של ההולדת יום עם הקשורים הגילויים לכל זוכים שעלֿידה
נצחון". ה"זרי בענין המרומז המקיף המשכת גם כולל הזקן,

במדרש  כדאיתא - תשרי בחודש גם מודגש הנצחון שענין ולהעיר, להוסיף ד'12ויש לנטילת בנוגע
דנסב  מאן אלא נוצח, הוא מאן ידעין אנן ולית הדיין אצל שנכנסו לשנים "משל הסוכות: בחג מינים

(כידון  הקב"ה 13באיין לפני ומקטרגים באין העולם ואומות ישראל כך נצוחייא, דהוא ידעין אנן בידי ', (
אנו  בידן, ואתרוגיהן ולולביהן הקב"ה מלפני יוצאין שישראל במה אלא נצח, מאן ידעין אנן ולית בר"ה,
"הללו  שלכן בזה, ומודים בגלוי זאת רואים העולם אומות שגם ובאופן נצוחייא", אינון דישראל יודעין

האומים כל שבחוהו גוים כל ה' חסדו"ikאת עלינו .14גבר

.Â,לעיל האמורים הענינים בכל אלול דח"י העבודה שתהי' ויה"ר
כבר  נדפסה היא (שגם אחרת בשיחה אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר מה גם מוסיף 15כולל אלול שח"י ,(
כמ"ש  מלמעלה, חיים תוספת המשכת נעשית שעי"ז אלול, דחודש בעבודה לך 16חיות יתן חיים "מחי'

חיים",

בטוב  ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה לכתיבה שנזכה - הבאה לשנה המתאימה ההכנה תהי' וזו
רויחי. ומזוני חיי בבני והנגלה, הנראה

***

.Ê הנ"ל אלול ח"י שיחת ענין 17בהמשך לכללות בנוגע שאלה מתורצת שעפ"ז נוסף, ענין נתבאר
הרי  הולדת, ביום השמחה מהי דלכאורה, - צדיק של הולדת) יום ובפרט (בכלל, הולדת ביום השמחה

הנשמה". "ירידת בשם החסידות בתורת מתוארת האדם לידת
יותר: ובפרטיות

ירידה  זוהי אלא בלבד, מקום שינוי רק זה שאין מובן הרי "ירידה", בשם בתורה נקרא זה שענין כיון
באופן ביותר גדולה ירידה אלא שבערך, ירידה רק לא - גופא ובזה הענינים, ובפנימיות באיכות Îoi`ayגם

jexr.

משנתו, כשניעור השחר בברכת בוקר בכל מישראל אחד כל שאומר ממה גם וכמובן

בשו"ע - הזקן רבינו ממ"ש כמובן הלידה, ענין בדוגמת ידים 18שזהו לנטילת הטעמים א' בביאור
נעשה נשמתו לו מחזיר כשהקב"ה אדם שכל "לפי dycgבבוקר, 'ixak כמ"ש כו'"19, לבקרים -חדשים
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ע'10) סוכות אוה"ת שעט. ע' תקס"ו אדה"ז מאמרי ראה
רעח. ע' תרע"ח לו. ע' תרנ"ד סה"מ א'תתסו. ע' ברכה א'תשנו.

ועוד. .49 ע' תש"ב
ח.11) פכ"ט, ויק"ר
ב.12) פ"ל, שם
במת"כ.13) הובא - ערוך
ע'14) תשרי סה"מ מנחם בתורת זה ד"ה וראה קיז. תהלים

וש"נ. ואילך. קפו
סה"ש 15) ב. תעג, ח"ג (לקו"ד תש"ה אלול ח"י שיחת

וש"נ. .177 ע' חכ"ד לקו"ש וראה .(122 ע' תש"ה
א.16) עא, יומא
ואילך).17) 189 ע' תש"ג (סה"ש אלול כ' שיחת
רס"ד.18) או"ח
כג.19) ג, איכה

e"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

אתה (ואח"כ) היא טהורה בי שנתת בשם 20כו'"dz`xa"נשמה נקראת למטה הנשמה שירידת והיינו, ,
"בראשית "בריאה", בפירוש בראשית פ' בריש הרמב"ן כמ"ש מאין, יש התהוות על מורה זה שלשון

ישנו" אינו ש"עשה ברא", לשון אלא מאין היש בהוצאת הקודש בלשון אצלנו "אין שזהו 21ברא": -
.jexrÎoi`ayענין

יום, בכל שנעשה כפי חדשה" ד"ברי ' להענין בנוגע אפילו זה וכל

הבעש"ט - כתורת רגע, בכל הבריאה כללות חידוש ענין על בהוספה הפסוק 22שזהו "לעולם 23על
הנבראים  בכל תמיד מלובש צבאם וכל וארץ שמים נבראו שבו הוי' שדבר בשמים", נצב דברך הוי'

ליש  מאין -להחיותם

מה  דומה אינו סוכ"ס (שהרי הראשונה בפעם הולדתו ביום כפשוטה, האדם ללידת בנוגע ועאכו"כ
 ֿ שבאין באופן בריאה של ענין בודאי שזהו - הראשונה) בפעם ללידתו יום בכל חדשה כברי' שנעשה

ערוך.

בירידתה  ואילו בלבד, אלקות לעניני היא שייכת למעלה היא הנשמה שכאשר - בזה הענין וכללות
כו'. וחומריים גשמיים לענינים השייכות נעשית למטה

סכנה" בחזקת הדרכים "וכל גדולה, ירידה שזוהי רז"ל 24וכיון שדרשו וכפי (שבפרשת 25, הפסוק על
ביאתך 26השבוע  מה לעולם, כביאתך העולם מן יציאתך "שתהא בצאתך", אתה וברוך בבואך אתה "ברוך (

הולדת, ביום השמחה גודל מהי מובן: אינו - חטא" בלא העולם מן יציאתך אף חטא, בלא לעולם
אדרבה?! - דלכאורה

שתורת  הנ"ל בשיחה שמבאר כפי - הוא הענין צורך אך "ירידה הידוע בביטוי זאת מבהירה החסידות
עלי'".

.Á בזה :27והענין
הנשמה  ממלאת למטה בהיותה כאשר הרי בגוף, להתלבש למטה בבואה הנשמה ירידת גודל למרות
והעלי' עלי', - מהירידה נעשה אזי בעולם, וחלקו והגוף הבהמית נפש בבירור ושליחותה תפקידה את
שבזה), והתועלת הצורך מהו (דא"כ, למטה ירידתה קודם הנשמה היתה שבו למקום שחוזרת רק לא היא
היתה  שלא שבאיןֿערוך, יותר נעלית לדרגא הנשמה מתעלית למטה הירידה ע"י שדוקא מזה, יתירה אלא

למטה. הירידה לולי אלי' להגיע יכולה

ובהקדמה:

האצילות  עולם על דקאי היא", ד"טהורה ומצב במעמד הנשמה היתה למטה ירידתה רק 28קודם ולא ,
הכללית  אצילות גם אלא הפרטית, הנשמה 29אצילות מגעת למטה ירידתה שע"י כשאומרים וא"כ, .

השתלשלות. מסדר שלמעלה מדריגה זו הרי לפנ"ז, שהיתה מכמו יותר עליונה למדריגה

להגיע  יכולים איך - מהשתלשלות שלמעלה מדריגה זוהי אם דממהֿנפשך: - מובן אינו ולכאורה
בסדר  היא ועבודתו האדם מציאות שכל בשעה בה למטה, נשמתו בירידת האדם עבודת ע"י אלי'

השתלשלות?

בתדב"א  כדאיתא מהעולם, למעלה הוא נש"י ששרש לפי שזהו - הוא הענין של 30אך שמחשבתן
ממארז"ל  גם וכמובן דבר, לכל קדמה של 31ישראל בנשמותיהם העולם) את לברוא (אם נמלך "במי

צדיקים".
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טו e"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

ענינים  הם שבו  הענינים שכל הבאה, השנה כל על להמשכה בנוגע הן כללי, חודש גם הוא הרי השנה,
כולה  השנה כל על שנמשכים במדרש 10כלליים כדאיתא שעברה, השנה לתיקון בנוגע והן ש"תשרי"11,

עמך". חובי על ותכפר ותשבוק "תשרי מלשון הוא

אלול  דח"י התשובה שעבודת מובן, הרי תשרי, חודש על הנפש חשבון יום הוא אלול שח"י וכיון
הנפש  חשבון הוא שבהם ר"ה, עד הימים י"ב כל של העבודה את גם וכוללת  ביותר, כללית עבודה היא

השנה. חדשי שאר כל על

גם dhndוזוהי zcear ואדמו"ר הבעש"ט של ההולדת יום עם הקשורים הגילויים לכל זוכים שעלֿידה
נצחון". ה"זרי בענין המרומז המקיף המשכת גם כולל הזקן,

במדרש  כדאיתא - תשרי בחודש גם מודגש הנצחון שענין ולהעיר, להוסיף ד'12ויש לנטילת בנוגע
דנסב  מאן אלא נוצח, הוא מאן ידעין אנן ולית הדיין אצל שנכנסו לשנים "משל הסוכות: בחג מינים

(כידון  הקב"ה 13באיין לפני ומקטרגים באין העולם ואומות ישראל כך נצוחייא, דהוא ידעין אנן בידי ', (
אנו  בידן, ואתרוגיהן ולולביהן הקב"ה מלפני יוצאין שישראל במה אלא נצח, מאן ידעין אנן ולית בר"ה,
"הללו  שלכן בזה, ומודים בגלוי זאת רואים העולם אומות שגם ובאופן נצוחייא", אינון דישראל יודעין

האומים כל שבחוהו גוים כל ה' חסדו"ikאת עלינו .14גבר

.Â,לעיל האמורים הענינים בכל אלול דח"י העבודה שתהי' ויה"ר
כבר  נדפסה היא (שגם אחרת בשיחה אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר מה גם מוסיף 15כולל אלול שח"י ,(
כמ"ש  מלמעלה, חיים תוספת המשכת נעשית שעי"ז אלול, דחודש בעבודה לך 16חיות יתן חיים "מחי'

חיים",

בטוב  ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה לכתיבה שנזכה - הבאה לשנה המתאימה ההכנה תהי' וזו
רויחי. ומזוני חיי בבני והנגלה, הנראה

***

.Ê הנ"ל אלול ח"י שיחת ענין 17בהמשך לכללות בנוגע שאלה מתורצת שעפ"ז נוסף, ענין נתבאר
הרי  הולדת, ביום השמחה מהי דלכאורה, - צדיק של הולדת) יום ובפרט (בכלל, הולדת ביום השמחה

הנשמה". "ירידת בשם החסידות בתורת מתוארת האדם לידת
יותר: ובפרטיות

ירידה  זוהי אלא בלבד, מקום שינוי רק זה שאין מובן הרי "ירידה", בשם בתורה נקרא זה שענין כיון
באופן ביותר גדולה ירידה אלא שבערך, ירידה רק לא - גופא ובזה הענינים, ובפנימיות באיכות Îoi`ayגם

jexr.

משנתו, כשניעור השחר בברכת בוקר בכל מישראל אחד כל שאומר ממה גם וכמובן

בשו"ע - הזקן רבינו ממ"ש כמובן הלידה, ענין בדוגמת ידים 18שזהו לנטילת הטעמים א' בביאור
נעשה נשמתו לו מחזיר כשהקב"ה אדם שכל "לפי dycgבבוקר, 'ixak כמ"ש כו'"19, לבקרים -חדשים
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ע'10) סוכות אוה"ת שעט. ע' תקס"ו אדה"ז מאמרי ראה
רעח. ע' תרע"ח לו. ע' תרנ"ד סה"מ א'תתסו. ע' ברכה א'תשנו.

ועוד. .49 ע' תש"ב
ח.11) פכ"ט, ויק"ר
ב.12) פ"ל, שם
במת"כ.13) הובא - ערוך
ע'14) תשרי סה"מ מנחם בתורת זה ד"ה וראה קיז. תהלים

וש"נ. ואילך. קפו
סה"ש 15) ב. תעג, ח"ג (לקו"ד תש"ה אלול ח"י שיחת

וש"נ. .177 ע' חכ"ד לקו"ש וראה .(122 ע' תש"ה
א.16) עא, יומא
ואילך).17) 189 ע' תש"ג (סה"ש אלול כ' שיחת
רס"ד.18) או"ח
כג.19) ג, איכה

e"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

אתה (ואח"כ) היא טהורה בי שנתת בשם 20כו'"dz`xa"נשמה נקראת למטה הנשמה שירידת והיינו, ,
"בראשית "בריאה", בפירוש בראשית פ' בריש הרמב"ן כמ"ש מאין, יש התהוות על מורה זה שלשון

ישנו" אינו ש"עשה ברא", לשון אלא מאין היש בהוצאת הקודש בלשון אצלנו "אין שזהו 21ברא": -
.jexrÎoi`ayענין

יום, בכל שנעשה כפי חדשה" ד"ברי ' להענין בנוגע אפילו זה וכל

הבעש"ט - כתורת רגע, בכל הבריאה כללות חידוש ענין על בהוספה הפסוק 22שזהו "לעולם 23על
הנבראים  בכל תמיד מלובש צבאם וכל וארץ שמים נבראו שבו הוי' שדבר בשמים", נצב דברך הוי'

ליש  מאין -להחיותם

מה  דומה אינו סוכ"ס (שהרי הראשונה בפעם הולדתו ביום כפשוטה, האדם ללידת בנוגע ועאכו"כ
 ֿ שבאין באופן בריאה של ענין בודאי שזהו - הראשונה) בפעם ללידתו יום בכל חדשה כברי' שנעשה

ערוך.

בירידתה  ואילו בלבד, אלקות לעניני היא שייכת למעלה היא הנשמה שכאשר - בזה הענין וכללות
כו'. וחומריים גשמיים לענינים השייכות נעשית למטה

סכנה" בחזקת הדרכים "וכל גדולה, ירידה שזוהי רז"ל 24וכיון שדרשו וכפי (שבפרשת 25, הפסוק על
ביאתך 26השבוע  מה לעולם, כביאתך העולם מן יציאתך "שתהא בצאתך", אתה וברוך בבואך אתה "ברוך (

הולדת, ביום השמחה גודל מהי מובן: אינו - חטא" בלא העולם מן יציאתך אף חטא, בלא לעולם
אדרבה?! - דלכאורה

שתורת  הנ"ל בשיחה שמבאר כפי - הוא הענין צורך אך "ירידה הידוע בביטוי זאת מבהירה החסידות
עלי'".

.Á בזה :27והענין
הנשמה  ממלאת למטה בהיותה כאשר הרי בגוף, להתלבש למטה בבואה הנשמה ירידת גודל למרות
והעלי' עלי', - מהירידה נעשה אזי בעולם, וחלקו והגוף הבהמית נפש בבירור ושליחותה תפקידה את
שבזה), והתועלת הצורך מהו (דא"כ, למטה ירידתה קודם הנשמה היתה שבו למקום שחוזרת רק לא היא
היתה  שלא שבאיןֿערוך, יותר נעלית לדרגא הנשמה מתעלית למטה הירידה ע"י שדוקא מזה, יתירה אלא

למטה. הירידה לולי אלי' להגיע יכולה

ובהקדמה:

האצילות  עולם על דקאי היא", ד"טהורה ומצב במעמד הנשמה היתה למטה ירידתה רק 28קודם ולא ,
הכללית  אצילות גם אלא הפרטית, הנשמה 29אצילות מגעת למטה ירידתה שע"י כשאומרים וא"כ, .

השתלשלות. מסדר שלמעלה מדריגה זו הרי לפנ"ז, שהיתה מכמו יותר עליונה למדריגה

להגיע  יכולים איך - מהשתלשלות שלמעלה מדריגה זוהי אם דממהֿנפשך: - מובן אינו ולכאורה
בסדר  היא ועבודתו האדם מציאות שכל בשעה בה למטה, נשמתו בירידת האדם עבודת ע"י אלי'

השתלשלות?

בתדב"א  כדאיתא מהעולם, למעלה הוא נש"י ששרש לפי שזהו - הוא הענין של 30אך שמחשבתן
ממארז"ל  גם וכמובן דבר, לכל קדמה של 31ישראל בנשמותיהם העולם) את לברוא (אם נמלך "במי

צדיקים".
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ו.26) כח,
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ובכ"מ.28) א. כז, ראה לקו"ת ראה
ואילך.29) עז ע' ענינים ואילך. תתקסב ע' בלק אוה"ת ראה
חל"ד 30) לקו"ש גם וראה ד. פ"א, ב"ר פי"ד. תדבא"ר ראה
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רפ"ב.31) רבה רות ז. פ"ח, ב"ר
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.Ë ממתינה - למטה ירידתה ע"י דוקא הנשמה אצל שנעשה העלי' גודל שמצד זו, בשיחה ומוסיף
שנה! ועשרים מאה למשך הקב"ה ע"י למטה שתישלח הזמן שיבוא עד שנים אלפי הנשמה
הדעת: על עולה הי' לא להדיא, מפורש הי' לא שאילו אשר, חידוש, דבר שזהו ולהעיר,

עסוקה היא אזי למעלה, נמצאת הנשמה שכאשר לומר, מסתבר ראשונה ורק ipipra'בהשקפה כו',
כו'. למטה יורדת - הזמן בבוא

תשוקה  מתוך ולהמתין לחכות - הוא למעלה בהיותה הנשמה של הענינים שא' זו, בשיחה ומחדש
למטה. שתרד הזמן יבוא מתי וגעגועים

עצמך: והגע

(שהרי  פגם שום ללא - הימנו למעלה שאין טוב הכי ומצב במעמד הנשמה נמצאת למעלה בהיותה
כלל  תיקון צריכה אינה עצמה בעולם 32הנשמה עומדת היא שהרי כו', והסתרים העלמות וללא ,(
האחדות  ועולם האלקות עולם חד 33האצילות, וגרמוהי איהו חד וחיוהי איהו שבו בלקו"ת 34, וכמבואר ,35

. ועודן הבהמית, ונפש בגוף להתלבש הזה לעולם ירדו לא שעדיין ממש ש"הנשמות והתכללות בביטול .
. ב"ה א"ס .באור ירושלים בנות נקראו .. היראה שלימות דהיינו שלם יראה בחי' עליהם שמקבלים ..

אצילות". שבבחי' חד וחיוהי דאיהו אמיתי ביטול בבחי'

וגעגועים  תשוקה מתוך שנים אלפי ממתינה אלא הנ"ל, העילויים בכל הנשמה מסתפקת לא ואעפ"כ,
יותר  נעלית לדרגא להתעלות ביכלתה למטה הירידה ע"י שדוקא בידעה, למטה. שתרד הזמן יבוא מתי

שבאיןֿערוך.

ויודעים  הירידה, ענין מתחיל שאז למרות כי, - הולדת שביום השמחה גודל על הביאור כללות וזהו
כיון  הדבר, כדאי מ"מ, לעולם, כביאתך העולם מן יציאתך שתהא והלואי סכנה, בחזקת הדרכים שכל

העלי'. לתכלית לבוא יכולים עי"ז שדוקא

.È:חומר בתי שוכני אלינו בנוגע מזה וההוראה
נמצא  שבהם השנה) בכללות ועאכו"כ יום, בכל (אפילו מסויימים זמנים יש מישראל, אחד כל אצל

ל"ירידה". עבורו נחשבת גשמיים בענינים שההתעסקות כך, ה', בעבודת נעלה ומצב במעמד

מעניניו  להפסיק עליו - בגשמיות ליהודי טובה לעשות אפשרות לו מזדמנת לפתע כאשר ואעפ"כ,
יותר. גדול לעילוי יבוא זו ירידה ע"י ודוקא זה, גשמי בדבר ולעסוק ממדריגתו ולירד הנעלים

.‡È:אלול דח"י ההולדת יום בעל - הזקן מרבינו והוראה לימוד יש זה ובענין
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר מה ("אּפרייסן 36ידוע עצמו את לנתק הזקן רבינו של המס"נ גודל ָאודות

חפצתי" לא ד"עמך מהדביקות ליהודי.37זיך") טובה לעשיית ולהתמסר ,

עצמך: והגע

בארץ" חפצתי לא ועמך בשמים לי "מי בבחי' כו', בתענוגים באהבה היתה הזקן רבינו של ,37עבודתו
ג"ע  (לא ג"ע דיין ניט וויל איך גארנישט, זע וויל "איך בדביקותו: אומר שהי' הלשון נשמע שהי' ָוכפי

אליין". דיך אז ניט מער וויל איך עוה"ב, דיין ניט וויל איך העליון), ג"ע לא ואפילו ַַהתחתון

בגשמיות  וסיוע לעזר שזקוקה מישראל אשה שיש בשמעו הדביקות 38ואעפ"כ, באמצע הפסיק -
רק  ששייכת גשמי, בענין מישראל לאשה טובה לעשות כדי כו', בתענוגים באהבה הנעלית בעבודתו

חומר. בתי יושבי בגופים לנשמות
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פ"א.32) כ"ו שער מע"ח - ב) (מח, פל"ז תניא
וש"נ.33) .21 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם תורת ראה
רס"כ.34) אגה"ק תניא וראה סע"ב). (ג, בהקדמה תקו"ז
ובכ"מ.
ואילך.35) שם שה"ש

רע"א.36) מה, ח"א לקו"ד
התפלה 37) מצות שרש להצ"צ סהמ"צ וראה כה. עג, תהלים

כסלו. יח יום" ב"היום נעתק - סע"א). קלח, (דרמ"צ פ"מ
וש"נ.38) שסא. ע' ריש היומן רשימת - מנחם תורת גם ראה

e"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

להשאר  יכול הי' לא ליהודי טובה עשיית שבעת כיון - הזקן רבינו של המס"נ מעלת התבטאה ובזה
חפצתי"! לא ד"עמך מהדביקות עצמו את לנתק הוצרך זה ובשביל דביקותו, בעת כמו ומצב מעמד באותו

ל  כדי (לא אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר זה כדי וסיפור אלא) הזקן, רבינו של מעלתו גודל את הראות
הוראה. ללמדנו

בתניא  הזקן רבינו (כלשון כו'" לגשת לבו ערב אשר ואיזהו זה הוא מי כי ש"אף - ),39ובהקדמה
ישראל" נשמות לכללות ואלקות חיות "הממשיכים ישראל ורועי מנשיאי א' אודות שמדובר כיון ,40מ"מ,

מנהו" ושמץ קצהו "אפס לכל 39הרי גם ועלֿידם בעקבותיו, ההולכים אליו המקושרים לכל גם שייך
ישראל.

יוכל  בעבודתו, נעלה ומצב במעמד בהיותו שגם מישראל, אחד כל של בכחו שיש - היא וההוראה
אצלו  יתוסף זו ירידה ע"י שדוקא וכאמור, ליהודי, טובה לעשות כדי ממדריגתו ולירד עצמו את לנתק

יותר  גדול .41עילוי

***

.·È.'גו הארץ אל תבוא כי והי' ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È וירשתה גו' תבוא כי ד"והי' ההקדמה לאחרי הנה - פרשתנו שבהתחלת ביכורים למצות בנוגע
בה" (וכפי 42וישבת וחלקוה" הארץ את שכבשו עד בביכורים נתחייבו שלא "מגיד רש"י: ובפירוש ,

שעברה  בשנה בארוכה בכתוב 43שנתבאר נאמר - וגו'".44) האדמה פרי כל מראשית "ולקחת :
המינין  שבעת אלא בביכורים חייבין הפירות כל שאין ראשית, כל ולא - "מראשית רש"י: ומפרש

להלן  ונאמר ארץ, כאן נאמר בהם 45בלבד. שנשתבחה המינים משבעת להלן מה וגו', ושעורה חטה ארץ
מינין". שבעה שהן ישראל ארץ שבח כאן אף ישראל, ארץ

" ממ"ש הלימוד (א) לימודים: ב' כאן שיש הוא הפירוש כל nולכאורה ולא "מראשית  - ראשית"
דארץ  מגזירהֿשוה הלימוד (ב) בלבד". המינין שבעת אלא בביכורים חייבין הפירות כל שאין ראשית,
בהם  שנשתבחה המינים משבעת להלן מה וגו', ושעורה חטה ארץ להלן ונאמר ארץ, כאן "נאמר - ארץ

מינין". שבעה שהן ישראל ארץ שבח כאן אף ישראל, ארץ

פירושים, כב' ולא אחד, בהמשך שניהם את רש"י מביא שלכן - לימודים בב' הצורך מהו מובן: ואינו
וכיו"ב? אחר", "דבר כותב אינו שהרי

רש"י  מפרשי שהקשו ארץ 46וכפי דארץ מג"ש לי' תיפוק  ראשית, כל ולא דמראשית קרא לי "למה :
בלבד"? המינים ז' אלא בביכורים חייבים הפירות כל שאין

מזה: יתירה ולהקשות להוסיף ויש

משפטים  בפרשת מקומות: בב' - פרשתנו לפני בתורה נזכר הביכורים תשא 47ענין וגם 48ובפרשת ,
- אבל המינין", "משבעת באים שהביכורים רש"י פירש הלימוד ll`שם לא הנ"ל: לימודים ב'

" נאמר שם שהרי ראשית", כל ולא "ziy`xד"מראשית נאמר ולא גו'", תביא אדמתך ראשית";nביכורי
ארץ. נאמר לא שם שהרי ארץ, דארץ הגז"ש ולא
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רפמ"ב.40) שם
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ועוד.46) שפ"ח. גו"א. רא"ם.
יט.47) כג,
כו.48) לד,
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.Ë ממתינה - למטה ירידתה ע"י דוקא הנשמה אצל שנעשה העלי' גודל שמצד זו, בשיחה ומוסיף
שנה! ועשרים מאה למשך הקב"ה ע"י למטה שתישלח הזמן שיבוא עד שנים אלפי הנשמה
הדעת: על עולה הי' לא להדיא, מפורש הי' לא שאילו אשר, חידוש, דבר שזהו ולהעיר,

עסוקה היא אזי למעלה, נמצאת הנשמה שכאשר לומר, מסתבר ראשונה ורק ipipra'בהשקפה כו',
כו'. למטה יורדת - הזמן בבוא

תשוקה  מתוך ולהמתין לחכות - הוא למעלה בהיותה הנשמה של הענינים שא' זו, בשיחה ומחדש
למטה. שתרד הזמן יבוא מתי וגעגועים

עצמך: והגע

(שהרי  פגם שום ללא - הימנו למעלה שאין טוב הכי ומצב במעמד הנשמה נמצאת למעלה בהיותה
כלל  תיקון צריכה אינה עצמה בעולם 32הנשמה עומדת היא שהרי כו', והסתרים העלמות וללא ,(
האחדות  ועולם האלקות עולם חד 33האצילות, וגרמוהי איהו חד וחיוהי איהו שבו בלקו"ת 34, וכמבואר ,35

. ועודן הבהמית, ונפש בגוף להתלבש הזה לעולם ירדו לא שעדיין ממש ש"הנשמות והתכללות בביטול .
. ב"ה א"ס .באור ירושלים בנות נקראו .. היראה שלימות דהיינו שלם יראה בחי' עליהם שמקבלים ..

אצילות". שבבחי' חד וחיוהי דאיהו אמיתי ביטול בבחי'

וגעגועים  תשוקה מתוך שנים אלפי ממתינה אלא הנ"ל, העילויים בכל הנשמה מסתפקת לא ואעפ"כ,
יותר  נעלית לדרגא להתעלות ביכלתה למטה הירידה ע"י שדוקא בידעה, למטה. שתרד הזמן יבוא מתי

שבאיןֿערוך.

ויודעים  הירידה, ענין מתחיל שאז למרות כי, - הולדת שביום השמחה גודל על הביאור כללות וזהו
כיון  הדבר, כדאי מ"מ, לעולם, כביאתך העולם מן יציאתך שתהא והלואי סכנה, בחזקת הדרכים שכל

העלי'. לתכלית לבוא יכולים עי"ז שדוקא

.È:חומר בתי שוכני אלינו בנוגע מזה וההוראה
נמצא  שבהם השנה) בכללות ועאכו"כ יום, בכל (אפילו מסויימים זמנים יש מישראל, אחד כל אצל

ל"ירידה". עבורו נחשבת גשמיים בענינים שההתעסקות כך, ה', בעבודת נעלה ומצב במעמד

מעניניו  להפסיק עליו - בגשמיות ליהודי טובה לעשות אפשרות לו מזדמנת לפתע כאשר ואעפ"כ,
יותר. גדול לעילוי יבוא זו ירידה ע"י ודוקא זה, גשמי בדבר ולעסוק ממדריגתו ולירד הנעלים

.‡È:אלול דח"י ההולדת יום בעל - הזקן מרבינו והוראה לימוד יש זה ובענין
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר מה ("אּפרייסן 36ידוע עצמו את לנתק הזקן רבינו של המס"נ גודל ָאודות

חפצתי" לא ד"עמך מהדביקות ליהודי.37זיך") טובה לעשיית ולהתמסר ,

עצמך: והגע

בארץ" חפצתי לא ועמך בשמים לי "מי בבחי' כו', בתענוגים באהבה היתה הזקן רבינו של ,37עבודתו
ג"ע  (לא ג"ע דיין ניט וויל איך גארנישט, זע וויל "איך בדביקותו: אומר שהי' הלשון נשמע שהי' ָוכפי

אליין". דיך אז ניט מער וויל איך עוה"ב, דיין ניט וויל איך העליון), ג"ע לא ואפילו ַַהתחתון

בגשמיות  וסיוע לעזר שזקוקה מישראל אשה שיש בשמעו הדביקות 38ואעפ"כ, באמצע הפסיק -
רק  ששייכת גשמי, בענין מישראל לאשה טובה לעשות כדי כו', בתענוגים באהבה הנעלית בעבודתו

חומר. בתי יושבי בגופים לנשמות
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פ"א.32) כ"ו שער מע"ח - ב) (מח, פל"ז תניא
וש"נ.33) .21 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם תורת ראה
רס"כ.34) אגה"ק תניא וראה סע"ב). (ג, בהקדמה תקו"ז
ובכ"מ.
ואילך.35) שם שה"ש

רע"א.36) מה, ח"א לקו"ד
התפלה 37) מצות שרש להצ"צ סהמ"צ וראה כה. עג, תהלים

כסלו. יח יום" ב"היום נעתק - סע"א). קלח, (דרמ"צ פ"מ
וש"נ.38) שסא. ע' ריש היומן רשימת - מנחם תורת גם ראה

e"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

להשאר  יכול הי' לא ליהודי טובה עשיית שבעת כיון - הזקן רבינו של המס"נ מעלת התבטאה ובזה
חפצתי"! לא ד"עמך מהדביקות עצמו את לנתק הוצרך זה ובשביל דביקותו, בעת כמו ומצב מעמד באותו

ל  כדי (לא אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר זה כדי וסיפור אלא) הזקן, רבינו של מעלתו גודל את הראות
הוראה. ללמדנו

בתניא  הזקן רבינו (כלשון כו'" לגשת לבו ערב אשר ואיזהו זה הוא מי כי ש"אף - ),39ובהקדמה
ישראל" נשמות לכללות ואלקות חיות "הממשיכים ישראל ורועי מנשיאי א' אודות שמדובר כיון ,40מ"מ,

מנהו" ושמץ קצהו "אפס לכל 39הרי גם ועלֿידם בעקבותיו, ההולכים אליו המקושרים לכל גם שייך
ישראל.

יוכל  בעבודתו, נעלה ומצב במעמד בהיותו שגם מישראל, אחד כל של בכחו שיש - היא וההוראה
אצלו  יתוסף זו ירידה ע"י שדוקא וכאמור, ליהודי, טובה לעשות כדי ממדריגתו ולירד עצמו את לנתק

יותר  גדול .41עילוי

***

.·È.'גו הארץ אל תבוא כי והי' ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È וירשתה גו' תבוא כי ד"והי' ההקדמה לאחרי הנה - פרשתנו שבהתחלת ביכורים למצות בנוגע
בה" (וכפי 42וישבת וחלקוה" הארץ את שכבשו עד בביכורים נתחייבו שלא "מגיד רש"י: ובפירוש ,

שעברה  בשנה בארוכה בכתוב 43שנתבאר נאמר - וגו'".44) האדמה פרי כל מראשית "ולקחת :
המינין  שבעת אלא בביכורים חייבין הפירות כל שאין ראשית, כל ולא - "מראשית רש"י: ומפרש

להלן  ונאמר ארץ, כאן נאמר בהם 45בלבד. שנשתבחה המינים משבעת להלן מה וגו', ושעורה חטה ארץ
מינין". שבעה שהן ישראל ארץ שבח כאן אף ישראל, ארץ

" ממ"ש הלימוד (א) לימודים: ב' כאן שיש הוא הפירוש כל nולכאורה ולא "מראשית  - ראשית"
דארץ  מגזירהֿשוה הלימוד (ב) בלבד". המינין שבעת אלא בביכורים חייבין הפירות כל שאין ראשית,
בהם  שנשתבחה המינים משבעת להלן מה וגו', ושעורה חטה ארץ להלן ונאמר ארץ, כאן "נאמר - ארץ

מינין". שבעה שהן ישראל ארץ שבח כאן אף ישראל, ארץ

פירושים, כב' ולא אחד, בהמשך שניהם את רש"י מביא שלכן - לימודים בב' הצורך מהו מובן: ואינו
וכיו"ב? אחר", "דבר כותב אינו שהרי

רש"י  מפרשי שהקשו ארץ 46וכפי דארץ מג"ש לי' תיפוק  ראשית, כל ולא דמראשית קרא לי "למה :
בלבד"? המינים ז' אלא בביכורים חייבים הפירות כל שאין

מזה: יתירה ולהקשות להוסיף ויש

משפטים  בפרשת מקומות: בב' - פרשתנו לפני בתורה נזכר הביכורים תשא 47ענין וגם 48ובפרשת ,
- אבל המינין", "משבעת באים שהביכורים רש"י פירש הלימוד ll`שם לא הנ"ל: לימודים ב'

" נאמר שם שהרי ראשית", כל ולא "ziy`xד"מראשית נאמר ולא גו'", תביא אדמתך ראשית";nביכורי
ארץ. נאמר לא שם שהרי ארץ, דארץ הגז"ש ולא
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א).39) (סג, פמ"ד
רפמ"ב.40) שם
(41) השיחה סיום ).l"endחסר
א.42) כו,
(43- מנחם (תורת בתחלתה דאשתקד תבוא כי ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך). 293 ע' חמ"ד התוועדויות

ב.44) שם,
ח.45) ח, עקב
ועוד.46) שפ"ח. גו"א. רא"ם.
יט.47) כג,
כו.48) לד,
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הלימוד  ללא גם המינין משבעת באים שהביכורים הכרח לרש"י יש אם ממהֿנפשך: וא"כ,
ללימודים  רש"י זקוק בפרשתנו מדוע - ותשא) משפטים בפ' שפירש (כפי ארץ דארץ  והגז"ש ד"מראשית"

לימודים?! ב' ומביא אחד, בלימוד מסתפק שאינו אלא עוד ולא הנ"ל,

.„È."תמרים דבש הוא - ודבש בתוכו. אגור ששמנו אגורי זית - שמן "זית רש"י: וממשיך
להבין: וצריך

עקב  מפרשת רש"י שמביא וגו'" ושעורה חטה "ארץ בפסוק אלא כאן, נזכרו לא - ודבש" שמן "זית
בכתוב  נזכרו שבו במקום להיות צריך הפירוש הרי - לפרשם צורך יש ואם ארץ). דארץ הגז"ש (בשביל

בפרשתנו  רש"י מפרשם ומדוע עקב), ?49(בפרשת

שבפרשת  ודבש" שמן זית גו' "ארץ הכתוב לפירוש בנוגע רש"י של והראי' ההכרח אם שגם ולהעיר,
אלא) אתר, על (לא הוא במקומו,epzyxtnעקב הכתוב את לפרש רש"י של דרכו בכגוןֿדא גם הרי - דוקא

במקום  רק ולפרשו במקומו, הכתוב את מלפרש להמתין ולא לאח"ז, ממש"נ וההוכחה הראי' ולהביא
לפירושו. והוכחה ראי' יש שממנו

כאן שפירושו - יוקשה mi`znוביותר epi` אינו עקב בפ' הנה - לדבש בנוגע עקב: בפרשת לפירושו
שמן" ל"זית בנוגע אבל מאומה; ואילו 50מפרש שמן", העושים "זיתים רש"י מפרש עקב בפרשת הנה -

כו'"? אגורי "זית מפרש בפרשתנו

את  משאיר הי' לא דא"כ, עקב, בפרשת מפירושו רש"י בו חוזר שבפרשתנו לומר שאין [ופשיטא
בכתבי  מהדורות כמה מצינו (ולכן בפירושו ענינים כו"כ ושינה הגי' שרש"י וכידוע עקב. שבפ' הפירוש 

יהי' שפירושו בהשתדלו כו'רש"י), תעניות תרי"ג התענה זה שבשביל ועד ושלם, ].51מתוקן

(שהרי  עקב שבפרשת ודבש" שמן זית גו' "ארץ הפסוק את לפרש בא אינו בפרשתנו שרש"י ועכצ"ל,
הפסוק  פירוש כנ"ל); ממק"א, הוא לפירושו ההכרח כאשר גם אתר, על פסוק כל לפרש דרכו היפך זה
מ"זית  הביכורים דהבאת לחיוב רש"י נחית בפרשתנו ואילו עקב), (בפרשת במקומו שמפרש כפי הוא

כדלקמן. דוקא, כו'" אגורי ב"זית שהוא שמן",

.ÂË כורך שבכרה, תאנה ורואה שדהו לתוך יורד "אדם - "מראשית" תיבת בפירוש מוסיף ואח"כ
ביכורים". זו הרי ואומר לסימן גמי עלי'

להבין: וצריך

זו א) מתיבה ללמוד אפשר איך - ראשית" כל ולא "מראשית "מראשית", תיבת כבר שדרשינן כיון
נוסף? ענין

כו'"?ב) לסימן גמי עלי' "כורך רש"י מ"ש בכתוב מרומז היכן

"ג) רש"י "xne`eמ"ש בקרא להמפורש לכאורה מתאים אינו - ביכורים" זו כל zgwleהרי מראשית
שצריך היינו, האדמה", רקgwilפרי ולא הפרי, ביכורים?xnelאת זו הרי

של  בפשוטו ומוכרח המובן באופן להיות צריכים רש"י שבפירוש הענינים פרטי שכל כמ"פ וכמדובר
כדלקמן. מקרא,

.ÊË:בזה והביאור
האדמה": פרי כל מראשית "ולקחת בפסוק שמתעוררת שאלה לתרץ בא בפירושו רש"י

" נאמר: שלפנ"ז, בפרשיות שנזכר הביכורים פרשתנו ziy`xבענין בהמשך גם וכן גו'". אדמתך ביכורי
אתxwnl`בנוגע הבאתי הנה "ועתה האדמה"ziy`xביכורים: "ולקחת52פרי נאמר כאן ואילו ;n ראשית

" לא - האדמה" פרי "ziy`xכל אלא ,"n?"ראשית
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כאן.49) רא"ם גם ראה
כאן.50) ונח"י שפ"ח גם ראה
תורת 51) גם וראה בערכו. (להחיד"א) הגדולים שם ראה

וש"נ. .265 ס"ע חמ"ז התוועדויות - מנחם
יו"ד.52) פסוק

e"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

"ולקחת שהכתוב רש"י, מפרש זה הוא nועל דביכורים שהחיוב ללמדנו בא האדמה" פרי כל ראשית
ראשית". כל ולא "מראשית,

אופנים: בב' לפרשו אפשר זה מיעוט אמנם,

שהחיוב א) ללמד ובא האדמה, מן הגדלים הפירות מיני כל היינו, האדמה, פרי כל על קאי הכתוב
הפירות  מיני שאר וכל בביכורים, חייבים פירות מיני מקצת רק אלא הפירות, מיני מכל לא הוא דביכורים

פטורים.

רק ב) להביא הוא דביכורים שהחיוב ללמד ובא עצמו, בפני האדמה מפרי מין כל על קאי הכתוב
כולם  ולא הפירות, הפסוק 53מקצת על רש"י שפירש מקצתה 54(וע"ד "מראשית, עריסותיכם", "מראשית

כולה"). ולא

בלבד". המינין שבעת אלא בביכורים, חייבין הפירות כל "שאין - הא' כאופן לפרש בוחר ורש"י

.ÊÈ:"'כו ארץ כאן ש"נאמר לפי - כן לפרש רש"י של והכרחו
לו  הי' דא"כ, ארץ, דארץ להגז"ש היא רש"י שכוונת לומר שאין - הלשון ובהקדמה בפירוש לכתוב

רש"י  בפירוש בכ"מ שמצינו כפי שוה", .55"גזירה

ארץ" כאן ש"נאמר - היא רש"י :dxiziכוונת

לומר  מספיק לכאורה הרי - גו'" לך נותן אלקיך ה' אשר הארץ אל תבוא כי "והי' נאמר שכבר כיון
תביא "אשר ומדגיש הכתוב חוזר ואעפ"כ וגו'", בטנא ושמת האדמה פרי כל מראשית jvx`n"ולקחת

לך". נותן אלקיך ה' אשר

הארץ  אל באתי כי אלקיך לה' היום הגדתי אליו ואמרת גו' הכהן אל "ובאת הפרשה: בהמשך ועד"ז
לנו" לתת לאבותינו ה' נשבע גו'"56אשר הזאת הארץ את לנו "ויתן ;57.

ושעורה  חטה ארץ נאמר ש"להלן מזה מובן - הדבר) מיותר שלכאורה (אף ארץ" כאן ש"נאמר והטעם
שבעה  שהן ישראל ארץ שבח כאן אף ישראל, ארץ בהם שנשתבחה המינים משבעת להלן מה וגו',

מינין":

רש"י  ממ"ש וכמובן ישראל", ארץ "שבח להדגיש כדי הוא הביכורים בענין ד"ארץ" הענין הדגשת
הבא  תודה 58בפסוק דהכרת הענין מודגש ביכורים שבמצות והיינו, טובה", כפוי שאינך - אליו "ואמרת :
על ux`dלהקב"ה zpizp'כו טובים פירות .59שמגדלת
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כאן.53) האוה"ח פי' גם ראה
כא.54) טו, שלח
ועוד.55) יד. טו, טו. יג, ראה פ' לדוגמא: ראה
ג'.56) פסוק
ט'.57) פסוק
רש"י 58) צריך לא בסמיכותֿמקום, הוא זה שפסוק וכיון

למק  חמש הבן על שסומך  כיון כאן, פסוק לפרשו בלמדו שעוד רא
לפירוש  בנוגע גם יבין וממנו הבא, בפסוק בפירושו כבר יבחין זה

זה. פסוק
נזכר 59) השיחה גו'*במהלך "ושמחת יא) (פסוק מ"ש גם

בביכורים  חייב הלוי "אף רש"י, ומפרש גו'", והגר והלוי אתה
עריהם": בתוך נטעו אם

. האדמה פרי כל "מראשית הוא דביכורים שהחיוב .כיון
אין  לוי שבט הרי מובן: אינו לך", נותן אלקיך ה' אשר מארצך
הוא  ה' אחיו בקרב לו יהי' לא "ונחלה כמ"ש בארץ, חלק להם
לך  יהי' לא וחלק תנחל לא "בארצם ב), יח, שופטים (פ' נחלתו"

חלקך אני הלוי בתוכם חייב מדוע וא"כ, כ), יח, (קרח ונחלתך"
בביכורים?

בתוך  נטעו "אם הוא בביכורים הלוי שחיוב רש"י ומתרץ
ליתן  ישראל נצטוו בארץ, חלק להם שאין אע"פ שהרי - עריהם"
ב), לה, (מסעי סביבותיהם" לערים ומגרש לשבת "ערים להם

. סביב אמה אלף וחוצה העיר "אלפים "מקיר באמה", אלפים .
והחיצונים  למגרש הפנימיים אלף ומהם סביב, להם נותן הוא
אלו  וכרמים ומשדות ובפרש"י), דֿה (שם, וכרמים" לשדות

ביכורים. להביא הלוים נתחייבו
בתוך נטעו "אם רש"י היא mdixrומדייק שהנטיעה אף - "

בארץ, חלק ללוים שאין דכיון - העיר בתוך ולא וכרם, בשדה
מצד  אלא אינם הערים במגרשי להם שהיו וכרמים והשדות

וכל עצמם, מצד מציאות להם שאין נמצא, היא הערים, מציאותם
כמו mixrdמגרשי נחשב זה הרי ולכן מהערים, חלק דהיינו, ,

בתוך ".mdixrש"נטעו

*(mihxt dnk mixqg onwl `ada,) oiprd zellkl jyndde xeyiwd xexa epi`el"end(.



יט e"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

הלימוד  ללא גם המינין משבעת באים שהביכורים הכרח לרש"י יש אם ממהֿנפשך: וא"כ,
ללימודים  רש"י זקוק בפרשתנו מדוע - ותשא) משפטים בפ' שפירש (כפי ארץ דארץ  והגז"ש ד"מראשית"

לימודים?! ב' ומביא אחד, בלימוד מסתפק שאינו אלא עוד ולא הנ"ל,

.„È."תמרים דבש הוא - ודבש בתוכו. אגור ששמנו אגורי זית - שמן "זית רש"י: וממשיך
להבין: וצריך

עקב  מפרשת רש"י שמביא וגו'" ושעורה חטה "ארץ בפסוק אלא כאן, נזכרו לא - ודבש" שמן "זית
בכתוב  נזכרו שבו במקום להיות צריך הפירוש הרי - לפרשם צורך יש ואם ארץ). דארץ הגז"ש (בשביל

בפרשתנו  רש"י מפרשם ומדוע עקב), ?49(בפרשת

שבפרשת  ודבש" שמן זית גו' "ארץ הכתוב לפירוש בנוגע רש"י של והראי' ההכרח אם שגם ולהעיר,
אלא) אתר, על (לא הוא במקומו,epzyxtnעקב הכתוב את לפרש רש"י של דרכו בכגוןֿדא גם הרי - דוקא

במקום  רק ולפרשו במקומו, הכתוב את מלפרש להמתין ולא לאח"ז, ממש"נ וההוכחה הראי' ולהביא
לפירושו. והוכחה ראי' יש שממנו

כאן שפירושו - יוקשה mi`znוביותר epi` אינו עקב בפ' הנה - לדבש בנוגע עקב: בפרשת לפירושו
שמן" ל"זית בנוגע אבל מאומה; ואילו 50מפרש שמן", העושים "זיתים רש"י מפרש עקב בפרשת הנה -

כו'"? אגורי "זית מפרש בפרשתנו

את  משאיר הי' לא דא"כ, עקב, בפרשת מפירושו רש"י בו חוזר שבפרשתנו לומר שאין [ופשיטא
בכתבי  מהדורות כמה מצינו (ולכן בפירושו ענינים כו"כ ושינה הגי' שרש"י וכידוע עקב. שבפ' הפירוש 

יהי' שפירושו בהשתדלו כו'רש"י), תעניות תרי"ג התענה זה שבשביל ועד ושלם, ].51מתוקן

(שהרי  עקב שבפרשת ודבש" שמן זית גו' "ארץ הפסוק את לפרש בא אינו בפרשתנו שרש"י ועכצ"ל,
הפסוק  פירוש כנ"ל); ממק"א, הוא לפירושו ההכרח כאשר גם אתר, על פסוק כל לפרש דרכו היפך זה
מ"זית  הביכורים דהבאת לחיוב רש"י נחית בפרשתנו ואילו עקב), (בפרשת במקומו שמפרש כפי הוא

כדלקמן. דוקא, כו'" אגורי ב"זית שהוא שמן",

.ÂË כורך שבכרה, תאנה ורואה שדהו לתוך יורד "אדם - "מראשית" תיבת בפירוש מוסיף ואח"כ
ביכורים". זו הרי ואומר לסימן גמי עלי'

להבין: וצריך

זו א) מתיבה ללמוד אפשר איך - ראשית" כל ולא "מראשית "מראשית", תיבת כבר שדרשינן כיון
נוסף? ענין

כו'"?ב) לסימן גמי עלי' "כורך רש"י מ"ש בכתוב מרומז היכן

"ג) רש"י "xne`eמ"ש בקרא להמפורש לכאורה מתאים אינו - ביכורים" זו כל zgwleהרי מראשית
שצריך היינו, האדמה", רקgwilפרי ולא הפרי, ביכורים?xnelאת זו הרי

של  בפשוטו ומוכרח המובן באופן להיות צריכים רש"י שבפירוש הענינים פרטי שכל כמ"פ וכמדובר
כדלקמן. מקרא,

.ÊË:בזה והביאור
האדמה": פרי כל מראשית "ולקחת בפסוק שמתעוררת שאלה לתרץ בא בפירושו רש"י

" נאמר: שלפנ"ז, בפרשיות שנזכר הביכורים פרשתנו ziy`xבענין בהמשך גם וכן גו'". אדמתך ביכורי
אתxwnl`בנוגע הבאתי הנה "ועתה האדמה"ziy`xביכורים: "ולקחת52פרי נאמר כאן ואילו ;n ראשית

" לא - האדמה" פרי "ziy`xכל אלא ,"n?"ראשית
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כאן.49) רא"ם גם ראה
כאן.50) ונח"י שפ"ח גם ראה
תורת 51) גם וראה בערכו. (להחיד"א) הגדולים שם ראה

וש"נ. .265 ס"ע חמ"ז התוועדויות - מנחם
יו"ד.52) פסוק

e"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

"ולקחת שהכתוב רש"י, מפרש זה הוא nועל דביכורים שהחיוב ללמדנו בא האדמה" פרי כל ראשית
ראשית". כל ולא "מראשית,

אופנים: בב' לפרשו אפשר זה מיעוט אמנם,

שהחיוב א) ללמד ובא האדמה, מן הגדלים הפירות מיני כל היינו, האדמה, פרי כל על קאי הכתוב
הפירות  מיני שאר וכל בביכורים, חייבים פירות מיני מקצת רק אלא הפירות, מיני מכל לא הוא דביכורים

פטורים.

רק ב) להביא הוא דביכורים שהחיוב ללמד ובא עצמו, בפני האדמה מפרי מין כל על קאי הכתוב
כולם  ולא הפירות, הפסוק 53מקצת על רש"י שפירש מקצתה 54(וע"ד "מראשית, עריסותיכם", "מראשית

כולה"). ולא

בלבד". המינין שבעת אלא בביכורים, חייבין הפירות כל "שאין - הא' כאופן לפרש בוחר ורש"י

.ÊÈ:"'כו ארץ כאן ש"נאמר לפי - כן לפרש רש"י של והכרחו
לו  הי' דא"כ, ארץ, דארץ להגז"ש היא רש"י שכוונת לומר שאין - הלשון ובהקדמה בפירוש לכתוב

רש"י  בפירוש בכ"מ שמצינו כפי שוה", .55"גזירה

ארץ" כאן ש"נאמר - היא רש"י :dxiziכוונת

לומר  מספיק לכאורה הרי - גו'" לך נותן אלקיך ה' אשר הארץ אל תבוא כי "והי' נאמר שכבר כיון
תביא "אשר ומדגיש הכתוב חוזר ואעפ"כ וגו'", בטנא ושמת האדמה פרי כל מראשית jvx`n"ולקחת

לך". נותן אלקיך ה' אשר

הארץ  אל באתי כי אלקיך לה' היום הגדתי אליו ואמרת גו' הכהן אל "ובאת הפרשה: בהמשך ועד"ז
לנו" לתת לאבותינו ה' נשבע גו'"56אשר הזאת הארץ את לנו "ויתן ;57.

ושעורה  חטה ארץ נאמר ש"להלן מזה מובן - הדבר) מיותר שלכאורה (אף ארץ" כאן ש"נאמר והטעם
שבעה  שהן ישראל ארץ שבח כאן אף ישראל, ארץ בהם שנשתבחה המינים משבעת להלן מה וגו',

מינין":

רש"י  ממ"ש וכמובן ישראל", ארץ "שבח להדגיש כדי הוא הביכורים בענין ד"ארץ" הענין הדגשת
הבא  תודה 58בפסוק דהכרת הענין מודגש ביכורים שבמצות והיינו, טובה", כפוי שאינך - אליו "ואמרת :
על ux`dלהקב"ה zpizp'כו טובים פירות .59שמגדלת
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כאן.53) האוה"ח פי' גם ראה
כא.54) טו, שלח
ועוד.55) יד. טו, טו. יג, ראה פ' לדוגמא: ראה
ג'.56) פסוק
ט'.57) פסוק
רש"י 58) צריך לא בסמיכותֿמקום, הוא זה שפסוק וכיון

למק  חמש הבן על שסומך  כיון כאן, פסוק לפרשו בלמדו שעוד רא
לפירוש  בנוגע גם יבין וממנו הבא, בפסוק בפירושו כבר יבחין זה

זה. פסוק
נזכר 59) השיחה גו'*במהלך "ושמחת יא) (פסוק מ"ש גם

בביכורים  חייב הלוי "אף רש"י, ומפרש גו'", והגר והלוי אתה
עריהם": בתוך נטעו אם

. האדמה פרי כל "מראשית הוא דביכורים שהחיוב .כיון
אין  לוי שבט הרי מובן: אינו לך", נותן אלקיך ה' אשר מארצך
הוא  ה' אחיו בקרב לו יהי' לא "ונחלה כמ"ש בארץ, חלק להם
לך  יהי' לא וחלק תנחל לא "בארצם ב), יח, שופטים (פ' נחלתו"

חלקך אני הלוי בתוכם חייב מדוע וא"כ, כ), יח, (קרח ונחלתך"
בביכורים?

בתוך  נטעו "אם הוא בביכורים הלוי שחיוב רש"י ומתרץ
ליתן  ישראל נצטוו בארץ, חלק להם שאין אע"פ שהרי - עריהם"
ב), לה, (מסעי סביבותיהם" לערים ומגרש לשבת "ערים להם

. סביב אמה אלף וחוצה העיר "אלפים "מקיר באמה", אלפים .
והחיצונים  למגרש הפנימיים אלף ומהם סביב, להם נותן הוא
אלו  וכרמים ומשדות ובפרש"י), דֿה (שם, וכרמים" לשדות

ביכורים. להביא הלוים נתחייבו
בתוך נטעו "אם רש"י היא mdixrומדייק שהנטיעה אף - "

בארץ, חלק ללוים שאין דכיון - העיר בתוך ולא וכרם, בשדה
מצד  אלא אינם הערים במגרשי להם שהיו וכרמים והשדות

וכל עצמם, מצד מציאות להם שאין נמצא, היא הערים, מציאותם
כמו mixrdמגרשי נחשב זה הרי ולכן מהערים, חלק דהיינו, ,

בתוך ".mdixrש"נטעו

*(mihxt dnk mixqg onwl `ada,) oiprd zellkl jyndde xeyiwd xexa epi`el"end(.
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חייבין  הפירות כל "שאין ראשית", כל ולא ד"מראשית, הלימוד לפרש רש"י של הכרחו וזהו
ארץ  שבח על להקב"ה להודות הוא הביכורים שענין דכיון - בלבד" המינין שבעת אלא בביכורים,
נראה  שבהם כך, ביותר, משובחים להיות צריכים הביכורים מביאים שמהם שהפירות מובן, הרי ישראל,

הארצות  שאר בכל דוגמתם שאין כאלו, משובחים פירות גדלים שבה ישראל, ארץ של שבחה .60וניכר

.ÁÈ:"שמן ל"זית בנוגע להבהיר רש"י צריך - ישראל ארץ שבח עם קשורים שהביכורים וכיון
זיתים" כגרעיני ושעורים ככליות "חטים היו ישראל שבארץ מצינו - ושעורה לחטה בנוגע .61בשלמא

ענבים  "אשכול הארץ מפרי עמהם שנטלו המרגלים גבי שמצינו כפי - ורמון ותאנה לגפן בנוגע ועד"ז
משונה" "פרי' רמון", ואחד תאנה נטל אחד אשכול, נטלו "שמונה התאנים", ומן הרמונים שבזה 62ומן -

הארצות; בשאר דוגמתם מצינו שלא ביותר, גדולים שפירותי' ישראל ארץ של שבחה ניכר

(היינו  שמן" העושים "זיתים עקב: בפ' רש"י שפירש כפי הוא הפירוש אם - שמן" ל"זית בנוגע אבל
שמן  עושין שאין זיתים גם יש הארצות בשאר משא"כ שמן, עושים הזיתים כל ישראל אינו 63שבארץ - (

יש  הארצות בשאר גם הרי שמן, העושים מזיתים ביכורים בהבאת א"י של שבחה מתבטא כיצד מובן:
שמן? העושים זיתים

של שבחה אודות מדובר ששם דכיון - ניחא עקב בפרשת l`xyiבשלמא ux` טובה "ארץ שהיא ,
. מים נחלי נחושת"ארץ תחצוב ומהררי' ברזל אבני' אשר ארץ ד"ארץ 64. השבח גם מספיק זה ובשביל ,

שמן); עושים הזיתים (שכל שמן" העושים "זיתים שמן", זית

ב" ניכר להיות שצריך ישראל ארץ שבח אודות מדובר כאשר הבאת ixtאבל ענין תוכן (שזהו האדמה"
(אף בי  שמן העושים זיתים יש הארצות בשאר גם שהרי שמן, העושים זיתים בהבאת די לא - כורים)

בזיתים צורך יש אלא שמן), עושים שאין זיתים גם בהם של migaeynשיש שבחה ניכר שבהם דוקא,
כאלו. משובחים זיתים בה שיש ישראל ארץ

מזיתים: גם הוא ביכורים הבאת שחיוב  רש"י של הכרחו - [ובהקדם

" שהכתוב כיון שרקnדלכאורה: מלמדנו ראשית") כל ("ולא חייבים zvwnראשית" פירות מיני
שגם  לרש"י לי' ומנא בביכורים , נתחייבו שלא הפירות שאר כמו הם שזיתים לומר יתכן הרי - בביכורים

בביכורים? חייבים זיתים

כפוי  ("שאינך להקב"ה תודה הכרת להביע הוא הביכורים הבאת ענין שכל שכיון - בזה וההסברה
בביכורים. חייב זה, בסוג לכלול שאפשר מה שכל נותנת הסברא הרי כו', הארץ נתינת על טובה")

" הלשון נאמר שבכ"מ גם "ziy`xומה נאמר כאן ורק ,"n מראשית" המיעוט למרות ולכן, ראשית",
בביכורים. שחייבים הפירות במיני שאפשר כמה עד להוסיף שיש מסתבר ראשית", כל ולא

ובי', מיני' סתירה זה הרי דלכאורה האדמה", פרי כל "מראשית הכתוב בלשון קושיא תתורץ ועפ"ז
" נאמר בתחילה "nשהרי נאמר ואח"כ ראשית", כל "ולא ש"כל lkראשית", ועכצ"ל, - האדמה"? פרי

ד" בסוג נכלל להיות שיכול האדמה" בביכורים.nפרי חייב להיות צריך ראשית",

כולל  ישראל, ארץ בהם שנשתבחה המינים שבעת בכל הוא דביכורים שהחיוב רש"י של הכרחו וזהו
שמן". "זית גם

ארץ  של שבחה ניכר שבהם דוקא, מובחרים בזיתים צורך יש הזיתים, מן ביכורים להביא שכדי אלא,
ישראל].

רש"י  מפרש זיתולכן הוא ביכורים מביאים שממנו שמן" אגור gaeynש"זית ששמנו אגורי "זית -
במשנה  ששנינו וכפי .65בתוכו", ביכורים מביאין ש"אין "אין (כשם המובחר" מן שאינו שמן מזיתי לא .
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כאן.60) גו"א גם ראה
ובפרש"י.61) יד לב, האזינו וראה רע"א. כג, תענית
ובפרש"י.62) כג יג, שלח

כאן.63) שפ"ח ראה
זֿט.64) שם, עקב
מ"ג.65) פ"א ביכורים
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. במפרשים מביאין וכמובא שבעמקים"), מפירות ולא שבהרים מתמרים לא בירושלמי 66. "זית 67מ"ש :
. אגורי זה וכו'"שמן לתוכו שמנו אוגר שהוא .63.

.ËÈ:"ל"דבש בנוגע להבהיר רש"י צריך וכמו"כ
של לשבחה בנוגע עקב בפרשת שנימנו המינין l`xyiבשבעת ux` ישראל שארץ הוא העיקר -

בדבש  דבורים.68נשתבחה לדבש גם או דוקא, תמרים" ל"דבש הכוונה אם לפרט צורך אין אבל ,

כמ"פ  נאמר ישראל ארץ של שבחה שגבי כיון פרשתנו 69ואדרבה: בהמשך זבת 57(וגם "ארץ שהיא (
דבורים. דבש - הנוזל דבר הוא דבש שגם לומר, מסתבר הנוזל, דבר הוא שחלב כשם הרי ודבש", חלב

כל "מראשית דביכורים החיוב אודות שמדובר בפרשתנו dnc`dאבל ixt שנכלל ש"דבש" עכצ"ל - "
דבורים  דבש (משא"כ תמרים" דבש "הוא ישראל ארץ בהם שנשתבחה המינים משבעת דביכורים בחיוב

האדמה). פרי שאינו

.Î:שלפנ"ז שבפרשיות הביכורים בענין ולא דוקא, שבפרשתנו הביכורים בענין רש"י מבאר זה וכל
רק  שלפנ"ז בפרשיות ואילו בפרשתנו, הוא ביכורים מצות דיני פרטי כל נתבארו שבו העיקרי המקום

הביכורים ענין רש"י zellkaנזכר צריך לא שלפנ"ז בפרשיות ולכן, גו'", תביא אדמתך ביכורי "ראשית :
כאן  שמבאר ביכורים דמצות הענינים פרטי כל את פרשתנו 70לבאר בהתחלת מ"ש ביאר שלא (כשם

ילמד  למקרא חמש שהבן כך על שסומך כיון וחלקוה"), הארץ את שכבשו עד בבכורים נתחייבו "שלא
בפרשתנו  - העיקרי במקום .*זאת

ביכורי "ראשית מ"ש - הוא שלפנ"ז בפרשיות לבאר רש"י שהוצרך הול"ל `jzncומה דלכאורה ,"
מעשיך" "ביכורי כמו דביכורים 71"ביכוריך", שהחיוב ללמדנו כדי [ואם אדמתך" "ביכורי נאמר ולמה ,

האדמה" "ביכורי הול"ל הבהמה, ממין ולא האדמה, מפרי רק שהדיוק 72הוא רש"י מפרש זה ועל ,[
. המינין משבעת אלא ביכורים ש"אין לפי הוא אדמתך" ארצך".ד"ביכורי בשבח האמורים .

.‡Î מובן אינו עדיין דלכאורה - "מראשית" תיבת לבאר הב') (בד"ה רש"י :63ומוסיף
מ"ם דאות היתור רק מבאר ראשית", כל ולא ד"מראשית מובן n("הפירוש אינו עדיין אבל ראשית"),

(פרי  "כל בתיבת גם להיות יכול הי' מ"ם דאות היתור הרי בכללותה: "ראשית" תיבת נכתבה מדוע
" - "nהאדמה)" שלא ללמדנו האדמה", פרי דביכורים lkכל החיוב אלא בביכורים, חייב האדמה" פרי

" דוקא?nהוא המינים משבעת האדמה", פרי כל

בראשית), פרשת בריש רש"י שפירש (ע"ד חשיבות מלשון הוא ד"ראשית" שהפירוש לומר [ואין
") דמ "ם מהיתור שהרי - חשובים פירות ביכורים nשצ"ל מביאים שאין כבר יודעים האדמה") פרי כל

וחשובים]. משובחים פירות שהם ישראל, ארץ בהם שנשתבחה המינים משבעת אלא

פשט )* דע"פ שבאת"ל תשא) בפ' זמנו בכלל (כי ריהטא לפום י"ל - תמרים" דבש הוא "ודבש תשא בפ' רש"י ומ"ש

(ע"ד דביכורים דינא משפטים בפ' לפנ"ז כבר שנת' לאחר תשא בפ' אדמתך" ביכורי ד"ראשית הכפל פרש"י „˙È"ÓÂצ"ע

מין  הוספת שקמ"ל לפרש העדיפות (וטעם תמרים (דבש) א': מין עוד הוספת דקמ"ל התירוץ - תבשל") ב"לא כיו"ב

שנמצא כיון - אגורי) (זית שמן זית ולא יא ·Â¯ÈÙ˘תמרים, ב, (ויקרא דבש" קרוי פרי מתיקת כל - דבש "כל במק"א:

שם)). ובפרש"י
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הרע"ב.66) פי' גם וראה הר"ש. פי'
ה"ג.67) שם
דבש 68) "ויניקהו יג) (לב, האזינו בפ' ממ"ש גם ולהעיר

לי  הבא בסיכני לבנו שאמר באחד "מעשה ובפרש"י: מסלע",
(נתבאר  כו'" פי' על צף הדבש ומצא הלך החבית, מן קציעות

תשל"ח). האזינו ש"פ בשיחת
ועוד.69) ה. יג, בא יז. ח. ג, שמות

שדהו 70) לתוך נכנס אדם "כיצד משפטים בפ' רש"י ומ"ש
משפטים  ש"פ בשיחת נתבאר - וכו'" שבכרה תאנה ורואה

) ).l"endתשל"ב
טז.71) שם, משפטים
הגידולים 72) כל שיהיו "עד ללימוד בנוגע שהובהר מה חסר

- ביכורים). ריש (ירושלמי .l"endמאדמתך"
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חייבין  הפירות כל "שאין ראשית", כל ולא ד"מראשית, הלימוד לפרש רש"י של הכרחו וזהו
ארץ  שבח על להקב"ה להודות הוא הביכורים שענין דכיון - בלבד" המינין שבעת אלא בביכורים,
נראה  שבהם כך, ביותר, משובחים להיות צריכים הביכורים מביאים שמהם שהפירות מובן, הרי ישראל,

הארצות  שאר בכל דוגמתם שאין כאלו, משובחים פירות גדלים שבה ישראל, ארץ של שבחה .60וניכר

.ÁÈ:"שמן ל"זית בנוגע להבהיר רש"י צריך - ישראל ארץ שבח עם קשורים שהביכורים וכיון
זיתים" כגרעיני ושעורים ככליות "חטים היו ישראל שבארץ מצינו - ושעורה לחטה בנוגע .61בשלמא

ענבים  "אשכול הארץ מפרי עמהם שנטלו המרגלים גבי שמצינו כפי - ורמון ותאנה לגפן בנוגע ועד"ז
משונה" "פרי' רמון", ואחד תאנה נטל אחד אשכול, נטלו "שמונה התאנים", ומן הרמונים שבזה 62ומן -

הארצות; בשאר דוגמתם מצינו שלא ביותר, גדולים שפירותי' ישראל ארץ של שבחה ניכר

(היינו  שמן" העושים "זיתים עקב: בפ' רש"י שפירש כפי הוא הפירוש אם - שמן" ל"זית בנוגע אבל
שמן  עושין שאין זיתים גם יש הארצות בשאר משא"כ שמן, עושים הזיתים כל ישראל אינו 63שבארץ - (

יש  הארצות בשאר גם הרי שמן, העושים מזיתים ביכורים בהבאת א"י של שבחה מתבטא כיצד מובן:
שמן? העושים זיתים

של שבחה אודות מדובר ששם דכיון - ניחא עקב בפרשת l`xyiבשלמא ux` טובה "ארץ שהיא ,
. מים נחלי נחושת"ארץ תחצוב ומהררי' ברזל אבני' אשר ארץ ד"ארץ 64. השבח גם מספיק זה ובשביל ,

שמן); עושים הזיתים (שכל שמן" העושים "זיתים שמן", זית

ב" ניכר להיות שצריך ישראל ארץ שבח אודות מדובר כאשר הבאת ixtאבל ענין תוכן (שזהו האדמה"
(אף בי  שמן העושים זיתים יש הארצות בשאר גם שהרי שמן, העושים זיתים בהבאת די לא - כורים)

בזיתים צורך יש אלא שמן), עושים שאין זיתים גם בהם של migaeynשיש שבחה ניכר שבהם דוקא,
כאלו. משובחים זיתים בה שיש ישראל ארץ

מזיתים: גם הוא ביכורים הבאת שחיוב  רש"י של הכרחו - [ובהקדם

" שהכתוב כיון שרקnדלכאורה: מלמדנו ראשית") כל ("ולא חייבים zvwnראשית" פירות מיני
שגם  לרש"י לי' ומנא בביכורים , נתחייבו שלא הפירות שאר כמו הם שזיתים לומר יתכן הרי - בביכורים

בביכורים? חייבים זיתים

כפוי  ("שאינך להקב"ה תודה הכרת להביע הוא הביכורים הבאת ענין שכל שכיון - בזה וההסברה
בביכורים. חייב זה, בסוג לכלול שאפשר מה שכל נותנת הסברא הרי כו', הארץ נתינת על טובה")

" הלשון נאמר שבכ"מ גם "ziy`xומה נאמר כאן ורק ,"n מראשית" המיעוט למרות ולכן, ראשית",
בביכורים. שחייבים הפירות במיני שאפשר כמה עד להוסיף שיש מסתבר ראשית", כל ולא

ובי', מיני' סתירה זה הרי דלכאורה האדמה", פרי כל "מראשית הכתוב בלשון קושיא תתורץ ועפ"ז
" נאמר בתחילה "nשהרי נאמר ואח"כ ראשית", כל "ולא ש"כל lkראשית", ועכצ"ל, - האדמה"? פרי

ד" בסוג נכלל להיות שיכול האדמה" בביכורים.nפרי חייב להיות צריך ראשית",

כולל  ישראל, ארץ בהם שנשתבחה המינים שבעת בכל הוא דביכורים שהחיוב רש"י של הכרחו וזהו
שמן". "זית גם

ארץ  של שבחה ניכר שבהם דוקא, מובחרים בזיתים צורך יש הזיתים, מן ביכורים להביא שכדי אלא,
ישראל].

רש"י  מפרש זיתולכן הוא ביכורים מביאים שממנו שמן" אגור gaeynש"זית ששמנו אגורי "זית -
במשנה  ששנינו וכפי .65בתוכו", ביכורים מביאין ש"אין "אין (כשם המובחר" מן שאינו שמן מזיתי לא .
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כאן.60) גו"א גם ראה
ובפרש"י.61) יד לב, האזינו וראה רע"א. כג, תענית
ובפרש"י.62) כג יג, שלח

כאן.63) שפ"ח ראה
זֿט.64) שם, עקב
מ"ג.65) פ"א ביכורים
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. במפרשים מביאין וכמובא שבעמקים"), מפירות ולא שבהרים מתמרים לא בירושלמי 66. "זית 67מ"ש :
. אגורי זה וכו'"שמן לתוכו שמנו אוגר שהוא .63.

.ËÈ:"ל"דבש בנוגע להבהיר רש"י צריך וכמו"כ
של לשבחה בנוגע עקב בפרשת שנימנו המינין l`xyiבשבעת ux` ישראל שארץ הוא העיקר -

בדבש  דבורים.68נשתבחה לדבש גם או דוקא, תמרים" ל"דבש הכוונה אם לפרט צורך אין אבל ,

כמ"פ  נאמר ישראל ארץ של שבחה שגבי כיון פרשתנו 69ואדרבה: בהמשך זבת 57(וגם "ארץ שהיא (
דבורים. דבש - הנוזל דבר הוא דבש שגם לומר, מסתבר הנוזל, דבר הוא שחלב כשם הרי ודבש", חלב

כל "מראשית דביכורים החיוב אודות שמדובר בפרשתנו dnc`dאבל ixt שנכלל ש"דבש" עכצ"ל - "
דבורים  דבש (משא"כ תמרים" דבש "הוא ישראל ארץ בהם שנשתבחה המינים משבעת דביכורים בחיוב

האדמה). פרי שאינו

.Î:שלפנ"ז שבפרשיות הביכורים בענין ולא דוקא, שבפרשתנו הביכורים בענין רש"י מבאר זה וכל
רק  שלפנ"ז בפרשיות ואילו בפרשתנו, הוא ביכורים מצות דיני פרטי כל נתבארו שבו העיקרי המקום

הביכורים ענין רש"י zellkaנזכר צריך לא שלפנ"ז בפרשיות ולכן, גו'", תביא אדמתך ביכורי "ראשית :
כאן  שמבאר ביכורים דמצות הענינים פרטי כל את פרשתנו 70לבאר בהתחלת מ"ש ביאר שלא (כשם

ילמד  למקרא חמש שהבן כך על שסומך כיון וחלקוה"), הארץ את שכבשו עד בבכורים נתחייבו "שלא
בפרשתנו  - העיקרי במקום .*זאת

ביכורי "ראשית מ"ש - הוא שלפנ"ז בפרשיות לבאר רש"י שהוצרך הול"ל `jzncומה דלכאורה ,"
מעשיך" "ביכורי כמו דביכורים 71"ביכוריך", שהחיוב ללמדנו כדי [ואם אדמתך" "ביכורי נאמר ולמה ,

האדמה" "ביכורי הול"ל הבהמה, ממין ולא האדמה, מפרי רק שהדיוק 72הוא רש"י מפרש זה ועל ,[
. המינין משבעת אלא ביכורים ש"אין לפי הוא אדמתך" ארצך".ד"ביכורי בשבח האמורים .

.‡Î מובן אינו עדיין דלכאורה - "מראשית" תיבת לבאר הב') (בד"ה רש"י :63ומוסיף
מ"ם דאות היתור רק מבאר ראשית", כל ולא ד"מראשית מובן n("הפירוש אינו עדיין אבל ראשית"),

(פרי  "כל בתיבת גם להיות יכול הי' מ"ם דאות היתור הרי בכללותה: "ראשית" תיבת נכתבה מדוע
" - "nהאדמה)" שלא ללמדנו האדמה", פרי דביכורים lkכל החיוב אלא בביכורים, חייב האדמה" פרי

" דוקא?nהוא המינים משבעת האדמה", פרי כל

בראשית), פרשת בריש רש"י שפירש (ע"ד חשיבות מלשון הוא ד"ראשית" שהפירוש לומר [ואין
") דמ "ם מהיתור שהרי - חשובים פירות ביכורים nשצ"ל מביאים שאין כבר יודעים האדמה") פרי כל

וחשובים]. משובחים פירות שהם ישראל, ארץ בהם שנשתבחה המינים משבעת אלא

פשט )* דע"פ שבאת"ל תשא) בפ' זמנו בכלל (כי ריהטא לפום י"ל - תמרים" דבש הוא "ודבש תשא בפ' רש"י ומ"ש

(ע"ד דביכורים דינא משפטים בפ' לפנ"ז כבר שנת' לאחר תשא בפ' אדמתך" ביכורי ד"ראשית הכפל פרש"י „˙È"ÓÂצ"ע

מין  הוספת שקמ"ל לפרש העדיפות (וטעם תמרים (דבש) א': מין עוד הוספת דקמ"ל התירוץ - תבשל") ב"לא כיו"ב

שנמצא כיון - אגורי) (זית שמן זית ולא יא ·Â¯ÈÙ˘תמרים, ב, (ויקרא דבש" קרוי פרי מתיקת כל - דבש "כל במק"א:

שם)). ובפרש"י

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

הרע"ב.66) פי' גם וראה הר"ש. פי'
ה"ג.67) שם
דבש 68) "ויניקהו יג) (לב, האזינו בפ' ממ"ש גם ולהעיר

לי  הבא בסיכני לבנו שאמר באחד "מעשה ובפרש"י: מסלע",
(נתבאר  כו'" פי' על צף הדבש ומצא הלך החבית, מן קציעות

תשל"ח). האזינו ש"פ בשיחת
ועוד.69) ה. יג, בא יז. ח. ג, שמות

שדהו 70) לתוך נכנס אדם "כיצד משפטים בפ' רש"י ומ"ש
משפטים  ש"פ בשיחת נתבאר - וכו'" שבכרה תאנה ורואה

) ).l"endתשל"ב
טז.71) שם, משפטים
הגידולים 72) כל שיהיו "עד ללימוד בנוגע שהובהר מה חסר

- ביכורים). ריש (ירושלמי .l"endמאדמתך"



e"kyz'dכב ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

ראשית  - מ"ם) דאות היתור מלבד עצמה, "ראשית" (תיבת "מראשית" תיבת לפרש רש"י מוסיף ולכן
onfaתאנה ורואה שדהו לתוך יורד "אדם :dxkay לפירות בנוגע הוא דביכורים שהחיוב היינו, כו'",

dpey`x egnvy.

.·Îהנה שבכרה", תאנה "רואה שכאשר לומר אפשר אי cineאמנם, skiz ולהביאה לקחתה צריך
כי: - ה'" יבחר אשר המקום "אל

שלאח"ז  פעמים".58בפסוק שתי ולא בשנה, אחת "פעם היום", "הגדתי מ"ש רש"י מפרש

שנתבשלו  לפני עוד - לירושלים ולהביאה לקחתה צריך שבכרה תאנה כשרואה ומיד שתיכף נאמר ואם
הביא  שכבר לאחרי הנה - זמן) באותו מבשילים הפירות מיני כל אין (שהרי המינין ז' משאר הפירות
המינים  ז' משאר ביכורים ויביא כשיחזור הרי ביכורים), (מקרא גו'" "הגדתי ואמר א' ממין ביכורים

פעמים" שתי ולא בשנה, אחת "פעם להיותה ההגדה, לקיים יוכל לא לאח"ז, .*שנתבשלו

הרי מיןcinzועפ"ז, על אם כי ההגדה תהי' הפשוטה!`cgלא הסברא היפך שזהו - (הראשון )

שביכרו שיראה עד ביכורים מצות קיום לדחות גיסא, זה ולאידך הרי - המינים שבעת מכל פירות
שביעי! מין גם שיקבל עד כלל, אצלו מקום תופסת אינה מינים ששה שטובת גדול, הכי טובה" "כפוי

מסויימת  פעולה לעשות הוא חייב שבכרה", תאנה ורואה שדהו לתוך יורד "אדם שכאשר ועכצ"ל,
" להוסיף: רש"י מוכרח ולכן ביכורים, מצות ביכורים"xne`eבקיום זו .**הרי

.‚Î:לשאלה מקום יש עדיין אך
כמ"ש  תקלה, לידי להביא שאסור יודע למקרא חמש שפירש 73הבן וכפי מכשול", תתן לא עור "ולפני

הפסוק  על תהרו 74רש"י הבהמה ואת יומת מות בבהמה שכבתו יתן אשר חטא,"ואיש אדם "אם גו",
שיודע  לאדם ק"ו תסקל, הכתוב אמר לפיכך ידה, על תקלה לאדם שבאה מפני אלא חטאה, מה בהמה

עבירה". לעבור לחבירו רעה וגורם לרע טוב בין להבחין

. שבכרה תאנה "רואה כאשר משך ובנדו"ד: לאחרי ורק באילן, ומשאירה ביכורים", זו הרי ואומר .
תקלה, לידי להביא הוא עלול - לירושלים להביאה כדי ויקחנה יחזור  פירות) מיני שאר (כשיבכירו זמן

לביכורים?! שהופרשה ידע שלא כיון זו, תאנה ויקח לשדה מישהו יכנס שבינתיים יתכן שהרי

תקלה. לידי לבוא שלא כדי המוכרח דבר שזהו לסימן", גמי עלי' "כורך רש"י: אומר ולכן

מדייק שרש"י אלא עוד לסימן"micwneולא גמי עלי' כדי iptl"כורך - ביכורים" זו הרי ש"אומר
אחד. לרגע אפילו תקלה של לענין אפשרות תהי' שלא

.„Î:להלכה בנוגע - הנ"ל רש"י בפירוש להוסיף ויש
אלא  בביכורים חייבין הפירות כל שאין ראשית, כל ולא "מראשית רש"י בדברי (סט"ז) לעיל נתבאר
ולא  בביכורים, חייבים פירות מיני מקצת שרק הוא "מראשית" מתיבת שהלימוד בלבד", המינין שבעת

בתור שהחיוב הפירות כל את להביא אדם שיכול נמצא, ועפ"ז מהפירות. מקצת רק להביא הוא דביכורים
.60ביכורים 

"הביא )* הי"א) פ"ד ביכורים (הל' הרמב"ם כמ"ש הבאה, לענין ולא קריאה, לענין הוא כו'" אחת ד"פעם הדין שהרי

בשנה  אחת פעם היום, הגדתי שנאמר עליהם, קורא אינו אחר, ממין ביכורים והביא וחזר וקרא, המינים מן מאחד ביכוריו

- אחר) ממין ולהביא לחזור יכול אינו (וגם להגדה הבאה בין לחלק אין הפשט שע"ד לומר ואין שתים". ולא מגיד הוא

סברת היפך זהו Ú‰"˙שהרי È"˘¯Ù" תיבת גם שהעתיק ,È˙„‚‰.("היום" רק הול"ל דלכאורה (אף "ËÂ˘ÙÂ.

פעמים"))** שתי ולא בשנה אחת "פעם היום", "הגדתי (שנאמר כאן רק כי - משפטים) (כבפ' "ומקדישה" כתב ולא

מעשה.ÏÂÏ˘Ïצריך ולא ("ואומר") דיבור רק שצ"ל מפרט ולכן המינים), שבעת כל על ההגדה שתהי' (כדי וכו' ַהלקיחה
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יד.73) יט, טו.74)קדושים כ, שם
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במשנה  כדאיתא - הלכה ע"פ הוא בירושלמי 75וכן וכדאיתא ביכורים", שדהו כל אדם 76"עושה

ממ"ש  תרומה"77דילפינן שדהו כל עושה אדם ש"אין כבתרומה דלא כל", ביכורי כל וכן 78"וראשית ,
חלה  עיסתו כל עושה אדם שאין עריסותיכם",79בחלה, "מראשית עה"פ רש"י מפירוש (סט"ז) (כנ"ל

בארוכה  פעם כמדובר כולה"), ולא בזה.80"מקצתה  הענינים פרטי

.‰Î:'ה בעבודת מזה וההוראה
שיהי' והיינו, חולין, לעצמו להשאיר מבלי חלה, או תרומה שדהו כל לעשות רוצה יהודי כאשר
אשר  הדרך זו לא לו: אומרים אזי - בלבד קדושה בעניני ורק אך ויעסוק העולם, מעניני לגמרי מופרש

ה'! בה חפץ

הקב"ה  של רצונו - החול בימות אבל בלבד, קדושה בעניני לעסוק יהודי צריך טובים ובימים בשבתות
המדרש" לבית הכנסת "מבית ולומד, שמתפלל שלאחרי והיינו, חולין, עניני קצת גם ליהודי ,81שיהיו

ארץ" דרך מנהג בהן "הנהג מ"ש 82אזי וע"ד כו', לבררם כדי העולם, בעניני לעסוק שיוצא "עזוב 83,
הקודש  טהרת על יהיו החולין עניני שגם שפועל ועד עמו", אין 84תעזוב שמלכתחילה באופן לא אבל ;

כלל. חולין עניני לו

מאסטראּפאלי  שמשון ר' של הידוע המאמר בתוך 85[וע"ד וההתבודדות הבריות עם הפרישות "טובה : ָָָ
כו']. פרישות של באופן - גופא זה ובמצב אדם, בני בתוך הבריות, עם דוקא להיות שצריך והיינו, אדם", בני

בגמרא  מ"ש 82וכדאיתא בפירוש ישמעאל ר' לדברי שנאמר 86בנוגע "לפי דגנך", ימוש 87"ואספת לא
ולעומת  ארץ", דרך מנהג בהן הנהג דגנך, ואספת לומר תלמוד ככתבן, דברים יכול מפיך, הזה התורה ספר
אלא  עלי', תהא מה תורה וכו' זריעה בשעת וזורע חרישה בשעת חורש אדם "אפשר רשב"י דברי זאת,
ישמעאל  כרבי עשו "הרבה - אחרים" ידי על נעשית מלאכתן מקום של רצונו עושין שישראל בזמן

בידן". עלתה ולא כרשב"י בידן, ועלתה

בנוגע הוא זה כל dlgeאמנם, dnexzlבנוגע אבל וחלה; תרומה עניניו כל לעשות לו שאין ,mixekial
ביכורים". שדהו כל אדם "עושה - ישראל ארץ בהם שנשתבחה המינים  משבעת שבאים -

עניניו אודות מדובר כאשר האדם: בעבודת xzeiaועד"ז mixgaende migaeynd לעשות רוצה אם הנה ,
געזונטערהייט"...). טאן דאס ער ("זאל זאת לעשות שפיר יכול - לה' כולם את ליתן ביכורים, כולם ָָָאת

שליט"א  אדמו"ר כ"ק הבאה"88(וסיים לשנה תשנה היום, ביכורים הבאת מברכתו קול "ובת (:89.

***

.ÂÎ הנ"ל אלול כ"ף שיחת רבינו 90בסיום של בבות" ה"ארבע ניגון אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק דיבר ,
גדולה. בהתעוררות בבות" ה"ארבע ניגון מנגנים המסובים וכל בשיחה: ומצויין הזקן,

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (והמשיך

ניגו  לנגן שלא נזהרים כלל מיוחדים בדרך בזמנים אלא בבות" ה"ארבע .91ן

הזקן, ואדמו"ר הבעש"ט של הולדת יום אלול, ח"י ביום בעמדנו אמנם,

השבת, ביום חל אלול שח"י זו שנה בקביעות ובפרט

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
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ל.77) מד, יחזקאל
פאה.78) ריש ירושלמי
ספ"א.79) חלה
(80) מצאנו לא ).l"endלעתֿעתה
בסופה.81) ברכות
ב.82) לה, שם
סכ"א.83) בהוספות טוב שם כתר וראה ה. כג, משפטים

שבט). כח יום" ב"היום (נעתק וש"נ

וש"נ.84) ב. יט, חגיגה
(85.(191 ע' ריש תש"ג (סה"ש הנ"ל אלול כ' שיחת ראה

וש"נ.
יד.86) יא, עקב
ח.87) א, יהושע
(88) הברכה בנוסח קצת ).l"endחסר
טז.89) שם, פרשתנו פרש"י
ואילך.90) 197 ס"ע שם סה"ש
וש"נ.91) .12 ע' תרפ"ח סה"ש ראה
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ראשית  - מ"ם) דאות היתור מלבד עצמה, "ראשית" (תיבת "מראשית" תיבת לפרש רש"י מוסיף ולכן
onfaתאנה ורואה שדהו לתוך יורד "אדם :dxkay לפירות בנוגע הוא דביכורים שהחיוב היינו, כו'",

dpey`x egnvy.

.·Îהנה שבכרה", תאנה "רואה שכאשר לומר אפשר אי cineאמנם, skiz ולהביאה לקחתה צריך
כי: - ה'" יבחר אשר המקום "אל

שלאח"ז  פעמים".58בפסוק שתי ולא בשנה, אחת "פעם היום", "הגדתי מ"ש רש"י מפרש

שנתבשלו  לפני עוד - לירושלים ולהביאה לקחתה צריך שבכרה תאנה כשרואה ומיד שתיכף נאמר ואם
הביא  שכבר לאחרי הנה - זמן) באותו מבשילים הפירות מיני כל אין (שהרי המינין ז' משאר הפירות
המינים  ז' משאר ביכורים ויביא כשיחזור הרי ביכורים), (מקרא גו'" "הגדתי ואמר א' ממין ביכורים

פעמים" שתי ולא בשנה, אחת "פעם להיותה ההגדה, לקיים יוכל לא לאח"ז, .*שנתבשלו

הרי מיןcinzועפ"ז, על אם כי ההגדה תהי' הפשוטה!`cgלא הסברא היפך שזהו - (הראשון )

שביכרו שיראה עד ביכורים מצות קיום לדחות גיסא, זה ולאידך הרי - המינים שבעת מכל פירות
שביעי! מין גם שיקבל עד כלל, אצלו מקום תופסת אינה מינים ששה שטובת גדול, הכי טובה" "כפוי

מסויימת  פעולה לעשות הוא חייב שבכרה", תאנה ורואה שדהו לתוך יורד "אדם שכאשר ועכצ"ל,
" להוסיף: רש"י מוכרח ולכן ביכורים, מצות ביכורים"xne`eבקיום זו .**הרי

.‚Î:לשאלה מקום יש עדיין אך
כמ"ש  תקלה, לידי להביא שאסור יודע למקרא חמש שפירש 73הבן וכפי מכשול", תתן לא עור "ולפני

הפסוק  על תהרו 74רש"י הבהמה ואת יומת מות בבהמה שכבתו יתן אשר חטא,"ואיש אדם "אם גו",
שיודע  לאדם ק"ו תסקל, הכתוב אמר לפיכך ידה, על תקלה לאדם שבאה מפני אלא חטאה, מה בהמה

עבירה". לעבור לחבירו רעה וגורם לרע טוב בין להבחין

. שבכרה תאנה "רואה כאשר משך ובנדו"ד: לאחרי ורק באילן, ומשאירה ביכורים", זו הרי ואומר .
תקלה, לידי להביא הוא עלול - לירושלים להביאה כדי ויקחנה יחזור  פירות) מיני שאר (כשיבכירו זמן

לביכורים?! שהופרשה ידע שלא כיון זו, תאנה ויקח לשדה מישהו יכנס שבינתיים יתכן שהרי

תקלה. לידי לבוא שלא כדי המוכרח דבר שזהו לסימן", גמי עלי' "כורך רש"י: אומר ולכן

מדייק שרש"י אלא עוד לסימן"micwneולא גמי עלי' כדי iptl"כורך - ביכורים" זו הרי ש"אומר
אחד. לרגע אפילו תקלה של לענין אפשרות תהי' שלא

.„Î:להלכה בנוגע - הנ"ל רש"י בפירוש להוסיף ויש
אלא  בביכורים חייבין הפירות כל שאין ראשית, כל ולא "מראשית רש"י בדברי (סט"ז) לעיל נתבאר
ולא  בביכורים, חייבים פירות מיני מקצת שרק הוא "מראשית" מתיבת שהלימוד בלבד", המינין שבעת

בתור שהחיוב הפירות כל את להביא אדם שיכול נמצא, ועפ"ז מהפירות. מקצת רק להביא הוא דביכורים
.60ביכורים 

"הביא )* הי"א) פ"ד ביכורים (הל' הרמב"ם כמ"ש הבאה, לענין ולא קריאה, לענין הוא כו'" אחת ד"פעם הדין שהרי

בשנה  אחת פעם היום, הגדתי שנאמר עליהם, קורא אינו אחר, ממין ביכורים והביא וחזר וקרא, המינים מן מאחד ביכוריו

- אחר) ממין ולהביא לחזור יכול אינו (וגם להגדה הבאה בין לחלק אין הפשט שע"ד לומר ואין שתים". ולא מגיד הוא

סברת היפך זהו Ú‰"˙שהרי È"˘¯Ù" תיבת גם שהעתיק ,È˙„‚‰.("היום" רק הול"ל דלכאורה (אף "ËÂ˘ÙÂ.

פעמים"))** שתי ולא בשנה אחת "פעם היום", "הגדתי (שנאמר כאן רק כי - משפטים) (כבפ' "ומקדישה" כתב ולא

מעשה.ÏÂÏ˘Ïצריך ולא ("ואומר") דיבור רק שצ"ל מפרט ולכן המינים), שבעת כל על ההגדה שתהי' (כדי וכו' ַהלקיחה

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

יד.73) יט, טו.74)קדושים כ, שם
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במשנה  כדאיתא - הלכה ע"פ הוא בירושלמי 75וכן וכדאיתא ביכורים", שדהו כל אדם 76"עושה

ממ"ש  תרומה"77דילפינן שדהו כל עושה אדם ש"אין כבתרומה דלא כל", ביכורי כל וכן 78"וראשית ,
חלה  עיסתו כל עושה אדם שאין עריסותיכם",79בחלה, "מראשית עה"פ רש"י מפירוש (סט"ז) (כנ"ל

בארוכה  פעם כמדובר כולה"), ולא בזה.80"מקצתה  הענינים פרטי

.‰Î:'ה בעבודת מזה וההוראה
שיהי' והיינו, חולין, לעצמו להשאיר מבלי חלה, או תרומה שדהו כל לעשות רוצה יהודי כאשר
אשר  הדרך זו לא לו: אומרים אזי - בלבד קדושה בעניני ורק אך ויעסוק העולם, מעניני לגמרי מופרש

ה'! בה חפץ

הקב"ה  של רצונו - החול בימות אבל בלבד, קדושה בעניני לעסוק יהודי צריך טובים ובימים בשבתות
המדרש" לבית הכנסת "מבית ולומד, שמתפלל שלאחרי והיינו, חולין, עניני קצת גם ליהודי ,81שיהיו

ארץ" דרך מנהג בהן "הנהג מ"ש 82אזי וע"ד כו', לבררם כדי העולם, בעניני לעסוק שיוצא "עזוב 83,
הקודש  טהרת על יהיו החולין עניני שגם שפועל ועד עמו", אין 84תעזוב שמלכתחילה באופן לא אבל ;

כלל. חולין עניני לו

מאסטראּפאלי  שמשון ר' של הידוע המאמר בתוך 85[וע"ד וההתבודדות הבריות עם הפרישות "טובה : ָָָ
כו']. פרישות של באופן - גופא זה ובמצב אדם, בני בתוך הבריות, עם דוקא להיות שצריך והיינו, אדם", בני

בגמרא  מ"ש 82וכדאיתא בפירוש ישמעאל ר' לדברי שנאמר 86בנוגע "לפי דגנך", ימוש 87"ואספת לא
ולעומת  ארץ", דרך מנהג בהן הנהג דגנך, ואספת לומר תלמוד ככתבן, דברים יכול מפיך, הזה התורה ספר
אלא  עלי', תהא מה תורה וכו' זריעה בשעת וזורע חרישה בשעת חורש אדם "אפשר רשב"י דברי זאת,
ישמעאל  כרבי עשו "הרבה - אחרים" ידי על נעשית מלאכתן מקום של רצונו עושין שישראל בזמן

בידן". עלתה ולא כרשב"י בידן, ועלתה

בנוגע הוא זה כל dlgeאמנם, dnexzlבנוגע אבל וחלה; תרומה עניניו כל לעשות לו שאין ,mixekial
ביכורים". שדהו כל אדם "עושה - ישראל ארץ בהם שנשתבחה המינים  משבעת שבאים -

עניניו אודות מדובר כאשר האדם: בעבודת xzeiaועד"ז mixgaende migaeynd לעשות רוצה אם הנה ,
געזונטערהייט"...). טאן דאס ער ("זאל זאת לעשות שפיר יכול - לה' כולם את ליתן ביכורים, כולם ָָָאת

שליט"א  אדמו"ר כ"ק הבאה"88(וסיים לשנה תשנה היום, ביכורים הבאת מברכתו קול "ובת (:89.

***

.ÂÎ הנ"ל אלול כ"ף שיחת רבינו 90בסיום של בבות" ה"ארבע ניגון אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק דיבר ,
גדולה. בהתעוררות בבות" ה"ארבע ניגון מנגנים המסובים וכל בשיחה: ומצויין הזקן,

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (והמשיך

ניגו  לנגן שלא נזהרים כלל מיוחדים בדרך בזמנים אלא בבות" ה"ארבע .91ן

הזקן, ואדמו"ר הבעש"ט של הולדת יום אלול, ח"י ביום בעמדנו אמנם,

השבת, ביום חל אלול שח"י זו שנה בקביעות ובפרט
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שבט). כח יום" ב"היום (נעתק וש"נ

וש"נ.84) ב. יט, חגיגה
(85.(191 ע' ריש תש"ג (סה"ש הנ"ל אלול כ' שיחת ראה
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e"kyz'dכד ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

. להוי' "שבת השמיטה, שנת היא כולה שהשנה גם שבתון"ומה שבת קרוב 92. כבר ועומדים ,
הסוכות" בחג השמיטה שנת במועד שנים שבע ("מקץ שאז של 93לסיומה, הראשון טוב יום "במוצאי ,

שמינית" שנה של מועד של חולו ימי תחילת שהוא הסכות הזאת 94חג התורה את "תקרא הציווי ישנו (
גו'" והטף והנשים האנשים העם את הקהל באזניהם ישראל כל ונשים 95נגד אנשים ישראל כל "להקהיל ,

במצות  אותן מזרזות שהן פרשיות התורה מן באזניהם ולקרות לרגל בעלותם שמיטה מוצאי בכל וטף
. האמת בדת ידיהם כו'"ומחזקות באזניהם שיקרא הוא והמלך אין 96. מלך אין ואם דוקא, המלך -

שבגדולים  הגדול עכ"פ צ"ל דעות ולכמה ,97קורין,

שנים  לשבע אחת נדיר, דבר שזהו - השמיטה ובשנת בשבת , שחל מיוחד, אלול ח"י שזהו כיון הרי
בגשמיות  ההמשכות כל ויומשכו ולברכה, לטובה זה יהי' ובודאי בבות", ה"ארבע ניגון עתה ינגנו -

רוחני. טוב וכל גשמי טוב כל וברוחניות,

לנו  וברוחניות בגשמיות טובה וחתימה "כתיבה הנ"ל: שיחה בסיום אדמו"ר מו"ח כ"ק ובלשון
ותחתמו". תכתבו טובה לשנה ישראל. ולכלל ולמשפחותינו
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יו"ד.93) לא, וילך
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(97.20 הערה 189 ע' חל"ד בלקו"ש בהנסמן ראה

e"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

. להוי' "שבת השמיטה, שנת היא כולה שהשנה גם שבתון"ומה שבת קרוב 92. כבר ועומדים ,
הסוכות" בחג השמיטה שנת במועד שנים שבע ("מקץ שאז של 93לסיומה, הראשון טוב יום "במוצאי ,

שמינית" שנה של מועד של חולו ימי תחילת שהוא הסכות הזאת 94חג התורה את "תקרא הציווי ישנו (
גו'" והטף והנשים האנשים העם את הקהל באזניהם ישראל כל ונשים 95נגד אנשים ישראל כל "להקהיל ,

במצות  אותן מזרזות שהן פרשיות התורה מן באזניהם ולקרות לרגל בעלותם שמיטה מוצאי בכל וטף
. האמת בדת ידיהם כו'"ומחזקות באזניהם שיקרא הוא והמלך אין 96. מלך אין ואם דוקא, המלך -

שבגדולים  הגדול עכ"פ צ"ל דעות ולכמה ,97קורין,

שנים  לשבע אחת נדיר, דבר שזהו - השמיטה ובשנת בשבת , שחל מיוחד, אלול ח"י שזהו כיון הרי
בגשמיות  ההמשכות כל ויומשכו ולברכה, לטובה זה יהי' ובודאי בבות", ה"ארבע ניגון עתה ינגנו -

רוחני. טוב וכל גשמי טוב כל וברוחניות,

לנו  וברוחניות בגשמיות טובה וחתימה "כתיבה הנ"ל: שיחה בסיום אדמו"ר מו"ח כ"ק ובלשון
ותחתמו". תכתבו טובה לשנה ישראל. ולכלל ולמשפחותינו
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דֿה.92) כה, בהר
יו"ד.93) לא, וילך
ה"ג.94) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם

יאֿיב.95) שם,
ה"אֿג.96) שם
(97.20 הערה 189 ע' חל"ד בלקו"ש בהנסמן ראה

`eaz ik zyxt zegiy ihewl יד כרך

נאמר ‡. בכורים, מקרא בפ' פרשתנו, :1בתחלת
מצרימה  וירד אבי אובד ארמי . . ואמרת "וענית
ה' ויוציאנו . . שם ויהי מעט במתי שם ויגר

הזה". המקום אל ויבאנו . . חזקה ביד ממצרים
המביא  מזכיר הבכורים שבהבאת הטעם והנה
(בכוונה  אבי" אובד "ארמי – אלו ענינים ב'

מלבן  הצלתו למצרים 2להדגיש בנ"י וירידת (
שבח  שזהו בפשטות, נראה – זו מגלות וגאולתם
הקב"ה  שהציל אלו, חסדים על להקב"ה והודאה
לבן  ע"י וכלים "אובדים" מלהיות אבותינו את
"זבת  ארץ אל שהביאם עד וכו', מצרים ובגלות
גם  מתבטאת שבדיבור זו והודאה – ודבש" חלב
בכורים  האדמה" פרי מ"ראשית הבאה במעשה:

להוי'.

"חסדי  להזכיר בכדי הוא הטעם אם צ"ל: אמנם
אובד 3המקום" מ"ארמי החל לאבותינו שעשה

אלא  מזכיר אינו מדוע – הארץ אל ביאתם עד אבי"
ממצרים) והגאולה מלבן (ההצלה אלו חסדים ב'

והחסדים  הנסים שאר עמהם 4ולא הקב"ה 5שעשה

וכן  עמלק; מלחמת קרי"ס, לארץ: שהביאם קודם
הם  הלא כי – וכו' והבאר המן שבמדבר: החסדים
מ' בלכתם וקיימים חיים להיות לאבותינו שעמדו
הארץ  אל לבוא והנורא"), ("הגדול במדבר שנה

עוד  ובדוגמתם בכורים?! מפירותיה ולהביא הזאת
הנחלים" "אשד כמו ועוג 6חסדים, סיחון מלחמת ,

וכו'.

ומגלות  לבן מיד ההצלה דשאני את"ל ואף
חסדים שהם ועל miixwirmiillkeמצרים שבהם ,

מכליון  בנ"י כל ואת אבותינו את הקב"ה הציל ידם
גמור ואבד  והנסים 7ון החסדים שאר משא"כ ;

כמו שהם נסיםjyndהנ"ל, והסתעפות mihxtשל
– לארץ להביאם בכדי מצרים דיציאת החסד של
שבאו  הנסים מבלי בשלימותו דיצי"מ הנס שאין

וכו' והבאר המן קרי"ס, עדיין 8אחריו: הרי –
את 9קשה  הבכורים בהודאת מזכיר אינו למה :

אובד  ד"ארמי הזמן בין ובניו ליעקב שנעשה החסד
הצלה  בו ושהי' מצרימה", ד"וירד והזמן אבי"
עשו  מיד ובניו יעקב הצלת וכללית: עיקרית

"הצילני 10ואנשיו  בתפלתו אבינו יעקב אמר (שע"ז
בנים" על אם והכני וגו' )?11נא

– מקרא" של ב"פשוטו היא זו שקושיא ומכיון
זו  קושיא ל)ישוב (רמז אין מדוע תמוה: הרי
דבר  כל וליישב לברר כידוע שענינו בפרש"י,
ומזה  מקרא"? של ב"פשוטו ביאור והדורש הקשה
והענין  מעיקרא, קושיא זו שאין ההכרח, גופא
לרש"י  צורך שאין עד כ"כ בפשטות ומתבאר מובן
שמובן  (או למקרא חמש לבן אפילו זה לפרש

לפנ"ז) שפרש"י ממה .12התירוץ
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הֿט.1) כו,
וראה 2) ידוי" מן דה' מימרא "ושזבי' יונתן: תרגום ראה

.13 הערה לקמן
התורה.3) מפרשי משאר לכמה משא"כ ה. כו, פרש"י

ארמי  ((כשהי') כהראב"ע מפרש אינו שרש"י שהטעם וי"ל
מאבי  הארץ את ירשתי לא כי "והטעם (יעקב)* אבי (הי') אובד
במתי  הי' והוא במצרים הי' גר גם ארם, אל בא כאשר הי' עני כי
או  טובה") ארץ לנו ותתן מעבדות הוצאתנו ה' ואתה כו' מעט
מוכן  הי' לא ולכן מושב בית לו הי' לא (שיעקב כהספורנו
לקבל  ראוי הי' לא לגוי שהי' ואחר ארץ לרשת ראוי גוי להעמיד
כו' רבו קנה עבד שקנה ומה (מצרים) עבדות תחת שהי' מתנה
השעבוד  קושי פרטי כלל נפק"מ אין – אלה לפירושים כי עיי"ש),

המקום". "חסדי מגדיל הרי"ז לפירש"י משא"כ וכו',
ועוד.i"yxtnולהעיר4) שבהגדה. דיינו הפיוט ל. יג, שלח
שמה 5) ושפ"ח) וגו"א (רא"ם רש"י מפרשי מש"כ לפי ובפרט

המקום, חסדי להזכיר כדי רק הוא גו' אבי אובד ארמי שאומר
חסדים  דוקא נקט למה ביותר תמוה שלפי"ז לכאן, שייך אינו אבל

אלו.

cae` inx`y ,'it m"ayxae .(dxrdd mipta d`x) epxetqa 'it f"cr *
inx`y i"yxtk `ed (ozpei mebxz mb d`xe) `"zae .mdxa` lr i`w

.i"yxta `"ebe m"`x d`xe .oal `ed

שם.6) ובפרש"י טו. כא, חקת
אחרים7) "ועוד למצרים) בנוגע זה (בפסוק רש"י בל' e`aאו

epizelkl epilr.הנ"ל נסים ברוב משא"כ ."
וה 8) המן שבמדבר להחסדים לתרץ בנוגע אפשר הי' וכו' באר

חטא  (גם) מזכיר הי' שזה לפי חשבן דלא שהטעם (בדוחק)
שנה מ' להיות הוכרחו עי"ז שרק כל xacnaהמרגלים והוצרכו ,

המן  הי' המרגלים חטא קודם שגם (אף הנ"ל להחסדים הזמן
יז, בשלח פרש"י (ראה עמלק במלחמת י"ל ועד"ז וכו'). והבאר
ה' "ויוציאנו של הסיום ה"ה שזה אפ"ל הי' לקרי"ס ובנוגע ח).
דע"פ  (אף בזה ונכלל דיצי"מ, ומופתים האותות – ממצרים"
קרא: דחשיב שבזה הפרטים כל – ש"פ בההגדה הועתק – הספרי

בארמ"צ). היו כולם ובמופתים" גו' חזקה "ביד
אז 9) שגם הנחלים" "אשד בנוגע יוקשה עדיין לזה נוסף

שם). חקת פרש"י (ראה לכלותינו" עלינו "באו
ניצולו 10) שעי"ז רדפו" ולא גו' אלקים חתת ד"ויהי הנס וכן

ל). לד, שם ה. לה, (וישלח וביתי" אני ונשמדתי גו' מ"ונאספו
יב.11) לב, וישלח
להבאת 12) ולבן דיעקב זו דהזכרה דהשייכות כאן, בתו"ת

הטבע  דעפ"י לבנ"י, הארץ מנתינת ה' חסדי לתאר בא כי בכורים,
וכו' לכבוש בכדי כי הארץ ולרשת לכבוש לבנ"י יכולת הי' לא

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

åjk xg`úà øéæçîjfadï÷éøäel jenqd odkd on el xfgend §©£¦¤¨¥¨
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de .owixdãBñéä ãâðk úçà ä÷éøæ B÷øBæ çaænä ìöà áBøwä ïäk- Ÿ¥©¨¥¤©¦§¥©§§¦¨©©§¤¤©§
,eizgz ceqi yiy mewna gafnd ztiwf lr mcd z` wxef did

.ceqil ltep mcde
äðBLàø úk äúöézaxwd z` dnilydy xg`l ,dxfrd on ¨§¨©¦¨

,digqtäiðL úk äñðëðå,dxfrläiðL äúöéz` dnilydy xg`l §¦§§¨©§¦¨¨§¨§¦¨
e ,digqt zaxwdäñðëðzkúéLéìL.dpexg`d zkd `idyäNòîk ¦§§¨§¦¦§©£¥

äðBLàøäitk ,dpey`xd zkd ly migqtd zaxwda ebdpy enk - ¨¦¨
,x`azpyúéLéìMäå äiðMä äNòî Ckzaxwda ebdp jk - ¨©£¥©§¦¨§©§¦¦

ly migqtd.ziyilyde dipyd zkd
ìlää úà eàø÷,dipaxw z` hegyl eligzdyk zke zk lk - ¨§¤©©¥

.lldd z` z`xew dzideøîb íàoiicry miax ex`ype lldd z` ¦¨§
,ehgy `leðL,dipy mrt lldd z` `exwl exfg -eðL íàåoiicre ¨§¦¨

,zk dze` igqt zhigy dxnbp `llLeLmrt lldd z` e`xw - ¦¥
.ziyilyde dipyd zka ebdp jke ,ziyilylL àlL ét ìò óàeL ©©¦§Ÿ¦§

,íäéîéîmrta lldd z` `exwl exnby rxi` `l mlern xnelk ¦¥¤
.mzk`lna mifixfe oiaexn mipdk eidy itl ,ziyilydäãeäé éaø©¦§¨
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z` `ivedl ick gqtd xer z` oihiytn eid mcd zwixf xg`l
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:gqtdïéìBz ãöékgqtd z`ïéèéLôîe,exer z`úBiì÷ðeàmiee-] ¥©¦©§¦¦§§¦
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,dxfrdíéãenòáe,dxfray miigahnd ziaa eidyïéìBz ïäaLz` ¨©¦¤¨¤¦
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 המשך ביאור למס' פסחים ליום שישי עמ' א

בששון ע"ש. ועיין בתניא פ"ג20 שחכ' הוא המשכיל, 

כי  עולמו  הקב"ה  ברא  אלו  דברים  שבשלשה  )וזהו  לדבר.  א"א 
והדבור  ספור  בחי'  שהיא  ה'  דבר  מבחי'  הוא  העולמות  התהוות 
מקבל ממחשבה שנק' ספר שהוא נמשך מבחי' חכמה איה סופר וזהו 
בראשית ברא והיינו ע"י שמחכמה נמשך לבחי' מחשבה וממחשבה 

לדבור(. ע"ש.
20( וז"ל: הנה השכל שבנפש המשכל' שהוא המשכיל כל דבר נקרא 
בשכלו  שמתבונן  הפועל  אל  כחו  וכשמוציא  מ"ה  כ"ח  חכמה  בשם 
להבין דבר לאשורו ולעמקו מתוך איזה דבר חכמה המושכל בשכלו 

נקרא בינה והן הם אב ואם המולידות אהבת ה' ויראתו ופחדו.

ובינה הוא ההבנה להוציא דבר המושכל ע"ש, ויודע 
היוצא  המושכל  הדבר  הוא  ומדע  משכיל,  כמו  הוא 
ע"י בינה, א"כ מדע הוא בחי' בינה, וידוע י"ל בחי' 

דעת, כמו סיפור בלקו"ת שם( כמו שהה' קודם לי'.
ובפרק ד' שמדבר בתורה שנמשכת מאו"א עילאין 
כמו  אימא,  למדע  אבא,  יודע  הקדים  שבשם,  יו"ד 

שה"י" קודם לה"וד" דמלוי הי', וכמובן.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד קיח ואילך

מתוך "פניני לוי יצחק על התורה" המשך מעמוד ל



כה e"kyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y zgiy

. להוי' "שבת השמיטה, שנת היא כולה שהשנה גם שבתון"ומה שבת קרוב 92. כבר ועומדים ,
הסוכות" בחג השמיטה שנת במועד שנים שבע ("מקץ שאז של 93לסיומה, הראשון טוב יום "במוצאי ,

שמינית" שנה של מועד של חולו ימי תחילת שהוא הסכות הזאת 94חג התורה את "תקרא הציווי ישנו (
גו'" והטף והנשים האנשים העם את הקהל באזניהם ישראל כל ונשים 95נגד אנשים ישראל כל "להקהיל ,

במצות  אותן מזרזות שהן פרשיות התורה מן באזניהם ולקרות לרגל בעלותם שמיטה מוצאי בכל וטף
. האמת בדת ידיהם כו'"ומחזקות באזניהם שיקרא הוא והמלך אין 96. מלך אין ואם דוקא, המלך -

שבגדולים  הגדול עכ"פ צ"ל דעות ולכמה ,97קורין,

שנים  לשבע אחת נדיר, דבר שזהו - השמיטה ובשנת בשבת , שחל מיוחד, אלול ח"י שזהו כיון הרי
בגשמיות  ההמשכות כל ויומשכו ולברכה, לטובה זה יהי' ובודאי בבות", ה"ארבע ניגון עתה ינגנו -

רוחני. טוב וכל גשמי טוב כל וברוחניות,

לנו  וברוחניות בגשמיות טובה וחתימה "כתיבה הנ"ל: שיחה בסיום אדמו"ר מו"ח כ"ק ובלשון
ותחתמו". תכתבו טובה לשנה ישראל. ולכלל ולמשפחותינו
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. להוי' "שבת השמיטה, שנת היא כולה שהשנה גם שבתון"ומה שבת קרוב 92. כבר ועומדים ,
הסוכות" בחג השמיטה שנת במועד שנים שבע ("מקץ שאז של 93לסיומה, הראשון טוב יום "במוצאי ,

שמינית" שנה של מועד של חולו ימי תחילת שהוא הסכות הזאת 94חג התורה את "תקרא הציווי ישנו (
גו'" והטף והנשים האנשים העם את הקהל באזניהם ישראל כל ונשים 95נגד אנשים ישראל כל "להקהיל ,

במצות  אותן מזרזות שהן פרשיות התורה מן באזניהם ולקרות לרגל בעלותם שמיטה מוצאי בכל וטף
. האמת בדת ידיהם כו'"ומחזקות באזניהם שיקרא הוא והמלך אין 96. מלך אין ואם דוקא, המלך -

שבגדולים  הגדול עכ"פ צ"ל דעות ולכמה ,97קורין,

שנים  לשבע אחת נדיר, דבר שזהו - השמיטה ובשנת בשבת , שחל מיוחד, אלול ח"י שזהו כיון הרי
בגשמיות  ההמשכות כל ויומשכו ולברכה, לטובה זה יהי' ובודאי בבות", ה"ארבע ניגון עתה ינגנו -

רוחני. טוב וכל גשמי טוב כל וברוחניות,

לנו  וברוחניות בגשמיות טובה וחתימה "כתיבה הנ"ל: שיחה בסיום אדמו"ר מו"ח כ"ק ובלשון
ותחתמו". תכתבו טובה לשנה ישראל. ולכלל ולמשפחותינו
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`eaz ik zyxt zegiy ihewl יד כרך

נאמר ‡. בכורים, מקרא בפ' פרשתנו, :1בתחלת
מצרימה  וירד אבי אובד ארמי . . ואמרת "וענית
ה' ויוציאנו . . שם ויהי מעט במתי שם ויגר

הזה". המקום אל ויבאנו . . חזקה ביד ממצרים
המביא  מזכיר הבכורים שבהבאת הטעם והנה
(בכוונה  אבי" אובד "ארמי – אלו ענינים ב'

מלבן  הצלתו למצרים 2להדגיש בנ"י וירידת (
שבח  שזהו בפשטות, נראה – זו מגלות וגאולתם
הקב"ה  שהציל אלו, חסדים על להקב"ה והודאה
לבן  ע"י וכלים "אובדים" מלהיות אבותינו את
"זבת  ארץ אל שהביאם עד וכו', מצרים ובגלות
גם  מתבטאת שבדיבור זו והודאה – ודבש" חלב
בכורים  האדמה" פרי מ"ראשית הבאה במעשה:

להוי'.

"חסדי  להזכיר בכדי הוא הטעם אם צ"ל: אמנם
אובד 3המקום" מ"ארמי החל לאבותינו שעשה

אלא  מזכיר אינו מדוע – הארץ אל ביאתם עד אבי"
ממצרים) והגאולה מלבן (ההצלה אלו חסדים ב'

והחסדים  הנסים שאר עמהם 4ולא הקב"ה 5שעשה

וכן  עמלק; מלחמת קרי"ס, לארץ: שהביאם קודם
הם  הלא כי – וכו' והבאר המן שבמדבר: החסדים
מ' בלכתם וקיימים חיים להיות לאבותינו שעמדו
הארץ  אל לבוא והנורא"), ("הגדול במדבר שנה

עוד  ובדוגמתם בכורים?! מפירותיה ולהביא הזאת
הנחלים" "אשד כמו ועוג 6חסדים, סיחון מלחמת ,

וכו'.

ומגלות  לבן מיד ההצלה דשאני את"ל ואף
חסדים שהם ועל miixwirmiillkeמצרים שבהם ,

מכליון  בנ"י כל ואת אבותינו את הקב"ה הציל ידם
גמור ואבד  והנסים 7ון החסדים שאר משא"כ ;

כמו שהם נסיםjyndהנ"ל, והסתעפות mihxtשל
– לארץ להביאם בכדי מצרים דיציאת החסד של
שבאו  הנסים מבלי בשלימותו דיצי"מ הנס שאין

וכו' והבאר המן קרי"ס, עדיין 8אחריו: הרי –
את 9קשה  הבכורים בהודאת מזכיר אינו למה :

אובד  ד"ארמי הזמן בין ובניו ליעקב שנעשה החסד
הצלה  בו ושהי' מצרימה", ד"וירד והזמן אבי"
עשו  מיד ובניו יעקב הצלת וכללית: עיקרית

"הצילני 10ואנשיו  בתפלתו אבינו יעקב אמר (שע"ז
בנים" על אם והכני וגו' )?11נא

– מקרא" של ב"פשוטו היא זו שקושיא ומכיון
זו  קושיא ל)ישוב (רמז אין מדוע תמוה: הרי
דבר  כל וליישב לברר כידוע שענינו בפרש"י,
ומזה  מקרא"? של ב"פשוטו ביאור והדורש הקשה
והענין  מעיקרא, קושיא זו שאין ההכרח, גופא
לרש"י  צורך שאין עד כ"כ בפשטות ומתבאר מובן
שמובן  (או למקרא חמש לבן אפילו זה לפרש

לפנ"ז) שפרש"י ממה .12התירוץ
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הֿט.1) כו,
וראה 2) ידוי" מן דה' מימרא "ושזבי' יונתן: תרגום ראה

.13 הערה לקמן
התורה.3) מפרשי משאר לכמה משא"כ ה. כו, פרש"י

ארמי  ((כשהי') כהראב"ע מפרש אינו שרש"י שהטעם וי"ל
מאבי  הארץ את ירשתי לא כי "והטעם (יעקב)* אבי (הי') אובד
במתי  הי' והוא במצרים הי' גר גם ארם, אל בא כאשר הי' עני כי
או  טובה") ארץ לנו ותתן מעבדות הוצאתנו ה' ואתה כו' מעט
מוכן  הי' לא ולכן מושב בית לו הי' לא (שיעקב כהספורנו
לקבל  ראוי הי' לא לגוי שהי' ואחר ארץ לרשת ראוי גוי להעמיד
כו' רבו קנה עבד שקנה ומה (מצרים) עבדות תחת שהי' מתנה
השעבוד  קושי פרטי כלל נפק"מ אין – אלה לפירושים כי עיי"ש),

המקום". "חסדי מגדיל הרי"ז לפירש"י משא"כ וכו',
ועוד.i"yxtnולהעיר4) שבהגדה. דיינו הפיוט ל. יג, שלח
שמה 5) ושפ"ח) וגו"א (רא"ם רש"י מפרשי מש"כ לפי ובפרט

המקום, חסדי להזכיר כדי רק הוא גו' אבי אובד ארמי שאומר
חסדים  דוקא נקט למה ביותר תמוה שלפי"ז לכאן, שייך אינו אבל

אלו.

cae` inx`y ,'it m"ayxae .(dxrdd mipta d`x) epxetqa 'it f"cr *
inx`y i"yxtk `ed (ozpei mebxz mb d`xe) `"zae .mdxa` lr i`w

.i"yxta `"ebe m"`x d`xe .oal `ed

שם.6) ובפרש"י טו. כא, חקת
אחרים7) "ועוד למצרים) בנוגע זה (בפסוק רש"י בל' e`aאו

epizelkl epilr.הנ"ל נסים ברוב משא"כ ."
וה 8) המן שבמדבר להחסדים לתרץ בנוגע אפשר הי' וכו' באר

חטא  (גם) מזכיר הי' שזה לפי חשבן דלא שהטעם (בדוחק)
שנה מ' להיות הוכרחו עי"ז שרק כל xacnaהמרגלים והוצרכו ,

המן  הי' המרגלים חטא קודם שגם (אף הנ"ל להחסדים הזמן
יז, בשלח פרש"י (ראה עמלק במלחמת י"ל ועד"ז וכו'). והבאר
ה' "ויוציאנו של הסיום ה"ה שזה אפ"ל הי' לקרי"ס ובנוגע ח).
דע"פ  (אף בזה ונכלל דיצי"מ, ומופתים האותות – ממצרים"
קרא: דחשיב שבזה הפרטים כל – ש"פ בההגדה הועתק – הספרי

בארמ"צ). היו כולם ובמופתים" גו' חזקה "ביד
אז 9) שגם הנחלים" "אשד בנוגע יוקשה עדיין לזה נוסף

שם). חקת פרש"י (ראה לכלותינו" עלינו "באו
ניצולו 10) שעי"ז רדפו" ולא גו' אלקים חתת ד"ויהי הנס וכן

ל). לד, שם ה. לה, (וישלח וביתי" אני ונשמדתי גו' מ"ונאספו
יב.11) לב, וישלח
להבאת 12) ולבן דיעקב זו דהזכרה דהשייכות כאן, בתו"ת

הטבע  דעפ"י לבנ"י, הארץ מנתינת ה' חסדי לתאר בא כי בכורים,
וכו' לכבוש בכדי כי הארץ ולרשת לכבוש לבנ"י יכולת הי' לא
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לומר ·. אפשר הי' זו קושיא בישוב והנה
את  גם הביכורים מביא מזכיר שאינו דמה לכאורה
הי' שלא מפני זה הרי מעשו, יעקב דהצלת החסד
ובמעשה  בפועל שבאה מצרה הצלה של באופן
לא  בפועל שהרי במחשבה), הצפוי' מסכנה (כ"א

ליעקב  רשע מעשה שום עשו לבן 13עשה שגם ואף .
הרי  בכ"ז הפועל, אל הרעה מחשבתו את הוציא לא
דמכיון  בפו"מ, מחשבתו נתקיימה כאילו זה
עשה  כאילו המקום לו חשב – לעשות "שחשב
מחשבה  הקב"ה להם חושב עו"כ שהאומות

" המביא אומר ולכן כפרש"י, אובד `inxכמעשה"
הי' מומר שישראל עשו, משא"כ אין 14אבי"; ,

שבפועל  ומכיון כמעשה, נחשבת הרעה מחשבתו
ביטול  אלא ואי"ז לעשות זמם אשר את עשה לא

"בכח", שהיתה זו רעה הצלה מזכיר אינו לכן
– (או במעשה שבאו הענינים ב' עם ביחד

כמעשה).
מצינו  שלא לזה (נוסף כן אאפ"ל אולם
לו  הי' שעשו פשש"מ, פי על הכתובים, במשמעות
אין  בכלל, להאבות ובנוגע מומר; ישראל דין
והדין  הגדר עליהם שחל הכתובים מפשטות הוכחה

מ"ת  לאחר בנ"י בו שהוגדרו כפי ישראל )15של
דממ"נ:

רק  הבכורים בהודאת להזכיר שיש נאמר אם
וסכנה מצרה אבותינו דהצלת החסדים ziyrnאלה

המצרים  אותנו "וירעו במצרים: שהי' (וע"ד
גם  לומר הו"ל לא א"כ וגו'"), ויוציאנו וגו' ויענונו
מזה  הגיע לא שסוףֿסוף מאחר אבי" אובד "ארמי

"ia`l) "epia` awril בפו"מ רעה שום דהרי 16) -
לגודל  רק נוגעת כמעשה מחשבה של זו מידה

של ועונשו בנוגע oalחטאו נפק"מ בזה אין אבל ,
awril שאינה) כך ובין כמעשה) (שחשבה כך דבין ,

לרעה. לבן בו נגע לא כמעשה)

שסכנת  שאעפ"י שצ"ל, – גיסא לאידך – אלא
בכח  אלא היתה לא לבן של מידו האבדון

"ארמי המביא קורא שפיר בכ"ז `caeובמחשבה,
ia` הו"ל א"כ – המקום" "חסדי בכלל והר"ז "

הקב"ה  שעשה החסד על ג"כ להודות להמביא
עשו. מיד בהצלתו אבינו ליעקב

האמורים  חסדים שב' עכצ"ל מהנ"ל: המורם
בכורים, למצות מיוחדת שייכות להם יש בכתוב

החסדים. שאר בכל שאינה מה

בזה:‚. והביאור
לאחר  אלא בנ"י נתחייבו לא בכורים במצות

שפרש"י  כמו בה, והתיישבו וכבשוה לארץ 17שבאו

נתחייבו  שלא "מגיד (- בה" וישבת ("וירישת
וחלקוה". הארץ את שכבשו עד בבכורים

רק  אינה בכורים דהבאת זו שמצוה מובן מזה
ע  על כ"א הודאה לבנ"י, מהקב"ה הארץ נתינת צם

הנחלה  אל שבאו זה עבור (ובעיקר) גם
אותו  מביאה היא אז רק כי בה, קבועה בהתיישבות

לה' מביאים פירותי' ובכורי – בו ששמח .18הטוב

להוי' תודה היא הבכורים ענין שתכלית ומכיון
ארץ  הזאת הארץ "את לנו שנתן וטובו חסדו על
מפרי' ולאכול בקביעות בה לשבת ודבש" חלב זבת
החסד  גודל להדגיש בכדי לכן, – מטובה ולשבוע

dfd חסדי" את – דוגמתם (רק) ג"כ המביא מזכיר
במקום  היותם בעת לאבותינו שנעשו המקום"

ושב  edd`קבוע mewn כ"א טוב, שום להם הגיע לא
– הרע),eaאדרבא (תכלית ולאבדם לכלותם עמדו
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הנ"ל  חסרים היו ישראל עם משא"כ כו'. איתן במצב להיות צריך
ואח"כ  לבן שבבית ההרפתקאות מחמת כו' איתן מצבם הי' שלא
למה  ביותר קשה עפי"ז אבל כו'. למצרים מירידתו עליו שעבר מה
(כמו  ונטרד מטולטל הי' זה שמחמת מעשיו שברח מה מזכיר לא
ומטולטלין  נעים שנה מ' היותם וגם לפנ"ז). שם בעצמו שכתב

במדבר.
מפרט13) שאינו הטעם גם "אובד ezlvdוזהו כ"א מלבן

ממצרים  הגאולה משא"כ רעה, לעשות" "חשב רק כי אבי",
הגאולה  ובאופן בהגאולה חסדים כו"כ כי ובפרטיות, מזכירה

וגו"א). רא"ם (ראה
הוא  החסד כי מלבן, בהצלתו החסד נזכר שאינו כאן, דוד בדברי
"וירד  כ"א לבן, אצל בארם גלות עול לסבול הניחם שלא בזה
הי' לא לבן שאצל הקב"ה דידע טעם "ונותן במצרים מצרימה"
הי' לא ובמצרים . . הכל לעקור ביקש הוא כי להם תקומה כלל
שלאח"ז  ובד"ה המקום", חסדי "מזכיר רש"י מלשון אבל כן".

" למצרים e`aבנוגע mixg` cere משמע לכלותינו" עלינו
דמצרים. החסד ובדוגמת בפ"ע חסד הוא מלבן שההצלה

רע"א.14) יח, קדושין
ואילך.15) 143 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

את 16) לעקור שביקש מה הוא אבי אובד פי' לפרש"י והרי
awriהכל ixg` scxyk(ליעקב רעה שום בפועל נעשה לא (שאז

וקרח  חרב אכלני "ביום שאז: לבן אצל הי' שיעקב בהזמן* ולא
מֿמא). לא, (ויצא גו'" משכורתי את ותחלף . . בלילה

פרשתנו.17) בריש
והאדמה 18) כשהפירות רק היא בכורים הבאת חובת ולכן

שם  ירושלמי מ"אֿב. פ"א בכורים (ראה שלו הם גדלו שממנה
ואילך). ה"י פ"ב בכורים הל' רמב"ם ה"ו. פ"א

.3 dxrd lirl d`x ± dxezd iyxtn x`y yexit c"re *

`eaz zyxt - zegiy ihewl

עד  – והצילם חסד עמהם עשה והקב"ה
אל dfdש"ויביאינו mewnd הבא טוב להם וניתן ,"

ותכלית  עצמו זה.19מהמקום טוב

שנעשו  המקום" "חסדי את דוקא שמזכיר וזהו
בארם  ישבו 20לאבותינו אלו במקומות כי ובמצרים,

ורד"ו  בארם שנה" ("עשרים קבוע באופן אבותינו
במצרים  );21שנה

הודעתו  את שמתחיל הטעם ג"כ ויומתק
בכדי  מצרימה", וירד – אבי אובד ב"ארמי
ארם  של עצמם המקומות שמצד כנ"ל, להדגיש,
אלא  ואבדון, כליון סכנת להם צפוי' היתה ומצרים
אל  שהביאם עד וגאלם, הצילם בחסדו שהקב"ה

הוי'. ברכת מלא עצמו שהוא המקום

בעת  שבאה מעשו, יעקב של הצלתו משא"כ
לבנ"י  שנעשו החסדים בשאר ועד"ז בדרך; המצאו
ישוב  מקום אינו בעצם הוא כי (וגם במדבר בלכתם
לההודאה  בדומה שאינם חסדים הם הרי לבנ"א),

כנ"ל. הבכורים, שבהבאת להוי'

י"ל:„. הענין בפנימיות
באוה"ת  הבאת 22מבואר מצות של בענינה

שנתלבשה  הנשמה בחי' הוא האילן פרי בכורים:
ולחבר לקשר היא בכורים ומצות בחי'בגוף,

העליונים, בכורים שנק' בשרשה שלמטה הנשמה
ומבאר 23כמ"ש  אבותיכם. ראיתי בתאנה כבכורה

העלאה  היא בכורים הבאת בזה: ענינים ש(ב' שם
ו) למעלה, היא d`ixwdממטה הבכורים פרשת של

להמשיך  דהיינו למטה, מלמעלה אלקות המשכת
שיתחבר  למטה, ממעלה הנשמה של בכורים בחי'
המלובשת  בהנשמה שלמע', הנשמה בחי' ויאיר

בגוף.

הטעם שזהו לבאר יש הפרשה z`ixwayועפ"ז
כי  ומצרים, לבן הענינים: ב' מוזכרים בכורים של
היו  והיציאה) לשם הירידה עניניהם: (בשני שניהם

"ויצא  למטה: מלמעלה והמשכה חסד 24בבחי'

וילך  מעלה) (מלמעלה שבע מבאר יעקב (ונמשך)
לבן  "וישכם משם וביציאה מטה)" (למטה חרנה
לובן  בחי' "הוא בקדושה "לבן" בחי' – בבוקר"

כתיב  לבן ועל החסדים מקור לבן 25העליון "וישכם
עליון  החסד אור ונמשך מתגבר יום שבכל בבקר",
העליון  לובן בחי' להמשיך לדרכו הלך ויעקב . .

מטה" למטה ועוד 26הנ"ל למצרים, בירידה ועד"ז .
– לפניו להורות . . שלח יהודה ואת זה: לפני

תלמוד  בית לו מצד 27לתקן שהי' יצי"מ ולאח"ז
ובעצמו  בכבודו ממה"מ עליהם שנגלה הוי' חסד

.28וגאלם 

שפי' מה שבפרש"י תורה של ביינה י"ל ועפ"ז
mewnd"מזכיר icqg הוא כאן המדובר (א) דלכאו' ,"

שהם ויצי"מ מלבן יעקב ולא miqpבהצלת גדולים
והול"ל  בלבד, נאמר 29iqpחסדים למה (ב) המקום;

"חסדיmewnd"חסדי ולא "'ied?"

הטעם  נרמז שבפרש"י י"ל הנ"ל וע"פ
ענין  כי בכורים, בפרשת אלו ענינים ב' שמזכירין

" בחי' הוא בכורים פ' –cqgקריאת "zkynd
– דוקא a"mewnאלקות ענין 30" מזכיר ולכן ,

הוי' "חסדי" בחי' שהם ויצי"מ מלבן ההצלה
כנ"ל. (קבוע) ב"מקום" הנמשכים
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ועל 19) ב). כו, (רש"י בביכורים" חייבין הפירות "כל דלא
על  דנוסף – סר"ז חאו"ח אדה"ז (טושו"ע אומרים כיו"ב

" גם) יש הקצה zeigdl"חסרונם" מן היפך – חי" כל נפש בהם
פ"ב). כי ראו (ד"ה בתחלתו לקו"ת וראה ד"אובד". הקצה אל

הכל20) את לעקור בקש ש"לבן awriואף xg` scxyk,"
הרי:

של  בחלקו – ולבן יעקב שהקימו לגל מעבר הי' זה כל א)
"תעבור נב) לא, (ויצא וכמש"נ הארמי ",`ilלבן

לבן – ועיקר יעקב ywaב) ברח כי לו הוגד כאשר כו' לעקור
הי' כאשר (1 היינו –mx`a,f`e מפני (2 כנ"ל. כמעשה, לו נחשב

ה"בקש"mx`nשברח ,jiiy."ל"מקום
בגלות 21) היא זו בפרשה האריכות שעיקר מה יומתק ועפ"ז
כל mixvnוגאולת במשך דורות כמה – עיקרי ישוב הי' שם כי ,
חייהם.
ואילך.22) תתרמ ע' פרשתנו
יוד.23) ט, הושע

ויצא.24) לר"פ נשיאינו רבותינו בדרושי ראה
א.25) לב, ויצא
סע"א.26) קיז, ב. כד, שם גם וראה א. כג, ויצא תו"א

חלק  של"ה (ראה אלול* לחודש בכורים פ' שייכות תובן ועפי"ז
העליון  לובן – לבן דבחי' התגלות יש כי וישב) ר"פ תושב"כ
ס"פ  (אוה"ת אלול שבחודש מדה"ר י"ג בחי' והוא, באלול (גם)

ואילך). ב תתסט, ה') (כרך בראשית – ויצא
שם.27) פרש"י כח. מו, ויגש
זח"ב 28) (ראה חסד בחי' הוא (ניסן) האביב חודש שכל ועד

שחדש  א) (קפו, ושם חסד, בחי' הוא כסדרן שאותיות ב), (נא,
פ' להאריז"ל לקו"ת תשרי). משא"כ כסדרן אותיות הוא האביב
פ"ח. (ש"ת, הזה החדש ד"ה לכת. כוכבי הז' ענין ד"ה ויצא

ועוד).
שם:29) ברש"י ועיין טו. יז, (בשלח נסי" "הוי' d"awdע"ד

שעשה . . d'עשה mewnd.(ואכ"מ שלנו. נס הוא
ונעשים 30) נמשכים – ז"א ֿ) ש"חסדי" ע"י זה שנעשה וי"ל

(מל'). "המקום" "חסדי")

'eb meid zxn`d 'd z` oiprl (` ,e zekxa) `"yxdn mb d`x *
icecl ip` c"r `edy (giÎfi ,ek) epzyxtay meid jxin`d 'de (k"g`e)
.gÎfpxzz 'r epzyxt z"de` d`x) lel` yceg ly epipr ± il icece il

.(jli`e 162 'r h"g y"ewl dkex`ae
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לומר ·. אפשר הי' זו קושיא בישוב והנה
את  גם הביכורים מביא מזכיר שאינו דמה לכאורה
הי' שלא מפני זה הרי מעשו, יעקב דהצלת החסד
ובמעשה  בפועל שבאה מצרה הצלה של באופן
לא  בפועל שהרי במחשבה), הצפוי' מסכנה (כ"א

ליעקב  רשע מעשה שום עשו לבן 13עשה שגם ואף .
הרי  בכ"ז הפועל, אל הרעה מחשבתו את הוציא לא
דמכיון  בפו"מ, מחשבתו נתקיימה כאילו זה
עשה  כאילו המקום לו חשב – לעשות "שחשב
מחשבה  הקב"ה להם חושב עו"כ שהאומות

" המביא אומר ולכן כפרש"י, אובד `inxכמעשה"
הי' מומר שישראל עשו, משא"כ אין 14אבי"; ,

שבפועל  ומכיון כמעשה, נחשבת הרעה מחשבתו
ביטול  אלא ואי"ז לעשות זמם אשר את עשה לא

"בכח", שהיתה זו רעה הצלה מזכיר אינו לכן
– (או במעשה שבאו הענינים ב' עם ביחד

כמעשה).
מצינו  שלא לזה (נוסף כן אאפ"ל אולם
לו  הי' שעשו פשש"מ, פי על הכתובים, במשמעות
אין  בכלל, להאבות ובנוגע מומר; ישראל דין
והדין  הגדר עליהם שחל הכתובים מפשטות הוכחה

מ"ת  לאחר בנ"י בו שהוגדרו כפי ישראל )15של
דממ"נ:

רק  הבכורים בהודאת להזכיר שיש נאמר אם
וסכנה מצרה אבותינו דהצלת החסדים ziyrnאלה

המצרים  אותנו "וירעו במצרים: שהי' (וע"ד
גם  לומר הו"ל לא א"כ וגו'"), ויוציאנו וגו' ויענונו
מזה  הגיע לא שסוףֿסוף מאחר אבי" אובד "ארמי

"ia`l) "epia` awril בפו"מ רעה שום דהרי 16) -
לגודל  רק נוגעת כמעשה מחשבה של זו מידה

של ועונשו בנוגע oalחטאו נפק"מ בזה אין אבל ,
awril שאינה) כך ובין כמעשה) (שחשבה כך דבין ,

לרעה. לבן בו נגע לא כמעשה)

שסכנת  שאעפ"י שצ"ל, – גיסא לאידך – אלא
בכח  אלא היתה לא לבן של מידו האבדון

"ארמי המביא קורא שפיר בכ"ז `caeובמחשבה,
ia` הו"ל א"כ – המקום" "חסדי בכלל והר"ז "

הקב"ה  שעשה החסד על ג"כ להודות להמביא
עשו. מיד בהצלתו אבינו ליעקב

האמורים  חסדים שב' עכצ"ל מהנ"ל: המורם
בכורים, למצות מיוחדת שייכות להם יש בכתוב

החסדים. שאר בכל שאינה מה

בזה:‚. והביאור
לאחר  אלא בנ"י נתחייבו לא בכורים במצות

שפרש"י  כמו בה, והתיישבו וכבשוה לארץ 17שבאו

נתחייבו  שלא "מגיד (- בה" וישבת ("וירישת
וחלקוה". הארץ את שכבשו עד בבכורים

רק  אינה בכורים דהבאת זו שמצוה מובן מזה
ע  על כ"א הודאה לבנ"י, מהקב"ה הארץ נתינת צם

הנחלה  אל שבאו זה עבור (ובעיקר) גם
אותו  מביאה היא אז רק כי בה, קבועה בהתיישבות

לה' מביאים פירותי' ובכורי – בו ששמח .18הטוב

להוי' תודה היא הבכורים ענין שתכלית ומכיון
ארץ  הזאת הארץ "את לנו שנתן וטובו חסדו על
מפרי' ולאכול בקביעות בה לשבת ודבש" חלב זבת
החסד  גודל להדגיש בכדי לכן, – מטובה ולשבוע

dfd חסדי" את – דוגמתם (רק) ג"כ המביא מזכיר
במקום  היותם בעת לאבותינו שנעשו המקום"

ושב  edd`קבוע mewn כ"א טוב, שום להם הגיע לא
– הרע),eaאדרבא (תכלית ולאבדם לכלותם עמדו
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הנ"ל  חסרים היו ישראל עם משא"כ כו'. איתן במצב להיות צריך
ואח"כ  לבן שבבית ההרפתקאות מחמת כו' איתן מצבם הי' שלא
למה  ביותר קשה עפי"ז אבל כו'. למצרים מירידתו עליו שעבר מה
(כמו  ונטרד מטולטל הי' זה שמחמת מעשיו שברח מה מזכיר לא
ומטולטלין  נעים שנה מ' היותם וגם לפנ"ז). שם בעצמו שכתב

במדבר.
מפרט13) שאינו הטעם גם "אובד ezlvdוזהו כ"א מלבן

ממצרים  הגאולה משא"כ רעה, לעשות" "חשב רק כי אבי",
הגאולה  ובאופן בהגאולה חסדים כו"כ כי ובפרטיות, מזכירה

וגו"א). רא"ם (ראה
הוא  החסד כי מלבן, בהצלתו החסד נזכר שאינו כאן, דוד בדברי
"וירד  כ"א לבן, אצל בארם גלות עול לסבול הניחם שלא בזה
הי' לא לבן שאצל הקב"ה דידע טעם "ונותן במצרים מצרימה"
הי' לא ובמצרים . . הכל לעקור ביקש הוא כי להם תקומה כלל
שלאח"ז  ובד"ה המקום", חסדי "מזכיר רש"י מלשון אבל כן".

" למצרים e`aבנוגע mixg` cere משמע לכלותינו" עלינו
דמצרים. החסד ובדוגמת בפ"ע חסד הוא מלבן שההצלה

רע"א.14) יח, קדושין
ואילך.15) 143 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

את 16) לעקור שביקש מה הוא אבי אובד פי' לפרש"י והרי
awriהכל ixg` scxyk(ליעקב רעה שום בפועל נעשה לא (שאז

וקרח  חרב אכלני "ביום שאז: לבן אצל הי' שיעקב בהזמן* ולא
מֿמא). לא, (ויצא גו'" משכורתי את ותחלף . . בלילה

פרשתנו.17) בריש
והאדמה 18) כשהפירות רק היא בכורים הבאת חובת ולכן

שם  ירושלמי מ"אֿב. פ"א בכורים (ראה שלו הם גדלו שממנה
ואילך). ה"י פ"ב בכורים הל' רמב"ם ה"ו. פ"א

.3 dxrd lirl d`x ± dxezd iyxtn x`y yexit c"re *

`eaz zyxt - zegiy ihewl

עד  – והצילם חסד עמהם עשה והקב"ה
אל dfdש"ויביאינו mewnd הבא טוב להם וניתן ,"

ותכלית  עצמו זה.19מהמקום טוב

שנעשו  המקום" "חסדי את דוקא שמזכיר וזהו
בארם  ישבו 20לאבותינו אלו במקומות כי ובמצרים,

ורד"ו  בארם שנה" ("עשרים קבוע באופן אבותינו
במצרים  );21שנה

הודעתו  את שמתחיל הטעם ג"כ ויומתק
בכדי  מצרימה", וירד – אבי אובד ב"ארמי
ארם  של עצמם המקומות שמצד כנ"ל, להדגיש,
אלא  ואבדון, כליון סכנת להם צפוי' היתה ומצרים
אל  שהביאם עד וגאלם, הצילם בחסדו שהקב"ה

הוי'. ברכת מלא עצמו שהוא המקום

בעת  שבאה מעשו, יעקב של הצלתו משא"כ
לבנ"י  שנעשו החסדים בשאר ועד"ז בדרך; המצאו
ישוב  מקום אינו בעצם הוא כי (וגם במדבר בלכתם
לההודאה  בדומה שאינם חסדים הם הרי לבנ"א),

כנ"ל. הבכורים, שבהבאת להוי'

י"ל:„. הענין בפנימיות
באוה"ת  הבאת 22מבואר מצות של בענינה

שנתלבשה  הנשמה בחי' הוא האילן פרי בכורים:
ולחבר לקשר היא בכורים ומצות בחי'בגוף,

העליונים, בכורים שנק' בשרשה שלמטה הנשמה
ומבאר 23כמ"ש  אבותיכם. ראיתי בתאנה כבכורה

העלאה  היא בכורים הבאת בזה: ענינים ש(ב' שם
ו) למעלה, היא d`ixwdממטה הבכורים פרשת של

להמשיך  דהיינו למטה, מלמעלה אלקות המשכת
שיתחבר  למטה, ממעלה הנשמה של בכורים בחי'
המלובשת  בהנשמה שלמע', הנשמה בחי' ויאיר

בגוף.

הטעם שזהו לבאר יש הפרשה z`ixwayועפ"ז
כי  ומצרים, לבן הענינים: ב' מוזכרים בכורים של
היו  והיציאה) לשם הירידה עניניהם: (בשני שניהם

"ויצא  למטה: מלמעלה והמשכה חסד 24בבחי'

וילך  מעלה) (מלמעלה שבע מבאר יעקב (ונמשך)
לבן  "וישכם משם וביציאה מטה)" (למטה חרנה
לובן  בחי' "הוא בקדושה "לבן" בחי' – בבוקר"

כתיב  לבן ועל החסדים מקור לבן 25העליון "וישכם
עליון  החסד אור ונמשך מתגבר יום שבכל בבקר",
העליון  לובן בחי' להמשיך לדרכו הלך ויעקב . .

מטה" למטה ועוד 26הנ"ל למצרים, בירידה ועד"ז .
– לפניו להורות . . שלח יהודה ואת זה: לפני

תלמוד  בית לו מצד 27לתקן שהי' יצי"מ ולאח"ז
ובעצמו  בכבודו ממה"מ עליהם שנגלה הוי' חסד

.28וגאלם 

שפי' מה שבפרש"י תורה של ביינה י"ל ועפ"ז
mewnd"מזכיר icqg הוא כאן המדובר (א) דלכאו' ,"

שהם ויצי"מ מלבן יעקב ולא miqpבהצלת גדולים
והול"ל  בלבד, נאמר 29iqpחסדים למה (ב) המקום;

"חסדיmewnd"חסדי ולא "'ied?"

הטעם  נרמז שבפרש"י י"ל הנ"ל וע"פ
ענין  כי בכורים, בפרשת אלו ענינים ב' שמזכירין

" בחי' הוא בכורים פ' –cqgקריאת "zkynd
– דוקא a"mewnאלקות ענין 30" מזכיר ולכן ,

הוי' "חסדי" בחי' שהם ויצי"מ מלבן ההצלה
כנ"ל. (קבוע) ב"מקום" הנמשכים
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ועל 19) ב). כו, (רש"י בביכורים" חייבין הפירות "כל דלא
על  דנוסף – סר"ז חאו"ח אדה"ז (טושו"ע אומרים כיו"ב

" גם) יש הקצה zeigdl"חסרונם" מן היפך – חי" כל נפש בהם
פ"ב). כי ראו (ד"ה בתחלתו לקו"ת וראה ד"אובד". הקצה אל

הכל20) את לעקור בקש ש"לבן awriואף xg` scxyk,"
הרי:

של  בחלקו – ולבן יעקב שהקימו לגל מעבר הי' זה כל א)
"תעבור נב) לא, (ויצא וכמש"נ הארמי ",`ilלבן

לבן – ועיקר יעקב ywaב) ברח כי לו הוגד כאשר כו' לעקור
הי' כאשר (1 היינו –mx`a,f`e מפני (2 כנ"ל. כמעשה, לו נחשב

ה"בקש"mx`nשברח ,jiiy."ל"מקום
בגלות 21) היא זו בפרשה האריכות שעיקר מה יומתק ועפ"ז
כל mixvnוגאולת במשך דורות כמה – עיקרי ישוב הי' שם כי ,
חייהם.
ואילך.22) תתרמ ע' פרשתנו
יוד.23) ט, הושע

ויצא.24) לר"פ נשיאינו רבותינו בדרושי ראה
א.25) לב, ויצא
סע"א.26) קיז, ב. כד, שם גם וראה א. כג, ויצא תו"א

חלק  של"ה (ראה אלול* לחודש בכורים פ' שייכות תובן ועפי"ז
העליון  לובן – לבן דבחי' התגלות יש כי וישב) ר"פ תושב"כ
ס"פ  (אוה"ת אלול שבחודש מדה"ר י"ג בחי' והוא, באלול (גם)

ואילך). ב תתסט, ה') (כרך בראשית – ויצא
שם.27) פרש"י כח. מו, ויגש
זח"ב 28) (ראה חסד בחי' הוא (ניסן) האביב חודש שכל ועד

שחדש  א) (קפו, ושם חסד, בחי' הוא כסדרן שאותיות ב), (נא,
פ' להאריז"ל לקו"ת תשרי). משא"כ כסדרן אותיות הוא האביב
פ"ח. (ש"ת, הזה החדש ד"ה לכת. כוכבי הז' ענין ד"ה ויצא

ועוד).
שם:29) ברש"י ועיין טו. יז, (בשלח נסי" "הוי' d"awdע"ד

שעשה . . d'עשה mewnd.(ואכ"מ שלנו. נס הוא
ונעשים 30) נמשכים – ז"א ֿ) ש"חסדי" ע"י זה שנעשה וי"ל

(מל'). "המקום" "חסדי")

'eb meid zxn`d 'd z` oiprl (` ,e zekxa) `"yxdn mb d`x *
icecl ip` c"r `edy (giÎfi ,ek) epzyxtay meid jxin`d 'de (k"g`e)
.gÎfpxzz 'r epzyxt z"de` d`x) lel` yceg ly epipr ± il icece il

.(jli`e 162 'r h"g y"ewl dkex`ae
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להאדם ‰. אין האדם: בעבודת מזה ההוראה
בעבודתו שעי"ז eziilreלהסתפק ותפלה, בתורה

ג"כ צריך אלא להוי', ומתקשר מתעלה jiyniyהוא
ובהמובחרים  הרשות בדברי וגם למטה אלקות
יתפסו  לא הרשות שעניני רק לא והיינו, שבהם;
שגם  אלא בהוי', דביקותו מחמת אצלו מקום שום
של  באופן בהם שמתעסק הגשמיים בענינים
עד  אלקי וגילוי אור בהם ימשיך וכו' קביעות

צ"ל  (שזה ממש ולקדושה לטוב שיהפכם
היפה  מן – דוקא פרי" והטוב),31"מראשית הנאה

העולם: בבריאת הכוונה תכלית משלים הוא שבזה
בתחתונים. דירה ית' לו לעשות

(a"lyz `az t"y zgiyn)
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בשו"ע 31) הל' שינוי ועיין מזבח. איסורי הל' סוף רמב"ם
רמ"ח. סו"ס יו"ד

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

:dpyna epipy.'åëå íééìeL ïéëéæaì eéä àìå`ziixa d`ian `xnbd §Ÿ¨©¨¦¦©¦
:df oipraïðaø eðz,`ziixaaïäì eéä àì Lc÷naL ïéëéæaä ìk ¨©¨¨¨©¨¦¦¤©¦§¨Ÿ¨¨¤

,íééìeLdpyna x`eand mrhdn(`"r lirl)mcd yexwi `ny ©¦
,lqtieíéðtä íçì ìL äðBáì éëéæaî õeçcg` lkay mikifa ipy - ¦¨¦¥§¨¤¤¤©¨¦

jenq ogleyd lr mze` migipne dpeal unew mipzep eid mdn
yi ,mnvra cenrl miiley mdl did `l m`y ,miptd mgll

yeglíeçépé ànLdid mgld ixdy] mgld zeptc lr mepiryie ¤¨©¦
daebl dlrn itlk mittkp eid eizeptcn mipyy ote`a ieyr

zegpna x`eank miigth(.ev :cv)[ñBøôéå[xayie-].íçlä §¦§©¤¤
:dpyna epipy.'åëå ïäkä ìa÷å ìàøNé èçL:`xnbd dywnàì ¨©¦§¨¥§¦¥©Ÿ¥Ÿ

ìàøNé åàìc àéâñ`l` l`xyi hegyi `l m` oebde ic `l ike - ©§¨§¨¦§¨¥
c `l` ,hegyl leki odkdy oicd `ed :`xnbd zvxzn .odkàéä¦

ïì òîLî à÷ àôeb,`pzd eprinyn dnvr ef dkld -øæa äèéçLc ¨¨©§©¨¦§¦¨§¨
[l`xyia-]äøéLk.epipyy dneïì òîLî÷ àä ,'ïäkä ìa÷å'xac - §¥¨§¦¥©Ÿ¥¨¨©§©¨

y `pzd eprinyn dfäpeäk úåöî ,Cìéàå äìawîzecear lk - ¦©¨¨§¥©¦§©§¨
ozevn ,[dwixfe dkled zcear oebk] jli`e mcd zlawny oaxwd

.oaxwd lqtp xfa eyrp m`e ,mipdk ici lr zeyridl
:dpyna epipyBøéáçì BðúBð.gafnl ribny cr exiagl exiage §©£¥

zkled ,mcd zlaw ,dhigy ,oaxwd mca eyrp zecear rax`
ezwixfe gafnl mcd(.bi migaf)mcd zkled oipra dpc `xnbd .

.dkled zcear jka dniiwzp m` eilbxa odkd jld `ly ote`a
:`xnbd zwiicndpéî úòîLote` eprinydl `pzd gxhy dnn - ¨§©¦¨

ekiledy mzq azk `le ,exiagl exiage exiagl epzpy dkledd
eprinydl `a i`cea ,'odkd elaw' azky enk ,gafnl odkd

yìâøa àlL äëìBäicil mcd z` xiard mcd lawn odkdy-] ¨¨¤Ÿ¨¤¤
[eilbxa jlidy `la wxefd odkdàéåä[`id ixd-].äëìBädgec ¨§¨¨¨

:`xnbdàúøet ãééð àeä àîìéc,hrn eilbx z` odkd ripd `ny - ¦§¨¨¦§¨
.dkled dpi` lbxa `ly dkled mlerle

:`xnbd dywnïì òîLî à÷ éàî àlàå`pzd `a dn ok m` - §¤¨©¨©§©¨
:`xnbd zvxzn .ef oeyl zekix`a eprinydlïì òîLî÷ àä- ¨¨©§©¨

y ,eprinyn df xac'Cìî úøãä íò áøa'(gk ci ilyn)devndyk - §¨¨©§©¤¤
,`ed jexa yecwd ceake xecid xzei jka yi ,miax ici lr ziyrp

.gqtd zceara mipdkd lk ewqrzd jkitle

:dpyna epipyúà ìa÷jfad.'åëå ï÷éøä úà øéæçîe àìnäzwiicn ¦¥¤©¨¥©£¦¤¨¥¨
z` xifgn jk xg`e `lnd wxfnd z` odkd lawn dligz :`xnbd

,dipyd eciay owixdàì àëtéà ìáà,jetd ote`a dyri `l - £¨¦§¨Ÿ
df oic ,`lnd z` lawi jk xg`e owixd z` dligz xifgiyòéiñî§©©

ïéøéáòî ïéà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì déì¥§©¦¦§¤¨¦§¨©©¦¦§¤¨¦¥©£¦¦
úBönä ìòxearl `le dniiwl cin jixv ecil devnd d`ayn - ©©¦§

,elawl cin jixv `lnd z` odkd el hiyedyn jkitl ,dpnn
.`id devn `lnd jfad zlaw ixdy

:dpyna epipy'åëå çaænä ìöà áBøwä ïäkcbpk zg` dwixf ewxef Ÿ¥©¨¥¤©¦§¥©
:`xnbd zxxan .epzpyn ly `pzd in zx`an `xnbd .ceqidïàî©

d `ed in -àpzmcy xaeqd epzpyn lyçñtozipä÷éøæawegxn ©¨¤©¦§¦¨
daiyn .[zgpa jteye gafnd otecl jfad axwny-] dkitya `le

:`xnbdàéðúc .àéä éìéìbä éñBé éaø ,àcñç áø øîà,`ziixaaéaø ¨©©¦§¨©¦¥©§¦¦¦§©§¨©¦
,øîBà éìéìbä éñBédnda xeka zaxwd oipra xn`p(f gi xacna)j`' ¥©§¦¦¥©

'ebe xFW xFkA,'øéè÷z íaìç úàå çaænä ìò ÷Bøæz íîc úàyie §¤¨¨¦§©©¦§¥©§¤¤§¨©§¦
y jkn wiicløîàð àì 'Bîc'cigi oeyla'íîc' àlà,miax oeyla ¨Ÿ¤¡©¤¨¨¨

oke ,ecal xeka oaxwa wqer aezkdy s`øîàð àì 'Baìç'oeyla ¤§Ÿ¤¡©
cigi'íaìç' àlà,zepaxw dnka xaecny ,miax oeylaìò ãnì ¤¨¤§¨¦¥©

øNòîe ,øBëadnda,çñôedxeza mewn meya mdl epivn `ly §©£¥¤©
,gafnl oixeni`e minc oznLs`éaâì ïéøeîéàå íéîc ïzî ïéðeòè ïä ¤¥§¦©©¨¦§¥¦§©¥

.çaæîgqt oaxwa mc ozn zeaxl yxc ililbd iqei iaxy jkne ¦§¥©
f weqtncenll yi ,ea xen`d 'wexfz' oeylne ,xekaa xn`pd d

epzpyny `vnpe ,dkitya `le dwixfa gqtd mc ozip ezrcly
.ililbd iqei iax zrck `id dwixfa ozip gqtd mcy zxaeqd

,ceqid cbpk mcd z` ozil jixvy oicd xewn z` zx`an `xnbd
zxxan .'ceqid cbpk zg` dwixf ewxef' dpyna epipyy enk

:`xnbdãBñé ïéðeòèc ïìðîotec lr `weec ozip ,gqtd mcy oipn - §¨¨¦§¦§
:`xnbd daiyn .eizgz ceqi yiy gafndàéúà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨§¨

dey dxifba cnlp df xac -î 'ä÷éøæ' 'ä÷éøæ'oaxwáéúk ,äìBò §¦¨§¦¨¦¨§¦
àëä,minc ozn oiperh gqte xyrn xekay cnlnd weqta [o`k-] ¨¨

íúä áéúëe ,'çaænä ìò ÷Bøæz íîc úà'dlera [my-](`i ` `xwie) ¤¨¨¦§©©¦§¥©§¦¨¨
äðeòè äìBò äî ,'áéáñ çaænä ìò Bîc úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå'§¨§§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¤¨©©¦§¥©¨¦¨¨§¨

ãBñé,[jenqa x`eaiy itk].ãBñé ïeòè énð çñt óà §©¤©©¦¨§
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 המשך ביאור למס' פסחים ליום שישי עמ' ב
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להאדם ‰. אין האדם: בעבודת מזה ההוראה
בעבודתו שעי"ז eziilreלהסתפק ותפלה, בתורה

ג"כ צריך אלא להוי', ומתקשר מתעלה jiyniyהוא
ובהמובחרים  הרשות בדברי וגם למטה אלקות
יתפסו  לא הרשות שעניני רק לא והיינו, שבהם;
שגם  אלא בהוי', דביקותו מחמת אצלו מקום שום
של  באופן בהם שמתעסק הגשמיים בענינים
עד  אלקי וגילוי אור בהם ימשיך וכו' קביעות

צ"ל  (שזה ממש ולקדושה לטוב שיהפכם
היפה  מן – דוקא פרי" והטוב),31"מראשית הנאה

העולם: בבריאת הכוונה תכלית משלים הוא שבזה
בתחתונים. דירה ית' לו לעשות

(a"lyz `az t"y zgiyn)
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בשו"ע 31) הל' שינוי ועיין מזבח. איסורי הל' סוף רמב"ם
רמ"ח. סו"ס יו"ד

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

:dpyna epipy.'åëå íééìeL ïéëéæaì eéä àìå`ziixa d`ian `xnbd §Ÿ¨©¨¦¦©¦
:df oipraïðaø eðz,`ziixaaïäì eéä àì Lc÷naL ïéëéæaä ìk ¨©¨¨¨©¨¦¦¤©¦§¨Ÿ¨¨¤

,íééìeLdpyna x`eand mrhdn(`"r lirl)mcd yexwi `ny ©¦
,lqtieíéðtä íçì ìL äðBáì éëéæaî õeçcg` lkay mikifa ipy - ¦¨¦¥§¨¤¤¤©¨¦

jenq ogleyd lr mze` migipne dpeal unew mipzep eid mdn
yi ,mnvra cenrl miiley mdl did `l m`y ,miptd mgll

yeglíeçépé ànLdid mgld ixdy] mgld zeptc lr mepiryie ¤¨©¦
daebl dlrn itlk mittkp eid eizeptcn mipyy ote`a ieyr

zegpna x`eank miigth(.ev :cv)[ñBøôéå[xayie-].íçlä §¦§©¤¤
:dpyna epipy.'åëå ïäkä ìa÷å ìàøNé èçL:`xnbd dywnàì ¨©¦§¨¥§¦¥©Ÿ¥Ÿ

ìàøNé åàìc àéâñ`l` l`xyi hegyi `l m` oebde ic `l ike - ©§¨§¨¦§¨¥
c `l` ,hegyl leki odkdy oicd `ed :`xnbd zvxzn .odkàéä¦

ïì òîLî à÷ àôeb,`pzd eprinyn dnvr ef dkld -øæa äèéçLc ¨¨©§©¨¦§¦¨§¨
[l`xyia-]äøéLk.epipyy dneïì òîLî÷ àä ,'ïäkä ìa÷å'xac - §¥¨§¦¥©Ÿ¥¨¨©§©¨

y `pzd eprinyn dfäpeäk úåöî ,Cìéàå äìawîzecear lk - ¦©¨¨§¥©¦§©§¨
ozevn ,[dwixfe dkled zcear oebk] jli`e mcd zlawny oaxwd

.oaxwd lqtp xfa eyrp m`e ,mipdk ici lr zeyridl
:dpyna epipyBøéáçì BðúBð.gafnl ribny cr exiagl exiage §©£¥

zkled ,mcd zlaw ,dhigy ,oaxwd mca eyrp zecear rax`
ezwixfe gafnl mcd(.bi migaf)mcd zkled oipra dpc `xnbd .

.dkled zcear jka dniiwzp m` eilbxa odkd jld `ly ote`a
:`xnbd zwiicndpéî úòîLote` eprinydl `pzd gxhy dnn - ¨§©¦¨

ekiledy mzq azk `le ,exiagl exiage exiagl epzpy dkledd
eprinydl `a i`cea ,'odkd elaw' azky enk ,gafnl odkd

yìâøa àlL äëìBäicil mcd z` xiard mcd lawn odkdy-] ¨¨¤Ÿ¨¤¤
[eilbxa jlidy `la wxefd odkdàéåä[`id ixd-].äëìBädgec ¨§¨¨¨

:`xnbdàúøet ãééð àeä àîìéc,hrn eilbx z` odkd ripd `ny - ¦§¨¨¦§¨
.dkled dpi` lbxa `ly dkled mlerle

:`xnbd dywnïì òîLî à÷ éàî àlàå`pzd `a dn ok m` - §¤¨©¨©§©¨
:`xnbd zvxzn .ef oeyl zekix`a eprinydlïì òîLî÷ àä- ¨¨©§©¨

y ,eprinyn df xac'Cìî úøãä íò áøa'(gk ci ilyn)devndyk - §¨¨©§©¤¤
,`ed jexa yecwd ceake xecid xzei jka yi ,miax ici lr ziyrp

.gqtd zceara mipdkd lk ewqrzd jkitle

:dpyna epipyúà ìa÷jfad.'åëå ï÷éøä úà øéæçîe àìnäzwiicn ¦¥¤©¨¥©£¦¤¨¥¨
z` xifgn jk xg`e `lnd wxfnd z` odkd lawn dligz :`xnbd

,dipyd eciay owixdàì àëtéà ìáà,jetd ote`a dyri `l - £¨¦§¨Ÿ
df oic ,`lnd z` lawi jk xg`e owixd z` dligz xifgiyòéiñî§©©

ïéøéáòî ïéà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì déì¥§©¦¦§¤¨¦§¨©©¦¦§¤¨¦¥©£¦¦
úBönä ìòxearl `le dniiwl cin jixv ecil devnd d`ayn - ©©¦§

,elawl cin jixv `lnd z` odkd el hiyedyn jkitl ,dpnn
.`id devn `lnd jfad zlaw ixdy

:dpyna epipy'åëå çaænä ìöà áBøwä ïäkcbpk zg` dwixf ewxef Ÿ¥©¨¥¤©¦§¥©
:`xnbd zxxan .epzpyn ly `pzd in zx`an `xnbd .ceqidïàî©

d `ed in -àpzmcy xaeqd epzpyn lyçñtozipä÷éøæawegxn ©¨¤©¦§¦¨
daiyn .[zgpa jteye gafnd otecl jfad axwny-] dkitya `le

:`xnbdàéðúc .àéä éìéìbä éñBé éaø ,àcñç áø øîà,`ziixaaéaø ¨©©¦§¨©¦¥©§¦¦¦§©§¨©¦
,øîBà éìéìbä éñBédnda xeka zaxwd oipra xn`p(f gi xacna)j`' ¥©§¦¦¥©

'ebe xFW xFkA,'øéè÷z íaìç úàå çaænä ìò ÷Bøæz íîc úàyie §¤¨¨¦§©©¦§¥©§¤¤§¨©§¦
y jkn wiicløîàð àì 'Bîc'cigi oeyla'íîc' àlà,miax oeyla ¨Ÿ¤¡©¤¨¨¨

oke ,ecal xeka oaxwa wqer aezkdy s`øîàð àì 'Baìç'oeyla ¤§Ÿ¤¡©
cigi'íaìç' àlà,zepaxw dnka xaecny ,miax oeylaìò ãnì ¤¨¤§¨¦¥©

øNòîe ,øBëadnda,çñôedxeza mewn meya mdl epivn `ly §©£¥¤©
,gafnl oixeni`e minc oznLs`éaâì ïéøeîéàå íéîc ïzî ïéðeòè ïä ¤¥§¦©©¨¦§¥¦§©¥

.çaæîgqt oaxwa mc ozn zeaxl yxc ililbd iqei iaxy jkne ¦§¥©
f weqtncenll yi ,ea xen`d 'wexfz' oeylne ,xekaa xn`pd d

epzpyny `vnpe ,dkitya `le dwixfa gqtd mc ozip ezrcly
.ililbd iqei iax zrck `id dwixfa ozip gqtd mcy zxaeqd

,ceqid cbpk mcd z` ozil jixvy oicd xewn z` zx`an `xnbd
zxxan .'ceqid cbpk zg` dwixf ewxef' dpyna epipyy enk

:`xnbdãBñé ïéðeòèc ïìðîotec lr `weec ozip ,gqtd mcy oipn - §¨¨¦§¦§
:`xnbd daiyn .eizgz ceqi yiy gafndàéúà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨§¨

dey dxifba cnlp df xac -î 'ä÷éøæ' 'ä÷éøæ'oaxwáéúk ,äìBò §¦¨§¦¨¦¨§¦
àëä,minc ozn oiperh gqte xyrn xekay cnlnd weqta [o`k-] ¨¨

íúä áéúëe ,'çaænä ìò ÷Bøæz íîc úà'dlera [my-](`i ` `xwie) ¤¨¨¦§©©¦§¥©§¦¨¨
äðeòè äìBò äî ,'áéáñ çaænä ìò Bîc úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå'§¨§§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¤¨©©¦§¥©¨¦¨¨§¨

ãBñé,[jenqa x`eaiy itk].ãBñé ïeòè énð çñt óà §©¤©©¦¨§
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ביאור מ"ש בתניא פ"ב "ויפח באפיו נשמת חיים" 
וחכמתו  ממחשבתו  נמשכה  ישראל  כל  דנשמת 
וכו', ומבאר החילוק בין מעלת נשמת ישראל,  ית' 
חכמתו  היא  "דאורייתא  ד'(  )פרק  התורה  ומעלת 
ורצונו ית'", וכן מבאר דיוק לשון התניא, בפרק ב' 
היודע  "הוא  ד'  ובפרק  היודע",  והוא  "הוא המדע 

והוא המדע"

ממעל  אלוה  חלק  היא  בישראל  השנית  ונפש 
ממש כמ"ש ויפח באפיו נשמת חיים ואתה נפחת בי 
וכמ"ש בזוהר מאן1 דנפח מתוכיה נפח פי' מתוכיותו 
שבאדם  החיות  ופנימיות  שתוכיות  ומפנימיותו 
מוציא בנפיחתו בכח: כך עד"מ נשמות2 ישראל עלו 
במחשבה כדכתיב3 בני בכורי ישראל בנים4 אתם לה' 
אלקיכם פי' כמו שהבן נמשך ממוח האב כך כביכול 
ית'  וחכמתו  ממחשבתו  נמשכה  ישראל  כל  נשמת 
דאיהו5 חכים ולא בחכמה ידיעא אלא הוא וחכמתו א' 

וכמ"ש הרמב"ם6 שהוא המדע והוא היודע כו'.
תניא פרק ב'

שהם  לבושים  שלשה  אלהית  נפש  לכל  יש  ועוד 
התורה  מצות  תרי"ג  של  ומעשה  דבור  מחשבה 
שכשהאדם מקיים במעשה כל מצות מעשיות ובדבור 
והלכותיהן  מצות  תרי"ג  כל  בפירוש  עוסק  הוא 
להשיג  לו  שאפשר  מה  כל  משיג  הוא  ובמחשבה 
נפשו  אברי  תרי"ג  כללות  הרי  התורה  בפרד"ס 

מלובשים בתרי"ג מצות התורה...
אף  ומצותיה  מהתורה  אלו  לבושים  שלשה  והנה 
שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה עם כל זה גבהה 
רוח  נפש  מעלת  על  וסוף  קץ  לאין  מעלתם  וגדלה 
ונשמה עצמן כמ"ש בזהר דאורייתא וקב"ה כולא חד 
פי' דאורייתא היא חכמתו ורצונו של הקב"ה והקב"ה 
בכבודו ובעצמו כולא חד כי הוא היודע והוא המדע 

וכו' וכמ"ש לעיל בשם הרמב"ם.
תניא פרק ד'

1( ראה אגרות קודש מכ"ק אדמו"ר זי"ע חלק כ' עמוד קלא.
ג  יז,  לקו"ת שיר השירים  ד'.  פיסקא  א'  פרק  רבה  ראה בראשית   )2

ואילך.
3( שמות ד, כב.
4( דברים יד, א.

5( הקדמת תיקוני זהר )יז, ב(: פתח אליהו.
6( ראה הגהות והערות קצרות לספר של בינונים מכ"ק אדמו"ר זי"ע.

מבואר בתניא פרק ד' שתורה גבהה וגדלה מעלתה 
כו' על נר"ן דישראל מפני שתורה היא רצונו וחכמתו 

ית' ע"ש.
ולכאורה אינו מובן, הלא בפרק ב' שם מבואר דגם 
ית' ע"ש,  נשמות ישראל נמשכו ממחשבתו וחכמתו 

וא"כ במה מעלת התורה על נשמות ישראל.
ית',  וחכמתו  ממח'  נמשכו  שנש"י  דמה  י"ל  אך 
היינו מישראל סבא ותבונה ה"י מהשם, אך מה שתורה 
יו"ד  הוא רצונו וחכמתו יתברך הוא מאו"א עילאין, 

שבשם.
כי הנה בחו"ב7 גופא יש שני בחי':

א', או"א עילאין.
ב', ישראל סבא8 ותבונה.

ואו"א עילאין הם בחי' חכמה בכלל, יו"ד שבשם.
ה"י  בכלל,  בינה  בחי'  הם  ותבונה  סבא  וישראל 

ראשונה שבשם.
והיינו, הבן9 בחכמה, או"א עילאין.

בע"ח  ועיין  ותבונה,  סבא  ישראל  בבינה,  וחכם 

האמצעי  לאדמו"ר  הזהר  ביאורי  )ראה  בחסידות  מבואר  פירוש:   )7
פרשת ויצא )ד"ה אמר ר"ח כד אזיל שמשא( עמוד יח. המשך תער"ב 
חלק א' עמוד רס ואילך. המשך תרס"ו עמוד שלח )קה"ת תשע"א(. 
ועוד(, דבחכמה ובינה )מוחין-שכל( ישנם שני שלבים כלליים, והם:

ההתעסקות  והיא  השכלה,  עצם  המוחין,  עצם  קליטת   – א'  שלב 
בהשגת והבנת הענין כמו שהוא בעצם השכלת הדבר, מבלי לקבוע 
 – התוצאות  האם  )היינו  הדבר  אל  להתייחס  צריך  האדם  כיצד 
מההשכלה והבנתו – יהי' לחסד – אהבה, או לגבורה – יראה וכיוצא 

בו(.
של  ה"מדות"  היינו  ובינה,  החכמה  והתגלות  התפשטות   – ב'  שלב 
הנוטה  בשכלו  הקביעה  כלומר,  הדבר,  של  והבכן  המסקנא  השכל, 
לחסד או לגבורה )אהבה, או יראה(, ושלב זה שהשכל כבר מתייחס 

אל הענין המדות, זהו שנקרא "תבונה".
ובת"  "בן  אותיות  תבונה  )כדלקמן(  "תבונה"  בתיבת  נרמז  זה  ודבר 
והם נרמזים למדות אהבה ויראה )ראה תניא פרק מג )עמוד סב, א( 
ועוד(. האהבה )חסד( נק' בן בחי' זכר, והיראה )גבורה( נק' בת, בחי' 

נקבה.
והנה השלב הראשון נק' אב ואם )חכמה ובינה( עילאין, ושלב הב' נק' 

ישראל סבא ותבונה.
ובפרטיות:

בחי' מדות שבחכמה נק' ישראל סבא, ובחי' מדות שבבינה נק' תבונה.
אגרת   – )תניא  לבינה  "ה"  ואות  לחכמה,  מרמז  "י"  דאות  וידוע 
התשובה פרק ד', ועוד(, נמצא דבכללות בחי' או"א עילאין )עצם בחי' 
חכמה ובינה( נרמז באות יו"ד )אות "י" עצמה בחי' חכמה, ואותיות 
בחי'  וכללות  עילאה(,  בינה  בחי'  הוא   – ה"י"  של  המילוי   – "וד" 

ישראל סבא ותבונה נרמז באות ה' כדלקמן.
8( ראה גם לקמן סימן רלט.

9( ראה ספר יצירה פרק א משנה ד.  ספר המאמרים רנ"ט עמוד רמו 
ואילך )קה"ת תשע"א(.

מתוך "פניני לוי יצחק על התורה"



ל

שער10 אנ"ך פ"ח ע"ש, ובשער הזיווגים11 פ"ה ע"ש.
משרה  שהקב"ה  ע"ב,  ע'12  דף  קדושין  ובמסכת 
שנאמר  בישראל  המיוחסות  משפחות  על  שכינתו 
משפחות  לכל  לאלקים  אהי'  ה'  נאם  ההיא  בעת 
ישראל, והיינו הוי' אהי'13 הוא חו"ב, כמו י"ה, והיינו 
חו"ב שהם אב ואם, דהיינו הי' שבאיש וה' שבאשה, 
ומזה הוא היחוס. וזהו שנאמר במנין ישראל בפרשת 
י"ה  שם  בכולם,  וכן  כו'  השמעוני  הראובני  פנחס14 
בכאו"א, והיינו י"ה חו"ב אב ואם, מזה הוא היחוס, 
י"ה15  סוס"ז  ע"ט  פרשה  וישלח  רבה  במדרש  ועיין 
מעיד עליהן שהם בני אבותיהן אף כאן העיד, ובמה 

שנרשם בגליון המד"ר שם.
והנה מה שיוחסין קאי על חו"ב כנ"ל, אם שבכלל 
קאי על כללות חו"ב, אך בפרט, מובן שיוחסין שקאי 
על חו"ב הוא ישראל סבא ותבונה, כי מובן שהאב ואם 
דז"א ומל' הוא ישראל סבא ותבונה. וזהו שתבונה16 
הוא אותיות בן בת, היינו שתבונה היא האם דהבן ז"א 

והבת מל'. ויש"ס הוא האב שלהם.
פנחס  בפ'  שנא'  מי"ה  הוא  שהיחוס  שמה  וזהו 

10( שער יט.

11( שער טו.
אין  שכינתו  משרה  כשהקב"ה  חנינא  ברבי  חמא  ר'  אמר  וז"ל:   )12
משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל שנאמר )ירמי' ל, כה( 
בעת ההיא נאם ה' אהיה לאלקים לכל משפחות ישראל לכל דבר לא 

נאמר אלא לכל משפחות.
13( פירוש: שם הוי' הוא בחכמה, ושם אהי' הוא בבינה. ראה סידור 
עם דא"ח עמוד קנח, ד. תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשט"ז עמוד 

7. ספר הערכים-חב"ד חלק א' עמוד תרמז.
אה"י,  א"ה,  א',  כזה:  דם,  בגי'  ברבוע  אהי'  כי  בזה,  הטעמים  וא' 
אהי"ה = 44. )ראה לקמן סימן רמ. פז(. והדם הוא בלב ובינה ליבא 
חיות  הוא  שה"דם"  כמו  ועוד  אליהו(,  פתח  בהקדמה,  זהר  )תקוני 

הגוף, כן "בינה" הוא חיות המדות שבלב.
14( במדבר כו, ז. יד. ראה שיר השירים רבה ד, כד וז"ל: א"ר הושעיה 
ראובן הראובני, שמעון השמעוני, אמר ר"ה בשם רב אידי ה"א בראש 
ע"ש.  אבותיהם  בני  שהם  עליהם  מעיד  י"ה  בסופה,  ויו"ד  התיבה 

וברש"י שם.
שלם  יעקב  "ויבא  יט(  לג,  )בראשית  הפסוק  דורש  שם  במדרש   )15
האותיות  קשיטה",  במאה  השדה...  חלקת  את  ויקן  שכם...  עיר 
קמיליא  קו"ף  סימון  רבי  "אמר  נוט',  הוא  קשיטה  מתיבת  "קשט" 
)פרש"י שם מטבע  כלי. מ"כ(. סמ"ך סלעים, טי"ת טריון  מין  )הוא 
על טריינוס(". והמדרש ממשיך "יו"ד ה"א מאי עבדית הכא )שנשארו 
על  מעיד  י"ה  )השטר(,  האונה  את  כותב  ומי  מ"כ(,  קשיטה.  במלת 
האונה, הוא יו"ד ה"א של קשיטה. הה"ד )תהלים קכב, ד( ששם עלו 
שבטים שבטי יה עדות לישראל להודות לשם ה'. י"ה מעיד עליהם 

שהן בני אבותיהן, אף כאן העיד". ע"ש.
16( ראה זהר חלק ג' דף רצ, ב. עץ חיים שער טו סוף פרק ד. תניא 

פרק טז בהגהה.

בכאו"א  י"ה  שם  בכולם  וכן  כו'  השמעוני  הראובני 
בכאו"א  שנרמז  הי"ה  הנה  כנ"ל,  כו'  המעיד  שהוא 
הוא מקודם ה' ואח"כ י', והיינו ישראל סבא ותבונה, 
שתבונה הוא אות ה' ראשונה עצמה, ויש"ס הוא אות 

י' דמלוי הה"י.
א"כ מקודם ה"ה" ואח"כ ה"י".

הוא,  דאבוה  כרעא  דברא  המארז"ל17  לפי  גם 
ועובר18 ירך אמו הוא, הנה הכרעיים והירכיים דחו"ב 
הוא ישסו"ת כמ"ש במשנת חסידים מס' אבא ואימא 
תחתונים  פרצופים  השני  והם  וירכותיהם  סופ"א 

שלהם הנקראים ישסו"ת כו' ע"ש.
וזהו שמבואר בתניא פרק ד' שתורה גבהה וגדלה 
מעלתה כו' על נר"ן דישראל מפני שתורה היא רצונו 
וחכמתו ית' ע"ש. דמה שנש"י נמשכו ממח' וחכמתו 
י"ה  ששם  דנש"י  היחוס  וזהו  מישסו"ת,  היינו  ית', 

מעיד עליהן שהן מאבותיהן, היינו ישסו"ת.
וזהו מחשבתו וחכמתו.

מחשבה, בינה.
וחכמתו, חכמה.

והקדים מח' לחכ', כי כן בישסו"ת הנרמזים בה"י 
של שם, האות ה' קודם לאות י'.

אך מה שתורה הוא רצונו וחכ' יתברך הוא מאו"א 
עילאין, יו"ד שבשם.

אמר  שבפ"ב  בתניא,  הלשון  דקדוק  יובן  ובזה 
וכמ"ש הרמב"ם שהוא המדע והוא היודע כו', הקדים 
מדע ליודע, ובפ"ד אמר כי הוא היודע והוא המדע כו' 

כמ"ש לעיל בשם הרמב"ם, הקדים יודע למדע.
והיינו בפ"ב שמדבר בנש"י שנמשכים מישסו"ת, 
ה"י ראשונה שבשם, הקדים מדע תבונה, ליודע חכ' 

יש"ס.
)כי מובן שמדע ויודע, המדע עצמה הוא כמו ספר, 
והיודע הוא כמו סופר הכותב את הספר, וספר וסופר 
הוא בינה וחכ' כמ"ש בלקו"ת בד"ה19 ושאבתם מים 

17( ראה יונת אלם )מרה"ע מפאנו ז"ל( ריש פ' ב. תוספות ד"ה מקמי 
יבמות ג, א. רש"י כתובות צב, א ד"ה כבעל. לקוטי תורה פרשת ברכה 
כרעא דאבוה היינו נה"י(, לקוטי שיחות חלק יא עמוד  צו, ב. )ברא 

5 הערה 48.
18( תמורה לא, א.

יצירה  בספר  מבואר  וז"ל:  ב  פ,  לסוכות  דרושים  תורה  לקוטי   )19
סופר  וסיפור.  וספר  בסופר  עולמו  את  הקב"ה  ברא  דברים  בשלשה 
וסיפור  מחשבה.  בחי'  בינה  שהיא  לספר  המשפיע  חכמה  בחי'  הוא 
מחשבה  בלתי  שהרי  בינה  שהוא  מספר  המקבל  דיבור  בחינת  הוא 

מתוך "פניני לוי יצחק על התורה"

המשך בעמוד דד

לד  חוברת

תשי"ב  ניסן ב'

נ"ע  מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק הסתלקות
נ"ע. הרבי להסתלקות כמדומתני, שנה, ושתיים שלושים כבר מלאו אחר. דבר פעם בכל לי מזכיר זה יום

גרוע  והרכבת הדואר באמצעות התקשורת מצב היה תקופה באותה הידיעה. הגעת את זוכרת אני

ביום. בו הגיעה ההסתלקות על הידיעה אבל מאוד,

נעצרו  כולם החיים כאילו היתה ההרגשה עלינו. עשתה זו שידיעה הרושם את לתאר מלים בפי אין

בכה  ז"ל בעלי אנ"ש. בתי ברוב – וכמובן אלינו, הקרובים ובבתי בביתנו ההרגשה היתה כך במקומם.

מעולם. כמעט עשה שלא דבר רם, בקול מרות

לביתנו. מיד הגיעו וכולם – אופן באיזה זוכרת אינני משוםֿמה – שהזכרתי אלו לכל מיד נודע הדבר

בבכי. מיררו הכל ונכאה. קשה באווירה בביתנו, שבעה ישבו איש מעשרים למעלה

חפשי  לדת, נטייה מכל רחוק אדם – קארין י.ל. בשם מהנדס לביתנו נכנס אני, זוכרת כך, כדי תוך

שהתבטא), (כפי חזק אופי כבעל הכיר שאותו בעלי, ועמם וזקנים, צעירים אנשים, וכשראה – בדעותיו

אתם. יחד הוא אף בכה – כלֿכך שבורים כולם

שהיה  קדוש מקום שאותו לו משנודע אבל לגמרי, בדעות חפשי הוא שאמנם כך, על לי אמר הוא

עמהם, יחד הוא אף בוכה – העולם מן אבד גדולה, כה בהתקשרות בו דבקו ושיהודים לישראל, להם

האבדה. את הוא אף ומרגיש

היסטרי. בבכי למרר והוסיף להירגע, עדיין היה יכול לא ברחוב, כשהלך מביתנו, צאתו לאחר גם

להסתלקות  שנים שמונה

·"È˘˙ ÔÂÈÒ ‡"È
לחתונתי  שנה ושתים חמישים מלאו זה ביום יום. באותו דבר רשמתי לא אבל התאריך, את .284ציינתי

זאת. עשיתי לא אבל משהו, לכתוב לרצות לי שגרם דברֿמה לבי על היה

[·"È˘˙ ÊÂÓ˙ Ê"Î]
שנים  שמונה כבר ימלאו זה לחודש העשרים וביום מנחםֿאב, ראשֿחודש את בירכו אתמול

ז"ל. בעלי להסתלקות

עושה  שליט"א בני שאיבדתי. זו שבאבדה הקושי את יותר אני מרגישה יותר רב זמן שעובר ככל

בטוב. שארגיש כדי החיים, תנאי כל את בעבורי לשפר כדי יכלתו, מכפי יותר אף או שביכלתו, ככל

המצב. זה אין – בכך יבחין לא שהוא כדי כוחות משקיעה אני – הצער למרבה אבל

[·"È˘˙] ·‡· ‰Ú˘˙ ·¯Ú
אנשים  בהשתתפות הצום שלפני הסעודה את ערכנו שבו תשעהֿבאב בערב לרצוני, שלא נזכרת, אני

ובאוו  בשניים רבים, סעדנו שבו – יותר מאוחרות בשנים תשעהֿבאב ובערב וביתית; ידידותית כה ירה

החימר  בבקתת הורגשה.285בלבד, לא בדידות אבל טוב, מלהיות רחוק היה המצב .

על  ונוטל יותר טרוד נעשה שהוא ככל והצלחה, בריאות מתוך ימים שיאריך רצון יהי בני, – ועתה

אחד. אף לי אין – ומלבדו שלו; מזמנו אפילו ליטול לי מניח אינו לבי יותר, רבה אחריות כתפיו

תר"ס.284) בשנת
(285.000 ע' לקמן .000 ע' לעיל ראה – בציאילי בגלות בהיותם
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לביתנו. מיד הגיעו וכולם – אופן באיזה זוכרת אינני משוםֿמה – שהזכרתי אלו לכל מיד נודע הדבר

בבכי. מיררו הכל ונכאה. קשה באווירה בביתנו, שבעה ישבו איש מעשרים למעלה

חפשי  לדת, נטייה מכל רחוק אדם – קארין י.ל. בשם מהנדס לביתנו נכנס אני, זוכרת כך, כדי תוך

שהתבטא), (כפי חזק אופי כבעל הכיר שאותו בעלי, ועמם וזקנים, צעירים אנשים, וכשראה – בדעותיו

אתם. יחד הוא אף בכה – כלֿכך שבורים כולם

שהיה  קדוש מקום שאותו לו משנודע אבל לגמרי, בדעות חפשי הוא שאמנם כך, על לי אמר הוא

עמהם, יחד הוא אף בוכה – העולם מן אבד גדולה, כה בהתקשרות בו דבקו ושיהודים לישראל, להם
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לחתונתי  שנה ושתים חמישים מלאו זה ביום יום. באותו דבר רשמתי לא אבל התאריך, את .284ציינתי

זאת. עשיתי לא אבל משהו, לכתוב לרצות לי שגרם דברֿמה לבי על היה

[·"È˘˙ ÊÂÓ˙ Ê"Î]
שנים  שמונה כבר ימלאו זה לחודש העשרים וביום מנחםֿאב, ראשֿחודש את בירכו אתמול

ז"ל. בעלי להסתלקות

עושה  שליט"א בני שאיבדתי. זו שבאבדה הקושי את יותר אני מרגישה יותר רב זמן שעובר ככל

בטוב. שארגיש כדי החיים, תנאי כל את בעבורי לשפר כדי יכלתו, מכפי יותר אף או שביכלתו, ככל

המצב. זה אין – בכך יבחין לא שהוא כדי כוחות משקיעה אני – הצער למרבה אבל

[·"È˘˙] ·‡· ‰Ú˘˙ ·¯Ú
אנשים  בהשתתפות הצום שלפני הסעודה את ערכנו שבו תשעהֿבאב בערב לרצוני, שלא נזכרת, אני

ובאוו  בשניים רבים, סעדנו שבו – יותר מאוחרות בשנים תשעהֿבאב ובערב וביתית; ידידותית כה ירה

החימר  בבקתת הורגשה.285בלבד, לא בדידות אבל טוב, מלהיות רחוק היה המצב .

על  ונוטל יותר טרוד נעשה שהוא ככל והצלחה, בריאות מתוך ימים שיאריך רצון יהי בני, – ועתה

אחד. אף לי אין – ומלבדו שלו; מזמנו אפילו ליטול לי מניח אינו לבי יותר, רבה אחריות כתפיו
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רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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וגווגווגווגו'''' האדמההאדמההאדמההאדמה ּכּכּכּכלללל־־־־ּפּפּפּפרירירירי |||| מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ולקחולקחולקחולקחּתּתּתּת .... .... לללל נתןנתןנתןנתן אלהיאלהיאלהיאלהי יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אלאלאלאל־־־־הארץהארץהארץהארץ ּכּכּכּכיייי־־־־תבתבתבתבֹוֹוֹוֹואאאא א)והיהוהיהוהיהוהיה (כו, ְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
מאגרא  הּנׁשמה ירידת היא הארץ" אל תבֹוא ו"ּכי והחמרית, הּגׁשמית הּלזֹו הארץ על מֹורה "ארץ" – הארץ" אל תבֹוא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ"ּכי

הּבהמית. ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש עּמיקּתא, לבירא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָרמה
וה"אדמה" ה"ארץ" ׁשּבעניני (ראׁשית) והּמבחר הּטֹוב את לקחת היא הּירידה ּתכלית – האדמה" ּפרי ּכל מראׁשית ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ"ולקחּת

לקדּׁשה. ְְֲִַָָֻּולהעלֹותם
ּומבּטל  ׂשֹורף ׁשאינֹו ּדהינּו הּמזּבח, על ּכליל עֹולים ואינם ׁשאֹוכלם, לּכהן נֹותנים זאת ּכל את – "מּיד הּטנא הּכהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ"ולקח

לה'. קדׁש יהיּו א ּבמציאּותם, ׁשּיּׁשארּו קדּׁשה. ּבהם ממׁשי אּלא העֹולם, עניני ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאת
(ּומהם  ּפרֹות נׁשארים הּיׂשראל ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשּגם והינּו "ראׁשית", ּכל ולא "מראׁשית" רק לּכהן ׁשּנֹותן מדּגׁש, מּזֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻויתרה

לה'. ּבּכּורים נלקחּו ׁשּמהם ועליהם, ּבהם ׁשּנּכר אּלא מבחרים), ּפרֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּגם
ּבמּׂשא  העסק ּבׁשעת ּגם אּלא ותלמּוד־ּתֹורה, הּתפּלה ּבׁשעת רק אינּה ה' ׁשעבֹודת החסידּות, ּתֹורת מיסֹודֹות זה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוהרי

ּוׁשתּיה, אכילה ּובׁשעת ּבאמּונה, לקדּׁשה.ּומּתן ועֹולה ׁשמים, לׁשם נעׂשה זה ׁשּכל ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
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וגווגווגווגו'''' האדמההאדמההאדמההאדמה ּכּכּכּכלללל־־־־ּפּפּפּפרירירירי |||| מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ולקחולקחולקחולקחּתּתּתּת .... .... אלאלאלאל־־־־הארץהארץהארץהארץ ּכּכּכּכיייי־־־־תבתבתבתבֹוֹוֹוֹואאאא א־ב)והיהוהיהוהיהוהיה (כו, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
מּיד  ּבבּכּורים ונתחּיבּו מּיד" אּלא והיה "אין אם ּבּכּורים, מצות חלה אימתי ז"ל, רּבֹותינּו ּבדברי מחלקת מצינּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּנה

לארץ כאן)ּכׁשּנכנסּו הפסוק על ויׁשיבה(ספרי ירּוׁשה לאחר עד זֹו ּבמצוה נתחּיבּו ׁשּלא אֹו ב), לז, .(קדושין ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּכלל ב)ועל־ּפי יג, לקֹונֹו.(ערובין האדם ּבעבֹודת הּדעֹות מּׁשּתי ההֹוראה את לבאר יׁש חּיים", אלקים ּדברי ואּלּו "אּלּו ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכל  "ראׁשית את מביא ׁשּלכן אבֹותינּו, ועם עּמנּו ׁשעׂשה הּנּסים על להּׁשם־יתּבר ההֹודיה הּוא ּבּכּורים מצות ּתכן ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּדהּנה
הּקּב"ה. לנּו ׁשעׂשה הּטֹוב" "ּכל את ּומסּפר האדמה", ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּפרי

הּׁשחר: ּובתפּלת מּׁשנתֹו ּכׁשנעֹור יֹום, ׁשּבכל לה' ּבהֹודיה אֹופּנים ׁשני הם ּבּכּורים, חּיּוב ּבזמן הּדעֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּוׁשּתי
ּכׁשּנעֹור" ּד"מּיד – מּיד" אּלא והיה "אין הרב)א) על (סידור להּׁשם־יתּבר ההֹודיה ׁשהיא כּו', "לפני אני "מֹודה אֹומר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּוא  ׁשהּקּב"ה ּבלּבֹו הּנטּועה הּפׁשּוטה מהאמּונה אּלא ׂשכלית, מהתּבֹוננּות ּבאה אינּה זֹו ׁשהּכרה נׁשמתי", ּבי ְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ"ׁשהחזרּת
יֹום. ּבכל ּומחּיהּו נׁשמתֹו לֹו ְְְֲִִֵַַַָָהּמחזיר

הּׁשבח  ּבתכלית ׁשהם ּבּפרֹות היא ההֹודיה ׁשאז ּבּה, ונתיּׁשבּו הארץ את ׁשּכבׁשּו לאחר רק נתחּיבּו ׁשּבבּכּורים ּכמֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָב)
ה  ׁשּבתפּלת ההֹודיה היא ּכ ׁשּקדם והּיפי, האדם" ּובׁשפלּות יתעּלה הא-ל ּב"רֹוממּות מההתּבֹוננּות ּכתֹוצאה ׁשּבאה ּׁשחר, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

א)הּתפּלה סעיף צח סימן באורח־חיים עמּוקה (רמ"א ּבהּכרה היא ההֹודיה ׁשעל־ידי־זה הּתפּלה, ּבעניני הּדעת ּומהעמקת , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
הּׁשלמּות. עזרא עזרא עזרא עזרא ּובתכלית אבןאבןאבןאבן ְְְִֵַַ
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`‡B·˙ Èk ‰È‰Â והּמעׂשר הּבּכּורים והם ּתבא. ּכאׁשר רק ה', ּבהניח קֹודם הן מצֹות יׁש ּכי הּׁשם אמר ה', ּבהניח ׁשּכתּוב ּבעבּור . ¿»»ƒ»ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
ההרים: ׁשני על והּקללה והּברכה מזּבח, ּובנֹות האבנים, על הּתֹורה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּוכתיבת

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת כי תבוא

ה'  בקול  תשמע  לא  אם  והיה   – טו  כח, 
אלקיך לשמר לעשות את כל מצותיו וחקתיו 
אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל הקללות 

האלה והשיגוך

א

ביאור מהרמב"ן, דהתוכחה דפר' בחוקתי מרמז 
על גלות בבל ובנין בית שני, והתוכחה דפר' כי תבוא 
מרמז על גלותינו והגאולה לע"ל – ומבאר זה בפי' 

הפסוקים

ירמזו  בחוקותי(  )דפרשת  האלה  האלות  כי  והבן  ודע 
לגלות ראשון1, כי בבית הראשון היו כל דברי הברית הזאת 
ואם  שאמר  בתוכחות,  תראה  שכן  ממנו.  והגאולה  הגלות 
ואמר  נפשכם,  תגעל  משפטי  את  ואם  תמאסו  בחקתי 
וגלולים  וחמנים  במות  בהם  והזכיר  בריתי,  את  להפרכם 
)פסוק ל(, כי היו עובדי עבודת כוכבים ועושים כל הרעות. 
ולא  מקדשיכם  את  והשימותי  לא(  )פסוק  שאמר  והוא 
אריח בריח ניחוחכם, יתרה בהם לסלק מהם מקדשו וקבול 
הקרבנות שהיו לרצון לו במקדש ההוא. והעונשים עליהם, 
שם  הי'  זה  כל  כי  בסוף,  וגלות  ורעב,  ודבר  רעה  וחי'  חרב 

כאשר בא בפירוש בספר ירמיהו )לב, כד(.
את  הארץ  תרצה  אז  לה(  לד  )פסוקים  בגלות  ואמר 
שבתותי' וגו' כל ימי השמה תשבות את אשר לא שבתה, 
וכן  השמיטות,  בטלו  אשר  כשנים  הגלות  שנות  שהיו 
אמר הכתוב בגלות ההוא )דברי הימים-ב לו, כא( למלאת 
דבר ה' בפי ירמיהו עד רצתה הארץ את שבתותי' כל ימי 
וכן  בהם  התרה  כן  שנה.  שבעים  למלאת  שבתה  השמה 
הגיע אליהם, אם כן דבר ברור הוא שעל הגלות ההוא דיבר 

הכתוב.
רק  מבטיח  שאינו  ממנו,  הגאולה  בענין  עוד  והסתכל 
לא  מב(,  )פסוק  הארץ  ובזכירת  אבות,  ברית  שיזכור 
שימחול עונם ויסלח חטאתם, ויוסיף אהבתם כקדם, ולא 
שיאסוף את נדחיהם. כי הי' כן בעלותם מבבל, שלא שבו 
השבטים  ומקצת  מעט,  עמהם  והלוים  ובנימין  יהודה  רק 

אשר גלו לבבל, ושבו בדלות, בעבדות מלכי פרס.
וגם לא אמר שישובו בתשובה שלימה לפניו, רק שיתודו 
עונם ועון אבותם )פסוק מ(, ומצינו אנשי בית שני עושים כן 
כמו שהתודה דניאל )דניאל ט, ה-ח( חטאנו ועוינו והרשענו 
ולאבותינו,  לשרינו  למלכינו  וגו'  ממצותיך  וסור  ומרדנו 
וכתיב )שם שם, טז( כי בחטאינו ובעונות אבותינו ירושלים 
ועזרא  ה-יא(,  א,  )נחמה  התודה  נחמי'  וכן  לחרפה,  ועמך 
עשו  לא  ואבותינו  כהנינו  שרינו  מלכינו  לד(  ט,  )שם  אמר 
ועון  עונם  שיתודו  התורה  מן  למדו  כולם  כי  הרי  תורתך, 
שהוא  הזאת  בברית  ברורים  דברים  אלה  וכל  אבותם. 

באמת ירמוז לגלות הראשון והגאולה ממנו.

1( עיין בזה גם לקמן סימן קעד. רעז.

ולגאולה  אבל הברית שבמשנה תורה ירמז לגלותנו זה 
שנגאל ממנו. כי הסתכלנו תחילה שלא נרמז שם קץ וקצב 
ולא הזכיר  ולא הבטיח בגאולה, רק תלה אותם בתשובה. 
עבודת  ושיעבדו  וחמנים  אשרים  שיעשו  ההם  בעבירות 
כוכבים כלל, אבל אמר )דברים כח, טו( והי' אם לא תשמע 

בקול ה' אלקיך לשמור לעשות את כל מצותיו וחוקותיו.
ישמרו  שלא  מצותיו  קצת  על  שיעברו  מפני  כי  אמר, 
שאמרו  כמו  שני,  בבית  הי'  שכך  יענשו,  כולן  את  ויעשו 
)יומא ט:( שבית ראשון מפני מה חרב, מפני עבודת כוכבים 
וגילוי עריות ושפיכות דמים, בית שני שאנו בקיאים בהם 
שהיו עוסקין בתורה ובגמילות חסדים מפני מה חרב, מפני 
וריח  שנאת חנם שהיתה ביניהם. ולא הזכיר שם המקדש 
ואוכלת  יורדת  ניחוח כאשר הזכיר כאן, שלא היתה האש 
הקרבנות בבית שני, כמו שהעידו במסכת יומא שם )כא:(.

ואמר בקללות )דברים כח, מט( ישא ה' עליך גוי מרחוק 
רומי  עם  עליהם  שבאו  הנשר,  ידאה  כאשר  הארץ  מקצה 
ידעת  לא  אשר  גוי  אל  שם  ואמר  מאד,  מהם  הרחוקים 
)שם פסוק לו(, גוי אשר לא תשמע לשונו )שם פסוק מט(, 
מפני רוב רחוקם מארצנו. ולא כן בדברי הברית הזאת, כי 
גלו לבבל ואשור שהם קרובים לארץ ונלחמים בהם תמיד, 
שנאמר  כענין  לשונם,  ויודעים  הי'  משם  ישראל  ויחוס 
שומעים  כי  ארמית  עבדיך  אל  נא  דבר  כו(  יח,  )מלכים-ב 

אנחנו.
וכן והפיצך ה' בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ 
מסוף  מפוזרים  שאנו  היום  גלותנו  הוא  סד(,  כח,  )דברים 
העולם ועד סופו. ואמר )שם פסוק סח( והשיבך ה' מצרים 
וכן  ובגלותנו זה הי', שמילא טיטוס מהם ספינות  באניות, 
ובנותיך  בניך  שם  שאומר  מה  וכן  הרומיים.  בספר  כתוב 
ובנות  בנים  לב(,  )פסוק  רואות  ועיניך  אחר  לעם  נתונים 
איננו  מא(,  פסוק  )שם  בשבי  ילכו  כי  לך  יהיו  ולא  תוליד 
לבדם,  לבנים  ההוא  השבי  רק  ובנים  אבות  שגלו  הגלות 
הראשון  בברית  כן  נאמר  ולא  בארץ,  נשארים  והאבות 
מפני שגלו גלות שלמה, אבל בברית השני הזכיר כן שהיו 
הרומיים מושלים בארצנו ולוקחים הבנים והבנות כרצונם.

וכן ועבדת את אויביך אשר ישלחנו ה' בך ברעב ובצמא 
היא עבדותנו שעבדנו הרומיים בארצנו,  )שם פסוק מח(, 
ושריהם מושלים בארץ ומכבידים עלינו עול כבד ולוקחים 

גופינו וממונינו כאשר הוא ידוע בספרים.
ועוד ראי' שאמר )שם כח, לו( יולך ה' אותך ואת מלכך 
אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך, כי 
הלך אגריפס המלך בסוף בית שני לרומי ועל הליכתו שם 
עליך",  ימלוך  אשר  "המלך  הכתוב  אמר  ולא  הבית,  נחרב 
הי'  שלא  יתברך  לנו  רמז  תקים",  אשר  "מלכך  אמר  אבל 
ראוי למלוך ואסור הי' להיות מלך על ישראל מדין תורה, 
אבל הקימו עליהם הוא ואבותיו שלא כדת, כמו שהוזכר זה 
במסכת סוטה )מא.(. וכל אלה רמזים כאלו יזכירו בפירוש 

ענין גלותנו זה.

המשך בעמוד טק
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åë(à)ýåýé øLà õøàä-ìà àBáú-ék äéäå§¨¨Æ¦«¨´¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:da záLéå dzLøéå äìçð Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¦«¦§−̈§¨©¬§¨¨«

i"yx£da z·LÈÂ dzL¯ÈÂ 'B‚Â ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â∑(לו את (קידושין ׁשּכבׁשּו עד ּבבּכּורים נתחּיבּו ׁשּלא מּגיד ¿»»ƒ»¿ƒƒ¿»¿»«¿»»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ
וחּלקּוה  .הארץ ְְִֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(390 cenr a wlg zegiyÎihewl .356 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dHnl dnWPd zcixi zilkY©§¦§¦©©§¨¨§©¨

וגווגווגווגו'''' האדמההאדמההאדמההאדמה ּכּכּכּכלללל־־־־ּפּפּפּפרירירירי |||| מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ולקחולקחולקחולקחּתּתּתּת .... .... לללל נתןנתןנתןנתן אלהיאלהיאלהיאלהי יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אלאלאלאל־־־־הארץהארץהארץהארץ ּכּכּכּכיייי־־־־תבתבתבתבֹוֹוֹוֹואאאא א)והיהוהיהוהיהוהיה (כו, ְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
מאגרא  הּנׁשמה ירידת היא הארץ" אל תבֹוא ו"ּכי והחמרית, הּגׁשמית הּלזֹו הארץ על מֹורה "ארץ" – הארץ" אל תבֹוא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ"ּכי

הּבהמית. ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש עּמיקּתא, לבירא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָרמה
וה"אדמה" ה"ארץ" ׁשּבעניני (ראׁשית) והּמבחר הּטֹוב את לקחת היא הּירידה ּתכלית – האדמה" ּפרי ּכל מראׁשית ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ"ולקחּת

לקדּׁשה. ְְֲִַָָֻּולהעלֹותם
ּומבּטל  ׂשֹורף ׁשאינֹו ּדהינּו הּמזּבח, על ּכליל עֹולים ואינם ׁשאֹוכלם, לּכהן נֹותנים זאת ּכל את – "מּיד הּטנא הּכהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ"ולקח

לה'. קדׁש יהיּו א ּבמציאּותם, ׁשּיּׁשארּו קדּׁשה. ּבהם ממׁשי אּלא העֹולם, עניני ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאת
(ּומהם  ּפרֹות נׁשארים הּיׂשראל ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשּגם והינּו "ראׁשית", ּכל ולא "מראׁשית" רק לּכהן ׁשּנֹותן מדּגׁש, מּזֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻויתרה

לה'. ּבּכּורים נלקחּו ׁשּמהם ועליהם, ּבהם ׁשּנּכר אּלא מבחרים), ּפרֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּגם
ּבמּׂשא  העסק ּבׁשעת ּגם אּלא ותלמּוד־ּתֹורה, הּתפּלה ּבׁשעת רק אינּה ה' ׁשעבֹודת החסידּות, ּתֹורת מיסֹודֹות זה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוהרי

ּוׁשתּיה, אכילה ּובׁשעת ּבאמּונה, לקדּׁשה.ּומּתן ועֹולה ׁשמים, לׁשם נעׂשה זה ׁשּכל ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mFi lkAW mixEMA¦¦¤§¨

וגווגווגווגו'''' האדמההאדמההאדמההאדמה ּכּכּכּכלללל־־־־ּפּפּפּפרירירירי |||| מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ולקחולקחולקחולקחּתּתּתּת .... .... אלאלאלאל־־־־הארץהארץהארץהארץ ּכּכּכּכיייי־־־־תבתבתבתבֹוֹוֹוֹואאאא א־ב)והיהוהיהוהיהוהיה (כו, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
מּיד  ּבבּכּורים ונתחּיבּו מּיד" אּלא והיה "אין אם ּבּכּורים, מצות חלה אימתי ז"ל, רּבֹותינּו ּבדברי מחלקת מצינּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּנה

לארץ כאן)ּכׁשּנכנסּו הפסוק על ויׁשיבה(ספרי ירּוׁשה לאחר עד זֹו ּבמצוה נתחּיבּו ׁשּלא אֹו ב), לז, .(קדושין ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּכלל ב)ועל־ּפי יג, לקֹונֹו.(ערובין האדם ּבעבֹודת הּדעֹות מּׁשּתי ההֹוראה את לבאר יׁש חּיים", אלקים ּדברי ואּלּו "אּלּו ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכל  "ראׁשית את מביא ׁשּלכן אבֹותינּו, ועם עּמנּו ׁשעׂשה הּנּסים על להּׁשם־יתּבר ההֹודיה הּוא ּבּכּורים מצות ּתכן ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּדהּנה
הּקּב"ה. לנּו ׁשעׂשה הּטֹוב" "ּכל את ּומסּפר האדמה", ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּפרי

הּׁשחר: ּובתפּלת מּׁשנתֹו ּכׁשנעֹור יֹום, ׁשּבכל לה' ּבהֹודיה אֹופּנים ׁשני הם ּבּכּורים, חּיּוב ּבזמן הּדעֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּוׁשּתי
ּכׁשּנעֹור" ּד"מּיד – מּיד" אּלא והיה "אין הרב)א) על (סידור להּׁשם־יתּבר ההֹודיה ׁשהיא כּו', "לפני אני "מֹודה אֹומר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּוא  ׁשהּקּב"ה ּבלּבֹו הּנטּועה הּפׁשּוטה מהאמּונה אּלא ׂשכלית, מהתּבֹוננּות ּבאה אינּה זֹו ׁשהּכרה נׁשמתי", ּבי ְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ"ׁשהחזרּת
יֹום. ּבכל ּומחּיהּו נׁשמתֹו לֹו ְְְֲִִֵַַַָָהּמחזיר

הּׁשבח  ּבתכלית ׁשהם ּבּפרֹות היא ההֹודיה ׁשאז ּבּה, ונתיּׁשבּו הארץ את ׁשּכבׁשּו לאחר רק נתחּיבּו ׁשּבבּכּורים ּכמֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָב)
ה  ׁשּבתפּלת ההֹודיה היא ּכ ׁשּקדם והּיפי, האדם" ּובׁשפלּות יתעּלה הא-ל ּב"רֹוממּות מההתּבֹוננּות ּכתֹוצאה ׁשּבאה ּׁשחר, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

א)הּתפּלה סעיף צח סימן באורח־חיים עמּוקה (רמ"א ּבהּכרה היא ההֹודיה ׁשעל־ידי־זה הּתפּלה, ּבעניני הּדעת ּומהעמקת , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
הּׁשלמּות. עזרא עזרא עזרא עזרא ּובתכלית אבןאבןאבןאבן ְְְִֵַַ

È‰·א  C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈
:da ·˙È˙Â d˙¯˙Â ‡ÒÁ‡ CÏ»«¬»»¿≈¿«¿≈≈«

dxezd lr `xfr oa`

`‡B·˙ Èk ‰È‰Â והּמעׂשר הּבּכּורים והם ּתבא. ּכאׁשר רק ה', ּבהניח קֹודם הן מצֹות יׁש ּכי הּׁשם אמר ה', ּבהניח ׁשּכתּוב ּבעבּור . ¿»»ƒ»ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
ההרים: ׁשני על והּקללה והּברכה מזּבח, ּובנֹות האבנים, על הּתֹורה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּוכתיבת

המשך בעמוד טק
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(á)úéLàøî zç÷ìå|àéáz øLà äîãàä éøt-ìk §¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧¨¦¯
éäìà ýåýé øLà Eöøàîàðhá zîNå Cì ïúð E ¥«©§§²£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬−̈§©§¨´©¤®¤

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäåì EïkL §¨«©§¨Æ¤©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬
:íL BîL§−¨«

i"yx£˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי ב. פ"ד ּבלבד,(מנחות המינין ׁשבעת אּלא ּבבּכּורים חּיבין הּפרֹות ּכל ׁשאין ראׁשית, ּכל ולא ≈≈ƒְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
להּלן: ונאמר "ארץ", ּכאן ח)נאמר ׁשּנׁשּתּבחה (לעיל הּמינים מׁשבעת ּלהּלן מה וגֹו'", ּוׂשעֹורה חּטה "ארץ ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

מינין  מׁשבעה ׁשהם יׂשראל, ארץ ׁשבח ּכאן אף יׂשראל, ארץ ÔÓL.ּבהם ˙ÈÊ∑ אגּור ׁשּׁשמנֹו אגּורי, זית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ≈∆∆ְֲִִֶַַָ
ּתמרים ∑L·„e.ּבתֹוכֹו ּדבׁש ספרי)∑ÈL‡¯Ó˙.הּוא פ"ג. בכורים לט. ּתאנה (ברכות ורֹואה ׂשדהּו לתֹו יֹורד אדם ְ¿»ְְִַָ≈≈ƒְְְֵֵֵֶָָָָ

ּבּכּורים' זה 'הרי ואֹומר: לסימן, ּגמי עליה ּכֹור .ׁשּבּכרה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr hk zegiy ihewl)

בבבבּטּטּטּטנאנאנאנא ב)ווווׂשׂשׂשׂשממממּתּתּתּת ללללּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים(כו, והוהוהוהּסּסּסּסּלּלּלּליםיםיםים ההההּבּבּבּבּכּכּכּכּוּוּוּוריםריםריםרים .... .... ערבהערבהערבהערבה ּבּבּבּבכליכליכליכלי ז)הביאםהביאםהביאםהביאם ג, ביכורים הרמב"ם,(רמב"ם ּבדעת לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָֹֹ
הּכלי  חֹוזר מּתכת, ּבכלי הביאם אם (מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה קּיּום ׁשלמּות וזֹוהי הּבּכּורים, ׁשל 'חלק' נעׂשים הּללּו ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשהּכלים
מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּזה, לעֹולם יֹורדת הּנׁשמה לּנׁשמה. רֹומזים ׁשּבּכּורים ּבחסידּות, מבאר והּנה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלּבעלים).
לׁשלמּותּה מּגיעה היא זה ידי ועל – ּגּופא) הּזה ׁשּבעֹולם (ה'ּתחּתֹון' ּדוקא מעׂשּיֹות מצוֹות מקּימת ּב'ּכלי', ּבּגּוף, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָמתלּבׁשת
(אין  ּופחּות ּפׁשּוט ּדבר – ּגּופא ּובכלי ּדוקא, ּבכלי אֹותם מביאים ּכאׁשר היא הּמצוה ׁשלמּות :ּכ ּבּבּכּורים ואף ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָהאמּתית.

ערבה. ּכלי מּמּנּו), למּטה עזרא עזרא עזרא עזרא ּתחּתֹון אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִֶַַָָָ

(â)íää íéîia äéäé øLà ïäkä-ìà úàáe¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´¨¥®
éäìà ýåýéì íBiä ézãbä åéìà zøîàåéúàá-ék E §¨«©§¨´¥À̈¦©³§¦©Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¨̧¦Æ

Lð øLà õøàä-ìà:eðì úúì eðéúáàì ýåýé òa ¤¨½̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¥−¨¬¤¨«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡∑(ספרי ב. כה השנה ׁשהּוא (ראש ּכמֹו ,ׁשּבימי ּכהן אּלא ל ‡ÂÈÏ.אין z¯Ó‡Â∑ ¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ְְְֵֵֶֶֶֶָָֹ¿»«¿»≈»

טֹובה ׁשאינ(ספרי) ‰ÌBi.ּכפּוי Èz„b‰∑(שם) ּבּׁשנה אחת ּפעמים ּפעם ׁשּתי עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן ְְֵֶָƒ«¿ƒ«ְְְִֵַַַַַָָָֹ

(ã)çaæî éðôì Bçépäå Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤¦¨¤®§¦̧¦½¦§¥¾¦§©−
éäìà ýåýé:E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„iÓ ‡h‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ∑ ּתחת ידֹו מּניח ּכהן אֹותֹו. ּומניף להניף הּבעלים מז)יד סוכה .(ספרי. ¿»««…≈«∆∆ƒ»∆ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

˙ÏÚב  Èc ‡Ú¯‡„ ‡a‡ Ïk LÈ¯Ó ·q˙Â¿ƒ«≈≈»ƒ»¿«¿»ƒ»≈
‡lÒ· ÈÂL˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ CÚ¯‡Ó≈«¿»ƒ¿»¡»»»≈»¿«≈¿«»
‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï C‰˙e¿«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»

:Ônz dzÎL¿ƒ¿≈«»

‰‡Ôepג  ‡iÓBÈa È‰È Èc ‡‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿««¬»ƒ¿≈¿«»»ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈeÁ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈«≈ƒ»≈√»¿»¡»»
‡˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ˙ÈlÚ È¯‡¬≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»»»

:‡Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»

˜„Ìד  dÚˆÈÂ C„ÈÓ ‡lÒ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ»¿«¿¿ƒ≈√»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»

dxezd lr `xfr oa`

a‡h·.טנא וחברֹו, סל. ּכדמּות . «∆∆ְְֲֲִֵַַַ
מקֹום  אל הּקרֹובים על הּמצוה, ְְְְִִֶַַַָֹוזאת

ְִַָהּמקּדׁש:
bוטעםÌ‰‰ ÌÈÓia זמן ּכל חּיּוב, ׁשּזה . ְַַ«»ƒ»≈ְִֶֶַָ

ּגדֹול: ּכהן ּכדי ‰Èz„bׁשּׁשם הּטעם, . ֵֶָָֹƒ«¿ƒְֵַַַ
הֹודיה, ּכדמּות הּוא אֹו הּקטּנים. ְְְְִִִֶַַָָׁשּיׁשמעּו
הּפרי: והעד, ׁשבּועתֹו. הׁשלים ְְְְִִִֵֵֶַַָָׁשהּׁשם

˙ÈÚÂ מה לאמר, הּכהנים ׁשּיׁשאלּו יּתכן . ¿»ƒ»ְֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹ
ּכדמּות  אֹו וענית. ּכן על ׁשהבאת. ְְִִֵֵֵֶֶַָָָּזה

הראׁשֹון: אּיֹוב וּיען וכן, ‡B·„ּתחּלה. ְְִִִֵַַַָָ≈

È·‡.יֹוצאים ׁשאינם מהּפעלים אֹובד, מּלת . »ƒְְִִִֵֵֵֶַַָָ
הּכתּוב  היה לבן, על ארּמי היה ְֲִִַַַָָָָָָָואילּו
ּטעם  מה ועֹוד, מאּבד. אֹו מאביד ְְֲִֵֵַַַַַאֹומר
וּירד  אבי להאביד ּבּקׁש לבן ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹלאמר,
מצרים. אל לרדת סבב לא ולבן ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמצרימה.
אמר  ּכאּלּו יעקב, הּוא ׁשארּמי ְְֲֲִִֶַַַַָָֹוהּקרֹוב,
אֹובד. היה ּבארם, אבי היה ּכאׁשר ֲֲִֵֶַַַָָָָָָָהּכתּוב,
ׁשכר  ּתנּו וכן, ממֹון. ּבלא עני ְְְְִֵֵַַַָָָֹוהּטעם,
והּנה  ריׁשֹו. ויׁשּכח יׁשּתה והעד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָלאֹובד.
ּכי  והּטעם, אבי. היה אֹובד ארּמי, ְֲִִִֵַַַַָָָהּוא

ּכאׁשר  היה עני ּכי מאבי, הארץ ירׁשּתי ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלא
והּוא  ּבמצרים, היה ּגר ּגם ארם. אל ְְְֲִִֵֶַַָָָָּבא
ּגדֹול. לגֹוי ׁשב ּכן ואחר מעט, ּבמתי ְְְְִֵֵַַַָָָָהיה
ארץ  לנּו וּתּתן מעבדּות, הֹוצאתנּו ה' ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָואּתה
יעקב  יּקרא אי טֹוען, יטעֹון ואל ְְֲִִֵֵֵַַָָֹטֹובה.
והּוא  הּיׁשמעאלי, יתרא ּכמֹוהּו, והּנה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָארּמי.

ּכתּוב:י  כן ּכי ּכי È˙Óaׂשראלי, ,סמּו . ְְִִִֵֵָƒ¿≈ִָ
רּבים. לׁשֹון ּומתים יחיד. לׁשֹון נמצא ְְְְִִִִַָָֹלא
היטב  ּבאר ּכּולּה אֹותּה ּדקּדק יֹונה ְְִִֵֵֵֵַָָָָורּבי

מתה: ֵֶָּבער

`eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i oey`x meil inei xeriy

(ä)éðôì zøîàå úéðòå|éäìà ýåýéãáà énøà E §¨¦̧¨§¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£©¦ÆŸ¥´
íL-éäéå èòî éúîa íL øâiå äîéøöî ãøiå éáà̈¦½©¥¤́¦§©½§¨©¨¬̈−̈¦§¥´§¨®©«§¦¾̈

:áøå íeöò ìBãb éBâì§¬¨−¨¬¨¨«
i"yx£˙ÈÚÂ∑ קֹול לׁשֹון ע"ב)הרמת לב דף סוטה ‡·È.(עיין „·‡ Èn¯‡∑:הּמקֹום חסדי אבי",מזּכיר אבד "ארּמי ¿»ƒ»ְֲַָ¬«ƒ…≈»ƒְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ

לעׂשֹות ׁשחׁשב ּובׁשביל יעקב, אחר ּכׁשרדף הּכל את לעקר ּבּקׁש עׂשה,,(ליעקב)לבן ּכאּלּו הּמקֹום לֹו ח ׁשב ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
ּכמעׂשה  מחׁשבה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להם חֹוׁשב ּכֹוכבים, עֹובדי ÓÈ¯ˆÓ‰.ׁשאּומֹות „¯iÂ∑ אחרים ועֹוד ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ«≈∆ƒ¿«¿»ְֲִֵ

למצרים  יעקב ירד זאת, ׁשאחרי לכּלֹותנּו, עלינּו ËÚÓ.ּבאּו È˙Óa∑נפׁש .ּבׁשבעים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹƒ¿≈¿»ְְִִֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 93 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mixEMAd z`adA mixMfPd miQPd okYŸ¤©¦¦©¦§¨¦©£¨©©¦¦

ההההּזּזּזּזהההה אלאלאלאל־־־־ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם ויבאנויבאנויבאנויבאנּוּוּוּו גוגוגוגו'''' ׁשׁשׁשׁשםםםם ווווּיּיּיּיגרגרגרגר מצרימהמצרימהמצרימהמצרימה ווווּיּיּיּירדרדרדרד אביאביאביאבי אבדאבדאבדאבד ארארארארּמּמּמּמיייי גוגוגוגו'''' ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ה־ט)ועניתועניתועניתוענית (כו, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
להֹודיה  ּבמעׂשה ּבּטּוי היא הּבּכּורים הבאת ּכי הּוא, לאבֹותינּו הּקּב"ה ׁשעׂשה הּנּסים מזּכירים ּבּכּורים ׁשּבהבאת ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּטעם

ּודבׁש". חלב זבת "ארץ אל ׁשהביאם עד ּומּמצרים מּלבן אבֹותינּו את ׁשהּציל זה על ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלּקּב"ה
ׁשעׂשה  והחסדים הּנּסים ׁשאר את ולא ּומּמצרים, מּלבן ההּצלה את רק הּבּכּורים ּבהבאת מזּכירים מּדּוע לעּין יׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹא

ּבזה? וּכּיֹוצא עמלק מלחמת ים־סּוף, קריעת מעׂשו, ההּצלה ּכמֹו לארץ, ׁשהביאם קדם יׂשראל ּבני עם ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּקּב"ה
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

על  להּקּב"ה הֹודיה ּגם היא ּבּכּורים ּדהבאת ונמצא, ּבּה. והתיּׁשבּו ּוכבׁשּוה לארץ ׁשּבאּו אחרי רק הּוא ּבּכּורים מצות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָחּיּוב
מּטּובּה. ולׂשּבע ּבּה לאכֹול – ּבקביעּות ּבּה לׁשבת הארץ את לנּו ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּנתן

להם  הּגיע לא זמן, ּולמׁש ּבקביעּות יׂשראל ּבני נתיּׁשבּו ּבהן מקֹומֹות ׁשהיּו ׁשאף מזּכירים עלינּו, זה חסד להדּגיׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּוכדי
ּולהאב  לכּלֹותם עליהם עמדּו ּבֹו – ואדרּבה ההּוא, ּבּמקֹום טּוב ּובמצרים ּכל ׁשנה, עׂשרים יׂשראל ּבני ּגרּו ּדבארם ידם. ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשנה. ָָרד"ו
עראי. ּדר ׁשם ׁשּׁשהּו ּבמקֹום אֹו ּבּדר היּו ּכי הּנּסים, ׁשאר הביא ׁשּלא זה ּבפׁשטּות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּומּובן

(å)äãáò eðéìò eðziå eðepòéå íéøönä eðúà eòøiå©¨¥¯Ÿ¨²©¦§¦−©§©®©¦§¬¨¥−£Ÿ̈¬
:äL÷̈¨«

(æ)ýåýé òîLiå eðéúáà éäìà ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©¾¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¥®©¦§©³§Ÿ̈Æ
eðìîò-úàå eðéðò-úà àøiå eðì÷-úà¤Ÿ¥½©©¯§¤¨§¥²§¤£¨¥−

:eðöçì-úàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤©«£¥«

(ç)äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé eðàöBiå©«¦¥³§Ÿ̈Æ¦¦§©½¦§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈
:íéúôîáe úBúàáe ìãb àøîáe§Ÿ̈−¨®Ÿ§Ÿ−§«Ÿ§¦«

(è)õøàä-úà eðì-ïziå äfä íB÷nä-ìà eðàáéå©§¦¥−¤©¨´©¤®©¦¤¨̧Æ¤¨¨´¤
:Láãe áìç úáæ õøà úàfä©½Ÿ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

i"yx£‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡∑(ספרי)הּמקּדׁש ּבית ‡˙ı¯‡‰Œ.זה eÏŒÔziÂ∑ּכמׁשמעֹו. ∆«»«∆ְִֵֶַָ«ƒ∆»∆»»∆ְְַָ

‡¯n‡‰ה  Ô·Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â ·È˙˙Â¿»≈¿≈«√»¿»¡»»»»¬«»»
¯„Â ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áe ‡a‡ ˙È ‡„·B‡Ï ‡Úa»»¿»»»«»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
ÛÈwz ·¯ ÌÚÏ Ôn˙ ‰Â‰Â ¯ÚÊ ÌÚa Ônz«»¿«¿≈«¬»«»¿«««ƒ

:ÈbÒÂ¿«ƒ

ÏÚ‡ו  e·‰ÈÂ ‡ÈpÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â¿«¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿«¿»»ƒ»¬»»
:‡ÈL˜ ‡ÁÏt»¿»»«¿»

ÈÈז  ÏÈa˜Â ‡˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¡»»«¬»»»»¿«ƒ¿»
‡˙e‡ÏÂ ‡ÏÓÚ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚Â ‡˙BÏ¿̂»»¿∆ƒ√»ƒ«¿»»¿≈»»

:‡˜Áe„Â¿¬»»

˙ÙÈw‡ח  ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡Â¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»
ÔÈ˙‡·e ‡a¯ ‡ÂÊÁ·e ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„·eƒ¿»»¿»¿»¿∆¿»»«»¿»ƒ

:ÔÈ˙ÙBÓ·e¿¿ƒ

‡¯Ú‡ט  ˙È ‡Ï ·‰ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï ‡˙È‡Â¿«¿»»¿«¿»»≈ƒ«»»»«¿»
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ ‡„‰»»«¿»»¿»¬«¿»

dxezd lr `xfr oa`

feÈÚ:עֹוׁשר ּבחסרֹון .eÏÓÚ:ּבבנין .eˆÁÏ:ּמעׂשיכם ּכלּו לאמר אצים ּכטעם, . »¿≈ְְֶֶ¬»≈ְְִָ«¬≈ְֲִֵֵֶַַַַָֹ



לה `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i oey`x meil inei xeriy

(á)úéLàøî zç÷ìå|àéáz øLà äîãàä éøt-ìk §¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧¨¦¯
éäìà ýåýé øLà Eöøàîàðhá zîNå Cì ïúð E ¥«©§§²£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬−̈§©§¨´©¤®¤

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäåì EïkL §¨«©§¨Æ¤©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬
:íL BîL§−¨«

i"yx£˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי ב. פ"ד ּבלבד,(מנחות המינין ׁשבעת אּלא ּבבּכּורים חּיבין הּפרֹות ּכל ׁשאין ראׁשית, ּכל ולא ≈≈ƒְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
להּלן: ונאמר "ארץ", ּכאן ח)נאמר ׁשּנׁשּתּבחה (לעיל הּמינים מׁשבעת ּלהּלן מה וגֹו'", ּוׂשעֹורה חּטה "ארץ ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

מינין  מׁשבעה ׁשהם יׂשראל, ארץ ׁשבח ּכאן אף יׂשראל, ארץ ÔÓL.ּבהם ˙ÈÊ∑ אגּור ׁשּׁשמנֹו אגּורי, זית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ≈∆∆ְֲִִֶַַָ
ּתמרים ∑L·„e.ּבתֹוכֹו ּדבׁש ספרי)∑ÈL‡¯Ó˙.הּוא פ"ג. בכורים לט. ּתאנה (ברכות ורֹואה ׂשדהּו לתֹו יֹורד אדם ְ¿»ְְִַָ≈≈ƒְְְֵֵֵֶָָָָ

ּבּכּורים' זה 'הרי ואֹומר: לסימן, ּגמי עליה ּכֹור .ׁשּבּכרה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr hk zegiy ihewl)

בבבבּטּטּטּטנאנאנאנא ב)ווווׂשׂשׂשׂשממממּתּתּתּת ללללּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים(כו, והוהוהוהּסּסּסּסּלּלּלּליםיםיםים ההההּבּבּבּבּכּכּכּכּוּוּוּוריםריםריםרים .... .... ערבהערבהערבהערבה ּבּבּבּבכליכליכליכלי ז)הביאםהביאםהביאםהביאם ג, ביכורים הרמב"ם,(רמב"ם ּבדעת לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָֹֹ
הּכלי  חֹוזר מּתכת, ּבכלי הביאם אם (מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה קּיּום ׁשלמּות וזֹוהי הּבּכּורים, ׁשל 'חלק' נעׂשים הּללּו ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשהּכלים
מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּזה, לעֹולם יֹורדת הּנׁשמה לּנׁשמה. רֹומזים ׁשּבּכּורים ּבחסידּות, מבאר והּנה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלּבעלים).
לׁשלמּותּה מּגיעה היא זה ידי ועל – ּגּופא) הּזה ׁשּבעֹולם (ה'ּתחּתֹון' ּדוקא מעׂשּיֹות מצוֹות מקּימת ּב'ּכלי', ּבּגּוף, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָמתלּבׁשת
(אין  ּופחּות ּפׁשּוט ּדבר – ּגּופא ּובכלי ּדוקא, ּבכלי אֹותם מביאים ּכאׁשר היא הּמצוה ׁשלמּות :ּכ ּבּבּכּורים ואף ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָהאמּתית.

ערבה. ּכלי מּמּנּו), למּטה עזרא עזרא עזרא עזרא ּתחּתֹון אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִֶַַָָָ

(â)íää íéîia äéäé øLà ïäkä-ìà úàáe¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´¨¥®
éäìà ýåýéì íBiä ézãbä åéìà zøîàåéúàá-ék E §¨«©§¨´¥À̈¦©³§¦©Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¨̧¦Æ

Lð øLà õøàä-ìà:eðì úúì eðéúáàì ýåýé òa ¤¨½̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¥−¨¬¤¨«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡∑(ספרי ב. כה השנה ׁשהּוא (ראש ּכמֹו ,ׁשּבימי ּכהן אּלא ל ‡ÂÈÏ.אין z¯Ó‡Â∑ ¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ְְְֵֵֶֶֶֶָָֹ¿»«¿»≈»

טֹובה ׁשאינ(ספרי) ‰ÌBi.ּכפּוי Èz„b‰∑(שם) ּבּׁשנה אחת ּפעמים ּפעם ׁשּתי עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן ְְֵֶָƒ«¿ƒ«ְְְִֵַַַַַָָָֹ

(ã)çaæî éðôì Bçépäå Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤¦¨¤®§¦̧¦½¦§¥¾¦§©−
éäìà ýåýé:E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„iÓ ‡h‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ∑ ּתחת ידֹו מּניח ּכהן אֹותֹו. ּומניף להניף הּבעלים מז)יד סוכה .(ספרי. ¿»««…≈«∆∆ƒ»∆ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

˙ÏÚב  Èc ‡Ú¯‡„ ‡a‡ Ïk LÈ¯Ó ·q˙Â¿ƒ«≈≈»ƒ»¿«¿»ƒ»≈
‡lÒ· ÈÂL˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ CÚ¯‡Ó≈«¿»ƒ¿»¡»»»≈»¿«≈¿«»
‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï C‰˙e¿«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»

:Ônz dzÎL¿ƒ¿≈«»

‰‡Ôepג  ‡iÓBÈa È‰È Èc ‡‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿««¬»ƒ¿≈¿«»»ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈeÁ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈«≈ƒ»≈√»¿»¡»»
‡˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ˙ÈlÚ È¯‡¬≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»»»

:‡Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»

˜„Ìד  dÚˆÈÂ C„ÈÓ ‡lÒ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ»¿«¿¿ƒ≈√»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»

dxezd lr `xfr oa`

a‡h·.טנא וחברֹו, סל. ּכדמּות . «∆∆ְְֲֲִֵַַַ
מקֹום  אל הּקרֹובים על הּמצוה, ְְְְִִֶַַַָֹוזאת

ְִַָהּמקּדׁש:
bוטעםÌ‰‰ ÌÈÓia זמן ּכל חּיּוב, ׁשּזה . ְַַ«»ƒ»≈ְִֶֶַָ

ּגדֹול: ּכהן ּכדי ‰Èz„bׁשּׁשם הּטעם, . ֵֶָָֹƒ«¿ƒְֵַַַ
הֹודיה, ּכדמּות הּוא אֹו הּקטּנים. ְְְְִִִֶַַָָׁשּיׁשמעּו
הּפרי: והעד, ׁשבּועתֹו. הׁשלים ְְְְִִִֵֵֶַַָָׁשהּׁשם

˙ÈÚÂ מה לאמר, הּכהנים ׁשּיׁשאלּו יּתכן . ¿»ƒ»ְֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹ
ּכדמּות  אֹו וענית. ּכן על ׁשהבאת. ְְִִֵֵֵֶֶַָָָּזה

הראׁשֹון: אּיֹוב וּיען וכן, ‡B·„ּתחּלה. ְְִִִֵַַַָָ≈

È·‡.יֹוצאים ׁשאינם מהּפעלים אֹובד, מּלת . »ƒְְִִִֵֵֵֶַַָָ
הּכתּוב  היה לבן, על ארּמי היה ְֲִִַַַָָָָָָָואילּו
ּטעם  מה ועֹוד, מאּבד. אֹו מאביד ְְֲִֵֵַַַַַאֹומר
וּירד  אבי להאביד ּבּקׁש לבן ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹלאמר,
מצרים. אל לרדת סבב לא ולבן ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמצרימה.
אמר  ּכאּלּו יעקב, הּוא ׁשארּמי ְְֲֲִִֶַַַַָָֹוהּקרֹוב,
אֹובד. היה ּבארם, אבי היה ּכאׁשר ֲֲִֵֶַַַָָָָָָָהּכתּוב,
ׁשכר  ּתנּו וכן, ממֹון. ּבלא עני ְְְְִֵֵַַַָָָֹוהּטעם,
והּנה  ריׁשֹו. ויׁשּכח יׁשּתה והעד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָלאֹובד.
ּכי  והּטעם, אבי. היה אֹובד ארּמי, ְֲִִִֵַַַַָָָהּוא

ּכאׁשר  היה עני ּכי מאבי, הארץ ירׁשּתי ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלא
והּוא  ּבמצרים, היה ּגר ּגם ארם. אל ְְְֲִִֵֶַַָָָָּבא
ּגדֹול. לגֹוי ׁשב ּכן ואחר מעט, ּבמתי ְְְְִֵֵַַַָָָָהיה
ארץ  לנּו וּתּתן מעבדּות, הֹוצאתנּו ה' ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָואּתה
יעקב  יּקרא אי טֹוען, יטעֹון ואל ְְֲִִֵֵֵַַָָֹטֹובה.
והּוא  הּיׁשמעאלי, יתרא ּכמֹוהּו, והּנה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָארּמי.

ּכתּוב:י  כן ּכי ּכי È˙Óaׂשראלי, ,סמּו . ְְִִִֵֵָƒ¿≈ִָ
רּבים. לׁשֹון ּומתים יחיד. לׁשֹון נמצא ְְְְִִִִַָָֹלא
היטב  ּבאר ּכּולּה אֹותּה ּדקּדק יֹונה ְְִִֵֵֵֵַָָָָורּבי

מתה: ֵֶָּבער
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(ä)éðôì zøîàå úéðòå|éäìà ýåýéãáà énøà E §¨¦̧¨§¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£©¦ÆŸ¥´
íL-éäéå èòî éúîa íL øâiå äîéøöî ãøiå éáà̈¦½©¥¤́¦§©½§¨©¨¬̈−̈¦§¥´§¨®©«§¦¾̈

:áøå íeöò ìBãb éBâì§¬¨−¨¬¨¨«
i"yx£˙ÈÚÂ∑ קֹול לׁשֹון ע"ב)הרמת לב דף סוטה ‡·È.(עיין „·‡ Èn¯‡∑:הּמקֹום חסדי אבי",מזּכיר אבד "ארּמי ¿»ƒ»ְֲַָ¬«ƒ…≈»ƒְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ

לעׂשֹות ׁשחׁשב ּובׁשביל יעקב, אחר ּכׁשרדף הּכל את לעקר ּבּקׁש עׂשה,,(ליעקב)לבן ּכאּלּו הּמקֹום לֹו ח ׁשב ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
ּכמעׂשה  מחׁשבה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להם חֹוׁשב ּכֹוכבים, עֹובדי ÓÈ¯ˆÓ‰.ׁשאּומֹות „¯iÂ∑ אחרים ועֹוד ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ«≈∆ƒ¿«¿»ְֲִֵ

למצרים  יעקב ירד זאת, ׁשאחרי לכּלֹותנּו, עלינּו ËÚÓ.ּבאּו È˙Óa∑נפׁש .ּבׁשבעים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹƒ¿≈¿»ְְִִֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 93 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mixEMAd z`adA mixMfPd miQPd okYŸ¤©¦¦©¦§¨¦©£¨©©¦¦

ההההּזּזּזּזהההה אלאלאלאל־־־־ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם ויבאנויבאנויבאנויבאנּוּוּוּו גוגוגוגו'''' ׁשׁשׁשׁשםםםם ווווּיּיּיּיגרגרגרגר מצרימהמצרימהמצרימהמצרימה ווווּיּיּיּירדרדרדרד אביאביאביאבי אבדאבדאבדאבד ארארארארּמּמּמּמיייי גוגוגוגו'''' ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ה־ט)ועניתועניתועניתוענית (כו, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
להֹודיה  ּבמעׂשה ּבּטּוי היא הּבּכּורים הבאת ּכי הּוא, לאבֹותינּו הּקּב"ה ׁשעׂשה הּנּסים מזּכירים ּבּכּורים ׁשּבהבאת ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּטעם

ּודבׁש". חלב זבת "ארץ אל ׁשהביאם עד ּומּמצרים מּלבן אבֹותינּו את ׁשהּציל זה על ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלּקּב"ה
ׁשעׂשה  והחסדים הּנּסים ׁשאר את ולא ּומּמצרים, מּלבן ההּצלה את רק הּבּכּורים ּבהבאת מזּכירים מּדּוע לעּין יׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹא

ּבזה? וּכּיֹוצא עמלק מלחמת ים־סּוף, קריעת מעׂשו, ההּצלה ּכמֹו לארץ, ׁשהביאם קדם יׂשראל ּבני עם ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּקּב"ה
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

על  להּקּב"ה הֹודיה ּגם היא ּבּכּורים ּדהבאת ונמצא, ּבּה. והתיּׁשבּו ּוכבׁשּוה לארץ ׁשּבאּו אחרי רק הּוא ּבּכּורים מצות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָחּיּוב
מּטּובּה. ולׂשּבע ּבּה לאכֹול – ּבקביעּות ּבּה לׁשבת הארץ את לנּו ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּנתן

להם  הּגיע לא זמן, ּולמׁש ּבקביעּות יׂשראל ּבני נתיּׁשבּו ּבהן מקֹומֹות ׁשהיּו ׁשאף מזּכירים עלינּו, זה חסד להדּגיׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּוכדי
ּולהאב  לכּלֹותם עליהם עמדּו ּבֹו – ואדרּבה ההּוא, ּבּמקֹום טּוב ּובמצרים ּכל ׁשנה, עׂשרים יׂשראל ּבני ּגרּו ּדבארם ידם. ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשנה. ָָרד"ו
עראי. ּדר ׁשם ׁשּׁשהּו ּבמקֹום אֹו ּבּדר היּו ּכי הּנּסים, ׁשאר הביא ׁשּלא זה ּבפׁשטּות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּומּובן

(å)äãáò eðéìò eðziå eðepòéå íéøönä eðúà eòøiå©¨¥¯Ÿ¨²©¦§¦−©§©®©¦§¬¨¥−£Ÿ̈¬
:äL÷̈¨«

(æ)ýåýé òîLiå eðéúáà éäìà ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©¾¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¥®©¦§©³§Ÿ̈Æ
eðìîò-úàå eðéðò-úà àøiå eðì÷-úà¤Ÿ¥½©©¯§¤¨§¥²§¤£¨¥−

:eðöçì-úàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤©«£¥«

(ç)äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé eðàöBiå©«¦¥³§Ÿ̈Æ¦¦§©½¦§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈
:íéúôîáe úBúàáe ìãb àøîáe§Ÿ̈−¨®Ÿ§Ÿ−§«Ÿ§¦«

(è)õøàä-úà eðì-ïziå äfä íB÷nä-ìà eðàáéå©§¦¥−¤©¨´©¤®©¦¤¨̧Æ¤¨¨´¤
:Láãe áìç úáæ õøà úàfä©½Ÿ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

i"yx£‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡∑(ספרי)הּמקּדׁש ּבית ‡˙ı¯‡‰Œ.זה eÏŒÔziÂ∑ּכמׁשמעֹו. ∆«»«∆ְִֵֶַָ«ƒ∆»∆»»∆ְְַָ

‡¯n‡‰ה  Ô·Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â ·È˙˙Â¿»≈¿≈«√»¿»¡»»»»¬«»»
¯„Â ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áe ‡a‡ ˙È ‡„·B‡Ï ‡Úa»»¿»»»«»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
ÛÈwz ·¯ ÌÚÏ Ôn˙ ‰Â‰Â ¯ÚÊ ÌÚa Ônz«»¿«¿≈«¬»«»¿«««ƒ

:ÈbÒÂ¿«ƒ

ÏÚ‡ו  e·‰ÈÂ ‡ÈpÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â¿«¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿«¿»»ƒ»¬»»
:‡ÈL˜ ‡ÁÏt»¿»»«¿»

ÈÈז  ÏÈa˜Â ‡˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¡»»«¬»»»»¿«ƒ¿»
‡˙e‡ÏÂ ‡ÏÓÚ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚Â ‡˙BÏ¿̂»»¿∆ƒ√»ƒ«¿»»¿≈»»

:‡˜Áe„Â¿¬»»

˙ÙÈw‡ח  ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡Â¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»
ÔÈ˙‡·e ‡a¯ ‡ÂÊÁ·e ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„·eƒ¿»»¿»¿»¿∆¿»»«»¿»ƒ

:ÔÈ˙ÙBÓ·e¿¿ƒ

‡¯Ú‡ט  ˙È ‡Ï ·‰ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï ‡˙È‡Â¿«¿»»¿«¿»»≈ƒ«»»»«¿»
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ ‡„‰»»«¿»»¿»¬«¿»

dxezd lr `xfr oa`

feÈÚ:עֹוׁשר ּבחסרֹון .eÏÓÚ:ּבבנין .eˆÁÏ:ּמעׂשיכם ּכלּו לאמר אצים ּכטעם, . »¿≈ְְֶֶ¬»≈ְְִָ«¬≈ְֲִֵֵֶַַַַָֹ



eaz`לו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i ipy meil inei xeriy

(é)ä äpä äzòåäîãàä éøt úéLàø-úà éúàá §©À̈¦¥³¥¥̧¦Æ¤¥¦Æ§¦´¨«£¨½̈
éäìà ýåýé éðôì Bzçpäå ýåýé él äzúð-øLàE £¤¨©¬¨¦−§Ÿ̈®§¦©§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éäìà ýåýé éðôì úéåçzLäå:E §¦§©«£¦½¨¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£BzÁp‰Â∑הּנפת אחר ׁשּנֹוטלֹו הּנחת)מּגיד אחרים: ּומניף הּכה (ספרים וחֹוזר קֹורא, ּכׁשהּוא ּבידֹו ואֹוחז (ספרי.ן, ¿ƒ«¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

פ"ג) .בכורים

(àé)éäìà ýåýé Eì-ïúð øLà áBhä-ìëá zçîNåE §¨«©§¨´§¨©À£¤¯¨«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ñ :Eaø÷a øLà øbäå éåläå äzà Eúéáìe§¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬§¦§¤«

i"yx£·Bh‰ŒÏÎa zÁÓNÂ∑(שם הינּו(בכורים ׂשמחה: ּבזמן אּלא ּבּכּורים מקרא קֹורין אין אמרּו: מעצרת מּכאן ¿»«¿»¿»«ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
קֹורא  ואינֹו מביא ,ואיל מהחג אבל וׁשמנֹו. ויינֹו ּופרֹותיו ּתבּואתֹו מלּקט ׁשאדם החג, ÈÂl‰Â.ועד ‰z‡∑ ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ«»¿«≈ƒ

ּבתֹו נטעּו אם ּבבּכּורים, חּיב הּלוי Ea¯˜a.עריהם אף ¯L‡ ¯b‰Â∑(יט מכות ׁשאינֹו(שם. קֹורא, ואינֹו מביא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ¿«≈¬∆¿ƒ¿∆ְִֵֵֵֵֶ
"לאבֹותינּו לֹומר: עזרא עזרא עזרא עזרא ."יכל אבןאבןאבןאבן ֲֵַַָֹ

ß lel` b"i ipy mei ß

(áé)äðMa Eúàeáz øNòî-ìk-úà øNòì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯§¨«§²©¨¨¬
íBúiì øbì éålì äzúðå øNònä úðL úLéìMä©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´©¥¦À©¥Æ©¨´

éøòLá eìëàå äðîìàìå:eòáNå E §¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«
i"yx£˙ÈLÈÏM‰ ‰Ma E˙‡e·z ¯NÚÓŒÏkŒ˙‡ ¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èk∑ ּׁשנה ׁשל מעׂשרֹות להפריׁש ּכׁשּתגמר ƒ¿«∆«¿≈∆»«¿«¿»¿«»»«¿ƒƒְְְְְִִֶֶַַַָָֹ

ה הּׁשליׁשית, זמן ׁשּנאמר:קבע הרביעית, ׁשנה ׁשל הּפסח ּבערב והּוּדּוי יד)ּבעּור ׁשנים (דברים ׁשלׁש "מקצה ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ּכאן  אף רגל, ּלהּלן מה הקהל. לענין ׁשנים", ׁשבע "מּקץ להּלן: ונאמר "מּקץ", ּכאן נאמר וגֹו'", ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּתֹוציא
ׁשנה  ׁשל מעׂשרֹות לעׂשר", תכּלה "ּכי לֹומר: ּתלמּוד הּסּכֹות? חג ּכאן אף הּסּכֹות, חג ּלהּלן מה אי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֻֻרגל.
מעׂשרֹות  נמצאּו הּסּכֹות, אחר ׁשּנלקטין יׁש אילנֹות ׁשהרּבה ּפסח, וזהּו ּבֹו ּכלין ׁשהּמעׂשרֹות רגל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻהּׁשליׁשית,

הּבית  מן לבערֹו הּכתּוב הצריכֹו מעׂשרֹותיו, ׁשּׁשהה מי וכל רביעית, ׁשל ּבפסח ּכלין ׁשליׁשית L˙.ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ¿«
¯NÚn‰∑ ׁשּׁשנה ׁשּלפניה. ׁשנים ּבׁשּתי ׁשּנהגּו מעׂשרֹות מּׁשני אחד מעׂשר אּלא ּבּה נֹוהג ׁשאין ׁשנה ««¬≈ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּכמֹו ראׁשֹון, מעׂשר ּבהן נֹוהג ׁשמיטה ׁשל ּוׁשנּיה יט)ראׁשֹונה את (במדבר יׂשראל ּבני מאת תקחּו "ּכי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשנאמר: ׁשני, ּומעׂשר יד)הּמעׂשר", ׁשּתי (לעיל הרי ,"ויצהר ּתירֹוׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְְְְְְְֱֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

זה  זה ? ואי האחד, אּלא מעׂשר ֹות ׁשּתי מאֹותן נֹוהג ׁשאין הּׁשליׁשית ּבּׁשנה ּכאן ולּמד ּובא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמעׂשרֹות,
מעׂשר  הרי לֹו, אׁשר את לּלוי" "ונתּתה ּכאן: ׁשּנאמר עני, מעׂשר יּתן ׁשני מעׂשר ותחת ראׁשֹון. ְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמעׂשר

ÓÏ‡ÏÂ‰.ראׁשֹון  ÌB˙iÏ ¯bÏ∑ עני מעׂשר eÚ·NÂ.זה EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â∑,ׂשבען ּכדי להם ספרי)ּתן (פאה. ִ«≈«»¿»«¿»»ֲִֵֶַָ¿»¿ƒ¿»∆¿»≈ְְֵֵֶָָָ
ּפחֹות  ּבּגרן לעני ּפֹוחתין 'אין אמרּו: וכּו'מּכאן חּטים קב עזרא עזרא עזרא עזרא .מחצי אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

„‡¯Ú‡י  ‡a‡ LÈ¯ ˙È È˙˙È‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»«¿≈ƒ»≈ƒ»¿«¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dÚˆ˙Â ÈÈ ÈÏ z·‰Ècƒ«¿¿ƒ¿»¿«¿¿ƒ≈√»¿»¡»»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „ebÒ˙Â¿ƒ¿√»¿»¡»»

‡C‰Ïיא  ÈÈ CÏ ·‰È Èc ‡˙·Ë ÏÎ· È„Á˙Â¿∆¡≈¿»«¿»ƒ¿«»¿»¡»»
:CÈ· Èc ‡¯Bi‚Â È‡ÂÏÂ z‡ C˙Èa L‡ÏÂ¿∆¡«≈»«¿¿≈»≈¿ƒ»ƒ≈»

CzÏÏÚיב  ¯NÚÓ Ïk ˙È ‡¯OÚÏ ÈˆL˙ È¯‡¬≈¿≈≈¿«»»»»«¿«¬«¿»
È‡ÂÏÏ Ôz˙Â ‡¯NÚÓ ˙L ‰‡˙ÈÏ˙ ‡zLa¿«»¿ƒ»»¿««¿¿»¿ƒ≈¿≈»≈
CÈÂ¯˜a ÔeÏÎÈÂ ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈¿¿ƒ¿»

:ÔeÚaNÈÂ¿ƒ¿¿

dxezd lr `xfr oa`

mrhe `i¯b‰Â ÈÂl‰Â ‰z‡:אדמת ּבפרי לׁשּמחם חייב ׁשאּתה .ai¯NÚÏ:לֹו ריע ואין הּנֹוסף. הּכבד מהּבנין .¯NÚn‰ ˙L. §©©«»¿«≈ƒ¿«≈ְְְְְִִֶַַַַָָָָ«¿≈ְְִֵֵֵֵַַַַָָָ¿«««¬≈
עני: מעׂשר ÓÏ‡ÏÂ‰זהּו ÌB˙iÏ ¯bÏ ÈÂlÏ:מהם ּתרצה לאׁשר . ֲִֵֶַָ«≈ƒ«≈«»¿»«¿»»ְֲִֵֶֶֶַ

`eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i ipy meil inei xeriy

(âé)éäìà ýåýé éðôì zøîàå-ïî Lãwä ézøòa E §¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤¦
-ìëk äðîìàìå íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨

éúåönî ézøáò-àì éðúéeö øLà Eúåöîàìå E ¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ
:ézçëL̈¨«§¦

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â∑(לב מעׂשרֹותיהתוּדה (סוטה Èa‰ŒÔÓ˙.ׁשּנתּת L„w‰ Èz¯Úa∑(ספרי) זה ¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆ְְִֵֶֶַַַַָָƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒֶ
רבעי, ונטע ׁשני ׁשנים מעׂשר ׁשּתי ׁשל מעׂשרֹותיו ׁשיהה ׁשאם ולּמדׁשּצרי לירּוׁשלים, העלם ולא ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עכׁשו  ÈÂlÏ.להעלֹותם ÂÈz˙ Ì‚Â∑(שם) ּובּכּורים ּתרּומה לרּבֹות 'וגם', ראׁשֹון, מעׂשר ÌB˙iÏ.זה ¯bÏÂ ְְֲַַָָ¿«¿«ƒ«≈ƒְְְֲִִִֵֶַַַָ¿«≈«»
‰ÓÏ‡ÏÂ∑ עני מעׂשר מעׂשר ∑E˙ÂˆÓŒÏÎk.זה ולא לבּכּורים, ּתרּומה הקּדמּתי ולא ּכסדרן, נתּתים ¿»«¿»»ֲִֵֶַָ¿»ƒ¿»¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹֹ

ּוכתיב: ּדגן, מּׁשּנעׂשה ראׁשֹונה ׁשהיא 'ראׁשית', קרּויה ׁשהּתרּומה לראׁשֹון, ׁשני ולא כב)לתרּומה, (שמות ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
הּסדר  את ּתׁשּנה לא תאחר", לא ודמע מלאת".EÈ˙ÂˆnÓ Èz¯·ÚŒ‡Ï∑ׁשאינֹו על מּמין הפרׁשּתי לא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ…»«¿ƒƒƒ¿…∆ְְִִִִֵֶַַֹ

הּיׁשן, על החדׁש ּומן הּתלּוׁש)מינֹו, על הּמחּבר מן ולא הּמחּבר, על הּתלּוׁש מן ÈzÁÎL.(ולא ‡ÏÂ∑הפרׁשת מּלברכ על ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻ¿…»»¿ƒְְְְִַַַָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .מעׂשרֹות  אבןאבןאבןאבן ְַַ

(ãé)àîèa epnî ézøòá-àìå epnî éðàá ézìëà-àì«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½
éäìà ýåýé ìB÷a ézòîL úîì epnî ézúð-àìå§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

:éðúéeö øLà ìëk éúéNò̈¦¾¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦
i"yx£epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡Œ‡Ï∑ לאֹונן ׁשאסּור ÓËa‡.מּכאן epnÓ Èz¯Ú·Œ‡ÏÂ∑ והּוא טמא ׁשאני ּבין …»«¿ƒ¿…ƒƒ∆ְִֵֶָָ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈ְֲִֵֵֶָ

הז טהֹור, והיכן טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּכ?ּבין על יב)הר ּבׁשערי",(לעיל לאכל תּוכל י)"לא מכות עד. (יבמות ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
הּמקּדׁשים: ּבפסּולי ׁשּנאמר ּכמֹו טמאה, אכילת טו)זֹו זה (לעיל אבל וגֹו'", והּטהֹור הּטמא ּתאכלּנּו ּבׁשערי" ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ

אחר  ּבמקֹום האמּור ׁשערי אכילת ּדר לאכל ּתּוכל ÓÏ˙.לא epnÓ Èz˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)לֹו ארֹון לעׂשֹות ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ¿…»«ƒƒ∆¿≈ֲַָ
‡È‰Ï.ותכריכין  '‰ ÏB˜a ÈzÚÓL∑(פ"ה שני הּבחירה (מעשר לבית ˆÈ˙Èe.הביאֹותיו ¯L‡ ÏÎk È˙ÈNÚ∑ ְְִִַ»«¿ƒ¿¡…»ְְֲִִִֵַָ»ƒƒ¿…¬∆ƒƒ»ƒ

וׂשּמחּתי  .ּבֹוׂשמחּתי ְְְִִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(678 'nr p"yz zegiyd xtq)

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו באניבאניבאניבאני אכלאכלאכלאכלּתּתּתּתיייי יד)לאלאלאלא ימים (כו, י"ב התחלת הּוא זה ׁשּיֹום ידּוע והּנה לפרׁשתנּו. ּבסמיכּות לעֹולם חל אלּול ח"י ֹֹ ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
חדׁשי  י"ב ּכל על מיחד נפׁש חׁשּבֹון לער יׁש ּובהם לחדׁש, יֹום הּׁשנה, חדׁשי י"ב ּכנגד ׁשהם אלּול, חדׁש ׁשל ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻהאחרֹונים
ּובּפסּוק  וגו'. מּמּנּו באני אכלּתי לא . . הּבית מן הּקדׁש ּבערּתי צדק: חׁשּבֹון על־ּדר הּוא מעׂשרֹות  ׁשּוּדּוי לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹהּׁשנה.

רז"ל  ואמרּו ,קדׁש מּמעֹון הׁשקיפה נאמר מעלת הּבא על ׁשרֹומז לֹומר ׁשּיׁש ּברכה, לׁשֹון  וזה ארּורה ׁשּבּתֹורה הׁשקפה ּכל ְְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
הּתׁשּובה. עבֹודת ידי על לנהֹורא חׁשּוכא עזרא עזרא עזרא עזרא אתהּפכא אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָ

NÚÓ¯‡יג  L„˜ È˙lt C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â¿≈«√»¿»¡»»«≈ƒ…∆«¿¿»
‡¯Bi‚Ïe È‡ÂÏÏ dz·‰È Û‡Â ‡˙Èa ÔÓƒ≈»¿«¿»ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»
Èz„Èwt Èc C„Bwt ÏÎk ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

:È˙ÈLz‡ ‡ÏÂ CÈ„BwtÓ ˙È¯·Ú ‡Ï»¬»ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿≈ƒ

dpÓיד  È˙lÙ ‡ÏÂ dpÓ ÈÏ·‡a ˙ÈÏÎ‡ ‡Ï»¬»ƒ¿∆¿ƒƒ≈¿»«≈ƒƒ≈
˙ÈÏa˜ ˙ÈÓÏ dpÓ ˙È·‰È ‡ÏÂ ·‡ÒÓ„a¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒ≈¿ƒ«≈ƒ
Èc ÏÎk ˙È„·Ú È‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»«¬»ƒ¿…ƒ

:Èz„ÈwÙ«ƒ¿«ƒ

dxezd lr `xfr oa`

biL„w‰ Èz¯Úa וגם הּמעׂשר. ׁשהּוא . ƒ«¿ƒ«…∆ְֲֵֶַַַ
חייב  אני לאׁשר נתּתיו רק הפקדּתיו, ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָֹׁשּלא

לֹו: Èz¯·Úלתת ‡Ï:ּבזדֹון .ÈzÁÎL ‡ÏÂ. ֵָ…»«¿ƒְָ¿…»»¿ƒ
ׁשני  על ּפירּוׁשֹו, אֹו הּמעׂשר. הֹוצאתי ְֲִֵֵֵֵֶַַַֹׁשּלא

ְִַַַהּמעׂשרים:
ciÈ‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï ולחם אֹוני, ּבן ּכמֹו . …»«¿ƒ¿…ƒְְִֶֶֶ

הּקֹודׁש. לׁשֹון על רמזּתי והּטעם, ְְְִִֶַַַַַַָאֹונים.
אבל, הייתי אם ּכי אבלי. ּכמֹו אֹוני, ְְְִִִִִִֵֶַַָָוטעם
הּמעׂשר: קֹודׁש] [ס''א (קֹודם) אכלּתי ְֲִֵֶֶַַַָֹלא

epnÓ Èz¯Úa ‡ÏÂ:מהּקדׁש הׁשחּתי הּטעם, . ¿…ƒ«¿ƒƒ∆ְִִֵֶַַַַַֹ
‡ÓËa:טמא ּבדבר .˙ÓÏויׁש מת. לצרכי . ¿»≈ְֵָָָ¿≈ְְְֵֵֵָ

ּבאּלה  והּטעם ּכֹוכבים. לעבֹודת ְְֲִֵֵֶַַַַַָאֹומר,

לׁשּום  מהּדגן ׁשּיֹוציא הּוא אסּור ּכי ְְִִִֵֶַַָָָָהּדברים,
אם  ּכי קדׁש. ׁשהּוא הּמעׂשר ּתת עד ֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּדבר,
אם  ּכי ואף ּבּזיֹון. ּדר הּוא מהּמֹותר, ְִִִִֵֵֶֶַַָָיּתן

נׁשמרּת וכאׁשר ּבטמא. וׁשמרּתי נתן אני, י ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשמֹור  ּכן הּקדׁש. להֹוציא ּבעבּור ְְֲִֵֶַַַָָֹהּדגן,
האדמה: ואת טעם, וזה ארצנּו. ְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹאלהינּו,



לז `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i ipy meil inei xeriy

(é)ä äpä äzòåäîãàä éøt úéLàø-úà éúàá §©À̈¦¥³¥¥̧¦Æ¤¥¦Æ§¦´¨«£¨½̈
éäìà ýåýé éðôì Bzçpäå ýåýé él äzúð-øLàE £¤¨©¬¨¦−§Ÿ̈®§¦©§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éäìà ýåýé éðôì úéåçzLäå:E §¦§©«£¦½¨¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£BzÁp‰Â∑הּנפת אחר ׁשּנֹוטלֹו הּנחת)מּגיד אחרים: ּומניף הּכה (ספרים וחֹוזר קֹורא, ּכׁשהּוא ּבידֹו ואֹוחז (ספרי.ן, ¿ƒ«¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

פ"ג) .בכורים

(àé)éäìà ýåýé Eì-ïúð øLà áBhä-ìëá zçîNåE §¨«©§¨´§¨©À£¤¯¨«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ñ :Eaø÷a øLà øbäå éåläå äzà Eúéáìe§¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬§¦§¤«

i"yx£·Bh‰ŒÏÎa zÁÓNÂ∑(שם הינּו(בכורים ׂשמחה: ּבזמן אּלא ּבּכּורים מקרא קֹורין אין אמרּו: מעצרת מּכאן ¿»«¿»¿»«ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
קֹורא  ואינֹו מביא ,ואיל מהחג אבל וׁשמנֹו. ויינֹו ּופרֹותיו ּתבּואתֹו מלּקט ׁשאדם החג, ÈÂl‰Â.ועד ‰z‡∑ ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ«»¿«≈ƒ

ּבתֹו נטעּו אם ּבבּכּורים, חּיב הּלוי Ea¯˜a.עריהם אף ¯L‡ ¯b‰Â∑(יט מכות ׁשאינֹו(שם. קֹורא, ואינֹו מביא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ¿«≈¬∆¿ƒ¿∆ְִֵֵֵֵֶ
"לאבֹותינּו לֹומר: עזרא עזרא עזרא עזרא ."יכל אבןאבןאבןאבן ֲֵַַָֹ

ß lel` b"i ipy mei ß

(áé)äðMa Eúàeáz øNòî-ìk-úà øNòì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯§¨«§²©¨¨¬
íBúiì øbì éålì äzúðå øNònä úðL úLéìMä©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´©¥¦À©¥Æ©¨´

éøòLá eìëàå äðîìàìå:eòáNå E §¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«
i"yx£˙ÈLÈÏM‰ ‰Ma E˙‡e·z ¯NÚÓŒÏkŒ˙‡ ¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èk∑ ּׁשנה ׁשל מעׂשרֹות להפריׁש ּכׁשּתגמר ƒ¿«∆«¿≈∆»«¿«¿»¿«»»«¿ƒƒְְְְְִִֶֶַַַָָֹ

ה הּׁשליׁשית, זמן ׁשּנאמר:קבע הרביעית, ׁשנה ׁשל הּפסח ּבערב והּוּדּוי יד)ּבעּור ׁשנים (דברים ׁשלׁש "מקצה ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ּכאן  אף רגל, ּלהּלן מה הקהל. לענין ׁשנים", ׁשבע "מּקץ להּלן: ונאמר "מּקץ", ּכאן נאמר וגֹו'", ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּתֹוציא
ׁשנה  ׁשל מעׂשרֹות לעׂשר", תכּלה "ּכי לֹומר: ּתלמּוד הּסּכֹות? חג ּכאן אף הּסּכֹות, חג ּלהּלן מה אי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֻֻרגל.
מעׂשרֹות  נמצאּו הּסּכֹות, אחר ׁשּנלקטין יׁש אילנֹות ׁשהרּבה ּפסח, וזהּו ּבֹו ּכלין ׁשהּמעׂשרֹות רגל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻהּׁשליׁשית,

הּבית  מן לבערֹו הּכתּוב הצריכֹו מעׂשרֹותיו, ׁשּׁשהה מי וכל רביעית, ׁשל ּבפסח ּכלין ׁשליׁשית L˙.ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ¿«
¯NÚn‰∑ ׁשּׁשנה ׁשּלפניה. ׁשנים ּבׁשּתי ׁשּנהגּו מעׂשרֹות מּׁשני אחד מעׂשר אּלא ּבּה נֹוהג ׁשאין ׁשנה ««¬≈ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּכמֹו ראׁשֹון, מעׂשר ּבהן נֹוהג ׁשמיטה ׁשל ּוׁשנּיה יט)ראׁשֹונה את (במדבר יׂשראל ּבני מאת תקחּו "ּכי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשנאמר: ׁשני, ּומעׂשר יד)הּמעׂשר", ׁשּתי (לעיל הרי ,"ויצהר ּתירֹוׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְְְְְְְֱֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

זה  זה ? ואי האחד, אּלא מעׂשר ֹות ׁשּתי מאֹותן נֹוהג ׁשאין הּׁשליׁשית ּבּׁשנה ּכאן ולּמד ּובא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמעׂשרֹות,
מעׂשר  הרי לֹו, אׁשר את לּלוי" "ונתּתה ּכאן: ׁשּנאמר עני, מעׂשר יּתן ׁשני מעׂשר ותחת ראׁשֹון. ְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמעׂשר

ÓÏ‡ÏÂ‰.ראׁשֹון  ÌB˙iÏ ¯bÏ∑ עני מעׂשר eÚ·NÂ.זה EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â∑,ׂשבען ּכדי להם ספרי)ּתן (פאה. ִ«≈«»¿»«¿»»ֲִֵֶַָ¿»¿ƒ¿»∆¿»≈ְְֵֵֶָָָ
ּפחֹות  ּבּגרן לעני ּפֹוחתין 'אין אמרּו: וכּו'מּכאן חּטים קב עזרא עזרא עזרא עזרא .מחצי אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

„‡¯Ú‡י  ‡a‡ LÈ¯ ˙È È˙˙È‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»«¿≈ƒ»≈ƒ»¿«¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dÚˆ˙Â ÈÈ ÈÏ z·‰Ècƒ«¿¿ƒ¿»¿«¿¿ƒ≈√»¿»¡»»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „ebÒ˙Â¿ƒ¿√»¿»¡»»

‡C‰Ïיא  ÈÈ CÏ ·‰È Èc ‡˙·Ë ÏÎ· È„Á˙Â¿∆¡≈¿»«¿»ƒ¿«»¿»¡»»
:CÈ· Èc ‡¯Bi‚Â È‡ÂÏÂ z‡ C˙Èa L‡ÏÂ¿∆¡«≈»«¿¿≈»≈¿ƒ»ƒ≈»

CzÏÏÚיב  ¯NÚÓ Ïk ˙È ‡¯OÚÏ ÈˆL˙ È¯‡¬≈¿≈≈¿«»»»»«¿«¬«¿»
È‡ÂÏÏ Ôz˙Â ‡¯NÚÓ ˙L ‰‡˙ÈÏ˙ ‡zLa¿«»¿ƒ»»¿««¿¿»¿ƒ≈¿≈»≈
CÈÂ¯˜a ÔeÏÎÈÂ ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈¿¿ƒ¿»

:ÔeÚaNÈÂ¿ƒ¿¿

dxezd lr `xfr oa`

mrhe `i¯b‰Â ÈÂl‰Â ‰z‡:אדמת ּבפרי לׁשּמחם חייב ׁשאּתה .ai¯NÚÏ:לֹו ריע ואין הּנֹוסף. הּכבד מהּבנין .¯NÚn‰ ˙L. §©©«»¿«≈ƒ¿«≈ְְְְְִִֶַַַַָָָָ«¿≈ְְִֵֵֵֵַַַַָָָ¿«««¬≈
עני: מעׂשר ÓÏ‡ÏÂ‰זהּו ÌB˙iÏ ¯bÏ ÈÂlÏ:מהם ּתרצה לאׁשר . ֲִֵֶַָ«≈ƒ«≈«»¿»«¿»»ְֲִֵֶֶֶַ

`eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i ipy meil inei xeriy

(âé)éäìà ýåýé éðôì zøîàå-ïî Lãwä ézøòa E §¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤¦
-ìëk äðîìàìå íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨

éúåönî ézøáò-àì éðúéeö øLà Eúåöîàìå E ¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ
:ézçëL̈¨«§¦

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â∑(לב מעׂשרֹותיהתוּדה (סוטה Èa‰ŒÔÓ˙.ׁשּנתּת L„w‰ Èz¯Úa∑(ספרי) זה ¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆ְְִֵֶֶַַַַָָƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒֶ
רבעי, ונטע ׁשני ׁשנים מעׂשר ׁשּתי ׁשל מעׂשרֹותיו ׁשיהה ׁשאם ולּמדׁשּצרי לירּוׁשלים, העלם ולא ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עכׁשו  ÈÂlÏ.להעלֹותם ÂÈz˙ Ì‚Â∑(שם) ּובּכּורים ּתרּומה לרּבֹות 'וגם', ראׁשֹון, מעׂשר ÌB˙iÏ.זה ¯bÏÂ ְְֲַַָָ¿«¿«ƒ«≈ƒְְְֲִִִֵֶַַַָ¿«≈«»
‰ÓÏ‡ÏÂ∑ עני מעׂשר מעׂשר ∑E˙ÂˆÓŒÏÎk.זה ולא לבּכּורים, ּתרּומה הקּדמּתי ולא ּכסדרן, נתּתים ¿»«¿»»ֲִֵֶַָ¿»ƒ¿»¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹֹ

ּוכתיב: ּדגן, מּׁשּנעׂשה ראׁשֹונה ׁשהיא 'ראׁשית', קרּויה ׁשהּתרּומה לראׁשֹון, ׁשני ולא כב)לתרּומה, (שמות ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
הּסדר  את ּתׁשּנה לא תאחר", לא ודמע מלאת".EÈ˙ÂˆnÓ Èz¯·ÚŒ‡Ï∑ׁשאינֹו על מּמין הפרׁשּתי לא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ…»«¿ƒƒƒ¿…∆ְְִִִִֵֶַַֹ

הּיׁשן, על החדׁש ּומן הּתלּוׁש)מינֹו, על הּמחּבר מן ולא הּמחּבר, על הּתלּוׁש מן ÈzÁÎL.(ולא ‡ÏÂ∑הפרׁשת מּלברכ על ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻ¿…»»¿ƒְְְְִַַַָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .מעׂשרֹות  אבןאבןאבןאבן ְַַ

(ãé)àîèa epnî ézøòá-àìå epnî éðàá ézìëà-àì«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½
éäìà ýåýé ìB÷a ézòîL úîì epnî ézúð-àìå§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

:éðúéeö øLà ìëk éúéNò̈¦¾¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦
i"yx£epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡Œ‡Ï∑ לאֹונן ׁשאסּור ÓËa‡.מּכאן epnÓ Èz¯Ú·Œ‡ÏÂ∑ והּוא טמא ׁשאני ּבין …»«¿ƒ¿…ƒƒ∆ְִֵֶָָ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈ְֲִֵֵֶָ

הז טהֹור, והיכן טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּכ?ּבין על יב)הר ּבׁשערי",(לעיל לאכל תּוכל י)"לא מכות עד. (יבמות ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
הּמקּדׁשים: ּבפסּולי ׁשּנאמר ּכמֹו טמאה, אכילת טו)זֹו זה (לעיל אבל וגֹו'", והּטהֹור הּטמא ּתאכלּנּו ּבׁשערי" ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ

אחר  ּבמקֹום האמּור ׁשערי אכילת ּדר לאכל ּתּוכל ÓÏ˙.לא epnÓ Èz˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)לֹו ארֹון לעׂשֹות ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ¿…»«ƒƒ∆¿≈ֲַָ
‡È‰Ï.ותכריכין  '‰ ÏB˜a ÈzÚÓL∑(פ"ה שני הּבחירה (מעשר לבית ˆÈ˙Èe.הביאֹותיו ¯L‡ ÏÎk È˙ÈNÚ∑ ְְִִַ»«¿ƒ¿¡…»ְְֲִִִֵַָ»ƒƒ¿…¬∆ƒƒ»ƒ

וׂשּמחּתי  .ּבֹוׂשמחּתי ְְְִִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(678 'nr p"yz zegiyd xtq)

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו באניבאניבאניבאני אכלאכלאכלאכלּתּתּתּתיייי יד)לאלאלאלא ימים (כו, י"ב התחלת הּוא זה ׁשּיֹום ידּוע והּנה לפרׁשתנּו. ּבסמיכּות לעֹולם חל אלּול ח"י ֹֹ ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
חדׁשי  י"ב ּכל על מיחד נפׁש חׁשּבֹון לער יׁש ּובהם לחדׁש, יֹום הּׁשנה, חדׁשי י"ב ּכנגד ׁשהם אלּול, חדׁש ׁשל ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻהאחרֹונים
ּובּפסּוק  וגו'. מּמּנּו באני אכלּתי לא . . הּבית מן הּקדׁש ּבערּתי צדק: חׁשּבֹון על־ּדר הּוא מעׂשרֹות  ׁשּוּדּוי לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹהּׁשנה.

רז"ל  ואמרּו ,קדׁש מּמעֹון הׁשקיפה נאמר מעלת הּבא על ׁשרֹומז לֹומר ׁשּיׁש ּברכה, לׁשֹון  וזה ארּורה ׁשּבּתֹורה הׁשקפה ּכל ְְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
הּתׁשּובה. עבֹודת ידי על לנהֹורא חׁשּוכא עזרא עזרא עזרא עזרא אתהּפכא אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָ

NÚÓ¯‡יג  L„˜ È˙lt C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â¿≈«√»¿»¡»»«≈ƒ…∆«¿¿»
‡¯Bi‚Ïe È‡ÂÏÏ dz·‰È Û‡Â ‡˙Èa ÔÓƒ≈»¿«¿»ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»
Èz„Èwt Èc C„Bwt ÏÎk ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

:È˙ÈLz‡ ‡ÏÂ CÈ„BwtÓ ˙È¯·Ú ‡Ï»¬»ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿≈ƒ

dpÓיד  È˙lÙ ‡ÏÂ dpÓ ÈÏ·‡a ˙ÈÏÎ‡ ‡Ï»¬»ƒ¿∆¿ƒƒ≈¿»«≈ƒƒ≈
˙ÈÏa˜ ˙ÈÓÏ dpÓ ˙È·‰È ‡ÏÂ ·‡ÒÓ„a¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒ≈¿ƒ«≈ƒ
Èc ÏÎk ˙È„·Ú È‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»«¬»ƒ¿…ƒ

:Èz„ÈwÙ«ƒ¿«ƒ

dxezd lr `xfr oa`

biL„w‰ Èz¯Úa וגם הּמעׂשר. ׁשהּוא . ƒ«¿ƒ«…∆ְֲֵֶַַַ
חייב  אני לאׁשר נתּתיו רק הפקדּתיו, ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָֹׁשּלא

לֹו: Èz¯·Úלתת ‡Ï:ּבזדֹון .ÈzÁÎL ‡ÏÂ. ֵָ…»«¿ƒְָ¿…»»¿ƒ
ׁשני  על ּפירּוׁשֹו, אֹו הּמעׂשר. הֹוצאתי ְֲִֵֵֵֵֶַַַֹׁשּלא

ְִַַַהּמעׂשרים:
ciÈ‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï ולחם אֹוני, ּבן ּכמֹו . …»«¿ƒ¿…ƒְְִֶֶֶ

הּקֹודׁש. לׁשֹון על רמזּתי והּטעם, ְְְִִֶַַַַַַָאֹונים.
אבל, הייתי אם ּכי אבלי. ּכמֹו אֹוני, ְְְִִִִִִֵֶַַָָוטעם
הּמעׂשר: קֹודׁש] [ס''א (קֹודם) אכלּתי ְֲִֵֶֶַַַָֹלא

epnÓ Èz¯Úa ‡ÏÂ:מהּקדׁש הׁשחּתי הּטעם, . ¿…ƒ«¿ƒƒ∆ְִִֵֶַַַַַֹ
‡ÓËa:טמא ּבדבר .˙ÓÏויׁש מת. לצרכי . ¿»≈ְֵָָָ¿≈ְְְֵֵֵָ

ּבאּלה  והּטעם ּכֹוכבים. לעבֹודת ְְֲִֵֵֶַַַַַָאֹומר,

לׁשּום  מהּדגן ׁשּיֹוציא הּוא אסּור ּכי ְְִִִֵֶַַָָָָהּדברים,
אם  ּכי קדׁש. ׁשהּוא הּמעׂשר ּתת עד ֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּדבר,
אם  ּכי ואף ּבּזיֹון. ּדר הּוא מהּמֹותר, ְִִִִֵֵֶֶַַָָיּתן

נׁשמרּת וכאׁשר ּבטמא. וׁשמרּתי נתן אני, י ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשמֹור  ּכן הּקדׁש. להֹוציא ּבעבּור ְְֲִֵֶַַַָָֹהּדגן,
האדמה: ואת טעם, וזה ארצנּו. ְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹאלהינּו,



eaz`לח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i iyily meil inei xeriy

(åè)-úà Cøáe íéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦¨¥³¤
eðì äzúð øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enò©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬¨©−¨¨®
ñ :Láãe áìç úáæ õøà eðéúáàì zòaLð øLàk©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

i"yx£EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰∑(ספרי)ׁשאמרּת לעׂשֹות, ּׁשעלי מה אּתה עׂשה עלינּו, ּׁשּגזרּת מה (ויקרא עׂשינּו «¿ƒ»ƒ¿»¿¿ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבעּתם"כו) ּגׁשמיכם ונתּתי ּתלכּו, ּבחּקתי "אם :.eÈ˙·‡Ï zÚaL ¯L‡k eÏ ‰z˙ ¯L‡∑,לנּו לתת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻ¬∆»«»»«¬∆ƒ¿«¿»«¬…≈ֵָָ

ּודבׁש חלב זבת "ארץ עזרא עזרא עזרא עזרא ."וקּימּת, אבןאבןאבןאבן ְְְִֶֶַַָָָָָ

ß lel` c"i iyily mei ß

(æè)éäìà ýåýé äfä íBiä-úà úBNòì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²¤
úéNòå zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³§¨¦̧¨Æ

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«
i"yx£EeˆÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰f‰ ÌBi‰∑ עליהם נצטּוית ּבּיֹום ּבֹו ּכאּלּו חדׁשים, ּבעיני יהיּו יֹום z¯ÓLÂ.ּבכל ««∆¡…∆¿«¿ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿»«¿»

Ì˙B‡ ˙ÈNÚÂ∑:מברכּתֹו קֹול ּתׁשנה ּבת הּיֹום, ּבּכּורים הּבאה''הבאת .לּׁשנה ¿»ƒ»»ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(6 'nr hl zegiy ihewl)

חדחדחדחדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ּבּבּבּבעיניעיניעיניעיני יהייהייהייהיּוּוּוּו ייייֹוֹוֹוֹוםםםם טז)ּבּבּבּבכלכלכלכל כו, והתחּדׁשּות.(רש"י ּתמידיּות הפּוכֹות: ּתנּועֹות ׁשּתי חּבּור על מֹורה "הּיֹום" ׁשּתבת הרי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
יׁש תמיד, הּמׁשּתּנה ּבּירח, הּתמידיּות. מעלת יׁש ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשאין ּבּׁשמׁש, ּומּירח. מּׁשמׁש ּומּלילה, מּיֹום מרּכב יֹום ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻוהּנה,

יחד. הּמעלֹות ׁשּתי את הּללּו, המנּגדֹות הּתנּועֹות ׁשּתי את מחּבר ויֹום ההתחּדׁשּות. עזרא עזרא עזרא עזרא מעלת אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָֻ

(æé)íéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé-úà¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹
ìå åéëøãa úëììååéètLîe åéúåöîe åéwç øîL §¨¤¤́¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈

ìå:Bì÷a òîL §¦§¬Ÿ©§Ÿ«
i"yx£E¯ÈÓ‡‰Â z¯Ó‡‰∑:והבּדלה הפרׁשה לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי ּבּמקרא. מֹוכיח עד להם הבּדלּתי אין ∆¡«¿»¿∆¡ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

סגּלה. לעם לֹו להיֹות הארץ מעּמי אליו הפריׁש והּוא לאלהים, ל להיֹות ּכֹוכבים עֹובדי מאלהי ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻל
ּכמֹו: 'ּתפארת', לׁשֹון והּוא עד, להם צד)(ּומצאתי און (תהלים ּפֹועלי ּכל עזרא עזרא עזרא עזרא .")"יתאּמרּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

(çé)älâñ íòì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´§ª½̈
ìå Cì-øac øLàk-ìk øîL:åéúåöî ©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«

i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑(יט סגּלה (שמות לי .""והייתם «¬∆ƒ∆»ְְִִִֶָֻ

È˙טו  C¯·e ‡iÓL ÔÓ CL„˜ ¯B„nÓ ÈÎzÒ‡ƒ¿¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿«»»≈»
‡Ï z·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ˙È CnÚ«»»ƒ¿»≈¿»«¿»ƒ¿«¿¿»»
·ÏÁ ‡„·Ú Ú¯‡ ‡˙‰·‡Ï ‡zÓi˜ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿»«¬»»»»¬«»¿»¬«

:L·„e¿»

È˙טז  „aÚÓÏ C„wÙÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¿»¡»»¿«¿»¿∆¿«»
ÔB‰˙È „aÚ˙Â ¯h˙Â ‡iÈc ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ¿̃»«»»ƒ≈¿»ƒ«»¿ƒ«¿«¿≈»¿

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

dÏ‡Ïיז  CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ z·ËÁ ÈÈ ˙È»¿»¬«¿»»≈¿≈¡≈»∆¡»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
‡Ïa˜Ïe È‰BÈ„Â È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒ¿ƒƒ¿«»»

:d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈

ÈaÁ·יח  ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C·ËÁ ÈÈÂ«»»¿»»≈¿∆¡≈≈¿««ƒ
:È‰B„Bwt Ïk ¯hÓÏe CÏ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ»¿ƒ«»ƒƒ

dxezd lr `xfr oa`

ehוטעםL·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡להיֹותּה . ְַַ∆∆»«»»¿»ְִָ
ּתמיד: ִֵָּכן

fh‰f‰ ÌBi‰:מׁשה ּדברי אּלה .z¯ÓLÂ. ««∆ְִֵֵֶֶֹ¿»«¿»
:ּבלּבÌ˙B‡ ˙ÈNÚÂ:ּבארץ . ְְִ¿»ƒ»»ֶָָ

fiz¯Ó‡‰,מּגזרת וקרּוב. ּגדּולה מּלׁשֹון . ∆¡«¿»ְְְְִִִֵַָ
הּלוי  יהּודה רּבי וּיאמר אמיר. ְְִִִֵֶַַַָָֹֹּבראׁש
מּגזרת  הּמּלה ּכי נׁשמתֹוֿעדן, ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָהּספרּדי
ׁשּיאמר  עד הּיׁשר עׂשית ּכי והּטעם, ְִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוּיאמר.

עד  ,ל עֹוׂשה הּוא ּגם .אלהי יהיה ְְֱִֶֶֶֶַַֹׁשהּוא
ויפה  סגּולה. לעם לֹו ׁשּתהיה ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָׁשאמרּת
יֹוצא  ּפעל האמרּת, מּלת ּתהיה והּנה ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּפירׁש.

ּפעּולים: ְְִִִַלׁשנים

`eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h iriax meil inei xeriy

(èé)äNò øLà íéBbä-ìk ìò ïBéìò Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈
ìe äläúìLã÷-íò Eúéäìå úøàôúìe íL ¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²

éäìà ýåýéìô :øac øLàk E ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«
i"yx£k 'B‚Â L„˜ŒÌÚ E˙È‰ÏÂ¯ac ¯L‡∑(כ קדֹוׁשים (ויקרא לי עזרא עזרא עזרא עזרא .""והייתם אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿…¿«»…¿«¬∆ƒ≈ְְִִִִֶ

ß lel` e"h iriax mei ß

æë(à)øîàì íòä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¥®Ÿ
íëúà äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL̈ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−

:íBiä©«
i"yx£‰Âˆn‰ŒÏkŒ˙‡ ¯ÓL∑,הוה ּבלע"זלׁשֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .(בעאבאכטענד)גרדנ"ט אבןאבןאבןאבן »…∆»«ƒ¿»ְְֶַַֹ

(á)à eøáòz øLà íBia äéäåõøàä-ìà ïcøiä-ú §¨À̈©»£¤´©«©§´¤©©§¥¼¤¨¾̈¤
éäìà ýåýé-øLàíéðáà Eì úî÷äå Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´

:ãéOa íúà zãNå úBìãb§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«
i"yx£EÏ ˙Ó˜‰Â∑ אּתה נמצאת עיבל. ּבהר מזּבח מהן ותבנּו אחרֹות מּׁשם ּתֹוציאּו ּכ ואחר ּבּירּדן, «¬≈…»¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

היּו: אבנים מיני ׁשלׁשה ּבמּסכת אֹומר: ּכדאיתא עיבל, ּבהר ּוכנגּדן ּבּגלּגל ּוכנגּדן ּבּירּדן, עׂשרה ׁשּתים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לה)סֹוטה  עזרא עזרא עזרא עזרא .(דף אבןאבןאבןאבן ָ

(â)úàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìò záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïòîì Eøáòa§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàE|øac øLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬¦¤²
éúáà-éäìà ýåýé:Cì E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«

(ã)íéðáàä-úà eîé÷z ïcøiä-úà íëøáòa äéäå§¨¨»§¨§§¤´¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´
ìáéò øäa íBiä íëúà äeöî éëðà øLà älàä̈¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®

:ãéOa íúBà zãNå§©§¨¬−̈©¦«

(ä)éäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeíéðáà çaæî E ¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´£¨¦½
éðú-àì:ìæøa íäéìò ó «Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«

Ú·„יט  Èc ‡iÓÓÚ Ïk ÏÚ ‰‡lÚ CzÓÏe¿ƒ¿»ƒ»»«»«¿«»ƒ¬«
LÈc˜ ÌÚ CÂ‰ÓÏe e·¯ÏÂ ÌeLÏe ‡ÁaL˙Ï¿À¿»»¿¿ƒ¿¿≈¡»««ƒ

:ÏÈlÓ È„ ‡Ók C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿»ƒ«ƒ

ÓÈÓÏ¯א  ‡nÚ ˙È Ï‡¯NÈ È·ÒÂ ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆¿»≈ƒ¿»≈»«»¿≈»
ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯Ë«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«≈»¿

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

Ú¯‡Ï‡ב  ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙ Èc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«¿¿»«¿¿»¿«¿»
ÔÈ·¯·¯ ÔÈ·‡ CÏ ÌÈ˜˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»≈»¿ƒ»«¿ƒ«¿¿ƒ

:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e¿»¿¿ƒ»

‡È¯B˙‡ג  ÈÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿¬≈»»ƒ¿»≈«¿»
ÈÈ„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ Èc ÏÈ„a C¯aÚÓa ‡„‰»»¿∆¿¿»¿ƒƒ≈¿«¿»«¿»
L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»«¿»»¿»¬«¿«

:CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

È˙ד  ÔeÓÈ˜z ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬»¿»«¿¿»¿ƒ»
‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡i·‡«¿«»»ƒ≈ƒ¬»¿«≈»¿»
:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e Ï·ÈÚ„ ‡¯eËa ÔÈ„≈¿»¿≈»¿»¿¿ƒ»

Áa„Óה  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ È·˙Â¿ƒ¿≈«»«¿¿»√»¿»¡»»«¿«
:‡ÏÊ¯t ÔB‰ÈÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒ¬≈«¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

hiÔBÈÏÚ Ez˙Ïe:האמירה ׂשכר הּוא זה . ¿ƒ¿∆¿ְֲִֶַָָ
`‰LÓ ÂˆÈÂ:הּׁשם ּבצּוּוי .È˜ÊÂ «¿«…∆ְִֵַ¿ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ ּוכבר רּבים. וכן להקל. ּכן, אמר . ƒ¿»≈ְְְִֵֵֵַַָָָ
‰Âˆn‰הזּכרּתים: Ïk ˙‡ ¯BÓL ּומה . ְְִִַ»∆»«ƒ¿»ַ

להכיל  ּגדֹולֹות אבנים ל והקמֹות ְְְֲֲִִִֵַָָָהיא,

ּכתּוב  ּכי ז''ל, הּגאֹון וּיאמר ִֶַַַַָָָֹהּתֹורה.
הּכתּובֹות  ּכמֹו הּמצֹות, מסּפר ְְְְֲִִֵֶַַַעליהם
ויפה  אזהרֹות. ּבענין ּגדֹולֹות ְְְְְֲִֶַַַָָָּבהלכֹות

ַָאמר:
aוטעם„ÈOa:ׁשּיעמדּו . ְַַ«ƒְֶַַ

bÔÚÓÏ לׁשמֹור החּלֹות אם יעזרּך, הּׁשם ּכי . ¿««ְְְִִִִֵֶַַַָָ
לביא  הראׁשֹונה הּמצוה וזאת תם,מצֹותיו. ְְְְִִִִַָָָָָָֹ

לּׁשם  להֹודֹות חדׁש, מזּבח להם ְְְִִֵֵֶַַָָָלבנֹות
ּבארץ: להיֹותם ְִֵֵֶֶָָָׁשהחּלּו



לט `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i iyily meil inei xeriy

(åè)-úà Cøáe íéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦¨¥³¤
eðì äzúð øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enò©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬¨©−¨¨®
ñ :Láãe áìç úáæ õøà eðéúáàì zòaLð øLàk©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

i"yx£EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰∑(ספרי)ׁשאמרּת לעׂשֹות, ּׁשעלי מה אּתה עׂשה עלינּו, ּׁשּגזרּת מה (ויקרא עׂשינּו «¿ƒ»ƒ¿»¿¿ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבעּתם"כו) ּגׁשמיכם ונתּתי ּתלכּו, ּבחּקתי "אם :.eÈ˙·‡Ï zÚaL ¯L‡k eÏ ‰z˙ ¯L‡∑,לנּו לתת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻ¬∆»«»»«¬∆ƒ¿«¿»«¬…≈ֵָָ

ּודבׁש חלב זבת "ארץ עזרא עזרא עזרא עזרא ."וקּימּת, אבןאבןאבןאבן ְְְִֶֶַַָָָָָ

ß lel` c"i iyily mei ß

(æè)éäìà ýåýé äfä íBiä-úà úBNòì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²¤
úéNòå zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³§¨¦̧¨Æ

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«
i"yx£EeˆÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰f‰ ÌBi‰∑ עליהם נצטּוית ּבּיֹום ּבֹו ּכאּלּו חדׁשים, ּבעיני יהיּו יֹום z¯ÓLÂ.ּבכל ««∆¡…∆¿«¿ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿»«¿»

Ì˙B‡ ˙ÈNÚÂ∑:מברכּתֹו קֹול ּתׁשנה ּבת הּיֹום, ּבּכּורים הּבאה''הבאת .לּׁשנה ¿»ƒ»»ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(6 'nr hl zegiy ihewl)

חדחדחדחדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ּבּבּבּבעיניעיניעיניעיני יהייהייהייהיּוּוּוּו ייייֹוֹוֹוֹוםםםם טז)ּבּבּבּבכלכלכלכל כו, והתחּדׁשּות.(רש"י ּתמידיּות הפּוכֹות: ּתנּועֹות ׁשּתי חּבּור על מֹורה "הּיֹום" ׁשּתבת הרי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
יׁש תמיד, הּמׁשּתּנה ּבּירח, הּתמידיּות. מעלת יׁש ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשאין ּבּׁשמׁש, ּומּירח. מּׁשמׁש ּומּלילה, מּיֹום מרּכב יֹום ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻוהּנה,

יחד. הּמעלֹות ׁשּתי את הּללּו, המנּגדֹות הּתנּועֹות ׁשּתי את מחּבר ויֹום ההתחּדׁשּות. עזרא עזרא עזרא עזרא מעלת אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָֻ

(æé)íéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé-úà¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹
ìå åéëøãa úëììååéètLîe åéúåöîe åéwç øîL §¨¤¤́¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈

ìå:Bì÷a òîL §¦§¬Ÿ©§Ÿ«
i"yx£E¯ÈÓ‡‰Â z¯Ó‡‰∑:והבּדלה הפרׁשה לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי ּבּמקרא. מֹוכיח עד להם הבּדלּתי אין ∆¡«¿»¿∆¡ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

סגּלה. לעם לֹו להיֹות הארץ מעּמי אליו הפריׁש והּוא לאלהים, ל להיֹות ּכֹוכבים עֹובדי מאלהי ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻל
ּכמֹו: 'ּתפארת', לׁשֹון והּוא עד, להם צד)(ּומצאתי און (תהלים ּפֹועלי ּכל עזרא עזרא עזרא עזרא .")"יתאּמרּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

(çé)älâñ íòì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´§ª½̈
ìå Cì-øac øLàk-ìk øîL:åéúåöî ©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«

i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑(יט סגּלה (שמות לי .""והייתם «¬∆ƒ∆»ְְִִִֶָֻ

È˙טו  C¯·e ‡iÓL ÔÓ CL„˜ ¯B„nÓ ÈÎzÒ‡ƒ¿¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿«»»≈»
‡Ï z·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ˙È CnÚ«»»ƒ¿»≈¿»«¿»ƒ¿«¿¿»»
·ÏÁ ‡„·Ú Ú¯‡ ‡˙‰·‡Ï ‡zÓi˜ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿»«¬»»»»¬«»¿»¬«

:L·„e¿»

È˙טז  „aÚÓÏ C„wÙÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¿»¡»»¿«¿»¿∆¿«»
ÔB‰˙È „aÚ˙Â ¯h˙Â ‡iÈc ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ¿̃»«»»ƒ≈¿»ƒ«»¿ƒ«¿«¿≈»¿

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

dÏ‡Ïיז  CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ z·ËÁ ÈÈ ˙È»¿»¬«¿»»≈¿≈¡≈»∆¡»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
‡Ïa˜Ïe È‰BÈ„Â È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒ¿ƒƒ¿«»»

:d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈

ÈaÁ·יח  ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C·ËÁ ÈÈÂ«»»¿»»≈¿∆¡≈≈¿««ƒ
:È‰B„Bwt Ïk ¯hÓÏe CÏ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ»¿ƒ«»ƒƒ

dxezd lr `xfr oa`

ehוטעםL·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡להיֹותּה . ְַַ∆∆»«»»¿»ְִָ
ּתמיד: ִֵָּכן

fh‰f‰ ÌBi‰:מׁשה ּדברי אּלה .z¯ÓLÂ. ««∆ְִֵֵֶֶֹ¿»«¿»
:ּבלּבÌ˙B‡ ˙ÈNÚÂ:ּבארץ . ְְִ¿»ƒ»»ֶָָ

fiz¯Ó‡‰,מּגזרת וקרּוב. ּגדּולה מּלׁשֹון . ∆¡«¿»ְְְְִִִֵַָ
הּלוי  יהּודה רּבי וּיאמר אמיר. ְְִִִֵֶַַַָָֹֹּבראׁש
מּגזרת  הּמּלה ּכי נׁשמתֹוֿעדן, ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָהּספרּדי
ׁשּיאמר  עד הּיׁשר עׂשית ּכי והּטעם, ְִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוּיאמר.

עד  ,ל עֹוׂשה הּוא ּגם .אלהי יהיה ְְֱִֶֶֶֶַַֹׁשהּוא
ויפה  סגּולה. לעם לֹו ׁשּתהיה ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָׁשאמרּת
יֹוצא  ּפעל האמרּת, מּלת ּתהיה והּנה ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּפירׁש.

ּפעּולים: ְְִִִַלׁשנים

`eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h iriax meil inei xeriy

(èé)äNò øLà íéBbä-ìk ìò ïBéìò Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈
ìe äläúìLã÷-íò Eúéäìå úøàôúìe íL ¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²

éäìà ýåýéìô :øac øLàk E ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«
i"yx£k 'B‚Â L„˜ŒÌÚ E˙È‰ÏÂ¯ac ¯L‡∑(כ קדֹוׁשים (ויקרא לי עזרא עזרא עזרא עזרא .""והייתם אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿…¿«»…¿«¬∆ƒ≈ְְִִִִֶ

ß lel` e"h iriax mei ß

æë(à)øîàì íòä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¥®Ÿ
íëúà äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL̈ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−

:íBiä©«
i"yx£‰Âˆn‰ŒÏkŒ˙‡ ¯ÓL∑,הוה ּבלע"זלׁשֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .(בעאבאכטענד)גרדנ"ט אבןאבןאבןאבן »…∆»«ƒ¿»ְְֶַַֹ

(á)à eøáòz øLà íBia äéäåõøàä-ìà ïcøiä-ú §¨À̈©»£¤´©«©§´¤©©§¥¼¤¨¾̈¤
éäìà ýåýé-øLàíéðáà Eì úî÷äå Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´

:ãéOa íúà zãNå úBìãb§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«
i"yx£EÏ ˙Ó˜‰Â∑ אּתה נמצאת עיבל. ּבהר מזּבח מהן ותבנּו אחרֹות מּׁשם ּתֹוציאּו ּכ ואחר ּבּירּדן, «¬≈…»¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

היּו: אבנים מיני ׁשלׁשה ּבמּסכת אֹומר: ּכדאיתא עיבל, ּבהר ּוכנגּדן ּבּגלּגל ּוכנגּדן ּבּירּדן, עׂשרה ׁשּתים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לה)סֹוטה  עזרא עזרא עזרא עזרא .(דף אבןאבןאבןאבן ָ

(â)úàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìò záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïòîì Eøáòa§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàE|øac øLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬¦¤²
éúáà-éäìà ýåýé:Cì E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«

(ã)íéðáàä-úà eîé÷z ïcøiä-úà íëøáòa äéäå§¨¨»§¨§§¤´¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´
ìáéò øäa íBiä íëúà äeöî éëðà øLà älàä̈¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®

:ãéOa íúBà zãNå§©§¨¬−̈©¦«

(ä)éäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeíéðáà çaæî E ¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´£¨¦½
éðú-àì:ìæøa íäéìò ó «Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«

Ú·„יט  Èc ‡iÓÓÚ Ïk ÏÚ ‰‡lÚ CzÓÏe¿ƒ¿»ƒ»»«»«¿«»ƒ¬«
LÈc˜ ÌÚ CÂ‰ÓÏe e·¯ÏÂ ÌeLÏe ‡ÁaL˙Ï¿À¿»»¿¿ƒ¿¿≈¡»««ƒ

:ÏÈlÓ È„ ‡Ók C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿»ƒ«ƒ

ÓÈÓÏ¯א  ‡nÚ ˙È Ï‡¯NÈ È·ÒÂ ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆¿»≈ƒ¿»≈»«»¿≈»
ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯Ë«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«≈»¿

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

Ú¯‡Ï‡ב  ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙ Èc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«¿¿»«¿¿»¿«¿»
ÔÈ·¯·¯ ÔÈ·‡ CÏ ÌÈ˜˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»≈»¿ƒ»«¿ƒ«¿¿ƒ

:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e¿»¿¿ƒ»

‡È¯B˙‡ג  ÈÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿¬≈»»ƒ¿»≈«¿»
ÈÈ„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ Èc ÏÈ„a C¯aÚÓa ‡„‰»»¿∆¿¿»¿ƒƒ≈¿«¿»«¿»
L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»«¿»»¿»¬«¿«

:CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

È˙ד  ÔeÓÈ˜z ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬»¿»«¿¿»¿ƒ»
‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡i·‡«¿«»»ƒ≈ƒ¬»¿«≈»¿»
:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e Ï·ÈÚ„ ‡¯eËa ÔÈ„≈¿»¿≈»¿»¿¿ƒ»

Áa„Óה  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ È·˙Â¿ƒ¿≈«»«¿¿»√»¿»¡»»«¿«
:‡ÏÊ¯t ÔB‰ÈÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒ¬≈«¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

hiÔBÈÏÚ Ez˙Ïe:האמירה ׂשכר הּוא זה . ¿ƒ¿∆¿ְֲִֶַָָ
`‰LÓ ÂˆÈÂ:הּׁשם ּבצּוּוי .È˜ÊÂ «¿«…∆ְִֵַ¿ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ ּוכבר רּבים. וכן להקל. ּכן, אמר . ƒ¿»≈ְְְִֵֵֵַַָָָ
‰Âˆn‰הזּכרּתים: Ïk ˙‡ ¯BÓL ּומה . ְְִִַ»∆»«ƒ¿»ַ

להכיל  ּגדֹולֹות אבנים ל והקמֹות ְְְֲֲִִִֵַָָָהיא,

ּכתּוב  ּכי ז''ל, הּגאֹון וּיאמר ִֶַַַַָָָֹהּתֹורה.
הּכתּובֹות  ּכמֹו הּמצֹות, מסּפר ְְְְֲִִֵֶַַַעליהם
ויפה  אזהרֹות. ּבענין ּגדֹולֹות ְְְְְֲִֶַַַָָָּבהלכֹות

ַָאמר:
aוטעם„ÈOa:ׁשּיעמדּו . ְַַ«ƒְֶַַ

bÔÚÓÏ לׁשמֹור החּלֹות אם יעזרּך, הּׁשם ּכי . ¿««ְְְִִִִֵֶַַַָָ
לביא  הראׁשֹונה הּמצוה וזאת תם,מצֹותיו. ְְְְִִִִַָָָָָָֹ

לּׁשם  להֹודֹות חדׁש, מזּבח להם ְְְִִֵֵֶַַָָָלבנֹות
ּבארץ: להיֹותם ְִֵֵֶֶָָָׁשהחּלּו



eaz`מ zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iying meil inei xeriy

(å)éäìà ýåýé çaæî-úà äðáz úBîìL íéðáàE £¨¦³§¥Æ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éäìà ýåýéì úìBò åéìò úéìòäå:E §©«£¦³¨¨¨Æ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

(æ)ýåýé éðôì zçîNå íM zìëàå íéîìL zçáæå§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨¨®§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

(ç)äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä-ìò záúëå§¨©§¨´©¨«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬
ñ :áèéä øàa úàfä©−Ÿ©¥¬¥¥«

i"yx£·ËÈ‰ ¯‡a∑(שם) לׁשֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבׁשבעים אבןאבןאבןאבן «≈≈≈ְְִִָ

(è)ìàøNé-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨¦§¨¥−
úkñä øîàì|úééäð äfä íBiä ìàøNé òîLe ¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ¦«§¥´¨

éäìà ýåýéì íòì:E §½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«
i"yx£˙kÒ‰∑ּכתרּגּומֹו.˙ÈÈ‰ ‰f‰ ÌBi‰∑ּבעיני יהיּו יֹום ּבברית ּבכל עּמֹו ּבאת הּיֹום .ּכאּלּו «¿≈ְְַ««∆ƒ¿≈»ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(282 'nr hk zegiy ihewl)

לעםלעםלעםלעם נהייתנהייתנהייתנהיית ההההּזּזּזּזהההה ט)ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם הּזקן,(כז, ואדמו"ר הּבעל־ׁשם־טֹוב הּגדֹולים, הּמאֹורֹות ׁשני ׁשל ההּלדת יֹום הּוא אלּול ח"י ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
זה. ּבפסּוק רמּוזים טטטטֹוֹוֹוֹובבבבּוׁשניהם ׁשׁשׁשׁשםםםם הּׁשם"ההההּבּבּבּבעלעלעלעל ּברּו" לֹומר להם ולגרם יׂשראל ּבני ׁשל ּובּמֹוׁשבֹות ּבעיירֹות לחזר נהג ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

לעם". "נהיית ׁשל הּתכן  ׁשּזהּו הּיהדּות, נקּדת את ּבהם ועֹורר ׁשּגּלה הינּו ּבזה, ההההּזּזּזּזקןקןקןקןוכּיֹוצא מבאר אדמואדמואדמואדמו""""רררר אאמו"ר  - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
יצחק) לוי ּדגדלּות(ּבלּקּוטי מֹוחין הג' ׁשהם ,(78) הוי' ּפעמים ׁשלׁש ּבגימטרּיא הז"ה ----ׁשהיו"ם הּזקן חבחבחבחב""""דדדד אדמו"ר והרי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

חב"ד. חסידּות ּתֹורת מייּסד עזרא עזרא עזרא עזרא הּוא אבןאבןאבןאבן ְֲִֵַַ

(é)éäìà ýåýé ìB÷a zòîLååúåöî-úà úéNòå E §¨´©§½̈§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ
ñ :íBiä Eeöî éëðà øLà åéwç-úàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

ß lel` f"h iying mei ß

(àé):øîàì àeää íBia íòä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ

(áé)íéføb øä-ìò íòä-úà Cøáì eãîòé älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½
øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøáòa§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈

:ïîéðáe óñBéå§¥¬¦§¨¦«
i"yx£ÌÚ‰Œ˙‡ C¯·Ï∑:סֹוטה ּבמּסכת לו)ּכדאיתא לראׁש(דף וׁשּׁשה ּגרּזים, הר לראׁש עלּו ׁשבטים 'ׁשּׁשה ¿»≈∆»»ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּבברכה: ּופתחּו ּגרּזים הר ּכלּפי ּפניהם לוּים הפכּו ּבאמצע. למּטה, והארֹון והלוּים והּכהנים עיבל, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהר

‡C‰Ïו  ÈÈc ‡Áa„Ó ˙È È·z ÔÈÓÏL ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿¿»«¿»¡»»
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÂÏÚ È‰BÏÚ ˜q˙Â¿«≈¬ƒ¬»»√»¿»¡»»

È„Á˙Âז  Ônz ÏeÎÈ˙Â ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÒBk˙Â¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»¿∆¡≈
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

‡È¯B˙‡ח  ÈÓb˙t Ïk ˙È ‡i·‡ ÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿««¿«»»»ƒ¿»≈«¿»
:˙e‡È L¯t ‡„‰»»»«»

Ï‡¯NÈט  ÏÎÏ È‡ÂÏ ‡i‰ÎÂ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿»¬«»≈»≈¿»ƒ¿»≈
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ï‡¯NÈ ÚÓLe ˙Èˆ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¬≈¿«ƒ¿»≈»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡nÚÏ ‡˙ÈÂ‰¬≈»¿«»√»¿»¡»»

È˙י  „aÚ˙Â C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿«¿≈»
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ È‰B„Bwtƒƒ¿»¿»ƒƒ¬»¿«¿»»

:ÔÈ„≈

‰‰e‡יא  ‡ÓBÈa ‡nÚ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

eË¯‡יב  ÏÚ ‡nÚ ˙È ‡Î¯·Ï ÔeÓe˜È ÔÈl‡ƒ≈¿¿»»»»«»«»
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa ÌÈÊ¯‚„ƒ¿ƒƒ¿≈¬»¿»«¿¿»ƒ¿¿≈ƒ

:ÔÓÈ·e ÛÒBÈÂ ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂƒ»¿ƒ»»¿≈ƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

g·ËÈ‰ ¯‡a:הּכתיבה . «≈≈≈ְִַָ
hÌiÂl‰ ÌÈ‰k‰Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ ּכאׁשר . «¿«≈…∆¿«…¬ƒ«¿ƒƒֲֶַ

מׁשה: והעיקר, יׂשראל. וזקני .‰kÒ˙ּכתּוב, ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹ«¿≈
לֹו: ריע אין ּכי מקֹומֹו. לפי ‰ÌBiּפירּוׁשֹו, ְְִִֵֵֵַ«

ÌÚÏ ˙ÈÈ‰ ‰f‰:ּברית עּמ ׁשּיכרֹות . «∆ƒ¿≈»¿»ְְְִִִֶ
izÚÓLÂ.ּבקֹולֹו הּיֹום .˙‡ ˙ÈNÚÂ ¿»«¿»ְַ¿»ƒ»∆

ÂÈ˙BˆÓוטעם לעתיד: .ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰. ƒ¿»ְִֶַַָ«…¬ƒ«¿ƒƒ
הּברכה, על האיׁש. ארּור האֹומרים, הם ְְִִִֵַַָָָָָּכי

הּׁשפחֹות. ּבני הּקללה, ועל הּגבירֹות. ְְְְְְִֵֵַַַַָָָּבני
ונלקחּו רּבים. לאה ּובני ׁשנים, יחסרּו ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָואם

והּקטן: ְַַָָָהּגדֹול

`eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iying meil inei xeriy
עיבל  הר ּכלּפי ּפניהם והפכּו חזרּו אמן. עֹונין ואּלּו ואּלּו וגֹו'", ּומּסכה ּפסל יעׂשה לא אׁשר האיׁש ּברּו"ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

יקים  לא אׁשר "ארּור עד ּכּלם וכן וגֹו'"', פסל יעׂשה אׁשר האיׁש "ארּור ואֹומרים: ּבקללה, ."ּופתחּו ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

(âé)ãb ïáeàø ìáéò øäa äììwä-ìò eãîòé älàå§¥²¤©«©§¬©©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´
:éìzôðå ïc ïìeáæe øLàå§¨¥½§ª−¨¬§©§¨¦«

(ãé)ìB÷ ìàøNé Léà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðòå§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬¦§¨¥−¬
ñ :íø עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«

(åè)úáòBz äëqîe ìñô äNòé øLà Léàä øeøà̈´¨¦¿£¤´©«£¤Á¤̧¤©¥¹̈«£©´
íòä-ìë eðòå øúqa íNå Løç éãé äNòî ýåýé§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈§¨´©¨®¤§¨¯¨¨¨²

ñ :ïîà eøîàå§¨«§−¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(184 'nr hi mgpn zxez - f"iyz mixet zgiy)

ּבּבּבּבּסּסּסּסתרתרתרתר ווווׂשׂשׂשׂשםםםם חרחרחרחרׁשׁשׁשׁש ידיידיידיידי מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה .... .... ּוּוּוּוממממּסּסּסּסכהכהכהכה פסלפסלפסלפסל יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה טו)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ׁשּכאׁשר (כז, הּזהר, ּבׁשם ּפעם, אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
"ּבּסתר" ׁשּבּתֹורה הּנסּתר ּבחלק ּומּסכה" "ּפסל מכניס הּוא – מּדיליּה איׁשית, מּסברא הּתֹורה ּבפנימּיּות חּדּוׁש מחּדׁש ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאדם

א) אות שם אורות ניצוצי ב. קכז, זח"ג .(ראה

(æè)íòä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

i"yx£ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó∑ לׁשֹון כה)מזלזל, עזרא עזרא עזרא עזרא ."אחי"ונקלה(לעיל אבןאבןאבןאבן «¿∆»ƒְְְְְִִֵַָָ

(æé)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå eäòø ìeáb âéqî øeøà̈¾©¦−§´¥¥®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£Ïe·b ‚ÈqÓ∑:לׁשֹון הּקרקע, את וגֹונב לאחֹוריו נט)מחזירֹו אחֹור (ישעיה עזרא עזרא עזרא עזרא .""והּוסג אבןאבןאבןאבן «ƒ¿ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָ

(çé)íòä-ìk øîàå Cøca øeò äbLî øeøà̈¾©§¤¬¦¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

i"yx£¯eÚ ‰bLÓ∑,ּבּדבר רעה הּסּומא עצה .ּומׂשיאֹו «¿∆ƒ≈ִֵַַַָָָָָָ

(èé)øîàå äðîìàå íBúé-øb ètLî ähî øeøà̈À©¤²¦§©¬¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬
:ïîà íòä-ìk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨−̈¨¥«

„Ï·ÈÚיג  ‡¯eËa ‡iËÂÏ ÏÚ ÔeÓe˜È ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿»«»¿»¿≈»
:ÈÏzÙÂ Ôc ÔÏe·Êe ¯L‡Â „b Ô·e‡¿̄≈»¿»≈¿À»¿«¿»ƒ

Ï‡¯NÈיד  L‡ ÏÎÏ Ôe¯ÓÈÈÂ È‡ÂÏ Ôe·È˙ÈÂƒƒ≈»≈¿≈¿¿»¡«ƒ¿»≈
:‡Ó¯ ‡Ï»̃»»»

Á¯Ó˜‡טו  ‡ÎzÓe ÌÏˆ „aÚÈ Èc ‡¯·b ËÈÏƒ«¿»ƒ«¿≈∆∆«¿»¿»»»
Ôe·È˙ÈÂ ‡¯˙Ò· ÈeLÓe ÔÓ‡ È„È „·Ú ÈÈ Ì„√̃»¿»…«¿≈√»¿«ƒ¿ƒ¿»ƒƒ

:ÔÓ‡ Ôe¯ÓÈÈÂ ‡nÚ Ïk»«»¿≈¿»≈

nÚ‡טז  Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡Â È‰e·‡ ÈÏ˜Èc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkיז  ¯ÓÈÈÂ d¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

nÚ‡יח  Ïk ¯ÓÈÈÂ ‡Á¯‡a ‡¯ÈeÚ ÈÚËÈc ËÈÏƒ¿«¿≈¬ƒ»¿»¿»¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

ÓÈÈÂ¯יט  ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈ ¯ic ÔÈc ÈÏˆÈc ËÈÏƒ¿«¿≈ƒ««ƒ«»¿«¿¿»¿≈«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk»«»»≈

dxezd lr `xfr oa`

cieÚÂ ז''ל וחכמינּו ואמרּת. וענית ּכמֹו . ¿»ְְְְֲִֵַַַָָָָָ
לא  אׁשר האיׁש ּברּו לבר טעם ּכי ְְֲִִֵֶַַָָָָֹאמרּו,
ּדר ועל הּכל. וכן ּומּסכה, פסל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹיעׂשה
ּבעיר. אּתה ּברּו היא הּברכה ְְִִַַַָָָָָָהּפׁשט,
יהֹוׁשע. ּבספר והעד, זה. הפ ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֻוהּקללה,
ּבעבּור  עברֹות, י''א אּלה להזּכיר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַוטעם
ּבּסתר. וׂשם והעד, ּבּסתר. לעׂשֹותם ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּוכל
רעהּו מּכה וכן יּומת. ּבגלּוי, יעׂשה אם ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָּכי

ּובין  ּבינֹו ׁשהּוא מהעיקר והחל ְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּבּסתר.
מי  ּכי אבֹותיו. ּובין ּבינֹו ּכן ואחר ְְֲִִֵֵֵַַָּבֹוראֹו,

אֹותם: יקלה אם ְִֵֶַַָידע
fh‰Ï˜Ó:יֹוצא ּפֹועל קלֹון, לׁשֹון . «¿∆ְֵַָ
fie‰Ú¯ Ïe·b ‚ÈqÓ.נסּתר ּדבר הּוא ּכי . «ƒ¿≈≈ְִִָָָ

מי  לפרסם יּוכל לא ּכן גם עּור ְְְִִֵֵֵֶַַַַֹּומׁשּגה
ְִֶָׁשהׁשּגהּו:

hiÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰hÓ א ּכי להם . ין «∆ƒ¿«≈»ִֵֶָ

הּגר, והזּכיר ּבּסתר. הּוא ּגם והּנה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַעֹוזר.
הּדיין  יּטה אם ּכי והאלמנה, הּיתֹום ְְִִֶַַַַַַָָָָָּגם
ויפרסמּוהּו. עליו יערערּו אחרים, ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָמׁשּפט
ּכח. להם אין והאלמנה, והּיתֹום ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָֹוהּגר
אינֹו וחֹותנת, ואחֹות אב אׁשת עם ְְְִֵֵֵֶֶֶָָוׁשֹוכב
ּדבר  הּוא ּכן על עּמּה. להתייחד ְְְִִֵֵֶַַָָָָנחׁשד

העבירֹות: ׁשאר ּכן ואין ְְְֲִֵֵֵָָָנסּתר.



מי `eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iying meil inei xeriy

(å)éäìà ýåýé çaæî-úà äðáz úBîìL íéðáàE £¨¦³§¥Æ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éäìà ýåýéì úìBò åéìò úéìòäå:E §©«£¦³¨¨¨Æ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

(æ)ýåýé éðôì zçîNå íM zìëàå íéîìL zçáæå§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨¨®§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

(ç)äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä-ìò záúëå§¨©§¨´©¨«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬
ñ :áèéä øàa úàfä©−Ÿ©¥¬¥¥«

i"yx£·ËÈ‰ ¯‡a∑(שם) לׁשֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבׁשבעים אבןאבןאבןאבן «≈≈≈ְְִִָ

(è)ìàøNé-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨¦§¨¥−
úkñä øîàì|úééäð äfä íBiä ìàøNé òîLe ¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ¦«§¥´¨

éäìà ýåýéì íòì:E §½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«
i"yx£˙kÒ‰∑ּכתרּגּומֹו.˙ÈÈ‰ ‰f‰ ÌBi‰∑ּבעיני יהיּו יֹום ּבברית ּבכל עּמֹו ּבאת הּיֹום .ּכאּלּו «¿≈ְְַ««∆ƒ¿≈»ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(282 'nr hk zegiy ihewl)

לעםלעםלעםלעם נהייתנהייתנהייתנהיית ההההּזּזּזּזהההה ט)ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם הּזקן,(כז, ואדמו"ר הּבעל־ׁשם־טֹוב הּגדֹולים, הּמאֹורֹות ׁשני ׁשל ההּלדת יֹום הּוא אלּול ח"י ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
זה. ּבפסּוק רמּוזים טטטטֹוֹוֹוֹובבבבּוׁשניהם ׁשׁשׁשׁשםםםם הּׁשם"ההההּבּבּבּבעלעלעלעל ּברּו" לֹומר להם ולגרם יׂשראל ּבני ׁשל ּובּמֹוׁשבֹות ּבעיירֹות לחזר נהג ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

לעם". "נהיית ׁשל הּתכן  ׁשּזהּו הּיהדּות, נקּדת את ּבהם ועֹורר ׁשּגּלה הינּו ּבזה, ההההּזּזּזּזקןקןקןקןוכּיֹוצא מבאר אדמואדמואדמואדמו""""רררר אאמו"ר  - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
יצחק) לוי ּדגדלּות(ּבלּקּוטי מֹוחין הג' ׁשהם ,(78) הוי' ּפעמים ׁשלׁש ּבגימטרּיא הז"ה ----ׁשהיו"ם הּזקן חבחבחבחב""""דדדד אדמו"ר והרי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

חב"ד. חסידּות ּתֹורת מייּסד עזרא עזרא עזרא עזרא הּוא אבןאבןאבןאבן ְֲִֵַַ

(é)éäìà ýåýé ìB÷a zòîLååúåöî-úà úéNòå E §¨´©§½̈§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ
ñ :íBiä Eeöî éëðà øLà åéwç-úàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

ß lel` f"h iying mei ß

(àé):øîàì àeää íBia íòä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ

(áé)íéføb øä-ìò íòä-úà Cøáì eãîòé älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½
øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøáòa§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈

:ïîéðáe óñBéå§¥¬¦§¨¦«
i"yx£ÌÚ‰Œ˙‡ C¯·Ï∑:סֹוטה ּבמּסכת לו)ּכדאיתא לראׁש(דף וׁשּׁשה ּגרּזים, הר לראׁש עלּו ׁשבטים 'ׁשּׁשה ¿»≈∆»»ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּבברכה: ּופתחּו ּגרּזים הר ּכלּפי ּפניהם לוּים הפכּו ּבאמצע. למּטה, והארֹון והלוּים והּכהנים עיבל, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהר

‡C‰Ïו  ÈÈc ‡Áa„Ó ˙È È·z ÔÈÓÏL ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿¿»«¿»¡»»
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÂÏÚ È‰BÏÚ ˜q˙Â¿«≈¬ƒ¬»»√»¿»¡»»

È„Á˙Âז  Ônz ÏeÎÈ˙Â ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÒBk˙Â¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»¿∆¡≈
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

‡È¯B˙‡ח  ÈÓb˙t Ïk ˙È ‡i·‡ ÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿««¿«»»»ƒ¿»≈«¿»
:˙e‡È L¯t ‡„‰»»»«»

Ï‡¯NÈט  ÏÎÏ È‡ÂÏ ‡i‰ÎÂ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿»¬«»≈»≈¿»ƒ¿»≈
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ï‡¯NÈ ÚÓLe ˙Èˆ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¬≈¿«ƒ¿»≈»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡nÚÏ ‡˙ÈÂ‰¬≈»¿«»√»¿»¡»»

È˙י  „aÚ˙Â C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿«¿≈»
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ È‰B„Bwtƒƒ¿»¿»ƒƒ¬»¿«¿»»

:ÔÈ„≈

‰‰e‡יא  ‡ÓBÈa ‡nÚ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

eË¯‡יב  ÏÚ ‡nÚ ˙È ‡Î¯·Ï ÔeÓe˜È ÔÈl‡ƒ≈¿¿»»»»«»«»
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa ÌÈÊ¯‚„ƒ¿ƒƒ¿≈¬»¿»«¿¿»ƒ¿¿≈ƒ

:ÔÓÈ·e ÛÒBÈÂ ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂƒ»¿ƒ»»¿≈ƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

g·ËÈ‰ ¯‡a:הּכתיבה . «≈≈≈ְִַָ
hÌiÂl‰ ÌÈ‰k‰Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ ּכאׁשר . «¿«≈…∆¿«…¬ƒ«¿ƒƒֲֶַ

מׁשה: והעיקר, יׂשראל. וזקני .‰kÒ˙ּכתּוב, ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹ«¿≈
לֹו: ריע אין ּכי מקֹומֹו. לפי ‰ÌBiּפירּוׁשֹו, ְְִִֵֵֵַ«

ÌÚÏ ˙ÈÈ‰ ‰f‰:ּברית עּמ ׁשּיכרֹות . «∆ƒ¿≈»¿»ְְְִִִֶ
izÚÓLÂ.ּבקֹולֹו הּיֹום .˙‡ ˙ÈNÚÂ ¿»«¿»ְַ¿»ƒ»∆

ÂÈ˙BˆÓוטעם לעתיד: .ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰. ƒ¿»ְִֶַַָ«…¬ƒ«¿ƒƒ
הּברכה, על האיׁש. ארּור האֹומרים, הם ְְִִִֵַַָָָָָּכי

הּׁשפחֹות. ּבני הּקללה, ועל הּגבירֹות. ְְְְְְִֵֵַַַַָָָּבני
ונלקחּו רּבים. לאה ּובני ׁשנים, יחסרּו ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָואם

והּקטן: ְַַָָָהּגדֹול

`eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iying meil inei xeriy
עיבל  הר ּכלּפי ּפניהם והפכּו חזרּו אמן. עֹונין ואּלּו ואּלּו וגֹו'", ּומּסכה ּפסל יעׂשה לא אׁשר האיׁש ּברּו"ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

יקים  לא אׁשר "ארּור עד ּכּלם וכן וגֹו'"', פסל יעׂשה אׁשר האיׁש "ארּור ואֹומרים: ּבקללה, ."ּופתחּו ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

(âé)ãb ïáeàø ìáéò øäa äììwä-ìò eãîòé älàå§¥²¤©«©§¬©©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´
:éìzôðå ïc ïìeáæe øLàå§¨¥½§ª−¨¬§©§¨¦«

(ãé)ìB÷ ìàøNé Léà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðòå§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬¦§¨¥−¬
ñ :íø עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«

(åè)úáòBz äëqîe ìñô äNòé øLà Léàä øeøà̈´¨¦¿£¤´©«£¤Á¤̧¤©¥¹̈«£©´
íòä-ìë eðòå øúqa íNå Løç éãé äNòî ýåýé§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈§¨´©¨®¤§¨¯¨¨¨²

ñ :ïîà eøîàå§¨«§−¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(184 'nr hi mgpn zxez - f"iyz mixet zgiy)

ּבּבּבּבּסּסּסּסתרתרתרתר ווווׂשׂשׂשׂשםםםם חרחרחרחרׁשׁשׁשׁש ידיידיידיידי מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה .... .... ּוּוּוּוממממּסּסּסּסכהכהכהכה פסלפסלפסלפסל יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה טו)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ׁשּכאׁשר (כז, הּזהר, ּבׁשם ּפעם, אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
"ּבּסתר" ׁשּבּתֹורה הּנסּתר ּבחלק ּומּסכה" "ּפסל מכניס הּוא – מּדיליּה איׁשית, מּסברא הּתֹורה ּבפנימּיּות חּדּוׁש מחּדׁש ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאדם

א) אות שם אורות ניצוצי ב. קכז, זח"ג .(ראה

(æè)íòä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

i"yx£ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó∑ לׁשֹון כה)מזלזל, עזרא עזרא עזרא עזרא ."אחי"ונקלה(לעיל אבןאבןאבןאבן «¿∆»ƒְְְְְִִֵַָָ

(æé)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå eäòø ìeáb âéqî øeøà̈¾©¦−§´¥¥®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£Ïe·b ‚ÈqÓ∑:לׁשֹון הּקרקע, את וגֹונב לאחֹוריו נט)מחזירֹו אחֹור (ישעיה עזרא עזרא עזרא עזרא .""והּוסג אבןאבןאבןאבן «ƒ¿ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָ

(çé)íòä-ìk øîàå Cøca øeò äbLî øeøà̈¾©§¤¬¦¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

i"yx£¯eÚ ‰bLÓ∑,ּבּדבר רעה הּסּומא עצה .ּומׂשיאֹו «¿∆ƒ≈ִֵַַַָָָָָָ

(èé)øîàå äðîìàå íBúé-øb ètLî ähî øeøà̈À©¤²¦§©¬¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬
:ïîà íòä-ìk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨−̈¨¥«

„Ï·ÈÚיג  ‡¯eËa ‡iËÂÏ ÏÚ ÔeÓe˜È ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿»«»¿»¿≈»
:ÈÏzÙÂ Ôc ÔÏe·Êe ¯L‡Â „b Ô·e‡¿̄≈»¿»≈¿À»¿«¿»ƒ

Ï‡¯NÈיד  L‡ ÏÎÏ Ôe¯ÓÈÈÂ È‡ÂÏ Ôe·È˙ÈÂƒƒ≈»≈¿≈¿¿»¡«ƒ¿»≈
:‡Ó¯ ‡Ï»̃»»»

Á¯Ó˜‡טו  ‡ÎzÓe ÌÏˆ „aÚÈ Èc ‡¯·b ËÈÏƒ«¿»ƒ«¿≈∆∆«¿»¿»»»
Ôe·È˙ÈÂ ‡¯˙Ò· ÈeLÓe ÔÓ‡ È„È „·Ú ÈÈ Ì„√̃»¿»…«¿≈√»¿«ƒ¿ƒ¿»ƒƒ

:ÔÓ‡ Ôe¯ÓÈÈÂ ‡nÚ Ïk»«»¿≈¿»≈

nÚ‡טז  Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡Â È‰e·‡ ÈÏ˜Èc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkיז  ¯ÓÈÈÂ d¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

nÚ‡יח  Ïk ¯ÓÈÈÂ ‡Á¯‡a ‡¯ÈeÚ ÈÚËÈc ËÈÏƒ¿«¿≈¬ƒ»¿»¿»¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

ÓÈÈÂ¯יט  ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈ ¯ic ÔÈc ÈÏˆÈc ËÈÏƒ¿«¿≈ƒ««ƒ«»¿«¿¿»¿≈«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk»«»»≈

dxezd lr `xfr oa`

cieÚÂ ז''ל וחכמינּו ואמרּת. וענית ּכמֹו . ¿»ְְְְֲִֵַַַָָָָָ
לא  אׁשר האיׁש ּברּו לבר טעם ּכי ְְֲִִֵֶַַָָָָֹאמרּו,
ּדר ועל הּכל. וכן ּומּסכה, פסל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹיעׂשה
ּבעיר. אּתה ּברּו היא הּברכה ְְִִַַַָָָָָָהּפׁשט,
יהֹוׁשע. ּבספר והעד, זה. הפ ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֻוהּקללה,
ּבעבּור  עברֹות, י''א אּלה להזּכיר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַוטעם
ּבּסתר. וׂשם והעד, ּבּסתר. לעׂשֹותם ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּוכל
רעהּו מּכה וכן יּומת. ּבגלּוי, יעׂשה אם ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָּכי

ּובין  ּבינֹו ׁשהּוא מהעיקר והחל ְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּבּסתר.
מי  ּכי אבֹותיו. ּובין ּבינֹו ּכן ואחר ְְֲִִֵֵֵַַָּבֹוראֹו,

אֹותם: יקלה אם ְִֵֶַַָידע
fh‰Ï˜Ó:יֹוצא ּפֹועל קלֹון, לׁשֹון . «¿∆ְֵַָ
fie‰Ú¯ Ïe·b ‚ÈqÓ.נסּתר ּדבר הּוא ּכי . «ƒ¿≈≈ְִִָָָ

מי  לפרסם יּוכל לא ּכן גם עּור ְְְִִֵֵֵֶַַַַֹּומׁשּגה
ְִֶָׁשהׁשּגהּו:

hiÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰hÓ א ּכי להם . ין «∆ƒ¿«≈»ִֵֶָ

הּגר, והזּכיר ּבּסתר. הּוא ּגם והּנה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַעֹוזר.
הּדיין  יּטה אם ּכי והאלמנה, הּיתֹום ְְִִֶַַַַַַָָָָָּגם
ויפרסמּוהּו. עליו יערערּו אחרים, ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָמׁשּפט
ּכח. להם אין והאלמנה, והּיתֹום ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָֹוהּגר
אינֹו וחֹותנת, ואחֹות אב אׁשת עם ְְְִֵֵֵֶֶֶָָוׁשֹוכב
ּדבר  הּוא ּכן על עּמּה. להתייחד ְְְִִֵֵֶַַָָָָנחׁשד

העבירֹות: ׁשאר ּכן ואין ְְְֲִֵֵֵָָָנסּתר.
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(ë)ðk älâ ék åéáà úLà-íò áëL øeøàåéáà ó ¨ÀŸ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®
ñ :ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(àë)íòä-ìk øîàå äîäa-ìk-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¥«

(áë)Búçà-íò áëL øeøàBnà-úá Bà åéáà-úa ¨ÀŸ¥Æ¦£Ÿ½©¨¦−´©¦®
:ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(âë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Bzðúç-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(ãë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå øúqa eäòø äkî øeøà̈¾©¥¬¥¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£¯˙qa e‰Ú¯ ‰kÓ∑ הרע לׁשֹון יׁשעל ארּורים י"א הּדרׁשן: מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ראיתי אֹומר. הּוא «≈≈≈«»∆ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשמעֹו ּוכנגד ׁשבטים, י"א ּכנגד ׁשאר ּכאן ּכׁשּבר מֹותֹו לפני לברכֹו ּבלּבֹו היה ׁשּלא לפי ארּור, ּכתב לא ן ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

לקּללֹו רצה לא לכ .הּׁשבטים, ְְְְִַַָָָָֹ

(äë)øîàå é÷ð íc Lôð úBkäì ãçL ç÷ì øeøà̈ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬¤−¤©´¨¦®§¨©¬
ñ :ïîà íòä-ìk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨−̈¨¥«

(åë)úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà øeøà̈À£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ
ô :ïîà íòä-ìk øîàå íúBà úBNòì©«£´¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£ÌÈ˜ÈŒ‡Ï ¯L‡∑ ּובׁשבּועה ּבאלה עליהם וקּבלּוה ּכּלּה, הּתֹורה ּכל את ּכלל עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכאן אבןאבןאבןאבן ¬∆…»ƒְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ

çë(à)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà äéäåE §¨À̈¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ìEeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

ðúðe íBiäéäìà ýåýé EééBb-ìk ìò ïBéìò E ©®§¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬
:õøàä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨«¤

(á)éìò eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(â):äãOa äzà Ceøáe øéòa äzà Ceøa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¬©−̈¨¦®¨¬©−̈©¨¤«

Èlbכ  È¯‡ È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¬≈«ƒ
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ¿≈«»«»»≈

Ïkכא  ¯ÓÈÈÂ ‡¯ÈÚa Ïk ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

·˙כב  B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬»≈«¬ƒ«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡ƒ≈¿≈«»«»»≈

nÚ‡כג  Ïk ¯ÓÈÈÂ d˙BÓÁ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkכד  ¯ÓÈÈÂ ‡¯˙Òa d¯·ÁÏ ÈÁÓÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

Ìcכה  LÙ ÏË˜ÓÏ ‡„ÁL Ïa˜Ó Èc ËÈÏƒƒ¿«≈…¬»¿ƒ¿«¿««
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÈkÊ««¿≈«»«»»≈

‰„‡כו  ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ˙È Ìi˜È ‡Ï Èc ËÈÏƒƒ»¿««»ƒ¿»≈«¿»»»
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿¿≈«»«»»≈

‡C‰Ïא  ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒƒ¬»
ÏÚ ÈlÚ C‰Ï‡ ÈÈ CpzÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈¿ƒ¿ƒ»¿»¡»»ƒ««

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk»«¿≈«¿»

Cp˜a„ÈÂב  ÔÈl‡‰ ‡˙k¯a Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»ƒ¿¿»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»

Ï˜Áa‡:ג  z‡ CÈ¯·e ‡z¯˜a z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

`k‰Ó‰a Ïk ÌÚ אין ּכי נקבה. אֹו זכר . ƒ»¿≈»ְִֵֵָָָ
על  הּזכּור. ּכמֹו ּותערער, ׁשּתצעק ּפה ְְְְִֵֶֶַַַַָָלּה

הזּכירֹו: לא ְִִֵֹּכן
dk„ÁBL Á˜BÏ ׁשהּוא רּבים, ּדעת לפי . ≈««ְִִֶַַַ

ׁשקר: עד ׁשהּוא ּדעּתי, ּולפי ְְִִֵֶֶֶַַַָהּדיין.
ekÌÈ˜È ‡Ï ¯L‡ ּכל על אֹומר, יׁש . ¬∆…»ƒֵֵַָ

הּנזּכרים. אּלה על אֹומר, ויׁש ְְִִֵֵֵֶַַַָָהּתֹורה.
לעׂשֹות  ׁשּכתּוב, ּבעבּור ּכלּום. אמרּו ְְְֲֲֶַַָָֹולא
מצֹות  על קּלל ּכי ּבעיני, והּנכֹון ְְְִִִֵֵַַַָָאֹותם.
יׁשמֹור  ׁשּלא מי וקּלל הּנזּכרים. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹֹלאֿתעׂשה
לעׂשֹות  אמר, ּכן על מצֹותֿעׂשה. ּבּסתר ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָּגם

ָאֹותם:

`ı¯‡‰ ÈÈBb Ïk ÏÚ ÔBÈÏÚ הּברכה זאת . ∆¿«»≈»»∆ְַָָֹ
ּכמֹוכם: ּבעֹולם אּומה ּתהיה ׁשּלא ְְְִֶֶֶָָָָֹּכלל,

aוטעםe‡·e:מעצמם ׁשּיבֹואּו .Ee‚ÈO‰Â. ְַַ»ְֵֶַָָ¿ƒƒ
ּתיגע: ׁשּלא והּטעם, ּתבּקׁשם. לא, ְְְְְִֵֶַַַַַַֹֹואם

b¯ÈÚa מיני ּכל ּתֹוספֹות ׁשהיא ּברכה . »ƒְִִֵֶָָָָ
ּובנטיעה:Oa„‰סחֹורה: ּבזריעה . ְָ«»∆ְְִִִִָָ

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(ã)ðèá-éøt Ceøaéøôe Eúîãà éøôe EEzîäá ¨¯§¦«¦§§²§¦¬©§¨«§−§¦´§¤§¤®
éôìà øâLðàö úBøzLòå E:E §©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ¤«

i"yx£EÈÙÏ‡ ¯‚L∑ מּמעיה מׁשּגרת ׁשהּבהמה ,ּבקר ˆ‡E.ולדֹות ˙B¯zLÚÂ∑ורּבֹותינּו ּכתרּגּומֹו. ¿«¬»∆ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¿¿…∆ְְְֵַַ
נקר  לּמה סלעים דרׁשּו: ׁשהן הּללּו, ּכעׁשּתרֹות אֹותם ּומחזיקֹות ּבעליהן ׁשּמעׁשירֹות 'עׁשּתרֹות'? ׁשמם א ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .חזקים  אבןאבןאבןאבן ֲִָ

(ä):EzøàLîe Eàðè Ceøä¬©§£−¦§©§¤«
i"yx£E‡Ë Ce¯a∑ מסּנן ׁשאּתה לח ּדבר ,"טנא" אחר: ּדבר .ּבסּלים ּפרֹותי.Ez¯‡LÓe∑ יבׁש,ּדבר »«¿¬ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָƒ¿«¿∆ֵָָָ

זב  ואינֹו ּבּכלי עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנׁשאר  אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶַָָ

(å):Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa äzà Ceøä¬©−̈§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«
i"yx£E˙‡ˆa ‰z‡ Ce¯·e E‡·· ‰z‡ Ce¯a∑(קז ּכביאת(ב"מ חטא, ּבלא העֹולם מן יציאת ׁשּתהא »«»¿…∆»«»¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .לעֹולם  אבןאבןאבןאבן ָָ

ß lel` f"i iyiy mei ß

(æ)éáéà-úà ýåýé ïzééìò íéîwä Eíéôbð E ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−
éðôìéìà eàöé ãçà Cøãa Eíéëøã äòáLáe E §¨¤®§¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−

éðôì eñeðé:E ¨¬§¨¤«
i"yx£EÈÙÏ eÒeÈ ÌÈÎ¯„ ‰Ú·L·e∑ להיֹות לברח, הּנבהלים ּדר צד ּכן לכל עזרא עזרא עזרא עזרא .מתּפּזרין אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿»¿»ƒ»¿»∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

(ç)éîñàa äëøaä-úà Ezà ýåýé åöéìëáe E §©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈©«£¨¤¾§−Ÿ
éäìà ýåýé-øLà õøàa Eëøáe Eãé çìLîïúð E ¦§©´¨¤®¥©́§½¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬

:Cì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«

(è)Cì-òaLð øLàk LBã÷ íòì Bì ýåýé Eîé÷é§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ§©´¨½©«£¤−¦§©¨®
éäìà ýåýé úåöî-úà øîLú ékzëìäå E ¦´¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈

:åéëøãa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨¨«

(é)nò-ìk eàøåéìò àø÷ð ýåýé íL ék õøàä éE §¨Æ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®
:jnî eàøéå§¨«§−¦¤«¨

cÏÂe‡ד  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ CÈ¯a¿ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿»
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¿≈»»

C˙Âˆ‡Â:ה  ClÒ CÈ¯a¿ƒ«»¿«¿»»

C˜tÓa:ו  z‡ CÈ¯·e CÏÚÓa z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»

ÔÈ¯È·zז  CÏÚ ÔÈÓÈ˜c C··„ ÈÏÚa ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»«¬≈¿»»¿»¿ƒ¬»¿ƒƒ
‡Ú·L·e C˙ÂÏ Ôe˜tÈ „Á ‡Á¯‡a CÓ„√̃»»¿»¿»«ƒ¿¿»»¿ƒ¿»

:CÓ„wÓ Ôe˜¯ÚÈ ÔÁ¯‡»¿»≈ƒ¿ƒ√»»

ÏÎ·eח  C¯ˆB‡a ‡˙k¯a ˙È CnÚ ÈÈ „wÙÈ¿««¿»ƒ»»ƒ¿¿»¿»»¿…
C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡a CpÎ¯·ÈÂ C„È ˙eËLB‡»¿»ƒ»≈ƒ»¿«¿»«¿»¡»»

:CÏ ·‰È»≈»

˜ÌÈiט  È„ ‡Ók LÈc˜ ÌÚÏ dÏ ÈÈ CpÓÈ˜È¿ƒƒ»¿»≈¿««ƒ¿»ƒ«ƒ
C‰˙e C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„Bwt ˙È ¯h˙ È¯‡ CÏ»¬≈ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»¿«

:È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a¿»¿»¿»¿»√»ƒ

„ÈÈי  ‡ÓL È¯‡ ‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»«¿≈«¿»¬≈¿»«¿»
:CpÓ ÔeÏÁ„ÈÂ CÏÚ È¯˜˙‡ƒ¿¿≈¬»¿ƒ¿¬ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

cEËa È¯t:ּכּנּוי והּבטן, ּבבנים. .¯‚L ¿ƒƒ¿¿ְְִִֶֶַָ¿«
˙B¯zLÚÂ:ּפירׁשּתים . ¿«¿»ְִֵַ

dE‡Ë ּומאּוחר מּוקדם והּוא הּלחם. מקֹום . «¿¬ְְְְֶֶַָָ
הּקמח: ׁשם ׁשּיּוׂשם מקֹום אֹו .מׁשארֹותי ְֲִִֶֶֶַַַָָעם

eE˙‡ˆa ּבכל אֹו ולׁשלֹול. ולסחֹור לחּוג . ¿≈∆ְְְְְִִָָ

ּבכל  והּטעם, ויֹום. יֹום ּבכל ויציאה, ְְְִִִַַַָָָָָּביאה
ּכתּוב: ,וההפ ּתצליח. ּתעׂשה ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָאׁשר

fÏk ÏÚ ÔBÈÏÚ ‰È‰zL ¯Ó‡L ¯Á‡Â¿««∆»«∆ƒ¿∆∆¿«»
ÏÚ .EÈ·ÈB‡ e¯L˜È Ì‡ Èk ¯Ó‡ ,ÌÈBb‰«ƒ»«ƒƒƒ¿¿¿∆«

‰Ú·L·e :EÈÏÚ ÌÈÓw‰ ,¯Ó‡ Ôk לׁשֹון . ≈»««»ƒ»∆¿ƒ¿»ְ

הּוא  ּכי הּׁשבּוע. ימי ׁשּוב ּבעבּור ְֲִִֵַַַַָרּבים.
ּבעליֹונים: ְִֶָָּתלּוי

gEÈÓÒ‡a:הּמקֹום מּטעם .ּבאֹוצרֹותי . «¬»∆ְְִֶַַַָ
hLB„˜ ÌÚÏ:הּמצֹות לׁשמֹור והּקדּוׁשה, . ¿«»ְְְְִִַַָ

יעמידEÓÈ˜È:וטעם .¯BÓL˙:ּבּלב . ְַַ¿ƒ¿ְֲִַƒ¿ֵַ



מג `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iying meil inei xeriy

(ë)ðk älâ ék åéáà úLà-íò áëL øeøàåéáà ó ¨ÀŸ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®
ñ :ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(àë)íòä-ìk øîàå äîäa-ìk-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¥«

(áë)Búçà-íò áëL øeøàBnà-úá Bà åéáà-úa ¨ÀŸ¥Æ¦£Ÿ½©¨¦−´©¦®
:ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(âë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Bzðúç-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(ãë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå øúqa eäòø äkî øeøà̈¾©¥¬¥¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£¯˙qa e‰Ú¯ ‰kÓ∑ הרע לׁשֹון יׁשעל ארּורים י"א הּדרׁשן: מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ראיתי אֹומר. הּוא «≈≈≈«»∆ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשמעֹו ּוכנגד ׁשבטים, י"א ּכנגד ׁשאר ּכאן ּכׁשּבר מֹותֹו לפני לברכֹו ּבלּבֹו היה ׁשּלא לפי ארּור, ּכתב לא ן ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

לקּללֹו רצה לא לכ .הּׁשבטים, ְְְְִַַָָָָֹ

(äë)øîàå é÷ð íc Lôð úBkäì ãçL ç÷ì øeøà̈ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬¤−¤©´¨¦®§¨©¬
ñ :ïîà íòä-ìk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨−̈¨¥«

(åë)úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà øeøà̈À£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ
ô :ïîà íòä-ìk øîàå íúBà úBNòì©«£´¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£ÌÈ˜ÈŒ‡Ï ¯L‡∑ ּובׁשבּועה ּבאלה עליהם וקּבלּוה ּכּלּה, הּתֹורה ּכל את ּכלל עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכאן אבןאבןאבןאבן ¬∆…»ƒְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ

çë(à)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà äéäåE §¨À̈¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ìEeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

ðúðe íBiäéäìà ýåýé EééBb-ìk ìò ïBéìò E ©®§¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬
:õøàä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨«¤

(á)éìò eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(â):äãOa äzà Ceøáe øéòa äzà Ceøa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¬©−̈¨¦®¨¬©−̈©¨¤«

Èlbכ  È¯‡ È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¬≈«ƒ
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ¿≈«»«»»≈

Ïkכא  ¯ÓÈÈÂ ‡¯ÈÚa Ïk ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

·˙כב  B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬»≈«¬ƒ«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡ƒ≈¿≈«»«»»≈

nÚ‡כג  Ïk ¯ÓÈÈÂ d˙BÓÁ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkכד  ¯ÓÈÈÂ ‡¯˙Òa d¯·ÁÏ ÈÁÓÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

Ìcכה  LÙ ÏË˜ÓÏ ‡„ÁL Ïa˜Ó Èc ËÈÏƒƒ¿«≈…¬»¿ƒ¿«¿««
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÈkÊ««¿≈«»«»»≈

‰„‡כו  ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ˙È Ìi˜È ‡Ï Èc ËÈÏƒƒ»¿««»ƒ¿»≈«¿»»»
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿¿≈«»«»»≈

‡C‰Ïא  ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒƒ¬»
ÏÚ ÈlÚ C‰Ï‡ ÈÈ CpzÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈¿ƒ¿ƒ»¿»¡»»ƒ««

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk»«¿≈«¿»

Cp˜a„ÈÂב  ÔÈl‡‰ ‡˙k¯a Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»ƒ¿¿»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»

Ï˜Áa‡:ג  z‡ CÈ¯·e ‡z¯˜a z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

`k‰Ó‰a Ïk ÌÚ אין ּכי נקבה. אֹו זכר . ƒ»¿≈»ְִֵֵָָָ
על  הּזכּור. ּכמֹו ּותערער, ׁשּתצעק ּפה ְְְְִֵֶֶַַַַָָלּה

הזּכירֹו: לא ְִִֵֹּכן
dk„ÁBL Á˜BÏ ׁשהּוא רּבים, ּדעת לפי . ≈««ְִִֶַַַ

ׁשקר: עד ׁשהּוא ּדעּתי, ּולפי ְְִִֵֶֶֶַַַָהּדיין.
ekÌÈ˜È ‡Ï ¯L‡ ּכל על אֹומר, יׁש . ¬∆…»ƒֵֵַָ

הּנזּכרים. אּלה על אֹומר, ויׁש ְְִִֵֵֵֶַַַָָהּתֹורה.
לעׂשֹות  ׁשּכתּוב, ּבעבּור ּכלּום. אמרּו ְְְֲֲֶַַָָֹולא
מצֹות  על קּלל ּכי ּבעיני, והּנכֹון ְְְִִִֵֵַַַָָאֹותם.
יׁשמֹור  ׁשּלא מי וקּלל הּנזּכרים. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹֹלאֿתעׂשה
לעׂשֹות  אמר, ּכן על מצֹותֿעׂשה. ּבּסתר ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָּגם

ָאֹותם:

`ı¯‡‰ ÈÈBb Ïk ÏÚ ÔBÈÏÚ הּברכה זאת . ∆¿«»≈»»∆ְַָָֹ
ּכמֹוכם: ּבעֹולם אּומה ּתהיה ׁשּלא ְְְִֶֶֶָָָָֹּכלל,

aוטעםe‡·e:מעצמם ׁשּיבֹואּו .Ee‚ÈO‰Â. ְַַ»ְֵֶַָָ¿ƒƒ
ּתיגע: ׁשּלא והּטעם, ּתבּקׁשם. לא, ְְְְְִֵֶַַַַַַֹֹואם

b¯ÈÚa מיני ּכל ּתֹוספֹות ׁשהיא ּברכה . »ƒְִִֵֶָָָָ
ּובנטיעה:Oa„‰סחֹורה: ּבזריעה . ְָ«»∆ְְִִִִָָ

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(ã)ðèá-éøt Ceøaéøôe Eúîãà éøôe EEzîäá ¨¯§¦«¦§§²§¦¬©§¨«§−§¦´§¤§¤®
éôìà øâLðàö úBøzLòå E:E §©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ¤«

i"yx£EÈÙÏ‡ ¯‚L∑ מּמעיה מׁשּגרת ׁשהּבהמה ,ּבקר ˆ‡E.ולדֹות ˙B¯zLÚÂ∑ורּבֹותינּו ּכתרּגּומֹו. ¿«¬»∆ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¿¿…∆ְְְֵַַ
נקר  לּמה סלעים דרׁשּו: ׁשהן הּללּו, ּכעׁשּתרֹות אֹותם ּומחזיקֹות ּבעליהן ׁשּמעׁשירֹות 'עׁשּתרֹות'? ׁשמם א ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .חזקים  אבןאבןאבןאבן ֲִָ

(ä):EzøàLîe Eàðè Ceøä¬©§£−¦§©§¤«
i"yx£E‡Ë Ce¯a∑ מסּנן ׁשאּתה לח ּדבר ,"טנא" אחר: ּדבר .ּבסּלים ּפרֹותי.Ez¯‡LÓe∑ יבׁש,ּדבר »«¿¬ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָƒ¿«¿∆ֵָָָ

זב  ואינֹו ּבּכלי עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנׁשאר  אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶַָָ

(å):Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa äzà Ceøä¬©−̈§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«
i"yx£E˙‡ˆa ‰z‡ Ce¯·e E‡·· ‰z‡ Ce¯a∑(קז ּכביאת(ב"מ חטא, ּבלא העֹולם מן יציאת ׁשּתהא »«»¿…∆»«»¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .לעֹולם  אבןאבןאבןאבן ָָ

ß lel` f"i iyiy mei ß

(æ)éáéà-úà ýåýé ïzééìò íéîwä Eíéôbð E ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−
éðôìéìà eàöé ãçà Cøãa Eíéëøã äòáLáe E §¨¤®§¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−

éðôì eñeðé:E ¨¬§¨¤«
i"yx£EÈÙÏ eÒeÈ ÌÈÎ¯„ ‰Ú·L·e∑ להיֹות לברח, הּנבהלים ּדר צד ּכן לכל עזרא עזרא עזרא עזרא .מתּפּזרין אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿»¿»ƒ»¿»∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

(ç)éîñàa äëøaä-úà Ezà ýåýé åöéìëáe E §©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈©«£¨¤¾§−Ÿ
éäìà ýåýé-øLà õøàa Eëøáe Eãé çìLîïúð E ¦§©´¨¤®¥©́§½¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬

:Cì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«

(è)Cì-òaLð øLàk LBã÷ íòì Bì ýåýé Eîé÷é§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ§©´¨½©«£¤−¦§©¨®
éäìà ýåýé úåöî-úà øîLú ékzëìäå E ¦´¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈

:åéëøãa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨¨«

(é)nò-ìk eàøåéìò àø÷ð ýåýé íL ék õøàä éE §¨Æ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®
:jnî eàøéå§¨«§−¦¤«¨

cÏÂe‡ד  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ CÈ¯a¿ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿»
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¿≈»»

C˙Âˆ‡Â:ה  ClÒ CÈ¯a¿ƒ«»¿«¿»»

C˜tÓa:ו  z‡ CÈ¯·e CÏÚÓa z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»

ÔÈ¯È·zז  CÏÚ ÔÈÓÈ˜c C··„ ÈÏÚa ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»«¬≈¿»»¿»¿ƒ¬»¿ƒƒ
‡Ú·L·e C˙ÂÏ Ôe˜tÈ „Á ‡Á¯‡a CÓ„√̃»»¿»¿»«ƒ¿¿»»¿ƒ¿»

:CÓ„wÓ Ôe˜¯ÚÈ ÔÁ¯‡»¿»≈ƒ¿ƒ√»»

ÏÎ·eח  C¯ˆB‡a ‡˙k¯a ˙È CnÚ ÈÈ „wÙÈ¿««¿»ƒ»»ƒ¿¿»¿»»¿…
C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡a CpÎ¯·ÈÂ C„È ˙eËLB‡»¿»ƒ»≈ƒ»¿«¿»«¿»¡»»

:CÏ ·‰È»≈»

˜ÌÈiט  È„ ‡Ók LÈc˜ ÌÚÏ dÏ ÈÈ CpÓÈ˜È¿ƒƒ»¿»≈¿««ƒ¿»ƒ«ƒ
C‰˙e C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„Bwt ˙È ¯h˙ È¯‡ CÏ»¬≈ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»¿«

:È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a¿»¿»¿»¿»√»ƒ

„ÈÈי  ‡ÓL È¯‡ ‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»«¿≈«¿»¬≈¿»«¿»
:CpÓ ÔeÏÁ„ÈÂ CÏÚ È¯˜˙‡ƒ¿¿≈¬»¿ƒ¿¬ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

cEËa È¯t:ּכּנּוי והּבטן, ּבבנים. .¯‚L ¿ƒƒ¿¿ְְִִֶֶַָ¿«
˙B¯zLÚÂ:ּפירׁשּתים . ¿«¿»ְִֵַ

dE‡Ë ּומאּוחר מּוקדם והּוא הּלחם. מקֹום . «¿¬ְְְְֶֶַָָ
הּקמח: ׁשם ׁשּיּוׂשם מקֹום אֹו .מׁשארֹותי ְֲִִֶֶֶַַַָָעם

eE˙‡ˆa ּבכל אֹו ולׁשלֹול. ולסחֹור לחּוג . ¿≈∆ְְְְְִִָָ

ּבכל  והּטעם, ויֹום. יֹום ּבכל ויציאה, ְְְִִִַַַָָָָָּביאה
ּכתּוב: ,וההפ ּתצליח. ּתעׂשה ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָאׁשר

fÏk ÏÚ ÔBÈÏÚ ‰È‰zL ¯Ó‡L ¯Á‡Â¿««∆»«∆ƒ¿∆∆¿«»
ÏÚ .EÈ·ÈB‡ e¯L˜È Ì‡ Èk ¯Ó‡ ,ÌÈBb‰«ƒ»«ƒƒƒ¿¿¿∆«

‰Ú·L·e :EÈÏÚ ÌÈÓw‰ ,¯Ó‡ Ôk לׁשֹון . ≈»««»ƒ»∆¿ƒ¿»ְ

הּוא  ּכי הּׁשבּוע. ימי ׁשּוב ּבעבּור ְֲִִֵַַַַָרּבים.
ּבעליֹונים: ְִֶָָּתלּוי

gEÈÓÒ‡a:הּמקֹום מּטעם .ּבאֹוצרֹותי . «¬»∆ְְִֶַַַָ
hLB„˜ ÌÚÏ:הּמצֹות לׁשמֹור והּקדּוׁשה, . ¿«»ְְְְִִַַָ

יעמידEÓÈ˜È:וטעם .¯BÓL˙:ּבּלב . ְַַ¿ƒ¿ְֲִַƒ¿ֵַ



eaz`מד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(592 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

עליעליעליעלי נקראנקראנקראנקרא הההה'''' ׁשׁשׁשׁשםםםם ּכּכּכּכיייי הארץהארץהארץהארץ עעעעּמּמּמּמיייי ּכּכּכּכלללל י)וראוראוראוראּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁש(כח, ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּליןיןיןין א)אאאאּלּלּלּלּוּוּוּו ו, ׁשל (ברכות חּבּור יׁש ראׁש ׁשל ּבתפּלין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְִִִִֵֶֶֹֹֹ
ּדּלים ּגמל הינּו דל"ת ׁשגימ"ל ידּוע והּנה ראׁשים. ד' ׁשל ושי"ן ראׁשים ג' ׁשל שי"ן - וד' א)ג' קד, ּבחסידּות,(שבת ּומבאר , ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

וד' ג' חּבּור ּכאן: ואף אלקּות. יאיר ּבֹו ׁשּגם עׂשּיה, הרביעי, לעֹולם מׁשּפיעים יצירה, ּבריאה אצילּות העֹולמֹות, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּׁשלׁשת
על הׁשּפעה ּבעֹולם, להׁשּפעה ּגֹורם ראׁש ׁשל ּבתפּלין ּדּלים) הארץ הארץ הארץ הארץ (ּגמל עעעעּמּמּמּמיייי .ּכּכּכּכלללל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

העֹולם. לכל יֹוצאת אֹורה ׁשּמּמּנה הּמנֹורה, קני לז' רֹומז זה ׁשחּבּור לֹומר, יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּגם

(àé)ðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåéøôáe E §¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²¦§¦¬
òaLð øLà äîãàä ìò Eúîãà éøôáe Ezîäá§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯

éúáàì ýåýé:Cì úúì E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«

(áé)ýåýé çzôé|íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì ¦§©´§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦
äNòî-ìk úà Cøáìe Bzòa Eöøà-øèî úúì̈¥³§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäå Eãé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¤®§¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«

(âé)ðúðe÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé E §¨«§Æ§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´
úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú àìå äìòîì| §©½§¨§¬Ÿ¦«§¤−§¨®¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ

éäìà ýåýéöî éëðà øLà Eì íBiä EeøîL §Ÿ̈´¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ
úBNòìå: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©«£«

(ãé)äeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬
íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬

ô :íãáòì íéøçà£¥¦−§¨§¨«

(åè)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú àì-íà äéäåE §¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ìøLà åéúwçå åéúåöî-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²

éìò eàáe íBiä Eeöî éëðàälàä úBììwä-ìk E ¨«Ÿ¦¬§©§−©®¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤
:EeâéOäå§¦¦«

(æè):äãOa äzà øeøàå øéòa äzà øeøà̈¬©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

(æé):EzøàLîe Eàðè øeøà̈¬©§£−¦§©§¤«

(çé)ðèá-éøt øeøàéôìà øâL Eúîãà éøôe EE ¨¬§¦«¦§§−§¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−
ðàö úøzLòå:E §©§§¬ŸŸ¤«

cÏÂ·e‡יא  CÚÓ„ ‡cÏÂa ‡·ËÏ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿»¿«¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»¿ƒ«»

iÓL‡יב  ˙È ‡·Ë d¯ˆB‡ ˙È CÏ ÈÈ ÁzÙÈƒ¿«¿»»»»≈»»»¿«»
Ïk ˙È ‡Î¯·Ïe dcÚa CÚ¯‡ ¯ËÓ ÔzÓÏ¿ƒ«¿««¿»¿ƒ»≈¿»»»»»
‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â C„È È„·BÚ»≈¿»¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»

:ÛeÊ¿̇

Ì¯aיג  È‰˙e LlÁÏ ‡ÏÂ ÛÈw˙Ï ÈÈ CpzÈÂ¿ƒ¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¿«»¿≈¿«
Ïa˜˙ È¯‡ ‡zÁ˙Ï È‰˙ ‡ÏÂ ‡lÚÏ¿≈»¿»¿≈¿«¿»¬≈¿«≈
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„BwÙÏ¿ƒ«»«¿»¡»»ƒ¬»¿«¿»»

:„aÚÓÏe ¯hÓÏ ÔÈ„≈¿ƒ«¿∆¿»

wÙÓ„יד  ‡‡ Èc ‡iÓb˙t ÏkÓ ÔeËÒ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ¬»¿«≈
¯˙a C‰ÓÏ ‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈«ƒ»¿»»ƒ¿«»«

:ÔepÁÏÙÓÏ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

‡C‰Ïטו  ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿««¿≈¿»«¿»¡»»
Èc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ¿»ƒƒ
Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»»≈¿≈¬»»

:Cp˜a„ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»

Ï˜Áa‡:טז  z‡ ËÈÏÂ ‡z¯˜a z‡ ËÈÏƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

C˙Âˆ‡Â:יז  ClÒ ËÈÏƒ«»¿«¿»»

È¯˜aיח  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ ËÈÏƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿≈
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙»¿∆¿≈»»

dxezd lr `xfr oa`

`iוטעםE¯È˙B‰Â ּבארץ רעה ּתהיה אם . ְַַ¿ƒ¿ְִִֶֶָָָָ
לטֹובה: ּתּׁשאר אּתה מארה, ְְְִֵֵַָָָָָָורעב

aiB¯ˆB‡ אֹוצרֹות וכן לצאת. ּבכחֹו ׁשהּוא . »ְְְֵֵֶָֹ
הּגׁשם. ּדבר אמר ,הֹותיר אחר ּכן, על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשלג.

הרעב: סּבת העֹוצר, ¯ÌÈaּכי ÌÈBb ˙ÈÂÏ‰Â. ִִֵַָָָָ¿ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ
אּתה. ׁשּתלוה זמן יבא ולא ירעבּו, ְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹּכי

לראׁש: לעֹולם ׁשּתהיה ְְְְְִֶֶַָָֹוהּכלל,
biÚÓL˙ Èk והּכלל ולעׂשֹות לׁשמֹור ּבּלב, . ƒƒ¿«ְְְְֲִֵַַַָ

עבֹודת  לעבֹוד הּׁשם, מאחרי ּתסּור ֲֲֲֵֵֵֶַַַַָֹׁשּלא
לכּפֹור  העבירֹות, ּכל עיקר הּוא ּכי ְֲִִִִֵַָָָּכֹוכבים.
לׁשמֹור  הּׁשם יחּוד זה, והפ ְְִִִֵֵֶֶַָָּבעיקר.

הּמעׂשה: הּׁשמירה, עיקר ּכי ְְֲֲִִִֶַַַַַָולעׂשֹות.

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(èé):Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«

(ë)ýåýé çlLé|äîeänä-úà äøànä-úà Ea §©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ
ãò äNòz øLà Eãé çìLî-ìëa úøòânä-úàå§¤©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®©´

éììòî òø éðtî øäî Eãáà-ãòå EãîMäøLà E ¦¨«¤§³§©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−£¤¬
:éðzáæò£©§¨«¦

i"yx£‰¯‡n‰∑:ּכמֹו יג)חּסרֹון, ממארת"(ויקרא ּבהלֹות ∑‰Óe‰n‰."צרעת קֹול עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּגּוׁש אבןאבןאבןאבן «¿≈»ְְִֶֶַַַָָ«¿»ִֶָ

(àë)ìòî Eúà Búlk ãò øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©¨®¤©µ©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ
:dzLøì änL-àá äzà-øLà äîãàä̈«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«

(áë)øçøçáe ú÷lcáe úçcwáe úôçMa ýåýé äëké©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©©©¤À¤©«©§ªÆ
:Eãáà ãò Eeôãøe ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe©¤½¤©¦¨−©¥«̈®§¨−©¬¨§¤«

i"yx£˙ÙÁMa∑ ונפּוח נׁשחף לב)לׁשֹון:∑Ácw·e˙.ׁשּבׂשרֹו ׁשל (דברים אׁש והּוא ּבאּפי", קדחה אׁש "ּכי ««∆∆ְְְִֶַַָָ««««ְְְְִִֵֵֶַָָ
ּבלע"ז מלוו"י היטץ)חֹולי, מאד ,(פיבער חּמה הם ∑lc·e˜˙.ׁשהיא חלאים ּומיני מּקּדחת, יֹותר .חּמה ְְִִֶַַַָֹ««∆∆ֳִִִֵֵֵַַַַָָ

¯Á¯Á·e∑:לׁשֹון ּובלע"ז למים, ּתמיד וצמא הּגּוף, ּתֹו הּמחּממֹו ל)חלי חרב",(איוב מּני חרה (ירמיה "ועצמי ««¿Àְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
מאׁש"ו) מּפּוח עליÁ·e∑¯·."נחר ÔB˜¯È·e.ּגיסֹות יביא ÔBÙcL·e∑ ׁשּבּׂשדֹות ּתבּואה ∑ÔBÙcL.מּכת ִֵֵַַָ«∆∆ְִֶָָָ«ƒ»«≈»ְֶַַַָָƒ»

ּבלע"ז אשילד"ה קדים, קמ"א ∑ÔB˜¯È.(זאנענפערבראנט)רּוח לירקֹון, ונהפכין מכסיפין הּתבּואה ּופני יבׁש, ְִַַַָ≈»ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
‡·„E.(געלב)ּבלע"ז „Ú∑מאלי ׁשּתכלה ,אֹות אבֹוד עד ּכלֹומר דתיבד', 'עד עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתרּגּום: אבןאבןאבןאבן ְַַ«»¿∆ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַ

(âë)éîL eéäåõøàäå úLçð ELàø-ìò øLà E §¨¬¨¤²£¤¬©«Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤
ézçz-øLà:ìæøa E £¤©§¤−©§¤«

i"yx£˙LÁ EL‡¯ŒÏÚ ¯L‡ EÈÓL eÈ‰Â∑,אמרן עצמֹו מּפי מׁשה הּללּו, ֿ קללֹות הּקדֹוׁש מּפי סיני וׁשּבהר ¿»»∆¬∆«…¿¿…∆ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
אמר  נאמר:ּברּוֿהּוא וכן ּכמׁשמען. כו)ן לי,(ויקרא תׁשמעּו לא אֹומר:"ואם הּוא וכאן קרי", עּמי ּתלכּו ואם ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

זֹו ּבקללה ּכן וגם יחיד. ּבלׁשֹון לאמרן ּבקללֹותיו מׁשה הקל ה'", יּככה ...ּב ה' ידּבק ,אלהי ה' ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ"לקֹול 
אֹומר: הּוא ׁשּבראׁשֹונֹות ּכדר(שם)הקל, מּזיעין הּׁשמים יהיּו ׁשּלא ּכּנחּוׁשה", וארצכם ּכּברזל ׁשמיכם "את ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

מרקבת  והיא מּזיעה, ׁשהּנחׁשת ּכדר מּזיעה ּתהא והארץ ּבעֹולם, חרב יהא ּכ ּומּתֹו מּזיע, הּברזל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשאין
מטר, יריקּו ׁשּלא אףֿעלּֿפי מּזיעין, ׁשמים ׁשּיהיּו ּברזל, וארצ נחׁשת ׁשמי אֹומר: הּוא וכאן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּפרֹותיה,
הּפרֹות  ואין מּזיע הּברזל ׁשאין ּכדר מּזיעה ּתהא לא והארץ ּבעֹולם, אבדן ׁשל חרב יהיה לא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹמּכלֿמקֹום
לא  הּׁשמים וכן ּפרֹות, ּתֹוציא לא ּכברזל, ׁשהיא ּבין ּכנחׁשת ׁשהיא ּבין היא קללה ּומּכלֿמקֹום ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹמרקיבין.

מטר  עזרא עזרא עזרא עזרא .יריקּו אבןאבןאבןאבן ִָָָ

C˜tÓa:יט  z‡ ËÈÏÂ CÏÚÓa z‡ ËÈÏƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»

ÈÂ˙כ  ‡iLebL ˙ÈÂ ‡z¯‡Ó ˙È Ca ÈÈ È¯‚È¿»≈¿»»»¿∆¿»¿»ƒ«»¿»
„Ú „aÚ˙ Èc C„È ˙eËLB‡ ÏÎa ‡˙ÈÙBÊÓ¿ƒ»¿»»¿»ƒ«¿≈«
˙eLÈa Ì„˜ ÔÓ ÚÈ¯Ùa „·È˙„ „ÚÂ ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈¿«¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ√»ƒ

:ÈzÏÁ„ ‡z˜·Lc CÈ„·BÚ»»ƒ¿«¿»««¿ƒ

C˙Èכא  ÈˆzLÈc „Ú ‡˙BÓ ˙È Ca ÈÈ ˜a„È«¿≈¿»»»»«¿ƒ¿≈≈»»
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

z˜Ï„·e‡כב  ‡zÁc˜·e ‡zÙÁLa ÈÈ CÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«∆¿»¿««¿»ƒ¿∆¿»
‡B˜¯È·e ‡BÙcL·e ‡a¯Á·e ‡¯eÁ¯Á·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»

:„·È˙c „Ú CpÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿≈»

ÔÈÈÒÁכג  CLÈ¯ ÈÂlÚ Èc CiÓL ÔB‰ÈÂƒ¿«»ƒƒ»≈≈»¬ƒƒ
C˙BÁ˙ È„ ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡LÁkƒ¿»»ƒ«¬»»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»

:ÔÈ¯t „aÚÓlÓ ‡ÏÊ¯ÙÎ ‡ÙÈwz«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿∆¿«≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`

k‰¯‡n‰:הּמגרעת .‰Óe‰n‰ ׁשּלא . «¿≈»ְִַַַ«¿»ֶֹ
הּמעׂשה: להׁשלים ׁשּלא ‰Ú‚n¯˙יּוכל . ְְֲִֶַַַַ«ƒ¿∆∆ֶֹ

יגיעתֹו: אחר ּבֹו ידאג רק ּבמעׂשיו, ְְְְֲִִִַַַַַַָָיׂשמח
ak˙ÙÁMa:חלאים מיני ׁשהם אֹומר יׁש . ««∆∆ֳִִֵֵֵֵֶָ

˙Ácwa קדחה אׁש ּכי מּגזרת יֹום. ּבכל . ««««ְְְִִִֵַָָָ
וקּדחת  וׁשחפת ּומגערת ּומהּומה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָּבאּפי.

וטעם הּתֹואר: ׁשם .lc·e˜˙ודּלקת, ְְֵֶֶַַַַַ««∆∆
רביעית: אֹו וחרה Á¯Á·e¯ׁשליׁשית מּגזרת . ְְִִִִ««¿Àְְִִַָָ

חֹורב:Á·e¯·נחּוׁשּתּה: מּגזרת .ÔBÙcM·e. ְְָ«∆∆ְִִֶַ«ƒ»
אֹומר, ויׁש קדים. ׂשדּופֹות וכן, ְְְְִִֵֵֵָנפיחּות.

דקוק: והּטעם, .הפּוÔB˜¯i·eּכמׁשמעֹו . ְַַַָ«≈»ְְַָ
חליים  אּלה ּכי אֹומר, ויׁש קדר. ְְֳִִִֵֵֵֵֶָָּבלׁשֹון

והעד, קדים. ׂשדּופֹות ּכמֹו ּובׁשּדפֹון ְְְְְִִֵֶַָָָּבזרע
ּכן  על ּובּירקֹון. ּבּׁשּדפֹון אתכם ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּכיתי
אם  ּבפרׁשת וכן .ׁשמי והיּו ְְְֲִֵֶַַָָָָָאחריו,

ְַֻּבחּקֹותי:
bk˙LÁ:ּברזל וכן ּכנחׁשת. . ¿…∆ְְְִֵֶֶַֹ
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עליעליעליעלי נקראנקראנקראנקרא הההה'''' ׁשׁשׁשׁשםםםם ּכּכּכּכיייי הארץהארץהארץהארץ עעעעּמּמּמּמיייי ּכּכּכּכלללל י)וראוראוראוראּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁש(כח, ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּליןיןיןין א)אאאאּלּלּלּלּוּוּוּו ו, ׁשל (ברכות חּבּור יׁש ראׁש ׁשל ּבתפּלין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְִִִִֵֶֶֹֹֹ
ּדּלים ּגמל הינּו דל"ת ׁשגימ"ל ידּוע והּנה ראׁשים. ד' ׁשל ושי"ן ראׁשים ג' ׁשל שי"ן - וד' א)ג' קד, ּבחסידּות,(שבת ּומבאר , ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

וד' ג' חּבּור ּכאן: ואף אלקּות. יאיר ּבֹו ׁשּגם עׂשּיה, הרביעי, לעֹולם מׁשּפיעים יצירה, ּבריאה אצילּות העֹולמֹות, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּׁשלׁשת
על הׁשּפעה ּבעֹולם, להׁשּפעה ּגֹורם ראׁש ׁשל ּבתפּלין ּדּלים) הארץ הארץ הארץ הארץ (ּגמל עעעעּמּמּמּמיייי .ּכּכּכּכלללל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

העֹולם. לכל יֹוצאת אֹורה ׁשּמּמּנה הּמנֹורה, קני לז' רֹומז זה ׁשחּבּור לֹומר, יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּגם

(àé)ðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåéøôáe E §¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²¦§¦¬
òaLð øLà äîãàä ìò Eúîãà éøôáe Ezîäá§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯

éúáàì ýåýé:Cì úúì E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«

(áé)ýåýé çzôé|íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì ¦§©´§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦
äNòî-ìk úà Cøáìe Bzòa Eöøà-øèî úúì̈¥³§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäå Eãé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¤®§¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«

(âé)ðúðe÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé E §¨«§Æ§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´
úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú àìå äìòîì| §©½§¨§¬Ÿ¦«§¤−§¨®¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ

éäìà ýåýéöî éëðà øLà Eì íBiä EeøîL §Ÿ̈´¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ
úBNòìå: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©«£«

(ãé)äeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬
íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬

ô :íãáòì íéøçà£¥¦−§¨§¨«

(åè)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú àì-íà äéäåE §¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ìøLà åéúwçå åéúåöî-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²

éìò eàáe íBiä Eeöî éëðàälàä úBììwä-ìk E ¨«Ÿ¦¬§©§−©®¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤
:EeâéOäå§¦¦«

(æè):äãOa äzà øeøàå øéòa äzà øeøà̈¬©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

(æé):EzøàLîe Eàðè øeøà̈¬©§£−¦§©§¤«

(çé)ðèá-éøt øeøàéôìà øâL Eúîãà éøôe EE ¨¬§¦«¦§§−§¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−
ðàö úøzLòå:E §©§§¬ŸŸ¤«

cÏÂ·e‡יא  CÚÓ„ ‡cÏÂa ‡·ËÏ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿»¿«¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»¿ƒ«»

iÓL‡יב  ˙È ‡·Ë d¯ˆB‡ ˙È CÏ ÈÈ ÁzÙÈƒ¿«¿»»»»≈»»»¿«»
Ïk ˙È ‡Î¯·Ïe dcÚa CÚ¯‡ ¯ËÓ ÔzÓÏ¿ƒ«¿««¿»¿ƒ»≈¿»»»»»
‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â C„È È„·BÚ»≈¿»¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»

:ÛeÊ¿̇

Ì¯aיג  È‰˙e LlÁÏ ‡ÏÂ ÛÈw˙Ï ÈÈ CpzÈÂ¿ƒ¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¿«»¿≈¿«
Ïa˜˙ È¯‡ ‡zÁ˙Ï È‰˙ ‡ÏÂ ‡lÚÏ¿≈»¿»¿≈¿«¿»¬≈¿«≈
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„BwÙÏ¿ƒ«»«¿»¡»»ƒ¬»¿«¿»»

:„aÚÓÏe ¯hÓÏ ÔÈ„≈¿ƒ«¿∆¿»

wÙÓ„יד  ‡‡ Èc ‡iÓb˙t ÏkÓ ÔeËÒ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ¬»¿«≈
¯˙a C‰ÓÏ ‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈«ƒ»¿»»ƒ¿«»«

:ÔepÁÏÙÓÏ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

‡C‰Ïטו  ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿««¿≈¿»«¿»¡»»
Èc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ¿»ƒƒ
Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»»≈¿≈¬»»

:Cp˜a„ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»

Ï˜Áa‡:טז  z‡ ËÈÏÂ ‡z¯˜a z‡ ËÈÏƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

C˙Âˆ‡Â:יז  ClÒ ËÈÏƒ«»¿«¿»»

È¯˜aיח  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ ËÈÏƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿≈
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙»¿∆¿≈»»

dxezd lr `xfr oa`

`iוטעםE¯È˙B‰Â ּבארץ רעה ּתהיה אם . ְַַ¿ƒ¿ְִִֶֶָָָָ
לטֹובה: ּתּׁשאר אּתה מארה, ְְְִֵֵַָָָָָָורעב

aiB¯ˆB‡ אֹוצרֹות וכן לצאת. ּבכחֹו ׁשהּוא . »ְְְֵֵֶָֹ
הּגׁשם. ּדבר אמר ,הֹותיר אחר ּכן, על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשלג.

הרעב: סּבת העֹוצר, ¯ÌÈaּכי ÌÈBb ˙ÈÂÏ‰Â. ִִֵַָָָָ¿ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ
אּתה. ׁשּתלוה זמן יבא ולא ירעבּו, ְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹּכי

לראׁש: לעֹולם ׁשּתהיה ְְְְְִֶֶַָָֹוהּכלל,
biÚÓL˙ Èk והּכלל ולעׂשֹות לׁשמֹור ּבּלב, . ƒƒ¿«ְְְְֲִֵַַַָ

עבֹודת  לעבֹוד הּׁשם, מאחרי ּתסּור ֲֲֲֵֵֵֶַַַַָֹׁשּלא
לכּפֹור  העבירֹות, ּכל עיקר הּוא ּכי ְֲִִִִֵַָָָּכֹוכבים.
לׁשמֹור  הּׁשם יחּוד זה, והפ ְְִִִֵֵֶֶַָָּבעיקר.

הּמעׂשה: הּׁשמירה, עיקר ּכי ְְֲֲִִִֶַַַַַָולעׂשֹות.
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(èé):Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«

(ë)ýåýé çlLé|äîeänä-úà äøànä-úà Ea §©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ
ãò äNòz øLà Eãé çìLî-ìëa úøòânä-úàå§¤©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®©´

éììòî òø éðtî øäî Eãáà-ãòå EãîMäøLà E ¦¨«¤§³§©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−£¤¬
:éðzáæò£©§¨«¦

i"yx£‰¯‡n‰∑:ּכמֹו יג)חּסרֹון, ממארת"(ויקרא ּבהלֹות ∑‰Óe‰n‰."צרעת קֹול עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּגּוׁש אבןאבןאבןאבן «¿≈»ְְִֶֶַַַָָ«¿»ִֶָ

(àë)ìòî Eúà Búlk ãò øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©¨®¤©µ©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ
:dzLøì änL-àá äzà-øLà äîãàä̈«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«

(áë)øçøçáe ú÷lcáe úçcwáe úôçMa ýåýé äëké©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©©©¤À¤©«©§ªÆ
:Eãáà ãò Eeôãøe ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe©¤½¤©¦¨−©¥«̈®§¨−©¬¨§¤«

i"yx£˙ÙÁMa∑ ונפּוח נׁשחף לב)לׁשֹון:∑Ácw·e˙.ׁשּבׂשרֹו ׁשל (דברים אׁש והּוא ּבאּפי", קדחה אׁש "ּכי ««∆∆ְְְִֶַַָָ««««ְְְְִִֵֵֶַָָ
ּבלע"ז מלוו"י היטץ)חֹולי, מאד ,(פיבער חּמה הם ∑lc·e˜˙.ׁשהיא חלאים ּומיני מּקּדחת, יֹותר .חּמה ְְִִֶַַַָֹ««∆∆ֳִִִֵֵֵַַַַָָ

¯Á¯Á·e∑:לׁשֹון ּובלע"ז למים, ּתמיד וצמא הּגּוף, ּתֹו הּמחּממֹו ל)חלי חרב",(איוב מּני חרה (ירמיה "ועצמי ««¿Àְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
מאׁש"ו) מּפּוח עליÁ·e∑¯·."נחר ÔB˜¯È·e.ּגיסֹות יביא ÔBÙcL·e∑ ׁשּבּׂשדֹות ּתבּואה ∑ÔBÙcL.מּכת ִֵֵַַָ«∆∆ְִֶָָָ«ƒ»«≈»ְֶַַַָָƒ»

ּבלע"ז אשילד"ה קדים, קמ"א ∑ÔB˜¯È.(זאנענפערבראנט)רּוח לירקֹון, ונהפכין מכסיפין הּתבּואה ּופני יבׁש, ְִַַַָ≈»ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
‡·„E.(געלב)ּבלע"ז „Ú∑מאלי ׁשּתכלה ,אֹות אבֹוד עד ּכלֹומר דתיבד', 'עד עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתרּגּום: אבןאבןאבןאבן ְַַ«»¿∆ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַ

(âë)éîL eéäåõøàäå úLçð ELàø-ìò øLà E §¨¬¨¤²£¤¬©«Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤
ézçz-øLà:ìæøa E £¤©§¤−©§¤«

i"yx£˙LÁ EL‡¯ŒÏÚ ¯L‡ EÈÓL eÈ‰Â∑,אמרן עצמֹו מּפי מׁשה הּללּו, ֿ קללֹות הּקדֹוׁש מּפי סיני וׁשּבהר ¿»»∆¬∆«…¿¿…∆ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
אמר  נאמר:ּברּוֿהּוא וכן ּכמׁשמען. כו)ן לי,(ויקרא תׁשמעּו לא אֹומר:"ואם הּוא וכאן קרי", עּמי ּתלכּו ואם ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

זֹו ּבקללה ּכן וגם יחיד. ּבלׁשֹון לאמרן ּבקללֹותיו מׁשה הקל ה'", יּככה ...ּב ה' ידּבק ,אלהי ה' ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ"לקֹול 
אֹומר: הּוא ׁשּבראׁשֹונֹות ּכדר(שם)הקל, מּזיעין הּׁשמים יהיּו ׁשּלא ּכּנחּוׁשה", וארצכם ּכּברזל ׁשמיכם "את ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

מרקבת  והיא מּזיעה, ׁשהּנחׁשת ּכדר מּזיעה ּתהא והארץ ּבעֹולם, חרב יהא ּכ ּומּתֹו מּזיע, הּברזל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשאין
מטר, יריקּו ׁשּלא אףֿעלּֿפי מּזיעין, ׁשמים ׁשּיהיּו ּברזל, וארצ נחׁשת ׁשמי אֹומר: הּוא וכאן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּפרֹותיה,
הּפרֹות  ואין מּזיע הּברזל ׁשאין ּכדר מּזיעה ּתהא לא והארץ ּבעֹולם, אבדן ׁשל חרב יהיה לא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹמּכלֿמקֹום
לא  הּׁשמים וכן ּפרֹות, ּתֹוציא לא ּכברזל, ׁשהיא ּבין ּכנחׁשת ׁשהיא ּבין היא קללה ּומּכלֿמקֹום ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹמרקיבין.

מטר  עזרא עזרא עזרא עזרא .יריקּו אבןאבןאבןאבן ִָָָ

C˜tÓa:יט  z‡ ËÈÏÂ CÏÚÓa z‡ ËÈÏƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»

ÈÂ˙כ  ‡iLebL ˙ÈÂ ‡z¯‡Ó ˙È Ca ÈÈ È¯‚È¿»≈¿»»»¿∆¿»¿»ƒ«»¿»
„Ú „aÚ˙ Èc C„È ˙eËLB‡ ÏÎa ‡˙ÈÙBÊÓ¿ƒ»¿»»¿»ƒ«¿≈«
˙eLÈa Ì„˜ ÔÓ ÚÈ¯Ùa „·È˙„ „ÚÂ ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈¿«¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ√»ƒ

:ÈzÏÁ„ ‡z˜·Lc CÈ„·BÚ»»ƒ¿«¿»««¿ƒ

C˙Èכא  ÈˆzLÈc „Ú ‡˙BÓ ˙È Ca ÈÈ ˜a„È«¿≈¿»»»»«¿ƒ¿≈≈»»
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

z˜Ï„·e‡כב  ‡zÁc˜·e ‡zÙÁLa ÈÈ CÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«∆¿»¿««¿»ƒ¿∆¿»
‡B˜¯È·e ‡BÙcL·e ‡a¯Á·e ‡¯eÁ¯Á·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»

:„·È˙c „Ú CpÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿≈»

ÔÈÈÒÁכג  CLÈ¯ ÈÂlÚ Èc CiÓL ÔB‰ÈÂƒ¿«»ƒƒ»≈≈»¬ƒƒ
C˙BÁ˙ È„ ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡LÁkƒ¿»»ƒ«¬»»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»

:ÔÈ¯t „aÚÓlÓ ‡ÏÊ¯ÙÎ ‡ÙÈwz«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿∆¿«≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`

k‰¯‡n‰:הּמגרעת .‰Óe‰n‰ ׁשּלא . «¿≈»ְִַַַ«¿»ֶֹ
הּמעׂשה: להׁשלים ׁשּלא ‰Ú‚n¯˙יּוכל . ְְֲִֶַַַַ«ƒ¿∆∆ֶֹ

יגיעתֹו: אחר ּבֹו ידאג רק ּבמעׂשיו, ְְְְֲִִִַַַַַַָָיׂשמח
ak˙ÙÁMa:חלאים מיני ׁשהם אֹומר יׁש . ««∆∆ֳִִֵֵֵֵֶָ

˙Ácwa קדחה אׁש ּכי מּגזרת יֹום. ּבכל . ««««ְְְִִִֵַָָָ
וקּדחת  וׁשחפת ּומגערת ּומהּומה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָּבאּפי.

וטעם הּתֹואר: ׁשם .lc·e˜˙ודּלקת, ְְֵֶֶַַַַַ««∆∆
רביעית: אֹו וחרה Á¯Á·e¯ׁשליׁשית מּגזרת . ְְִִִִ««¿Àְְִִַָָ

חֹורב:Á·e¯·נחּוׁשּתּה: מּגזרת .ÔBÙcM·e. ְְָ«∆∆ְִִֶַ«ƒ»
אֹומר, ויׁש קדים. ׂשדּופֹות וכן, ְְְְִִֵֵֵָנפיחּות.

דקוק: והּטעם, .הפּוÔB˜¯i·eּכמׁשמעֹו . ְַַַָ«≈»ְְַָ
חליים  אּלה ּכי אֹומר, ויׁש קדר. ְְֳִִִֵֵֵֵֶָָּבלׁשֹון

והעד, קדים. ׂשדּופֹות ּכמֹו ּובׁשּדפֹון ְְְְְִִֵֶַָָָּבזרע
ּכן  על ּובּירקֹון. ּבּׁשּדפֹון אתכם ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּכיתי
אם  ּבפרׁשת וכן .ׁשמי והיּו ְְְֲִֵֶַַָָָָָאחריו,

ְַֻּבחּקֹותי:
bk˙LÁ:ּברזל וכן ּכנחׁשת. . ¿…∆ְְְִֵֶֶַֹ



eaz`מו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(ãë)-ïî øôòå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨¨®¦
éìò ãøé íéîMä:CãîMä ãò E ©¨©̧¦Æ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£¯ÙÚÂ ˜·‡ Eˆ¯‡ ¯ËÓ∑(ג מטרא.(תענית ּדבתר להרּביץ זיקא ּכדי ּבֹו ואין צרּכֹו, ּכל ולא יֹורד את מטר ¿««¿¿»»¿»»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
טיט  ונעׂשה ּבהם ונדּבק הּמים, מן לחים ׁשהן הּזרעים עׂשב את ּומכּסה האבק, את ּומעלה ּבאה והרּוח ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהעפר,

ּומרקיבין  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּומתיּבׁש, אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵַַ

(äë)ðzéýåýé E|bðéáéà éðôì óàöz ãçà Cøãa E ¦¤§¸§Ÿ̈´¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´
äåòæì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äòáLáe åéìà¥½̈§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈

:õøàä úBëìîî ìëì§−Ÿ©§§¬¨¨«¤
i"yx£‰ÂÚÊÏ∑,מּמ מּכֹותי ׁשֹומעי ּכל ׁשּיזּועּו ּולזיע, ׁשּבא לאימה ּכדר עלינּו יבא ׁשּלא לנּו, 'אֹוי ויאמרּו: ¿«¬»ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

אּלּו' עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ֵַ

(åë)íéîMä óBò-ìëì ìëàîì Eúìáð äúéäå§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈§¨¬©¨©−¦
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤«¡©´¨¨®¤§¥−©«£¦«

(æë)áøbáe íéøçèáe íéøöî ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ©§Ÿ¦½©¨−̈
:àôøäì ìëeú-àì øLà ñøçáe¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ÔÈÁLa∑ ּבבכֹורֹות ּכדאיתא מּבחּוץ, ויבׁש מּבפנים לח מאד: היה מא)רע לח ∑b¯·.(דף .ׁשחין ƒ¿ƒƒ¿«ƒְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹ»»ְִַ
Ò¯Á∑יבׁשׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכחרס חין אבןאבןאבןאבן »∆ְִֵֶֶַָ

(çë):ááì ïBäîúáe ïBøeòáe ïBòbLa ýåýé äëké©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®§¦§−¥¨«
i"yx£··Ï ÔB‰Ó˙·e∑ ּבלע"ז אשטורדישו"ן הּלב, .אטם ¿ƒ¿≈»ְֵֶַַַֹ

(èë)øeòä LMîé øLàk íéøäva LMîî úééäå§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ
éëøc-úà çéìöú àìå äìôàa÷eLò Cà úééäå E ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯

:òéLBî ïéàå íéîiä-ìk ìeæâå§¨²¨©¨¦−§¥¬¦«©
i"yx£˜eLÚ∑ ערעּור יהיה מעׂשי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבכל אבןאבןאבןאבן »ְְְֲִִֶֶַָ

(ì)äpákLé øçà Léàå Nøàú äMàäðáz úéa ¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−
:epìlçú àìå òhz íøk Ba áLú-àìå§«Ÿ¥¥´®¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤«

ÔÓכד  ‡¯ÙÚÂ ‡˜·‡ CÚ¯‡ ¯ËÓ ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»¿««¿»«¿»¿«¿»ƒ
:ÈˆzL˙c „Ú CÏÚ ˙eÁÈ ‡iÓL¿«»≈¬»«¿ƒ¿≈≈

Á„‡כה  ‡Á¯‡a C‡Ò Ì„˜ ¯È·z ÈÈ CpzÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ√»»¿»¿»¿»¬»
˜B¯Úz ÔÁ¯‡ ‡Ú·L·e d˙ÂÏ ˜Btzƒ¿»≈¿ƒ¿»»¿»≈ƒ
:‡Ú¯‡ ˙ÂkÏÓ ÏÎÏ ÚÈÊÏ È‰˙e È‰BÓ„wÓƒ√»ƒ¿≈¿ƒ«¿»«¿¿««¿»

ÙBÚ‡כו  ÏÎÏ ÏÎÈÓÏ ‡¯bLÓ CzÏ· È‰˙e¿≈¿ƒ¿»¿«¿»¿≈«¿»»
:„ÈÓc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡ ˙¯ÈÚ·ÏÂ ‡iÓL„ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ««¿»¿≈¿»ƒ

ÔÈ¯BÁË·eכז  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
Ïek˙ ‡Ï Èc LÈaÈ ÒÈ¯Á·e ‡a¯‚·e¿«¿»«¬ƒ«ƒƒ»ƒ

:‰‡qz‡Ï¿ƒ«»»

eÈÓÒ·e˙‡כח  ‡˙eLÙËa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«¿»¿«¿»
:‡aÏ ˙eÓÓÚL·e¿«¬»ƒ»

LMÓכט  È„ ‡Ók ‡¯‰ÈËa LMÓÓ È‰˙e¿≈¿«≈¿ƒ¬»¿»ƒ«≈
È‰˙e CÈ˙Á¯‡ ˙È ÁÏˆ˙ ‡ÏÂ ‡Ï·˜a ‡¯ÈeÚ«ƒ»¿«¿»¿»«¿«»»¿»»¿≈
:˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡iÓBÈ Ïk ÒÈ‡Â ˜ÈLÚ Ì¯a¿«»ƒ¿»ƒ»«»¿≈¿»ƒ

Èa˙‡ל  dp·kLÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ÒB¯È˙ ‡˙z‡ƒ¿»≈¿«»√»ƒ¿¿ƒ«≈»
‡ÏÂ ·Bv˙ ‡Ó¯k da ·˙È˙ ‡ÏÂ È·ƒ̇¿≈¿»≈≈≈«¿»ƒ¿»

:dplÁ¿̇«ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

ck¯ÙÚÂ הרּוחֹות:‡·˜ וכח החֹורב ּברֹוב . »»¿»»ְְֶַַָֹ
C„ÓM‰ „Ú:הּברא ּביֹום ּכמֹו, זרה. מּלה . «ƒ»¿»ְְְִִָָָָָ

dk‰ÂÚÊÏ:ּכׂשב ּכבׂש ּכמֹו .הפּו . ¿«¬»ְֶֶֶֶָ
ek„È¯ÁÓ ÔÈ‡Â:ולּבהמה לעֹוף . ¿≈«¬ƒְְֵַָָ
fk:ÌÈ¯ˆÓ ÔÈÁLa ekeÈ ,ÌÈ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ

ÌÈ¯BÁh·e על הּנסּתר, ּבּמקֹום הּיֹוצאים הם . «¿ƒְְִִֵַַַַָָ
אל  וּיבא מּגזרת והּוא ּובעפלים. ּכתּוב ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹּכן

יׁשמעאל:b·e¯·העֹופל: ּבלׁשֹון ּכן .Ò¯Á·e. ֶָ«»»ְְִִֵֵָ∆»∆
הּוא  ואם ּכאּיֹוב. חרס אל ׁשּיצטר אֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָיׁש
והּנכֹון, הּׁשמׁש. ּבמּכת אֹומר ויׁש .''ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָּבסמ

חבר. לֹו ואין ּכּנזּכרים. חֹולי ׁשם ְְִִִֵֵֵֶַָָׁשהּוא
ּבּלב: ׁשלׁשּתן והּתּמהֹון, והעּורֹון ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָוהּׁשּגעֹון

hkLMÓÓ ˙ÈÈ‰Â:ּבעּורֹון ּפירּוׁש .ÁÈÏˆ˙. ¿»ƒ»¿«≈ְִֵָ«¿ƒ«
יֹוצא: ÏeÊ‚Âּפעל ˜eLÚ ואין מאֹויב. . ֵַֹ»¿»ְֵֵֵ

עׁשּוק: יהיה אי לפרׁש, והחל ְְְִִֵֵֵֵֶַָָמֹוׁשיע.

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

i"yx£‰pÏbLÈ∑,ּפילגׁש ׁשגל יׁשּכבּנה,לׁשֹון לׁשבח: ּכּנהּו כה)והּכתּוב זה (מגילה הּוא סֹופרים .ותּקּון ƒ¿»∆»ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
epÏlÁ˙∑ּפריֹו לאכל הרביעית, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבּׁשנה אבןאבןאבןאבן ¿«¿∆ְְֱִִִֶַָָָֹ

(àì)éðéòì çeáè EøBLìå EEøîç epnî ìëàú à «§º¨´©§¥¤À§´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ
éðôlî ìeæbðàö Cì áeLé àìå Eéáéàì úBðúð EE ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−¨®«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½

:òéLBî Eì ïéàå§¥¬§−¦«©

(áì)éðaéúðáe Eéðéòå øçà íòì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½
:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëå§¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‡ ˙BÏÎÂ∑ ּכליֹון' קרּויה: ּבאה, ׁשאינּה ּתֹוחלת ּכל ׁשבים. ואינם ׁשּיׁשּובּו, אליהם מצּפֹות ¿»¬≈∆ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .עינים' אבןאבןאבןאבן ִֵַ

(âì)øLà íò ìëàé Eòéâé-ìëå Eúîãà éøt§¦³©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´
-àìõeöøå ÷eLò ÷ø úééäå zòãé «Ÿ¨¨®§¨§¨¦À¨©²¨¬§¨−

:íéîiä-ìk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨©¨¦«

(ãì)éðéò äàønî òbLî úééäåøLà E §¨¦−¨§ª¨®¦©§¥¬¥¤−£¤¬
:äàøz עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¤«

(äì)-ìòå íékøaä-ìò òø ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©
ãòå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì øLà íé÷Mä©Ÿ©½¦£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬

:Eã÷ã÷ עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨§¢¤«

(åì)éìò íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zòãé-àì øLà éBb-ìàíM zãáòå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨¨²
:ïáàå õò íéøçà íéäìà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤

(æì)ì úééäåìå ìLîì änLíénòä ìëa äðéðL §¨¦´¨§©½̈§¨−̈§¦§¦¨®§ŸÆ¨«©¦½
:änL ýåýé Eâäðé-øLà£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨

i"yx£‰nLÏ∑עלי יּׁשֹום אֹות הרֹואה ּכל אשטורדישו"ן, אדם,∑ÏLÓÏ.אש"ו על רעה מּכה ּכׁשּתבא ¿«»ְִֶֶָָָ¿»»ְֶַָָָָָָָֹ
ּפלֹוני' למּכת ּדֹומה 'זֹו ו)לׁשֹון ∑ÈLÏÂ‰.יאמרּו: 'ּולׁשֹועי',"וׁשּננּת(לעיל ּתרּגּומֹו: וכן ,ּב ידּברּו ם", ְְְִַַָֹ¿ƒ¿ƒ»ְְְְְְְְְִֵַַַַָ

ואׁשּתעי  סּפּור, עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵָ

dpÓלא  ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ CÈÈÚÏ ÒÎ È‰È C¯Bz»¿≈»≈¿≈»¿»≈ƒ≈
CÚ CÏ ·e˙È ‡ÏÂ CÓ„wÓ Ò‡ È‰È C¯ÓÁ¬»»¿≈»≈ƒ√»»¿»¿»»»

:˜È¯t CÏ ˙ÈÏÂ C··„ ÈÏÚ·Ï ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ¿«¬≈¿»»¿≈»»ƒ

CÈÈÚÂלב  Ô¯Á‡ ‡nÚÏ ÔÈ¯ÈÒÓ CÈ˙·e CÈa¿»¿»»¿ƒƒ¿«»»√»¿≈»
‡ÏÈÁ ˙ÈÏÂ ‡ÓBÈ Ïk Ô‰ÏÏ‚a ÔÙeÒÈÂ ÔÊÁ¬»ƒ»ƒ¿»¿≈»»¿≈≈»

:C„Èaƒ»

Ècלג  ‡nÚ ÏeÎÈ C˙e‡Ï ÏÎÂ CÚ¯‡„ ‡a‡ƒ»¿«¿»¿»≈»≈«»ƒ
Ïk ÚÈÚ¯e ˜ÈLÚ Ì¯· È‰˙e zÚ„È ‡Ï»¿««¿¿≈¿«»ƒ¿ƒ«»

:‡iÓBÈ«»

˙ÈÊÁ:לד  Èc CÈÈÚ eÊÁÓ ‰hzLÓ È‰˙e¿≈ƒ¿«≈≈≈≈»ƒ∆¡≈

ÏÚÂלה  ‡i·Î¯ ÏÚ ‡LÈ· ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»ƒ»«¿À«»¿«
CÏ‚¯ ˙Ò¯tÓ ‰‡qz‡Ï Ïek˙ ‡Ï Èc ‡i˜L»«»ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ«¿««¿»

:CÁBÓ „ÚÂ¿«»

ÌÚÏלו  CÏÚ ÌÈ˜˙ Èc CkÏÓ ˙ÈÂ C˙È ÈÈ ÈÏ‚È«¿≈¿»»»¿»«¿»ƒ¿ƒ¬»¿«
ÔÓz ÁÏÙ˙Â CÈ˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»¿ƒ¿««»

:‡·‡Â ‡Ú‡ ‡˙ÂÚË ÈÁÏt ‡iÓÓÚÏ¿«¿«»«¿≈«¬»»»»¿«¿»

iÓÓÚ‡לז  ÏÎa ÈÚBLÏe Ï˙ÓÏ e„ˆÏ È‰˙e¿≈¿»ƒ¿«¿≈¿…«¿«»
:Ôn˙Ï ÈÈ Cp¯a„È Ècƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«»

dxezd lr `xfr oa`

l‰pÏbLÈ הּמּוכנת ׁשגל וכן לׁשכיבה. ּכּנּוי . ƒ¿»∆»ְְִִִֵֵֶֶַָָ
חלילה:˙epÏlÁלמּטה: מּגזרת . ְִָ¿«¿∆ְֲִִִַָ

al˙BÏÎÂ וכן ּכלתה. וגם נכספה ּכמֹו . ¿»ְְְְְְִֵַָָָ
ּפירׁש ּכאׁשר נפׁש, חסר ואינֹו ּדוד. ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָוּתכל
ולא  יֹוצא. ּפֹועל וּתכל, ּכי הּדעת. ְְֲִֵַַַַַַַֹחסר

אֹותּה: ילדה אׁשר ּכמֹו הּפֹועל. ְְְֲִֶַַַָָָנזּכר

blıeˆ¯Â:ּבחזקה . ¿»ְְָָ
WExitE clÔBÚbLa מלא ּגּופֹו ׁשּיראה . ¥¿ƒ»ְִֵֶֶָ

ְִׁשחין:
dlÌÈ˜BM‰ ÏÚÂ ÌÈk¯a‰ ÏÚ ּבהיֹות ּכי . ««ƒ¿«ƒ¿«««ƒְִִ

לסּור: קׁשה ׁשם, ˙ÏÎeהּׁשחין ‡Ï ¯L‡ ְִֶַָָָ¬∆…«
‡Ù¯‰Ï:לּגּוף מחּוץ היֹותם ּבעבּור . ¿≈»≈ֱֲִַַָ

elÌL z„·ÚÂ ּתהיה רק ,ל יֹועיל ולא . ¿»«¿»»ְְְִִֶַֹ
יׁשּמּו: ,רֹואי ּכל ְֶַָָָֹלׁשּמה.

flÏLÓÏ:ּבאוזן .‰ÈLÏÂ.ּבּפה . ¿»»ֶָֹ¿ƒ¿ƒ»ֶַ
וׁש ‰'ּננּתם:מּגזרת E‚‰È וקֹודם .ּבעֹונ . ְְְִִִַַָ¿«∆¿ְֲֶֶַ

עֹוד ואּתה רעב, ׁשנת עלי יבא ְְְֶֶַַָָָָָֹזה,
:ְְְַּבארצ
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(ãë)-ïî øôòå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨¨®¦
éìò ãøé íéîMä:CãîMä ãò E ©¨©̧¦Æ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£¯ÙÚÂ ˜·‡ Eˆ¯‡ ¯ËÓ∑(ג מטרא.(תענית ּדבתר להרּביץ זיקא ּכדי ּבֹו ואין צרּכֹו, ּכל ולא יֹורד את מטר ¿««¿¿»»¿»»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
טיט  ונעׂשה ּבהם ונדּבק הּמים, מן לחים ׁשהן הּזרעים עׂשב את ּומכּסה האבק, את ּומעלה ּבאה והרּוח ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהעפר,

ּומרקיבין  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּומתיּבׁש, אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵַַ

(äë)ðzéýåýé E|bðéáéà éðôì óàöz ãçà Cøãa E ¦¤§¸§Ÿ̈´¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´
äåòæì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äòáLáe åéìà¥½̈§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈

:õøàä úBëìîî ìëì§−Ÿ©§§¬¨¨«¤
i"yx£‰ÂÚÊÏ∑,מּמ מּכֹותי ׁשֹומעי ּכל ׁשּיזּועּו ּולזיע, ׁשּבא לאימה ּכדר עלינּו יבא ׁשּלא לנּו, 'אֹוי ויאמרּו: ¿«¬»ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

אּלּו' עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ֵַ

(åë)íéîMä óBò-ìëì ìëàîì Eúìáð äúéäå§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈§¨¬©¨©−¦
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤«¡©´¨¨®¤§¥−©«£¦«

(æë)áøbáe íéøçèáe íéøöî ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ©§Ÿ¦½©¨−̈
:àôøäì ìëeú-àì øLà ñøçáe¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ÔÈÁLa∑ ּבבכֹורֹות ּכדאיתא מּבחּוץ, ויבׁש מּבפנים לח מאד: היה מא)רע לח ∑b¯·.(דף .ׁשחין ƒ¿ƒƒ¿«ƒְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹ»»ְִַ
Ò¯Á∑יבׁשׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכחרס חין אבןאבןאבןאבן »∆ְִֵֶֶַָ

(çë):ááì ïBäîúáe ïBøeòáe ïBòbLa ýåýé äëké©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®§¦§−¥¨«
i"yx£··Ï ÔB‰Ó˙·e∑ ּבלע"ז אשטורדישו"ן הּלב, .אטם ¿ƒ¿≈»ְֵֶַַַֹ

(èë)øeòä LMîé øLàk íéøäva LMîî úééäå§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ
éëøc-úà çéìöú àìå äìôàa÷eLò Cà úééäå E ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯

:òéLBî ïéàå íéîiä-ìk ìeæâå§¨²¨©¨¦−§¥¬¦«©
i"yx£˜eLÚ∑ ערעּור יהיה מעׂשי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבכל אבןאבןאבןאבן »ְְְֲִִֶֶַָ

(ì)äpákLé øçà Léàå Nøàú äMàäðáz úéa ¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−
:epìlçú àìå òhz íøk Ba áLú-àìå§«Ÿ¥¥´®¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤«

ÔÓכד  ‡¯ÙÚÂ ‡˜·‡ CÚ¯‡ ¯ËÓ ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»¿««¿»«¿»¿«¿»ƒ
:ÈˆzL˙c „Ú CÏÚ ˙eÁÈ ‡iÓL¿«»≈¬»«¿ƒ¿≈≈

Á„‡כה  ‡Á¯‡a C‡Ò Ì„˜ ¯È·z ÈÈ CpzÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ√»»¿»¿»¿»¬»
˜B¯Úz ÔÁ¯‡ ‡Ú·L·e d˙ÂÏ ˜Btzƒ¿»≈¿ƒ¿»»¿»≈ƒ
:‡Ú¯‡ ˙ÂkÏÓ ÏÎÏ ÚÈÊÏ È‰˙e È‰BÓ„wÓƒ√»ƒ¿≈¿ƒ«¿»«¿¿««¿»

ÙBÚ‡כו  ÏÎÏ ÏÎÈÓÏ ‡¯bLÓ CzÏ· È‰˙e¿≈¿ƒ¿»¿«¿»¿≈«¿»»
:„ÈÓc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡ ˙¯ÈÚ·ÏÂ ‡iÓL„ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ««¿»¿≈¿»ƒ

ÔÈ¯BÁË·eכז  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
Ïek˙ ‡Ï Èc LÈaÈ ÒÈ¯Á·e ‡a¯‚·e¿«¿»«¬ƒ«ƒƒ»ƒ

:‰‡qz‡Ï¿ƒ«»»

eÈÓÒ·e˙‡כח  ‡˙eLÙËa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«¿»¿«¿»
:‡aÏ ˙eÓÓÚL·e¿«¬»ƒ»

LMÓכט  È„ ‡Ók ‡¯‰ÈËa LMÓÓ È‰˙e¿≈¿«≈¿ƒ¬»¿»ƒ«≈
È‰˙e CÈ˙Á¯‡ ˙È ÁÏˆ˙ ‡ÏÂ ‡Ï·˜a ‡¯ÈeÚ«ƒ»¿«¿»¿»«¿«»»¿»»¿≈
:˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡iÓBÈ Ïk ÒÈ‡Â ˜ÈLÚ Ì¯a¿«»ƒ¿»ƒ»«»¿≈¿»ƒ

Èa˙‡ל  dp·kLÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ÒB¯È˙ ‡˙z‡ƒ¿»≈¿«»√»ƒ¿¿ƒ«≈»
‡ÏÂ ·Bv˙ ‡Ó¯k da ·˙È˙ ‡ÏÂ È·ƒ̇¿≈¿»≈≈≈«¿»ƒ¿»

:dplÁ¿̇«ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

ck¯ÙÚÂ הרּוחֹות:‡·˜ וכח החֹורב ּברֹוב . »»¿»»ְְֶַַָֹ
C„ÓM‰ „Ú:הּברא ּביֹום ּכמֹו, זרה. מּלה . «ƒ»¿»ְְְִִָָָָָ

dk‰ÂÚÊÏ:ּכׂשב ּכבׂש ּכמֹו .הפּו . ¿«¬»ְֶֶֶֶָ
ek„È¯ÁÓ ÔÈ‡Â:ולּבהמה לעֹוף . ¿≈«¬ƒְְֵַָָ
fk:ÌÈ¯ˆÓ ÔÈÁLa ekeÈ ,ÌÈ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ

ÌÈ¯BÁh·e על הּנסּתר, ּבּמקֹום הּיֹוצאים הם . «¿ƒְְִִֵַַַַָָ
אל  וּיבא מּגזרת והּוא ּובעפלים. ּכתּוב ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹּכן

יׁשמעאל:b·e¯·העֹופל: ּבלׁשֹון ּכן .Ò¯Á·e. ֶָ«»»ְְִִֵֵָ∆»∆
הּוא  ואם ּכאּיֹוב. חרס אל ׁשּיצטר אֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָיׁש
והּנכֹון, הּׁשמׁש. ּבמּכת אֹומר ויׁש .''ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָּבסמ

חבר. לֹו ואין ּכּנזּכרים. חֹולי ׁשם ְְִִִֵֵֵֶַָָׁשהּוא
ּבּלב: ׁשלׁשּתן והּתּמהֹון, והעּורֹון ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָוהּׁשּגעֹון

hkLMÓÓ ˙ÈÈ‰Â:ּבעּורֹון ּפירּוׁש .ÁÈÏˆ˙. ¿»ƒ»¿«≈ְִֵָ«¿ƒ«
יֹוצא: ÏeÊ‚Âּפעל ˜eLÚ ואין מאֹויב. . ֵַֹ»¿»ְֵֵֵ

עׁשּוק: יהיה אי לפרׁש, והחל ְְְִִֵֵֵֵֶַָָמֹוׁשיע.

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

i"yx£‰pÏbLÈ∑,ּפילגׁש ׁשגל יׁשּכבּנה,לׁשֹון לׁשבח: ּכּנהּו כה)והּכתּוב זה (מגילה הּוא סֹופרים .ותּקּון ƒ¿»∆»ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
epÏlÁ˙∑ּפריֹו לאכל הרביעית, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבּׁשנה אבןאבןאבןאבן ¿«¿∆ְְֱִִִֶַָָָֹ

(àì)éðéòì çeáè EøBLìå EEøîç epnî ìëàú à «§º¨´©§¥¤À§´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ
éðôlî ìeæbðàö Cì áeLé àìå Eéáéàì úBðúð EE ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−¨®«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½

:òéLBî Eì ïéàå§¥¬§−¦«©

(áì)éðaéúðáe Eéðéòå øçà íòì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½
:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëå§¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‡ ˙BÏÎÂ∑ ּכליֹון' קרּויה: ּבאה, ׁשאינּה ּתֹוחלת ּכל ׁשבים. ואינם ׁשּיׁשּובּו, אליהם מצּפֹות ¿»¬≈∆ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .עינים' אבןאבןאבןאבן ִֵַ

(âì)øLà íò ìëàé Eòéâé-ìëå Eúîãà éøt§¦³©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´
-àìõeöøå ÷eLò ÷ø úééäå zòãé «Ÿ¨¨®§¨§¨¦À¨©²¨¬§¨−

:íéîiä-ìk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨©¨¦«

(ãì)éðéò äàønî òbLî úééäåøLà E §¨¦−¨§ª¨®¦©§¥¬¥¤−£¤¬
:äàøz עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¤«

(äì)-ìòå íékøaä-ìò òø ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©
ãòå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì øLà íé÷Mä©Ÿ©½¦£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬

:Eã÷ã÷ עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨§¢¤«

(åì)éìò íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zòãé-àì øLà éBb-ìàíM zãáòå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨¨²
:ïáàå õò íéøçà íéäìà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤

(æì)ì úééäåìå ìLîì änLíénòä ìëa äðéðL §¨¦´¨§©½̈§¨−̈§¦§¦¨®§ŸÆ¨«©¦½
:änL ýåýé Eâäðé-øLà£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨

i"yx£‰nLÏ∑עלי יּׁשֹום אֹות הרֹואה ּכל אשטורדישו"ן, אדם,∑ÏLÓÏ.אש"ו על רעה מּכה ּכׁשּתבא ¿«»ְִֶֶָָָ¿»»ְֶַָָָָָָָֹ
ּפלֹוני' למּכת ּדֹומה 'זֹו ו)לׁשֹון ∑ÈLÏÂ‰.יאמרּו: 'ּולׁשֹועי',"וׁשּננּת(לעיל ּתרּגּומֹו: וכן ,ּב ידּברּו ם", ְְְִַַָֹ¿ƒ¿ƒ»ְְְְְְְְְִֵַַַַָ

ואׁשּתעי  סּפּור, עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵָ

dpÓלא  ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ CÈÈÚÏ ÒÎ È‰È C¯Bz»¿≈»≈¿≈»¿»≈ƒ≈
CÚ CÏ ·e˙È ‡ÏÂ CÓ„wÓ Ò‡ È‰È C¯ÓÁ¬»»¿≈»≈ƒ√»»¿»¿»»»

:˜È¯t CÏ ˙ÈÏÂ C··„ ÈÏÚ·Ï ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ¿«¬≈¿»»¿≈»»ƒ

CÈÈÚÂלב  Ô¯Á‡ ‡nÚÏ ÔÈ¯ÈÒÓ CÈ˙·e CÈa¿»¿»»¿ƒƒ¿«»»√»¿≈»
‡ÏÈÁ ˙ÈÏÂ ‡ÓBÈ Ïk Ô‰ÏÏ‚a ÔÙeÒÈÂ ÔÊÁ¬»ƒ»ƒ¿»¿≈»»¿≈≈»

:C„Èaƒ»

Ècלג  ‡nÚ ÏeÎÈ C˙e‡Ï ÏÎÂ CÚ¯‡„ ‡a‡ƒ»¿«¿»¿»≈»≈«»ƒ
Ïk ÚÈÚ¯e ˜ÈLÚ Ì¯· È‰˙e zÚ„È ‡Ï»¿««¿¿≈¿«»ƒ¿ƒ«»

:‡iÓBÈ«»

˙ÈÊÁ:לד  Èc CÈÈÚ eÊÁÓ ‰hzLÓ È‰˙e¿≈ƒ¿«≈≈≈≈»ƒ∆¡≈

ÏÚÂלה  ‡i·Î¯ ÏÚ ‡LÈ· ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»ƒ»«¿À«»¿«
CÏ‚¯ ˙Ò¯tÓ ‰‡qz‡Ï Ïek˙ ‡Ï Èc ‡i˜L»«»ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ«¿««¿»

:CÁBÓ „ÚÂ¿«»

ÌÚÏלו  CÏÚ ÌÈ˜˙ Èc CkÏÓ ˙ÈÂ C˙È ÈÈ ÈÏ‚È«¿≈¿»»»¿»«¿»ƒ¿ƒ¬»¿«
ÔÓz ÁÏÙ˙Â CÈ˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»¿ƒ¿««»

:‡·‡Â ‡Ú‡ ‡˙ÂÚË ÈÁÏt ‡iÓÓÚÏ¿«¿«»«¿≈«¬»»»»¿«¿»

iÓÓÚ‡לז  ÏÎa ÈÚBLÏe Ï˙ÓÏ e„ˆÏ È‰˙e¿≈¿»ƒ¿«¿≈¿…«¿«»
:Ôn˙Ï ÈÈ Cp¯a„È Ècƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«»

dxezd lr `xfr oa`

l‰pÏbLÈ הּמּוכנת ׁשגל וכן לׁשכיבה. ּכּנּוי . ƒ¿»∆»ְְִִִֵֵֶֶַָָ
חלילה:˙epÏlÁלמּטה: מּגזרת . ְִָ¿«¿∆ְֲִִִַָ

al˙BÏÎÂ וכן ּכלתה. וגם נכספה ּכמֹו . ¿»ְְְְְְִֵַָָָ
ּפירׁש ּכאׁשר נפׁש, חסר ואינֹו ּדוד. ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָוּתכל
ולא  יֹוצא. ּפֹועל וּתכל, ּכי הּדעת. ְְֲִֵַַַַַַַֹחסר

אֹותּה: ילדה אׁשר ּכמֹו הּפֹועל. ְְְֲִֶַַַָָָנזּכר

blıeˆ¯Â:ּבחזקה . ¿»ְְָָ
WExitE clÔBÚbLa מלא ּגּופֹו ׁשּיראה . ¥¿ƒ»ְִֵֶֶָ

ְִׁשחין:
dlÌÈ˜BM‰ ÏÚÂ ÌÈk¯a‰ ÏÚ ּבהיֹות ּכי . ««ƒ¿«ƒ¿«««ƒְִִ

לסּור: קׁשה ׁשם, ˙ÏÎeהּׁשחין ‡Ï ¯L‡ ְִֶַָָָ¬∆…«
‡Ù¯‰Ï:לּגּוף מחּוץ היֹותם ּבעבּור . ¿≈»≈ֱֲִַַָ

elÌL z„·ÚÂ ּתהיה רק ,ל יֹועיל ולא . ¿»«¿»»ְְְִִֶַֹ
יׁשּמּו: ,רֹואי ּכל ְֶַָָָֹלׁשּמה.

flÏLÓÏ:ּבאוזן .‰ÈLÏÂ.ּבּפה . ¿»»ֶָֹ¿ƒ¿ƒ»ֶַ
וׁש ‰'ּננּתם:מּגזרת E‚‰È וקֹודם .ּבעֹונ . ְְְִִִַַָ¿«∆¿ְֲֶֶַ

עֹוד ואּתה רעב, ׁשנת עלי יבא ְְְֶֶַַָָָָָֹזה,
:ְְְַּבארצ
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(çì)ék óñàz èòîe äãOä àéöBz áø òøæ¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬
:äaøàä epìñçé©§§¤−¨«©§¤«

i"yx£epÏÒÁÈ∑ הּכל את ׁשּמכּלה 'חסיל', נקרא ּכ ׁשם ועל עזרא עזרא עזרא עזרא .יכּלּנּו, אבןאבןאבןאבן «¿¿∆ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(èì)àìå äzLú-àì ïééå zãáòå òhz íéîøk§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ
:úòìzä epìëàú ék øâàú עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©

(î)ék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬
:Eúéæ ìMé¦©−¥¤«

i"yx£ÏMÈ Èk∑ לׁשֹון ּפרֹותיו, יט)יּׁשיר הּברזל (לעיל עזרא עזרא עזרא עזרא .""ונׁשל אבןאבןאבןאבן ƒƒ«ְְְִֵֶַַַַָָ

(àî)úBðáe íéðaeëìé ék Cì eéäé-àìå ãéìBz ¨¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈¦¬¥«§−
:éáMa©¤«¦

(áî):ìöìvä Løéé Eúîãà éøôe Eöò-ìk̈¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−©§¨©«
i"yx£ÏˆÏv‰ L¯ÈÈ∑ הּפרי מן רׁש הארּבה ארּבה.∑‰ÏˆÏv.יעני ∑L¯ÈÈ.יעׂשּנּו אפׁשר מין ואי ¿»≈«¿»«ְְֲִִֶֶַַַָָ¿»≈ֲִַ«¿»«ְְְִִֶֶַָ

ׁשאם וגירּוׁשין, הֹורׁשה לׁשֹון ולא יירׁש. לכּתב: לֹו היה ּכן ׁשאם ירּׁשה, לׁשֹון יירׁש לֹולפרׁש היה ּכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹֻ
יֹוריׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .לכּתב: אבןאבןאבןאבן ְִִֹ

(âî)éìò äìòé Eaø÷a øLà øbääìòn äìòî E ©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−©´§¨¨®§¨
:ähn ähî ãøú äzàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨

(ãî)Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé àeä́©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ
:áðæì äéäz äzàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©−̈¦«§¤¬§¨¨«

(äî)éìò eàáeEeôãøe älàä úBììwä-ìk E ¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤§¨¸Æ
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék CãîMä ãò EeâéOäå§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨§Æ§Ÿ̈´

éäìàì E:Ceö øLà åéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬¦¨«

(åî)Eòøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå§¨´§½§−§¥®§©§£−
:íìBò-ãò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¨«

LBÎzלח  ¯ÚÊe ‡Ï˜ÁÏ ˜tz ÈbÒ Ú¯Ê ¯a«¿««ƒ«≈¿«¿»¿≈ƒ¿
:‡·Bb dpÏÒÁÈ È¯‡¬≈«¿¿ƒ≈»

˙ÈzLלט  ‡Ï ‡¯ÓÁÂ ÁÏÙ˙Â ·Bvz ÔÈÓ¯k«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿≈
:‡zÚÏz dpÏÎÈ˙ È¯‡ LBÎ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈≈¿ƒ≈…«¿»

Ï‡מ  ‡ÁLÓe CÓeÁz ÏÎa CÏ ÔB‰È ÔÈ˙ÈÊ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»»
:CÈ˙ÈÊ Ôe¯zÈ È¯‡ CeÒ¿̇¬≈ƒ¿≈»

ÔeÎ‰Èמא  È¯‡ CÏ ÔB‰È ‡ÏÂ „ÈÏBz Ô·e ÔÈa¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¬≈¿»
:‡È·La¿ƒ¿»

wÒ‡‰:מב  dpÒÁÈ CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÏÈ‡ Ïk»ƒ»»¿ƒ»¿«¿»«¿¿ƒ≈«»»

CpÓמג  ÏÚ ˜ÈÏÒ È‰È CÈ· Èc Ï¯Ú ·˙Bz«»≈ƒ≈»¿≈»ƒ«ƒ»
‡zÁ˙Ï ˙Á È‰z z‡Â ‡lÚÏ ‡lÚÏ¿≈»¿≈»¿«¿¿≈»≈¿«¿»

:‡zÁ˙Ï¿«¿»

È‰Èמד  ‡e‰ dpÙÊB˙ ‡Ï z‡Â CpÙÊBÈ ‡e‰¿ƒ»¿«¿»¿ƒ≈¿≈
:LlÁÏ È‰z z‡Â ÛÈw˙Ï¿«ƒ¿«¿¿≈¿«»

CpÙc¯ÈÂמה  ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈˆzL˙c „Ú Cp˜a„ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ¿≈≈¬≈»«∆¿»
È‰B„Bwt ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«ƒƒ

:C„wÙ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ«¿»

ÌÏÚ:מו  „Ú CÈ··e ˙ÙBÓÏe ˙‡Ï Ca ÔB‰ÈÂƒ»¿»¿≈ƒ¿»«√»

dxezd lr `xfr oa`

glepÏÒÁÈ מין חסיל, מן והּוא יכריתּנּו. . «¿¿∆ְְִִִִֶַָ
הארּבה: ְִִֵֶַָמּמיני

hlÚhz:ּובעבֹודה ּבנטיעה ּתיגע .‡ÏÂ ƒ«ְְֲִִַַַָָ¿…
‰zLz:הּבציר ּבׁשעת .¯‚‡˙ ‡ÏÂ.ּתקּבץ . ƒ¿∆ְִִַַָ¿…∆¡…ְִֹ

ּבּקציר: אגרה ּכמֹו, ּפעל. ְְְִַַָָָֹוהּוא
nCeÒ˙ ‡Ï וזה סכּתי. לא וסֹו ּכמׁשּפט, . …»ְְְְְִִֶַָֹ

:ראׁש על וׁשמן ,הפÏMÈ Èk:נפעל מּבנין . ְְֵֶֶֶַֹƒƒ«ְְִִִַַ
anL¯ÈÈּכמֹו והּטעם, הּדגּוׁש. מהּכבד . ¿»≈ְְֵֵַַַַַָָ

ּגֹוים: אין ˆÏˆÏלהֹוריׁש מרּוּבעת. מּלה . ְִִ¿»«ְִֵַַָ
מקֹומֹו: ּכפי ּופירּוׁשֹו ריע. ְְִֵֵַלֹו

bn‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓ למעלה ׁשאין ּפעמים . «¿»»¿»ְְְִֵֶַָָ
הּטעם, מּטה. מּטה וכן ּתמיד. אֹו ְִִֵֶַַַַָָָָמּמּנּו,

מאד: ְְֹֹמאד
cnL‡¯Ï ‰È‰È ‡e‰ לוה ועבד ּכטעם, . ƒ¿∆¿…ְְֶֶֶַַֹ

מלוה: ְְִֶַלאיׁש
en˙B‡Ï.ּבֹו מרדּת ּכי ׁשּתזּכֹור מהּׁשם, . ¿ְְִִֵֵֶַַָָ

ּכטעם, .ּבזרע ּגם ּכי ,לבּד ּב ְְְְְְְֲִַַַַַֹולא
ּפירׁשּתיו: ּוכבר ואינם. חטאּו ְְְְֲִֵֵֵַָָָאבֹותינּו

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(æî)éäìà ýåýé-úà zãáò-àì øLà úçzE ©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa§¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ

i"yx£Ïk ·¯Ó∑ל ׁשהיה טּוב ּבע ֹוד עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכל  אבןאבןאבןאבן ≈……ְְֶָָָ

(çî)éáéà-úà zãáòåCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìæøa ìò ïúðå ìk øñçáe íøéòáe àîöáe áòøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ©§¤Æ

ãò Eøàeö-ìò:Cúà BãéîLä ©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«

(èî)éìò ýåýé àOéõøàä äö÷î ÷çøî éBb E ¦¨´§Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤
ì òîLú-àì øLà éBb øLpä äàãé øLàk:BðL ©«£¤¬¦§¤−©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«

i"yx£¯Lp‰ ‰‡„È ¯L‡k∑ סּוסיו ויקּלּו מצלחת ודר BLÏ.ּפתאם, ÚÓL˙Œ‡Ï∑,לׁשֹונֹו ּתּכיר ׁשּלא «¬∆ƒ¿∆«»∆ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ…ƒ¿«¿…ְִֶַֹ
מא)וכן: וכן:(בראשית אֹותֹו", לפּתר חלֹום מב)"ּתׁשמע ּבלע"ז (שם אינטינדר"י יֹוסף", ׁשֹומע "ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .(פערשטעהען) אבןאבןאבןאבן

(ð)àì øòðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLà íéðt æò éBb−©´¨¦®£¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ
:ïçé̈«Ÿ

(àð)CãîMä ãò Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt ìëàåÂ§¨©Â§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼
øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àì øLà£¤̧«Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬

éôìàðàö úøzLòå E:Cúà Bãéáàä ãò E £¨¤−§©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«

(áð)éøòL-ìëa Eì øöäåéúîç úãø ãò EE §¥©̧§¹§¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ
-ìëa ïäa çèa äzà øLà úBøöaäå úäábä©§Ÿ´Ÿ§©§ª½£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨

éøòL-ìëa Eì øöäå EöøàøLà Eöøà-ìëa E ©§¤®§¥©³§Æ§¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬
éäìà ýåýé ïúð:Cì E ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«

i"yx£EÈ˙ÓÁ ˙„¯ „Ú∑רּדּוי .וכּבּוׁשלׁשֹון «∆∆……∆ְְִִ

(âð)ðèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EøLà E §¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½£¤¬
éäìà ýåýé Eì-ïúð÷éöé-øLà ÷Böîáe øBöîa E ¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½£¤¨¦¬

:Eáéà Eì§−«Ÿ§¤«
i"yx£¯BˆÓa 'B‚Â EÈa ¯Na EË· È¯t zÏÎ‡Â∑,מצֹוק ׁשם ויהיה העיר, על צרין ׁשּיהיּו עקת מחמת ¿»«¿»¿ƒƒ¿¿¿«»∆¿¿»ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .רעבֹון  אבןאבןאבןאבן ֵָ

‡C‰Ïמז  ÈÈ Ì„˜ ‡zÁÏÙ ‡Ï Èc ÛÏÁ√»ƒ»¿«¿»√»¿»¡»»
:‡Ïk È‚qÓ ‡aÏ ˙e¯ÈtL·e ‡Â„Áa¿∆¿»¿«ƒƒ»ƒ¿≈…»

Caמח  ÈÈ dp¯‚È Èc C··„ ÈÏÚa ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»«¬≈¿»»ƒ¿»ƒ≈¿»»
˙e¯ÈÒÁ·e ‡˙ÈÏÈË¯Ú·e ‡˙eÁˆ·e ‡ÙÎa¿«¿»¿«»¿«¿ƒ¿»»«¬ƒ
„Ú C¯‡eˆ ÏÚ ‡ÏÊ¯t ¯È ÔzÈÂ ‡lk…»¿ƒ≈ƒ«¿¿»««¿»«

:C˙È ÈˆÈzLÈcƒ¿≈≈»»

‡¯Ú‡מט  ÈÙÈqÓ ˜ÈÁ¯Ó ÌÚ CÏÚ ÈÈ È˙ÈÈ«¿ƒ¿»¬»«≈»ƒƒ¿»≈«¿»
ÚÓL˙ ‡Ï Èc ‡nÚ ‡¯L È„zLÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«

:dLÈÏƒ»≈

ÒÏ·‡נ  ÔÈt‡ ·qÈ ‡Ï Èc ÔÈt‡ ÛÈwz ÌÚ««ƒ«ƒƒ»ƒ««ƒ¿»»
:ÌÁ¯Ó ‡Ï ‡˜È ÏÚÂ¿«»¿»»¿«≈

Ú„נא  CÚ¯‡„ ‡a‡Â C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ ÏeÎÈÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«
‡¯ÓÁ ‡¯e·Ú CÏ ¯‡LÈ ‡Ï Èc ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿«»ƒ»«¿»
„·BÈc „Ú CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a ‡ÁLÓeƒ¿»«¿≈»¿∆¿≈»»«¿≈

:C˙È»»

CÈ¯eLנב  LaÎÈc „Ú CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ¿»≈»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿«»
Ô‰· ‡·ÊzL‡Ï ıÁ¯ z‡ Èc ‡iÎÈ¯Îe ‡iÓ»̄«»¿ƒ«»ƒ«¿»≈¿ƒ¿≈»»¿≈
CÚ¯‡ ÏÎa CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ CÚ¯‡ ÏÎa¿»«¿»¿»≈»¿»ƒ¿»¿»«¿»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Ècƒ¿«¿»¡»»»

Ècנג  CÈ˙·e CÈa ¯Na CÚÓ„ ‡cÏÂ ÏeÎÈ˙Â¿≈«¿»ƒ¿»¿«¿»¿»»ƒ
CÏ ˜ÚÈc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆa C‰Ï‡ ÈÈ CÏ ·‰È¿«»¿»¡»»ƒ¿»»¿«¿»¿»≈»

:C‡Ò»¿»

dxezd lr `xfr oa`

fnÏk ·¯Ó:צֹור ּכל אֹו ּתתאּוה. אׁשר .hn‰‡„Èּכ על וּידא וכן, יעּוף. רּוח:. ·bpEËנפי È¯t zÏÎ‡Â:ּבּמצֹור .EÏ ˜ÈˆÈ ּכל . ≈……ְֲִֶֶֶַָƒ¿∆ְְֵֵֵֶַַַַָ¿»«¿»¿ƒƒ¿¿ַָ»ƒ¿ָ
ּבּסֹוף: היֹותֹו ּבעבּור ּכן, הּוא אֹו .מאֹויבי ְֱֲֵֵֶֶַַָאחד



מט `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(çì)ék óñàz èòîe äãOä àéöBz áø òøæ¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬
:äaøàä epìñçé©§§¤−¨«©§¤«

i"yx£epÏÒÁÈ∑ הּכל את ׁשּמכּלה 'חסיל', נקרא ּכ ׁשם ועל עזרא עזרא עזרא עזרא .יכּלּנּו, אבןאבןאבןאבן «¿¿∆ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(èì)àìå äzLú-àì ïééå zãáòå òhz íéîøk§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ
:úòìzä epìëàú ék øâàú עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©

(î)ék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬
:Eúéæ ìMé¦©−¥¤«

i"yx£ÏMÈ Èk∑ לׁשֹון ּפרֹותיו, יט)יּׁשיר הּברזל (לעיל עזרא עזרא עזרא עזרא .""ונׁשל אבןאבןאבןאבן ƒƒ«ְְְִֵֶַַַַָָ

(àî)úBðáe íéðaeëìé ék Cì eéäé-àìå ãéìBz ¨¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈¦¬¥«§−
:éáMa©¤«¦

(áî):ìöìvä Løéé Eúîãà éøôe Eöò-ìk̈¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−©§¨©«
i"yx£ÏˆÏv‰ L¯ÈÈ∑ הּפרי מן רׁש הארּבה ארּבה.∑‰ÏˆÏv.יעני ∑L¯ÈÈ.יעׂשּנּו אפׁשר מין ואי ¿»≈«¿»«ְְֲִִֶֶַַַָָ¿»≈ֲִַ«¿»«ְְְִִֶֶַָ

ׁשאם וגירּוׁשין, הֹורׁשה לׁשֹון ולא יירׁש. לכּתב: לֹו היה ּכן ׁשאם ירּׁשה, לׁשֹון יירׁש לֹולפרׁש היה ּכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹֻ
יֹוריׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .לכּתב: אבןאבןאבןאבן ְִִֹ

(âî)éìò äìòé Eaø÷a øLà øbääìòn äìòî E ©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−©´§¨¨®§¨
:ähn ähî ãøú äzàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨

(ãî)Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé àeä́©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ
:áðæì äéäz äzàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©−̈¦«§¤¬§¨¨«

(äî)éìò eàáeEeôãøe älàä úBììwä-ìk E ¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤§¨¸Æ
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék CãîMä ãò EeâéOäå§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨§Æ§Ÿ̈´

éäìàì E:Ceö øLà åéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬¦¨«

(åî)Eòøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå§¨´§½§−§¥®§©§£−
:íìBò-ãò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¨«

LBÎzלח  ¯ÚÊe ‡Ï˜ÁÏ ˜tz ÈbÒ Ú¯Ê ¯a«¿««ƒ«≈¿«¿»¿≈ƒ¿
:‡·Bb dpÏÒÁÈ È¯‡¬≈«¿¿ƒ≈»

˙ÈzLלט  ‡Ï ‡¯ÓÁÂ ÁÏÙ˙Â ·Bvz ÔÈÓ¯k«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿≈
:‡zÚÏz dpÏÎÈ˙ È¯‡ LBÎ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈≈¿ƒ≈…«¿»

Ï‡מ  ‡ÁLÓe CÓeÁz ÏÎa CÏ ÔB‰È ÔÈ˙ÈÊ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»»
:CÈ˙ÈÊ Ôe¯zÈ È¯‡ CeÒ¿̇¬≈ƒ¿≈»

ÔeÎ‰Èמא  È¯‡ CÏ ÔB‰È ‡ÏÂ „ÈÏBz Ô·e ÔÈa¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¬≈¿»
:‡È·La¿ƒ¿»

wÒ‡‰:מב  dpÒÁÈ CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÏÈ‡ Ïk»ƒ»»¿ƒ»¿«¿»«¿¿ƒ≈«»»

CpÓמג  ÏÚ ˜ÈÏÒ È‰È CÈ· Èc Ï¯Ú ·˙Bz«»≈ƒ≈»¿≈»ƒ«ƒ»
‡zÁ˙Ï ˙Á È‰z z‡Â ‡lÚÏ ‡lÚÏ¿≈»¿≈»¿«¿¿≈»≈¿«¿»

:‡zÁ˙Ï¿«¿»

È‰Èמד  ‡e‰ dpÙÊB˙ ‡Ï z‡Â CpÙÊBÈ ‡e‰¿ƒ»¿«¿»¿ƒ≈¿≈
:LlÁÏ È‰z z‡Â ÛÈw˙Ï¿«ƒ¿«¿¿≈¿«»

CpÙc¯ÈÂמה  ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈˆzL˙c „Ú Cp˜a„ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ¿≈≈¬≈»«∆¿»
È‰B„Bwt ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«ƒƒ

:C„wÙ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ«¿»

ÌÏÚ:מו  „Ú CÈ··e ˙ÙBÓÏe ˙‡Ï Ca ÔB‰ÈÂƒ»¿»¿≈ƒ¿»«√»

dxezd lr `xfr oa`

glepÏÒÁÈ מין חסיל, מן והּוא יכריתּנּו. . «¿¿∆ְְִִִִֶַָ
הארּבה: ְִִֵֶַָמּמיני

hlÚhz:ּובעבֹודה ּבנטיעה ּתיגע .‡ÏÂ ƒ«ְְֲִִַַַָָ¿…
‰zLz:הּבציר ּבׁשעת .¯‚‡˙ ‡ÏÂ.ּתקּבץ . ƒ¿∆ְִִַַָ¿…∆¡…ְִֹ

ּבּקציר: אגרה ּכמֹו, ּפעל. ְְְִַַָָָֹוהּוא
nCeÒ˙ ‡Ï וזה סכּתי. לא וסֹו ּכמׁשּפט, . …»ְְְְְִִֶַָֹ

:ראׁש על וׁשמן ,הפÏMÈ Èk:נפעל מּבנין . ְְֵֶֶֶַֹƒƒ«ְְִִִַַ
anL¯ÈÈּכמֹו והּטעם, הּדגּוׁש. מהּכבד . ¿»≈ְְֵֵַַַַַָָ

ּגֹוים: אין ˆÏˆÏלהֹוריׁש מרּוּבעת. מּלה . ְִִ¿»«ְִֵַַָ
מקֹומֹו: ּכפי ּופירּוׁשֹו ריע. ְְִֵֵַלֹו

bn‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓ למעלה ׁשאין ּפעמים . «¿»»¿»ְְְִֵֶַָָ
הּטעם, מּטה. מּטה וכן ּתמיד. אֹו ְִִֵֶַַַַָָָָמּמּנּו,

מאד: ְְֹֹמאד
cnL‡¯Ï ‰È‰È ‡e‰ לוה ועבד ּכטעם, . ƒ¿∆¿…ְְֶֶֶַַֹ

מלוה: ְְִֶַלאיׁש
en˙B‡Ï.ּבֹו מרדּת ּכי ׁשּתזּכֹור מהּׁשם, . ¿ְְִִֵֵֶַַָָ

ּכטעם, .ּבזרע ּגם ּכי ,לבּד ּב ְְְְְְְֲִַַַַַֹולא
ּפירׁשּתיו: ּוכבר ואינם. חטאּו ְְְְֲִֵֵֵַָָָאבֹותינּו

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(æî)éäìà ýåýé-úà zãáò-àì øLà úçzE ©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa§¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ

i"yx£Ïk ·¯Ó∑ל ׁשהיה טּוב ּבע ֹוד עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכל  אבןאבןאבןאבן ≈……ְְֶָָָ

(çî)éáéà-úà zãáòåCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìæøa ìò ïúðå ìk øñçáe íøéòáe àîöáe áòøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ©§¤Æ

ãò Eøàeö-ìò:Cúà BãéîLä ©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«

(èî)éìò ýåýé àOéõøàä äö÷î ÷çøî éBb E ¦¨´§Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤
ì òîLú-àì øLà éBb øLpä äàãé øLàk:BðL ©«£¤¬¦§¤−©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«

i"yx£¯Lp‰ ‰‡„È ¯L‡k∑ סּוסיו ויקּלּו מצלחת ודר BLÏ.ּפתאם, ÚÓL˙Œ‡Ï∑,לׁשֹונֹו ּתּכיר ׁשּלא «¬∆ƒ¿∆«»∆ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ…ƒ¿«¿…ְִֶַֹ
מא)וכן: וכן:(בראשית אֹותֹו", לפּתר חלֹום מב)"ּתׁשמע ּבלע"ז (שם אינטינדר"י יֹוסף", ׁשֹומע "ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .(פערשטעהען) אבןאבןאבןאבן

(ð)àì øòðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLà íéðt æò éBb−©´¨¦®£¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ
:ïçé̈«Ÿ

(àð)CãîMä ãò Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt ìëàåÂ§¨©Â§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼
øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àì øLà£¤̧«Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬

éôìàðàö úøzLòå E:Cúà Bãéáàä ãò E £¨¤−§©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«

(áð)éøòL-ìëa Eì øöäåéúîç úãø ãò EE §¥©̧§¹§¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ
-ìëa ïäa çèa äzà øLà úBøöaäå úäábä©§Ÿ´Ÿ§©§ª½£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨

éøòL-ìëa Eì øöäå EöøàøLà Eöøà-ìëa E ©§¤®§¥©³§Æ§¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬
éäìà ýåýé ïúð:Cì E ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«

i"yx£EÈ˙ÓÁ ˙„¯ „Ú∑רּדּוי .וכּבּוׁשלׁשֹון «∆∆……∆ְְִִ

(âð)ðèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EøLà E §¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½£¤¬
éäìà ýåýé Eì-ïúð÷éöé-øLà ÷Böîáe øBöîa E ¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½£¤¨¦¬

:Eáéà Eì§−«Ÿ§¤«
i"yx£¯BˆÓa 'B‚Â EÈa ¯Na EË· È¯t zÏÎ‡Â∑,מצֹוק ׁשם ויהיה העיר, על צרין ׁשּיהיּו עקת מחמת ¿»«¿»¿ƒƒ¿¿¿«»∆¿¿»ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .רעבֹון  אבןאבןאבןאבן ֵָ

‡C‰Ïמז  ÈÈ Ì„˜ ‡zÁÏÙ ‡Ï Èc ÛÏÁ√»ƒ»¿«¿»√»¿»¡»»
:‡Ïk È‚qÓ ‡aÏ ˙e¯ÈtL·e ‡Â„Áa¿∆¿»¿«ƒƒ»ƒ¿≈…»

Caמח  ÈÈ dp¯‚È Èc C··„ ÈÏÚa ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»«¬≈¿»»ƒ¿»ƒ≈¿»»
˙e¯ÈÒÁ·e ‡˙ÈÏÈË¯Ú·e ‡˙eÁˆ·e ‡ÙÎa¿«¿»¿«»¿«¿ƒ¿»»«¬ƒ
„Ú C¯‡eˆ ÏÚ ‡ÏÊ¯t ¯È ÔzÈÂ ‡lk…»¿ƒ≈ƒ«¿¿»««¿»«

:C˙È ÈˆÈzLÈcƒ¿≈≈»»

‡¯Ú‡מט  ÈÙÈqÓ ˜ÈÁ¯Ó ÌÚ CÏÚ ÈÈ È˙ÈÈ«¿ƒ¿»¬»«≈»ƒƒ¿»≈«¿»
ÚÓL˙ ‡Ï Èc ‡nÚ ‡¯L È„zLÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«

:dLÈÏƒ»≈

ÒÏ·‡נ  ÔÈt‡ ·qÈ ‡Ï Èc ÔÈt‡ ÛÈwz ÌÚ««ƒ«ƒƒ»ƒ««ƒ¿»»
:ÌÁ¯Ó ‡Ï ‡˜È ÏÚÂ¿«»¿»»¿«≈

Ú„נא  CÚ¯‡„ ‡a‡Â C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ ÏeÎÈÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«
‡¯ÓÁ ‡¯e·Ú CÏ ¯‡LÈ ‡Ï Èc ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿«»ƒ»«¿»
„·BÈc „Ú CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a ‡ÁLÓeƒ¿»«¿≈»¿∆¿≈»»«¿≈

:C˙È»»

CÈ¯eLנב  LaÎÈc „Ú CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ¿»≈»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿«»
Ô‰· ‡·ÊzL‡Ï ıÁ¯ z‡ Èc ‡iÎÈ¯Îe ‡iÓ»̄«»¿ƒ«»ƒ«¿»≈¿ƒ¿≈»»¿≈
CÚ¯‡ ÏÎa CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ CÚ¯‡ ÏÎa¿»«¿»¿»≈»¿»ƒ¿»¿»«¿»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Ècƒ¿«¿»¡»»»

Ècנג  CÈ˙·e CÈa ¯Na CÚÓ„ ‡cÏÂ ÏeÎÈ˙Â¿≈«¿»ƒ¿»¿«¿»¿»»ƒ
CÏ ˜ÚÈc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆa C‰Ï‡ ÈÈ CÏ ·‰È¿«»¿»¡»»ƒ¿»»¿«¿»¿»≈»

:C‡Ò»¿»

dxezd lr `xfr oa`

fnÏk ·¯Ó:צֹור ּכל אֹו ּתתאּוה. אׁשר .hn‰‡„Èּכ על וּידא וכן, יעּוף. רּוח:. ·bpEËנפי È¯t zÏÎ‡Â:ּבּמצֹור .EÏ ˜ÈˆÈ ּכל . ≈……ְֲִֶֶֶַָƒ¿∆ְְֵֵֵֶַַַַָ¿»«¿»¿ƒƒ¿¿ַָ»ƒ¿ָ
ּבּסֹוף: היֹותֹו ּבעבּור ּכן, הּוא אֹו .מאֹויבי ְֱֲֵֵֶֶַַָאחד



eaz`נ zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(ãð)åéçàá Bðéò òøz ãàî âðòäå Ea Cøä Léàä̈¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ
:øéúBé øLà åéða øúéáe B÷éç úLàáe§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈£¤¬¦«

i"yx£‚Ú‰Â Ea C¯‰∑,אחד ׁשּׁשניהם עליהם מֹוכיח ,"ּומר ּו"מהתעּנג ּפּנּוק, לׁשֹון הענג, הּוא הר הּוא »«¿¿∆»…ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
עינֹו ּתרע ּכי עד ּובנֹותיו, ּבניו ּבׂשר לרעבֹונֹו לֹו ימּתק מאּוס, ּבדבר קצה ודעּתֹו מפּנק ׁשהּוא ּפי על ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻאף
ור הרחמני ,"ּב הר" אחר: ּדבר יאכל. אׁשר אחיהם, – ּבניו מּבׂשר מהם לאחד מּתת הּנֹותרים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבבניו

הּנֹותרים  לבניהם הּׁשחּוטים ּבניהם מּבׂשר יּתנּו ולא יתאכזרּו, רעבּתנּות מרב עזרא עזרא עזרא עזרא .הּלבב, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

(äð)úzî|ìëàé øLà åéða øNaî íäî ãçàì ¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ£¤´Ÿ¥½
÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬

éøòL-ìëa Eáéà Eì:E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«

(åð)dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðòäå Eá äkøä̈«©¨̧§¹§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ
Léàa dðéò òøz Cøîe âpòúäî õøàä-ìò âvä©¥´©¨½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´

:dzááe dðááe d÷éç¥½̈¦§−̈§¦¨«
i"yx£dz··e d··e d˜ÈÁ LÈ‡a dÈÚ Ú¯z∑ הּגדֹולים. ≈«≈»¿ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ»ְִַ

(æð)úöBiä dúéìLáe|øLà äéðááe äéìâø ïéaî §¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨§¨¤̧¨Æ£¤´
øBöîa øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz÷Böîáe ¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤§¨Æ§¨½

éøòLa Eáéà Eì ÷éöé øLà:E £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«
i"yx£d˙ÈÏL·e∑ מן אצלּה לאׁשר מּליּתן האחד את ּכׁשּתאכל צרה עינּה ּתהא ּבכּלן הּקטּנים. ּבניה ¿ƒ¿»»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ

עזרא עזרא עזרא עזרא .הּבׂשר  אבןאבןאבןאבן ַָָ

(çð)äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´
íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º

éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:E ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(èð)úBkî Eòøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³
:íéðîàðå íéòø íéìçå úBðîàðå úìãb§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

i"yx£E˙kÓŒ˙‡ '‰ ‡ÏÙ‰Â∑ מּכֹות מּׁשאר ּומבּדלֹות ׁשליחּותם ∑BÓ‡Â˙.מפלאֹות לקּים ,עזרא עזרא עזרא עזרא .ליּסר אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿»∆«…¿ְְְִַָָָֻֻ¿∆¡»ְְְְִֵֶַַָ

L‡·zנד  ‡„ÁÏ ˜pÙÓ„Â Ca CÈk¯„ ‡¯·b«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿«««¬»ƒ¿≈
È‰Ba ¯‡L·e dÓÈ˜ ˙z‡·e È‰eÁ‡a dÈÚ≈≈¿»ƒ¿ƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ

:¯‡LÈ Ècƒ«¿«

Ècנה  È‰Ba ¯NaÓ ÔB‰pÓ „ÁÏ ÔzÓlÓƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‡¯Èˆa ‡lk dÏ ¯‡zL‡ ‡ÏcÓ ÏeÎÈÈ≈ƒ¿»ƒ¿»«≈…»ƒ¿»»
:CÈÂ¯˜ ÏÎa C‡Ò CÏ ˜ÚÈ È„ ‡˙˜Ú·e¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿»ƒ¿»

Èq‡˙נו  ‡Ï Èc ‡˜pÙÓ„Â C· ‡ÎÈk¯c¿«ƒ»»¿ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ«
e˜pÙnÓ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˙Á‡Ï dÏ‚¯ ˙Ò¯t«¿««¿««¬»»««¿»ƒ¿«¿
d¯··e dÓÈ˜ ¯·‚a dÈÚ L‡·z eÎÈk¯Óe≈«ƒƒ¿≈≈«ƒ¿«¿»«ƒ¿«

:dz¯··eƒ¿««

Ècנז  ‡‰··e dpÓ Ôe˜tÈc ‡‰a ¯ÚÊ·eƒ¿≈¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»»ƒ
‡¯˙Òa ‡lk ˙e¯ÈÒÁa ÔepÏÎÈ˙ È¯‡ „ÈÏ¿̇ƒ¬≈≈¿ƒ«¬ƒ…»¿ƒ¿»
:CÈÂ¯˜a C‡Ò CÏ ˜ÚÈ Èc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆaƒ¿»»¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿ƒ¿»

ÈÓb˙tנח  Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯h˙ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈
ÏÁ„ÓÏ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿«
:C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈ„‰ ‡ÏÈÁ„e ‡¯ÈwÈ ‡ÓL ˙È»¿»«ƒ»¿ƒ»»≈»¿»¡»»

ÔÁÓנט  CÈa ˙ÁÓ ˙ÈÂ C˙ÁÓ ˙È ÈÈ L¯ÙÈÂ¿«¿«¿»»»»»¿»»«¿»»»
:ÔÈÓÈ‰Óe ÔÈLÈa ÔÈLzÎÓe ÔÓÈ‰Óe Ô·¯·«̄¿¿»¿≈¿»«¿¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

cp.¯È˙BÈ ¯L‡.ּבהחבא יֹותירם אֹו האֹויב. ¬∆ƒְִֵֵֵֵָָ
הּמצֹור: ּבעבּור זה ְֲֶַַָָוכל

dpEÈ¯ÚL ÏÎa:מקֹום ּבכל . ¿»¿»∆ְָָ
fpd˙ÈÏL·eּבׁשבּתֹו הּולד, מקֹום הּוא . ¿ƒ¿»»ְְְִַָָ

אּמֹו: ¯‚ÈÏ‰ּבבטן ÔÈaÓ ולא ּכמֹו, ּכּנּוי. . ְִֶֶƒ≈«¿∆»ְְִֹ
רגליו: את ְֶַָָָעׂשה

hpE˙kÓ.מּורּכבת רּבים עם יחיד, לׁשֹון . «…¿ְְִִִֶֶַָ

טעם אלּמדם: זֹו ועדֹותי .ÏÙ‰Â‡וכן, ְְְֲִֵֵֵַַַ¿ƒ¿»
נׁשמע  ולא נראה ׁשּלא מּופלא, ּדבר ְְְְְִִִֶַָָָָֹֹלהיֹות

יסּורּו:ÌÈÓ‡Âּכמֹוהּו: ׁשּלא . ָ¿∆¡»ƒֶָֹ

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(ñ)zøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨
:Ca e÷áãå íäéðtî¦§¥¤®§¨«§−¨«

i"yx£Ì‰ÈtÓ z¯‚È ¯L‡∑ יראים היּו מצרים, על הּבאֹות מׁשּנֹות מּכֹות רֹואים יׂשראל ּכׁשהיּו הּמּכֹות, מּפני ¬∆»…¿»ƒ¿≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
ּכתיב: ׁשּכן ּתדע עליהם, ּגם יבֹואּו ׁשּלא טו)מהם ׂשמּתי (שמות אׁשר הּמחלה ּכל וגֹו', ּתׁשמע ׁשמע אם "והיה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מיראין  אין ,"עלי אׂשים לא מּמּנּוּבמצרים יגֹור ׁשהּוא ּבדבר אּלא האדם, .את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

(àñ)øôña áeúë àì øLà äkî-ìëå éìç-ìk íb©³¨¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤
éìò ýåýé íìòé úàfä äøBzä:CãîMä ãò E ©¨´©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÏÚÈ∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .עלּיה לׁשֹון אבןאבןאבןאבן «¿≈ְֲִָ

(áñ)íúééä øLà úçz èòî éúîa ízøàLðå§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈©µ©£¤´¡¦¤½
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ˙Áz ËÚÓ È˙Óa Ìz¯‡LÂ∑ מרּבין חּלּוף .מּועטין ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿»««¿ְִִִָֻ

(âñ)íëúà áéèéäì íëéìò ýåýé NN-øLàk äéäåÂ§¨Â̈©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
ãéáàäì íëéìò ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬
äîãàä ìòî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLà£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«
i"yx£'‰ NÈNÈ Ôk∑(י אֹויביכם(מגילה וגֹו'את להאביד וכן:∑ÌzÁqÂ.עליכם, עקירה, טו)לׁשֹון "ּבית (משלי ≈»ƒְְְֲֲִֵֵֶֶֶַ¿ƒ«¿∆ְְֲִֵֵָ

ה' יּסח עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּגאים אבןאבןאבןאבן ִִֵַ

(ãñ)-ãòå õøàä äö÷î íénòä-ìëa ýåýé Eöéôäå¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©
øLà íéøçà íéäìà íM zãáòå õøàä äö÷§¥´¨¨®¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯

éúáàå äzà zòãé-àì:ïáàå õò E «Ÿ¨©²§¨©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌM z„·ÚÂ∑,מּמׁש אלהּות עבֹודת לא לכמרי ּכתרּגּומֹו, וגלּגלּיֹות מס מעלים אּלא ¿»«¿»»¡…ƒ¬≈ƒְְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻ

ּכֹוכבים  .עבֹודת ֲִַָ

(äñ)-óëì çBðî äéäé-àìå òébøú àì íää íéBbáe©¦³¨¥Æ´Ÿ©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©
íéðéò ïBéìëå æbø áì íL Eì ýåýé ïúðå Eìâø©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦

:Lôð ïBáàãå§©«£¬¨«¤

„zÏÁ‡ס  Èc ÌÈ¯ˆÓ ÈLzÎÓ Ïk ˙È Ca ·˙ÈÂ¿»≈»»»«¿¿≈ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»
:Ca Ôe˜a„ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿ƒ¿¿»

ÔÈ·È˙Îסא  ‡Ï Èc ‡ÁÓ ÏÎÂ Ú¯Ó Ïk Û‡«»¿«¿»»»ƒ»¿ƒƒ
„Ú CÏÚ ÈÈ Ôep˙ÈÈ ‡„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿»¬»«

:CˆzLÈc¿ƒ¿≈»

‰Ôe˙ÈÂסב  Èc ÛÏÁ ¯ÚÊ ÌÚa Ôe¯‡zL˙Â¿ƒ¿«¬¿«¿≈√»ƒ¬≈
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈¬≈»«∆¿»

:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»

ËB‡Ï·‡סג  ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈcÁ„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«≈¿»¬≈¿»»
ÔBÎÈÏÚ ÈÈ È„ÁÈ Ôk ÔBÎ˙È ‰‡bÒ‡Ïe ÔBÎ˙È»¿¿«¿»»»¿≈∆¡≈¿»¬≈
ÔeÏËÏh˙Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏe ÔBÎ˙È ‡„·B‡Ï¿»»»¿¿≈»»»¿¿ƒ«¿¿
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡c ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

‡¯Ú‡סד  ÈÙÈqÓ ‡iÓÓÚ ÏÎa ÈÈ Cp¯c·ÈÂƒ«¿ƒ»¿»¿»«¿«»ƒ¿»≈«¿»
‡iÓÓÚÏ ÔÓz ÁÏÙ˙Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „ÚÂ¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿««»¿«¿«»
C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Èc ‡˙ÂÚË ÈÁÏt»¿≈«¿»»ƒ»¿«¿»«¿«¬»»»

:‡·‡Â ‡Ú‡»»¿«¿»

ÁÓסה  ‡‰È ‡ÏÂ Áe˙ ‡Ï Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ·e¿«¿«»»ƒ»¿«¿»¿≈¿»
ÏÁc ·Ï Ônz CÏ ÈÈ ÔzÈÂ CÏ‚¯ ˙Ò¯ÙÏ¿«¿««¿»¿ƒ≈¿»»«»≈»≈

:LÙ ÔÁtÓe ÔÈÈÚ ˙ÎLÁÂ¿«¿««¿ƒ«¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

`q'‰ ÌÏÚÈ הּוא ואם העלה. מּגזרת . «¿≈ְְֱִִִֶַָ
ארּמי: לׁשֹון יביאם, ּכמֹו אֹומר, ויׁש ְְְְֲִִֵֵֵַָחטּוף.

mrhe bqNN ¯L‡k ּכי ּתחׁשֹוב, ׁשּלא . §©©«¬∆»ֲִֶַֹ
צדקּת אם ּכטעם, יתאּבל. אֹו לּׁשם ְְְִִִֵֵַַַַַַָָיּזיק

לֹו: ּתּתן והּוא ÌzÁqÂמה נפעל. מּבנין . ִֶַ¿ƒ«¿∆ְְְִִִַַ
ה': יּסח מּגזרת, נּו''ן. ְִִִֵַַָחסר



ני `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(ãð)åéçàá Bðéò òøz ãàî âðòäå Ea Cøä Léàä̈¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ
:øéúBé øLà åéða øúéáe B÷éç úLàáe§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈£¤¬¦«

i"yx£‚Ú‰Â Ea C¯‰∑,אחד ׁשּׁשניהם עליהם מֹוכיח ,"ּומר ּו"מהתעּנג ּפּנּוק, לׁשֹון הענג, הּוא הר הּוא »«¿¿∆»…ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
עינֹו ּתרע ּכי עד ּובנֹותיו, ּבניו ּבׂשר לרעבֹונֹו לֹו ימּתק מאּוס, ּבדבר קצה ודעּתֹו מפּנק ׁשהּוא ּפי על ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻאף
ור הרחמני ,"ּב הר" אחר: ּדבר יאכל. אׁשר אחיהם, – ּבניו מּבׂשר מהם לאחד מּתת הּנֹותרים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבבניו

הּנֹותרים  לבניהם הּׁשחּוטים ּבניהם מּבׂשר יּתנּו ולא יתאכזרּו, רעבּתנּות מרב עזרא עזרא עזרא עזרא .הּלבב, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

(äð)úzî|ìëàé øLà åéða øNaî íäî ãçàì ¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ£¤´Ÿ¥½
÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬

éøòL-ìëa Eáéà Eì:E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«

(åð)dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðòäå Eá äkøä̈«©¨̧§¹§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ
Léàa dðéò òøz Cøîe âpòúäî õøàä-ìò âvä©¥´©¨½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´

:dzááe dðááe d÷éç¥½̈¦§−̈§¦¨«
i"yx£dz··e d··e d˜ÈÁ LÈ‡a dÈÚ Ú¯z∑ הּגדֹולים. ≈«≈»¿ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ»ְִַ

(æð)úöBiä dúéìLáe|øLà äéðááe äéìâø ïéaî §¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨§¨¤̧¨Æ£¤´
øBöîa øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz÷Böîáe ¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤§¨Æ§¨½

éøòLa Eáéà Eì ÷éöé øLà:E £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«
i"yx£d˙ÈÏL·e∑ מן אצלּה לאׁשר מּליּתן האחד את ּכׁשּתאכל צרה עינּה ּתהא ּבכּלן הּקטּנים. ּבניה ¿ƒ¿»»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ

עזרא עזרא עזרא עזרא .הּבׂשר  אבןאבןאבןאבן ַָָ

(çð)äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´
íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º

éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:E ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(èð)úBkî Eòøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³
:íéðîàðå íéòø íéìçå úBðîàðå úìãb§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

i"yx£E˙kÓŒ˙‡ '‰ ‡ÏÙ‰Â∑ מּכֹות מּׁשאר ּומבּדלֹות ׁשליחּותם ∑BÓ‡Â˙.מפלאֹות לקּים ,עזרא עזרא עזרא עזרא .ליּסר אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿»∆«…¿ְְְִַָָָֻֻ¿∆¡»ְְְְִֵֶַַָ

L‡·zנד  ‡„ÁÏ ˜pÙÓ„Â Ca CÈk¯„ ‡¯·b«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿«««¬»ƒ¿≈
È‰Ba ¯‡L·e dÓÈ˜ ˙z‡·e È‰eÁ‡a dÈÚ≈≈¿»ƒ¿ƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ

:¯‡LÈ Ècƒ«¿«

Ècנה  È‰Ba ¯NaÓ ÔB‰pÓ „ÁÏ ÔzÓlÓƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‡¯Èˆa ‡lk dÏ ¯‡zL‡ ‡ÏcÓ ÏeÎÈÈ≈ƒ¿»ƒ¿»«≈…»ƒ¿»»
:CÈÂ¯˜ ÏÎa C‡Ò CÏ ˜ÚÈ È„ ‡˙˜Ú·e¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿»ƒ¿»

Èq‡˙נו  ‡Ï Èc ‡˜pÙÓ„Â C· ‡ÎÈk¯c¿«ƒ»»¿ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ«
e˜pÙnÓ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˙Á‡Ï dÏ‚¯ ˙Ò¯t«¿««¿««¬»»««¿»ƒ¿«¿
d¯··e dÓÈ˜ ¯·‚a dÈÚ L‡·z eÎÈk¯Óe≈«ƒƒ¿≈≈«ƒ¿«¿»«ƒ¿«

:dz¯··eƒ¿««

Ècנז  ‡‰··e dpÓ Ôe˜tÈc ‡‰a ¯ÚÊ·eƒ¿≈¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»»ƒ
‡¯˙Òa ‡lk ˙e¯ÈÒÁa ÔepÏÎÈ˙ È¯‡ „ÈÏ¿̇ƒ¬≈≈¿ƒ«¬ƒ…»¿ƒ¿»
:CÈÂ¯˜a C‡Ò CÏ ˜ÚÈ Èc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆaƒ¿»»¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿ƒ¿»

ÈÓb˙tנח  Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯h˙ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈
ÏÁ„ÓÏ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿«
:C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈ„‰ ‡ÏÈÁ„e ‡¯ÈwÈ ‡ÓL ˙È»¿»«ƒ»¿ƒ»»≈»¿»¡»»

ÔÁÓנט  CÈa ˙ÁÓ ˙ÈÂ C˙ÁÓ ˙È ÈÈ L¯ÙÈÂ¿«¿«¿»»»»»¿»»«¿»»»
:ÔÈÓÈ‰Óe ÔÈLÈa ÔÈLzÎÓe ÔÓÈ‰Óe Ô·¯·«̄¿¿»¿≈¿»«¿¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

cp.¯È˙BÈ ¯L‡.ּבהחבא יֹותירם אֹו האֹויב. ¬∆ƒְִֵֵֵֵָָ
הּמצֹור: ּבעבּור זה ְֲֶַַָָוכל

dpEÈ¯ÚL ÏÎa:מקֹום ּבכל . ¿»¿»∆ְָָ
fpd˙ÈÏL·eּבׁשבּתֹו הּולד, מקֹום הּוא . ¿ƒ¿»»ְְְִַָָ

אּמֹו: ¯‚ÈÏ‰ּבבטן ÔÈaÓ ולא ּכמֹו, ּכּנּוי. . ְִֶֶƒ≈«¿∆»ְְִֹ
רגליו: את ְֶַָָָעׂשה

hpE˙kÓ.מּורּכבת רּבים עם יחיד, לׁשֹון . «…¿ְְִִִֶֶַָ

טעם אלּמדם: זֹו ועדֹותי .ÏÙ‰Â‡וכן, ְְְֲִֵֵֵַַַ¿ƒ¿»
נׁשמע  ולא נראה ׁשּלא מּופלא, ּדבר ְְְְְִִִֶַָָָָֹֹלהיֹות

יסּורּו:ÌÈÓ‡Âּכמֹוהּו: ׁשּלא . ָ¿∆¡»ƒֶָֹ

`eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(ñ)zøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨
:Ca e÷áãå íäéðtî¦§¥¤®§¨«§−¨«

i"yx£Ì‰ÈtÓ z¯‚È ¯L‡∑ יראים היּו מצרים, על הּבאֹות מׁשּנֹות מּכֹות רֹואים יׂשראל ּכׁשהיּו הּמּכֹות, מּפני ¬∆»…¿»ƒ¿≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
ּכתיב: ׁשּכן ּתדע עליהם, ּגם יבֹואּו ׁשּלא טו)מהם ׂשמּתי (שמות אׁשר הּמחלה ּכל וגֹו', ּתׁשמע ׁשמע אם "והיה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מיראין  אין ,"עלי אׂשים לא מּמּנּוּבמצרים יגֹור ׁשהּוא ּבדבר אּלא האדם, .את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

(àñ)øôña áeúë àì øLà äkî-ìëå éìç-ìk íb©³¨¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤
éìò ýåýé íìòé úàfä äøBzä:CãîMä ãò E ©¨´©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÏÚÈ∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .עלּיה לׁשֹון אבןאבןאבןאבן «¿≈ְֲִָ

(áñ)íúééä øLà úçz èòî éúîa ízøàLðå§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈©µ©£¤´¡¦¤½
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ˙Áz ËÚÓ È˙Óa Ìz¯‡LÂ∑ מרּבין חּלּוף .מּועטין ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿»««¿ְִִִָֻ

(âñ)íëúà áéèéäì íëéìò ýåýé NN-øLàk äéäåÂ§¨Â̈©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
ãéáàäì íëéìò ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬
äîãàä ìòî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLà£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«
i"yx£'‰ NÈNÈ Ôk∑(י אֹויביכם(מגילה וגֹו'את להאביד וכן:∑ÌzÁqÂ.עליכם, עקירה, טו)לׁשֹון "ּבית (משלי ≈»ƒְְְֲֲִֵֵֶֶֶַ¿ƒ«¿∆ְְֲִֵֵָ

ה' יּסח עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּגאים אבןאבןאבןאבן ִִֵַ

(ãñ)-ãòå õøàä äö÷î íénòä-ìëa ýåýé Eöéôäå¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©
øLà íéøçà íéäìà íM zãáòå õøàä äö÷§¥´¨¨®¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯

éúáàå äzà zòãé-àì:ïáàå õò E «Ÿ¨©²§¨©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌM z„·ÚÂ∑,מּמׁש אלהּות עבֹודת לא לכמרי ּכתרּגּומֹו, וגלּגלּיֹות מס מעלים אּלא ¿»«¿»»¡…ƒ¬≈ƒְְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻ

ּכֹוכבים  .עבֹודת ֲִַָ

(äñ)-óëì çBðî äéäé-àìå òébøú àì íää íéBbáe©¦³¨¥Æ´Ÿ©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©
íéðéò ïBéìëå æbø áì íL Eì ýåýé ïúðå Eìâø©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦

:Lôð ïBáàãå§©«£¬¨«¤

„zÏÁ‡ס  Èc ÌÈ¯ˆÓ ÈLzÎÓ Ïk ˙È Ca ·˙ÈÂ¿»≈»»»«¿¿≈ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»
:Ca Ôe˜a„ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿ƒ¿¿»

ÔÈ·È˙Îסא  ‡Ï Èc ‡ÁÓ ÏÎÂ Ú¯Ó Ïk Û‡«»¿«¿»»»ƒ»¿ƒƒ
„Ú CÏÚ ÈÈ Ôep˙ÈÈ ‡„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿»¬»«

:CˆzLÈc¿ƒ¿≈»

‰Ôe˙ÈÂסב  Èc ÛÏÁ ¯ÚÊ ÌÚa Ôe¯‡zL˙Â¿ƒ¿«¬¿«¿≈√»ƒ¬≈
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈¬≈»«∆¿»

:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»

ËB‡Ï·‡סג  ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈcÁ„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«≈¿»¬≈¿»»
ÔBÎÈÏÚ ÈÈ È„ÁÈ Ôk ÔBÎ˙È ‰‡bÒ‡Ïe ÔBÎ˙È»¿¿«¿»»»¿≈∆¡≈¿»¬≈
ÔeÏËÏh˙Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏe ÔBÎ˙È ‡„·B‡Ï¿»»»¿¿≈»»»¿¿ƒ«¿¿
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡c ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

‡¯Ú‡סד  ÈÙÈqÓ ‡iÓÓÚ ÏÎa ÈÈ Cp¯c·ÈÂƒ«¿ƒ»¿»¿»«¿«»ƒ¿»≈«¿»
‡iÓÓÚÏ ÔÓz ÁÏÙ˙Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „ÚÂ¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿««»¿«¿«»
C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Èc ‡˙ÂÚË ÈÁÏt»¿≈«¿»»ƒ»¿«¿»«¿«¬»»»

:‡·‡Â ‡Ú‡»»¿«¿»

ÁÓסה  ‡‰È ‡ÏÂ Áe˙ ‡Ï Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ·e¿«¿«»»ƒ»¿«¿»¿≈¿»
ÏÁc ·Ï Ônz CÏ ÈÈ ÔzÈÂ CÏ‚¯ ˙Ò¯ÙÏ¿«¿««¿»¿ƒ≈¿»»«»≈»≈

:LÙ ÔÁtÓe ÔÈÈÚ ˙ÎLÁÂ¿«¿««¿ƒ«¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

`q'‰ ÌÏÚÈ הּוא ואם העלה. מּגזרת . «¿≈ְְֱִִִֶַָ
ארּמי: לׁשֹון יביאם, ּכמֹו אֹומר, ויׁש ְְְְֲִִֵֵֵַָחטּוף.

mrhe bqNN ¯L‡k ּכי ּתחׁשֹוב, ׁשּלא . §©©«¬∆»ֲִֶַֹ
צדקּת אם ּכטעם, יתאּבל. אֹו לּׁשם ְְְִִִֵֵַַַַַַָָיּזיק

לֹו: ּתּתן והּוא ÌzÁqÂמה נפעל. מּבנין . ִֶַ¿ƒ«¿∆ְְְִִִַַ
ה': יּסח מּגזרת, נּו''ן. ְִִִֵַַָחסר



eaz`נב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

i"yx£ÚÈb¯˙ ‡Ï∑:ּכמֹו ּתנּוח, כח)לא הּמרּגעה"(ישעיה ¯Êb."וזאת ·Ï∑:ּכמֹו 'ּדחל', ּכתרּגּומֹו: חרד, לב …«¿ƒ«ְְְֵַַַָָֹֹ≈«»ְְְֵֵֵַָָ
,"ל רגזה מּתחת טו)"ׁשאֹול ירּגזּון",(שמות עּמים כב)"ׁשמעּו ירּגזּו"(שמואל-ב הּׁשמים ÌÈÈÚ."מֹוסדֹות ÔBÈÏÎÂ∑ ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָ¿ƒ¿≈«ƒ

ּתבא  ולא ליׁשּועה, .מצּפה ְְִֶַָָֹֹ

(åñ)éiç eéäåíîBéå äìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨§½̈
éiça ïéîàú àìå:E §¬Ÿ©«£¦−§©¤«

i"yx£EÏ ÌÈ‡Ïz EÈiÁ∑.'עלינּו הּבאה ּבחרב הּיֹום אמּות 'ׁשּמא 'ּתלּוי': קרּוי ספק ּכל הּספק, (מנחות על «∆¿Àƒ¿ֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
הּׁשּוק ק"ג) מן ּתבּואה הּלֹוקח זה ּדרׁשּו: EÈiÁa.ורּבֹותינּו ÔÈÓ‡˙ ‡ÏÂ∑הּסֹומ הּפלטר זה עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֵֶַַַַָָ¿…«¬ƒ¿«∆ְֵֵֶַַַַ

(æñ)ïzé-éî øîàz áøòáe áøò ïzé-éî øîàz ø÷aa©³Ÿ¤Ÿ©Æ¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´
éðéò äàønîe ãçôz øLà Eááì ãçtî ø÷aE ®Ÿ¤¦©³©§¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−

:äàøz øLà£¤¬¦§¤«
i"yx£·¯Ú ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ¯˜aa∑(מט הערב (סוטה אמׁשויהיה a˜¯.ׁשל ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ·¯Ú·e∑,ׁשחרית ׁשל «…∆…«ƒƒ≈∆∆ְְִֶֶֶֶֶֶָ»∆∆…«ƒƒ≈…∆ֲִֶַ

מּׁשּלפניה  קללתּה מרּבה ׁשעה וכל ּתמיד, מתחּזקֹות .ׁשהּצרֹות ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

(çñ)ýåýé EáéLäå|øLà Cøca úBiðàa íéøöî ¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤¸¤Æ£¤´
éñú-àì Eì ézøîàíL ízøkîúäå dúàøì ãBò ó ¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ¨®§¦§©©§¤̧¨¯

éáéàììå íéãáòì Eñ :äð÷ ïéàå úBçôL §«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−§¥¬Ÿ¤«
i"yx£˙Bi‡a∑ ּבׁשביה EÈ·È‡Ï.ּבספינֹות ÌL Ìz¯kÓ˙‰Â∑ לעבדים להם נמּכרים להיֹות מבּקׁשים אּתם »√ƒְְְִִִָ¿ƒ¿««¿∆»¿…¿∆ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

˜‰.ולׁשפחֹות  ÔÈ‡Â∑ וכּליֹון הרג עלי יגזרּו ווי"שּבלע"ז ∑Ìz¯kÓ˙‰Â.ּכי איהר איפורוונדרי"ץ (און ְְִָ¿≈…∆ְְְִִִֶֶֶָָ¿ƒ¿««¿∆ְַַ
פערקייפען) וועלין אליין זיך ולא וועט מּפני , אחרים, מֹוכרים ידי על 'ונמּכרּתם' ּבלׁשֹון "והתמּכרּתם", לפרׁש יּתכן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

קנה  "ואין אחריו: עזרא עזרא עזרא עזרא ."ׁשּנאמר אבןאבןאבןאבן ְֱֲֵֶֶֶַַָֹ

(èñ)äLî-úà ýåýé äeö-øLà úéøaä éøáã älà¥Á¤Á¦§¥¸©§¦¹£¤¦¨¯§Ÿ̈´¤¤À
úéøaä ãálî áàBî õøàa ìàøNé éða-úà úøëì¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤¨®¦§©´©§¦½

ô :áøça ízà úøk-øLà£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ ˙¯ÎÏ∑ ּובׁשבּועה ּבאלה הּתֹורה את עליהם ‰È¯a˙.ׁשּיקּבלּו „·lÓ∑ ׁשּבתֹורת קללֹות ƒ¿…∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָƒ¿««¿ƒְְֶַָ

ּבסיני  ׁשּנאמרּו .ּכהנים ְְֱֲִִֶֶַֹ

˙Â‰סו  È‰˙e Ï·wÓ CÏ ÔÏz CÈiÁ ÔB‰ÈÂƒ«»¿»»ƒ√≈¿≈»≈
:CÈiÁa ÔÈÓÈ‰˙ ‡ÏÂ ‡ÓÓÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»ƒ»»¿»¿≈ƒ¿«»

LÓ¯·e‡סז  ‡LÓ¯ ÔzÈ ÔÓ ¯ÓÈ˙ ‡¯Ùˆa¿«¿»≈«»ƒ≈«¿»¿«¿»
È‰˙ Èc CaÏ ˙e‰ÂzÓ ‡¯Ùˆ ÔzÈ ÔÓ ¯ÓÈ≈̇«»ƒ≈«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÈÊÁ È‰˙ Èc CÈÈÚ eÊÁÓe ‰Â»̇≈≈≈≈»ƒ¿≈»≈

Ècסח  ‡Á¯‡a ÔÈÙÒa ÌÈ¯ˆÓ ÈÈ Cp·È˙ÈÂ¿»≈ƒ»¿»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ
ÔeacÊ˙Â dÈÊÁÓÏ „BÚ ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ˙È¯Ó‡¬»ƒ»»≈¿≈¿¿«¿ƒ¿«¿
˙ÈÏÂ Ô‰Ó‡Ïe ÔÈc·ÚÏ C··„ ÈÏÚ·Ï Ônz«»¿«¬≈¿»»¿«¿ƒ¿«¿»¿≈

:‰˜c¿»≈

LÓ‰סט  ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿»»ƒ«ƒ¿»»…∆
¯a ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ¯Ê‚ÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»«

:·¯Áa ÔB‰nÚ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈwÓƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿…≈

dxezd lr `xfr oa`

eqÌÈ‡eÏz:הּׁשֹורׁש ה''א ּתחת ּבאל''ף. .gqÌz¯kÓ˙‰Â אנׁשים עצמכם למּכֹור ּתבּקׁשּו אּתם ּפירּוׁשֹו, רק ונמּכרּתם. ּכמֹו אינֹו . ¿ƒְֵֶֶַַַָ¿ƒ¿««¿∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
מֹואב: ּבערבֹות הּׁשם ּבמצות הּברית זאת והּנה קֹונה. ואין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹונׁשים,

`eaz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i ycew zayl inei xeriy

ß lel` g"i ycew zay ß

èë(à)íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®
íëéðéòì ýåýé äNò øLà-ìk úà íúéàø ízà©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³§¥«¥¤Æ
:Böøà-ìëìe åéãáò-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(156 'nr fl zegiy ihewl - p"yz oqip ycg y`x azkn)

לראלראלראלראֹוֹוֹוֹותתתת ועיניםועיניםועיניםועינים .... .... לכםלכםלכםלכם הההה'''' נתןנתןנתןנתן ולאולאולאולא .... .... ראיתםראיתםראיתםראיתם א־ח)אאאאּתּתּתּתםםםם ראּו(כט, יׂשראל ׁשּבני מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
על  הּמׁשּפיעה ּכזֹו ּבראּיה מדּבר ּכאן אּלא, ּבּמדּבר? ׁשנה ארּבעים לסּיּום עד אֹותם ראּו לא ואי מצרים, יציאת נּסי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻאת
ּב'הסּתּכלּות  צר יׁש אּלא הראׁשֹונה, ּבּפעם ּבראּיה ּדי לא ּכ ּולׁשם הּמּדה. ּבמלא הּזאת" הּברית "ּדברי את לׁשמר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹהאדם
הגּבלֹותיו  מעל ׁשּיתרֹומם עד האדם, את ּותמּלא ּתחּדר העל־טבעית האלקית ׁשההתּגּלּות ּכ ּופנימית, עמּקה נׁשמתית' -ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

והתעּמקּות. לּמּוד ׁשנֹות ארּבעים ּדֹורׁש וזה עזרא עזרא עזרא עזרא הּטבעּיֹות. אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָ

(á)éðéò eàø øLà úìãbä úBqnäúúàä E ©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®¨«Ÿ¯Ÿ
:íää íéìãbä íéúônäå§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«

(â)úBàøì íéðéòå úòãì áì íëì ýåýé ïúð-àìå§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−
ì íéðæàå:äfä íBiä ãò òîL §¨§©¦́¦§®Ÿ©©−©¬©¤«

i"yx£˙Ú„Ï ·Ï ÌÎÏ '‰ Ô˙Œ‡ÏÂ∑את ּבֹולהּכיר וליּדבק הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ‰f‰.חסּדי ÌBi‰ „Ú∑ ¿…»«»∆≈»««ְְְִִֵֵֶַַַָָָ«««∆
ׁשּנאמר: ּכמֹו לוי, לבני הּתֹורה ספר מׁשה ׁשּנתן הּיֹום ׁשאֹותֹו לא)ׁשמעּתי לוי",(לקמן ּבני הּכהנים אל "וּיּתנּה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

לנּו, ונּתנה הּתֹורה את וקּבלנּו ּבסיני, עמדנּו אנּו אף רּבינּו, מׁשה לֹו: ואמרּו מׁשה לפני יׂשראל ּכל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבאּו
מׁשה  וׂשמח נּתנה'? לנּו נּתנה, לכם 'לא מחר: יֹום לנּו ויאמרּו עליה, ׁשבט ּבני את מׁשליט אּתה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּומה

להם: אמר זאת ועל הּדבר, כז)על וחפצים (לעיל ּדבקים ׁשאּתם הבנּתי הּזה הּיֹום וגֹו'", לעם נהיית הּזה "הּיֹום ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
.ּבּמקֹום  ַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

miQPd iciÎlrW aFHd zxMd©¨©©¤©§¥©¦¦

ההההּזּזּזּזהההה:::: ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם עדעדעדעד גוגוגוגו'''' לדעתלדעתלדעתלדעת לבלבלבלב לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה ולאולאולאולא־־־־נתןנתןנתןנתן גוגוגוגו'''' לעיניכםלעיניכםלעיניכםלעיניכם יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה ּכּכּכּכלללל־־־־אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת ראיתםראיתםראיתםראיתם ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽאאאאּתּתּתּתםםםם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבֹו ולּדּבק הּקּב"ה חסדי את רש"י)להּכיר ובפירוש א־ג. (כט, ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

"וּירא  ּוכגֹון: להם, ׁשּנעׂשּו הּנּסים על לה' להֹודֹות לּבם יׂשראל ּבני ׁשּנתנּו מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו הרי לתמּה, יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹלכאֹורה
יׂשראל" ּובני מׁשה יׁשיר אז גֹו' ּבה' וּיאמינּו גֹו' הּגדֹולה הּיד את א)יׂשראל טו, לא; יד, רּבֹות?(שמות וכהּנה , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי את "להּכיר לׁשֹונֹו ּבדּיּוק רׁש"י רמז זה ענין ׁשּבאּור לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָויׁש
הּטב  מּגדר הּיֹוצאים נּסים י ׁשנם הרֹוממּות ּדהּנה, יראת ּפֹועלים מּטבעם ּכאּלּו ונּסים ים־סּוף, ּדקריעת הּנס ּכמֹו והרגילּות, ע ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

לּקּב"ה. עליהם ויֹודּו הּנּסים, ּבאּלּו יׂשראל ּבני ׁשּיּכירּו מקֹומֹות ּברּבּוי מצינּו ואכן הּקּב"ה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכלּפי
מתּפעל  ואינֹו לנס ׁשּמתרּגל הּוא האדם טבע ׁשאזי מרּבה, זמן ׁשּנמׁשכת נּסית הנהגה והּוא ּבנּסים, יׁשנֹו אחר סּוג ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻא

ליראה. מביאים אינם אּלּו נּסים ׁשּלכן טבע, נעׂשה ּדהרּגל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו,

‡Ôezא  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«¿«
‡Ú¯‡a ÔBÎÈÈÚÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È Ôe˙ÊÁ¬≈»»ƒ¬«¿»¿≈≈¿«¿»
ÏÎÏe È‰B„·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

‡˙i‡ב  CÈÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ‡i·¯·¯ Èqƒ≈«¿¿«»ƒ¬»»≈»»«»
:Ôep‡‰ ‡i·¯·¯ ‡i˙ÙBÓe¿«»«¿¿«»»ƒ

ÈÊÁÓÏג  ÔÈÈÚÂ ÚcÓÏ ‡aÏ ÔBÎÏ ÈÈ ·‰È ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿ƒ»¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈¡≈
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÚÓLÓÏ ÔÈ„‡Â¿À¿ƒ¿ƒ¿««»»≈

dxezd lr `xfr oa`

`˜iÂ‡¯Ï‡¯NÈ Ïk Ï‡ ‰LÓ לכרֹות . «ƒ¿»…∆∆»ƒ¿»≈ְִ
הּיֹום: נּצבים אּתם אחריה, ּכן על ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָהּברית.

¯‡Ì˙Èוטעם Ìz‡ּכ ואחר ,CÏB‡Â ְַַ«∆¿ƒ∆ְַַָ»≈

,ÌÎ˙‡ּכן BÚ‚,ואחר ‡ˆiÂ מהם יׁש ּכי ∆¿∆ְֵַַ«≈≈ִֵֵֶ
והם  ּבמצרים. הּׁשם ׁשעׂשה האֹותֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשראּו
ׁשּלא  הּמן, מֹופת ראּו אחריהם, ְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹוהּבאים

ּכי  ראּו הּבנים, ואּלה זּולתֹו. לחם ְְִִֵֶֶֶַָָָָאכלּו
הּמלכים: ׁשני והּכּו עזרם, ְְְֲִִֵֵַַָָָהּׁשם



נג `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

i"yx£ÚÈb¯˙ ‡Ï∑:ּכמֹו ּתנּוח, כח)לא הּמרּגעה"(ישעיה ¯Êb."וזאת ·Ï∑:ּכמֹו 'ּדחל', ּכתרּגּומֹו: חרד, לב …«¿ƒ«ְְְֵַַַָָֹֹ≈«»ְְְֵֵֵַָָ
,"ל רגזה מּתחת טו)"ׁשאֹול ירּגזּון",(שמות עּמים כב)"ׁשמעּו ירּגזּו"(שמואל-ב הּׁשמים ÌÈÈÚ."מֹוסדֹות ÔBÈÏÎÂ∑ ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָ¿ƒ¿≈«ƒ

ּתבא  ולא ליׁשּועה, .מצּפה ְְִֶַָָֹֹ

(åñ)éiç eéäåíîBéå äìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨§½̈
éiça ïéîàú àìå:E §¬Ÿ©«£¦−§©¤«

i"yx£EÏ ÌÈ‡Ïz EÈiÁ∑.'עלינּו הּבאה ּבחרב הּיֹום אמּות 'ׁשּמא 'ּתלּוי': קרּוי ספק ּכל הּספק, (מנחות על «∆¿Àƒ¿ֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
הּׁשּוק ק"ג) מן ּתבּואה הּלֹוקח זה ּדרׁשּו: EÈiÁa.ורּבֹותינּו ÔÈÓ‡˙ ‡ÏÂ∑הּסֹומ הּפלטר זה עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֵֶַַַַָָ¿…«¬ƒ¿«∆ְֵֵֶַַַַ

(æñ)ïzé-éî øîàz áøòáe áøò ïzé-éî øîàz ø÷aa©³Ÿ¤Ÿ©Æ¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´
éðéò äàønîe ãçôz øLà Eááì ãçtî ø÷aE ®Ÿ¤¦©³©§¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−

:äàøz øLà£¤¬¦§¤«
i"yx£·¯Ú ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ¯˜aa∑(מט הערב (סוטה אמׁשויהיה a˜¯.ׁשל ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ·¯Ú·e∑,ׁשחרית ׁשל «…∆…«ƒƒ≈∆∆ְְִֶֶֶֶֶֶָ»∆∆…«ƒƒ≈…∆ֲִֶַ

מּׁשּלפניה  קללתּה מרּבה ׁשעה וכל ּתמיד, מתחּזקֹות .ׁשהּצרֹות ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

(çñ)ýåýé EáéLäå|øLà Cøca úBiðàa íéøöî ¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤¸¤Æ£¤´
éñú-àì Eì ézøîàíL ízøkîúäå dúàøì ãBò ó ¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ¨®§¦§©©§¤̧¨¯

éáéàììå íéãáòì Eñ :äð÷ ïéàå úBçôL §«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−§¥¬Ÿ¤«
i"yx£˙Bi‡a∑ ּבׁשביה EÈ·È‡Ï.ּבספינֹות ÌL Ìz¯kÓ˙‰Â∑ לעבדים להם נמּכרים להיֹות מבּקׁשים אּתם »√ƒְְְִִִָ¿ƒ¿««¿∆»¿…¿∆ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

˜‰.ולׁשפחֹות  ÔÈ‡Â∑ וכּליֹון הרג עלי יגזרּו ווי"שּבלע"ז ∑Ìz¯kÓ˙‰Â.ּכי איהר איפורוונדרי"ץ (און ְְִָ¿≈…∆ְְְִִִֶֶֶָָ¿ƒ¿««¿∆ְַַ
פערקייפען) וועלין אליין זיך ולא וועט מּפני , אחרים, מֹוכרים ידי על 'ונמּכרּתם' ּבלׁשֹון "והתמּכרּתם", לפרׁש יּתכן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

קנה  "ואין אחריו: עזרא עזרא עזרא עזרא ."ׁשּנאמר אבןאבןאבןאבן ְֱֲֵֶֶֶַַָֹ

(èñ)äLî-úà ýåýé äeö-øLà úéøaä éøáã älà¥Á¤Á¦§¥¸©§¦¹£¤¦¨¯§Ÿ̈´¤¤À
úéøaä ãálî áàBî õøàa ìàøNé éða-úà úøëì¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤¨®¦§©´©§¦½

ô :áøça ízà úøk-øLà£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ ˙¯ÎÏ∑ ּובׁשבּועה ּבאלה הּתֹורה את עליהם ‰È¯a˙.ׁשּיקּבלּו „·lÓ∑ ׁשּבתֹורת קללֹות ƒ¿…∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָƒ¿««¿ƒְְֶַָ

ּבסיני  ׁשּנאמרּו .ּכהנים ְְֱֲִִֶֶַֹ

˙Â‰סו  È‰˙e Ï·wÓ CÏ ÔÏz CÈiÁ ÔB‰ÈÂƒ«»¿»»ƒ√≈¿≈»≈
:CÈiÁa ÔÈÓÈ‰˙ ‡ÏÂ ‡ÓÓÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»ƒ»»¿»¿≈ƒ¿«»

LÓ¯·e‡סז  ‡LÓ¯ ÔzÈ ÔÓ ¯ÓÈ˙ ‡¯Ùˆa¿«¿»≈«»ƒ≈«¿»¿«¿»
È‰˙ Èc CaÏ ˙e‰ÂzÓ ‡¯Ùˆ ÔzÈ ÔÓ ¯ÓÈ≈̇«»ƒ≈«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÈÊÁ È‰˙ Èc CÈÈÚ eÊÁÓe ‰Â»̇≈≈≈≈»ƒ¿≈»≈

Ècסח  ‡Á¯‡a ÔÈÙÒa ÌÈ¯ˆÓ ÈÈ Cp·È˙ÈÂ¿»≈ƒ»¿»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ
ÔeacÊ˙Â dÈÊÁÓÏ „BÚ ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ˙È¯Ó‡¬»ƒ»»≈¿≈¿¿«¿ƒ¿«¿
˙ÈÏÂ Ô‰Ó‡Ïe ÔÈc·ÚÏ C··„ ÈÏÚ·Ï Ônz«»¿«¬≈¿»»¿«¿ƒ¿«¿»¿≈

:‰˜c¿»≈

LÓ‰סט  ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿»»ƒ«ƒ¿»»…∆
¯a ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ¯Ê‚ÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»«

:·¯Áa ÔB‰nÚ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈwÓƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿…≈

dxezd lr `xfr oa`

eqÌÈ‡eÏz:הּׁשֹורׁש ה''א ּתחת ּבאל''ף. .gqÌz¯kÓ˙‰Â אנׁשים עצמכם למּכֹור ּתבּקׁשּו אּתם ּפירּוׁשֹו, רק ונמּכרּתם. ּכמֹו אינֹו . ¿ƒְֵֶֶַַַָ¿ƒ¿««¿∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
מֹואב: ּבערבֹות הּׁשם ּבמצות הּברית זאת והּנה קֹונה. ואין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹונׁשים,

`eaz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i ycew zayl inei xeriy

ß lel` g"i ycew zay ß

èë(à)íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®
íëéðéòì ýåýé äNò øLà-ìk úà íúéàø ízà©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³§¥«¥¤Æ
:Böøà-ìëìe åéãáò-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(156 'nr fl zegiy ihewl - p"yz oqip ycg y`x azkn)

לראלראלראלראֹוֹוֹוֹותתתת ועיניםועיניםועיניםועינים .... .... לכםלכםלכםלכם הההה'''' נתןנתןנתןנתן ולאולאולאולא .... .... ראיתםראיתםראיתםראיתם א־ח)אאאאּתּתּתּתםםםם ראּו(כט, יׂשראל ׁשּבני מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
על  הּמׁשּפיעה ּכזֹו ּבראּיה מדּבר ּכאן אּלא, ּבּמדּבר? ׁשנה ארּבעים לסּיּום עד אֹותם ראּו לא ואי מצרים, יציאת נּסי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻאת
ּב'הסּתּכלּות  צר יׁש אּלא הראׁשֹונה, ּבּפעם ּבראּיה ּדי לא ּכ ּולׁשם הּמּדה. ּבמלא הּזאת" הּברית "ּדברי את לׁשמר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹהאדם
הגּבלֹותיו  מעל ׁשּיתרֹומם עד האדם, את ּותמּלא ּתחּדר העל־טבעית האלקית ׁשההתּגּלּות ּכ ּופנימית, עמּקה נׁשמתית' -ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

והתעּמקּות. לּמּוד ׁשנֹות ארּבעים ּדֹורׁש וזה עזרא עזרא עזרא עזרא הּטבעּיֹות. אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָ

(á)éðéò eàø øLà úìãbä úBqnäúúàä E ©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®¨«Ÿ¯Ÿ
:íää íéìãbä íéúônäå§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«

(â)úBàøì íéðéòå úòãì áì íëì ýåýé ïúð-àìå§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−
ì íéðæàå:äfä íBiä ãò òîL §¨§©¦́¦§®Ÿ©©−©¬©¤«

i"yx£˙Ú„Ï ·Ï ÌÎÏ '‰ Ô˙Œ‡ÏÂ∑את ּבֹולהּכיר וליּדבק הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ‰f‰.חסּדי ÌBi‰ „Ú∑ ¿…»«»∆≈»««ְְְִִֵֵֶַַַָָָ«««∆
ׁשּנאמר: ּכמֹו לוי, לבני הּתֹורה ספר מׁשה ׁשּנתן הּיֹום ׁשאֹותֹו לא)ׁשמעּתי לוי",(לקמן ּבני הּכהנים אל "וּיּתנּה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

לנּו, ונּתנה הּתֹורה את וקּבלנּו ּבסיני, עמדנּו אנּו אף רּבינּו, מׁשה לֹו: ואמרּו מׁשה לפני יׂשראל ּכל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבאּו
מׁשה  וׂשמח נּתנה'? לנּו נּתנה, לכם 'לא מחר: יֹום לנּו ויאמרּו עליה, ׁשבט ּבני את מׁשליט אּתה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּומה

להם: אמר זאת ועל הּדבר, כז)על וחפצים (לעיל ּדבקים ׁשאּתם הבנּתי הּזה הּיֹום וגֹו'", לעם נהיית הּזה "הּיֹום ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
.ּבּמקֹום  ַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

miQPd iciÎlrW aFHd zxMd©¨©©¤©§¥©¦¦

ההההּזּזּזּזהההה:::: ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם עדעדעדעד גוגוגוגו'''' לדעתלדעתלדעתלדעת לבלבלבלב לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה ולאולאולאולא־־־־נתןנתןנתןנתן גוגוגוגו'''' לעיניכםלעיניכםלעיניכםלעיניכם יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה ּכּכּכּכלללל־־־־אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת ראיתםראיתםראיתםראיתם ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽאאאאּתּתּתּתםםםם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבֹו ולּדּבק הּקּב"ה חסדי את רש"י)להּכיר ובפירוש א־ג. (כט, ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

"וּירא  ּוכגֹון: להם, ׁשּנעׂשּו הּנּסים על לה' להֹודֹות לּבם יׂשראל ּבני ׁשּנתנּו מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו הרי לתמּה, יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹלכאֹורה
יׂשראל" ּובני מׁשה יׁשיר אז גֹו' ּבה' וּיאמינּו גֹו' הּגדֹולה הּיד את א)יׂשראל טו, לא; יד, רּבֹות?(שמות וכהּנה , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי את "להּכיר לׁשֹונֹו ּבדּיּוק רׁש"י רמז זה ענין ׁשּבאּור לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָויׁש
הּטב  מּגדר הּיֹוצאים נּסים י ׁשנם הרֹוממּות ּדהּנה, יראת ּפֹועלים מּטבעם ּכאּלּו ונּסים ים־סּוף, ּדקריעת הּנס ּכמֹו והרגילּות, ע ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

לּקּב"ה. עליהם ויֹודּו הּנּסים, ּבאּלּו יׂשראל ּבני ׁשּיּכירּו מקֹומֹות ּברּבּוי מצינּו ואכן הּקּב"ה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכלּפי
מתּפעל  ואינֹו לנס ׁשּמתרּגל הּוא האדם טבע ׁשאזי מרּבה, זמן ׁשּנמׁשכת נּסית הנהגה והּוא ּבנּסים, יׁשנֹו אחר סּוג ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻא

ליראה. מביאים אינם אּלּו נּסים ׁשּלכן טבע, נעׂשה ּדהרּגל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו,

‡Ôezא  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«¿«
‡Ú¯‡a ÔBÎÈÈÚÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È Ôe˙ÊÁ¬≈»»ƒ¬«¿»¿≈≈¿«¿»
ÏÎÏe È‰B„·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

‡˙i‡ב  CÈÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ‡i·¯·¯ Èqƒ≈«¿¿«»ƒ¬»»≈»»«»
:Ôep‡‰ ‡i·¯·¯ ‡i˙ÙBÓe¿«»«¿¿«»»ƒ

ÈÊÁÓÏג  ÔÈÈÚÂ ÚcÓÏ ‡aÏ ÔBÎÏ ÈÈ ·‰È ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿ƒ»¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈¡≈
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÚÓLÓÏ ÔÈ„‡Â¿À¿ƒ¿ƒ¿««»»≈

dxezd lr `xfr oa`

`˜iÂ‡¯Ï‡¯NÈ Ïk Ï‡ ‰LÓ לכרֹות . «ƒ¿»…∆∆»ƒ¿»≈ְִ
הּיֹום: נּצבים אּתם אחריה, ּכן על ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָהּברית.

¯‡Ì˙Èוטעם Ìz‡ּכ ואחר ,CÏB‡Â ְַַ«∆¿ƒ∆ְַַָ»≈

,ÌÎ˙‡ּכן BÚ‚,ואחר ‡ˆiÂ מהם יׁש ּכי ∆¿∆ְֵַַ«≈≈ִֵֵֶ
והם  ּבמצרים. הּׁשם ׁשעׂשה האֹותֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשראּו
ׁשּלא  הּמן, מֹופת ראּו אחריהם, ְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹוהּבאים

ּכי  ראּו הּבנים, ואּלה זּולתֹו. לחם ְְִִֵֶֶֶַָָָָאכלּו
הּמלכים: ׁשני והּכּו עזרם, ְְְֲִִֵֵַַָָָהּׁשם



eaz`נד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i ycew zayl inei xeriy
להיֹותם  יראה ּפֹועלים ׁשאינם ּדאף הּטֹובה, ּבמׁשּפיע ּודבקּות לקרּוב להביא היא הּמקֹום", "חסדי ׁשהם אּלּו נּסים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻּופעּלת

הּטֹובה. ּבמׁשּפיע ואהבה קרּוב לפעל ּבזה ההּכרה צריכה הּוא, נּסי ׁשהּדבר מּכיר אם הרי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּתמידּיים,
ּדבריו ּבהמׁש רּבנּו מׁשה עֹוסק אּלּו ד־ה)ּובנּסים ׂשלמתיכם (בפסוקים בלּו לא ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים אתכם ואֹול" : ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

"להּכיר  עליהם ׁשהיה הֹוכיחם ׁשעל־זה ׁשתיתם", לא וׁשכר ויין אכלּתם לא לחם ,רגל מעל בלתה לא ונעל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹמעליכם
ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי ְְִֵֵֶַַָָָאת

ּבּמקֹום". וחפצים ּדבקים ׁשאּתם "הבנּתי הּזה", ׁש"הּיֹום רׁש"י: ׁשּממׁשי עזרא עזרא עזרא עזרא וזהּו אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

(ã)eìá-àì øaãna äðL íéòaøà íëúà CìBàå̈«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®«Ÿ¨³
ìòî äúìá-àì Eìòðå íëéìòî íëéúîìN©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬

:Eìâø עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¤«

(ä)ïòîì íúéúL àì øëLå ïééå ízìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ§¦¤®§©̧©Æ
:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãz¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

(å)ïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â
:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«

i"yx£‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡ e‡·zÂ∑,וכבֹוד ּבגדּלה עצמכם רֹואים אּתם ירּום עּתה ואל ּבּמקֹום ּתבעטּו אל «»…∆«»«∆ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ
לדעת", לב לכם ה' נתן "ולא אחר: ּדבר הּזאת. הּברית ּדברי את ּוׁשמרּתם ה)לבבכם, עֹומד (ע"ז אדם ׁשאין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

הּזה, הּיֹום עד הּמקֹום עליכם הקּפיד לא ּולפיכ ׁשנה, ארּבעים עד מׁשנתֹו וחכמת רּבֹו ׁשל דעּתֹו סֹוף ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹעל
וגֹו' הּזאת הּברית אתּֿדברי ּוׁשמרּתם ּולפיכ יקּפיד, ואיל מּכאן .אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(æ)äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpåéãbìå éðáeàøì ©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®
:éMðîä èáL éöçìå§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«

(ç)íúéNòå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−
:ïeNòz øLà-ìk úà eìékNz ïòîì íúà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן Ÿ¨®§©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«

סימן. לעבדי"ו פסוקים, תבא קכ"ב פרשת חסלת

Ï‡ד  ‡¯a„Óa ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÔBÎ˙È ˙È¯a„Â¿«»ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»»
ÏÚÓ B„Ú ‡Ï CÒÓe ÔBÎpÓ ÔBÎ˙eÒk ˙‡ÈÏ·¿ƒ«¿¿ƒ¿¿»»»¬≈«

:CÏ‚«̄¿»

Ï‡ה  ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÂ ÔezÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ«¿»»¬«¿«¬«¬«¿«ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙c ÏÈ„a Ôe˙È˙L¿≈¿ƒ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬

kÏÓ‡ו  ÔBÁÈÒ ˜Ùe ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï Ôe˙È˙‡Â«¬≈¿«¿»»≈¿«ƒ«¿»
‡˙eÓ„˜Ï Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚÂ ÔBaLÁ„¿∆¿¿«¿»¿«¿»»√»»»

:ÔeBÁÓe ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿

ÒÁ‡Ï‡ז  dp·‰ÈÂ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ‡·Òe¿ƒ¿»»«¿¬ƒ»ƒ«¿«¬»»
˙e‚ÏÙÏe „‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿«¿

:‰MÓ„ ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿«∆

Ôe„aÚ˙Âח  ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»»»»¿«¿¿
:Ôe„aÚ˙ Èc Ïk ˙È ÔeÁÏˆ˙c ÏÈ„a ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿ƒ¿¿»»ƒ«¿¿

Ù Ù Ù

àåáú éë úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìäð÷ 'îò ïî÷ì äñôãð

dxezd lr `xfr oa`

b˙Ú„Ï ·Ï ÌÚËÂ הּׁשם ׁשּנּסּו ּבעבּור . ¿««≈»««ֲִֵֶַַ
ׁשראּו: האֹותֹות הזּכירּו ולא ּפעמים, ְְְִִִֶֶֶָָָֹעׂשר

הראׁשֹונה.Ô˙וטעם העלילה מאּתֹו ּכי . ְַַ»«ֲִִִִֵָָָָ
ויין: ללחם הּוצרכּו ׁשּלא ראּו ּכי ְְְְְִִֶֶֶַָֹועֹוד,

cÌÚËÂeÏ· ‡Ï סיחֹון ּומּכת ּפירׁשּתיו. . ¿««…»ְִִֵַַַ
חיבים  אּתם ּכן על קרֹוב, ׁשהיה ְִֵֶֶַַַָָָָועֹוג

הּברית: ְְִִַלׁשמֹור

geÏÈkNz ÔÚÓÏ ּפעל והּוא ּתצליחּו. ּכמֹו . ¿«««¿ƒְְְִַַֹ
ויהי  ּכמֹו, ּתעׂשּון. והעד, ּפעּולים. לב' ְְְְְֲִִֵֵַַָיֹוצא

מׂשּכיל: ּדרכיו לכל ְְְִִַָָָָּדוד



נה `eaz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i ycew zayl inei xeriy
להיֹותם  יראה ּפֹועלים ׁשאינם ּדאף הּטֹובה, ּבמׁשּפיע ּודבקּות לקרּוב להביא היא הּמקֹום", "חסדי ׁשהם אּלּו נּסים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻּופעּלת

הּטֹובה. ּבמׁשּפיע ואהבה קרּוב לפעל ּבזה ההּכרה צריכה הּוא, נּסי ׁשהּדבר מּכיר אם הרי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּתמידּיים,
ּדבריו ּבהמׁש רּבנּו מׁשה עֹוסק אּלּו ד־ה)ּובנּסים ׂשלמתיכם (בפסוקים בלּו לא ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים אתכם ואֹול" : ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

"להּכיר  עליהם ׁשהיה הֹוכיחם ׁשעל־זה ׁשתיתם", לא וׁשכר ויין אכלּתם לא לחם ,רגל מעל בלתה לא ונעל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹמעליכם
ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי ְְִֵֵֶַַָָָאת

ּבּמקֹום". וחפצים ּדבקים ׁשאּתם "הבנּתי הּזה", ׁש"הּיֹום רׁש"י: ׁשּממׁשי עזרא עזרא עזרא עזרא וזהּו אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

(ã)eìá-àì øaãna äðL íéòaøà íëúà CìBàå̈«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®«Ÿ¨³
ìòî äúìá-àì Eìòðå íëéìòî íëéúîìN©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬

:Eìâø עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¤«

(ä)ïòîì íúéúL àì øëLå ïééå ízìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ§¦¤®§©̧©Æ
:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãz¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

(å)ïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â
:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«

i"yx£‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡ e‡·zÂ∑,וכבֹוד ּבגדּלה עצמכם רֹואים אּתם ירּום עּתה ואל ּבּמקֹום ּתבעטּו אל «»…∆«»«∆ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ
לדעת", לב לכם ה' נתן "ולא אחר: ּדבר הּזאת. הּברית ּדברי את ּוׁשמרּתם ה)לבבכם, עֹומד (ע"ז אדם ׁשאין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

הּזה, הּיֹום עד הּמקֹום עליכם הקּפיד לא ּולפיכ ׁשנה, ארּבעים עד מׁשנתֹו וחכמת רּבֹו ׁשל דעּתֹו סֹוף ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹעל
וגֹו' הּזאת הּברית אתּֿדברי ּוׁשמרּתם ּולפיכ יקּפיד, ואיל מּכאן .אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(æ)äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpåéãbìå éðáeàøì ©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®
:éMðîä èáL éöçìå§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«

(ç)íúéNòå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−
:ïeNòz øLà-ìk úà eìékNz ïòîì íúà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן Ÿ¨®§©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«

סימן. לעבדי"ו פסוקים, תבא קכ"ב פרשת חסלת

Ï‡ד  ‡¯a„Óa ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÔBÎ˙È ˙È¯a„Â¿«»ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»»
ÏÚÓ B„Ú ‡Ï CÒÓe ÔBÎpÓ ÔBÎ˙eÒk ˙‡ÈÏ·¿ƒ«¿¿ƒ¿¿»»»¬≈«

:CÏ‚«̄¿»

Ï‡ה  ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÂ ÔezÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ«¿»»¬«¿«¬«¬«¿«ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙c ÏÈ„a Ôe˙È˙L¿≈¿ƒ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬

kÏÓ‡ו  ÔBÁÈÒ ˜Ùe ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï Ôe˙È˙‡Â«¬≈¿«¿»»≈¿«ƒ«¿»
‡˙eÓ„˜Ï Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚÂ ÔBaLÁ„¿∆¿¿«¿»¿«¿»»√»»»

:ÔeBÁÓe ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿

ÒÁ‡Ï‡ז  dp·‰ÈÂ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ‡·Òe¿ƒ¿»»«¿¬ƒ»ƒ«¿«¬»»
˙e‚ÏÙÏe „‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿«¿

:‰MÓ„ ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿«∆

Ôe„aÚ˙Âח  ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»»»»¿«¿¿
:Ôe„aÚ˙ Èc Ïk ˙È ÔeÁÏˆ˙c ÏÈ„a ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿ƒ¿¿»»ƒ«¿¿

Ù Ù Ù

àåáú éë úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìäð÷ 'îò ïî÷ì äñôãð

dxezd lr `xfr oa`

b˙Ú„Ï ·Ï ÌÚËÂ הּׁשם ׁשּנּסּו ּבעבּור . ¿««≈»««ֲִֵֶַַ
ׁשראּו: האֹותֹות הזּכירּו ולא ּפעמים, ְְְִִִֶֶֶָָָֹעׂשר

הראׁשֹונה.Ô˙וטעם העלילה מאּתֹו ּכי . ְַַ»«ֲִִִִֵָָָָ
ויין: ללחם הּוצרכּו ׁשּלא ראּו ּכי ְְְְְִִֶֶֶַָֹועֹוד,

cÌÚËÂeÏ· ‡Ï סיחֹון ּומּכת ּפירׁשּתיו. . ¿««…»ְִִֵַַַ
חיבים  אּתם ּכן על קרֹוב, ׁשהיה ְִֵֶֶַַַָָָָועֹוג

הּברית: ְְִִַלׁשמֹור

geÏÈkNz ÔÚÓÏ ּפעל והּוא ּתצליחּו. ּכמֹו . ¿«««¿ƒְְְִַַֹ
ויהי  ּכמֹו, ּתעׂשּון. והעד, ּפעּולים. לב' ְְְְְֲִִֵֵַַָיֹוצא

מׂשּכיל: ּדרכיו לכל ְְְִִַָָָָּדוד

לשבוע פרשת תבוא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ב אלול
מפרק סו 

עד סוף פרק סח
ופרקים לד-לו

יום רביעי - ט"ו אלול
מפרק עז

עד סוף פרק עח
ופרקים מג-מה

יום שני - י"ג אלול 
מפרק סט

עד סוף פרק עא
ופרקים לז-לט

יום חמישי - ט"ז אלול
מפרק עט

עד סוף פרק פב
ופרקים מו-מח

יום שלישי -  י"ד אלול
מפרק עב 

עד סוף פרק עו
ופרקים מ-מב

יום שישי - י"ז אלול
מפרק פג

עד סוף פרק פז
ופרקים מט-נא

שבת קודש - י"ח אלול
פרק כ 

מפרק פח עד סוף פרק פט ופרקים נב-נד

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 



נו             

אלול  י"ב ראשון יום
אגרת יג             
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כ.1. לא, ח.2.תהלים ו, יז.3.מיכה יג, 4.ירמי'   ."בסתר כו' מבפנים ב: טז, מו"ק 5."ראה
  ."צדקה הל' ריש א.6.טושו"ע נ, מה.7.כתובות קיט, ב.8.תהלים קג, כתובות

             

אלול  י"ג שני יום
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.9   ."פ"דֿה 10."עדיות   ."א רמה, זח"ג עיון 11."ראה צריך "הלשון
ותיקונים"). ב"הערות שליט"א אדמו"ר כ"ק (הערת יד.12.קצת" כב, י.13.וירא כב, ח.14.שם מא, מב.15.ישעי' לא, וישלח



נז              

אלול  י"ב ראשון יום
אגרת יג             
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כ.1. לא, ח.2.תהלים ו, יז.3.מיכה יג, 4.ירמי'   ."בסתר כו' מבפנים ב: טז, מו"ק 5."ראה
  ."צדקה הל' ריש א.6.טושו"ע נ, מה.7.כתובות קיט, ב.8.תהלים קג, כתובות

             

אלול  י"ג שני יום
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.9   ."פ"דֿה 10."עדיות   ."א רמה, זח"ג עיון 11."ראה צריך "הלשון
ותיקונים"). ב"הערות שליט"א אדמו"ר כ"ק (הערת יד.12.קצת" כב, י.13.וירא כב, ח.14.שם מא, מב.15.ישעי' לא, וישלח



נח             

אלול  י"ד שלישי יום
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היום יום . . . סו

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,  ּבְ ָרא תרע"ו  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ מֹו  ְוִסּיְ ְליּוּבַאִוויְטׁש,  ּבִ בּועֹות תער"ב  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יֹום א'  ְלָאְמרֹו 

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם". ּובֹו קמ"ד ַמֲאָמִרים. ְתִחיל "ַוה' ָאָמר ַהְמַכּסֶ ַמֲאָמר ַהּמַ ּבְ

ּלֹא ֲאָמרֹו, ְולֹא ֶ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.

ַהֲעָבַרת  ָהְיָתה  ָהִראׁשֹוָנה  ְיִחידּות  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ַהֲחִסיִדים,  ְלָכל  ָהָיה  ָידּוַע  ר:  ִסּפֵ הֶעְנִדיל  ר'  ֶהָחִסיד 
ד. ב ִנְפְטרּו ִמּיָ ּלֹא ִיְהֶיה – ֵמָעְרַלת ַהּלֵ ֶ ָהָעְרָלה. ַמה ּשׁ

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, לֹא ִמּפְ ְלֶחֶמת ּתְ ֵזר ִמּמִ "ּב[: ְלִהּנָ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֵמהֹוָראֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
יׁש ַאְך ְוַרק ְלִחּזּוק  ל ּכֹחֹוֵתינּו ָעֵלינּו ְלַהְקּדִ ֶאת ּכָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ֵני ֹמֶרְך ֵלב, ֶאּלָ ַח אֹו ִמּפְ ה ְלַנּצֵ ּמֶ ֵאין ָלנּו ּבַ ׁשֶ
ְמִסירּות ֶנֶפׁש  ה ּוְבָטֳהָרה. ְוַעל ֶזה ָעֵלינּו ִלְמֹסר ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ְצֹות ּבִ ְנָין ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ְנָיֵנינּו, ּבִ ּבִ

ֹכַח. ֹפַעל ְולֹא ַרק ּבְ ּבְ

ה'תש"גטו אלוליום רביעי

חומש: תבא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח. מג־מה.

תניא: אך צריך . . . קכב ומליצה.

ִמיִמים": יֹום א טו ֱאלּול תרנ"ז. יַבת "ּתֹוְמֵכי ּתְ דּות ְיׁשִ ִהְתַיּסְ

ְגֶלה ְודַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[: יֹום ד חי ֱאלּול תרנ"ז. ּנִ ּמּוד ּבַ ַהְתָחַלת ַהּלִ

ָמּה  יָבה ׁשְ "ּב[: ַהְיׁשִ י ]ָהַרׁשַ פֹות ִהְכִריז ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְמַחת ּתֹוָרה תרנ"ט ַאֲחֵרי ַהַהּקָ ֵליל ׂשִ ּבְ
ִמיִמים". ָמם "ּתְ רּוָחּה ׁשְ ִמיִמים", ְוַתְלִמיִדים ַהּלֹוְמִדים ּוִמְתַנֲהִגים ּבְ "ּתֹוְמֵכי ּתְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



סז היום יום . . . 

ה'תש"גטז אלוליום חמישי

חומש: תבוא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב. מו־מח.

תניא: והנה כללות . . . קכג כמו שית'.

רבינו הזקן פי' המאמר כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא, אויף 
א אידען דארף מען קוקען ווי ער שטייט אין מחשבה הקדומה דא"ק, און דָארטען 
שטייט יעדער נשמה מיט אלע דורות ווָאס קומען ארויס פון איהר ביז ביאת המשיח 
גואל צדק, און אז מען טוט א אידען ַא טובה, טוט מען ַא טובה ָאט די אלע נשמות 

עד סוף כל הדורות.

ם עֹוָלם ָמֵלא", ַעל ְיהּוִדי ֵיׁש  ִאּלּו ִקּיֵ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ם ֶנֶפׁש ַאַחת ִמּיִ ל ַהְמַקּיֵ ֲאָמר "ּכָ ֵרׁש ַהּמַ ֵקן ּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ה,  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ יֹוֵתר  ּבְ ִאית  ִעּלָ ה  ְרּגָ ּדַ מֹון,  ַקּדְ ]=ָאָדם  ְדַא"ק  דּוָמה  ַהּקְ ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ "ִנְמָצא"  הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ יט  ְלַהּבִ
ה  ּנָ ִמּמֶ ַהיֹוְצאֹות  ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ִעם  ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ "ִנְמֵצאת"  ם  ְוׁשָ ֲאחּודֹות[,  ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ּבֹו  ָמקֹור  ִהיא  ׁשֶ

לּו ַעד סֹוף  מֹות ַהּלָ ׁשָ ים טֹוָבה ְלָכל ַהּנְ ים ִליהּוִדי טֹוָבה, עֹוׂשִ עֹוׂשִ ֶדק, ּוְכׁשֶ יַח ּגֹוֵאל ּצֶ ׁשִ יַאת ַהּמָ ַעד ּבִ
ל ַהּדֹורֹות. ּכָ

ה'תש"גיז אלוליום שישי

חומש: תבא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז. מט־נא.

תניא: והנה מדות . . . קכג מדותיהם.

רבינו הזקן הי' בעצמו הקורא בתורה. פעם אחת לא הי' בליאזנא ש"פ תבא, ושמע 
אדמו"ר האמצעי - והוא עודנו נער קודם הבר מצוה - הקריאה מאחר. העגמת נפש 
מהקללות שבתוכחה הביאתו לכאב לב, עד שביוהכ"פ נסתפק רבינו הזקן אם יוכל 

להתענות.
כששאלו את אדהא"מ הרי בכל שנה קוראים פרשה זו, ענה: כשאבא קורא "הערט 

זיך ניט קיין קללות".

ַמע  ֹבא, ְוׁשָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ִליָאְזָנא ׁשַ ַעם ַאַחת לֹא ָהָיה ּבְ ּתֹוָרה. ּפַ ַעְצמֹו ַהּקֹוֵרא ּבַ ֵקן ָהָיה ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ָללֹות  ֵמַהּקְ ֶנֶפׁש  ָהָעְגַמת  ֵמַאֵחר.  ִריָאה  ַהּקְ ִמְצָוה –  ר  ַהּבַ ֹקֶדם  ַנַער  ְוהּוא עֹוֶדּנּו  ָהֶאְמָצִעי –  ַאְדמֹו"ר 

ֵקן ִאם יּוַכל ְלִהְתַעּנֹות. נּו ַהּזָ ק ַרּבֵ ּפֵ ּפּוִרים ִנְסּתַ יֹום ַהּכִ ּבְ ּתֹוֵכָחה ֱהִביַאּתּו ִלְכֵאב ֵלב, ַעד ׁשֶ ּבַ ׁשֶ

"לֹא  קֹוֵרא  א  ַאּבָ ׁשֶ ּכְ ָעָנה:  זֹו,  ה  ָרׁשָ ּפָ קֹוְרִאים  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ֲהֵרי  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ֲאלּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ָמעֹות ׁשּום ְקָללֹות". ִנׁשְ

ה'תש"גחי אלולשבת
מֹו. ַעל קֹוֵרא, ּוֵמַעּצְ י עֹוֵלה ַהּבַ ׁשִ ְלׁשִ

חומש: תבא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט. נב־נד.

תניא: והנה כ"ז . . . שיתבאר במקומן.

יום הולדת את הבעש"ט בשנת תנ"ח. יום שנתגלה אליו מורו ורבו הק'  - תפ"ד. 
יום שנתגלה הבעש"ט - תצ"ד.

יום הולדת את רבינו הזקן - תק"ה.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת
קודש



היום יום . . . סח
תוכן תורת הבעש"ט בש"פ תבוא ח"י אלול תרנ"ב אחר קבלת שבת: והי' כי תבוא 
אל הארץ גו'. ארץ ל' מרוצה ול' רצון כדאיתא במדרש. אז דו וועסט צוקומען צום 
רצון ווָאס איז א מתנה מלמעלה און בירושה בכל אחד מישראל, איז די עבודה דארף 
זיין וישבת, ארָאּפטרָאגען אין התישבות, ולקחת גו' ושמת בטנא, ממשיך זיין אורות 
בכלים, והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך, א איד דארף וויסען אז ער גייט פון 
איין ָארט אין דעם ַאנדערען, איז ניט ער גייט אליין נָאר מ'פירט איהם מלמעלה, און 

די כוונה איז לשכן שמו שם, אויף מפרסם זיין אלקות אין דעם ארט וואו ער איז.
אחר תפלת ערבית חזר עוד הפעם תורה הקודמת והוסיף: והי' כי תבוא גו' בכדי 
דו זָאלסט צוקומען צום רצון כו', איז דָאס דורך דעם אז והלכת אל המקום גו' לשכן 
שמו שם, זָאלסט זיך מוסר נפש זיין אויף מפרסם זיין דָארטען אלקות, מיט וואס איז 

מען מפרסם אלקות, מיט א ברכה און א פסוק תהלים.

דֹוׁש – תפ"ד. יֹום  ה ֵאָליו מֹורֹו ְוַרּבֹו ַהּקָ ּלָ ְתּגַ ּנִ ַנת תנ"ח. יֹום ׁשֶ ׁשְ ם-טֹוב ּבִ ַעל-ׁשֵ ֶדת ֶאת ַהּבַ יֹום ֻהּלֶ
ם טֹוב – תצ"ד. ַעל ׁשֵ ה ַהּבַ ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ

ֵקן – תק"ה. נּו ַהּזָ ֶדת ֶאת ַרּבֵ יֹום ֻהּלֶ

י  ת: "ְוָהָיה ּכִ ּבָ ַלת ׁשַ בֹוא ח"י ֱאלּול תרנ"ב ַאַחר ַקּבָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ׁשַ ם-טֹוב ּבְ ַעל-ׁשֵ ּתֶֹכן ּתֹוַרת ַהּבַ
ָה'ָרצֹון'  ֶאל  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ּכְ ְדָרׁש.  ּמִ ּבַ ְדִאיָתא  ּכִ ָרצֹון,  ּוְלׁשֹון  ְמרּוָצה  ְלׁשֹון  'ֶאֶרץ'  ּגֹו'".  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹוא 
' ְל"הֹוִרידֹו",  ְבּתָ ָרֵאל, ְצִריָכה ָהֲעבֹוָדה ִלְהיֹות 'ְוָיׁשַ ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ה ּבְ ַמְעָלה ּוִבירּוׁשָ ָנה ִמּלְ הּוא ַמּתָ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל  "ְוָהַלְכּתָ  ִלים,  ּכֵ ּבַ אֹורֹות  יְך  ְלַהְמׁשִ ֶנא",  ַבּטֶ ְמּתָ  ְוׂשַ ּגֹו'  "ְוָלַקְחּתָ  ב,  ָ ְמֻיּשׁ ַלֲעׂשֹותֹו 
אֹותֹו  מֹוִביִלים  א  ֶאּלָ ָיְזָמתֹו  ֵאיָנּה  ְלָמקֹום  קֹום  ִמּמָ ֲהִליָכתֹו  ׁשֶ ָלַדַעת  ְיהּוִדי  ַעל  ֱאלֶֹקיָך",  ה'  ִיְבַחר 

ְמָצא ּבֹו. ּנִ קֹום ׁשֶ ּמָ ם", ְלַפְרֵסם ֶאלֹקּות ּבַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ָנה ִהיא "ְלׁשַ ּוָ ַמְעָלה, ְוַהּכַ ִמּלְ

ְמָנת  ַעל  ּגֹו'",  ָתבֹוא  י  ּכִ "ְוָהָיה  ְוהֹוִסיף:  ַהּקֹוֶדֶמת,  ּתֹוָרה  ַעם  ַהּפַ עֹוד  ָחַזר  ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ ַאַחר 
ֶפׁש  ְמֹסר ֶאת ַהּנֶ ם" – ּתִ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ קֹום ּגֹו' ְלׁשַ "ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ יַע ָלָרצֹון כּו', ֲהֵרי ֶזה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּגִ ּתַ ׁשֶ

ים. ִהּלִ ְבָרָכה ּוָפסּוק ּתְ ה ְמַפְרְסִמים ֱאלֹקּות? ּבִ ּמֶ ם ֱאלֹקּות. ּבַ ֵדי ְלַפְרֵסם ׁשָ ּכְ
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 המשך ביאור למס' פסחים ליום רביעי עמ' ב
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ה'תשע"ג  אלול י"ב ראשון יום נפרדו? לא ובמותם בחייהם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íéúî éðL eøá÷̈§§¥¥¦
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.á÷ø̈¨
בגמרא הוא א)ספק נא, עוברה (נזיר עם שנקברה באשה

וכיון  אמו' ירך 'עובר האם הוא והספק ברקב, מטמאים האם
אחד  מת אלא מתים כשני זה אין אמו מגוף כחלק שנחשב
נחשב  אינו לצאת, וסופו שמאחר או רקב. טומאת לו ויש

רקב. להם שאין מתים כשני זה והרי האם, מגוף כחלק
להלכה  נוקטים אחרים שבדינים מאחר להבין: וצריך
שבמעיה  שהביצים טריפה תרנגולת (כגון אמו' ירך ש'עובר
הרמב"ם  פוסק שלהלכה ועד ספק. הוא כאן מדוע אסורות),

מאמו? חלק נחשב אינו שהעובר היינו רקב, להם שאין
המהרש"ם בסופו)ומבאר רע סי' שרק (ח"ב הר"ן, דברי פי על

מיתתה, לאחר לא אך מאמו כחלק נחשב העובר האם בחיי
האם. מות לאחר מדובר כאן והרי

הוא  ספק כן אם מדוע - גיסא לאידך קשה זה לפי אך
כאשר  אמורה הר"ן שסברת לומר בהכרח אלא בגמרא?
כאשר  אך אמו, כירך הוא אין ואז חי, והעובר מתה האם
כירך  נחשב כן הוא מתים שניהם כאשר או חיים שניהם

אמו.
רקב  טומאת ודין מאחר הוא הגמרא שספק לומר וצריך
אלא  בו לך 'אין מסיני, למשה מהלכה מיוחד חידוש הוא
נחשב  שבהם אחרים מדינים זה לענין ללמוד ואין חידושו'

עמו. כירך העובר
הפוסקים  בספרי המובא למנהג מקור שמכאן שכתב ויש
ולא  ממעיה הוולד את להוציא יש שמתה, מעוברת שאשה
כי  הגמרא דברי את לבאר יש זה ולפי עמו. יחד לקוברה
שבעת  כיון לצאת' 'סופו הרי כאן אמו', ירך  ש'עובר אף
אמו' ירך 'עובר דין את מבטל זה ודין להוציאו, יש הקבורה

יד) לד, ברוך .(מקור
עובר  דין שייך לא מיתה לאחר אמנם לבאר: יש ועוד
יונק  אינו כבר העובר שהרי מתים), כששניהם (אף אמו ירך
הסתפקה  מקום מכל ביניהם, קשר ואין מהאם חייו את
מכל  האם, דיני העובר על חלים שאין אף כי בכך, הגמרא
כדי  לאם מחובר הוא שבפועל בכך די טומאה לענין מקום
יש  ומאידך השני, מהגוף רקב טומאת ימנע לא אחד שגוף
כגוף  מלכתחילה נידון הוא הרי לצאת וסופו שמאחר לומר

my)נפרד jexa xewn).

ה'תשע"ג  אלול י"ג שני יום האוהל? חלל את מודדים איך

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ànèî øáwä ïéà¥©¤¤§©¥
äàîè äúéä ...çôè ìò çôè ììç íL äéäiL ãò åéáéáñ ìkî¦¨§¦¨©¤¦§¤¨¨¨¤©©¤©¨§¨ª§¨
,äìBòå úò÷Ba äàîè Z çôè ììç íL äéä àìå äöeöø§¨§Ÿ¨¨¨¨¨¤©ª§¨©©§¨

.úãøBéå úò÷Ba©©§¤¤
בין  התורה, מן צדדיו מכל מטמא צדדיו מכל סתום קבר

עליו מאהיל אם ובין בגגו או בכתליו הט"ו)בנגיעה פ"ב .(לעיל
לפחות  הוא עליו המאהיל לגג המת בין החלל כאשר וזאת,
רצוצה  טומאה זוהי מכך, פחות טפח. בגובה טפח על טפח
לצדדים. מתפשטת ואינה ויורדת" בוקעת ועולה, ש"בוקעת

הראב"ד ה"א)וכתב ובפי"ב בין (כאן לטפח שהכוונה
d`nehdבין ולא שעליה, הטומאה rwxwdלגג כי לגג,

לדעת  גם האם ומסתפק החלל. את ממעטת שביניהם
מן  ומדידתו טפח חלל בו שיהא צריך סתום' 'קבר הרמב"ם
הטומאה  ואין לגג מהקרקע בטפח די שמא או הטומאה,

החלל. את ממעטת
הרמב"ם מלשון דייק משנה' ה"ו)וה 'כסף "ארונות (בפי"ב

בין  יש אם אלא כקבר, אינן המת את בהם שמניחין עץ של
האר  הכוונה zndeוןכיסוי לדעתו שגם חוצץ", טפח גובה

פנוי. טפח חלל וצריך מהמת לטפח

בחלל  שדי הרמב"ם בשיטת נקט מבריסק הגר"ח אך
בפני  ויחצוץ אהל שיהיה כדי שעליה לגג הקרקע בין טפח
הטומאה  את המביא סתום" "קבר זהו כן אם (אלא הטומאה
אם  אבל החלל, את ממעטת אינה והטומאה לצדדים),
את  ממעטת היא הרי שם ומשאירה הטומאה את 'ביטל'
הרמב"ם  שכתב ומה רצוצה'. 'טומאה כאן ויש החלל,
טפח  חלל בו יש אם רק הטומאה בפני חוצץ המת שארון
המת  את שם ש'ביטלו' משום זה הרי לכיסוי, המת בין פנוי

ה"א) פי"ב הגר"ח .(חידושי
האהל' 'פתח ה')ובספר סי' ג' ביאר:(כלל

הטפח  את מודדים אין מכוסה הקרקע שטח כל אם
חלק  רק כאשר אך הארץ", כל פני "כוסו כי מהקרקע
אינו  לפחות) טפח על (טפח וחלקו מכוסה, מהקרקע
גם  הכל, על חל 'אוהל' שם כי מהקרקע מודדים מכוסה,

אהלין' 'שפועי וכדין גובהו שנתמעט מ"ב)במקום פ"ז (אהלות

יש  ואם כאצבע", עד וכלה ויורד שופע שהוא "אהל דהיינו
דין  כי השיפוע תחת גם מתפשטת היא באוהל טומאה

כולו. על חל 'אוהל'

ה'תשע"ג  אלול י"ד שלישי יום קברים  של במקומות במכונית כהן נסיעת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰õøàì ñðëpä©¦§¨§¤¤
ìäàL ;àîè Z øéåàa ïéçøBtä ìcâîe äáz äcLa íénòä̈©¦§¦¨¥¨¦§¨©§¦¨£¦¨¥¤Ÿ¤

.ìäà éeø÷ Bðéà ÷eøæ̈¥¨Ÿ¤
למלך' שראיתי)ה'משנה ודע ד"ה ה"א, שלדעת (לעיל ביאר
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.á÷ø̈¨
בגמרא הוא א)ספק נא, עוברה (נזיר עם שנקברה באשה

וכיון  אמו' ירך 'עובר האם הוא והספק ברקב, מטמאים האם
אחד  מת אלא מתים כשני זה אין אמו מגוף כחלק שנחשב
נחשב  אינו לצאת, וסופו שמאחר או רקב. טומאת לו ויש

רקב. להם שאין מתים כשני זה והרי האם, מגוף כחלק
להלכה  נוקטים אחרים שבדינים מאחר להבין: וצריך
שבמעיה  שהביצים טריפה תרנגולת (כגון אמו' ירך ש'עובר
הרמב"ם  פוסק שלהלכה ועד ספק. הוא כאן מדוע אסורות),

מאמו? חלק נחשב אינו שהעובר היינו רקב, להם שאין
המהרש"ם בסופו)ומבאר רע סי' שרק (ח"ב הר"ן, דברי פי על

מיתתה, לאחר לא אך מאמו כחלק נחשב העובר האם בחיי
האם. מות לאחר מדובר כאן והרי

הוא  ספק כן אם מדוע - גיסא לאידך קשה זה לפי אך
כאשר  אמורה הר"ן שסברת לומר בהכרח אלא בגמרא?
כאשר  אך אמו, כירך הוא אין ואז חי, והעובר מתה האם
כירך  נחשב כן הוא מתים שניהם כאשר או חיים שניהם

אמו.
רקב  טומאת ודין מאחר הוא הגמרא שספק לומר וצריך
אלא  בו לך 'אין מסיני, למשה מהלכה מיוחד חידוש הוא
נחשב  שבהם אחרים מדינים זה לענין ללמוד ואין חידושו'

עמו. כירך העובר
הפוסקים  בספרי המובא למנהג מקור שמכאן שכתב ויש
ולא  ממעיה הוולד את להוציא יש שמתה, מעוברת שאשה
כי  הגמרא דברי את לבאר יש זה ולפי עמו. יחד לקוברה
שבעת  כיון לצאת' 'סופו הרי כאן אמו', ירך  ש'עובר אף
אמו' ירך 'עובר דין את מבטל זה ודין להוציאו, יש הקבורה

יד) לד, ברוך .(מקור
עובר  דין שייך לא מיתה לאחר אמנם לבאר: יש ועוד
יונק  אינו כבר העובר שהרי מתים), כששניהם (אף אמו ירך
הסתפקה  מקום מכל ביניהם, קשר ואין מהאם חייו את
מכל  האם, דיני העובר על חלים שאין אף כי בכך, הגמרא
כדי  לאם מחובר הוא שבפועל בכך די טומאה לענין מקום
יש  ומאידך השני, מהגוף רקב טומאת ימנע לא אחד שגוף
כגוף  מלכתחילה נידון הוא הרי לצאת וסופו שמאחר לומר

my)נפרד jexa xewn).

ה'תשע"ג  אלול י"ג שני יום האוהל? חלל את מודדים איך

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ànèî øáwä ïéà¥©¤¤§©¥
äàîè äúéä ...çôè ìò çôè ììç íL äéäiL ãò åéáéáñ ìkî¦¨§¦¨©¤¦§¤¨¨¨¤©©¤©¨§¨ª§¨
,äìBòå úò÷Ba äàîè Z çôè ììç íL äéä àìå äöeöø§¨§Ÿ¨¨¨¨¨¤©ª§¨©©§¨

.úãøBéå úò÷Ba©©§¤¤
בין  התורה, מן צדדיו מכל מטמא צדדיו מכל סתום קבר

עליו מאהיל אם ובין בגגו או בכתליו הט"ו)בנגיעה פ"ב .(לעיל
לפחות  הוא עליו המאהיל לגג המת בין החלל כאשר וזאת,
רצוצה  טומאה זוהי מכך, פחות טפח. בגובה טפח על טפח
לצדדים. מתפשטת ואינה ויורדת" בוקעת ועולה, ש"בוקעת

הראב"ד ה"א)וכתב ובפי"ב בין (כאן לטפח שהכוונה
d`nehdבין ולא שעליה, הטומאה rwxwdלגג כי לגג,

לדעת  גם האם ומסתפק החלל. את ממעטת שביניהם
מן  ומדידתו טפח חלל בו שיהא צריך סתום' 'קבר הרמב"ם
הטומאה  ואין לגג מהקרקע בטפח די שמא או הטומאה,

החלל. את ממעטת
הרמב"ם מלשון דייק משנה' ה"ו)וה 'כסף "ארונות (בפי"ב

בין  יש אם אלא כקבר, אינן המת את בהם שמניחין עץ של
האר  הכוונה zndeוןכיסוי לדעתו שגם חוצץ", טפח גובה

פנוי. טפח חלל וצריך מהמת לטפח

בחלל  שדי הרמב"ם בשיטת נקט מבריסק הגר"ח אך
בפני  ויחצוץ אהל שיהיה כדי שעליה לגג הקרקע בין טפח
הטומאה  את המביא סתום" "קבר זהו כן אם (אלא הטומאה
אם  אבל החלל, את ממעטת אינה והטומאה לצדדים),
את  ממעטת היא הרי שם ומשאירה הטומאה את 'ביטל'
הרמב"ם  שכתב ומה רצוצה'. 'טומאה כאן ויש החלל,
טפח  חלל בו יש אם רק הטומאה בפני חוצץ המת שארון
המת  את שם ש'ביטלו' משום זה הרי לכיסוי, המת בין פנוי

ה"א) פי"ב הגר"ח .(חידושי
האהל' 'פתח ה')ובספר סי' ג' ביאר:(כלל

הטפח  את מודדים אין מכוסה הקרקע שטח כל אם
חלק  רק כאשר אך הארץ", כל פני "כוסו כי מהקרקע
אינו  לפחות) טפח על (טפח וחלקו מכוסה, מהקרקע
גם  הכל, על חל 'אוהל' שם כי מהקרקע מודדים מכוסה,

אהלין' 'שפועי וכדין גובהו שנתמעט מ"ב)במקום פ"ז (אהלות

יש  ואם כאצבע", עד וכלה ויורד שופע שהוא "אהל דהיינו
דין  כי השיפוע תחת גם מתפשטת היא באוהל טומאה

כולו. על חל 'אוהל'

ה'תשע"ג  אלול י"ד שלישי יום קברים  של במקומות במכונית כהן נסיעת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰õøàì ñðëpä©¦§¨§¤¤
ìäàL ;àîè Z øéåàa ïéçøBtä ìcâîe äáz äcLa íénòä̈©¦§¦¨¥¨¦§¨©§¦¨£¦¨¥¤Ÿ¤

.ìäà éeø÷ Bðéà ÷eøæ̈¥¨Ÿ¤
למלך' שראיתי)ה'משנה ודע ד"ה ה"א, שלדעת (לעיל ביאר
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ואינם  זרוק' 'אוהל נחשבים ומגדל' תיבה 'שידה הרמב"ם
ידי  על באויר נישאים הם כאשר רק הטומאה, בפני חוצצים
שהם  אף הקרקע, על נגררים הם אם אבל בהמה, או אדם
ולכן  הטומאה. בפני וחוצצים קבוע כאוהל דינם ניידים,

ומגדל... תיבה "שידה הרמב"ם xie`aהדגיש oigxetd...
אהל". קרוי אינו

אליעזר' ה'ציץ כתב זה סב)ולפי סי' לכהן (חי"ב להתיר
המכונית  כי קברים, שם שיש במקומות במכונית לנסוע
בפני  וחוצצת זרוק' כ'אוהל אינה הקרקע על הנוסעת
אלחנן  הגר"י אחרונים: כמה דעת היא שכך וציין הטומאה.

יב) סי' רצה ועוד.(ברכת שיק, והמהר"ם
ומשיב' ה'שואל בשם להיתר נוסף טעם (מהדו"ג,והביא

מג) סי' :ח"ב
שימושם  כי קבוע אוהל נחשבות רכבת או מכונית
ואינם  למקום, ממקום נוסעים להעביר הוא והתמידי הקבוע
בהמה  או אדם ידי על הנישאים ומגדל תיבה לשידה דומים

כאוהל  דינם ולכן העיקרי, שימושם זה ואין לעיתים רק
זרוק.

אויערבך הגרש"ז לדעת רעז)אך עמ' כהלכתה הכהנים (טהרת

ממתכת, עשויה היא כי מטומאה מצילה אינה המכונית
הטומאה בפני חוצץ אינו טומאה המקבל ה"ד)ודבר פי"ג .(להלן

למקום  ממקום לנסיעה משמשת שהמכונית כיון מזו: יתירה
טומאה  המקבל וריקן" מלא מיטלטל שהוא כ"כלי היא הרי
שאינו  מיטלטל ואינו לנחת" "העשוי גדול ככלי (שלא
במכונית  לנסוע יכול הכהן אין לדעתו ולכן טומאה) מקבל

קברים. שם שיש במקומות
יצחק' לא)וה'מנחת סי' במכונית (ח"ד כהן נסיעת התיר

דעות  יש הכי שבלאו כיון כי גויים, של קבורה במקומות
נפסק  להלכה כי (אם הגוי קבר על להאהיל המתירות

ערוך' ס"ג)ב'שולחן שעב סי על (יור"ד מהליכה להמנע שיש
זרוק' 'אוהל אינה שמכונית לדעה לצרפן אפשר הגוי), קבר

הטומאה. בפני וחוצצת

ה'תשע"ג  אלול ט"ו רביעי יום הטומאה? בפני חוצץ מה

:„Œ‚ ˙ÂÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïéàéáî elà¥§¦¦
elàå ...eànhé àlL éãk ,ïéøLëî ïðéàL ïéìëàå ...ïéööBçå§§¦¨¢¨¦¤¥¨ª§¨¦§¥¤Ÿ¦©§§¥
àîè øácL .ïéøLëî Bà ïéàîè ïéìëàå ...ïéööBç àìå ïéàéáî§¦¦§Ÿ§¦¨¢¨¦§¥¦ª§¨¦¤¨¨¨¥

.õöBç Bðéà¥¥
(היינו  טומאה לקבל ש'הוכשר' מאכל או טמא מאכל
– טומאה) לקבל המכשירים המשקין אחד עם במגע שבא
לקבל  הוכשר שלא מאכל אך הטומאה, בפני חוצץ אינו

חוצץ. טומאה
ואין  לסכך, פסול טומאה לקבל הראוי כל כן אם ומדוע

טומאה? לקבל הוכשרו שלא אע"פ במאכלים לסכך
לחלק: ויש

דבר  אלא בפועל, טמא שהדבר משום אינו הסיכוך פסול
מהכתוב, כנלמד עצמו, מצד פסול טומאה לקבלת הראוי
לקבל  הראוי דבר הם שהרי זה בכלל טהורים מאכלים וגם
אינו  טומאה לקבל הראוי דבר חציצה לגבי אך טומאה,
עוברת  הטומאה כן ועל נטמא עצמו שהוא משום חוצץ

שלא  מאכל ולכן בפועל נטמא האם הוא הקובע דרכו,
חוצץ. נטמא ואינו הוכשר

מוכשרים  או טמאין "ואכלין הרמב"ם מלשון משמע וכן
חוצצים) nh`(אינם xacy מאכלים גם כלומר: חוצץ". אינו

משום  חוצצים אינם הוכשרו רק אלא נטמאו לא שעדיין
נטמאים  עצמם והם מאחר וזאת חוצץ", אינו טמא "שדבר

סה) אות ב"ב שיעורים .(קובץ
טומאה  לקבל הראוי דבר ולדעתם זה על חולקים יש אך
שהוא  משום אלא בפועל, שנטמא משום לא חוצץ  אינו
שהרי  לדבר, וראיה טומאה, לקבלת הראויים הדברים מסוג
מקבל  שאינו אף – שהיא כל טומאה המקבל דבר כל
ואם  חוצץ, אינו – המנוגעים') וערב 'שתי (כגון מת טומאת
נטמא, עצמו שהוא מאחר חוצץ אינו טומאה המקבל דבר
מכאן  אלא מת, בטומאת נטמא עצמו הדבר אין כאן הרי

יחצוץ שלא גורמת טומאה המקבל כדבר הגדרתו (d`xשעצם

(my dibnd zxrda a ,hi a"a y`bin i"xd iyecig .a"d lirl jlnl dpyn.

ה'תשע"ג  אלול ט"ז חמישי יום הטומאה? בפני חוצצת החלון סתימת מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïBlçä íúñ̈©©©
éøöå ...õöBç äæ éøä ...Oøç éìëañeàî äæ Oøç éìk úBéäì C ¦§¦¤¤£¥¤¥§¨¦¦§§¦¤¤¤¨

.BúBpôì Bzòã äéäz àlL éãk ...áe÷ðå§¨§¥¤Ÿ¦§¤©§§©
ביניהם  יש אם מת, נמצא מהם ובאחד סמוכים בתים שני
אם  אך השני, לבית עוברת הטומאה – טפח על טפח חלון
ואינו  הטומאה כלפי גבו (כאשר חרס בכלי החלון את סתם

הטומאה. בפני חוצץ הוא הרי טומאה) מקבל
התוספות היא)וכתבו ד"ה א כ, את(ב"ב סתם oelgdשאם lk

אלא  הכלי, את שם מבטל אינו אם גם חוצץ הוא הרי –
אם  רק חוצץ שהכלי הגמרא דברי ומשמעות לפנותו. עתיד

את סותם אינו הכלי כאשר היינו oelgdמבטלו, lk רק אלא

ehrnnטפח בה"ב)(וכן משיעור כאן הראב"ד .דעת
במשנה מהמסופר היא התוספות קנז,א)והוכחת (שבת

בפני  לחצוץ כדי חרס של בפך הבית חלון את שסתמו
הפך  את הניחו וודאי והרי לבית, תיכנס שלא הטומאה
דעתו  ואם בשבת, היה הדבר כי לפנותו, מנת על בחלון
מכאן  אלא בונה, משום חייב בחלון הכלי את לבטל
עתיד  אם וגם הכלי את לבטל צורך אין החלון כל שבסתימת

חוצץ. - לפנותו
טוב' יום ב'תוספות ואם)והקשה ד"ה מ"ב פ"ו :(אהלות

את סתם אם גם כאן, הרמב"ם oelgdלדברי lk צריך
זה  כלי להיות "צריך כתב שהרי הכלי, את שם שיבטל
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כדי ezrcמאוס... didz `ly את שסתם ומדובר לפנותו",
,oelgd lk או החלון "סתם א' בהלכה מלשונו שמשמע כפי

משנה)מיעטו" כסף יהא (ראה שלא צריך מדוע לתמוה: ויש .
מהמשנה  הוכיחו התוספות והרי הכלי, את לפנות בדעתו
אם  גם הטומאה, בפני הוא חוצץ החלון כל את סתם שאם

הסתימה? את מבטל אינו
לדוד' 'שושנים בשם שם' אנשי ב'תוספות (אהלות ותירץ

:שם)

לממעט  כולו החלון סותם בין הבדל אין הרמב"ם לדעת
המובא  שהמעשה אלא הסתימה את שיבטל צריך ותמיד
בפני  לחצוץ כדי חרס בכלי החלון את שסתמו במשנה
ואף  משם. לפנותו חשבו שלא באופן היה אכן הטומאה,
להשאירו  בדעתו אין כי גמור בנין זה אין בשבת, זה שהיה
מדרבנן. אסור מיד, לפנותו דעתו שאין כיוון אך לעולם, שם

שהתירו  כמו מותר הלכה להורות כדי או מצוה (שבת ולצורך

מדרבנן.שם) רק אסורים אם מצוה לצורך וקשירה מדידה

ה'תשע"ג  אלול י"ז שישי יום מהטומאה? ניצלים איך

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïéìvð ïéòeìaä ïéà¥©§¦¦¨¦
íéìkä óeâa ïéòeìaä ìáà ;eðøàaL Bîk ,äiçä Lôð ïèáa àlà¤¨§¤¤¤¤©©¨§¤¥©§£¨©§¦§©¥¦

.ïéìvð ïðéà Z íéðáàäå§¨£¨¦¥¨¦¨¦
ולא  וחשבתי, עיינתי "הרבה כך: על משיג הראב"ד
יש  שלכאורה מוסיף ואף ברורה...". ראיה זה דבר לי נתברר
ונפל  טמאין משקין שבלע "ספוג מהמשנה להיפך ראיה
כלומר: לצאת". המשקין שסוף טמא, – התנור לאויר
ואין  התנור, את מטמאין בספוג הספוגים הטמאים המשקים
ממנו  לצאת וסופם מאחר כי הטומאה מפני 'מציל' הספוג
סופה  שאין הבלועה טומאה כן ואם גמורה, בליעה זו אין
דווקא  ולאו בספוג בלועה כשהיא גם מטמאה, לא לצאת

חיים. בבעלי
יתכן  כי הרמב"ם את ליישב מנסה עצמו והראב"ד
טעם  הוא לצאת" המשקין "שסוף במשנה האמור והטעם

חיים  בבעלי הבלוע רק כי בכלים, הבלוע דבר לכל כללי
החיים  בעלי של שהחיות משום לצאת" סופו כ"אין נחשב
הבלוע  אך לצאת, ממנו ומונעת הבלוע הדבר על סוגרת
שיוכל  כיון ממילא, ייצא שלא ואף לצאת, יכול בדומם

לצאת" "סופו נחשב אדם, פעולת ידי על "מים לצאת (ע"פ

ג) חרד"נ ו, משנה פ"ט כלים .טהורים"
הנבלע  משקה למשקה: גוש דבר בין לחלק יש ועוד
חשיבותו  את מאבד הוא והרי במקומו, כלל ניכר אינו בכלי
ולכן  לצאת, סופו כן אם אלא מטמא ואינו הכלי לגבי ובטל
אך  לצאת. שסופם משום שמטמאים במשנה נאמר במשקין
הוא  שבו לדבר מתבטל אינו עצמו בפני הניכר גוש דבר
בבעלי  והבלוע לצאת, סופו כשאין אף מטמא ולכן בלוע,
טפל  והנבלע העיקר נחשב החיים בעל כי מטמא אינו חיים

גוש כשהוא אף אליו `aÎ)ובטל ,dw milk zexdh ixcq .my mixedh min).

ה'תשע"ג  אלול י"ח קודש שבת שניקב  פתיל צמיד בכלי מטומאה הצלה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìévî Oøç éìk§¦¤¤©¦
úçtiL ãò Z ìBãâáe .ïBnø àéöBîa á÷piL ãò ìéút ãéîöa§¨¦¨¦©¤¦¨¥§¦¦§¨©¤¦¨¥

.Baøª
הטומאה? בפני מציל אינו מתי פתיל, בצמיד חרס כלי

רש"י ולדעת הרמב"ם ברברבי)לדעת ד"ה א צו, כלי (שבת
אבל  ברובו, נפחת אם רק הטומאה מפני מציל אינו גדול
'במוציא  הוא הנקב אם אפילו הכלי, מרוב פחות נפחת
רימון' 'במוציא ניקב אם קטן כלי ואילו מציל, עדיין רימון'
הוא  הנקב אם גם רימון' מ'מוציא פחות אבל מציל, אינו

מציל. קטן), הכלי (שהרי הכלי רוב
)והתוספות המהרש"א הסבר לפי ברברבי, הא ד"ה על (שם הקשו

ברוב  נקב גדול בכלי אם קטן: לכלי גדול כלי בין זו חלוקה
קטן  כלי יפסל לא מדוע מטומאה, מציל ואינו פוסל הכלי
ברובו, שנפחת גדול כלי אדרבה, והרי ברובו? שנפחת
כלי  כן ואם נפסל, זאת ועם קטן בכלי מאשר יותר בו נשאר
נפחת  לא אם אף ברובו כשנפחת שיפסל כלֿשכן קטן

רימון'? 'במוציא
רימון' 'במוציא שניקב גדול כלי התוספות לדעת ולכן
הכלי  מרוב פחות שהנקב אף מטומאה מציל ואינו נפסל
ניקב  אפילו רובו, שנפחת קטן כלי ואילו שלם, הכלי ורוב

מטומאה. מציל ואינו נפסל רימון' מ'במוציא פחות
אחרונה' א)וה'משנה יז, רש"י (כלים שיטת את מבאר

והרמב"ם:
גדולים  לדברים מיועד ששימושו היינו גדול, כלי
את  מבטל אינו עדיין רימון' 'במוציא נקב ולכן מרימון,
ורק  הטומאה. בפני ומציל כלי, מתורת בטל ואינו תשמישו
מציל. ואינו נפסל לתשמישו, ראוי ואינו ברובו נפחת  אם
כאשר  הרי מרימון, קטנים לדברים המיועד קטן כלי ואילו
ראוי  אינו ברובו) שלם שהוא (אף רימון' 'במוציא ניקב
וכלי  מטומאה. מציל אינו ולכן כלי, מתורת ובטל לתשמישו
רימון, ממוציא קטן שהנקב אף ברובו, שנפחת ביותר קטן

מטומאה. מציל ואינו כלי מתורת בטל
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ואינם  זרוק' 'אוהל נחשבים ומגדל' תיבה 'שידה הרמב"ם
ידי  על באויר נישאים הם כאשר רק הטומאה, בפני חוצצים
שהם  אף הקרקע, על נגררים הם אם אבל בהמה, או אדם
ולכן  הטומאה. בפני וחוצצים קבוע כאוהל דינם ניידים,

ומגדל... תיבה "שידה הרמב"ם xie`aהדגיש oigxetd...
אהל". קרוי אינו

אליעזר' ה'ציץ כתב זה סב)ולפי סי' לכהן (חי"ב להתיר
המכונית  כי קברים, שם שיש במקומות במכונית לנסוע
בפני  וחוצצת זרוק' כ'אוהל אינה הקרקע על הנוסעת
אלחנן  הגר"י אחרונים: כמה דעת היא שכך וציין הטומאה.

יב) סי' רצה ועוד.(ברכת שיק, והמהר"ם
ומשיב' ה'שואל בשם להיתר נוסף טעם (מהדו"ג,והביא

מג) סי' :ח"ב
שימושם  כי קבוע אוהל נחשבות רכבת או מכונית
ואינם  למקום, ממקום נוסעים להעביר הוא והתמידי הקבוע
בהמה  או אדם ידי על הנישאים ומגדל תיבה לשידה דומים

כאוהל  דינם ולכן העיקרי, שימושם זה ואין לעיתים רק
זרוק.

אויערבך הגרש"ז לדעת רעז)אך עמ' כהלכתה הכהנים (טהרת

ממתכת, עשויה היא כי מטומאה מצילה אינה המכונית
הטומאה בפני חוצץ אינו טומאה המקבל ה"ד)ודבר פי"ג .(להלן

למקום  ממקום לנסיעה משמשת שהמכונית כיון מזו: יתירה
טומאה  המקבל וריקן" מלא מיטלטל שהוא כ"כלי היא הרי
שאינו  מיטלטל ואינו לנחת" "העשוי גדול ככלי (שלא
במכונית  לנסוע יכול הכהן אין לדעתו ולכן טומאה) מקבל

קברים. שם שיש במקומות
יצחק' לא)וה'מנחת סי' במכונית (ח"ד כהן נסיעת התיר

דעות  יש הכי שבלאו כיון כי גויים, של קבורה במקומות
נפסק  להלכה כי (אם הגוי קבר על להאהיל המתירות

ערוך' ס"ג)ב'שולחן שעב סי על (יור"ד מהליכה להמנע שיש
זרוק' 'אוהל אינה שמכונית לדעה לצרפן אפשר הגוי), קבר

הטומאה. בפני וחוצצת

ה'תשע"ג  אלול ט"ו רביעי יום הטומאה? בפני חוצץ מה

:„Œ‚ ˙ÂÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïéàéáî elà¥§¦¦
elàå ...eànhé àlL éãk ,ïéøLëî ïðéàL ïéìëàå ...ïéööBçå§§¦¨¢¨¦¤¥¨ª§¨¦§¥¤Ÿ¦©§§¥
àîè øácL .ïéøLëî Bà ïéàîè ïéìëàå ...ïéööBç àìå ïéàéáî§¦¦§Ÿ§¦¨¢¨¦§¥¦ª§¨¦¤¨¨¨¥

.õöBç Bðéà¥¥
(היינו  טומאה לקבל ש'הוכשר' מאכל או טמא מאכל
– טומאה) לקבל המכשירים המשקין אחד עם במגע שבא
לקבל  הוכשר שלא מאכל אך הטומאה, בפני חוצץ אינו

חוצץ. טומאה
ואין  לסכך, פסול טומאה לקבל הראוי כל כן אם ומדוע

טומאה? לקבל הוכשרו שלא אע"פ במאכלים לסכך
לחלק: ויש

דבר  אלא בפועל, טמא שהדבר משום אינו הסיכוך פסול
מהכתוב, כנלמד עצמו, מצד פסול טומאה לקבלת הראוי
לקבל  הראוי דבר הם שהרי זה בכלל טהורים מאכלים וגם
אינו  טומאה לקבל הראוי דבר חציצה לגבי אך טומאה,
עוברת  הטומאה כן ועל נטמא עצמו שהוא משום חוצץ

שלא  מאכל ולכן בפועל נטמא האם הוא הקובע דרכו,
חוצץ. נטמא ואינו הוכשר

מוכשרים  או טמאין "ואכלין הרמב"ם מלשון משמע וכן
חוצצים) nh`(אינם xacy מאכלים גם כלומר: חוצץ". אינו

משום  חוצצים אינם הוכשרו רק אלא נטמאו לא שעדיין
נטמאים  עצמם והם מאחר וזאת חוצץ", אינו טמא "שדבר

סה) אות ב"ב שיעורים .(קובץ
טומאה  לקבל הראוי דבר ולדעתם זה על חולקים יש אך
שהוא  משום אלא בפועל, שנטמא משום לא חוצץ  אינו
שהרי  לדבר, וראיה טומאה, לקבלת הראויים הדברים מסוג
מקבל  שאינו אף – שהיא כל טומאה המקבל דבר כל
ואם  חוצץ, אינו – המנוגעים') וערב 'שתי (כגון מת טומאת
נטמא, עצמו שהוא מאחר חוצץ אינו טומאה המקבל דבר
מכאן  אלא מת, בטומאת נטמא עצמו הדבר אין כאן הרי

יחצוץ שלא גורמת טומאה המקבל כדבר הגדרתו (d`xשעצם

(my dibnd zxrda a ,hi a"a y`bin i"xd iyecig .a"d lirl jlnl dpyn.

ה'תשע"ג  אלול ט"ז חמישי יום הטומאה? בפני חוצצת החלון סתימת מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïBlçä íúñ̈©©©
éøöå ...õöBç äæ éøä ...Oøç éìëañeàî äæ Oøç éìk úBéäì C ¦§¦¤¤£¥¤¥§¨¦¦§§¦¤¤¤¨

.BúBpôì Bzòã äéäz àlL éãk ...áe÷ðå§¨§¥¤Ÿ¦§¤©§§©
ביניהם  יש אם מת, נמצא מהם ובאחד סמוכים בתים שני
אם  אך השני, לבית עוברת הטומאה – טפח על טפח חלון
ואינו  הטומאה כלפי גבו (כאשר חרס בכלי החלון את סתם

הטומאה. בפני חוצץ הוא הרי טומאה) מקבל
התוספות היא)וכתבו ד"ה א כ, את(ב"ב סתם oelgdשאם lk

אלא  הכלי, את שם מבטל אינו אם גם חוצץ הוא הרי –
אם  רק חוצץ שהכלי הגמרא דברי ומשמעות לפנותו. עתיד

את סותם אינו הכלי כאשר היינו oelgdמבטלו, lk רק אלא

ehrnnטפח בה"ב)(וכן משיעור כאן הראב"ד .דעת
במשנה מהמסופר היא התוספות קנז,א)והוכחת (שבת

בפני  לחצוץ כדי חרס של בפך הבית חלון את שסתמו
הפך  את הניחו וודאי והרי לבית, תיכנס שלא הטומאה
דעתו  ואם בשבת, היה הדבר כי לפנותו, מנת על בחלון
מכאן  אלא בונה, משום חייב בחלון הכלי את לבטל
עתיד  אם וגם הכלי את לבטל צורך אין החלון כל שבסתימת

חוצץ. - לפנותו
טוב' יום ב'תוספות ואם)והקשה ד"ה מ"ב פ"ו :(אהלות

את סתם אם גם כאן, הרמב"ם oelgdלדברי lk צריך
זה  כלי להיות "צריך כתב שהרי הכלי, את שם שיבטל
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כדי ezrcמאוס... didz `ly את שסתם ומדובר לפנותו",
,oelgd lk או החלון "סתם א' בהלכה מלשונו שמשמע כפי

משנה)מיעטו" כסף יהא (ראה שלא צריך מדוע לתמוה: ויש .
מהמשנה  הוכיחו התוספות והרי הכלי, את לפנות בדעתו
אם  גם הטומאה, בפני הוא חוצץ החלון כל את סתם שאם

הסתימה? את מבטל אינו
לדוד' 'שושנים בשם שם' אנשי ב'תוספות (אהלות ותירץ

:שם)

לממעט  כולו החלון סותם בין הבדל אין הרמב"ם לדעת
המובא  שהמעשה אלא הסתימה את שיבטל צריך ותמיד
בפני  לחצוץ כדי חרס בכלי החלון את שסתמו במשנה
ואף  משם. לפנותו חשבו שלא באופן היה אכן הטומאה,
להשאירו  בדעתו אין כי גמור בנין זה אין בשבת, זה שהיה
מדרבנן. אסור מיד, לפנותו דעתו שאין כיוון אך לעולם, שם

שהתירו  כמו מותר הלכה להורות כדי או מצוה (שבת ולצורך

מדרבנן.שם) רק אסורים אם מצוה לצורך וקשירה מדידה

ה'תשע"ג  אלול י"ז שישי יום מהטומאה? ניצלים איך

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïéìvð ïéòeìaä ïéà¥©§¦¦¨¦
íéìkä óeâa ïéòeìaä ìáà ;eðøàaL Bîk ,äiçä Lôð ïèáa àlà¤¨§¤¤¤¤©©¨§¤¥©§£¨©§¦§©¥¦

.ïéìvð ïðéà Z íéðáàäå§¨£¨¦¥¨¦¨¦
ולא  וחשבתי, עיינתי "הרבה כך: על משיג הראב"ד
יש  שלכאורה מוסיף ואף ברורה...". ראיה זה דבר לי נתברר
ונפל  טמאין משקין שבלע "ספוג מהמשנה להיפך ראיה
כלומר: לצאת". המשקין שסוף טמא, – התנור לאויר
ואין  התנור, את מטמאין בספוג הספוגים הטמאים המשקים
ממנו  לצאת וסופם מאחר כי הטומאה מפני 'מציל' הספוג
סופה  שאין הבלועה טומאה כן ואם גמורה, בליעה זו אין
דווקא  ולאו בספוג בלועה כשהיא גם מטמאה, לא לצאת

חיים. בבעלי
יתכן  כי הרמב"ם את ליישב מנסה עצמו והראב"ד
טעם  הוא לצאת" המשקין "שסוף במשנה האמור והטעם

חיים  בבעלי הבלוע רק כי בכלים, הבלוע דבר לכל כללי
החיים  בעלי של שהחיות משום לצאת" סופו כ"אין נחשב
הבלוע  אך לצאת, ממנו ומונעת הבלוע הדבר על סוגרת
שיוכל  כיון ממילא, ייצא שלא ואף לצאת, יכול בדומם

לצאת" "סופו נחשב אדם, פעולת ידי על "מים לצאת (ע"פ

ג) חרד"נ ו, משנה פ"ט כלים .טהורים"
הנבלע  משקה למשקה: גוש דבר בין לחלק יש ועוד
חשיבותו  את מאבד הוא והרי במקומו, כלל ניכר אינו בכלי
ולכן  לצאת, סופו כן אם אלא מטמא ואינו הכלי לגבי ובטל
אך  לצאת. שסופם משום שמטמאים במשנה נאמר במשקין
הוא  שבו לדבר מתבטל אינו עצמו בפני הניכר גוש דבר
בבעלי  והבלוע לצאת, סופו כשאין אף מטמא ולכן בלוע,
טפל  והנבלע העיקר נחשב החיים בעל כי מטמא אינו חיים

גוש כשהוא אף אליו `aÎ)ובטל ,dw milk zexdh ixcq .my mixedh min).
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הטומאה? בפני מציל אינו מתי פתיל, בצמיד חרס כלי

רש"י ולדעת הרמב"ם ברברבי)לדעת ד"ה א צו, כלי (שבת
אבל  ברובו, נפחת אם רק הטומאה מפני מציל אינו גדול
'במוציא  הוא הנקב אם אפילו הכלי, מרוב פחות נפחת
רימון' 'במוציא ניקב אם קטן כלי ואילו מציל, עדיין רימון'
הוא  הנקב אם גם רימון' מ'מוציא פחות אבל מציל, אינו

מציל. קטן), הכלי (שהרי הכלי רוב
)והתוספות המהרש"א הסבר לפי ברברבי, הא ד"ה על (שם הקשו

ברוב  נקב גדול בכלי אם קטן: לכלי גדול כלי בין זו חלוקה
קטן  כלי יפסל לא מדוע מטומאה, מציל ואינו פוסל הכלי
ברובו, שנפחת גדול כלי אדרבה, והרי ברובו? שנפחת
כלי  כן ואם נפסל, זאת ועם קטן בכלי מאשר יותר בו נשאר
נפחת  לא אם אף ברובו כשנפחת שיפסל כלֿשכן קטן

רימון'? 'במוציא
רימון' 'במוציא שניקב גדול כלי התוספות לדעת ולכן
הכלי  מרוב פחות שהנקב אף מטומאה מציל ואינו נפסל
ניקב  אפילו רובו, שנפחת קטן כלי ואילו שלם, הכלי ורוב

מטומאה. מציל ואינו נפסל רימון' מ'במוציא פחות
אחרונה' א)וה'משנה יז, רש"י (כלים שיטת את מבאר

והרמב"ם:
גדולים  לדברים מיועד ששימושו היינו גדול, כלי
את  מבטל אינו עדיין רימון' 'במוציא נקב ולכן מרימון,
ורק  הטומאה. בפני ומציל כלי, מתורת בטל ואינו תשמישו
מציל. ואינו נפסל לתשמישו, ראוי ואינו ברובו נפחת  אם
כאשר  הרי מרימון, קטנים לדברים המיועד קטן כלי ואילו
ראוי  אינו ברובו) שלם שהוא (אף רימון' 'במוציא ניקב
וכלי  מטומאה. מציל אינו ולכן כלי, מתורת ובטל לתשמישו
רימון, ממוציא קטן שהנקב אף ברובו, שנפחת ביותר קטן

מטומאה. מציל ואינו כלי מתורת בטל
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נפל ‡. אפּלּו הּמת, ּובאהל: ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו
ּבגידין  אבריו נתקּׁשרּו נצל ׁשּלא ּוכזית הּמת, מּבׂשר ּוכזית , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

שנימוח] בשר עליהן [- ׁשּיׁש הּמת מן ואבר החי מן ואבר ,ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ
מנינֹו ורב ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, והּׁשדרה, ּכראּוי, [של ּבׂשר ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ּבהן העצמות] ׁשאין ּפי על אף מקֹום מּכל עצמֹות ורבע ,ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּתבּוסה  ּדם ּורביעית ּדם, ּורביעית מנין, רב ולא ּבנין רב ְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֹֹֹלא

הריגה] בעת היוצא עׂשרה.[- ׁשּתים הּכל -ְְֵֵֶַֹ
ּבאהל:·. מטּמאין ואין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹואּלּו

אֹו ּבׁשרֹו ׁשחסר הּמת מן ואבר ּבׁשרֹו, ׁשחסר החי מן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאבר
והּגלּגלת  עצמֹות, רבע ּבּה ואין ׁשחסרה והּׁשדרה ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻעצמֹו,

רבע ּבּה ואין אפּלּו[הקב]ׁשחסרה אחד ועצם עצמֹות, ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשבעה. הּכל - הּפרס ּובית העּמים, וארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכׂשעֹורה,

והּדֹופק‚. הקבר]הּגֹולל כיסויי ּבמּגע [- מטּמאין - ְְְְִֵֵַַַַָ
הרקב ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן ּכקבר, שנרקב]ּובאהל מת -] ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

רבע  טמאת ּבמּגע. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ּבאהל מטּמא -ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻ
ׁשאין  אבר וטמאת ּדם, רביעית וטמאת ּבאהל, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻעצמֹות

ּכראּוי ּבׂשר כשיעור]עליו -]- החי מן ּבין הּמת מן ּבין ִִֵֵֵַַַָָָָָָ
הּנזיר  אין ׁשהרי ּתֹורה; ּדין אינּה טמאתן ׁשּכּלן לי, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻיראה
על  עליהן חּיבין ואין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו עליהן, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמגּלח
על  חּיב - ּתֹורה ׁשל ּבטמאה הּטמא וכל הּמקּדׁש, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּביאת
הּמת  מן טמאה ׁשּכל אֹומר, אני לפיכ הּמקּדׁש. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּביאת

ה  ּתֹורה.ׁשאין ּדין אינּה עליה, מגּלח ּנזיר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשל „. ּבארֹון ערם, ׁשּיּקבר עד - מטּמא הּמת רקב ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

חסר  ׁשלם. ּכּלֹו ויהיה ּבהן, וכּיֹוצא זכּוכית ׁשל אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשיׁש
ׁשל  אֹו עץ ׁשל ּבארֹון אֹו ּבכסּותֹו, ׁשּנקּבר אֹו אבר, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָמּמּנּו
העץ  רקב אֹו הּכסּות ׁשרקב מּפני טמא; רקבֹו אין - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמּתכת

ּבהויתֹו ּברקב ּתתערב הּמּתכת חלּדת המטּמא אֹו ורקב . ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
אמרּו ולא ּבטמאתֹו. הּוא הרי ׁשהּוא, ּכל עפר ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֻׁשּנתערב

רקב. לֹו אין הרּוג, אבל ּבלבד; למת אּלא ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָרקב,
צּפרניו ‰. אֹו ׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו ּכאחד, מתים ׁשני ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָקברּו

אין  - ּבמעיה ועּברּה עּברה אּׁשה ׁשּקברּו אֹו עּמֹו, ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻּוקברּום
רקב  .להן ֶָָָ

.Â ׁשּירקיב עד - מטּמא אינֹו רקב, ׁשּנעׂשה עד הּמת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָטחן
.מאליו  ֵֵָ

.Êמקצתֹו ׁשהרקיב אֹו ׁשהרקיב, עד והּניחֹו ּכּלֹו, ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָֻטחנֹו
נטמא  ואם ספק; זה הרי - ּכּלֹו והרקיב ּומת חי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכׁשהּוא

ּבספק  טמא זה הרי זה, מרקב חפנים .למלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
.Á מעפר אֹו הּמת, ּתחת הּנמצא מעפר ועֹוד חפנים ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמלא

ׁשּמטּמא  רקב הּוא אם ּטיבֹו, מה ידּוע ואין ּבקבר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּנמצא
הּמת ּבנצל ׁשּנתלכל עפר אּלא אינֹו אֹו ב ּבאהל, שרו [- ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יׁשהרקוב] ׁשהרי ּובאהל; ּבמּׂשא מטּמא זה הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹודמֹו
זֹו ׁשאף לי, ויראה רקב. חפנים מלא ועֹוד, חפנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמלא

סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵָֻטמאה
.Ë- והּצלעֹות הּׁשדרה והיא קּימת, וׁשלּדֹו ׁשּנׂשרף, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמת

נחר אם לֹומר צרי ואין ׁשלם, ּכמת מטּמא זה [-הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
האש] צּורת ליחכתו ׁשּנתּבלּבלה עד נׂשרף אם אבל ;ְְְְֲִִִֶַַַַָָ

מרּקם ׁשפיר וכן טהֹור. עוברו]ּתבניתֹו, צורת ניכרה -] ְְְִִֵַָָָֻ
צּורתֹו. נתּבלּבלה ׁשהרי טהֹור, - ּבּמים ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשּטרפֹו

.È טהֹור ּכקמח, ונעׂשה ׁשּנפר הּמת אפר ּבׂשר וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבין  הּמת, מּבׂשר הּנהוין הּתֹולעים וכן טהֹור. ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשרּופין,
ּבכל  ּכבׂשר ׁשהּמח ּבארנּו, ּוכבר טהֹורין. - מתים ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּיים

וׁשרץ. ּבנבלה ּבין ּבמת, ּבין - ְְְִֵֵֵֵֶֶָָמקֹום
.‡Èהּל אֹו צרּכֹו, ּכל עּבדֹו אם ּכבׂשרֹו. - האדם [-עֹור ְְְִִִִֵָָָָָָ
עֹובדּהדרך] ּכדי הּתֹורה;[עיבוד]ּבֹו מן טהֹור זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָָָ

ּכדי  ּגזרה, - הּמת ּכבׂשר ּבכזית מטּמא מּדבריהם, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאבל
ּבהן. ויׁשּתּמׁשּו האדם עֹורֹות לעּבד אדם ּבני להרּגיל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

.·È אד ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא חי עֹור ׁשהיה ּבין - ּכׁשּיּולד ם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מּפני  טהֹור, זה הרי - מתה ואּמֹו מת ׁשּנֹולד ּבין חּיה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּמֹו

ּבהן  וכּיֹוצא וקיא צֹואה אֹו ּפרׁש ּכמֹו .ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶַָָ
.‚È,והּצּפרן והּׂשער הּׁשּנים מן חּוץ טמא, - ׁשּבּמת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל

מחליף  וגזען כשניטלים]הֹואיל מתחלפים ּובׁשעת [- ; ְְְְִִִִַַָ
הּבית  ּבתֹו ּוׂשערֹו ּבחּוץ, הּמת ּכיצד? טמא. הּכל ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹחּבּורן,
אֹו ּבׁשּניו אֹו ּבׂשערֹו הּנֹוגע וכן ּבּבית; אׁשר ּכל נטמא -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
להּגזז, העֹומד ׂשערֹו נטמא. - מחּברין ּכׁשהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻּבצּפרניו,
יׁש להּנטל, עֹומדין והן הֹואיל - להּנטל העֹומד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָָָוצּפרנֹו
ּכל  טמא. ספק הּוא הרי - ּבהן הּנֹוגע ,לפיכ ספק; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבהן
מראה  וכל מּדמֹו; חּוץ טהֹור, - הּמת מן הּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשקה

אדמימות]ּדמים ּומּפני [- ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, - הּמת מן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ
מׁשקין  על ׁשּגזרּו ּכדר הּמת, מׁשקה על ּגזרּו לא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמה
ּבדלין  הּכל - ׁשהּמת מּפני הּטמאין? מּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹהּיֹוצאין

מׁשקיו.[מובדלים] על ּגזרּו לא ְְִֶַַָָֹמּמּנּו,
.„È ּכדם ׁשהיא מּפני ּברביעית, מטּמאה - ׁשּנּמֹוחה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכבד

ּדם[קרוש]קֹופה  ּבֹו[ילד]. אין אם - ּכּלֹו ׁשּיצא קטן, ִֵֵֶַָָָָֻ
ׁשּבֹו. ּדם ּכל ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - ְִִִֶֶַַָָָרביעית

.ÂË ועצם ּדם, רביעית טהֹורין: ׁשהּוא, ּכל חסרּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָואּלּו,
ואבר  רקב, חפנים ּומלא נצל, ּוכזית ּבׂשר, ּוכזית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׂשעֹורה,

ׁשהּוא  ּכל מעצמֹו ׁשחסר החי .מן ְִֵֵֶֶַַַָָ

ד  ¤¤ּפרק
ׁשּתהיה רביעית ‡. עד טהֹורה; - מתים מּׁשני הּבאה ּדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּנגמרה ׁשדרה אחד. מּמת מתים,[נבנתה]הרביעית מּׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ותׁשלּומן מאחד החליֹות מקצת ׁשהיּו מּמת [השאר]ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
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ורבע מתים, ׁשני ׁשל הּגלּגלת וכן מּׁשני [קב]אחר, עצמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
מטּמאין  אינן אּלּו ּכל - מתים מּׁשני הּמת מן ואבר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָמתים,

עצמֹות. ּכל ּכׁשאר ּובמּׂשא ּבמּגע אּלא ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹּבאהל,
טהֹור אבר ·. אנׁשים, מּׁשני החי אחד מן מאיׁש אפּלּו ; ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

טהֹור. לׁשנים, נחלק אם -ְְִִִֶַַָ
נצל‚. ּוכזית מתים, מּׁשני ּבׂשר נימוח]ּכזית מּׁשני [בשר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

יׁש מהן אחד ׁשּכל מתים מּׁשני רקב חפנים ּומלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמתים,
-]לֹו של זה;רקב [הגדרה עם זה מצטרפין אּלּו הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

זה. עם זה מצטרפין - נצל זית וכחצי ּבׂשר, זית ּכחצי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוכן
מּפני  זה, עם זה מצטרפין אין - ׁשּבמת הּטמאֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּוׁשאר

ּבׁשעּוריהן. ׁשוּו ְִֵֶֶָֹׁשּלא
רבע עצם „. וכן ּבמּׂשא; מטּמא לׁשנים, ׁשּנחלק ּכׂשעֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּנּדקּדקּו אחד מּמת אחד [לחתיכות]עצמֹות ּבכל ואין , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
נּדקּדקּו. לא ּכאּלּו ּבאהל, מטּמאין - ּכׂשעֹורה עצם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹמהן

ורּדדֹוּכזית ‰. חלקים, ׁשחתכֹו הּמת כתשו]מן ודּבקֹו[- ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָ
על  אף קצתֹו, ּבמּגע מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא; ּבאהל מטּמא -ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

חּבּורי ׁשאין - ׁשחּברֹו -]ּפי חּבּור.[ידי אדם ְִִִִֵֵֶֶָָ
.Â ׁשהּתיכֹוּכזית ׁשלם, נוזל]חלב עשאו היה [- טמא; - ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

טהֹור. - והּתיכֹו ְְִִָָֹמפרר,
.Ê ׁשּׁשלּדּהׁשדרה ּפי על אף - ׁשּלּה חליֹות רב ׁשּנגרדּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

- הּקבר ּבתֹו ׁשהיא ּובזמן ּבאהל; מטּמאה אינּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּימת,
מּפני  ּבאהל, מטּמאה - מכּתתת ואפּלּו מׁשּברת, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֻֻאפּלּו

מצרפּה .ׁשהּקבר ְְֶֶֶַָָ
.Á- הּבית לתֹו והכניסן ׁשּנחלקּו, ּבאהל המטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכל

ּבאהל  ּומטּמאין מצרפן, .האהל ְְְְְִֶֶַָָָֹֹ
.Ë מקצתֹועצם והכניס ׁשמים, ּבידי ּבׂשר ּכזית עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּבית  נטמא - הּבית מן ּכׁשני לפנים ועליהם עצמֹות, ׁשני . ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
טמא; הּבית - לפנים מקצתן והכניס ּבׂשר, זיתים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָחציי
טהֹור; הּבית - אדם ּבידי ּבעצמֹות ּתחּוב הּבׂשר היה ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָואם

חּבּור. אדם חּבּורי ִִֵֵֶָָׁשאין
.È חפניםמלא[- הּבית [בשר הּבית, ּבתֹו ׁשּנתּפּזר רקב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ֵָטמא.
.‡È להּבא רביעית טהֹור הּבית הּבית, ּבתֹו ׁשּנבלעה ;ּדם ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

טמא. ּבארץ, הרביעית ׁשּנבלעה ּבעת ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָוכל
.·È ּובּקׁשּכזית הּבית, ּבתֹו ׁשאבד הּמת חופש]מן ולא [- ְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֻ

למפרע, טמא הּבית - ולכׁשּיּמצא טהֹור; הּבית - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנמצא
ׁשּנמצא. עד ׁשאבד ְִֵֵֶֶַַָָמעת

.‚Èּבאויר ׁשּנׁשּפ ּדם השמים]רביעית קרׁש,[תחת אם - ְְֲִִִִִֶַַָָָ
אׁשּברן ּבמקֹום ׁשהיה מים]אֹו בה שנאספים והּוא [גומא , ְְְִֶֶַָָֹ

והא  ּגּמה, ּכמֹו הּנמּו -הּמקֹום מקצתֹו על הּמאהיל היל ְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבמֹורד האסקּפה על נׁשּפ ּבין[משופע]נטמא. [אם , ְְְְִִֵַַַָָָָֻ

[- נח השיפוע לא ׁשהרי טהֹור, הּבית - לחּוץ ּבין ְֲִִִֵֵֶַַַָָֹלפנים
אֹו אׁשּברן, האסקּפה היתה ואם האסקּפה; על ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻהּדם
ׁשּנבלעה  ּדם רביעית טמא. הּבית - עליה הּדם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּקרׁש
זֹו הרי - ּדם רביעית מּמּנה ויֹוצא מתּכּבסת, אם - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבכסּות
אינּה - לאו ואם ּובאהל. ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאה ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹהּכסּות
ׁשּכל  ּבמת; ׁשּנגעה ּככסּות היא והרי ּבאהל, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמטּמאה

אֹותּה? מׁשערין ּכיצד טהֹור. לצאת, יכֹול ׁשאינֹו ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבלּוע
לתֹוכן  ונֹותן ּכמּדתן, מים ּומביא ּבמים, אֹותּה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמכּבסין
הּכּבּוס  מי ׁשהיה אֹו ׁשוה, מראיהן היה אם - ּדם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָרביעית

הּמזג מּמי יֹותר דם]אדם לתוכן שמזגו ׁשּיצא [- ּבידּוע - ְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
רביעית. ְִִִֶָמּמּנה

.„È ׁשהּוא הּמּׂשא וכל הן. ׁשמֹות ׁשלׁשה והאהל, והּמּגע ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
אינֹו - ׁשמֹות ּומּׁשני ּומטּמא; מצטרף, - אחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמּׁשם
אֹו זיתים, חציי ּבכׁשני הּנֹוגע ּכיצד? וטהֹור. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָמצטרף,
ּכׁשני  על ׁשהאהיל אֹו אחת, ּבבת זיתים חציי ׁשני ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנׂשא
אחר  זית וחצי זית חצי על ׁשהאהיל אֹו זיתים, ֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָחציי
והאהיל  האהל, ּתחת זית וחצי הּוא ׁשהיה אֹו עליו, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹמאהיל
על  זית חצי האהיל אֹו אחר זית חצי על ּגּופֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָּבמקצת
הּנֹוגע  אבל אחד. ׁשם ׁשהּוא מּפני טמאים, הּכל - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקצתֹו
ועל  עליו מאהיל אחר ודבר זית, חצי הּנֹוׂשא אֹו זית ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבחצי

א  אחר, זית חצי עליו ׁשהאהיל אֹו זית, ׁשהאהיל ּכחצי ֹו ֱֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
זית  חצי ונׂשא זית ּבחצי הּנֹוגע וכן אחר, זית חצי על ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָהּוא
לא  הּמּׂשא, עם מצטרף הּמּגע ׁשאין טהֹורין; הּכל - ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹאחר
האהל, עם מצטרף הּמּגע ולא טמאֹות; ּבׁשאר ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹֻּבמת

הּמּׂשא  עם מצטרף  האהל .ולא ְְִִֵֶַַָָָֹֹ

ה  ¤¤ּפרק
-ּכל ‡. ּכלים ּבין אדם ּבין הּמת, מחמת הּמתטּמאין ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

ׁשבעה טמאת ׁשּנגע [ימים]טמאין ּכלי אֹו אדם ּכיצד? . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ּבאהל  ׁשּנטמא אֹו ּבמּגע, הּמת מן ׁשּמטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבדברים
ּדברים  ׁשּנׂשא אדם וכן ּבאהל, ׁשּמטּמאין מּדברים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבאחד
ׁשבעה, טמאת טמאין הּכל - ּבמּׂשא הּמת מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻׁשּמטּמאין
יטמא  ּבאהל, אׁשר וכל האהל אל הּבא "ּכל ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ימים". ְִִַָׁשבעת
טמאין אדם ·. - זה אדם ּבהם ׁשּיּגע וכלים ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ׁשבעה  הּׁשביעי,טמאת ּבּיֹום ּבגדיכם "וכּבסּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
ּבין  - ּבמת ׁשּנטמא ּבאדם ׁשּיּגע אדם אבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּוטהרּתם".
ּכׁשהּוא  ּבֹו ׁשּנגע ּבין מּמטּמאיו, ׁשּפרׁש אחר ּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנגע
ׁשּנאמר: ערב, טמאת טמא הּׁשני זה הרי - ּבּמת נֹוגע ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻעדין
ּתֹורה; ּדין הּוא זה הערב". עד ּתטמא הּנגעת, ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ"והּנפׁש
ועדין  אחר, ּבאדם ונגע ּבמת הּנֹוגע סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָאבל

ׁשבע  טמאת טמאין ׁשניהם - ּבּמת מחּבר ּוכאּלּוהּוא ה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻֻ
לענין  אמּורים? ּדברים ּבּמה עצמֹו. ּבּמת הּׁשני זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָנגע
ּבׁשעת  ּבין ּפסח, ּולעֹוׂשה לנזיר אבל וקדׁשים; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּתרּומה
ּכדין  ערב, טמאת אּלא טמא אינֹו - ׁשּפרׁש אחר ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻחּבּור

ָּתֹורה.
הן ּכלים ‚. הרי - ּבאהל ּבין ּבמּגע ּבין ּבמת, ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּבֹו, הּנֹוגע מטּמא הּמת מה עצמֹו; ּבּמת ּכנֹוגע ּבהן, ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָלּנֹוגע
ׁשּנטמאּו ּכלים אף - ׁשבעה טמאת ּכלים, ּבין אדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּבין
טמאת  טמאין ּבהם, ׁשּיּגע האדם אֹו והּכלים הם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבמת,

הּׁשמּועה ׁשבעה  מּפי ּבמת"; אֹו חרב "ּבחלל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּכלי  ּבין ּכלים, לׁשאר הּדין והּוא ּכּמת. ׁשחרב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלמדּו,

ׁשטף ּכלי ּבין במקווה]מּתכֹות המיטהרים ּובגדים.[כלים ְְִֵֵֶֶַָָ
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נפל ‡. אפּלּו הּמת, ּובאהל: ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו
ּבגידין  אבריו נתקּׁשרּו נצל ׁשּלא ּוכזית הּמת, מּבׂשר ּוכזית , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

שנימוח] בשר עליהן [- ׁשּיׁש הּמת מן ואבר החי מן ואבר ,ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ
מנינֹו ורב ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, והּׁשדרה, ּכראּוי, [של ּבׂשר ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ּבהן העצמות] ׁשאין ּפי על אף מקֹום מּכל עצמֹות ורבע ,ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּתבּוסה  ּדם ּורביעית ּדם, ּורביעית מנין, רב ולא ּבנין רב ְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֹֹֹלא

הריגה] בעת היוצא עׂשרה.[- ׁשּתים הּכל -ְְֵֵֶַֹ
ּבאהל:·. מטּמאין ואין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹואּלּו

אֹו ּבׁשרֹו ׁשחסר הּמת מן ואבר ּבׁשרֹו, ׁשחסר החי מן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאבר
והּגלּגלת  עצמֹות, רבע ּבּה ואין ׁשחסרה והּׁשדרה ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻעצמֹו,

רבע ּבּה ואין אפּלּו[הקב]ׁשחסרה אחד ועצם עצמֹות, ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשבעה. הּכל - הּפרס ּובית העּמים, וארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכׂשעֹורה,

והּדֹופק‚. הקבר]הּגֹולל כיסויי ּבמּגע [- מטּמאין - ְְְְִֵֵַַַַָ
הרקב ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן ּכקבר, שנרקב]ּובאהל מת -] ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

רבע  טמאת ּבמּגע. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ּבאהל מטּמא -ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻ
ׁשאין  אבר וטמאת ּדם, רביעית וטמאת ּבאהל, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻעצמֹות

ּכראּוי ּבׂשר כשיעור]עליו -]- החי מן ּבין הּמת מן ּבין ִִֵֵֵַַַָָָָָָ
הּנזיר  אין ׁשהרי ּתֹורה; ּדין אינּה טמאתן ׁשּכּלן לי, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻיראה
על  עליהן חּיבין ואין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו עליהן, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמגּלח
על  חּיב - ּתֹורה ׁשל ּבטמאה הּטמא וכל הּמקּדׁש, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּביאת
הּמת  מן טמאה ׁשּכל אֹומר, אני לפיכ הּמקּדׁש. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּביאת

ה  ּתֹורה.ׁשאין ּדין אינּה עליה, מגּלח ּנזיר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשל „. ּבארֹון ערם, ׁשּיּקבר עד - מטּמא הּמת רקב ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

חסר  ׁשלם. ּכּלֹו ויהיה ּבהן, וכּיֹוצא זכּוכית ׁשל אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשיׁש
ׁשל  אֹו עץ ׁשל ּבארֹון אֹו ּבכסּותֹו, ׁשּנקּבר אֹו אבר, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָמּמּנּו
העץ  רקב אֹו הּכסּות ׁשרקב מּפני טמא; רקבֹו אין - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמּתכת

ּבהויתֹו ּברקב ּתתערב הּמּתכת חלּדת המטּמא אֹו ורקב . ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
אמרּו ולא ּבטמאתֹו. הּוא הרי ׁשהּוא, ּכל עפר ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֻׁשּנתערב

רקב. לֹו אין הרּוג, אבל ּבלבד; למת אּלא ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָרקב,
צּפרניו ‰. אֹו ׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו ּכאחד, מתים ׁשני ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָקברּו

אין  - ּבמעיה ועּברּה עּברה אּׁשה ׁשּקברּו אֹו עּמֹו, ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻּוקברּום
רקב  .להן ֶָָָ

.Â ׁשּירקיב עד - מטּמא אינֹו רקב, ׁשּנעׂשה עד הּמת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָטחן
.מאליו  ֵֵָ

.Êמקצתֹו ׁשהרקיב אֹו ׁשהרקיב, עד והּניחֹו ּכּלֹו, ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָֻטחנֹו
נטמא  ואם ספק; זה הרי - ּכּלֹו והרקיב ּומת חי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכׁשהּוא

ּבספק  טמא זה הרי זה, מרקב חפנים .למלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
.Á מעפר אֹו הּמת, ּתחת הּנמצא מעפר ועֹוד חפנים ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמלא

ׁשּמטּמא  רקב הּוא אם ּטיבֹו, מה ידּוע ואין ּבקבר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּנמצא
הּמת ּבנצל ׁשּנתלכל עפר אּלא אינֹו אֹו ב ּבאהל, שרו [- ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יׁשהרקוב] ׁשהרי ּובאהל; ּבמּׂשא מטּמא זה הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹודמֹו
זֹו ׁשאף לי, ויראה רקב. חפנים מלא ועֹוד, חפנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמלא

סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵָֻטמאה
.Ë- והּצלעֹות הּׁשדרה והיא קּימת, וׁשלּדֹו ׁשּנׂשרף, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמת

נחר אם לֹומר צרי ואין ׁשלם, ּכמת מטּמא זה [-הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
האש] צּורת ליחכתו ׁשּנתּבלּבלה עד נׂשרף אם אבל ;ְְְְֲִִִֶַַַַָָ

מרּקם ׁשפיר וכן טהֹור. עוברו]ּתבניתֹו, צורת ניכרה -] ְְְִִֵַָָָֻ
צּורתֹו. נתּבלּבלה ׁשהרי טהֹור, - ּבּמים ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשּטרפֹו

.È טהֹור ּכקמח, ונעׂשה ׁשּנפר הּמת אפר ּבׂשר וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבין  הּמת, מּבׂשר הּנהוין הּתֹולעים וכן טהֹור. ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשרּופין,
ּבכל  ּכבׂשר ׁשהּמח ּבארנּו, ּוכבר טהֹורין. - מתים ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּיים

וׁשרץ. ּבנבלה ּבין ּבמת, ּבין - ְְְִֵֵֵֵֶֶָָמקֹום
.‡Èהּל אֹו צרּכֹו, ּכל עּבדֹו אם ּכבׂשרֹו. - האדם [-עֹור ְְְִִִִֵָָָָָָ
עֹובדּהדרך] ּכדי הּתֹורה;[עיבוד]ּבֹו מן טהֹור זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָָָ

ּכדי  ּגזרה, - הּמת ּכבׂשר ּבכזית מטּמא מּדבריהם, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאבל
ּבהן. ויׁשּתּמׁשּו האדם עֹורֹות לעּבד אדם ּבני להרּגיל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

.·È אד ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא חי עֹור ׁשהיה ּבין - ּכׁשּיּולד ם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מּפני  טהֹור, זה הרי - מתה ואּמֹו מת ׁשּנֹולד ּבין חּיה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּמֹו

ּבהן  וכּיֹוצא וקיא צֹואה אֹו ּפרׁש ּכמֹו .ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶַָָ
.‚È,והּצּפרן והּׂשער הּׁשּנים מן חּוץ טמא, - ׁשּבּמת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל

מחליף  וגזען כשניטלים]הֹואיל מתחלפים ּובׁשעת [- ; ְְְְִִִִַַָ
הּבית  ּבתֹו ּוׂשערֹו ּבחּוץ, הּמת ּכיצד? טמא. הּכל ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹחּבּורן,
אֹו ּבׁשּניו אֹו ּבׂשערֹו הּנֹוגע וכן ּבּבית; אׁשר ּכל נטמא -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
להּגזז, העֹומד ׂשערֹו נטמא. - מחּברין ּכׁשהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻּבצּפרניו,
יׁש להּנטל, עֹומדין והן הֹואיל - להּנטל העֹומד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָָָוצּפרנֹו
ּכל  טמא. ספק הּוא הרי - ּבהן הּנֹוגע ,לפיכ ספק; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבהן
מראה  וכל מּדמֹו; חּוץ טהֹור, - הּמת מן הּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשקה

אדמימות]ּדמים ּומּפני [- ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, - הּמת מן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ
מׁשקין  על ׁשּגזרּו ּכדר הּמת, מׁשקה על ּגזרּו לא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמה
ּבדלין  הּכל - ׁשהּמת מּפני הּטמאין? מּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹהּיֹוצאין

מׁשקיו.[מובדלים] על ּגזרּו לא ְְִֶַַָָֹמּמּנּו,
.„È ּכדם ׁשהיא מּפני ּברביעית, מטּמאה - ׁשּנּמֹוחה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכבד

ּדם[קרוש]קֹופה  ּבֹו[ילד]. אין אם - ּכּלֹו ׁשּיצא קטן, ִֵֵֶַָָָָֻ
ׁשּבֹו. ּדם ּכל ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - ְִִִֶֶַַָָָרביעית

.ÂË ועצם ּדם, רביעית טהֹורין: ׁשהּוא, ּכל חסרּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָואּלּו,
ואבר  רקב, חפנים ּומלא נצל, ּוכזית ּבׂשר, ּוכזית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׂשעֹורה,

ׁשהּוא  ּכל מעצמֹו ׁשחסר החי .מן ְִֵֵֶֶַַַָָ

ד  ¤¤ּפרק
ׁשּתהיה רביעית ‡. עד טהֹורה; - מתים מּׁשני הּבאה ּדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּנגמרה ׁשדרה אחד. מּמת מתים,[נבנתה]הרביעית מּׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ותׁשלּומן מאחד החליֹות מקצת ׁשהיּו מּמת [השאר]ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
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ורבע מתים, ׁשני ׁשל הּגלּגלת וכן מּׁשני [קב]אחר, עצמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
מטּמאין  אינן אּלּו ּכל - מתים מּׁשני הּמת מן ואבר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָמתים,

עצמֹות. ּכל ּכׁשאר ּובמּׂשא ּבמּגע אּלא ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹּבאהל,
טהֹור אבר ·. אנׁשים, מּׁשני החי אחד מן מאיׁש אפּלּו ; ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

טהֹור. לׁשנים, נחלק אם -ְְִִִֶַַָ
נצל‚. ּוכזית מתים, מּׁשני ּבׂשר נימוח]ּכזית מּׁשני [בשר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

יׁש מהן אחד ׁשּכל מתים מּׁשני רקב חפנים ּומלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמתים,
-]לֹו של זה;רקב [הגדרה עם זה מצטרפין אּלּו הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

זה. עם זה מצטרפין - נצל זית וכחצי ּבׂשר, זית ּכחצי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוכן
מּפני  זה, עם זה מצטרפין אין - ׁשּבמת הּטמאֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּוׁשאר

ּבׁשעּוריהן. ׁשוּו ְִֵֶֶָֹׁשּלא
רבע עצם „. וכן ּבמּׂשא; מטּמא לׁשנים, ׁשּנחלק ּכׂשעֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּנּדקּדקּו אחד מּמת אחד [לחתיכות]עצמֹות ּבכל ואין , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
נּדקּדקּו. לא ּכאּלּו ּבאהל, מטּמאין - ּכׂשעֹורה עצם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹמהן

ורּדדֹוּכזית ‰. חלקים, ׁשחתכֹו הּמת כתשו]מן ודּבקֹו[- ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָ
על  אף קצתֹו, ּבמּגע מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא; ּבאהל מטּמא -ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

חּבּורי ׁשאין - ׁשחּברֹו -]ּפי חּבּור.[ידי אדם ְִִִִֵֵֶֶָָ
.Â ׁשהּתיכֹוּכזית ׁשלם, נוזל]חלב עשאו היה [- טמא; - ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

טהֹור. - והּתיכֹו ְְִִָָֹמפרר,
.Ê ׁשּׁשלּדּהׁשדרה ּפי על אף - ׁשּלּה חליֹות רב ׁשּנגרדּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

- הּקבר ּבתֹו ׁשהיא ּובזמן ּבאהל; מטּמאה אינּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּימת,
מּפני  ּבאהל, מטּמאה - מכּתתת ואפּלּו מׁשּברת, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֻֻאפּלּו

מצרפּה .ׁשהּקבר ְְֶֶֶַָָ
.Á- הּבית לתֹו והכניסן ׁשּנחלקּו, ּבאהל המטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכל

ּבאהל  ּומטּמאין מצרפן, .האהל ְְְְְִֶֶַָָָֹֹ
.Ë מקצתֹועצם והכניס ׁשמים, ּבידי ּבׂשר ּכזית עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּבית  נטמא - הּבית מן ּכׁשני לפנים ועליהם עצמֹות, ׁשני . ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
טמא; הּבית - לפנים מקצתן והכניס ּבׂשר, זיתים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָחציי
טהֹור; הּבית - אדם ּבידי ּבעצמֹות ּתחּוב הּבׂשר היה ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָואם

חּבּור. אדם חּבּורי ִִֵֵֶָָׁשאין
.È חפניםמלא[- הּבית [בשר הּבית, ּבתֹו ׁשּנתּפּזר רקב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ֵָטמא.
.‡È להּבא רביעית טהֹור הּבית הּבית, ּבתֹו ׁשּנבלעה ;ּדם ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

טמא. ּבארץ, הרביעית ׁשּנבלעה ּבעת ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָוכל
.·È ּובּקׁשּכזית הּבית, ּבתֹו ׁשאבד הּמת חופש]מן ולא [- ְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֻ

למפרע, טמא הּבית - ולכׁשּיּמצא טהֹור; הּבית - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנמצא
ׁשּנמצא. עד ׁשאבד ְִֵֵֶֶַַָָמעת

.‚Èּבאויר ׁשּנׁשּפ ּדם השמים]רביעית קרׁש,[תחת אם - ְְֲִִִִִֶַַָָָ
אׁשּברן ּבמקֹום ׁשהיה מים]אֹו בה שנאספים והּוא [גומא , ְְְִֶֶַָָֹ

והא  ּגּמה, ּכמֹו הּנמּו -הּמקֹום מקצתֹו על הּמאהיל היל ְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבמֹורד האסקּפה על נׁשּפ ּבין[משופע]נטמא. [אם , ְְְְִִֵַַַָָָָֻ

[- נח השיפוע לא ׁשהרי טהֹור, הּבית - לחּוץ ּבין ְֲִִִֵֵֶַַַָָֹלפנים
אֹו אׁשּברן, האסקּפה היתה ואם האסקּפה; על ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻהּדם
ׁשּנבלעה  ּדם רביעית טמא. הּבית - עליה הּדם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּקרׁש
זֹו הרי - ּדם רביעית מּמּנה ויֹוצא מתּכּבסת, אם - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבכסּות
אינּה - לאו ואם ּובאהל. ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאה ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹהּכסּות
ׁשּכל  ּבמת; ׁשּנגעה ּככסּות היא והרי ּבאהל, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמטּמאה

אֹותּה? מׁשערין ּכיצד טהֹור. לצאת, יכֹול ׁשאינֹו ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבלּוע
לתֹוכן  ונֹותן ּכמּדתן, מים ּומביא ּבמים, אֹותּה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמכּבסין
הּכּבּוס  מי ׁשהיה אֹו ׁשוה, מראיהן היה אם - ּדם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָרביעית

הּמזג מּמי יֹותר דם]אדם לתוכן שמזגו ׁשּיצא [- ּבידּוע - ְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
רביעית. ְִִִֶָמּמּנה

.„È ׁשהּוא הּמּׂשא וכל הן. ׁשמֹות ׁשלׁשה והאהל, והּמּגע ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
אינֹו - ׁשמֹות ּומּׁשני ּומטּמא; מצטרף, - אחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמּׁשם
אֹו זיתים, חציי ּבכׁשני הּנֹוגע ּכיצד? וטהֹור. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָמצטרף,
ּכׁשני  על ׁשהאהיל אֹו אחת, ּבבת זיתים חציי ׁשני ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנׂשא
אחר  זית וחצי זית חצי על ׁשהאהיל אֹו זיתים, ֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָחציי
והאהיל  האהל, ּתחת זית וחצי הּוא ׁשהיה אֹו עליו, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹמאהיל
על  זית חצי האהיל אֹו אחר זית חצי על ּגּופֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָּבמקצת
הּנֹוגע  אבל אחד. ׁשם ׁשהּוא מּפני טמאים, הּכל - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקצתֹו
ועל  עליו מאהיל אחר ודבר זית, חצי הּנֹוׂשא אֹו זית ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבחצי

א  אחר, זית חצי עליו ׁשהאהיל אֹו זית, ׁשהאהיל ּכחצי ֹו ֱֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
זית  חצי ונׂשא זית ּבחצי הּנֹוגע וכן אחר, זית חצי על ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָהּוא
לא  הּמּׂשא, עם מצטרף הּמּגע ׁשאין טהֹורין; הּכל - ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹאחר
האהל, עם מצטרף הּמּגע ולא טמאֹות; ּבׁשאר ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹֻּבמת

הּמּׂשא  עם מצטרף  האהל .ולא ְְִִֵֶַַָָָֹֹ

ה  ¤¤ּפרק
-ּכל ‡. ּכלים ּבין אדם ּבין הּמת, מחמת הּמתטּמאין ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

ׁשבעה טמאת ׁשּנגע [ימים]טמאין ּכלי אֹו אדם ּכיצד? . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ּבאהל  ׁשּנטמא אֹו ּבמּגע, הּמת מן ׁשּמטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבדברים
ּדברים  ׁשּנׂשא אדם וכן ּבאהל, ׁשּמטּמאין מּדברים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבאחד
ׁשבעה, טמאת טמאין הּכל - ּבמּׂשא הּמת מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻׁשּמטּמאין
יטמא  ּבאהל, אׁשר וכל האהל אל הּבא "ּכל ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ימים". ְִִַָׁשבעת
טמאין אדם ·. - זה אדם ּבהם ׁשּיּגע וכלים ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ׁשבעה  הּׁשביעי,טמאת ּבּיֹום ּבגדיכם "וכּבסּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
ּבין  - ּבמת ׁשּנטמא ּבאדם ׁשּיּגע אדם אבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּוטהרּתם".
ּכׁשהּוא  ּבֹו ׁשּנגע ּבין מּמטּמאיו, ׁשּפרׁש אחר ּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנגע
ׁשּנאמר: ערב, טמאת טמא הּׁשני זה הרי - ּבּמת נֹוגע ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻעדין
ּתֹורה; ּדין הּוא זה הערב". עד ּתטמא הּנגעת, ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ"והּנפׁש
ועדין  אחר, ּבאדם ונגע ּבמת הּנֹוגע סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָאבל

ׁשבע  טמאת טמאין ׁשניהם - ּבּמת מחּבר ּוכאּלּוהּוא ה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻֻ
לענין  אמּורים? ּדברים ּבּמה עצמֹו. ּבּמת הּׁשני זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָנגע
ּבׁשעת  ּבין ּפסח, ּולעֹוׂשה לנזיר אבל וקדׁשים; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּתרּומה
ּכדין  ערב, טמאת אּלא טמא אינֹו - ׁשּפרׁש אחר ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻחּבּור

ָּתֹורה.
הן ּכלים ‚. הרי - ּבאהל ּבין ּבמּגע ּבין ּבמת, ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּבֹו, הּנֹוגע מטּמא הּמת מה עצמֹו; ּבּמת ּכנֹוגע ּבהן, ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָלּנֹוגע
ׁשּנטמאּו ּכלים אף - ׁשבעה טמאת ּכלים, ּבין אדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּבין
טמאת  טמאין ּבהם, ׁשּיּגע האדם אֹו והּכלים הם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבמת,

הּׁשמּועה ׁשבעה  מּפי ּבמת"; אֹו חרב "ּבחלל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּכלי  ּבין ּכלים, לׁשאר הּדין והּוא ּכּמת. ׁשחרב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלמדּו,

ׁשטף ּכלי ּבין במקווה]מּתכֹות המיטהרים ּובגדים.[כלים ְְִֵֵֶֶַָָ
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ּתעלה  וכי ּבחלל"; נגע וכל נפׁש הרג "ּכל אֹומר: הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהרי
נטמא  - והרג אבן זרק והרג, חץ ירה ׁשּזה ,ּדעּת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
מּפני  ּבּה; וכּיֹוצא ּבחרב נפׁש הֹורג אּלא ימים?! ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשבעת
ּבּמת. הּכלי נגע ׁשהרי - ּבֹו ׁשהרג ּבּכלי ּבנגיעתֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנטמא
ׁשּנטמאּו ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגעין הּכלים ׁשאף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומּנין
"וכּבסּתם  אֹומר: הּוא ׁשהרי ׁשבעה? טמאת טמאים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻּבמת,
אדם  ׁשּכל למדּת, הא ּוטהרּתם"; הּׁשביעי, ּבּיֹום ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבגדיכם

ׁשבעה. טמאת ּבגדים מטּמא ׁשבעה, טמאת ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּטמא
ּבא נמצאת „. ואדם ּבמת, ׁשּנגע אדם -אֹומר: אחר דם ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּכלים  ערב. טמאת והּׁשני ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻהראׁשֹון
טמאת  טמאים ׁשניהן - ּבכלים וכלים ּבמת, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַֻהּנֹוגעין
ערב. טמאת טמא - ּכלים ּבין אדם ּבין הּׁשליׁשי, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשבעה;
ׁשלׁשּתן  - ּבאדם וכלים ּבכלים, ואדם ּבמת, הּנֹוגעין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָּכלים
טמא  - ּכלים ּבין אדם ּבין הרביעי, ׁשבעה; טמאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻטמאין

ערב  .טמאת ְֶֶַֻ
אבל ּבּמה ‰. וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָ

אינֹו - קדׁשים אכילת על אֹו מקּדׁש, ּביאת על ּכרת ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלחּיב
ׁשּנגע  והּׁשני ּבּמת ׁשּנגע הראׁשֹון ּבלבד, הּׁשנים אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָחּיב

ּתֹורה  ּכדין הּטמא,ּבֹו, ּבֹו יּגע אׁשר "וכל ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבאדם  הּנֹוגע אֹו ּבאדם, ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיטמא".
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, - ּבמת ׁשּנגעּו ּבכלים ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנגע
ּדברי  ׁשהם ּפי על אף האּלּו, ׁשהּדברים מקּדׁש; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּביאת

רבינו]קּבלה נתּפרׁשּו[ממשה לא ׁשהרי - ּתֹורה ּדין אינן , ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּבֹו הּנֹוגע והּׁשני אב, ׁשהּוא ּבמת ׁשּנטמא זה אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּתֹורה,

ּכלים. ּבין אדם, ּבין ראׁשֹון, ִִֵֵֵֶָָׁשהּוא
.Â טמא;ּכלי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיה אֹו ּבמת, ׁשּנגע חרׂש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

- ּכלים ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי ולא אדם, לא מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹואינֹו
ולא  ּבמת לא לעֹולם, הּטמאה אב נעׂשה חרׂש ּכלי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשאין
ׁשהּוא  ּפי על אף ּתֹורה, ּדין הּוא וזה טמאֹות. ְְְִִִֶֶַַָָֻּבׁשאר

.קּבלה  ַָָ
.Ê ּבטמא זה ּגדֹול אדם ּכלל מטּמא - טמאה אב ּכל ֹות: ְְְְְֵֶַַָָָָָָֻֻ

ּבין  ׁשטף ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין וכלים, ּבגדים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּומטּמא
אב  זה הרי ּבנגיעה, וכלים אדם המטּמא וכל חרׂש; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלי
ואינֹו ּומׁשקין; אכלין מטּמא - הּטמאֹות ולד וכל ְְְְְְְֳִִֵֵַַַַָָָֻֻטמאה.
ּכלים  ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי לא וכלים, אדם לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹמטּמא

.ּובגדים  ְִָ
.Á והּנֹוגע וכל 'ראׁשֹון'; הּנקרא הּוא ּבאב, הּנֹוגע ְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

'ׁשליׁשי'; נקרא ּבׁשני, והּנֹוגע 'ׁשני'; נקרא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָּבראׁשֹון,
'רביעי' נקרא ּבׁשליׁשי, מּמּנּו,והּנֹוגע וׁשּלמּטה והראׁשֹון . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

הּטמאה'. 'ולד נקראין ְְְִִַַָָָֻֻּכּלן
.Ë ּבין ּכל אדם ּבין ׁשבעה, טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֻ

הּטמאֹות, מאבֹות אב והּוא מת'. 'טמא הּנקרא הּוא - ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻּכלים
ׁשּבארנּו ּכמֹו קדׁשים וטמאת ּתרּומה טמאת ּכדי לענין , ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻֻ

ּבמּגע  וכלים אדם לטּמא ּוכדי וׁשני, ראׁשֹון מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמנֹות
ּבמּׂשא. מטּמא ואינֹו הּטמאֹות; אבֹות ְְְְְֲִֵֵַַַָָֻּכׁשאר

.È ולד הּוא - ערב טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָֻּכל
הרביעי  ׁשּיהיה ואפׁשר לטמאה; הראׁשֹון והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֻֻהּטמאה,

ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הּמת, ּתרּומה מן לענין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ
ְִָָוקדׁשים.

.‡È א אדם ּבמּגע ׁשּנטמאּו ּכלים ּובית אֹו העּמים רץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּתבּוסה ּדם ּבמּגע אֹו ּבמּׂשאן , אֹו בשעת הּפרס, היוצא -] ְְְְַַַַַָָָָ

ודֹופקההריגה] הקבר]וגֹולל כיסויי וכן [- ּבאהלן, אֹו , ְְְְֳֵֵֵָָ
וכּיֹוצא  ּכּלן אּלּו הרי - ּתבּוסה ּדם ּבמּׂשא ׁשּנטמא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻאדם
ּבגדים  וכן סֹופרים; ּדברי ׁשל טמאֹות אבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻּבהם,
הּטמאֹות  אבֹות ּכּלן ׁשבעה, טמאת אּלּו מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָֻֻֻהּמתטּמאין

סֹופרים. ּדברי ְְִִֵֶׁשל
.·È ׁשּלא האהל ּפי על אף - הּטמאה על הּמאהיל עצמֹו ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֻ

הּתֹורה, מן ׁשבעה טמאת טמא הּוא הרי - טמאה ּבֹו ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻֻנגעה
ּבמת  ׁשּנגעּו ּכבגדים הּוא על והרי "והּזה ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׂשק  אֹו ּבגד האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהאהל".
הּמּתרין  ּבין וחּיה, ּבהמה עֹור אחד עֹור, אֹו עץ ּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻאֹו
את  "וּיפרׂש ׁשּנאמר: - לאכילה האסּורין ּבין ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלאכילה
ועֹור  אריג אּלא אהל קרּוי אין הּמׁשּכן", על ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאהל
הּתקרה  ּכגֹון עץ, ׁשל נסרין האהל היה אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכמׁשּכן.
מּתכת  ׁשל אֹו עצם, ׁשהיה אֹו ּבהן, וכּיֹוצא הּמחצלת ְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאֹו
ׁשהּוא  ּבנין, היה ׁשאם לֹומר, צרי ואין טהֹור; זה הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
אדם  אּלא אינֹו טמא', 'הּבית ׁשּנאמר מקֹום וכל ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָטהֹור.
מתטּמא  ׁשהּוא העץ מן יֹוצא ל ואין הּבית. ׁשּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוכלים

ּבלבד. הּפׁשּתן אּלא אהלים, ְְְִִִֶַַַָָָֹֻטמאת
.‚È לטּמא ּבגדים ּכמת ׁשהן ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ּבאהל  לטּמא ּכמת אינן ׁשבעה, טמאת ּבהן ׁשּנגעּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחרים
ׁשּבארנּו ּכמֹו מפרׁש אינֹו עצמֹו לּמת ׁשהּמּׂשא ,ּובמּׂשא; ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לפיכ,ּובטמאת  ּבאהל". ימּות ּכי "אדם אֹומר: הּוא אהל ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
הּמאהיל  וכל ּבהן, נגע ולא ּבמת ׁשּנגעּו ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנֹוׂשא
זה  הרי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיּו אֹו עליו, ׁשהאהילּו אֹו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליהם,
הרי  - הּכלים על והאהיל ּבמת, ׁשּנטמא אדם וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹור.

ּבלבד. ּבמּגע אּלא מטּמא מת טמא ׁשאין טהֹורין; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהן
.„È מּדף הּמת ולא מּתחּתיו, ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמא אינֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

ּגּביו שמעליו]מעל בגדים ּבּמת [- ׁשּיּגע ּכלי אחד אּלא ; ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבגדים  עׂשרה ּכיצד? ּגּביו. על אֹו ּתחּתיו, ׁשהיה אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָמּצּדֹו,
על  אחרים ּבגדים ועׂשרה למעלה, והּמת זה, ּגּבי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
ּבּבגד  ׁשּנגע הּׁשני והּבגד ּבֹו, הּנֹוגע ּבגד - מלמעלה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּגּבֹו
טמא  - והּׁשליׁשי ׁשבעה; טמאת טמאים ׁשניהם - ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּנגע
ּומן  והרביעי, ׁשּלמּטה; ּבין ׁשּלמעלה ּבין ערב, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻטמאת
מה  טהֹורין; ּכּלן - ּולמעלה הרביעי ּומן ּולמּטה, ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָֻהרביעי
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּומֹוׁשב, מׁשּכב ּבמטּמאי ּכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּׁשאין
ׁשּתחּתיו  הּכלים אֹו הּבגדים ׁשּכל אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
רצּוצה  טמאה ׁשם היתה ּבׁשּלא טהֹורין? מּמּנּו ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻוׁשּלמעלה

טפח] חלל מעליה שאין ׁשהיה [- א ֹו אהל, טמאת ְְֶֶַָָֹֹֻולא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אבן, הּכלים ּובין ּבינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמבּדיל
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ה'תשע"ג  אלול י"ג שני יום

ו  ¤¤ּפרק
מקּבלין ‡. אינן ּכלים, מהן העֹוׂשה - ועֹורֹו הּדג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעצמֹות

וכן  סֹופרים; מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
טהֹור, ּׁשּבּים מה ׁשּכל ּבּה; וכּיֹוצא הּמים, ּפני ׁשעל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָירֹוקה

ּכלים  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר מעֹור ּכמֹו אהל העֹוׂשה ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
מקּבל  זה אהל ׁשל עצמֹו אין - ּבּים ׁשּגדל מּצמר אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדג,
יהיה  אׁשר לכל הּטמאה את ׁשּמביא ּפי על אף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאה,

אהלים. ּכׁשאר ְְִִַָָָֹּתחּתיו
מקּבלין ·. אינן - אדמה ּוכלי אבנים, ּוכלי ּגללים, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּכלי

ּבין  סֹופרים, מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
הּטמאֹות  ׁשאר ּבין מת, לנחת טמאת העׂשּוי עץ ּכלי וכן . ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֻֻ

אחד] במקום לעמוד ׁשהן [- והּכּורת והּמגּדל הּתבה ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשּולים להן ויהיה ּבלח סאה ארּבעים תחתית]מחזיקין -] ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מּדברי  ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, טמאה מקּבלין אינן -ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻ
ּבמּדה'. הּבא עץ 'ּכלי הּנקראין הן ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָסֹופרים;

ּכלי ‚. טמאין). מקּבליהן טהֹורין, ּפׁשּוטיהן - עץ ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ(ּכלי
ּפׁשּוטיהן - קיבול]חרׂש בית ללא ּומקּבליהן[- [-טהֹורין, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַ
קיבול] בית אֹועם מאוירן, אּלא מּטּמאין ואינן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמאין;

מּגּבֹו ּבמת חרׂש ּכלי נגע אפּלּו הּזב; כלי]ּבהּסט אינֹו[של , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
על  ואף - ּבאוירֹו הּטמאֹות מן טמאה נכנסה ואם ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֻֻמתטּמא.
- ּבאהל הּמת עם חרׂש ּכלי היה נטמא. ּבֹו, נגעה ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּפי

מּקף היה ואם ּבאוירֹו. נכנסה הּטמאה ׁשהרי [סגור]נטמא, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻֻ
ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי טהֹור,[- ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא - ְִִֶַָָָ

מּפתחֹו, אּלא לֹו נכנסת טמאה ׁשאין ּבּתֹורה, ׁשּנתּפרׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּכמֹו
[- ּבכּלֹו.[או ׁשּנגע ּכמי הּוא ׁשהרי - הּזב ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻּובהּסט

הּגֹולל„. לקבר]העֹוׂשה כיסוי מקּבל [- ׁשאינֹו מּדבר ְִֵֵֵֶֶַַָָָ
אדמה, ּכלי אֹו אבן, הּקבר ּגּבי על ׁשהּניח ּכגֹון - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטמאה
ּפתיל, צמיד הּמּקף חרׂש ּכלי אֹו ּבמּדה, הּבא עץ ּכלי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻאֹו
טמאת  טמא ּבהן הּנֹוגע - ּבאּלּו וכּיֹוצא ועצמֹו, הּדג עֹור ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻאֹו
אֹו ּגֹולל, מּלהיֹות ּפרׁשּו ואם ּבגֹולל; נֹוגע מּׁשּום ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָׁשבעה,
ּבהמה  וכן טהֹורין. הן הרי - מּתחּתיהן הּמת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשהסיר
ׁשבעה, טמאת טמא ּבּה הּנֹוגע - ּגֹולל אֹותּה ועׂשה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻׁשּכפתּה
ּכׁשאר  טהֹורה היא הרי הּבהמה, הּתיר ּגֹולל; ׁשהיא זמן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל

ו  צמיד הּבהמֹות. ּומּקפת מׁשקין מלאה ׁשהיא חבית כן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
טמאת  טמא ּבּה הּנֹוגע - למת ּגֹולל אֹותּה ועׂשה ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻּפתיל,

טהֹורין. והּמׁשקין והחבית ְְְְְִִִִֶַַָָׁשבעה,
על ‰. מּטה ּבין עֹומדת ּבין לקבר, ּגֹולל ׁשעׂשיּה ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻקֹורה

ּבּקצה  והּנֹוגע הּקבר; ּפתח ּכנגד אּלא טמא אין - ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצּדּה
והרי  לקבר, ּגֹולל ראׁשּה עׂשה טהֹור. לּקבר, חּוץ ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּמּנח
ּבארּבעה  מּמּנה הּנֹוגע - אילן ּכמֹו הּקבר על עֹומדת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיא
טפחים  ּומארּבעה ּגֹולל; מּׁשּום טמא לּקבר, סמּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטפחים
עתיד  ׁשהּוא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹור. ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּולמעלה,

ּגֹולל.[לחתוך]לקץ ּכּלּה לקץ, עתיד אינֹו אם אבל אֹותּה; ֲִִֵֵָָָָָָֹֹֻ
.Â ׁשעׂשין טפחים ארּבעה ארּבעה ׁשל ּגדֹולֹות אבנים ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּתי

- מהן אחת נּטלה טמא. ׁשּתיהן, ּגּבי על הּמאהיל - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּגֹולל
ּדר לּטמאה ׁשּיׁש מּפני טהֹור, - ׁשנּיה ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמאהיל

ּבֹו .ׁשּתצא ֵֵֶ
.Ê אּלא טמא אין - לקבר ּגֹולל ׁשעׂשהּו צרֹורֹות ׁשל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּגל

הּפנימי תחתונה]סדר שורה אבל [- קבר; ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא , ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָ
טהֹור. האבנים, ּבׁשאר ְֲִִֵַַָָָָהּנֹוגע

.Áחקּוק ׁשהּוא וכּסהּו[חצוב]ארֹון הּמת, ּבֹו והּניח ּבסלע, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּגֹולל, והּנֹוגע טהֹור; מקֹום, ּבכל ּבּסלע הּנֹוגע - ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבגֹולל
ּגדֹולה  ואבן מתים, מלא ּגדֹול לבֹור ּדֹומה? זה למה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָטמא.

אּל טמא ׁשאין - ּפיו נפׁשעל ּבנה ואם חללּה. ּכנגד [-א ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
סביביו.חדרון] מּכל ּומטּמא סתּום, ּכקבר זֹו הרי - ּגּבּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

מּלמעלן, וצרה מּלמּטן רחבה ּבּסלע החקּוקה הארֹון ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָהיתה
טמא: ּומּלמעלן, טהֹור; מּלמּטן, ּבּה הּנֹוגע - ּבתֹוכּה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוהּמת
ּכגֹולל. ונעׂשּו הּמת, ּגּבי על סּככּו ׁשּלמעלה הּצדדין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהרי
ּבּה הּנֹוגע - מּלמּטן וצרה מּלמעלן רחבה הארֹון ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָהיתה
הּסמּו מּטפח ּבּה הּנֹוגע - ׁשוה היתה טמא. מקֹום, ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָמּכל

נּקב טהֹור. ּולמּטה, מּטפח טמא; ּולמעלה, [-לקרקעיתּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
נגרחצב] ּכמֹו ּבתֹוכּה הּמת והכניס ּבסלע, יתד]ארֹון -]- ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

ּפתחּה. מּמקֹום חּוץ טהֹור; מקֹום, מּכל ּבּה ְְִִִֵַַָָָָָהּנֹוגע
.Ë ּבזמן - הּמערה לפני וחצר ּבתֹוכּה, ׁשהּקבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמערה

לאויר מקורה]ׁשהחצר אינה טהֹור,[- ּבתֹוכּה העֹומד - ְֲִֵֵֶֶָָָָָ
ּבׁשּקּוף יּגע ׁשּלא ׁשהחצר [משקוף]ּובלבד ּובזמן הּמערה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

טפחים  ארּבעה על טפחים ארּבעה ּבּה היה אם - ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָֹמקרה
- מארּבעה ּפחּותה היתה טהֹור; לׁשם הּנכנס יתר, ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָאֹו
הּמערה. ּבפתח נגע ׁשּלא ּפי על ואף טמא, לׁשם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּנכנס

ז  ¤¤ּפרק
והּנֹוגע ‡. סביביו; מּכל מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּמת סתּום ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבית

ּכקבר  ׁשהּוא מּפני ׁשבעה, טמא - מּגּגֹו אֹו מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו
ּפ ּבֹו נפּתח את סתּום. ּפרץ לא אם - סתמֹו אפּלּו תח, ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

לדלת]ּפּצימיו שקשורים והמרכיבים המשקוף הּנֹוגע [- - ִֵַַַָ
הּפתח. ּכנגד אּלא טמא ואין טהֹור, ּומּגּגֹו מאחֹוריו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבֹו
טפחים; ּבארּבעה ּפתחֹו הּמת, הּפתח? ׁשעּור יהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוכּמה
הּוא  הרי - מּכזית וגדֹול ּבטפח; ּפתחֹו הּמת, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָּוכזית

ּבארּבעה. ּופתחֹו ְְְְִֵַָָּכמת,
ׁשּכּלן ·. ּבזמן - הרּבה ּפתחים ּובֹו הּבית, ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמת

ּתחת  מהן ּפתח ּכל ּבצד והּיֹוׁשב טמאין, ּכּלן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻנעּולין,
אֹו מהן, אחד נפּתח נטמא. הּפתח, על הּיֹוצאת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּתקרה
ׁשּמת  אחר ׁשחׁשב ּפי על ואף מהן, ּבאחד להֹוציאֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשחׁשב
על  ארּבעה ׁשהיא ּבחּלֹון להֹוציאֹו חׁשב אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּמת,
ּכנגד  אּלא טמא ואינֹו ּכּלן, הּפתחים על הּציל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻארּבעה
מּפני  - טהֹורין והּׁשאר עליו; ׁשחׁשב אֹו ׁשּנפּתח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּפתח
התחיל  אם וכן סתּום. ּכקבר הּבית אין והרי נעּולין, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהן
ארּבעה, על ארּבעה מּׁשּיחּתר - ּבֹו להֹוציאֹו ּפתח ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹלחּתר
וחׁשב  סתּום, ּפתח ׁשם היה ּכּלן; הּפתחים ּכל על ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֻהּציל
על  הּציל לפּתח, מּׁשּיתחיל - לפתחֹו והתחיל ּבֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹלהֹוציאֹו
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ּתעלה  וכי ּבחלל"; נגע וכל נפׁש הרג "ּכל אֹומר: הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהרי
נטמא  - והרג אבן זרק והרג, חץ ירה ׁשּזה ,ּדעּת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
מּפני  ּבּה; וכּיֹוצא ּבחרב נפׁש הֹורג אּלא ימים?! ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשבעת
ּבּמת. הּכלי נגע ׁשהרי - ּבֹו ׁשהרג ּבּכלי ּבנגיעתֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנטמא
ׁשּנטמאּו ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגעין הּכלים ׁשאף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומּנין
"וכּבסּתם  אֹומר: הּוא ׁשהרי ׁשבעה? טמאת טמאים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻּבמת,
אדם  ׁשּכל למדּת, הא ּוטהרּתם"; הּׁשביעי, ּבּיֹום ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבגדיכם

ׁשבעה. טמאת ּבגדים מטּמא ׁשבעה, טמאת ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּטמא
ּבא נמצאת „. ואדם ּבמת, ׁשּנגע אדם -אֹומר: אחר דם ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּכלים  ערב. טמאת והּׁשני ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻהראׁשֹון
טמאת  טמאים ׁשניהן - ּבכלים וכלים ּבמת, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַֻהּנֹוגעין
ערב. טמאת טמא - ּכלים ּבין אדם ּבין הּׁשליׁשי, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשבעה;
ׁשלׁשּתן  - ּבאדם וכלים ּבכלים, ואדם ּבמת, הּנֹוגעין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָּכלים
טמא  - ּכלים ּבין אדם ּבין הרביעי, ׁשבעה; טמאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻטמאין

ערב  .טמאת ְֶֶַֻ
אבל ּבּמה ‰. וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָ

אינֹו - קדׁשים אכילת על אֹו מקּדׁש, ּביאת על ּכרת ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלחּיב
ׁשּנגע  והּׁשני ּבּמת ׁשּנגע הראׁשֹון ּבלבד, הּׁשנים אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָחּיב

ּתֹורה  ּכדין הּטמא,ּבֹו, ּבֹו יּגע אׁשר "וכל ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבאדם  הּנֹוגע אֹו ּבאדם, ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיטמא".
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, - ּבמת ׁשּנגעּו ּבכלים ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנגע
ּדברי  ׁשהם ּפי על אף האּלּו, ׁשהּדברים מקּדׁש; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּביאת

רבינו]קּבלה נתּפרׁשּו[ממשה לא ׁשהרי - ּתֹורה ּדין אינן , ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּבֹו הּנֹוגע והּׁשני אב, ׁשהּוא ּבמת ׁשּנטמא זה אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּתֹורה,

ּכלים. ּבין אדם, ּבין ראׁשֹון, ִִֵֵֵֶָָׁשהּוא
.Â טמא;ּכלי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיה אֹו ּבמת, ׁשּנגע חרׂש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

- ּכלים ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי ולא אדם, לא מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹואינֹו
ולא  ּבמת לא לעֹולם, הּטמאה אב נעׂשה חרׂש ּכלי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשאין
ׁשהּוא  ּפי על אף ּתֹורה, ּדין הּוא וזה טמאֹות. ְְְִִִֶֶַַָָֻּבׁשאר

.קּבלה  ַָָ
.Ê ּבטמא זה ּגדֹול אדם ּכלל מטּמא - טמאה אב ּכל ֹות: ְְְְְֵֶַַָָָָָָֻֻ

ּבין  ׁשטף ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין וכלים, ּבגדים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּומטּמא
אב  זה הרי ּבנגיעה, וכלים אדם המטּמא וכל חרׂש; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלי
ואינֹו ּומׁשקין; אכלין מטּמא - הּטמאֹות ולד וכל ְְְְְְְֳִִֵֵַַַַָָָֻֻטמאה.
ּכלים  ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי לא וכלים, אדם לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹמטּמא

.ּובגדים  ְִָ
.Á והּנֹוגע וכל 'ראׁשֹון'; הּנקרא הּוא ּבאב, הּנֹוגע ְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

'ׁשליׁשי'; נקרא ּבׁשני, והּנֹוגע 'ׁשני'; נקרא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָּבראׁשֹון,
'רביעי' נקרא ּבׁשליׁשי, מּמּנּו,והּנֹוגע וׁשּלמּטה והראׁשֹון . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

הּטמאה'. 'ולד נקראין ְְְִִַַָָָֻֻּכּלן
.Ë ּבין ּכל אדם ּבין ׁשבעה, טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֻ

הּטמאֹות, מאבֹות אב והּוא מת'. 'טמא הּנקרא הּוא - ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻּכלים
ׁשּבארנּו ּכמֹו קדׁשים וטמאת ּתרּומה טמאת ּכדי לענין , ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻֻ

ּבמּגע  וכלים אדם לטּמא ּוכדי וׁשני, ראׁשֹון מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמנֹות
ּבמּׂשא. מטּמא ואינֹו הּטמאֹות; אבֹות ְְְְְֲִֵֵַַַָָֻּכׁשאר

.È ולד הּוא - ערב טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָֻּכל
הרביעי  ׁשּיהיה ואפׁשר לטמאה; הראׁשֹון והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֻֻהּטמאה,

ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הּמת, ּתרּומה מן לענין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ
ְִָָוקדׁשים.

.‡È א אדם ּבמּגע ׁשּנטמאּו ּכלים ּובית אֹו העּמים רץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּתבּוסה ּדם ּבמּגע אֹו ּבמּׂשאן , אֹו בשעת הּפרס, היוצא -] ְְְְַַַַַָָָָ

ודֹופקההריגה] הקבר]וגֹולל כיסויי וכן [- ּבאהלן, אֹו , ְְְְֳֵֵֵָָ
וכּיֹוצא  ּכּלן אּלּו הרי - ּתבּוסה ּדם ּבמּׂשא ׁשּנטמא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻאדם
ּבגדים  וכן סֹופרים; ּדברי ׁשל טמאֹות אבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻּבהם,
הּטמאֹות  אבֹות ּכּלן ׁשבעה, טמאת אּלּו מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָֻֻֻהּמתטּמאין

סֹופרים. ּדברי ְְִִֵֶׁשל
.·È ׁשּלא האהל ּפי על אף - הּטמאה על הּמאהיל עצמֹו ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֻ

הּתֹורה, מן ׁשבעה טמאת טמא הּוא הרי - טמאה ּבֹו ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻֻנגעה
ּבמת  ׁשּנגעּו ּכבגדים הּוא על והרי "והּזה ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׂשק  אֹו ּבגד האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהאהל".
הּמּתרין  ּבין וחּיה, ּבהמה עֹור אחד עֹור, אֹו עץ ּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻאֹו
את  "וּיפרׂש ׁשּנאמר: - לאכילה האסּורין ּבין ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלאכילה
ועֹור  אריג אּלא אהל קרּוי אין הּמׁשּכן", על ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאהל
הּתקרה  ּכגֹון עץ, ׁשל נסרין האהל היה אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכמׁשּכן.
מּתכת  ׁשל אֹו עצם, ׁשהיה אֹו ּבהן, וכּיֹוצא הּמחצלת ְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאֹו
ׁשהּוא  ּבנין, היה ׁשאם לֹומר, צרי ואין טהֹור; זה הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
אדם  אּלא אינֹו טמא', 'הּבית ׁשּנאמר מקֹום וכל ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָטהֹור.
מתטּמא  ׁשהּוא העץ מן יֹוצא ל ואין הּבית. ׁשּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוכלים

ּבלבד. הּפׁשּתן אּלא אהלים, ְְְִִִֶַַַָָָֹֻטמאת
.‚È לטּמא ּבגדים ּכמת ׁשהן ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ּבאהל  לטּמא ּכמת אינן ׁשבעה, טמאת ּבהן ׁשּנגעּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחרים
ׁשּבארנּו ּכמֹו מפרׁש אינֹו עצמֹו לּמת ׁשהּמּׂשא ,ּובמּׂשא; ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לפיכ,ּובטמאת  ּבאהל". ימּות ּכי "אדם אֹומר: הּוא אהל ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
הּמאהיל  וכל ּבהן, נגע ולא ּבמת ׁשּנגעּו ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנֹוׂשא
זה  הרי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיּו אֹו עליו, ׁשהאהילּו אֹו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליהם,
הרי  - הּכלים על והאהיל ּבמת, ׁשּנטמא אדם וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹור.

ּבלבד. ּבמּגע אּלא מטּמא מת טמא ׁשאין טהֹורין; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהן
.„È מּדף הּמת ולא מּתחּתיו, ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמא אינֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

ּגּביו שמעליו]מעל בגדים ּבּמת [- ׁשּיּגע ּכלי אחד אּלא ; ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבגדים  עׂשרה ּכיצד? ּגּביו. על אֹו ּתחּתיו, ׁשהיה אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָמּצּדֹו,
על  אחרים ּבגדים ועׂשרה למעלה, והּמת זה, ּגּבי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
ּבּבגד  ׁשּנגע הּׁשני והּבגד ּבֹו, הּנֹוגע ּבגד - מלמעלה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּגּבֹו
טמא  - והּׁשליׁשי ׁשבעה; טמאת טמאים ׁשניהם - ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּנגע
ּומן  והרביעי, ׁשּלמּטה; ּבין ׁשּלמעלה ּבין ערב, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻטמאת
מה  טהֹורין; ּכּלן - ּולמעלה הרביעי ּומן ּולמּטה, ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָֻהרביעי
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּומֹוׁשב, מׁשּכב ּבמטּמאי ּכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּׁשאין
ׁשּתחּתיו  הּכלים אֹו הּבגדים ׁשּכל אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
רצּוצה  טמאה ׁשם היתה ּבׁשּלא טהֹורין? מּמּנּו ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻוׁשּלמעלה

טפח] חלל מעליה שאין ׁשהיה [- א ֹו אהל, טמאת ְְֶֶַָָֹֹֻולא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אבן, הּכלים ּובין ּבינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמבּדיל
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ה'תשע"ג  אלול י"ג שני יום

ו  ¤¤ּפרק
מקּבלין ‡. אינן ּכלים, מהן העֹוׂשה - ועֹורֹו הּדג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעצמֹות

וכן  סֹופרים; מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
טהֹור, ּׁשּבּים מה ׁשּכל ּבּה; וכּיֹוצא הּמים, ּפני ׁשעל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָירֹוקה

ּכלים  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר מעֹור ּכמֹו אהל העֹוׂשה ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
מקּבל  זה אהל ׁשל עצמֹו אין - ּבּים ׁשּגדל מּצמר אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדג,
יהיה  אׁשר לכל הּטמאה את ׁשּמביא ּפי על אף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאה,

אהלים. ּכׁשאר ְְִִַָָָֹּתחּתיו
מקּבלין ·. אינן - אדמה ּוכלי אבנים, ּוכלי ּגללים, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּכלי

ּבין  סֹופרים, מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
הּטמאֹות  ׁשאר ּבין מת, לנחת טמאת העׂשּוי עץ ּכלי וכן . ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֻֻ

אחד] במקום לעמוד ׁשהן [- והּכּורת והּמגּדל הּתבה ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשּולים להן ויהיה ּבלח סאה ארּבעים תחתית]מחזיקין -] ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מּדברי  ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, טמאה מקּבלין אינן -ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻ
ּבמּדה'. הּבא עץ 'ּכלי הּנקראין הן ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָסֹופרים;

ּכלי ‚. טמאין). מקּבליהן טהֹורין, ּפׁשּוטיהן - עץ ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ(ּכלי
ּפׁשּוטיהן - קיבול]חרׂש בית ללא ּומקּבליהן[- [-טהֹורין, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַ
קיבול] בית אֹועם מאוירן, אּלא מּטּמאין ואינן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמאין;

מּגּבֹו ּבמת חרׂש ּכלי נגע אפּלּו הּזב; כלי]ּבהּסט אינֹו[של , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
על  ואף - ּבאוירֹו הּטמאֹות מן טמאה נכנסה ואם ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֻֻמתטּמא.
- ּבאהל הּמת עם חרׂש ּכלי היה נטמא. ּבֹו, נגעה ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּפי

מּקף היה ואם ּבאוירֹו. נכנסה הּטמאה ׁשהרי [סגור]נטמא, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻֻ
ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי טהֹור,[- ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא - ְִִֶַָָָ

מּפתחֹו, אּלא לֹו נכנסת טמאה ׁשאין ּבּתֹורה, ׁשּנתּפרׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּכמֹו
[- ּבכּלֹו.[או ׁשּנגע ּכמי הּוא ׁשהרי - הּזב ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻּובהּסט

הּגֹולל„. לקבר]העֹוׂשה כיסוי מקּבל [- ׁשאינֹו מּדבר ְִֵֵֵֶֶַַָָָ
אדמה, ּכלי אֹו אבן, הּקבר ּגּבי על ׁשהּניח ּכגֹון - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטמאה
ּפתיל, צמיד הּמּקף חרׂש ּכלי אֹו ּבמּדה, הּבא עץ ּכלי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻאֹו
טמאת  טמא ּבהן הּנֹוגע - ּבאּלּו וכּיֹוצא ועצמֹו, הּדג עֹור ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻאֹו
אֹו ּגֹולל, מּלהיֹות ּפרׁשּו ואם ּבגֹולל; נֹוגע מּׁשּום ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָׁשבעה,
ּבהמה  וכן טהֹורין. הן הרי - מּתחּתיהן הּמת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשהסיר
ׁשבעה, טמאת טמא ּבּה הּנֹוגע - ּגֹולל אֹותּה ועׂשה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻׁשּכפתּה
ּכׁשאר  טהֹורה היא הרי הּבהמה, הּתיר ּגֹולל; ׁשהיא זמן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל

ו  צמיד הּבהמֹות. ּומּקפת מׁשקין מלאה ׁשהיא חבית כן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
טמאת  טמא ּבּה הּנֹוגע - למת ּגֹולל אֹותּה ועׂשה ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻּפתיל,

טהֹורין. והּמׁשקין והחבית ְְְְְִִִִֶַַָָׁשבעה,
על ‰. מּטה ּבין עֹומדת ּבין לקבר, ּגֹולל ׁשעׂשיּה ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻקֹורה

ּבּקצה  והּנֹוגע הּקבר; ּפתח ּכנגד אּלא טמא אין - ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצּדּה
והרי  לקבר, ּגֹולל ראׁשּה עׂשה טהֹור. לּקבר, חּוץ ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּמּנח
ּבארּבעה  מּמּנה הּנֹוגע - אילן ּכמֹו הּקבר על עֹומדת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיא
טפחים  ּומארּבעה ּגֹולל; מּׁשּום טמא לּקבר, סמּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטפחים
עתיד  ׁשהּוא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹור. ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּולמעלה,

ּגֹולל.[לחתוך]לקץ ּכּלּה לקץ, עתיד אינֹו אם אבל אֹותּה; ֲִִֵֵָָָָָָֹֹֻ
.Â ׁשעׂשין טפחים ארּבעה ארּבעה ׁשל ּגדֹולֹות אבנים ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּתי

- מהן אחת נּטלה טמא. ׁשּתיהן, ּגּבי על הּמאהיל - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּגֹולל
ּדר לּטמאה ׁשּיׁש מּפני טהֹור, - ׁשנּיה ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמאהיל

ּבֹו .ׁשּתצא ֵֵֶ
.Ê אּלא טמא אין - לקבר ּגֹולל ׁשעׂשהּו צרֹורֹות ׁשל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּגל

הּפנימי תחתונה]סדר שורה אבל [- קבר; ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא , ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָ
טהֹור. האבנים, ּבׁשאר ְֲִִֵַַָָָָהּנֹוגע

.Áחקּוק ׁשהּוא וכּסהּו[חצוב]ארֹון הּמת, ּבֹו והּניח ּבסלע, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּגֹולל, והּנֹוגע טהֹור; מקֹום, ּבכל ּבּסלע הּנֹוגע - ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבגֹולל
ּגדֹולה  ואבן מתים, מלא ּגדֹול לבֹור ּדֹומה? זה למה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָטמא.

אּל טמא ׁשאין - ּפיו נפׁשעל ּבנה ואם חללּה. ּכנגד [-א ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
סביביו.חדרון] מּכל ּומטּמא סתּום, ּכקבר זֹו הרי - ּגּבּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

מּלמעלן, וצרה מּלמּטן רחבה ּבּסלע החקּוקה הארֹון ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָהיתה
טמא: ּומּלמעלן, טהֹור; מּלמּטן, ּבּה הּנֹוגע - ּבתֹוכּה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוהּמת
ּכגֹולל. ונעׂשּו הּמת, ּגּבי על סּככּו ׁשּלמעלה הּצדדין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהרי
ּבּה הּנֹוגע - מּלמּטן וצרה מּלמעלן רחבה הארֹון ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָהיתה
הּסמּו מּטפח ּבּה הּנֹוגע - ׁשוה היתה טמא. מקֹום, ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָמּכל

נּקב טהֹור. ּולמּטה, מּטפח טמא; ּולמעלה, [-לקרקעיתּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
נגרחצב] ּכמֹו ּבתֹוכּה הּמת והכניס ּבסלע, יתד]ארֹון -]- ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

ּפתחּה. מּמקֹום חּוץ טהֹור; מקֹום, מּכל ּבּה ְְִִִֵַַָָָָָהּנֹוגע
.Ë ּבזמן - הּמערה לפני וחצר ּבתֹוכּה, ׁשהּקבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמערה

לאויר מקורה]ׁשהחצר אינה טהֹור,[- ּבתֹוכּה העֹומד - ְֲִֵֵֶֶָָָָָ
ּבׁשּקּוף יּגע ׁשּלא ׁשהחצר [משקוף]ּובלבד ּובזמן הּמערה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

טפחים  ארּבעה על טפחים ארּבעה ּבּה היה אם - ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָֹמקרה
- מארּבעה ּפחּותה היתה טהֹור; לׁשם הּנכנס יתר, ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָאֹו
הּמערה. ּבפתח נגע ׁשּלא ּפי על ואף טמא, לׁשם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּנכנס

ז  ¤¤ּפרק
והּנֹוגע ‡. סביביו; מּכל מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּמת סתּום ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבית

ּכקבר  ׁשהּוא מּפני ׁשבעה, טמא - מּגּגֹו אֹו מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו
ּפ ּבֹו נפּתח את סתּום. ּפרץ לא אם - סתמֹו אפּלּו תח, ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

לדלת]ּפּצימיו שקשורים והמרכיבים המשקוף הּנֹוגע [- - ִֵַַַָ
הּפתח. ּכנגד אּלא טמא ואין טהֹור, ּומּגּגֹו מאחֹוריו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבֹו
טפחים; ּבארּבעה ּפתחֹו הּמת, הּפתח? ׁשעּור יהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוכּמה
הּוא  הרי - מּכזית וגדֹול ּבטפח; ּפתחֹו הּמת, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָּוכזית

ּבארּבעה. ּופתחֹו ְְְְִֵַָָּכמת,
ׁשּכּלן ·. ּבזמן - הרּבה ּפתחים ּובֹו הּבית, ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמת

ּתחת  מהן ּפתח ּכל ּבצד והּיֹוׁשב טמאין, ּכּלן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻנעּולין,
אֹו מהן, אחד נפּתח נטמא. הּפתח, על הּיֹוצאת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּתקרה
ׁשּמת  אחר ׁשחׁשב ּפי על ואף מהן, ּבאחד להֹוציאֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשחׁשב
על  ארּבעה ׁשהיא ּבחּלֹון להֹוציאֹו חׁשב אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּמת,
ּכנגד  אּלא טמא ואינֹו ּכּלן, הּפתחים על הּציל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻארּבעה
מּפני  - טהֹורין והּׁשאר עליו; ׁשחׁשב אֹו ׁשּנפּתח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּפתח
התחיל  אם וכן סתּום. ּכקבר הּבית אין והרי נעּולין, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהן
ארּבעה, על ארּבעה מּׁשּיחּתר - ּבֹו להֹוציאֹו ּפתח ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹלחּתר
וחׁשב  סתּום, ּפתח ׁשם היה ּכּלן; הּפתחים ּכל על ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֻהּציל
על  הּציל לפּתח, מּׁשּיתחיל - לפתחֹו והתחיל ּבֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹלהֹוציאֹו

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



znעו z`neh zekld - dxdh xtq - lel` b"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מּוגפֹות  וכּלן הרּבה, חּלֹונֹות ּבֹו היּו ּכּלן. ְְְִֵַַַָָָָָֻֻהּפתחים
הּצילּו[סגורים] ולא טמאֹות, ּכּלן - נפּתחּו טהֹורֹות; ּכּלן -ְְְְְִִִֵָָֹֻֻ

ּגּבי על על הּמאהיל - ּגדֹול ּפתח ּבתֹו קטן ּפתח הּפתחים. ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
הּגדֹול. את קטן טהר ּבּקטן, להֹוציאֹו חׁשב טמא; ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשניהם,

מתאימין ׁשניהם ׁשניהם,[בגובהם]היּו ּגּבי על הּמאהיל - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
חברֹו. את טהר מהם, ּבאחד להֹוציאֹו חׁשב היה טמא; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

להֹוציאֹו וחׁשב לדרֹום, אחד ּופתח לצפֹון, אחד ּפתח ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלּבית
מֹוציאין  'אין ואמרּו: קרֹוביו אֹו אחיו ּבאּו ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבּצפֹוני,
ׁשּלא  ּובלבד הּצפֹוני, את ּדרֹומי טהר - ּבּדרֹומי' אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹאֹותֹו

יתחכם]יערים טמאים.[- ׁשניהם הערים, ואם ; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַ
לאכסדרה‚. הּפתּוחין מהם [מרפסת]ּבּתים ּבאחד והּמת , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבחצר לצאת מת ׁשל ּדרּכֹו היה אם לא - להוציאו [תכננו ְִֵֵֵֶֶַָָָָ
האכסדרה] ׁשערדרך ּבית הרי האכסדרה]- ,}טהֹור {[- ֲֵֵַַָ

והּבּתים  טמא, ׁשער ּבית - לאו ואם טמאים; ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָוהּבּתים
מּוגף הּבית מן ׁשּלפנים חדר סגור]טהֹורים. ונכנסה [- , ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ

לּפנימי הבית]טמאה החיצֹון[- הּבית - חּלֹון החדר]ּדר -] ְְִִִִֶֶַַַַַָֻ
ׁשּנכנסה  החּלֹון ּדר ויֹוצאת חֹוזרת ׁשהּטמאה מּפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻטהֹור,

ּבֹו.
ׁשם„. ׁשּיהיה עד סביביו, מּכל מטּמא הּקבר [בתוכו]אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

על  הּבנין הגּביּה אפּלּו טפח. רּום על טפח על טפח ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָחלל
היתה  ּכקבר. ׁשהּכל טמא, הּכל - לרקיע עד טפח, חלל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּגּבי

רצּוצה טפח]טמאה חלל ללא -]- טפח חלל ׁשם היה ולא , ְְְֶַָָָָָָָֹֻ
הּנֹוגע  אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻטמאה

מלמעלה  הּטמאה אֹוּכנגד מלמעלה, עליה הּמאהיל אֹו , ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
אבל  מּלמּטה; עליו ּׁשּתאהיל מה אֹו מּלמּטה, ּכנגּדּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנֹוגע

טהֹור. הּבנין, ּבצד ְְִֵַַַַָָהּנֹוגע
מן ‰. ּבאהל המטּמא ּדבר ׁשּכל מת: ּבטמאת ּגדֹול ּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻזה

הּטמאה  הרי - טפח חלל לֹו ׁשאין רצּוץ, היה אם - ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּמת
הּתהֹום; עד ויֹורדת ּובֹוקעת לרקיע, עד ועֹולה ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָּבֹוקעת

הּצדדין  מן מטּמאה ּכריואינּה ּכיצד? ערימה]. ׁשל [- ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבצד  וכלים ּבתֹוכֹו, הּמת מן ּוכזית אבנים, ׁשל ּגל אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּתבּואה
ׁשּבתֹו ּכלי וכל טהֹורין; הּכלים - ּבּה נֹוגעין ואינן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּטמאה,
טמא, - מּלמּטה אֹו מלמעלה הּטמאה ּכנגד מכּון ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּגל
מקֹום  היה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהּטמאה
ּכקבר  הּוא הרי - טפח רּום על טפח על טפח חלּול ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻהּטמאה

סביביו. מּכל ּומטּמא ְְִִֵַָָָסתּום,
.Â הּבית ּבּטל זה הרי - צרֹורֹות אֹו עפר ׁשּמּלאהּו [-ּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אינו] היתה כאילו ואם צרֹורֹות; אֹו עפר ׁשל ּכגל הּוא והרי ,ְְְְֲִֵֶַַָָָָ
וכלים  ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת - העפר ּבתֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאה

טהֹורים. העפר ּבתֹו ְְְִִֶֶֶָָָׁשּבצּדיה
.Êרצּוצה ׁשהיא גבה]טמאה על טפח אין -]וסמ ּבכתל, ְְְְִֶֶַָָָֹֻ

מּצּדי  צד הּכתל נעׂשה ׁשהרי טמאה; הּסּכה - לּכתל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻסּכה
לּנֹוגע  טהֹורים ׁשהּצדדין ּפי על ואף היה האהל. לא אּלּו , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

טמא, ּכּלֹו האהל - אהל עליהן מּׁשּנעׂשה אבל אהל, ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻעליהן
ּבתֹוכֹו. הּטמאה ְְֲֵֶַָֻׁשהרי

ח  ¤¤ּפרק
של]ׁשאבדׂשדה ‡. מטּמא [מיקומו עפרּה - ּבתֹוכּה קבר ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ויהיּו ּבּה, הּקבר נּדֹוׁש ׁשּמא הּפרס; ּכבית ּובמּׂשא, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמּגע
הּמאהיל  - ּכּלּה הּׂשדה וכל עפרּה. ּבתֹו ּכׂשעֹורה ְְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָָֻעצמֹות
ׁשּיׁש ּכל נטמא - אהל ּבתֹוכּה העמיד ואם נטמא. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹעליה,
הּוא  הּקבר על ׂשדה, ּבאֹותּה ׁשהעמיד האהל ׁשּמא ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאהל;

ֲִַמאהיל.
ׁשל ּבנה ·. ּפתחּה היה אם - ּגּביו על ועלּיה ּבית, ּבּה ְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָ

ּבית ׁשל ּפתחֹו ּכנגד מכּון ובאותו עלּיה השני מעל [אחד ְְְֲִִִֶֶֶַָָֻ
בדיוק] ּתחת רוחב הּקבר היה ׁשאפּלּו טהֹורה; העלּיה ,ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּגּבי  על אהל היא ׁשהרי - טהֹורה העלּיה הּבית, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמׁשקֹוף
מכּון היה לא ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אינם אהל, [הפתחים ְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹֻ

זה] על זה בדיוק ׁשּמא מכוונים טמאה; העלּיה אף ,ְֲִֵֶַָָָָ
מפתן]אסקּפת מאהילה [- העלּיה והרי הּקבר, על עלּיה ְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

הּקבר. ֶֶַַעל
ׁשרׁשי וׂשדה ‚. ׁשאין לפי זרע, ּכל ּבתֹוכּה לזרע מּתר - זֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

אילני  ּבתֹוכּה נֹוטעין אין אבל לּקבר; עד מּגיעין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרעים
הּמת  עד מּגיעין ׁשהּׁשרׁשין מּפני הּתלּולּיֹות מאכל, . ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

נמוכות] הּקברֹות [גבעות לבית הּסמּוכה לעיר, ְְְְִֵַַַָָָהּקרֹובֹות
הרי  יׁשנֹות, ואחד חדׁשֹות אחד - הּקברֹות ּבית לדר ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹו
את  ׁשם קֹוברֹות ׁשהּנׁשים מּפני טמאה; ּבחזקת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאּלּו
הרחֹוקֹות  אבל אבריהן. ׁשם קֹוברין ׁשחין ּומּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּנפלים,
קרֹובֹות  היּו ׁשּמא טמאֹות, - והיׁשנֹות טהֹורֹות; - ְְְְְֲֵֶַַָָָָהחדׁשֹות
קרֹוב? ּתל הּוא ואיזה ׁשאבדה. מּדר אֹו ׁשחרבה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמעיר
אדם  ׁשאין ויׁשן, מּמּנּו; יֹותר קרֹוב אחר ּתל ׁשם ׁשאין ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ְזֹוכרֹו.
הּקברֹות ׂשדה „. לבית הּקרֹוב הּמקֹום והּוא ּבֹוכין, ְְְְִֵֵַַַָָָ

טהֹור, ׁשעפרֹו ּפי על אף - ּובֹוכֹות ׁשם יֹוׁשבֹות ְֲִִֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשים
ואין  אֹותֹו, נֹוטעין אין - טמאה ׁשם החזקה לא ְְְְְֲִֵֵֵֶָָָֹֻֻׁשהרי
ׁשם  יׁש ׁשּמא ׁשם, אדם רגל להרּגיל ׁשּלא אֹותֹו, ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹזֹורעין

הּקברֹות, לבית קרֹוב ׁשהּוא מּפני נתיאׁשּוטמאה; ּכבר ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻ
מּמּנּו ּומּפני ּבעליו ּבֹו, ויקּבר אדם ׁשּיבֹוא אפׁשר לפיכ , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ

ועֹוׂשין לֹו. חׁשׁשּו לעשות]זה מותר זה [- מקֹום מעפר ְְֲִֵֶֶַָָ
ׁשם. טמאה החזקה לא ׁשהרי לקדׁש, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹֻֻּתּנּורים

מקֹומֹו‰. - ּפּנהּו ואם לפּנֹותֹו; מּתר הּנמצא, [-קבר ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ
ׁשּיתּבאר.סביבתו] ּכמֹו ׁשּיּבדק עד ּבהניה, ואסּור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטמא,

הּידּוע כאן]וקבר הוא שרק ידוע ואם [- לפּנֹותֹו; אסּור , ְְְִֶֶַַַָָ
ּבה  ּומּתר טהֹור, מקֹומֹו - ניה.ּפּנהּו ְֲִַָָָָָֻ

.Âּומקֹומֹו אֹותֹו; מפּנין הרּבים, את מּזיק ׁשהּוא ְְִִִֶֶֶֶַַַָקבר
ּבהניה  ואסּור .טמא, ְֲֵַָָָָ

.Êהּתחּום ּבתֹו מצאֹו אם - מצוה ּבמת בית הּפֹוגע [של ְְְְְִִֵֵַַַָָ
אמה] אלפיים של מרחק עד הּקברֹות;קברות לבית מביאֹו ,ְְְִֵַָ

ּכרּכם ׂשדה ּבתֹו אפּלּו - לּתחּום חּוץ יקר]מצאֹו [צמח ְְְְְֲִֵַַָֹ
הּמצר  על מצאֹו ׁשּנמצא. ּבּמקֹום ויּקבר מקֹומֹו, קנה -ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבּור[דרך] ׂשדה לצדדין. מסּלקֹו חרוש], לא זה,[- מּצד ְְְְִִִֵֶַַָ
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ניר ניר [חרוש]ּוׂשדה ׂשדה ּבּור; ּבׂשדה קֹוברֹו - זה מּצד ְְְְִִִִֵֵֵֶַ
- ּכרם ּוׂשדה זרע ׂשדה ניר; ּבׂשדה קֹוברֹו - זרע ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַּוׂשדה
ּבׂשדה  קֹוברֹו - ּכרם ּוׂשדה אילן ׂשדה זרע. ּבׂשדה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָקֹוברֹו

הּטמאה אהל מּפני נמוכים]ּכרם, ענפיהן ׁשניהם [- היּו . ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ
ׁשּירצה. צד לאיזה מסּלקֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָׁשוין,

.Á:ואמר אחר ּבא ואם למפרע; מטּמא הּנמצא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקבר
- ׁשנה' לעׂשרים קדם אפּלּו קבר, ּכאן היה ׁשּלא לי ְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ'ּברי

ואיל מציאה מּׁשעת אּלא מטּמא .אינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
.Ë מן ּבאהל ׁשּמטּמא ּדבר אֹו מת, אֹו קבר, הּמֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
לאחרים;הּמ ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי עליו, לצּין חּיב - ת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּקברֹות. על לצּין ּדין מּבית יֹוצאין היּו מֹועד, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּובחּלֹו
מצמצם ּכזית על מצּינין בדיוק]אין לפי [- הּמת, מן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻ

יחסר ירקב]ׁשּסֹופֹו ּבסיד;[- מצּינין? ּובּמה ּבארץ. ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָ
הּצּיּון  את מעמידין אין הּטמאה. מקֹום על וׁשֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֻממחה,

הּטמאה ּגּבי ּומּכאן [בדיוק]על מּכאן עֹודף יהי אּלא , ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
מרחיקין  ואין הּטהרֹות; את להפסיד ׁשּלא הּטמאה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּבצּדי

להפסיד ׁשּלא הּטמאה, מּמקֹום הּצּיּון לגרוע]את את [- ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֻ
יׂשראל טהור]ארץ הּוּדיֹות [בשטח על מצּינין ואין . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ודאיות] על [טומאות אּלא לּכל; ידּועין הן ׁשהרי ,ְֲִֵֵֶֶַַָֹ
והּפרעֹות  והּסככֹות קבר, ּבּה ׁשאבד ׂשדה ּכגֹון ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּספקֹות,

הקברות] מבית היוצאים וזיזים .[עצים
.Èּבּה אין אם - ּטיבּה מה ידּוע ואין מצּינת, ׂשדה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא

ּבידּוע  אילנֹות, ּבּה יׁש קבר; ּבּה ׁשאבד ּבידּוע ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאילנֹות,
קבר  ּבּה ׁשּיתּבאר.ׁשּנחרׁש ּכמֹו , ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ

.‡È- ׁשּתים היּו טמא. ּתחּתיה מצּינת, אחת אבן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמצא
ּביניהן, סיד אין ואם טמא. ּביניהן ּביניהן, סיד יׁש ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָאם

יׁש אם - ראׁשיהן על -]אּלא של -[חתיכות ּביניהן חרׂש ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
אי  ואם ּבנין; אּלא זה ׁשאין והיה טהֹור, ּביניהן, חרׂש ן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

מרּודה מפוזר]הּסיד הרי [- - ּומּכאן מּכאן ראׁשיהן על ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
מצר מצא וטמא. צּיּון, גבול]זה הּוא [- - מצּין אחד ְְִֵֶֶֶֶָָָָָֻ

מצא  ׁשלׁשה. וכן ׁשנים, וכן טהֹורה; הּׂשדה וכל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹטמא,
ּכּלּה הּׂשדה וכל טהֹורין, הם - מצּינין מצריה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻארּבעת

הּטמאה. מּמקֹום הּצּיּון מרחיקין ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻטמאה;

ה'תשע"ג  אלול י"ד שלישי יום

ט  ¤¤ּפרק
אחת,מי ‡. ּבגּמה רּבים מתים ּומצא ּבׂשדה, חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ׁשּמצא  אֹו הרּוגים, ׁשּמצא אֹו זה, ּבצד זה אֹו זה, ּגב על ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
מקֹום  ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - ּברּכיו ּבין ראׁשֹו אֹו יֹוׁשב, ְִֵֵֵֵֵֶָָָֹמת
ּכל  ונֹוטל ׁשּמצא, הּמת נֹוטל אּלא היה; הּקברֹות ּבית ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

הּתחּוח רך]העפר קרקע[- ּבבתּולת וחֹופר [-ׁשּתחּתיו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
חרוש] לא ּוׁשאר מקום הּכל; ּומֹוציא אצּבעֹות, ְְִֶַָָָֹֹׁשלׁש

זה  ועפר ׁשּימצא. מּקדם ּכׁשהיתה טהרה, ּבחזקת - ְְְְְְֳִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהּׂשדה
הּמת'. 'ּתבּוסת הּנקרא הּוא ׁשחֹופר, אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹעם

ׁשּבּה,ׂשדה ·. העצמֹות ּכל מלּקט - הרּוגים ּבּה ׁשּנהרגּו ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מלּקט  - ׂשדהּו מּתֹו קבר המפּנה וכן טהֹורה; היא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי

ּבֹור  וכן טהֹורה. היא והרי עצם, עצם העצמֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל
ּכל מלּקט - הרּוגים אֹו נפלים לתֹוכֹו העצמֹות ׁשּמטילים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ

טהֹור  הּוא והרי עצם, עצם .ׁשּבֹו ֲֵֶֶֶֶֶַָ
-היה ‚. הּמתים ׁשּקֹוברין ּכדר מׁשּכב מת ּומצא חֹופר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

אחד  ּכל נֹוטל - ׁשנים מצא אם וכן ּתבּוסתֹו; ואת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנֹוטלֹו
ׁשלׁשה  מצא טהֹורה. הּׂשדה וכל עּמֹו. ּותבּוסתֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמהם,
זה  ּבין יׁש אם - הּנקּברין ּכדר מּטל מהן אחד  ּכל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמתים,
- וקֹובריה מּטה ּכמלא ׁשמֹונה, ועד אּמֹות מארּבע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלזה
לבּדק  וצרי זה. הּוא הּקברֹות ּבית ׁשּמא חֹוׁשׁש זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהרי
וחצר  מערֹות ּכׁשּתי ׁשהן אּמה, עׂשרים האחרֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמן
העׂשרים  אֹותן הרי - אחר מת ׁשם מצא לא ואם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּביניהן;

ׁשכּונת ׁשהן ּפי על אף טהֹורֹות, -]ׁשּבדק ל בשכנות -] ְְִֵֶֶַַַַָ
לבּדק  צרי - אּמה עׂשרים ּבסֹוף אחד מת מצא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹקברֹות.

לּדבר ׁשרגלים אחרֹות, אּמה עׂשרים שבית מּמּנּו [מסתבר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
כאן] ּבּסֹוף קברות אֹו ּבּתחּלה ׁשּמצא מאּלּו אחד היה ואם .ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבין  ראׁשֹו ׁשּיהיה ּכדרּכֹו, ׁשּלא מׁשּכב אֹו יֹוׁשב, אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹֻהרּוג,
ואת  נֹוטלן אּלא אּמה, עׂשרים ּבֹודק אינֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָירכֹותיו

ּגֹוים. ׁשחזקתן ּבלבד; ְְְִִֶֶַָָָָּתבּוסתן
מטּמאין הּגֹוים,„. ואינן הֹואיל קברֹות; טמאת להן אין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻ

ׁשל  ּבעצמּה ׁשּיּגע עד טהֹור, ּבקברן הּנֹוגע הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבאהל
יּׂשאּנה. אֹו ְִֶָָָֻטמאה,

לֹומת ‰. אין - ימּות החי מן יּנטל ׁשאם אבר ׁשחסר ִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
דין] שמקיפו, דם ּתבּוסה[ולעפר את סופג העפר אין [כי ְָ

ולאהנפש] קברֹות[דין], סביבותיו ׁשכּונת אמה כ' -] ְְְַָֹ
אין טהורות] - הּׂשדה ּפני על ּגלּויים הּנמצאים ּומתים .ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

עצם, עצם מלּקט אּלא ּתבּוסה, ולא קברֹות, ׁשכּונת ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלהם
ואין  ּתבּוסה, לֹו יׁש - ּברׁשּות ׁשּלא והּנקּבר טהֹור. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹוהּכל

קברֹות. ׁשכּונת ְְַָלֹו
.Â ּבּתחּלהאחד ּכדרּכן מתים ׁשלׁשה ידעו הּמֹוצא [שלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הימצאותם] ּכּוכיןעל ׁשלׁשה ׁשּמצא אֹו ּכּו[בסלע], אֹו , ְִֶָָָֹ
מצא [בקרקע]ּונקיע קברֹות. ׁשכּונת זה הרי - ּומערה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ

ׁשכּונת  להם ואין ּתבּוסה, להם יׁש - ידּוע היה ואחד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשנים,
עֹוׂשה אינֹו הּידּוע, ׁשהּקבר המקום]קברֹות; ׁשכּונה.[את ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּצרי הּוא ּכּתחּלה, ׁשלׁשה הּמֹוצא אּלא אמרּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹולא
עד  חֹופר ׁשאמרנּו? אּמה העׂשרים ּבֹודק ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבדיקה.
הּנראית  קרקע והיא לבתּולה, אֹו לסלע, מּגיע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשהּוא
הרי  - חרׂש ּומצא אּמה, מאה אפּלּו העמיק עבּודה. ֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאינּה
הּגיע  לבתּולה; ׁשּיּגיע עד להעמיק וצרי ּכבּתחּלה, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָזֹו

ּכבתּולה  זֹו הרי .למים, ְְֲִִֵַָ
.Êּתלםאינֹו לחּפר העׂשרים [שורה]צרי מּתחּלת אחד, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

וחֹופר  אּמה, ּומּניח אּמה על אּמה חֹופר אּלא סֹופן; ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעד
קבר  ּבין ׁשאין - סֹופן עד אּמה, ּומּניח אּמה על ִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאּמה

מאּמה. ּפחֹות ְֵֶֶַָָלקבר
.Á לׁשלּולית היה אֹו לנהר העׂשרים ּבתֹו והּגיע ּבֹודק, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ

נפסקה  ׁשהרי לבּדק; צרי ואינֹו יפסיק, - הרּבים לדר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
הּקברֹות  .ׁשכּונת ְְַַָ

.Ë מצא הּמֹוציא ּכן אם אּלא טהֹור, - ּבדיקה ׁשל זה עפר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
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מּוגפֹות  וכּלן הרּבה, חּלֹונֹות ּבֹו היּו ּכּלן. ְְְִֵַַַָָָָָֻֻהּפתחים
הּצילּו[סגורים] ולא טמאֹות, ּכּלן - נפּתחּו טהֹורֹות; ּכּלן -ְְְְְִִִֵָָֹֻֻ

ּגּבי על על הּמאהיל - ּגדֹול ּפתח ּבתֹו קטן ּפתח הּפתחים. ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
הּגדֹול. את קטן טהר ּבּקטן, להֹוציאֹו חׁשב טמא; ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשניהם,

מתאימין ׁשניהם ׁשניהם,[בגובהם]היּו ּגּבי על הּמאהיל - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
חברֹו. את טהר מהם, ּבאחד להֹוציאֹו חׁשב היה טמא; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

להֹוציאֹו וחׁשב לדרֹום, אחד ּופתח לצפֹון, אחד ּפתח ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלּבית
מֹוציאין  'אין ואמרּו: קרֹוביו אֹו אחיו ּבאּו ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבּצפֹוני,
ׁשּלא  ּובלבד הּצפֹוני, את ּדרֹומי טהר - ּבּדרֹומי' אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹאֹותֹו

יתחכם]יערים טמאים.[- ׁשניהם הערים, ואם ; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַ
לאכסדרה‚. הּפתּוחין מהם [מרפסת]ּבּתים ּבאחד והּמת , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבחצר לצאת מת ׁשל ּדרּכֹו היה אם לא - להוציאו [תכננו ְִֵֵֵֶֶַָָָָ
האכסדרה] ׁשערדרך ּבית הרי האכסדרה]- ,}טהֹור {[- ֲֵֵַַָ

והּבּתים  טמא, ׁשער ּבית - לאו ואם טמאים; ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָוהּבּתים
מּוגף הּבית מן ׁשּלפנים חדר סגור]טהֹורים. ונכנסה [- , ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ

לּפנימי הבית]טמאה החיצֹון[- הּבית - חּלֹון החדר]ּדר -] ְְִִִִֶֶַַַַַָֻ
ׁשּנכנסה  החּלֹון ּדר ויֹוצאת חֹוזרת ׁשהּטמאה מּפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻטהֹור,

ּבֹו.
ׁשם„. ׁשּיהיה עד סביביו, מּכל מטּמא הּקבר [בתוכו]אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

על  הּבנין הגּביּה אפּלּו טפח. רּום על טפח על טפח ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָחלל
היתה  ּכקבר. ׁשהּכל טמא, הּכל - לרקיע עד טפח, חלל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּגּבי

רצּוצה טפח]טמאה חלל ללא -]- טפח חלל ׁשם היה ולא , ְְְֶַָָָָָָָֹֻ
הּנֹוגע  אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻטמאה

מלמעלה  הּטמאה אֹוּכנגד מלמעלה, עליה הּמאהיל אֹו , ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
אבל  מּלמּטה; עליו ּׁשּתאהיל מה אֹו מּלמּטה, ּכנגּדּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנֹוגע

טהֹור. הּבנין, ּבצד ְְִֵַַַַָָהּנֹוגע
מן ‰. ּבאהל המטּמא ּדבר ׁשּכל מת: ּבטמאת ּגדֹול ּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻזה

הּטמאה  הרי - טפח חלל לֹו ׁשאין רצּוץ, היה אם - ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּמת
הּתהֹום; עד ויֹורדת ּובֹוקעת לרקיע, עד ועֹולה ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָּבֹוקעת

הּצדדין  מן מטּמאה ּכריואינּה ּכיצד? ערימה]. ׁשל [- ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבצד  וכלים ּבתֹוכֹו, הּמת מן ּוכזית אבנים, ׁשל ּגל אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּתבּואה
ׁשּבתֹו ּכלי וכל טהֹורין; הּכלים - ּבּה נֹוגעין ואינן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּטמאה,
טמא, - מּלמּטה אֹו מלמעלה הּטמאה ּכנגד מכּון ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּגל
מקֹום  היה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהּטמאה
ּכקבר  הּוא הרי - טפח רּום על טפח על טפח חלּול ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻהּטמאה

סביביו. מּכל ּומטּמא ְְִִֵַָָָסתּום,
.Â הּבית ּבּטל זה הרי - צרֹורֹות אֹו עפר ׁשּמּלאהּו [-ּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אינו] היתה כאילו ואם צרֹורֹות; אֹו עפר ׁשל ּכגל הּוא והרי ,ְְְְֲִֵֶַַָָָָ
וכלים  ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת - העפר ּבתֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאה

טהֹורים. העפר ּבתֹו ְְְִִֶֶֶָָָׁשּבצּדיה
.Êרצּוצה ׁשהיא גבה]טמאה על טפח אין -]וסמ ּבכתל, ְְְְִֶֶַָָָֹֻ

מּצּדי  צד הּכתל נעׂשה ׁשהרי טמאה; הּסּכה - לּכתל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻסּכה
לּנֹוגע  טהֹורים ׁשהּצדדין ּפי על ואף היה האהל. לא אּלּו , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

טמא, ּכּלֹו האהל - אהל עליהן מּׁשּנעׂשה אבל אהל, ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻעליהן
ּבתֹוכֹו. הּטמאה ְְֲֵֶַָֻׁשהרי

ח  ¤¤ּפרק
של]ׁשאבדׂשדה ‡. מטּמא [מיקומו עפרּה - ּבתֹוכּה קבר ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ויהיּו ּבּה, הּקבר נּדֹוׁש ׁשּמא הּפרס; ּכבית ּובמּׂשא, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמּגע
הּמאהיל  - ּכּלּה הּׂשדה וכל עפרּה. ּבתֹו ּכׂשעֹורה ְְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָָֻעצמֹות
ׁשּיׁש ּכל נטמא - אהל ּבתֹוכּה העמיד ואם נטמא. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹעליה,
הּוא  הּקבר על ׂשדה, ּבאֹותּה ׁשהעמיד האהל ׁשּמא ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאהל;

ֲִַמאהיל.
ׁשל ּבנה ·. ּפתחּה היה אם - ּגּביו על ועלּיה ּבית, ּבּה ְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָ

ּבית ׁשל ּפתחֹו ּכנגד מכּון ובאותו עלּיה השני מעל [אחד ְְְֲִִִֶֶֶַָָֻ
בדיוק] ּתחת רוחב הּקבר היה ׁשאפּלּו טהֹורה; העלּיה ,ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּגּבי  על אהל היא ׁשהרי - טהֹורה העלּיה הּבית, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמׁשקֹוף
מכּון היה לא ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אינם אהל, [הפתחים ְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹֻ

זה] על זה בדיוק ׁשּמא מכוונים טמאה; העלּיה אף ,ְֲִֵֶַָָָָ
מפתן]אסקּפת מאהילה [- העלּיה והרי הּקבר, על עלּיה ְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

הּקבר. ֶֶַַעל
ׁשרׁשי וׂשדה ‚. ׁשאין לפי זרע, ּכל ּבתֹוכּה לזרע מּתר - זֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

אילני  ּבתֹוכּה נֹוטעין אין אבל לּקבר; עד מּגיעין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרעים
הּמת  עד מּגיעין ׁשהּׁשרׁשין מּפני הּתלּולּיֹות מאכל, . ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

נמוכות] הּקברֹות [גבעות לבית הּסמּוכה לעיר, ְְְְִֵַַַָָָהּקרֹובֹות
הרי  יׁשנֹות, ואחד חדׁשֹות אחד - הּקברֹות ּבית לדר ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹו
את  ׁשם קֹוברֹות ׁשהּנׁשים מּפני טמאה; ּבחזקת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאּלּו
הרחֹוקֹות  אבל אבריהן. ׁשם קֹוברין ׁשחין ּומּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּנפלים,
קרֹובֹות  היּו ׁשּמא טמאֹות, - והיׁשנֹות טהֹורֹות; - ְְְְְֲֵֶַַָָָָהחדׁשֹות
קרֹוב? ּתל הּוא ואיזה ׁשאבדה. מּדר אֹו ׁשחרבה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמעיר
אדם  ׁשאין ויׁשן, מּמּנּו; יֹותר קרֹוב אחר ּתל ׁשם ׁשאין ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ְזֹוכרֹו.
הּקברֹות ׂשדה „. לבית הּקרֹוב הּמקֹום והּוא ּבֹוכין, ְְְְִֵֵַַַָָָ

טהֹור, ׁשעפרֹו ּפי על אף - ּובֹוכֹות ׁשם יֹוׁשבֹות ְֲִִֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשים
ואין  אֹותֹו, נֹוטעין אין - טמאה ׁשם החזקה לא ְְְְְֲִֵֵֵֶָָָֹֻֻׁשהרי
ׁשם  יׁש ׁשּמא ׁשם, אדם רגל להרּגיל ׁשּלא אֹותֹו, ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹזֹורעין

הּקברֹות, לבית קרֹוב ׁשהּוא מּפני נתיאׁשּוטמאה; ּכבר ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻ
מּמּנּו ּומּפני ּבעליו ּבֹו, ויקּבר אדם ׁשּיבֹוא אפׁשר לפיכ , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ

ועֹוׂשין לֹו. חׁשׁשּו לעשות]זה מותר זה [- מקֹום מעפר ְְֲִֵֶֶַָָ
ׁשם. טמאה החזקה לא ׁשהרי לקדׁש, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹֻֻּתּנּורים

מקֹומֹו‰. - ּפּנהּו ואם לפּנֹותֹו; מּתר הּנמצא, [-קבר ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ
ׁשּיתּבאר.סביבתו] ּכמֹו ׁשּיּבדק עד ּבהניה, ואסּור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטמא,

הּידּוע כאן]וקבר הוא שרק ידוע ואם [- לפּנֹותֹו; אסּור , ְְְִֶֶַַַָָ
ּבה  ּומּתר טהֹור, מקֹומֹו - ניה.ּפּנהּו ְֲִַָָָָָֻ

.Âּומקֹומֹו אֹותֹו; מפּנין הרּבים, את מּזיק ׁשהּוא ְְִִִֶֶֶֶַַַָקבר
ּבהניה  ואסּור .טמא, ְֲֵַָָָָ

.Êהּתחּום ּבתֹו מצאֹו אם - מצוה ּבמת בית הּפֹוגע [של ְְְְְִִֵֵַַַָָ
אמה] אלפיים של מרחק עד הּקברֹות;קברות לבית מביאֹו ,ְְְִֵַָ

ּכרּכם ׂשדה ּבתֹו אפּלּו - לּתחּום חּוץ יקר]מצאֹו [צמח ְְְְְֲִֵַַָֹ
הּמצר  על מצאֹו ׁשּנמצא. ּבּמקֹום ויּקבר מקֹומֹו, קנה -ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבּור[דרך] ׂשדה לצדדין. מסּלקֹו חרוש], לא זה,[- מּצד ְְְְִִִֵֶַַָ
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ניר ניר [חרוש]ּוׂשדה ׂשדה ּבּור; ּבׂשדה קֹוברֹו - זה מּצד ְְְְִִִִֵֵֵֶַ
- ּכרם ּוׂשדה זרע ׂשדה ניר; ּבׂשדה קֹוברֹו - זרע ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַּוׂשדה
ּבׂשדה  קֹוברֹו - ּכרם ּוׂשדה אילן ׂשדה זרע. ּבׂשדה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָקֹוברֹו

הּטמאה אהל מּפני נמוכים]ּכרם, ענפיהן ׁשניהם [- היּו . ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ
ׁשּירצה. צד לאיזה מסּלקֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָׁשוין,

.Á:ואמר אחר ּבא ואם למפרע; מטּמא הּנמצא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקבר
- ׁשנה' לעׂשרים קדם אפּלּו קבר, ּכאן היה ׁשּלא לי ְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ'ּברי

ואיל מציאה מּׁשעת אּלא מטּמא .אינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
.Ë מן ּבאהל ׁשּמטּמא ּדבר אֹו מת, אֹו קבר, הּמֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
לאחרים;הּמ ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי עליו, לצּין חּיב - ת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּקברֹות. על לצּין ּדין מּבית יֹוצאין היּו מֹועד, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּובחּלֹו
מצמצם ּכזית על מצּינין בדיוק]אין לפי [- הּמת, מן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻ

יחסר ירקב]ׁשּסֹופֹו ּבסיד;[- מצּינין? ּובּמה ּבארץ. ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָ
הּצּיּון  את מעמידין אין הּטמאה. מקֹום על וׁשֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֻממחה,

הּטמאה ּגּבי ּומּכאן [בדיוק]על מּכאן עֹודף יהי אּלא , ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
מרחיקין  ואין הּטהרֹות; את להפסיד ׁשּלא הּטמאה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּבצּדי

להפסיד ׁשּלא הּטמאה, מּמקֹום הּצּיּון לגרוע]את את [- ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֻ
יׂשראל טהור]ארץ הּוּדיֹות [בשטח על מצּינין ואין . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ודאיות] על [טומאות אּלא לּכל; ידּועין הן ׁשהרי ,ְֲִֵֵֶֶַַָֹ
והּפרעֹות  והּסככֹות קבר, ּבּה ׁשאבד ׂשדה ּכגֹון ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּספקֹות,

הקברות] מבית היוצאים וזיזים .[עצים
.Èּבּה אין אם - ּטיבּה מה ידּוע ואין מצּינת, ׂשדה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא

ּבידּוע  אילנֹות, ּבּה יׁש קבר; ּבּה ׁשאבד ּבידּוע ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאילנֹות,
קבר  ּבּה ׁשּיתּבאר.ׁשּנחרׁש ּכמֹו , ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ

.‡È- ׁשּתים היּו טמא. ּתחּתיה מצּינת, אחת אבן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמצא
ּביניהן, סיד אין ואם טמא. ּביניהן ּביניהן, סיד יׁש ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָאם

יׁש אם - ראׁשיהן על -]אּלא של -[חתיכות ּביניהן חרׂש ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
אי  ואם ּבנין; אּלא זה ׁשאין והיה טהֹור, ּביניהן, חרׂש ן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

מרּודה מפוזר]הּסיד הרי [- - ּומּכאן מּכאן ראׁשיהן על ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
מצר מצא וטמא. צּיּון, גבול]זה הּוא [- - מצּין אחד ְְִֵֶֶֶֶָָָָָֻ

מצא  ׁשלׁשה. וכן ׁשנים, וכן טהֹורה; הּׂשדה וכל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹטמא,
ּכּלּה הּׂשדה וכל טהֹורין, הם - מצּינין מצריה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻארּבעת

הּטמאה. מּמקֹום הּצּיּון מרחיקין ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻטמאה;

ה'תשע"ג  אלול י"ד שלישי יום

ט  ¤¤ּפרק
אחת,מי ‡. ּבגּמה רּבים מתים ּומצא ּבׂשדה, חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ׁשּמצא  אֹו הרּוגים, ׁשּמצא אֹו זה, ּבצד זה אֹו זה, ּגב על ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
מקֹום  ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - ּברּכיו ּבין ראׁשֹו אֹו יֹוׁשב, ְִֵֵֵֵֵֶָָָֹמת
ּכל  ונֹוטל ׁשּמצא, הּמת נֹוטל אּלא היה; הּקברֹות ּבית ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

הּתחּוח רך]העפר קרקע[- ּבבתּולת וחֹופר [-ׁשּתחּתיו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
חרוש] לא ּוׁשאר מקום הּכל; ּומֹוציא אצּבעֹות, ְְִֶַָָָֹֹׁשלׁש

זה  ועפר ׁשּימצא. מּקדם ּכׁשהיתה טהרה, ּבחזקת - ְְְְְְֳִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהּׂשדה
הּמת'. 'ּתבּוסת הּנקרא הּוא ׁשחֹופר, אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹעם

ׁשּבּה,ׂשדה ·. העצמֹות ּכל מלּקט - הרּוגים ּבּה ׁשּנהרגּו ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מלּקט  - ׂשדהּו מּתֹו קבר המפּנה וכן טהֹורה; היא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי

ּבֹור  וכן טהֹורה. היא והרי עצם, עצם העצמֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל
ּכל מלּקט - הרּוגים אֹו נפלים לתֹוכֹו העצמֹות ׁשּמטילים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ

טהֹור  הּוא והרי עצם, עצם .ׁשּבֹו ֲֵֶֶֶֶֶַָ
-היה ‚. הּמתים ׁשּקֹוברין ּכדר מׁשּכב מת ּומצא חֹופר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

אחד  ּכל נֹוטל - ׁשנים מצא אם וכן ּתבּוסתֹו; ואת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנֹוטלֹו
ׁשלׁשה  מצא טהֹורה. הּׂשדה וכל עּמֹו. ּותבּוסתֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמהם,
זה  ּבין יׁש אם - הּנקּברין ּכדר מּטל מהן אחד  ּכל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמתים,
- וקֹובריה מּטה ּכמלא ׁשמֹונה, ועד אּמֹות מארּבע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלזה
לבּדק  וצרי זה. הּוא הּקברֹות ּבית ׁשּמא חֹוׁשׁש זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהרי
וחצר  מערֹות ּכׁשּתי ׁשהן אּמה, עׂשרים האחרֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמן
העׂשרים  אֹותן הרי - אחר מת ׁשם מצא לא ואם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּביניהן;

ׁשכּונת ׁשהן ּפי על אף טהֹורֹות, -]ׁשּבדק ל בשכנות -] ְְִֵֶֶַַַַָ
לבּדק  צרי - אּמה עׂשרים ּבסֹוף אחד מת מצא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹקברֹות.

לּדבר ׁשרגלים אחרֹות, אּמה עׂשרים שבית מּמּנּו [מסתבר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
כאן] ּבּסֹוף קברות אֹו ּבּתחּלה ׁשּמצא מאּלּו אחד היה ואם .ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבין  ראׁשֹו ׁשּיהיה ּכדרּכֹו, ׁשּלא מׁשּכב אֹו יֹוׁשב, אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹֻהרּוג,
ואת  נֹוטלן אּלא אּמה, עׂשרים ּבֹודק אינֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָירכֹותיו

ּגֹוים. ׁשחזקתן ּבלבד; ְְְִִֶֶַָָָָּתבּוסתן
מטּמאין הּגֹוים,„. ואינן הֹואיל קברֹות; טמאת להן אין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻ

ׁשל  ּבעצמּה ׁשּיּגע עד טהֹור, ּבקברן הּנֹוגע הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבאהל
יּׂשאּנה. אֹו ְִֶָָָֻטמאה,

לֹומת ‰. אין - ימּות החי מן יּנטל ׁשאם אבר ׁשחסר ִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
דין] שמקיפו, דם ּתבּוסה[ולעפר את סופג העפר אין [כי ְָ

ולאהנפש] קברֹות[דין], סביבותיו ׁשכּונת אמה כ' -] ְְְַָֹ
אין טהורות] - הּׂשדה ּפני על ּגלּויים הּנמצאים ּומתים .ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

עצם, עצם מלּקט אּלא ּתבּוסה, ולא קברֹות, ׁשכּונת ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלהם
ואין  ּתבּוסה, לֹו יׁש - ּברׁשּות ׁשּלא והּנקּבר טהֹור. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹוהּכל

קברֹות. ׁשכּונת ְְַָלֹו
.Â ּבּתחּלהאחד ּכדרּכן מתים ׁשלׁשה ידעו הּמֹוצא [שלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הימצאותם] ּכּוכיןעל ׁשלׁשה ׁשּמצא אֹו ּכּו[בסלע], אֹו , ְִֶָָָֹ
מצא [בקרקע]ּונקיע קברֹות. ׁשכּונת זה הרי - ּומערה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ

ׁשכּונת  להם ואין ּתבּוסה, להם יׁש - ידּוע היה ואחד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשנים,
עֹוׂשה אינֹו הּידּוע, ׁשהּקבר המקום]קברֹות; ׁשכּונה.[את ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּצרי הּוא ּכּתחּלה, ׁשלׁשה הּמֹוצא אּלא אמרּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹולא
עד  חֹופר ׁשאמרנּו? אּמה העׂשרים ּבֹודק ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבדיקה.
הּנראית  קרקע והיא לבתּולה, אֹו לסלע, מּגיע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשהּוא
הרי  - חרׂש ּומצא אּמה, מאה אפּלּו העמיק עבּודה. ֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאינּה
הּגיע  לבתּולה; ׁשּיּגיע עד להעמיק וצרי ּכבּתחּלה, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָזֹו

ּכבתּולה  זֹו הרי .למים, ְְֲִִֵַָ
.Êּתלםאינֹו לחּפר העׂשרים [שורה]צרי מּתחּלת אחד, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

וחֹופר  אּמה, ּומּניח אּמה על אּמה חֹופר אּלא סֹופן; ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעד
קבר  ּבין ׁשאין - סֹופן עד אּמה, ּומּניח אּמה על ִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאּמה

מאּמה. ּפחֹות ְֵֶֶַָָלקבר
.Á לׁשלּולית היה אֹו לנהר העׂשרים ּבתֹו והּגיע ּבֹודק, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ

נפסקה  ׁשהרי לבּדק; צרי ואינֹו יפסיק, - הרּבים לדר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
הּקברֹות  .ׁשכּונת ְְַַָ

.Ë מצא הּמֹוציא ּכן אם אּלא טהֹור, - ּבדיקה ׁשל זה עפר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
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ּבתרּומה. אֹוכל ׁשּימצא, קדם אבל ׁשחפר; ּבּמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה
ּבּגל ההרוג]והמפּקח ׁשהרי [שעל ּבתרּומה; אֹוכל אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָ

מּכיר  ׁשאינֹו אּלא הּגל, ּתחת ׁשם ׁשהּמתים וּדאי ִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָיֹודע
ְָמקֹומן.

.È מהם אחד ּבדק - טהֹורין ּגּלין ּבׁשני ׁשּנתערב טמא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגל
ׁשנים  ּבדק טמאין; והּׁשנים טהֹור הּוא טהֹור, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּומצאֹו
ּבדק  טמא; ּבחזקת והּׁשליׁשי טהֹורים הם טהֹורים, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָונמצאּו
ׁשּיבּדק  עד - טמאה ּבחזקת ּכּלם טהֹור, ּומצא ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹֻֻׁשלׁשּתם
ׁשלׁשּתן  ויהיּו לבתּולה, אֹו לסלע ׁשּיּגיע עד ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשלׁשּתן

.טהֹורין  ְִ
.‡È טמא ּבֹור עליו, הּמאהיל - נפלים לתֹוכֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָׁשּמטילין

אין  ׁשם, מצּויין ּוברּדלס ׁשחלּדה ּפי על ואף ּתֹורה; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּדין
נפל, אּׁשה ׁשם הּפילה אם אבל וּדאי. מידי מֹוציא ֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספק
הֹואיל  - הּפילה לא אֹו המטּמא ּדבר הּפילה אם ידּוע ְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹואין

ּוב  וטהֹור וחלּדה ספק, זה הרי ׁשם, מצּויין .רּדלס ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻ
.·È ׁשהן ּדבר ּבהן, וכּיֹוצא הּטמאֹות אּלּו ׁשּכל ידּוע, ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּדבריהם ׁשל הן הרי - ספק טמא [מדרבנן]מּׁשּום ואין ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ
ּכל  אבל וּדאית. טמאה ׁשּנטמא מי אּלא הּתֹורה, ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻמן
ּבין  אסּורֹות, ּבמאכלֹות ּבין ּבטמאֹות, ּבין - ְְְְֲֲֵֵֵֵַַָֻהּספקֹות
סֹופרים, מּדברי אּלא להן חֹוׁשׁשין אין - וׁשּבתֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבעריֹות

מקֹומֹות. ּובכּמה ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָּכמֹו

י  ¤¤ּפרק
ׁשהרי ‡. קבר, ּבֹו ׁשּנחרׁש מקֹום זה הּפרס? ּבית הּוא ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאיזה

הּׂשדה. ּבכל ונתּפרסּו העפר, ּבתֹו הּמת עצמֹות ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנּדקּדקּו
הּקבר  ּבּה ׁשּנחרׁש הּׂשדה ּכל על טמאה חרׁשוגזרּו אפּלּו ; ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

מׁשקע היה ואפּלּו הארֹון, ּגּבי ומוגן]על ּברֹובדין [טמון ְְְֲִִֵַַַָָָָָֻ
שיש] ׁשּתי [לוחות רּום הארֹון ּגּבי על היה ואפּלּו ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָואבנים,

עד  הּפרס. ּבית עֹוׂשה זה הרי קבר, וחרׁש הֹואיל - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹומֹות
אּמה  מאה על אּמה מאה הּפרס? ּבית נעׂשה הּוא ְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכּמה

הּקבר. ְִֶֶַמּמקֹום
ּבית ·. הּוא הרי - סאין ארּבעת ּבית ׁשהּוא הרּבּוע ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּכל

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ועפרֹו ואינֹוהּפרס, . ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
טהֹור. הּזה, הּפרס ּבית על הּמאהיל וכן ּבאהל; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמטּמא

וקדם ‚. ,והֹול חֹורׁש והיה הּקבר, את לחרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהתחיל
ׁשהטיח  אֹו הּמחרׁשה, את נער אּמה מאה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיגמר

ּבית [המחרישה] עֹוׂשה הּוא ׁשם עד - ּבגדר אֹו ְְֵֵֶֶַַָָּבסלע
ּבמׁש אליו הּגיע לא ׁשהרי טהֹור, והּׁשאר ּבלבד; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפרס

וחזר יתר, אֹו אּמה חמּׁשים ּכמֹו חרׁש [אחר הּמחרׁשה. ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
היה הפסקה] הּפרס; ּבית הּכל - הּמאה ׁשהׁשלים עד ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחרׁש

ׁשאין  טהֹור, ולחּוץ מּמאה - אּמה למאה חּוץ והֹול ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָחֹורׁש
מּמאה. ליתר מּגיעֹות קבר ְְִִֵֵֶֶַַָָעצמֹות

ׁשּיּודע „. עד אדם, ׁשל ׁשהן - המכּסֹות העצמֹות ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחזקת
ׁשל  ׁשהן - המגּלֹות העצמֹות וחזקת ּבהמה; ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהן

אדם  ׁשל ׁשהן ׁשּיּודע עד חריץּבהמה, ׁשם היה [בור]. ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּגב  על צבּורֹות אדם עצמֹות ׁשהיּו אֹו אדם, עצמֹות ְְְֵֶַַַַָָָָָָמלא
ׂשדה  ׁשחרׁש אֹו הּׂשדה, עם אּלּו עצמֹות וחרׁש ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָקרקע,

ּבּה של]ׁשאבד הרי [מיקומו - קבר ) ּבֹו ׁשּנמצא  (אֹו קבר ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
ׂשדה  על אּלא טמאה ּגזרּו ׁשּלא הּפרס; ּבית עֹוׂשה אינֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻזה
אינֹו ּבׂשדה, הּמת את החֹורׁש וכן וּדאי. קבר ּבּה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנחרׁש
ולא  הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר אּלּו, ׁשּכל הּפרס; ּבית ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעֹוׂשה

הּמצּוי. הּדבר ׁשהּוא ׁשּנחרׁש, ּבקבר אּלא ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגזרּו
עֹוׂשה ‰. אינֹו - ׁשּלֹו ׁשאינּה ּבׂשדה הּקבר את ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהחֹורׁש

הּפרס  ׁשּתף,ּבית אפּלּו ׁשּלֹו; ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ׁשאין , ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
אריס יבול]אֹו תמורת עובד אינֹו[- - אּפיטרֹוּפֹוס אֹו , ְִִֵֶָ

חברֹו וׁשל ׁשּלֹו ּבׂשדה קבר חרׁש הּפרס. ּבית ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָעֹוׂשה
עמו] חברֹו,[הגובל וׁשל הּפרס; ּבית עֹוׂשה ׁשּלֹו, - ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָּכאחת

הּפרס. ּבית עֹוׂשה ְֵֵֶַָאינֹו
.Â,הּפרס ּבית עֹוׂשה אינֹו - ּבׂשדהּו קבר ׁשחרׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָונכרי

לגֹוים  ּפרס ּבית .ׁשאין ְְִֵֵֶָ
.Êוׁשטפּו למּטה, טהֹורה וׂשדה למעלה, ּפרס ּבית ְְְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָׂשדה

אדּמה  היתה אפּלּו - לּטהֹורה הּפרס ּבית מעפר ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻּגׁשמים
והאּדימה לבנה אֹו בית והלּבינה, לצבע צבעה [נשתנה ְְְְְִִִֶָָָָ

ולא הפרס] הּפרס, ּבית עֹוׂשה הּפרס ּבית ׁשאין טהֹורה; -ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּגּוׁש על אּלא טמאה ּכברּיתֹו.[אדמה]ּגזרּו ְְְִִֶַָָָָֻ

.Á ׁשהּׁשרׁשין לפי נטע; ּכל ּבֹו לנטע מּתר הּזה, הּפרס ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּבית
טהֹור  הּפרס ּבבית מּׁשלׁשה ּולמּטה מּׁשלׁשה, למּטה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹֹיֹורדין

נפרס הּקבר ׁשהרי התפזר]- אין [- אבל הּׂשדה. ּפני על ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּנקצר זרע אּלא ּבתֹוכּה, הנעקר]זֹורעין זרע [ולא ואם . ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

ּבׁשּתי ו  הּתבּואה את וכֹובר ּבתֹוכֹו, ּגרנֹו את צֹובר - עקר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
נפות]ּכברֹות ּבהן [- יׁש ׁשּמא ּכברֹות, ּבׁשלׁש וקטנּיֹות , ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ

העצה ואת הּקׁש את וׂשֹורף ּכׂשעֹורה; הקטנית]עצם [קש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
לֹו ּתּתיר ואם ּכׂשעֹורה, עצם ּבהן יׁש ׁשּמא ּגזרה, - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשם

מרּגילּבהניה, ונמצא ּומֹוכרֹו, מפיץ]מֹוציאֹו את [- ְְְְֲִִִֶַַָָָ
ְַָֻהּטמאה.

.Ë ּבית היא אפּלּו הּפרס, ּבית ׁשהיא ׁשהחזקה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻׂשדה
ׁשאינֹו הר הּטיט מּמקֹום מׁשּוכה ואפּלּו ּכֹורין, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָארּבעת
אֹותּה מּקפת טהֹורה ואפּלּו הּפרס, ּבית נעׂשה ולא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנחרׁש

ּבחזקתּה היא הרי - רּוחֹותיה .מארּבע ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ
.Èהמצּינת ׂשדה מסומנת]מצא -]- ּטיבּה מה ידּוע ואין , ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּבתֹוכּה קבר ׁשּנחרׁש ּבידּוע אילן, ּבּה יׁש [ומותרת אם ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּבתֹוכּהבנטיעה] קבר ׁשאבד ּבידּוע אילן, ּבּה אין [אסור ; ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
אֹולנוטעה] זקן מקֹום ּבאֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, ׁשּבארנּו; ּכמֹו ,ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּמּתר  ויֹודעין ּבכ ּבקיאין אדם ּכל ׁשאין - חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּתלמיד
ּבאחרת. לנטע ואסּור ּבזֹו ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹלנטע

.‡È ּתחת מתנדנדין ׁשאין אבנים על הּפרס ּבבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהמהּל
רֹוכב  והּוא לּה ׁשּנכנס אֹו עליהן, ׁשּמהּל ּבׁשעה אדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרגלי
אם  אבל טהֹור. זה הרי - יפה ׁשּכחן ּובהמה אדם ּגּבי ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעל

ּפי ה  על אף - הּלּו ּבׁשעת ׁשּמזּדעזעין אבנים ּגּבי על ּל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
העפר  על ׁשהּל ּכמי טמא זה הרי נדנד, ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנׁשּתּמר

ׁשּתהיינה עצמֹו עד רע, ׁשּכחֹו אדם ּגּבי על הּל אם וכן ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
נֹוׂשאֹו, ּכׁשהּוא מרעידֹות וׁשֹוקיו לזֹו זֹו נֹוקׁשֹות ְְְְְְִֶַַָָָֻארּכּבֹותיו
ּבׁשעת  ּגללים ׁשּתטיל עד רע, ׁשּכחּה ּבהמה ּגּבי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹו

מאמץ]רכיבה ּברגליו.[מרוב הּל ּוכאּלּו טמא, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
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.·È ּתלמידי ׁשני ּבמעמד לטהרֹו צרי הּפרס, ּבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָהמטהר
ׁשהּוא חכמים  העפר ּכל את ּכֹונס אֹותֹו? מטהרין וכיצד . ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכברה  לתֹו ונֹותנֹו הּׂשדה, ּכל ּפני מעל להסיטֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָיכֹול
ּוממחה ּדּקין, ּכׂשעֹורה [מפורר]ׁשּנקביה עצם ּכל ּומֹוציא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

טפחים  ׁשלׁשה ּגּביו על נתן אם וכן ויטהר. ׁשם, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֹהּנמצא
טפחים  ׁשלׁשה ּפניו ּכל מעל ׁשּנטל אֹו אחר, מּמקֹום ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹעפר
על  ונתן טפחים, ׁשלׁשה אחד מחציֹו נטל טהֹור; זה הרי -ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּפניו  מעל נטל טהֹור. זה הרי - טפחים ׁשלׁשה האחר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹחציֹו
- אחר מּמקֹום עפר ּומחצה טפח עליו ונתן ּומחצה, ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָטפח

עּזקֹו אם וכן ּכלּום; עׂשה אבניו]לא ּבׁשעת [סילק ּובדק , ְְְְִִִֵַַָָָֹ
ׁשאינן  ּבאבנים רּצפֹו ּכלּום. עׂשה לא - מלמעלה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹעּזּוק

טהֹור. זה הרי אדם, מהּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָמתנדנדין

יא  ¤¤ּפרק
ּגּוׁשּה‡. על ּגזרּו ּבּתחּלה - העּמים אדמתה]ארץ -] ְְִִֶֶַַַָָָָ

אֹו ּבּה, המהּל אּלא מטּמאין היּו ולא הּפרס, ּכבית ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּבלבד,
ואף  ׁשּיטּמא, אוירּה על וגזרּו חזרּו מעפרּה. נֹוׂשא אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָנֹוגע
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס ּכיון אּלא נׂשא, ולא נגע ׁשּלא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻעל
אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי וכן נטמא; העּמים, ארץ  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלאויר
ארץ  לאויר רּבן ׁשהכניס ּכלים ּוׁשאר העּמים, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻלארץ

נטמאּו. - ְְִִַָהעּמים
ּכטמאת ·. אֹותּה עׂשּו לא - העּמים ארץ אויר ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֻֻטמאת

ׂשֹורפין  עפרּה, טמאת ׁשעל מּמּנה: היא קּלה אּלא ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻעפרּה,
ׁשבעה, טמאת טמא ּבגּוׁשּה והּמתטּמא וקדׁשים; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻּתרּומה

ּוׁשביעי  ׁשליׁשי הּזיה אין וצרי ּבאוירּה, הּמתטּמא אבל . ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
וכן  ׁשמׁש; והערב טבילה אּלא ּוׁשביעי, ׁשליׁשי הּזיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרי
לא  ּתֹולין, - אוירּה מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹּתרּומה

ׂשֹורפין. ולא ְְְִִֹאֹוכלין
ּבמּגע ‚. מטּמאין - הּפרס ּבית ועפר העּמים ארץ ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָעפר

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמרצּופין ּובמּׂשא, ּכחֹותם ׁשעּורן? וכּמה . ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
דרכים] הולכי ּכפיקה[שק והּוא לאריגה], צמר חוטי [כדור ְְִָ

לארץ  חּוצה ועפר הּפרס ּבית עפר סּקאין. ׁשל ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָּגדֹולה
ישראל]ׁשּבאּו ירק]ּבירק[לארץ עם ּבמקֹום [- יׁש אם - ְְִֵֶָָָָ

מצטרף; אינֹו לאו, ואם מטּמא; הּמרצּופין, ּכחֹותם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
ּבאֹות  אּגרֹות ׁשהיּו מעׂשה ּכברּיתֹו. ּגּוׁש על אּלא ּגזרּו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ּבהן והיּו ּגדֹולים, ּכהנים לבני לארץ [בכולן,מחּוצה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹ
של] להן שיעור חׁשּו ולא - חֹותמֹות ּוכסאתים ְְְִִֶַָָָָָֹּכסאה

ּכחֹותם  מהן ּבחֹותם היה ׁשּלא לפי טמאה, ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻמּׁשּום
ְִַַהּמרצּופין.

עד „. - לארץ מחּוצה חרׂש ּוכלי ּוספלים ּתּנּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמביא
הּסקּו העּמים;[בכבשן]ׁשּלא ארץ מּׁשּום טמאים , ְְִִִֵֶֶֶַָֹֻ

העּמים, ּבארץ ׁשּנטמא חרׂש ּכלי מּׁשּום טמאים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻמּׁשהּסקּו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכלים, אדם מטּמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאינֹו

טמא ‰. - ּובּסלעים ּבהרים - העּמים ּבארץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהמהּל
ּבזעּפֹו עֹולה ׁשהּים ּובמקֹום ּבּים ׁשבעה; [על טמאת ְְְְְִֶֶַַַַָָָָֻ

מּׁשּום גדותיו] וטמא העּמים, ּבארץ נֹוגע מּׁשּום טהֹור -ְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּפֹורחין  ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה העּמים לארץ הּנכנס ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאוירּה.

זרּוק ׁשאהל טמא; - נייד]ּבאויר אהל.[- קרּוי אינֹו ֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ
.Â לא טהֹור; ואוירּה לארץ, ּכחּוצה מטּמא עפרּה - ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹסּוריה

אוירּה על יׂשראל ּגזרּו לארץ סמּוכה היתה אם ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
העּמים, ארץ לא ּביניהן, מפסיק היה ולא ּבׂשפה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׂשפה

ה  ּבית ולא הּקברֹות, ּבית להּכנס ולא יכֹול זה הרי - ּפרס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּבגּוׁשּה. יּגע ׁשּלא והּוא, ּומגּדל; ּתבה ּבׁשּדה ּבטהרה, ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָֹלּה
מקֹום  ּביניהן ואין יׂשראל, לארץ הּסמּוכה העּמים ארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוכן

נבּדקת זֹו הרי - ּוטהֹורה.[מקבר]טמא , ְְֲִֵֵֶֶָָ
.Ê מטּמא זה הרי - יׂשראל ּבארץ ּגֹוים ּבֹו ׁשּׁשכנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקֹום

נפלים. ּבֹו קברּו ׁשּמא ׁשּיּבדק, עד העּמים ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכארץ
.Áמדֹור מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים מגורי]ּותרּומה -] ְְְְְֲִִֵֶַָָָ

יׁשהּו וכּמה ׂשֹורפין. ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, - ְְְְְִִִִִַַָָֹֹהעּמים
ׁשּתתעּבר  ּכדי יֹום, ארּבעים ּבדיקה? צרי ויהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמקֹום,
- אּׁשה עּמֹו ׁשאין איׁש אפּלּו ׁשּמטּמא. נפל ותּפיל ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאּׁשה
ּגזרה  ׁשּיּבדק; עד טמא מדֹורֹו יֹום, ארּבעים ׁשהה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאם
אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אפּלּו אּׁשה. ּבֹו ׁשּתהיה מדֹור ְֲִִִִִֶֶֶֶָָָמּׁשּום

עֹוׂשה - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן אֹו [טומאת סריס, ְִִֵֶֶֶַָָָָָ
העּמים.-] ְִַָמדֹור

.Ë קטן אֹו אּׁשה, אֹו מּיׂשראל, עבד ּבֹו ׁשהיה ּגֹוים ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָמדֹור
ּתׁשע  צריּבן אינֹו - נפל ׁשם יקּברּו ׁשּלא אֹותֹו מׁשּמרין , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

הּביבין את - ּבֹודקין הן מה ואת ניקוז ּבדיקה. [תעלות ְְְִִִִֵֶֶַָָ
ׁשהחזיר המים] מקֹום וכל הּסרּוחין; הּמים ואת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֻהעמּקין,

ּבדיקה, צרי אינֹו - הּנפל מּׁשם להֹולי יכֹולין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוהחלּדה
הרי  ׁשחרב, העּמים מדֹור מּׁשם. אֹותן ּגֹוררין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּפני

ׁשּיּבדק. עד ּבטמאתֹו ְְִֵֶַָָֻהּוא
.Èאכסדראות]האיצטונּיֹות ּגֹוים,[- מדֹור מּׁשּום ּבהן אין , ְְְִִִִֵֶָָָ

ועׂשרה  הּנפלים. להטמין מקֹום ּבּה ואין ּגלּויה, ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלפי
ּדירתן  ׁשאין לפי - ּגֹוים מדֹור מּׁשּום ּבהן אין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָמקֹומֹות,
מקֹומֹות: העׂשרה הם ואּלּו טמאה. עליהן ּגזרּו לא ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָֹֻקבּועה,

והּברּגנין והּצריפין, והּסּכֹות, הערבים, קיבוץ אהלי [מקום ְְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָֻֻ
והן פירות] ּדפנֹות לּה ואין העּמּודים ּגּבי ׁשעל ותקרה ,ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּובית הּקיץ, -]ּבּתי ה חצר,[שלפני ׁשל ואוירּה ׁשער, ֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּמלחמה, ּוכלי החּצים ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּומקֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוהּמרחץ,

הּלגיֹונֹות הפרשים]ּומקֹום מרוצת -]. ְְִַ
.‡È היה החנּות ּכן אם אּלא ּגֹוים, מדֹור מּׁשּום ּבּה אין - ְֲִִִֵֵֶַָָָָ

הרי  העּמים, מדֹור מּׁשּום טמאה ׁשהיא חצר ּבתֹוכּה. ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּדר
העּמים  מדֹור ואין ּכמֹוה. טמאין ואוירּה ׁשּלּה ׁשער ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבית

לארץ  ּבחּוצה הּפרס ּבּתי .ולא ְְְֵֶַָָָָָֹ
.·È סיסית ּכגֹון - יׂשראל ּבארץ הּמבלעֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֻעירֹות

מן  ׁשּפטּורֹות ּפי על אף - וחברֹותיה אׁשקלֹון ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָוחברֹותיה,
העּמים. ארץ מּׁשּום ּבהן אין הּׁשביעית, ּומן ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמעׂשרֹות
ׁשהן  ּפי על אף טהֹורֹות, ּבבל עֹולי ׁשל ּדרכים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוחזקת

העּמים. ּבארץ ְְִֶֶַָָֻמבלעֹות
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ּבתרּומה. אֹוכל ׁשּימצא, קדם אבל ׁשחפר; ּבּמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה
ּבּגל ההרוג]והמפּקח ׁשהרי [שעל ּבתרּומה; אֹוכל אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָ

מּכיר  ׁשאינֹו אּלא הּגל, ּתחת ׁשם ׁשהּמתים וּדאי ִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָיֹודע
ְָמקֹומן.

.È מהם אחד ּבדק - טהֹורין ּגּלין ּבׁשני ׁשּנתערב טמא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגל
ׁשנים  ּבדק טמאין; והּׁשנים טהֹור הּוא טהֹור, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּומצאֹו
ּבדק  טמא; ּבחזקת והּׁשליׁשי טהֹורים הם טהֹורים, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָונמצאּו
ׁשּיבּדק  עד - טמאה ּבחזקת ּכּלם טהֹור, ּומצא ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹֻֻׁשלׁשּתם
ׁשלׁשּתן  ויהיּו לבתּולה, אֹו לסלע ׁשּיּגיע עד ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשלׁשּתן

.טהֹורין  ְִ
.‡È טמא ּבֹור עליו, הּמאהיל - נפלים לתֹוכֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָׁשּמטילין

אין  ׁשם, מצּויין ּוברּדלס ׁשחלּדה ּפי על ואף ּתֹורה; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּדין
נפל, אּׁשה ׁשם הּפילה אם אבל וּדאי. מידי מֹוציא ֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספק
הֹואיל  - הּפילה לא אֹו המטּמא ּדבר הּפילה אם ידּוע ְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹואין

ּוב  וטהֹור וחלּדה ספק, זה הרי ׁשם, מצּויין .רּדלס ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻ
.·È ׁשהן ּדבר ּבהן, וכּיֹוצא הּטמאֹות אּלּו ׁשּכל ידּוע, ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּדבריהם ׁשל הן הרי - ספק טמא [מדרבנן]מּׁשּום ואין ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ
ּכל  אבל וּדאית. טמאה ׁשּנטמא מי אּלא הּתֹורה, ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻמן
ּבין  אסּורֹות, ּבמאכלֹות ּבין ּבטמאֹות, ּבין - ְְְְֲֲֵֵֵֵַַָֻהּספקֹות
סֹופרים, מּדברי אּלא להן חֹוׁשׁשין אין - וׁשּבתֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבעריֹות

מקֹומֹות. ּובכּמה ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָּכמֹו

י  ¤¤ּפרק
ׁשהרי ‡. קבר, ּבֹו ׁשּנחרׁש מקֹום זה הּפרס? ּבית הּוא ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאיזה

הּׂשדה. ּבכל ונתּפרסּו העפר, ּבתֹו הּמת עצמֹות ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנּדקּדקּו
הּקבר  ּבּה ׁשּנחרׁש הּׂשדה ּכל על טמאה חרׁשוגזרּו אפּלּו ; ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

מׁשקע היה ואפּלּו הארֹון, ּגּבי ומוגן]על ּברֹובדין [טמון ְְְֲִִֵַַַָָָָָֻ
שיש] ׁשּתי [לוחות רּום הארֹון ּגּבי על היה ואפּלּו ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָואבנים,

עד  הּפרס. ּבית עֹוׂשה זה הרי קבר, וחרׁש הֹואיל - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹומֹות
אּמה  מאה על אּמה מאה הּפרס? ּבית נעׂשה הּוא ְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכּמה

הּקבר. ְִֶֶַמּמקֹום
ּבית ·. הּוא הרי - סאין ארּבעת ּבית ׁשהּוא הרּבּוע ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּכל

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ועפרֹו ואינֹוהּפרס, . ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
טהֹור. הּזה, הּפרס ּבית על הּמאהיל וכן ּבאהל; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמטּמא

וקדם ‚. ,והֹול חֹורׁש והיה הּקבר, את לחרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהתחיל
ׁשהטיח  אֹו הּמחרׁשה, את נער אּמה מאה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיגמר

ּבית [המחרישה] עֹוׂשה הּוא ׁשם עד - ּבגדר אֹו ְְֵֵֶֶַַָָּבסלע
ּבמׁש אליו הּגיע לא ׁשהרי טהֹור, והּׁשאר ּבלבד; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפרס

וחזר יתר, אֹו אּמה חמּׁשים ּכמֹו חרׁש [אחר הּמחרׁשה. ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
היה הפסקה] הּפרס; ּבית הּכל - הּמאה ׁשהׁשלים עד ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחרׁש

ׁשאין  טהֹור, ולחּוץ מּמאה - אּמה למאה חּוץ והֹול ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָחֹורׁש
מּמאה. ליתר מּגיעֹות קבר ְְִִֵֵֶֶַַָָעצמֹות

ׁשּיּודע „. עד אדם, ׁשל ׁשהן - המכּסֹות העצמֹות ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחזקת
ׁשל  ׁשהן - המגּלֹות העצמֹות וחזקת ּבהמה; ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהן

אדם  ׁשל ׁשהן ׁשּיּודע עד חריץּבהמה, ׁשם היה [בור]. ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּגב  על צבּורֹות אדם עצמֹות ׁשהיּו אֹו אדם, עצמֹות ְְְֵֶַַַַָָָָָָמלא
ׂשדה  ׁשחרׁש אֹו הּׂשדה, עם אּלּו עצמֹות וחרׁש ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָקרקע,

ּבּה של]ׁשאבד הרי [מיקומו - קבר ) ּבֹו ׁשּנמצא  (אֹו קבר ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
ׂשדה  על אּלא טמאה ּגזרּו ׁשּלא הּפרס; ּבית עֹוׂשה אינֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻזה
אינֹו ּבׂשדה, הּמת את החֹורׁש וכן וּדאי. קבר ּבּה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנחרׁש
ולא  הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר אּלּו, ׁשּכל הּפרס; ּבית ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעֹוׂשה

הּמצּוי. הּדבר ׁשהּוא ׁשּנחרׁש, ּבקבר אּלא ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגזרּו
עֹוׂשה ‰. אינֹו - ׁשּלֹו ׁשאינּה ּבׂשדה הּקבר את ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהחֹורׁש

הּפרס  ׁשּתף,ּבית אפּלּו ׁשּלֹו; ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ׁשאין , ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
אריס יבול]אֹו תמורת עובד אינֹו[- - אּפיטרֹוּפֹוס אֹו , ְִִֵֶָ

חברֹו וׁשל ׁשּלֹו ּבׂשדה קבר חרׁש הּפרס. ּבית ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָעֹוׂשה
עמו] חברֹו,[הגובל וׁשל הּפרס; ּבית עֹוׂשה ׁשּלֹו, - ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָּכאחת

הּפרס. ּבית עֹוׂשה ְֵֵֶַָאינֹו
.Â,הּפרס ּבית עֹוׂשה אינֹו - ּבׂשדהּו קבר ׁשחרׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָונכרי

לגֹוים  ּפרס ּבית .ׁשאין ְְִֵֵֶָ
.Êוׁשטפּו למּטה, טהֹורה וׂשדה למעלה, ּפרס ּבית ְְְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָׂשדה

אדּמה  היתה אפּלּו - לּטהֹורה הּפרס ּבית מעפר ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻּגׁשמים
והאּדימה לבנה אֹו בית והלּבינה, לצבע צבעה [נשתנה ְְְְְִִִֶָָָָ

ולא הפרס] הּפרס, ּבית עֹוׂשה הּפרס ּבית ׁשאין טהֹורה; -ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּגּוׁש על אּלא טמאה ּכברּיתֹו.[אדמה]ּגזרּו ְְְִִֶַָָָָֻ

.Á ׁשהּׁשרׁשין לפי נטע; ּכל ּבֹו לנטע מּתר הּזה, הּפרס ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּבית
טהֹור  הּפרס ּבבית מּׁשלׁשה ּולמּטה מּׁשלׁשה, למּטה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹֹיֹורדין

נפרס הּקבר ׁשהרי התפזר]- אין [- אבל הּׂשדה. ּפני על ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּנקצר זרע אּלא ּבתֹוכּה, הנעקר]זֹורעין זרע [ולא ואם . ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

ּבׁשּתי ו  הּתבּואה את וכֹובר ּבתֹוכֹו, ּגרנֹו את צֹובר - עקר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
נפות]ּכברֹות ּבהן [- יׁש ׁשּמא ּכברֹות, ּבׁשלׁש וקטנּיֹות , ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ

העצה ואת הּקׁש את וׂשֹורף ּכׂשעֹורה; הקטנית]עצם [קש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
לֹו ּתּתיר ואם ּכׂשעֹורה, עצם ּבהן יׁש ׁשּמא ּגזרה, - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשם

מרּגילּבהניה, ונמצא ּומֹוכרֹו, מפיץ]מֹוציאֹו את [- ְְְְֲִִִֶַַָָָ
ְַָֻהּטמאה.

.Ë ּבית היא אפּלּו הּפרס, ּבית ׁשהיא ׁשהחזקה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻׂשדה
ׁשאינֹו הר הּטיט מּמקֹום מׁשּוכה ואפּלּו ּכֹורין, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָארּבעת
אֹותּה מּקפת טהֹורה ואפּלּו הּפרס, ּבית נעׂשה ולא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנחרׁש

ּבחזקתּה היא הרי - רּוחֹותיה .מארּבע ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ
.Èהמצּינת ׂשדה מסומנת]מצא -]- ּטיבּה מה ידּוע ואין , ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּבתֹוכּה קבר ׁשּנחרׁש ּבידּוע אילן, ּבּה יׁש [ומותרת אם ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּבתֹוכּהבנטיעה] קבר ׁשאבד ּבידּוע אילן, ּבּה אין [אסור ; ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
אֹולנוטעה] זקן מקֹום ּבאֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, ׁשּבארנּו; ּכמֹו ,ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּמּתר  ויֹודעין ּבכ ּבקיאין אדם ּכל ׁשאין - חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּתלמיד
ּבאחרת. לנטע ואסּור ּבזֹו ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹלנטע

.‡È ּתחת מתנדנדין ׁשאין אבנים על הּפרס ּבבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהמהּל
רֹוכב  והּוא לּה ׁשּנכנס אֹו עליהן, ׁשּמהּל ּבׁשעה אדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרגלי
אם  אבל טהֹור. זה הרי - יפה ׁשּכחן ּובהמה אדם ּגּבי ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעל

ּפי ה  על אף - הּלּו ּבׁשעת ׁשּמזּדעזעין אבנים ּגּבי על ּל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
העפר  על ׁשהּל ּכמי טמא זה הרי נדנד, ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנׁשּתּמר

ׁשּתהיינה עצמֹו עד רע, ׁשּכחֹו אדם ּגּבי על הּל אם וכן ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
נֹוׂשאֹו, ּכׁשהּוא מרעידֹות וׁשֹוקיו לזֹו זֹו נֹוקׁשֹות ְְְְְְִֶַַָָָֻארּכּבֹותיו
ּבׁשעת  ּגללים ׁשּתטיל עד רע, ׁשּכחּה ּבהמה ּגּבי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹו

מאמץ]רכיבה ּברגליו.[מרוב הּל ּוכאּלּו טמא, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
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.·È ּתלמידי ׁשני ּבמעמד לטהרֹו צרי הּפרס, ּבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָהמטהר
ׁשהּוא חכמים  העפר ּכל את ּכֹונס אֹותֹו? מטהרין וכיצד . ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכברה  לתֹו ונֹותנֹו הּׂשדה, ּכל ּפני מעל להסיטֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָיכֹול
ּוממחה ּדּקין, ּכׂשעֹורה [מפורר]ׁשּנקביה עצם ּכל ּומֹוציא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

טפחים  ׁשלׁשה ּגּביו על נתן אם וכן ויטהר. ׁשם, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֹהּנמצא
טפחים  ׁשלׁשה ּפניו ּכל מעל ׁשּנטל אֹו אחר, מּמקֹום ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹעפר
על  ונתן טפחים, ׁשלׁשה אחד מחציֹו נטל טהֹור; זה הרי -ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּפניו  מעל נטל טהֹור. זה הרי - טפחים ׁשלׁשה האחר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹחציֹו
- אחר מּמקֹום עפר ּומחצה טפח עליו ונתן ּומחצה, ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָטפח

עּזקֹו אם וכן ּכלּום; עׂשה אבניו]לא ּבׁשעת [סילק ּובדק , ְְְְִִִֵַַָָָֹ
ׁשאינן  ּבאבנים רּצפֹו ּכלּום. עׂשה לא - מלמעלה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹעּזּוק

טהֹור. זה הרי אדם, מהּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָמתנדנדין

יא  ¤¤ּפרק
ּגּוׁשּה‡. על ּגזרּו ּבּתחּלה - העּמים אדמתה]ארץ -] ְְִִֶֶַַַָָָָ

אֹו ּבּה, המהּל אּלא מטּמאין היּו ולא הּפרס, ּכבית ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּבלבד,
ואף  ׁשּיטּמא, אוירּה על וגזרּו חזרּו מעפרּה. נֹוׂשא אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָנֹוגע
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס ּכיון אּלא נׂשא, ולא נגע ׁשּלא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻעל
אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי וכן נטמא; העּמים, ארץ  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלאויר
ארץ  לאויר רּבן ׁשהכניס ּכלים ּוׁשאר העּמים, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻלארץ

נטמאּו. - ְְִִַָהעּמים
ּכטמאת ·. אֹותּה עׂשּו לא - העּמים ארץ אויר ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֻֻטמאת

ׂשֹורפין  עפרּה, טמאת ׁשעל מּמּנה: היא קּלה אּלא ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻעפרּה,
ׁשבעה, טמאת טמא ּבגּוׁשּה והּמתטּמא וקדׁשים; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻּתרּומה

ּוׁשביעי  ׁשליׁשי הּזיה אין וצרי ּבאוירּה, הּמתטּמא אבל . ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
וכן  ׁשמׁש; והערב טבילה אּלא ּוׁשביעי, ׁשליׁשי הּזיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרי
לא  ּתֹולין, - אוירּה מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹּתרּומה

ׂשֹורפין. ולא ְְְִִֹאֹוכלין
ּבמּגע ‚. מטּמאין - הּפרס ּבית ועפר העּמים ארץ ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָעפר

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמרצּופין ּובמּׂשא, ּכחֹותם ׁשעּורן? וכּמה . ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
דרכים] הולכי ּכפיקה[שק והּוא לאריגה], צמר חוטי [כדור ְְִָ

לארץ  חּוצה ועפר הּפרס ּבית עפר סּקאין. ׁשל ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָּגדֹולה
ישראל]ׁשּבאּו ירק]ּבירק[לארץ עם ּבמקֹום [- יׁש אם - ְְִֵֶָָָָ

מצטרף; אינֹו לאו, ואם מטּמא; הּמרצּופין, ּכחֹותם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
ּבאֹות  אּגרֹות ׁשהיּו מעׂשה ּכברּיתֹו. ּגּוׁש על אּלא ּגזרּו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ּבהן והיּו ּגדֹולים, ּכהנים לבני לארץ [בכולן,מחּוצה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹ
של] להן שיעור חׁשּו ולא - חֹותמֹות ּוכסאתים ְְְִִֶַָָָָָֹּכסאה

ּכחֹותם  מהן ּבחֹותם היה ׁשּלא לפי טמאה, ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻמּׁשּום
ְִַַהּמרצּופין.

עד „. - לארץ מחּוצה חרׂש ּוכלי ּוספלים ּתּנּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמביא
הּסקּו העּמים;[בכבשן]ׁשּלא ארץ מּׁשּום טמאים , ְְִִִֵֶֶֶַָֹֻ

העּמים, ּבארץ ׁשּנטמא חרׂש ּכלי מּׁשּום טמאים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻמּׁשהּסקּו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכלים, אדם מטּמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאינֹו

טמא ‰. - ּובּסלעים ּבהרים - העּמים ּבארץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהמהּל
ּבזעּפֹו עֹולה ׁשהּים ּובמקֹום ּבּים ׁשבעה; [על טמאת ְְְְְִֶֶַַַַָָָָֻ

מּׁשּום גדותיו] וטמא העּמים, ּבארץ נֹוגע מּׁשּום טהֹור -ְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּפֹורחין  ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה העּמים לארץ הּנכנס ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאוירּה.

זרּוק ׁשאהל טמא; - נייד]ּבאויר אהל.[- קרּוי אינֹו ֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ
.Â לא טהֹור; ואוירּה לארץ, ּכחּוצה מטּמא עפרּה - ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹסּוריה

אוירּה על יׂשראל ּגזרּו לארץ סמּוכה היתה אם ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
העּמים, ארץ לא ּביניהן, מפסיק היה ולא ּבׂשפה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׂשפה

ה  ּבית ולא הּקברֹות, ּבית להּכנס ולא יכֹול זה הרי - ּפרס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּבגּוׁשּה. יּגע ׁשּלא והּוא, ּומגּדל; ּתבה ּבׁשּדה ּבטהרה, ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָֹלּה
מקֹום  ּביניהן ואין יׂשראל, לארץ הּסמּוכה העּמים ארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוכן

נבּדקת זֹו הרי - ּוטהֹורה.[מקבר]טמא , ְְֲִֵֵֶֶָָ
.Ê מטּמא זה הרי - יׂשראל ּבארץ ּגֹוים ּבֹו ׁשּׁשכנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקֹום

נפלים. ּבֹו קברּו ׁשּמא ׁשּיּבדק, עד העּמים ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכארץ
.Áמדֹור מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים מגורי]ּותרּומה -] ְְְְְֲִִֵֶַָָָ

יׁשהּו וכּמה ׂשֹורפין. ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, - ְְְְְִִִִִַַָָֹֹהעּמים
ׁשּתתעּבר  ּכדי יֹום, ארּבעים ּבדיקה? צרי ויהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמקֹום,
- אּׁשה עּמֹו ׁשאין איׁש אפּלּו ׁשּמטּמא. נפל ותּפיל ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאּׁשה
ּגזרה  ׁשּיּבדק; עד טמא מדֹורֹו יֹום, ארּבעים ׁשהה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאם
אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אפּלּו אּׁשה. ּבֹו ׁשּתהיה מדֹור ְֲִִִִִֶֶֶֶָָָמּׁשּום

עֹוׂשה - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן אֹו [טומאת סריס, ְִִֵֶֶֶַָָָָָ
העּמים.-] ְִַָמדֹור

.Ë קטן אֹו אּׁשה, אֹו מּיׂשראל, עבד ּבֹו ׁשהיה ּגֹוים ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָמדֹור
ּתׁשע  צריּבן אינֹו - נפל ׁשם יקּברּו ׁשּלא אֹותֹו מׁשּמרין , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

הּביבין את - ּבֹודקין הן מה ואת ניקוז ּבדיקה. [תעלות ְְְִִִִֵֶֶַָָ
ׁשהחזיר המים] מקֹום וכל הּסרּוחין; הּמים ואת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֻהעמּקין,

ּבדיקה, צרי אינֹו - הּנפל מּׁשם להֹולי יכֹולין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוהחלּדה
הרי  ׁשחרב, העּמים מדֹור מּׁשם. אֹותן ּגֹוררין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּפני

ׁשּיּבדק. עד ּבטמאתֹו ְְִֵֶַָָֻהּוא
.Èאכסדראות]האיצטונּיֹות ּגֹוים,[- מדֹור מּׁשּום ּבהן אין , ְְְִִִִֵֶָָָ

ועׂשרה  הּנפלים. להטמין מקֹום ּבּה ואין ּגלּויה, ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלפי
ּדירתן  ׁשאין לפי - ּגֹוים מדֹור מּׁשּום ּבהן אין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָמקֹומֹות,
מקֹומֹות: העׂשרה הם ואּלּו טמאה. עליהן ּגזרּו לא ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָֹֻקבּועה,

והּברּגנין והּצריפין, והּסּכֹות, הערבים, קיבוץ אהלי [מקום ְְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָֻֻ
והן פירות] ּדפנֹות לּה ואין העּמּודים ּגּבי ׁשעל ותקרה ,ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּובית הּקיץ, -]ּבּתי ה חצר,[שלפני ׁשל ואוירּה ׁשער, ֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּמלחמה, ּוכלי החּצים ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּומקֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוהּמרחץ,

הּלגיֹונֹות הפרשים]ּומקֹום מרוצת -]. ְְִַ
.‡È היה החנּות ּכן אם אּלא ּגֹוים, מדֹור מּׁשּום ּבּה אין - ְֲִִִֵֵֶַָָָָ

הרי  העּמים, מדֹור מּׁשּום טמאה ׁשהיא חצר ּבתֹוכּה. ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּדר
העּמים  מדֹור ואין ּכמֹוה. טמאין ואוירּה ׁשּלּה ׁשער ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבית

לארץ  ּבחּוצה הּפרס ּבּתי .ולא ְְְֵֶַָָָָָֹ
.·È סיסית ּכגֹון - יׂשראל ּבארץ הּמבלעֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֻעירֹות

מן  ׁשּפטּורֹות ּפי על אף - וחברֹותיה אׁשקלֹון ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָוחברֹותיה,
העּמים. ארץ מּׁשּום ּבהן אין הּׁשביעית, ּומן ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמעׂשרֹות
ׁשהן  ּפי על אף טהֹורֹות, ּבבל עֹולי ׁשל ּדרכים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוחזקת

העּמים. ּבארץ ְְִֶֶַָָֻמבלעֹות
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ה'תשע"ג  אלול ט"ו רביעי יום

יב  ¤¤ּפרק
הּטמאה ‡. את מביא - טפח רּום על מרּבע טפח על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻֻטפח

אּלא  אהל קרּוי ׁשאין ּתֹורה; ּדין הּטמאה, ּבפני ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻוחֹוצץ
מן  ּכזית ּכיצד? זה. על יתר אֹו טפח, ּברּום טפח על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָטפח
וכּיֹוצא  וצּנֹורֹות מחטין ּכגֹון ּכלים ּובצּדֹו לאויר, מּנח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֻהּמת
ׁשּיׁש אהל עליהם האהיל אם - ּבּטמאה נֹוגעין ואינן ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻּבהם,
זה  הרי - טפח הארץ מעל ּגבֹוּה והיה טפח, על  טפח ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבֹו
על  אחרים ּכלים היּו ּוטמאין; לּכלים, הּטמאה את ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻמביא
טהֹורים, הם הרי - טפח על טפח ּבֹו ׁשּיׁש זה אהל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹּגּבי
למדּת, הּנה הּטמאה. ּובין ּבינם חֹוצץ ׁשהאהל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמּפני
ׁשחּוצה  ּכל מּציל ּכ - ׁשּתחּתיו ּכל מטּמא ׁשהאהל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכׁשם
אם  וכן ּגּביו; ׁשעל ּכלים ּובין הּטמאה ּבין וחֹוצץ ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻלֹו,
טהֹורין, הּכלים - ּתחּתיו וכלים ּגּביו, על הּטמאה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻהיתה

הּטמאה  ּבפני חֹוצץ מרּום ׁשהאהל ּפחֹות האהל היה . ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֻ
ּגבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף טפח על מּטפח ּפחֹות אֹו ִִֶֶֶֶַַַַַַַָָטפח,
וכלים  טהֹורים. הּטמאה ׁשּבצד הּכלים - טפחים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻּכּמה
מּפני  טמא; הּטמאה, ׁשּכנגד ּכל - זה אהל מן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּלמעלה

לחץ אהל ׁשם ואין הּטמאה, על לחצוץ]ׁשהאהילּו ּבפני [- ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ
וכלים  זה, אהל ּגּבי על טמאה היתה אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻהּטמאה.
הּטמאה  ׁשהרי טמא; הּטמאה, ׁשּכנגד ּכל - ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻּתחּתיו
- הּטמאה ּבפני ׁשּיחץ אהל ׁשם ואין עליהם, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻהאהילה

חׁשּוב הּוא ּכנגיעה טפח, מרּום ּפחֹות נגעה ׁשּכל [כאילו ְִִֵֶֶַָָָָ
בכלים] רצּוצההטומאה טמאה ׁשּתחּתיו, וטמאה שאין , -] ְְְְְֶַָָָָֻֻ

טפח] חלל ּדברים מעליה ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַַָהיא,
אֹו אדם אבל ּכלים; אֹו אדם האהל היה ּבׁשּלא ְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹאמּורים?
עצמם  הם ׁשהיּו ּבין - הּטמאה על אהל ׁשּנעׂשּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּכלים
ׁשאין  ּכלים היּו אפּלּו האהל, עּמּודי ׁשהיּו ּבין  ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאהל,
הּטמאה, את מביאין אּלּו הרי - עּקר ּכל טמאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמקּבלין
על  מּנח ׁשהיה לּוח ּכיצד? הּטמאה. ּבפני חֹוצצין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻואינן
ּכלי  אפּלּו ּכלים, ארּבעה ּגּבי על אֹו אדם, ּבני ארּבעה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָּגּבי
צרי ואין טמאה, למינם ׁשאין מּכלים ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻאבנים
קנים  ארּבעה אֹו ׁשּפּודין ארּבעה על מּנח היה אם ְְִִִַַַַַָָָָָָָָֻלֹומר,
הּכלים  - ּתחּתיו וכלים טמאה והיתה טפח, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגבֹוהין
הּטמאה  ּכנגד ׁשּלא אפּלּו ּגּביו, על ּכלים היּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻטמאים.
ּתחּתיו  וכלים הּלּוח, ּגּבי על טמאה היתה ואם טמאים; -ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
מּנח  הּלּוח היה אם אבל טמאין. הּלּוח ׁשּתחת ּכלים ּכל -ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
והיתה  וחּיה, ּבהמה ּגּבי על אֹו אבנים, ארּבע ּגּבי ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָעל

טהֹורין. ּגּביו ׁשעל הּכלים הרי - ּתחּתיו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻטמאה
ּגּביו·. על טמאה המוזכר]היתה הלוח על ּכל [- הרי - ְְֲֵַַָָָָָֻ

חֹו ׁשהאהל מּפני טהֹורין, ׁשּתחּתיו ּבפני הּכלים צץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּבאים  אדמה, ּוכלי אבנים ּוכלי ּגללים ּוכלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֻהּטמאה.

ניידים]ּבמּדה ואינם סאה מ' מכילים הם [- הרי - ְֲִֵֵָ
הּטמאה. ּבפני חֹוצצים ּולפיכ ּככלים; ואינם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֻּכאהלים,

עץ]נסר‚. ועֹודף[- חדׁש, ּתּנּור ּפי על נתּון [-ׁשהּוא ְִֵֶֶֶַַָָָ

הּנסר יוצא] ּתחת טמאה והיתה טפח, ּבפֹותח צדדיו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמּכל
הּכלים  ּכל - ּגּביו על טמאה טהֹורין; ּגּביו ׁשעל ּכלים -ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
זה. לענין ּככלים אינֹו חדׁש ׁשּתּנּור מּפני טהֹורים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּתחּתיו

טמא. הּכל יׁשן, היה ְִֵַָָָָָֹואם
יׁשנים,„. אפּלּו ּתּנּורים, ׁשני ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָנסר

והיתה  זה, לתּנּור ּומחּוצה זה לתּנּור מחּוצה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָועֹודף
טמא; ּבלבד ּביניהם - הּתּנּורים ׁשני ּבין ּתחּתיו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּטמאה
- לּתּנּורים ׁשחּוצה הּקצוֹות ׁשּתי ׁשּתחת ּכלים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָאבל
נסר  וכן זה. ּבצד זה אהלים ּכׁשני הן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹטהֹורים;
ּומּזה  טפח מּזה ויֹוצא יׁשן, אפּלּו ּתּנּור, ּפי על נתּון ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
ׁשּבּצד  ּכלים - זה ּבצד וטמאה הּצדדין, מן לא אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻטפח,

טהֹורין  .הּׁשני ְִִֵַ
מרּדע‰. ּכגֹון ּכלי ׁשּנׂשא מחרישה]אדם ּבֹו,[- וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּבהּקפֹו היה אם - הּטמאה על האחד הּכלי צד ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוהאהיל
- ּוׁשליׁש אצּבע רחב אּלא ּברחּבֹו ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹטפח,

את מטּמא זה מּדבריהם;הרי טמאה לֹו ּומביא הּנֹוׂשא, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻ
אבל  טפח. ּברחּבֹו ׁשּיׁש מּׁשּום טפח, ּבהּקפֹו ׁשּיׁש על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּגזרּו
אדם  ולׁשאר ׁשּתחּתיו, לכלים הּטמאה את מביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאינֹו
טפח. רחב ּבֹו ׁשּיהיה עד - הּטמאה ועל עליהם ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻׁשּיאהיל

.Â אּלא ּכקבר; אינן הּמת, ּבהן ׁשּמּניחין עץ ׁשל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָארֹונֹות
והעֹומד  חֹוצץ, טפח, ּגבּה והּמת הארֹון ּכּסּוי ּבין יׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹאם
ארֹונֹות  ׁשרב ּפי על ואף הּתֹורה. מן טהֹור - הארֹון ּגּבי ְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹעל
- טפח חלל ׁשם ׁשאין ויׁש הֹואיל - טפח חלל ּבהם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיׁש

וׁשּיהיה חֹוצצין, ׁשאינן הארֹונֹות ּכל על על ּגזרּו המהּל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבקבר  אֹו ּבמת ּכנֹוגע הארֹון .ּגּבי ְְְֵֵֵֶֶַַָָ

.Ê אם - ּתחּתיה והּטמאה לכתל, מּכתל נתּונה ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻקֹורה
ּבּה ּתחת [ברחבה]יׁש הּטמאה את מביאה - טפח ּפֹותח ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּפי  על אף טמאין, ׁשּתחּתיה האדם אֹו הּכלים וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלּה;
ּוקצתּה ׁשוה ּכּלּה ממנה]ׁשאין מּפני [חלק מּטפח, ּפחּותה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

- טפח ּפֹותח ּבּה אין ואם הּוא. אהל מקצת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּקצתּה
ּכּמה  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָֻטמאה

ּבהּקפּה קורה]יהיה ּבזמן [של טפח? ּפֹותח ּבּה ויהיה , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מרּבעת, ׁשהיא ּובזמן טפחים; ׁשלׁשה עגּלה, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֻֻׁשהיא

טפחים  .ארּבעה ְְִַָָָ
.Á עגול]סאה מדידה צּדּה[כלי על מּטה [העגול]ׁשהיא ְִִֶַָָָֻ

השמים]ּבאויר תחת ּתחת [- הּטמאה את מביאה אינּה - ְְֲִִֵֶַַַָָָָֻ
ּבקרּוב, ּומחצה טפחים ארּבעה ּבהּקפּה ׁשּיהיה עד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכּלּה,
הּטפח  ויהיה ּומחצה, טפח העליֹון הּצד ּגבּה ׁשּיהיה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכדי
היתה  אם ,לפיכ טפח; הארץ מעל ּגבהֹו מּמּנה טפח ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל
- ׁשלׁשה ּבהּקפּה והיה טפח, חצי הארץ מעל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּגבֹוהה
לאויר, מּטל ׁשהּוא עגל עּמּוד וכן הּטמאה. את ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמביאה
ׁשּיהיה  עד ּדפנֹו, ּתחת טמאה מביא אינֹו - הארץ על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּומּנח
עׂשרים  ּבהּקפֹו אין ואם טפחים; וארּבעה עׂשרים ה ּקף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבֹו
זה  ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה טפחים, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֻוארּבעה
ׁשּסֹומכים  העּקרין על טפחים, וארּבעה עׂשרים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשהצריכּו
ּבהּקפֹו ׁשּיׁש ׁשּכל הּמׁשּפטים: ּכל ּבחׁשּבֹון חכמים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעליהם
טפח  על טפח וכל טפח; רחב ּבֹו יׁש טפחים, ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשלׁשה
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היה  אם ,לפיכ חמׁשין. ּוׁשני טפח ּבאלכסֹונֹו יׁש ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָּברּבּוע,
ּכל  ּתחת נמצא - טפחים וארּבעה עׂשרים העּמּוד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבהּקף
אּלּו ׁשחׁשּבֹונֹות מעט, ויתר מרּבע טפח רּום על טפח ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּדפנֹו

צּורתֹו: היא וזֹו הן; ְְִֵֵָּבקרּוב

יג  ¤¤ּפרק
ּכמֹוּכל ‡. אהל, קרּוי - טפח רּום על טפח על טפח ְֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבין ׁשּבארנּו הּטמאה; את ּומביא הּטמאה, ּבפני וחֹוצץ ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻֻ
ה  ׁשּלא אפּלּו מאליו, ׁשּנעׂשה ּבין להאהיל ּבידי ׁשעׂשהּו יה ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשחררּוהּו חר אחד ּכיצד? וחֹוצץ. מביא זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאדם
מלחת ׁשאכלּתּו אֹו ׁשרצים, אֹו על מים, 'נאכלה' [הקרקע ְְֲִִֶַַַַָָ

שבקרקע] המלחים ונעׂשה ידי קֹורֹות אֹו אבנים ׁשּצבר אֹו ,ְֲֲִֶַַָָָ
וחֹוצץ. ּומביא אהל, זה הרי - טפח חלל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבהן

אבל ·. ּובריא. חזק האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹּבּמה
ּבפני  חֹוצץ ואינֹו הּטמאה את מביא אינֹו - רעּוע ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻאהל
את  מביא סֹופרים, מּדברי אבל הּתֹורה; מן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻהּטמאה,

חֹוצץ  ואינֹו על הּטמאה הּסֹוככים האילנֹות ׂשריגי ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
הּגדר  מן הּיֹוצאֹות ואבנים 'סככֹות', הּנקראין והם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהארץ,
יכֹולין  אם - 'ּפרעֹות' הּנקראין והן הארץ, על ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּסֹוככֹות

כובד]לקּבל טיט]מעזיבה[לסבול שכבת והן [- ּבינֹונית, ְְֲִִֵֵֵַַָ
אינן  ואם הּתֹורה; מן וחֹוצצין, מביאין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָעֹומדין
אּלּו הרי - נֹופלין והן אּלא ּבינֹונית, מעזיבה לקּבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָראּויין

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצצין. ואינן מּדבריהם, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹמביאין
ּבמּדהאּלּו‚. הּבא עץ ּכלי וחֹוצצין: סאה מביאין, [מ' ְְְְְִִִִִֵֵַָָ

נייד] הּבאין שאינו אדמה ּכלי ּגללים, ּכלי אבנים, ּכלי וכן ,ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ
עֹור ּכלי ּופׁשּוטי קיבול]ּבמּדה, בית ללא וסדין [- ויריעה , ְְְְִִִִֵֵָָָ

מצע]ּומּפץ אֹו[- ּובהמֹות אהלים, עׂשּויין ׁשהן ּומחצלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבין  זֹו ראׁש ׁשּיהיה והּוא, טהֹורֹות; ּבין טמאֹות ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַֹחּיֹות

זֹו, והחֹוטטרגלי ׁשּׁשכן, והעֹוף ּדבּוקֹות; ּכּלן [-ויהיּו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻ
ואכלין חופר] הּׁשמׁש, מן להּצילֹו לקטן מקֹום ְְְֳֳִִִִִֶֶַַָָָָָּבׁשּבלים

ּבימֹות  הּמתקּימין ירקֹות יּטּמאּו. ׁשּלא ּכדי מכׁשרין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשאינן
וחֹוצצין; ּומביאין ּכאילנֹות, הן הרי - והּגׁשמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָהחּמה
יונית. ּודלעת חמֹור, וירקֹות והּקיסֹוס, הארּוס, הן: ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָואּלּו

והּגזּוזטריֹות והּזיזין והּפרעֹות, הּסככֹות, בליטות וכן [סוגי ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָ
והּׁשקיפיןבכותל] והּׁשֹובכֹות, בהר], בליטות והּסלעין,[- , ְְְְְִִִַַַָָ

הקיר]והּגחירים מן היוצא שיפוע והּׁשננין[- סלע , [שיני ְְְְִִִַַָ
הר] וחֹוצצין.בראש מביאין אּלּו ּכל -ְְְִִִֵָ

האדם ואּלּו„. חֹוצצין: ולא ׁשאינן מביאין, עץ ּוכלי , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ
ּבמּדה ניידים]ּבאין הּכלים,[- ּככל ׁשהן מּפני - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּומחצלת  ּומּפץ וסדין ויריעה עֹור, ּכלי ּופׁשּוטי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומתטּמאין;
להם  ואין ּבלבד, מתּוחין אּלא אהלים, עׂשּויין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשאינן
ואכלין  ׁשּמתּו, וחּיה ּובהמה ּכתלים; ׁשם ואין ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּפּוע
ׁשל  ורחים חֹוצץ; אינֹו טמא ׁשּדבר מכׁשרין, אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻטמאים
ואינן  מביאין, אּלּו ּכל אבנים. ּכלי ּבכלל היא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיד,

ְִחֹוצצין.
והּירקֹות ואּלּו‰. הּזרעים חֹוצצין: ולא מביאין, לא ְְְְְְְִִִִֵַַָָֹֹ

וכּפת  ׁשּמנינּו; ירקֹות הארּבעה מן חּוץ לּקרקע, ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֻהמחּברין

ערימת] והּמלח;[- והּגליד, והּכפֹור, והּׁשלג, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָהּברד,
למקֹום מּמקֹום כאן]והּדֹולג ורגל כאן רגל והּקֹופץ [- , ְְְִֵֵַַָָ

הּמּנפנפת וטּלית הּפֹורח, והעֹוף למקֹום, ,[ברוח]מּמקֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
מביאין, לא אּלּו ּכל הּמים. ּפני על ׁשטה ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּוספינה
הּמתקּים. אהל אינֹו ׁשהאהילּו, ּפי על ׁשאף - חֹוצצין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹולא

.Â ּכבׁשקׁשר להעמידּה, יכֹול ׁשהּוא ּבדבר הּספינה את ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ
הּטמאה  את מביאה זֹו הרי - ּבאבן הּטּלית .ּכנף ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

.Ê עץ]נסר גזיר ּתחת [- וטמאה הּמים, ּפני על צף ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ׁשּכבר  טהֹורים; הּׁשני צּדֹו ׁשּתחת הּכלים הרי - האחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָצּדֹו

הּטמאה. את מביאה אינּה הּׁשטה, ׁשהּספינה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבארנּו,
.Áמּסכתאּלּו מביאין: ולא מחצלת]חֹוצצין, ּפרּוסה,[- ְְְְִִִֵֶֶַָֹ

-]וחבילי של והּמׁשּפלֹות[חבלים זבל]מּטה, סלי -], ְְֲִִֵֵַַַָ
ׁשאם [רשתות]והּסריגֹות חֹוצצין? הן ּכיצד ׁשּבחּלֹונֹות. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַ

אחד  והיה אחד, ּבבית והּטמאה ּבּתים, ׁשני ּבין חּלֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהיה
ּביניהם  ׁשּיׁש ּפי על אף - ּוסתמֹו זה ּבחּלֹון מתּוח ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאּלּו
הּׁשני; לּבית הּטמאה ּתּכנס ולא חֹוצצין, אּלּו הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֻאויר,

ּב ׁשם יהיה ׁשּלא ּבעיניוהּוא, אֹו אּלּו, חורי]סריגֹות -] ְְְְִִִֵֵֵֶֶָֹ
היה  ׁשאם - טפח ּפֹותח לחבל, חבל ּבין אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמׁשּפלֹות,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּטמאה, ּבֹו ּתּכנס טפח, ּפֹותח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשם

יד  ¤¤ּפרק
ּבפחֹות ‡. מּמּנּו, יֹוצאה ולא לאהל נכנסת טמאה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֻאין

ׁשּבין  אֹו לבית, ּבית ׁשּבין חּלֹון ּכיצד? טפח. על ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמּטפח
והיתה  מרּבע, טפח על טפח ּבֹו יׁש אם - לעלּיה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבית
ּפֹותח  ּבחּלֹון אין טמא; הּׁשני הּבית - מהן ּבאחד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻטמאה
הּׁשני  לאהל נכנסת ולא מּמּנּו, יֹוצאה הּטמאה אין - .טפח ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

האדם  אֹותֹו ׁשעׂשה ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְֲִִֶֶַַָָָָָָּבּמה
ׁשּיּכנס  ּכדי לאֹורה, האדם ׁשעׂשהּו חּלֹון אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלתׁשמיׁש;

ּכפּונדיֹון ׁשעּורֹו - האֹור מטבע]מּמּנּו יֹוצאה [- והּטמאה , ְְְְְְִִֶַָָָֻ
לחּלֹון  ונסמ אדם ּובא ּבּבית, טמאה היתה ּכיצד? ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻמּמּנּו.
אהל  עליו ׁשהאהיל אֹו ּכלי, ּבֹו ׁשהּניח אֹו מאֹור, ׁשל ְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹזה
לֹו; יֹוצאה ׁשהּטמאה ׁשּבאהל, ּכל נטמא - הּכתל ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּבצד
ּגלּוי  אּלא ּתקרה עליו ׁשאין הּוא לאֹורה, הּנעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָוחּלֹון

לּׁשמׁש. ֶֶַהּוא
אֹו·. מים ׁשחררּוהּו ּכגֹון - אדם ּבידי ׁשּלא הּנעׂשה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹחּלֹון

מלחת ׁשאכלּתּו אֹו ידי ׁשרצים, על מאליו ['נאכל' ְְֲִֶַַַָָ
ּפקּוקהמלחים] חּלֹון ׁשהיה אֹו אֹו[בפקק], הּפקק, ונּטל ְְִֶַַַָָָָ

אגרֹו מלא ׁשעּורֹו - ונׁשּברה זכּוכית ּבֹו והּוא ׁשהיתה ף, ְְְְְְְְִִִֶֶָָָֹ
אם  אבל עליו. חׁשב ׁשּלא והּוא, אדם; ׁשל ּגדֹול ְְֲִֶֶַָָָָָָָֹֹּכראׁש
עליו  חׁשב טפח; ּבפֹותח ׁשעּורֹו לתׁשמיׁש, עליו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָחׁשב

ּכמעׂשה. ּכאן ׁשהּמחׁשבה - ּבפּונדיֹון ׁשעּורֹו ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָלמאֹור,
ׁשּלא ‚. מּפני לגמרֹו, הסּפיק ולא לסתמֹו, ׁשהתחיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמאֹור

ׁשּבת  לילי ׁשחׁשכה אֹו חברֹו, ׁשּקראֹו אֹו טיט, לֹו ,היה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
רחב  על אצּבעים רּום מּמּנּו נׁשאר אם - מעט מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹונׁשאר
ּכסתּום. הּוא הרי מּכאן, ּפחֹות הּטמאה; את מביא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֻהּגּודל,

ׂשבכה„. ּבּה והיה לאֹורה, העׂשּוי ּגדֹול רשת]חּלֹון -] ְְְֶַָָָָָָָָ
מביא  ּכפּונדיֹון, מּמּנה אחד ּבמקֹום יׁש אם - ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכּיֹוצא
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יב  ¤¤ּפרק
הּטמאה ‡. את מביא - טפח רּום על מרּבע טפח על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻֻטפח

אּלא  אהל קרּוי ׁשאין ּתֹורה; ּדין הּטמאה, ּבפני ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻוחֹוצץ
מן  ּכזית ּכיצד? זה. על יתר אֹו טפח, ּברּום טפח על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָטפח
וכּיֹוצא  וצּנֹורֹות מחטין ּכגֹון ּכלים ּובצּדֹו לאויר, מּנח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֻהּמת
ׁשּיׁש אהל עליהם האהיל אם - ּבּטמאה נֹוגעין ואינן ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻּבהם,
זה  הרי - טפח הארץ מעל ּגבֹוּה והיה טפח, על  טפח ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבֹו
על  אחרים ּכלים היּו ּוטמאין; לּכלים, הּטמאה את ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻמביא
טהֹורים, הם הרי - טפח על טפח ּבֹו ׁשּיׁש זה אהל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹּגּבי
למדּת, הּנה הּטמאה. ּובין ּבינם חֹוצץ ׁשהאהל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמּפני
ׁשחּוצה  ּכל מּציל ּכ - ׁשּתחּתיו ּכל מטּמא ׁשהאהל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכׁשם
אם  וכן ּגּביו; ׁשעל ּכלים ּובין הּטמאה ּבין וחֹוצץ ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻלֹו,
טהֹורין, הּכלים - ּתחּתיו וכלים ּגּביו, על הּטמאה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻהיתה

הּטמאה  ּבפני חֹוצץ מרּום ׁשהאהל ּפחֹות האהל היה . ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֻ
ּגבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף טפח על מּטפח ּפחֹות אֹו ִִֶֶֶֶַַַַַַַָָטפח,
וכלים  טהֹורים. הּטמאה ׁשּבצד הּכלים - טפחים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻּכּמה
מּפני  טמא; הּטמאה, ׁשּכנגד ּכל - זה אהל מן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּלמעלה

לחץ אהל ׁשם ואין הּטמאה, על לחצוץ]ׁשהאהילּו ּבפני [- ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ
וכלים  זה, אהל ּגּבי על טמאה היתה אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻהּטמאה.
הּטמאה  ׁשהרי טמא; הּטמאה, ׁשּכנגד ּכל - ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻּתחּתיו
- הּטמאה ּבפני ׁשּיחץ אהל ׁשם ואין עליהם, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻהאהילה

חׁשּוב הּוא ּכנגיעה טפח, מרּום ּפחֹות נגעה ׁשּכל [כאילו ְִִֵֶֶַָָָָ
בכלים] רצּוצההטומאה טמאה ׁשּתחּתיו, וטמאה שאין , -] ְְְְְֶַָָָָֻֻ

טפח] חלל ּדברים מעליה ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַַָהיא,
אֹו אדם אבל ּכלים; אֹו אדם האהל היה ּבׁשּלא ְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹאמּורים?
עצמם  הם ׁשהיּו ּבין - הּטמאה על אהל ׁשּנעׂשּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּכלים
ׁשאין  ּכלים היּו אפּלּו האהל, עּמּודי ׁשהיּו ּבין  ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאהל,
הּטמאה, את מביאין אּלּו הרי - עּקר ּכל טמאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמקּבלין
על  מּנח ׁשהיה לּוח ּכיצד? הּטמאה. ּבפני חֹוצצין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻואינן
ּכלי  אפּלּו ּכלים, ארּבעה ּגּבי על אֹו אדם, ּבני ארּבעה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָּגּבי
צרי ואין טמאה, למינם ׁשאין מּכלים ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻאבנים
קנים  ארּבעה אֹו ׁשּפּודין ארּבעה על מּנח היה אם ְְִִִַַַַַָָָָָָָָֻלֹומר,
הּכלים  - ּתחּתיו וכלים טמאה והיתה טפח, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגבֹוהין
הּטמאה  ּכנגד ׁשּלא אפּלּו ּגּביו, על ּכלים היּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻטמאים.
ּתחּתיו  וכלים הּלּוח, ּגּבי על טמאה היתה ואם טמאים; -ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
מּנח  הּלּוח היה אם אבל טמאין. הּלּוח ׁשּתחת ּכלים ּכל -ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
והיתה  וחּיה, ּבהמה ּגּבי על אֹו אבנים, ארּבע ּגּבי ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָעל

טהֹורין. ּגּביו ׁשעל הּכלים הרי - ּתחּתיו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻטמאה
ּגּביו·. על טמאה המוזכר]היתה הלוח על ּכל [- הרי - ְְֲֵַַָָָָָֻ

חֹו ׁשהאהל מּפני טהֹורין, ׁשּתחּתיו ּבפני הּכלים צץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּבאים  אדמה, ּוכלי אבנים ּוכלי ּגללים ּוכלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֻהּטמאה.

ניידים]ּבמּדה ואינם סאה מ' מכילים הם [- הרי - ְֲִֵֵָ
הּטמאה. ּבפני חֹוצצים ּולפיכ ּככלים; ואינם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֻּכאהלים,

עץ]נסר‚. ועֹודף[- חדׁש, ּתּנּור ּפי על נתּון [-ׁשהּוא ְִֵֶֶֶַַָָָ

הּנסר יוצא] ּתחת טמאה והיתה טפח, ּבפֹותח צדדיו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמּכל
הּכלים  ּכל - ּגּביו על טמאה טהֹורין; ּגּביו ׁשעל ּכלים -ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
זה. לענין ּככלים אינֹו חדׁש ׁשּתּנּור מּפני טהֹורים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּתחּתיו

טמא. הּכל יׁשן, היה ְִֵַָָָָָֹואם
יׁשנים,„. אפּלּו ּתּנּורים, ׁשני ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָנסר

והיתה  זה, לתּנּור ּומחּוצה זה לתּנּור מחּוצה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָועֹודף
טמא; ּבלבד ּביניהם - הּתּנּורים ׁשני ּבין ּתחּתיו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּטמאה
- לּתּנּורים ׁשחּוצה הּקצוֹות ׁשּתי ׁשּתחת ּכלים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָאבל
נסר  וכן זה. ּבצד זה אהלים ּכׁשני הן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹטהֹורים;
ּומּזה  טפח מּזה ויֹוצא יׁשן, אפּלּו ּתּנּור, ּפי על נתּון ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
ׁשּבּצד  ּכלים - זה ּבצד וטמאה הּצדדין, מן לא אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻטפח,

טהֹורין  .הּׁשני ְִִֵַ
מרּדע‰. ּכגֹון ּכלי ׁשּנׂשא מחרישה]אדם ּבֹו,[- וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּבהּקפֹו היה אם - הּטמאה על האחד הּכלי צד ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוהאהיל
- ּוׁשליׁש אצּבע רחב אּלא ּברחּבֹו ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹטפח,

את מטּמא זה מּדבריהם;הרי טמאה לֹו ּומביא הּנֹוׂשא, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻ
אבל  טפח. ּברחּבֹו ׁשּיׁש מּׁשּום טפח, ּבהּקפֹו ׁשּיׁש על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּגזרּו
אדם  ולׁשאר ׁשּתחּתיו, לכלים הּטמאה את מביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאינֹו
טפח. רחב ּבֹו ׁשּיהיה עד - הּטמאה ועל עליהם ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻׁשּיאהיל

.Â אּלא ּכקבר; אינן הּמת, ּבהן ׁשּמּניחין עץ ׁשל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָארֹונֹות
והעֹומד  חֹוצץ, טפח, ּגבּה והּמת הארֹון ּכּסּוי ּבין יׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹאם
ארֹונֹות  ׁשרב ּפי על ואף הּתֹורה. מן טהֹור - הארֹון ּגּבי ְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹעל
- טפח חלל ׁשם ׁשאין ויׁש הֹואיל - טפח חלל ּבהם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיׁש

וׁשּיהיה חֹוצצין, ׁשאינן הארֹונֹות ּכל על על ּגזרּו המהּל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבקבר  אֹו ּבמת ּכנֹוגע הארֹון .ּגּבי ְְְֵֵֵֶֶַַָָ

.Ê אם - ּתחּתיה והּטמאה לכתל, מּכתל נתּונה ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻקֹורה
ּבּה ּתחת [ברחבה]יׁש הּטמאה את מביאה - טפח ּפֹותח ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּפי  על אף טמאין, ׁשּתחּתיה האדם אֹו הּכלים וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלּה;
ּוקצתּה ׁשוה ּכּלּה ממנה]ׁשאין מּפני [חלק מּטפח, ּפחּותה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

- טפח ּפֹותח ּבּה אין ואם הּוא. אהל מקצת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּקצתּה
ּכּמה  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָֻטמאה

ּבהּקפּה קורה]יהיה ּבזמן [של טפח? ּפֹותח ּבּה ויהיה , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מרּבעת, ׁשהיא ּובזמן טפחים; ׁשלׁשה עגּלה, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֻֻׁשהיא

טפחים  .ארּבעה ְְִַָָָ
.Á עגול]סאה מדידה צּדּה[כלי על מּטה [העגול]ׁשהיא ְִִֶַָָָֻ

השמים]ּבאויר תחת ּתחת [- הּטמאה את מביאה אינּה - ְְֲִִֵֶַַַָָָָֻ
ּבקרּוב, ּומחצה טפחים ארּבעה ּבהּקפּה ׁשּיהיה עד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכּלּה,
הּטפח  ויהיה ּומחצה, טפח העליֹון הּצד ּגבּה ׁשּיהיה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכדי
היתה  אם ,לפיכ טפח; הארץ מעל ּגבהֹו מּמּנה טפח ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל
- ׁשלׁשה ּבהּקפּה והיה טפח, חצי הארץ מעל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּגבֹוהה
לאויר, מּטל ׁשהּוא עגל עּמּוד וכן הּטמאה. את ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמביאה
ׁשּיהיה  עד ּדפנֹו, ּתחת טמאה מביא אינֹו - הארץ על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּומּנח
עׂשרים  ּבהּקפֹו אין ואם טפחים; וארּבעה עׂשרים ה ּקף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבֹו
זה  ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה טפחים, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֻוארּבעה
ׁשּסֹומכים  העּקרין על טפחים, וארּבעה עׂשרים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשהצריכּו
ּבהּקפֹו ׁשּיׁש ׁשּכל הּמׁשּפטים: ּכל ּבחׁשּבֹון חכמים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעליהם
טפח  על טפח וכל טפח; רחב ּבֹו יׁש טפחים, ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשלׁשה
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היה  אם ,לפיכ חמׁשין. ּוׁשני טפח ּבאלכסֹונֹו יׁש ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָּברּבּוע,
ּכל  ּתחת נמצא - טפחים וארּבעה עׂשרים העּמּוד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבהּקף
אּלּו ׁשחׁשּבֹונֹות מעט, ויתר מרּבע טפח רּום על טפח ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּדפנֹו

צּורתֹו: היא וזֹו הן; ְְִֵֵָּבקרּוב

יג  ¤¤ּפרק
ּכמֹוּכל ‡. אהל, קרּוי - טפח רּום על טפח על טפח ְֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבין ׁשּבארנּו הּטמאה; את ּומביא הּטמאה, ּבפני וחֹוצץ ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻֻ
ה  ׁשּלא אפּלּו מאליו, ׁשּנעׂשה ּבין להאהיל ּבידי ׁשעׂשהּו יה ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשחררּוהּו חר אחד ּכיצד? וחֹוצץ. מביא זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאדם
מלחת ׁשאכלּתּו אֹו ׁשרצים, אֹו על מים, 'נאכלה' [הקרקע ְְֲִִֶַַַַָָ

שבקרקע] המלחים ונעׂשה ידי קֹורֹות אֹו אבנים ׁשּצבר אֹו ,ְֲֲִֶַַָָָ
וחֹוצץ. ּומביא אהל, זה הרי - טפח חלל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבהן

אבל ·. ּובריא. חזק האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹּבּמה
ּבפני  חֹוצץ ואינֹו הּטמאה את מביא אינֹו - רעּוע ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻאהל
את  מביא סֹופרים, מּדברי אבל הּתֹורה; מן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻהּטמאה,

חֹוצץ  ואינֹו על הּטמאה הּסֹוככים האילנֹות ׂשריגי ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
הּגדר  מן הּיֹוצאֹות ואבנים 'סככֹות', הּנקראין והם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהארץ,
יכֹולין  אם - 'ּפרעֹות' הּנקראין והן הארץ, על ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּסֹוככֹות

כובד]לקּבל טיט]מעזיבה[לסבול שכבת והן [- ּבינֹונית, ְְֲִִֵֵֵַַָ
אינן  ואם הּתֹורה; מן וחֹוצצין, מביאין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָעֹומדין
אּלּו הרי - נֹופלין והן אּלא ּבינֹונית, מעזיבה לקּבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָראּויין

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצצין. ואינן מּדבריהם, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹמביאין
ּבמּדהאּלּו‚. הּבא עץ ּכלי וחֹוצצין: סאה מביאין, [מ' ְְְְְִִִִִֵֵַָָ

נייד] הּבאין שאינו אדמה ּכלי ּגללים, ּכלי אבנים, ּכלי וכן ,ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ
עֹור ּכלי ּופׁשּוטי קיבול]ּבמּדה, בית ללא וסדין [- ויריעה , ְְְְִִִִֵֵָָָ

מצע]ּומּפץ אֹו[- ּובהמֹות אהלים, עׂשּויין ׁשהן ּומחצלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבין  זֹו ראׁש ׁשּיהיה והּוא, טהֹורֹות; ּבין טמאֹות ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַֹחּיֹות

זֹו, והחֹוטטרגלי ׁשּׁשכן, והעֹוף ּדבּוקֹות; ּכּלן [-ויהיּו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻ
ואכלין חופר] הּׁשמׁש, מן להּצילֹו לקטן מקֹום ְְְֳֳִִִִִֶֶַַָָָָָּבׁשּבלים

ּבימֹות  הּמתקּימין ירקֹות יּטּמאּו. ׁשּלא ּכדי מכׁשרין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשאינן
וחֹוצצין; ּומביאין ּכאילנֹות, הן הרי - והּגׁשמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָהחּמה
יונית. ּודלעת חמֹור, וירקֹות והּקיסֹוס, הארּוס, הן: ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָואּלּו

והּגזּוזטריֹות והּזיזין והּפרעֹות, הּסככֹות, בליטות וכן [סוגי ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָ
והּׁשקיפיןבכותל] והּׁשֹובכֹות, בהר], בליטות והּסלעין,[- , ְְְְְִִִַַַָָ

הקיר]והּגחירים מן היוצא שיפוע והּׁשננין[- סלע , [שיני ְְְְִִִַַָ
הר] וחֹוצצין.בראש מביאין אּלּו ּכל -ְְְִִִֵָ

האדם ואּלּו„. חֹוצצין: ולא ׁשאינן מביאין, עץ ּוכלי , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ
ּבמּדה ניידים]ּבאין הּכלים,[- ּככל ׁשהן מּפני - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּומחצלת  ּומּפץ וסדין ויריעה עֹור, ּכלי ּופׁשּוטי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומתטּמאין;
להם  ואין ּבלבד, מתּוחין אּלא אהלים, עׂשּויין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשאינן
ואכלין  ׁשּמתּו, וחּיה ּובהמה ּכתלים; ׁשם ואין ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּפּוע
ׁשל  ורחים חֹוצץ; אינֹו טמא ׁשּדבר מכׁשרין, אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻטמאים
ואינן  מביאין, אּלּו ּכל אבנים. ּכלי ּבכלל היא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיד,

ְִחֹוצצין.
והּירקֹות ואּלּו‰. הּזרעים חֹוצצין: ולא מביאין, לא ְְְְְְְִִִִֵַַָָֹֹ

וכּפת  ׁשּמנינּו; ירקֹות הארּבעה מן חּוץ לּקרקע, ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֻהמחּברין

ערימת] והּמלח;[- והּגליד, והּכפֹור, והּׁשלג, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָהּברד,
למקֹום מּמקֹום כאן]והּדֹולג ורגל כאן רגל והּקֹופץ [- , ְְְִֵֵַַָָ

הּמּנפנפת וטּלית הּפֹורח, והעֹוף למקֹום, ,[ברוח]מּמקֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
מביאין, לא אּלּו ּכל הּמים. ּפני על ׁשטה ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּוספינה
הּמתקּים. אהל אינֹו ׁשהאהילּו, ּפי על ׁשאף - חֹוצצין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹולא

.Â ּכבׁשקׁשר להעמידּה, יכֹול ׁשהּוא ּבדבר הּספינה את ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ
הּטמאה  את מביאה זֹו הרי - ּבאבן הּטּלית .ּכנף ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

.Ê עץ]נסר גזיר ּתחת [- וטמאה הּמים, ּפני על צף ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ׁשּכבר  טהֹורים; הּׁשני צּדֹו ׁשּתחת הּכלים הרי - האחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָצּדֹו

הּטמאה. את מביאה אינּה הּׁשטה, ׁשהּספינה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבארנּו,
.Áמּסכתאּלּו מביאין: ולא מחצלת]חֹוצצין, ּפרּוסה,[- ְְְְִִִֵֶֶַָֹ

-]וחבילי של והּמׁשּפלֹות[חבלים זבל]מּטה, סלי -], ְְֲִִֵֵַַַָ
ׁשאם [רשתות]והּסריגֹות חֹוצצין? הן ּכיצד ׁשּבחּלֹונֹות. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַ

אחד  והיה אחד, ּבבית והּטמאה ּבּתים, ׁשני ּבין חּלֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהיה
ּביניהם  ׁשּיׁש ּפי על אף - ּוסתמֹו זה ּבחּלֹון מתּוח ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאּלּו
הּׁשני; לּבית הּטמאה ּתּכנס ולא חֹוצצין, אּלּו הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֻאויר,

ּב ׁשם יהיה ׁשּלא ּבעיניוהּוא, אֹו אּלּו, חורי]סריגֹות -] ְְְְִִִֵֵֵֶֶָֹ
היה  ׁשאם - טפח ּפֹותח לחבל, חבל ּבין אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמׁשּפלֹות,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּטמאה, ּבֹו ּתּכנס טפח, ּפֹותח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשם

יד  ¤¤ּפרק
ּבפחֹות ‡. מּמּנּו, יֹוצאה ולא לאהל נכנסת טמאה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֻאין

ׁשּבין  אֹו לבית, ּבית ׁשּבין חּלֹון ּכיצד? טפח. על ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמּטפח
והיתה  מרּבע, טפח על טפח ּבֹו יׁש אם - לעלּיה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבית
ּפֹותח  ּבחּלֹון אין טמא; הּׁשני הּבית - מהן ּבאחד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻטמאה
הּׁשני  לאהל נכנסת ולא מּמּנּו, יֹוצאה הּטמאה אין - .טפח ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

האדם  אֹותֹו ׁשעׂשה ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְֲִִֶֶַַָָָָָָּבּמה
ׁשּיּכנס  ּכדי לאֹורה, האדם ׁשעׂשהּו חּלֹון אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלתׁשמיׁש;

ּכפּונדיֹון ׁשעּורֹו - האֹור מטבע]מּמּנּו יֹוצאה [- והּטמאה , ְְְְְְִִֶַָָָֻ
לחּלֹון  ונסמ אדם ּובא ּבּבית, טמאה היתה ּכיצד? ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻמּמּנּו.
אהל  עליו ׁשהאהיל אֹו ּכלי, ּבֹו ׁשהּניח אֹו מאֹור, ׁשל ְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹזה
לֹו; יֹוצאה ׁשהּטמאה ׁשּבאהל, ּכל נטמא - הּכתל ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּבצד
ּגלּוי  אּלא ּתקרה עליו ׁשאין הּוא לאֹורה, הּנעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָוחּלֹון

לּׁשמׁש. ֶֶַהּוא
אֹו·. מים ׁשחררּוהּו ּכגֹון - אדם ּבידי ׁשּלא הּנעׂשה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹחּלֹון

מלחת ׁשאכלּתּו אֹו ידי ׁשרצים, על מאליו ['נאכל' ְְֲִֶַַַָָ
ּפקּוקהמלחים] חּלֹון ׁשהיה אֹו אֹו[בפקק], הּפקק, ונּטל ְְִֶַַַָָָָ

אגרֹו מלא ׁשעּורֹו - ונׁשּברה זכּוכית ּבֹו והּוא ׁשהיתה ף, ְְְְְְְְִִִֶֶָָָֹ
אם  אבל עליו. חׁשב ׁשּלא והּוא, אדם; ׁשל ּגדֹול ְְֲִֶֶַָָָָָָָֹֹּכראׁש
עליו  חׁשב טפח; ּבפֹותח ׁשעּורֹו לתׁשמיׁש, עליו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָחׁשב

ּכמעׂשה. ּכאן ׁשהּמחׁשבה - ּבפּונדיֹון ׁשעּורֹו ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָלמאֹור,
ׁשּלא ‚. מּפני לגמרֹו, הסּפיק ולא לסתמֹו, ׁשהתחיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמאֹור

ׁשּבת  לילי ׁשחׁשכה אֹו חברֹו, ׁשּקראֹו אֹו טיט, לֹו ,היה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
רחב  על אצּבעים רּום מּמּנּו נׁשאר אם - מעט מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹונׁשאר
ּכסתּום. הּוא הרי מּכאן, ּפחֹות הּטמאה; את מביא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֻהּגּודל,

ׂשבכה„. ּבּה והיה לאֹורה, העׂשּוי ּגדֹול רשת]חּלֹון -] ְְְֶַָָָָָָָָ
מביא  ּכפּונדיֹון, מּמּנה אחד ּבמקֹום יׁש אם - ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכּיֹוצא
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ּדּקין, הּׂשבכה נקבי היּו הּטמאה; את ּומֹוציא הּטמאה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
חּלֹון  וכן ּכסתּומה. זֹו הרי - ּכפּונדיֹון מהן ּבאחד ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָואין

ּורפפֹות סבכֹות ּובּה לתׁשמיׁש, מנסרים]העׂשּויה רשתות -] ְְְְֲִַָָָָָ
ּומֹוציא; מביא מרּבע, טפח על טפח אחד ּבמקֹום יׁש אם -ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּכסתּומה. היא הרי לאו, ְְֲִִִֵָָואם
מּפני ‰. ּכפּונדיֹון, ׁשעּורּה לאויר, ּגלּויה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָחּלֹון

ׁשאמרנּו ּכמֹו לאֹורה, אּלא עׂשּויה חּוצה ׁשאינּה ּבית ּבנה . ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּבּתים  ׁשני ּבין היא והרי ּתקרה, ּתחת זֹו חּלֹון ונעׂשת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָלּה,
החּלֹון  ּבאמצע הּתקרה את נתן טפח. ּבפֹותח ׁשעּורּה -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

[- הּתחּתֹון[חלקו החלון]- ׁשעּורֹו[של הּתקרה, ׁשּתחת ְְִִֶַַַַַָ
ׁשעּורֹו הּתקרה, מן ׁשּלמעלה ועליֹון טפח; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּבפֹותח

לאויר. ּגלּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִֵֶָָּבפּונדיֹון,
.Âהחרׁש ּבּה ׁשּׁשּיר אֹו ׁשּבּדלת, נגר]החר ּפתּוח [- מקֹום ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

מרקּה ולא הּדלת את ׁשהגיף אֹו מּלמּטה, אֹו [-מלמעלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
למשקוף] ׁשּסגר הידקה אֹו הּדלתֹות, ׁשּתי ּבין אויר ונׁשאר ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ּכאגרֹוף  הּפתּוח היה אם אּלּו, ּבכל - הרּוח ּופתחֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדלת
ואם  זה; ּפתּוח ּבמקֹום לֹו ונכנסת מּמּנּו יֹוצאה הּטמאה -ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּפחֹות ּכסתּום.היה  הּוא הרי מּכאגרֹוף, ְְְֲִֵֶָָָָ
.Ê,ּגדֹול מסמר אֹו קנה, ּבֹו להּניח ּכדי ּבכתל, חר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהעֹוׂשה

- חברֹו עם לדּבר אֹו והּׁשבים, העֹוברים מּמּנּו לראֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאֹו
טפח  ּבפֹותח וׁשעּורּה לתׁשמיׁש, העׂשּויה ּכחּלֹון זה .הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ה'תשע"ג  אלול ט"ז חמישי יום

טו  ¤¤ּפרק
ּבּהחּלֹון ‡. ׁשּנׁשאר עד סתמּה אֹו ּכּלּה, ׁשּסתמּה ּתׁשמיׁש ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

הרי  סתם, הּטמאה ּבפני החֹוצץ ּבדבר אם - מּטפח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּפחֹות
,לפיכ לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ׁשאין ּדבר ׁשּיהיה והּוא, חֹוצץ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה

מכׁשרין ׁשאינן ּבאכלין מעטֹו אֹו החּלֹון סתם [לקבל אם ְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
טמאה,טומאה] מקּבלין ׁשאין ּפי על ׁשאף חֹוצצין; אינן ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

טה  הן אּלּווהרי הרי סרּוחין, היּו לפּנֹותן. ּדעּתֹו - ֹורין ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָ
חֹוצץ, אינֹו - סרּוח וׁשאינֹו חֹוצץ; סרּוח, ּתבן וכן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחֹוצצין.
החּלֹון, את וסתמה ׁשּגדלה ּתבּואה לפּנֹותֹו. ׁשּדעּתֹו ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּפני
ׁשּמא  לפּנֹותּה, ׁשּדעּתֹו לפי חֹוצצת; אינּה - מעטּתּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָאֹו

תזיק]ּתפסיד עּקרּה[- היה שורשה]הּכתל. מן [- רחֹוק ְִִִֶַַָָָָָֹ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חֹוצץ. זה הרי - וסתם ראׁשּה ונטה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהּכתל,

ֶָּבזה.
ּגרֹוגרֹותחבית ·. מלאה מיובשות]ׁשהיא תאנים -] ְְִִֵֶָָָ

ּבחּלֹון  ּומּנחת לאכילה, ראּויין ולא מכׁשרין ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻסרּוחין,
קּפה  וכן טמאה, החבית ׁשהרי הּטמאה, ּכלּפי החבית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּופי

ּתבן מלאה ולא ׁשהיא ּבהמה למאכל ראּוי ׁשאינֹו סרּוח ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּגרֹוגרֹות  יכֹולין אם - ּבחּלֹון ּומּנחת להּסקה, ולא ְְְְְִִִַַַַַַָָָֹֻלטיט

עצמן ּבפני לעמד -[בחלון]והּתבן ּבֹו ׁשהן הּכלי ּכׁשּיּנטל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּמרים  עׂשבים חֹוצצין. אינן לאו, ואם חֹוצצין; אּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָהרי

ּומטלנּיֹות לבהמה; ראּויין מטליות]ׁשאינם ּבהן [- ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ראּויין  יהיּו ׁשּלא ּכדי וקׁשין מטּנפין ׁשהיּו ׁשלׁש, על ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹֻׁשלׁש
המדלּדלין  והּבׂשר והאבר הּׂשריטה; מן הּדם לקּנח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻאפּלּו

ראּויה  ׁשאינּה ּכחּוׁשה ׁשּתהיה והּוא - טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבבהמה
ׁשּׁשכן  טמא ועֹוף ּתברח; ׁשּלא ּכדי ּוקׁשּורה לגֹוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלהּמכר

ׁשּי והּוא - אפּלּוּבחּלֹון ראּוי אינֹו ׁשהרי מׂשרט, היה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשאין  ,הּמל מאסּורי ׁשהּוא ּכפּות וגֹוי ּבֹו; לׂשחק ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלּתינֹוק

ׁשמֹונה ּובן להּתירֹו; יכֹול הריון]אחר הּׁשּבת,[חודשי ּביֹום ְְְִֵֶַַַַָָָ
ׁשאינֹו ּבקֹוצים, המערב הּמר והּמלח לטלטלֹו; אסּור ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשהרי

לעבֹודה ולא לאכילה לא עורות]ראּוי עיבוד והּוא,[- - ְְֲֲִַַָָָֹֹ
אּלּו ּכל - הּכתל יּזיק ׁשּלא ּכדי החרׂש על מּנח ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּיהיה
ּדעּתֹו ואין טמאה, מקּבלין אינן ׁשהרי ּבחּלֹון, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻממעטין
ׁשּבלה  ּתֹורה ספר וכן למלאכה. ראּויין ׁשאינן מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלפּנֹותן
זה  הרי ּגניזתֹו, ׁשם ׁשּתהיה ּגמר אם - ּבחּלֹון מּנח ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיה
והּמים, והּגליד והּכפֹור והּברד הּׁשלג אבל ּבחּלֹון. ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָממעט

ראּויין הן ׁשהרי - ּבחּלֹון ממעטין ּומקּבלין [לשימוש]אינן , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָ
ְָֻטמאה.

ּבפחֹות ‚. אֹו הּמת, מּבׂשר מּכזית ּבפחֹות הּטפח את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמעט
הּמת, מן מּכׂשעֹורה ּפחֹות ּבעצם אֹו הּנבלה, מּבׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּכזית
ׁשּכל  חֹוצצין; אּלּו הרי - הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּבפחֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
לפּנֹותן. ּדעּתֹו אין לפיכ אצלֹו, חׁשּובין ואינן טהֹורין, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָאּלּו
חׁשּובין  אינם - מכׁשרין ׁשאינן אכלין מּכביצה ּפחֹות ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻוכן

הּטפח  את ממעטין ּולפיכ לפּנֹותן, ּדעּתֹו ואין .אצלֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבכלי„. החּלֹון זה סתם הרי - לחּוץ ּפיו והיה חרׂש, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

וצרי טהֹור. הּוא והרי מּגּבֹו, מּטּמא ׁשאינֹו לפי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָחֹוצץ;
אפּלּו ראּוי יהיה ׁשּלא עד ונקּוב, מאּוס זה חרׂש ּכלי ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹלהיֹות

לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי - ּדם ּבֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹלהּקיז
רבע‰. אֹו מת, ּבּבית ּבהן [הקב]היה וכּיֹוצא עצמֹות, ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבעצם  זה ּבית ׁשל החּלֹון ּומעט ּבאהל, המטּמאֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמעצמֹות
לעצמֹות. מצטרף ׁשהעצם מעּוט; אינֹו - מּכׂשעֹורה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּפחֹות
החּלֹון  ּומעט הּמת, מּבׂשר ּכזית אֹו מת, ׁשם היה אם ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָוכן
מצטרף  ׁשהּבׂשר מעּוט; אינֹו - הּמת מּבׂשר מּכזית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבפחֹות

ידי על ממעט מּכׂשעֹורה ּפחֹות עצם אבל ה]לּבׂשר. את -] ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
עצמֹות  רבע ידי על ממעט ּבׂשר מּכזית ּופחֹות ּבׂשר, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹּכזית

וערב ּבׁשתי הּטפח את מעט ּבהן. חוטים]וכּיֹוצא -] ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבגּוׁש אֹו מעּוט;[אדמה]המנּגעין, אינֹו - הּפרס מּבית ְְְִִִֵֵַַָָֻ

הרי  - הּפרס ּבית מעפר לבנה עׂשה חֹוצץ. אינֹו טמא ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּדבר
ּכברּיתֹו ּגּוׁש אּלא אמרּו ׁשּלא ּוממעטת; טהֹורה, [-זֹו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹ

היה כגולמו] אם - עּכביׁש ּבקּורי נתמעט אֹו הּטפח נסּתם .ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מּמׁש חוזק]ּבּה אינּה[- מּמׁש, ּבּה אין ואם חֹוצצת; זֹו הרי , ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ֶֶחֹוצצת.

טז  ¤¤ּפרק
ּפֹותח ארּבה ‡. ּבּה ׁשּיׁש ּבין הּבית, ּתקרת ּבאמצע ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

ּתקרת  ּתחת טמאה והיתה טפח, ּפֹותח ּבּה ׁשאין ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻטפח
ּוׁשאר  לאויר; ּגלּוי הּוא ׁשהרי טהֹור, ארּבה ּכנגד - ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהּבית

ּכל  ּבלבד, ארּבה ּכנגד הּטמאה היתה טמא. הּבית הּבית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּתחת  ּומקצתּה הּתקרה, ּתחת הּטמאה מקצת היתה ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָֻטהֹור.
טמא, ּכּלֹו הּבית - טפח ּפֹותח ּבארּבה היה אם - ֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻארּבה
- טפח ּפֹותח ּבּה אין טמא. [הּטמאה] (הארּבה) ּכל ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּוכנגד
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הּתקרה  ּתחת ּכּׁשעּור ויּמצא ׁשּתחלק, ּכדי ּבּטמאה יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאם
טמא, הּבית - לאו ואם טמא; הּכל - הארּבה ּתחת ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֻוכּׁשעּור

טהֹור  הארּבה אדם ּוכנגד ונתן טפח, ּפֹותח ּבארּבה היה . ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ
ּובין  אחד; אהל הּכל נעׂשה - הארּבה על מלמעלה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻרגלֹו
הארּבה  ּתחת אֹו ּבלבד, הּתקרה ּתחת הּטמאה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֻֻׁשהיתה
מּפני  טמא, הּטמאה את ׁשערב והאדם טמא; הּכל - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבלבד
והיתה  טפח, ּפֹותח ּבארּבה אין הּטמאה. על אהל ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻׁשּנעׂשה
טהֹור; מלמעלה רגלֹו ׁשּנתן זה - הּתקרה ּתחת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּטמאה
ּתחת  הּטמאה היתה מּטפח. ּבפחֹות לֹו יֹוצאת טמאה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשאין
האהיל  ׁשהרי טמא, - רגלֹו את קדמה טמאה אם - ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהארּבה
ׁשהרי  טהֹור, - הּטמאה את קדמה רגלֹו ואם הּטמאה; ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻעל

לֹו. יֹוצאת טמאה ואין האהל, מקצת ְְְְִֵֵֶַָָָֹֻרגלֹו
ארּבה היה ·. ּגּבי על והאהיל העֹורב, ּבפי הּמת מן ּכזית ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

ּבּה ׁשאין ּפי על אף - הארּבה ּבאויר ּכזית ׁשּנמצא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻעד
טמא  הּבית טפח, .ּפֹותח ִֵֵֶַַַַָ

ּגּביו,ּבית,‚. על ועלּיה הּבית ּתקרת ּבאמצע וארּבה ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַַָָָֻ
למעלה  זֹו מכּונֹות והארּבֹות העלּיה, ּתקרת ּבאמצע ְְְְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָֻֻֻוארּבה
ּפֹותח  ּבהן ׁשאין ּבין טפח ּפֹותח ּבארּבֹות ׁשּיׁש ּבין ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻמּזֹו,

ּבּבית  וטמאה טמאה טפח, היתה טהֹור; הארּבֹות ּכנגד - ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻֻ
טפח, ּפֹותח ּבארּבֹות היה טהֹור. הּבית הרי - ארּבֹות ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻּכנגד

ּדבר וה  ונתן ארּבֹות, ּכנגד ּבין הּבית ּתקרת ּתחת ּבין ּטמאה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ
ּבין  הּבית מארּבת למעלה ּבין טמאה, מקּבל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻֻׁשהּוא
חֹוצץ. טמא ּדבר ׁשאין טמא; הּכל - עלּיה מארּבת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻלמעלה
הּבית  - הּבית ארּבת על טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻֻנתן
הּבית  - העלּיה ארּבת על נתנֹו טהֹורה; והעלּיה ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻטמא,
אין  טהֹור. ולּׁשמים מלמעלה ּוכנגדֹו טמאים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהעלּיה
ּבין  ונתן הּבית, ּתקרת ּתחת והּטמאה טפח, ּפֹותח ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻֻּבארּבֹות
על  ּבין טמאה, מקּבל ׁשאין ּדבר ּובין טמאה המקּבל ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻּדבר
הּבית; אּלא טמא אין - העלּיה ארּבת על ּבין הּבית ֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻֻארּבת

מּטפח. ּבפחֹות לעלּיה יֹוצאת טמאה הּטמאה ׁשאין היתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ
ּבין  למעלן ּבין טמאה מקּבל ׁשהּוא ּדבר ונתן ארּבֹות, ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּכנגד
נתן  הּטמאה. את ערב ׁשהרי טמאין, והעלּיה הּבית - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלמּטן
טמא  אין - למּטן ּבין למעלן ּבין טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּדבר
ּתקרה  אבל ארּבה; ּבעֹוׂשה הּדינין, אּלּו וכל הּבית. ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאּלא

חור]ׁשּנפחתה בה נפער אגרֹוף,[- מלא ׁשעּורּה - מאליה ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

הּמעזיבה„. את רצפת הּפֹוחת שהיא שבגג טיט שכבת -] ֲִֵֶַַַָ
ארּבההעליה] ׁשעׂשה עד ּכדי [חור], הּבית, ּתקרת ּבתֹו ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻ

הערׂש רגל ּבּה מיטה]ׁשּתּכנס סֹותמת [- הערׂש רגל והיתה , ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּפֹות  ּבּה יׁש אם - הארּבה אף את - ּבּבית וטמאה טפח, ח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻ

ּבּה אין חֹוצץ; טמאה המקּבל ּכלי ׁשאין טמאה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻהעלּיה
ּכּכלים  טמאה ׁשּלמּטה והרגל טהֹורה, העלּיה - טפח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפֹותח
מלא  ׁשעּורּה - מאליה הּמעזיבה נפחתה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמאהילים.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַאגרֹוף,
הארץ ‰. על מּנחת ּוקדרה הּבית, ּתקרת ׁשּבתֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻארּבה

ּבצמצּום ּתצא ּתעלה ׁשאם ארּבה, ּכנגד בדיוק]ּומכּונת -] ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֻֻ
רצּוצה הּקדרה ּתחת טמאה והיתה הארּבה , חלל מן ללא -] ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֻֻ

הּקדרה טפח] ּבתֹו הּטמאה ׁשהיתה אֹו הארץ, ּובין ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבינּה
ואין  ויֹורדת; ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֻאֹו
ּגבֹוהה  הּקדרה היתה טהֹור. ּכּלֹו והּבית ּכנגּדּה, אּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻטמא
- הּבית ּתקרת ּתחת אֹו ּתחּתיה, וטמאה טפח, הארץ ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻמן
ּתֹו אבל אהל. הּוא ׁשהרי טמא, הּקדרה ותחת ּכּלֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּבית
והרי  מּגּבֹו, מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹור; - וגּבּה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּקדרה

לאויר ּגלּוי הּקדרה הארובה]אויר ּכלי [מול היה ואם . ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָ
ּבתֹוכּה, טמאה היתה טהֹור. - ּגּבּה על למעלה אֹו ְְְְְְַַַָָָָָָָָֻּבתֹוכּה,
ארּבה  ּכנגד הּטמאה ׁשהרי טהֹור, ּכּלֹו הּבית - ּגּבּה על ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻֻאֹו
מן  ּגדֹולה והארּבה הארּבה, ּתחת הּקדרה היתה ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָֻֻּבלבד.
ּבינּה נמצא הארּבה, מן ותצא הּקדרה ּתעלה ׁשאם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּקדרה,

טפח ּפֹותח ארּבה ׂשפתי טפח]ּובין חלל ּפי [- על אף - ְֲִִֵֵֵֶַַַַָֻ
אֹו ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה וטמאה טפח, ּגבֹוהה ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּקדרה
אסקּפת  ּבצד מּנחת הּקדרה היתה טהֹור. הּבית - ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻֻּתחּתיה

מפתן] לפנים [- טפח ּפֹותח מּמּנה נמצא ּתעלה ׁשאם ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבית,
אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה, רצּוצה טמאה והיתה הּמׁשקֹוף, ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָֻמן
היתה  ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָֻעל
ּתחּתיה  - ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּגבֹוהה
היתה  טהֹור. וגּבּה, ותֹוכּה אחד; אהל ׁשהּכל טמא, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוהּבית
ׁשהיא  מּפני טמא, הּבית - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאה
ׁשהּטמאה  מּפני - טמא ּתחּתיה וכן טפח. ּבּמׁשקֹוף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻנֹוגעת
אם  ,לפיכ אחד. אהל ׁשהּכל הּבית, מן לתחּתיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹיֹוצאת
ּבצד  ׁשהיתה אֹו טפח, ּבפֹותח ּבּמׁשקֹוף נֹוגעת היתה ְְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלא
אבל  ּתחּתיה; אּלא טמא אין - ּתחּתיה וטמאה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּמׁשקֹוף

טהֹור. ִַַָהּבית,
.Âמעזיבה עליהן ׁשאין והעלּיה הּבית טיט]קֹורֹות והן [- , ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ואויר קֹורה ּכנגד קֹורה לקורה]מכּונֹות קורה ּכנגד [שבין ְְְֲִֶֶֶֶַָָָֻ
ּפֹותח  אויר ּוביניהן טפח ּפֹותח מהן קֹורה ּובכל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאויר,
היתה  טמא. ּבלבד ּתחּתיה - מהן אחת ּתחת וטמאה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻטפח,
טמא. ּבלבד ׁשּתיהן ּבין - לעליֹונה הּתחּתֹונה ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה

טמא.היתה לרקיע עד ּכנגּדֹו - העליֹונה ּגּבי על הּטמאה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
הּקֹורֹות  ׁשּבין האויר ּכנגד מכּונֹות העליֹונֹות הּקֹורֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֻהיּו
היתה  טמא. ּכּלן ּתחת - מהן אחת ּתחת וטמאה ְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻֻהּתחּתֹונֹות,
לרקיע  עד הּטמאה ּכנגד - העליֹונה קֹורה ּגּבי על ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה
ּגּבי  על זֹו מכּונֹות ׁשהיּו ּבין טפח, ּפֹותח ּבּקֹורֹות אין ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻטמא.
והיתה  הּתחּתֹונֹות, אויר ּכנגד העליֹונֹות ׁשהיּו ּבין ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָזֹו,
ּבֹוקעת  טמאה - ּגּביהן על אֹו ּביניהן אֹו ּתחּתיהן ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻֻהּטמאה

ּבלבד;ּוב ועֹולה ּכנגּדּה אּלא מטּמאה ואינּה ויֹורדת, ֹוקעת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
היא  הרי טפח, ּברּום טפח ּפֹותח ּתחת ׁשאינ ּה טמאה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּכל

סביבותיה]ּכרצּוצה מטמאה ּגּגֹו[שאינה ׁשּנסּדק ּבית . ְְִִִֶַַַָ
החיצֹון  ּבחציֹו הּטמאה והיתה חלקים, ׁשני ונעׂשה ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻּוכתליו,
היתה  טהֹורין. הּפנימי ׁשּבחציֹו הּכלים - ּבֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּפתח
ּכחּוט  הּסדק רחב היה אם - הּפנימי ּבחציֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻהּטמאה

מדידה]הּמׁשקלת ואם [- טהֹורין; החיצֹון ׁשּבחציֹו ּכלים , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַֹ
טמאין. הם הרי מּכאן, ּפחֹות ְֲִִֵֵֵָָָָהיה

.Êמקורה][מבואהאכסדרה- זה ּבצד וטמאה ׁשּנסּדקה, ְְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ
זה  אהלים ׁשני היא ׁשהרי טהֹורין; הּׁשני ׁשּבּצד ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּכלים
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ּדּקין, הּׂשבכה נקבי היּו הּטמאה; את ּומֹוציא הּטמאה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
חּלֹון  וכן ּכסתּומה. זֹו הרי - ּכפּונדיֹון מהן ּבאחד ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָואין

ּורפפֹות סבכֹות ּובּה לתׁשמיׁש, מנסרים]העׂשּויה רשתות -] ְְְְֲִַָָָָָ
ּומֹוציא; מביא מרּבע, טפח על טפח אחד ּבמקֹום יׁש אם -ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּכסתּומה. היא הרי לאו, ְְֲִִִֵָָואם
מּפני ‰. ּכפּונדיֹון, ׁשעּורּה לאויר, ּגלּויה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָחּלֹון

ׁשאמרנּו ּכמֹו לאֹורה, אּלא עׂשּויה חּוצה ׁשאינּה ּבית ּבנה . ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּבּתים  ׁשני ּבין היא והרי ּתקרה, ּתחת זֹו חּלֹון ונעׂשת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָלּה,
החּלֹון  ּבאמצע הּתקרה את נתן טפח. ּבפֹותח ׁשעּורּה -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

[- הּתחּתֹון[חלקו החלון]- ׁשעּורֹו[של הּתקרה, ׁשּתחת ְְִִֶַַַַַָ
ׁשעּורֹו הּתקרה, מן ׁשּלמעלה ועליֹון טפח; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּבפֹותח

לאויר. ּגלּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִֵֶָָּבפּונדיֹון,
.Âהחרׁש ּבּה ׁשּׁשּיר אֹו ׁשּבּדלת, נגר]החר ּפתּוח [- מקֹום ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

מרקּה ולא הּדלת את ׁשהגיף אֹו מּלמּטה, אֹו [-מלמעלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
למשקוף] ׁשּסגר הידקה אֹו הּדלתֹות, ׁשּתי ּבין אויר ונׁשאר ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ּכאגרֹוף  הּפתּוח היה אם אּלּו, ּבכל - הרּוח ּופתחֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדלת
ואם  זה; ּפתּוח ּבמקֹום לֹו ונכנסת מּמּנּו יֹוצאה הּטמאה -ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּפחֹות ּכסתּום.היה  הּוא הרי מּכאגרֹוף, ְְְֲִֵֶָָָָ
.Ê,ּגדֹול מסמר אֹו קנה, ּבֹו להּניח ּכדי ּבכתל, חר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהעֹוׂשה

- חברֹו עם לדּבר אֹו והּׁשבים, העֹוברים מּמּנּו לראֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאֹו
טפח  ּבפֹותח וׁשעּורּה לתׁשמיׁש, העׂשּויה ּכחּלֹון זה .הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ה'תשע"ג  אלול ט"ז חמישי יום

טו  ¤¤ּפרק
ּבּהחּלֹון ‡. ׁשּנׁשאר עד סתמּה אֹו ּכּלּה, ׁשּסתמּה ּתׁשמיׁש ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

הרי  סתם, הּטמאה ּבפני החֹוצץ ּבדבר אם - מּטפח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּפחֹות
,לפיכ לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ׁשאין ּדבר ׁשּיהיה והּוא, חֹוצץ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה

מכׁשרין ׁשאינן ּבאכלין מעטֹו אֹו החּלֹון סתם [לקבל אם ְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
טמאה,טומאה] מקּבלין ׁשאין ּפי על ׁשאף חֹוצצין; אינן ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

טה  הן אּלּווהרי הרי סרּוחין, היּו לפּנֹותן. ּדעּתֹו - ֹורין ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָ
חֹוצץ, אינֹו - סרּוח וׁשאינֹו חֹוצץ; סרּוח, ּתבן וכן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחֹוצצין.
החּלֹון, את וסתמה ׁשּגדלה ּתבּואה לפּנֹותֹו. ׁשּדעּתֹו ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּפני
ׁשּמא  לפּנֹותּה, ׁשּדעּתֹו לפי חֹוצצת; אינּה - מעטּתּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָאֹו

תזיק]ּתפסיד עּקרּה[- היה שורשה]הּכתל. מן [- רחֹוק ְִִִֶַַָָָָָֹ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חֹוצץ. זה הרי - וסתם ראׁשּה ונטה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהּכתל,

ֶָּבזה.
ּגרֹוגרֹותחבית ·. מלאה מיובשות]ׁשהיא תאנים -] ְְִִֵֶָָָ

ּבחּלֹון  ּומּנחת לאכילה, ראּויין ולא מכׁשרין ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻסרּוחין,
קּפה  וכן טמאה, החבית ׁשהרי הּטמאה, ּכלּפי החבית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּופי

ּתבן מלאה ולא ׁשהיא ּבהמה למאכל ראּוי ׁשאינֹו סרּוח ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּגרֹוגרֹות  יכֹולין אם - ּבחּלֹון ּומּנחת להּסקה, ולא ְְְְְִִִַַַַַַָָָֹֻלטיט

עצמן ּבפני לעמד -[בחלון]והּתבן ּבֹו ׁשהן הּכלי ּכׁשּיּנטל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּמרים  עׂשבים חֹוצצין. אינן לאו, ואם חֹוצצין; אּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָהרי

ּומטלנּיֹות לבהמה; ראּויין מטליות]ׁשאינם ּבהן [- ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ראּויין  יהיּו ׁשּלא ּכדי וקׁשין מטּנפין ׁשהיּו ׁשלׁש, על ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹֻׁשלׁש
המדלּדלין  והּבׂשר והאבר הּׂשריטה; מן הּדם לקּנח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻאפּלּו

ראּויה  ׁשאינּה ּכחּוׁשה ׁשּתהיה והּוא - טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבבהמה
ׁשּׁשכן  טמא ועֹוף ּתברח; ׁשּלא ּכדי ּוקׁשּורה לגֹוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלהּמכר

ׁשּי והּוא - אפּלּוּבחּלֹון ראּוי אינֹו ׁשהרי מׂשרט, היה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשאין  ,הּמל מאסּורי ׁשהּוא ּכפּות וגֹוי ּבֹו; לׂשחק ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלּתינֹוק

ׁשמֹונה ּובן להּתירֹו; יכֹול הריון]אחר הּׁשּבת,[חודשי ּביֹום ְְְִֵֶַַַַָָָ
ׁשאינֹו ּבקֹוצים, המערב הּמר והּמלח לטלטלֹו; אסּור ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשהרי

לעבֹודה ולא לאכילה לא עורות]ראּוי עיבוד והּוא,[- - ְְֲֲִַַָָָֹֹ
אּלּו ּכל - הּכתל יּזיק ׁשּלא ּכדי החרׂש על מּנח ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּיהיה
ּדעּתֹו ואין טמאה, מקּבלין אינן ׁשהרי ּבחּלֹון, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻממעטין
ׁשּבלה  ּתֹורה ספר וכן למלאכה. ראּויין ׁשאינן מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלפּנֹותן
זה  הרי ּגניזתֹו, ׁשם ׁשּתהיה ּגמר אם - ּבחּלֹון מּנח ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיה
והּמים, והּגליד והּכפֹור והּברד הּׁשלג אבל ּבחּלֹון. ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָממעט

ראּויין הן ׁשהרי - ּבחּלֹון ממעטין ּומקּבלין [לשימוש]אינן , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָ
ְָֻטמאה.

ּבפחֹות ‚. אֹו הּמת, מּבׂשר מּכזית ּבפחֹות הּטפח את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמעט
הּמת, מן מּכׂשעֹורה ּפחֹות ּבעצם אֹו הּנבלה, מּבׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּכזית
ׁשּכל  חֹוצצין; אּלּו הרי - הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּבפחֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
לפּנֹותן. ּדעּתֹו אין לפיכ אצלֹו, חׁשּובין ואינן טהֹורין, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָאּלּו
חׁשּובין  אינם - מכׁשרין ׁשאינן אכלין מּכביצה ּפחֹות ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻוכן

הּטפח  את ממעטין ּולפיכ לפּנֹותן, ּדעּתֹו ואין .אצלֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבכלי„. החּלֹון זה סתם הרי - לחּוץ ּפיו והיה חרׂש, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

וצרי טהֹור. הּוא והרי מּגּבֹו, מּטּמא ׁשאינֹו לפי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָחֹוצץ;
אפּלּו ראּוי יהיה ׁשּלא עד ונקּוב, מאּוס זה חרׂש ּכלי ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹלהיֹות

לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי - ּדם ּבֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹלהּקיז
רבע‰. אֹו מת, ּבּבית ּבהן [הקב]היה וכּיֹוצא עצמֹות, ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבעצם  זה ּבית ׁשל החּלֹון ּומעט ּבאהל, המטּמאֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמעצמֹות
לעצמֹות. מצטרף ׁשהעצם מעּוט; אינֹו - מּכׂשעֹורה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּפחֹות
החּלֹון  ּומעט הּמת, מּבׂשר ּכזית אֹו מת, ׁשם היה אם ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָוכן
מצטרף  ׁשהּבׂשר מעּוט; אינֹו - הּמת מּבׂשר מּכזית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבפחֹות

ידי על ממעט מּכׂשעֹורה ּפחֹות עצם אבל ה]לּבׂשר. את -] ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
עצמֹות  רבע ידי על ממעט ּבׂשר מּכזית ּופחֹות ּבׂשר, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹּכזית

וערב ּבׁשתי הּטפח את מעט ּבהן. חוטים]וכּיֹוצא -] ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבגּוׁש אֹו מעּוט;[אדמה]המנּגעין, אינֹו - הּפרס מּבית ְְְִִִֵֵַַָָֻ

הרי  - הּפרס ּבית מעפר לבנה עׂשה חֹוצץ. אינֹו טמא ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּדבר
ּכברּיתֹו ּגּוׁש אּלא אמרּו ׁשּלא ּוממעטת; טהֹורה, [-זֹו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹ

היה כגולמו] אם - עּכביׁש ּבקּורי נתמעט אֹו הּטפח נסּתם .ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מּמׁש חוזק]ּבּה אינּה[- מּמׁש, ּבּה אין ואם חֹוצצת; זֹו הרי , ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ֶֶחֹוצצת.

טז  ¤¤ּפרק
ּפֹותח ארּבה ‡. ּבּה ׁשּיׁש ּבין הּבית, ּתקרת ּבאמצע ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

ּתקרת  ּתחת טמאה והיתה טפח, ּפֹותח ּבּה ׁשאין ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻטפח
ּוׁשאר  לאויר; ּגלּוי הּוא ׁשהרי טהֹור, ארּבה ּכנגד - ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהּבית

ּכל  ּבלבד, ארּבה ּכנגד הּטמאה היתה טמא. הּבית הּבית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּתחת  ּומקצתּה הּתקרה, ּתחת הּטמאה מקצת היתה ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָֻטהֹור.
טמא, ּכּלֹו הּבית - טפח ּפֹותח ּבארּבה היה אם - ֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻארּבה
- טפח ּפֹותח ּבּה אין טמא. [הּטמאה] (הארּבה) ּכל ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּוכנגד
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הּתקרה  ּתחת ּכּׁשעּור ויּמצא ׁשּתחלק, ּכדי ּבּטמאה יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאם
טמא, הּבית - לאו ואם טמא; הּכל - הארּבה ּתחת ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֻוכּׁשעּור

טהֹור  הארּבה אדם ּוכנגד ונתן טפח, ּפֹותח ּבארּבה היה . ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ
ּובין  אחד; אהל הּכל נעׂשה - הארּבה על מלמעלה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻרגלֹו
הארּבה  ּתחת אֹו ּבלבד, הּתקרה ּתחת הּטמאה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֻֻׁשהיתה
מּפני  טמא, הּטמאה את ׁשערב והאדם טמא; הּכל - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבלבד
והיתה  טפח, ּפֹותח ּבארּבה אין הּטמאה. על אהל ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻׁשּנעׂשה
טהֹור; מלמעלה רגלֹו ׁשּנתן זה - הּתקרה ּתחת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּטמאה
ּתחת  הּטמאה היתה מּטפח. ּבפחֹות לֹו יֹוצאת טמאה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשאין
האהיל  ׁשהרי טמא, - רגלֹו את קדמה טמאה אם - ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהארּבה
ׁשהרי  טהֹור, - הּטמאה את קדמה רגלֹו ואם הּטמאה; ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻעל

לֹו. יֹוצאת טמאה ואין האהל, מקצת ְְְְִֵֵֶַָָָֹֻרגלֹו
ארּבה היה ·. ּגּבי על והאהיל העֹורב, ּבפי הּמת מן ּכזית ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

ּבּה ׁשאין ּפי על אף - הארּבה ּבאויר ּכזית ׁשּנמצא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻעד
טמא  הּבית טפח, .ּפֹותח ִֵֵֶַַַַָ

ּגּביו,ּבית,‚. על ועלּיה הּבית ּתקרת ּבאמצע וארּבה ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַַָָָֻ
למעלה  זֹו מכּונֹות והארּבֹות העלּיה, ּתקרת ּבאמצע ְְְְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָֻֻֻוארּבה
ּפֹותח  ּבהן ׁשאין ּבין טפח ּפֹותח ּבארּבֹות ׁשּיׁש ּבין ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻמּזֹו,

ּבּבית  וטמאה טמאה טפח, היתה טהֹור; הארּבֹות ּכנגד - ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻֻ
טפח, ּפֹותח ּבארּבֹות היה טהֹור. הּבית הרי - ארּבֹות ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻּכנגד

ּדבר וה  ונתן ארּבֹות, ּכנגד ּבין הּבית ּתקרת ּתחת ּבין ּטמאה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ
ּבין  הּבית מארּבת למעלה ּבין טמאה, מקּבל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻֻׁשהּוא
חֹוצץ. טמא ּדבר ׁשאין טמא; הּכל - עלּיה מארּבת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻלמעלה
הּבית  - הּבית ארּבת על טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻֻנתן
הּבית  - העלּיה ארּבת על נתנֹו טהֹורה; והעלּיה ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻטמא,
אין  טהֹור. ולּׁשמים מלמעלה ּוכנגדֹו טמאים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהעלּיה
ּבין  ונתן הּבית, ּתקרת ּתחת והּטמאה טפח, ּפֹותח ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻֻּבארּבֹות
על  ּבין טמאה, מקּבל ׁשאין ּדבר ּובין טמאה המקּבל ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻּדבר
הּבית; אּלא טמא אין - העלּיה ארּבת על ּבין הּבית ֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻֻארּבת

מּטפח. ּבפחֹות לעלּיה יֹוצאת טמאה הּטמאה ׁשאין היתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ
ּבין  למעלן ּבין טמאה מקּבל ׁשהּוא ּדבר ונתן ארּבֹות, ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּכנגד
נתן  הּטמאה. את ערב ׁשהרי טמאין, והעלּיה הּבית - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלמּטן
טמא  אין - למּטן ּבין למעלן ּבין טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּדבר
ּתקרה  אבל ארּבה; ּבעֹוׂשה הּדינין, אּלּו וכל הּבית. ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאּלא

חור]ׁשּנפחתה בה נפער אגרֹוף,[- מלא ׁשעּורּה - מאליה ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

הּמעזיבה„. את רצפת הּפֹוחת שהיא שבגג טיט שכבת -] ֲִֵֶַַַָ
ארּבההעליה] ׁשעׂשה עד ּכדי [חור], הּבית, ּתקרת ּבתֹו ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻ

הערׂש רגל ּבּה מיטה]ׁשּתּכנס סֹותמת [- הערׂש רגל והיתה , ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּפֹות  ּבּה יׁש אם - הארּבה אף את - ּבּבית וטמאה טפח, ח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻ

ּבּה אין חֹוצץ; טמאה המקּבל ּכלי ׁשאין טמאה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻהעלּיה
ּכּכלים  טמאה ׁשּלמּטה והרגל טהֹורה, העלּיה - טפח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפֹותח
מלא  ׁשעּורּה - מאליה הּמעזיבה נפחתה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמאהילים.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַאגרֹוף,
הארץ ‰. על מּנחת ּוקדרה הּבית, ּתקרת ׁשּבתֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻארּבה

ּבצמצּום ּתצא ּתעלה ׁשאם ארּבה, ּכנגד בדיוק]ּומכּונת -] ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֻֻ
רצּוצה הּקדרה ּתחת טמאה והיתה הארּבה , חלל מן ללא -] ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֻֻ

הּקדרה טפח] ּבתֹו הּטמאה ׁשהיתה אֹו הארץ, ּובין ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבינּה
ואין  ויֹורדת; ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֻאֹו
ּגבֹוהה  הּקדרה היתה טהֹור. ּכּלֹו והּבית ּכנגּדּה, אּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻטמא
- הּבית ּתקרת ּתחת אֹו ּתחּתיה, וטמאה טפח, הארץ ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻמן
ּתֹו אבל אהל. הּוא ׁשהרי טמא, הּקדרה ותחת ּכּלֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּבית
והרי  מּגּבֹו, מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹור; - וגּבּה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּקדרה

לאויר ּגלּוי הּקדרה הארובה]אויר ּכלי [מול היה ואם . ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָ
ּבתֹוכּה, טמאה היתה טהֹור. - ּגּבּה על למעלה אֹו ְְְְְְַַַָָָָָָָָֻּבתֹוכּה,
ארּבה  ּכנגד הּטמאה ׁשהרי טהֹור, ּכּלֹו הּבית - ּגּבּה על ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻֻאֹו
מן  ּגדֹולה והארּבה הארּבה, ּתחת הּקדרה היתה ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָֻֻּבלבד.
ּבינּה נמצא הארּבה, מן ותצא הּקדרה ּתעלה ׁשאם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּקדרה,

טפח ּפֹותח ארּבה ׂשפתי טפח]ּובין חלל ּפי [- על אף - ְֲִִֵֵֵֶַַַַָֻ
אֹו ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה וטמאה טפח, ּגבֹוהה ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּקדרה
אסקּפת  ּבצד מּנחת הּקדרה היתה טהֹור. הּבית - ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻֻּתחּתיה

מפתן] לפנים [- טפח ּפֹותח מּמּנה נמצא ּתעלה ׁשאם ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבית,
אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה, רצּוצה טמאה והיתה הּמׁשקֹוף, ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָֻמן
היתה  ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָֻעל
ּתחּתיה  - ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּגבֹוהה
היתה  טהֹור. וגּבּה, ותֹוכּה אחד; אהל ׁשהּכל טמא, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוהּבית
ׁשהיא  מּפני טמא, הּבית - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאה
ׁשהּטמאה  מּפני - טמא ּתחּתיה וכן טפח. ּבּמׁשקֹוף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻנֹוגעת
אם  ,לפיכ אחד. אהל ׁשהּכל הּבית, מן לתחּתיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹיֹוצאת
ּבצד  ׁשהיתה אֹו טפח, ּבפֹותח ּבּמׁשקֹוף נֹוגעת היתה ְְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלא
אבל  ּתחּתיה; אּלא טמא אין - ּתחּתיה וטמאה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּמׁשקֹוף

טהֹור. ִַַָהּבית,
.Âמעזיבה עליהן ׁשאין והעלּיה הּבית טיט]קֹורֹות והן [- , ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ואויר קֹורה ּכנגד קֹורה לקורה]מכּונֹות קורה ּכנגד [שבין ְְְֲִֶֶֶֶַָָָֻ
ּפֹותח  אויר ּוביניהן טפח ּפֹותח מהן קֹורה ּובכל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאויר,
היתה  טמא. ּבלבד ּתחּתיה - מהן אחת ּתחת וטמאה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻטפח,
טמא. ּבלבד ׁשּתיהן ּבין - לעליֹונה הּתחּתֹונה ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה

טמא.היתה לרקיע עד ּכנגּדֹו - העליֹונה ּגּבי על הּטמאה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
הּקֹורֹות  ׁשּבין האויר ּכנגד מכּונֹות העליֹונֹות הּקֹורֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֻהיּו
היתה  טמא. ּכּלן ּתחת - מהן אחת ּתחת וטמאה ְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻֻהּתחּתֹונֹות,
לרקיע  עד הּטמאה ּכנגד - העליֹונה קֹורה ּגּבי על ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה
ּגּבי  על זֹו מכּונֹות ׁשהיּו ּבין טפח, ּפֹותח ּבּקֹורֹות אין ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻטמא.
והיתה  הּתחּתֹונֹות, אויר ּכנגד העליֹונֹות ׁשהיּו ּבין ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָזֹו,
ּבֹוקעת  טמאה - ּגּביהן על אֹו ּביניהן אֹו ּתחּתיהן ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻֻהּטמאה

ּבלבד;ּוב ועֹולה ּכנגּדּה אּלא מטּמאה ואינּה ויֹורדת, ֹוקעת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
היא  הרי טפח, ּברּום טפח ּפֹותח ּתחת ׁשאינ ּה טמאה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּכל

סביבותיה]ּכרצּוצה מטמאה ּגּגֹו[שאינה ׁשּנסּדק ּבית . ְְִִִֶַַַָ
החיצֹון  ּבחציֹו הּטמאה והיתה חלקים, ׁשני ונעׂשה ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻּוכתליו,
היתה  טהֹורין. הּפנימי ׁשּבחציֹו הּכלים - ּבֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּפתח
ּכחּוט  הּסדק רחב היה אם - הּפנימי ּבחציֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻהּטמאה

מדידה]הּמׁשקלת ואם [- טהֹורין; החיצֹון ׁשּבחציֹו ּכלים , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַֹ
טמאין. הם הרי מּכאן, ּפחֹות ְֲִִֵֵֵָָָָהיה

.Êמקורה][מבואהאכסדרה- זה ּבצד וטמאה ׁשּנסּדקה, ְְְְְְְִֶֶַַַָָָֻ
זה  אהלים ׁשני היא ׁשהרי טהֹורין; הּׁשני ׁשּבּצד ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּכלים
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נתן  הּתקרה. ּבכל הּסדק ׁשהרי - ּביניהם ואויר זה, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבצד
נתן  הּטמאה; את ערב הּסדק, על מלמעלה קנה אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻרגלֹו
מערב  אינֹו - ּגדֹול ּכלי ואפּלּו הּסדק, ּכנגד ּבארץ הּקנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
אדם  היה הּסדק. ּתחת טפח ּגבֹוּה ׁשּיהיה עד הּטמאה, ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻאת
ׁשאדם  הּטמאה, את מערב - הּסדק ּתחת הארץ על ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻמּטל
ּגבּה ּבֹו ׁשּיׁש ּכאהל הּוא הרי - העליֹון והּצד הּוא; ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחלּול

ּכלים הּסדק ּתחת היּו אם וכן בגדים]טפח. מקּפלין [- ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
מעל  ּגבֹוּה העליֹון והיה זה, ּגּבי על זה הארץ על ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻמּנחין
מּמּנּו, למּטה הּכלים וכל הּטמאה; את מערב - טפח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהארץ

האהל  ׁשּתחת ּככלים הם .הרי ְֲִֵֵֵֶֶַַָֹ

יז  ¤¤ּפרק
הּבית[בליטה]זיז‡. מּפתח יֹוצא הפתח]ׁשהּוא ,[חלל ִִִֵֶֶַַַ

-]ּופניו נוטה קצהו ׁשנים [- הארץ מעל ּגבהֹו והיה למּטה, ְְְְֵֵֶַַָָָָָָָָ
הּטמאה  את מביא זה הרי - מּכאן ּפחֹות אֹו טפח, ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעׂשר
מּדבריהם  אּלא מביא ׁשאינֹו הּוא, ּברּור ודבר ׁשהּוא. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבכל

ּבאהל [מדרבנן] ׁשאינּה ּכזֹו, טמאה ּבהבאת ּכּיֹוצא ּכל וכן ;ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
הּבריא יציב]טפח ּגבֹוּה[- היה מּדבריהם. אּלא אינּה - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

וכן  למעלה, ּפניו ׁשהיּו אֹו טפח, עׂשר מּׁשנים ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיתר
אּלא  מביאין אין - הּבנין מן הּיֹוצאֹות והּפּתּוחים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָהעטרֹות

עובי]ּבפֹותח מן [- הּיֹוצא הּפתח, ּגּבי ׁשעל זיז וכן טפח; ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַ
- הּפתח ּברחב הּמׁשקֹוף ּבצד קנה היה ואפּלּו ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּמׁשקֹוף,

טפח. ּפֹותח ּבֹו היה ּכן אם אּלא מביא, ִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
ואֹוכל·. הּבית, ּכל את סֹובב ׁשהּוא נכנס]זיז ּבּפתח [- ְִִֵֵֶֶֶַַַַָ

מּטפח, ּפחֹות ּבּפתח אֹוכל היה הּטמאה. את מביא - ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻטפח
ּתחּתיו, טמאה טמאין; ׁשּתחּתיו ּכלים - ּבּבית ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻוטמאה
מּקפת  ׁשהיא ּבחצר וכן לּבית. הּטמאה את מביא  ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻֻאינֹו

.אכסדרה  ְְַַָ
.‚- החּלֹון ּגּבי על יֹוצא וזיז לתׁשמיׁש, העׂשּויה ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָחּלֹון

הּגּודל  ּברחב היה ׁשּיהיה אפּלּו והּוא, הּטמאה; את מביא , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
למעלה  היה ּפחֹות. אֹו אצּבעים רּום החּלֹון מעל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּגבֹוּה
ּבֹו יׁש ּכן אם אּלא הּטמאה, את מביא אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמאצּבעים
מביא  - למאֹור העׂשּויה החּלֹון ּגּבי ׁשעל זיז טפח. ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹרחב
ּבנין  ׁשהּוא. ּכל ּגבֹוּה ואפּלּו ׁשהּוא, ּבכל הּטמאה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻאת
ּבׁשעה  עליו נסמ ׁשהּמׁשקיף החּלֹון, לפני ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּיֹוצא

ּבֹו היה הּטמאה; את מביא אינֹו - [במשענת]ׁשּמׁשקיף ְְִִֵֵֶֶַַָָָֻ
החלון]זיז והּזיז [לחלל אינֹו, ּכאּלּו הּבנין את רֹואין - ְְְִִִִִֵֶַַָ

האּלּו הּזיזין ּכל מביאין וכיצד הּטמאה. את מביא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהעליֹון
- ּבּבית אֹו מהן, אחד ּתחת טמאה היתה ׁשאם ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻטמאה?

הּזיז. ּתחת ּבין ּבּבית ּבין טמא, ִִֵֵֵַַַַַַָֹהּכל
ּפֹותח „. מהן אחד ּבכל ויׁש זה, ּגּבי על זה זיזין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשני

ּתחּתיו  - הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח ּוביניהן ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻטפח,
טמא. ּבלבד ּביניהן - ּביניהן טמאה היתה טמא. ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבלבד

טמא  לרקיע עד ּכנגּדֹו - העליֹון ּגב על העליֹון היתה היה . ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
אֹו הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח הּתחּתֹון על ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָֻעֹודף
- העליֹון ּגב על היתה טמא. ּוביניהן ּתחּתיהן - ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּביניהן
הּתחּתֹון  על עֹודף העליֹון היה טמא. לרקיע עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכנגּדֹו

היתה  טמא. ּוביניהן ּתחּתיו - ּתחּתיו וטמאה מּטפח, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּפחֹות
הּמֹותר ּתחת אֹו ּביניהן, העודף]הּטמאה ותחת [- ּביניהן - ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻ

מהן  אחד ּבכל יׁש טהֹור. הּתחּתֹון ּתחת אבל טמא, ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמֹותר
ּתחת  וטמאה טפח, ּפֹותח ּביניהן ואין טפח, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻּפֹותח
ּגב  על אֹו ּביניהן, היתה טמא; ּבלבד ּתחּתיו - ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּתחּתֹון

ּבהן אין טמא. לרקיע עד הּטמאה ּכנגד - [ברוחבן]העליֹון ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּביניהן  ׁשאין ּובין טפח ּפֹותח ּביניהן ׁשּיׁש ּבין טפח, ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַּפֹותח
אֹו הּתחּתֹון, ּתחת הּטמאה ׁשהיתה ּבין טפח, ְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּפֹותח
ּובֹוקעת  ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - העליֹון ּגב על אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּביניהן,

רצּוצה היא ׁשהרי טפח]ויֹורדת, מקום על שאינה ;[משום ְְֲִֵֶֶֶָ
זֹו טפח, ּפֹותח הארץ מן ּגבֹוהֹות ׁשהן יריעֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכן
מּנחין  ׁשהן עץ, ׁשל לּוחֹות אֹו ּבגדים אֹו ּכלים זֹו. ּגּבי ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻעל
הּטמאה  היתה אם - ּביניהן רצּוצה וטמאה זה, ּגב על ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻזה

מן מלמעלה ּגבֹוהה ׁשעליה הּכלי הרי - טפח הארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּכלים  לכל הּטמאה את ּומביא טפח, חלל על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמאהיל
הארץ  מן ּגבֹוהֹות אפּלּו - ׁשיׁש ׁשל טבלּיֹות היּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּתחּתיו.
ׁשהן  מּפני ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאּמה

ְְַַּכקרקע.
ּבקרנֹותיהן‰. ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות ׁשהן עץ ׁשל [-לּוחֹות ְְְֵֵֵֶֶֶַָ

שלהם] ּתחת בזוויות וטמאה טפח, הארץ מן ּגבֹוהֹות והן ,ְְְְִֵֶֶַַַָָָֻ
ׁשאינּה לפי טהֹורין, הּׁשנּיה ׁשּתחת ּכלים - מהן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאחת
הּׁשנּיה, זֹו ּבלּוח והּנֹוגע טפח; ּבפֹותח ּבחברּתּה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָנֹוגעת

הּמת  ּבאהל ׁשּנגעּו ּבכלים ׁשאמרנּוּכנֹוגע הּכלים ּכל אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּכלי  האהיל אם - חֹוצצין ואינן הּטמאה, את ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻׁשּמביאין
ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאים ּגּביו ׁשעל הּכלים ּכל - הּמת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָעל
הּכלים  ואף הּמת; על הּמאהילין ּכלים מּׁשּום ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֻוטמאתן
ּכלים  מּׁשּום טמאים הּטמאה, ּכנגד ׁשאינן ּגּביו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשעל

הּמת. על ֱִֵֶֶַַׁשהאהילּו
.Â ׁשּוליהחבית על יֹוׁשבת תחתיתה]ׁשהיא [-לאויר[- ֲִִִֶֶֶֶַָָָ

מגולה] ּתחּתיה במקום אֹו ּבתֹוכּה, נתּון הּמת מן ּוכזית ,ְְְִִֵֶַַַָָָ
ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - אוירּה ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֻּכנגד
ונטמא  מּתחּתיה, ּבֹוקעת הּטמאה ׁשהרי טמאה; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוהחבית
ּבֹוקעת  טמאה - ּדפנּה עבי ּתחת הּטמאה היתה ְְְְֲֳִִַַַַַָָָָָָָֻֻאוירּה.
החבית  ולּמה טהֹורה. והחבית ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָועֹולה
ּבדפנּה, אּלא ּבאוירּה ּבֹוקעת הּטמאה אין ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻטהֹורה?
הּטמאה  מקצת היתה מאוירֹו. אּלא מּטּמא חרׂש ּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻואין
ּבֹוקעת  טמאה - אוירּה ּתחת ּומקצתּה ּדפנּה, עבי ְְְֲֳִִִַַַַַַָָָָָָֻּתחת
ּכּלּה - טפח ּפֹותח ּבּדפנֹות היה ויֹורדת. ּובֹוקעת ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻועֹולה
ּבּדפנֹות  ּפׁשטה הּטמאה ׁשהרי טהֹור; ּפיה ּוכנגד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻטמאה,
אם  אבל טהֹורה; ּבחבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָּבלבד.
אֹו מכּסה, אֹו טפח, הארץ מן ּגבֹוהה אֹו טמאה, ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻהיתה
על  אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה טמאה והיתה ּפיה, על ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָֻּכפּויה
מּקפת  היתה טמא. ּכּלּה, ּבּה הּנֹוגע וכל טמא; הּכל - ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻּגּבּה

ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי -]- הּמת ּגּבי על ּונתּונה , ְִִֵֵַַַָָָ
ּגּבּה ׁשעל והּכלים טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהאכלין

על טמא  מּטֹות אֹו ׁשּוליהן, על יֹוׁשבֹות ׁשהן חבּיֹות ים. ְְִִֵֵֵֶֶַַָֻ
וטמאה  טפח, ּבפֹותח ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות והן ּבאויר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻצּדיהן
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ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - מהן אחת ְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻּתחת
אבל  ּבטהֹורֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה רצּוצה. ׁשהיא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָמּפני
וטמאה  טפח ּפֹותח הארץ מן ּגבֹוהֹות אֹו טמאֹות, היּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻאם
אחד. אהל הּכל ׁשהרי טמא, ּכּלן ּתחת - מהן אחת ֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻּתחת

ה'תשע"ג  אלול י"ז שישי יום

יח  ¤¤ּפרק
על אדם ‡. ּבּׁשנּיה והאהיל הּמת על אחת ּבידֹו ׁשהאהיל ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבידֹו יׁש אם - הּכלים על והאהיל ּבּמת ׁשּנגע אֹו ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּכלים,
עובי]ּפֹותח הּכלים [- לאו, ואם טמאין; הּכלים טפח, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ידֹו ּופׁשט זיתים, חציי ׁשני ּובהן ּבּתים, ׁשני וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָטהֹורין.
ּפֹותח  ּבידֹו יׁש אם - הּׁשני לּבית הּׁשנּיה וידֹו זה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלבית
ונטמא  אחד, ּכאהל הּכל ונעׂשה הּטמאה, את ערב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻטפח,

הּטמאה. את מביא אינֹו לאו, ואם והּבּתים; ְְְִִִֵֵֶַַָָָֻהּוא
-אדם ·. הּטמאה על והאהיל  החּלֹון, ּבעד ׁשהׁשקיף ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָֻ

הּבית  ּכל ונטמא לּבית, הּטמאה את מּטלמביא היה .-] ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻ
הּבית עומד] ּבתֹו ּומקצתֹו האסקּפה, ּבחּוץ,על ּומקצתֹו ְְְְִִִַַַַַָָָָֻ

מּפני  טמא; הּבית - ׁשּבחּוץ מקצתֹו על טמאה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוהאהילה
טמאה  ׁשהאהילה וכיון טפח, ּגבּה ּבֹו ויׁש חלּול, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשהאדם
אם  וכן הּטמאה. את ּומביא עליה, ּכמאהיל זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעליו
ׁשּבחּוץ  מקצתֹו על טהֹורין והאהילּו ּבּבית, טמאה ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָֻהיתה
הּטמאה, על ּכמאהיל ׁשהּוא מּפני טמאין; אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֻ

מביא הטומאה]והאדם חֹוצץ[את ּכמֹו[בפניה]ואינֹו , ְְְִֵֵֵָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

האכסדרהנֹוׂשאי ‚. ּתחת ּבֹו ׁשעברּו מבואה הּמת -] ְְְְֵֵֶַַַַַָָָ
הבית] לפני הּדלתמקורה את מהם אחד והגיף [של , ְִֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּוסמכֹוהבית] וכן [נעל], הּבית, יטמא ׁשּלא ּכדי ּבמפּתח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
יכֹול  אם - הּדלת סֹומ מּבחּוץ אֹו מּבפנים אדם היה ְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָאם
הּבית  לאו, ואם טהֹור; הּבית עצמֹו, ּבפני לעמד ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּדלת
והאדם  הּטמאה, ּבפני ׁשחצץ הּוא האדם, ׁשּנמצא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻטמא;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָוהּכלים
ועינֹוּתּנּור „. הּבית, ּבתֹו עֹומד פתחו]ׁשהּוא קמּורה [- ְְְִֵֵֶַַַָ

קרן]לחּוץ הּקמּורה [כעין עינֹו על הּמת נֹוׂשאי והאהילּו , ְְְֱִֵֵֵֶַַַַָ
מעל  ּגבֹוּה הּתּנּור אין ׁשהרי טהֹור; והּבית טמא, הּתּנּור -ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

מגּדל לּבית. טמאה ׁשּיביא ּכדי ּבמּדה [ארון]הארץ, הּבא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
נייד] שאינו לחּוץ,[- ונפּתח הּפתח, ּבתֹו עֹומד ְְְִֵֶֶַַַַׁשהּוא

ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה טהֹור. הּבית - ּבתֹוכֹו ְְְְְִִֶַַַַַָָָֻֻוטמאה
הּטמאה  ודר הּפתח, ּובתֹו ּפתּוח, הּוא ׁשהרי ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻטמא;

מּוכני היתה להּכנס. ּדרּכּה ואין בסיס]לצאת, ׁשּלֹו[- ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ
ויֹוצאת לאחֹוריו, הבית]מׁשּוכה כלפי מּטפח,[- ּפחֹות ְְֲִֵֶַַָָָ

נׁשמטת בו]ואינּה קבועה ּכנגד [- ּבתֹוכּה ׁשם וטמאה , ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֻ
התקרה]הּקֹורֹות של ׁשהיא [- ּפי על ׁשאף טהֹור; הּבית - ִִִֶֶַַַַַָ

ׁשּיהיה  והּוא, טפח. יֹוצאה ואינּה נׁשמטת, אינּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָיֹוצאה,
אם [במוכני]ּבּה אבל חלּול; טפח רּום על טפח על טפח ֲִֶֶֶַַַַַָָָ

הּבית, ּבתֹו רצּוצה הּטמאה הרי - טפח חלל ּבּמּוכני ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻאין
וטמאה  הּבית, ּבתֹו עֹומד הּמגּדל היה טמא. ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻוהּבית

הּתבה ּבתֹו אֹו מגירה]ּבתֹוכֹו ׁשאין [- ּפי על אף - ׁשּלֹו ְְִֵֵֶֶַַַָ
מה  ּבּבית, טמאה טמא. הּבית טפח, ּפֹותח ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻּביציאתּה
להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת, הּטמאה ׁשּדר טהֹור; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּׁשּבתֹוכֹו

הּכתל,‰. ּובין וׁשּבינֹו הארץ, ּובין הּמגּדל ׁשּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכלים
הּקֹורֹות ּובין התקרה]וׁשּבינֹו ּפֹותח [של ׁשם יׁש אם - ְִֵֵֵֵֶַַָ

את  רֹואה ׁשאני - טהֹורים לאו, ואם טמאים. ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָטפח,
וסֹותמֹות יֹורדֹות הן ּכאּלּו הטומאה]הּקֹורֹות, .[ומונעות ְְְְִֵַ

.Âּבינֹו אֹו הארץ, ּובין ּבינֹו הּמגּדל, ּתחת טמאה ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהיתה
חלל  ׁשם ׁשּיׁש ּבין - הּכתל ּובין ּבינֹו אֹו הּקֹורֹות, ֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּובין

טמא  הּבית - ׁשם ׁשאין ּבין ּבאוירטפח, עֹומד היה [תחת . ֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּבעביֹוהשמים] ּכלים - ּבתֹוכֹו וטמאה דופנותיו], [עובי ְְְְְִֵֶָָֻ

טהֹורים. ׁשּבתֹוכֹו ּכלים ּבעביֹו, טמאה ְְְְְְִִִֵֶָָֻטהֹורים;
.Ê ׁשֹופע ּכל ׁשהּוא אהל ּכיצד? ּכאהלים. אהלים, ׁשּפּועי ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

וכלה מסתיים]ויֹורד ּכלים [- - ּבאהל וטמאה ּכאצּבע, עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ּכלים  הּׁשּפּוע, ּתחת טמאה טמאים; הּׁשּפּוע ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֻׁשּתחת

מּתֹו הּטמאה טמאים. תחת]ׁשּבאהל הּנֹוגע [- - הּׁשּפּוע ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
ּבּׁשּפּוע [בשיפוע]ּבֹו והּנֹוגע ׁשבעה; טמאת טמא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֻמּתֹוכֹו,

ּכאּלּו מאחֹוריו, הּׁשּפּוע נעׂשה ערב. טמאת טמא ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמאחֹוריו,
- הּׁשּפּוע אחֹורי על הּטמאה היתה ּבאהל. ׁשּנגע ּכלי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּוא
ּבּׁשּפּוע  והּנֹוגע ׁשבעה; טמאת טמא מאחֹוריו, ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֻהּנֹוגע
זית  וכחצי מּתֹוכֹו, זית ּכחצי ערב. טמאת טמא ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻמּתֹוכֹו,
טמאת  טמא מאחֹוריו, ּבין מּתֹוכֹו ּבין הּנֹוגע - ְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻמאחֹוריו

ׁשבעה. טמאת טמא עצמֹו, והאהל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻערב;
.Áמרּדד האהל ּכנף מונח]היה ּתחת [- וטמאה הארץ, על ְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ

טמאה  - הּכנף ּגּבי על אֹו הארץ, על הּפרּוׂש האהל ְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּכנף
ויֹורדת  ּבֹוקעת ועֹולה .ּבֹוקעת ְְֶֶַַַַָ
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ּופיה ּכּורת ‡. הּבית ּפתח ּבתֹו והיא ּבארץ, מּטלת ׁשהיא ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

פתחה] ּגּבּה[- על אֹו ּתחּתיה, נתּון הּמת מן ּוכזית ְְִִֵֶַַַַַַָָָלחּוץ,
טמא; ּבגּבּה, אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּבחּוץ
ּכנגד  ׁשהּוא מּכלי חּוץ - טהֹור ּתֹוכּה, ּׁשּבאויר מה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָוכל
אּלא  טמא אין ּבּבית, טמאה היתה טהֹור. והּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה;
ּגּבּה, על אֹו ּתחּתיה אֹו ׁשּבתֹוכּה ּכלים אבל ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהּבית;
ׁשּבּבית, ּכל טמא: הּכל - ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻטהֹורים.
הּטמאה, ּכנגד ׁשּתחּתיה וכל ּגּבּה, ׁשעל וכל ׁשּבתֹוכּה, ְְְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻוכל
וטמאה  טפח, הארץ מן ּגבֹוהה היתה ׁשּבארנּו. ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכמֹו
ׁשּבּבית, ּכל טמא: הּכל - ּגּבּה על אֹו ּבּבית אֹו ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹּתחּתיה
ּתֹוכּה ׁשּבאויר ּכל אבל ּגּבּה. ׁשעל וכל ׁשּתחּתיה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוכל
הּטמאה  היתה הּטמאה. ּכנגד ׁשהּוא מּכלי חּוץ ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻֻטהֹור,
וכל  ׁשּבּבית, וכל ׁשּבתֹוכּה, ּכל טמא: הּכל - ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבתֹוכּה
אהל  ׁשּנעׂשּו האדם אֹו ׁשהּכלים ּגּבּה; ׁשעל וכל ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּתחּתיה,
מביאין  - ּגּביהם על הּטמאה ׁשהיתה אֹו הּטמאה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻעל

חֹוצצין[הטומאה] ּדברים [בפניה]ולא ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִִֵֶֶַַָֹ
ּכלי ׁשהיא ּבזמן חלולה]ּומחלחלת[שלם]אמּורים? -]. ְְְְֲִִִִֶֶֶַֻ

ּפחּותהאבל  היתה מחוררת]אם הּנפחת [- הּמקֹום וסתם , ְְְְֲִִַַַַָָָָָָ
אפּוצה ׁשהיתה אֹו ּכלי, אינּה ׁשהרי קש]ּבקׁש, מלאה -] ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָ
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נתן  הּתקרה. ּבכל הּסדק ׁשהרי - ּביניהם ואויר זה, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבצד
נתן  הּטמאה; את ערב הּסדק, על מלמעלה קנה אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻרגלֹו
מערב  אינֹו - ּגדֹול ּכלי ואפּלּו הּסדק, ּכנגד ּבארץ הּקנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
אדם  היה הּסדק. ּתחת טפח ּגבֹוּה ׁשּיהיה עד הּטמאה, ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻאת
ׁשאדם  הּטמאה, את מערב - הּסדק ּתחת הארץ על ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻמּטל
ּגבּה ּבֹו ׁשּיׁש ּכאהל הּוא הרי - העליֹון והּצד הּוא; ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחלּול

ּכלים הּסדק ּתחת היּו אם וכן בגדים]טפח. מקּפלין [- ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
מעל  ּגבֹוּה העליֹון והיה זה, ּגּבי על זה הארץ על ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻמּנחין
מּמּנּו, למּטה הּכלים וכל הּטמאה; את מערב - טפח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהארץ

האהל  ׁשּתחת ּככלים הם .הרי ְֲִֵֵֵֶֶַַָֹ
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הּבית[בליטה]זיז‡. מּפתח יֹוצא הפתח]ׁשהּוא ,[חלל ִִִֵֶֶַַַ

-]ּופניו נוטה קצהו ׁשנים [- הארץ מעל ּגבהֹו והיה למּטה, ְְְְֵֵֶַַָָָָָָָָ
הּטמאה  את מביא זה הרי - מּכאן ּפחֹות אֹו טפח, ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעׂשר
מּדבריהם  אּלא מביא ׁשאינֹו הּוא, ּברּור ודבר ׁשהּוא. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבכל

ּבאהל [מדרבנן] ׁשאינּה ּכזֹו, טמאה ּבהבאת ּכּיֹוצא ּכל וכן ;ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
הּבריא יציב]טפח ּגבֹוּה[- היה מּדבריהם. אּלא אינּה - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

וכן  למעלה, ּפניו ׁשהיּו אֹו טפח, עׂשר מּׁשנים ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיתר
אּלא  מביאין אין - הּבנין מן הּיֹוצאֹות והּפּתּוחים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָהעטרֹות

עובי]ּבפֹותח מן [- הּיֹוצא הּפתח, ּגּבי ׁשעל זיז וכן טפח; ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַ
- הּפתח ּברחב הּמׁשקֹוף ּבצד קנה היה ואפּלּו ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּמׁשקֹוף,

טפח. ּפֹותח ּבֹו היה ּכן אם אּלא מביא, ִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
ואֹוכל·. הּבית, ּכל את סֹובב ׁשהּוא נכנס]זיז ּבּפתח [- ְִִֵֵֶֶֶַַַַָ

מּטפח, ּפחֹות ּבּפתח אֹוכל היה הּטמאה. את מביא - ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻטפח
ּתחּתיו, טמאה טמאין; ׁשּתחּתיו ּכלים - ּבּבית ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻוטמאה
מּקפת  ׁשהיא ּבחצר וכן לּבית. הּטמאה את מביא  ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻֻאינֹו

.אכסדרה  ְְַַָ
.‚- החּלֹון ּגּבי על יֹוצא וזיז לתׁשמיׁש, העׂשּויה ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָחּלֹון

הּגּודל  ּברחב היה ׁשּיהיה אפּלּו והּוא, הּטמאה; את מביא , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
למעלה  היה ּפחֹות. אֹו אצּבעים רּום החּלֹון מעל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּגבֹוּה
ּבֹו יׁש ּכן אם אּלא הּטמאה, את מביא אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמאצּבעים
מביא  - למאֹור העׂשּויה החּלֹון ּגּבי ׁשעל זיז טפח. ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹרחב
ּבנין  ׁשהּוא. ּכל ּגבֹוּה ואפּלּו ׁשהּוא, ּבכל הּטמאה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻאת
ּבׁשעה  עליו נסמ ׁשהּמׁשקיף החּלֹון, לפני ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּיֹוצא

ּבֹו היה הּטמאה; את מביא אינֹו - [במשענת]ׁשּמׁשקיף ְְִִֵֵֶֶַַָָָֻ
החלון]זיז והּזיז [לחלל אינֹו, ּכאּלּו הּבנין את רֹואין - ְְְִִִִִֵֶַַָ

האּלּו הּזיזין ּכל מביאין וכיצד הּטמאה. את מביא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהעליֹון
- ּבּבית אֹו מהן, אחד ּתחת טמאה היתה ׁשאם ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻטמאה?

הּזיז. ּתחת ּבין ּבּבית ּבין טמא, ִִֵֵֵַַַַַַָֹהּכל
ּפֹותח „. מהן אחד ּבכל ויׁש זה, ּגּבי על זה זיזין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשני

ּתחּתיו  - הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח ּוביניהן ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻטפח,
טמא. ּבלבד ּביניהן - ּביניהן טמאה היתה טמא. ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבלבד

טמא  לרקיע עד ּכנגּדֹו - העליֹון ּגב על העליֹון היתה היה . ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
אֹו הּתחּתֹון ּתחת וטמאה טפח, ּפֹותח הּתחּתֹון על ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָֻעֹודף
- העליֹון ּגב על היתה טמא. ּוביניהן ּתחּתיהן - ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּביניהן
הּתחּתֹון  על עֹודף העליֹון היה טמא. לרקיע עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכנגּדֹו

היתה  טמא. ּוביניהן ּתחּתיו - ּתחּתיו וטמאה מּטפח, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּפחֹות
הּמֹותר ּתחת אֹו ּביניהן, העודף]הּטמאה ותחת [- ּביניהן - ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻ

מהן  אחד ּבכל יׁש טהֹור. הּתחּתֹון ּתחת אבל טמא, ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמֹותר
ּתחת  וטמאה טפח, ּפֹותח ּביניהן ואין טפח, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻּפֹותח
ּגב  על אֹו ּביניהן, היתה טמא; ּבלבד ּתחּתיו - ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּתחּתֹון

ּבהן אין טמא. לרקיע עד הּטמאה ּכנגד - [ברוחבן]העליֹון ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּביניהן  ׁשאין ּובין טפח ּפֹותח ּביניהן ׁשּיׁש ּבין טפח, ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַּפֹותח
אֹו הּתחּתֹון, ּתחת הּטמאה ׁשהיתה ּבין טפח, ְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּפֹותח
ּובֹוקעת  ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - העליֹון ּגב על אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּביניהן,

רצּוצה היא ׁשהרי טפח]ויֹורדת, מקום על שאינה ;[משום ְְֲִֵֶֶֶָ
זֹו טפח, ּפֹותח הארץ מן ּגבֹוהֹות ׁשהן יריעֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכן
מּנחין  ׁשהן עץ, ׁשל לּוחֹות אֹו ּבגדים אֹו ּכלים זֹו. ּגּבי ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻעל
הּטמאה  היתה אם - ּביניהן רצּוצה וטמאה זה, ּגב על ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻזה

מן מלמעלה ּגבֹוהה ׁשעליה הּכלי הרי - טפח הארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּכלים  לכל הּטמאה את ּומביא טפח, חלל על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמאהיל
הארץ  מן ּגבֹוהֹות אפּלּו - ׁשיׁש ׁשל טבלּיֹות היּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּתחּתיו.
ׁשהן  מּפני ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאּמה

ְְַַּכקרקע.
ּבקרנֹותיהן‰. ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות ׁשהן עץ ׁשל [-לּוחֹות ְְְֵֵֵֶֶֶַָ

שלהם] ּתחת בזוויות וטמאה טפח, הארץ מן ּגבֹוהֹות והן ,ְְְְִֵֶֶַַַָָָֻ
ׁשאינּה לפי טהֹורין, הּׁשנּיה ׁשּתחת ּכלים - מהן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאחת
הּׁשנּיה, זֹו ּבלּוח והּנֹוגע טפח; ּבפֹותח ּבחברּתּה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָנֹוגעת

הּמת  ּבאהל ׁשּנגעּו ּבכלים ׁשאמרנּוּכנֹוגע הּכלים ּכל אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּכלי  האהיל אם - חֹוצצין ואינן הּטמאה, את ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻׁשּמביאין
ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאים ּגּביו ׁשעל הּכלים ּכל - הּמת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָעל
הּכלים  ואף הּמת; על הּמאהילין ּכלים מּׁשּום ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֻוטמאתן
ּכלים  מּׁשּום טמאים הּטמאה, ּכנגד ׁשאינן ּגּביו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשעל

הּמת. על ֱִֵֶֶַַׁשהאהילּו
.Â ׁשּוליהחבית על יֹוׁשבת תחתיתה]ׁשהיא [-לאויר[- ֲִִִֶֶֶֶַָָָ

מגולה] ּתחּתיה במקום אֹו ּבתֹוכּה, נתּון הּמת מן ּוכזית ,ְְְִִֵֶַַַָָָ
ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - אוירּה ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֻּכנגד
ונטמא  מּתחּתיה, ּבֹוקעת הּטמאה ׁשהרי טמאה; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוהחבית
ּבֹוקעת  טמאה - ּדפנּה עבי ּתחת הּטמאה היתה ְְְְֲֳִִַַַַַָָָָָָָֻֻאוירּה.
החבית  ולּמה טהֹורה. והחבית ויֹורדת, ּבֹוקעת ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָועֹולה
ּבדפנּה, אּלא ּבאוירּה ּבֹוקעת הּטמאה אין ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻטהֹורה?
הּטמאה  מקצת היתה מאוירֹו. אּלא מּטּמא חרׂש ּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻואין
ּבֹוקעת  טמאה - אוירּה ּתחת ּומקצתּה ּדפנּה, עבי ְְְֲֳִִִַַַַַַָָָָָָֻּתחת
ּכּלּה - טפח ּפֹותח ּבּדפנֹות היה ויֹורדת. ּובֹוקעת ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻועֹולה
ּבּדפנֹות  ּפׁשטה הּטמאה ׁשהרי טהֹור; ּפיה ּוכנגד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻטמאה,
אם  אבל טהֹורה; ּבחבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָּבלבד.
אֹו מכּסה, אֹו טפח, הארץ מן ּגבֹוהה אֹו טמאה, ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻהיתה
על  אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה טמאה והיתה ּפיה, על ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָֻּכפּויה
מּקפת  היתה טמא. ּכּלּה, ּבּה הּנֹוגע וכל טמא; הּכל - ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻּגּבּה

ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי -]- הּמת ּגּבי על ּונתּונה , ְִִֵֵַַַָָָ
ּגּבּה ׁשעל והּכלים טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהאכלין

על טמא  מּטֹות אֹו ׁשּוליהן, על יֹוׁשבֹות ׁשהן חבּיֹות ים. ְְִִֵֵֵֶֶַַָֻ
וטמאה  טפח, ּבפֹותח ּבזֹו זֹו נֹוגעֹות והן ּבאויר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻצּדיהן
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ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה - מהן אחת ְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻּתחת
אבל  ּבטהֹורֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה רצּוצה. ׁשהיא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָמּפני
וטמאה  טפח ּפֹותח הארץ מן ּגבֹוהֹות אֹו טמאֹות, היּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻאם
אחד. אהל הּכל ׁשהרי טמא, ּכּלן ּתחת - מהן אחת ֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻּתחת

ה'תשע"ג  אלול י"ז שישי יום

יח  ¤¤ּפרק
על אדם ‡. ּבּׁשנּיה והאהיל הּמת על אחת ּבידֹו ׁשהאהיל ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבידֹו יׁש אם - הּכלים על והאהיל ּבּמת ׁשּנגע אֹו ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּכלים,
עובי]ּפֹותח הּכלים [- לאו, ואם טמאין; הּכלים טפח, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ידֹו ּופׁשט זיתים, חציי ׁשני ּובהן ּבּתים, ׁשני וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָטהֹורין.
ּפֹותח  ּבידֹו יׁש אם - הּׁשני לּבית הּׁשנּיה וידֹו זה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלבית
ונטמא  אחד, ּכאהל הּכל ונעׂשה הּטמאה, את ערב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻטפח,

הּטמאה. את מביא אינֹו לאו, ואם והּבּתים; ְְְִִִֵֵֶַַָָָֻהּוא
-אדם ·. הּטמאה על והאהיל  החּלֹון, ּבעד ׁשהׁשקיף ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָֻ

הּבית  ּכל ונטמא לּבית, הּטמאה את מּטלמביא היה .-] ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻ
הּבית עומד] ּבתֹו ּומקצתֹו האסקּפה, ּבחּוץ,על ּומקצתֹו ְְְְִִִַַַַַָָָָֻ

מּפני  טמא; הּבית - ׁשּבחּוץ מקצתֹו על טמאה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוהאהילה
טמאה  ׁשהאהילה וכיון טפח, ּגבּה ּבֹו ויׁש חלּול, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשהאדם
אם  וכן הּטמאה. את ּומביא עליה, ּכמאהיל זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעליו
ׁשּבחּוץ  מקצתֹו על טהֹורין והאהילּו ּבּבית, טמאה ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָֻהיתה
הּטמאה, על ּכמאהיל ׁשהּוא מּפני טמאין; אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֻ

מביא הטומאה]והאדם חֹוצץ[את ּכמֹו[בפניה]ואינֹו , ְְְִֵֵֵָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

האכסדרהנֹוׂשאי ‚. ּתחת ּבֹו ׁשעברּו מבואה הּמת -] ְְְְֵֵֶַַַַַָָָ
הבית] לפני הּדלתמקורה את מהם אחד והגיף [של , ְִֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּוסמכֹוהבית] וכן [נעל], הּבית, יטמא ׁשּלא ּכדי ּבמפּתח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
יכֹול  אם - הּדלת סֹומ מּבחּוץ אֹו מּבפנים אדם היה ְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָאם
הּבית  לאו, ואם טהֹור; הּבית עצמֹו, ּבפני לעמד ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּדלת
והאדם  הּטמאה, ּבפני ׁשחצץ הּוא האדם, ׁשּנמצא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻטמא;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן מביאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָוהּכלים
ועינֹוּתּנּור „. הּבית, ּבתֹו עֹומד פתחו]ׁשהּוא קמּורה [- ְְְִֵֵֶַַַָ

קרן]לחּוץ הּקמּורה [כעין עינֹו על הּמת נֹוׂשאי והאהילּו , ְְְֱִֵֵֵֶַַַַָ
מעל  ּגבֹוּה הּתּנּור אין ׁשהרי טהֹור; והּבית טמא, הּתּנּור -ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

מגּדל לּבית. טמאה ׁשּיביא ּכדי ּבמּדה [ארון]הארץ, הּבא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
נייד] שאינו לחּוץ,[- ונפּתח הּפתח, ּבתֹו עֹומד ְְְִֵֶֶַַַַׁשהּוא

ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה טהֹור. הּבית - ּבתֹוכֹו ְְְְְִִֶַַַַַָָָֻֻוטמאה
הּטמאה  ודר הּפתח, ּובתֹו ּפתּוח, הּוא ׁשהרי ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻטמא;

מּוכני היתה להּכנס. ּדרּכּה ואין בסיס]לצאת, ׁשּלֹו[- ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ
ויֹוצאת לאחֹוריו, הבית]מׁשּוכה כלפי מּטפח,[- ּפחֹות ְְֲִֵֶַַָָָ

נׁשמטת בו]ואינּה קבועה ּכנגד [- ּבתֹוכּה ׁשם וטמאה , ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֻ
התקרה]הּקֹורֹות של ׁשהיא [- ּפי על ׁשאף טהֹור; הּבית - ִִִֶֶַַַַַָ

ׁשּיהיה  והּוא, טפח. יֹוצאה ואינּה נׁשמטת, אינּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָיֹוצאה,
אם [במוכני]ּבּה אבל חלּול; טפח רּום על טפח על טפח ֲִֶֶֶַַַַַָָָ

הּבית, ּבתֹו רצּוצה הּטמאה הרי - טפח חלל ּבּמּוכני ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻאין
וטמאה  הּבית, ּבתֹו עֹומד הּמגּדל היה טמא. ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻוהּבית

הּתבה ּבתֹו אֹו מגירה]ּבתֹוכֹו ׁשאין [- ּפי על אף - ׁשּלֹו ְְִֵֵֶֶַַַָ
מה  ּבּבית, טמאה טמא. הּבית טפח, ּפֹותח ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻּביציאתּה
להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת, הּטמאה ׁשּדר טהֹור; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּׁשּבתֹוכֹו

הּכתל,‰. ּובין וׁשּבינֹו הארץ, ּובין הּמגּדל ׁשּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכלים
הּקֹורֹות ּובין התקרה]וׁשּבינֹו ּפֹותח [של ׁשם יׁש אם - ְִֵֵֵֵֶַַָ

את  רֹואה ׁשאני - טהֹורים לאו, ואם טמאים. ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָטפח,
וסֹותמֹות יֹורדֹות הן ּכאּלּו הטומאה]הּקֹורֹות, .[ומונעות ְְְְִֵַ

.Âּבינֹו אֹו הארץ, ּובין ּבינֹו הּמגּדל, ּתחת טמאה ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהיתה
חלל  ׁשם ׁשּיׁש ּבין - הּכתל ּובין ּבינֹו אֹו הּקֹורֹות, ֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּובין

טמא  הּבית - ׁשם ׁשאין ּבין ּבאוירטפח, עֹומד היה [תחת . ֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּבעביֹוהשמים] ּכלים - ּבתֹוכֹו וטמאה דופנותיו], [עובי ְְְְְִֵֶָָֻ

טהֹורים. ׁשּבתֹוכֹו ּכלים ּבעביֹו, טמאה ְְְְְְִִִֵֶָָֻטהֹורים;
.Ê ׁשֹופע ּכל ׁשהּוא אהל ּכיצד? ּכאהלים. אהלים, ׁשּפּועי ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

וכלה מסתיים]ויֹורד ּכלים [- - ּבאהל וטמאה ּכאצּבע, עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ּכלים  הּׁשּפּוע, ּתחת טמאה טמאים; הּׁשּפּוע ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֻׁשּתחת

מּתֹו הּטמאה טמאים. תחת]ׁשּבאהל הּנֹוגע [- - הּׁשּפּוע ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
ּבּׁשּפּוע [בשיפוע]ּבֹו והּנֹוגע ׁשבעה; טמאת טמא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֻמּתֹוכֹו,

ּכאּלּו מאחֹוריו, הּׁשּפּוע נעׂשה ערב. טמאת טמא ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמאחֹוריו,
- הּׁשּפּוע אחֹורי על הּטמאה היתה ּבאהל. ׁשּנגע ּכלי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּוא
ּבּׁשּפּוע  והּנֹוגע ׁשבעה; טמאת טמא מאחֹוריו, ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֻהּנֹוגע
זית  וכחצי מּתֹוכֹו, זית ּכחצי ערב. טמאת טמא ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻמּתֹוכֹו,
טמאת  טמא מאחֹוריו, ּבין מּתֹוכֹו ּבין הּנֹוגע - ְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻמאחֹוריו

ׁשבעה. טמאת טמא עצמֹו, והאהל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻערב;
.Áמרּדד האהל ּכנף מונח]היה ּתחת [- וטמאה הארץ, על ְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ

טמאה  - הּכנף ּגּבי על אֹו הארץ, על הּפרּוׂש האהל ְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּכנף
ויֹורדת  ּבֹוקעת ועֹולה .ּבֹוקעת ְְֶֶַַַַָ

יט  ¤¤ּפרק
ּופיה ּכּורת ‡. הּבית ּפתח ּבתֹו והיא ּבארץ, מּטלת ׁשהיא ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

פתחה] ּגּבּה[- על אֹו ּתחּתיה, נתּון הּמת מן ּוכזית ְְִִֵֶַַַַַַָָָלחּוץ,
טמא; ּבגּבּה, אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּבחּוץ
ּכנגד  ׁשהּוא מּכלי חּוץ - טהֹור ּתֹוכּה, ּׁשּבאויר מה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָוכל
אּלא  טמא אין ּבּבית, טמאה היתה טהֹור. והּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻהּטמאה;
ּגּבּה, על אֹו ּתחּתיה אֹו ׁשּבתֹוכּה ּכלים אבל ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהּבית;
ׁשּבּבית, ּכל טמא: הּכל - ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻטהֹורים.
הּטמאה, ּכנגד ׁשּתחּתיה וכל ּגּבּה, ׁשעל וכל ׁשּבתֹוכּה, ְְְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻוכל
וטמאה  טפח, הארץ מן ּגבֹוהה היתה ׁשּבארנּו. ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכמֹו
ׁשּבּבית, ּכל טמא: הּכל - ּגּבּה על אֹו ּבּבית אֹו ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹּתחּתיה
ּתֹוכּה ׁשּבאויר ּכל אבל ּגּבּה. ׁשעל וכל ׁשּתחּתיה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוכל
הּטמאה  היתה הּטמאה. ּכנגד ׁשהּוא מּכלי חּוץ ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻֻטהֹור,
וכל  ׁשּבּבית, וכל ׁשּבתֹוכּה, ּכל טמא: הּכל - ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבתֹוכּה
אהל  ׁשּנעׂשּו האדם אֹו ׁשהּכלים ּגּבּה; ׁשעל וכל ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּתחּתיה,
מביאין  - ּגּביהם על הּטמאה ׁשהיתה אֹו הּטמאה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻעל

חֹוצצין[הטומאה] ּדברים [בפניה]ולא ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִִֵֶֶַַָֹ
ּכלי ׁשהיא ּבזמן חלולה]ּומחלחלת[שלם]אמּורים? -]. ְְְְֲִִִִֶֶֶַֻ

ּפחּותהאבל  היתה מחוררת]אם הּנפחת [- הּמקֹום וסתם , ְְְְֲִִַַַַָָָָָָ
אפּוצה ׁשהיתה אֹו ּכלי, אינּה ׁשהרי קש]ּבקׁש, מלאה -] ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָ
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ּבּה יּמצא ׁשּלא ּכדי אטּומה אּלא חלל, ּבּה יהיה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹעד
טפח, הארץ מן ּגבֹוהה היתה - אחד ּבמקֹום טפח ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָחלל
ׁשּתחּתיה  וכל הּבית הרי - ּבּבית אֹו ּתחּתיה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻוטמאה
מּפני  - טהֹור וגּבּה ותֹוכּה אחד; אהל ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹטמאין,
אין  ּבתֹוכּה, טמאה היתה ּכלי. ואינֹו עץ, ׁשל אהל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשהּוא
טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על היתה ּתֹוכּה; אּלא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָטמא
נתּון  הּמת מן ּוכזית לחּוץ, ּופיה הארץ על מּנחת ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהיתה

היה טמא; הּתהֹום עד ּכנגּדֹו - ּכנגּדֹוּתחּתיה - ּגּבּה על ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּבית; אּלא טמא אין ּבּבית, טמאה היתה טמא. לרקיע ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻעד

ּתֹוכּה. אּלא טמא אין ּבתֹוכּה, הּטמאה ְְְֵֵֶַָָָָָָָֻהיתה
והיא ·. לפנים, ּופיה הּפתח, ּבתֹו ּבארץ הּמּטלת ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכּורת

ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית וחלּולה, ׁשלם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּכלי
טמא; ּגּבּה, על אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּבחּוץ
והּבית  הּטמאה; מּכנגד חּוץ - טהֹור ּתֹוכּה, ּׁשּבאויר מה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻוכל

טמא  הּכל - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה, טמאה היתה היתה טהֹור. . ְְְְִֵַַַָָָָָָָָֹֻ
על  אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֻּגבֹוהה
מּפני  ׁשּתחּתיה, וכל ׁשּבּבית ּכל טמא: הּכל - ּבּבית אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּגּבּה,
ׁשּבתֹוכּה, וכל ּגּבּה ׁשעל וכל אחד; ּכאהל והּבית ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיא
היתה  ׁשּנתּבאר. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהּכלי

-]ּופקּוקה[מחוררת]ּפחּותה החור סתם אפּוצה [- אֹו ּבקׁש, ְְְֲַָָָ
קש] מלאה אֹו[- ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ּוגבֹוהה ,ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֻ

טמאה  היתה ּגּבּה. מעל חּוץ טמא, הּכל - ּבתֹוכּה אֹו ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָֹֻּבּבית
ותחּתיה  ּתֹוכּה אבל טמא; לרקיע עד ּבלבד ּכנגּדֹו ּגּבּה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעל
חֹוצצת. – ּכלי ׁשאינּה מּפני טהֹור, ּׁשּבהם מה ּכל - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּבית
נתּון  הּמת מן ּוכזית לפנים, ּופיה הארץ, על מּנחת ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהיתה
עד  ּכנגּדֹו ּגּבּה, על היה טמא; הּתהֹום עד ּכנגּדֹו - ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּתחּתיה
ּתֹוכּה - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה, הּטמאה היתה טמא; ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻלרקיע

טמאים. ְְִִֵַַוהּבית
ּגבּה‚. ּכל את ממּלאה והיא הּבית, ּבתֹו ׁשהיא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּכּורת

הּקֹורֹות  לבין ּבינּה ואין הּבית, לקֹורֹות למעלה ּופיה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבית,
ּבּבית, טמאה טמא; הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה טפח, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻּפֹותח
הּבית  לתֹו לצאת הּטמאה ׁשּדר טהֹור: ּׁשּבתֹוכּה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמה
עֹומדת, ׁשהיתה ּבין - להּכנס ּדרּכּה ואין מּטפח, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבפחֹות
הּכתל  ּובין ּובינּה לּכתל ּופיה צּדּה על מּטה ׁשהיתה ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּבין
זֹו ׁשּתים ׁשהיּו ּבין אחת, ּכּורת ׁשהיתה ּבין מּטפח, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפחֹות
טפח  ּפֹותח לּכתל אֹו ולּקֹורֹות העליֹונה ּבין ואין זֹו ּגּבי .על ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

לבין  ּבינֹו ואין למעלה, ּופיה הּפתח ּבתֹו עֹומדת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיתה
טמאה  טהֹור; הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה טפח, ּפֹותח ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֻֻהּמׁשקֹוף
ּדרּכּה ואין לצאת, טמאה ׁשּדר טמא: ּׁשּבתֹוכּה מה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבּבית,

ְִֵָלהּכנס.
צּדּה„. על מּנחת והיתה ׁשלם, ּכלי ׁשהיא חלּולה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּורת

השמים]ּבאויר תחת ה [- מן ּוכזית ּתחּתיה, נתּון על ּמת אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
וכל  טמא; ּובגּבּה, ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּגּבּה
ׁשאינֹו וכל הּטמאה; ּכנגד אּלא - טהֹור ּתֹוכּה, ּׁשּבאויר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמה
הּכל  ּבתֹוכּה, טמאה היתה טהֹור. ּבתֹוכּה, הּטמאה ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֹֻֻּכנגד
על  למעלה הּטמאה ׁשּכנגד וכל ּׁשּבתֹוכּה, מה ּכל ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻטמא:
טפח, הארץ מן ּגבֹוהה היתה ּתחּתיה. למּטה אֹו ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּגּבּה,

ׁשעל  וכל טמא, ׁשּתחּתיה ּכל - ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻוטמאה
ּכנגד  ׁשהּוא מּכלי חּוץ טהֹור, ׁשּבתֹוכּה ּכל אבל טמא, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּגּבּה
מה  ּכל טמא: הּכל - ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְֵַַַָָָָָָָֹֻֻהּטמאה.

וכל ׁשּתחּתיה, וכל ׁשהּכלים ּׁשּבתֹוכּה, ּגּבּה; על ׁשּלמעלה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן ּכּורת מביאין היתה אם ,לפיכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשהיתה  אֹו ּבקׁש, ּופקּוקה ּפחּותה הארץ על הּמּטלת ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָֻזֹו
ּבמּדה ניידת]ּבאה אינה -]- ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית , ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על טמא; הּתהֹום עד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכנגּדֹו
מעל  טפח ּגבֹוהה היתה ּתֹוכּה. אּלא טמא אין ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבתֹוכּה,
ּבתֹוכּה, טמא; ּבלבד ּתחּתיה - ּתחּתיה וטמאה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהארץ,
ׁשּכבר  טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על טמא; ּבלבד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּתֹוכּה
לא  חׁשּוב, הּוא ּכאהל - ּבמּדה הּבא עץ ׁשּכלי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבארנּו,

חֹוצץ. ּולפיכ ְְִִֵֵָּככלים;
ׁשּוליהּכּורת ‰. על יֹוׁשבת והיא ׁשלם, ּכלי [-ׁשהיא ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

-תחתיתה] ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה ְְְְֲִֶַַַָָָָָֻלאויר,
היתה  אם אבל ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֻטמאה
ּתחּתיה  וטמאה ּפיה, על ּכפּויה אֹו מכּסה, אֹו טפח, ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻֻּגבֹוהה

הּכל - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה וכל אֹו ׁשּבתֹוכּה, ּכל טמא: ְְְֵֶַַַָָָָָָֹ
למּטה; הּטמאה היתה אם ּגּבּה ׁשעל וכל ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּתחּתיה,
ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא הּמאהיל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻׁשהּכלי
ּבאה  אֹו ּבקׁש, ּופקּוקה ּפחּותה היתה אם ,לפיכ ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָׁשּבארנּו.
טמאה  - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָֻֻּבמּדה,
טפח, ּגבֹוהה היתה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָּבֹוקעת
ּבתֹוכּה טמאה היתה טמא. ּבלבד ּתחּתיה - ּתחּתיה ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻוטמאה
ׁשּתחּתיה  וכלים טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹו

וחֹוצצת. אהל ׁשהיא מּפני ְְְִִִֵֶֶֶֶֹטהֹורין,
.Â ּבאוירּגמל עֹומד השמים]ׁשהּוא תחת טמאה [- - ְֲִֵֶָָָָֻ

ּכלים  ּגּביו, על טמאה טהֹורים; ּגּביו ׁשעל ּכלים ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּתחּתיו,
ּבֹוקעת  זֹו הרי ּתחּתיו, וטמאה רֹובץ היה טהֹורין. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּתחּתיו

רצּוצה טמאה היתה אם וכן ויֹורדת; ּובֹוקעת [-ועֹולה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻ
טפח] חלל זֹוללא הרי - רגלֹו ּגב על אֹו רגלֹו, ְְֲֵַַַַַַּתחת

ׁשאם  ּבנזירּות, ּבארנּו ּכבר ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבֹוקעת
הּמּטה  ּתחת אֹו הּגמל, ּתחת הּמת מן ּוכזית הּנזיר ְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָהיה
טמאת  ׁשּנטמא ּפי על אף - הּכלים מּׁשאר ּבּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻוכּיֹוצא

מגּלח אינֹו אּלּו[שערו]ׁשבעה, ׁשּכל למד, אּתה ּומּׁשם . ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
אֹו האדם, מן הּנעׂשים אהלים ּבטמאת האמּורֹות ְְֲֲֲִִִַַַַָָָָָָֹֻההלכֹות
ּדברי  מהן סֹופרים, מּדברי - הּכלים מן אֹו הּבהמה, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָמן
מגּלח  הּנזיר אין ּולפיכ והרחקֹות; ּגזרֹות ּומהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָקּבלה

ּביאת  על ּכרת עליהן חּיבין ואין אכילת עליהן, אֹו מקּדׁש, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
טמאת  לענין אּלא אמּורין ּכּלן הּדברים ואין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻֻקדׁשים.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, וקדׁשים ְְְְְִִֵֶַַָָָּתרּומה

כ  ¤¤ּפרק
ּפתיל‡. צמיד הּמת: ּבאהל מּצילין ּדברים כיסוי ׁשלׁשה -] ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ּובלּועיןמהודק] ואהלין, חיים], -[בבעלי הּבלּועין . ְְְִִִַָֹ
הּטמאה  את ּומֹונעין יתטּמאּו, ׁשּלא הּטהֹורין על ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹֻמּצילין
על  מּצילין - ואהלין ּפתיל צמיד אבל ּותטּמא. ּתצא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
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ׁשּלא  הּטמאה את מֹונעין ואינן יתטּמאּו, ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻהּטהֹורין
מּקף  ּכלי ּבֹו ׁשּיׁש טמא ּבית ּכיצד? אחרים. ּותטּמא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֻּתצא
ׁשם  היה אם וכן טהֹורין; הּכלי ׁשּבתֹו ּכל ּפתיל, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָצמיד
אבל  טהֹורין. האהל ׁשּבתֹו הּכלים ּכל הּבית, ּבתֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאהל
ּפתיל, ּבצמיד עליו ּומּקף ּבכלי, נתּון הּמת מן ּכזית היה ְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָָֻאם
ּוכזית  אהל, ּבתֹו אהל וכן טמא; הּבית - לּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹוהכניסֹו
החיצֹון  ׁשּבאהל הּכלים ּכל - הּפנימי ּבאהל הּמת ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמן

ְִֵטמאים.
את ·. ּומֹונעין הּטהֹורים, על מּצילין - הּבלּועין ְְְֲִִִִִֶַַַַָאבל

- לבית ונכנס הּמת, ּבׂשר ׁשאכל ּכלב ּכיצד? ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻהּטמאה.
טהֹור  ונכנס הּבית טּבעת, ׁשּבלע אדם אפּלּו טּבעת, ּבלע ; ְְֲִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָ

הּטּבעת  ׁשבעה, טמאת ׁשּנטמא ּפי על  אף - הּמת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֻלאהל
ּובדגים,טהֹורה  ּובעֹופֹות ּובבהמה ּבחּיה הּבלּועין ּכל וכן . ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ

ּבתֹו הּמת ּובׂשר מתּו, ואם חּיים; ׁשהם זמן ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָמּצילין
ּבלּוע. ׁשאינֹו ּכמֹו הם הרי - הּכלים אֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעיהם,

רב‚. -]נׁשחט ׁשנים[סימן ורב ּבעֹוף, וושט]אחד קנה -] ְְְְִִֶַַָֹֹ
מפרּכסין הן ׁשעדין ּפי על אף - הרי [מפרפרים]ּבבהמה - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

ולא  הּבלּועים, הּכלים על מּצילין ואינם ּכמתים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹהם
ּתטּמא. ׁשּלא מעיהם ׁשּבתֹו הּטמאה את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻמֹונעין

מטּמאה „. ותהיה ּבמעיהם, הּטמאה ּתׁשהה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻוכּמה
חּיה  ּובׁשאר לעת; מעת ימים ׁשלׁשה ּבכלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכׁשּימּותּו?
ּדברים  ּבּמה לעת. מעת אחד יֹום ודגים, ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּובהמה

מעיהם  ּבתֹו הּמת ּבׂשר ּבׁשּנׁשאר זאב אמּורים? אבל ; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
טהֹור, הּבׂשר - הרעי ּבית ּדר והקיאֹו ּתינֹוק, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבלע

ּבטמאתן. ְְְֲָָָָֻוהעצמֹות
ּכמֹו‰. חּיה, נפׁש ּבבטן אּלא נּצֹולין הּבלּועין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאין

אינם ׁשּבארנּו; והאבנים, הּכלים ּבגּוף הּבלּועין אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכיצד? מקל]ּכֹוׁשנּצֹולין. הּצּנֹורה[- ּבֹו מחט]ׁשּנבלעה -] ְְִִִִֵֶַַָָ

מּתכת, החרישה]ּומלמדׁשל הנהגת ּבֹו[מוט ׁשּנבלע ְְִֶֶֶֶַַַָ
הבהמה]הּדרּבן את שמטה המסמר ׁשהיתה [- ּולבנה , ְְְֵֶַָָָָָ

מב  אף טּבעת נתטּמאּו, - הּמת לאהל ונכנסּו ּבתֹוכּה, לעת ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָֹֻ
הּבלּועין  ׁשאין מחּפין; הם והרי נראין, ׁשאינן ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻעל
טּבעת  אֹו מחט וכן ּפתיל. ּבצמיד אּלא נּצֹולין, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבכלים

הּתּנּור ּבטפלת מבלעין טיט]ׁשהיּו שכבת הּתּנּור [- ונטמא , ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ
הּכלים  נטמאּו - לאוירֹו טמאה ׁשּנפלה אֹו הּמת, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּבאהל
- ּפתיל ּבצמיד מּקף הּתּנּור היה ואם הּטפלה; ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻׁשּבתֹו
ׁשעל  ּבּטיט הּמבלעין הּכלים אף טהֹור, והּתּנּור ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֻהֹואיל
מחט  והיתה ּפתיל, צמיד הּמּקפת חבית וכן טהֹורים. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּגּביו

ּבמגּופת טּבעת מּצּדּה[פקק]אֹו חללה]החבית כנגד [שלא ְִִִִֶַַַַָָ
ּבמגּופת  היּו הּמת. ּבאהל נּצֹולין ואין טמאין, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹ

החבית לתֹו נראין היּו אם - ּפיה ּכנגד [כשהם החבית ְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָ
יצאּושקועים] ואם טהֹורין; לאוירּה, יֹוצאין ְְְְְֲִִִִֵַָָָואינן

מּציל  ּפתיל צמיד הּמּקף חרׂש ּכלי ׁשאין - טמאין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלאוירּה,
ּתחּתיהן  יׁש ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשּבתֹוכֹו, הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל

הּׁשּום דקה]ּכקלּפת ׁשֹוקעין [שכבה ׁשהם ּפי על אף - ְְִִִִֵֶַַַַ
טהֹורין. אּלּו הרי אוירּה, ְְֲֲִִֵֵָלתֹו

.Â ואין ּכל טמאין, הן הרי - ּבית ׁשל ּבקרקעיתֹו הּבלּועין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּכן  ּׁשאין מה - הּתהֹום עד ּכמֹוהּו האהל ׁשּקרקע ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנּצֹולין;
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו וכלים ּבכתליו, ּבּבית, הּטמאה ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

ואם  טמאים. אּמה, מאה ּתחת אפּלּו - ּבקרקעיתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָטמּונים
ּבמקֹומן -]יׁש הן [חלל ׁשהרי טהֹורין, - טפח על טפח ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּבית, ּגּבי ׁשעל לעלּיה ּדֹומה? זה למה אחד. אהל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּתחת
הּבית  חלק אם וכן טהֹור. ׁשהּבית - ּבעלּיה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוטמאה

ארצֹו מּכלּפי לתקרה]ּבמחיצה הקרקע בין והיתה [- , ְְְְְִִִֵַַָָָ
מן  למעלה ׁשּבּבית ּכלים - והארץ הּמחיצה ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּטמאה
ּכמֹו הּטמאה, את מֹונעין האהלים ׁשאין טמאין, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻהּמחיצה
ׁשּבין  ּכלים - הּמחיצה מן למעלה הּטמאה היתה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבארנּו.
ּבין  אין ואם מּציל; ׁשהאהל טהֹורין, והארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמחיצה
ּבקרקע  ּכטמּונים הם הרי - טפח ּגבּה והארץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמחיצה

ּוטמאים. ְִִֵַַהּבית,
.Ê ניקוז]ּביב קמּור[בור הנמצא]ׁשהּוא בפתחו מכוסה ] ִֶָ

ּפֹותח[ברצפת]ּתחת ּבֹו ויׁש חלל]הּבית, ויׁש[- טפח, ְְִֵֵֵֶַַַַַַ
ּבתֹוכֹו טמאה והיתה טפח, ּפֹותח לּבית חּוץ ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻּבפתחֹו
טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו מה ּבּבית, טמאה היתה טהֹור; הּבית -ְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
והיתה  טפח, ּפֹותח ּביציאתֹו ואין טפח, ּפֹותח ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיה
ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה טמא; הּבית - ּבתֹוכֹו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻֻטמאה

להּכנס טמאה ׁשל ּדרּכּה ׁשאין לא טהֹור, הטומאה -] ְְְִֵֵֶֶַָָָָֻ
הביב] דרך ּביציאתֹותעבור ואין טפח, ּפֹותח ּבֹו אין .ְִִֵֵֵֶַַָ

ּבתֹו היא ּכאּלּו טמא, הּבית - ּבתֹוכֹו וטמאה טפח ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻּפֹותח
ּככלים  ׁשהן מּפני טמא, ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבית;

הּתהֹום. עד ּכמֹוהּו הּבית וקרקע ּבּקרקע, ְְְְְִִַַַַַַַַַַָהּטמּונין
.Á ּפתיל,ׁשּתי צמיד ּומּקפֹות אחת, ּבכל זית וחצי חבּיֹות, ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֻ

ׁשעּור  חצי ׁשאין טהֹורֹות, הן - הּבית ּבתֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָֻּומּנחֹות
צמיד  ואין ּכזית, ּבּבית יׁש ׁשהרי - טמא והּבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָמטּמא;

לטמאה  הן ּפתיל ׁשהרי הּבית, מחמת מתטּמאֹות ואינן . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ
צמיד והּבית מּקפֹות היא - מהן אחת נפּתחה ּפתיל. ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

טהֹורה. וחברּתּה זה טמאין, ּפתּוחים ׁשהן חדרים ׁשני וכן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
וכחצי ולּבית, זית לזה וכחצי ּבאמצעי, אֹו ּבּפנימי זית ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

הבית]ּבחיצֹון והאמצעי [- והּפנימי טמא, החיצֹון - ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
הּפנימי  - ּבאמצעי זית וכחצי ּבּפנימי, זית ּכחצי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַַַַַָָטהֹורין;
לצאת, הּטמאה ׁשּדר טמאים; והחיצֹון והאמצעי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻטהֹור,

להּכנס. ּדרּכּה ְְְִֵֵַָָואין

ה'תשע"ג  אלול י"ח קודש שבת יום

כא  ¤¤ּפרק
ׁשּמּציל‡. ּפתיל לצמיד טומאה]מּנין מונע הּמת?[- ּבאהל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

טמא  - עליו ּפתיל צמיד אין אׁשר פתּוח, ּכלי "וכל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
הּׁשמּועה ּומּפי טהֹור. עליו, ּפתיל צמיד יׁש הא [-הּוא"; ְִִִִֵַָָָָָָָ

רבינו] חרׂשממשה ּבכלי אּלא מדּבר הּכתּוב ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלמדּו,
אם  ,ּולפיכ ּפתחֹו; ּדר אּלא מתטּמא ׁשאינֹו ּכלי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבלבד,
ׁשּבתֹוכֹו. ּכל על הּציל - ּפתיל צמיד ּומּקף סתּום, ּפתחֹו ְְִִִִִֶַָָָָָָָֻהיה
ּבצמיד  ׁשּיּצילּו טמאה, מקּבלין ׁשאין הּכלים לכל וחמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻקל
ּוכלי  אדמה, ּכלי אבנים, ּכלי ּגללים, ּכלי - והן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵָָָָָּפתיל;
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ּבּה יּמצא ׁשּלא ּכדי אטּומה אּלא חלל, ּבּה יהיה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹעד
טפח, הארץ מן ּגבֹוהה היתה - אחד ּבמקֹום טפח ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָחלל
ׁשּתחּתיה  וכל הּבית הרי - ּבּבית אֹו ּתחּתיה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻוטמאה
מּפני  - טהֹור וגּבּה ותֹוכּה אחד; אהל ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹטמאין,
אין  ּבתֹוכּה, טמאה היתה ּכלי. ואינֹו עץ, ׁשל אהל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשהּוא
טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על היתה ּתֹוכּה; אּלא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָטמא
נתּון  הּמת מן ּוכזית לחּוץ, ּופיה הארץ על מּנחת ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהיתה

היה טמא; הּתהֹום עד ּכנגּדֹו - ּכנגּדֹוּתחּתיה - ּגּבּה על ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּבית; אּלא טמא אין ּבּבית, טמאה היתה טמא. לרקיע ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻעד

ּתֹוכּה. אּלא טמא אין ּבתֹוכּה, הּטמאה ְְְֵֵֶַָָָָָָָֻהיתה
והיא ·. לפנים, ּופיה הּפתח, ּבתֹו ּבארץ הּמּטלת ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכּורת

ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית וחלּולה, ׁשלם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּכלי
טמא; ּגּבּה, על אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּבחּוץ
והּבית  הּטמאה; מּכנגד חּוץ - טהֹור ּתֹוכּה, ּׁשּבאויר מה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻוכל

טמא  הּכל - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה, טמאה היתה היתה טהֹור. . ְְְְִֵַַַָָָָָָָָֹֻ
על  אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֻּגבֹוהה
מּפני  ׁשּתחּתיה, וכל ׁשּבּבית ּכל טמא: הּכל - ּבּבית אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּגּבּה,
ׁשּבתֹוכּה, וכל ּגּבּה ׁשעל וכל אחד; ּכאהל והּבית ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיא
היתה  ׁשּנתּבאר. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהּכלי

-]ּופקּוקה[מחוררת]ּפחּותה החור סתם אפּוצה [- אֹו ּבקׁש, ְְְֲַָָָ
קש] מלאה אֹו[- ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ מן ּוגבֹוהה ,ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֻ

טמאה  היתה ּגּבּה. מעל חּוץ טמא, הּכל - ּבתֹוכּה אֹו ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָֹֻּבּבית
ותחּתיה  ּתֹוכּה אבל טמא; לרקיע עד ּבלבד ּכנגּדֹו ּגּבּה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעל
חֹוצצת. – ּכלי ׁשאינּה מּפני טהֹור, ּׁשּבהם מה ּכל - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּבית
נתּון  הּמת מן ּוכזית לפנים, ּופיה הארץ, על מּנחת ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהיתה
עד  ּכנגּדֹו ּגּבּה, על היה טמא; הּתהֹום עד ּכנגּדֹו - ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּתחּתיה
ּתֹוכּה - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה, הּטמאה היתה טמא; ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻלרקיע

טמאים. ְְִִֵַַוהּבית
ּגבּה‚. ּכל את ממּלאה והיא הּבית, ּבתֹו ׁשהיא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּכּורת

הּקֹורֹות  לבין ּבינּה ואין הּבית, לקֹורֹות למעלה ּופיה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבית,
ּבּבית, טמאה טמא; הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה טפח, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻּפֹותח
הּבית  לתֹו לצאת הּטמאה ׁשּדר טהֹור: ּׁשּבתֹוכּה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמה
עֹומדת, ׁשהיתה ּבין - להּכנס ּדרּכּה ואין מּטפח, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבפחֹות
הּכתל  ּובין ּובינּה לּכתל ּופיה צּדּה על מּטה ׁשהיתה ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּבין
זֹו ׁשּתים ׁשהיּו ּבין אחת, ּכּורת ׁשהיתה ּבין מּטפח, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפחֹות
טפח  ּפֹותח לּכתל אֹו ולּקֹורֹות העליֹונה ּבין ואין זֹו ּגּבי .על ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

לבין  ּבינֹו ואין למעלה, ּופיה הּפתח ּבתֹו עֹומדת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיתה
טמאה  טהֹור; הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה טפח, ּפֹותח ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֻֻהּמׁשקֹוף
ּדרּכּה ואין לצאת, טמאה ׁשּדר טמא: ּׁשּבתֹוכּה מה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבּבית,

ְִֵָלהּכנס.
צּדּה„. על מּנחת והיתה ׁשלם, ּכלי ׁשהיא חלּולה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּורת

השמים]ּבאויר תחת ה [- מן ּוכזית ּתחּתיה, נתּון על ּמת אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
וכל  טמא; ּובגּבּה, ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּגּבּה
ׁשאינֹו וכל הּטמאה; ּכנגד אּלא - טהֹור ּתֹוכּה, ּׁשּבאויר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמה
הּכל  ּבתֹוכּה, טמאה היתה טהֹור. ּבתֹוכּה, הּטמאה ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֹֻֻּכנגד
על  למעלה הּטמאה ׁשּכנגד וכל ּׁשּבתֹוכּה, מה ּכל ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻטמא:
טפח, הארץ מן ּגבֹוהה היתה ּתחּתיה. למּטה אֹו ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּגּבּה,

ׁשעל  וכל טמא, ׁשּתחּתיה ּכל - ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻוטמאה
ּכנגד  ׁשהּוא מּכלי חּוץ טהֹור, ׁשּבתֹוכּה ּכל אבל טמא, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּגּבּה
מה  ּכל טמא: הּכל - ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְֵַַַָָָָָָָֹֻֻהּטמאה.

וכל ׁשּתחּתיה, וכל ׁשהּכלים ּׁשּבתֹוכּה, ּגּבּה; על ׁשּלמעלה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן ּכּורת מביאין היתה אם ,לפיכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשהיתה  אֹו ּבקׁש, ּופקּוקה ּפחּותה הארץ על הּמּטלת ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָֻזֹו
ּבמּדה ניידת]ּבאה אינה -]- ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית , ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על טמא; הּתהֹום עד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכנגּדֹו
מעל  טפח ּגבֹוהה היתה ּתֹוכּה. אּלא טמא אין ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבתֹוכּה,
ּבתֹוכּה, טמא; ּבלבד ּתחּתיה - ּתחּתיה וטמאה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהארץ,
ׁשּכבר  טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו ּגּבּה, על טמא; ּבלבד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּתֹוכּה
לא  חׁשּוב, הּוא ּכאהל - ּבמּדה הּבא עץ ׁשּכלי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבארנּו,

חֹוצץ. ּולפיכ ְְִִֵֵָּככלים;
ׁשּוליהּכּורת ‰. על יֹוׁשבת והיא ׁשלם, ּכלי [-ׁשהיא ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

-תחתיתה] ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה ְְְְֲִֶַַַָָָָָֻלאויר,
היתה  אם אבל ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֻטמאה
ּתחּתיה  וטמאה ּפיה, על ּכפּויה אֹו מכּסה, אֹו טפח, ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻֻּגבֹוהה

הּכל - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה וכל אֹו ׁשּבתֹוכּה, ּכל טמא: ְְְֵֶַַַָָָָָָֹ
למּטה; הּטמאה היתה אם ּגּבּה ׁשעל וכל ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּתחּתיה,
ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא הּמאהיל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻׁשהּכלי
ּבאה  אֹו ּבקׁש, ּופקּוקה ּפחּותה היתה אם ,לפיכ ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָׁשּבארנּו.
טמאה  - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָֻֻּבמּדה,
טפח, ּגבֹוהה היתה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָּבֹוקעת
ּבתֹוכּה טמאה היתה טמא. ּבלבד ּתחּתיה - ּתחּתיה ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻוטמאה
ׁשּתחּתיה  וכלים טמא; לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹו

וחֹוצצת. אהל ׁשהיא מּפני ְְְִִִֵֶֶֶֶֹטהֹורין,
.Â ּבאוירּגמל עֹומד השמים]ׁשהּוא תחת טמאה [- - ְֲִֵֶָָָָֻ

ּכלים  ּגּביו, על טמאה טהֹורים; ּגּביו ׁשעל ּכלים ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּתחּתיו,
ּבֹוקעת  זֹו הרי ּתחּתיו, וטמאה רֹובץ היה טהֹורין. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּתחּתיו

רצּוצה טמאה היתה אם וכן ויֹורדת; ּובֹוקעת [-ועֹולה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻ
טפח] חלל זֹוללא הרי - רגלֹו ּגב על אֹו רגלֹו, ְְֲֵַַַַַַּתחת

ׁשאם  ּבנזירּות, ּבארנּו ּכבר ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבֹוקעת
הּמּטה  ּתחת אֹו הּגמל, ּתחת הּמת מן ּוכזית הּנזיר ְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָהיה
טמאת  ׁשּנטמא ּפי על אף - הּכלים מּׁשאר ּבּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻוכּיֹוצא

מגּלח אינֹו אּלּו[שערו]ׁשבעה, ׁשּכל למד, אּתה ּומּׁשם . ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
אֹו האדם, מן הּנעׂשים אהלים ּבטמאת האמּורֹות ְְֲֲֲִִִַַַַָָָָָָֹֻההלכֹות
ּדברי  מהן סֹופרים, מּדברי - הּכלים מן אֹו הּבהמה, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָמן
מגּלח  הּנזיר אין ּולפיכ והרחקֹות; ּגזרֹות ּומהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָקּבלה

ּביאת  על ּכרת עליהן חּיבין ואין אכילת עליהן, אֹו מקּדׁש, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
טמאת  לענין אּלא אמּורין ּכּלן הּדברים ואין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻֻקדׁשים.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, וקדׁשים ְְְְְִִֵֶַַָָָּתרּומה

כ  ¤¤ּפרק
ּפתיל‡. צמיד הּמת: ּבאהל מּצילין ּדברים כיסוי ׁשלׁשה -] ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ּובלּועיןמהודק] ואהלין, חיים], -[בבעלי הּבלּועין . ְְְִִִַָֹ
הּטמאה  את ּומֹונעין יתטּמאּו, ׁשּלא הּטהֹורין על ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹֻמּצילין
על  מּצילין - ואהלין ּפתיל צמיד אבל ּותטּמא. ּתצא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
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ׁשּלא  הּטמאה את מֹונעין ואינן יתטּמאּו, ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻהּטהֹורין
מּקף  ּכלי ּבֹו ׁשּיׁש טמא ּבית ּכיצד? אחרים. ּותטּמא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֻּתצא
ׁשם  היה אם וכן טהֹורין; הּכלי ׁשּבתֹו ּכל ּפתיל, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָצמיד
אבל  טהֹורין. האהל ׁשּבתֹו הּכלים ּכל הּבית, ּבתֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאהל
ּפתיל, ּבצמיד עליו ּומּקף ּבכלי, נתּון הּמת מן ּכזית היה ְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָָֻאם
ּוכזית  אהל, ּבתֹו אהל וכן טמא; הּבית - לּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹוהכניסֹו
החיצֹון  ׁשּבאהל הּכלים ּכל - הּפנימי ּבאהל הּמת ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמן

ְִֵטמאים.
את ·. ּומֹונעין הּטהֹורים, על מּצילין - הּבלּועין ְְְֲִִִִִֶַַַַָאבל

- לבית ונכנס הּמת, ּבׂשר ׁשאכל ּכלב ּכיצד? ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻהּטמאה.
טהֹור  ונכנס הּבית טּבעת, ׁשּבלע אדם אפּלּו טּבעת, ּבלע ; ְְֲִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָ

הּטּבעת  ׁשבעה, טמאת ׁשּנטמא ּפי על  אף - הּמת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֻלאהל
ּובדגים,טהֹורה  ּובעֹופֹות ּובבהמה ּבחּיה הּבלּועין ּכל וכן . ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ

ּבתֹו הּמת ּובׂשר מתּו, ואם חּיים; ׁשהם זמן ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָמּצילין
ּבלּוע. ׁשאינֹו ּכמֹו הם הרי - הּכלים אֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעיהם,

רב‚. -]נׁשחט ׁשנים[סימן ורב ּבעֹוף, וושט]אחד קנה -] ְְְְִִֶַַָֹֹ
מפרּכסין הן ׁשעדין ּפי על אף - הרי [מפרפרים]ּבבהמה - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

ולא  הּבלּועים, הּכלים על מּצילין ואינם ּכמתים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹהם
ּתטּמא. ׁשּלא מעיהם ׁשּבתֹו הּטמאה את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻמֹונעין

מטּמאה „. ותהיה ּבמעיהם, הּטמאה ּתׁשהה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻוכּמה
חּיה  ּובׁשאר לעת; מעת ימים ׁשלׁשה ּבכלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכׁשּימּותּו?
ּדברים  ּבּמה לעת. מעת אחד יֹום ודגים, ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּובהמה

מעיהם  ּבתֹו הּמת ּבׂשר ּבׁשּנׁשאר זאב אמּורים? אבל ; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
טהֹור, הּבׂשר - הרעי ּבית ּדר והקיאֹו ּתינֹוק, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבלע

ּבטמאתן. ְְְֲָָָָֻוהעצמֹות
ּכמֹו‰. חּיה, נפׁש ּבבטן אּלא נּצֹולין הּבלּועין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאין

אינם ׁשּבארנּו; והאבנים, הּכלים ּבגּוף הּבלּועין אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכיצד? מקל]ּכֹוׁשנּצֹולין. הּצּנֹורה[- ּבֹו מחט]ׁשּנבלעה -] ְְִִִִֵֶַַָָ

מּתכת, החרישה]ּומלמדׁשל הנהגת ּבֹו[מוט ׁשּנבלע ְְִֶֶֶֶַַַָ
הבהמה]הּדרּבן את שמטה המסמר ׁשהיתה [- ּולבנה , ְְְֵֶַָָָָָ

מב  אף טּבעת נתטּמאּו, - הּמת לאהל ונכנסּו ּבתֹוכּה, לעת ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָֹֻ
הּבלּועין  ׁשאין מחּפין; הם והרי נראין, ׁשאינן ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻעל
טּבעת  אֹו מחט וכן ּפתיל. ּבצמיד אּלא נּצֹולין, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבכלים

הּתּנּור ּבטפלת מבלעין טיט]ׁשהיּו שכבת הּתּנּור [- ונטמא , ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ
הּכלים  נטמאּו - לאוירֹו טמאה ׁשּנפלה אֹו הּמת, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּבאהל
- ּפתיל ּבצמיד מּקף הּתּנּור היה ואם הּטפלה; ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻׁשּבתֹו
ׁשעל  ּבּטיט הּמבלעין הּכלים אף טהֹור, והּתּנּור ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֻהֹואיל
מחט  והיתה ּפתיל, צמיד הּמּקפת חבית וכן טהֹורים. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּגּביו

ּבמגּופת טּבעת מּצּדּה[פקק]אֹו חללה]החבית כנגד [שלא ְִִִִֶַַַַָָ
ּבמגּופת  היּו הּמת. ּבאהל נּצֹולין ואין טמאין, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹ

החבית לתֹו נראין היּו אם - ּפיה ּכנגד [כשהם החבית ְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָ
יצאּושקועים] ואם טהֹורין; לאוירּה, יֹוצאין ְְְְְֲִִִִֵַָָָואינן

מּציל  ּפתיל צמיד הּמּקף חרׂש ּכלי ׁשאין - טמאין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלאוירּה,
ּתחּתיהן  יׁש ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשּבתֹוכֹו, הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל

הּׁשּום דקה]ּכקלּפת ׁשֹוקעין [שכבה ׁשהם ּפי על אף - ְְִִִִֵֶַַַַ
טהֹורין. אּלּו הרי אוירּה, ְְֲֲִִֵֵָלתֹו

.Â ואין ּכל טמאין, הן הרי - ּבית ׁשל ּבקרקעיתֹו הּבלּועין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּכן  ּׁשאין מה - הּתהֹום עד ּכמֹוהּו האהל ׁשּקרקע ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנּצֹולין;
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו וכלים ּבכתליו, ּבּבית, הּטמאה ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

ואם  טמאים. אּמה, מאה ּתחת אפּלּו - ּבקרקעיתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָטמּונים
ּבמקֹומן -]יׁש הן [חלל ׁשהרי טהֹורין, - טפח על טפח ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּבית, ּגּבי ׁשעל לעלּיה ּדֹומה? זה למה אחד. אהל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּתחת
הּבית  חלק אם וכן טהֹור. ׁשהּבית - ּבעלּיה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוטמאה

ארצֹו מּכלּפי לתקרה]ּבמחיצה הקרקע בין והיתה [- , ְְְְְִִִֵַַָָָ
מן  למעלה ׁשּבּבית ּכלים - והארץ הּמחיצה ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּטמאה
ּכמֹו הּטמאה, את מֹונעין האהלים ׁשאין טמאין, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻהּמחיצה
ׁשּבין  ּכלים - הּמחיצה מן למעלה הּטמאה היתה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבארנּו.
ּבין  אין ואם מּציל; ׁשהאהל טהֹורין, והארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמחיצה
ּבקרקע  ּכטמּונים הם הרי - טפח ּגבּה והארץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמחיצה

ּוטמאים. ְִִֵַַהּבית,
.Ê ניקוז]ּביב קמּור[בור הנמצא]ׁשהּוא בפתחו מכוסה ] ִֶָ

ּפֹותח[ברצפת]ּתחת ּבֹו ויׁש חלל]הּבית, ויׁש[- טפח, ְְִֵֵֵֶַַַַַַ
ּבתֹוכֹו טמאה והיתה טפח, ּפֹותח לּבית חּוץ ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻּבפתחֹו
טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו מה ּבּבית, טמאה היתה טהֹור; הּבית -ְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
והיתה  טפח, ּפֹותח ּביציאתֹו ואין טפח, ּפֹותח ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיה
ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה טמא; הּבית - ּבתֹוכֹו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻֻטמאה

להּכנס טמאה ׁשל ּדרּכּה ׁשאין לא טהֹור, הטומאה -] ְְְִֵֵֶֶַָָָָֻ
הביב] דרך ּביציאתֹותעבור ואין טפח, ּפֹותח ּבֹו אין .ְִִֵֵֵֶַַָ

ּבתֹו היא ּכאּלּו טמא, הּבית - ּבתֹוכֹו וטמאה טפח ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻּפֹותח
ּככלים  ׁשהן מּפני טמא, ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבית;

הּתהֹום. עד ּכמֹוהּו הּבית וקרקע ּבּקרקע, ְְְְְִִַַַַַַַַַַָהּטמּונין
.Á ּפתיל,ׁשּתי צמיד ּומּקפֹות אחת, ּבכל זית וחצי חבּיֹות, ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֻ

ׁשעּור  חצי ׁשאין טהֹורֹות, הן - הּבית ּבתֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָֻּומּנחֹות
צמיד  ואין ּכזית, ּבּבית יׁש ׁשהרי - טמא והּבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָמטּמא;

לטמאה  הן ּפתיל ׁשהרי הּבית, מחמת מתטּמאֹות ואינן . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ
צמיד והּבית מּקפֹות היא - מהן אחת נפּתחה ּפתיל. ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

טהֹורה. וחברּתּה זה טמאין, ּפתּוחים ׁשהן חדרים ׁשני וכן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
וכחצי ולּבית, זית לזה וכחצי ּבאמצעי, אֹו ּבּפנימי זית ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

הבית]ּבחיצֹון והאמצעי [- והּפנימי טמא, החיצֹון - ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
הּפנימי  - ּבאמצעי זית וכחצי ּבּפנימי, זית ּכחצי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַַַַַָָטהֹורין;
לצאת, הּטמאה ׁשּדר טמאים; והחיצֹון והאמצעי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻטהֹור,

להּכנס. ּדרּכּה ְְְִֵֵַָָואין

ה'תשע"ג  אלול י"ח קודש שבת יום

כא  ¤¤ּפרק
ׁשּמּציל‡. ּפתיל לצמיד טומאה]מּנין מונע הּמת?[- ּבאהל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

טמא  - עליו ּפתיל צמיד אין אׁשר פתּוח, ּכלי "וכל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
הּׁשמּועה ּומּפי טהֹור. עליו, ּפתיל צמיד יׁש הא [-הּוא"; ְִִִִֵַָָָָָָָ

רבינו] חרׂשממשה ּבכלי אּלא מדּבר הּכתּוב ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלמדּו,
אם  ,ּולפיכ ּפתחֹו; ּדר אּלא מתטּמא ׁשאינֹו ּכלי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבלבד,
ׁשּבתֹוכֹו. ּכל על הּציל - ּפתיל צמיד ּומּקף סתּום, ּפתחֹו ְְִִִִִֶַָָָָָָָֻהיה
ּבצמיד  ׁשּיּצילּו טמאה, מקּבלין ׁשאין הּכלים לכל וחמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻקל
ּוכלי  אדמה, ּכלי אבנים, ּכלי ּגללים, ּכלי - והן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵָָָָָּפתיל;
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ּבמּדה הּבא עץ ּוכלי העֹוף, ועצמֹות ועֹורֹו הּדג [-עצמֹות ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָ
נייד] ּונסריםשאינו ּפׁשּוטין[גזרים], ׁשהן עץ ללא ׁשל -] ְְִִֵֵֶֶָ
קיבול] אּלּו,בית ּכל מּתכֹות; ּכלי וגלמי ּכלים, ְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָואינן

נּצֹולּו הּמּקף ּכלי ׁשּבתֹו הּדברים אם ּפתיל. ּבצמיד ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָֻמּצילין
לּבלּועין וחמר קל חיים]- ׁשּתחת [בבעלי ולּכלים , ְְִִֵֶֶַַַַַָֹ

ּפתיל? ּבצמיד ׁשּמּצילין לּכלים אהלים, ּבין מה ְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹהאהלים.
מּצילין  והאהלים ּפתיל, ּבצמיד אּלא מּצילין אינן ְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּכלים

ּבלבד. ְְִִַּבכּסּוי
ׁשּכפהּו·. פיו]מׁשּפ ׁשּקצתֹו[על ּפי על אף ּבכּסּוי; מּציל , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּכסתּום. הּוא הרי - קטן נקב ְֲֵֶֶָָָָנקּוב
טפח ‚. ּבהן היה אם - ּפתיל ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

על  אף - הארץ על ּפיהן על וכפן טפח, רּום על טפח ְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעל
ּכל  מּצילין אּלּו הרי הּצדדין, מן ּפתיל ּבצמיד מרח ׁשּלא ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּפי
והאהל  ּכאהל, ׁשהם מּפני - הּתהֹום עד ּׁשּתחּתיהן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹמה
ּכלי  אהלי ׁשאין חרׂש, ּכלי הּכלי היה ּכן אם אּלא ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּציל;

מּצילין  ּכיצד חרׂש חבית. על [חרס]? אף - ּפיה על ׁשּכפיּה ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
טמא, ּׁשּתחּתיה מה ּכל הּצדדין, מן ּבטיט ׁשּמרחּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפי
ּגּבֹו. על ּפתיל צמיד ולא עליו", ּפתיל "צמיד ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
מה  ּכל על מּצלת - הּצדדים מן ּומרח לּכתל, ּפיה ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהדּביק
הּצדדין, מן מרח לא ואם ּבּכתל; ׁשּכנגדּה ּכל ועל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּׁשּבתֹוכּה,

אהל, מּׁשּום מּציל חרׂש ּכלי ׁשאין - מּצלת ּכמֹואינּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ
ּפתיל, ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ּכל ׁשאר אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו.
צמיד  ּבלא מּצילין - הּבית ּבדפני ּדבּוקֹות ּפּיֹותיהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהיּו
צרי ,לפיכ אהלים; מּׁשּום מּצילין ׁשהם מּפני ְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹּפתיל,

הּכלי ּבדפן -]ׁשּיהיה מּצילין [גובה הּכלים ׁשאין - טפח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ
לּכלי  היה טפח. ּדפן להם ׁשּיהיה עד אהלים, ּדפנֹות ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעם
טפח, חצי ׂשפה האהל מּדפן יֹוצא והיה טפח, חצי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּדפן
אינֹו טפח, חלל ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף - לזה זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהדּביק

אחד. מּמקֹום טפח ׁשּיהיה עד ְִִִֶֶֶֶַַַָָמּציל;
מּצילין ּכׁשם „. ּכ - האהל ּדפנֹות עם מּבפנים ׁשּמּצילין ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

מּכל  ּכּסּוי נעׂשה האהל ׁשהרי לאהל; סמכן אם לאהל, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹחּוץ
ּגּבי  על ׁשהּניחֹו טפח, ּדפן לֹו ׁשּיׁש מהן ּכלי ּכיצד? ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמקֹום.
טמאה  והיתה האהל, לדפן ּפיו וסמ לאהל, חּוץ ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻיתדֹות
חצר, לכתל סמּו היה ואם טהֹורין. ׁשּבתֹוכֹו ּכלים - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּתחּתיו
ּולפיכ אהל; ּכתל ׁשאינן לפי מּציל, אינֹו - ּגּנה לכתל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹאֹו

הּטמאה  על האהילּו ׁשהרי טמאים, הּכלי ׁשּבתֹו .ּכלים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ
ּפֹותח‰. ּבּה ׁשּיׁש מּכתל [רוחב]קֹורה נתּונה והיא טפח, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּתלּויה ּוקדרה ּתחּתיה, וטמאה קשורה]לכתל, הּקֹורה,[- מן ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ּכלים  - אֹותֹו ּומכּסה ּכּלֹו קדרה ּבפי נֹוגעת הּקֹורה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻוהיתה
לא  ואם להם; האהל ּבכּסּוי הּצלּו ׁשהרי טהֹורים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבּקדרה
מה  ּכל - רוח ּביניהן אּלא ּבּקֹורה, מכּסה הּקדרה ּפי ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהיה

טמאה. עצמּה והּקדרה טמא, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָּׁשּבּקדרה
.Â היה ּבֹור אם - ּבּבֹור וכלים ּבּבית, וטמאה הּבית, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשּבתֹו

ּבנסר עץ]מכּסה ּדפן [גזיר לֹו ׁשּיׁש הּמּציל ּבכלי אֹו חלק, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
[- ּבנין [גובה לּבֹור היה טהֹור. ּׁשּבּבֹור מה ּכל הרי - ְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹטפח

ּבכלי  ׁשּכּסהּו ּבין - הארץ על טפח ּגבֹוּה לפיו, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָסביב

זה  הרי - ּדפן לֹו היתה ׁשּלא ּבין ּדפן, לֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּמּציל
אחר. מּמקֹום טפח ּדפן לֹו יׁש ׁשהרי ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמּציל,

.Ê כתלים]חּדּות בנויים שפתו שעל ּבתֹו[בור הּבנּוי ְַַָ
והּפרח ּבתֹוכֹו, ּומנֹורה הקנה]הּבית, שבקצה הנר [בית ְְְִֶַַַַָ

הּמת  ּבאהל הּמּציל ּכלי ונתן החּדּות, ּפי ּומכּסה יֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּלּה
רֹואין: - הּמנֹורה ּפרח על נׁשען הּוא והרי החּדּות, ּפי ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָעל

עֹומד  הּמּציל והּכלי הּמנֹורה, ּתּנטל פנימה]אם נופל אינו -] ְְְִִִִֵֵַַַַָָ
ׁשּבחּדּות  ּכל על מּציל זה הרי הּכלי - ׂשפת ׁשּבין וכלים , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

טהֹורה, הּמנֹורה ואף הּתהֹום; עד טהֹורים החּדּות ְְְְְְִַַַַַַַָָּוׂשפת
ואם  והחּדּות. הּכּסּוי ּבין נראה הּפרח ׁשּׂשפת ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַאף

טמאים. הּכל ְִֵַָֹלאו,
.Á ּפיו,חּדּות על נתּון הּמּציל ּוכלי הּבית, ּבתֹו הּבנּוי ְְִִִִַַַַַַַָָ

ּבתֹו אֹו החּדּות, ּוׂשפת הּכלי ׂשפת ּבין טמאה ְְְְְְְִֵַַַַַָָָֻוהיתה
מֹונע  הּבית ׁשּבתֹו האהל ׁשאין טמא; הּבית - ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהחּדּות

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכתלי הּטמאה, ּכלים - ּבּבית טמאה היתה . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
טפח, רּום על טפח על טפח ּבמקֹומם יׁש אם ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָהחּדּות,
רחבים  החּדּות ּכתלי היּו ואם טמאים. לאו, ואם ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָטהֹורים;
חׁשּובין  ׁשאינם מּפני טהֹורים, ּכ ּובין ּכ ּבין - ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּׁשל
מּציל  ּכ ּבתֹוכֹו, החּדּות ׁשּמּציל ּוכׁשם הּבית; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּכתלי

הּיׁשן ׁשהּתּנּור ּבארנּו, ּכבר בו]ּבכתליו . שהסיקו הרי [- - ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
נעׂשין  ואין הּטמאה, את מביאים ׁשהם הּכלים, ּככל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּוא
ּכן  אם אּלא ּׁשּבתֹוכֹו, מה על מּציל אינֹו זה ּומּפני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאהלים;
ּבארנּו, וכן הּמּצילין. ּכלים ּכׁשאר ּפתיל, צמיד מּקף ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻהיה
אהל; נעׂשה אּלא זה, לענין ּככלים אינֹו - החדׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּתּנּור
צמיד  ּבלא ּבלבד ּבכּסּוי ּׁשּבתֹוכֹו מה על מּציל ,ְְְְְִִִִִֶַַַַָָֹּולפיכ

'סרידה'. הּנקרא הּוא הּתּנּור, וכּסּוי ּכאהלים. ְְְְִִִִִַַַָָָָֹּפתיל,
.Ëּוסרידה החדׁש, ּבתֹו יׁשן כיסוי]ּתּנּור החדׁש,[- ּפי על ְְִִֶֶַַָָָָָָָ

ּכׁשּיּנטל  אם רֹואין: - הּיׁשן הּתּנּור ּפי על נׁשען הּכּסּוי ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוהרי
הּסרידה ּתּפל ׁשּבתֹוכֹו[פנימה]הּיׁשן וכל ּתּציל, לא - ְְְִִִֶַַַָָָָֹֹ

טהֹור  הּכל לאו, ואם הּיׁשן,טמא; ּבתֹו החדׁש היה . ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
והּכּסּוי  החדׁש ּבין יׁש אם - הּיׁשן ּפי על מּנחת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּסרידה
הּסרידה  ּוכאּלּו טהֹור, החדׁש ׁשּבתֹו ּכל - מּטפח ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּפחֹות

ּפיו. על ִַַַֻמּנחת
.È ּפי סרידה על עֹודפת והיא ׂשפה, לּה ׁשּיׁש חרׂש ׁשל  ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ּפתיל צמיד ּומּקפת מהודק]הּתּנּור, כיסוי היתה [- אפּלּו - ְֲִִִֶֶַַָָָָֻ
אויר  ּכנגד הרי - טמא ׁשהּכל ּגּבּה, על אֹו ּתחּתיה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻטמאה
- ּתּנּור ׁשל אוירֹו ּכנגד הּטמאה היתה טהֹור. ּתּנּור ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל טמא, לרקיע עד ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּכנגּדֹו
.‡È הפכה]ׁשּכפיּהקדרה ּומרח[- החבית, ּפי חיבר]על -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

מה  ועל ּׁשּבתֹוכּה, מה ּכל על מּצלת - החבית עם ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדפנֹותיה
החבית  ּפי על הֹוׁשיבּה החבית. ׂשפתֹות ּובין ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּׁשּבינּה
מתטּמאה  ׁשהּקדרה מּפני מּצלת; אינּה - ּומרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכדרּכּה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּציל, טמא ּכלי ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמאוירּה;

כב  ¤¤ּפרק
גדול]הּמחציןׁשּולי ‡. כלי שבתחתית וׁשּולי [קערורית , ְְִֵֵַָ
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ּכלים מבחוץ]קרקרֹות הכלי בשולי קיבול ודפנֹותיהן [בית , ְְְִֵֵֵֶַָ
מבחוץ]מאחֹוריהן הכלי שבדופן מּצילין [שקערורית אין - ֲִִֵֵֵֶַ

קרסמן הּמת; ּבאהל ּפתיל חתך]ּבצמיד וׁשפן[- שייף], -], ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ
ּבצמיד  מּציל ׁשאין ּפתיל; ּבצמיד מּצילין - ּכלים ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָועׂשין

ּכלים. אּלא ִִֵֶָָּפתיל
ואם ּכלי ·. ּבּטלֹו; לא חציֹו, עד טיט ּבֹו ׁשּנתן חרׂש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹ

מּציל  הּכלים, את ּבֹו .הׁשקיע ְִִִִֵֶַַַ
רּמֹון ּכלי ‚. ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד ּפתיל, ּבצמיד מּציל חרׂש ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּיּפחת[בינוני] עד ּובגדֹול, יתחרר]; ּכלי [- ּכיצד? רּבֹו. ְְִִֵֵֶַַָָֻ
הּפחת  מקֹום וסתם ּפתיל, צמיד והּקיפֹו רּבֹו, ׁשּנפחת ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻּגדֹול
ּכלי  חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על אף מּציל, זה הרי - ּפתיל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבצמיד
אֹו נקּוב ׁשהיה ּפתיל צמיד הּמּקף ּכלי אבל טמאה. ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָֻֻלענין
יהיה  וכּמה מּציל. ואינֹו נטמא, - הּנקב סתם ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹסדּוק,
ּבמֹוציא  ׁשעּורֹו לאכלין, העׂשּוי ּכלי היה אם ְְֳִִִִִֶֶֶַָָָָָּבּנקב?

מׁשקה ּבכֹונס ׁשעּורֹו למׁשקה, עׂשּוי היה [אם זיתים; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
מים] דרכו אֹותֹונכנסים מטילין - ּולכ לכ העׂשּוי .ְְְִִֶָָָ

ׁשּיסּתם  עד - מּציל אינֹו מׁשקה, ּבכֹונס ּומּׁשּיּנקב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלחמרֹו,
ימעטּנּו. אֹו ְֲֶֶֶַָהּנקב,

סרידהּתּנּור „. כיסוי]ׁשהיתה צמיד [- ּומּקף ּפיו, על ְְִִִֶַַָָָָָֻ
הּסדק  היה אם - הּתּנּור ונסּדק הּמת, ּבאהל ונתּון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּפתיל,

מרּדע ּפי החרישה]מלא בהמת של ההיגוי ׁשהּוא [מוט , ְְִֵֶַַֹ
טפח  יכֹול הּקף הּמרּדע ׁשאין ּפי על ואף הּתּנּור, נטמא - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

מּכאן, ּפחֹות ּבׁשוה; ּכמֹותֹו הּוא הרי אּלא ּבּסדק, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלהּכנס
מרּדע  ּפי ּכמלא ּפיו ׁשעל הּסרידה נסּדקה טהֹור. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהּתּנּור

ממרדע]נכנס קצת גדול מּכאן,[- ּפחֹות טמא; זה הרי , ְֲִִֵֵֶָָָָ
,אר אֹותֹו רֹואין אין - עגל הּסדק היה ּפתיל. ּבצמיד ְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹנּצֹול

נכנס. מרּדע ּפי מלא ׁשעּורֹו ְְְִִִֵֶַַָָֹאּלא
ּבעינֹו‰. נקב ׁשּנּקב ּפתיל, צמיד הּמּקף ארובתו]ּתּנּור -] ְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

הּטּוחה ּתּנּור ּכֹוׁש[בטיט]ׁשל מלא הּנקב היה אם --] ְִֶֶֶַַַָָָֹ
ּדֹולקמקל] ּכׁשהּוא ויֹוצא כבה]נכנס ואינו זה [- הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶָ

נּצֹול. מּזה, ּפחֹות הּנקב היה ואם ְְִִִִֶֶֶַָָָָנטמא;
.Â ּכׁשּלא נּקב ויֹוצא נכנס ּכֹוׁש מלא ׁשעּורֹו - מּצּדֹו הּתּנּור ְְְְִִִִִֵֶַַַָֹֹ

ׁשּתּכנס  ּכדי ׁשעּורּה ׁשּנּקבה, החבית מגּופת וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּדֹולק.
ׁשנּיה השני]מיצה הקשר ה]ׁשל[- ּבּנקב;[גבעול ׁשּפֹון ְִִִֶֶֶַָָ

חביות]וחצבים ׁשּתּכנס [- ּכדי ׁשעּורם ׁשּנּקבּו, ּגדֹולים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּדברים  ּבּמה טהֹורין. מּכאן, ּפחֹות קנה. ׁשל ׁשנּיה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָמיצה
לׁשאר  נעׂשּו אם אבל ליין. ׁשּנעׂשּו ּבזמן ְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָאמּורים?
הּצמיד  ואין נטמאּו; ׁשהן, ּבכל נּקבּו אפּלּו - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּמׁשקין
ׁשּנעׂשּו ּבזמן ואף הּנקב. ׁשּיסּתם עד להם, מֹועיל ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּפתיל
נעׂשּו אם אבל אדם. ּבידי ׁשּלא ׁשּנּקבּו אּלא אמרּו לא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹליין,

עד ּבי  נּצֹולין, ואינן טמאים; ׁשהן, ּכל אפּלּו - אדם די ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הּנקב. ִֵֶֶֶַָׁשּיּסתם

.Êּומניקית טהֹורין, מׁשקין מלאה ׁשהיא כלי חבית -] ְְְְִִִִִִֵֶַָָ
יין] ּפתיל,שאיבת צמיד מּקפת והחבית ּבתֹוכּה, חרׂש ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשל

והּמניקית  טהֹורין, והּמׁשקין החבית - הּמת ּבאהל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּונתּונה
הּמּקפת, החבית ּבתֹו האחת ׁשּקצתּה מּפני - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה

ּפי  על אף סתּום; ואינֹו הּמת, לאהל ּפתּוחה הּׁשני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּקצה
ּכסתּום. העקם אין עקּומה, ְֲִֵֶֶָָָֹׁשהיא

.Á וסתמּוחבית מּצּדּה, ׁשּנּקבה ּפתיל צמיד הּמּקפת ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻ
אגף ּתּציל. - הּנקב את סתם]ׁשמרים הּנקב[- ,[בטיט]חצי ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ

חציֹו לא [בשמרים]וסתם אם הּציל אם ספק, זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשּימרח עד ּבזמֹורה, הּנקב את סתם מן [טיט]הּציל. ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

לחור]הּצדדים הזמורה קיסמים[בין ּבׁשני סתמֹו [זמורות ; ְְְִִִֵֵַָָָ
לאורכן] זמֹורה חתוכות ּובין הּצדדין מן ׁשּימרח עד ,ְְְִִִֵֶַַַָָ

נסר וכן עץ]לחברּתּה. גזיר הּתּנּור,[- ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ
מן  ׁשּימרח עד נסרים, ׁשני היּו הּציל; - הּצדדין מן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומרח
ּבמסמרים  הּנסרים ׁשני את חּבר לחברֹו. נסר ּובין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּצדדין

ׁשּוגמין עליהם ׁשּלּפף אֹו ּבהם, וכּיֹוצא עץ קליפות ׁשל -] ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
מּקיפין דביקות] ּבּמה האמצע. מן למרח צרי אינֹו -ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

פתיל] צמיד ּבס [שיהיה ּובגבסין? גבס]יד ּבזפת [- , ְְְִִִֶֶָ
ּדבר  ּובכל ּובחרסית, ּובחמר ּובצֹואה ּבטיט ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָּובׁשעוה,

ּבעבץ לא מּקיפין ואין דקה]הּמתמרח; מתכת ולא [- ְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹ
ּפתיל ׁשהּוא מּפני כיסוי]ּבעֹופרת, צמיד[- [-ואינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָָ

ּבדבלהמהודק] ּומּקיפין תאנה]. הכׁשרה [- ׁשּלא ׁשמנה ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֻ
-[לטומאה] יטמא ׁשּלא ּכדי ּפרֹות ּבמי ׁשּנּלֹוׁש ּובבצק ,ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹ

חֹוצץ. אינֹו טמא, ֵֵֵֶָָָׁשּדבר
.Ëׁשּנתחלחלה החבית נתרופפה]מגּופת ּפי [- על אף - ְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

הּכּדּור  הּצמיד. נתרעע ׁשהרי מּצלת; אינּה נׁשמטת, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאינּה
ּגמי ׁשל עשב]והּפקעת מין ּומרח [- החבית, ּפי על ׁשּנתנן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּכל  ועל הּכּדּור ּכל על ׁשּימרח עד הּציל, לא - הּצדדין ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹמן
למעלן מּלמּטן הגלוי]הּפקעת ּבגד [כל ׁשל ּבמטלית וכן . ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּוקׁשרּה עֹור, ׁשל אֹו ניר ׁשל היתה הּכלי. ּפי על ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּקׁשרּה
הּציל. הּצדדין, מן מרח אם - ְְִִִִִִִֵַַָָּבמׁשיחה

.È את [נוד]חמת ּבהן ׁשהלּביׁש הּניר, אֹו הּדג עֹור ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּוצררּה קשרה]החבית, לחבית]מּלמ ּטה[- הרי [מתחת - ְְֲִִֵֶַָָָָ

הּצדדין, מן ׁשּמרח ּפי על אף - צררּה לא ואם מּצלת; ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹזֹו
הּציל. ִִֹלא

.‡È מלמעלה,[מבפנים]זפּותהחבית החרׂש ׁשּנתקּלף , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּודחקֹו הּזפת, על הּכּסּוי ונתן עֹומד, ׁשּלּה [דבקו]והּזפת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

קרקע  ּובין הּכּסּוי ּבין עֹומד הּזפת ונמצא ּבּזפת, ׁשּדבק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעד
הּמּוריס ּבכלי וכן מּציל; זה הרי - דגים]החבית שומן -] ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבין  הּמתמרח ׁשהיה הּמתמרחין, מּדברים ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכּיֹוצא
זה  הרי ּדבּוקין, והּכל הֹואיל - זר ּכמֹו הּכלי ּובין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַֹהּכּסּוי

ִַמּציל.

כג  ¤¤ּפרק
ּפתילּכל ‡. ּבצמיד הּמּצילין מכוסה הּכלים [כלי ְִִִִִֵַַַָָָ

ּבין בהידוק] אכלין, ּבין - ּׁשּבתֹוכן מה ּכל על מּצילין ,ְֳִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשטף ּוכלי ּבגדים ּבין במקווה]מׁשקין, הּוא [הנטהרים זה ; ְְְִִֵֵֶֶֶַָ

צמיד  הּמּקף חרׂש ׁשּכלי סֹופרים, מּדברי אבל ּתֹורה. ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻּדין
ּכלי  ועל הּמׁשקין ועל האכלין על אּלא מּציל אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּפתיל,
חרׂש ּכלי ּבתֹו היה אם אבל ּבתֹוכֹו; ׁשּיהיּו אחרים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָחרׂש
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ּבמּדה הּבא עץ ּוכלי העֹוף, ועצמֹות ועֹורֹו הּדג [-עצמֹות ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָ
נייד] ּונסריםשאינו ּפׁשּוטין[גזרים], ׁשהן עץ ללא ׁשל -] ְְִִֵֵֶֶָ
קיבול] אּלּו,בית ּכל מּתכֹות; ּכלי וגלמי ּכלים, ְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָואינן

נּצֹולּו הּמּקף ּכלי ׁשּבתֹו הּדברים אם ּפתיל. ּבצמיד ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָֻמּצילין
לּבלּועין וחמר קל חיים]- ׁשּתחת [בבעלי ולּכלים , ְְִִֵֶֶַַַַַָֹ

ּפתיל? ּבצמיד ׁשּמּצילין לּכלים אהלים, ּבין מה ְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹהאהלים.
מּצילין  והאהלים ּפתיל, ּבצמיד אּלא מּצילין אינן ְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּכלים

ּבלבד. ְְִִַּבכּסּוי
ׁשּכפהּו·. פיו]מׁשּפ ׁשּקצתֹו[על ּפי על אף ּבכּסּוי; מּציל , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּכסתּום. הּוא הרי - קטן נקב ְֲֵֶֶָָָָנקּוב
טפח ‚. ּבהן היה אם - ּפתיל ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

על  אף - הארץ על ּפיהן על וכפן טפח, רּום על טפח ְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעל
ּכל  מּצילין אּלּו הרי הּצדדין, מן ּפתיל ּבצמיד מרח ׁשּלא ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּפי
והאהל  ּכאהל, ׁשהם מּפני - הּתהֹום עד ּׁשּתחּתיהן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹמה
ּכלי  אהלי ׁשאין חרׂש, ּכלי הּכלי היה ּכן אם אּלא ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּציל;

מּצילין  ּכיצד חרׂש חבית. על [חרס]? אף - ּפיה על ׁשּכפיּה ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
טמא, ּׁשּתחּתיה מה ּכל הּצדדין, מן ּבטיט ׁשּמרחּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפי
ּגּבֹו. על ּפתיל צמיד ולא עליו", ּפתיל "צמיד ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
מה  ּכל על מּצלת - הּצדדים מן ּומרח לּכתל, ּפיה ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהדּביק
הּצדדין, מן מרח לא ואם ּבּכתל; ׁשּכנגדּה ּכל ועל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּׁשּבתֹוכּה,

אהל, מּׁשּום מּציל חרׂש ּכלי ׁשאין - מּצלת ּכמֹואינּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ
ּפתיל, ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ּכל ׁשאר אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו.
צמיד  ּבלא מּצילין - הּבית ּבדפני ּדבּוקֹות ּפּיֹותיהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהיּו
צרי ,לפיכ אהלים; מּׁשּום מּצילין ׁשהם מּפני ְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹּפתיל,

הּכלי ּבדפן -]ׁשּיהיה מּצילין [גובה הּכלים ׁשאין - טפח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ
לּכלי  היה טפח. ּדפן להם ׁשּיהיה עד אהלים, ּדפנֹות ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעם
טפח, חצי ׂשפה האהל מּדפן יֹוצא והיה טפח, חצי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּדפן
אינֹו טפח, חלל ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף - לזה זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהדּביק

אחד. מּמקֹום טפח ׁשּיהיה עד ְִִִֶֶֶֶַַַָָמּציל;
מּצילין ּכׁשם „. ּכ - האהל ּדפנֹות עם מּבפנים ׁשּמּצילין ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

מּכל  ּכּסּוי נעׂשה האהל ׁשהרי לאהל; סמכן אם לאהל, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹחּוץ
ּגּבי  על ׁשהּניחֹו טפח, ּדפן לֹו ׁשּיׁש מהן ּכלי ּכיצד? ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמקֹום.
טמאה  והיתה האהל, לדפן ּפיו וסמ לאהל, חּוץ ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻיתדֹות
חצר, לכתל סמּו היה ואם טהֹורין. ׁשּבתֹוכֹו ּכלים - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּתחּתיו
ּולפיכ אהל; ּכתל ׁשאינן לפי מּציל, אינֹו - ּגּנה לכתל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹאֹו

הּטמאה  על האהילּו ׁשהרי טמאים, הּכלי ׁשּבתֹו .ּכלים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻ
ּפֹותח‰. ּבּה ׁשּיׁש מּכתל [רוחב]קֹורה נתּונה והיא טפח, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּתלּויה ּוקדרה ּתחּתיה, וטמאה קשורה]לכתל, הּקֹורה,[- מן ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ּכלים  - אֹותֹו ּומכּסה ּכּלֹו קדרה ּבפי נֹוגעת הּקֹורה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻוהיתה
לא  ואם להם; האהל ּבכּסּוי הּצלּו ׁשהרי טהֹורים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבּקדרה
מה  ּכל - רוח ּביניהן אּלא ּבּקֹורה, מכּסה הּקדרה ּפי ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהיה

טמאה. עצמּה והּקדרה טמא, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָּׁשּבּקדרה
.Â היה ּבֹור אם - ּבּבֹור וכלים ּבּבית, וטמאה הּבית, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשּבתֹו

ּבנסר עץ]מכּסה ּדפן [גזיר לֹו ׁשּיׁש הּמּציל ּבכלי אֹו חלק, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
[- ּבנין [גובה לּבֹור היה טהֹור. ּׁשּבּבֹור מה ּכל הרי - ְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹטפח

ּבכלי  ׁשּכּסהּו ּבין - הארץ על טפח ּגבֹוּה לפיו, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָסביב

זה  הרי - ּדפן לֹו היתה ׁשּלא ּבין ּדפן, לֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּמּציל
אחר. מּמקֹום טפח ּדפן לֹו יׁש ׁשהרי ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמּציל,

.Ê כתלים]חּדּות בנויים שפתו שעל ּבתֹו[בור הּבנּוי ְַַָ
והּפרח ּבתֹוכֹו, ּומנֹורה הקנה]הּבית, שבקצה הנר [בית ְְְִֶַַַַָ

הּמת  ּבאהל הּמּציל ּכלי ונתן החּדּות, ּפי ּומכּסה יֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּלּה
רֹואין: - הּמנֹורה ּפרח על נׁשען הּוא והרי החּדּות, ּפי ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָעל

עֹומד  הּמּציל והּכלי הּמנֹורה, ּתּנטל פנימה]אם נופל אינו -] ְְְִִִִֵֵַַַַָָ
ׁשּבחּדּות  ּכל על מּציל זה הרי הּכלי - ׂשפת ׁשּבין וכלים , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

טהֹורה, הּמנֹורה ואף הּתהֹום; עד טהֹורים החּדּות ְְְְְְִַַַַַַַָָּוׂשפת
ואם  והחּדּות. הּכּסּוי ּבין נראה הּפרח ׁשּׂשפת ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַאף

טמאים. הּכל ְִֵַָֹלאו,
.Á ּפיו,חּדּות על נתּון הּמּציל ּוכלי הּבית, ּבתֹו הּבנּוי ְְִִִִַַַַַַַָָ

ּבתֹו אֹו החּדּות, ּוׂשפת הּכלי ׂשפת ּבין טמאה ְְְְְְְִֵַַַַַָָָֻוהיתה
מֹונע  הּבית ׁשּבתֹו האהל ׁשאין טמא; הּבית - ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהחּדּות

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכתלי הּטמאה, ּכלים - ּבּבית טמאה היתה . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
טפח, רּום על טפח על טפח ּבמקֹומם יׁש אם ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָהחּדּות,
רחבים  החּדּות ּכתלי היּו ואם טמאים. לאו, ואם ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָטהֹורים;
חׁשּובין  ׁשאינם מּפני טהֹורים, ּכ ּובין ּכ ּבין - ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּׁשל
מּציל  ּכ ּבתֹוכֹו, החּדּות ׁשּמּציל ּוכׁשם הּבית; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּכתלי

הּיׁשן ׁשהּתּנּור ּבארנּו, ּכבר בו]ּבכתליו . שהסיקו הרי [- - ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
נעׂשין  ואין הּטמאה, את מביאים ׁשהם הּכלים, ּככל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּוא
ּכן  אם אּלא ּׁשּבתֹוכֹו, מה על מּציל אינֹו זה ּומּפני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאהלים;
ּבארנּו, וכן הּמּצילין. ּכלים ּכׁשאר ּפתיל, צמיד מּקף ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻהיה
אהל; נעׂשה אּלא זה, לענין ּככלים אינֹו - החדׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּתּנּור
צמיד  ּבלא ּבלבד ּבכּסּוי ּׁשּבתֹוכֹו מה על מּציל ,ְְְְְִִִִִֶַַַַָָֹּולפיכ

'סרידה'. הּנקרא הּוא הּתּנּור, וכּסּוי ּכאהלים. ְְְְִִִִִַַַָָָָֹּפתיל,
.Ëּוסרידה החדׁש, ּבתֹו יׁשן כיסוי]ּתּנּור החדׁש,[- ּפי על ְְִִֶֶַַָָָָָָָ

ּכׁשּיּנטל  אם רֹואין: - הּיׁשן הּתּנּור ּפי על נׁשען הּכּסּוי ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוהרי
הּסרידה ּתּפל ׁשּבתֹוכֹו[פנימה]הּיׁשן וכל ּתּציל, לא - ְְְִִִֶַַַָָָָֹֹ

טהֹור  הּכל לאו, ואם הּיׁשן,טמא; ּבתֹו החדׁש היה . ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
והּכּסּוי  החדׁש ּבין יׁש אם - הּיׁשן ּפי על מּנחת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּסרידה
הּסרידה  ּוכאּלּו טהֹור, החדׁש ׁשּבתֹו ּכל - מּטפח ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּפחֹות

ּפיו. על ִַַַֻמּנחת
.È ּפי סרידה על עֹודפת והיא ׂשפה, לּה ׁשּיׁש חרׂש ׁשל  ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ּפתיל צמיד ּומּקפת מהודק]הּתּנּור, כיסוי היתה [- אפּלּו - ְֲִִִֶֶַַָָָָֻ
אויר  ּכנגד הרי - טמא ׁשהּכל ּגּבּה, על אֹו ּתחּתיה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻטמאה
- ּתּנּור ׁשל אוירֹו ּכנגד הּטמאה היתה טהֹור. ּתּנּור ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל טמא, לרקיע עד ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּכנגּדֹו
.‡È הפכה]ׁשּכפיּהקדרה ּומרח[- החבית, ּפי חיבר]על -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

מה  ועל ּׁשּבתֹוכּה, מה ּכל על מּצלת - החבית עם ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדפנֹותיה
החבית  ּפי על הֹוׁשיבּה החבית. ׂשפתֹות ּובין ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּׁשּבינּה
מתטּמאה  ׁשהּקדרה מּפני מּצלת; אינּה - ּומרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכדרּכּה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּציל, טמא ּכלי ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמאוירּה;

כב  ¤¤ּפרק
גדול]הּמחציןׁשּולי ‡. כלי שבתחתית וׁשּולי [קערורית , ְְִֵֵַָ
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ּכלים מבחוץ]קרקרֹות הכלי בשולי קיבול ודפנֹותיהן [בית , ְְְִֵֵֵֶַָ
מבחוץ]מאחֹוריהן הכלי שבדופן מּצילין [שקערורית אין - ֲִִֵֵֵֶַ

קרסמן הּמת; ּבאהל ּפתיל חתך]ּבצמיד וׁשפן[- שייף], -], ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ
ּבצמיד  מּציל ׁשאין ּפתיל; ּבצמיד מּצילין - ּכלים ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָועׂשין

ּכלים. אּלא ִִֵֶָָּפתיל
ואם ּכלי ·. ּבּטלֹו; לא חציֹו, עד טיט ּבֹו ׁשּנתן חרׂש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹ

מּציל  הּכלים, את ּבֹו .הׁשקיע ְִִִִֵֶַַַ
רּמֹון ּכלי ‚. ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד ּפתיל, ּבצמיד מּציל חרׂש ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּיּפחת[בינוני] עד ּובגדֹול, יתחרר]; ּכלי [- ּכיצד? רּבֹו. ְְִִֵֵֶַַָָֻ
הּפחת  מקֹום וסתם ּפתיל, צמיד והּקיפֹו רּבֹו, ׁשּנפחת ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻּגדֹול
ּכלי  חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על אף מּציל, זה הרי - ּפתיל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבצמיד
אֹו נקּוב ׁשהיה ּפתיל צמיד הּמּקף ּכלי אבל טמאה. ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָֻֻלענין
יהיה  וכּמה מּציל. ואינֹו נטמא, - הּנקב סתם ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹסדּוק,
ּבמֹוציא  ׁשעּורֹו לאכלין, העׂשּוי ּכלי היה אם ְְֳִִִִִֶֶֶַָָָָָּבּנקב?

מׁשקה ּבכֹונס ׁשעּורֹו למׁשקה, עׂשּוי היה [אם זיתים; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
מים] דרכו אֹותֹונכנסים מטילין - ּולכ לכ העׂשּוי .ְְְִִֶָָָ

ׁשּיסּתם  עד - מּציל אינֹו מׁשקה, ּבכֹונס ּומּׁשּיּנקב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלחמרֹו,
ימעטּנּו. אֹו ְֲֶֶֶַָהּנקב,

סרידהּתּנּור „. כיסוי]ׁשהיתה צמיד [- ּומּקף ּפיו, על ְְִִִֶַַָָָָָֻ
הּסדק  היה אם - הּתּנּור ונסּדק הּמת, ּבאהל ונתּון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּפתיל,

מרּדע ּפי החרישה]מלא בהמת של ההיגוי ׁשהּוא [מוט , ְְִֵֶַַֹ
טפח  יכֹול הּקף הּמרּדע ׁשאין ּפי על ואף הּתּנּור, נטמא - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

מּכאן, ּפחֹות ּבׁשוה; ּכמֹותֹו הּוא הרי אּלא ּבּסדק, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלהּכנס
מרּדע  ּפי ּכמלא ּפיו ׁשעל הּסרידה נסּדקה טהֹור. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהּתּנּור

ממרדע]נכנס קצת גדול מּכאן,[- ּפחֹות טמא; זה הרי , ְֲִִֵֵֶָָָָ
,אר אֹותֹו רֹואין אין - עגל הּסדק היה ּפתיל. ּבצמיד ְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹנּצֹול

נכנס. מרּדע ּפי מלא ׁשעּורֹו ְְְִִִֵֶַַָָֹאּלא
ּבעינֹו‰. נקב ׁשּנּקב ּפתיל, צמיד הּמּקף ארובתו]ּתּנּור -] ְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

הּטּוחה ּתּנּור ּכֹוׁש[בטיט]ׁשל מלא הּנקב היה אם --] ְִֶֶֶַַַָָָֹ
ּדֹולקמקל] ּכׁשהּוא ויֹוצא כבה]נכנס ואינו זה [- הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶָ

נּצֹול. מּזה, ּפחֹות הּנקב היה ואם ְְִִִִֶֶֶַָָָָנטמא;
.Â ּכׁשּלא נּקב ויֹוצא נכנס ּכֹוׁש מלא ׁשעּורֹו - מּצּדֹו הּתּנּור ְְְְִִִִִֵֶַַַָֹֹ

ׁשּתּכנס  ּכדי ׁשעּורּה ׁשּנּקבה, החבית מגּופת וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּדֹולק.
ׁשנּיה השני]מיצה הקשר ה]ׁשל[- ּבּנקב;[גבעול ׁשּפֹון ְִִִֶֶֶַָָ

חביות]וחצבים ׁשּתּכנס [- ּכדי ׁשעּורם ׁשּנּקבּו, ּגדֹולים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּדברים  ּבּמה טהֹורין. מּכאן, ּפחֹות קנה. ׁשל ׁשנּיה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָמיצה
לׁשאר  נעׂשּו אם אבל ליין. ׁשּנעׂשּו ּבזמן ְְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָאמּורים?
הּצמיד  ואין נטמאּו; ׁשהן, ּבכל נּקבּו אפּלּו - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּמׁשקין
ׁשּנעׂשּו ּבזמן ואף הּנקב. ׁשּיסּתם עד להם, מֹועיל ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּפתיל
נעׂשּו אם אבל אדם. ּבידי ׁשּלא ׁשּנּקבּו אּלא אמרּו לא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹליין,

עד ּבי  נּצֹולין, ואינן טמאים; ׁשהן, ּכל אפּלּו - אדם די ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הּנקב. ִֵֶֶֶַָׁשּיּסתם

.Êּומניקית טהֹורין, מׁשקין מלאה ׁשהיא כלי חבית -] ְְְְִִִִִִֵֶַָָ
יין] ּפתיל,שאיבת צמיד מּקפת והחבית ּבתֹוכּה, חרׂש ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָֻׁשל

והּמניקית  טהֹורין, והּמׁשקין החבית - הּמת ּבאהל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּונתּונה
הּמּקפת, החבית ּבתֹו האחת ׁשּקצתּה מּפני - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה

ּפי  על אף סתּום; ואינֹו הּמת, לאהל ּפתּוחה הּׁשני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּקצה
ּכסתּום. העקם אין עקּומה, ְֲִֵֶֶָָָֹׁשהיא

.Á וסתמּוחבית מּצּדּה, ׁשּנּקבה ּפתיל צמיד הּמּקפת ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻ
אגף ּתּציל. - הּנקב את סתם]ׁשמרים הּנקב[- ,[בטיט]חצי ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ

חציֹו לא [בשמרים]וסתם אם הּציל אם ספק, זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשּימרח עד ּבזמֹורה, הּנקב את סתם מן [טיט]הּציל. ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

לחור]הּצדדים הזמורה קיסמים[בין ּבׁשני סתמֹו [זמורות ; ְְְִִִֵֵַָָָ
לאורכן] זמֹורה חתוכות ּובין הּצדדין מן ׁשּימרח עד ,ְְְִִִֵֶַַַָָ

נסר וכן עץ]לחברּתּה. גזיר הּתּנּור,[- ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ
מן  ׁשּימרח עד נסרים, ׁשני היּו הּציל; - הּצדדין מן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומרח
ּבמסמרים  הּנסרים ׁשני את חּבר לחברֹו. נסר ּובין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּצדדין

ׁשּוגמין עליהם ׁשּלּפף אֹו ּבהם, וכּיֹוצא עץ קליפות ׁשל -] ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
מּקיפין דביקות] ּבּמה האמצע. מן למרח צרי אינֹו -ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

פתיל] צמיד ּבס [שיהיה ּובגבסין? גבס]יד ּבזפת [- , ְְְִִִֶֶָ
ּדבר  ּובכל ּובחרסית, ּובחמר ּובצֹואה ּבטיט ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָּובׁשעוה,

ּבעבץ לא מּקיפין ואין דקה]הּמתמרח; מתכת ולא [- ְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹ
ּפתיל ׁשהּוא מּפני כיסוי]ּבעֹופרת, צמיד[- [-ואינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָָ

ּבדבלהמהודק] ּומּקיפין תאנה]. הכׁשרה [- ׁשּלא ׁשמנה ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֻ
-[לטומאה] יטמא ׁשּלא ּכדי ּפרֹות ּבמי ׁשּנּלֹוׁש ּובבצק ,ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹ

חֹוצץ. אינֹו טמא, ֵֵֵֶָָָׁשּדבר
.Ëׁשּנתחלחלה החבית נתרופפה]מגּופת ּפי [- על אף - ְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

הּכּדּור  הּצמיד. נתרעע ׁשהרי מּצלת; אינּה נׁשמטת, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאינּה
ּגמי ׁשל עשב]והּפקעת מין ּומרח [- החבית, ּפי על ׁשּנתנן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּכל  ועל הּכּדּור ּכל על ׁשּימרח עד הּציל, לא - הּצדדין ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹמן
למעלן מּלמּטן הגלוי]הּפקעת ּבגד [כל ׁשל ּבמטלית וכן . ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּוקׁשרּה עֹור, ׁשל אֹו ניר ׁשל היתה הּכלי. ּפי על ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּקׁשרּה
הּציל. הּצדדין, מן מרח אם - ְְִִִִִִִֵַַָָּבמׁשיחה

.È את [נוד]חמת ּבהן ׁשהלּביׁש הּניר, אֹו הּדג עֹור ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּוצררּה קשרה]החבית, לחבית]מּלמ ּטה[- הרי [מתחת - ְְֲִִֵֶַָָָָ

הּצדדין, מן ׁשּמרח ּפי על אף - צררּה לא ואם מּצלת; ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹזֹו
הּציל. ִִֹלא

.‡È מלמעלה,[מבפנים]זפּותהחבית החרׂש ׁשּנתקּלף , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּודחקֹו הּזפת, על הּכּסּוי ונתן עֹומד, ׁשּלּה [דבקו]והּזפת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

קרקע  ּובין הּכּסּוי ּבין עֹומד הּזפת ונמצא ּבּזפת, ׁשּדבק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעד
הּמּוריס ּבכלי וכן מּציל; זה הרי - דגים]החבית שומן -] ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבין  הּמתמרח ׁשהיה הּמתמרחין, מּדברים ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכּיֹוצא
זה  הרי ּדבּוקין, והּכל הֹואיל - זר ּכמֹו הּכלי ּובין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַֹהּכּסּוי

ִַמּציל.

כג  ¤¤ּפרק
ּפתילּכל ‡. ּבצמיד הּמּצילין מכוסה הּכלים [כלי ְִִִִִֵַַַָָָ

ּבין בהידוק] אכלין, ּבין - ּׁשּבתֹוכן מה ּכל על מּצילין ,ְֳִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשטף ּוכלי ּבגדים ּבין במקווה]מׁשקין, הּוא [הנטהרים זה ; ְְְִִֵֵֶֶֶַָ

צמיד  הּמּקף חרׂש ׁשּכלי סֹופרים, מּדברי אבל ּתֹורה. ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻּדין
ּכלי  ועל הּמׁשקין ועל האכלין על אּלא מּציל אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּפתיל,
חרׂש ּכלי ּבתֹו היה אם אבל ּבתֹוכֹו; ׁשּיהיּו אחרים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָחרׂש
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מה  ּומּפני טמאים. אּלּו הרי - ּבגדים אֹו ׁשטף, ּכלי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻהּמּקף
מּפני  הּמּצילין? ּכלים ּכׁשאר הּכל, על יּציל ׁשּלא ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאמרּו
ּוכלי  ּכלל, טמאה מקּבלין אינן הּמּצילין הּכלים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻׁשּׁשאר
עּמי  ּכלי וכל חֹוצץ; אינֹו טמא ּוכלי טמאה, מקּבל ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחרׂש
'ּכלי  אמרּו, לא ולּמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טמאה, ּבחזקת ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻהארץ

עּמ ׁשל חברחרׂש וׁשל הּכל, על יּציל לא הארץ תלמיד י -] ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
עם חכם] ׁשאין מּפני טהֹור'? הּוא ׁשהרי הּכל, על ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹיּציל

מּציל  חרׂש ּוכלי 'הֹואיל ויאמר: עצמֹו, ּבפני טמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהארץ
וגזרּו הׁשוּו, ּולפיכ החבר'; ואחד אני אחד הּכל, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל
ועל  האכלין על 'מּציל אמרּו, ולּמה הּכל. על יּציל ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
הם  טמאים הּׁשלׁשה ׁשאּלּו מּפני חרׂש'? ּכלי ועל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּמׁשקין

ּגב מפני]על הּמת,[- ּבאהל ׁשּיהיּו קדם ּבין - הארץ עם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
יׁשאל  לא ּולעֹולם ּפתיל. צמיד ּתחת ׁשם ׁשּיהיּו אחר ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבין
חרׂש ּכלי ולא מׁשקין ולא אכלין לא הארץ, מעם ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹהחבר
טהרה  להם אין ׁשהרי - טמאין ׁשהן ּדעּתֹו על ְְֲֳִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
- ׁשטף ּכלי אבל ּתּקלה. לידי ּבהם יבֹוא ולא ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹלעֹולם,
עם  מּגע מּפני ּומטּבילן הארץ, מעם החבר אֹותם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשֹואל

ׁשמׁשן ּומעריב לשקיעה]הארץ, ּבהן [ממתין ּומׁשּתּמׁש , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשטף, ּכלי מּמּנּו יׁשאל ׁשּמא חכמים, חׁשּו לפיכ ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבטהרֹות.
העם  ׁשהרי ׁשּלֹו, חרׂש ּבכלי ּפתיל צמיד ּתחת היה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּכבר
ׁשבעה; טמאת טמא הּוא והרי ׁשּנּצֹול, מדּמה הּזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהארץ
ויבֹוא  ּבטהרֹות, ּבֹו ויׁשּתּמׁש ׁשמׁשֹו, ויעריב החבר, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָויטּביל
ּכלי  על חרׂש ּכלי יּציל ׁשּלא ּגזרּו, זה ּומּפני ּתּקלה. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלידי

ׁשּבתֹוכֹו. ְֶֶֶׁשטף
הּפרהּכלי ·. ּבאפר ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין אֹו[אדומה]חרׂש , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשהן  מּפני טהרתן, על נאמנין הארץ עּמי - ְְֱֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבקדׁשים
ּפתיל, ּבצמיד הּכל על יּצילּו ּולפיכ הרּבה; ּבהן ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹנזהרים

חרׂש ׁשל ׁשהם ּפי על  .אף ִֵֶֶֶֶַַ

-אדם ‚. ּפתיל צמיד ּומּקפת החבית, ּבתֹו נתּון ׁשהיה ְִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֻ
עׂשיּה ואפּלּו עשאה]טהֹור; כיסוי]ּגֹולל[- ויראה [- לקבר. ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּפתיל  צמיד ּתחת ׁשהּוא האדם על ּגזרּו ׁשּלא ׁשּזה ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלי,
ׁשאינֹו ּדבר וכל מצּוי; ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּוא מּפני חרס, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּבכלי

ּבֹו. ּגזרּו לא העּתים, ּברב ְְִִָָָֹֹמצּוי
נתּונה ארּבה „. ּוקדרה ּבּבית, וטמאה לעלּיה, ּבית ׁשּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻ

מׁשקה ּבכֹונס ּונקּובה ארּבה, ּפי נכנסים על שמים [בשיעור ְְְֲִֵֶַַָָֻ
-דרכו] ׁשלמה היתה טהֹורה. והעלּיה טמאה, הּקדרה -ְְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָ

אבל  טהֹור; חרׂש, ּוכלי ּומׁשקין מאכלין ׁשּבעלּיה ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכל
חרׂש ּכלי ׁשאין - טמאים ׁשּבעלּיה, ׁשטף ּוכלי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָהאדם
וכל  חרׂש; ּוכלי הּמׁשקין ועל האכלין על אּלא ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחֹוצץ,
ּבכלי  ּפתיל צמיד ּתחת הּוא ּכאּלּו הּטהֹורה, זֹו ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָׁשּבעלּיה
ּדבר  ׁשהּוא מּפני זֹו, ׁשּבעלּיה האדם את וטּמאּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָחרׂש.
ּבֹו וכּיֹוצא מּתכת ּכלי זֹו ּבעלּיה היה אם ,לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמצּוי.
טהֹורין. והּמׁשקין ׁשבעה, טמאת טמא הּכלי - מׁשקין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָֻמלא
והערבה  האּׁשה - עץ ׁשל ּבערבה לׁשה אּׁשה ּבּה ְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָָָהיה
עֹוסקת  ׁשהיא זמן ּכל טהֹור והּבצק ׁשבעה, טמאת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻטמאין
הּבצק  ּפּנה אם וכן טּמאּתּו. - ּבֹו ונגעה וחזרה ּפר ׁשה, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבֹו;
נטמאּו - ׁשּבעלּיה ׁשטף מּכלי אחר לכלי הּמׁשקין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאֹו
ּכלים  ׁשאר זֹו ארּבה ּפי על היה האחר. הּכלי ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּבמּגע

ׁשאינ  ּפתיל, ּבצמיד ּכמֹוהּמּצילין טמאה מקּבלין ן ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻ
אֹו אֹותן, מטּמא הארץ עם מּגע אין ּולפיכ ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו,
ׁשהּכל  לקדׁש, אֹו אדּמה לפרה הּטהֹור חרׂש ּכלי ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשהיה
ּׁשּבעלּיה. מה ּכל על מּציל זה הרי - טהרתן על ֱֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָנאמנין

מרּדד ּומקצתֹו ּבעלּיה, נטּוי אהל מונח]היה הארּבה [- על ְְֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹֻֻ
ּגּגֹו ׁשאין ּפי על ואף מּציל, זה הרי - לעלּיה ּבית ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּבין

אוהל] ּכמֹו[של ּבכּסּוי, מּציל ׁשהאהל הארּבה; ְְֲִִֶֶַַָָָֹֻעל
ְֵֶַׁשּבארנּו.
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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 ּבעל הּׁשליח ּ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 והביא - הּׁשליח הל ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

הּׁשֹולח: ׁשאמר ּפי על אף - לֹו ׁשאמר ּכמֹו החּלֹון, ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָמן
מעל  הּבית ּבעל - הּמגּדל' מן אּלא ׁשּיביא בלּבי היה ,'לא ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּודברים מאמרֹו, ׁשליחּות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהרי
להן  ׁשאין קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש הּׁשליח היה ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
לא  ואם מעל; הּבית ּבעל ּכמאמרֹו, עׂשּו אם  - ְְְֲִִִִַַַַַַָָָֹׁשליחּות

ּפטּור. הּבית ּבעל ׁשליחּותֹו, 'ּתן עׂשּו לׁשלּוחֹו: אמר ְְִִִֵַַַַַָָָ
'טלּו להן: ואמר הּׁשליח הל ּבׂשר', ׁשל חתיכה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָלאֹורחי
ּדברֹו; נעׂשה ׁשהרי מעל, הּבית ּבעל ׁשּתים', ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָׁשּתים

ּפטּור  הּבית,והּׁשליח ּבעל ׁשליחּות על מֹוסיף ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָ
'טלּו הּׁשליח: להן אמר אם אבל הּׁשליחּות. את עקר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹולא
ׁשלׁש האֹורחים נטלּו מעלּו. ׁשניהן - מּדעּתי' ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּתים
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עׂשה  מהן אחד ׁשּכל מּפני מעלּו, האֹורחין אף - ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשלׁש
לפי  חּיב חברֹו נמצא מּדעּתֹו; והֹוסיף חברֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָׁשליחּות
זה  על חּיב והּוא הּׁשליחּות, נעקרה ולא ּדבריו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנעׂשּו

מּדעּתֹו. ְִִֶַׁשהֹוסיף
בדק ·. מּקדׁשי החתיכֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

המקדש]הּבית רכוש וכּיֹוצא [- עֹולה ּבׂשר היּו אם אבל . ְְֲִִֵַַַַָָָ
ּבאּסּור  חּיב הּוא ׁשהרי ּבלבד; האֹוכל אּלא מעל לא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבֹו,

עולה]אחת אכילת יתר[- ּובכל [בנוסף], הּמעילה; על ְְִֵַַַַָָָ
לבּדּה ּבמעילה אּלא עברה, לדבר ׁשליח אין ּכּלּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻהּתֹורה

אחר. אּסּור עּמּה יתערב ְִִִֵֵֶַָָֹׁשּלא
לי ‚. 'הבא לֹו: ואמר לׁשלּוחֹו, הקּדׁש ּפרּוטת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּנֹותן

נרֹות, ּבכּלּה לֹו והביא הל ּפתילֹות', ּובחציּה נרֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּבחציּה
נרֹות', ּבכּלּה לי 'הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ּפתילֹות, ּבכּלּה ְְְִִֵֵֶַָָָָֻֻאֹו
ּובחציּה נרֹות ּבחציּה והביא הל ּפתילֹות', 'ּבכּלּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻאֹו
לא  ׁשהרי מעל, לא הּבית ּבעל ּפטּורין; ׁשניהם - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹּפתילֹות
לא  ׁשהרי מעל, לא והּׁשליח ּבפרּוטה; ׁשליחּותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹנעׂשית
לי  'הבא לֹו: אמר אם אבל ּבפרּוטה. ׁשליחּות ֹו ְְֲִִִִֵַַָָָָָעקר
מּמקֹום  ּפתילֹות ּובחציּה ּפלֹוני, מּמקֹום נרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָּבחציּה
ּופתילֹות  ּפתילֹות, מּמקֹום נרֹות והביא והל ְְְְְְִִִִִֵֵַָּפלֹוני',

מעל  הּׁשליח - נרֹות .מּמקֹום ְִִֵַַַָָ
.„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 חּיב מעל, הּמזיד ואין נזּכר, ּכבר הּבית ּובעל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו מעילה, ׁשהיא ּבקרּבן וידע הּׁשליח אף נזּכר . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
מעילה, מּקרּבן ּפטּורין ׁשניהן - לחנוני ׁשּתּגיע קדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהקּדׁש

ּכׁשּיֹוציא חּיב ב:]והחנוני ּפרּוטה [כשיתמש אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָָ
לחנוני  הֹודיעּו ׁשֹוגג. הּוא ׁשהרי - ּבמעֹותיו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנתערבה
הּמּקח  ונתּפס ּפטּורין, ׁשלׁשּתן - הקּדׁש לֹו ׁשּנתן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּפרּוטה

ְְֵֶלהקּדׁש.
.Â ׁשּיהיה עד החטא, מן החנוני להּציל ּכדי יעׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוכיצד

אֹו חּלין ׁשל ּפרּוטה נֹוטל הּמעֹות? ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
מקֹום  ּבכל הקּדׁש ׁשל 'ּפרּוטה ואֹומר: ׁשהּוא ּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָּכלי
הּכלי  אֹו ּפרּוטה אֹותּה ותעׂשה זה'; על מחּללת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיא

הּמעֹות  ּבכל להׁשּתּמׁש החנוני ויּתר ּפרּוטה הקּדׁש, וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ּבכיס  'ּפרּוטה ׁשאמר: אֹו הּכיס, ּבכל ׁשּנתערבה הקּדׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
ואם  ּבּכיס; יׁשּתּמׁש ּכ ואחר אֹותּה, מחּלל - הקּדׁש' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָזה

הּכיס. ּכל את ׁשּיֹוציא עד מעל, לא - חּלל ולא ְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹהֹוציא
.Ê- הקּדׁש' מּׁשורי ו'ׁשֹור הקּדׁש', מּכיסי 'ּכיס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאמר:

את  מביא עֹוׂשה? ּכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻמֹועלין
הקּדׁש; זה הרי הּוא, הקּדׁש 'אם ואֹומר: ׁשּבהם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּגדֹול

ויהנה  זה'; על מחּלל ׁשהּוא מקֹום ּבכל ההקּדׁש לאו, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻואם
.ּבּקטן  ַָָ

.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 ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
.Ë ּבהן ונׁשּתּמׁש הּבית, ּבעל אצל הקּדׁש מעֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמפקיד

להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו אין ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהֹוציאן
הרׁשהּו לא הּפּקדֹון ּובעל .ּבהן, ְִִֶַַַָָָֹ

.È ולא 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 הקּדׁש[בנישואיה]האּׁשה ׁשל מעֹות ְְִִִֵֶֶֶָָָָ

הקּדׁשֹות  לּה ונפלּו ומת מֹוריׁשּה ׁשהקּדיׁש אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלבעלּה,
ימעל. ּבחפציו, הּמעֹות הּבעל לכׁשּיֹוציא - ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֻּבירּׁשה

ה'תשע"ג  אלול י"ג שני יום

ח  ¤¤ּפרק
ׁשּפסקּו‡. ּפי על אף - ּבהקּדׁש עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּפֹועלין

ו  הקּדׁש; ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא מזֹונֹות, אכלּו,עּמהן אם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֹ
מזֹונֹות  ּדמי להן נֹותן ההקּדׁש אּלא .מעלּו; ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּבכרׁשיני·. בהמה]הּדׁש מאכל חֹוסם [- זה הרי - הקּדׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָ
הראּוי  ּדיׁש ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: הּפרה, ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹאת

לֹו.
על ‚. אּלא הּמלאכה, על ההקּדׁש את מחּללין ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאין

אין  - ּבמנה ּבהקּדׁש מלאכה ׁשעׂשה אּמן ּכיצד? ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהּמעֹות.
עד  ּבׂשכרֹו, הקּדׁש טּלית אֹו הקּדׁש ּבהמת לֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָנֹותנין
נֹותנין  חּלין, ׁשּיעׂשּו ואחר הּמעֹות; על אֹותן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּמחּללין
מּמּנּו ולֹוקחין וחֹוזרין רצּו, אם - ּבׂשכרֹו לאּמן ְְְְְִִִִִֶָָָָָֻאֹותן

הּלׁשּכה  מּתרּומת .הּבהמה ְְְִִֵַַַָָ
מן „. ואבנים עצים לֹוקחין אין ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּכׁשּבֹונין

אּלא  קדׁש, ׁשהּוא ּדעת על הּבנין את ּבֹונין ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההקּדׁש,
החל  מן הּכל יּׁשען ּבֹונין אֹו הּבנין, ּבצל יהנה ׁשּמא ּגזרה ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

הּבנין, ׁשּיׁשלם ואחר מלאכה. ּבׁשעת קֹורה אֹו אבן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל
הּגזּברין  צרכּו ואם הּבנין. על ההקּדׁש מעֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמחּללין
מּמעֹות  אֹותן לֹוקחין - ּבלבד הּיֹום לאֹותֹו לּקדׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹלעצים
ׁשּמא  להן ׁשּנחּוׁש ּכדי ימים, מתאחרין אינן ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהקּדׁש,

וימעל  עליהן אדם .יּׁשען ְְֲִִֵֵֶָָָֹ
.‰- ּ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
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מה  ּומּפני טמאים. אּלּו הרי - ּבגדים אֹו ׁשטף, ּכלי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻהּמּקף
מּפני  הּמּצילין? ּכלים ּכׁשאר הּכל, על יּציל ׁשּלא ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאמרּו
ּוכלי  ּכלל, טמאה מקּבלין אינן הּמּצילין הּכלים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻׁשּׁשאר
עּמי  ּכלי וכל חֹוצץ; אינֹו טמא ּוכלי טמאה, מקּבל ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחרׂש
'ּכלי  אמרּו, לא ולּמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טמאה, ּבחזקת ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻהארץ

עּמ ׁשל חברחרׂש וׁשל הּכל, על יּציל לא הארץ תלמיד י -] ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
עם חכם] ׁשאין מּפני טהֹור'? הּוא ׁשהרי הּכל, על ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹיּציל

מּציל  חרׂש ּוכלי 'הֹואיל ויאמר: עצמֹו, ּבפני טמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהארץ
וגזרּו הׁשוּו, ּולפיכ החבר'; ואחד אני אחד הּכל, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל
ועל  האכלין על 'מּציל אמרּו, ולּמה הּכל. על יּציל ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
הם  טמאים הּׁשלׁשה ׁשאּלּו מּפני חרׂש'? ּכלי ועל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּמׁשקין

ּגב מפני]על הּמת,[- ּבאהל ׁשּיהיּו קדם ּבין - הארץ עם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
יׁשאל  לא ּולעֹולם ּפתיל. צמיד ּתחת ׁשם ׁשּיהיּו אחר ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבין
חרׂש ּכלי ולא מׁשקין ולא אכלין לא הארץ, מעם ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹהחבר
טהרה  להם אין ׁשהרי - טמאין ׁשהן ּדעּתֹו על ְְֲֳִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
- ׁשטף ּכלי אבל ּתּקלה. לידי ּבהם יבֹוא ולא ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹלעֹולם,
עם  מּגע מּפני ּומטּבילן הארץ, מעם החבר אֹותם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשֹואל

ׁשמׁשן ּומעריב לשקיעה]הארץ, ּבהן [ממתין ּומׁשּתּמׁש , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשטף, ּכלי מּמּנּו יׁשאל ׁשּמא חכמים, חׁשּו לפיכ ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבטהרֹות.
העם  ׁשהרי ׁשּלֹו, חרׂש ּבכלי ּפתיל צמיד ּתחת היה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּכבר
ׁשבעה; טמאת טמא הּוא והרי ׁשּנּצֹול, מדּמה הּזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהארץ
ויבֹוא  ּבטהרֹות, ּבֹו ויׁשּתּמׁש ׁשמׁשֹו, ויעריב החבר, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָויטּביל
ּכלי  על חרׂש ּכלי יּציל ׁשּלא ּגזרּו, זה ּומּפני ּתּקלה. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלידי

ׁשּבתֹוכֹו. ְֶֶֶׁשטף
הּפרהּכלי ·. ּבאפר ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין אֹו[אדומה]חרׂש , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשהן  מּפני טהרתן, על נאמנין הארץ עּמי - ְְֱֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבקדׁשים
ּפתיל, ּבצמיד הּכל על יּצילּו ּולפיכ הרּבה; ּבהן ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹנזהרים

חרׂש ׁשל ׁשהם ּפי על  .אף ִֵֶֶֶֶַַ

-אדם ‚. ּפתיל צמיד ּומּקפת החבית, ּבתֹו נתּון ׁשהיה ְִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֻ
עׂשיּה ואפּלּו עשאה]טהֹור; כיסוי]ּגֹולל[- ויראה [- לקבר. ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּפתיל  צמיד ּתחת ׁשהּוא האדם על ּגזרּו ׁשּלא ׁשּזה ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלי,
ׁשאינֹו ּדבר וכל מצּוי; ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּוא מּפני חרס, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּבכלי

ּבֹו. ּגזרּו לא העּתים, ּברב ְְִִָָָֹֹמצּוי
נתּונה ארּבה „. ּוקדרה ּבּבית, וטמאה לעלּיה, ּבית ׁשּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻ

מׁשקה ּבכֹונס ּונקּובה ארּבה, ּפי נכנסים על שמים [בשיעור ְְְֲִֵֶַַָָֻ
-דרכו] ׁשלמה היתה טהֹורה. והעלּיה טמאה, הּקדרה -ְְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָ

אבל  טהֹור; חרׂש, ּוכלי ּומׁשקין מאכלין ׁשּבעלּיה ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכל
חרׂש ּכלי ׁשאין - טמאים ׁשּבעלּיה, ׁשטף ּוכלי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָהאדם
וכל  חרׂש; ּוכלי הּמׁשקין ועל האכלין על אּלא ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחֹוצץ,
ּבכלי  ּפתיל צמיד ּתחת הּוא ּכאּלּו הּטהֹורה, זֹו ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָׁשּבעלּיה
ּדבר  ׁשהּוא מּפני זֹו, ׁשּבעלּיה האדם את וטּמאּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָחרׂש.
ּבֹו וכּיֹוצא מּתכת ּכלי זֹו ּבעלּיה היה אם ,לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמצּוי.
טהֹורין. והּמׁשקין ׁשבעה, טמאת טמא הּכלי - מׁשקין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָֻמלא
והערבה  האּׁשה - עץ ׁשל ּבערבה לׁשה אּׁשה ּבּה ְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָָָהיה
עֹוסקת  ׁשהיא זמן ּכל טהֹור והּבצק ׁשבעה, טמאת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻטמאין
הּבצק  ּפּנה אם וכן טּמאּתּו. - ּבֹו ונגעה וחזרה ּפר ׁשה, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבֹו;
נטמאּו - ׁשּבעלּיה ׁשטף מּכלי אחר לכלי הּמׁשקין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאֹו
ּכלים  ׁשאר זֹו ארּבה ּפי על היה האחר. הּכלי ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּבמּגע

ׁשאינ  ּפתיל, ּבצמיד ּכמֹוהּמּצילין טמאה מקּבלין ן ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻ
אֹו אֹותן, מטּמא הארץ עם מּגע אין ּולפיכ ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו,
ׁשהּכל  לקדׁש, אֹו אדּמה לפרה הּטהֹור חרׂש ּכלי ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשהיה
ּׁשּבעלּיה. מה ּכל על מּציל זה הרי - טהרתן על ֱֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָנאמנין

מרּדד ּומקצתֹו ּבעלּיה, נטּוי אהל מונח]היה הארּבה [- על ְְֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹֻֻ
ּגּגֹו ׁשאין ּפי על ואף מּציל, זה הרי - לעלּיה ּבית ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּבין

אוהל] ּכמֹו[של ּבכּסּוי, מּציל ׁשהאהל הארּבה; ְְֲִִֶֶַַָָָֹֻעל
ְֵֶַׁשּבארנּו.
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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 ּבעל הּׁשליח ּ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 והביא - הּׁשליח הל ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

הּׁשֹולח: ׁשאמר ּפי על אף - לֹו ׁשאמר ּכמֹו החּלֹון, ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָמן
מעל  הּבית ּבעל - הּמגּדל' מן אּלא ׁשּיביא בלּבי היה ,'לא ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּודברים מאמרֹו, ׁשליחּות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהרי
להן  ׁשאין קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש הּׁשליח היה ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
לא  ואם מעל; הּבית ּבעל ּכמאמרֹו, עׂשּו אם  - ְְְֲִִִִַַַַַַָָָֹׁשליחּות

ּפטּור. הּבית ּבעל ׁשליחּותֹו, 'ּתן עׂשּו לׁשלּוחֹו: אמר ְְִִִֵַַַַַָָָ
'טלּו להן: ואמר הּׁשליח הל ּבׂשר', ׁשל חתיכה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָלאֹורחי
ּדברֹו; נעׂשה ׁשהרי מעל, הּבית ּבעל ׁשּתים', ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָׁשּתים

ּפטּור  הּבית,והּׁשליח ּבעל ׁשליחּות על מֹוסיף ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָ
'טלּו הּׁשליח: להן אמר אם אבל הּׁשליחּות. את עקר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹולא
ׁשלׁש האֹורחים נטלּו מעלּו. ׁשניהן - מּדעּתי' ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּתים
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עׂשה  מהן אחד ׁשּכל מּפני מעלּו, האֹורחין אף - ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשלׁש
לפי  חּיב חברֹו נמצא מּדעּתֹו; והֹוסיף חברֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָׁשליחּות
זה  על חּיב והּוא הּׁשליחּות, נעקרה ולא ּדבריו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנעׂשּו

מּדעּתֹו. ְִִֶַׁשהֹוסיף
בדק ·. מּקדׁשי החתיכֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

המקדש]הּבית רכוש וכּיֹוצא [- עֹולה ּבׂשר היּו אם אבל . ְְֲִִֵַַַַָָָ
ּבאּסּור  חּיב הּוא ׁשהרי ּבלבד; האֹוכל אּלא מעל לא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבֹו,

עולה]אחת אכילת יתר[- ּובכל [בנוסף], הּמעילה; על ְְִֵַַַַָָָ
לבּדּה ּבמעילה אּלא עברה, לדבר ׁשליח אין ּכּלּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻהּתֹורה

אחר. אּסּור עּמּה יתערב ְִִִֵֵֶַָָֹׁשּלא
לי ‚. 'הבא לֹו: ואמר לׁשלּוחֹו, הקּדׁש ּפרּוטת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּנֹותן

נרֹות, ּבכּלּה לֹו והביא הל ּפתילֹות', ּובחציּה נרֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּבחציּה
נרֹות', ּבכּלּה לי 'הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ּפתילֹות, ּבכּלּה ְְְִִֵֵֶַָָָָֻֻאֹו
ּובחציּה נרֹות ּבחציּה והביא הל ּפתילֹות', 'ּבכּלּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻאֹו
לא  ׁשהרי מעל, לא הּבית ּבעל ּפטּורין; ׁשניהם - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹּפתילֹות
לא  ׁשהרי מעל, לא והּׁשליח ּבפרּוטה; ׁשליחּותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹנעׂשית
לי  'הבא לֹו: אמר אם אבל ּבפרּוטה. ׁשליחּות ֹו ְְֲִִִִֵַַָָָָָעקר
מּמקֹום  ּפתילֹות ּובחציּה ּפלֹוני, מּמקֹום נרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָּבחציּה
ּופתילֹות  ּפתילֹות, מּמקֹום נרֹות והביא והל ְְְְְְִִִִִֵֵַָּפלֹוני',

מעל  הּׁשליח - נרֹות .מּמקֹום ְִִֵַַַָָ
.„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 חּיב מעל, הּמזיד ואין נזּכר, ּכבר הּבית ּובעל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו מעילה, ׁשהיא ּבקרּבן וידע הּׁשליח אף נזּכר . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
מעילה, מּקרּבן ּפטּורין ׁשניהן - לחנוני ׁשּתּגיע קדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהקּדׁש

ּכׁשּיֹוציא חּיב ב:]והחנוני ּפרּוטה [כשיתמש אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָָ
לחנוני  הֹודיעּו ׁשֹוגג. הּוא ׁשהרי - ּבמעֹותיו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנתערבה
הּמּקח  ונתּפס ּפטּורין, ׁשלׁשּתן - הקּדׁש לֹו ׁשּנתן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּפרּוטה

ְְֵֶלהקּדׁש.
.Â ׁשּיהיה עד החטא, מן החנוני להּציל ּכדי יעׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוכיצד

אֹו חּלין ׁשל ּפרּוטה נֹוטל הּמעֹות? ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
מקֹום  ּבכל הקּדׁש ׁשל 'ּפרּוטה ואֹומר: ׁשהּוא ּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָּכלי
הּכלי  אֹו ּפרּוטה אֹותּה ותעׂשה זה'; על מחּללת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיא

הּמעֹות  ּבכל להׁשּתּמׁש החנוני ויּתר ּפרּוטה הקּדׁש, וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ּבכיס  'ּפרּוטה ׁשאמר: אֹו הּכיס, ּבכל ׁשּנתערבה הקּדׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
ואם  ּבּכיס; יׁשּתּמׁש ּכ ואחר אֹותּה, מחּלל - הקּדׁש' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָזה

הּכיס. ּכל את ׁשּיֹוציא עד מעל, לא - חּלל ולא ְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹהֹוציא
.Ê- הקּדׁש' מּׁשורי ו'ׁשֹור הקּדׁש', מּכיסי 'ּכיס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאמר:

את  מביא עֹוׂשה? ּכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻמֹועלין
הקּדׁש; זה הרי הּוא, הקּדׁש 'אם ואֹומר: ׁשּבהם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּגדֹול

ויהנה  זה'; על מחּלל ׁשהּוא מקֹום ּבכל ההקּדׁש לאו, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻואם
.ּבּקטן  ַָָ

.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 ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
.Ë ּבהן ונׁשּתּמׁש הּבית, ּבעל אצל הקּדׁש מעֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמפקיד

להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו אין ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהֹוציאן
הרׁשהּו לא הּפּקדֹון ּובעל .ּבהן, ְִִֶַַַָָָֹ

.È ולא 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 הקּדׁש[בנישואיה]האּׁשה ׁשל מעֹות ְְִִִֵֶֶֶָָָָ

הקּדׁשֹות  לּה ונפלּו ומת מֹוריׁשּה ׁשהקּדיׁש אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלבעלּה,
ימעל. ּבחפציו, הּמעֹות הּבעל לכׁשּיֹוציא - ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֻּבירּׁשה

ה'תשע"ג  אלול י"ג שני יום

ח  ¤¤ּפרק
ׁשּפסקּו‡. ּפי על אף - ּבהקּדׁש עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּפֹועלין

ו  הקּדׁש; ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא מזֹונֹות, אכלּו,עּמהן אם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֹ
מזֹונֹות  ּדמי להן נֹותן ההקּדׁש אּלא .מעלּו; ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּבכרׁשיני·. בהמה]הּדׁש מאכל חֹוסם [- זה הרי - הקּדׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָ
הראּוי  ּדיׁש ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: הּפרה, ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹאת

לֹו.
על ‚. אּלא הּמלאכה, על ההקּדׁש את מחּללין ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאין

אין  - ּבמנה ּבהקּדׁש מלאכה ׁשעׂשה אּמן ּכיצד? ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהּמעֹות.
עד  ּבׂשכרֹו, הקּדׁש טּלית אֹו הקּדׁש ּבהמת לֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָנֹותנין
נֹותנין  חּלין, ׁשּיעׂשּו ואחר הּמעֹות; על אֹותן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּמחּללין
מּמּנּו ולֹוקחין וחֹוזרין רצּו, אם - ּבׂשכרֹו לאּמן ְְְְְִִִִִֶָָָָָֻאֹותן

הּלׁשּכה  מּתרּומת .הּבהמה ְְְִִֵַַַָָ
מן „. ואבנים עצים לֹוקחין אין ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּכׁשּבֹונין

אּלא  קדׁש, ׁשהּוא ּדעת על הּבנין את ּבֹונין ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההקּדׁש,
החל  מן הּכל יּׁשען ּבֹונין אֹו הּבנין, ּבצל יהנה ׁשּמא ּגזרה ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

הּבנין, ׁשּיׁשלם ואחר מלאכה. ּבׁשעת קֹורה אֹו אבן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל
הּגזּברין  צרכּו ואם הּבנין. על ההקּדׁש מעֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמחּללין
מּמעֹות  אֹותן לֹוקחין - ּבלבד הּיֹום לאֹותֹו לּקדׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹלעצים
ׁשּמא  להן ׁשּנחּוׁש ּכדי ימים, מתאחרין אינן ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהקּדׁש,

וימעל  עליהן אדם .יּׁשען ְְֲִִֵֵֶָָָֹ
.‰- ּ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
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ׁשאין  מּפני מעילה, לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאצּבעֹות
ּבּמׁשיחה. ְְְְִִַַָמדקּדקין

.Âנאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין, ּבית [משתמשים]ּתנאי ְְֲִִִִֵֵֶַַֹ
אבל  ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ּבאכילת ּובעצים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמלח

ׁשּלהן. ּבחּלין הּמקּדׁש מלח יּתנּו ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֻלא
.Êהּכבׁש ּגּבי ׁשעל ּבֹו; מֹועלין - האבר ּגּבי ׁשעל ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמלח

ּבֹו מֹועלין אין - הּמזּבח ראׁש .וׁשעל ְְֲִִֵֵֶַַַֹ
.Á ּולידע הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָראּוי

ידע  ולא טעם לֹו ימצא ׁשּלא ודבר ּכחֹו. ּכפי ענינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹסֹוף
ה', אל לעלֹות יהרס ואל ּבעיניו; קל יהי אל - עּלה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹלֹו
ּדברי  ּבׁשאר ּכמחׁשבּתֹו ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ּבֹו. יפרץ ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹּפן
אם  ּומה ּבמעילה: ּתֹורה החמירה ּכּמה ּוראה, ּבֹוא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהחל.
העֹולם  אדֹון ׁשם ׁשּנקרא ּכיון ואפר, ועפר ואבנים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעצים
מנהג  ּבהן הּנֹוהג וכל נתקּדׁשּו, - ּבלבד ּבדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעליהם
וחמר  קל ּכּפרה, צרי ׁשֹוגג היה ואפּלּו ּבה', מעל - ֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹחל
אדם  יבעט אל - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ׁשחקק ְְִִֶַַַַָָָָָָֹלּמצוֹות

א  דברים יחּפה ולא טעמן, ידע ׁשּלא מּפני כן ּבהן לא ׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
החל  ּבדברי מחׁשבּתֹו ּבהן יחׁשב ולא ה', נאמר על  הרי . ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ

ועׂשיתם  מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את "ּוׁשמרּתם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבּתֹורה:
לחּקים  ועׂשּיה ׁשמירה לּתן חכמים ואמרּו ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֻאתם",
החּקים; ׁשּיעׂשה והיא ידּועה, והעׂשּיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻּכמׁשּפטים:
מן  ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ּבהן ׁשּיּזהר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהּׁשמירה,
וטֹובת  ּגלּוי, ׁשּטעמן הּמצוֹות הן והּמׁשּפטים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמׁשּפטים.
ּדמים  ּוׁשפיכּות ּגזל אּסּור ּכגֹון ידּועה, הּזה ּבעֹולם ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָעׂשּיתן
ּגלּוי. טעמן ׁשאין הּמצוֹות הן והחּקים, ואם; אב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻוכּבּוד
להרהר  רׁשּות ל ואין ,ל ׁשחקקּתי חּקים חכמים: ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻאמרּו
מׁשיבין  העֹולם ואּמֹות ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻּבהן.
ועגלה  ּבחלב, ּובׂשר חזיר, ּבׂשר אּסּור ּכגֹון - ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָעליהן
ּדוד  היה וכּמה הּמׁשּתּלח. וׂשעיר אדּמה, ּופרה ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָֻערּופה,

הּמינים מן מצטער ׁשהיּו[אפיקורסים]הּמל והּגֹויים ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
ּבתׁשּובֹות  אֹותֹו רֹודפין ׁשהיּו זמן וכל החּקים; על ְְְְְִִִִִֶַַַָָֻמׁשיבין
ּדבקה  מֹוסיף היה האדם, ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשקר
לב  ּבכל - אני זדים; ׁשקר, עלי "טפלּו ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה,
אמּונה; מצֹותי "ּכל ּבענין: ׁשם ונאמר ,"ּפּקּודי ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאּצר
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
אֹותם  יעׂשה אׁשר מׁשּפטי, ואת חּקתי את ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ"ּוׁשמרּתם

ּבהם". וחי ֶַָָָָָהאדם
ּדסּיען. רחמנא ׁשדי.ּברי ּבעזרת ׁשמיני, ספר נגמר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ּפרקים: ותׁשעים חמּׁשה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָּומנין
ּכלי  הלכֹות פרקים; ׁשמֹונה הּבחירה, ּבית ְְְְְְִִִִֵֵַָָָהלכֹות
ּתׁשעה  הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות פרקים; עׂשרה ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָהּמקּדׁש,
הלכֹות  פרקים; ׁשבעה מזּבח, אּסּורי הלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָפרקים;
ּתמידין  הלכֹות ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה הּקרּבנֹות, ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָמעׂשה

הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות פרקים; עׂשרה ְְְְֲִִִִֵַָָָָָֻּומּוספין,
הּכּפּורים, יֹום עבֹודת הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְֲִִִִִַַָָָָּתׁשעה

פרקים. ׁשמֹונה מעילה, הלכֹות פרקים; ְְְְְֲִִִִִָָָָָחמּׁשה

עֹולם  אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

ערב  מנחת ּכּפי מׂשאת ,לפני קטרת ּתפּלתי .ּתּכֹון ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
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ּפסח, קרּבן הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו
הלכֹות  ׁשגגֹות, הלכֹות ּבכֹורֹות, הלכֹות חגיגה, ְְְְְְֲִִִִִָָהלכֹות

ּתמּורה. הלכֹות ּכּפרה, ְְְְִֵַָָָֻמחּסרי
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עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹּוׁשּתים
על  אֹותֹו לזּבח ׁשּלא (ב) ּבזמּנֹו; הּפסח לׁשחט ְְְִִִֶֶַַַַַֹֹֹ(א)
ׁשני; ּפסח לׁשחט (ד) אמּוריו; ּתלין ׁשּלא (ג ) ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהחמץ;
חמּׁשה  ּבליל ּומרֹור מּצה על הּפסח ּבׂשר לאכל ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ(ה)
ּבליל  ּומרֹור מּצה על ׁשני ּפסח ּבׂשר לאכל (ו) ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעׂשר;
ּומבּׁשל; נא יאכל ׁשּלא (ז) הּׁשני; לחדׁש עׂשר  ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻחמּׁשה
ׁשּלא  (ט) לחבּורה; חּוץ הּפסח מּבׂשר יֹוציא ׁשּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹ(ח)
אֹו לתֹוׁשב מּמּנּו יאכיל ׁשּלא (י) מׁשּמד; מּמּנּו ְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹֻיאכל
ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא (יב) ערל; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (יא) ְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹׂשכיר;
יׁשאיר  ׁשּלא (יד) ׁשני; ּבפסח עצם יׁשּבר ׁשּלא (יג) ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹעצם;
לּבקר; ׁשני מּפסח יׁשאיר ׁשּלא (טו) לּבקר; ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹמּמּנּו
יֹום  עד עׂשר ארּבעה יֹום חגיגת מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹ(טז)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִִֵֵֵָׁשליׁשי.

א  ¤¤ּפרק
ניסן,‡. לחדׁש עׂשר ּבארּבעה הּפסח לׁשחט עׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמצות

העּזים  מן אֹו הּכבׂשים מן אּלא ׁשֹוחטין ואין חצֹות; ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָאחר
חּיבין  האּׁשה ואחד האיׁש ואחד ׁשנה. ּבן זכר ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבלבד,

זֹו. ְְִָּבמצוה
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 ;אין ְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּבמֹות הּתר ּבׁשעת בכל אף להקריב מותר כשהיה -] ְִֵֶַַַָ

ּבבמתמקום] הּפסח את מקריבין היּו לא אּלא [מזבח], יחיד ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּכאּלּו לֹוקה, - יחיד ּבבמת מקריבֹו ׁשהיה ּומי צּבּור. ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּבבמת
ּבאחד  הּפסח את לזּבח תּוכל "לא ׁשּנאמר: ּבּׁשּוק, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהקריבֹו
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הּׁשמּועה מּפי - "רבינו]ׁשערי ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְְִִֶֶַָָָ
הּבמֹות. הּתר ּבׁשעת אפּלּו יחיד, ּבבמת לׁשֹוחט ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָאזהרה

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 ּכׁשר; יקרוש]- שלא ּבדם [מערבב ְְְְִֵֵֶֶַָָָ
הּפסח  ּדם יזרק ּכ ואחר הּתמיד, ּדם ׁשּיּזרק עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהּפסח,

ּכׁשר. הּתמיד, ּדם קדם הּפסח ּדם נזרק ואם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹאחריו;
ּברׁשּותֹו‰. חמץ ּכזית לֹו והיה ּבזמּנֹו, הּפסח את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשֹוחט

ׁשּלא  - זבחי" ּדם חמץ על תזּבח "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
את  הּזֹורק ואחד הּׁשֹוחט, אחד קּים. והחמץ הּפסח, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיזּבח

האמּורין את הּמקטיר ואחד היה [אברים]הּדם, אם - ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשאֹוכלין  חבּורה מּבני אחד ּברׁשּות אֹו מהן, אחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּברׁשּות
והּפסח  לֹוקה, זה הרי - הקרבתֹו ּבׁשעת חמץ ּכזית זה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּפסח

ֵָּכׁשר.
.Â ׁשפיכה טעּון הּפסח, זריקה]ּדם ולא היסֹוד [- ּכנגד ְְְִֶֶֶַַַַָָ

המזבח] אֹותֹו,[בסיס מפׁשיטין - ּדמֹו ׁשּׁשֹופכין ואחר .ְְְִִִֶַַַָ
אֹותן  ּומקטירין אמּוריו, את ּומֹוציאין ּבטנֹו, את ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָוקֹורעין
עם  ּפסחֹו נֹוטל הּזבח ּובעל לבּדֹו. וזבח זבח ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָחלבין,
לערב. ואכלֹו וצֹולהּו, לירּוׁשלים, לביתֹו ויֹוצא ׁשּלֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהעֹור

.Êׁשּלנּו עד הקטירן ולא אמּורין, הבוקר]הּמּניח [עד ְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
"ולא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ּבלינה ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹונפסלּו

ּבקר" עד חּגי חלב לֹוקה;ילין אינֹו - ׁשעבר ּפי על ואף . ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מעׂשה. ּבֹו ׁשאין ְֲִֵֶֶַלפי

.Á עּמּוד ׁ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 ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

.Ë ּכּתֹות ּבׁשלׁש נׁשחט ּכל הּפסח 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 ְְֲִִָָָ

.‡È,הּפסח את ׁשֹוחטין אין - מחמּׁשים ּפחֹות ֲֲִִִֵֵֶֶַַָָהיּו
נׁשחט?לכּתחּלה  ּכיצד ּכׁשר. אחת, ּבבת ּכּלן ׁשחטּו ואם . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ

ּדלתֹות  ונֹועלין העזרה, ׁשּתתמּלא עד הראׁשֹונה הּכת ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָנכנסה
ׁשהם  זמן וכל ּפסחיהם. את לׁשחט ּומתחילין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהעזרה,
את  ּגמרּו אם ההּלל. את הּלוּים קֹוראין ּומקריבין, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָׁשֹוחטין

ועד  ׁשֹוניןההּלל, - מּלהקריב הּכת ׁשלמה לא [קוראים ין ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָֹ
ּומעֹולם שוב] מׁשּלׁשין. - להקריב ׁשלמּו ולא ׁשנּו, ואם ;ְְְְְְְִִִֵַַָָָֹ

ׁשּלׁשּו. ְִֹלא
.·È ּתקיעֹות ׁשלׁש ּתֹוקעין ּוקריאה, קריאה ּכל ְְְְִִִִַָָָָֹעל

ּותקיעה  ּותרּועה ּתקיעה - לֹוּבחצֹוצרֹות ואין הֹואיל ;-] ְְְְְֲִִִֵַָָָ
ׁשחיטה.לפסח] ּבׁשעת ּתֹוקעין ,נּסּו ּבׁשעת לתקע ְְְְְְִִִִִִִַַַָָֹנסכים

.‚È ּכסף 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 ותֹולין ּומקּבל . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
וקֹורעֹו ּכּלֹו, את בטנו]ּומפׁשיטין את ּוממחה[- [מנקה], ְְְְִִֶֶַַֻ

קרביו והּפרׁש[מעיו]את הּצֹואה מהן ׁשּמסיר עד , ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
האמּורין,[זוהמה] את ּומֹוציא ּומֹולחן,; ּבכלי, ונֹותנן ְְְְִִִִֵֶָָָ

ּומפׁשיטין? ּתֹולין וכיצד הּמזּבח. ּגּבי על הּכהן ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָֹּומקטירן
ׁשּבהם  ּובעּמּודים, ּבּכתלים קבּועין היּו ּברזל ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמסמרֹות
מּקלין  לתלֹות, מקֹום מצא ׁשּלא מי וכל ּומפׁשיטין; ְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹּתֹולין
ותֹולה  חברֹו, ּכתף ועל ּכתפֹו על מּניח ׁשם, היּו חלקין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּדּקין

ְִַּומפׁשיט.
.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. אּסּור מעׂשהּו ׁשאין ; ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
מדרבנן]ׁשבּות איסור -]צר ׁשאינֹו ּבדבר אפּלּו ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

הּוא. הּתר ּבּמקּדׁש, - ׁשבּות אּסּור ְְֲִִֵֶַָָעבֹודה.
.ÊÈ אּלא ּבׁשּבת; לביתֹו ּפסחֹו את מֹולי ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאין

הּבית; ּבהר ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - הראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּכת
ּבחיל ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - העזרה והּׁשנּיה בין -] ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָ

וׁשֹוהין הבית]להר  ּבעזרה. ּבמקֹומן עֹומדין - והּׁשליׁשית ;ְְְְְֲִִִִִַָָָָ
לביתֹו. ּבפסחֹו אחד ּכל והֹול ׁשּבת, מֹוצאי עד ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּכל

.ÁÈ והקטר קרביו, ּומחּוי ּדמֹו, ּוזריקת הּפסח, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחיטת
קדם  לעׂשֹותן אפׁשר ׁשאי הּׁשּבת; את ּדֹוחין - ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹחלביו

זמן  לֹו קבּוע ׁשהרי - אבל הּׁשּבת "ּבמֹועדֹו". ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָ
הרבים]הרּכבתֹו לּתחּום[ברשות מחּוץ והבאתֹו אלפיים , -] ְְֲִַַַָָָָ

לעיר] מחוץ יּבלּתֹואמה וחתיכת מום], אינן [שהיא - ּבכלי ְְֲִִִֵַַַַָ
ואם  הּׁשּבת. קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת, את ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּדֹוחין
יבׁשה, היתה ואם ;חֹות ּבׁשּבת, ּבידֹו יּבלּתֹו לחּת ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹיכֹול
צלּיתֹו, וכן ּכלל. ּבּמקּדׁש ׁשבּות ׁשאין - ּבכלי אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָחֹותכּה
אפׁשר  ׁשהרי הּׁשּבת, את ּדֹוחין אינן - קרביו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהדחת

הּׁשּבת. לאחר ְֲַַַַַָָלעׂשֹותן
.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 - [-ּבׁשּבת ְְְִֵַַַַָָ
הרגילה] בדרך ּדברים לא ּבּמה מּתר. הּמצוה, ּומּפני ;ְְְִִִֵֶַַָָָֻ

ּפסח'; 'זה אמר ולא עדין, ּפסחֹו הקּדיׁש ּבׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹֹאמּורים?
עֹובד  ׁשהּוא מּפני עליו, סּכין יביא לא - הקּדיׁשֹו אם ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹאבל

הּתיר  מה ּומּפני הֹואיל ּבּקדׁשים. ּבׁשּבת? ּפסחֹו להקּדיׁש ּו ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָָ
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ׁשאין  מּפני מעילה, לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאצּבעֹות
ּבּמׁשיחה. ְְְְִִַַָמדקּדקין

.Âנאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין, ּבית [משתמשים]ּתנאי ְְֲִִִִֵֵֶַַֹ
אבל  ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ּבאכילת ּובעצים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמלח

ׁשּלהן. ּבחּלין הּמקּדׁש מלח יּתנּו ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֻלא
.Êהּכבׁש ּגּבי ׁשעל ּבֹו; מֹועלין - האבר ּגּבי ׁשעל ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמלח

ּבֹו מֹועלין אין - הּמזּבח ראׁש .וׁשעל ְְֲִִֵֵֶַַַֹ
.Á ּולידע הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָראּוי

ידע  ולא טעם לֹו ימצא ׁשּלא ודבר ּכחֹו. ּכפי ענינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹסֹוף
ה', אל לעלֹות יהרס ואל ּבעיניו; קל יהי אל - עּלה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹלֹו
ּדברי  ּבׁשאר ּכמחׁשבּתֹו ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ּבֹו. יפרץ ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹּפן
אם  ּומה ּבמעילה: ּתֹורה החמירה ּכּמה ּוראה, ּבֹוא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהחל.
העֹולם  אדֹון ׁשם ׁשּנקרא ּכיון ואפר, ועפר ואבנים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעצים
מנהג  ּבהן הּנֹוהג וכל נתקּדׁשּו, - ּבלבד ּבדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעליהם
וחמר  קל ּכּפרה, צרי ׁשֹוגג היה ואפּלּו ּבה', מעל - ֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹחל
אדם  יבעט אל - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ׁשחקק ְְִִֶַַַַָָָָָָֹלּמצוֹות

א  דברים יחּפה ולא טעמן, ידע ׁשּלא מּפני כן ּבהן לא ׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
החל  ּבדברי מחׁשבּתֹו ּבהן יחׁשב ולא ה', נאמר על  הרי . ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ

ועׂשיתם  מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את "ּוׁשמרּתם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבּתֹורה:
לחּקים  ועׂשּיה ׁשמירה לּתן חכמים ואמרּו ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֻאתם",
החּקים; ׁשּיעׂשה והיא ידּועה, והעׂשּיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻּכמׁשּפטים:
מן  ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ּבהן ׁשּיּזהר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהּׁשמירה,
וטֹובת  ּגלּוי, ׁשּטעמן הּמצוֹות הן והּמׁשּפטים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמׁשּפטים.
ּדמים  ּוׁשפיכּות ּגזל אּסּור ּכגֹון ידּועה, הּזה ּבעֹולם ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָעׂשּיתן
ּגלּוי. טעמן ׁשאין הּמצוֹות הן והחּקים, ואם; אב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻוכּבּוד
להרהר  רׁשּות ל ואין ,ל ׁשחקקּתי חּקים חכמים: ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻאמרּו
מׁשיבין  העֹולם ואּמֹות ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻּבהן.
ועגלה  ּבחלב, ּובׂשר חזיר, ּבׂשר אּסּור ּכגֹון - ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָעליהן
ּדוד  היה וכּמה הּמׁשּתּלח. וׂשעיר אדּמה, ּופרה ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָֻערּופה,

הּמינים מן מצטער ׁשהיּו[אפיקורסים]הּמל והּגֹויים ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
ּבתׁשּובֹות  אֹותֹו רֹודפין ׁשהיּו זמן וכל החּקים; על ְְְְְִִִִִֶַַַָָֻמׁשיבין
ּדבקה  מֹוסיף היה האדם, ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשקר
לב  ּבכל - אני זדים; ׁשקר, עלי "טפלּו ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה,
אמּונה; מצֹותי "ּכל ּבענין: ׁשם ונאמר ,"ּפּקּודי ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאּצר
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
אֹותם  יעׂשה אׁשר מׁשּפטי, ואת חּקתי את ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ"ּוׁשמרּתם

ּבהם". וחי ֶַָָָָָהאדם
ּדסּיען. רחמנא ׁשדי.ּברי ּבעזרת ׁשמיני, ספר נגמר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ּפרקים: ותׁשעים חמּׁשה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָּומנין
ּכלי  הלכֹות פרקים; ׁשמֹונה הּבחירה, ּבית ְְְְְְִִִִֵֵַָָָהלכֹות
ּתׁשעה  הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות פרקים; עׂשרה ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָהּמקּדׁש,
הלכֹות  פרקים; ׁשבעה מזּבח, אּסּורי הלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָפרקים;
ּתמידין  הלכֹות ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה הּקרּבנֹות, ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָמעׂשה

הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות פרקים; עׂשרה ְְְְֲִִִִֵַָָָָָֻּומּוספין,
הּכּפּורים, יֹום עבֹודת הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְֲִִִִִַַָָָָּתׁשעה

פרקים. ׁשמֹונה מעילה, הלכֹות פרקים; ְְְְְֲִִִִִָָָָָחמּׁשה

עֹולם  אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

ערב  מנחת ּכּפי מׂשאת ,לפני קטרת ּתפּלתי .ּתּכֹון ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

ה'תשע"ג  אלול י"ד שלישי יום

xtq `Ede iriWY xtq¥¤§¦¦§¥¤
zFpAxTd©¨§¨

ּפסח, קרּבן הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו
הלכֹות  ׁשגגֹות, הלכֹות ּבכֹורֹות, הלכֹות חגיגה, ְְְְְְֲִִִִִָָהלכֹות

ּתמּורה. הלכֹות ּכּפרה, ְְְְִֵַָָָֻמחּסרי
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עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹּוׁשּתים
על  אֹותֹו לזּבח ׁשּלא (ב) ּבזמּנֹו; הּפסח לׁשחט ְְְִִִֶֶַַַַַֹֹֹ(א)
ׁשני; ּפסח לׁשחט (ד) אמּוריו; ּתלין ׁשּלא (ג ) ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהחמץ;
חמּׁשה  ּבליל ּומרֹור מּצה על הּפסח ּבׂשר לאכל ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ(ה)
ּבליל  ּומרֹור מּצה על ׁשני ּפסח ּבׂשר לאכל (ו) ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעׂשר;
ּומבּׁשל; נא יאכל ׁשּלא (ז) הּׁשני; לחדׁש עׂשר  ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻחמּׁשה
ׁשּלא  (ט) לחבּורה; חּוץ הּפסח מּבׂשר יֹוציא ׁשּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹ(ח)
אֹו לתֹוׁשב מּמּנּו יאכיל ׁשּלא (י) מׁשּמד; מּמּנּו ְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹֻיאכל
ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא (יב) ערל; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (יא) ְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹׂשכיר;
יׁשאיר  ׁשּלא (יד) ׁשני; ּבפסח עצם יׁשּבר ׁשּלא (יג) ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹעצם;
לּבקר; ׁשני מּפסח יׁשאיר ׁשּלא (טו) לּבקר; ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹמּמּנּו
יֹום  עד עׂשר ארּבעה יֹום חגיגת מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹ(טז)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִִֵֵֵָׁשליׁשי.

א  ¤¤ּפרק
ניסן,‡. לחדׁש עׂשר ּבארּבעה הּפסח לׁשחט עׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמצות

העּזים  מן אֹו הּכבׂשים מן אּלא ׁשֹוחטין ואין חצֹות; ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָאחר
חּיבין  האּׁשה ואחד האיׁש ואחד ׁשנה. ּבן זכר ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבלבד,

זֹו. ְְִָּבמצוה
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 ;אין ְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּבמֹות הּתר ּבׁשעת בכל אף להקריב מותר כשהיה -] ְִֵֶַַַָ

ּבבמתמקום] הּפסח את מקריבין היּו לא אּלא [מזבח], יחיד ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּכאּלּו לֹוקה, - יחיד ּבבמת מקריבֹו ׁשהיה ּומי צּבּור. ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּבבמת
ּבאחד  הּפסח את לזּבח תּוכל "לא ׁשּנאמר: ּבּׁשּוק, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהקריבֹו
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הּׁשמּועה מּפי - "רבינו]ׁשערי ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְְִִֶֶַָָָ
הּבמֹות. הּתר ּבׁשעת אפּלּו יחיד, ּבבמת לׁשֹוחט ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָאזהרה

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 ּכׁשר; יקרוש]- שלא ּבדם [מערבב ְְְְִֵֵֶֶַָָָ
הּפסח  ּדם יזרק ּכ ואחר הּתמיד, ּדם ׁשּיּזרק עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהּפסח,

ּכׁשר. הּתמיד, ּדם קדם הּפסח ּדם נזרק ואם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹאחריו;
ּברׁשּותֹו‰. חמץ ּכזית לֹו והיה ּבזמּנֹו, הּפסח את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשֹוחט

ׁשּלא  - זבחי" ּדם חמץ על תזּבח "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
את  הּזֹורק ואחד הּׁשֹוחט, אחד קּים. והחמץ הּפסח, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיזּבח

האמּורין את הּמקטיר ואחד היה [אברים]הּדם, אם - ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשאֹוכלין  חבּורה מּבני אחד ּברׁשּות אֹו מהן, אחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּברׁשּות
והּפסח  לֹוקה, זה הרי - הקרבתֹו ּבׁשעת חמץ ּכזית זה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּפסח

ֵָּכׁשר.
.Â ׁשפיכה טעּון הּפסח, זריקה]ּדם ולא היסֹוד [- ּכנגד ְְְִֶֶֶַַַַָָ

המזבח] אֹותֹו,[בסיס מפׁשיטין - ּדמֹו ׁשּׁשֹופכין ואחר .ְְְִִִֶַַַָ
אֹותן  ּומקטירין אמּוריו, את ּומֹוציאין ּבטנֹו, את ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָוקֹורעין
עם  ּפסחֹו נֹוטל הּזבח ּובעל לבּדֹו. וזבח זבח ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָחלבין,
לערב. ואכלֹו וצֹולהּו, לירּוׁשלים, לביתֹו ויֹוצא ׁשּלֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהעֹור

.Êׁשּלנּו עד הקטירן ולא אמּורין, הבוקר]הּמּניח [עד ְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
"ולא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ּבלינה ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹונפסלּו

ּבקר" עד חּגי חלב לֹוקה;ילין אינֹו - ׁשעבר ּפי על ואף . ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מעׂשה. ּבֹו ׁשאין ְֲִֵֶֶַלפי

.Á עּמּוד ׁ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 ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

.Ë ּכּתֹות ּבׁשלׁש נׁשחט ּכל הּפסח 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 ְְֲִִָָָ

.‡È,הּפסח את ׁשֹוחטין אין - מחמּׁשים ּפחֹות ֲֲִִִֵֵֶֶַַָָהיּו
נׁשחט?לכּתחּלה  ּכיצד ּכׁשר. אחת, ּבבת ּכּלן ׁשחטּו ואם . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ

ּדלתֹות  ונֹועלין העזרה, ׁשּתתמּלא עד הראׁשֹונה הּכת ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָנכנסה
ׁשהם  זמן וכל ּפסחיהם. את לׁשחט ּומתחילין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהעזרה,
את  ּגמרּו אם ההּלל. את הּלוּים קֹוראין ּומקריבין, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָׁשֹוחטין

ועד  ׁשֹוניןההּלל, - מּלהקריב הּכת ׁשלמה לא [קוראים ין ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָֹ
ּומעֹולם שוב] מׁשּלׁשין. - להקריב ׁשלמּו ולא ׁשנּו, ואם ;ְְְְְְְִִִֵַַָָָֹ

ׁשּלׁשּו. ְִֹלא
.·È ּתקיעֹות ׁשלׁש ּתֹוקעין ּוקריאה, קריאה ּכל ְְְְִִִִַָָָָֹעל

ּותקיעה  ּותרּועה ּתקיעה - לֹוּבחצֹוצרֹות ואין הֹואיל ;-] ְְְְְֲִִִֵַָָָ
ׁשחיטה.לפסח] ּבׁשעת ּתֹוקעין ,נּסּו ּבׁשעת לתקע ְְְְְְִִִִִִִַַַָָֹנסכים

.‚È ּכסף 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 ותֹולין ּומקּבל . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
וקֹורעֹו ּכּלֹו, את בטנו]ּומפׁשיטין את ּוממחה[- [מנקה], ְְְְִִֶֶַַֻ

קרביו והּפרׁש[מעיו]את הּצֹואה מהן ׁשּמסיר עד , ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
האמּורין,[זוהמה] את ּומֹוציא ּומֹולחן,; ּבכלי, ונֹותנן ְְְְִִִִֵֶָָָ

ּומפׁשיטין? ּתֹולין וכיצד הּמזּבח. ּגּבי על הּכהן ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָֹּומקטירן
ׁשּבהם  ּובעּמּודים, ּבּכתלים קבּועין היּו ּברזל ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמסמרֹות
מּקלין  לתלֹות, מקֹום מצא ׁשּלא מי וכל ּומפׁשיטין; ְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹּתֹולין
ותֹולה  חברֹו, ּכתף ועל ּכתפֹו על מּניח ׁשם, היּו חלקין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּדּקין

ְִַּומפׁשיט.
.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. אּסּור מעׂשהּו ׁשאין ; ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
מדרבנן]ׁשבּות איסור -]צר ׁשאינֹו ּבדבר אפּלּו ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

הּוא. הּתר ּבּמקּדׁש, - ׁשבּות אּסּור ְְֲִִֵֶַָָעבֹודה.
.ÊÈ אּלא ּבׁשּבת; לביתֹו ּפסחֹו את מֹולי ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאין

הּבית; ּבהר ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - הראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּכת
ּבחיל ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - העזרה והּׁשנּיה בין -] ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָ

וׁשֹוהין הבית]להר  ּבעזרה. ּבמקֹומן עֹומדין - והּׁשליׁשית ;ְְְְְֲִִִִִַָָָָ
לביתֹו. ּבפסחֹו אחד ּכל והֹול ׁשּבת, מֹוצאי עד ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּכל

.ÁÈ והקטר קרביו, ּומחּוי ּדמֹו, ּוזריקת הּפסח, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחיטת
קדם  לעׂשֹותן אפׁשר ׁשאי הּׁשּבת; את ּדֹוחין - ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹחלביו

זמן  לֹו קבּוע ׁשהרי - אבל הּׁשּבת "ּבמֹועדֹו". ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָ
הרבים]הרּכבתֹו לּתחּום[ברשות מחּוץ והבאתֹו אלפיים , -] ְְֲִַַַָָָָ

לעיר] מחוץ יּבלּתֹואמה וחתיכת מום], אינן [שהיא - ּבכלי ְְֲִִִֵַַַַָ
ואם  הּׁשּבת. קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת, את ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּדֹוחין
יבׁשה, היתה ואם ;חֹות ּבׁשּבת, ּבידֹו יּבלּתֹו לחּת ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹיכֹול
צלּיתֹו, וכן ּכלל. ּבּמקּדׁש ׁשבּות ׁשאין - ּבכלי אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָחֹותכּה
אפׁשר  ׁשהרי הּׁשּבת, את ּדֹוחין אינן - קרביו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהדחת

הּׁשּבת. לאחר ְֲַַַַַָָלעׂשֹותן
.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 - [-ּבׁשּבת ְְְִֵַַַַָָ
הרגילה] בדרך ּדברים לא ּבּמה מּתר. הּמצוה, ּומּפני ;ְְְִִִֵֶַַָָָֻ

ּפסח'; 'זה אמר ולא עדין, ּפסחֹו הקּדיׁש ּבׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹֹאמּורים?
עֹובד  ׁשהּוא מּפני עליו, סּכין יביא לא - הקּדיׁשֹו אם ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹאבל

הּתיר  מה ּומּפני הֹואיל ּבּקדׁשים. ּבׁשּבת? ּפסחֹו להקּדיׁש ּו ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָָ
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אדם  מקּדיׁש וכן ּבׁשּבת; להקּדיׁשֹו מּתר זמן, לֹו ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֻוקבּוע
חֹוׁשׁש.[קרבן] ואינֹו טֹוב, ּביֹום ְְֲִֵֵָחגיגתֹו

.Î הרי - טרפה אֹו מּום, ּבעל ונמצא הּפסח, את ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט
ּבׁשּבת  ּבין ּבחל ּבין אחר, ׁשֹוחט אחר זה זה מאה אפּלּו ; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּתחׁש עד אֹו אחד, ׁשּיכׁשר עד ,והֹול ׁשֹוחט - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה
הּוא. אנּוס ׁשהרי - לּׁשני ְֲִִֵֵֶֶַָָויּדחה

ה'תשע"ג  אלול ט"ו רביעי יום

ב  ¤¤ּפרק
למנּוייו‡. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין החבורה אין -] ְֲִִֵֶֶֶַַָָ

בו] ׁשהן שהשתתפה 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 על ראּוי לכּתחּלה יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
אתֹו". "יעׂשּו ׁשּנאמר: ֱֲִֶֶַַָֹיחיד,

לאכל ‚. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין היה אין . ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לאכל  יכֹול אם - חֹולה אֹו זקן, אֹו קטן, חבּורה מּבני ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאחד
ׁשּנאמר: עליו, ׁשֹוחטין אין לאו, ואם עליו; ׁשֹוחטין ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכזית,
חבּורה  אפּלּו לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד אכלֹו", לפי ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹ"איׁש
אין  - ּכזית לאכל יכֹול מהן אחד ּכל ואין מאה, ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל

עליהם. ֲֲִֵֶׁשֹוחטין
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 . ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אֹוננים אֹו זקנים אֹו שחייב חֹולים קרובו שמת [ביום ְְִִִֵ

נקבר] וטרם עליו, לאכל להתאבל יכֹולין ׁשּכּלן ּפי על אף ,ְֱִִֶֶַַָֹֻ
ויביאּוהּו הּפסח, יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה; ואכילתן הֹואיל -ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָ
אין  וכן ּכׁשר. זֹו, חבּורה על וׁשחטּו עברּו ואם ּפסּול. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָלידי

ידקּדקּו ׁשּמא - ּגרים ּכּלּה חבּורה ּבֹו,[יחמירו]עֹוׂשין ְְְֲִִֵֶַָָָֻ
ּכׁשר. עליהם, ׁשחטּו ואם ּפסּול; לידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָויביאּוהּו

-ׁשחטֹו‰. אחד ][וכיון ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו, ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ
לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית, לאכל יכֹול שלא מהן [יהודים ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשחטֹונימולו] ּפסּול. - לטמאים ׁשּיכֹול [בשיתוף]אֹו למי ְְְִִִֵֶָָָ
למנּוייו, וׁשּלא למנּוייו ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּולמי ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹלאכל

ּ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

הּפסח ּבּזריקה  - לאֹוכליו ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו, ׁשחטֹו . ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

מחׁשבת  ׁשאין לפי חֹובתֹו, ידי ּבֹו יֹוצא אדם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשר;
ּבּזריקה. ְְִִַָאֹוכלין

.Ê,זריקה ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה, ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי
אין  - זריקה ּבׁשעת ּובריא ׁשחיטה, ּבׁשעת חֹולה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָאֹו
ׁשחיטה, מּׁשעת ּבריא ׁשּיהיה עד עליו; וזֹורקין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָׁשֹוחטין

זריקה  ׁשעת .עד ְְִַַָ
.Áידי על אדם עבור]ׁשֹוחט ועל [- הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָ

ׁשּלא  ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹידי
ולא  הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ׁשֹוחט אינֹו אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹמּדעּתן.

- אׁשּתֹו ידי על ולא העברּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי אּלא על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
מּדעּתן. זה הרי מחּו, ולא ׁשתקּו ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹמּדעּתן;

.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 ְְְְִֵֶֶַָָָ

.‡È וׁשחט אביה עליה ׁשחט ּבעלּה, ּבבית ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה
- ּבעלּה לבית עליה ליל נחּפזת היתה ּבעלּה. מּׁשל ּתאכל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּבנֹות, ּכל ּכדר לנּׂשּואיה הּסמּו הראׁשֹון ּברגל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאביה
מּׁשל  ּתאכל - ּבעלּה עליה וׁשחט אביה עליה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹוׁשחט
והּוא, - רֹוצה ׁשהיא מּמקֹום ּתאכל ,ואיל מּכאן ְִִִִֵֶַָָָָָָָֹאביה;
יתֹום  וכן ׁשחיטה. ּבׁשעת ׁשּתרצה מקֹום לּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתברר

אּפיטרֹוּפין עליו עליו]ׁשּׁשחטּו האחראי מּמקֹום [- יאכל , ְֲִִִֶֶַָָָָֹ
ּגדֹול  אבל קטן; ּביתֹום אמּורים? ּדברים ּבּמה רֹוצה. ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא
על  עצמֹו והממּנה ּפסחים, ׁשני על עצמֹו ּכממּנה נעׂשה -ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָ

ראׁשֹון. הּנׁשחט מן אּלא אֹוכל אינֹו ּפסחים, ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשני
.·Èׁשּתפין ׁשני ׁשל עליו]עבד שחטו ּבזמן [ושניהם - ְְִִֵֶֶֶַָֻ

אינן  ואם ׁשניהם; מּׁשל יאכל לא זה, על זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמקּפידין
יאכל. ׁשּירצה מּמקֹום ְְִִִִֶֶַַָֹמקּפידין,

.‚È מּׁשל לא יאכל לא - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹמי
חֹורין  ּבן ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד עצמֹו, מּׁשל ולא .רּבֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻ

.„È לכל ּכזית ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפסח? על נמנין ּכּמה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָעד
מּמּנּו ידיהן את ּומֹוׁשכין עליו ונמנין ואחד. [-אחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

מהשותפות] אינֹויוצאים - ׁשּנׁשחט ּכיון ׁשּיּׁשחט; עד ,ְִִֵֵֵֶֶַַָָ
וחזרּו עליו, נמנּו עליו. נׁשחט ׁשהרי ידֹו, את למׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיכֹול
אֹוכלים, - ּכזית להם ׁשּיׁש ראׁשֹונים - עליו ונמנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָאחרים

ׁשרּבּו ואחרֹונים ׁשני; ּפסח מּלעׂשֹות עד [שנוספו]ּופטּורים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַ
וחּיבין  אֹוכלין, אינן - אחד לכל ּכזית ּבֹו נמצא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשני. ּפסח ֲִֵֶַַלעׂשֹות
.ÂË ּבני ּ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
וכן  ׁשנּיה. חבּורה עליו, ׁשּמּנה האחרים עם חלקֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאֹוכל

ּגרּגרן מהן אחד ׁשהיה חבּורה רּׁשאין [זולל]ּבני - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
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ואם  ּבחבּורתֹו; ויאכלהּו חלקֹו, לֹו ונֹותנין מהם, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹלהֹוציאֹו
לחלק  רּׁשאין אינן זֹולל, .אינֹו ִֵֵֵֵֵַָָָ

ה'תשע"ג  אלול ט"ז חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
על ‡. אף - הּפסח' את עלי ּוׁשחט 'צא לעבּדֹו: ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָֹהאֹומר

עליו  וׁשחט והל ׁשנה, ּבכל טלה לׁשחט רּבֹו ׁשּדר ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּפי
- טלה עליו וׁשחט והל ּגדי, לׁשחט ּדרּכֹו ׁשהיה אֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּגדי,
לי  'ׁשחט לֹו: ואמר ּפרׁש לא ׁשהרי מּמּנּו; יאכל זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹהרי
מּׁשניהן, אֹוכל אינֹו - וטלה ּגדי וׁשחט הל ּפלֹוני'. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּמין
ואם  ּפסחים. ׁשני על נמנין ׁשאין הּׂשרפה; לבית יצאּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּגדי  וׁשחט עליו, לׁשחט לעבּדֹו ואמר מלּכה, אֹו מל ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהיה

מלכּות  ׁשלֹום מּׁשּום הראׁשֹון, מן יאכל - .וטלה ְְְִִִֶַַָָֹ
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
רּבֹו; לֹו ּׁשאמר מה העבד וׁשכח לֹו, וקבע עלי', ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּוׁשחט

ויאמר [בתנאי]והּוא וטלה, ּגדי רּבֹו ׁשל רֹועה לֹו ׁשּיּתן , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ
והרי  ,רּב ל ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתׁשחט ּכדי ׁשניהם 'ׁשחט ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹלֹו:
אם  ּכלּום'; ּבֹו לרּב יהיה ׁשּלא מנת על ׁשּל מהן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחד
ּכמֹו להתנֹות לעבד אפׁשר יהיה ּכ אחר ּכן, הרֹועה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעׂשה

ְֵֶַׁשּבארנּו.
את ‚. עלינּו ּוׁשחט ל' לאחד: ׁשאמרּו חבּורה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבני

הּוא  וׁשחט עלי', ׁשחטּו 'ואּתם להם: הּוא ואמר ְְְֲֶֶֶַַַַַַַָָָָהּפסח',
והאחרֹון  ראׁשֹון, ׁשּנׁשחט מּזה אֹוכלין ּכּלן - הם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֻוׁשחטּו

הּׂשרפה  לבית .יצא ְְֵֵֵֵַָ
ּובּקׁש„. 'צא לאחד: אמרּו ּפסחּה, ׁשאבד [חפש חבּורה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

והם הפסח] ּ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, ְֲִִֵֵֶַַַָָ

.Âצאּואבד' להם: ואמר ּפסח, לֹו ואבד ּפסח, להם ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
עלינּו', ּוׁשחט ּובּקׁש 'צא לֹו: ואמרּו עלי', וׁשחטּו ְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָֹּובּקׁשּו
מן  ּכּלן אֹוכלין - וׁשחטּו הם ּומצאּו וׁשחט, ּומצא ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻוהל
נׁשחט  מהן איזה ידּוע אין ואם יּׂשרף; והּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהראׁשֹון,
יּׂשרפּו, ׁשניהם - ּכאחת ׁשניהם ׁשּׁשחטּו אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָראׁשֹון,
הם  והלכּו לבּקׁש, הּוא הל ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּופטּורין
ּבלּבם  ׁשהיה ּפי על אף - ּכלּום לזה זה אמרּו ולא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבּקׁש,
רמיזֹות  ׁשם ׁשהיה אֹו חברֹו, על מהם אחד ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּיׁשחט
על  יׁשחט ׁשּימצא אחד ׁשּכל ּבהם הּדעת ׁשאמּדן ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּודברים
אינם  ּכלּום, לזה זה אמרּו ולא ּפרׁשּו ולא הֹואיל - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָֹֹחברֹו

לזה  זה .אחראין ֲִֶֶַָָ
.Ê- ׁשּיּׁשחטּו קדם ּפסחיהם ׁשּנתערבּו חבּורֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹׁשּתי

לֹוקחין  והּׁשנּיה הּתערבת, מן אחד ּכבׂש לֹוקחין זֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹחבּורה
מּבני  ואחד אּלּו, אצל ּבא זֹו חבּורה מּבני ואחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּׁשני,
מהן  חבּורה וכל הראׁשֹונה; אצל ּבא הּׁשנּיה ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָחבּורה
הּפסח  הּוא ׁשּלנּו 'אם אצלם: ׁשּבא האחד לזה ְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאֹומרת
ׁשּל ואם ׁשּלנּו; על ונמנית ,מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּזה,
.'ׁשּל על ונמנינּו מּׁשּלנּו, מׁשּוכֹות ידינּו הּזה, הּפסח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא
עׂשר  אֹו אדם, ּבני חמּׁשה חמּׁשה ׁשל חבּורֹות חמׁש ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָוכן
מּכל  אחד להם מֹוׁשכין - עׂשרה עׂשרה ׁשל  ְֲֲֲִִֶֶֶָָָָָָָחבּורֹות
ואחר  ואֹומרים; מתנים הם וכ האחרת, לחבּורה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָחבּורה

ׁשֹוחטין  ּכ. ֲִָ
.Á מן אחד ּפסח לֹו לֹוקח זה - ּפסחיהם ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים

ּפסחֹו על עּמֹו ממּנה וזה אחד, לֹו לֹוקח וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּתערבת,
ּכדי  הּׁשּוק, מן אחד עּמֹו ממּנה והאחר הּׁשּוק, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
אצל  מּׁשניהם אחד יבֹוא ּכ ואחר חבּורֹות; ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
מהן  אחד ּכל ּומתנה האחר, אצל מאּלּו אחד ויבֹוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלּו,
הּוא  ׁשּלי 'אם ואֹומר: ׁשנּיה מחבּורה אצלֹו ׁשּבא חברֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָעם

ׁשּלּפסח ואם ׁשּלי; על ונמנית ,מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי זה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ונמצא  .'ׁשּל על ונמניתי ׁשּלי, מּפסח מׁשּוכה ידי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּוא,

ּכלּום  הפסידּו .ׁשּלא ְְִִֶֹ
.Ëונמצא [חבורות]חמּׁשה ּפסחיהם, עֹורֹות ׁשּנתערבּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

מום]יּבלת לבית [שהיא יצאּו ּכּלם - מהם אחד ּבעֹור ְְְֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ּבפסח  חּיבין ּדמים, זריקת קדם נתערבּו ואם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּׂשרפה;
ׁשני; ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּורין זריקה, אחר נתערבּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשני.

ּבראׁשֹון ׁשּקרב זה נמצא ׁשני, ּפסח הקריבּו בפסח ׁשאם -] ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ּכׁשרראשון] היבלת]קרּבן היתה בו שלא חּלין [- מביא ְִִֵֵָָָֻ
הוא]לעזרה חול - שלו שני שהפסח על [- ּכּלם נמנּו ואם ; ְְֲִִַָָָָֻ

אחד שני]ּפסח בפסח וזה [- למחּיב, ׁשּלא נׁשחט נמצא , ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ
מהם  אחד ּכל התנה ואם למנּוייו; ׁשּלא ׁשּנׁשחט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכמי

הּפסח ּדם ׁשלמים', יהיה ּפסח אינֹו 'אם [דינו]ואמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
יּתן  לא ּבזריקה והּנּתנין ּבזריקה, הּׁשלמים ודם ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹּבׁשפיכה

ׁשני. מּפסח ּפטּורין לפיכ לכּתחּלה. ּבׁשפיכה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָאֹותן
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אדם  מקּדיׁש וכן ּבׁשּבת; להקּדיׁשֹו מּתר זמן, לֹו ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֻוקבּוע
חֹוׁשׁש.[קרבן] ואינֹו טֹוב, ּביֹום ְְֲִֵֵָחגיגתֹו

.Î הרי - טרפה אֹו מּום, ּבעל ונמצא הּפסח, את ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט
ּבׁשּבת  ּבין ּבחל ּבין אחר, ׁשֹוחט אחר זה זה מאה אפּלּו ; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּתחׁש עד אֹו אחד, ׁשּיכׁשר עד ,והֹול ׁשֹוחט - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה
הּוא. אנּוס ׁשהרי - לּׁשני ְֲִִֵֵֶֶַָָויּדחה

ה'תשע"ג  אלול ט"ו רביעי יום

ב  ¤¤ּפרק
למנּוייו‡. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין החבורה אין -] ְֲִִֵֶֶֶַַָָ

בו] ׁשהן שהשתתפה 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 על ראּוי לכּתחּלה יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
אתֹו". "יעׂשּו ׁשּנאמר: ֱֲִֶֶַַָֹיחיד,

לאכל ‚. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין היה אין . ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לאכל  יכֹול אם - חֹולה אֹו זקן, אֹו קטן, חבּורה מּבני ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאחד
ׁשּנאמר: עליו, ׁשֹוחטין אין לאו, ואם עליו; ׁשֹוחטין ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכזית,
חבּורה  אפּלּו לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד אכלֹו", לפי ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹ"איׁש
אין  - ּכזית לאכל יכֹול מהן אחד ּכל ואין מאה, ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל

עליהם. ֲֲִֵֶׁשֹוחטין
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 . ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אֹוננים אֹו זקנים אֹו שחייב חֹולים קרובו שמת [ביום ְְִִִֵ

נקבר] וטרם עליו, לאכל להתאבל יכֹולין ׁשּכּלן ּפי על אף ,ְֱִִֶֶַַָֹֻ
ויביאּוהּו הּפסח, יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה; ואכילתן הֹואיל -ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָ
אין  וכן ּכׁשר. זֹו, חבּורה על וׁשחטּו עברּו ואם ּפסּול. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָלידי

ידקּדקּו ׁשּמא - ּגרים ּכּלּה חבּורה ּבֹו,[יחמירו]עֹוׂשין ְְְֲִִֵֶַָָָֻ
ּכׁשר. עליהם, ׁשחטּו ואם ּפסּול; לידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָויביאּוהּו

-ׁשחטֹו‰. אחד ][וכיון ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו, ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ
לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית, לאכל יכֹול שלא מהן [יהודים ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשחטֹונימולו] ּפסּול. - לטמאים ׁשּיכֹול [בשיתוף]אֹו למי ְְְִִִֵֶָָָ
למנּוייו, וׁשּלא למנּוייו ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּולמי ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹלאכל

ּ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

הּפסח ּבּזריקה  - לאֹוכליו ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו, ׁשחטֹו . ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

מחׁשבת  ׁשאין לפי חֹובתֹו, ידי ּבֹו יֹוצא אדם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשר;
ּבּזריקה. ְְִִַָאֹוכלין

.Ê,זריקה ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה, ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי
אין  - זריקה ּבׁשעת ּובריא ׁשחיטה, ּבׁשעת חֹולה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָאֹו
ׁשחיטה, מּׁשעת ּבריא ׁשּיהיה עד עליו; וזֹורקין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָׁשֹוחטין

זריקה  ׁשעת .עד ְְִַַָ
.Áידי על אדם עבור]ׁשֹוחט ועל [- הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָ

ׁשּלא  ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹידי
ולא  הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ׁשֹוחט אינֹו אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹמּדעּתן.

- אׁשּתֹו ידי על ולא העברּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי אּלא על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
מּדעּתן. זה הרי מחּו, ולא ׁשתקּו ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹמּדעּתן;

.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 ְְְְִֵֶֶַָָָ

.‡È וׁשחט אביה עליה ׁשחט ּבעלּה, ּבבית ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה
- ּבעלּה לבית עליה ליל נחּפזת היתה ּבעלּה. מּׁשל ּתאכל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּבנֹות, ּכל ּכדר לנּׂשּואיה הּסמּו הראׁשֹון ּברגל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאביה
מּׁשל  ּתאכל - ּבעלּה עליה וׁשחט אביה עליה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹוׁשחט
והּוא, - רֹוצה ׁשהיא מּמקֹום ּתאכל ,ואיל מּכאן ְִִִִֵֶַָָָָָָָֹאביה;
יתֹום  וכן ׁשחיטה. ּבׁשעת ׁשּתרצה מקֹום לּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתברר

אּפיטרֹוּפין עליו עליו]ׁשּׁשחטּו האחראי מּמקֹום [- יאכל , ְֲִִִֶֶַָָָָֹ
ּגדֹול  אבל קטן; ּביתֹום אמּורים? ּדברים ּבּמה רֹוצה. ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא
על  עצמֹו והממּנה ּפסחים, ׁשני על עצמֹו ּכממּנה נעׂשה -ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָ

ראׁשֹון. הּנׁשחט מן אּלא אֹוכל אינֹו ּפסחים, ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשני
.·Èׁשּתפין ׁשני ׁשל עליו]עבד שחטו ּבזמן [ושניהם - ְְִִֵֶֶֶַָֻ

אינן  ואם ׁשניהם; מּׁשל יאכל לא זה, על זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמקּפידין
יאכל. ׁשּירצה מּמקֹום ְְִִִִֶֶַַָֹמקּפידין,

.‚È מּׁשל לא יאכל לא - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹמי
חֹורין  ּבן ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד עצמֹו, מּׁשל ולא .רּבֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻ

.„È לכל ּכזית ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפסח? על נמנין ּכּמה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָעד
מּמּנּו ידיהן את ּומֹוׁשכין עליו ונמנין ואחד. [-אחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

מהשותפות] אינֹויוצאים - ׁשּנׁשחט ּכיון ׁשּיּׁשחט; עד ,ְִִֵֵֵֶֶַַָָ
וחזרּו עליו, נמנּו עליו. נׁשחט ׁשהרי ידֹו, את למׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיכֹול
אֹוכלים, - ּכזית להם ׁשּיׁש ראׁשֹונים - עליו ונמנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָאחרים

ׁשרּבּו ואחרֹונים ׁשני; ּפסח מּלעׂשֹות עד [שנוספו]ּופטּורים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַ
וחּיבין  אֹוכלין, אינן - אחד לכל ּכזית ּבֹו נמצא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשני. ּפסח ֲִֵֶַַלעׂשֹות
.ÂË ּבני ּ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
וכן  ׁשנּיה. חבּורה עליו, ׁשּמּנה האחרים עם חלקֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאֹוכל

ּגרּגרן מהן אחד ׁשהיה חבּורה רּׁשאין [זולל]ּבני - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
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ואם  ּבחבּורתֹו; ויאכלהּו חלקֹו, לֹו ונֹותנין מהם, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹלהֹוציאֹו
לחלק  רּׁשאין אינן זֹולל, .אינֹו ִֵֵֵֵֵַָָָ

ה'תשע"ג  אלול ט"ז חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
על ‡. אף - הּפסח' את עלי ּוׁשחט 'צא לעבּדֹו: ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָֹהאֹומר

עליו  וׁשחט והל ׁשנה, ּבכל טלה לׁשחט רּבֹו ׁשּדר ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּפי
- טלה עליו וׁשחט והל ּגדי, לׁשחט ּדרּכֹו ׁשהיה אֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּגדי,
לי  'ׁשחט לֹו: ואמר ּפרׁש לא ׁשהרי מּמּנּו; יאכל זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹהרי
מּׁשניהן, אֹוכל אינֹו - וטלה ּגדי וׁשחט הל ּפלֹוני'. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּמין
ואם  ּפסחים. ׁשני על נמנין ׁשאין הּׂשרפה; לבית יצאּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּגדי  וׁשחט עליו, לׁשחט לעבּדֹו ואמר מלּכה, אֹו מל ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהיה

מלכּות  ׁשלֹום מּׁשּום הראׁשֹון, מן יאכל - .וטלה ְְְִִִֶַַָָֹ
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
רּבֹו; לֹו ּׁשאמר מה העבד וׁשכח לֹו, וקבע עלי', ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּוׁשחט

ויאמר [בתנאי]והּוא וטלה, ּגדי רּבֹו ׁשל רֹועה לֹו ׁשּיּתן , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ
והרי  ,רּב ל ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתׁשחט ּכדי ׁשניהם 'ׁשחט ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹלֹו:
אם  ּכלּום'; ּבֹו לרּב יהיה ׁשּלא מנת על ׁשּל מהן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחד
ּכמֹו להתנֹות לעבד אפׁשר יהיה ּכ אחר ּכן, הרֹועה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעׂשה

ְֵֶַׁשּבארנּו.
את ‚. עלינּו ּוׁשחט ל' לאחד: ׁשאמרּו חבּורה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבני

הּוא  וׁשחט עלי', ׁשחטּו 'ואּתם להם: הּוא ואמר ְְְֲֶֶֶַַַַַַַָָָָהּפסח',
והאחרֹון  ראׁשֹון, ׁשּנׁשחט מּזה אֹוכלין ּכּלן - הם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֻוׁשחטּו

הּׂשרפה  לבית .יצא ְְֵֵֵֵַָ
ּובּקׁש„. 'צא לאחד: אמרּו ּפסחּה, ׁשאבד [חפש חבּורה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

והם הפסח] ּ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, ְֲִִֵֵֶַַַָָ

.Âצאּואבד' להם: ואמר ּפסח, לֹו ואבד ּפסח, להם ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
עלינּו', ּוׁשחט ּובּקׁש 'צא לֹו: ואמרּו עלי', וׁשחטּו ְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָֹּובּקׁשּו
מן  ּכּלן אֹוכלין - וׁשחטּו הם ּומצאּו וׁשחט, ּומצא ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻוהל
נׁשחט  מהן איזה ידּוע אין ואם יּׂשרף; והּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהראׁשֹון,
יּׂשרפּו, ׁשניהם - ּכאחת ׁשניהם ׁשּׁשחטּו אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָראׁשֹון,
הם  והלכּו לבּקׁש, הּוא הל ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּופטּורין
ּבלּבם  ׁשהיה ּפי על אף - ּכלּום לזה זה אמרּו ולא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבּקׁש,
רמיזֹות  ׁשם ׁשהיה אֹו חברֹו, על מהם אחד ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּיׁשחט
על  יׁשחט ׁשּימצא אחד ׁשּכל ּבהם הּדעת ׁשאמּדן ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּודברים
אינם  ּכלּום, לזה זה אמרּו ולא ּפרׁשּו ולא הֹואיל - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָֹֹחברֹו

לזה  זה .אחראין ֲִֶֶַָָ
.Ê- ׁשּיּׁשחטּו קדם ּפסחיהם ׁשּנתערבּו חבּורֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹׁשּתי

לֹוקחין  והּׁשנּיה הּתערבת, מן אחד ּכבׂש לֹוקחין זֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹחבּורה
מּבני  ואחד אּלּו, אצל ּבא זֹו חבּורה מּבני ואחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּׁשני,
מהן  חבּורה וכל הראׁשֹונה; אצל ּבא הּׁשנּיה ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָחבּורה
הּפסח  הּוא ׁשּלנּו 'אם אצלם: ׁשּבא האחד לזה ְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאֹומרת
ׁשּל ואם ׁשּלנּו; על ונמנית ,מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּזה,
.'ׁשּל על ונמנינּו מּׁשּלנּו, מׁשּוכֹות ידינּו הּזה, הּפסח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא
עׂשר  אֹו אדם, ּבני חמּׁשה חמּׁשה ׁשל חבּורֹות חמׁש ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָוכן
מּכל  אחד להם מֹוׁשכין - עׂשרה עׂשרה ׁשל  ְֲֲֲִִֶֶֶָָָָָָָחבּורֹות
ואחר  ואֹומרים; מתנים הם וכ האחרת, לחבּורה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָחבּורה

ׁשֹוחטין  ּכ. ֲִָ
.Á מן אחד ּפסח לֹו לֹוקח זה - ּפסחיהם ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים

ּפסחֹו על עּמֹו ממּנה וזה אחד, לֹו לֹוקח וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּתערבת,
ּכדי  הּׁשּוק, מן אחד עּמֹו ממּנה והאחר הּׁשּוק, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
אצל  מּׁשניהם אחד יבֹוא ּכ ואחר חבּורֹות; ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
מהן  אחד ּכל ּומתנה האחר, אצל מאּלּו אחד ויבֹוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלּו,
הּוא  ׁשּלי 'אם ואֹומר: ׁשנּיה מחבּורה אצלֹו ׁשּבא חברֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָעם

ׁשּלּפסח ואם ׁשּלי; על ונמנית ,מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי זה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ונמצא  .'ׁשּל על ונמניתי ׁשּלי, מּפסח מׁשּוכה ידי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּוא,

ּכלּום  הפסידּו .ׁשּלא ְְִִֶֹ
.Ëונמצא [חבורות]חמּׁשה ּפסחיהם, עֹורֹות ׁשּנתערבּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

מום]יּבלת לבית [שהיא יצאּו ּכּלם - מהם אחד ּבעֹור ְְְֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ּבפסח  חּיבין ּדמים, זריקת קדם נתערבּו ואם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּׂשרפה;
ׁשני; ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּורין זריקה, אחר נתערבּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשני.

ּבראׁשֹון ׁשּקרב זה נמצא ׁשני, ּפסח הקריבּו בפסח ׁשאם -] ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ּכׁשרראשון] היבלת]קרּבן היתה בו שלא חּלין [- מביא ְִִֵֵָָָֻ
הוא]לעזרה חול - שלו שני שהפסח על [- ּכּלם נמנּו ואם ; ְְֲִִַָָָָֻ

אחד שני]ּפסח בפסח וזה [- למחּיב, ׁשּלא נׁשחט נמצא , ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ
מהם  אחד ּכל התנה ואם למנּוייו; ׁשּלא ׁשּנׁשחט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכמי

הּפסח ּדם ׁשלמים', יהיה ּפסח אינֹו 'אם [דינו]ואמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
יּתן  לא ּבזריקה והּנּתנין ּבזריקה, הּׁשלמים ודם ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹּבׁשפיכה

ׁשני. מּפסח ּפטּורין לפיכ לכּתחּלה. ּבׁשפיכה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָאֹותן
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ד  ¤¤ּפרק
הּמקּדׁשין ‡. ּפסּולי ּבהלכֹות נתּבאר אינֹוּכבר ׁשהּפסח , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ּבמחׁשבת  ׁשחטֹו ואם ּבעליו, ּולׁשם ּפסח לׁשם אּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנׁשחט
הּׁשם בעליו]ׁשּנּוי או הפסח לשם הּׁשֹוחט [שלא ּפסּול. , ִֵֵַַָ

'אֹותֹו זמן: לאחר להם ואמר חבּורה, ּבני על הּפסח ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָאת
היה  אם - ׁשחטּתיו' לׁשמֹו ׁשּלא עליכם, ׁשּׁשחטּתי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפסח

ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומכין להם, מן]נאמן הּדין [- ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָ
מׁשּבח, זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה נאמן, ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשאינֹו

ּבּׁשני. ּפסח ְִִֵֶַַָויביא
על ·. אף - זריקה קדם לֹו ונֹודע ׁשּנטמא, הּפסח ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבׂשר

ׁשהאמּורין הנקרבים]ּפי את [האברים יזרק לא טהֹורין, ְְִִִִֵֶֶָֹֹ
זרק ואם לאכילה. אּלא ּבא הּפסח ׁשאין לא [הדם]הּדם; , ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

התקבל]הרצה -[לא הּדם ׁשּנזרק עד לֹו נֹודע לא ואם . ְְְִִֶַַַַָָֹֻ
ׁשהּציץ הגדול]הרצה; הכהן הּבׂשר [של ׁשגגת על מרּצה ְְְִִֶֶַַַַַָָָֻ

- האברים מקצת נטמאּו הּזדֹון. על מרּצה ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנטמא,
נטמאּו הּטהֹורים. את ואֹוכל הּטמאים, את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַׂשֹורף
נאכל  והּבׂשר הּדם, את זֹורק - קּים והּבׂשר ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהאמּורים,
הּדם; את יזרק לא ׁשּנׁשחט, אחר הּבעלים נטמאּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלערב.
הּציץ  ׁשאין ׁשני, ּבפסח חּיבין לפיכ הרצה. לא זרק, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻואם

הּגּוף טמאת על האדם]מרּצה ּבטמאת [- נטמא אם אּלא , ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֻֻ
לאיש]הּתהֹום ידועה אינה שקיומה טומאה ּכמֹו[- , ְְַ

הּמקּדׁש.ׁשּבאר  ּביאת ּבהלכֹות נּו ְְְְִִִֵֶַַַָ
עׂשר ‚. ּבארּבעה ׁשּנטמא אֹו מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּפסח

מׁשכּו[בניסן] אֹו מתּו אֹו הּבעלים נטמאּו מּיד; יּׂשרף -ְְְְִִִִֵֵַָָָָ
ידיהם השחיטה]את לפני אֹו[מהשותפות, נטמאּו אפּלּו , ְְְֲִִֵֶֶ

צּורתֹו ׁשּתעבר עד אֹותֹו מּניחין - הּדם זריקת קדם ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמתּו
בלינה] ׁשּפסּולֹו[ייפסל ּכל הּכלל: זה יּׂשרף. ּכ ואחר ,ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

הבשר]ּבגּופֹו שנטמא ּבּבעלים [כגון אֹו ּבּדם מּיד; יּׂשרף , ְְִִִֵַַָָָָ
שנטמאו] אם [- ,לפיכ יּׂשרף. ּכ ואחר צּורתֹו, ּתעבר -ְְֲִִִֵַַַָָָָֹ

מתּו, אֹו ידיהם את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ׁשּנֹודע אחר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחטֹו
ּבּמה  מּיד. יּׂשרף זה הרי - ׁשני לפסח ונדחּו נטמאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹו
ּכׁשּנטמאּו הּבעלים? נטמאּו אם ׁשּיּׂשרף אמּורים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָּדברים
טהֹורים  זכּו מקצתם, נטמאּו אם אבל חבּורה; ּבני ְְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָּכל
אחר  מקצתם ׁשּנטמאּו ּפי על אף טמאים. ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבחלקם
אבל  התחילּו; לא ׁשעדין הּטהֹורים זכּו לאכל, ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹֹׁשהתחילּו
הּטהֹורים  זכּו לא - מקצתם ונטמאּו ּכּלם, התחילּו ְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֻאם
וחלק  חלקם, אֹוכלין הּטהֹורים אּלא טמאים, ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבחלקם
ׁשלם  נטמא מקצתם. מתּו אם הּדין, והּוא יּׂשרף. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּטמאים

הּבירה[כולו] לפני אֹותֹו ׂשֹורפין - רּבֹו ּבפני [המקדש]אֹו ְְְִִִִֵֵַָֻ
ו  ּבֹו. ׁשּיּזהרּו ּכדי לבּיׁשן, ּכדי מעצי הּכל אֹותֹו ׂשֹורפין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

אֹותם יחׁשדּו ׁשּלא ּכדי שורפים הּמערכה, היו אם -] ְְְֲֵֶַַַָָָֹ
שלהם] הנותרים]ויאמרּובעצים עצים ייקח 'מעצי [אם : ְְֲֵֵֹ

ּובקׁש ּבקנים ׂשרפּוהּו אם ,לפיכ ּגנבּו'; [שאינם הּמערכה ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָ
למזבח] נטמא ראויים ׂשֹורפין. - עצמם מּׁשל לׂשרף ורצּו ,ְְְְְִִִִֶַָָָֹ

הּנֹותר וכן הקרבן]מעּוטֹו, ּבחצרֹותיהם [מן אֹותֹו ׂשֹורפין - ְְְְִִֵֵֶַַָ
מהם  יׁשאירּו ׁשּלא הּמערכה; מעצי לא אבל עצמם, ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמעצי

ּבהם. וימעלּו ְְְֲִֶֶָָאצלם,
ירעה „. - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר אֹו לפסחֹו, נקבה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמפריׁש

ּפסח  ּבדמיו ויביא ויּמכר, מּום ּבֹו ׁשּיּפל נפל עד 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  חצֹות לׁשם אחר אביו ּבׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
זה  הרי - חצֹות קדם אביו מת אם אבל עׂשר; ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹארּבעה
ויביא  ׁשּיתּבאר, ּכמֹו אֹונן, ׁשהּוא מּפני ׁשני לפסח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָנדחה

ּבּׁשני. זה ִֵֶֶַַּפסח
.Â והרי אחר, ּפסח ׁשהפריׁש אחר ּומצאֹו ּפסחֹו, ׁשאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמי

ּפסח  לׁשם ׁשּירצה מהם איזה יקריב - עֹומדין ,ׁשניהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
ׁש יקרב זה והּׁשני הרי ּפסחֹו, ׁשּׁשחט אחר מצאֹו למים; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

המיר אם וכן ׁשלמים. אחרת]יקרב בהמה ּבזה [החליף ְְְִִִִֵֵֶַָָ
זֹו ּתמּורה הרי ׁשחיטה, אחר שהחליפה הּנמצא הבהמה -] ְְְֲִִֵַַַָָָ

ג"כ] זה - ׁשחיטת קדם מצאֹו אם אבל ׁשלמים. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹּתקרב
וראּוי  ּפסח להקריבֹו ראּוי הּנמצא וזה הֹואיל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהפריׁש,
ּבין  הּנמצא, ּבזה המיר אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלמים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהקריבֹו
אין  - ׁשחיטה אחר ּבין ּתחּתיו הּמפרׁש ׁשחיטת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻקדם
ויביא  מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּתמּורתֹו

ׁשלמים. ְְִֶָָָּבדמיה
.Êּפסח[- שנה בן שיקרב דינו ׁשנתֹו[- [אחר ׁשעברה ְְֶֶַָָָ

הּפסחשהפרישו] מחמת הּבאים והּׁשלמים פסח , [כגון: ְְֲִִֵֶַַַַַָָ
ונמצא] אחר, בעליו והקריב לכל שאבד ּכׁשלמים הם הרי -ְְֲִִֵֵָָ

סמיכה טעּונין ידים]ּדבר: ּותנּופת [יין]ּונסכים[סמיכת , ְְְְִִִַָָָָ
ּבפסח.[הנפת] ּכן ּׁשאין מה - וׁשֹוק ְֵֵֶֶֶַַָָחזה

.Á ׁשלמים ּכּלם יקרבּו ּבׁשלמים, ׁשּנתערב נתערב ּפסח ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבדמי  ויביא מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ירעּו - אחרים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבזבחים

זה[כשווי] מּמין ׁשּבהם עולה]הּיפה כגון הּיפה [- ּובדמי , ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים, כל ׁשּבהם על שהוסיף הכסף -] ְְְִִֶֶַַָָָ

-אחד] ּבבכֹורֹות נתערב הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
מּום. ּבעל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד הּכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹירעּו
'ּכל  ויאמר: ׁשּבּתערבת, ּכּיפה יפה ׁשהיא ּבהמה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹויביא
ויקריבּנה  זֹו'; על ּתחּול קדּׁשתֹו הּפסח, ׁשהּוא ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻמקֹום

ְִָׁשלמים.
.Ë ׁשּלא עד ונתּגּיר, נתּגּיר, ׁשּלא עד ּפסחֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹהפריׁש

חורין]נׁשּתחרר בן וחצי עבד חצי שהיה עד [- ונׁשּתחרר, , ְְְְְִִֵֵַַַ
והביא ׂשערֹות, ׁשּתי הביא שגדל]ׁשּלא קטן זה [- הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹ

נדחין חּיים ּבעלי ׁשאין ּפסח; לׁשם ,[מקדושתם]מקריבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַ
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֶַַָֻּכמֹו

.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; , ְְְִִִִֶֶֶַַָֻ

מּמּנּו ולקח לפסחֹו, מעֹות הפריׁש וזה לפסחֹו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָטלה
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מנת  ׁשעל חּלין; הּמעֹות הרי - ּפסחֹו על ּומּנהּו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻהּמעֹות,
זה]ּכן חגיגתם [שבתנאי ואת ּפסחיהם את יׂשראל הקּדיׁשּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

וחגיגתם  ּפסחיהם מעֹות .ואת ְְְֲִִֵֶֶַָָ
.‡È;ּומרֹור מּצה וכן ּכּפסח; הּפסח, צלּית ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעצים

לקח  ואם ּכּפסח. הם הרי הּפסח, מכׁשירי והם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהֹואיל
עּמֹו למּנֹותם ּכדי עּמֹו, אֹותם ׁשּמּנה מּמי הּפסח ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּמעֹות
- ּבהם ׁשּצֹולה ּבעצים חלק לֹו להיֹות אֹו ּומרֹור, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמּצה

חּלין  הּמעֹות .הרי ֲִֵַָֻ

ה'תשע"ג  אלול י"ח קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
ׁ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 אף הזיד נאנס אֹו ׁשגג ואם ; ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

זה הרי ּבראׁשֹון, הקריב ולא הזיד ּפטּור. מקריב ּבּׁשני, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
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 ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָ

עבורו] ּבפסח [- וחּיב הרצה, לא - לערב ׁשּבא ּפי על אף -ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ִֵׁשני.

יׁשב „. אּלא טבל ׁשּלא ראׁשֹון, ּבפסח לּטהר ׁשּיכֹול  ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹטמא
הּקרּבן  זמן ׁשעבר עד עד ּבטמאתֹו מל ׁשּלא ערל וכן , ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

לא  אם ,לפיכ ּבראׁשֹון; מזיד זה הרי - הּקרּבן זמן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשעבר
ּכרת. חּיב - ּבׁשגגה אפּלּו הּׁשני, את ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעׂשה

ּפסח ‰. מּלעׂשֹות אֹותֹו מעּכבת עצמֹו ׁשּמילת ּכּכׁשם - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּבין  ּגדֹולים ּבין עבדיו ּכל ּומילת הּקטּנים ּבניו ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָמילת

ואז  זכר, כל לֹו "הּמֹול ׁשּנאמר: אֹותֹו, מעּכבת ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָקטּנים
הּפסח  אֹותם, ׁשּיּמֹול קדם ׁשחט ואם לעׂשתֹו"; ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹיקרב

אמהֹותיו טבילת וכן עבדּות [שפחותיו]ּפסּול. לׁשם ְְְְְִֵֵַַַָָ
אֹותֹו הּקּבלהמעּכבת מּפי - זה ודבר רבינו]; ,[ממשה ְְִִֶֶֶַַַָָָָ

לעבדים. ּכּמילה לׁשפחֹות ְְֲִִִִֶַַַָָָָׁשהּטבילה
.Âאֹותֹו מעּכבת ׁשפחֹותיו ּוטבילת עבדיו מילת אין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן,

עבד [להשתתף]מּלהּמנֹות "וכל ׁשּנאמר: - הּפסח על ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּקטן. את להֹוציא ְִִֶַָָאיׁש",

.Ê קטן וכן ׁשני, לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ׁשּנתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּגר
ׁשני  ּפסח לעׂשֹות חּיבין - ּפסחים ׁשני ּבין ואם ׁשהגּדיל ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּפטּור. ּבראׁשֹון, עליו ֲִָָָָָׁשחטּו
.Á ּבין והּׁשגגה, האנס מּפני ּבין - לּׁשני ׁשּנדחּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנׁשים

רׁשּות: להם ׁשני ּפסח הרי - רחֹוקה ודר הּטמאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמּפני
ׁשֹוחטין  אין ,לפיכ ׁשֹוחטין. אין רצּו, ׁשֹוחטין; ְֲֲֲִִִִֵֵָָָרצּו,

ׁשני ּבפסח ּבׁשּבת עצמן ּבפני בשבת]עליהן שחל -]; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
איזֹו מּתר. חבּורה, מּבני אחת האּׁשה היתה אם ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָֻאבל
לחֹומת  חּוץ מיל עׂשר חמּׁשה רחֹוקה? ּדר ְְֲִִִֶֶַָָָָהיא

ְִַָירּוׁשלים.
.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;

ּבר  ּכׁשּיהּל חצֹות אחר לירּוׁשלים להּגיע ׁשּיכֹול גליו מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּבדחקן הּבהמֹות ׁשעּכבּוהּו מּפני הּגיע, ולא הל [-ּבנחת. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

בדרכים] ּברגליו עומס חֹולה והיה ּבירּוׁשלים, ׁשהיה אֹו ,ְְְִִֶֶַַָָָָָָ
אנּוס, זה הרי - הּקרּבן זמן ׁשעבר עד לעזרה הּגיע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹולא

חבּוׁש ׁשהיה מי רחֹוקה. ּבדר לחֹומת [אסור]ואינֹו חּוץ ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ
עליו, ׁשֹוחטין - לערב לצאת והבטיחּוהּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָירּוׁשלים,
חבּוׁש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה יאכל. לערב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּוכׁשּיצא
ׁשֹוחטין  אין ּגֹוים, ּביד חבּוׁש היה אם אבל יׂשראל; ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָּביד

ׁשּיצא עד יוציאוהו]עליו לא עליו,[שמא ׁשחטּו ואם . ְֲִֵֵֶַָָָָָ
ּפסח  מּלעׂשֹות ּפטּור - יצא לא ואם אֹוכל; זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹויצא

האֹונן וכן עליו. נׁשחט ׁשהרי שחייב ׁשני, קרובו [-מת ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
נקבר] וטרם עליו, יכֹולין להתאבל ׁשאינן והּזקן ְְְִֵֵֶֶַַָָוהחֹולה

ּבמת, נטמאּו הּדם ׁשּנזרק ואחר עליהם, ׁשּׁשחטּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלאכל
ּפסח  מּלעׂשֹות ּפטּורין אּלּו הרי - לאכל יכֹולין אינם ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹוהרי

ִֵׁשני.
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ה'תשע"ג  אלול י"ז שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
הּמקּדׁשין ‡. ּפסּולי ּבהלכֹות נתּבאר אינֹוּכבר ׁשהּפסח , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ּבמחׁשבת  ׁשחטֹו ואם ּבעליו, ּולׁשם ּפסח לׁשם אּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנׁשחט
הּׁשם בעליו]ׁשּנּוי או הפסח לשם הּׁשֹוחט [שלא ּפסּול. , ִֵֵַַָ

'אֹותֹו זמן: לאחר להם ואמר חבּורה, ּבני על הּפסח ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָאת
היה  אם - ׁשחטּתיו' לׁשמֹו ׁשּלא עליכם, ׁשּׁשחטּתי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפסח

ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומכין להם, מן]נאמן הּדין [- ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָ
מׁשּבח, זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה נאמן, ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשאינֹו

ּבּׁשני. ּפסח ְִִֵֶַַָויביא
על ·. אף - זריקה קדם לֹו ונֹודע ׁשּנטמא, הּפסח ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבׂשר

ׁשהאמּורין הנקרבים]ּפי את [האברים יזרק לא טהֹורין, ְְִִִִֵֶֶָֹֹ
זרק ואם לאכילה. אּלא ּבא הּפסח ׁשאין לא [הדם]הּדם; , ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

התקבל]הרצה -[לא הּדם ׁשּנזרק עד לֹו נֹודע לא ואם . ְְְִִֶַַַַָָֹֻ
ׁשהּציץ הגדול]הרצה; הכהן הּבׂשר [של ׁשגגת על מרּצה ְְְִִֶֶַַַַַָָָֻ

- האברים מקצת נטמאּו הּזדֹון. על מרּצה ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנטמא,
נטמאּו הּטהֹורים. את ואֹוכל הּטמאים, את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַׂשֹורף
נאכל  והּבׂשר הּדם, את זֹורק - קּים והּבׂשר ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהאמּורים,
הּדם; את יזרק לא ׁשּנׁשחט, אחר הּבעלים נטמאּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלערב.
הּציץ  ׁשאין ׁשני, ּבפסח חּיבין לפיכ הרצה. לא זרק, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻואם

הּגּוף טמאת על האדם]מרּצה ּבטמאת [- נטמא אם אּלא , ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֻֻ
לאיש]הּתהֹום ידועה אינה שקיומה טומאה ּכמֹו[- , ְְַ

הּמקּדׁש.ׁשּבאר  ּביאת ּבהלכֹות נּו ְְְְִִִֵֶַַַָ
עׂשר ‚. ּבארּבעה ׁשּנטמא אֹו מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּפסח

מׁשכּו[בניסן] אֹו מתּו אֹו הּבעלים נטמאּו מּיד; יּׂשרף -ְְְְִִִִֵֵַָָָָ
ידיהם השחיטה]את לפני אֹו[מהשותפות, נטמאּו אפּלּו , ְְְֲִִֵֶֶ

צּורתֹו ׁשּתעבר עד אֹותֹו מּניחין - הּדם זריקת קדם ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמתּו
בלינה] ׁשּפסּולֹו[ייפסל ּכל הּכלל: זה יּׂשרף. ּכ ואחר ,ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

הבשר]ּבגּופֹו שנטמא ּבּבעלים [כגון אֹו ּבּדם מּיד; יּׂשרף , ְְִִִֵַַָָָָ
שנטמאו] אם [- ,לפיכ יּׂשרף. ּכ ואחר צּורתֹו, ּתעבר -ְְֲִִִֵַַַָָָָֹ

מתּו, אֹו ידיהם את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ׁשּנֹודע אחר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחטֹו
ּבּמה  מּיד. יּׂשרף זה הרי - ׁשני לפסח ונדחּו נטמאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹו
ּכׁשּנטמאּו הּבעלים? נטמאּו אם ׁשּיּׂשרף אמּורים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָּדברים
טהֹורים  זכּו מקצתם, נטמאּו אם אבל חבּורה; ּבני ְְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָּכל
אחר  מקצתם ׁשּנטמאּו ּפי על אף טמאים. ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבחלקם
אבל  התחילּו; לא ׁשעדין הּטהֹורים זכּו לאכל, ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹֹׁשהתחילּו
הּטהֹורים  זכּו לא - מקצתם ונטמאּו ּכּלם, התחילּו ְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֻאם
וחלק  חלקם, אֹוכלין הּטהֹורים אּלא טמאים, ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבחלקם
ׁשלם  נטמא מקצתם. מתּו אם הּדין, והּוא יּׂשרף. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּטמאים

הּבירה[כולו] לפני אֹותֹו ׂשֹורפין - רּבֹו ּבפני [המקדש]אֹו ְְְִִִִֵֵַָֻ
ו  ּבֹו. ׁשּיּזהרּו ּכדי לבּיׁשן, ּכדי מעצי הּכל אֹותֹו ׂשֹורפין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

אֹותם יחׁשדּו ׁשּלא ּכדי שורפים הּמערכה, היו אם -] ְְְֲֵֶַַַָָָֹ
שלהם] הנותרים]ויאמרּובעצים עצים ייקח 'מעצי [אם : ְְֲֵֵֹ

ּובקׁש ּבקנים ׂשרפּוהּו אם ,לפיכ ּגנבּו'; [שאינם הּמערכה ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָ
למזבח] נטמא ראויים ׂשֹורפין. - עצמם מּׁשל לׂשרף ורצּו ,ְְְְְִִִִֶַָָָֹ

הּנֹותר וכן הקרבן]מעּוטֹו, ּבחצרֹותיהם [מן אֹותֹו ׂשֹורפין - ְְְְִִֵֵֶַַָ
מהם  יׁשאירּו ׁשּלא הּמערכה; מעצי לא אבל עצמם, ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמעצי

ּבהם. וימעלּו ְְְֲִֶֶָָאצלם,
ירעה „. - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר אֹו לפסחֹו, נקבה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמפריׁש

ּפסח  ּבדמיו ויביא ויּמכר, מּום ּבֹו ׁשּיּפל נפל עד 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  חצֹות לׁשם אחר אביו ּבׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
זה  הרי - חצֹות קדם אביו מת אם אבל עׂשר; ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹארּבעה
ויביא  ׁשּיתּבאר, ּכמֹו אֹונן, ׁשהּוא מּפני ׁשני לפסח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָנדחה

ּבּׁשני. זה ִֵֶֶַַּפסח
.Â והרי אחר, ּפסח ׁשהפריׁש אחר ּומצאֹו ּפסחֹו, ׁשאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמי

ּפסח  לׁשם ׁשּירצה מהם איזה יקריב - עֹומדין ,ׁשניהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
ׁש יקרב זה והּׁשני הרי ּפסחֹו, ׁשּׁשחט אחר מצאֹו למים; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

המיר אם וכן ׁשלמים. אחרת]יקרב בהמה ּבזה [החליף ְְְִִִִֵֵֶַָָ
זֹו ּתמּורה הרי ׁשחיטה, אחר שהחליפה הּנמצא הבהמה -] ְְְֲִִֵַַַָָָ

ג"כ] זה - ׁשחיטת קדם מצאֹו אם אבל ׁשלמים. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹּתקרב
וראּוי  ּפסח להקריבֹו ראּוי הּנמצא וזה הֹואיל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהפריׁש,
ּבין  הּנמצא, ּבזה המיר אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלמים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהקריבֹו
אין  - ׁשחיטה אחר ּבין ּתחּתיו הּמפרׁש ׁשחיטת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻקדם
ויביא  מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּתמּורתֹו

ׁשלמים. ְְִֶָָָּבדמיה
.Êּפסח[- שנה בן שיקרב דינו ׁשנתֹו[- [אחר ׁשעברה ְְֶֶַָָָ

הּפסחשהפרישו] מחמת הּבאים והּׁשלמים פסח , [כגון: ְְֲִִֵֶַַַַַָָ
ונמצא] אחר, בעליו והקריב לכל שאבד ּכׁשלמים הם הרי -ְְֲִִֵֵָָ

סמיכה טעּונין ידים]ּדבר: ּותנּופת [יין]ּונסכים[סמיכת , ְְְְִִִַָָָָ
ּבפסח.[הנפת] ּכן ּׁשאין מה - וׁשֹוק ְֵֵֶֶֶַַָָחזה

.Á ׁשלמים ּכּלם יקרבּו ּבׁשלמים, ׁשּנתערב נתערב ּפסח ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבדמי  ויביא מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ירעּו - אחרים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבזבחים

זה[כשווי] מּמין ׁשּבהם עולה]הּיפה כגון הּיפה [- ּובדמי , ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים, כל ׁשּבהם על שהוסיף הכסף -] ְְְִִֶֶַַָָָ

-אחד] ּבבכֹורֹות נתערב הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
מּום. ּבעל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד הּכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹירעּו
'ּכל  ויאמר: ׁשּבּתערבת, ּכּיפה יפה ׁשהיא ּבהמה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹויביא
ויקריבּנה  זֹו'; על ּתחּול קדּׁשתֹו הּפסח, ׁשהּוא ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻמקֹום

ְִָׁשלמים.
.Ë ׁשּלא עד ונתּגּיר, נתּגּיר, ׁשּלא עד ּפסחֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹהפריׁש

חורין]נׁשּתחרר בן וחצי עבד חצי שהיה עד [- ונׁשּתחרר, , ְְְְְִִֵֵַַַ
והביא ׂשערֹות, ׁשּתי הביא שגדל]ׁשּלא קטן זה [- הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹ

נדחין חּיים ּבעלי ׁשאין ּפסח; לׁשם ,[מקדושתם]מקריבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַ
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֶַַָֻּכמֹו

.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; , ְְְִִִִֶֶֶַַָֻ

מּמּנּו ולקח לפסחֹו, מעֹות הפריׁש וזה לפסחֹו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָטלה
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מנת  ׁשעל חּלין; הּמעֹות הרי - ּפסחֹו על ּומּנהּו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻהּמעֹות,
זה]ּכן חגיגתם [שבתנאי ואת ּפסחיהם את יׂשראל הקּדיׁשּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

וחגיגתם  ּפסחיהם מעֹות .ואת ְְְֲִִֵֶֶַָָ
.‡È;ּומרֹור מּצה וכן ּכּפסח; הּפסח, צלּית ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעצים

לקח  ואם ּכּפסח. הם הרי הּפסח, מכׁשירי והם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהֹואיל
עּמֹו למּנֹותם ּכדי עּמֹו, אֹותם ׁשּמּנה מּמי הּפסח ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּמעֹות
- ּבהם ׁשּצֹולה ּבעצים חלק לֹו להיֹות אֹו ּומרֹור, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמּצה

חּלין  הּמעֹות .הרי ֲִֵַָֻ

ה'תשע"ג  אלול י"ח קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
ׁ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 אף הזיד נאנס אֹו ׁשגג ואם ; ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

זה הרי ּבראׁשֹון, הקריב ולא הזיד ּפטּור. מקריב ּבּׁשני, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
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 ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָ

עבורו] ּבפסח [- וחּיב הרצה, לא - לערב ׁשּבא ּפי על אף -ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ִֵׁשני.

יׁשב „. אּלא טבל ׁשּלא ראׁשֹון, ּבפסח לּטהר ׁשּיכֹול  ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹטמא
הּקרּבן  זמן ׁשעבר עד עד ּבטמאתֹו מל ׁשּלא ערל וכן , ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

לא  אם ,לפיכ ּבראׁשֹון; מזיד זה הרי - הּקרּבן זמן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשעבר
ּכרת. חּיב - ּבׁשגגה אפּלּו הּׁשני, את ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעׂשה

ּפסח ‰. מּלעׂשֹות אֹותֹו מעּכבת עצמֹו ׁשּמילת ּכּכׁשם - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּבין  ּגדֹולים ּבין עבדיו ּכל ּומילת הּקטּנים ּבניו ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָמילת

ואז  זכר, כל לֹו "הּמֹול ׁשּנאמר: אֹותֹו, מעּכבת ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָקטּנים
הּפסח  אֹותם, ׁשּיּמֹול קדם ׁשחט ואם לעׂשתֹו"; ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹיקרב

אמהֹותיו טבילת וכן עבדּות [שפחותיו]ּפסּול. לׁשם ְְְְְִֵֵַַַָָ
אֹותֹו הּקּבלהמעּכבת מּפי - זה ודבר רבינו]; ,[ממשה ְְִִֶֶֶַַַָָָָ

לעבדים. ּכּמילה לׁשפחֹות ְְֲִִִִֶַַַָָָָׁשהּטבילה
.Âאֹותֹו מעּכבת ׁשפחֹותיו ּוטבילת עבדיו מילת אין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן,

עבד [להשתתף]מּלהּמנֹות "וכל ׁשּנאמר: - הּפסח על ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּקטן. את להֹוציא ְִִֶַָָאיׁש",

.Ê קטן וכן ׁשני, לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ׁשּנתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּגר
ׁשני  ּפסח לעׂשֹות חּיבין - ּפסחים ׁשני ּבין ואם ׁשהגּדיל ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּפטּור. ּבראׁשֹון, עליו ֲִָָָָָׁשחטּו
.Á ּבין והּׁשגגה, האנס מּפני ּבין - לּׁשני ׁשּנדחּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנׁשים

רׁשּות: להם ׁשני ּפסח הרי - רחֹוקה ודר הּטמאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמּפני
ׁשֹוחטין  אין ,לפיכ ׁשֹוחטין. אין רצּו, ׁשֹוחטין; ְֲֲֲִִִִֵֵָָָרצּו,

ׁשני ּבפסח ּבׁשּבת עצמן ּבפני בשבת]עליהן שחל -]; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
איזֹו מּתר. חבּורה, מּבני אחת האּׁשה היתה אם ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָֻאבל
לחֹומת  חּוץ מיל עׂשר חמּׁשה רחֹוקה? ּדר ְְֲִִִֶֶַָָָָהיא

ְִַָירּוׁשלים.
.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;

ּבר  ּכׁשּיהּל חצֹות אחר לירּוׁשלים להּגיע ׁשּיכֹול גליו מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּבדחקן הּבהמֹות ׁשעּכבּוהּו מּפני הּגיע, ולא הל [-ּבנחת. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

בדרכים] ּברגליו עומס חֹולה והיה ּבירּוׁשלים, ׁשהיה אֹו ,ְְְִִֶֶַַָָָָָָ
אנּוס, זה הרי - הּקרּבן זמן ׁשעבר עד לעזרה הּגיע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹולא

חבּוׁש ׁשהיה מי רחֹוקה. ּבדר לחֹומת [אסור]ואינֹו חּוץ ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ
עליו, ׁשֹוחטין - לערב לצאת והבטיחּוהּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָירּוׁשלים,
חבּוׁש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה יאכל. לערב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּוכׁשּיצא
ׁשֹוחטין  אין ּגֹוים, ּביד חבּוׁש היה אם אבל יׂשראל; ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָּביד

ׁשּיצא עד יוציאוהו]עליו לא עליו,[שמא ׁשחטּו ואם . ְֲִֵֵֶַָָָָָ
ּפסח  מּלעׂשֹות ּפטּור - יצא לא ואם אֹוכל; זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹויצא

האֹונן וכן עליו. נׁשחט ׁשהרי שחייב ׁשני, קרובו [-מת ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
נקבר] וטרם עליו, יכֹולין להתאבל ׁשאינן והּזקן ְְְִֵֵֶֶַַָָוהחֹולה

ּבמת, נטמאּו הּדם ׁשּנזרק ואחר עליהם, ׁשּׁשחטּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלאכל
ּפסח  מּלעׂשֹות ּפטּורין אּלּו הרי - לאכל יכֹולין אינם ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹוהרי

ִֵׁשני.
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hiצח wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnhifhÎh

è:eäiìà äô El-äî Bì øîàiå åéìà ýåýé-øáã äpäå íL ïìiå äøònä-ìà íL-àáiåéàp÷ øîàiå ©¨Ÿ¨¬¤©§¨−̈©¨´¤¨®§¦¥³§©§¨Æ¥½̈©´Ÿ¤½©§¬−Ÿ¥¦¨«©Ÿ¤Á©Ÿ̧
éúçaæî-úà ìàøNé éða Eúéøá eáæò-ék úBàáö éäìà | ýåýéì éúàp÷éàéáð-úàå eñøä Eáøçá eâøä E ¦¥¹¦©¨´¡Ÿ¥´§¨À¦«¨§³§¦«§Æ§¥´¦§¨¥½¤¦§§Ÿ¤´¨½̈§¤§¦¤−¨§´¤¨®¤

:dzç÷ì éLôð-úà eL÷áéå écáì éðà øúeàåàéøáò ýåýé äpäå ýåýé éðôì øäá zãîòå àö øîàiå ¨«¦¨¥³£¦Æ§©¦½©§©§¬¤©§¦−§©§¨«©ÀŸ¤¥´§¨©§¨´¨¨»¦§¥´§¨¼§¦¥¯§¨´Ÿ¥À
Lòøá àì Lòø çeøä øçàå ýåýé çeøá àì ýåýé éðôì íéòìñ øaLîe íéøä ÷øôî ÷æçå äìBãb çeøå§´©§¿̈§¨º̈§¨¥Á¨¦¸§©¥³§¨¦Æ¦§¥´§½̈¬Ÿ¨−©§¨®§©©³¨¸©©½©¬Ÿ¨©−©

:ýåýéáéîîc ìB÷ Làä øçàå ýåýé Làá àì Là Lòøä øçàå:äwã äâéèìiå eäiìà òîLk | éäéå §¨«§©©³¨©Æ©Æ¥½¬Ÿ¨¥−§¨®§©©´¨¥½−§¨¨¬©¨«©§¦´¦§´Ÿ©¥¦À̈©¨³¤
:eäiìà äô El-äî øîàiå ìB÷ åéìà äpäå äøònä çút ãîòiå àöiå Bzøcàa åéðtãéàp÷ øîàiå ¨¨Æ§©©§½©¥¥¾©«©£−Ÿ¤´©©§¨¨®§¦¥³¥¨Æ½©¾Ÿ¤©§¬−Ÿ¥¦¨«©Ÿ¤Á©Ÿ̧

éúçaæî-úà ìàøNé éða Eúéøá eáæò-ék úBàáö éäìà | ýåýéì éúàp÷éàéáð-úàå eñøä Eáøçá eâøä E ¦¥¹¦©¨´¡Ÿ¥´§¨À¦«¨§³§¦«§Æ§¥´¦§¨¥½¤¦§§Ÿ¤´¨½̈§¤§¦¤−¨§´¤¨®¤
:dzç÷ì éLôð-úà eL÷áéå écáì éðà øúeàååè÷Nnã äøaãî Ekøãì áeL Cì åéìà ýåýé øîàiå ¨¦¨¥³£¦Æ§©¦½©§©§¬¤©§¦−§©§¨«©³Ÿ¤§¨Æ¥½̈¥²¬§©§§−¦§©´¨©¨®¤

:íøà-ìò Cìîì ìàæç-úà zçLîe úàáeæèòLéìà-úàå ìàøNé-ìò Cìîì çLîz éLîð-ïá àeäé úàå À̈¨¨©§¨¯¤£¨¥²§¤−¤©£¨«§¥Æ¥´¤¦§¦½¦§©¬§¤−¤©¦§¨¥®§¤¡¦¨³
ézçz àéáðì çLîz äìBçî ìáàî èôL-ïa:E ¤¨¨Æ¥¨¥´§½̈¦§©¬§¨¦−©§¤«

i"yx
(Ë).‰¯ÚÓ‰ Ï‡צור נקרת כב)היא לג בה (שמות שעמד

ב)משה יט מגילה ‰¯ÂÒ.(È):(ראה ÍÈ˙ÂÁ·ÊÓ במות ‡˙
הבחירה  בית מזבח שהרי שמים, לשם הנעשות יחיד

היה: ‚„ÏÂ‰.(È‡)בירושלים ÁÂ¯Â(:תרגום) משרית
רוחא: זיעא:(תרגום:)·¯Ú˘.מלאכי מלאכי משרית

(·È).˘‡(:תרגום):אשתא מלאכי „ÓÓ‰משרית ÏÂ˜
בנביאי (תרגום:)„˜‰. אבל בחשאי, דמשבחין קל

אומר העולם טז)אומות ד אשמע,(איוב וקול דממה :
מתוך  הבא קול שמעתי ואני לשבח. היתה דממה
הקול  שומעין ואין בלע''ז, דטינטישמנ''ט הדממה,

ÂÈÙ.(È‚)ממש: ËÏÈÂ(:תרגום) הוא וכן אפוהי, וכריך
י)אומר כא א בשמלה:(שמואל לוטה :(ÊË)Á˘Ó˙

.ÍÈ˙Á˙ ‡È·Ï שאתה מאחר בנביאותך, איפשי אי
בני: על קטיגוריא מלמד

cec zcevn
(Ë).‰¯ÚÓ‰ Ï‡שנאמר וכמו משה, בה כב)שעמד  לג :(שמות

טנרא: במערת ותרגומו: הצור, בנקרת  Ù‰.ושמתיך  ÍÏ ‰Ó
השואל  אדם, בן לשון בדרך  השאלה  ובא הנה, באת  למה

ודוגמתו בדברים, עמו להכנס ט)בכדי ד הבל (בראשית אי :
Ï‰'.(È)אחיך : È˙‡˜ ‡˜להרוג ה', קנאת  הייתי מקנא 

וכו': בריתך עזבו אשר על  המטר , ולעצור הבעל, ‰¯ÂÒ.נביאי
למעלה  שנאמר ל)כמו ההרוס :(יח ה' מזבח  את וירפא :.È„·Ï

להם: ידועים אינם עובדיה, שהחביא הנביאים מאת ÂÎÂ'.כי Â˘˜·ÈÂלקחת המקודש , במקום  להתפלל  הנה , באתי  לזה כאומר
מהם : לפניו :ˆ‡.(È‡)נקמתי תעבור  השכינה כבוד כי ה', לפני בהר  ולעמוד  המערה מן לצאת  ÂÚ·¯.צוהו  '‰ ‰‰Â כל אחר

ההם: ‚„ÏÂ‰.המחנות  ÁÂ¯Âעבר לא עד  ה', לפני עברו  רוח  מלאכי מן מחנה  לומר : רצה רוחא. מלאכי  משרית  יונתן : תרגום
השכינה: ‰'.כבוד  ÁÂ¯· ‡Ï: הרוח מלאכי במחנה עוברת השכינה  כבוד  שאין ואמרה , הנבואה  קול  אליו בא  לומר : ¯Ú˘.רצה

זיעא: מלאכי משרית יונתן: ‰'.תרגם ˘Ú¯· ‡Ï:'ה ברעש לא  אמרה , הנבואה מלאכי‡˘.(È·)קול  משרית  יונתן: תרגם
‰'.אשתא : ˘‡· ‡Ï: הנבואה קול אמרה „˜‰.כן ‰ÓÓ„ ÏÂ˜ומשתיקה מקול מורכבת היא  כאלו חשאי  קול  לומר: רוצה 

בחשאי: דמשבחין  קול  ותרגומו: דקה, היה שהקול  אמר , ביאור  ‡Â‰ÈÏ.(È‚)ולתוספת ÚÂÓ˘Î והשכיל הדממה, קול את
במשה שנאמר כמו  הכבוד , אש  יביט לבל  באדרתו פניו וכרך עובר , ו)שהכבוד  ג פניו:(שמות משה ויסתר  :.„ÂÓÚÈÂ ‡ˆÈÂויצא

בפתח : ויעמוד  Ù‰.מהמערה ÍÏ ‰Óחפץ כי דקה, דממה בקול אם כי ובאש, וברעש  ברוח  עבר ולא הכבוד , הראהו  כי על
לבקש הנה, באת העודך לומר: רצה פה, לך  מה שוב, לו  שאל ולזה ובאש , וברעש  ברוח לבוא חמתו  כל יעיר  ולא הוא, חסד

˜È˙‡.(È„)נקמה : ‡˜ ¯Ó‡ÈÂ כבוד למען נקם, אבקש  עתה  גם ולזה לכבודי, ולא ה', קנאת קנאתי  מאז  הלא לומר: רצה 
ÍÎ¯„Ï.(ÂË)שמו : ·Â˘ ÍÏ: דמשק במדבר והוא הנה, באת אשר  דמשק :Â·‡˙.בדרך מינויÁ˘ÓÂ˙.אל  על יורה הזה  הלשון

ממש: משיחה  שהיתה  ישראל, מלכי ממשיחת והושאל  È·Ï‡.(ÊË)הגדולה , Á˘Ó˙:הגדולה מינוי ענין  הוא  בזה ˙ÍÈ˙Á.אף
השמים: בסערה שתעלה אחר

oeiv zcevn
(Ë).‰Ù: הנה(È).È˙‡˜ ‡˜וכן נקמתי, יא)נקם כה (במדבר

קנאתי: את כמו ÙÓ¯˜.(È‡)בקנאו טז)משבר , יא (זכריה

יפרק: כמו„ÓÓ‰.(È·)ופרסיהן שתיקה, כט)ענין קז (תהלים

לדממה : סערה כמוËÏÈÂ.(È‚)יקם כריכה, כא ענין א (שמואל

בשמלה :י) וכן·‡„¯˙Â.לוטה לנביאים, מיוחד  חשוב מלבוש
ד) יג שער:(זכריה אדרת ילבשו  ולא 

v wxt mildz - miaezk

v mildzfiÎg.

çáéúë)úM(éðt øBàîì eðîìò Ecâðì eðéúðåò äzL:EèeðéðL eðélk Eúøáòá eðt eðéîé-ìë ék ©¨´£«ŸŸ¥´§¤§¤®£¹ª¥À¦§¬¨¤«¦´¨−¨¥¨´§¤§¨¤®¦¦−¨¥´
:äâä-BîëééðBîL | úøeáâa íàå äðL íéòáL íäá eðéúBðL-éîéLéç æâ-ék ïåàå ìîò íaäøå äðL í §¤«¤§¥§¥̧¨¤¬¦§¦¶¨¿̈§¦³¦§¸Ÿ§»¦³¨À̈−§¨§¨¨¨´¨¨®¤¦¨¬¦¹À

:äôòpåàé:Eúøáò Eúàøéëe Età æò òãBé-éîáé:äîëç ááì àáðå òãBä ïk eðéîé úBðîìâéäáeL ©ª̈«¨¦−¥©´Ÿ©¤®¹§¦§¨«§À¤§¨¤«¦§´−¨¥¥´©®¹§¨¦À§©´¨§¨«¨´
éãáò-ìò íçpäå éúî-ãò ýåýé:Eãé:eðéîé-ìëa äçîNðå äðpøðe Ecñç ø÷aá eðòaNåèúBîék eðçnN −§Ÿ̈©¨¨®¹§¦¨¥À©£¨¤«©§¥´©´Ÿ¤©§¤®§©§¨¬§¹¦§§À̈§¨¨¥«−©§¥¦´

:äòø eðéàø úBðL eðúépòæèéãáò-ìà äàøé:íäéða-ìò Eøãäå Eìòô Eæéeðéäìà éðãà íòð | éäéå ¦¦¨®§¹À¨¦¬¨¨«¥«̈¤´¤£¨¤´¨«¢¤®©«¹£¨«§À©§¥¤«¦¦³³Ÿ©£Ÿ¨¬¡Ÿ¥À
:eäððBk eðéãé äNòîe eðéìò äððBk eðéãé äNòîe eðéìò̈Å¥¬©«£¥´−¨¥«§¨¬¨¥®©«£¥¬¹̈¥À«§¥«

i"yx
(Á).Í„‚Ï ÂÈ˙ÂÂÚ חטאת ˘˙‰ את עלומינו ואת

פניך: למאור שמת כמוÂÈÓÏÚ.נעורינו (שמואל נעורינו

יז) העלם:א זה מי ÍÈÙ.בן ¯Â‡ÓÏ להביט למולך
·Í˙¯·Ú.(Ë)בהם: ÂÙ להם והלכו ונבערו ופנו

‰‚‰.בעברתך: ÂÓÎ:לכלות הממהר ÈÓÈ(È)כדבור
˘ Ì‰· ÂÈ˙Â˘.‰˘ ÌÈÚ· בעונותינו אלה שנותינו

הם: שנה שבעים אלה ובעלומינו ·‚·Â¯Â˙.אלה Ì‡Â
הם: שנה שמונים ימיו גברו הרבה ÏÓÚואם Ì·‰¯Â

.ÔÂ‡Â בימים לאדם לו שיש והשררה הגדולה וכל
חיש  גז כי שהרי ולמה ואון עמל אלא אינם האלה

ומתים: עפים אנו מהר עברה בתוך לשון ‚Ê.ונעופ'
ועבר נגוזו כמו א)העברה הים (נחום מן שלוים ויגז

יא) ‡ÍÙ.(È‡):(במדבר ÊÚ Ú„ÂÈ ÈÓ מועטים בימים
אותך. ליראה אפך עז את לדעת לב לו יקנה מי  כאלה

.Í˙¯·Ú Í˙‡¯ÈÎ ‰˙‡Â עברתך כן יראוי שאתה כשם
החוטאים: מן ונפרע ÔÎ(È·)קשה ÂÈÓÈ ˙ÂÓÏ

.Ú„Â‰ ימינו מנין את בעולם הודע בתחלה כאשר

ונביא  לב לקנות נוכל ימים שנאריך וכיון ארוכים
הבאה, לשון ונביא חכמה, לבב ימינו בתוכם למנות (וי"א

תייסר  כן מעט שהן ימינו שיעור לפי ונמות שנה שבעים כ"ן כמנין כן

סוכות) אנשי בהם ויודע וכן ח)אותנו ˘Â·‰(È‚):(סא"א)(שופטים 
אפיך:‰'. על ÌÁ‰Â.מחרון טובה מחשבה חשוב

Í„ÒÁ.(È„)עבדיך: ¯˜·· ÂÚ·˘ הגאולה ביום
והחשיכה: והאנחה הצרה לליל בקר שהוא והתשועה

.ÂÈÓÈ ÏÎ· ‰ÁÓ˘Â ‰¯Â שעברו הצרו' בכל כלומר
אלה: בימינו Â˙ÈÚ.(ÂË)עלינו ˙ÂÓÈÎ ÂÁÓ˘

בגליות  שעניתנו ימות כמנין משיחנו לימות שמחנו
רעה: ראינו אשר שנות ‡„'(ÊÈ)וכמנין ÌÚÂ È‰ÈÂ

.ÂÈ‰Ï‡:ותנחומיו ÂÎ‰שכינתו ÂÈ„È ‰˘ÚÓÂ
.ÂÈÏÚ:שפטה שמרה כמו כוננה הוא, תחינה לשון

.Â‰ÂÎ כוננהו ידינו ומעשה פעמים ושני אותו, כונן
והתפלל  לישראל שבירכן המשכן מלאכת על אחת
שתהא  ואחת במשכן ידיהם במעשה שכינה שתשרה

ידיהם: במעשה ברכה

cec zcevn
(Á).‰˙˘עליהם ולפרוע בהם לזכור נגדך עונותינו  שמת 

מול ÂÈÓÏÚ.גמול : תשימם  מאתנו נעלמים  שהמה השגיאות 
עליהם: גמול ולשלם  בהם גם  לזכור פניך  ÂÙ.(Ë)מאור 

מעמך : הבאה וזעם  בעברה  להם  בעונותינוÂÈÏÎ.הלכו אנחנו
בעלמא: דבור זמן נמשך  להיות  שנותינו  כליון גורמים

(È).Ì‰·:שנה שבעים יהיו  ·‚·Â¯Â˙.במספרם  Ì‡Âואם
שנה: שמונים יהיו הטבע כח  התוקףÌ·‰¯Â.בהתגברות  אף 

וצער: יגעים  המה ההם השנים של  ‚Ê.והאומץ ÈÎשלא לפי
מה כי האומץ  ימי בהעדרו :יאריכו הצער להוסיף  גרמה בתחילה שהיה האומץ א"כ  ויעוף יוכרת Ú„ÂÈ.(È‡)ר ÈÓבימים

ממנה: נשמר ולהיות  היא  מה על  אפך חוזק  לדעת יוכל  מי כאלה ניראÍ˙‡¯ÈÎÂ.מועטים איך  מלדעת  נעלמה  יראתך  כאשר 
כאלה : מועטים בימים  להשיג  אין כי וזעם  עברה  מתמלא  אתה מה על  מלדעת עברתך  נעלמה  כן ה ' מניןÂÓÏ˙.(È·)את  לפי

אנו גם נביא ואז זמן במעט הכל לדעת חכמה  לנו תרבה  כן השנים מעט  ערך לפי ר"ל  דרכיך נא  הודע כן קצרים שהם ימינו
הדבר: עומק תוכן  אל  לבוא  בה ולחפש  לתור נחשוב  אז חכמה הרבה בנו תתן  אם  ר"ל  חכמה ‰'.(È‚)לבב ‰·Â˘מחרון שוב

עוד: תחרה מתי עד  להם :ÌÁ‰Â.אפך  מרוצה להיות  אחרת  מחשבה עבדיך על בוקר :··Â˜¯.(È„)חשוב בהודות¯Â‰.בכל
Â‚Â'.והלל: ‰ÁÓ˘Â: הימים כל חלילה  וחוזר  הולך  יהיה וכן  וההלל  ההודאה רוב  בעבור  לנו להיטיב תשוב ÂÓÈÎ˙.(ÂË)כי

במ "ש : הדבר וכפל  רעה  ראינו אשר  השנים וכפי אותנו  ענית אשר הימים עבדיך È¯‡‰.(ÊË)כמנין אל נראים  יהיו  ידיך  פועל 
מעמך : ההדר תהיה אחריהם בניהם על ÌÚÂ.(ÊÈ)וגם È‰ÈÂ:עלינו יהיה ה' ÂÈÏÚ.נעימות ‰ÂÎמתוקן להיות עלינו הכן

המעשה: את נעשה בעת  תקלה  לנו יארע ולא מה:Â‰ÂÎ.בידינו והפסד  תקלה  בם יארע שלא ההוא  המעשה את הכן 

oeiv zcevn
(Á).ÂÈÓÂÏÚ: ידיעה וחסרון העלם מל 'ÂÙ.(Ë)מלשון

תהגה‰‚‰.פניה: ולשוני כמו דבור לה)ענין :(לעיל
(È).Ì·‰¯Âבזקן הנער  ירהבו כמו התחזקות ג)ענין  :(ישעיה
.Ê‚ נזרך גזי כמו ותלישה כריתה ז)ענין  כמוÈÁ˘.:(ירמיה מהר

לעזרתי לח)חושה הבאה:È·Â‡.(È·):(לעיל מל '
(ÊË).Í¯„‰Â:ויופי הדר וערבותÌÚÂ.(ÊÈ)מל' מתיקות ענין

ינעם סתרים ולחם  ט)כמו :(משלי

xe` ldi
ויהי ב'.יז ק "י ד '. כ"ג עמה"מ העיקרים. ספר הקדמת נועם .

קמ"ב ב '. פ' ב'. י"ז א '. ח ' זח "א  א'. דרמ"ט פי"ב  נשא רבות
מ"ע תע"ח  ס "ח א'. של"ה ב' רנ"ז של "ה  קס"ו . ב '. קצ "ז ב'.

ד ' קכ "ח  בחיי ק"ד . פ"ז



צט hi wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnhifhÎh

è:eäiìà äô El-äî Bì øîàiå åéìà ýåýé-øáã äpäå íL ïìiå äøònä-ìà íL-àáiåéàp÷ øîàiå ©¨Ÿ¨¬¤©§¨−̈©¨´¤¨®§¦¥³§©§¨Æ¥½̈©´Ÿ¤½©§¬−Ÿ¥¦¨«©Ÿ¤Á©Ÿ̧
éúçaæî-úà ìàøNé éða Eúéøá eáæò-ék úBàáö éäìà | ýåýéì éúàp÷éàéáð-úàå eñøä Eáøçá eâøä E ¦¥¹¦©¨´¡Ÿ¥´§¨À¦«¨§³§¦«§Æ§¥´¦§¨¥½¤¦§§Ÿ¤´¨½̈§¤§¦¤−¨§´¤¨®¤

:dzç÷ì éLôð-úà eL÷áéå écáì éðà øúeàåàéøáò ýåýé äpäå ýåýé éðôì øäá zãîòå àö øîàiå ¨«¦¨¥³£¦Æ§©¦½©§©§¬¤©§¦−§©§¨«©ÀŸ¤¥´§¨©§¨´¨¨»¦§¥´§¨¼§¦¥¯§¨´Ÿ¥À
Lòøá àì Lòø çeøä øçàå ýåýé çeøá àì ýåýé éðôì íéòìñ øaLîe íéøä ÷øôî ÷æçå äìBãb çeøå§´©§¿̈§¨º̈§¨¥Á¨¦¸§©¥³§¨¦Æ¦§¥´§½̈¬Ÿ¨−©§¨®§©©³¨¸©©½©¬Ÿ¨©−©

:ýåýéáéîîc ìB÷ Làä øçàå ýåýé Làá àì Là Lòøä øçàå:äwã äâéèìiå eäiìà òîLk | éäéå §¨«§©©³¨©Æ©Æ¥½¬Ÿ¨¥−§¨®§©©´¨¥½−§¨¨¬©¨«©§¦´¦§´Ÿ©¥¦À̈©¨³¤
:eäiìà äô El-äî øîàiå ìB÷ åéìà äpäå äøònä çút ãîòiå àöiå Bzøcàa åéðtãéàp÷ øîàiå ¨¨Æ§©©§½©¥¥¾©«©£−Ÿ¤´©©§¨¨®§¦¥³¥¨Æ½©¾Ÿ¤©§¬−Ÿ¥¦¨«©Ÿ¤Á©Ÿ̧

éúçaæî-úà ìàøNé éða Eúéøá eáæò-ék úBàáö éäìà | ýåýéì éúàp÷éàéáð-úàå eñøä Eáøçá eâøä E ¦¥¹¦©¨´¡Ÿ¥´§¨À¦«¨§³§¦«§Æ§¥´¦§¨¥½¤¦§§Ÿ¤´¨½̈§¤§¦¤−¨§´¤¨®¤
:dzç÷ì éLôð-úà eL÷áéå écáì éðà øúeàååè÷Nnã äøaãî Ekøãì áeL Cì åéìà ýåýé øîàiå ¨¦¨¥³£¦Æ§©¦½©§©§¬¤©§¦−§©§¨«©³Ÿ¤§¨Æ¥½̈¥²¬§©§§−¦§©´¨©¨®¤

:íøà-ìò Cìîì ìàæç-úà zçLîe úàáeæèòLéìà-úàå ìàøNé-ìò Cìîì çLîz éLîð-ïá àeäé úàå À̈¨¨©§¨¯¤£¨¥²§¤−¤©£¨«§¥Æ¥´¤¦§¦½¦§©¬§¤−¤©¦§¨¥®§¤¡¦¨³
ézçz àéáðì çLîz äìBçî ìáàî èôL-ïa:E ¤¨¨Æ¥¨¥´§½̈¦§©¬§¨¦−©§¤«

i"yx
(Ë).‰¯ÚÓ‰ Ï‡צור נקרת כב)היא לג בה (שמות שעמד

ב)משה יט מגילה ‰¯ÂÒ.(È):(ראה ÍÈ˙ÂÁ·ÊÓ במות ‡˙
הבחירה  בית מזבח שהרי שמים, לשם הנעשות יחיד

היה: ‚„ÏÂ‰.(È‡)בירושלים ÁÂ¯Â(:תרגום) משרית
רוחא: זיעא:(תרגום:)·¯Ú˘.מלאכי מלאכי משרית

(·È).˘‡(:תרגום):אשתא מלאכי „ÓÓ‰משרית ÏÂ˜
בנביאי (תרגום:)„˜‰. אבל בחשאי, דמשבחין קל

אומר העולם טז)אומות ד אשמע,(איוב וקול דממה :
מתוך  הבא קול שמעתי ואני לשבח. היתה דממה
הקול  שומעין ואין בלע''ז, דטינטישמנ''ט הדממה,

ÂÈÙ.(È‚)ממש: ËÏÈÂ(:תרגום) הוא וכן אפוהי, וכריך
י)אומר כא א בשמלה:(שמואל לוטה :(ÊË)Á˘Ó˙

.ÍÈ˙Á˙ ‡È·Ï שאתה מאחר בנביאותך, איפשי אי
בני: על קטיגוריא מלמד

cec zcevn
(Ë).‰¯ÚÓ‰ Ï‡שנאמר וכמו משה, בה כב)שעמד  לג :(שמות

טנרא: במערת ותרגומו: הצור, בנקרת  Ù‰.ושמתיך  ÍÏ ‰Ó
השואל  אדם, בן לשון בדרך  השאלה  ובא הנה, באת  למה

ודוגמתו בדברים, עמו להכנס ט)בכדי ד הבל (בראשית אי :
Ï‰'.(È)אחיך : È˙‡˜ ‡˜להרוג ה', קנאת  הייתי מקנא 

וכו': בריתך עזבו אשר על  המטר , ולעצור הבעל, ‰¯ÂÒ.נביאי
למעלה  שנאמר ל)כמו ההרוס :(יח ה' מזבח  את וירפא :.È„·Ï

להם: ידועים אינם עובדיה, שהחביא הנביאים מאת ÂÎÂ'.כי Â˘˜·ÈÂלקחת המקודש , במקום  להתפלל  הנה , באתי  לזה כאומר
מהם : לפניו :ˆ‡.(È‡)נקמתי תעבור  השכינה כבוד כי ה', לפני בהר  ולעמוד  המערה מן לצאת  ÂÚ·¯.צוהו  '‰ ‰‰Â כל אחר

ההם: ‚„ÏÂ‰.המחנות  ÁÂ¯Âעבר לא עד  ה', לפני עברו  רוח  מלאכי מן מחנה  לומר : רצה רוחא. מלאכי  משרית  יונתן : תרגום
השכינה: ‰'.כבוד  ÁÂ¯· ‡Ï: הרוח מלאכי במחנה עוברת השכינה  כבוד  שאין ואמרה , הנבואה  קול  אליו בא  לומר : ¯Ú˘.רצה

זיעא: מלאכי משרית יונתן: ‰'.תרגם ˘Ú¯· ‡Ï:'ה ברעש לא  אמרה , הנבואה מלאכי‡˘.(È·)קול  משרית  יונתן: תרגם
‰'.אשתא : ˘‡· ‡Ï: הנבואה קול אמרה „˜‰.כן ‰ÓÓ„ ÏÂ˜ומשתיקה מקול מורכבת היא  כאלו חשאי  קול  לומר: רוצה 

בחשאי: דמשבחין  קול  ותרגומו: דקה, היה שהקול  אמר , ביאור  ‡Â‰ÈÏ.(È‚)ולתוספת ÚÂÓ˘Î והשכיל הדממה, קול את
במשה שנאמר כמו  הכבוד , אש  יביט לבל  באדרתו פניו וכרך עובר , ו)שהכבוד  ג פניו:(שמות משה ויסתר  :.„ÂÓÚÈÂ ‡ˆÈÂויצא

בפתח : ויעמוד  Ù‰.מהמערה ÍÏ ‰Óחפץ כי דקה, דממה בקול אם כי ובאש, וברעש  ברוח  עבר ולא הכבוד , הראהו  כי על
לבקש הנה, באת העודך לומר: רצה פה, לך  מה שוב, לו  שאל ולזה ובאש , וברעש  ברוח לבוא חמתו  כל יעיר  ולא הוא, חסד

˜È˙‡.(È„)נקמה : ‡˜ ¯Ó‡ÈÂ כבוד למען נקם, אבקש  עתה  גם ולזה לכבודי, ולא ה', קנאת קנאתי  מאז  הלא לומר: רצה 
ÍÎ¯„Ï.(ÂË)שמו : ·Â˘ ÍÏ: דמשק במדבר והוא הנה, באת אשר  דמשק :Â·‡˙.בדרך מינויÁ˘ÓÂ˙.אל  על יורה הזה  הלשון

ממש: משיחה  שהיתה  ישראל, מלכי ממשיחת והושאל  È·Ï‡.(ÊË)הגדולה , Á˘Ó˙:הגדולה מינוי ענין  הוא  בזה ˙ÍÈ˙Á.אף
השמים: בסערה שתעלה אחר

oeiv zcevn
(Ë).‰Ù: הנה(È).È˙‡˜ ‡˜וכן נקמתי, יא)נקם כה (במדבר

קנאתי: את כמו ÙÓ¯˜.(È‡)בקנאו טז)משבר , יא (זכריה

יפרק: כמו„ÓÓ‰.(È·)ופרסיהן שתיקה, כט)ענין קז (תהלים

לדממה : סערה כמוËÏÈÂ.(È‚)יקם כריכה, כא ענין א (שמואל

בשמלה :י) וכן·‡„¯˙Â.לוטה לנביאים, מיוחד  חשוב מלבוש
ד) יג שער:(זכריה אדרת ילבשו  ולא 

v wxt mildz - miaezk

v mildzfiÎg.

çáéúë)úM(éðt øBàîì eðîìò Ecâðì eðéúðåò äzL:EèeðéðL eðélk Eúøáòá eðt eðéîé-ìë ék ©¨´£«ŸŸ¥´§¤§¤®£¹ª¥À¦§¬¨¤«¦´¨−¨¥¨´§¤§¨¤®¦¦−¨¥´
:äâä-BîëééðBîL | úøeáâa íàå äðL íéòáL íäá eðéúBðL-éîéLéç æâ-ék ïåàå ìîò íaäøå äðL í §¤«¤§¥§¥̧¨¤¬¦§¦¶¨¿̈§¦³¦§¸Ÿ§»¦³¨À̈−§¨§¨¨¨´¨¨®¤¦¨¬¦¹À

:äôòpåàé:Eúøáò Eúàøéëe Età æò òãBé-éîáé:äîëç ááì àáðå òãBä ïk eðéîé úBðîìâéäáeL ©ª̈«¨¦−¥©´Ÿ©¤®¹§¦§¨«§À¤§¨¤«¦§´−¨¥¥´©®¹§¨¦À§©´¨§¨«¨´
éãáò-ìò íçpäå éúî-ãò ýåýé:Eãé:eðéîé-ìëa äçîNðå äðpøðe Ecñç ø÷aá eðòaNåèúBîék eðçnN −§Ÿ̈©¨¨®¹§¦¨¥À©£¨¤«©§¥´©´Ÿ¤©§¤®§©§¨¬§¹¦§§À̈§¨¨¥«−©§¥¦´

:äòø eðéàø úBðL eðúépòæèéãáò-ìà äàøé:íäéða-ìò Eøãäå Eìòô Eæéeðéäìà éðãà íòð | éäéå ¦¦¨®§¹À¨¦¬¨¨«¥«̈¤´¤£¨¤´¨«¢¤®©«¹£¨«§À©§¥¤«¦¦³³Ÿ©£Ÿ¨¬¡Ÿ¥À
:eäððBk eðéãé äNòîe eðéìò äððBk eðéãé äNòîe eðéìò̈Å¥¬©«£¥´−¨¥«§¨¬¨¥®©«£¥¬¹̈¥À«§¥«

i"yx
(Á).Í„‚Ï ÂÈ˙ÂÂÚ חטאת ˘˙‰ את עלומינו ואת

פניך: למאור שמת כמוÂÈÓÏÚ.נעורינו (שמואל נעורינו

יז) העלם:א זה מי ÍÈÙ.בן ¯Â‡ÓÏ להביט למולך
·Í˙¯·Ú.(Ë)בהם: ÂÙ להם והלכו ונבערו ופנו

‰‚‰.בעברתך: ÂÓÎ:לכלות הממהר ÈÓÈ(È)כדבור
˘ Ì‰· ÂÈ˙Â˘.‰˘ ÌÈÚ· בעונותינו אלה שנותינו

הם: שנה שבעים אלה ובעלומינו ·‚·Â¯Â˙.אלה Ì‡Â
הם: שנה שמונים ימיו גברו הרבה ÏÓÚואם Ì·‰¯Â

.ÔÂ‡Â בימים לאדם לו שיש והשררה הגדולה וכל
חיש  גז כי שהרי ולמה ואון עמל אלא אינם האלה

ומתים: עפים אנו מהר עברה בתוך לשון ‚Ê.ונעופ'
ועבר נגוזו כמו א)העברה הים (נחום מן שלוים ויגז

יא) ‡ÍÙ.(È‡):(במדבר ÊÚ Ú„ÂÈ ÈÓ מועטים בימים
אותך. ליראה אפך עז את לדעת לב לו יקנה מי  כאלה

.Í˙¯·Ú Í˙‡¯ÈÎ ‰˙‡Â עברתך כן יראוי שאתה כשם
החוטאים: מן ונפרע ÔÎ(È·)קשה ÂÈÓÈ ˙ÂÓÏ

.Ú„Â‰ ימינו מנין את בעולם הודע בתחלה כאשר

ונביא  לב לקנות נוכל ימים שנאריך וכיון ארוכים
הבאה, לשון ונביא חכמה, לבב ימינו בתוכם למנות (וי"א

תייסר  כן מעט שהן ימינו שיעור לפי ונמות שנה שבעים כ"ן כמנין כן

סוכות) אנשי בהם ויודע וכן ח)אותנו ˘Â·‰(È‚):(סא"א)(שופטים 
אפיך:‰'. על ÌÁ‰Â.מחרון טובה מחשבה חשוב

Í„ÒÁ.(È„)עבדיך: ¯˜·· ÂÚ·˘ הגאולה ביום
והחשיכה: והאנחה הצרה לליל בקר שהוא והתשועה

.ÂÈÓÈ ÏÎ· ‰ÁÓ˘Â ‰¯Â שעברו הצרו' בכל כלומר
אלה: בימינו Â˙ÈÚ.(ÂË)עלינו ˙ÂÓÈÎ ÂÁÓ˘

בגליות  שעניתנו ימות כמנין משיחנו לימות שמחנו
רעה: ראינו אשר שנות ‡„'(ÊÈ)וכמנין ÌÚÂ È‰ÈÂ

.ÂÈ‰Ï‡:ותנחומיו ÂÎ‰שכינתו ÂÈ„È ‰˘ÚÓÂ
.ÂÈÏÚ:שפטה שמרה כמו כוננה הוא, תחינה לשון

.Â‰ÂÎ כוננהו ידינו ומעשה פעמים ושני אותו, כונן
והתפלל  לישראל שבירכן המשכן מלאכת על אחת
שתהא  ואחת במשכן ידיהם במעשה שכינה שתשרה

ידיהם: במעשה ברכה

cec zcevn
(Á).‰˙˘עליהם ולפרוע בהם לזכור נגדך עונותינו  שמת 

מול ÂÈÓÏÚ.גמול : תשימם  מאתנו נעלמים  שהמה השגיאות 
עליהם: גמול ולשלם  בהם גם  לזכור פניך  ÂÙ.(Ë)מאור 

מעמך : הבאה וזעם  בעברה  להם  בעונותינוÂÈÏÎ.הלכו אנחנו
בעלמא: דבור זמן נמשך  להיות  שנותינו  כליון גורמים

(È).Ì‰·:שנה שבעים יהיו  ·‚·Â¯Â˙.במספרם  Ì‡Âואם
שנה: שמונים יהיו הטבע כח  התוקףÌ·‰¯Â.בהתגברות  אף 

וצער: יגעים  המה ההם השנים של  ‚Ê.והאומץ ÈÎשלא לפי
מה כי האומץ  ימי בהעדרו :יאריכו הצער להוסיף  גרמה בתחילה שהיה האומץ א"כ  ויעוף יוכרת Ú„ÂÈ.(È‡)ר ÈÓבימים

ממנה: נשמר ולהיות  היא  מה על  אפך חוזק  לדעת יוכל  מי כאלה ניראÍ˙‡¯ÈÎÂ.מועטים איך  מלדעת  נעלמה  יראתך  כאשר 
כאלה : מועטים בימים  להשיג  אין כי וזעם  עברה  מתמלא  אתה מה על  מלדעת עברתך  נעלמה  כן ה ' מניןÂÓÏ˙.(È·)את  לפי

אנו גם נביא ואז זמן במעט הכל לדעת חכמה  לנו תרבה  כן השנים מעט  ערך לפי ר"ל  דרכיך נא  הודע כן קצרים שהם ימינו
הדבר: עומק תוכן  אל  לבוא  בה ולחפש  לתור נחשוב  אז חכמה הרבה בנו תתן  אם  ר"ל  חכמה ‰'.(È‚)לבב ‰·Â˘מחרון שוב

עוד: תחרה מתי עד  להם :ÌÁ‰Â.אפך  מרוצה להיות  אחרת  מחשבה עבדיך על בוקר :··Â˜¯.(È„)חשוב בהודות¯Â‰.בכל
Â‚Â'.והלל: ‰ÁÓ˘Â: הימים כל חלילה  וחוזר  הולך  יהיה וכן  וההלל  ההודאה רוב  בעבור  לנו להיטיב תשוב ÂÓÈÎ˙.(ÂË)כי

במ "ש : הדבר וכפל  רעה  ראינו אשר  השנים וכפי אותנו  ענית אשר הימים עבדיך È¯‡‰.(ÊË)כמנין אל נראים  יהיו  ידיך  פועל 
מעמך : ההדר תהיה אחריהם בניהם על ÌÚÂ.(ÊÈ)וגם È‰ÈÂ:עלינו יהיה ה' ÂÈÏÚ.נעימות ‰ÂÎמתוקן להיות עלינו הכן

המעשה: את נעשה בעת  תקלה  לנו יארע ולא מה:Â‰ÂÎ.בידינו והפסד  תקלה  בם יארע שלא ההוא  המעשה את הכן 

oeiv zcevn
(Á).ÂÈÓÂÏÚ: ידיעה וחסרון העלם מל 'ÂÙ.(Ë)מלשון

תהגה‰‚‰.פניה: ולשוני כמו דבור לה)ענין :(לעיל
(È).Ì·‰¯Âבזקן הנער  ירהבו כמו התחזקות ג)ענין  :(ישעיה
.Ê‚ נזרך גזי כמו ותלישה כריתה ז)ענין  כמוÈÁ˘.:(ירמיה מהר

לעזרתי לח)חושה הבאה:È·Â‡.(È·):(לעיל מל '
(ÊË).Í¯„‰Â:ויופי הדר וערבותÌÚÂ.(ÊÈ)מל' מתיקות ענין

ינעם סתרים ולחם  ט)כמו :(משלי

xe` ldi
ויהי ב'.יז ק "י ד '. כ"ג עמה"מ העיקרים. ספר הקדמת נועם .

קמ"ב ב '. פ' ב'. י"ז א '. ח ' זח "א  א'. דרמ"ט פי"ב  נשא רבות
מ"ע תע"ח  ס "ח א'. של"ה ב' רנ"ז של "ה  קס"ו . ב '. קצ "ז ב'.

ד ' קכ "ח  בחיי ק"ד . פ"ז
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc migqt(oey`x meil)

lr lkd xihwdl yiy ,gafnd iab lr mixhwpd mixac iabl `l`
xeqi` oi` mnvr ipta dwixfde dhigyd la` ,xgy ly cinz

.miaxrd oia ly cinz xg`l mzeyrl dxez
:l`rnyi iax ixac lr sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà àtt áø©¨¨¨©

`l` ,serd z`hga `wec cinrdl jixv oi`àîéz eléôàxaecny £¦¥¨
äîäa úàhçayi ,gafnd iab lr mixhwpd mialg da yiyyxtl §©©§¥¨

,dnc z` wxefe hgey wx `l` ,cin mialgd z` xihwn epi`y
edìòî,dxhwd miperhd mialgd z` -dðéìîedze` ddyne ± ©£¨§¦¨

dlild lkçaæî ìL BLàøa`l jk ici lre ,dkxrnd iab lr `ly §Ÿ¤¦§¥©
.xgy ly cinzd xg`l mialgd z` exihwi xgnle ,dpila elqti
l`rnyi iax zhiy z` cinrdy `cqg ax lr dywn `xnbd

,miycwa lek`ln zakrn z`hgd wx ike :serd z`hgaàkéàäå§¨¦¨
l yak mbíLà`ly onf lke ,ezxtkl `iadl rxevnd jixvy ¨¨

.miycwa lek`l xzip `l e`iadàtt áøì àîìLa,oaen xacd ¦§¨¨§©¨¨
cdì ïéìîc eðééädpilne dlrny yxit z`hgd iably myky - ©§§¥¦¨

z` mixihwn oi`y ,my`d iabl mb yxtl yi jk ,gafnd y`xa
milrn mialgd z`e mcd miwxefe mihgey wx `l` cin mialgd

.gafnd y`xa mipilneàcñç áøì àlà,serd z`hga cinrdy ¤¨§©¦§¨
,øîéîì àkéà éàîelit` yak `l` `a epi` rxevn my` ixdy ©¦¨§¥©

:`xnbd zvxzn .ipr `ed m`éøîàxaecny ,daiyid ipa exn` ± ¨§¦
BîLà áøwL.miaxrd oia ly cinzl mcew xak ¤¨©£¨

:dywne `xnbd dayàkéàäåoaxw mbäìBò`ian rxevndy §¨¦¨¨
.lilk dler dlek ixdy gafnd iab lr xhwp dxyae ,ezxtkléëå§¦

àîézy uxzl dvxz m`e -àákòî àì äìBòmiycwa lek`ln ¥¨¨Ÿ§©§¨
:ok xnel oi`y `xnbd dgec .de`iaiy mcewìàòîLé éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦¦§¨¥

BîLàå BúàhçL íLk ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bðarxevn ly §¤©¦¨¨¤§¨¥§¥¤©¨©£¨
BúBà ïéákòî,m`iaiy cr miycwa lek`ln.Bzákòî BúìBò Ck §©§¦¨¨§©©§

àîéz éëåxaecny my`d iabl epvxizy enk uxzl dvxz m`e - §¦¥¨
BúìBò äáøwLaoi`y `xnbd dgec .miaxrd oia ly cinz mcew §¤¨§¨¨

:ok xnelàéðúäå ,ïBLàø Búàhçì íãB÷ BúìBò äáø÷ éîe,`ziixaa ¦¨§¨¨¤§©¨¦§¨©§¨
cxeie dler oaxw zyxta xn`p(g-f d `xwie)iC Fci riBz `l m`e'§¦Ÿ©¦©¨¥

'dl dpFi ipa ipW F` mixz iYW `hg xW` FnW` z` `iade dU¤§¥¦¤£¨£¤¨¨§¥Ÿ¦§¥§¥¨©
z`Hgl cg`xW` z` aixwde odMd l` mz` `iade dlrl cg`e ¤¨§©¨§¤¨§Ÿ¨§¥¦Ÿ¨¤©Ÿ¥§¦§¦¥£¤

:`ziixad zxxan ,'ebe 'dpFW`x z`Hglúàhçì øLà úà áéø÷äå' ©©¨¦¨§¦§¦¥£¤©©¨
øîBì ãeîìz äî 'äðBLàø,'dpey`x' exn`a aezkd epcnln dn ± ¦¨©©§©

øîàð øák éøä ,äìBòì úîãB÷ àäzL ãnìì íàokn xg`l(i d my) ¦§©¥¤§¥¤¤¨¨£¥§¨¤¡©
,'ètLnk äìBò äNòé éðMä úàå'ziyrp dipydy xg`n ok m`e §¤©¥¦©£¤¨©¦§¨

,dpey`x dyriz z`hgdy `ed i`cea dleráà äða äæ àlà± ¤¨¤¨¨¨
llk epcnll `a 'dpey`x' xn`py dnìëìdúBîãB÷ eäiL úBàhç §¨©¨¤§§

,ïänò úBàaä úBìBò ìëìmlerl el mxeb 'z`hg' mydy itl §¨©¨¦¨¤
,oey`x zeidlïì àîéé÷åepicia laewne -(.v migaf)`l df weqty §¨§¨¨

eprinydl `l` jxved,äîäa úìBòì úîãB÷ óBòä úàhç eléôàc©£¦©©¨¤¤§©§¥¨
mcew ezler z` xak eaixwdy xaecny yxtl oi` oky oeike

.cinzd
:`xnbd zvxznòøBöî úìBò éðàL ,àáø øîà,zelerd lk x`yn ¨©¨¨¨¦©§¨

oeikøîà àðîçøcdxn` dxezdy ± §©£¨¨¨©
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 המשך ביאור למס' פסחים ליום ראשון עמ' א

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

,epnfa `ly xiykdl dliren enyl `ly zaygny x`azp enyl
.epnfa `ly xiykdl lirez `l milra iepiy zaygn ,mewn lkn

:`xnbd dpcì àúéøîà ,àtt áø øîààzòîLoipa' zyxc ly ef ¨©©¨¨©§¦¨¦§©§¨
,jenqay 'a`àáøc dén÷,df wtq heytl ickLãB÷ éepéLå ìéàBä ©¥§¨¨¦§¦¤

BìñBthgypyk oaxwl,Bpîæa,epzpyna x`eankeåokíéìòa éepéL §¦§©§¦§¨¦
BìñBthgypyk oaxwl,Bpîæa BìñBtL LãB÷ éepéM äî .Bpîæa §¦§©©¦¤¤§¦§©

Bpîæ[a àlL] (øçàì) BøéLëîdhigya eze` dxiyknd `id - ©§¦¤Ÿ¦§©

,epnfa `lyóàzaygn,Bpîæa BìñBtL íéìòa éepéLd `edBøéLëî ©¦§¨¦¤§¦§©©§¦
axwykéì øîàå .Bpîæ[a àlL] (øçàì),`axàìz` zencl oi` - ¤Ÿ¦§©§¨©¦Ÿ

,xnele wlgl yiy meyn ,mipicd ipyzøîà íàdf oicaly leqt ¦¨©§¨§
Bôeâa Bìeñt ïkL ,LãB÷ éepéLlr ayegy zngn `ed df leqt - ¦¤¤¥§§

,enyl `ly ehgyy envr oaxwdBðLéådf leqtlalkòaøà §¤§§©§©
dúBãBáò,mcd zlaw ,dhigy ,epiide ,oaxwd ly zeixwird £

,gafnd lr ezwixfe mcd zkled
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 המשך ביאור למס' פסחים ליום שני עמ' ב

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד נד àøáðדף ïéããvä ïî íìBò ,øîBà òùBäé éaø ארבע נבראו תחילה - ©¦§ª©¥¨¦©§¨¦¦§¨

שהתחברה, עד האמצע לכיוון התפשטה ומהם מסביב, צדדים מארבעה ©¡¤¤øîàpLיסודות
øîàé âìMì ék' ה'õøà éåä הצדדים,' מארבע הארץ, נהייתה ואיך ארץ], [-ּתעשה ¦©¤¤Ÿ©¡¥¨¤ֵ

ידי  על Bfò'וזאת úBøèî íLâå øèî íLâå'(ו לז מצד (איוב 'גשם' הקב"ה שהוריד , §¤¤¨¨§¤¤¦§ª
את  הגשימו ואלו רביעי, מצד עוזו' 'מטרות שלישי, מצד 'גשם' שני, מצד 'מטר' אחד,

ארץ. להיעשות השלג

úzùð epnî ,íia àeä-Ceøa-LBãwä äøé ïáà ,øîà (àçôð) ÷çöé éaø©¦¦§¨©§¨¨©¤¤¨¨©¨¨©¨¦¤¦§©
øîàpL ,íìBòäהעולם בריאת על הקב"ה שאמר דֿו)- לח ּביסדי (איוב היית 'איפה ¨¨¤¤¡©ְְִִֵָָָֹ

ּקו, עליה נטה מי אֹו תדע ּכי ממּדיה ׂשם מי בינה, ידעּת אם הּגד äéðãàארץ äî ìò ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ©¨£¨¤¨
הארץ  של יסודותיה -,'dúpt ïáà äøé éî Bà ,eòaèä הקב"ה שהטביע מבואר ¨§¨¦¨¨¤¤¦¨¨

הארץ. נוסדה שממנה פינה אבן היתה והיא בים אדניה את

àøáð ïBivî ,íéøîBà íéîëçå,העולם'ä íéäìà ìà óñàì øBîæî' øîàpL ©£¨¦§¦¦¦¦§¨¤¤¡©¦§§¨¨¥¡Ÿ¦
מבאֹו' עד ׁשמׁש מּמזרח ארץ ויקרא א)ּדּבר נ לארץ (תהלים קרא שהקב"ה והיינו , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

אחריוøîBàåשתיברא, הבא ב)בפסוק יצאה 'ïBivî'(שם ציון ששמו ממקום - §¥¦¦
'éôé ììëî' ש ומלמד ביופי. ומושלמת כלולה כשהיא -epnî,ציון ששמו מהמקום - ¦§©Ÿ¦¦¤

ììëeîונשלם השתכלל -.íìBò ìL Béôé §¨¨§¤¨
העולם: בריאת בענין נוספת øîBà,ברייתא ìBãbä øæòéìà éaø ,àéðzכתובälà' ©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥¥¤

'íéîLå õøà íéäìà 'ä úBNò íBéa íàøaäa õøàäå íéîMä úBãìBz§©¨©¦§¨¨¤§¦¨§¨§£¡Ÿ¦¤¤§¨¨¦
ד) ב ודורשים(בראשית .íéîL úBãìBz המאורות והם שבשמים, הברואים - §¨©¦

õøàäוהכוכבים, úBãìBz ,eàøáð íéîMî,שבארץ היצורים -.eàøáð õøàî ¦¨©¦¦§§§¨¨¤¥¤¤¦§§
elàå elà ,íéøîBà íéîëçåהארץ ותולדות השמים תולדות -,eàøáð ïBivî ©£¨¦§¦¥¨¥¦¦¦§§

íéäìà éôé ììëî ïBivî' øîBàå ,'Bàáî ãò LîL çøænî õøà àø÷iå øac 'ä íéäìà ìà óñàì øBîæî' øîàpL¤¤¡©¦§§¨¨¥¡Ÿ¦¦¤©¦§¨¨¤¦¦§©¤¤©§Ÿ§¥¦¦¦§©Ÿ¦¡Ÿ¦
.íìBò ìL BéôBé ììëeî epnî 'òéôBä¦©¦¤§¨§¤¨

במשנה: eëå'שנינו Ba ñøînL énî ícä úà ìèð שואלת כמצליף. אלא למטה ולא למעלה לא להזות מתכוין היה ולא ¨©¤©¨¦¦¤§¨¥§
פירוש éàîהגמרא: מה -éìöîk.ó:הגמרא הראה éåçîמשיבה -,äãeäé áø ©§©§¦©§¥©§¨

א. עמוד שמתחי àðãbðîkנה מלקות שנתחייב למי ברצועה המלקה כאדם כשהוא - כך למטה, והולך ומכה בכתפיים להכות ל ¦§©§¨¨
בשורה. מהשניה למטה אחת מזה היה äfîמזה, àeäLk ,àðz,והשעיר הפר של הדם úøBtkäאת ìò äfî Bðéà גג על - ¨¨§¤©¤¥©¤©©©¤

úøBtkהכפורת, ìL déáBò ãâðk àlà.לארץ נופלות אלא בכפורת כלל נוגעים הדמים היו ולא הכפורת, של צדה כנגד היינו - ¤¨§¤¤§¨¤©¤
ש  הוא, הכפורת שלפני להזאה הכפורת שעל ההזאה בין äfîוההבדל àeäLk אחת הכפורת äìòîìההזאה -ãcöîהיהעל §¤©¤§©§¨§©¥

גב  את ähîìמסובב Bãé,לארץ ונופל הכפורת מן למעלה עולה והיה מעלה כלפי הדם את äfîומזה àeäLëe שבעähîì ¨§©¨§¤©¤§©¨
הכפורת, גב ãcöîהיהלפני äìòîìאת Bãé.מהשניה למטה אחת הזאות שבע ומזה הכפורת פני ממול ומתחיל מטה כלפי ומזה §©¥¨§©§¨

i"yx

àøáð ïéããöä ïîzewven rax` .
cr cv lkn jlde gznpe el eid

:ezirvn`a wacpyøîàé âìùì éë
õøà àåämyb okidne ux` dyrz .

oiccv rax`n zexhn mybe xhn
:ux` zeyrdl eniybde ecixed

éôåé ììëî ïåéöî:aizk dixza .
íéîùä úåãìåú:miakeke zexe`n .

e`xap minyn minyd zeclez b''d
:e`xap ux`d on ux`d zecleze

àðãâðîëligzny drevxa dknk .
:dhnl jlede dkne mitzkd on

úøåôëä ìò äæî åðéà`l` dbb lr .
oirbep minc eid `le diaer cbpk

:daäæî àåäùëdlrnl zg` .
itlk dfne dhnl eci ab ccvn
dhnl rayd dfn `edyke dlrnl
eipt lenl dfne dlrnl eci ccvn
dpnid jenpa zg`e ddeab zg`

:ux`l zeltep oleke
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc migqt(oey`x meil)

lr lkd xihwdl yiy ,gafnd iab lr mixhwpd mixac iabl `l`
xeqi` oi` mnvr ipta dwixfde dhigyd la` ,xgy ly cinz

.miaxrd oia ly cinz xg`l mzeyrl dxez
:l`rnyi iax ixac lr sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà àtt áø©¨¨¨©

`l` ,serd z`hga `wec cinrdl jixv oi`àîéz eléôàxaecny £¦¥¨
äîäa úàhçayi ,gafnd iab lr mixhwpd mialg da yiyyxtl §©©§¥¨

,dnc z` wxefe hgey wx `l` ,cin mialgd z` xihwn epi`y
edìòî,dxhwd miperhd mialgd z` -dðéìîedze` ddyne ± ©£¨§¦¨

dlild lkçaæî ìL BLàøa`l jk ici lre ,dkxrnd iab lr `ly §Ÿ¤¦§¥©
.xgy ly cinzd xg`l mialgd z` exihwi xgnle ,dpila elqti
l`rnyi iax zhiy z` cinrdy `cqg ax lr dywn `xnbd

,miycwa lek`ln zakrn z`hgd wx ike :serd z`hgaàkéàäå§¨¦¨
l yak mbíLà`ly onf lke ,ezxtkl `iadl rxevnd jixvy ¨¨

.miycwa lek`l xzip `l e`iadàtt áøì àîìLa,oaen xacd ¦§¨¨§©¨¨
cdì ïéìîc eðééädpilne dlrny yxit z`hgd iably myky - ©§§¥¦¨

z` mixihwn oi`y ,my`d iabl mb yxtl yi jk ,gafnd y`xa
milrn mialgd z`e mcd miwxefe mihgey wx `l` cin mialgd

.gafnd y`xa mipilneàcñç áøì àlà,serd z`hga cinrdy ¤¨§©¦§¨
,øîéîì àkéà éàîelit` yak `l` `a epi` rxevn my` ixdy ©¦¨§¥©

:`xnbd zvxzn .ipr `ed m`éøîàxaecny ,daiyid ipa exn` ± ¨§¦
BîLà áøwL.miaxrd oia ly cinzl mcew xak ¤¨©£¨

:dywne `xnbd dayàkéàäåoaxw mbäìBò`ian rxevndy §¨¦¨¨
.lilk dler dlek ixdy gafnd iab lr xhwp dxyae ,ezxtkléëå§¦

àîézy uxzl dvxz m`e -àákòî àì äìBòmiycwa lek`ln ¥¨¨Ÿ§©§¨
:ok xnel oi`y `xnbd dgec .de`iaiy mcewìàòîLé éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦¦§¨¥

BîLàå BúàhçL íLk ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bðarxevn ly §¤©¦¨¨¤§¨¥§¥¤©¨©£¨
BúBà ïéákòî,m`iaiy cr miycwa lek`ln.Bzákòî BúìBò Ck §©§¦¨¨§©©§

àîéz éëåxaecny my`d iabl epvxizy enk uxzl dvxz m`e - §¦¥¨
BúìBò äáøwLaoi`y `xnbd dgec .miaxrd oia ly cinz mcew §¤¨§¨¨

:ok xnelàéðúäå ,ïBLàø Búàhçì íãB÷ BúìBò äáø÷ éîe,`ziixaa ¦¨§¨¨¤§©¨¦§¨©§¨
cxeie dler oaxw zyxta xn`p(g-f d `xwie)iC Fci riBz `l m`e'§¦Ÿ©¦©¨¥

'dl dpFi ipa ipW F` mixz iYW `hg xW` FnW` z` `iade dU¤§¥¦¤£¨£¤¨¨§¥Ÿ¦§¥§¥¨©
z`Hgl cg`xW` z` aixwde odMd l` mz` `iade dlrl cg`e ¤¨§©¨§¤¨§Ÿ¨§¥¦Ÿ¨¤©Ÿ¥§¦§¦¥£¤

:`ziixad zxxan ,'ebe 'dpFW`x z`Hglúàhçì øLà úà áéø÷äå' ©©¨¦¨§¦§¦¥£¤©©¨
øîBì ãeîìz äî 'äðBLàø,'dpey`x' exn`a aezkd epcnln dn ± ¦¨©©§©

øîàð øák éøä ,äìBòì úîãB÷ àäzL ãnìì íàokn xg`l(i d my) ¦§©¥¤§¥¤¤¨¨£¥§¨¤¡©
,'ètLnk äìBò äNòé éðMä úàå'ziyrp dipydy xg`n ok m`e §¤©¥¦©£¤¨©¦§¨

,dpey`x dyriz z`hgdy `ed i`cea dleráà äða äæ àlà± ¤¨¤¨¨¨
llk epcnll `a 'dpey`x' xn`py dnìëìdúBîãB÷ eäiL úBàhç §¨©¨¤§§

,ïänò úBàaä úBìBò ìëìmlerl el mxeb 'z`hg' mydy itl §¨©¨¦¨¤
,oey`x zeidlïì àîéé÷åepicia laewne -(.v migaf)`l df weqty §¨§¨¨

eprinydl `l` jxved,äîäa úìBòì úîãB÷ óBòä úàhç eléôàc©£¦©©¨¤¤§©§¥¨
mcew ezler z` xak eaixwdy xaecny yxtl oi` oky oeike

.cinzd
:`xnbd zvxznòøBöî úìBò éðàL ,àáø øîà,zelerd lk x`yn ¨©¨¨¨¦©§¨

oeikøîà àðîçøcdxn` dxezdy ± §©£¨¨¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc migqt(ipy meil)

,epnfa `ly xiykdl dliren enyl `ly zaygny x`azp enyl
.epnfa `ly xiykdl lirez `l milra iepiy zaygn ,mewn lkn

:`xnbd dpcì àúéøîà ,àtt áø øîààzòîLoipa' zyxc ly ef ¨©©¨¨©§¦¨¦§©§¨
,jenqay 'a`àáøc dén÷,df wtq heytl ickLãB÷ éepéLå ìéàBä ©¥§¨¨¦§¦¤

BìñBthgypyk oaxwl,Bpîæa,epzpyna x`eankeåokíéìòa éepéL §¦§©§¦§¨¦
BìñBthgypyk oaxwl,Bpîæa BìñBtL LãB÷ éepéM äî .Bpîæa §¦§©©¦¤¤§¦§©

Bpîæ[a àlL] (øçàì) BøéLëîdhigya eze` dxiyknd `id - ©§¦¤Ÿ¦§©

,epnfa `lyóàzaygn,Bpîæa BìñBtL íéìòa éepéLd `edBøéLëî ©¦§¨¦¤§¦§©©§¦
axwykéì øîàå .Bpîæ[a àlL] (øçàì),`axàìz` zencl oi` - ¤Ÿ¦§©§¨©¦Ÿ

,xnele wlgl yiy meyn ,mipicd ipyzøîà íàdf oicaly leqt ¦¨©§¨§
Bôeâa Bìeñt ïkL ,LãB÷ éepéLlr ayegy zngn `ed df leqt - ¦¤¤¥§§

,enyl `ly ehgyy envr oaxwdBðLéådf leqtlalkòaøà §¤§§©§©
dúBãBáò,mcd zlaw ,dhigy ,epiide ,oaxwd ly zeixwird £

,gafnd lr ezwixfe mcd zkled
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד נד àøáðדף ïéããvä ïî íìBò ,øîBà òùBäé éaø ארבע נבראו תחילה - ©¦§ª©¥¨¦©§¨¦¦§¨

שהתחברה, עד האמצע לכיוון התפשטה ומהם מסביב, צדדים מארבעה ©¡¤¤øîàpLיסודות
øîàé âìMì ék' ה'õøà éåä הצדדים,' מארבע הארץ, נהייתה ואיך ארץ], [-ּתעשה ¦©¤¤Ÿ©¡¥¨¤ֵ

ידי  על Bfò'וזאת úBøèî íLâå øèî íLâå'(ו לז מצד (איוב 'גשם' הקב"ה שהוריד , §¤¤¨¨§¤¤¦§ª
את  הגשימו ואלו רביעי, מצד עוזו' 'מטרות שלישי, מצד 'גשם' שני, מצד 'מטר' אחד,

ארץ. להיעשות השלג

úzùð epnî ,íia àeä-Ceøa-LBãwä äøé ïáà ,øîà (àçôð) ÷çöé éaø©¦¦§¨©§¨¨©¤¤¨¨©¨¨©¨¦¤¦§©
øîàpL ,íìBòäהעולם בריאת על הקב"ה שאמר דֿו)- לח ּביסדי (איוב היית 'איפה ¨¨¤¤¡©ְְִִֵָָָֹ

ּקו, עליה נטה מי אֹו תדע ּכי ממּדיה ׂשם מי בינה, ידעּת אם הּגד äéðãàארץ äî ìò ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ©¨£¨¤¨
הארץ  של יסודותיה -,'dúpt ïáà äøé éî Bà ,eòaèä הקב"ה שהטביע מבואר ¨§¨¦¨¨¤¤¦¨¨

הארץ. נוסדה שממנה פינה אבן היתה והיא בים אדניה את

àøáð ïBivî ,íéøîBà íéîëçå,העולם'ä íéäìà ìà óñàì øBîæî' øîàpL ©£¨¦§¦¦¦¦§¨¤¤¡©¦§§¨¨¥¡Ÿ¦
מבאֹו' עד ׁשמׁש מּמזרח ארץ ויקרא א)ּדּבר נ לארץ (תהלים קרא שהקב"ה והיינו , ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

אחריוøîBàåשתיברא, הבא ב)בפסוק יצאה 'ïBivî'(שם ציון ששמו ממקום - §¥¦¦
'éôé ììëî' ש ומלמד ביופי. ומושלמת כלולה כשהיא -epnî,ציון ששמו מהמקום - ¦§©Ÿ¦¦¤

ììëeîונשלם השתכלל -.íìBò ìL Béôé §¨¨§¤¨
העולם: בריאת בענין נוספת øîBà,ברייתא ìBãbä øæòéìà éaø ,àéðzכתובälà' ©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥¥¤

'íéîLå õøà íéäìà 'ä úBNò íBéa íàøaäa õøàäå íéîMä úBãìBz§©¨©¦§¨¨¤§¦¨§¨§£¡Ÿ¦¤¤§¨¨¦
ד) ב ודורשים(בראשית .íéîL úBãìBz המאורות והם שבשמים, הברואים - §¨©¦

õøàäוהכוכבים, úBãìBz ,eàøáð íéîMî,שבארץ היצורים -.eàøáð õøàî ¦¨©¦¦§§§¨¨¤¥¤¤¦§§
elàå elà ,íéøîBà íéîëçåהארץ ותולדות השמים תולדות -,eàøáð ïBivî ©£¨¦§¦¥¨¥¦¦¦§§

íéäìà éôé ììëî ïBivî' øîBàå ,'Bàáî ãò LîL çøænî õøà àø÷iå øac 'ä íéäìà ìà óñàì øBîæî' øîàpL¤¤¡©¦§§¨¨¥¡Ÿ¦¦¤©¦§¨¨¤¦¦§©¤¤©§Ÿ§¥¦¦¦§©Ÿ¦¡Ÿ¦
.íìBò ìL BéôBé ììëeî epnî 'òéôBä¦©¦¤§¨§¤¨

במשנה: eëå'שנינו Ba ñøînL énî ícä úà ìèð שואלת כמצליף. אלא למטה ולא למעלה לא להזות מתכוין היה ולא ¨©¤©¨¦¦¤§¨¥§
פירוש éàîהגמרא: מה -éìöîk.ó:הגמרא הראה éåçîמשיבה -,äãeäé áø ©§©§¦©§¥©§¨

א. עמוד שמתחי àðãbðîkנה מלקות שנתחייב למי ברצועה המלקה כאדם כשהוא - כך למטה, והולך ומכה בכתפיים להכות ל ¦§©§¨¨
בשורה. מהשניה למטה אחת מזה היה äfîמזה, àeäLk ,àðz,והשעיר הפר של הדם úøBtkäאת ìò äfî Bðéà גג על - ¨¨§¤©¤¥©¤©©©¤

úøBtkהכפורת, ìL déáBò ãâðk àlà.לארץ נופלות אלא בכפורת כלל נוגעים הדמים היו ולא הכפורת, של צדה כנגד היינו - ¤¨§¤¤§¨¤©¤
ש  הוא, הכפורת שלפני להזאה הכפורת שעל ההזאה בין äfîוההבדל àeäLk אחת הכפורת äìòîìההזאה -ãcöîהיהעל §¤©¤§©§¨§©¥

גב  את ähîìמסובב Bãé,לארץ ונופל הכפורת מן למעלה עולה והיה מעלה כלפי הדם את äfîומזה àeäLëe שבעähîì ¨§©¨§¤©¤§©¨
הכפורת, גב ãcöîהיהלפני äìòîìאת Bãé.מהשניה למטה אחת הזאות שבע ומזה הכפורת פני ממול ומתחיל מטה כלפי ומזה §©¥¨§©§¨

i"yx

àøáð ïéããöä ïîzewven rax` .
cr cv lkn jlde gznpe el eid

:ezirvn`a wacpyøîàé âìùì éë
õøà àåämyb okidne ux` dyrz .

oiccv rax`n zexhn mybe xhn
:ux` zeyrdl eniybde ecixed

éôåé ììëî ïåéöî:aizk dixza .
íéîùä úåãìåú:miakeke zexe`n .

e`xap minyn minyd zeclez b''d
:e`xap ux`d on ux`d zecleze

àðãâðîëligzny drevxa dknk .
:dhnl jlede dkne mitzkd on

úøåôëä ìò äæî åðéà`l` dbb lr .
oirbep minc eid `le diaer cbpk

:daäæî àåäùëdlrnl zg` .
itlk dfne dhnl eci ab ccvn
dhnl rayd dfn `edyke dlrnl
eipt lenl dfne dlrnl eci ccvn
dpnid jenpa zg`e ddeab zg`

:ux`l zeltep oleke

מעולה  שלמה  גאולה  השנית,  ההיא  בברית  והגאולה 
על כלם. אמר )דברים ל, א( והי' כי יבאו עליך כל הדברים 
האלה הברכה והקללה וגו', והבטיח )שם פסוק ה( והטיבך 
לא  ישראל,  שבטי  לכל  הבטחה  שהיא  מאבותיך,  והרבך 
אותנו,  המגלים  ויכלה  שיכרת  הבטיח  ושם  העם.  לששית 
שנאמר )שם פסוק ז( ונתן ה' אלקיך את כל האלות האלה 
על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך, והנה אויביך ושונאיך 

רמז לשתי האומות אשר ירדפו תמיד אחרינו.
שלמה  הבטחה  העתידה  בגאולה  יבטיחו  דברים  ואלה 
)בפסוק  בכאן  שאמר  מה  וכן  דניאל.  חזיונות  מכל  יותר 
לב( ושממו עלי' אויביכם, היא בשורה טובה מבשרת בכל 
הגליות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו, וגם זו ראי' גדולה 

והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל הישוב ארץ אשר היא טובה 
כי  כמוה,  חרבה  והיא  מעולם  נושבת  היתה  ואשר  ורחבה 
מאז יצאנו ממנה לא קבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים 

להושיבה ואין לאל ידם.
והנה הברית הראשונה אשר בפרשה הזאת הקב"ה כרת 
והברית  הראשון,  בבית  עמנו  הגדול  שמו  הי'  כן  כי  אותה, 
לסילוק  רמז  משה,  מפי  תבא  כי  והי'  שבפרשה  השנית 
שכינתו לגמרי, שלא הי' בבית שני רק כבוד שמו, שנאמר 
לשני'  רמז  הה"א  ותוספת  ואכבדה,  בו  וארצה  ח(  א,  )חגי 
שבשם הגדול. וכבר דרשו בו )יומא כא:( מדרש אחר גם כן, 

רמז לחמשה דברים שהי' הבית השני חסר וכו'.
רמב"ן פרשת בחוקותי

המשך מעמוד לב



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

:gqt oaxwl mcew cinz oaxwy mrhd z` zx`an `ziixad
øçeàéxg`l yi ±øác,gqt oaxw -Ba øîàpL(e fh mixac)m` iM' §©¨¨¤¤¡©¦¦

gqRd z` gAfY mW FnW oMWl Lidl` 'd xgai xW` mFwOd l ¤̀©¨£¤¦§©¡Ÿ¤§©¥§¨¦§©¤©¤©
áøòa,'mixvOn Lz`v crFn WnXd `FaMåEhgWe' mb ea xn`p ¨¨¤§©¤¤¥¥§¦¦§¨¦§§¨£

l`xUi zcr ldw lM Fz`'íéaøòä ïéa(e ai zeny)ipin ipy ea yiy , ŸŸ§©£©¦§¨¥¥¨©§©¦
,'axr' ly zepeyløáãìcinz oaxw ±àlà ,áøòa Ba øîàð àlL §¨¨¤Ÿ¤¡©¨¤¤¤¨

dUrY ipXd UaMd z`e''íéaøòä ïéa(g-c gk xacna),ãáìajkitle §¥©¤¤©¥¦©£¤¥¨©§©¦¦§¨
.cinzd xg`l axw gqtd

:df mrh lr dywn `xnbdéëä éà`ed gqtd xegi` mrh m` ± ¦¨¦
xacl axr ly zepeyl ipin ipy ea xn`py xac xg`l yiy meyn

,dywi ,cg` oeyl `l` ea xn`p `lyeîc÷ð énð úBøðå úøè÷§Ÿ¤§¥©¦¦§§
çñôìzexpd zwlcde zxehwd zxhwd z` mb micwdl yi ± §¤©

y ,envr df mrhn ,gqt oaxwløác øçeàégqt oaxw ±Ba øîàpL §©¨¨¤¤¡©
mbå ,áøòambøáãì ,íéaøòä ïéazexpe zxehw ±àlà Ba øîàð àlL ¨¤¤§¥¨©§©¦§¨¨¤Ÿ¤¡©¤¨

zxPd z` oxd` zlrdaE'íéaøòä ïéaiptl cinY zxhw dPxihwi §©£Ÿ©£Ÿ¤©¥Ÿ¥¨©§©¦©§¦¤¨§Ÿ¤¨¦¦§¥
'mkizxcl 'd(g l zeny),ãáìa`ziixaa eli`e(:gp lirl)epipy §ŸŸ¥¤¦§¨

.zexpe zxehwl mcew gqty
:`xnbd zvxzníúä éðàLzexpd zwlcda my xacd dpey ± ¨¦¨¨

xyt` i` 'miaxrd oia' wx mda xn`py it lr s`y ,zxehwde
meyn ,mdixg`l gqtd zaxwd z` xg`làðîçø èòéîã± ¥§¦¥©£¨¨

iably ,mdixg` dcear zeyrl oi`y yexita dhrin dxezdy
xn`p zexp(`k fk zeny)Kxri'BúBàiptl xwA cr axrn eipaE oxd` ©£Ÿ©£Ÿ¨¨¥¤¤©Ÿ¤¦§¥

zwlcdy `a epcnlle ,'l`xUi ipA z`n mzxcl mlFr zTg 'dª©¨§ŸŸ¨¥¥§¥¦§¨¥
df weqtn eyxcy itke ,meia dpexg`d dceard `id zexpd

.`ziixaaàéðúcweqtd yexita `ziixaa(my)ïz ,'ø÷a ãòå áøòî' §©§¨¥¤¤§©Ÿ¤¤
dúcî dìxeriya ony xp lka ozil jixvy -áøòî ú÷ìBc àäzL ¨¦¨¨¤§¥¤¤¥¤¤
,ø÷Ba ãò:df weqtn ztqep dyxc `ziixad zyxec .bel ivg `ede ©¤
øçà øác,df weqtn cnlpø÷Ba ãò áøòî äøéLkL äãBáò Eì ïéà ¨¨©¥¥§£¨¤§¥¨¥¤¤©¤

.ãáìa Bæ àlà:`xnbd zxxanàîòè éàîz`f miyxec ji` ± ¤¨¦§¨©©£¨
:`xnbd zyxtn .weqtdnáøòî åéðáe ïøäà BúBà CBøòé' ,àø÷ øîà̈©§¨©£©£Ÿ¨¨¥¤¤

'ø÷a ãò,cenll yi 'eze`' zaizneBúBàcala zexpd zwlcd ± ©Ÿ¤
ziyrp `dzïéàå ,ø÷Ba ãò áøòîjløçà øácmeid zecearn ¥¤¤©¤§¥¨¨©¥

dixg`l dyrpd,ø÷Ba ãò áøòîoaxw z` micwdl yi df iptne ¥¤¤©¤
zx`an ,gqtl zxge`ny zxehw oiprle .zexpd zwlcdl gqtd

:`xnbdúBøðì úøè÷ L÷zéàåzwlcde zxehwd zxhwdy oeike ± §¦§©§Ÿ¤§¥
xg`l s`e mdipic z` zeeydl yi ,weqtd eze`a exn`p zexpd
z` minicwn jkle ,zxg` dcear cearl oi` zxehwd zxhwd

.zexpd zwlcdle zxehwl gqtd oaxw
dpey`xd `ziixaa xn`pd lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbd

:zexpe zxehw ,gqtd zaxwd xcq oiprlàéðúå`ziixaa epipye ± §©§¨
,zxg`ïééLe÷ ékoaxw z` xg`l yiy ,`iyewa epxaqy itk ± ¦§¨

'miaxrd oia' mb ea xn`py iptn zxehwde zexpd zwlcdl gqt
.'axra' mbeãéîzmiaxrd oia lyúøèwì íãB÷,miaxrd oia ly ¨¦¥©§Ÿ¤

eì úîãB÷ úøè÷d zwlcdå ,úBøpd zwlcdì úBîãB÷ úBøðzhigy §Ÿ¤¤¤§¥§¥§§
d,çñty iptnøác øçeàé,gqt oaxw ±Ba øîàpLmbå 'áøòa'mb ¤©§©¨¨¤¤¡©¨¤¤§

øáãì ,'íéaøòä ïéa',zexpd zwlcde zxehwe cinzl ±øîàð àlL ¥¨©§¨¦§¨¨¤Ÿ¤¡©
.ãáìa 'íéaøòä ïéa' àlà Ba¤¨¥¨©§¨¦¦§¨

:ef `ziixa lr `xnbd dywnáéúk àäå(my)Kxri'BúBàoxd` §¨§¦©£Ÿ©£Ÿ
zwlcdy ,hrnl d`a ef daize ''d iptl xwA cr axrn eipaE¨¨¥¤¤©Ÿ¤¦§¥
dcear didz `lye ,axra dpexg`d dceard `id zexpd
`aenk ,zexpd xg`l gqtd z` miaixwn cvike ,dixg`l

:`xnbd zvxzn .zncewd `ziixaaéèeòîì déì éòaéî BúBà éàä©¦¨¥¥§©¥
íéðôaL äãBáò'eze`'n hrnl weqtd zpeek oi` ef `ziixa zrcl ± £¨¤¦§¦

`idy zexpd zcearl dneca ,lkidd jeza ziyrpd dcear `l`
llka epi` lkidl uegn dyrpd gqt oaxw la` ,mipt zcear
:`xnbd zxxan .zexpd zwlcd xg`l zeyrdl lekie ,herind

eäéð éàîedzeyrl `ly eprinydl weqtd `a mipt zcear efi` ± ©¦
d zcear :`xnbd daiyn ,zexpd zwlcd xg`lúøè÷.`id §Ÿ¤

zxge`n zxehwdy xnel mewn did recn zyxtn `xnbd

:zexpd zwlcdláéúëe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ(g l my) ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦
,àîéà ,'äpøéè÷é íéaøòä ïéa úBøpä úà ïøäà úBìòäáe'zernyny §©£©£Ÿ¤©¥¥¨©§©¦©§¦¤¨¥¨

y `ed weqtdàLéøa úBøð ÷éìãð,zexpd ewilci dligzay ±øãäå ©§¦¥§¥¨©£©
okn xg`le ±,úøBè÷ øéè÷ðxg`ly aezkd zernyn oky ©§¦§¤

,jkl ,zxehwd z` xihwi ,miaxrd oiaa zexpd z` oxd` wilciy
àðîçø èòéîaezkle hrnl dxezd dkxved ±,'BúBà'eprinydl ¦¥©£¨¨

.dpexg`d `id zexpd zwlcdy:`xnbd dywnàlàweqtd ¤¨
xn`pyéì änì 'äpøéè÷é íéaøòä ïéa'ixdy ,yxtzi `ed ji` ± ¥¨©§©¦©§¦¤¨¨¨¦

daiyn .zxehw okn xg`le dligz zexpy df weqta rnyn
:`xnbdàðîçø øîà÷ éëäzelrdae' ,weqtd zpeek `id jk ± ¨¦¨¨©©£¨¨

,xnelk 'miaxrd oia zexpd z` oxd`úBøð ú÷ìãîc ïcéòaonfa ± §¦¨§©§§©¥
,xnelk 'dpxihwi' ,zexpd z` wilczyúøè÷ àøèwî àäz± §¥¦©§¨§Ÿ¤

.xak zxhwen `dz zxehwd
:zepaxwd xcq oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaøác Eì ïéàgafnd y` iab lr axwdì íãBwLzxhwd ¥§¨¨¤¥§
d ixa`àlà ,øçL ìL ãéîzd zxhwd,ãáìa úøè÷iptnøîàpL ¨¦¤©©¤¨©§¨©§Ÿ¤¦§©¤¤¡©

dazxehwa(f l zeny)miOq zxhw oxd` eilr xihwde'ø÷aa ¨§¦§¦¨¨©£Ÿ§Ÿ¤©¦©Ÿ¤
,'ø÷aaåy `ed oicúøè÷ íc÷eé`idy,ø÷aa ø÷aa Ba øîàpL øác ©Ÿ¤§§©§Ÿ¤¨¨¤¤¡©©Ÿ¤©Ÿ¤
áéúëcea aezky ±,'ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå' ¦§¦§¦§¦¨¨©£Ÿ§Ÿ¤©¦©Ÿ¤©Ÿ¤
øáãì,xgy ly cinz oaxw ±,ãçà ø÷a àlà Ba øîàð àlLxn`py §¨¨¤Ÿ¤¡©¤¨Ÿ¤¤¨

(c gk xacna ,hl hk zeny).'xwAa dUrY cg`d UaMd z`'¤©¤¤¨¤¨©£¤©Ÿ¤
ákòúnL øác Eì ïéàåaxwidlàlà ,íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçà §¥§¨¨¤¦§©¥©©¨¦¤¥¨©§©¦¤¨

d zxhwdå ,úøè÷d zwlcdå ,úBøðoaxw zaxwd,çñôiptn §Ÿ¤§¥§¤©
,lirl `ziixaa `aenke miaxrd oia mbe axra mb ea xn`py

çñtä áøòa íéøetk øqeçîee` rxevn z`neha `nh didy in ± §©¦¦§¤¤©¤©
meiae ,laeh iriayd meiae mini dray xteq xdhpy xg`ly ,af
`iad `ly onf lke ,ezxdh xnbl zepaxw `iadl eilr ipinyd
,miycwa lek`l el xeq`e dxtk xqegn `ed `xwp ,el` zepaxw
z` `iad `le gkye gqtd axra ely ipinyd mei ribd m`e
,cinzd xg`l s` m`ian ,miaxrd oia ly cinz iptl eizepaxw

`ed oicdeúéðL ìáBhLxeq` did dzr cry oeiky minkg ixacn ¤¥¥¦
dbibg zkqna x`eank zipy leahl edekixvd miycw zlik`a

:ck .`k),(åokn xg`l,áøòì Bçñt úà ìëBàzevn meiw jxevly §¥¤¦§¨¤¤
x`eanke ,cinzd xg`l eizepaxw z` aixwdl el exizd gqtd

.oldl `xnba,øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø`ly ©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥
ly cinz xg`l eizepaxw z` `ian gqt axra mixetk xqegn wx

`l` ,miaxrd oia,äðMä úBîé øàLa íéøetk øqeçî óàm` oebk ©§©¦¦¦§¨§©¨¨
,eizepaxw z` aixwdl `ed leki ,cinzd mcew dacp inly `iad

`ed oicdeìáBhL,okn xg`líéLãwa ìëBàåminlyd xya z` ± ¤¥§¥©¢¨¦
,áøòìz` aixwdl exizd miycw zlik` zevn meiw jxevl mby ¨¤¤

.`xnba oldlcke ,cinzd xg`l eizepaxw
xeqi` lr xearl mixetik xqegnl exizd recn zxxan `xnbd

:miaxrd oia ly cinz xg`l zepaxw zaxwdàn÷ àpúì àîìLa¦§¨¨§©¨©¨
y meyn ,oaen xacd gqt oaxw jxevl xizdyàáézevnäNò ¨Ÿ£¥

çñôciptn `ed xengyäçãéå úøk Ba LiLcnlpd xeqi`d z` §¤©¤¤¨¥§¦§¤
zevnnäîìLäc äNòxn`py ±(d e `xwie)ialg dilr xihwde' £¥§©§¨¨

xzei lw `edy ,'mlek zepaxwd lk mlyd dilr' eyxce 'minlyd
iptnä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøì àlà .úøk Ba ïéàL¤¥¨¥¤¨§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨

,cinzd xg`l miaixwn miycw x`y zlik` jxevl s`y xn`y
,denzl yidéîleà éàîezeticr idn ±äNò éàäcdf dyr ly ± ©§¥§©£¥

,miycw zlik` lyäNò éàäîzepaxwd lk mlyd dilr' ly ± ¥©£¥
.'mlek

:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîà àðéáø øîàiax xizd `l ok` ¨©©¦¨¨©©¦§¨
lr dxtk zepaxw aixwdl dwexa oa opgei iax ly epa l`rnyi
zlik` zevn jxevl miaxrd oia ly cinz xg`l gafnd iab

`l` ,miycwïðé÷ñò óBòä úàhça àëäipr rxevna xaecn ± ¨¨§©©¨¨§¦©
,serd z`hg `iany,dîc àlà çaænì ïéàLlk`p dxya eli`e ¤¥©¦§¥©¤¨¨¨

s` eaixwdl ozip jkitle ,gafnd iab lr xhwp epi`e mipdkl
xn`p `l 'dnlyd' ly xeqi`d oky ,miaxrd oia ly cinz xg`l
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המשך בעמוד טח

ezny in` cenr hp sc ± iyily wxtmigqt
'åë øáã øçåàéxge`iy `ed oicc ,gqtl mcew cinz .yxtn `w `yixc `nrh Ðgqtd

"miaxrd oia"e "axra" ea xn`py) "axra gqtd z` gafz" Ðmixac"eze` ehgye" ,(fh

) 'ebezeny(ai"miaxrd oia dyrz ipyd yakd z`" `l` ea xn`p `ly cinzl Ð

)xacna.(gkúøè÷ éëä éàúåøðåéîðåîã÷éìçñôìditeb `nrh i`d meyn Ðxge`i Ð

zxhwac .'ek xaczexpe,aizk miaxrd oia cg

miaxrd oia zexpd z` oxd` zelrdae"

) "dpxihwizenyediiexz` miaxrd oiae ,(l

.i`wàðîçø èòéîã.zexp iab Ðáøòî åúåà
ø÷á ãòå áøòî øçà ïéàå ø÷á ãòåjl oi`e Ð

.ligzdl dixg` dxiyk dcearäúãî äì ïú
`ly jex` lil jl oi`c ,xp lkl bel ivg Ð

.xeriyk da jl `diúåøðì úøè÷ ù÷úàåÐ

zxhw s` ,dixg` dxiyk dcear oi` zexp dn

.dixg` dxiyk dcear oi`úøè÷ì íãå÷ ãéîú
úåøðì íãå÷ úøè÷åxcqa yxtn `nrh Ð

."dpennd odl xn`" wxta ,`neiéèåòîì àåää
íéðôáù äãåáò"eze`" `edd Ðihernl e`l Ð

`xazqnc .ueg zcear `idy ,`z` gqtikc

hirnn `wdzeekc mipt zcear Ð.hirnnw

.mipt zcear zxhwe ,mipt zcear zexpàäú
àøè÷éîúøè÷`dz xak Ðjl oi` :zxhewn

`l` xgy ly cinzl mcew miy`a xac lk

:"devz dz`e" zyxta da xn`py ,zxehw

cinzae ,"xwaa xwaa".xwa cg `l` aizk `l

íéøåôë øñåçîågkyy af e` rxevn oebk Ð

dp`iai `l m`e ,cinzl mcew ezxtk `iad `le

xeq` mixetk xqegnc .gqt lk`i `l Ð

.zxk yepre ,miycwaìáåèùit lr s`e Ð

xg` leahl jixv ,ely iriaya lenz` lahy

) "ycewa xneg"a opzc ,ezxtk `iady:(`,`k

ope`dxqegnde.ycewl dliah mikixv mixetk

äðùä úåîé øàùádacp inly `iad m` Ð

`l m`e ,mixetk xqegn did `ede ,cinzd mcew

:aizkc ,einly z` lk`i `l ezxtk `iai

xtek xy` mze` elk`e"zlik` :`nl` ."mda

oia mipdkl milk`pd oia ,`id dyr miycw

.l`xyil milk`pdäîìùäã:"mlyd dilr" Ð

dnlydc) dyr i`dzlik`c) dyr i`dn (

.(miycwàëäs` l`rnyi iax xn`wc Ð

mixetk xqegn`iany ,xn`w ipr rxevna Ð

.dxhwd da oi`e ,mipdkl zlk`pe serd z`hg

ly dxdhe ,aizk dxhwd iab dnlydc dyre

) aizkck ,z`hga dielz dxtk ixqegn`xwie

aid iptl eaixwde" :(xtke 'z`hgae ,"dilr

.zcleia ,i`wäðéìîå äìòîçáæîä ùàøáÐ

d iptl eaixwde" :aizkckxgnle ,"dilr xtke '

.xgy ly cinz xg`l dpxihwidpiledpi`

wxta migafa xn`ck ,gafnd y`xa zlqet

) "ycwn gafnd".ecxi `lc lkd ixacl (`,ft

òøåöî íùà àëéà àäå.ser iz` `lc Ðéëå
áëòî àì íùà àîéúikidc ,opiqxb `l Ð

dxdh xwir ixd ?akrn `lc oizrc` wqiz

.zepeda iab lr encn ozep ixdy ,ea dielz

dxdh iakrnc ol `hiyt my`e z`hga

z`hg .miycw zlik`l,zcleia ogky`ck Ð

my`epnn ixdy Ð:zepedaléðùä úàåÐ

.iehia zreaya ,aizk `xw `eddc dixza

dler ipy i`dc oeik ,opirci `linnez`hg Ð

.oey`x dedáà äðá äædpa dfd oipad Ð

encwiy ze`hg lkl cnll ,a` aezkdzelerl

.odnr ze`adïì àîéé÷ålk" wxta migafa Ð

"xiczd)`l` jixhvi` `l a` oipa i`dc (`,v

oebk ,dnda zler mr d`ad serd z`hgl

dnda dzler d`iany dxiyr zcleidz`hge

micwzy ,ser.dlerl z`hg
äìòäå
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øçåàéxicz cinzc ab lr s` Ð 'ek xacÐgqtdy `pin` `edc azkinl jixhvi`

."mlyd dilr" meyn micwiúøè÷oa wgvi epiax dywd .gqtl encwp zexpe

:xnel yie ?axra il dne axrn il dne "xwa cre axrn" :inp aizk zexpa `lde :xy`

.xegi`l `le ,dzcn dl ozil jixhvi` xwa cre axrnc

ïéàd`xp Ð zxhw `l` 'ek akrzny xac jl

`l jgxk lrc ,zexpe qxb `lc wgvi epiaxl

dxez dcitwd dac ,dxhwdc icin `l` aiyg

`l i`c 'ebe "ialg dilr xihwde" :aizkck xg`l

ikd `nizÐmcewy jl oi` `yixa inp aeygil

iniptd gafn oeyice zxhw `l` xgy ly cinzl

lk cinzl oincewc ,zexp zahde mivr ixfb ipye

(`,bl `nei) "dpennd odl xn`"a opixn`ck ,ipd

.`zil inp `ztqezae

éúàÐ 'ek igce zxk dia zi`c gqtc dyr

`pcira `d :xy` oa wgvi epiax dywd

zlik`c dyr miiwin `l dnlydc dyr xwrinc

ehgyiy ixiinc :uxize !dlila `l` dpi`c ,gqt

oihgeyc ,dnlydc dyr egciy mcew eilr gqt

,`nlr ilekl mixetk xqegne mei leah lr oiwxefe

seqal lk`i `l elit`Ð,ielz eciae li`ed

,jkld .lk` `l elit` ipy gqtn xehte

ezxtk aixwnykÐied f`c ,gqtc dyr miiwn

aixwdl leki did `l m`y .lek`l ie`xÐ`l

epiaxe .leqt did gqtde ,axrl lek`l ie`x didi

opira xingc dyrz `la `wecc :uxzn wgvi

dyr la` ,dyr miiwlc e`l xwrinc `pcira

xingcÐ`l elit` ,oipr lka lwd dyr igc

,lwd dyr` xar `wc `pcira xeng dyr miiwn

xfril` iax iab (`,gl oihib) "gleyd"a gkenck

(`,`nw oileg) owd geliyae ,ecar xxgiyy

geliyc dyrl xingc rxevnc dyr igc dedc

"glyz gly" `pngx xn`c e`l i` ,owdÐ

.devn xacl elit`

äæakrl elit`e Ð 'ek ze`hg lkl a` dpa

devnl i`c ,xn`wÐ.daxwya `nil izk`

mipdk zxezac :xy` oa wgvi epiax dywd

zclei iab mzd ipzwc ,`aekir `kilc rnyn

,dzler oinn dz`hg `iaz dzler d`iad m`y

`lc rnyn (`,v migaf) "xiczd lk" wxtae

serd z`hgl `l` a` dpa df i`d jixhv`

zclei m` ik `kile ,dnda zler mr d`ad

:opixn` inp (ipy wxt) mipw zkqnae ,dxiyr
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dzne dzler .'ek dzlerÐmiyxei e`iai `l

zniiw dzid m` ,zvw rnyn .dz`hgÐ`l

miig epiax uxize !dz`hg `l` d`ian dzid

`di `aekir elit`e `kd jixtc `dc :odkÐ

rnync "didz" dia aizkc ,rxevna `wec epiid

zegpn) "dax unewd" yixa xn`ck ,`aekir
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øáãì "íéaøòä ïéa"e "áøòa" Ba øîàpL øác øçeàé§©¨¨¤¤¡©¨¨¤¥¨©§¨¦§¨¨
.ãáìa "íéaøòä ïéa" àlà "áøòa" Ba øîàð àlL¤Ÿ¤¡©¨¨¤¤¨¥¨©§¨¦¦§©
øác øçeàé ;çñtì eîc÷ð éîð úBøðå úøè÷ ,éëä éà¦¨¦§Ÿ¤§¥©¦¦§§©¤©§©¨¨
øîàð àlL øáãì "íéaøòä ïéá"e "áøòa" Ba øîàpL¤¤¡©¨¨¤¥¨©§¨¦§¨¨¤Ÿ¤¡©
èòéîc ,íúä éðàL !ãáìa "íéaøòä ïéa" àlà Ba¤¨¥¨©§¨¦¦§©¨¥¨¨§¦¥

"ø÷a ãòå áøòî" :àéðúc ."Búà" àðîçø¯dì ïz ©£¨¨Ÿ§©§¨¥¤¤§©Ÿ¤¥¨
:øçà øác .ø÷Ba ãò áøòî ú÷ìBc àäzL dúcî¦¨¨¤§¥¤¤¥¤¤©¤¨¨©¥
Bæ àlà ø÷Ba ãò áøòî äøéLkL äãBáò Eì ïéà¥§£¨¤§¥¨¥¤¤©¤¤¨
ïøäà Búà Cøòé" :àø÷ øîà ?àîòè éàî .ãáìa¦§©©©§¨¨©§¨©£ŸŸ©£Ÿ

"ø÷a ãò áøòî åéðáe¯ïéàå ,ø÷Ba ãò áøòî BúBà ¨¨¥¤¤©Ÿ¤¥¤¤©¤§¥
.úBøðì úøè÷ L÷úéàå .ø÷Ba ãò áøòî øçà øác̈¨©¥¥¤¤©¤§¦§©§Ÿ¤§¥
úîãB÷ úøè÷ ,úøèwì íãB÷ ãéîz :ïééLe÷ ék àéðúå§©§¨¦§¨¨¦¥©§Ÿ¤§Ÿ¤¤¤
Ba øîàpL øác øçeàé .çñtì úBîãB÷ úBøðå úBøpì©¥§¥§©¤©§©¨¨¤¤¡©
àlà Ba øîàð àlL øáãì "íéaøòä ïéá"e "áøòa"¨¨¤¥¨©§¨¦§¨¨¤Ÿ¤¡©¤¨
"BúBà" éàä !"BúBà" áéúk àäå .ãáìa "íéaøòä ïéa"¥¨©§¨¦¦§©§¨§¦©

eäéð éàîe ,íéðôaL äãBáò éèBòîì déì éòaéî¯ ¦¨¥¥§©¥£¨¤¦§¦©¦
úBìòäáe" áéúëe ìéàBä :àðéîà Cúòc à÷ìñ .úøè÷§Ÿ¤¨§¨©£¨¨¦¨¦§¦§©£
÷éìãð àîéà "äpøéè÷é íéaøòä ïéa úBøpä úà ïøäà©£Ÿ¤©¥¥¨©§©¦©§¦¤¨¥¨©§¦

úøBè÷ øéè÷ð øãäå ,àLéøa úBøð¯àðîçø èòéî ¥§¥¨©£©©§¦§¤¦¥©£¨¨
éëä ?éì änì "äpøéè÷é íéaøòä ïéa" àlà ."BúBà"¤¨¥¨©§©¦©§¦¤¨¨¨¦¨¦
àøè÷î àäz úBøð zwìãîc ïcéòa :àðîçø øîà÷̈¨©©£¨¨§¦¨§©§©©§¥§¥¦§¨¨
ìL ãéîúì íãBwL øác Eì ïéà :ïðaø eðz .úøè÷§Ÿ¤¨©¨©¥§¨¨¤¥§¨¦¤
"ø÷aa ø÷aa" da øîàpL ,ãáìa úøè÷ àlà øçL©©¤¨§Ÿ¤¦§©¤¤¡©¨©Ÿ¤©Ÿ¤
:áéúëc "ø÷aa ø÷aa" Ba øîàpL øác ,úøè÷ íc÷eéå§§©§Ÿ¤¨¨¤¤¡©©Ÿ¤©Ÿ¤¦§¦
øáãì "ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå"§¦§¦¨¨©£Ÿ§Ÿ¤©¦©Ÿ¤©Ÿ¤§¨¨
ákòúnL øác Eì ïéàå .ãçà ø÷a àlà Ba øîàð àlL¤Ÿ¤¡©¤¨Ÿ¤¤¨§¥§¨¨¤¦§©¥
,çñôe ,úBøðå ,úøè÷ àlà íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçà©©¨¦¤¥¨©§©¦¤¨§Ÿ¤§¥¤©

áøòa íéøetk øqeçîeìëBàå úéðL ìáBhL çñtä §©¦¦§¤¤©¤©¤¥¥¦§¥
ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø .áøòì Bçñt úà¤¦§¨¤¤©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨
úBîé øàLa íéøetk øqeçî óà :øîBà à÷Bøa ïa¤§¨¥©§©¦¦¦§¨§
àpúì àîìLa .áøòì íéLã÷a ìëBàå ìáBhL ,äðMä©¨¨¤¥§¥§¨¨¦¨¤¤¦§¨¨§©¨
äNò äçãéå ,úøk Ba LiL çñôc äNò àáé :àn÷©¨¨Ÿ£¥§¤©¤¥¨¥§¦§¤£¥
ìL Bða ìàòîLé éaøì àlà .úøk Ba ïéàL äîìLäc§©§¨¨¤¥¨¥¤¨§©¦¦§¨¥§¤
éàäî äNò éàäc déîìeà éàî ,à÷Bøa ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤§¨©§¥§©£¥¥©
úàhça àëä :àcñç áø øîà àðéáø øîà ?äNò£¥¨©¨¦¨¨©©¦§¨¨¨§©©
:øîà àtt áø .dîc àlà çaænì ïéàL ,ïðé÷ñò óBòä̈¨§¦©¤¥©¦§¥©¤¨¨¨©©¨¨©
BLàøa dðéìîe dìòî ,äîäa úàhça àîéz eléôà£¦¥¨§©©§¥¨©£¨§¦¨§Ÿ

àtt áøì àîìLa !íLà àkéàäå .çaæî ìL¯eðééä ¤¦§¥©§¨¦¨¨¨¦§¨¨§©©¨©§
éëå !äìBò àkéàäå .BîLà áøwL :éøîà ?øîéîì àkéà éàî àcñç áøì àlà ,dì ïéìîc§¥¦¨¤¨§©¦§¨©¦¨§¥©¨§¦¤¨¥£¨§¨¦¨¨§¦

àákòî àì äìBò :àîéz¯íLk :øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ,àéðúäå ¥¨¨¨§©§¨§¨©§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥§¥
BúBà ïéákòî BîLàå BúàhçL¯BúìBò äáøwLa :àîéz éëå !Bzákòî BúìBò Ck¯éîe ¤©¨©£¨§©§¦¨¨§©©§§¦¥¨§¤¨§¨¨¦

"äðBLàø úàhçì øLà úà áéø÷äå" :àéðúäå ?ïBLàø Búàhçì íãB÷ BúìBò äáø÷¯äî §¥¨¨¤§©¨¦§¨©§¨§¦§¦¤£¤©©¨¦¨©
äìBòì úîãB÷ àäzL ãnìì íà ?øîBì ãeîìz¯äìBò äNòé éðMä úàå" :øîàð øák éøä ©§©¦§©¥¤§¥¤¤¨¨£¥§¨¤¡©§¤©¥¦©£¤¨

,ïì àîéé÷å .ïänò úBàaä úBìBò ìëì úBîãB÷ eäiL ,úBàhç ìëì áà äða äæ :àlà ."ètLnk©¦§¨¤¨¤¨¨¨§¨©¨¤§§§¨©¨¦¨¤§©§¨¨
øîà àðîçøc ,òøBöî úìBò éðàL :àáø øîà !äîäa úìBòì úîãB÷ óBòä úàhç eléôàc©£¦©©¨¤¤§©§¥¨¨©¨¨¨¥©§¨§©£¨¨¨©
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc migqt(oey`x meil)

:gqt oaxwl mcew cinz oaxwy mrhd z` zx`an `ziixad
øçeàéxg`l yi ±øác,gqt oaxw -Ba øîàpL(e fh mixac)m` iM' §©¨¨¤¤¡©¦¦

gqRd z` gAfY mW FnW oMWl Lidl` 'd xgai xW` mFwOd l ¤̀©¨£¤¦§©¡Ÿ¤§©¥§¨¦§©¤©¤©
áøòa,'mixvOn Lz`v crFn WnXd `FaMåEhgWe' mb ea xn`p ¨¨¤§©¤¤¥¥§¦¦§¨¦§§¨£

l`xUi zcr ldw lM Fz`'íéaøòä ïéa(e ai zeny)ipin ipy ea yiy , ŸŸ§©£©¦§¨¥¥¨©§©¦
,'axr' ly zepeyløáãìcinz oaxw ±àlà ,áøòa Ba øîàð àlL §¨¨¤Ÿ¤¡©¨¤¤¤¨

dUrY ipXd UaMd z`e''íéaøòä ïéa(g-c gk xacna),ãáìajkitle §¥©¤¤©¥¦©£¤¥¨©§©¦¦§¨
.cinzd xg`l axw gqtd

:df mrh lr dywn `xnbdéëä éà`ed gqtd xegi` mrh m` ± ¦¨¦
xacl axr ly zepeyl ipin ipy ea xn`py xac xg`l yiy meyn

,dywi ,cg` oeyl `l` ea xn`p `lyeîc÷ð énð úBøðå úøè÷§Ÿ¤§¥©¦¦§§
çñôìzexpd zwlcde zxehwd zxhwd z` mb micwdl yi ± §¤©

y ,envr df mrhn ,gqt oaxwløác øçeàégqt oaxw ±Ba øîàpL §©¨¨¤¤¡©
mbå ,áøòambøáãì ,íéaøòä ïéazexpe zxehw ±àlà Ba øîàð àlL ¨¤¤§¥¨©§©¦§¨¨¤Ÿ¤¡©¤¨

zxPd z` oxd` zlrdaE'íéaøòä ïéaiptl cinY zxhw dPxihwi §©£Ÿ©£Ÿ¤©¥Ÿ¥¨©§©¦©§¦¤¨§Ÿ¤¨¦¦§¥
'mkizxcl 'd(g l zeny),ãáìa`ziixaa eli`e(:gp lirl)epipy §ŸŸ¥¤¦§¨

.zexpe zxehwl mcew gqty
:`xnbd zvxzníúä éðàLzexpd zwlcda my xacd dpey ± ¨¦¨¨

xyt` i` 'miaxrd oia' wx mda xn`py it lr s`y ,zxehwde
meyn ,mdixg`l gqtd zaxwd z` xg`làðîçø èòéîã± ¥§¦¥©£¨¨

iably ,mdixg` dcear zeyrl oi`y yexita dhrin dxezdy
xn`p zexp(`k fk zeny)Kxri'BúBàiptl xwA cr axrn eipaE oxd` ©£Ÿ©£Ÿ¨¨¥¤¤©Ÿ¤¦§¥

zwlcdy `a epcnlle ,'l`xUi ipA z`n mzxcl mlFr zTg 'dª©¨§ŸŸ¨¥¥§¥¦§¨¥
df weqtn eyxcy itke ,meia dpexg`d dceard `id zexpd

.`ziixaaàéðúcweqtd yexita `ziixaa(my)ïz ,'ø÷a ãòå áøòî' §©§¨¥¤¤§©Ÿ¤¤
dúcî dìxeriya ony xp lka ozil jixvy -áøòî ú÷ìBc àäzL ¨¦¨¨¤§¥¤¤¥¤¤
,ø÷Ba ãò:df weqtn ztqep dyxc `ziixad zyxec .bel ivg `ede ©¤
øçà øác,df weqtn cnlpø÷Ba ãò áøòî äøéLkL äãBáò Eì ïéà ¨¨©¥¥§£¨¤§¥¨¥¤¤©¤

.ãáìa Bæ àlà:`xnbd zxxanàîòè éàîz`f miyxec ji` ± ¤¨¦§¨©©£¨
:`xnbd zyxtn .weqtdnáøòî åéðáe ïøäà BúBà CBøòé' ,àø÷ øîà̈©§¨©£©£Ÿ¨¨¥¤¤

'ø÷a ãò,cenll yi 'eze`' zaizneBúBàcala zexpd zwlcd ± ©Ÿ¤
ziyrp `dzïéàå ,ø÷Ba ãò áøòîjløçà øácmeid zecearn ¥¤¤©¤§¥¨¨©¥

dixg`l dyrpd,ø÷Ba ãò áøòîoaxw z` micwdl yi df iptne ¥¤¤©¤
zx`an ,gqtl zxge`ny zxehw oiprle .zexpd zwlcdl gqtd

:`xnbdúBøðì úøè÷ L÷zéàåzwlcde zxehwd zxhwdy oeike ± §¦§©§Ÿ¤§¥
xg`l s`e mdipic z` zeeydl yi ,weqtd eze`a exn`p zexpd
z` minicwn jkle ,zxg` dcear cearl oi` zxehwd zxhwd

.zexpd zwlcdle zxehwl gqtd oaxw
dpey`xd `ziixaa xn`pd lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbd

:zexpe zxehw ,gqtd zaxwd xcq oiprlàéðúå`ziixaa epipye ± §©§¨
,zxg`ïééLe÷ ékoaxw z` xg`l yiy ,`iyewa epxaqy itk ± ¦§¨

'miaxrd oia' mb ea xn`py iptn zxehwde zexpd zwlcdl gqt
.'axra' mbeãéîzmiaxrd oia lyúøèwì íãB÷,miaxrd oia ly ¨¦¥©§Ÿ¤

eì úîãB÷ úøè÷d zwlcdå ,úBøpd zwlcdì úBîãB÷ úBøðzhigy §Ÿ¤¤¤§¥§¥§§
d,çñty iptnøác øçeàé,gqt oaxw ±Ba øîàpLmbå 'áøòa'mb ¤©§©¨¨¤¤¡©¨¤¤§

øáãì ,'íéaøòä ïéa',zexpd zwlcde zxehwe cinzl ±øîàð àlL ¥¨©§¨¦§¨¨¤Ÿ¤¡©
.ãáìa 'íéaøòä ïéa' àlà Ba¤¨¥¨©§¨¦¦§¨

:ef `ziixa lr `xnbd dywnáéúk àäå(my)Kxri'BúBàoxd` §¨§¦©£Ÿ©£Ÿ
zwlcdy ,hrnl d`a ef daize ''d iptl xwA cr axrn eipaE¨¨¥¤¤©Ÿ¤¦§¥
dcear didz `lye ,axra dpexg`d dceard `id zexpd
`aenk ,zexpd xg`l gqtd z` miaixwn cvike ,dixg`l

:`xnbd zvxzn .zncewd `ziixaaéèeòîì déì éòaéî BúBà éàä©¦¨¥¥§©¥
íéðôaL äãBáò'eze`'n hrnl weqtd zpeek oi` ef `ziixa zrcl ± £¨¤¦§¦

`idy zexpd zcearl dneca ,lkidd jeza ziyrpd dcear `l`
llka epi` lkidl uegn dyrpd gqt oaxw la` ,mipt zcear
:`xnbd zxxan .zexpd zwlcd xg`l zeyrdl lekie ,herind

eäéð éàîedzeyrl `ly eprinydl weqtd `a mipt zcear efi` ± ©¦
d zcear :`xnbd daiyn ,zexpd zwlcd xg`lúøè÷.`id §Ÿ¤

zxge`n zxehwdy xnel mewn did recn zyxtn `xnbd

:zexpd zwlcdláéúëe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ(g l my) ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦
,àîéà ,'äpøéè÷é íéaøòä ïéa úBøpä úà ïøäà úBìòäáe'zernyny §©£©£Ÿ¤©¥¥¨©§©¦©§¦¤¨¥¨

y `ed weqtdàLéøa úBøð ÷éìãð,zexpd ewilci dligzay ±øãäå ©§¦¥§¥¨©£©
okn xg`le ±,úøBè÷ øéè÷ðxg`ly aezkd zernyn oky ©§¦§¤

,jkl ,zxehwd z` xihwi ,miaxrd oiaa zexpd z` oxd` wilciy
àðîçø èòéîaezkle hrnl dxezd dkxved ±,'BúBà'eprinydl ¦¥©£¨¨

.dpexg`d `id zexpd zwlcdy:`xnbd dywnàlàweqtd ¤¨
xn`pyéì änì 'äpøéè÷é íéaøòä ïéa'ixdy ,yxtzi `ed ji` ± ¥¨©§©¦©§¦¤¨¨¨¦

daiyn .zxehw okn xg`le dligz zexpy df weqta rnyn
:`xnbdàðîçø øîà÷ éëäzelrdae' ,weqtd zpeek `id jk ± ¨¦¨¨©©£¨¨

,xnelk 'miaxrd oia zexpd z` oxd`úBøð ú÷ìãîc ïcéòaonfa ± §¦¨§©§§©¥
,xnelk 'dpxihwi' ,zexpd z` wilczyúøè÷ àøèwî àäz± §¥¦©§¨§Ÿ¤

.xak zxhwen `dz zxehwd
:zepaxwd xcq oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaøác Eì ïéàgafnd y` iab lr axwdì íãBwLzxhwd ¥§¨¨¤¥§
d ixa`àlà ,øçL ìL ãéîzd zxhwd,ãáìa úøè÷iptnøîàpL ¨¦¤©©¤¨©§¨©§Ÿ¤¦§©¤¤¡©

dazxehwa(f l zeny)miOq zxhw oxd` eilr xihwde'ø÷aa ¨§¦§¦¨¨©£Ÿ§Ÿ¤©¦©Ÿ¤
,'ø÷aaåy `ed oicúøè÷ íc÷eé`idy,ø÷aa ø÷aa Ba øîàpL øác ©Ÿ¤§§©§Ÿ¤¨¨¤¤¡©©Ÿ¤©Ÿ¤
áéúëcea aezky ±,'ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå' ¦§¦§¦§¦¨¨©£Ÿ§Ÿ¤©¦©Ÿ¤©Ÿ¤
øáãì,xgy ly cinz oaxw ±,ãçà ø÷a àlà Ba øîàð àlLxn`py §¨¨¤Ÿ¤¡©¤¨Ÿ¤¤¨

(c gk xacna ,hl hk zeny).'xwAa dUrY cg`d UaMd z`'¤©¤¤¨¤¨©£¤©Ÿ¤
ákòúnL øác Eì ïéàåaxwidlàlà ,íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçà §¥§¨¨¤¦§©¥©©¨¦¤¥¨©§©¦¤¨

d zxhwdå ,úøè÷d zwlcdå ,úBøðoaxw zaxwd,çñôiptn §Ÿ¤§¥§¤©
,lirl `ziixaa `aenke miaxrd oia mbe axra mb ea xn`py

çñtä áøòa íéøetk øqeçîee` rxevn z`neha `nh didy in ± §©¦¦§¤¤©¤©
meiae ,laeh iriayd meiae mini dray xteq xdhpy xg`ly ,af
`iad `ly onf lke ,ezxdh xnbl zepaxw `iadl eilr ipinyd
,miycwa lek`l el xeq`e dxtk xqegn `ed `xwp ,el` zepaxw
z` `iad `le gkye gqtd axra ely ipinyd mei ribd m`e
,cinzd xg`l s` m`ian ,miaxrd oia ly cinz iptl eizepaxw

`ed oicdeúéðL ìáBhLxeq` did dzr cry oeiky minkg ixacn ¤¥¥¦
dbibg zkqna x`eank zipy leahl edekixvd miycw zlik`a

:ck .`k),(åokn xg`l,áøòì Bçñt úà ìëBàzevn meiw jxevly §¥¤¦§¨¤¤
x`eanke ,cinzd xg`l eizepaxw z` aixwdl el exizd gqtd

.oldl `xnba,øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø`ly ©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥
ly cinz xg`l eizepaxw z` `ian gqt axra mixetk xqegn wx

`l` ,miaxrd oia,äðMä úBîé øàLa íéøetk øqeçî óàm` oebk ©§©¦¦¦§¨§©¨¨
,eizepaxw z` aixwdl `ed leki ,cinzd mcew dacp inly `iad

`ed oicdeìáBhL,okn xg`líéLãwa ìëBàåminlyd xya z` ± ¤¥§¥©¢¨¦
,áøòìz` aixwdl exizd miycw zlik` zevn meiw jxevl mby ¨¤¤

.`xnba oldlcke ,cinzd xg`l eizepaxw
xeqi` lr xearl mixetik xqegnl exizd recn zxxan `xnbd

:miaxrd oia ly cinz xg`l zepaxw zaxwdàn÷ àpúì àîìLa¦§¨¨§©¨©¨
y meyn ,oaen xacd gqt oaxw jxevl xizdyàáézevnäNò ¨Ÿ£¥

çñôciptn `ed xengyäçãéå úøk Ba LiLcnlpd xeqi`d z` §¤©¤¤¨¥§¦§¤
zevnnäîìLäc äNòxn`py ±(d e `xwie)ialg dilr xihwde' £¥§©§¨¨

xzei lw `edy ,'mlek zepaxwd lk mlyd dilr' eyxce 'minlyd
iptnä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøì àlà .úøk Ba ïéàL¤¥¨¥¤¨§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨

,cinzd xg`l miaixwn miycw x`y zlik` jxevl s`y xn`y
,denzl yidéîleà éàîezeticr idn ±äNò éàäcdf dyr ly ± ©§¥§©£¥

,miycw zlik` lyäNò éàäîzepaxwd lk mlyd dilr' ly ± ¥©£¥
.'mlek

:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîà àðéáø øîàiax xizd `l ok` ¨©©¦¨¨©©¦§¨
lr dxtk zepaxw aixwdl dwexa oa opgei iax ly epa l`rnyi
zlik` zevn jxevl miaxrd oia ly cinz xg`l gafnd iab

`l` ,miycwïðé÷ñò óBòä úàhça àëäipr rxevna xaecn ± ¨¨§©©¨¨§¦©
,serd z`hg `iany,dîc àlà çaænì ïéàLlk`p dxya eli`e ¤¥©¦§¥©¤¨¨¨

s` eaixwdl ozip jkitle ,gafnd iab lr xhwp epi`e mipdkl
xn`p `l 'dnlyd' ly xeqi`d oky ,miaxrd oia ly cinz xg`l
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ezny in` cenr hp sc ± iyily wxtmigqt
'åë øáã øçåàéxge`iy `ed oicc ,gqtl mcew cinz .yxtn `w `yixc `nrh Ðgqtd

"miaxrd oia"e "axra" ea xn`py) "axra gqtd z` gafz" Ðmixac"eze` ehgye" ,(fh

) 'ebezeny(ai"miaxrd oia dyrz ipyd yakd z`" `l` ea xn`p `ly cinzl Ð

)xacna.(gkúøè÷ éëä éàúåøðåéîðåîã÷éìçñôìditeb `nrh i`d meyn Ðxge`i Ð

zxhwac .'ek xaczexpe,aizk miaxrd oia cg

miaxrd oia zexpd z` oxd` zelrdae"

) "dpxihwizenyediiexz` miaxrd oiae ,(l

.i`wàðîçø èòéîã.zexp iab Ðáøòî åúåà
ø÷á ãòå áøòî øçà ïéàå ø÷á ãòåjl oi`e Ð

.ligzdl dixg` dxiyk dcearäúãî äì ïú
`ly jex` lil jl oi`c ,xp lkl bel ivg Ð

.xeriyk da jl `diúåøðì úøè÷ ù÷úàåÐ

zxhw s` ,dixg` dxiyk dcear oi` zexp dn

.dixg` dxiyk dcear oi`úøè÷ì íãå÷ ãéîú
úåøðì íãå÷ úøè÷åxcqa yxtn `nrh Ð

."dpennd odl xn`" wxta ,`neiéèåòîì àåää
íéðôáù äãåáò"eze`" `edd Ðihernl e`l Ð

`xazqnc .ueg zcear `idy ,`z` gqtikc

hirnn `wdzeekc mipt zcear Ð.hirnnw

.mipt zcear zxhwe ,mipt zcear zexpàäú
àøè÷éîúøè÷`dz xak Ðjl oi` :zxhewn

`l` xgy ly cinzl mcew miy`a xac lk

:"devz dz`e" zyxta da xn`py ,zxehw

cinzae ,"xwaa xwaa".xwa cg `l` aizk `l

íéøåôë øñåçîågkyy af e` rxevn oebk Ð

dp`iai `l m`e ,cinzl mcew ezxtk `iad `le

xeq` mixetk xqegnc .gqt lk`i `l Ð

.zxk yepre ,miycwaìáåèùit lr s`e Ð

xg` leahl jixv ,ely iriaya lenz` lahy

) "ycewa xneg"a opzc ,ezxtk `iady:(`,`k

ope`dxqegnde.ycewl dliah mikixv mixetk

äðùä úåîé øàùádacp inly `iad m` Ð

`l m`e ,mixetk xqegn did `ede ,cinzd mcew

:aizkc ,einly z` lk`i `l ezxtk `iai

xtek xy` mze` elk`e"zlik` :`nl` ."mda

oia mipdkl milk`pd oia ,`id dyr miycw

.l`xyil milk`pdäîìùäã:"mlyd dilr" Ð

dnlydc) dyr i`dzlik`c) dyr i`dn (

.(miycwàëäs` l`rnyi iax xn`wc Ð

mixetk xqegn`iany ,xn`w ipr rxevna Ð

.dxhwd da oi`e ,mipdkl zlk`pe serd z`hg

ly dxdhe ,aizk dxhwd iab dnlydc dyre

) aizkck ,z`hga dielz dxtk ixqegn`xwie

aid iptl eaixwde" :(xtke 'z`hgae ,"dilr

.zcleia ,i`wäðéìîå äìòîçáæîä ùàøáÐ

d iptl eaixwde" :aizkckxgnle ,"dilr xtke '

.xgy ly cinz xg`l dpxihwidpiledpi`

wxta migafa xn`ck ,gafnd y`xa zlqet

) "ycwn gafnd".ecxi `lc lkd ixacl (`,ft

òøåöî íùà àëéà àäå.ser iz` `lc Ðéëå
áëòî àì íùà àîéúikidc ,opiqxb `l Ð

dxdh xwir ixd ?akrn `lc oizrc` wqiz

.zepeda iab lr encn ozep ixdy ,ea dielz

dxdh iakrnc ol `hiyt my`e z`hga

z`hg .miycw zlik`l,zcleia ogky`ck Ð

my`epnn ixdy Ð:zepedaléðùä úàåÐ

.iehia zreaya ,aizk `xw `eddc dixza

dler ipy i`dc oeik ,opirci `linnez`hg Ð

.oey`x dedáà äðá äædpa dfd oipad Ð

encwiy ze`hg lkl cnll ,a` aezkdzelerl

.odnr ze`adïì àîéé÷ålk" wxta migafa Ð

"xiczd)`l` jixhvi` `l a` oipa i`dc (`,v

oebk ,dnda zler mr d`ad serd z`hgl

dnda dzler d`iany dxiyr zcleidz`hge

micwzy ,ser.dlerl z`hg
äìòäå
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øçåàéxicz cinzc ab lr s` Ð 'ek xacÐgqtdy `pin` `edc azkinl jixhvi`

."mlyd dilr" meyn micwiúøè÷oa wgvi epiax dywd .gqtl encwp zexpe

:xnel yie ?axra il dne axrn il dne "xwa cre axrn" :inp aizk zexpa `lde :xy`

.xegi`l `le ,dzcn dl ozil jixhvi` xwa cre axrnc

ïéàd`xp Ð zxhw `l` 'ek akrzny xac jl

`l jgxk lrc ,zexpe qxb `lc wgvi epiaxl

dxez dcitwd dac ,dxhwdc icin `l` aiyg

`l i`c 'ebe "ialg dilr xihwde" :aizkck xg`l

ikd `nizÐmcewy jl oi` `yixa inp aeygil

iniptd gafn oeyice zxhw `l` xgy ly cinzl

lk cinzl oincewc ,zexp zahde mivr ixfb ipye

(`,bl `nei) "dpennd odl xn`"a opixn`ck ,ipd

.`zil inp `ztqezae

éúàÐ 'ek igce zxk dia zi`c gqtc dyr

`pcira `d :xy` oa wgvi epiax dywd

zlik`c dyr miiwin `l dnlydc dyr xwrinc

ehgyiy ixiinc :uxize !dlila `l` dpi`c ,gqt

oihgeyc ,dnlydc dyr egciy mcew eilr gqt

,`nlr ilekl mixetk xqegne mei leah lr oiwxefe

seqal lk`i `l elit`Ð,ielz eciae li`ed

,jkld .lk` `l elit` ipy gqtn xehte

ezxtk aixwnykÐied f`c ,gqtc dyr miiwn

aixwdl leki did `l m`y .lek`l ie`xÐ`l

epiaxe .leqt did gqtde ,axrl lek`l ie`x didi

opira xingc dyrz `la `wecc :uxzn wgvi

dyr la` ,dyr miiwlc e`l xwrinc `pcira

xingcÐ`l elit` ,oipr lka lwd dyr igc

,lwd dyr` xar `wc `pcira xeng dyr miiwn

xfril` iax iab (`,gl oihib) "gleyd"a gkenck

(`,`nw oileg) owd geliyae ,ecar xxgiyy

geliyc dyrl xingc rxevnc dyr igc dedc

"glyz gly" `pngx xn`c e`l i` ,owdÐ

.devn xacl elit`

äæakrl elit`e Ð 'ek ze`hg lkl a` dpa

devnl i`c ,xn`wÐ.daxwya `nil izk`

mipdk zxezac :xy` oa wgvi epiax dywd

zclei iab mzd ipzwc ,`aekir `kilc rnyn

,dzler oinn dz`hg `iaz dzler d`iad m`y

`lc rnyn (`,v migaf) "xiczd lk" wxtae

serd z`hgl `l` a` dpa df i`d jixhv`

zclei m` ik `kile ,dnda zler mr d`ad

:opixn` inp (ipy wxt) mipw zkqnae ,dxiyr

dzne dz`hg d`iady dy`dÐmiyxei oi`ian

dzne dzler .'ek dzlerÐmiyxei e`iai `l

zniiw dzid m` ,zvw rnyn .dz`hgÐ`l

miig epiax uxize !dz`hg `l` d`ian dzid

`di `aekir elit`e `kd jixtc `dc :odkÐ

rnync "didz" dia aizkc ,rxevna `wec epiid

zegpn) "dax unewd" yixa xn`ck ,`aekir

.`aekirn ihernl ,dlrde aizkc ipyne .(`,hi

áéúëãaizk `dc ,carica `wece Ð dlrde

."dlerd z` hgyi xg`e" :`icda
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øáãì "íéaøòä ïéa"e "áøòa" Ba øîàpL øác øçeàé§©¨¨¤¤¡©¨¨¤¥¨©§¨¦§¨¨
.ãáìa "íéaøòä ïéa" àlà "áøòa" Ba øîàð àlL¤Ÿ¤¡©¨¨¤¤¨¥¨©§¨¦¦§©
øác øçeàé ;çñtì eîc÷ð éîð úBøðå úøè÷ ,éëä éà¦¨¦§Ÿ¤§¥©¦¦§§©¤©§©¨¨
øîàð àlL øáãì "íéaøòä ïéá"e "áøòa" Ba øîàpL¤¤¡©¨¨¤¥¨©§¨¦§¨¨¤Ÿ¤¡©
èòéîc ,íúä éðàL !ãáìa "íéaøòä ïéa" àlà Ba¤¨¥¨©§¨¦¦§©¨¥¨¨§¦¥

"ø÷a ãòå áøòî" :àéðúc ."Búà" àðîçø¯dì ïz ©£¨¨Ÿ§©§¨¥¤¤§©Ÿ¤¥¨
:øçà øác .ø÷Ba ãò áøòî ú÷ìBc àäzL dúcî¦¨¨¤§¥¤¤¥¤¤©¤¨¨©¥
Bæ àlà ø÷Ba ãò áøòî äøéLkL äãBáò Eì ïéà¥§£¨¤§¥¨¥¤¤©¤¤¨
ïøäà Búà Cøòé" :àø÷ øîà ?àîòè éàî .ãáìa¦§©©©§¨¨©§¨©£ŸŸ©£Ÿ

"ø÷a ãò áøòî åéðáe¯ïéàå ,ø÷Ba ãò áøòî BúBà ¨¨¥¤¤©Ÿ¤¥¤¤©¤§¥
.úBøðì úøè÷ L÷úéàå .ø÷Ba ãò áøòî øçà øác̈¨©¥¥¤¤©¤§¦§©§Ÿ¤§¥
úîãB÷ úøè÷ ,úøèwì íãB÷ ãéîz :ïééLe÷ ék àéðúå§©§¨¦§¨¨¦¥©§Ÿ¤§Ÿ¤¤¤
Ba øîàpL øác øçeàé .çñtì úBîãB÷ úBøðå úBøpì©¥§¥§©¤©§©¨¨¤¤¡©
àlà Ba øîàð àlL øáãì "íéaøòä ïéá"e "áøòa"¨¨¤¥¨©§¨¦§¨¨¤Ÿ¤¡©¤¨
"BúBà" éàä !"BúBà" áéúk àäå .ãáìa "íéaøòä ïéa"¥¨©§¨¦¦§©§¨§¦©

eäéð éàîe ,íéðôaL äãBáò éèBòîì déì éòaéî¯ ¦¨¥¥§©¥£¨¤¦§¦©¦
úBìòäáe" áéúëe ìéàBä :àðéîà Cúòc à÷ìñ .úøè÷§Ÿ¤¨§¨©£¨¨¦¨¦§¦§©£
÷éìãð àîéà "äpøéè÷é íéaøòä ïéa úBøpä úà ïøäà©£Ÿ¤©¥¥¨©§©¦©§¦¤¨¥¨©§¦

úøBè÷ øéè÷ð øãäå ,àLéøa úBøð¯àðîçø èòéî ¥§¥¨©£©©§¦§¤¦¥©£¨¨
éëä ?éì änì "äpøéè÷é íéaøòä ïéa" àlà ."BúBà"¤¨¥¨©§©¦©§¦¤¨¨¨¦¨¦
àøè÷î àäz úBøð zwìãîc ïcéòa :àðîçø øîà÷̈¨©©£¨¨§¦¨§©§©©§¥§¥¦§¨¨
ìL ãéîúì íãBwL øác Eì ïéà :ïðaø eðz .úøè÷§Ÿ¤¨©¨©¥§¨¨¤¥§¨¦¤
"ø÷aa ø÷aa" da øîàpL ,ãáìa úøè÷ àlà øçL©©¤¨§Ÿ¤¦§©¤¤¡©¨©Ÿ¤©Ÿ¤
:áéúëc "ø÷aa ø÷aa" Ba øîàpL øác ,úøè÷ íc÷eéå§§©§Ÿ¤¨¨¤¤¡©©Ÿ¤©Ÿ¤¦§¦
øáãì "ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå"§¦§¦¨¨©£Ÿ§Ÿ¤©¦©Ÿ¤©Ÿ¤§¨¨
ákòúnL øác Eì ïéàå .ãçà ø÷a àlà Ba øîàð àlL¤Ÿ¤¡©¤¨Ÿ¤¤¨§¥§¨¨¤¦§©¥
,çñôe ,úBøðå ,úøè÷ àlà íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçà©©¨¦¤¥¨©§©¦¤¨§Ÿ¤§¥¤©

áøòa íéøetk øqeçîeìëBàå úéðL ìáBhL çñtä §©¦¦§¤¤©¤©¤¥¥¦§¥
ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø .áøòì Bçñt úà¤¦§¨¤¤©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨
úBîé øàLa íéøetk øqeçî óà :øîBà à÷Bøa ïa¤§¨¥©§©¦¦¦§¨§
àpúì àîìLa .áøòì íéLã÷a ìëBàå ìáBhL ,äðMä©¨¨¤¥§¥§¨¨¦¨¤¤¦§¨¨§©¨
äNò äçãéå ,úøk Ba LiL çñôc äNò àáé :àn÷©¨¨Ÿ£¥§¤©¤¥¨¥§¦§¤£¥
ìL Bða ìàòîLé éaøì àlà .úøk Ba ïéàL äîìLäc§©§¨¨¤¥¨¥¤¨§©¦¦§¨¥§¤
éàäî äNò éàäc déîìeà éàî ,à÷Bøa ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤§¨©§¥§©£¥¥©
úàhça àëä :àcñç áø øîà àðéáø øîà ?äNò£¥¨©¨¦¨¨©©¦§¨¨¨§©©
:øîà àtt áø .dîc àlà çaænì ïéàL ,ïðé÷ñò óBòä̈¨§¦©¤¥©¦§¥©¤¨¨¨©©¨¨©
BLàøa dðéìîe dìòî ,äîäa úàhça àîéz eléôà£¦¥¨§©©§¥¨©£¨§¦¨§Ÿ

àtt áøì àîìLa !íLà àkéàäå .çaæî ìL¯eðééä ¤¦§¥©§¨¦¨¨¨¦§¨¨§©©¨©§
éëå !äìBò àkéàäå .BîLà áøwL :éøîà ?øîéîì àkéà éàî àcñç áøì àlà ,dì ïéìîc§¥¦¨¤¨§©¦§¨©¦¨§¥©¨§¦¤¨¥£¨§¨¦¨¨§¦

àákòî àì äìBò :àîéz¯íLk :øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ,àéðúäå ¥¨¨¨§©§¨§¨©§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥§¥
BúBà ïéákòî BîLàå BúàhçL¯BúìBò äáøwLa :àîéz éëå !Bzákòî BúìBò Ck¯éîe ¤©¨©£¨§©§¦¨¨§©©§§¦¥¨§¤¨§¨¨¦

"äðBLàø úàhçì øLà úà áéø÷äå" :àéðúäå ?ïBLàø Búàhçì íãB÷ BúìBò äáø÷¯äî §¥¨¨¤§©¨¦§¨©§¨§¦§¦¤£¤©©¨¦¨©
äìBòì úîãB÷ àäzL ãnìì íà ?øîBì ãeîìz¯äìBò äNòé éðMä úàå" :øîàð øák éøä ©§©¦§©¥¤§¥¤¤¨¨£¥§¨¤¡©§¤©¥¦©£¤¨

,ïì àîéé÷å .ïänò úBàaä úBìBò ìëì úBîãB÷ eäiL ,úBàhç ìëì áà äða äæ :àlà ."ètLnk©¦§¨¤¨¤¨¨¨§¨©¨¤§§§¨©¨¦¨¤§©§¨¨
øîà àðîçøc ,òøBöî úìBò éðàL :àáø øîà !äîäa úìBòì úîãB÷ óBòä úàhç eléôàc©£¦©©¨¤¤§©§¥¨¨©¨¨¨¥©§¨§©£¨¨¨©
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קיב
ezny ina cenr hp sc ± iyily wxtmigqt

'åâå äçðîä úàå äìåòä úà ïäëä äìòäåazkinl dil dedcne .aizk z`hg xta Ð

"dlrde" aizke "dlri dlerd z`e"z`hgl mcew dlerd `iad elit` :rnyn ÐÐ

.xtkiàéä àîåéã éøáñãexzezipy mixa` dlild lk mixihwnyk Ð,ehgypy zepaxwn

wxfpeelld mixa`d z` e`xie ,cinzl mcew oncoiie`xe exzezip dl` mby oixeaq edi Ð

mxihwdl,meid,mxihwieixaredyr`

.dnlydcïä ïéæéøæÐolrndemyeig`l ricei

,mipdkdexdfie.oda'åë éùà áø äéì øîàÐ

xn`c ,jixt `tt axc`.opilnäîë ìë éãëî
ïéøåîà éøè÷î àìãxya mipdk ,z`hgc Ð

edl `ied `l milrae ,ilk` ivn `l z`hgd

lk`i j`ide ,`ed mixetk xqegn oiicre ,dxtk

miycwa?÷åùå äæçáon mipdkl mipezpd Ð

.minlydíúåà åìëàå.aizk mi`elna Ðøùà
íäá øôåë`xninl ,dlik` iab dxtk azk Ð

.dxtk dielz dlik`a s`cøùôà àìã ïåéëÐ

edpixehw`ldnlydc dyr meyn ,`pci`dÐ

exzyne ,eca`y e` e`nhpy ink me`yrmipdk

.milral dxtk `iede ,xya zlik`aìë àä
ïéìé äìéìäolrne ,dhnl Ðoxihwnelk

zelra o`vn ok m` `l` lqtp epi`e ,dlild

ie`x dlild lk :`nl` .dhnl `edyk xgyd

.xihwdlíìùä äéìò áéúëäå`ly rnync Ð

akrzioia ly cinz xg` xac.miaxrd

åøúåúðùëÐwxfpy zepaxwn,cinz mcew onc

d`xpc oeikc .aixwdl ewitqd `ledaxwdl

okl mcew`ed xgy ly cinz lr Ð.mlyen

ïéìé äìéìä ìë àäÐepxihwie,aeh mei ilila

drax` `dc .leg ly oaxwn xzepy it lr s`e

ea gqtd mc wxfpy xyr.`ed leg Ðå÷éð ïðàå
'åë.`id `iyew Ð÷éçã àåäã àø÷ì äé÷áù

äéùôðà é÷åîåÐiccd` i`xw eywcnlr Ð

.ikd ediiytp` inwen ediiteb i`xw jigxk

äðùîåèçùù çñôäåîùì àìùmyl Ð

.minlyåîùì àìù ÷øæ åà êìä åà ìáé÷ åàÐ

ar rax`ay,ozaygna lqtp gqtd elld zece

`ziinw `zrnya silick ,lbtl m` leqtl m`

) migafc.(`,cåîùì àìùå åîùì åà`xnba Ð

zaygna i` yxtni` ,xn`w zg` dcear

wxfe enyl laiw :oebk ,zecear izy zaygna

.enyl `lyìåñô"`ed gqt gaf" aizkc ÐÐ

`dzyihernl "`ed" aizke ,gqt myl ezgiaf

.enyl `ly hgypàøîâïðú úçà äãåáòá
ikd elit`e ,enyl `lye enyl da ayige Ð

dxenz zkqna xn`c `id iqei iaxe .leqt ipzw

).weac ,qtzp mc` eixac xnba s` :(`,dkéàã
ïåùàø ïåùì ñåôú øîàä øéàî éáøzkqna Ð

) dxenzdf mbzxenz ef ixd xne`d iab ,(my

ef ixd :xne` xi`n iax ,minly zxenz dler

,miniiw eixac :xne` iqei iax ,dler zxenz

,mnezy cr drxzedivg inca `iaie ,xknze

.inly divg incae dler
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íåàùòlr dvxn uivd oi` :(a,fr onwl) xn`c o`nl Ð eca` e` oixeni` e`nhpy ink

oilerdÐlr ,(a,t) onwlc `ziixa la` .eca` e` e`nhpy `kd hwpc `d `gip

dvxn `l opaxcne li`ed :xnel jixv .algd lre mcd lr :dvxn uivd dnÐeli`k ied

.oixeni`d eca`

ìåëéÐ 'ek mipdkd edi `l eca`y e` e`nhp

ilk` `l i`c ,`kd `pwqn `wlq ikd

mipdkÐlek`l exzyn `le ,milra ixtkn `l

dy`d"ac :xy` oa wgvi epiax dywne .miycwa

`nhpy mc :rny `z :xn` (`,v zenai) "dax

bbeya ,ewxfeÐcifna ,dvxedÐ`de .dvxed `l

i`n :ipyne .'ek ivxn iievx` `ziixe`cnc ,`kd

dvxed `lÐmilra la` ,dlik`a xya xizdl

lk`p epi` xyac ab lr s` :`nl` ,oixtkznÐ

dlik`l ifgc `kidc :xnel yie !oixtkzn milra

`ziixe`cnÐlkc xninl ira `kde .oixtkzn

mixtkzn `l xya zlik`l mipdk efg `lc dnk

z` wxef j`id xya `nhpn dyw ,edine .milra

d`xpe ?mipdkl xzid zry xyal oi` `d ,mcd

dlik`l xya ifgc onf lkc :yxtlÐixtkzn `l

ixg` `nhp m` la` ,mipdk elk`iy cr milra

xzep dyrp e` `vi e` okÐ.milra ixtkzn

àìåwgvi epiax dywd Ð aeh meia leg zler

,xingc aizk zaya `xw `dc :xy` oa

yie ?daxw `lc ol `pn liwc aeh meia la`

el`" seqa xn`c ,`aiwr iaxk `iz`c :xnel

"zay zler" :(`,ciw zay) "mixywÐlr cnil

`xw dil rnyne .aeh meia oiaxwy zay ialg

meia zay ly epiidc ,zxg` zaya ef zay zler

.daxw `l Ð aeh meia leg lyc llkn .aeh

y ialgc dil wetiz `aiwr 'xl ,dyweoiaixw za

"oili `l"c `kdc `xwn aeh meiaÐlk `d

xyr drax`a mwezin zegtd lklc ,oili dlild

`xw `d :wgvi epiaxl dniz .zaya zeidl lgy

aiign (a,bq) onwl `dc ,ixiin xyac xzepa

`l" aizkcn ,dxeag ipan cg` ung lr hgey

`l"a dilr opiniiwc ipd rnync ,dixza "oili

`pniwe` `aiwr 'xck ,oili dlild lke ."oili

gqtc `aiwr 'xl dil opirnye .`kdc `ibeql

xninl `ki`e .oeftg zry cr dlild lk lk`p

gafd lka `xwc cenlzd xcqnl dil rnyncÐ

alg aizk `lcne ,oixeni`a oiae xyaa oia ixiin

dlik` iab aizk `lcne ,"ibg alg" iab enk

"exizez `l" mzd azkck "xyad z` elk`e"cÐ

.irzyn ediieexzac dpin rny

äòáøàáÐ opiwqr zaya zeidl lgy xyr

oili `l"c `xwn wiic inlyexia

eda` 'x inp dl iwene ,`peeb i`dk "ibg alg

`lc jixte .zaya zeidl lgy xyr drax`a

aizk ibgc ,zaya inwe`l ivnÐdbibg epiidc

onwl xn`ck ,zay `igc `lc gqtd mr d`ad

:xn`w ikdc yxtne .(a,hq) "mixac el`"a

ceran edaixwiy ,oili la icil `ai `ly edxny

jixtc inlyexi lr dnize .el die`xd drya mei

xyr dyng zbibgac ,ibg algc `xw i`dc dpin

epiax dywd ."mixac el`"a gkenck ,ixiin

el`"a onwl yixcc ,`niz oal :mdxa` oa oeyny

xnel yie !mzd gkenck ,zay `igc `lc dcen `d ?zaya `xw i`d `nwezin ikid dbibg df "bg gaf"c ,gqtk `id ixd gqtd mr d`ad dbibg :(`,r) "mixac,l`rnyi 'xk xeaqi `niz oac :

.inlyexia yxtnck ,"oili la" icil `ai `ly edxny :yxti `niz oa :inp i` .aeh meia oiaixw leg ialgc (a,ciw zay) "mixyw el`"a xn`c

éàãelit` :yexit .zwelgn `id oiicr (`,l) migafc ipy wxta opixn`c .oey`x oeyl qetza ibiltc dil zi`c ,dinrhl `axc :wgvi epiax xne` Ð oey`x oeyl qetz xn`d xi`n 'x

xaqe ,'ek milxrl milen micwd mixne` mixg` iab (`,bq) oiwxita onwl iziinc ,`axc `ail` `l` mwezin `l `kdc `weic jd ikd e`lae .xi`n 'x bilt minlye dler zxenza

,legl mdipyl yi oexg` rbxae ,seqal `l` dhigyl dpi`c ab lr s` ,`peeb i`d ika elit` .oey`x oeyl qetza ibilte ,zwelgn `id oiicr xn`c ,`axcke .seqal `l` dhigyl dpi`

seq cre dlgzn dhigyl dpyic edl `xiaqc ,onwlc iia`e daxlc .xn`y drya lg `ly it lr s` ,oey`x oeyl qetz :mzd xi`n 'x xaqeÐxn`py enk ,xi`n 'xl elit` ediieexz iliig

.zg` dceara elit` enyl `lye enyl xi`n 'xl `kd xiyki `l ok m`e .onwl
la`
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"äìBòä úà ïäkä äìòäå"¯øîà .øák äìòäL §¤¡¨©Ÿ¥¤¨¨¤¤¡¨§¨£©
zøîàc ,Cãéãì :àtt áøì àaà øa ïîL áø déì¥©¤¤©©¨§©©¨§¦¨§¨§©§
ïðéãáòå ïéîéé÷ ,çaæî ìL BLàøa dðéìîe dìòî©£¨§¦¨§Ÿ¤¦§¥©¨§¦§¨§¦©
déîBéc éøáñc ?äìwz éãéì da eúàc íéðäkì àúléî¦§¨©Ÿ£¦§¨¨¦¥©¨¨§¨§¦§¥
.ïä ïéæéøæ íéðäk :déì øîà !éøBè÷àì eúàå ,àeä§¨§©§¥£©¥Ÿ£¦§¦¦¥
àðeä áø dì éøîàå ,àðäk áøì éLà áø déì øîà£©¥©©¦§©¨£¨§¨§¦¨©¨
éøh÷úî àìc änk àäå :àtt áøì ïúð áøc déøa§¥§©¨¨§©©¨§¨©¨§¨¦§©§¦
ìBëé :àéðúc .øNa éìëà eöî àì íéðäk ïéøeîà¥¦Ÿ£¦¨¨¨§¦¨¨§©§¨¨
ïéøeîà úøè÷ä íãB÷ ÷BLå äæça ïéàMø íéðäk eäé§Ÿ£¦©¨¦§¨¤¨¤©§¨©¥¦
,"äçaænä áìçä úà ïäkä øéè÷äå" :øîBì ãeîìz©§©§¦§¦©Ÿ¥¤©¥¤©¦§¥¨
àì íéðäëc änëå ."åéðáìe ïøäàì äæçä äéäå" :øãäå©£©§¨¨¤¨¤§©£Ÿ§¨¨§©¨§Ÿ£¦¨
íúBà eìëàå" :àéðúc ,éøtkúî àì íéìòa øNa éìëà̈§¦¨¨§¨¦¨¦§©§¦§©§¨§¨§¨

"íäa øtk øLà¯íéìòáe íéìëBà íéðäkäL ãnìî £¤ª©¨¤§©¥¤©Ÿ£¦§¦§¨¦
øLôà àìc ïåék :déì øîà .ïéøtkúî¯éîk íeàNò ¦§©§¦¨©¥¥¨§Ÿ¤§¨£¨§¦

Bà ,ïéøeîà eàîèð ìBëé :àéðúc .eãáàL Bà eàîèpL¤¦§§¤¨§§©§¨¨¦§§¥¦
÷BLå äæça ïéàkæ íéðäk eäé àì ,eãáàL¯ãeîìz ¤¨§Ÿ§Ÿ£¦©¨¦§¨¤§©§

"åéðáìe ïøäàì äæçä äéäå" :øîBì¯.íB÷î ìkî ©§¨¨¤¨¤§©£Ÿ§¨¨¦¨¨
,"ø÷a ãò ébç áìç ïéìé àì" :áéúk ,éîø àðäk áø©¨£¨¨¥§¦Ÿ¨¦¥¤©¦©Ÿ¤

ïéìé àìc àeä ø÷Ba ãò¯dlek äìélä ìk àä¯ ©¤§Ÿ¨¦¨¨©©§¨¨
äéìò "íéîìMä éáìç äéìò øéè÷äå" :áéúëe .ïéìé̈¦§¦§¦§¦¨¤¨¤§¥©§¨¦¨¤¨
àeäå ,dì áéúBî àeä !ïlek úBðaøwä ìk íìLä©§¥¨©¨§¨¨¦¨§
:áéúk ,áøì àøôñ áø déì éîø .eøúBzpLk :dì ÷øôî§¨¥¨§¤¦§¨¥¥©¨§¨§©§¦
àìc àeä ø÷aì ."çñtä âç çáæ ø÷aì ïéìé àì"Ÿ¨¦©Ÿ¤¤©©©¨©©Ÿ¤§Ÿ

ïéìé¯úaL úìBò" :áéúëäå ,ïéìé äìélä ìk àä ¨¦¨¨©©§¨¨¦§¨§¦©©¨
"BzaLa¯ìBç úìBò àìå ,úaMa ìBç úìBò àìå §©©§Ÿ©©©¨§Ÿ©

dééîø øák :déì øîà !áBè íBéaàaà áø déìäéð §£©¥§¨©§¥¦£¥©©¨
øNò äòaøàa àëä :déì éðLå ,eäaà éaøì àéiç øa©¦¨§©¦©¨§¨¥¥¨¨§©§¨¨¨¨
íBéa ïéáéø÷ úaL éáìçc ,ïðé÷ñò úaMa úBéäì ìçL¤¨¦§©©¨¨§¦©§¤§¥©¨§¥¦§
íBéa ïéáéø÷ úaL éáìçc íeMî :déì øîà .áBè£©¥¦§¤§¥©¨§¥¦§
øNò äòaøàa àø÷ éàäc déì àîéðå e÷éð ïðà ,áBè£©¥§¥¨¥§©§¨§©§¨¨¨¨
dé÷áL :déì øîà !?áéúëc àeä úaMa úBéäì ìçL¤¨¦§©©¨¦§¦£©¥§©¥

.déLôpà íé÷Bîe ÷éçc àeäc ,àøwìäðùîçñtä ©§¨§¨¥¦©©§¥©¤©
ì àlL BèçMLì àlL ÷øæå Cìäå ìa÷å ,BîL,BîL ¤§¨¤Ÿ¦§§¦¥§¨©§¨©¤Ÿ¦§

ì Bàì àlLå BîLì àlL Bà ,BîLìå BîLBîL¯ ¦§§¤Ÿ¦§¤Ÿ¦§§¦§
ì ãöék .ìeñtì àlLå BîLì ?BîLìe çñt íLíL ¨¥©¦§§¤Ÿ¦§§¥¤©§¥

ì àlL .íéîìLìå BîLBîL¯ììe íéîìL íLíL §¨¦¤Ÿ¦§§¦§§¥§¨¦§¥
.çñtàøîâBà ïðz úçà äãBáòa :àtt áø éòa ¤©¨¥©©¨©£¨©©§©

éñBé éaøå ,ïðz úçà äãBáòa ?ïðz úBãBáò ézLa¦§¥£§©©£¨©©§©§©¦¥
ì ñBôz" øîà àä ,øéàî éaø éàc ."ñtúð íãà åéøác øîâa óà" øîàc ,àéä."ïBLàø ïBL ¦§¨©©¦§©§¨¨¨¨¦§¨§¦©¦¥¦¨¨©§¨¦
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פסחים. פרק חמישי - תמיד נשחט דף נט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

rxevnd zepaxw zyxta(k-hi ci `xwie)z`Hgd z` odMd dUre'§¨¨©Ÿ¥¤©©¨
dlrd z` hgWi xg`e Fz`nHn xdHOd lr xRkeúà ïäkä äìòäå §¦¤©©¦©¥¦ª§¨§©©¦§©¤¨Ÿ¨§¤¡¨©Ÿ¥¤

äìBòä`ly jkne ,'xdhe odMd eilr xRke dgAfOd dgpOd z`e ¨¨§¤©¦§¨©¦§¥¨§¦¤¨¨©Ÿ¥§¨¥
,`a epcnll ,'dlrde' `l` 'dlri dlerd z`e' xn`pLm` s` ¤

øák äìòä.xtik ,z`hgl mcew dlerd z` ¤¡¨§¨
:`tt ax ly eyexit lr dywn `xnbdàaà øa ïîL áø déì øîà̈©¥©¤¤©©¨

dìòî zøîàc Cãéãì ,àtt áøìz`hgd ialg z` dlrny ± §©¨¨§¦¨©£©§§©£¨
,çaæî ìL BLàøa dðéìîeike ,denzl yiàúléî ïðéãáòå ïéîéé÷ §¦¨§Ÿ¤¦§¥©¨§¦§¨§¦©¦§¨

äìwz éãéì da eúàc íéðäkìmiyere dligzkl ep` micner ike ± ©Ÿ£¦§¨¨¦¥©¨¨
,dlwz icil eci lr `al milekiy xac mipdklàeä déîBéc éøáñc§¨§¦§¥

éøeè÷àì eúàåzxhwda dlild jyna md miwqery jezny ± §¨§©§¥
mpick mnc wxfpe ehgype eaxwy zepaxwd ixa`e ialg x`y
mikiiy el` mialg s`y exaqi ,miaxrd oia ly cinz mcew
z` mb dkxrnd iab lr xihwdle zelrdl e`eaie ,el` zepaxwl
xg`l xihwdl xeq`y dyr xeqi` lr mixaere ,elld mialgd
:`xnbd zvxzn .eixg`l ehgypy zepaxw miaxrd oia ly cinz

déì øîàiptn ,jkl yegl oi` ,`a` xa ony axl `tt ax ¨©¥
dyïéæéøæ íéðäkmixidfe,ïäelld mialgd z` dlrnd odkde Ÿ£¦§¦¦¥

oi` el` mialgy my micaerd mipdkd eig` x`yl ricei
e`eai `l i`cee dlila mxihwdl.mxihwdl

:`tt ax ly eyexit lr cer dywn `xnbdáøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§©
äì éøîàå ,àðäkyïúð áøc déøa àðeä áøok dywdàtt áøì ©£¨§¨§¦¨©¨§¥§©¨¨§©¨¨

exizi cala mcd zwixfe dxtkd zepaxw zhigy ji` ,envr
,miycwa lek`l mixetik xqegnlïéøeîà éøh÷úî àìc änk àäå§¨©¨§Ÿ¦§©§¦¥¦

,mixeni`d exhwed `ly onf lk ixde ±øNa éìëà eöî àì íéðäkŸ£¦Ÿ¨¨§¦¨¨
oi` oiicr ok lre z`hgd xya z` lek`l mileki mipdkd oi` ±

,miycwa lk`i ji`e ,dxtk milralàéðúcoaxw iabl `ziixaa §©§¨
,minlyìBëéy xnel iziidïéàMø íéðäk eäélek`l÷BLå äæça ¨§Ÿ£¦©¨¦§¨¤¨

øîBì ãeîìz ,ïéøeîà úøè÷ä íãB÷xn`py dna aezkd epcnln - ¤©§¨©¥¦©§©
minly oaxw iabl(`l f `xwie)'äçaænä áìçä úà ïäkä øéè÷äå'§¦§¦©Ÿ¥¤©¥¤©¦§¥¨

øãäåxn`p okn xg`l wxe ±(my),'åéðáìe ïøäàì äæçä äéäå' ©£©§¨¨¤¨¤§©£Ÿ§¨¨
xg`l `l` zepaxwd xyaa milke` mipdkd oi`y dfa epcnile

qep oic epyiy `xnbd dtiqen ,mixeni`d zxhwd:síéðäëc änëå§©¨§Ÿ£¦
øNa éìëà àì,oaxwd xya z` milke` `l mipdkdy onf lke - Ÿ¨§¦¨¨

éøtkúî àì íéìòa,milrad zxtk zxnbp oi` ±àéðúc,`ziixaa §¨¦Ÿ¦§©§¦§©§¨
mi`elind oaxw ly mglde minlyd li` iabl xn`py weqtd lr

(bl hk zeny)'íäa øtk øLà íúBà eìëàå'dxezd dxikfdy oeiky §¨§¨£¤ª©¨¤
,dlik` iabl dxtk oeylãnìî,`edíéìëBà íéðäkäLmwlg z` §©¥¤©Ÿ£¦§¦

,oaxwd xyaaåd df ici lr,ïéøtkúî íéìòadfa s`y xnelk §§¨¦¦§©§¦
oaxwd xya z` mipdkd elk` `ly lk ,ok m`e ,dxtkd dielz
`l oiicr df mixetik xqegny `vnpe ,milrad zxtk dnlyp `l
mixeni`d z` exihwd `l oiicr ixdy ,miycwa lek`l xzed
el lirei dn ok m`e ,xyad z` mipdkd elk` `l `linne
ick ,miaxrd oia ly cinz xg`l z`hgd mc z` ewxfie ehgyiy
`ed xeq` oiicr ixde ,`iady minlyd xyan lek`l lkeiy

.miycwa lek`l
:`xnbd zvxzndéì øîàipyd oeyld itle ,iy` axl `pdk ax ¨©¥

y ,ozp axc dixa `ped axl z`f dpr `tt axøLôà àìc ïåék± ¥¨§Ÿ¤§¨
xeqi`d zngn ,df meia mixeni`d z` xihwdl xyt` i`y oeik

jkl ,'mlek zepaxwd lk mlyd dilr' lyíeàNòeaiygd ± £¨
mze`eãáàL Bà eàîèpL éîkmipdkl xzen f`y ,mixeni`d §¦¤¦§§¤¨§

,mixeni`d z` exihwd `ly s` oaxwd xyan lek`làéðúc- §©§¨
,`ziixaa epipyy itkeìBëém`y ,xnel ziidBà ïéøeîà eàîèð ¨¦§§¥¦

÷BLå äæça ïéàkæ íéðäk eäé àì ,eãáàLxzid mdl oi`y oeik ,llk ¤¨§Ÿ§Ÿ£¦©¨¦§¨¤¨
itke mixeni`d z` exihwdy xg`l `l` weye dfga dlik`

,lirl `ziixaa exn`yøîBì ãeîìzaezkd epcnln -(my `xwie) ©§©
,íB÷î ìkî 'åéðáìe ïøäàì äæçä äéäå',`edy ote` lkay xnelk §¨¨¤¨¤§©£Ÿ§¨¨¦¨¨

z` exihwd m` oia ,elke`l mixzene mipdkl ribn dfgd

xn`py dne ,`l m` oiae mixeni`d(my)z` odMd xihwde' dligz§¦§¦©Ÿ¥¤
dfgd ribn dxhwdd xg`l wxy ecnl dfne 'dgAfOd algd©¥¤©¦§¥¨
m` la` ,dxhwdl miie`xe miniiw mixeni`dyk wx edf ,mipdkl
mb ok m`e .dxhwd `la mb lek`l mipdkl xzen eca` e` e`nhp
e`nhp eli`k df ixd dxhwda mixeq` el` mixeni`y oeik ,o`k
mixtkzn `linne ,oaxwd xyan lek`l mipdkl xzene eca` e`

.miycwa lek`l exzede milrad
xihwdl xzen m` oipra miweqtd oia dxizq dywn `xnbd

:miaxrd oia ly cinz xg`l mixeni`éîø àðäk áødywd ± ©©£¨¨¥
dbibg oaxw oiprl ,miweqtd oia dxizqáéúkdxeza aezk ±zeny) §¦

(gi bk,'ø÷a ãò ébç áìç ïéìé àì'wxy rnyneãòdàeä ø÷Ba Ÿ¨¦¥¤©¦©Ÿ¤©¤
dxez dzeivy,ïéìé àìcz` gipn m` wx `ed xeqi`dy ,xnelk §Ÿ¨¦

,xwead cr dxhwd `la mixeni`dàäjyna la` ±äìélä ìk ¨¨©©§¨
ïéìé ,dlekdlild jyna mgipdle mixeni`d z` oildl xzen ± ¨¨¦

,mxihwie mze` dlri xgyd zelr mcewe ,gafnd on dhnlåeli` §
xgy ly cinz oiprláéúkdxeza aezk ±(d e `xwie)äéìò øéè÷äå' §¦§¦§¦¨¤¨

,'íéîìMä éáìçlirl eyxce(:gp)'ïlek úBðaøwä ìk íìLä äéìò' ¤§¥©§¨¦¨¤¨©§¥¨©¨§¨¨
ly cinzd xg`l zepaxwd lk zaxwd z` xenble milydl yiy
,melk xihwdl xeq` miaxrd oia ly cinzd xg`l la` ,xgy
xihwdl xzeny rnyny 'oili `l' weqtd z` yxtp cvik ok m`e

.dlild lk jyna
:`xnbd zvxzndì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeä`pdk ax ± ¦¨§§¨¥¨

ea xn`py oey`xd weqtay ,uxiz envra `ed ef `iyew dywdy
xaecn ,dlild lk jyna mxihwdl i`yxyeøúBzpLkmixeni` §¤¦§

,miaxrd oia ly cinz mcew mnc wxfpe ehgypy zepaxwn
oia ly cinz ixa` zxhwd xg`l s` mxihwdl xzen jkitle
oia ly cinzd mcew dxhwdl miie`x eid xaky iptn ,miaxrd

.xgy ly cinz lr dxhwdk eaiygdl dfa ice ,miaxrd
ixeni` zxhwd oipra miweqtd oia ztqep dxizq dywn `xnbd

:aeh mei lila leg ly oaxw[àáøì] (áøì) àøôñ áø déì éîø± §¦¥©©§¨§¨¨
gqt oaxw oiprl ,miweqtd oia dxizq `axl `xtq ax dywd

oqipa xyr drax` meia hgypdáéúk(dk cl zeny)ø÷aì ïéìé àì' §¦Ÿ¨¦©Ÿ¤
,'çñtä âç çáæwxy ,rnyneïéìé àìc àeä ø÷aìz` gipi `ly ± ¤©©©¨©©Ÿ¤§Ÿ¨¦

,dxhwd `la xwead cr mixeni`dàäjynaïéìé äìélä ìk± ¨¨©©§¨¨¦
s`e ,xgyd zelr mcew mixeni`d z` xihwdle gipdl xzen

.gqt ly oey`x aeh mei xak `ed df dlilyáéúëäåoiprl ixde ± §¨§¦
dxeza aezk zay sqen oaxw(i gk xacna),'BzaLa úaL úìBò'yie ©©©§©©

,zaya aixwdl xzen zay ly oaxw wxy dfn cenllúìBò àìå§Ÿ©
å ,úaMa ìBç,ok,áBè íBéa ìBç úìBò àìxihwdl xzen ji` ok m`e ©©¨§Ÿ©§

mcd wxfpe hgypy oeik] leg oaxw `edy gqtd oaxw ixeni` z`
.aeh mei lila [xyr drax`a

:`xnbd zvxzndéì øîà,`xtq axl `axdéìäéð dééîø øák± ¨©¥§¨©§¥¦¨¥
miweqtd oia ef dxizq dywd xak,eäáà éaøì àéiç øa àaà áø©©¨©¦¨§©¦£¨

déì épLåy ,eda` iax el uxize ±àëäxwal oili `l' df weqt ± §©¦¥¨¨
`l` ,gqt oaxw lk iabl xn`p `l 'gqtd bg gaføNò äòaøàa§©§¨¨¨¨

ïðé÷ñò úaMa úBéäì ìçLoqipa xyr drax` lgya xaecn ± ¤¨¦§©©¨¨§¦©
mei lila gqtd ixeni` z` xihwdl xzen jkitle ,zaya zeidl

iptn aehéáìçca ehgypy zepaxwïéáéø÷ ,úaLmxihwdl xzen ± §¤§¥©¨§¥¦
.áBè íBéa§

:`xnbd dywndéì øîàike ,`xtq axl `axíeMîdf oicyéáìçc ¨©¥¦§¤§¥
áBè íBéa ïéáéø÷ úaL,`ed oekpàø÷ éàäc déì àîéðå e÷éð ïðà ©¨§¥¦§£©¥§¥¨¥§©§¨

áéúëc àeä úaMa úBéäì ìçL øNò äòaøàayxtpe epgp` cenrp ± §©§¨¨¨¨¤¨¦§©©¨¦§¦
lgya wx xaecn 'gqtd bg gaf xwal oili `l' ly df weqty
xacn aezkd zehyta ixde ,zaya zeidl oqipa xyr drax`

:`xnbd zvxzn .gqt oaxw lkadéì øîà,`axl `xtq axdé÷áL ¨©¥¦§¥
àø÷ì,weqtl el gpd -déLôpà íé÷Bîe ÷éçc àeäczngny ± ¦§¨§¨¦¦©©§¥

yxtn envra `ed eli`k df ixd miweqtd zxizqa yiy iyewd
.zaya lgy gqt axra `l` xacn epi`y
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'åâå äçðîä úàå äìåòä úà ïäëä äìòäåazkinl dil dedcne .aizk z`hg xta Ð

"dlrde" aizke "dlri dlerd z`e"z`hgl mcew dlerd `iad elit` :rnyn ÐÐ

.xtkiàéä àîåéã éøáñãexzezipy mixa` dlild lk mixihwnyk Ð,ehgypy zepaxwn

wxfpeelld mixa`d z` e`xie ,cinzl mcew oncoiie`xe exzezip dl` mby oixeaq edi Ð

mxihwdl,meid,mxihwieixaredyr`

.dnlydcïä ïéæéøæÐolrndemyeig`l ricei

,mipdkdexdfie.oda'åë éùà áø äéì øîàÐ

xn`c ,jixt `tt axc`.opilnäîë ìë éãëî
ïéøåîà éøè÷î àìãxya mipdk ,z`hgc Ð

edl `ied `l milrae ,ilk` ivn `l z`hgd

lk`i j`ide ,`ed mixetk xqegn oiicre ,dxtk

miycwa?÷åùå äæçáon mipdkl mipezpd Ð

.minlydíúåà åìëàå.aizk mi`elna Ðøùà
íäá øôåë`xninl ,dlik` iab dxtk azk Ð

.dxtk dielz dlik`a s`cøùôà àìã ïåéëÐ

edpixehw`ldnlydc dyr meyn ,`pci`dÐ

exzyne ,eca`y e` e`nhpy ink me`yrmipdk

.milral dxtk `iede ,xya zlik`aìë àä
ïéìé äìéìäolrne ,dhnl Ðoxihwnelk

zelra o`vn ok m` `l` lqtp epi`e ,dlild

ie`x dlild lk :`nl` .dhnl `edyk xgyd

.xihwdlíìùä äéìò áéúëäå`ly rnync Ð

akrzioia ly cinz xg` xac.miaxrd

åøúåúðùëÐwxfpy zepaxwn,cinz mcew onc

d`xpc oeikc .aixwdl ewitqd `ledaxwdl

okl mcew`ed xgy ly cinz lr Ð.mlyen

ïéìé äìéìä ìë àäÐepxihwie,aeh mei ilila

drax` `dc .leg ly oaxwn xzepy it lr s`e

ea gqtd mc wxfpy xyr.`ed leg Ðå÷éð ïðàå
'åë.`id `iyew Ð÷éçã àåäã àø÷ì äé÷áù

äéùôðà é÷åîåÐiccd` i`xw eywcnlr Ð

.ikd ediiytp` inwen ediiteb i`xw jigxk

äðùîåèçùù çñôäåîùì àìùmyl Ð

.minlyåîùì àìù ÷øæ åà êìä åà ìáé÷ åàÐ

ar rax`ay,ozaygna lqtp gqtd elld zece

`ziinw `zrnya silick ,lbtl m` leqtl m`

) migafc.(`,cåîùì àìùå åîùì åà`xnba Ð

zaygna i` yxtni` ,xn`w zg` dcear

wxfe enyl laiw :oebk ,zecear izy zaygna

.enyl `lyìåñô"`ed gqt gaf" aizkc ÐÐ

`dzyihernl "`ed" aizke ,gqt myl ezgiaf

.enyl `ly hgypàøîâïðú úçà äãåáòá
ikd elit`e ,enyl `lye enyl da ayige Ð

dxenz zkqna xn`c `id iqei iaxe .leqt ipzw

).weac ,qtzp mc` eixac xnba s` :(`,dkéàã
ïåùàø ïåùì ñåôú øîàä øéàî éáøzkqna Ð

) dxenzdf mbzxenz ef ixd xne`d iab ,(my

ef ixd :xne` xi`n iax ,minly zxenz dler

,miniiw eixac :xne` iqei iax ,dler zxenz

,mnezy cr drxzedivg inca `iaie ,xknze

.inly divg incae dler
åà
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íåàùòlr dvxn uivd oi` :(a,fr onwl) xn`c o`nl Ð eca` e` oixeni` e`nhpy ink

oilerdÐlr ,(a,t) onwlc `ziixa la` .eca` e` e`nhpy `kd hwpc `d `gip

dvxn `l opaxcne li`ed :xnel jixv .algd lre mcd lr :dvxn uivd dnÐeli`k ied

.oixeni`d eca`

ìåëéÐ 'ek mipdkd edi `l eca`y e` e`nhp

ilk` `l i`c ,`kd `pwqn `wlq ikd

mipdkÐlek`l exzyn `le ,milra ixtkn `l

dy`d"ac :xy` oa wgvi epiax dywne .miycwa

`nhpy mc :rny `z :xn` (`,v zenai) "dax

bbeya ,ewxfeÐcifna ,dvxedÐ`de .dvxed `l

i`n :ipyne .'ek ivxn iievx` `ziixe`cnc ,`kd

dvxed `lÐmilra la` ,dlik`a xya xizdl

lk`p epi` xyac ab lr s` :`nl` ,oixtkznÐ

dlik`l ifgc `kidc :xnel yie !oixtkzn milra

`ziixe`cnÐlkc xninl ira `kde .oixtkzn

mixtkzn `l xya zlik`l mipdk efg `lc dnk

z` wxef j`id xya `nhpn dyw ,edine .milra

d`xpe ?mipdkl xzid zry xyal oi` `d ,mcd

dlik`l xya ifgc onf lkc :yxtlÐixtkzn `l

ixg` `nhp m` la` ,mipdk elk`iy cr milra

xzep dyrp e` `vi e` okÐ.milra ixtkzn

àìåwgvi epiax dywd Ð aeh meia leg zler

,xingc aizk zaya `xw `dc :xy` oa

yie ?daxw `lc ol `pn liwc aeh meia la`

el`" seqa xn`c ,`aiwr iaxk `iz`c :xnel

"zay zler" :(`,ciw zay) "mixywÐlr cnil

`xw dil rnyne .aeh meia oiaxwy zay ialg

meia zay ly epiidc ,zxg` zaya ef zay zler

.daxw `l Ð aeh meia leg lyc llkn .aeh

y ialgc dil wetiz `aiwr 'xl ,dyweoiaixw za

"oili `l"c `kdc `xwn aeh meiaÐlk `d

xyr drax`a mwezin zegtd lklc ,oili dlild

`xw `d :wgvi epiaxl dniz .zaya zeidl lgy

aiign (a,bq) onwl `dc ,ixiin xyac xzepa

`l" aizkcn ,dxeag ipan cg` ung lr hgey

`l"a dilr opiniiwc ipd rnync ,dixza "oili

`pniwe` `aiwr 'xck ,oili dlild lke ."oili

gqtc `aiwr 'xl dil opirnye .`kdc `ibeql

xninl `ki`e .oeftg zry cr dlild lk lk`p

gafd lka `xwc cenlzd xcqnl dil rnyncÐ

alg aizk `lcne ,oixeni`a oiae xyaa oia ixiin

dlik` iab aizk `lcne ,"ibg alg" iab enk

"exizez `l" mzd azkck "xyad z` elk`e"cÐ

.irzyn ediieexzac dpin rny

äòáøàáÐ opiwqr zaya zeidl lgy xyr

oili `l"c `xwn wiic inlyexia

eda` 'x inp dl iwene ,`peeb i`dk "ibg alg

`lc jixte .zaya zeidl lgy xyr drax`a

aizk ibgc ,zaya inwe`l ivnÐdbibg epiidc

onwl xn`ck ,zay `igc `lc gqtd mr d`ad

:xn`w ikdc yxtne .(a,hq) "mixac el`"a

ceran edaixwiy ,oili la icil `ai `ly edxny

jixtc inlyexi lr dnize .el die`xd drya mei

xyr dyng zbibgac ,ibg algc `xw i`dc dpin

epiax dywd ."mixac el`"a gkenck ,ixiin

el`"a onwl yixcc ,`niz oal :mdxa` oa oeyny

xnel yie !mzd gkenck ,zay `igc `lc dcen `d ?zaya `xw i`d `nwezin ikid dbibg df "bg gaf"c ,gqtk `id ixd gqtd mr d`ad dbibg :(`,r) "mixac,l`rnyi 'xk xeaqi `niz oac :

.inlyexia yxtnck ,"oili la" icil `ai `ly edxny :yxti `niz oa :inp i` .aeh meia oiaixw leg ialgc (a,ciw zay) "mixyw el`"a xn`c

éàãelit` :yexit .zwelgn `id oiicr (`,l) migafc ipy wxta opixn`c .oey`x oeyl qetza ibiltc dil zi`c ,dinrhl `axc :wgvi epiax xne` Ð oey`x oeyl qetz xn`d xi`n 'x

xaqe ,'ek milxrl milen micwd mixne` mixg` iab (`,bq) oiwxita onwl iziinc ,`axc `ail` `l` mwezin `l `kdc `weic jd ikd e`lae .xi`n 'x bilt minlye dler zxenza

,legl mdipyl yi oexg` rbxae ,seqal `l` dhigyl dpi`c ab lr s` ,`peeb i`d ika elit` .oey`x oeyl qetza ibilte ,zwelgn `id oiicr xn`c ,`axcke .seqal `l` dhigyl dpi`

seq cre dlgzn dhigyl dpyic edl `xiaqc ,onwlc iia`e daxlc .xn`y drya lg `ly it lr s` ,oey`x oeyl qetz :mzd xi`n 'x xaqeÐxn`py enk ,xi`n 'xl elit` ediieexz iliig

.zg` dceara elit` enyl `lye enyl xi`n 'xl `kd xiyki `l ok m`e .onwl
la`
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"äìBòä úà ïäkä äìòäå"¯øîà .øák äìòäL §¤¡¨©Ÿ¥¤¨¨¤¤¡¨§¨£©
zøîàc ,Cãéãì :àtt áøì àaà øa ïîL áø déì¥©¤¤©©¨§©©¨§¦¨§¨§©§
ïðéãáòå ïéîéé÷ ,çaæî ìL BLàøa dðéìîe dìòî©£¨§¦¨§Ÿ¤¦§¥©¨§¦§¨§¦©
déîBéc éøáñc ?äìwz éãéì da eúàc íéðäkì àúléî¦§¨©Ÿ£¦§¨¨¦¥©¨¨§¨§¦§¥
.ïä ïéæéøæ íéðäk :déì øîà !éøBè÷àì eúàå ,àeä§¨§©§¥£©¥Ÿ£¦§¦¦¥
àðeä áø dì éøîàå ,àðäk áøì éLà áø déì øîà£©¥©©¦§©¨£¨§¨§¦¨©¨
éøh÷úî àìc änk àäå :àtt áøì ïúð áøc déøa§¥§©¨¨§©©¨§¨©¨§¨¦§©§¦
ìBëé :àéðúc .øNa éìëà eöî àì íéðäk ïéøeîà¥¦Ÿ£¦¨¨¨§¦¨¨§©§¨¨
ïéøeîà úøè÷ä íãB÷ ÷BLå äæça ïéàMø íéðäk eäé§Ÿ£¦©¨¦§¨¤¨¤©§¨©¥¦
,"äçaænä áìçä úà ïäkä øéè÷äå" :øîBì ãeîìz©§©§¦§¦©Ÿ¥¤©¥¤©¦§¥¨
àì íéðäëc änëå ."åéðáìe ïøäàì äæçä äéäå" :øãäå©£©§¨¨¤¨¤§©£Ÿ§¨¨§©¨§Ÿ£¦¨
íúBà eìëàå" :àéðúc ,éøtkúî àì íéìòa øNa éìëà̈§¦¨¨§¨¦¨¦§©§¦§©§¨§¨§¨

"íäa øtk øLà¯íéìòáe íéìëBà íéðäkäL ãnìî £¤ª©¨¤§©¥¤©Ÿ£¦§¦§¨¦
øLôà àìc ïåék :déì øîà .ïéøtkúî¯éîk íeàNò ¦§©§¦¨©¥¥¨§Ÿ¤§¨£¨§¦

Bà ,ïéøeîà eàîèð ìBëé :àéðúc .eãáàL Bà eàîèpL¤¦§§¤¨§§©§¨¨¦§§¥¦
÷BLå äæça ïéàkæ íéðäk eäé àì ,eãáàL¯ãeîìz ¤¨§Ÿ§Ÿ£¦©¨¦§¨¤§©§

"åéðáìe ïøäàì äæçä äéäå" :øîBì¯.íB÷î ìkî ©§¨¨¤¨¤§©£Ÿ§¨¨¦¨¨
,"ø÷a ãò ébç áìç ïéìé àì" :áéúk ,éîø àðäk áø©¨£¨¨¥§¦Ÿ¨¦¥¤©¦©Ÿ¤

ïéìé àìc àeä ø÷Ba ãò¯dlek äìélä ìk àä¯ ©¤§Ÿ¨¦¨¨©©§¨¨
äéìò "íéîìMä éáìç äéìò øéè÷äå" :áéúëe .ïéìé̈¦§¦§¦§¦¨¤¨¤§¥©§¨¦¨¤¨
àeäå ,dì áéúBî àeä !ïlek úBðaøwä ìk íìLä©§¥¨©¨§¨¨¦¨§
:áéúk ,áøì àøôñ áø déì éîø .eøúBzpLk :dì ÷øôî§¨¥¨§¤¦§¨¥¥©¨§¨§©§¦
àìc àeä ø÷aì ."çñtä âç çáæ ø÷aì ïéìé àì"Ÿ¨¦©Ÿ¤¤©©©¨©©Ÿ¤§Ÿ

ïéìé¯úaL úìBò" :áéúëäå ,ïéìé äìélä ìk àä ¨¦¨¨©©§¨¨¦§¨§¦©©¨
"BzaLa¯ìBç úìBò àìå ,úaMa ìBç úìBò àìå §©©§Ÿ©©©¨§Ÿ©

dééîø øák :déì øîà !áBè íBéaàaà áø déìäéð §£©¥§¨©§¥¦£¥©©¨
øNò äòaøàa àëä :déì éðLå ,eäaà éaøì àéiç øa©¦¨§©¦©¨§¨¥¥¨¨§©§¨¨¨¨
íBéa ïéáéø÷ úaL éáìçc ,ïðé÷ñò úaMa úBéäì ìçL¤¨¦§©©¨¨§¦©§¤§¥©¨§¥¦§
íBéa ïéáéø÷ úaL éáìçc íeMî :déì øîà .áBè£©¥¦§¤§¥©¨§¥¦§
øNò äòaøàa àø÷ éàäc déì àîéðå e÷éð ïðà ,áBè£©¥§¥¨¥§©§¨§©§¨¨¨¨
dé÷áL :déì øîà !?áéúëc àeä úaMa úBéäì ìçL¤¨¦§©©¨¦§¦£©¥§©¥

.déLôpà íé÷Bîe ÷éçc àeäc ,àøwìäðùîçñtä ©§¨§¨¥¦©©§¥©¤©
ì àlL BèçMLì àlL ÷øæå Cìäå ìa÷å ,BîL,BîL ¤§¨¤Ÿ¦§§¦¥§¨©§¨©¤Ÿ¦§

ì Bàì àlLå BîLì àlL Bà ,BîLìå BîLBîL¯ ¦§§¤Ÿ¦§¤Ÿ¦§§¦§
ì ãöék .ìeñtì àlLå BîLì ?BîLìe çñt íLíL ¨¥©¦§§¤Ÿ¦§§¥¤©§¥

ì àlL .íéîìLìå BîLBîL¯ììe íéîìL íLíL §¨¦¤Ÿ¦§§¦§§¥§¨¦§¥
.çñtàøîâBà ïðz úçà äãBáòa :àtt áø éòa ¤©¨¥©©¨©£¨©©§©

éñBé éaøå ,ïðz úçà äãBáòa ?ïðz úBãBáò ézLa¦§¥£§©©£¨©©§©§©¦¥
ì ñBôz" øîà àä ,øéàî éaø éàc ."ñtúð íãà åéøác øîâa óà" øîàc ,àéä."ïBLàø ïBL ¦§¨©©¦§©§¨¨¨¨¦§¨§¦©¦¥¦¨¨©§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc migqt(oey`x meil)

rxevnd zepaxw zyxta(k-hi ci `xwie)z`Hgd z` odMd dUre'§¨¨©Ÿ¥¤©©¨
dlrd z` hgWi xg`e Fz`nHn xdHOd lr xRkeúà ïäkä äìòäå §¦¤©©¦©¥¦ª§¨§©©¦§©¤¨Ÿ¨§¤¡¨©Ÿ¥¤

äìBòä`ly jkne ,'xdhe odMd eilr xRke dgAfOd dgpOd z`e ¨¨§¤©¦§¨©¦§¥¨§¦¤¨¨©Ÿ¥§¨¥
,`a epcnll ,'dlrde' `l` 'dlri dlerd z`e' xn`pLm` s` ¤

øák äìòä.xtik ,z`hgl mcew dlerd z` ¤¡¨§¨
:`tt ax ly eyexit lr dywn `xnbdàaà øa ïîL áø déì øîà̈©¥©¤¤©©¨

dìòî zøîàc Cãéãì ,àtt áøìz`hgd ialg z` dlrny ± §©¨¨§¦¨©£©§§©£¨
,çaæî ìL BLàøa dðéìîeike ,denzl yiàúléî ïðéãáòå ïéîéé÷ §¦¨§Ÿ¤¦§¥©¨§¦§¨§¦©¦§¨

äìwz éãéì da eúàc íéðäkìmiyere dligzkl ep` micner ike ± ©Ÿ£¦§¨¨¦¥©¨¨
,dlwz icil eci lr `al milekiy xac mipdklàeä déîBéc éøáñc§¨§¦§¥

éøeè÷àì eúàåzxhwda dlild jyna md miwqery jezny ± §¨§©§¥
mpick mnc wxfpe ehgype eaxwy zepaxwd ixa`e ialg x`y
mikiiy el` mialg s`y exaqi ,miaxrd oia ly cinz mcew
z` mb dkxrnd iab lr xihwdle zelrdl e`eaie ,el` zepaxwl
xg`l xihwdl xeq`y dyr xeqi` lr mixaere ,elld mialgd
:`xnbd zvxzn .eixg`l ehgypy zepaxw miaxrd oia ly cinz

déì øîàiptn ,jkl yegl oi` ,`a` xa ony axl `tt ax ¨©¥
dyïéæéøæ íéðäkmixidfe,ïäelld mialgd z` dlrnd odkde Ÿ£¦§¦¦¥

oi` el` mialgy my micaerd mipdkd eig` x`yl ricei
e`eai `l i`cee dlila mxihwdl.mxihwdl

:`tt ax ly eyexit lr cer dywn `xnbdáøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§©
äì éøîàå ,àðäkyïúð áøc déøa àðeä áøok dywdàtt áøì ©£¨§¨§¦¨©¨§¥§©¨¨§©¨¨

exizi cala mcd zwixfe dxtkd zepaxw zhigy ji` ,envr
,miycwa lek`l mixetik xqegnlïéøeîà éøh÷úî àìc änk àäå§¨©¨§Ÿ¦§©§¦¥¦

,mixeni`d exhwed `ly onf lk ixde ±øNa éìëà eöî àì íéðäkŸ£¦Ÿ¨¨§¦¨¨
oi` oiicr ok lre z`hgd xya z` lek`l mileki mipdkd oi` ±

,miycwa lk`i ji`e ,dxtk milralàéðúcoaxw iabl `ziixaa §©§¨
,minlyìBëéy xnel iziidïéàMø íéðäk eäélek`l÷BLå äæça ¨§Ÿ£¦©¨¦§¨¤¨

øîBì ãeîìz ,ïéøeîà úøè÷ä íãB÷xn`py dna aezkd epcnln - ¤©§¨©¥¦©§©
minly oaxw iabl(`l f `xwie)'äçaænä áìçä úà ïäkä øéè÷äå'§¦§¦©Ÿ¥¤©¥¤©¦§¥¨

øãäåxn`p okn xg`l wxe ±(my),'åéðáìe ïøäàì äæçä äéäå' ©£©§¨¨¤¨¤§©£Ÿ§¨¨
xg`l `l` zepaxwd xyaa milke` mipdkd oi`y dfa epcnile

qep oic epyiy `xnbd dtiqen ,mixeni`d zxhwd:síéðäëc änëå§©¨§Ÿ£¦
øNa éìëà àì,oaxwd xya z` milke` `l mipdkdy onf lke - Ÿ¨§¦¨¨

éøtkúî àì íéìòa,milrad zxtk zxnbp oi` ±àéðúc,`ziixaa §¨¦Ÿ¦§©§¦§©§¨
mi`elind oaxw ly mglde minlyd li` iabl xn`py weqtd lr

(bl hk zeny)'íäa øtk øLà íúBà eìëàå'dxezd dxikfdy oeiky §¨§¨£¤ª©¨¤
,dlik` iabl dxtk oeylãnìî,`edíéìëBà íéðäkäLmwlg z` §©¥¤©Ÿ£¦§¦

,oaxwd xyaaåd df ici lr,ïéøtkúî íéìòadfa s`y xnelk §§¨¦¦§©§¦
oaxwd xya z` mipdkd elk` `ly lk ,ok m`e ,dxtkd dielz
`l oiicr df mixetik xqegny `vnpe ,milrad zxtk dnlyp `l
mixeni`d z` exihwd `l oiicr ixdy ,miycwa lek`l xzed
el lirei dn ok m`e ,xyad z` mipdkd elk` `l `linne
ick ,miaxrd oia ly cinz xg`l z`hgd mc z` ewxfie ehgyiy
`ed xeq` oiicr ixde ,`iady minlyd xyan lek`l lkeiy

.miycwa lek`l
:`xnbd zvxzndéì øîàipyd oeyld itle ,iy` axl `pdk ax ¨©¥

y ,ozp axc dixa `ped axl z`f dpr `tt axøLôà àìc ïåék± ¥¨§Ÿ¤§¨
xeqi`d zngn ,df meia mixeni`d z` xihwdl xyt` i`y oeik

jkl ,'mlek zepaxwd lk mlyd dilr' lyíeàNòeaiygd ± £¨
mze`eãáàL Bà eàîèpL éîkmipdkl xzen f`y ,mixeni`d §¦¤¦§§¤¨§

,mixeni`d z` exihwd `ly s` oaxwd xyan lek`làéðúc- §©§¨
,`ziixaa epipyy itkeìBëém`y ,xnel ziidBà ïéøeîà eàîèð ¨¦§§¥¦

÷BLå äæça ïéàkæ íéðäk eäé àì ,eãáàLxzid mdl oi`y oeik ,llk ¤¨§Ÿ§Ÿ£¦©¨¦§¨¤¨
itke mixeni`d z` exihwdy xg`l `l` weye dfga dlik`

,lirl `ziixaa exn`yøîBì ãeîìzaezkd epcnln -(my `xwie) ©§©
,íB÷î ìkî 'åéðáìe ïøäàì äæçä äéäå',`edy ote` lkay xnelk §¨¨¤¨¤§©£Ÿ§¨¨¦¨¨

z` exihwd m` oia ,elke`l mixzene mipdkl ribn dfgd

xn`py dne ,`l m` oiae mixeni`d(my)z` odMd xihwde' dligz§¦§¦©Ÿ¥¤
dfgd ribn dxhwdd xg`l wxy ecnl dfne 'dgAfOd algd©¥¤©¦§¥¨
m` la` ,dxhwdl miie`xe miniiw mixeni`dyk wx edf ,mipdkl
mb ok m`e .dxhwd `la mb lek`l mipdkl xzen eca` e` e`nhp
e`nhp eli`k df ixd dxhwda mixeq` el` mixeni`y oeik ,o`k
mixtkzn `linne ,oaxwd xyan lek`l mipdkl xzene eca` e`

.miycwa lek`l exzede milrad
xihwdl xzen m` oipra miweqtd oia dxizq dywn `xnbd

:miaxrd oia ly cinz xg`l mixeni`éîø àðäk áødywd ± ©©£¨¨¥
dbibg oaxw oiprl ,miweqtd oia dxizqáéúkdxeza aezk ±zeny) §¦

(gi bk,'ø÷a ãò ébç áìç ïéìé àì'wxy rnyneãòdàeä ø÷Ba Ÿ¨¦¥¤©¦©Ÿ¤©¤
dxez dzeivy,ïéìé àìcz` gipn m` wx `ed xeqi`dy ,xnelk §Ÿ¨¦

,xwead cr dxhwd `la mixeni`dàäjyna la` ±äìélä ìk ¨¨©©§¨
ïéìé ,dlekdlild jyna mgipdle mixeni`d z` oildl xzen ± ¨¨¦

,mxihwie mze` dlri xgyd zelr mcewe ,gafnd on dhnlåeli` §
xgy ly cinz oiprláéúkdxeza aezk ±(d e `xwie)äéìò øéè÷äå' §¦§¦§¦¨¤¨

,'íéîìMä éáìçlirl eyxce(:gp)'ïlek úBðaøwä ìk íìLä äéìò' ¤§¥©§¨¦¨¤¨©§¥¨©¨§¨¨
ly cinzd xg`l zepaxwd lk zaxwd z` xenble milydl yiy
,melk xihwdl xeq` miaxrd oia ly cinzd xg`l la` ,xgy
xihwdl xzeny rnyny 'oili `l' weqtd z` yxtp cvik ok m`e

.dlild lk jyna
:`xnbd zvxzndì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeä`pdk ax ± ¦¨§§¨¥¨

ea xn`py oey`xd weqtay ,uxiz envra `ed ef `iyew dywdy
xaecn ,dlild lk jyna mxihwdl i`yxyeøúBzpLkmixeni` §¤¦§

,miaxrd oia ly cinz mcew mnc wxfpe ehgypy zepaxwn
oia ly cinz ixa` zxhwd xg`l s` mxihwdl xzen jkitle
oia ly cinzd mcew dxhwdl miie`x eid xaky iptn ,miaxrd

.xgy ly cinz lr dxhwdk eaiygdl dfa ice ,miaxrd
ixeni` zxhwd oipra miweqtd oia ztqep dxizq dywn `xnbd

:aeh mei lila leg ly oaxw[àáøì] (áøì) àøôñ áø déì éîø± §¦¥©©§¨§¨¨
gqt oaxw oiprl ,miweqtd oia dxizq `axl `xtq ax dywd

oqipa xyr drax` meia hgypdáéúk(dk cl zeny)ø÷aì ïéìé àì' §¦Ÿ¨¦©Ÿ¤
,'çñtä âç çáæwxy ,rnyneïéìé àìc àeä ø÷aìz` gipi `ly ± ¤©©©¨©©Ÿ¤§Ÿ¨¦

,dxhwd `la xwead cr mixeni`dàäjynaïéìé äìélä ìk± ¨¨©©§¨¨¦
s`e ,xgyd zelr mcew mixeni`d z` xihwdle gipdl xzen

.gqt ly oey`x aeh mei xak `ed df dlilyáéúëäåoiprl ixde ± §¨§¦
dxeza aezk zay sqen oaxw(i gk xacna),'BzaLa úaL úìBò'yie ©©©§©©

,zaya aixwdl xzen zay ly oaxw wxy dfn cenllúìBò àìå§Ÿ©
å ,úaMa ìBç,ok,áBè íBéa ìBç úìBò àìxihwdl xzen ji` ok m`e ©©¨§Ÿ©§

mcd wxfpe hgypy oeik] leg oaxw `edy gqtd oaxw ixeni` z`
.aeh mei lila [xyr drax`a

:`xnbd zvxzndéì øîà,`xtq axl `axdéìäéð dééîø øák± ¨©¥§¨©§¥¦¨¥
miweqtd oia ef dxizq dywd xak,eäáà éaøì àéiç øa àaà áø©©¨©¦¨§©¦£¨

déì épLåy ,eda` iax el uxize ±àëäxwal oili `l' df weqt ± §©¦¥¨¨
`l` ,gqt oaxw lk iabl xn`p `l 'gqtd bg gaføNò äòaøàa§©§¨¨¨¨

ïðé÷ñò úaMa úBéäì ìçLoqipa xyr drax` lgya xaecn ± ¤¨¦§©©¨¨§¦©
mei lila gqtd ixeni` z` xihwdl xzen jkitle ,zaya zeidl

iptn aehéáìçca ehgypy zepaxwïéáéø÷ ,úaLmxihwdl xzen ± §¤§¥©¨§¥¦
.áBè íBéa§

:`xnbd dywndéì øîàike ,`xtq axl `axíeMîdf oicyéáìçc ¨©¥¦§¤§¥
áBè íBéa ïéáéø÷ úaL,`ed oekpàø÷ éàäc déì àîéðå e÷éð ïðà ©¨§¥¦§£©¥§¥¨¥§©§¨

áéúëc àeä úaMa úBéäì ìçL øNò äòaøàayxtpe epgp` cenrp ± §©§¨¨¨¨¤¨¦§©©¨¦§¦
lgya wx xaecn 'gqtd bg gaf xwal oili `l' ly df weqty
xacn aezkd zehyta ixde ,zaya zeidl oqipa xyr drax`

:`xnbd zvxzn .gqt oaxw lkadéì øîà,`axl `xtq axdé÷áL ¨©¥¦§¥
àø÷ì,weqtl el gpd -déLôpà íé÷Bîe ÷éçc àeäczngny ± ¦§¨§¨¦¦©©§¥

yxtn envra `ed eli`k df ixd miweqtd zxizqa yiy iyewd
.zaya lgy gqt axra `l` xacn epi`y

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 טלק



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

àîìéc Bà,xnel yi `ny e` -éaøì eléôàå ,ïðz úBãBáò ézLa ¦§¨¦§¥£§©§£¦§©¦
øîàc ,øéàîmigaf zkqna(:dk),ì ñBôz','ïBLàø ïBLo`k ¥¦§¨©§¨¦

c meyn ,dliren dipyd daygndéléî éðäep`y xi`n iax xn`y ¨¥¦¥
izy z` aygyk wx exn`p ,eixac zligz z` wx miqtez

zeaygndçà äãBáòa,údaygnd dlired xak df ote`ay ©£¨©©
,liredl dleki dipyd ezaygn oi`e dpey`xdìáàz` ayg m` £¨

zeaygnd izyäãBî ,úBãBáò ézLaxi`n iaxìéñôéîclqtpy - ¦§¥£¤§¦§¦
,leqt zaygn `l` ayg `l da dipyd dcearay meyn ,oaxwd

.dleqtd ezaygn dlired
:`xnbd zxxanéøîà,df wtq xexiaa xnel yi -àééäàlr - ¨§¦©¥¨

,wtqd xn`p epzpyna oic dfi`,àîéð éàxn`p wtqdyàlMà ¦¥¨©¤Ÿ
ììå BîL,BîLixdïéazeaygnd izy z` ayg m`úçà äãBáòa ¦§§¦§¥©£¨©©
eïéáoayg m`,úBãBáò ézLaokeøéàî éaøì ïéaoeyl qetz' xaeqd ¥¦§¥£¥§©¦¥¦

e 'oey`xéñBé éaøì ïéá,'qtzp mc` eixac xnba s`' xaeqdìéñôéà ¥§©¦¥¦§¦
àúéénwî déìaygyk ezcear zligzn oaxwd lqtp xak - ¥¦©©§¨

ef daygn dliredy micen mlek i`ceae ,enyl `ly aixwny
ok aeygi m` oia ,enyl aixwny aeygie xefgi m` lirei `le

,zxg` dceara ok aeygi m` oiae dcear dze`aàäcs`ìzhiy §¨§
énð éñBé éaøy meyn ,jk `ed oicdúéà 'ñtúð íãà åéøác øîâa óà' ©¦¥©¦©¦§©§¨¨¨¨¦§¨¦

déìseq z` s`e mc` ly eixac lk z` miqtez ep`y xaeq `ed - ¥
:`xnbd zx`an .eixac zligz z` mb j` ,eixacàlàjgxk lr ¤¨

,`tt ax ly df wtqylàì àlLå BîL,BîL,wtzqdl yi dfay ©¦§§¤Ÿ¦§
éàîzg` dceara ok aygy dzpeek m`d ,df oica dpynd zpeek ©

df oice zecear izya ok aygy e` ,iqei iax zhiyk `ed df oice
.xi`n iax zhiyk s` `ed

:`xnbd dpcòîL àz:epzpyna epipy .wtqd iccvn cg`l di`x ¨§©
ì àlL BèçML çñtäì àlL ÷øæå Cläå ìa÷å BîLBîL.leqt 'eke ©¤©¤§¨¤Ÿ¦§§¦¥§¦¥§¨©¤Ÿ¦§

,xxal yieéîc éëéä,epzpyn zxacn ote` dfi`a -àîéð éà ¥¦¨¥¦¥¨
éðz÷ãklka enyl `ly zaygn aygy dpynd oeyl zehytk - ¦§¨¨¥

,dyw ixd ,zeceard rax`eäleëì áMçîc ãò éì änìrecn - ¨¨¦©¦§©¥§§
ixd ,zeceard lka leqt zaygn ayg m` wx lqtp oaxwd

déì ìéñôéà àúéénwîleqt zaygn aeygl siqed `l m` s` ¦©©§¨¦§¦¥
.ztqep dcearaåàì àlà,xnel gxkd oi` m`d `l` -éðz÷ éëä ¤¨¨¨¦¨¨¥

,dpynd zpeek `id jk -ì àlL BèçML çñtä,BîL.leqténð éà ©¤©¤§¨¤Ÿ¦§¦©¦
m` oke -ì BèçLì àlL ÷øæå Cläå ìa÷å BîL,énð éà .BîLm` §¨¦§§¦¥§¦¥§¨©¤Ÿ¦§¦©¦

ì Cläå ìa÷å BèçLì àlL ÷øæå BîL,BîLlqtp mipte`d el` lka §¨§¦¥§¦¥¦§§¨©¤Ÿ¦§
meyn ,oaxwddì àéåäca zexzeqd zeaygnd,úBãBáò ézLs`e §¨§¨¨§¥£

dcearay xg`n mle` ,die`x daygn ayg dligzay it lr
.oaxwd lqtp ,leqt zaygn ayge xfg zxg`

z` aygy ote`a xaecn i`ce dpynd zligzay x`azpy oeike
z` `xnbd zxxan ,zecear izya zexzeqd zeaygnd izy

:dpynd ixac jyndì' ,àôéñ àîéàì àlLå BîL'BîL.leqt 'eke ¥¨¥¨¦§§¤Ÿ¦§
,xxal yieàîéð éà ,éîc éëéä,dpynd zligza enk xaecny ¥¦¨¥¦¥¨

zeaygnd izy z` aygy,úBãBáò ézLa,dyw ok m`àLéø eðééä ¦§¥£©§¥¨
myl hgy m`y ,dpynd zligza x`azdy oic eze` df ixd -
lqtp gqt myl `ly ewxf e` ekiled e` mcd z` laiwe gqt

.oaxwd,åàì àlàizy z` aygy ,`id df oica dpynd zpeek ¤¨¨
zeaygnd,úçà äãBáòaz` leqtl dipyd ezaygn dlirede ©£¨©©

,oaxwdåzhiya ef dpyny jgxk lrøîàc ,àéä éñBé éaøyóà' §©¦¥¦§¨©©
,'ñtúð íãà åéøác øîâaoica okle ,eixac zligz z` xzeq m` s` ¦§©§¨¨¨¨¦§¨

,zeliren odizy ,zg` dceara zeaygn izy aygy df
.oaxwd z` zlqet dipyd ezaygne

:`xnbd dgecàì,df wtq heytl dpynd oeyln di`x oi` - Ÿ
,xnele oicd zelitk lr `iyewd z` zegcl ozipy meyníìBòì§¨
zeaygnd izy z` aygyk xaecn dpynd jynda mbézLa¦§¥

àLéøå ,úBãBáòzwqer ,'enyl `ly ehgyy gqtd' da epipyy £§¥¨
ote`aéà÷c[cnery-]áMçî à÷å äèéçLaleqt zaygn §¨¥¦§¦¨§¨§©¥

,äèéçLamyl `ly hgeyy ayeg `ed dhigyd zryay ,xnelk ©§¦¨
,gqt,énð éà,'enyl `ly wxfe' `yixd jynda x`eany dn ¦©¦

c ote`a xaecnáMçî à÷å ä÷éøæa éà÷leqt zaygn,ä÷éøæa ¨¥¦§¦¨§¨§©¥©§¦¨

mle` .minly myl wxefy ayeg `ed dwixfd zryay ,xnelk
dàôéñote`a xaecn ,'enyl `lye enyl' epipy daäèéçLa éà÷c ¥¨§¨¥¦§¦¨

,ä÷éøæa áéMç÷å,xnelkøîàcdhigyaçñtä úà èçBL éðéøä' §¨©¦¦§¦¨§¨©£¥¦¥¤©¤©
ì,BîLzrc lrì àlL Bîc ÷Bøæìïì òîLî à÷å .'BîL,df oica ¦§¦§¨¤Ÿ¦§§¨©§©¨

äãBáòì äãBáòî ïéáMçîczaygn ayg zg` dcear onfa m`y - ¦§©§¦¥£¨©£¨
zrya seqaly s` lr lqtp oaxwd ,zxg` dcear lr leqt

,ie`xk oeik zxg`d dceardàtt áøc àéòa eðééäåoicd `ed dfe - §©§¨£¨§©¨¨
`tt ax wtzqd ea(.i migaf)dcearn leqt zaygn miaygn m`d ,

.dcearl
ztqep di`x d`ian `xnbdz` heytl ick dpynd ixac jyndn

:`xnbd zxxan .`tt ax ly ewitqòîL àzdf wtq heytl di`x ¨§©
,epzpyn ixac jyndnì àlL Bà'ìå BîL.'ìeñt BîL,xxal yie ¤Ÿ¦§§¦§¨

éîc éëéä,dpynd ly df wlgaàîéð éàoica enk `id dpeekdy ¥¦¨¥¦¥¨
zexzeq zeaygn izy aygy mcewdúBãBáò ézLaizy lr - ¦§¥£

,zecearàzLälwa df oic cenll yi ixd ,denzl yi dzrne - ©§¨
m` dne ,xnegeìì àlLå BîLúøîà ,BîLoaxwdy dpyna epipy - ¦§§¤Ÿ¦§¨§©

,ìeñt,xykd zaygn ayg dligzay s` lrì àlLìå BîL,BîL ¨¤Ÿ¦§§¦§
àéòaéîheyt ixd ,leqt oaxwd df ote`a mby xnel jixv ike - ¦©§¨

ezaygn lirez `le leqtl dpey`xd ezaygn dlired xaky
.xiykdl dipyd,åàì àlàizy z` aygy ote`a xaecn ¤¨¨

zeaygndàôéñcîe .úçà äãBáòa,dpynd ixac seqay dnne - ©£¨©©¦§¥¨
gxkd yi ,enyle enyl `ly ayg ea ote`a wqerd wlgd ,xnelk

zeaygnd izy z` aygy ote`a cinrdl,úçà äãBáòa,ok m` ©£¨©©
énð àLéø`lye enyl ayg ea ote`a wqerd mcewd oicd mb - ¥¨©¦

zeaygnd izy z` aygy ote`a ecinrdl yi ,enyläãBáòa©£¨
,úçà`lye enyl oicn ,mipicd ipy z` epcnll `pzd jxvede ©©

oeyl qetz' xaeqd xi`n iaxk oicd oi`y cenll yi enyl
oicne .oaxwd z` leqtl dliren dipyd ezaygn `l` ,'oey`x
z` zlhan dipyd ezaygn oi`y cenll yi enyle enyl `ly
izye ,'qtzp mc` eixac xnba s`' `l` ,dpey`xd ezaygn
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ïðú úåãåáò éúùá àîìéã åà`kil `kde .enyl `ly dipyae ,enyl ayig zg` Ð

ozrax` ixdy ,oey`x oeyl qetz xninlgafd z` leqtil efk ef zeaeyg zeceard

`tiqc ipyil ipdn `iid` ,`xnb xcdne :liqtin xi`n iaxl elit`e ,odn zg`a

.`ira jd `niiw oizipzncåîùì àìùà àîéð éàÐenyl xcde ,`yixaoia `d Ð

zg` dceara elit` ,iqei iaxl oia xi`n iaxl

etz xn` `dc ,xi`n iaxl .liqtinoeyl q

iqei iax `dc ,liqtin inp iqei iaxl .oey`x

ly eixac zlgz ,xnelk ,dil zi` "xnba s`"

ezrc oleka ,oteqe mc`zqtzpoleke

.oiniiwznåîùìàåîùì àìùådceara i`c Ð

oizipzn dil liqt inp zg``l ez Ð

oeyl qetz xn`c ,xi`n iaxk `nwezin

.liig `l oexg` oeyle ,oey`xàîéð éà
éðú÷ãë`ly olek wxfe jlde laiwe hgy Ð

xn`w "e`" e`le ,enyl?edleka il dnl Ð

`ziinw `zrnya migafa ol `niiw `cga `d

gafdc.lqtpíìåòìenyl ipzwc inp `tiq Ð

enyl `lyejl `iywce .zecear izya Ð

`yix epiidikc ixiin `yix .iywiz `l Ð

wxfyke ,enyl da ayig hgy`ly da ayig

ayig dhigy zryac ixiin `tiqe ;enyl

,enyl dhigyd lr `cg ,zeaygn izxz

lr `cge.enyl `ly dwixfdéðéøä øîàã
åîùì èçåù.enyl `ly wexfl zpn lr Ð

`dc ,oey`x oeyl qetz xninl `kil `kde

rnyn `we .ipy oeyl i`w izixg` dcear`

.dcearl dcearn oiaygnc oizipzn ol

aygnc ,xnelkdzxag lr ef dcear zrya
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`nw wxta miycw zhigya dcearl dcearn

)`nlic :`tt ax dl siwzn :mzd opixn`c ,(`,i

ol rnyn `w `ddcearn oiaygnc Ð

.dcearlåîùì àìùå åîùì àúùädcearc Ð

dcear zaygna leqt zxn` ,zexyka dpey`x

.dipyåîùì àìùåîùìåàéòáéîoeikc Ð

lqtpcxefgi okidn ,dpey`x dceara?xykeie

úçà äãåáòá åàì àìà`lye enyl `pze Ð

oeyl qetz xn`c ,xi`n iaxcn iwet`l enyl
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dia xcd `dc ,oexg` oeyl qetz,`nwnike
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.lif`eúåãåáò éúùá àîéð éà éîã éëéä.xykc opirny`e .eilke`l `ly wexfl zpn lr eilke`l ehgy Ðïéìëåà úáùçî ïéàã íåùî éàî àîòèå,oilke`d leqt zaygn oi` Ð
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enylc `py i`n yxtn onwle .dhigy `la xya zifkl xyt` i`c ,dkixv oilke` meyn inp dhigy dlek `dc ,xykeilke`le ,leqt enyl `lye.xyk eilke`l `lye
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céãééà[ab`-]àðúcoicì àlLå Bîùì','BîL,lqtp oaxwdyàðz ©§¥§¨¨¦§§¤Ÿ¦§¨¨
énðayg m`y ,jetdd ote`a oicd z`ì àlL'ìå BîL'BîLoaxwd ©¦¤Ÿ¦§§¦§

.leqt
.`tt ax ly ewitq z` heytl ick ztqep di`x d`ian `xnbd

:di`x d`iane `xnbd dtiqenòîL àzdf wtq heytl di`x ¨§©
onwl dpynd ixacn(.`q),da epipyy ,BèçLgqtd oaxwlàlL §¨¤Ÿ
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ezny in` cenr q sc ± iyily wxtmigqt
ïðú úåãåáò éúùá àîìéã åà`kil `kde .enyl `ly dipyae ,enyl ayig zg` Ð

ozrax` ixdy ,oey`x oeyl qetz xninlgafd z` leqtil efk ef zeaeyg zeceard

`tiqc ipyil ipdn `iid` ,`xnb xcdne :liqtin xi`n iaxl elit`e ,odn zg`a

.`ira jd `niiw oizipzncåîùì àìùà àîéð éàÐenyl xcde ,`yixaoia `d Ð

zg` dceara elit` ,iqei iaxl oia xi`n iaxl

etz xn` `dc ,xi`n iaxl .liqtinoeyl q

iqei iax `dc ,liqtin inp iqei iaxl .oey`x

ly eixac zlgz ,xnelk ,dil zi` "xnba s`"

ezrc oleka ,oteqe mc`zqtzpoleke

.oiniiwznåîùìàåîùì àìùådceara i`c Ð

oizipzn dil liqt inp zg``l ez Ð

oeyl qetz xn`c ,xi`n iaxk `nwezin

.liig `l oexg` oeyle ,oey`xàîéð éà
éðú÷ãë`ly olek wxfe jlde laiwe hgy Ð

xn`w "e`" e`le ,enyl?edleka il dnl Ð

`ziinw `zrnya migafa ol `niiw `cga `d

gafdc.lqtpíìåòìenyl ipzwc inp `tiq Ð

enyl `lyejl `iywce .zecear izya Ð

`yix epiidikc ixiin `yix .iywiz `l Ð

wxfyke ,enyl da ayig hgy`ly da ayig

ayig dhigy zryac ixiin `tiqe ;enyl

,enyl dhigyd lr `cg ,zeaygn izxz

lr `cge.enyl `ly dwixfdéðéøä øîàã
åîùì èçåù.enyl `ly wexfl zpn lr Ð

`dc ,oey`x oeyl qetz xninl `kil `kde

rnyn `we .ipy oeyl i`w izixg` dcear`

.dcearl dcearn oiaygnc oizipzn ol

aygnc ,xnelkdzxag lr ef dcear zrya

leqt zaygna dzeyrlelit`e ,cin lqtp Ð

.dhigy enk leqt zaygna dipyd dyr `l

àôô áøã àéòá åðééäå:xn`c Ðmiaygn

`nw wxta miycw zhigya dcearl dcearn

)`nlic :`tt ax dl siwzn :mzd opixn`c ,(`,i

ol rnyn `w `ddcearn oiaygnc Ð

.dcearlåîùì àìùå åîùì àúùädcearc Ð

dcear zaygna leqt zxn` ,zexyka dpey`x

.dipyåîùì àìùåîùìåàéòáéîoeikc Ð

lqtpcxefgi okidn ,dpey`x dceara?xykeie

úçà äãåáòá åàì àìà`lye enyl `pze Ð

oeyl qetz xn`c ,xi`n iaxcn iwet`l enyl

enyl `ly `pze .oey`xenyle`niz `lc Ð

dia xcd `dc ,oexg` oeyl qetz,`nwnike

higy `w `xza i`d` higyol rnyn `w Ð

,qtzp mc` eixac lka :xn`c ,`ed iqei iaxc

.oieki` ediiexz` `l` ,dia xcd `leàôéñãîå
,xn`w zg` dceara enyle enyl `ly Ð

izyac.jixhvi` `l zecearàùéøenylc Ð

iqei iaxe ,zg` dceara s` ,inp enyl `lye

.`idúåãåáò éúùá íìåòì:jl `iywce Ð

.`ziinw dcearn dil liqti` `d ,`hiytéãééà
åîùì àìùå åîùì àðúãopirny`l Ð

lirlck ,dcearl dcearn oiaygncinp `pz Ð

.enyle enyl `lyàìùåéìëåàìdlegl Ð

owfleoiiepn ea oi`e ,zifk lek`l oileki oi`y

.od `l` mixg`ìåñô) aizk "elk` itl yi`"c Ðzeny(ai.lek`l ie`xd Ðàìùåééåðîì.zxg` dxeag myl ehgye ,ef dxeag eilr epnip Ðíéìøòìzngn eig` ezny l`xyi Ð

,dlin) "ea lk`i `l lxr lk" :aizkc ,gqt lek`ln oileqt ode.(myíéàîè.ozlik` lr od zxkae ,miycwa mixeq` inp Ðéà÷ úçà äãåáòá àèéùô àëädaygn `cg `dc Ð

.`ki`c `edúçà äãåáòá éîð àùéø.xi`n iaxk `lce ,zg` dceara elit` ,xnelk Ðàéøéà éãéî.ef `id di`x ike Ðàôéñdaygnac Ð`kil ,ixiin zg`dnewe`ldceara `l`

.zg`àùéø`ki` ,zeaygn izya ixiinc Ð`newe`l.xi`n iaxk `lce ,zg` dceara s` i`úåãåáò éúùá éà.xi`n iaxe ,zg` dceara `le Ðåéìëåàì àìùå åéìëåàìyxtnck Ð

.lif`eúåãåáò éúùá àîéð éà éîã éëéä.xykc opirny`e .eilke`l `ly wexfl zpn lr eilke`l ehgy Ðïéìëåà úáùçî ïéàã íåùî éàî àîòèå,oilke`d leqt zaygn oi` Ð

.dwixfa zlqet ,owfe dleg oebk,"eqekz elk` itl" ,oilke` iaizkc `ed dhigyac,hegyz epiide"hgye" opinbxznckÐ.opiqxb ikd :qekieäá àéðäîã äèéçùá ïåâë úçà äãåáòá
ìåñô ïéìëåà úáùçî.eilke`l `lye eilke`l xn`c `peb i`dk elit`e Ðïì àîéé÷ àäå) onwl Ð.(`,`qïéìëåà úö÷î.`kd oebk Ðepnipcolek myl ehgye lek`l oiie`x eaÐ

enylc `py i`n yxtn onwle .dhigy `la xya zifkl xyt` i`c ,dkixv oilke` meyn inp dhigy dlek `dc ,xykeilke`le ,leqt enyl `lye.xyk eilke`l `lye
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ìáà'xk oizipzn `nwezin ikide :xn`z m`e Ð dcen xi`n 'x elit` zecear izya

mixedhle mi`nhl `tiq ipzw `d ?xi`nÐ,oey`x oeyl qetz `nip ?i`n`e .xyk

oebk ixiin oizipznc :xnel yie !dhigya `l` mi`nh zaygn oi`c ixiin zg` dcearae

zvwn zgkyn `l xg` oiprac ,el`l hgey ipixd :xn`e ,mixedhe mi`nh dinw iniiwc

xn`c ,`axc `ail` xi`n 'xl dlqt `lc dlxr

."seqal `l` dhigyl dpi`"

éà:xn`z m`e Ð `yix epiid zecear izya

jkle `nzq hgyyk ixii` `yixc `nile

enyl `ly wxfykÐlr eteq giked xn`

enyl hgey ipixd `icda xn` m` la` ,ezlgz

Ðizya elit` ,enyl `ly xwr `lc `pin` ded

`xaqc :xnel yie !`tiq jixhvi` ikdl ,zecear

xzei yxtn liren epi` zecear izyac ,`ed

.mzqn

åðééäåqxhpewd yexit Ð `tt axc `ira

,opgei 'x hwp `le `tt ax hwpc ,wegc

.dcearl dcearn oiaygn `icda mzd xn`c

ax ira :lirl qxbc xy` oa wgvi epiaxl d`xpe

axc `ira epiid :wiqne ,opz zg` dceara `tt

`tt axc `ira `nwezn xity :yexit .`tt

iax `vn oke .dpynd on ehyetl leki epi`y

oeyny epiaxe .l`ppg epiax zqxib oke ,oyi xtqa

`tt axc `ira epiide :yxtn mdxa` oaÐdn

jpd ,zecear izya e` opz zg` dceara l`yy

zecear izyÐzpn lr enyl hgey oebk epiid

.enyl `ly wexfl

àìùik :xn`z m`e Ð `irain enyle enyl

dil iywiz ,zg` dceara opixn` inp

enyl `ly ,leqt enyl `lye enyl `zyd :ikd

enyla biltc xi`n 'x elit`c !?`iran enyle

enyl `lyeÐileklc dcen enyle enyl `lya

dceara i`c :xnel yie !oey`x oeyl qetz `nlr

ixiin zg`Ð,qxhpewa yxity enk ol rnyn `w

oan iwet`l ,[`wec] oexg` oeyl xza opilf` `lc

oeyl qetz :(`,dw) "xek zia" wxta dil zi`c qpp

:yxtn wgvi epiaxe .oey`xd lhal ,ixnbl oexg`

enyl `ly ipzc ,xity iz` zg` dcearac

mdipyc oeik ,enyl `lye enyl ab` enyle

leqtd `yixc ,zecear izya la` .zg` dceara

dhigya leqtd `tiqe dwixfaÐ,iccd` enc `l

.`yix ab` `iipznl dil zileåèçù`ly

oiiepn oi`e ,owfle dlegl :i"yx yxit .eilke`l

`ly `ixi` i`n ok m` :dywe .od `l` eilr

el oi`y oeik ,leqt inp mzq elit` ?eilke`l

.mixg` miiepn inp yic ixiinc d`xpe !oilke`

àîéìéàdwixfa aiygc `nrh zecear izya

,daxc `ail` ixii` `kdc wgvi epiaxl d`xp Ð

zpn lr oilenl ehgy :(a,`q) onwl xn`c

milxr ea extkziyÐxn`c `cqg axlc .xyk

leqtÐonwl ,edin .zecear izya ixiin ivn `l

.leqt daxl s`c `pwqna rnyn
gqt
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åàì àlàdpynd z` cinrdl yiy ,xnel gxkd oi` m`d `l` - ¤¨¨
zeaygnd izy z` aygy ote`a s`,úçà äãBáòadzpeeke ©£¨©©

oebke ,zg` dceara odizy z` ayg m` oia xyk oaxwdy
hgyy oebke ,zecear izya odizy z` ayg m` oiae ,dhigya

.leqt zaygna wxfe xykd zaygnaúçà äãBáòa àôéñcîe- ¦§¥¨©£¨©©
aygy ote`a s` onwl dpynd z` cinrdl gxkd yiy oeikne

,ok m` ,zg` dceara zeaygnd izy z`énð àLéøepzpyn mb - ¥¨©¦
e`a s` dcinrdl yi ,'leqt 'eke enyl `lye enyl' epipy daot

zeaygnd izy z` aygy,úçà äãBáòas`y iqei iax zrcke ©£¨©©
.qtzp mc` eixac seqa

:`xnbd dgecàéøéà éãéîwlgl ozip ixd ,ef `id di`x ike - ¦¦¦§¨
,xneleàúéàãk àäå àúéàãk àä,cg` ote`a zipyp epzpyn - ¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

ok` ,xnelk ,xg` ote`a zipyp onwl dpyndeàôéñdpynd-] ¥¨
zeaygnd izy z` aygy ote`a s` cinrdl gxkd yi [onwl

,úçà äãBáòa,x`azdy itkeåeli`àLéøozip [epzpyn-] ©£¨©©§¥¨
,cinrdlBàzeaygnd izy z` aygy ote`a s` zwqery

,úçà äãBáòa,iqei iax ixackeBàz` aygy ote`a wx zwqery ©£¨©©
zeaygnd izy,úBãBáò ézLam`y xaeqd xi`n iax ixacke ¦§¥£

qetzl yiy meyn ,xyk enyl `lye enyl zg` dceara ayg
.oey`x oeyl

.zexzeq zeaygn izya dhigy ly sqep ote`a dpc `xnbd
:`xnbd zwtzqneäì àéòaéàoaxw ,daiyid ipa ewtzqd -çñt ¦©§¨§¤©

BèçML`l` epnfa `ly,äðMä úBîé øàLadhigya oeeike ¤§¨¦§¨§©¨¨
hgeyyìBîLgqt myl -ì àlLå.eäî ,BîLz` `xnbd zx`ane ¦§§¤Ÿ¦§©

oeik ,leqt oaxwd did enyl wx hgey did eli` :wtqd iccv
did minly myl hgey did eli`e ,gqt oaxw ly epnf df oi`y
df ote`a mle` .minly axw gqtd xzen ixdy ,xyk oaxwd

,wtzqdl yi minly myle gqt myl hgyyéúà éîd`a m`d - ¦¨¥
xykdd zaygnì àlLBîL,[minly myl-]éì ÷étîeéãéî d ¤Ÿ¦§©¦¥¦¥

ìBîL,gqt myl dhigy ly leqtdn oaxwd z` d`ivene - ¦§
Bà ,déì øéLëîå`nyàìoeike ,dipyd ezaygn dliren §©§¦¥Ÿ

.epnf df oi`y oeik oaxwd lqtp enyl hgy dligzay
:`xnbd zxtqnàúà ék`a xy`k -éîéc áøl`xyi ux`n ¦£¨©¦¦

,laalì àúéøîà ,øîàäéîøé éaøc dén÷ àzòîLiziidyk - ¨©©§¦¨¦§©§¨©¥§©¦¦§§¨
oipa' zyxc ly ef dreny dinxi iax ipta izxn` ,l`xyi ux`a

,df wtq heytl ick ,jenqay 'a`e ìéàBäzaygnìBøéLëî BîL ¦¦§©§¦
hgyp m` gqt oaxwlå ,Bpîæazaygn okì àlLBøéLëî BîL ¦§©§¤Ÿ¦§©§¦
hgyp m` gqt oaxwläî ,Bpîæa àlLzaygny [myk-]ìBîL ¤Ÿ¦§©©¦§

éãéî BàéöBî ïéà Bpîæa BøéLënäzaygn ly leqtì àlLBîL ©©§¦¦§©¥¦¦¥¤Ÿ¦§
,dligza aygyóàzaygnì àlLBøéLënä BîLgqt oaxwl ©¤Ÿ¦§©©§¦

éãéî BàéöBî ïéà ,Bpîæa àlLzaygnìBîL,dligzny.ìeñôe ¤Ÿ¦§©¥¦¦¥¦§¨
éì øîàå,dinxi iaxàìdfn cenlle el` mileqt ipy zencl oi` - §¨©¦Ÿ

,xnele wlgl yiy meyn ,dfla zøîà íàzaygn zngn leqt ¦¨©§¨§
ì àlLBîLici lr lhazi `ly ozep oicdy ,dpnfa dhigya ¤Ÿ¦§

,dixg`ly enyl zaygnïkLdf leqt,íéçáfä ìëa âäBðixdy ¤¥¥§¨©§¨¦
,mzaeg myl milral dler epi` enyl `ly hgypy oaxw lk

m`d mle`øîàzs`yazaygnìBîL`di dpnfa `ly dhigya Ÿ©§¦§
`dze enyl zaygn icin enyl `ly zaygn `ivez `ly oicd

,`ed welg ixd ,dleqtïkLepnfa `ly enyl ly df leqtBðéà ¤¥¥
a àlà ,íéçáfä ìëa âäBðoaxw.ãáìa çñô ¥§¨©§¨¦¤¨§¤©¦§¨

:`xnbd zxxandìò éåä éàî.ef dl`ya dkldd zrxkd dn - ©¨¥£¨
:`xnbd zx`anì äðMä úBîé øàLa BèçML çñt ,àáø øîàBîL ¨©¨¨¤©¤§¨¦§¨§©¨¨¦§

ì àlLåBîúñ àäc ,øLk ,BîLoaxwd lyìéà÷ BîLcner - §¤Ÿ¦§¨¥§¨§¨¦§¨¥
hgypy eli`k leqt did ,llk ayeg did `l m`e ,enyl hgyidl

,enylì àlL déì èéçL ék ,éëä eléôàåàîìà ,øLk ,BîLixd - ©£¦¨¦¦¨¦¥¤Ÿ¦§¨¥©§¨
c ,df oicn gkenyéúàgnzayì àlLéãéî déì ÷étîe ,BîL ¨¥¤Ÿ¦§©¦¥¦¥

zaygnìBîL,ok m`e .oaxwd ly 'mzq'd zngn d`adèéçL ék ¦§¦¨¦
énðepnfa `ly oaxwd hgyp xy`k ,df wtqa mb -ìàlLå BîL ©¦¦§§¤Ÿ

ìéúà ,BîLzaygnì àlLdéì ÷étîe ,BîLoaxwléãéîzaygn ¦§¨¥¤Ÿ¦§©¦¥¦¥
ì.BîL ¦§

:`xnbd zl`ey,àáøì äáäà øa àãà áø déì øîàozip cvik ¨©¥©£¨©©£¨§¨¨
,df wtq heytl dpynd ixacn gikedlàîìécmdipia wlgl yi ¦§¨

,xneleøîà àìc àëéäî øîàc àëéä éðàLea ote`d dnec epi` - ¨¦¥¨§¨©¥¥¨§Ÿ¨©
hgey okn xg`ly ici lr ef daygn riwtdl `ae enyl hgy
ezhigyy `l` enyl hgy `l dligzn ea ote`l ,enyl `ly
`ly zaygn m` s`e ,'mzq'dn wx riwtdl d`a enyl `ly
zlhan `idy xnel gxkd oi` ,'mzq'd z` lhal dliren enyl

,`ed df weligl gxkdde .ynn daygnàäcepnfa hgeyd §¨
,åéìëBàì àlLå åéìëBàìoaxwdàlL déì èéçLc àëéä ìëå ,øLk §§¨§¤Ÿ§§¨¨¥§¨¥¨§¨¦¥¤Ÿ

déãeçì åéìëBàì,eilke`l `ly wx hgy ea ote` lka mle` - §§¨§¥
oaxwdéà÷ åéìëBàì àîúñ àä ,éànàå ,ìeñtoaxw mzq ixd - ¨§©©¨§¨¨§§¨¨¥

m`e ,zifk epnn lek`l milekiy el` myl hgyidl cner gqt
ayg m`y myk ixd ,'mzq'k dpic daygndy `ax ixack
m` mb jk ,xyk oaxwd eilke`l `lye eilke`l hgeyy yxetna
enzq ixdy ,oaxwd z` xiykdl yi cala eilke`l `ly hgy
hgyy ink df ixd eilke`l `ly hgyyke ,eilke`l cner

.eilke`l `lye eilke`làlà,xnel yi jgxk lràëéä éðàL ¤¨¨¦¥¨
øîàcdhigy ici lr ef daygn riwtdl `ae eilke`l hgeyy §¨©

,eilke`l `lyøîà àìc àëéäîeilke` myl hgeyy dligzn ¥¥¨§Ÿ¨©
.'mzq'dn wx riwtdl d`a eilke`l `ly hgeyy ezaygn `l`

,énð éëä,xnele wlgl yi ,epnfa `ly gqtd zhigyaàëéä éðàL ¨¦©¦¨¦¥¨
øîàc`ly hgeyy ici lr ef daygn riwtdl `ae enyl hgeyy §¨©

,exiykdl liren epi` dfy okziy ,enylc àëéäîdligznàì ¥¥¨§Ÿ
øîàwx riwtdl d`a enyl `ly ezhigye enyl hgeyy ¨©

.exiykdl liren ok` dfy ,'mzq'dn
:`xnbd daiyndéì øîà,dad` xa `c` axl `axàéøéà éãéî- ¨©¥¦¦¦§¨

,'enyl `lye enyl'l 'eilke`l `lye eilke`l'n `id di`x ike
íúä àîìLaenyl epnfa `ly hgypy gqty izxn`y df oic - ¦§¨¨¨¨

zxwer enyl `ly epnfa `ly dhigyy myk xyk enyl `lye
ixdy ,oaen enyl hgyidl cner enzqy dn z`änk[onf lk-] ©¨

déì ø÷ò àìcenyl zaygnläèéçLa`ly yxetna hgeyy §Ÿ¨©¥¦§¦¨
,enylì éàcå déîúñéà÷ BîLenzqa cner i`ce oaxwd - §¨¥©©¦§¨¥

,xyk oaxwd enyl `ly ehgy m` ok it lr s`e ,enyl hgyidl
,xyk `ed enyl `lye enyl ehgy m` mby xnel yi ok m`àlà¤¨

,àëä,eilke`l `ly dhigyaéà÷ åéìëBàì déîúñozip ike - ¨¨§¨¥§§¨¨¥
,eilr epnpy eilke`l hgyidl cner oaxwd ly enzqy xnel

(éðéøçà) déålò éðîéîe éðéøçà éúàå éðä éëLîéî àîìécokzi ixd - ¦§¨¦§§¦¨¥§¨¦©£¦¥¦§¦¦¨¥©£¦¥
,eilr epnzi mixg`e ,oaxwdn mdici ekyni miiepn xaky el`y

ïðúconwl dpyna(.ht),ïéðîð'oaxwd lrïéëLBîemiiepndúà ¦§©¦§¦§¦¤
epnî íäéãé,epnpy xg`l,'èçMiL ãòxnel xyt` i`y ixd §¥¤¦¤©¤¦¨¥

,eilr epnpy eilke` myl `weec hgyidl cner gqt oaxw mzqy
miiepnd eidi in zrcl ozip `l ynn dhigyd zry cr ixdy
yiy xazqn ixdy ,di`x df oicn `iadl oi` jk meyne .eilr
ea ote`l ,'mzq'd z` zxzeq daygnd ea ote` oia wlgl
cner epi` oaxwd ixdy ,ynn daygn xewrl d`a daygnd
`id ef eilke`l `ly hgeyyke ,eilke`l dhigyl enzqa
ea xnel jiiyy xaca mpn` .oaxwd lqtp jkle ,dcigid ezaygn
ayg m` ,gqt myl dhigyd oebke ,jkl cner oaxwd ly enzqy
ehgeyy epnfa `ly aygy epiidc ,'mzq'l zcbepnd daygn
ef zexzeqd zeaygn izy ayg eli`k aygp df ixd ,enyl `ly
s`y ozep oicd ok m` ,xyk oaxwd df ote`ay oeike ,ef z`
`ly hgeyy ayg jk xg`e enyl yxetna hgy dligzayk

.xyk oaxwd didi ok mb ,enyl
zwtzqn .die`x dpi`y dhigy ly sqep ote`a dpc `xnbd

:`xnbd,eäì àéòaéàoaxwéepéLa äðMä úBîé øàLa BèçML çñt ¦©§¨§¤©¤§¨¦§¨§©¨¨§¦
éìòaí,oaxwd ly milrad epi`y mc` myl -.eäîoic m`déepéL §¨¦©¦

éîc LãB÷ éepéLk íéìòa,enyl `ly dhigy oick `ed -øéLëîe §¨¦§¦¤¨¥©§¦
déìz` dxiykn enyl `ly epnfa `ly dhigyy myke - ¥

hgypy df oaxw xiykdl milra iepiy zaygn lirez jk ,oaxwd
,epnfa `lyàì Bàiably s`e ,mipicd ipy z` zencl oi`y e` - Ÿ
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úçà äãåáòá åàì àìàizya oia zg` dceara oia oizipzne .xyk zg` dceara s` Ð

dhigya oebk zg` dceara .xn`w zecear`l oilke` zvwn meync ,dil xykn Ð

dwixf dlekc ab lr s` ,eilke`l `ly wxfe eilke`l hgy oebk ,zecear izyae .ilqt

eilke`l `ly.dwixfa milke` zaygn oi`c meyn ,xyk Ðúçà äãåáòá óà àôéñãîå
øîà÷ úçà äãåáòá óà éîð àùéø øîà÷Ð

enylceixac xnba s`c ,leqt enyl `lye

.xi`n iax `le `id iqei iaxe ,qtzp mc`àôéñ
úçà äãåáòás` i` :jl `ni` `yix Ð

zecear izya i` ,`id iqei iaxe zg` dceara

zg` dceara `le xn`wi`c ,xi`n iaxe Ð

zg` dcearaenyla xyk Ð,enyl `lye

.oey`x oeyl qetzcäðùä úåîé øàùá çñôÐ

eyixtdy oebkol `niiwe ,miax mini okl mcew

xykc) onwlc oiwxita ,minlylm`e .(a,r

gqtl ehgymyl i`e .dipnf e`lc ,leqt Ð

ehgy minlyenyl ehgyc `kide .xyk Ð

enyl `lye?edn Ð!àúòîùì àúéøîàÐ

.leqtc a` oipa oicn slinléãéî åàéöåî ïéà
åîùì àìùÐqetzl,ecal oexg` oeyl

xiykdle.enyle enyl `ly hgypdàìù óà
åîùì éãéî åàéöåî ïéà 'åë åîùìqetzl Ð

.exiykdle oexg` oeylâäåð ïëùlka eleqt Ð

e` ,z`hge gqta ixnbl leqtl e` ,migafd

elrn leqtlx`ya daeg myl milral z

) opzck ,migafegafpy migafd lk :(`,a migaf

onyl `lyxihwdle ,wexfl oixyk Ð,mixeni`

oxya lek`le.daeg myl milral elr `le Ð

bdep :`nl` .ixnbl oileqty z`hge gqtn ueg

dl witne enyl iz` `l jkld .migafd lka

.ixnbl dicinøîàúenylc leqta Ðepi`y

liwc oeike ,dpyd zeni x`ya gqta `l` bdep

.dicin dil witne enyl `ly iz` Ðàëéäî
øîà àìãxn` `lc `kidc ab lr s`c Ð

enyl `ly xn`e ,enyl `yixa`kid ,xyk Ð

xn`c.leqt Ðìåñô åéìëåàì àìù àäãs`e Ð

i`w eilke`l dinzqc ab lr`ly iz` Ð

`yixa xn` ike .dinzqn dil witne eilke`l

eilke`l `ly xcde eilke`l`ly iz` `l Ð

.xyke ,eilke`l icin dil witne eilke`léëä
àúùäine Ðeilke`lc `nzq inc`nzql

,enylcedpitlizcenylc `nzq mzd .iccdn

my dil xwri` `lc dnk lkc ,`aeh mil`

dipin gqtik ,ikd elit`e .i`w enyl `nzq Ð

enyl `ly xn`dil witn Ð.dinzqn,jkld

`yixa enyl xn` ikiz`c ,dipin sili inp Ð

oia ol ip`y `lc ,dicin dil witne enyl `ly

,eilke`l la` .xn` `lc `kidn xn`c `kid

ipdl ewil `nzqc ,dicic `nzq mil` in
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xninl `ki`e ,`ed dinzq mil` `lc meyn `nrh mzdc .xn` `lcekyni`i`nw edlepni`e,owfe dleg dilrhigzyi`eeilke`l `lye eilke`l xn` ike .eilke`l `ly dilek
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.migafc `ziinw `zrnya .odilr ycewåôåâá åìåñôezaygny Ð.oaxw ly envr lrúåãåáò òáøàá åðùéåenyl `ly (jld e` wxf e`) enc laiw e` hgy Ðlkac ,leqt Ð
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úçà äãBáòa àôéñcîe ,úçà äãBáòa åàì àlà¯ ¤¨¨©£¨©©¦§¥¨©£¨©©
àúéàãk àä !?àéøéà écéî .úçà äãBáòa éîð àLéø¥¨©¦©£¨©©¦¥¦§¨¨¦§¦¨

àôéñ ;àúéàãk àäå¯àLéøå ,úçà äãBáòa¯Bà §¨¦§¦¨¥¨©£¨©©§¥¨
çñt :eäì àéòaéà .úBãBáò ézLa Bà úçà äãBáòa©£¨©©¦§¥£¦©£¨§¤©

ì äðMä úBîé øàLa BèçMLì àlLå BîL?eäî ,BîL ¤§¨¦§¨§©¨¨¦§§¤Ÿ¦§©
ì àlL éúà éîì éãéî déì ÷étîe BîLøéLëîe ?BîL ¦¨¥¤Ÿ¦§©¦¥¦¥¦§©§¦

àúéøîà :øîà éîéc áø àúà ék ?àì Bà ,déì¥Ÿ¦£¨©¦¦£©¨§¦¨
ììå ìéàBä :äéîøé éaøc dén÷ àzòîLBøéLëî BîL ¦§©§¨©¥§©¦¦§§¨¦§¦§©§¦

ì àlLå ,Bpîæal äî .Bpîæa àlL BøéLëî BîLBîL ¦§©§¤Ÿ¦§©§¦¤Ÿ¦§©©¦§
Bpîæa BøéLënä¯ì àlL éãéî BàéöBî ïéàóà ,BîL ©©§¦¦§©¥¦¦¥¤Ÿ¦§©

ì àlLBpîæa àlL BøéLënä BîL¯éãéî BàéöBî ïéà ¤Ÿ¦§©©§¦¤Ÿ¦§©¥¦¦¥
ìì àlLa zøîà íà ,àì :éì øîàå .ìeñôe ,BîLBîL ¦§¨©£©¦Ÿ¦¨©§¨§¤Ÿ¦§
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åàì àlàdpynd z` cinrdl yiy ,xnel gxkd oi` m`d `l` - ¤¨¨
zeaygnd izy z` aygy ote`a s`,úçà äãBáòadzpeeke ©£¨©©

oebke ,zg` dceara odizy z` ayg m` oia xyk oaxwdy
hgyy oebke ,zecear izya odizy z` ayg m` oiae ,dhigya

.leqt zaygna wxfe xykd zaygnaúçà äãBáòa àôéñcîe- ¦§¥¨©£¨©©
aygy ote`a s` onwl dpynd z` cinrdl gxkd yiy oeikne

,ok m` ,zg` dceara zeaygnd izy z`énð àLéøepzpyn mb - ¥¨©¦
e`a s` dcinrdl yi ,'leqt 'eke enyl `lye enyl' epipy daot

zeaygnd izy z` aygy,úçà äãBáòas`y iqei iax zrcke ©£¨©©
.qtzp mc` eixac seqa

:`xnbd dgecàéøéà éãéîwlgl ozip ixd ,ef `id di`x ike - ¦¦¦§¨
,xneleàúéàãk àäå àúéàãk àä,cg` ote`a zipyp epzpyn - ¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

ok` ,xnelk ,xg` ote`a zipyp onwl dpyndeàôéñdpynd-] ¥¨
zeaygnd izy z` aygy ote`a s` cinrdl gxkd yi [onwl

,úçà äãBáòa,x`azdy itkeåeli`àLéøozip [epzpyn-] ©£¨©©§¥¨
,cinrdlBàzeaygnd izy z` aygy ote`a s` zwqery

,úçà äãBáòa,iqei iax ixackeBàz` aygy ote`a wx zwqery ©£¨©©
zeaygnd izy,úBãBáò ézLam`y xaeqd xi`n iax ixacke ¦§¥£

qetzl yiy meyn ,xyk enyl `lye enyl zg` dceara ayg
.oey`x oeyl

.zexzeq zeaygn izya dhigy ly sqep ote`a dpc `xnbd
:`xnbd zwtzqneäì àéòaéàoaxw ,daiyid ipa ewtzqd -çñt ¦©§¨§¤©

BèçML`l` epnfa `ly,äðMä úBîé øàLadhigya oeeike ¤§¨¦§¨§©¨¨
hgeyyìBîLgqt myl -ì àlLå.eäî ,BîLz` `xnbd zx`ane ¦§§¤Ÿ¦§©

oeik ,leqt oaxwd did enyl wx hgey did eli` :wtqd iccv
did minly myl hgey did eli`e ,gqt oaxw ly epnf df oi`y
df ote`a mle` .minly axw gqtd xzen ixdy ,xyk oaxwd

,wtzqdl yi minly myle gqt myl hgyyéúà éîd`a m`d - ¦¨¥
xykdd zaygnì àlLBîL,[minly myl-]éì ÷étîeéãéî d ¤Ÿ¦§©¦¥¦¥

ìBîL,gqt myl dhigy ly leqtdn oaxwd z` d`ivene - ¦§
Bà ,déì øéLëîå`nyàìoeike ,dipyd ezaygn dliren §©§¦¥Ÿ

.epnf df oi`y oeik oaxwd lqtp enyl hgy dligzay
:`xnbd zxtqnàúà ék`a xy`k -éîéc áøl`xyi ux`n ¦£¨©¦¦

,laalì àúéøîà ,øîàäéîøé éaøc dén÷ àzòîLiziidyk - ¨©©§¦¨¦§©§¨©¥§©¦¦§§¨
oipa' zyxc ly ef dreny dinxi iax ipta izxn` ,l`xyi ux`a

,df wtq heytl ick ,jenqay 'a`e ìéàBäzaygnìBøéLëî BîL ¦¦§©§¦
hgyp m` gqt oaxwlå ,Bpîæazaygn okì àlLBøéLëî BîL ¦§©§¤Ÿ¦§©§¦
hgyp m` gqt oaxwläî ,Bpîæa àlLzaygny [myk-]ìBîL ¤Ÿ¦§©©¦§

éãéî BàéöBî ïéà Bpîæa BøéLënäzaygn ly leqtì àlLBîL ©©§¦¦§©¥¦¦¥¤Ÿ¦§
,dligza aygyóàzaygnì àlLBøéLënä BîLgqt oaxwl ©¤Ÿ¦§©©§¦

éãéî BàéöBî ïéà ,Bpîæa àlLzaygnìBîL,dligzny.ìeñôe ¤Ÿ¦§©¥¦¦¥¦§¨
éì øîàå,dinxi iaxàìdfn cenlle el` mileqt ipy zencl oi` - §¨©¦Ÿ

,xnele wlgl yiy meyn ,dfla zøîà íàzaygn zngn leqt ¦¨©§¨§
ì àlLBîLici lr lhazi `ly ozep oicdy ,dpnfa dhigya ¤Ÿ¦§

,dixg`ly enyl zaygnïkLdf leqt,íéçáfä ìëa âäBðixdy ¤¥¥§¨©§¨¦
,mzaeg myl milral dler epi` enyl `ly hgypy oaxw lk

m`d mle`øîàzs`yazaygnìBîL`di dpnfa `ly dhigya Ÿ©§¦§
`dze enyl zaygn icin enyl `ly zaygn `ivez `ly oicd

,`ed welg ixd ,dleqtïkLepnfa `ly enyl ly df leqtBðéà ¤¥¥
a àlà ,íéçáfä ìëa âäBðoaxw.ãáìa çñô ¥§¨©§¨¦¤¨§¤©¦§¨

:`xnbd zxxandìò éåä éàî.ef dl`ya dkldd zrxkd dn - ©¨¥£¨
:`xnbd zx`anì äðMä úBîé øàLa BèçML çñt ,àáø øîàBîL ¨©¨¨¤©¤§¨¦§¨§©¨¨¦§

ì àlLåBîúñ àäc ,øLk ,BîLoaxwd lyìéà÷ BîLcner - §¤Ÿ¦§¨¥§¨§¨¦§¨¥
hgypy eli`k leqt did ,llk ayeg did `l m`e ,enyl hgyidl

,enylì àlL déì èéçL ék ,éëä eléôàåàîìà ,øLk ,BîLixd - ©£¦¨¦¦¨¦¥¤Ÿ¦§¨¥©§¨
c ,df oicn gkenyéúàgnzayì àlLéãéî déì ÷étîe ,BîL ¨¥¤Ÿ¦§©¦¥¦¥

zaygnìBîL,ok m`e .oaxwd ly 'mzq'd zngn d`adèéçL ék ¦§¦¨¦
énðepnfa `ly oaxwd hgyp xy`k ,df wtqa mb -ìàlLå BîL ©¦¦§§¤Ÿ

ìéúà ,BîLzaygnì àlLdéì ÷étîe ,BîLoaxwléãéîzaygn ¦§¨¥¤Ÿ¦§©¦¥¦¥
ì.BîL ¦§

:`xnbd zl`ey,àáøì äáäà øa àãà áø déì øîàozip cvik ¨©¥©£¨©©£¨§¨¨
,df wtq heytl dpynd ixacn gikedlàîìécmdipia wlgl yi ¦§¨

,xneleøîà àìc àëéäî øîàc àëéä éðàLea ote`d dnec epi` - ¨¦¥¨§¨©¥¥¨§Ÿ¨©
hgey okn xg`ly ici lr ef daygn riwtdl `ae enyl hgy
ezhigyy `l` enyl hgy `l dligzn ea ote`l ,enyl `ly
`ly zaygn m` s`e ,'mzq'dn wx riwtdl d`a enyl `ly
zlhan `idy xnel gxkd oi` ,'mzq'd z` lhal dliren enyl

,`ed df weligl gxkdde .ynn daygnàäcepnfa hgeyd §¨
,åéìëBàì àlLå åéìëBàìoaxwdàlL déì èéçLc àëéä ìëå ,øLk §§¨§¤Ÿ§§¨¨¥§¨¥¨§¨¦¥¤Ÿ

déãeçì åéìëBàì,eilke`l `ly wx hgy ea ote` lka mle` - §§¨§¥
oaxwdéà÷ åéìëBàì àîúñ àä ,éànàå ,ìeñtoaxw mzq ixd - ¨§©©¨§¨¨§§¨¨¥

m`e ,zifk epnn lek`l milekiy el` myl hgyidl cner gqt
ayg m`y myk ixd ,'mzq'k dpic daygndy `ax ixack
m` mb jk ,xyk oaxwd eilke`l `lye eilke`l hgeyy yxetna
enzq ixdy ,oaxwd z` xiykdl yi cala eilke`l `ly hgy
hgyy ink df ixd eilke`l `ly hgyyke ,eilke`l cner

.eilke`l `lye eilke`làlà,xnel yi jgxk lràëéä éðàL ¤¨¨¦¥¨
øîàcdhigy ici lr ef daygn riwtdl `ae eilke`l hgeyy §¨©

,eilke`l `lyøîà àìc àëéäîeilke` myl hgeyy dligzn ¥¥¨§Ÿ¨©
.'mzq'dn wx riwtdl d`a eilke`l `ly hgeyy ezaygn `l`

,énð éëä,xnele wlgl yi ,epnfa `ly gqtd zhigyaàëéä éðàL ¨¦©¦¨¦¥¨
øîàc`ly hgeyy ici lr ef daygn riwtdl `ae enyl hgeyy §¨©

,exiykdl liren epi` dfy okziy ,enylc àëéäîdligznàì ¥¥¨§Ÿ
øîàwx riwtdl d`a enyl `ly ezhigye enyl hgeyy ¨©

.exiykdl liren ok` dfy ,'mzq'dn
:`xnbd daiyndéì øîà,dad` xa `c` axl `axàéøéà éãéî- ¨©¥¦¦¦§¨

,'enyl `lye enyl'l 'eilke`l `lye eilke`l'n `id di`x ike
íúä àîìLaenyl epnfa `ly hgypy gqty izxn`y df oic - ¦§¨¨¨¨

zxwer enyl `ly epnfa `ly dhigyy myk xyk enyl `lye
ixdy ,oaen enyl hgyidl cner enzqy dn z`änk[onf lk-] ©¨

déì ø÷ò àìcenyl zaygnläèéçLa`ly yxetna hgeyy §Ÿ¨©¥¦§¦¨
,enylì éàcå déîúñéà÷ BîLenzqa cner i`ce oaxwd - §¨¥©©¦§¨¥

,xyk oaxwd enyl `ly ehgy m` ok it lr s`e ,enyl hgyidl
,xyk `ed enyl `lye enyl ehgy m` mby xnel yi ok m`àlà¤¨

,àëä,eilke`l `ly dhigyaéà÷ åéìëBàì déîúñozip ike - ¨¨§¨¥§§¨¨¥
,eilr epnpy eilke`l hgyidl cner oaxwd ly enzqy xnel

(éðéøçà) déålò éðîéîe éðéøçà éúàå éðä éëLîéî àîìécokzi ixd - ¦§¨¦§§¦¨¥§¨¦©£¦¥¦§¦¦¨¥©£¦¥
,eilr epnzi mixg`e ,oaxwdn mdici ekyni miiepn xaky el`y

ïðúconwl dpyna(.ht),ïéðîð'oaxwd lrïéëLBîemiiepndúà ¦§©¦§¦§¦¤
epnî íäéãé,epnpy xg`l,'èçMiL ãòxnel xyt` i`y ixd §¥¤¦¤©¤¦¨¥

,eilr epnpy eilke` myl `weec hgyidl cner gqt oaxw mzqy
miiepnd eidi in zrcl ozip `l ynn dhigyd zry cr ixdy
yiy xazqn ixdy ,di`x df oicn `iadl oi` jk meyne .eilr
ea ote`l ,'mzq'd z` zxzeq daygnd ea ote` oia wlgl
cner epi` oaxwd ixdy ,ynn daygn xewrl d`a daygnd
`id ef eilke`l `ly hgeyyke ,eilke`l dhigyl enzqa
ea xnel jiiyy xaca mpn` .oaxwd lqtp jkle ,dcigid ezaygn
ayg m` ,gqt myl dhigyd oebke ,jkl cner oaxwd ly enzqy
ehgeyy epnfa `ly aygy epiidc ,'mzq'l zcbepnd daygn
ef zexzeqd zeaygn izy ayg eli`k aygp df ixd ,enyl `ly
s`y ozep oicd ok m` ,xyk oaxwd df ote`ay oeike ,ef z`
`ly hgeyy ayg jk xg`e enyl yxetna hgy dligzayk

.xyk oaxwd didi ok mb ,enyl
zwtzqn .die`x dpi`y dhigy ly sqep ote`a dpc `xnbd

:`xnbd,eäì àéòaéàoaxwéepéLa äðMä úBîé øàLa BèçML çñt ¦©§¨§¤©¤§¨¦§¨§©¨¨§¦
éìòaí,oaxwd ly milrad epi`y mc` myl -.eäîoic m`déepéL §¨¦©¦

éîc LãB÷ éepéLk íéìòa,enyl `ly dhigy oick `ed -øéLëîe §¨¦§¦¤¨¥©§¦
déìz` dxiykn enyl `ly epnfa `ly dhigyy myke - ¥

hgypy df oaxw xiykdl milra iepiy zaygn lirez jk ,oaxwd
,epnfa `lyàì Bàiably s`e ,mipicd ipy z` zencl oi`y e` - Ÿ
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åokBðLés` df leqtl,äúéî øçàìepa lr ,oaxwd lra zn m`y §¤§§©©¦¨
`l ,enyl `ly oaxwd hgyp oad e`iadyk m`e ,enewna e`iadl
oeik ,eizgz xg` oaxw znd iqkpn `iadl eilre daeg myl dlr

,znd iqkp lr zlhen oaxwd zeixg`yåokBðLédf leqtlaoaxw §¤§§
ák øeaöoaxw.ãéçé'gqt' my xewrl ef daygnl gk yi jkle ¦§§¨¦

wedy gqt oaxwnm`d mle` .exiykdle epnfa `ly axøîàzok Ÿ©
s`aly leqt zaygn,íéìòa éepéLoiprl xzei lw leqt `edy §¦§¨¦

,el` mixac drax`Bôeâa Bìeñt ïéàc,eilraa `l` oaxwd ly §¥§§
egqt caln zepaxwd x`yaBðéàef daygn zngn oaxwd lqtp ¥
alkòaøàdúBãBáò,dwixfa wx `l` oaxwd ly zeixwirdBðéàå §©§©£§¥

äúéî øçàìz` epa `iade daxwdd mcew milrad zn m`e - §©©¦¨
s`y oeik ,lqtp `l eilra myl `ly oaxwd hgype eizgz epaxw

,eilr eilra my oi` df iepiy `llBðéàådf leqt bdepaoaxwøeaö §¥§¦
ákoaxw,ãéçé.eilra md xeaivd lky itl §§¨¦

:`xnbd dtiqeneà÷åc åàì ézøúc áb ìò óàåmipiipr ipyy - §©©©§©§¥©©§¨
,`weec mpi` ,milra iepiya mibdep mpi`y o`k exkfedy el`n

mle` ,jenqa x`eanke ,mzegcl ozip ixdyà÷åc àäéî ézøz- ©§¥¦¨©§¨
oi` jkle ,`weec ok md ,exkfedy el`n mixg` mipiipr ipy
zegcl yi ea ote`de .'ycew iepiy' oicl 'milra iepiy' oic zeeydl

meyn ,`ed lirl exkfedy mipiiprdn mipyc,zeywdl yiéàî §©
íéìòa éepéL àðL`id ezxcbdy,'Bôeâa Bìeñt éåä àì'cepiide §¨¦§¨¦§Ÿ¨¥§§

meynàéä àîìòa äáLçî Bìeñôciepiy ici lr `ed leqtd - ¦§©£¨¨§¨§¨¦
ixd ,oaxwd seba iepiy `le cala daygnBìeñt ,énð LãB÷ éepéL¦¤©¦§

àéä àîìòa äáLçî.dhigyd dyrna iepiy `leeúåyi cere - ©£¨¨§¨§¨¦§
lr zeywdløîàc àäleqty ,`axBðéà íéìòa éepéLbdepøçàì ¨§¨©¦§¨¦¥§©©

,äúéî,ok mixaeqd zrcl wx `ed df ixdåeli`déøa ñçðt áøì ¦¨§§©¦§¨§¥
øîàc énà áøc(:f migaf)y,äúéî øçàì íéìòa éepéL Lézn m`e §©©¦§¨©¥¦§¨¦§©©¦¨

`ly hgype eizgz oaxwd z` epa `iade daxwdd mcew milrad
,oaxwd lqtp eilra myløîéîì àkéà éàîixac z` x`ap ji` - ©¦¨§¥©

mewn lkny `l` :`xnbd dwiqn .`ax,eäðéð à÷åc úäéî ézøz©§¥¦©©§¨¦§
oeike .'ycew iepiy' oicl 'milra iepiy' oic zeeydl oi` jkle
gqt oaxw m`d ,epira wtqd xzep ,`tt ax ixac z` `ax dgcy
iepiya enk xyk oaxwd milra iepiya dpyd zeni x`ya ehgyy

.zeaygnd izy oia wlgl yiy e` ,ycew
:`xnbd dwiqn,àáø øîà àlàoaxwúBîé øàLa BèçML çñt ¤¨¨©¨¨¤©¤§¨¦§¨§

,íéìòa éepéLa äðMä`ed ixdBpîæa íéìòa Bì ïéàL éîk äNòð- ©¨¨§¦§¨¦©£¨§¦¤¥§¨¦¦§©
,milrad myl `ly epnfa hgypy gqt oaxwk.ìeñôe¨

äðùî
mz`ad xwir migafd x`yy ,migafd x`yn dpey gqt oaxw
oaxw la` ,mda zakrn xyad zlik` oi`e [mcd zwixfa] dxtkl
elke`l oiie`x milrad eidiy jixve ,dlik`l `a exwir gqt

(:gr onwl)mpi`y in myl hgypy gqt oic x`azi epzpyna ,
`l` lk`p epi`y ,gqt oaxwa cgein sqep oic .elke`l mileki

dligzn eilr dpnpy inl(:ep migaf)ici lr `ed iepinde ,
s`y x`azi epiptly `ibeqa .dyd ly ezgiwla mitzzyny
el` epnn elk`iy zpn lr dhigyd zrya oiekzdl jixv

.eilr miepny
hegyl ie`x oi`y in myl hgypy gqtd oic z` zx`an dpynd

y gqtd :elåéìëBàì àlL BèçLe` mipwf edelk`iy zpn lr - §¨¤Ÿ§§¨
,xya zifk lek`l mileki mpi`y milegåehgy m` ok,åéeðîì àlL §¤Ÿ¦§¨

e` ,zxg` dxeag myl ehgye gqtd lr zg` dxeag epnpy oebk
gqtd z` hgyyìmicedi epnn elk`iy myíéìøòmixeq`y §£¥¦
,gqtd z` lek`lìeepnn elk`iy myíéàîhlek`l mixeq`y §§¥¦

gqtd zeaygnd el` lka ,miycwa.ìeñt.mrhd x`azi `xnbae ¨
gqtd z` hgy m` la` :dpynd dkiynnìëBàì àlLå åéìëBàìåé §§¨§¤Ÿ§§¨

e` ,owfe dleg mbe mi`ixa miyp` mb epnn elk`iy zpn lr -
åéeðîì àlLå åéeðîìeilr epnpy dxeagd ipa mb epnn elk`iy - ¦§¨§¤Ÿ¦§¨

e` ,eilr epnp `ly miyp` mbeíéìøòìå íéìenìepnn elk`iy - ©¦§¨£¥¦
e` ,milxr mbe oilen mbíéøBähìå íéàîhìmb epnn elk`iy - ©§¥¦§©§¦

gqtd elld zeaygnd lka ,mixedh mbe mi`nh,øLkxg`ny ¨¥
,gqtdn zifk lek`l lekiy in xear mb ezhigya oeekzdy

.dxiyk ezhigy
lirl dpyna(.gp)zaxwd xg`l `ed gqtd zhigy onfy ,xn`p

xar m` oicd dn dpynd zx`an zrk ,miaxrd oia ly cinzd
y gqtd :ok iptl gqtd z` hgyeúBöç íãB÷ BèçLmeid,ìeñt §¨¤£¨

øîàpL íeMî(e ai zeny)l`xUi zcr ldw lM Fz` EhgWe'ïéa ¦¤¤¡©§¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥¥
,'íéaøòäitlk dhep dngdy meid zevgn lgd `ed 'miaxrd oia'e ¨©§©¦

y gqtd la` .leqt epnf mcew ehgy m`e ,axrnBèçLzevg xg` §¨
meidãéîzì íãB÷,miaxrd oia ly,øLkyi dligzkly s` ¤©¨¦¨¥

,cinzd xg`l gqtd z` hegylàäiL ãáìáemc`ñøîî øçà± ¦§©¤§¥©¥§¨¥
aaxrnBîãagqtd ly÷øfiL ãòmc,ãéîzämc yexwi `ly ick §¨©¤¦¨¥©¨¦

.cinzd zwixf xg`l epwxfie ,dwixfl ie`x didie gqtd÷øæð íàå§¦¦§©
,cinzd iptl gqtd mc,øLkdpi` gqtl cinzd zncwd oicy ¨¥
.akrl `le devnl `l`

àøîâ
'eilke`l `ly' zaygn `id dn zx`and `ziixa `xnbd d`ian

:'eiepnl `ly' zaygn `id dne ,dpyna epipyyãöék ,ïðaø eðz̈©¨¨¥©
zaygn `id,åéìëBàì àlLgqtd z` hgyy oebkìBà äìBç íeL ¤Ÿ§§¨§¤

ìï÷æ íeLmileki mpi`y owf e` dleg epnn elk`iy zpn lr - §¨¥
.xya zifk lek`lãöékzaygn `id,åéeðîì àlLy oebkåéìò eðîð ¥©¤Ÿ¦§¨¦§¨¨

Bæ äøeáçlek`l ick cgia gqtd z` eykx zg` dxeag ipay - £¨
xare ,epnnì BèçLeúøçà äøeáç íLzxg` dxeagy zpn lr - §¨§¥£¨©¤¤

.gqtd z` lk`z
myl gqtd z` hegyl jixvy oicd xewn z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .eiepn myle eilke`éléî éðäðîoic epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
,`xnbd daiyn .leqt eiepnl `ly hgypy gqty df,ïðaø eðúc§¨©¨¨

dxeza xn`p(c ai zeny)úñëîa'lr EQkY Flk` itl Wi` zWtp §¦§©§¨Ÿ¦§¦¨§¨Ÿ©
,oipn oeyln `ed 'zqkn'e ,'dVdàlà èçLð çñtä ïéàL ãnìî ©¤§©¥¤¥©¤©¦§¨¤¨

ìmy.åéeðî:zl`eye `ziixad dkiynnìBëém`y ,xn`z `ny ± §§¨¨
àäé åéeðîì àlL BèçLwxøLkå ,äåönä ìò øáBòk,caricaãeîìz §¨¤Ÿ¦§¨§¥§¥©©¦§¨§¨¥©§

øîBìzaiza zg` mrt ,miinrt df oic dxeza xn`p jkitl - ©
'úñëîa'aey dxezd dazk ztqep mrte ,'oipna' ezernyny §¦§©

weqt eze`a'eqBëz'jkitly epcnll ,iepin oeyln `ed mby ¨
åéìò äðL áeúkäick ,df oic lr aey xfg -ákòìoicy epcnll - ©¨¨¨¨¨§©¥

.carica akrn df
zakrn dpi` eiepnl `ly zaygny zx`ane `ziixad dkiynn

:dhigya `l`,øîBà éaøa 'EQFkY' zaizìéñøeñ ïBLinx` -àeä ©¦¥¨§§¦
,ehgyz epiid eqekz zinx`ay ,yxcpBøéáçì øîBàL íãàk§¨¨¤¥©£¥

,iqxeq oeylañBkhegy -,äæ äìè éìoeyla aezkd xaic jkitle ¦¨¤¤
daygndy epcnll iepin oeyln mb ,mipt izyl zyxtzny ef
dpi` ef daygny epcnll dhigy oeyln mbe ,zakrn eiepn myl

.dhigy zrya `l` zakrn
eilke`l `ly gqtd z` hgeydy oipn xxal dkiynn `xnbd

:`xnbd zl`ey .leqtïçkLàzaygny weqta ep`vn -àlL ©§§¨¤Ÿ
åéeðîìzaygn mle` ,gqtd z` zlqetïì àðî åéìëBàì àlL- ¦§¨¤Ÿ§§¨§¨¨

:`xnbd daiyn .zlqety oipn,'eqBëz Bìëà éôì Léà' ,àø÷ øîà̈©§¨¦§¦¨§¨
gqtd hgyp mxeary miyp`dy ,`ed 'elk` itl yi`' zernyne
mpi`y ,`nh e` lxr ,dleg e` owf `le ,elke`l mie`x eidi
dpy `ly s`e .eilr epnp m` elit` gqtd z` lek`l mileki
,carica akrn `ed mewn lkn ,miinrt eilke`l `ly oic aezkd

c meynL÷zéàd eywed -,ïééeðîì ïéìëBàweqta exkfed mdipyy ¦§©§¦¦§¦
`ly zaygny myky epcnll ,'eqekz elk` itl yi`' cg`
zakrn eilke`l `ly zaygn jk ,carica zakrn eiepnl

.carica
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ezny in` cenr `q sc ± iyily wxtmigqt
äúéî øçàì åðùéåzn Ðenyl `ly ehgy m`e .eia` oaxw `ian epa Ð`l Ð

,daeg myl dlrzeixg`eepyie .xg` `iadl jixve ,znd iqkp lr lhen oaxwd

.cigi oaxwk xeav oaxwaíéìòá éåðéùá ìáàepi`e ,`ed xg` xaca aygn Ð

dxtkl `l` iz` dlik`l oxwir e`lc ,gqt e`lc migaf x`ya .zecear rax`a

oi`y ,dwixfa `l` milra iepiy jiiy `l Ð

,ezxtk `l` oaxwa eldxtke`l` `zil

dlqetl zecear x`y opiaxn ike .dwixfa

migafc `nw wxta milra iepiya`l Ð

zwixfa xg` xtkzdl hgey `l` opiaxn

,xg` myl wexfl lawn e` jilen e` ,enc

myl hgey la` .xg` myl epnn wxf e`

,mixg` myl dcal dhigyd `dzy ,xg`

dwixfd lr ezrc oi` dhigy zrya la`

eilral `l`,mzd opixn` ikde .xyk Ð

mewna m` dne ,xnege lw :iy` ax xn`

ehgy ,xykc ipelt myl hgey ipixd xn`y

ipelt myl wexflxn` m`y mewn .leqt Ð

iepiy zaygn oi`c `din dpin rny .'ek

oiaygn ok m` `l` zecear x`ya milra

ycew iepiya la` .wexfl zpn lr odn zg`a

gaf" aizkc ,leqt enyl `ly hgy Ð

"minlyz`hga oke ,minly myl dgiaf Ð

gqt gaf" gqt oke ,"z`hgl dze` hgye"

exwiry gqt i`ce ,edine ."`edeilral

lk`ilelik`dl eilra myl `ly ehgy ,`a

mixg` oiiepnloizipzn ipzwck ,leqt Ð

`ly ehgyeiepnlayiga jgxk lre .leqt

zpn lr `l ,xn`w `cegl dhigyd lr

.wexfleblti`cnehgy ,`xnba i`xen` da

oilenlllkn ,milxr ea extkziy zpn lr

oizipznc milxrl ehgycaygna Ðlr

`lye .xn`w dhigydeiepnl`inec

,milxrlc.edl ipzw iccd iab `dcåðéàå
äúéî øçàìxg`n ,eilr eilra my oi`c Ð

eny dpiy m`e ,zny.xyk Ðøåáöá åðéàå
?eilra `di `ly eze` dpyi in mylc Ð

mieb myl m`,mzd opixn`ck ,liqtin `l Ð

`l` lqet milra iepy oi`c ,oizrnya onwle

edpiy ok m`aiegnlsilic ,ezenk dxtk

"eilr xtkl"n:`nl` .exiag lr `le eilr Ð

`l i`e ,ezenk dxtk aiegne ,dicic `inec exiaga leqt milra iepiy.liqt `l Ð

éúøúã áâ ìò óàå.ikxit jpdn Ðà÷ååã åàìizxz ,edpip ikxit e`l ,xnelk Ð

leqt ixwin `l daygn leqt :`weec e`l izxz id lif`e yxtne .`weec `din

.sebdñçðô áøìå.dxn` migafc `nw wxta Ðäúéî øçàì íéìòá ùém`e Ð

mixg` milra myl ehgy.xg` `iadl yxeid jixv Ðíéìòá åì ïéàù éîëÐ

,dwixfa epi` milra iepiy :izrny ip`e .milra myl `ly epnfa ehgyy ink

zaygnc .ok xnel xyt` i`e .dwixfa milke` zaygn oi` :opixn`ckeilke`l `ly

dhigyae ,od eilr oiiepn`ly zaygn la` .zecear x`ya `le `pngx ilbc `ed

milra iepiy epiidc ,eiepnldwixfa oizrnya onwl silick ,`ed dwixfa dxwir Ð

"eilr xtke".exiag lr `le Ðäðùîøùë åéìëåàì àìùå åéìëåàìzvwnc Ð

.`nrh yxtn onwle .ilqt `l oilke`åîãá ñøîîie`x `diy ick ,yexwi `ly Ð

.dwixfl÷øæð íàåcinzl mcew Ð) oxn`c ab lr s`c .xyk Ðxac xge`i (`,hp lirl

.ikda liqtin `l ,'ebe "miaxrd oia"e "axra" ea xn`pyàøîâúñëî,oiiepn oeyl Ð

z`" enkzqkn"jkxrd)`xwie.(fkéñøåñ`"bpil el oixew zene`d inkg .inx` Ð

.`"iixeyñåëjixv dhigy zryac `xninl .hegy Ðoiekzdl.eiepnlåìëà éôìÐ

owfle dlegl hxt ,lek`l ie`xd,lxrle.oiiepn od elit`e
åèçù
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åðùéå`le "eilr xtkl" :aizkc meyn `ny ,dzin xg`l epi` milra iepiye Ð dzin xg`l

`iz` oizrnyc jde .e`iadl aiigzpy `l` ,`ed dxenb dxtk xa e`l zne ,exiag lr

iwenc ,(a,bi) oiyecwc `nw wxta ax xn` iq` axke ,`ziixe`c `ceariy xn`c o`nk `icdl

dcedi axl la` .miign dzyixtd `ly it lr s` dzler oiyxei e`iai dzny dy`d opzc `d

la` ,miign dzyixtdy `ede :xn`c ,l`eny xn`

dzyixtd `lÐe`l `ceariyc meyn ,`l

ycew iepiy oia `zewtp epi` dxe`kl .`ziixe`c

ycew iepiyac oeik ,dzin xg`lc ,milra iepiyl

,edine .eizgz xg` yixtdl aiig yxeid oi` [inp]

izy milra eyixtd m` dpin `wtpc :xnel yi

,dipyd `iai zg`d lqtz m`y ,zeixg`l zeler

ycew iepiy :inp i` .oileg dipyd `dz e`l m`e

:(a,a) migaf yixa xn`c ,dzin xg` zepyl xeq`

milra iepiy la` ?da iiepyl ixy in dacpeÐ

.dzin xg`l epi`c oeik ,xeqi` elit` `kil

äùòðdniz Ð leqte epnfa milra el oi`y ink

oeik ,dyrp xninl dil dnl :wgvi epiaxl

`wec izxzcÐo`k oi`c meyn leqtc `nil

iepiyl incc xaqe ,ikxit ipdl yiig `l i`e .dxiwr

dxiwr aiyge epnfa elqete li`ed ,ycewÐok m`

iepiya `ld ?epnfa milra el oi`y ink ied i`n`

xne`e .leqtl epnfak dpyn opiayg `l ycew

i epiaxedpdl edpzil elit` :eyexit ikdc ,wgv

ikxitÐgqtk dyrpc dxiwr ied `l mewn lkn

(a,br) "mixac el`" seqa xn`c ,eilra ezny epnfa

mzq ehgyyke .dxiwr iracÐit lr s` .leqt

ezn ixdy eilra myl `ly yxtnk `edyÐikd

oke .dxiwr aiyg `l milra iepiy epnfa `ly inp

xn`w `le ,milra el oi`y xn`wc oeyld giken

.milra iepiya ehgyy inkéáøoeyl xne`

bilt `l iaxc :wgvi epiax xne` Ð df `ed iqxeq

,eiepne eilke`a `aekir `ki`c dcene ,`nw `pz`

eiepne eilke` ilqt `lc eixac yxtn `l` epi`e

(a,gr) "oilev cvik"a rnyn oke .dhigya `l`

`le ,ozp iaxk iakrn `l dlik` xn`c ax :wiqnc

iaxk xn`wÐ,`z` iyextlc meyn epiide

.izyxitck

åéìëåàìmilxrc :wgvi epiax xne` Ð ol `pn

yi`c `xw i`dn iwtp edlek mi`nhe

dil ilk` evn `lc oeikc ,elk` itlÐiaiyg

glyn `nh mexc ipwf ixaqw :xn`wc (a,ak) migafc ipy wxta rnyn oke .eilke`l `ly edlek

zeytp zqkna :`ipzde .gqt :yexit ,eizepaxwÐ,eiepnl `l` hgyp gqtd oi`y o`kn

."elk` itl yi`"n ol `wtp `nhc `icda rnyn .eiepnl eilke` ywzi`e

ù÷úéàåok m` :wgvi epiaxl dniz Ð eiepnl eilke`,zecear rax`a ilqt eiepn dn

milra iepiy epiidcÐinp zepaxw x`yae ,zecear rax`a elqti eilke` s`

`l` liqt `l milra iepiyc ,milra iepiy df oi` eiepnl `lyc :xnel yie !eiepna elqti

la` .mixg` myl wxef e` mixg` myl wexfl zpn lr jilene lawn e` hgey oebk ,dwixfa

mixg` myl jilene lawne hgeyÐeiepnl `lye .ol `wtp "eilr xtke"nc ,xykÐhgey epiid

x`ya `le gqta `weece "eqekz" aizkck ,`weec dhigya `l` liqt `le ,eiepnl `ly

dhigya eilke`l `ly ilbe li`ed ,`nipe :xn`z m`e .zepaxwÐ,zecear x`ya oicd `ed

ol `pn zecear x`y ,"gqt gaf"n enyl `ly gqt :(a,f) migafc `nw wxta `zi`ckÐli`ed

,daeg myl milral elr `lc zepaxwd lka ilbc oeik ,inc `lc wgvi epiax xne`e .ilb ilbe

ediipin cga leqt ogky` gqt iabeÐ.wlgl epl oi`åèçùea extkziy zpn lr oilenl

eiepn mpi`y ea extkziy zpn lr eiepnl ehgy m` Ð milxrÐilekl leqtc `hiyt `d

ibilt inp ikdc wgvi epiaxl d`xp ,edine .z`hgae gqta leqtc milra iepiy epiidc ,`nlr

enk `cqg ax dia lqtc owfe dleg oebk ,oilke` mpi`y extkziy zpn lr eilke`l hgya

iaizk lxra iziinc i`xwc ab lr s` ,milxraÐiccdn itlie ,iwtp "elk` itl"c `xw cgnc

xykc eilke`l `lye eilke`l `dc .ilin lklÐmilxr myl wxfp la` .`cqg ax lqt milxr extkziy zpn lr milenl hgya `weece .milxrle milenln opitlic meyn epiidÐ`cqg ax elit`

dgiafn slip `niz ike ?olpn zecear x`y ,dgiaf ogky` :xn`wc (`,c) migaf yixae .oizrny dleka cenlzd xcqnl df heyt mewn lka `dc .dwixfa oilke` zaygn oi`c ,xykc dcenÐ

:`ipzc (`,gr) "oilev cvik" wxtae ,`cqg axc` `da bilt `l daxc wiqn iy` axc :cere .dwixfa oilke` zaygn oi`c biltc o`n `kilc rnyn .gqta oilke` myl `ly dleqt oky dgiafl dn

eilke`l `ly enc wexfl eilke`l ehgyÐxy` oa wgvi epiaxe .mixtq zvwna yi oke .`cqg axl iywiz `lc ,enc wxfpe `l` ,enc wexfl opiqxb `l .ezaeg ici ea `vei mc`e ,xyk envr gqt

milxrl xyad lik`dl wexfl ayig `l` ,xtkzdl ayig `l m` la` .milxr ea xtkzdl ayigy ,extkziy zpn lr hwp `wecc :yxitÐzaygn dwixfa jiiy `lc ,xykc dcen `cqg ax elit`

yl opira i`ce dhigyc ,leqt milxrle eilke`l `ly lik`dl ayig m` `weec dhigyae .dxtkc leqt `l` ,dlik`c leqt"eqekz elk` itl yi`" :aizkck ,elke`l miie`xd milra mÐepiide

.dwixfa oilke` zaygn oi`c
ax

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

éepéLa øîàz .ãéçiák øeava BðLéå ,äúéî øçàì BðLéå§¤§§©©¦¨§¤§©¦§©¨¦Ÿ©§¦
íéìòa¯,úBãBáò òaøàa Bðéàå ,Bôeâa Bìeñt ïéàc §¨¦§¥§§§¥§©§©£

áb ìò óàå .ãéçiák øeava Bðéàå ,äúéî øçàì Bðéàå§¥§©©¦¨§¥©¦§©¨¦§©©©
à÷åc åàì ézøúc¯àðL éàîc .à÷åc àäéî ézøz §©§¥¨©§¨©§¥¦¨©§¨§©§¨

Bôeâa Bìeñt éåä àìc íéìòa éepéL¯äáLçî Bìeñôc ¦§¨¦§¨¨¥§§¦§©£¨¨
àîìòa äáLçî Bìeñt éîð LãB÷ éepéL ,àéä àîìòa§¨§¨¦¦¤©¦§©£¨¨§¨§¨
,äúéî øçàì Bðéà íéìòa éepéL øîàc àä :eúå .àéä¦§¨§¨©¦§¨¦¥§©©¦¨
íéìòa éepéL Lé øîàc éîà áøc déøa ñçðt áøìe§©¦§¨§¥§©©¦§¨©¥¦§¨¦

äúéî øçàì¯à÷åc úäéî ézøz ?øîéîì àkéà éàî §©©¦¨©¦¨§¥©©§¥¦©©§¨
úBîé øàLa BèçML çñt :àáø øîà àlà !eäðéð¦§¤¨¨©¨¨¤©¤§¨¦§¨§

íéìòa éepéLa äðMä¯íéìòa Bì ïéàL éîk äNòð ©¨¨§¦§¨¦©£¤§¦¤¥§¨¦
.ìeñôe ,BpîæaäðùîàlLå ,åéìëBàì àlL BèçL ¦§©¨§¨¤Ÿ§§¨§¤Ÿ

íéàîhìå íéìøòì ,åéeðîì¯àlLå åéìëBàì .ìeñt ¦§¨¨£¥¦§©§¥¦¨§§¨§¤Ÿ
,íéìøòìå íéìenì ,åéeðîì àlLå åéeðîì ,åéìëBàì§§¨¦§¨§¤Ÿ¦§¨©¦§¨£¥¦

íéøBähìå íéàîhì¯úBöç íãB÷ BèçL .øLk¯,ìeñt ©§¥¦§©§¦¨¥§¨¤£¨
ãéîzì íãB÷ BèçL ."íéaøòä ïéa" :øîàpL íeMî¯ ¦¤¤¡©¥¨©§¨¦§¨¤©¨¦

÷øfiL ãò Bîãa ñøîî øçà àäiL ãáìáe ,øLk̈¥¦§©¤§¥©¥§¨¥§¨©¤¦¨¥
÷øæð íàå .ãéîzä¯.øLkàøîâãöék :ïðaø eðz ©¨¦§¦¦§©¨¥¨©¨©¥©

åéìëBàì àlL¯ìì Bà äìBç íeLàlL ãöék .ï÷æ íeL ¤Ÿ§§¨§¤§¨¥¥©¤Ÿ
åéeðîì¯ì BèçLe ,Bæ äøeáç åéìò eðîðäøeáç íL ¦§¨¦§¨¨£¨§¨§¥£¨

ïéàL ãnìî "úñëîa" :ïðaø eðúc ?éléî éðäðî .úøçà©¤¤§¨¨¥¦¥§¨©¨©§¦§©§©¥¤¥
àäé åéeðîì àlL BèçL ìBëé .åéeðîì àlà èçLð çñtä©¤©¦§¨¤¨¦§¨¨§¨¤Ÿ¦§¨§¥

øLëå äåönä ìò øáBòk¯úñëîa" :øîBì ãeîìz §¥©©¦§¨§¨¥©§©§¦§©
ì :øîBà éaø .ákòì åéìò äðL áeúkä "eqëzïBL ¨Ÿ©¨¨¨¨¨§©¥©¦¥§

."äæ äìè éì ñBk" Bøéáçì øîBàL íãàk .àeä éñøeñ§¦§¨¨¤¥©£¥¦¨¤¤
øîà ?ïì àðî åéìëBàì àlL ,åéeðîì àlL ïçkLà©§©©¤Ÿ¦§¨¤Ÿ§§¨§¨¨¨©
.ïééeðîì ïéìëBà Lwzéà "eqBëz Bìëà éôì Léà" :àø÷§¨¦§¦¨§¨¦©©§¦¦§¦
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc migqt(iyily meil)

åokBðLés` df leqtl,äúéî øçàìepa lr ,oaxwd lra zn m`y §¤§§©©¦¨
`l ,enyl `ly oaxwd hgyp oad e`iadyk m`e ,enewna e`iadl
oeik ,eizgz xg` oaxw znd iqkpn `iadl eilre daeg myl dlr

,znd iqkp lr zlhen oaxwd zeixg`yåokBðLédf leqtlaoaxw §¤§§
ák øeaöoaxw.ãéçé'gqt' my xewrl ef daygnl gk yi jkle ¦§§¨¦

wedy gqt oaxwnm`d mle` .exiykdle epnfa `ly axøîàzok Ÿ©
s`aly leqt zaygn,íéìòa éepéLoiprl xzei lw leqt `edy §¦§¨¦

,el` mixac drax`Bôeâa Bìeñt ïéàc,eilraa `l` oaxwd ly §¥§§
egqt caln zepaxwd x`yaBðéàef daygn zngn oaxwd lqtp ¥
alkòaøàdúBãBáò,dwixfa wx `l` oaxwd ly zeixwirdBðéàå §©§©£§¥

äúéî øçàìz` epa `iade daxwdd mcew milrad zn m`e - §©©¦¨
s`y oeik ,lqtp `l eilra myl `ly oaxwd hgype eizgz epaxw

,eilr eilra my oi` df iepiy `llBðéàådf leqt bdepaoaxwøeaö §¥§¦
ákoaxw,ãéçé.eilra md xeaivd lky itl §§¨¦

:`xnbd dtiqeneà÷åc åàì ézøúc áb ìò óàåmipiipr ipyy - §©©©§©§¥©©§¨
,`weec mpi` ,milra iepiya mibdep mpi`y o`k exkfedy el`n

mle` ,jenqa x`eanke ,mzegcl ozip ixdyà÷åc àäéî ézøz- ©§¥¦¨©§¨
oi` jkle ,`weec ok md ,exkfedy el`n mixg` mipiipr ipy
zegcl yi ea ote`de .'ycew iepiy' oicl 'milra iepiy' oic zeeydl

meyn ,`ed lirl exkfedy mipiiprdn mipyc,zeywdl yiéàî §©
íéìòa éepéL àðL`id ezxcbdy,'Bôeâa Bìeñt éåä àì'cepiide §¨¦§¨¦§Ÿ¨¥§§

meynàéä àîìòa äáLçî Bìeñôciepiy ici lr `ed leqtd - ¦§©£¨¨§¨§¨¦
ixd ,oaxwd seba iepiy `le cala daygnBìeñt ,énð LãB÷ éepéL¦¤©¦§

àéä àîìòa äáLçî.dhigyd dyrna iepiy `leeúåyi cere - ©£¨¨§¨§¨¦§
lr zeywdløîàc àäleqty ,`axBðéà íéìòa éepéLbdepøçàì ¨§¨©¦§¨¦¥§©©

,äúéî,ok mixaeqd zrcl wx `ed df ixdåeli`déøa ñçðt áøì ¦¨§§©¦§¨§¥
øîàc énà áøc(:f migaf)y,äúéî øçàì íéìòa éepéL Lézn m`e §©©¦§¨©¥¦§¨¦§©©¦¨

`ly hgype eizgz oaxwd z` epa `iade daxwdd mcew milrad
,oaxwd lqtp eilra myløîéîì àkéà éàîixac z` x`ap ji` - ©¦¨§¥©

mewn lkny `l` :`xnbd dwiqn .`ax,eäðéð à÷åc úäéî ézøz©§¥¦©©§¨¦§
oeike .'ycew iepiy' oicl 'milra iepiy' oic zeeydl oi` jkle
gqt oaxw m`d ,epira wtqd xzep ,`tt ax ixac z` `ax dgcy
iepiya enk xyk oaxwd milra iepiya dpyd zeni x`ya ehgyy

.zeaygnd izy oia wlgl yiy e` ,ycew
:`xnbd dwiqn,àáø øîà àlàoaxwúBîé øàLa BèçML çñt ¤¨¨©¨¨¤©¤§¨¦§¨§

,íéìòa éepéLa äðMä`ed ixdBpîæa íéìòa Bì ïéàL éîk äNòð- ©¨¨§¦§¨¦©£¨§¦¤¥§¨¦¦§©
,milrad myl `ly epnfa hgypy gqt oaxwk.ìeñôe¨

äðùî
mz`ad xwir migafd x`yy ,migafd x`yn dpey gqt oaxw
oaxw la` ,mda zakrn xyad zlik` oi`e [mcd zwixfa] dxtkl
elke`l oiie`x milrad eidiy jixve ,dlik`l `a exwir gqt

(:gr onwl)mpi`y in myl hgypy gqt oic x`azi epzpyna ,
`l` lk`p epi`y ,gqt oaxwa cgein sqep oic .elke`l mileki

dligzn eilr dpnpy inl(:ep migaf)ici lr `ed iepinde ,
s`y x`azi epiptly `ibeqa .dyd ly ezgiwla mitzzyny
el` epnn elk`iy zpn lr dhigyd zrya oiekzdl jixv

.eilr miepny
hegyl ie`x oi`y in myl hgypy gqtd oic z` zx`an dpynd

y gqtd :elåéìëBàì àlL BèçLe` mipwf edelk`iy zpn lr - §¨¤Ÿ§§¨
,xya zifk lek`l mileki mpi`y milegåehgy m` ok,åéeðîì àlL §¤Ÿ¦§¨

e` ,zxg` dxeag myl ehgye gqtd lr zg` dxeag epnpy oebk
gqtd z` hgyyìmicedi epnn elk`iy myíéìøòmixeq`y §£¥¦
,gqtd z` lek`lìeepnn elk`iy myíéàîhlek`l mixeq`y §§¥¦

gqtd zeaygnd el` lka ,miycwa.ìeñt.mrhd x`azi `xnbae ¨
gqtd z` hgy m` la` :dpynd dkiynnìëBàì àlLå åéìëBàìåé §§¨§¤Ÿ§§¨

e` ,owfe dleg mbe mi`ixa miyp` mb epnn elk`iy zpn lr -
åéeðîì àlLå åéeðîìeilr epnpy dxeagd ipa mb epnn elk`iy - ¦§¨§¤Ÿ¦§¨

e` ,eilr epnp `ly miyp` mbeíéìøòìå íéìenìepnn elk`iy - ©¦§¨£¥¦
e` ,milxr mbe oilen mbíéøBähìå íéàîhìmb epnn elk`iy - ©§¥¦§©§¦

gqtd elld zeaygnd lka ,mixedh mbe mi`nh,øLkxg`ny ¨¥
,gqtdn zifk lek`l lekiy in xear mb ezhigya oeekzdy

.dxiyk ezhigy
lirl dpyna(.gp)zaxwd xg`l `ed gqtd zhigy onfy ,xn`p

xar m` oicd dn dpynd zx`an zrk ,miaxrd oia ly cinzd
y gqtd :ok iptl gqtd z` hgyeúBöç íãB÷ BèçLmeid,ìeñt §¨¤£¨

øîàpL íeMî(e ai zeny)l`xUi zcr ldw lM Fz` EhgWe'ïéa ¦¤¤¡©§¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥¥
,'íéaøòäitlk dhep dngdy meid zevgn lgd `ed 'miaxrd oia'e ¨©§©¦

y gqtd la` .leqt epnf mcew ehgy m`e ,axrnBèçLzevg xg` §¨
meidãéîzì íãB÷,miaxrd oia ly,øLkyi dligzkly s` ¤©¨¦¨¥

,cinzd xg`l gqtd z` hegylàäiL ãáìáemc`ñøîî øçà± ¦§©¤§¥©¥§¨¥
aaxrnBîãagqtd ly÷øfiL ãòmc,ãéîzämc yexwi `ly ick §¨©¤¦¨¥©¨¦

.cinzd zwixf xg`l epwxfie ,dwixfl ie`x didie gqtd÷øæð íàå§¦¦§©
,cinzd iptl gqtd mc,øLkdpi` gqtl cinzd zncwd oicy ¨¥
.akrl `le devnl `l`

àøîâ
'eilke`l `ly' zaygn `id dn zx`and `ziixa `xnbd d`ian

:'eiepnl `ly' zaygn `id dne ,dpyna epipyyãöék ,ïðaø eðz̈©¨¨¥©
zaygn `id,åéìëBàì àlLgqtd z` hgyy oebkìBà äìBç íeL ¤Ÿ§§¨§¤

ìï÷æ íeLmileki mpi`y owf e` dleg epnn elk`iy zpn lr - §¨¥
.xya zifk lek`lãöékzaygn `id,åéeðîì àlLy oebkåéìò eðîð ¥©¤Ÿ¦§¨¦§¨¨

Bæ äøeáçlek`l ick cgia gqtd z` eykx zg` dxeag ipay - £¨
xare ,epnnì BèçLeúøçà äøeáç íLzxg` dxeagy zpn lr - §¨§¥£¨©¤¤

.gqtd z` lk`z
myl gqtd z` hegyl jixvy oicd xewn z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .eiepn myle eilke`éléî éðäðîoic epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
,`xnbd daiyn .leqt eiepnl `ly hgypy gqty df,ïðaø eðúc§¨©¨¨

dxeza xn`p(c ai zeny)úñëîa'lr EQkY Flk` itl Wi` zWtp §¦§©§¨Ÿ¦§¦¨§¨Ÿ©
,oipn oeyln `ed 'zqkn'e ,'dVdàlà èçLð çñtä ïéàL ãnìî ©¤§©¥¤¥©¤©¦§¨¤¨

ìmy.åéeðî:zl`eye `ziixad dkiynnìBëém`y ,xn`z `ny ± §§¨¨
àäé åéeðîì àlL BèçLwxøLkå ,äåönä ìò øáBòk,caricaãeîìz §¨¤Ÿ¦§¨§¥§¥©©¦§¨§¨¥©§

øîBìzaiza zg` mrt ,miinrt df oic dxeza xn`p jkitl - ©
'úñëîa'aey dxezd dazk ztqep mrte ,'oipna' ezernyny §¦§©

weqt eze`a'eqBëz'jkitly epcnll ,iepin oeyln `ed mby ¨
åéìò äðL áeúkäick ,df oic lr aey xfg -ákòìoicy epcnll - ©¨¨¨¨¨§©¥

.carica akrn df
zakrn dpi` eiepnl `ly zaygny zx`ane `ziixad dkiynn

:dhigya `l`,øîBà éaøa 'EQFkY' zaizìéñøeñ ïBLinx` -àeä ©¦¥¨§§¦
,ehgyz epiid eqekz zinx`ay ,yxcpBøéáçì øîBàL íãàk§¨¨¤¥©£¥

,iqxeq oeylañBkhegy -,äæ äìè éìoeyla aezkd xaic jkitle ¦¨¤¤
daygndy epcnll iepin oeyln mb ,mipt izyl zyxtzny ef
dpi` ef daygny epcnll dhigy oeyln mbe ,zakrn eiepn myl

.dhigy zrya `l` zakrn
eilke`l `ly gqtd z` hgeydy oipn xxal dkiynn `xnbd

:`xnbd zl`ey .leqtïçkLàzaygny weqta ep`vn -àlL ©§§¨¤Ÿ
åéeðîìzaygn mle` ,gqtd z` zlqetïì àðî åéìëBàì àlL- ¦§¨¤Ÿ§§¨§¨¨

:`xnbd daiyn .zlqety oipn,'eqBëz Bìëà éôì Léà' ,àø÷ øîà̈©§¨¦§¦¨§¨
gqtd hgyp mxeary miyp`dy ,`ed 'elk` itl yi`' zernyne
mpi`y ,`nh e` lxr ,dleg e` owf `le ,elke`l mie`x eidi
dpy `ly s`e .eilr epnp m` elit` gqtd z` lek`l mileki
,carica akrn `ed mewn lkn ,miinrt eilke`l `ly oic aezkd

c meynL÷zéàd eywed -,ïééeðîì ïéìëBàweqta exkfed mdipyy ¦§©§¦¦§¦
`ly zaygny myky epcnll ,'eqekz elk` itl yi`' cg`
zakrn eilke`l `ly zaygn jk ,carica zakrn eiepnl

.carica

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

ezny in` cenr `q sc ± iyily wxtmigqt
äúéî øçàì åðùéåzn Ðenyl `ly ehgy m`e .eia` oaxw `ian epa Ð`l Ð

,daeg myl dlrzeixg`eepyie .xg` `iadl jixve ,znd iqkp lr lhen oaxwd

.cigi oaxwk xeav oaxwaíéìòá éåðéùá ìáàepi`e ,`ed xg` xaca aygn Ð

dxtkl `l` iz` dlik`l oxwir e`lc ,gqt e`lc migaf x`ya .zecear rax`a

oi`y ,dwixfa `l` milra iepiy jiiy `l Ð

,ezxtk `l` oaxwa eldxtke`l` `zil

dlqetl zecear x`y opiaxn ike .dwixfa

migafc `nw wxta milra iepiya`l Ð

zwixfa xg` xtkzdl hgey `l` opiaxn

,xg` myl wexfl lawn e` jilen e` ,enc

myl hgey la` .xg` myl epnn wxf e`

,mixg` myl dcal dhigyd `dzy ,xg`

dwixfd lr ezrc oi` dhigy zrya la`

eilral `l`,mzd opixn` ikde .xyk Ð

mewna m` dne ,xnege lw :iy` ax xn`

ehgy ,xykc ipelt myl hgey ipixd xn`y

ipelt myl wexflxn` m`y mewn .leqt Ð

iepiy zaygn oi`c `din dpin rny .'ek

oiaygn ok m` `l` zecear x`ya milra

ycew iepiya la` .wexfl zpn lr odn zg`a

gaf" aizkc ,leqt enyl `ly hgy Ð

"minlyz`hga oke ,minly myl dgiaf Ð

gqt gaf" gqt oke ,"z`hgl dze` hgye"

exwiry gqt i`ce ,edine ."`edeilral

lk`ilelik`dl eilra myl `ly ehgy ,`a

mixg` oiiepnloizipzn ipzwck ,leqt Ð

`ly ehgyeiepnlayiga jgxk lre .leqt

zpn lr `l ,xn`w `cegl dhigyd lr

.wexfleblti`cnehgy ,`xnba i`xen` da

oilenlllkn ,milxr ea extkziy zpn lr

oizipznc milxrl ehgycaygna Ðlr

`lye .xn`w dhigydeiepnl`inec

,milxrlc.edl ipzw iccd iab `dcåðéàå
äúéî øçàìxg`n ,eilr eilra my oi`c Ð

eny dpiy m`e ,zny.xyk Ðøåáöá åðéàå
?eilra `di `ly eze` dpyi in mylc Ð

mieb myl m`,mzd opixn`ck ,liqtin `l Ð

`l` lqet milra iepy oi`c ,oizrnya onwle

edpiy ok m`aiegnlsilic ,ezenk dxtk

"eilr xtkl"n:`nl` .exiag lr `le eilr Ð

`l i`e ,ezenk dxtk aiegne ,dicic `inec exiaga leqt milra iepiy.liqt `l Ð

éúøúã áâ ìò óàå.ikxit jpdn Ðà÷ååã åàìizxz ,edpip ikxit e`l ,xnelk Ð

leqt ixwin `l daygn leqt :`weec e`l izxz id lif`e yxtne .`weec `din

.sebdñçðô áøìå.dxn` migafc `nw wxta Ðäúéî øçàì íéìòá ùém`e Ð

mixg` milra myl ehgy.xg` `iadl yxeid jixv Ðíéìòá åì ïéàù éîëÐ

,dwixfa epi` milra iepiy :izrny ip`e .milra myl `ly epnfa ehgyy ink

zaygnc .ok xnel xyt` i`e .dwixfa milke` zaygn oi` :opixn`ckeilke`l `ly

dhigyae ,od eilr oiiepn`ly zaygn la` .zecear x`ya `le `pngx ilbc `ed

milra iepiy epiidc ,eiepnldwixfa oizrnya onwl silick ,`ed dwixfa dxwir Ð

"eilr xtke".exiag lr `le Ðäðùîøùë åéìëåàì àìùå åéìëåàìzvwnc Ð

.`nrh yxtn onwle .ilqt `l oilke`åîãá ñøîîie`x `diy ick ,yexwi `ly Ð

.dwixfl÷øæð íàåcinzl mcew Ð) oxn`c ab lr s`c .xyk Ðxac xge`i (`,hp lirl

.ikda liqtin `l ,'ebe "miaxrd oia"e "axra" ea xn`pyàøîâúñëî,oiiepn oeyl Ð

z`" enkzqkn"jkxrd)`xwie.(fkéñøåñ`"bpil el oixew zene`d inkg .inx` Ð

.`"iixeyñåëjixv dhigy zryac `xninl .hegy Ðoiekzdl.eiepnlåìëà éôìÐ

owfle dlegl hxt ,lek`l ie`xd,lxrle.oiiepn od elit`e
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åðùéå`le "eilr xtkl" :aizkc meyn `ny ,dzin xg`l epi` milra iepiye Ð dzin xg`l

`iz` oizrnyc jde .e`iadl aiigzpy `l` ,`ed dxenb dxtk xa e`l zne ,exiag lr

iwenc ,(a,bi) oiyecwc `nw wxta ax xn` iq` axke ,`ziixe`c `ceariy xn`c o`nk `icdl

dcedi axl la` .miign dzyixtd `ly it lr s` dzler oiyxei e`iai dzny dy`d opzc `d

la` ,miign dzyixtdy `ede :xn`c ,l`eny xn`

dzyixtd `lÐe`l `ceariyc meyn ,`l

ycew iepiy oia `zewtp epi` dxe`kl .`ziixe`c

ycew iepiyac oeik ,dzin xg`lc ,milra iepiyl

,edine .eizgz xg` yixtdl aiig yxeid oi` [inp]

izy milra eyixtd m` dpin `wtpc :xnel yi

,dipyd `iai zg`d lqtz m`y ,zeixg`l zeler

ycew iepiy :inp i` .oileg dipyd `dz e`l m`e

:(a,a) migaf yixa xn`c ,dzin xg` zepyl xeq`

milra iepiy la` ?da iiepyl ixy in dacpeÐ

.dzin xg`l epi`c oeik ,xeqi` elit` `kil

äùòðdniz Ð leqte epnfa milra el oi`y ink

oeik ,dyrp xninl dil dnl :wgvi epiaxl

`wec izxzcÐo`k oi`c meyn leqtc `nil

iepiyl incc xaqe ,ikxit ipdl yiig `l i`e .dxiwr

dxiwr aiyge epnfa elqete li`ed ,ycewÐok m`

iepiya `ld ?epnfa milra el oi`y ink ied i`n`

xne`e .leqtl epnfak dpyn opiayg `l ycew

i epiaxedpdl edpzil elit` :eyexit ikdc ,wgv

ikxitÐgqtk dyrpc dxiwr ied `l mewn lkn

(a,br) "mixac el`" seqa xn`c ,eilra ezny epnfa

mzq ehgyyke .dxiwr iracÐit lr s` .leqt

ezn ixdy eilra myl `ly yxtnk `edyÐikd

oke .dxiwr aiyg `l milra iepiy epnfa `ly inp

xn`w `le ,milra el oi`y xn`wc oeyld giken

.milra iepiya ehgyy inkéáøoeyl xne`

bilt `l iaxc :wgvi epiax xne` Ð df `ed iqxeq

,eiepne eilke`a `aekir `ki`c dcene ,`nw `pz`

eiepne eilke` ilqt `lc eixac yxtn `l` epi`e

(a,gr) "oilev cvik"a rnyn oke .dhigya `l`

`le ,ozp iaxk iakrn `l dlik` xn`c ax :wiqnc

iaxk xn`wÐ,`z` iyextlc meyn epiide

.izyxitck

åéìëåàìmilxrc :wgvi epiax xne` Ð ol `pn

yi`c `xw i`dn iwtp edlek mi`nhe

dil ilk` evn `lc oeikc ,elk` itlÐiaiyg

glyn `nh mexc ipwf ixaqw :xn`wc (a,ak) migafc ipy wxta rnyn oke .eilke`l `ly edlek

zeytp zqkna :`ipzde .gqt :yexit ,eizepaxwÐ,eiepnl `l` hgyp gqtd oi`y o`kn

."elk` itl yi`"n ol `wtp `nhc `icda rnyn .eiepnl eilke` ywzi`e

ù÷úéàåok m` :wgvi epiaxl dniz Ð eiepnl eilke`,zecear rax`a ilqt eiepn dn

milra iepiy epiidcÐinp zepaxw x`yae ,zecear rax`a elqti eilke` s`

`l` liqt `l milra iepiyc ,milra iepiy df oi` eiepnl `lyc :xnel yie !eiepna elqti

la` .mixg` myl wxef e` mixg` myl wexfl zpn lr jilene lawn e` hgey oebk ,dwixfa

mixg` myl jilene lawne hgeyÐeiepnl `lye .ol `wtp "eilr xtke"nc ,xykÐhgey epiid

x`ya `le gqta `weece "eqekz" aizkck ,`weec dhigya `l` liqt `le ,eiepnl `ly

dhigya eilke`l `ly ilbe li`ed ,`nipe :xn`z m`e .zepaxwÐ,zecear x`ya oicd `ed

ol `pn zecear x`y ,"gqt gaf"n enyl `ly gqt :(a,f) migafc `nw wxta `zi`ckÐli`ed

,daeg myl milral elr `lc zepaxwd lka ilbc oeik ,inc `lc wgvi epiax xne`e .ilb ilbe

ediipin cga leqt ogky` gqt iabeÐ.wlgl epl oi`åèçùea extkziy zpn lr oilenl

eiepn mpi`y ea extkziy zpn lr eiepnl ehgy m` Ð milxrÐilekl leqtc `hiyt `d

ibilt inp ikdc wgvi epiaxl d`xp ,edine .z`hgae gqta leqtc milra iepiy epiidc ,`nlr

enk `cqg ax dia lqtc owfe dleg oebk ,oilke` mpi`y extkziy zpn lr eilke`l hgya

iaizk lxra iziinc i`xwc ab lr s` ,milxraÐiccdn itlie ,iwtp "elk` itl"c `xw cgnc

xykc eilke`l `lye eilke`l `dc .ilin lklÐmilxr myl wxfp la` .`cqg ax lqt milxr extkziy zpn lr milenl hgya `weece .milxrle milenln opitlic meyn epiidÐ`cqg ax elit`

dgiafn slip `niz ike ?olpn zecear x`y ,dgiaf ogky` :xn`wc (`,c) migaf yixae .oizrny dleka cenlzd xcqnl df heyt mewn lka `dc .dwixfa oilke` zaygn oi`c ,xykc dcenÐ

:`ipzc (`,gr) "oilev cvik" wxtae ,`cqg axc` `da bilt `l daxc wiqn iy` axc :cere .dwixfa oilke` zaygn oi`c biltc o`n `kilc rnyn .gqta oilke` myl `ly dleqt oky dgiafl dn

eilke`l `ly enc wexfl eilke`l ehgyÐxy` oa wgvi epiaxe .mixtq zvwna yi oke .`cqg axl iywiz `lc ,enc wxfpe `l` ,enc wexfl opiqxb `l .ezaeg ici ea `vei mc`e ,xyk envr gqt

milxrl xyad lik`dl wexfl ayig `l` ,xtkzdl ayig `l m` la` .milxr ea xtkzdl ayigy ,extkziy zpn lr hwp `wecc :yxitÐzaygn dwixfa jiiy `lc ,xykc dcen `cqg ax elit`

yl opira i`ce dhigyc ,leqt milxrle eilke`l `ly lik`dl ayig m` `weec dhigyae .dxtkc leqt `l` ,dlik`c leqt"eqekz elk` itl yi`" :aizkck ,elke`l miie`xd milra mÐepiide

.dwixfa oilke` zaygn oi`c
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קכ
ezny ina cenr `q sc ± iyily wxtmigqt

åèçùelik`dl Ðoilenlezwixfa ea extkzi la` ,oiiepnopi`y e` oiiepn e` ,milxr

.oiiepnä÷éøæá íéìøò úáùçî ïéà.dinwl yxtn `nrhe .leqtl ipdn `l Ðàðéîà àðî
'åë äì."ea lk`i `l lxr lke" `ziixac `yix Ðìåñôé ìåëé.lxr Ðïéàáä äøåáç éðá

åîòeilr epnp m`y Ð,oilenmlek myl hgye ,dlin zngn eig` ezny lxreleki Ð

lqti?úìñåô äàîåèå ìéàåäehgy m` Ð

,oi`nhlyi`" :aizkck ,elke`l ie`xd opirac

,ehgyz ,"eqekz elk` itlzilc `nw `pzle

iqxeq oeyl dil."eze` ehgye" aizk dixza Ð

úìñåô äìøòåie`xc ,inp `nrh i`dn Ð

.opira dlik`lúö÷î äá äùò àì äàîåè äî
äàîåèoebk Ðmi`nhl.mixedhleäàîåè ìëë

i`n :jixt onwle .mi`nhl elek hgyp eli`k Ð

dlxr dpy i`ne ,dil `hiytc d`neh `py

dil `wtqnc?ìñåô ïîæåzpn lr ehgy Ð

epnfl ueg zifk epnid lek`lelek dyrp Ð

lr `l` ayig `ly ,onf zvwn epiide .lebit

m`" :aizkck ,epnid zifklk`d,'ebe "lk`i

) migafae mipdk zxeza `ipzesek :(`,hkjpf`

iyilyd meia egafn lek`l aygna ,renyl

" aizke .xacn aezkdlk`d"lk`idlik` Ð

migaf x`ya zbdep dpi` d`nehe dlxr :zifka

,gqtk`lc ,odizepaxw oiglyn `nhe lxr oky

.milra zlik` eda `akrnäøúåä àì äìøò
äììëî,milxrl lk`p oaxw mey oi`y Ð

) zenaia opitliclxrc (`,br,miycwa xeq`

xzed `l inp onfe .lwd gqtn xnege lwa iz`c

dxzed d`nehe .epnfl ueg elke`l oaxw meyl

d`neha `ay gqtd :onwl yxtnck ,dllkn

.d`neha lk`púàæ øîåì ãåîìúzwg" Ð

`l lxr lk" :`zyxt `idda aizke ,"gqtd

."ea lk`iúàæ éàîrnyn ikid Ð"z`f"n

jigxk lr ?enr oi`ad dxeag ipa lqet epi`c

cenlz :xn`w ikde ,xn`w izixg` `zlin

"lxr lke" xnel.zelxr dlek `ki`c cr Ð

,dwixfl oicd `ed `niz `lc `z` "z`f"e

ehgy m` ,dia dlqt `din zelxr dlekc

.mcal milxrl dnc wexfl zpn lr oilenl

úàæ øîåì ãåîìúzg` dceara :rnync Ð

dlgz `idc ,dhigy epiide ,zelxr dlqtc `ed

oilke`e oiiepn lv` dxkfed `ide ,zecearl

.yxtnckä÷éøæã àìå÷ éàî àîéú éëåÐ

ernle ,i`w dhigy` "z`f" i`d `nizcih

dwixf`l `dc :`lew epiid Ðiaxz`zaygn

`pngx da ilb dhigyc .dwixf lv` oilke`Ð

zelxr dlek leqtc "z`f"c `xazqn jkld

e`le ,i`w dhigy`.dwixf`rnyn "z`f"e

.`herinàãñç áøåzaygn yi lirl xn`c Ð

)oilke``l` ,`ed dwixf iab `lewl e`l "z`f" i`d :jl xn` ,dwixfa [milxr] (ixeng`ldwixf la` ,da dlqt `l dlxr zvwnc `id z`f :xn`w ikde ,`z` dilrdzvwn elit` Ð

.dlqtä÷éøæã àøîåç éàî àîéú éëåzinwenc ,dhigyn Ðdlqt dzvwn elit` dwixf la` ,dhigy` dlqt `l dlxr zvwnc `lew`l` lebit miiwn `lc :dlic `xneg epiid Ð

epnfl ueg zifk epnid lek`l zpn lr zecear rax`n zg`a ayig m` ,dwixfa) aizkck ,epnf jez epnn lk` elit` ,zxk eilr oiaiige ,`ed lebit Ð`xwieeytpde" :(zlke`depnn

zg`a ayig la` .dzenk lebit zpn lr e` ,epnf jez zpn lr zexyka e` ,dwizya e` `l` ,xg` leqta `ly dixg`ly zecear lk eyriy calae ."`yz dperzecearndixg`ly

enewnl ueg oebk ,xg` leqt) migafa opixn`ck ,zxk ea oi` aey Ð) ipy wxta zegpnae (a,gka ,fhxyka xn`pe ,lebita "dvxi `l" xn`p ,lebita daizk d`vxd :(ipinyd mein"

"dvxi d`ldez`vxdk Ðxyk z`vxd dn :lebit z`vxd jk xykeaxwiy cr Ðlebit z`vxd s` ,zexyka eixizn lk:`nl` .zexyka e` lebita e` eixizn lk eaxwiy cr Ð

`lrawina xg` leqt aygi `ny ,wtqa i`w `zry lkc .dceard seq `idy ,dwixfa `l` lebit ly i`cee,d`ad dcear.epnn lebit my riwtieé÷úîéùà áø äì ódaxl oia Ð

,`lewl xnle `xnegl xnl ,dwixf ihernl "z`f" iziipc ,rnyn dlxr dlek `ki`c cr "lxr lke" i`dc i`nn :`cqg axl oia`pz ipzwc "z`f" xnel cenlzeizixg` `zlin Ð

`pz ipzwc "z`f" `nlic ?xn`wÐdizlin`"lxr lk"c meyne ,enr oi`ad dxeag ipa lqet epi`c sili dpine ,i`wlk"c ,dxeag ipa leqti leki :xn`w ikde !rnyn edc lk Ð

mc` mey ea lk`i `l aeye ,rnyn edc lk "lxr?úàæ øîåì ãåîìú.oiey dwixf `py `le dhigy `py `l mlerle ,zelxra opira dnily dcear Ð
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áøyi mzdc uixz ?milxrle milenl ehgyn `py i`n :xn`z m`e Ð leqt xn` `cqg

.dwixfa milen ikizt `l `kd la` ,dhigya milen zaygnäáøÐ xyk xn`

ipelt myl hgey ipixd dnc ,milra iepiyn leqtc xnege lwn slip :wgvi epiaxl dniz

xykcÐleqtc milxr myl hgey ,leqt ipelt myl enc wexflÐmilxrl wexflc oic epi`

lw (`,i) migafa ciar `peeb i`d ike ?leqt inp

ip`yc :wgvi epiax uxize .enyl `ly` xnege

epiax xne` cere .onwl `xwn sili daxc ,`kd

milra iepiyl dn :jxtinl `ki`c ,wgviÐoky

wexfl hgeya xn`z ,leqtc ipelt myl wxf m`

milxrlÐoi`c ,xyk milxr myl wxef oky

.ziyixtck ,`nlr ilekl dwixfa oilke` zaygn

`diy ,milra iepiyn slip dteb `id :xn`z m`e

hrnl herin yi `nye ,leqt milxr myl wxef

mey rnyn `l "eqekz"n edine .dwixfn milke`

herin `l` ,herin`ki` cere .`ki` `pixg`

milra iepiyl dn :jxtinlÐlka leqt oky

.migafdéëåax oke Ð dwixfl oicd `ed `niz

`py `le dhigy `py `l :jenqa xn`w iy`

dwixfc oeik :xy` oa wgvi epiaxl dniz .dwixf

oilke` zaygn da oi`c ,`liwÐslip ikid

.?"z`f" `zyd jixhvi` i`n`e !dhigyn

àîìéãlr s` Ð edc lk elit` lxr lk i`d

oixcdpqa `ed i`pzc `zbeltc ab

dxyra mc` ipa dxyr edekd iab (`,gr)

lk e` ,rnyn ytp dlek i` "ytp lk"a ,zelwn

`a iy` ax "xeka lk" iab (`,b) zexekaa oke .edc

o`nk `ziixad cinrdle dax ly ezii`x xezql

,qxhpewa yxitck :cere .rnyn edc lk xn`c

zvwn xizdl `a z`fc `gken dteb `ziixac

.jixt ikdle ,zelxráúëcr z`f `pngx

!"lk"n wezyl :dniz Ð dlxr dlek `ki`c

z`fc ,`kti` `nipc :cereÐdlxr dlek i`ce

"lk" `pngx azk ,rnynÐyie !edc lk elit`

meyl "lk" jixhvi`c cenlzd lra rcic :xnel

`lc iielbl "z`f" jixhvi`e ,izixg` dyxc

lkn yexcpÐopiyxc ded i` la` .edc lk

i`nl "z`f" llk opirci ded `l `kti`.`z`
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ä÷éøæ ìáà .äìñt àì dúö÷î ,äìñt äìøò dlek¨¨§¨¨§¨¦§¨¨Ÿ¨§¨£¨§¦¨

¯ïécä àeä :àîéz éëå .äìñt éîð dúö÷î eléôà£¦¦§¨¨©¦¨§¨§¦¥¨©¦
äìñt àì äìøò dlek àkéàc ãòc ,ä÷éøæì¯dúö÷îc àeä äèéçL ."úàæ" øîBì ãeîìz ¦§¦¨§©§¦¨¨¨§¨Ÿ¨§¨©§©Ÿ§¦¨§¦§¨¨

ä÷éøæ ìáà ,äìñt àì¯àìc ?ä÷éøæc déøîeç éàîe :àîéz éëå .äìñt dúö÷î eléôà Ÿ¨§¨£¨§¦¨£¦¦§¨¨¨§¨§¦¥¨©§¥¦§¦¨§¨
é÷úî .ä÷éøæa àlà ìebét òa÷î?òîLî dlek "ìøò ìëå" éàäc éànî :éLà áø dì ó ¦§©¦¤¨¦§¦¨©§¦¨©©¦¦©§©§¨¨¥¨©§©

"úàæ" àðîçø áúk ,äìøò eäc ìk òîLî "ìøò ìëå" éàä àîìéc¯dlek àkéàc ãòc ¦§¨©§¨¨¥©§©¨§¨§¨¨©©£¨¨Ÿ§©§¦¨¨
äaøå àcñç áø :éLà áø øîà àlà !ä÷éøæa àðL àìå äèéçLa àðL àì ,äìñt àì äìøò̈§¨Ÿ¨§¨¨§¨¦§¦¨§¨§¨¦§¦¨¤¨¨©©©¦©¦§¨§©¨
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פסחים. פרק חמישי - תמיד נשחט דף סא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

`ibeqa .leqt milxr myl gqtd z` hgeydy ,dpyna epipy
zpn lr dhigyd zrya ayg m` oicd dn x`azi epiptly

:`xnbd zxne` .milxr myl didz dwixfdyì BèçLmyïéìen §¨§¦
dhigya aygy `l` ,gqtd lr miiepndBa eøtkúiL úðî ìò©§¨¤¦§©§

íéìøòmiiepn mpi`y e` miiepn,ä÷éøæa,mi`xen`d dfa ewlgpáø £¥¦¦§¦¨©
.øLk ,øîà äaø .ìeñt ,øîà àcñç¦§¨¨©¨©¨¨©¨¥

:mdinrh z` `xnbd zx`an,ìeñt øîà àcñç áømeyn enrh ©¦§¨¨©¨
y,ä÷éøæa íéìøò úáLçî Lélr dhigyd zrya ayegd jkitl ¥©£¤¤£¥¦¦§¦¨

e .leqt milxrl wexfl zpn,øLk øîà äaøy xaeq `edy itlïéà ©¨¨©¨¥¥
ä÷éøæa íéìøò úáLçîzrya dzid daygnd m` elit`e ,llk ©£¤¤£¥¦¦§¦¨

.dhigyd
:eixacl di`x `ian daxdì àðéîà àðî ,äaø øîàizcnl okidn ± ¨©©¨§¨¨¦¨¨

.xyk dwixfa milxr extkziy zpn lr milenl hgeydy xnel
àéðúcixad zl`eyy .`ziixadn ok izcnl ±lxry xg`n ,`zi §©§¨

xn`py ,gqta leqt(gn ai zeny)oeikne ,'FA lk`i `l lxr lke'§¨¨¥ŸŸ©
xn`py ,leqt enyl gqtd z` hgeyd ,lek`l leki epi`yai my)

(c,'Flk` itl Wi`',Bnò ïéàaä äøeáç éða ìBñôé ìBëé`ny ,xnelk ¦§¦¨§¨¦§§¥£¨©¨¦¦
,cg` gqt lr milen mdy dxeag ipa mr lxrd dpnp m`y xn`p
e`vi `l dxeagd ipa x`y s`e ,gqtd lqti ,mlek myl hgype

:`ziixad daiyn .mzaeg iciàeä ïéãåheytl epl yi dxe`kl ± §¦
,'epivn dn' ly jxca ef dl`yå ìéàBäzaygny ep`vnäìøò ¦§¨§¨

úìñBt,leqt milxr myl ehgy m`y epiidc ,gqtaåep`vn ok ¤¤§
zaygnyúìñBt äàîeèmi`nh myl ehgy m`y epiidc ,gqta §¨¤¤

,leqtäîay myk ±ìëk äàîeè úö÷î da äNò àì äàîeh ©§¨Ÿ¨¨¨¦§¨§¨§¨
,äàîeèwx hgeyk epic oi` ,mixedhle mi`nhl hgeydy epiidc §¨

enk ,xyk mixedhle mi`nhl hgeyd `l` ,leqty mi`nh myl
y cnlp ok,äìøò ìëk äìøò úö÷î da äNò àì äìøò óàepiidc ©¨§¨Ÿ¨¨¨¦§¨¨§¨§¨¨§¨

milxr myl wx hgeyk epic oi`e ,xyk milxrle oilenl hgeydy
:`ziixad dgec .leqtyBæ Cøãì Clk Bàdn' cenll jlz `ny - ©¥§¤¤

,zxg` jxca 'epivne ìéàBäzaygny ep`vnå ,úìñBt äìøòok ¦¨§¨¤¤§
zaygny ep`vn,ìñBt ïîæzpn lr gafd z` hgeydy epiidc §©¥

,gafd lqtp ,ezlik`l xzend onfd xg`l exyan lek`läî± ©
zaygny myk,ïîæ ìëk ïîæ úö÷î da äNò ïîfayg m` s`y §©¨¨¨¦§¨§©§¨§©

lek`l aygy ink epic epnf xg`l gafdn cg` zifk wx lek`l
,gafd lk lqtpe ,epnf xg`l gafd lk z`da äNò äìøò óà©¨§¨¨¨¨

,äìøò ìëk äìøò úö÷îenk epic milxre milen myl hgeyde ¦§¨¨§¨§¨¨§¨
zaygn z` cenll jl oipne .leqte ,milxr myl wx ehgyy

.onf zaygnn `le d`neh zaygnn dlxr
zaygnn dlxr zaygn z` cenll sicr m`d `ziixad zxxan

:onf zaygnn e` d`nehäîBc éîì äàøðd`nehl ,dlxr zaygn ¦§¤§¦¨
,onfl e`ïéðccenll xzei xazqn ±,íéçáfä ìëa âäBð BðéàL øác ¨¦¨¨¤¥¥§¨©§¨¦

lxrd ixdy ,zepaxwd lka zbdep dpi`y dlxr zaygn epiidc
ick ycwnd zial zepaxwd x`y z` dligzkl gelyl i`yx

,gqt caln ,maixwdl,íéçáfä ìëa âäBð BðéàL øácîepiidc ¦¨¨¤¥¥§¨©§¨¦
zepaxwd x`y z` gelyl leki `nhd s`y ,d`neh zaygn
myky cenll epl yi okle .gqt caln daxwdl ycwnd zial
enk ,d`neh lkk d`neh zvwn da dyr `l d`neh zaygny

,dlxr lkk dlxr zvwn da dyr `l dlxr zaygn okçéëBé ìàå§©¦©
ïîæ[epnfl ueg zaygn-],íéçáfä ìëa âäBpLmigafd lky §©¤¥§¨©§¨¦

myn cenll oi`e .mileqt mpnf xg`l mlke`l zpn lr ohgyy
xr zvwn mby dlxrl:`ziixad dgec .leqtz dlCøãì Clk Bà©¥§¤¤

Bæ,zxg` jxca oecl jlz `ny -ïéðccenll xzei xazqn ±øác ¨¦¨¨
Bììkî øzeä àlL,exeqi` llkn xzedy ote` epivn `ly xac ± ¤Ÿ©¦§¨

,lxrl dlik`a xzeny oaxw mey oi`y ,lxr ly xeqi`d epiidc
,Bììkî øzeä àlL øácîok mby ,epnfl ueg ly xeqi`dn epiidc ¦¨¨¤Ÿ©¦§¨

,epnf xg`l elke`l xzeny oaxw mey ep`vn `lçéëBz ìàå§©¦©
,dììkî äøzeäL äàîeèaxw gqtd mi`nh xeaivd aex xy`ky §¨¤§¨¦§¨¨

s`y ,dlxr zaygnl dnec df oi`e .d`neha lk`p s`e ,d`neha
.gqt milke` mpi`e miaixwn mpi` milxr xeaivd aex m`

,ef dl`y heytl xyt` i` epivn dn ly jxcay epi`xy xg`l

oic cenll yiy `ziixad zniiqn ,o`kle o`kl miccv yiy meyn
:weqtd zyxcn dføîBì ãeîìz,aezkd epcnln ±úàæ'zTg ©§©Ÿª©

'FA lk`i `l lxr lke ,'ebe gqRd(gn ,bn ai my)x`az oldle . ©¨©§¨¨¥ŸŸ©
.xyk milxre oilenl hgeydy aezkdn micnel cvik `xnbd

:dax l`ey .daeyze dl`y jxca ezii`x z` dax x`an zrk
'úàæ' éàî,'z`f' daizdn cenll `pzd `a dn ±àîéìéàm` ± ©Ÿ¦¥¨

cenll `a `edy xn`zäìñt dìøò dìeëcmyl hgy m` wxy ± §¨¨§¨¨§¨
,leqt mcal milxräìñt àì dúö÷îmilxr myl hgy m` j` ± ¦§¨¨Ÿ¨§¨

,lqt `l mileneà÷ôð 'ìøò ìëå'î éàämicnel ep` df xac ± ©¦§¨¨¥¨§¨
hgyp m` wxy ,'lk' daizd xezin rnyny ,'lxr lke' aezkdn
daygnd zvwn m` la` ,leqt milxr myl dleky daygna

yl dzvwne milxr myl.xyk milen måàì àlàyxtl epgxk lr ¤¨¨
e ,'z`f xnel cenlz' xn` xg` oipr lre eixaca xviw `pzdyéëä̈¦

éðz÷ipa lqet epi` lxrdy oipn ,`ziixaa zepyl jixv jke ± ¨¨¥
,enr mi`ad dxeagøîBì ãeîìzaezkd epcnln ±,'ìøò ìëå'wxy ©§©§¨¨¥

äìñt äìøò dlekla`,äìñt àì dúö÷îmyl hgy m` jkitl ¨¨§¨¨§¨¦§¨¨Ÿ¨§¨
:l`eye `pzd jiynne .xyk milxre milenàîéz éëåm`e - §¦¥¨

y xnel dvxzàäéî äìøò dleëc ä÷éøæì ïécä àeämipt lk lr ± ©¦¦§¦¨§¨¨§¨¦¨
,äìñtmilxrl wx wexfl zpn lr dhigya ayg m` s`y ,xnelk ¨§¨

milxr myl wx dnvr dhigyd lr ayegdy myk ,leqt mcal
,leqtøîBì ãeîìzaezkd epcnln jkl ±,'úàæ'y hrnläèéçLa ©§©Ÿ¦§¦¨

äìñt àäéî äìøò dleëc àeämyl ayg m` dhigya `weecy ± §¨¨§¨¦¨¨§¨
,leqt cala milxr÷éøæ ìáàäìñt àì énð äìøò dlek eléôà ,ä± £¨§¦¨£¦¨¨§¨©¦Ÿ¨§¨

myl ayg elit` ,dwixfd lr dhigyd zrya ayg m` j`
dlxr zvwny epcnl 'lke' zaizny `vnp .lqt `l mcal milxr
zaygn oi`y epcnl 'z`f' zaizne ,dhigya elit` zlqet dpi`

:x`ane dax jiynn .llk dwixfa zlqet dlxréàî àîéz éëå§¦¥¨©
ä÷éøæc àle÷,dhigyan xzei dwixfa yi `lew dfi` l`yz m`e ± ¨¦§¦¨

hrnl `ae dhigyd lr xn`p 'z`f' aezkdy miyxtn ep` okly
meyn :dax aiyn .dwixfd z`,ä÷éøæa ïéìëBà úáLçî ïéàc§¥©£¤¤§¦¦§¦¨

jixvy oicd z` micnel epnny ,'elk` itl yi`' aezkdy ,xnelk
ep`vn `le ,xn`p dhigyd lr ,elke`l miie`xd myl aeygl
xazqn oky oeike ,eilke` myl zeidl jixvy dwixf oiprl dxeza
lr ,milxr zaygn oipra wqerd 'z`f' aezkd s`y xnel
ezii`x dx`azdy ixd .dwixfd z` hrnl `ae ,xn`p dhigyd
milxr extkziy zpn lr milenl hgeydy ,`ziixadn dax ly

.xyk dwixfa
zl`ey .dax ly ezii`x lr `cqg ax zaeyz z` `xnbd d`ian

:`xnbdàcñç áøåea extkziy zpn lr milenl hgeydy xaeqd §©¦§¨
daiyn .`ziixad ixac z` yxti cvik ,leqt dwixfa milxr

,jl xn`i `cqg ax :`xnbdàñéb Cãéàì äaøcà`ziixad yexit ± ©§©¨§¦¨¦¨
jke .zlqet dlxr zvwn s` dwixfay ,ipyd cvl jtidl `ed
,enr mi`ad dxeag ipa lqet epi` lxry oipn ,`ziixaa xe`iad

øîBì ãeîìzaezkd epcnln ±,'ìøò ìëå'wxyäìñt äìøò dlek ©§©§¨¨¥¨¨§¨¨§¨
la`,äìñt àì dúö÷î.xyk milxre milen myl hgy m` jkitl ¦§¨¨Ÿ¨§¨

,dhigya `wec `ed df oicedúö÷î eléôà ä÷éøæ ìáàmilxr myl £¨§¦¨£¦¦§¨¨
,äìñt énðdwixfa milxre milen ea extkziy ayg m` elit`y ©¦¨§¨

d zx`ane .leqt:z`f epcnl oipn `ziixaàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨
dpi` dlxr zvwn dhigyay myky `l` ,ok oicd oi`y xnel

zlqetäìøò dlek àkéàc ãòc ,ä÷éøæì ïécä àeä`ly cry - ©¦¦§¦¨§©§¦¨¨¨§¨
mcal milxrl wx aeygiøîBì ãeîìz ,äìñt àìepcnln jkl ± Ÿ¨§¨©§©

aezkd,'úàæ'wxy hrnlìáà ,äìñt àì dúö÷îc àeä äèéçL Ÿ§¦¨§¦§¨¨Ÿ¨§¨£¨
a.äìñt äúö÷î eléôà ä÷éøæax zrc itl x`al `xnbd dkiynn §¦¨£¦¦§¨¨¨§¨

:`cqgä÷éøæc déøîeç éàîe ,àîéz éëå`xneg dfi` l`yz m`e ± §¦¥¨©§¥¦§¦¨
ly `lewdy miyxtn ep` okly ,dhigyan xzei dwixfa yi
meyn :`xnbd daiyn .dwixfa `le dhigya `id dlxr zvwn

ä÷éøæa àlà ìebét òa÷î àìclr rawp epi` lebit xeqi`y ± §Ÿ¦§©¦¤¨¦§¦¨
j` ,[lebit zaygna epwxfiy e`] oick enc z` wexfiy cr oaxwd
epnn lke`de ,lebita rawp oaxwd oi` oick `ly mcd z` wxf m`
xingdl xazqn ,dwixfa ef `xneg epivny oeikne ,zxk aiig epi`
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קכי
ezny ina cenr `q sc ± iyily wxtmigqt

åèçùelik`dl Ðoilenlezwixfa ea extkzi la` ,oiiepnopi`y e` oiiepn e` ,milxr

.oiiepnä÷éøæá íéìøò úáùçî ïéà.dinwl yxtn `nrhe .leqtl ipdn `l Ðàðéîà àðî
'åë äì."ea lk`i `l lxr lke" `ziixac `yix Ðìåñôé ìåëé.lxr Ðïéàáä äøåáç éðá

åîòeilr epnp m`y Ð,oilenmlek myl hgye ,dlin zngn eig` ezny lxreleki Ð

lqti?úìñåô äàîåèå ìéàåäehgy m` Ð

,oi`nhlyi`" :aizkck ,elke`l ie`xd opirac

,ehgyz ,"eqekz elk` itlzilc `nw `pzle

iqxeq oeyl dil."eze` ehgye" aizk dixza Ð

úìñåô äìøòåie`xc ,inp `nrh i`dn Ð

.opira dlik`lúö÷î äá äùò àì äàîåè äî
äàîåèoebk Ðmi`nhl.mixedhleäàîåè ìëë

i`n :jixt onwle .mi`nhl elek hgyp eli`k Ð

dlxr dpy i`ne ,dil `hiytc d`neh `py

dil `wtqnc?ìñåô ïîæåzpn lr ehgy Ð

epnfl ueg zifk epnid lek`lelek dyrp Ð

lr `l` ayig `ly ,onf zvwn epiide .lebit

m`" :aizkck ,epnid zifklk`d,'ebe "lk`i

) migafae mipdk zxeza `ipzesek :(`,hkjpf`

iyilyd meia egafn lek`l aygna ,renyl

" aizke .xacn aezkdlk`d"lk`idlik` Ð

migaf x`ya zbdep dpi` d`nehe dlxr :zifka

,gqtk`lc ,odizepaxw oiglyn `nhe lxr oky

.milra zlik` eda `akrnäøúåä àì äìøò
äììëî,milxrl lk`p oaxw mey oi`y Ð

) zenaia opitliclxrc (`,br,miycwa xeq`

xzed `l inp onfe .lwd gqtn xnege lwa iz`c

dxzed d`nehe .epnfl ueg elke`l oaxw meyl

d`neha `ay gqtd :onwl yxtnck ,dllkn

.d`neha lk`púàæ øîåì ãåîìúzwg" Ð

`l lxr lk" :`zyxt `idda aizke ,"gqtd

."ea lk`iúàæ éàîrnyn ikid Ð"z`f"n

jigxk lr ?enr oi`ad dxeag ipa lqet epi`c

cenlz :xn`w ikde ,xn`w izixg` `zlin

"lxr lke" xnel.zelxr dlek `ki`c cr Ð

,dwixfl oicd `ed `niz `lc `z` "z`f"e

ehgy m` ,dia dlqt `din zelxr dlekc

.mcal milxrl dnc wexfl zpn lr oilenl

úàæ øîåì ãåîìúzg` dceara :rnync Ð

dlgz `idc ,dhigy epiide ,zelxr dlqtc `ed

oilke`e oiiepn lv` dxkfed `ide ,zecearl

.yxtnckä÷éøæã àìå÷ éàî àîéú éëåÐ

ernle ,i`w dhigy` "z`f" i`d `nizcih

dwixf`l `dc :`lew epiid Ðiaxz`zaygn

`pngx da ilb dhigyc .dwixf lv` oilke`Ð

zelxr dlek leqtc "z`f"c `xazqn jkld

e`le ,i`w dhigy`.dwixf`rnyn "z`f"e

.`herinàãñç áøåzaygn yi lirl xn`c Ð

)oilke``l` ,`ed dwixf iab `lewl e`l "z`f" i`d :jl xn` ,dwixfa [milxr] (ixeng`ldwixf la` ,da dlqt `l dlxr zvwnc `id z`f :xn`w ikde ,`z` dilrdzvwn elit` Ð

.dlqtä÷éøæã àøîåç éàî àîéú éëåzinwenc ,dhigyn Ðdlqt dzvwn elit` dwixf la` ,dhigy` dlqt `l dlxr zvwnc `lew`l` lebit miiwn `lc :dlic `xneg epiid Ð

epnfl ueg zifk epnid lek`l zpn lr zecear rax`n zg`a ayig m` ,dwixfa) aizkck ,epnf jez epnn lk` elit` ,zxk eilr oiaiige ,`ed lebit Ð`xwieeytpde" :(zlke`depnn

zg`a ayig la` .dzenk lebit zpn lr e` ,epnf jez zpn lr zexyka e` ,dwizya e` `l` ,xg` leqta `ly dixg`ly zecear lk eyriy calae ."`yz dperzecearndixg`ly

enewnl ueg oebk ,xg` leqt) migafa opixn`ck ,zxk ea oi` aey Ð) ipy wxta zegpnae (a,gka ,fhxyka xn`pe ,lebita "dvxi `l" xn`p ,lebita daizk d`vxd :(ipinyd mein"

"dvxi d`ldez`vxdk Ðxyk z`vxd dn :lebit z`vxd jk xykeaxwiy cr Ðlebit z`vxd s` ,zexyka eixizn lk:`nl` .zexyka e` lebita e` eixizn lk eaxwiy cr Ð

`lrawina xg` leqt aygi `ny ,wtqa i`w `zry lkc .dceard seq `idy ,dwixfa `l` lebit ly i`cee,d`ad dcear.epnn lebit my riwtieé÷úîéùà áø äì ódaxl oia Ð

,`lewl xnle `xnegl xnl ,dwixf ihernl "z`f" iziipc ,rnyn dlxr dlek `ki`c cr "lxr lke" i`dc i`nn :`cqg axl oia`pz ipzwc "z`f" xnel cenlzeizixg` `zlin Ð

`pz ipzwc "z`f" `nlic ?xn`wÐdizlin`"lxr lk"c meyne ,enr oi`ad dxeag ipa lqet epi`c sili dpine ,i`wlk"c ,dxeag ipa leqti leki :xn`w ikde !rnyn edc lk Ð

mc` mey ea lk`i `l aeye ,rnyn edc lk "lxr?úàæ øîåì ãåîìú.oiey dwixf `py `le dhigy `py `l mlerle ,zelxra opira dnily dcear Ð
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áøyi mzdc uixz ?milxrle milenl ehgyn `py i`n :xn`z m`e Ð leqt xn` `cqg

.dwixfa milen ikizt `l `kd la` ,dhigya milen zaygnäáøÐ xyk xn`

ipelt myl hgey ipixd dnc ,milra iepiyn leqtc xnege lwn slip :wgvi epiaxl dniz

xykcÐleqtc milxr myl hgey ,leqt ipelt myl enc wexflÐmilxrl wexflc oic epi`

lw (`,i) migafa ciar `peeb i`d ike ?leqt inp

ip`yc :wgvi epiax uxize .enyl `ly` xnege

epiax xne` cere .onwl `xwn sili daxc ,`kd

milra iepiyl dn :jxtinl `ki`c ,wgviÐoky

wexfl hgeya xn`z ,leqtc ipelt myl wxf m`

milxrlÐoi`c ,xyk milxr myl wxef oky

.ziyixtck ,`nlr ilekl dwixfa oilke` zaygn

`diy ,milra iepiyn slip dteb `id :xn`z m`e

hrnl herin yi `nye ,leqt milxr myl wxef

mey rnyn `l "eqekz"n edine .dwixfn milke`

herin `l` ,herin`ki` cere .`ki` `pixg`

milra iepiyl dn :jxtinlÐlka leqt oky

.migafdéëåax oke Ð dwixfl oicd `ed `niz

`py `le dhigy `py `l :jenqa xn`w iy`

dwixfc oeik :xy` oa wgvi epiaxl dniz .dwixf

oilke` zaygn da oi`c ,`liwÐslip ikid

.?"z`f" `zyd jixhvi` i`n`e !dhigyn

àîìéãlr s` Ð edc lk elit` lxr lk i`d

oixcdpqa `ed i`pzc `zbeltc ab

dxyra mc` ipa dxyr edekd iab (`,gr)

lk e` ,rnyn ytp dlek i` "ytp lk"a ,zelwn

`a iy` ax "xeka lk" iab (`,b) zexekaa oke .edc

o`nk `ziixad cinrdle dax ly ezii`x xezql

,qxhpewa yxitck :cere .rnyn edc lk xn`c

zvwn xizdl `a z`fc `gken dteb `ziixac

.jixt ikdle ,zelxráúëcr z`f `pngx

!"lk"n wezyl :dniz Ð dlxr dlek `ki`c

z`fc ,`kti` `nipc :cereÐdlxr dlek i`ce

"lk" `pngx azk ,rnynÐyie !edc lk elit`

meyl "lk" jixhvi`c cenlzd lra rcic :xnel

`lc iielbl "z`f" jixhvi`e ,izixg` dyxc

lkn yexcpÐopiyxc ded i` la` .edc lk

i`nl "z`f" llk opirci ded `l `kti`.`z`
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.ä÷éøæa íéìøò Ba eøtkúiL úðî ìò ïéìenì BèçL§¨©¦©§¨¤¦§©§£¥¦¦§¦¨
àcñç áø .øLk :øîà äaø ,ìeñt :øîà àcñç áø©¦§¨¨©¨©¨¨©¨¥©¦§¨

"ìeñt" øîà¯øîà äaø .ä÷éøæa íéìøò úáLçî Lé ¨©¨¥©£¤¤£¥¦¦§¦¨©¨¨©
"øLk"¯:äaø øîà .ä÷éøæa íéìøò úáLçî ïéà ¨¥¥©£¤¤£¥¦¦§¦¨¨©©¨

?dì àðéîà àðî¯äøeáç éða ìBñôé ìBëé :àéðúc §¨¨¦¨¨§©§¨¨¦§§¥£¨
äàîeèå ,úìñBt äìøòå ìéàBä :àeä ïéãå ,Bnò ïéàaä©¨¦¦§¦¦§¨§¨¤¤§§¨

äàîeh äî .úìñBt¯äàîeè úö÷î da äNò àì ¤¤©§¨Ÿ¨¨¨¦§©§¨
äìøò óà ,äàîeè ìëk¯äìøò úö÷î da äNò àì §¨§¨©¨§¨Ÿ¨¨¨¦§©¨§¨

úìñBt äìøòå ìéàBä :Bæ Cøãì Cìk Bà .äìøò ìëk§¨¨§¨§¨§¤¤¦§¨§¨¤¤
ïîf äî ,ìñBt ïîæe¯,ïîæ ìëk ïîæ úö÷î da äNò §©¥©§©¨¨¨¦§©§©§¨§©

äìøò óà¯äàøð .äìøò ìëk äìøò úö÷î da äNò ©¨§¨¨¨¨¦§©¨§¨§¨¨§¨¦§¤
øácî íéçáfä ìëa âäBð BðéàL øác ïéðc ?äîBc éîì§¦¤¨¦¨¨¤¥¥§¨©§¨¦¦¨¨

ïîæ çéëBé ìàå ,íéçáfä ìëa âäBð BðéàL¯âäBpL ¤¥¥§¨©§¨¦§©¦©§©¤¥
øzeä àlL øác ïéðc :Bæ Cøãì Cìk Bà .íéçáfä ìëa§¨©§¨¦§¨§¤¤¨¦¨¨¤Ÿ©
äàîeè çéëBz ìàå ,Bììkî øzeä àlL øácî Bììkî¦§¨¦¨¨¤Ÿ©¦§¨§©¦©§¨

dììkî äøzeäL¯?"úàæ" éàî ."úàæ" :øîBì ãeîìz ¤§¨¦§¨¨©§©Ÿ©Ÿ
àì dúö÷î ,äìñt äìøò dleëc àîéìéàäìñt¯ ¦¥¨§¨¨§¨¨§¨¦§¨¨Ÿ¨§¨

ãeîìz :éðú÷ éëä åàì àlà .à÷ôð "ìøò ìëå"î éàä©¦§¨¨¥¨§¨¤¨¨¨¦¨¨¥©§
"ìøò ìëå" øîBì¯àì dúö÷î ,äìñt äìøò dlek ©§¨¨¥¨¨§¨¨§¨¦§¨¨Ÿ

äìøò dleëc ,ä÷éøæì ïécä àeä àîéz éëå .äìñẗ§¨§¦¥¨©¦¦§¦¨§¨¨§¨
"úàæ" øîBì ãeîìz ,äìñt àäéî¯àeä äèéçLa ¦¨¨§¨©§©Ÿ¦§¦¨

ä÷éøæ ìáà ,äìñt àäéî äìøò dleëc¯eléôà §¨¨§¨¦¨¨§¨£¨§¦¨£¦
àìe÷ éàî àîéz éëå .äìñt àì éîð äìøò dlek¨¨§¨©¦Ÿ¨§¨§¦¥¨©¨
:àcñç áøå .ä÷éøæa ïéìëBà úáLçî ïéàc ?ä÷éøæc¦§¦¨§¥©£¤¤§¦¦§¦¨§©¦§¨

"ìøò ìëå" øîBì ãeîìz :àqéb Cãéàì ,äaøcà¯ ©§©¨§¦¨¦¨©§©§¨¨¥
ä÷éøæ ìáà .äìñt àì dúö÷î ,äìñt äìøò dlek¨¨§¨¨§¨¦§¨¨Ÿ¨§¨£¨§¦¨

¯ïécä àeä :àîéz éëå .äìñt éîð dúö÷î eléôà£¦¦§¨¨©¦¨§¨§¦¥¨©¦
äìñt àì äìøò dlek àkéàc ãòc ,ä÷éøæì¯dúö÷îc àeä äèéçL ."úàæ" øîBì ãeîìz ¦§¦¨§©§¦¨¨¨§¨Ÿ¨§¨©§©Ÿ§¦¨§¦§¨¨

ä÷éøæ ìáà ,äìñt àì¯àìc ?ä÷éøæc déøîeç éàîe :àîéz éëå .äìñt dúö÷î eléôà Ÿ¨§¨£¨§¦¨£¦¦§¨¨¨§¨§¦¥¨©§¥¦§¦¨§¨
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"úàæ" àðîçø áúk ,äìøò eäc ìk òîLî "ìøò ìëå" éàä àîìéc¯dlek àkéàc ãòc ¦§¨©§¨¨¥©§©¨§¨§¨¨©©£¨¨Ÿ§©§¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc migqt(iyily meil)

`ibeqa .leqt milxr myl gqtd z` hgeydy ,dpyna epipy
zpn lr dhigyd zrya ayg m` oicd dn x`azi epiptly

:`xnbd zxne` .milxr myl didz dwixfdyì BèçLmyïéìen §¨§¦
dhigya aygy `l` ,gqtd lr miiepndBa eøtkúiL úðî ìò©§¨¤¦§©§

íéìøòmiiepn mpi`y e` miiepn,ä÷éøæa,mi`xen`d dfa ewlgpáø £¥¦¦§¦¨©
.øLk ,øîà äaø .ìeñt ,øîà àcñç¦§¨¨©¨©¨¨©¨¥

:mdinrh z` `xnbd zx`an,ìeñt øîà àcñç áømeyn enrh ©¦§¨¨©¨
y,ä÷éøæa íéìøò úáLçî Lélr dhigyd zrya ayegd jkitl ¥©£¤¤£¥¦¦§¦¨

e .leqt milxrl wexfl zpn,øLk øîà äaøy xaeq `edy itlïéà ©¨¨©¨¥¥
ä÷éøæa íéìøò úáLçîzrya dzid daygnd m` elit`e ,llk ©£¤¤£¥¦¦§¦¨

.dhigyd
:eixacl di`x `ian daxdì àðéîà àðî ,äaø øîàizcnl okidn ± ¨©©¨§¨¨¦¨¨

.xyk dwixfa milxr extkziy zpn lr milenl hgeydy xnel
àéðúcixad zl`eyy .`ziixadn ok izcnl ±lxry xg`n ,`zi §©§¨

xn`py ,gqta leqt(gn ai zeny)oeikne ,'FA lk`i `l lxr lke'§¨¨¥ŸŸ©
xn`py ,leqt enyl gqtd z` hgeyd ,lek`l leki epi`yai my)

(c,'Flk` itl Wi`',Bnò ïéàaä äøeáç éða ìBñôé ìBëé`ny ,xnelk ¦§¦¨§¨¦§§¥£¨©¨¦¦
,cg` gqt lr milen mdy dxeag ipa mr lxrd dpnp m`y xn`p
e`vi `l dxeagd ipa x`y s`e ,gqtd lqti ,mlek myl hgype

:`ziixad daiyn .mzaeg iciàeä ïéãåheytl epl yi dxe`kl ± §¦
,'epivn dn' ly jxca ef dl`yå ìéàBäzaygny ep`vnäìøò ¦§¨§¨

úìñBt,leqt milxr myl ehgy m`y epiidc ,gqtaåep`vn ok ¤¤§
zaygnyúìñBt äàîeèmi`nh myl ehgy m`y epiidc ,gqta §¨¤¤

,leqtäîay myk ±ìëk äàîeè úö÷î da äNò àì äàîeh ©§¨Ÿ¨¨¨¦§¨§¨§¨
,äàîeèwx hgeyk epic oi` ,mixedhle mi`nhl hgeydy epiidc §¨

enk ,xyk mixedhle mi`nhl hgeyd `l` ,leqty mi`nh myl
y cnlp ok,äìøò ìëk äìøò úö÷î da äNò àì äìøò óàepiidc ©¨§¨Ÿ¨¨¨¦§¨¨§¨§¨¨§¨

milxr myl wx hgeyk epic oi`e ,xyk milxrle oilenl hgeydy
:`ziixad dgec .leqtyBæ Cøãì Clk Bàdn' cenll jlz `ny - ©¥§¤¤

,zxg` jxca 'epivne ìéàBäzaygny ep`vnå ,úìñBt äìøòok ¦¨§¨¤¤§
zaygny ep`vn,ìñBt ïîæzpn lr gafd z` hgeydy epiidc §©¥

,gafd lqtp ,ezlik`l xzend onfd xg`l exyan lek`läî± ©
zaygny myk,ïîæ ìëk ïîæ úö÷î da äNò ïîfayg m` s`y §©¨¨¨¦§¨§©§¨§©

lek`l aygy ink epic epnf xg`l gafdn cg` zifk wx lek`l
,gafd lk lqtpe ,epnf xg`l gafd lk z`da äNò äìøò óà©¨§¨¨¨¨

,äìøò ìëk äìøò úö÷îenk epic milxre milen myl hgeyde ¦§¨¨§¨§¨¨§¨
zaygn z` cenll jl oipne .leqte ,milxr myl wx ehgyy

.onf zaygnn `le d`neh zaygnn dlxr
zaygnn dlxr zaygn z` cenll sicr m`d `ziixad zxxan

:onf zaygnn e` d`nehäîBc éîì äàøðd`nehl ,dlxr zaygn ¦§¤§¦¨
,onfl e`ïéðccenll xzei xazqn ±,íéçáfä ìëa âäBð BðéàL øác ¨¦¨¨¤¥¥§¨©§¨¦

lxrd ixdy ,zepaxwd lka zbdep dpi`y dlxr zaygn epiidc
ick ycwnd zial zepaxwd x`y z` dligzkl gelyl i`yx

,gqt caln ,maixwdl,íéçáfä ìëa âäBð BðéàL øácîepiidc ¦¨¨¤¥¥§¨©§¨¦
zepaxwd x`y z` gelyl leki `nhd s`y ,d`neh zaygn
myky cenll epl yi okle .gqt caln daxwdl ycwnd zial
enk ,d`neh lkk d`neh zvwn da dyr `l d`neh zaygny

,dlxr lkk dlxr zvwn da dyr `l dlxr zaygn okçéëBé ìàå§©¦©
ïîæ[epnfl ueg zaygn-],íéçáfä ìëa âäBpLmigafd lky §©¤¥§¨©§¨¦

myn cenll oi`e .mileqt mpnf xg`l mlke`l zpn lr ohgyy
xr zvwn mby dlxrl:`ziixad dgec .leqtz dlCøãì Clk Bà©¥§¤¤

Bæ,zxg` jxca oecl jlz `ny -ïéðccenll xzei xazqn ±øác ¨¦¨¨
Bììkî øzeä àlL,exeqi` llkn xzedy ote` epivn `ly xac ± ¤Ÿ©¦§¨

,lxrl dlik`a xzeny oaxw mey oi`y ,lxr ly xeqi`d epiidc
,Bììkî øzeä àlL øácîok mby ,epnfl ueg ly xeqi`dn epiidc ¦¨¨¤Ÿ©¦§¨

,epnf xg`l elke`l xzeny oaxw mey ep`vn `lçéëBz ìàå§©¦©
,dììkî äøzeäL äàîeèaxw gqtd mi`nh xeaivd aex xy`ky §¨¤§¨¦§¨¨

s`y ,dlxr zaygnl dnec df oi`e .d`neha lk`p s`e ,d`neha
.gqt milke` mpi`e miaixwn mpi` milxr xeaivd aex m`

,ef dl`y heytl xyt` i` epivn dn ly jxcay epi`xy xg`l

oic cenll yiy `ziixad zniiqn ,o`kle o`kl miccv yiy meyn
:weqtd zyxcn dføîBì ãeîìz,aezkd epcnln ±úàæ'zTg ©§©Ÿª©

'FA lk`i `l lxr lke ,'ebe gqRd(gn ,bn ai my)x`az oldle . ©¨©§¨¨¥ŸŸ©
.xyk milxre oilenl hgeydy aezkdn micnel cvik `xnbd

:dax l`ey .daeyze dl`y jxca ezii`x z` dax x`an zrk
'úàæ' éàî,'z`f' daizdn cenll `pzd `a dn ±àîéìéàm` ± ©Ÿ¦¥¨

cenll `a `edy xn`zäìñt dìøò dìeëcmyl hgy m` wxy ± §¨¨§¨¨§¨
,leqt mcal milxräìñt àì dúö÷îmilxr myl hgy m` j` ± ¦§¨¨Ÿ¨§¨

,lqt `l mileneà÷ôð 'ìøò ìëå'î éàämicnel ep` df xac ± ©¦§¨¨¥¨§¨
hgyp m` wxy ,'lk' daizd xezin rnyny ,'lxr lke' aezkdn
daygnd zvwn m` la` ,leqt milxr myl dleky daygna

yl dzvwne milxr myl.xyk milen måàì àlàyxtl epgxk lr ¤¨¨
e ,'z`f xnel cenlz' xn` xg` oipr lre eixaca xviw `pzdyéëä̈¦

éðz÷ipa lqet epi` lxrdy oipn ,`ziixaa zepyl jixv jke ± ¨¨¥
,enr mi`ad dxeagøîBì ãeîìzaezkd epcnln ±,'ìøò ìëå'wxy ©§©§¨¨¥

äìñt äìøò dlekla`,äìñt àì dúö÷îmyl hgy m` jkitl ¨¨§¨¨§¨¦§¨¨Ÿ¨§¨
:l`eye `pzd jiynne .xyk milxre milenàîéz éëåm`e - §¦¥¨

y xnel dvxzàäéî äìøò dleëc ä÷éøæì ïécä àeämipt lk lr ± ©¦¦§¦¨§¨¨§¨¦¨
,äìñtmilxrl wx wexfl zpn lr dhigya ayg m` s`y ,xnelk ¨§¨

milxr myl wx dnvr dhigyd lr ayegdy myk ,leqt mcal
,leqtøîBì ãeîìzaezkd epcnln jkl ±,'úàæ'y hrnläèéçLa ©§©Ÿ¦§¦¨

äìñt àäéî äìøò dleëc àeämyl ayg m` dhigya `weecy ± §¨¨§¨¦¨¨§¨
,leqt cala milxr÷éøæ ìáàäìñt àì énð äìøò dlek eléôà ,ä± £¨§¦¨£¦¨¨§¨©¦Ÿ¨§¨

myl ayg elit` ,dwixfd lr dhigyd zrya ayg m` j`
dlxr zvwny epcnl 'lke' zaizny `vnp .lqt `l mcal milxr
zaygn oi`y epcnl 'z`f' zaizne ,dhigya elit` zlqet dpi`

:x`ane dax jiynn .llk dwixfa zlqet dlxréàî àîéz éëå§¦¥¨©
ä÷éøæc àle÷,dhigyan xzei dwixfa yi `lew dfi` l`yz m`e ± ¨¦§¦¨

hrnl `ae dhigyd lr xn`p 'z`f' aezkdy miyxtn ep` okly
meyn :dax aiyn .dwixfd z`,ä÷éøæa ïéìëBà úáLçî ïéàc§¥©£¤¤§¦¦§¦¨

jixvy oicd z` micnel epnny ,'elk` itl yi`' aezkdy ,xnelk
ep`vn `le ,xn`p dhigyd lr ,elke`l miie`xd myl aeygl
xazqn oky oeike ,eilke` myl zeidl jixvy dwixf oiprl dxeza
lr ,milxr zaygn oipra wqerd 'z`f' aezkd s`y xnel
ezii`x dx`azdy ixd .dwixfd z` hrnl `ae ,xn`p dhigyd
milxr extkziy zpn lr milenl hgeydy ,`ziixadn dax ly

.xyk dwixfa
zl`ey .dax ly ezii`x lr `cqg ax zaeyz z` `xnbd d`ian

:`xnbdàcñç áøåea extkziy zpn lr milenl hgeydy xaeqd §©¦§¨
daiyn .`ziixad ixac z` yxti cvik ,leqt dwixfa milxr

,jl xn`i `cqg ax :`xnbdàñéb Cãéàì äaøcà`ziixad yexit ± ©§©¨§¦¨¦¨
jke .zlqet dlxr zvwn s` dwixfay ,ipyd cvl jtidl `ed
,enr mi`ad dxeag ipa lqet epi` lxry oipn ,`ziixaa xe`iad

øîBì ãeîìzaezkd epcnln ±,'ìøò ìëå'wxyäìñt äìøò dlek ©§©§¨¨¥¨¨§¨¨§¨
la`,äìñt àì dúö÷î.xyk milxre milen myl hgy m` jkitl ¦§¨¨Ÿ¨§¨

,dhigya `wec `ed df oicedúö÷î eléôà ä÷éøæ ìáàmilxr myl £¨§¦¨£¦¦§¨¨
,äìñt énðdwixfa milxre milen ea extkziy ayg m` elit`y ©¦¨§¨

d zx`ane .leqt:z`f epcnl oipn `ziixaàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨
dpi` dlxr zvwn dhigyay myky `l` ,ok oicd oi`y xnel

zlqetäìøò dlek àkéàc ãòc ,ä÷éøæì ïécä àeä`ly cry - ©¦¦§¦¨§©§¦¨¨¨§¨
mcal milxrl wx aeygiøîBì ãeîìz ,äìñt àìepcnln jkl ± Ÿ¨§¨©§©

aezkd,'úàæ'wxy hrnlìáà ,äìñt àì dúö÷îc àeä äèéçL Ÿ§¦¨§¦§¨¨Ÿ¨§¨£¨
a.äìñt äúö÷î eléôà ä÷éøæax zrc itl x`al `xnbd dkiynn §¦¨£¦¦§¨¨¨§¨

:`cqgä÷éøæc déøîeç éàîe ,àîéz éëå`xneg dfi` l`yz m`e ± §¦¥¨©§¥¦§¦¨
ly `lewdy miyxtn ep` okly ,dhigyan xzei dwixfa yi
meyn :`xnbd daiyn .dwixfa `le dhigya `id dlxr zvwn

ä÷éøæa àlà ìebét òa÷î àìclr rawp epi` lebit xeqi`y ± §Ÿ¦§©¦¤¨¦§¦¨
j` ,[lebit zaygna epwxfiy e`] oick enc z` wexfiy cr oaxwd
epnn lke`de ,lebita rawp oaxwd oi` oick `ly mcd z` wxf m`
xingdl xazqn ,dwixfa ef `xneg epivny oeikne ,zxk aiig epi`
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc migqt(iriax meil)

éâìôéî÷ àø÷ éàäa,ewlgp df weqtn cnlpd 'milra iepiy' oica ± §©§¨¨¦§§¦
xn`py(c ` `xwie),zepaxwd zyxta'åéìò øtëì Bì äöøðå',eyxce §¦§¨§©¥¨¨

xtkl ayg m` `l` dvxn oaxwd oi`y ,df weqtnåéìòlra lr ± ¨¨
,oaxwdàìåxtkl ayg m`,Bøéáç ìòmyl mcd z` wxf m`y §Ÿ©£¥

wexfl zpn lr gqtd z` hgeyd jkitle ,dvxn epi` xg` mc`
ewlgpe ,'milra iepiy' meyn leqt ,miiepn mpi`y miyp` myl
s` m`d ,miiepn mpi`y milxrl wexfl ayga `cqg axe dax

,'milra iepiy' meyn leqt df ote`aøáñ äaøoi`e xyk oaxwdy ©¨¨©
y meyn ,milra iepiy meyn elqetldéãéc àéîec Bøéáçoeikny ± £¥§¨¦¥

jkitl ,'eilr'n 'exiag' hrnzde ,'exiag lr `le eilr' eyxcy
lr daygnd oi`y epcnll ,envr oaxwd lral exiag ywed

,oaxwd lral dnec exiagyk `l` oaxwd z` zlqet exiagäî©
äøtk øác àeä,oaxwa xtkzdl ie`x oaxwd lray myky ±óà §©©¨¨©

Bøéáç,oaxwd z` zlqet eizece` daygndyäøtk øác,`ed £¥§©©¨¨
,ely epi`y `lel oaxwa xtkzdl `ed ie`xy ,xnelkéàä é÷etàì§©¥©

ìøò,lxr exiag myl wexfl oiekznd z` hrnl yi o`kne ±åàìc ¨¥§¨
àeä äøtk øa,gqta xtkzdl ie`x epi`e lxr `edy oeikny ± ©©¨¨

.'milra iepiy' ly leqt o`k oi` jkitl
:`cqg ax ly enrh z` x`al `xnbd dkiynn,øáñ àcñç áøå§©¦§¨¨©

iepiyk epic ,iepn epi`y lxr myl gqtd z` wexfl ayg m`y
c meyn enrhe ,leqte milraénð ìøò éàä,df lxr s` ±øác ïåék ©¨¥©¦¥¨§©

àeä àáeiçs` ,envr z` leni m` gqta `ed aiigy oeikn ± ¦¨
mewn lkn ,gqt oaxw aixwdl leki epi` zrkyàeä äøtk øa©©¨¨

,aygpdéLôð ïwúî éòa éàc [ìéàBä]leki dvxi m`y li`ed - ¦§¦¨¥§©¥©§¥
hgy m` jkitl ,gqtd z` aixwie leniy ici lr envr z` owzl
oicn leqt iepn epi`y df lxr myl wexfl zpn lr gqtd z`

.'milra iepiy'
`ed `cqg axe dax oia zwelgnd yxey iy` ax zrcly x`azd
lekie li`ed dxtk xa aygp lxr `cqg axly ,'li`ed' oica
oi`y xaeq daxe ,milra iepiy meyn lqet okle ,envr z` lenl
dywn df itl .milra iepiy meyn lqet epi`e ,'li`ed' mixne`

:`xnbd dywn .`cqg ax zrca dxizq `xnbdáøì déì úéà éîe¦¦¥§©
'ìéàBä' àcñçleki xacde li`edy mixne`y `cqg ax xaeq ike ± ¦§¨¦

dxtk xa aygp lxr okle ,dyrp eli`k eze` mipc zeyrdl
,envr lenl lekie li`edøîzéà àäå,yxcnd ziaa xn`p `lde ± §¨¦§©

ìBçì áBè íBiî äôBàäoebk ,leg jxevl aeh meia zt dte`d ± ¨¤¦§
zia ipale el oi`y i`ceae aeh mei zcerq xnb xakyzta jxev e

,aeh meia,ä÷Bì ,øîà àcñç áøaeh meia dk`ln dyry oeikn ©¦§¨¨©¤
e ,ytp lke` jxevl `ly.ä÷Bì Bðéà ,øîà äaø©¨¨©¥¤

:mdinrh z` `xnbd zx`an,ä÷Bì Bðéà øîà äaømeyn enrh ©¨¨©¥¤
cïðéøîà,mixne` ep`y ±déì éòìwî éàå ìéàBäm`e li`ed ± ¨§¦©¦§¦¦©§¦¥

ezial epncfiíéçøBà,aeh meia ef zt lek`l evxiydéì éæç± §¦£¦¥
,meia ea lek`l eigxe`l zzl el die`x ztd didzéæç énð àzLä©§¨©¦£¦

déìel die`x ztdy eli`k xacd aygp migxe` oi`y dzr s` ± ¥
,aeh meilé÷ì àìåmeil dte`k `ed ixdy ,dwel epi` jkitle ± §Ÿ¨¥

e .envr aeh,ä÷Bì øîà àcñç áøc xaeq `edy meyn enrhàì ©¦§¨¨©¤Ÿ
'ìéàBä' ïðéøîàeiykry oeikne ,'li`ed' zxaq mixne` ep` oi` ± ¨§¦©¦

`ly aeh meia dte` df ixd ,el die`x ztd oi`e migxe` el oi`
ax itle ,'li`ed' mixne` dax itly ,o`k x`eany ixd .jxevl
oipra mzhiy z` yxit iy` ax eli`e .'li`ed' mixne` `l `cqg

.jtidl lxr
:`cqg ax zhiy lr wx `id `iyewd recn `xnbd zx`an

àéL÷ àì äaøcà äaøc àîìLaxyt` i`y oaen df xac ± ¦§¨¨§©¨©§©¨Ÿ©§¨
lr ,'li`ed' mixne` `ly lxr oipra dax ixacn dxizq zeywdl
meyn ,'li`ed' xaeq `edy legl aeh mein dte` oipra dax ixac

,mipecipd oia wlgl yiyäNòî øqeçî àëäm` lxr oipra o`k ± ¨¨§©©£¤
oi` jkitl ,dlin dyrn zeyrl jixv `ed envr z` owzl dvxi

,'li`ed' ea mixne`äNòî øqeçî àìc íúäoipra my la` ± ¨¨§Ÿ§©©£¤
zeyrl jixv epi` die`x ztd didzy icky ,aeh meia dte`d
mixne`y dax xaeq ,mnvrn mi`a migxe`d `l` ,dyrn

.'li`ed'àéL÷ àcñç áøcà àcñç áøc àlà`cqg ax lr la` ± ¤¨§©¦§¨©§©¦§¨©§¨
epi`y aeh meia dte`a s` ixdy ,dfl df mixzeq eixacy dyw
`edy lxr oiprl cvik ok m`e ,'li`ed' xaeq epi` dyrn xqegn

.'li`ed' mixne`y xaeq `ed dyrn xqegn
:`xnbd zvxznéøîàly eixaca dxizq oi` ,daiyid ipa exn` ± ¨§¦

c meyn ,`cqg ax'ìéàBä' àcñç áøì déì úéì éëax xaeq okid ± ¦¥¥§©¦§¨¦
,'li`ed' mixne` `ly `cqgàle÷ìzxaqy mewna `weec ± §¨

xn`p m`y ,aeh meia dte`d iabl oebk ,lwdl d`a 'li`ed'
,zewlnn eze` mixhete eilr miliwn ep` ,migxe`l ie`xe li`ed

`ed oecpdyk la` ,lwdl oi`y `cqg ax xaeq df ote`a,àøîeçì§§¨
mipc ep`y ,iepn epi`y lxr myl gqtd z` wexfl ayga oebk
lxrdy meyn ,milra iepiy oicn gqtd z` leqtle xingdl

,envr z` lenl lekiy li`ed mrhn ,dxtk xa aygpdéì úéà± ¦¥
.'li`ed' xnele xingdl yiy `cqg ax xaeq df ote`a

lirl d`aedy `ziixaa(:`q)zvwn oica ozne `ynd ixac jeza ,
d`neh zvwn dn ,d`nehn dlxr z` cenll `pzd dqip ,dlxr
`xnbd zxxan zrk .zlqet dpi` dlxr zvwn s` zlqet dpi`

:xaecn d`neh zvwn dfi`aéøî áøc déøa àøèeæ øî déì øîà̈©¥©§¨§¥§©¨¦
éðz÷ ,àðéáøì,`ziixaa epipy ±úìñBt äìøòå ìéàBä,gqta §©¦¨¨¨¥¦§¨§¨¤¤

úìñBt äàîeèå,gqtaìëk äàîeè úö÷î da äNò àì äàîeh äî §§¨¤¤©§¨Ÿ¨¨¨¦§¨§¨§¨
äNò àì äìøò óà ,äàîeèda,äìøò ìëk äìøò úö÷îdpi`e §¨©¨§¨Ÿ¨¨¦§¨¨§¨§¨¨§¨

:`xhef xn xxan .milxr myl wx ayg ok m` `l` zlqetéàä©
äàîeè,dlxrl dpnn cenll `pzd dvxy ef d`neh ±éîc éëéä §¨¥¦¨¥

,xaecn d`neh dfi`a ±éøáb úàîeèa àîéìéàxn`p m` ± ¦¥¨§§©©§¥
,gqtd lr miiepnd miyp`d z`neha xaecnyéàîeyexitd dne ± ©

,`pzd xn`y dna df itl,äàîeè ìëk äàîeè úö÷î da äNò àìŸ¨¨¨¦§¨§¨§¨§¨
,`ed yexitdàkéà éàclr miiepnd dxeagd ipaa yi m`y ± §¦¦¨

gqtdäMîçå äòaøà[dyng e`-]éøábmiyp` ±äòaøàå ,ïéàîè ©§¨¨©£¦¨©§¥§¥¦§©§¨¨
äMîçå[dyng e`-]éøábmiyp` ±,ïéøBäèmyl gqtd z` hgye ©£¦¨©§¥§¦

gd ipa lk,dxeaïéøBäèì ïéàîè eäì éìñt àìdaygnd oi` ± Ÿ¨§¦§§¥¦¦§¦
,mzaeg ici z`vln mixedhd z` zakrne zlqet mi`nhd zece`
hgy m`y ,dlxr zvwna oicd `edy cenll `pzd `a o`kne
jxved dn ,dyw ok m` .lqtp gqtd oi` milene milxr myl

,d`nehn dlxr cenll `pzdéìñt àì àä énð äìøò éab`ld ± ©¥¨§¨©¦¨Ÿ¨§¦
,zvwna zlqet dpi`y jk oicd ok mb dlxr iablïðúcixdy ± ¦§©

gqtd z` hgeydy ,epzpyna epipy.øLk íéìøòìå ïéìenì,xnelk ©¦§¨£¥¦¨¥
dpi` dzvwny dxeza yxetn `l miyp` z`neha mb `ld
epcnl s` dpyn dze`ae ,epzpyna z`f epcnly `l` ,zlqet

ok m`e ,zlqet dpi` dlxr zvwnyàðL éàîzvwn dpey dn ± ©§¨
déì àèéLôc äàîeè,lqet epi`y `pzl heyty ±àðL éàîedne ± §¨¦§¦¨¥©§¨

zvwn dpeydéì à÷tñîc äìøòmyk `ld ,`pzd ea wtzqny ± ¨§¨¦§©§¨¥
,lqet epi`y dxezd on epcnl oipn dlxr zvwna wtzqn `pzdy

.d`neh zvwn oica wtzqdl el yi jk
:`piax eaiydàlàzxacn `ziixady yxtl jixv,øNa úàîeèa ¤¨§§©¨¨

,`nhp gqtd xyay epiidcéàîeyexitd dne -úö÷î da äNò àì ©Ÿ¨¨¨¦§¨
íéøáàî ãç énèéà eléàc ,äàîeè ìëk äàîeècg` `nhp m`y ± §¨§¨§¨§¦¦©¥©¥¥¨¦
,mixai`d x`yl xaegn epi`y ,gafd ixa`nïðéôøL énèéàc éàä©§¦©¥¨§¦©

déì,mitxey ep` `nhpy df xa` ±déì ïðéìëà Cãéàåx`y z`e ± ¥§¦¨¨§¦©¥
`y mixne` ep` oi`e ,milke` ep` `nhp `ly oaxwd`nhp m

heyt did xya z`neh zvwn ly df oic .elek lqtp ezvwn
zvwna oicd `edy ,a` oipaa cenll `pzd `a o`kne ,`pzl

.gafd lk z` zlqet dpi`y dlxr zaygn
:`ziixad jyndn dywde `xhef xn xfgàzîé÷Bà éàîadna ± §©¦§¨

`ziixad z` zcnrd,øNa úàîeèaok m`àôéñ àîéàxen` ± §§©¨¨¥¨¥¨
z` zegcl `pzd dqipy xg`ly ,`ziixad ly `tiqd z` x`ae
dlxr z` cnlp `ny ,l`ye d`nehn dlxr ly cenild
`pzd xfg ,zvwna elit` zlqet `idy ,[lebit-] onf zaygnn

y meyn ,d`nehn dlxr z` cenll xzei sicry aiydeïéðcep` ¨¦
L øáceleqtíéçáfä ìëa âäBð Bðéà,dlxr leqt epiidcøácî ¨¨¤¥¥§¨©§¨¦¦¨¨

Lok mb eleqtíéçáfä ìëa âäBð Bðéà,d`neh leqt epiidcìàå ¤¥¥§¨©§¨¦§©
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המשך בעמוד ג

ezny in` cenr aq sc ± iyily wxtmigqt
éâéìô àø÷ éàäáextkziyke Ðxn`wc milxr eameyne ,xn`w eilr oiiepn oi`y Ð

`ly zaygneiiepnlwexfl oiiepn inp ody milenl ehgye ,eilr oiiepna la` .ixn`w

eiiepn milxrl dwixf dlek `iedc ,mcal mday milxr eiiepnl enc`nlr ilekc Ð

milxrae .leqt`lyc `xw i`dae .ibilt eiiepnl `ly zaygn meyne ,oiiepn opi`y

.zepaxwd lka witp `kdn ,dwixfa eiiepnl

id "eilr xtkl""eilr" ,dwixf epilr `le Ð

.exiag myl wxefdåøéáç øáñ äáøleqtc Ð

`ed dn ,opira dicic `inec milra iepiy meyn

.'ek dxtk xacäéùôð ï÷úî.envr z` ln Ð

é÷ì àì äéì éæç íéçøåà äéì éòì÷éî éàå ìéàåä
`le ,dil crq `l `zyd edi`c ab lr s`e Ð

jixv.icinlàéù÷ àãñç áøã àìà`zyd Ð

migxe` oenif oebk ,dyrn xqegn `lc `kid

`ed dyrn e`lciab ,`kd .li`ed dil zil Ð

dyrn xqegnc lxr.li`ed dil zi` Ðàìå÷ì
exhetl Ð.zewlnnàøîåçì.migqta leqtl Ð

éøáâ úàîåèá,mixedhe mi`nh eilr epnpy Ð

.lirl ziyixtckeïéàîè ïäì éìñô àìgqtl Ð

.oixedhd lrïäéúåðáø÷ ïéçìùî àîèå ìøòÐ

,elke`l ie`x opirac .gqtn ueg ,dxfra

zlik`yelk` itl" :aizkc ,ea zakrn eilra

."eqekzàîéà úéòáéàåz`neha mlerl Ð

migafd lka bdep epi` i`ne ,xya`bdpn oi` Ð

x`ya eli`c .gqta `bdpnl dey migaf x`ya

) "oilev cvik"a xn`c ryedi iaxl migafonwl

miiw xya m` .mc oi` xya oi` m` (`,fr

gafn zlik`l miiw alg e` ,mc` zlik`lÐ

gqt eli`e .mcd z` wxefzlik` `ipdn `l Ð

zifk xiizyp m` `l` ,dilr mc wexfl gafn

."oilev cvik"a opzck ,xyaàìù øáã ïéðã
åììëî øúåäepiidc ,dxq`y mewna dlxr Ð

.dxzed `l ,gqtaåììëî øúåä àìù øáãîÐ

.onféàøúùéà àëéä?dlik`l xya z`neh Ð

d`neh dgecy xeaiv oaxw elit`ilin ipd Ð

d`neha dlkinl la` ,daxwdlopzc ,`l Ð

) "oilev cvik"aoi`a mixac dyng :(a,er

.'ek d`neha oilk`p oi`e d`nehaàèéùô àìà
éøáâ úàîåèáxzed `ly gqt elit`y Ð

hegyl dxfrl egqt glyl `nh cigilÐ

,d`neha odigqt `iadl oi`nh xeaivl xzed

.dxeqi` llkn dxzedy `vnp .oi`nh oaex m`
åúìçúîù
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éàä:wiqn (a,fn) "oixaer el`" wxtac :xy` oa wgvi epiax dywd Ð 'ek dyrn xqegn

ixy ded i` ,rnyn ?ixy in aeh meia dyizkÐxqegnc ab lr s` ,li`ed opixn`

.ith aiyg dlinc dyrn i`dc :wgvi epiax uxize !dyrn

éëjiiy `l `ziixe`cnc ,opaxcn `l` lqt `l `cqg axc d`xp Ð 'eke `lewl dil zil

`l `ziixe`cne .`lewl oia `xnegl oia wlgl

gken oke .`xnegl elit` ,llk li`ed opixn`

xn`wc (a,aq `nei) "mixiry ipy" wxt yixa

dlxbd xqegn `cqg ax xn`c `zyd :`piax

mei xiry hgy m` :yexit ,inc dyrn xqegnk

,dlxbd xqegnc meyn xeht did uega mixetkd

ohgyy minly oevig xiryl ifgc meyn e`l i`

dgizt xqegn ,xeht lkidd zgizt mcew

li`ed dil zil :`nl` .inc dyrn xqegnk

opaxcn i` :zeywdl oi`e .`xnegl elit`Ð

i j`id!dxfrl oileg iziinw `d xg` gqt aiigz

mcd wexfi `lc oeik ,`id `lÐxzene ,`vei epi`

:ax xn`c "oilev cvik"a gken oke .xg`a z`vl

mcd z` wxf `lÐ.'ek xg` gqt zeyrl aiig

milxr zaygnc ,iy` axl `zydc :dniz)

mpi`yke ,dwixfa s` lqt `nlr ilekl oiiepnd

.`kti` rnyn `xaqe xyknc o`n `ki` oiiepn

dlqt `l oiiepn dpi`yk `zydcÐoky lk

.(oiiepna

éàî`py i`ne dil `hiytc d`neh `py

epiaxl dniz Ð dil `wtqnc dlxr

dil `hiyt d`neh `nlc :mdxa` oa oeynyÐ

ike .xya z`nehn ixab z`neh opitlic meyn

,ixab z`neha ol `hiyt i`c dil rnync `niz

d`neh lkk d`neh zvwn da dyr `lcÐ`ed

,iwtp elk` itlc `xw cgnc meyn ,dlxra oicd

onfn slinl jiiy ded `l ezeÐi`n ,mewn lkn

lr `d .'ek ellkn xzed `ly xac oipc xn`w

z`nehn ixab z`neh ith slinl `ki` jgxk

,cv lka dil ince d`nehn d`neh iedc ,xya

.llk dil inc `lc onfn ixab z`neh slipcn

ixabc d`neha ol `hiytc oeikeÐinp ol `hiyt

slinl iraw ikide .mzeeydl yiy oeik ,dlxra

inp ixab z`nehc :wgvi epiax xne`e ?onfn dlxr

z`nehn slipcn ,onfn ith slipc xninl `ki`

,daygn leqtn daygn leqt oipcc meyn xya

.daygn leqt ied `lc xya z`neh gikez `le

ìøòiaxk Ð 'ek glyn `nhe zepaxw glyn

dbibga `nh ik lxr iaxnc ,`iz` `aiwr

ikd e`l i`c (a,c)Ðiil.eizepaxw diteb edi` iz

xeht `nh (my) :dbibg yixa ,wgvi epiaxl dywe

"dny mz`ade dny z`ae" :xn`py dii`xd on

.'ek epi`y lke ,d`ada epyi d`iaa epyiy lk

`eddac ,oaxw mey glyn epi` `nhc rnyn

mkizeler" zepaxw x`y iaizk diteb `xw

mewn lknc :wgvi epiax xne`e !'ebe "mkigafe

lr s`e .`xw citw d`iaa dielzy dbibga `weec

`xwa iaizk zepaxwd lkc abÐi`w `l

.mzd inp iaizk dnexze zexyrn `dc ,edlek`

,zepaxw glyn ji` `nh :wgvi epiaxl dyw cere

d`ia :xn`c o`nl elit`e ?dkinq ira `de

d`ia dny `l zvwnaÐxyt` xninl `kil

`nrh i`n ,qipkn eaexe ey`x jneqd lk :opixn` (`,bl migaf) "mileqtd lk" wxta `dc ,jinqe dici liirncÐ"hbd lk"a ipyn oke .zetera ixiin `kdc :wgvi epiax uxize .opira egk lk

.["xn`c" ligznd xeaic a,cw zenai zetqez cer oiire] :lxr meyn inwe`l `kil miyp oaxwae (a,av zegpn) "zecn izy" wxt opzck ,dkinq ira `lc xyrne xekaa inp i` ,(a,gk oihib)
`nili`
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc migqt(iriax meil)

éâìôéî÷ àø÷ éàäa,ewlgp df weqtn cnlpd 'milra iepiy' oica ± §©§¨¨¦§§¦
xn`py(c ` `xwie),zepaxwd zyxta'åéìò øtëì Bì äöøðå',eyxce §¦§¨§©¥¨¨

xtkl ayg m` `l` dvxn oaxwd oi`y ,df weqtnåéìòlra lr ± ¨¨
,oaxwdàìåxtkl ayg m`,Bøéáç ìòmyl mcd z` wxf m`y §Ÿ©£¥

wexfl zpn lr gqtd z` hgeyd jkitle ,dvxn epi` xg` mc`
ewlgpe ,'milra iepiy' meyn leqt ,miiepn mpi`y miyp` myl
s` m`d ,miiepn mpi`y milxrl wexfl ayga `cqg axe dax

,'milra iepiy' meyn leqt df ote`aøáñ äaøoi`e xyk oaxwdy ©¨¨©
y meyn ,milra iepiy meyn elqetldéãéc àéîec Bøéáçoeikny ± £¥§¨¦¥

jkitl ,'eilr'n 'exiag' hrnzde ,'exiag lr `le eilr' eyxcy
lr daygnd oi`y epcnll ,envr oaxwd lral exiag ywed

,oaxwd lral dnec exiagyk `l` oaxwd z` zlqet exiagäî©
äøtk øác àeä,oaxwa xtkzdl ie`x oaxwd lray myky ±óà §©©¨¨©

Bøéáç,oaxwd z` zlqet eizece` daygndyäøtk øác,`ed £¥§©©¨¨
,ely epi`y `lel oaxwa xtkzdl `ed ie`xy ,xnelkéàä é÷etàì§©¥©

ìøò,lxr exiag myl wexfl oiekznd z` hrnl yi o`kne ±åàìc ¨¥§¨
àeä äøtk øa,gqta xtkzdl ie`x epi`e lxr `edy oeikny ± ©©¨¨

.'milra iepiy' ly leqt o`k oi` jkitl
:`cqg ax ly enrh z` x`al `xnbd dkiynn,øáñ àcñç áøå§©¦§¨¨©

iepiyk epic ,iepn epi`y lxr myl gqtd z` wexfl ayg m`y
c meyn enrhe ,leqte milraénð ìøò éàä,df lxr s` ±øác ïåék ©¨¥©¦¥¨§©

àeä àáeiçs` ,envr z` leni m` gqta `ed aiigy oeikn ± ¦¨
mewn lkn ,gqt oaxw aixwdl leki epi` zrkyàeä äøtk øa©©¨¨

,aygpdéLôð ïwúî éòa éàc [ìéàBä]leki dvxi m`y li`ed - ¦§¦¨¥§©¥©§¥
hgy m` jkitl ,gqtd z` aixwie leniy ici lr envr z` owzl
oicn leqt iepn epi`y df lxr myl wexfl zpn lr gqtd z`

.'milra iepiy'
`ed `cqg axe dax oia zwelgnd yxey iy` ax zrcly x`azd
lekie li`ed dxtk xa aygp lxr `cqg axly ,'li`ed' oica
oi`y xaeq daxe ,milra iepiy meyn lqet okle ,envr z` lenl
dywn df itl .milra iepiy meyn lqet epi`e ,'li`ed' mixne`

:`xnbd dywn .`cqg ax zrca dxizq `xnbdáøì déì úéà éîe¦¦¥§©
'ìéàBä' àcñçleki xacde li`edy mixne`y `cqg ax xaeq ike ± ¦§¨¦

dxtk xa aygp lxr okle ,dyrp eli`k eze` mipc zeyrdl
,envr lenl lekie li`edøîzéà àäå,yxcnd ziaa xn`p `lde ± §¨¦§©

ìBçì áBè íBiî äôBàäoebk ,leg jxevl aeh meia zt dte`d ± ¨¤¦§
zia ipale el oi`y i`ceae aeh mei zcerq xnb xakyzta jxev e

,aeh meia,ä÷Bì ,øîà àcñç áøaeh meia dk`ln dyry oeikn ©¦§¨¨©¤
e ,ytp lke` jxevl `ly.ä÷Bì Bðéà ,øîà äaø©¨¨©¥¤

:mdinrh z` `xnbd zx`an,ä÷Bì Bðéà øîà äaømeyn enrh ©¨¨©¥¤
cïðéøîà,mixne` ep`y ±déì éòìwî éàå ìéàBäm`e li`ed ± ¨§¦©¦§¦¦©§¦¥

ezial epncfiíéçøBà,aeh meia ef zt lek`l evxiydéì éæç± §¦£¦¥
,meia ea lek`l eigxe`l zzl el die`x ztd didzéæç énð àzLä©§¨©¦£¦

déìel die`x ztdy eli`k xacd aygp migxe` oi`y dzr s` ± ¥
,aeh meilé÷ì àìåmeil dte`k `ed ixdy ,dwel epi` jkitle ± §Ÿ¨¥

e .envr aeh,ä÷Bì øîà àcñç áøc xaeq `edy meyn enrhàì ©¦§¨¨©¤Ÿ
'ìéàBä' ïðéøîàeiykry oeikne ,'li`ed' zxaq mixne` ep` oi` ± ¨§¦©¦

`ly aeh meia dte` df ixd ,el die`x ztd oi`e migxe` el oi`
ax itle ,'li`ed' mixne` dax itly ,o`k x`eany ixd .jxevl
oipra mzhiy z` yxit iy` ax eli`e .'li`ed' mixne` `l `cqg

.jtidl lxr
:`cqg ax zhiy lr wx `id `iyewd recn `xnbd zx`an

àéL÷ àì äaøcà äaøc àîìLaxyt` i`y oaen df xac ± ¦§¨¨§©¨©§©¨Ÿ©§¨
lr ,'li`ed' mixne` `ly lxr oipra dax ixacn dxizq zeywdl
meyn ,'li`ed' xaeq `edy legl aeh mein dte` oipra dax ixac

,mipecipd oia wlgl yiyäNòî øqeçî àëäm` lxr oipra o`k ± ¨¨§©©£¤
oi` jkitl ,dlin dyrn zeyrl jixv `ed envr z` owzl dvxi

,'li`ed' ea mixne`äNòî øqeçî àìc íúäoipra my la` ± ¨¨§Ÿ§©©£¤
zeyrl jixv epi` die`x ztd didzy icky ,aeh meia dte`d
mixne`y dax xaeq ,mnvrn mi`a migxe`d `l` ,dyrn

.'li`ed'àéL÷ àcñç áøcà àcñç áøc àlà`cqg ax lr la` ± ¤¨§©¦§¨©§©¦§¨©§¨
epi`y aeh meia dte`a s` ixdy ,dfl df mixzeq eixacy dyw
`edy lxr oiprl cvik ok m`e ,'li`ed' xaeq epi` dyrn xqegn

.'li`ed' mixne`y xaeq `ed dyrn xqegn
:`xnbd zvxznéøîàly eixaca dxizq oi` ,daiyid ipa exn` ± ¨§¦

c meyn ,`cqg ax'ìéàBä' àcñç áøì déì úéì éëax xaeq okid ± ¦¥¥§©¦§¨¦
,'li`ed' mixne` `ly `cqgàle÷ìzxaqy mewna `weec ± §¨

xn`p m`y ,aeh meia dte`d iabl oebk ,lwdl d`a 'li`ed'
,zewlnn eze` mixhete eilr miliwn ep` ,migxe`l ie`xe li`ed

`ed oecpdyk la` ,lwdl oi`y `cqg ax xaeq df ote`a,àøîeçì§§¨
mipc ep`y ,iepn epi`y lxr myl gqtd z` wexfl ayga oebk
lxrdy meyn ,milra iepiy oicn gqtd z` leqtle xingdl

,envr z` lenl lekiy li`ed mrhn ,dxtk xa aygpdéì úéà± ¦¥
.'li`ed' xnele xingdl yiy `cqg ax xaeq df ote`a

lirl d`aedy `ziixaa(:`q)zvwn oica ozne `ynd ixac jeza ,
d`neh zvwn dn ,d`nehn dlxr z` cenll `pzd dqip ,dlxr
`xnbd zxxan zrk .zlqet dpi` dlxr zvwn s` zlqet dpi`

:xaecn d`neh zvwn dfi`aéøî áøc déøa àøèeæ øî déì øîà̈©¥©§¨§¥§©¨¦
éðz÷ ,àðéáøì,`ziixaa epipy ±úìñBt äìøòå ìéàBä,gqta §©¦¨¨¨¥¦§¨§¨¤¤

úìñBt äàîeèå,gqtaìëk äàîeè úö÷î da äNò àì äàîeh äî §§¨¤¤©§¨Ÿ¨¨¨¦§¨§¨§¨
äNò àì äìøò óà ,äàîeèda,äìøò ìëk äìøò úö÷îdpi`e §¨©¨§¨Ÿ¨¨¦§¨¨§¨§¨¨§¨

:`xhef xn xxan .milxr myl wx ayg ok m` `l` zlqetéàä©
äàîeè,dlxrl dpnn cenll `pzd dvxy ef d`neh ±éîc éëéä §¨¥¦¨¥

,xaecn d`neh dfi`a ±éøáb úàîeèa àîéìéàxn`p m` ± ¦¥¨§§©©§¥
,gqtd lr miiepnd miyp`d z`neha xaecnyéàîeyexitd dne ± ©

,`pzd xn`y dna df itl,äàîeè ìëk äàîeè úö÷î da äNò àìŸ¨¨¨¦§¨§¨§¨§¨
,`ed yexitdàkéà éàclr miiepnd dxeagd ipaa yi m`y ± §¦¦¨

gqtdäMîçå äòaøà[dyng e`-]éøábmiyp` ±äòaøàå ,ïéàîè ©§¨¨©£¦¨©§¥§¥¦§©§¨¨
äMîçå[dyng e`-]éøábmiyp` ±,ïéøBäèmyl gqtd z` hgye ©£¦¨©§¥§¦

gd ipa lk,dxeaïéøBäèì ïéàîè eäì éìñt àìdaygnd oi` ± Ÿ¨§¦§§¥¦¦§¦
,mzaeg ici z`vln mixedhd z` zakrne zlqet mi`nhd zece`
hgy m`y ,dlxr zvwna oicd `edy cenll `pzd `a o`kne
jxved dn ,dyw ok m` .lqtp gqtd oi` milene milxr myl

,d`nehn dlxr cenll `pzdéìñt àì àä énð äìøò éab`ld ± ©¥¨§¨©¦¨Ÿ¨§¦
,zvwna zlqet dpi`y jk oicd ok mb dlxr iablïðúcixdy ± ¦§©

gqtd z` hgeydy ,epzpyna epipy.øLk íéìøòìå ïéìenì,xnelk ©¦§¨£¥¦¨¥
dpi` dzvwny dxeza yxetn `l miyp` z`neha mb `ld
epcnl s` dpyn dze`ae ,epzpyna z`f epcnly `l` ,zlqet

ok m`e ,zlqet dpi` dlxr zvwnyàðL éàîzvwn dpey dn ± ©§¨
déì àèéLôc äàîeè,lqet epi`y `pzl heyty ±àðL éàîedne ± §¨¦§¦¨¥©§¨

zvwn dpeydéì à÷tñîc äìøòmyk `ld ,`pzd ea wtzqny ± ¨§¨¦§©§¨¥
,lqet epi`y dxezd on epcnl oipn dlxr zvwna wtzqn `pzdy

.d`neh zvwn oica wtzqdl el yi jk
:`piax eaiydàlàzxacn `ziixady yxtl jixv,øNa úàîeèa ¤¨§§©¨¨

,`nhp gqtd xyay epiidcéàîeyexitd dne -úö÷î da äNò àì ©Ÿ¨¨¨¦§¨
íéøáàî ãç énèéà eléàc ,äàîeè ìëk äàîeècg` `nhp m`y ± §¨§¨§¨§¦¦©¥©¥¥¨¦
,mixai`d x`yl xaegn epi`y ,gafd ixa`nïðéôøL énèéàc éàä©§¦©¥¨§¦©

déì,mitxey ep` `nhpy df xa` ±déì ïðéìëà Cãéàåx`y z`e ± ¥§¦¨¨§¦©¥
`y mixne` ep` oi`e ,milke` ep` `nhp `ly oaxwd`nhp m

heyt did xya z`neh zvwn ly df oic .elek lqtp ezvwn
zvwna oicd `edy ,a` oipaa cenll `pzd `a o`kne ,`pzl

.gafd lk z` zlqet dpi`y dlxr zaygn
:`ziixad jyndn dywde `xhef xn xfgàzîé÷Bà éàîadna ± §©¦§¨

`ziixad z` zcnrd,øNa úàîeèaok m`àôéñ àîéàxen` ± §§©¨¨¥¨¥¨
z` zegcl `pzd dqipy xg`ly ,`ziixad ly `tiqd z` x`ae
dlxr z` cnlp `ny ,l`ye d`nehn dlxr ly cenild
`pzd xfg ,zvwna elit` zlqet `idy ,[lebit-] onf zaygnn

y meyn ,d`nehn dlxr z` cenll xzei sicry aiydeïéðcep` ¨¦
L øáceleqtíéçáfä ìëa âäBð Bðéà,dlxr leqt epiidcøácî ¨¨¤¥¥§¨©§¨¦¦¨¨

Lok mb eleqtíéçáfä ìëa âäBð Bðéà,d`neh leqt epiidcìàå ¤¥¥§¨©§¨¦§©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

המשך בעמוד ג

ezny in` cenr aq sc ± iyily wxtmigqt
éâéìô àø÷ éàäáextkziyke Ðxn`wc milxr eameyne ,xn`w eilr oiiepn oi`y Ð

`ly zaygneiiepnlwexfl oiiepn inp ody milenl ehgye ,eilr oiiepna la` .ixn`w

eiiepn milxrl dwixf dlek `iedc ,mcal mday milxr eiiepnl enc`nlr ilekc Ð

milxrae .leqt`lyc `xw i`dae .ibilt eiiepnl `ly zaygn meyne ,oiiepn opi`y

.zepaxwd lka witp `kdn ,dwixfa eiiepnl

id "eilr xtkl""eilr" ,dwixf epilr `le Ð

.exiag myl wxefdåøéáç øáñ äáøleqtc Ð

`ed dn ,opira dicic `inec milra iepiy meyn

.'ek dxtk xacäéùôð ï÷úî.envr z` ln Ð

é÷ì àì äéì éæç íéçøåà äéì éòì÷éî éàå ìéàåä
`le ,dil crq `l `zyd edi`c ab lr s`e Ð

jixv.icinlàéù÷ àãñç áøã àìà`zyd Ð

migxe` oenif oebk ,dyrn xqegn `lc `kid

`ed dyrn e`lciab ,`kd .li`ed dil zil Ð

dyrn xqegnc lxr.li`ed dil zi` Ðàìå÷ì
exhetl Ð.zewlnnàøîåçì.migqta leqtl Ð

éøáâ úàîåèá,mixedhe mi`nh eilr epnpy Ð

.lirl ziyixtckeïéàîè ïäì éìñô àìgqtl Ð

.oixedhd lrïäéúåðáø÷ ïéçìùî àîèå ìøòÐ

,elke`l ie`x opirac .gqtn ueg ,dxfra

zlik`yelk` itl" :aizkc ,ea zakrn eilra

."eqekzàîéà úéòáéàåz`neha mlerl Ð

migafd lka bdep epi` i`ne ,xya`bdpn oi` Ð

x`ya eli`c .gqta `bdpnl dey migaf x`ya

) "oilev cvik"a xn`c ryedi iaxl migafonwl

miiw xya m` .mc oi` xya oi` m` (`,fr

gafn zlik`l miiw alg e` ,mc` zlik`lÐ

gqt eli`e .mcd z` wxefzlik` `ipdn `l Ð

zifk xiizyp m` `l` ,dilr mc wexfl gafn

."oilev cvik"a opzck ,xyaàìù øáã ïéðã
åììëî øúåäepiidc ,dxq`y mewna dlxr Ð

.dxzed `l ,gqtaåììëî øúåä àìù øáãîÐ

.onféàøúùéà àëéä?dlik`l xya z`neh Ð

d`neh dgecy xeaiv oaxw elit`ilin ipd Ð

d`neha dlkinl la` ,daxwdlopzc ,`l Ð

) "oilev cvik"aoi`a mixac dyng :(a,er

.'ek d`neha oilk`p oi`e d`nehaàèéùô àìà
éøáâ úàîåèáxzed `ly gqt elit`y Ð

hegyl dxfrl egqt glyl `nh cigilÐ

,d`neha odigqt `iadl oi`nh xeaivl xzed

.dxeqi` llkn dxzedy `vnp .oi`nh oaex m`
åúìçúîù
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éàä:wiqn (a,fn) "oixaer el`" wxtac :xy` oa wgvi epiax dywd Ð 'ek dyrn xqegn

ixy ded i` ,rnyn ?ixy in aeh meia dyizkÐxqegnc ab lr s` ,li`ed opixn`

.ith aiyg dlinc dyrn i`dc :wgvi epiax uxize !dyrn

éëjiiy `l `ziixe`cnc ,opaxcn `l` lqt `l `cqg axc d`xp Ð 'eke `lewl dil zil

`l `ziixe`cne .`lewl oia `xnegl oia wlgl

gken oke .`xnegl elit` ,llk li`ed opixn`

xn`wc (a,aq `nei) "mixiry ipy" wxt yixa

dlxbd xqegn `cqg ax xn`c `zyd :`piax

mei xiry hgy m` :yexit ,inc dyrn xqegnk

,dlxbd xqegnc meyn xeht did uega mixetkd

ohgyy minly oevig xiryl ifgc meyn e`l i`

dgizt xqegn ,xeht lkidd zgizt mcew

li`ed dil zil :`nl` .inc dyrn xqegnk

opaxcn i` :zeywdl oi`e .`xnegl elit`Ð

i j`id!dxfrl oileg iziinw `d xg` gqt aiigz

mcd wexfi `lc oeik ,`id `lÐxzene ,`vei epi`

:ax xn`c "oilev cvik"a gken oke .xg`a z`vl

mcd z` wxf `lÐ.'ek xg` gqt zeyrl aiig

milxr zaygnc ,iy` axl `zydc :dniz)

mpi`yke ,dwixfa s` lqt `nlr ilekl oiiepnd

.`kti` rnyn `xaqe xyknc o`n `ki` oiiepn

dlqt `l oiiepn dpi`yk `zydcÐoky lk

.(oiiepna

éàî`py i`ne dil `hiytc d`neh `py

epiaxl dniz Ð dil `wtqnc dlxr

dil `hiyt d`neh `nlc :mdxa` oa oeynyÐ

ike .xya z`nehn ixab z`neh opitlic meyn

,ixab z`neha ol `hiyt i`c dil rnync `niz

d`neh lkk d`neh zvwn da dyr `lcÐ`ed

,iwtp elk` itlc `xw cgnc meyn ,dlxra oicd

onfn slinl jiiy ded `l ezeÐi`n ,mewn lkn

lr `d .'ek ellkn xzed `ly xac oipc xn`w

z`nehn ixab z`neh ith slinl `ki` jgxk

,cv lka dil ince d`nehn d`neh iedc ,xya

.llk dil inc `lc onfn ixab z`neh slipcn

ixabc d`neha ol `hiytc oeikeÐinp ol `hiyt

slinl iraw ikide .mzeeydl yiy oeik ,dlxra

inp ixab z`nehc :wgvi epiax xne`e ?onfn dlxr

z`nehn slipcn ,onfn ith slipc xninl `ki`

,daygn leqtn daygn leqt oipcc meyn xya

.daygn leqt ied `lc xya z`neh gikez `le

ìøòiaxk Ð 'ek glyn `nhe zepaxw glyn

dbibga `nh ik lxr iaxnc ,`iz` `aiwr

ikd e`l i`c (a,c)Ðiil.eizepaxw diteb edi` iz

xeht `nh (my) :dbibg yixa ,wgvi epiaxl dywe

"dny mz`ade dny z`ae" :xn`py dii`xd on

.'ek epi`y lke ,d`ada epyi d`iaa epyiy lk

`eddac ,oaxw mey glyn epi` `nhc rnyn

mkizeler" zepaxw x`y iaizk diteb `xw

mewn lknc :wgvi epiax xne`e !'ebe "mkigafe

lr s`e .`xw citw d`iaa dielzy dbibga `weec

`xwa iaizk zepaxwd lkc abÐi`w `l

.mzd inp iaizk dnexze zexyrn `dc ,edlek`

,zepaxw glyn ji` `nh :wgvi epiaxl dyw cere

d`ia :xn`c o`nl elit`e ?dkinq ira `de

d`ia dny `l zvwnaÐxyt` xninl `kil

`nrh i`n ,qipkn eaexe ey`x jneqd lk :opixn` (`,bl migaf) "mileqtd lk" wxta `dc ,jinqe dici liirncÐ"hbd lk"a ipyn oke .zetera ixiin `kdc :wgvi epiax uxize .opira egk lk

.["xn`c" ligznd xeaic a,cw zenai zetqez cer oiire] :lxr meyn inwe`l `kil miyp oaxwae (a,av zegpn) "zecn izy" wxt opzck ,dkinq ira `lc xyrne xekaa inp i` ,(a,gk oihib)
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eznyקכד ina cenr aq sc ± iyily wxtmigqt
åúìçúîùàá àì`pngx diixy ike ,dlik`l `l` gqt xwir z`ad dxn`p `l Ð

d`neha iiezi`ldgcp yi` ,'ebe "`nh didi ik yi` yi`" :aizkck ,xeaiv aexa Ð

.diixy dilkinl dizrc` .oigcip xeaiv oi`e ,ipy gqtlåúðù äøáòùclepy Ð

,oqip yceg y`x mcew cwzy`dxare oqip ycg y`x `hn ike ,gqt myl eyixtde

."dpy oa xkf" :aizkc ,gqtl ifg `l ez ezpy

i`we) onwlc oiwxita opitlick ,minlyl:(a,r

.`ed minly dpyd zeni x`ya gqtåèçùå
åîùì åðîæáminly hgey dil dedc qxb Ð

.epnfa gqt mylìñåô øæòéìà éáø`nrh Ð

exzeny gqt dne :migafc `nw wxta yxtn

epnfa minly myl ehgy ,minly `a,leqt Ð

oi`y ,minlyoxzengqt myl ohgy ,gqt `a

gqt onfalqety oic epi` Ð?òùåäé éáøå
øéùëîmigafpy migaf lkc Ðonyl `ly

ehgypc meyn i`e .z`hge gqtn ueg ,oixiyk

gqt mylepnfa `ly dne :`ed xnege lw Ð

enyl xyk epi`y,enyl mixiyk mixg` Ð

enyl xyk `edy ,epnfaexykiy oic epi` Ð

.yxtn mzd ediinrh lke ?enyl mixg`àìù
åðîæáehgy m` xfril` iax dil liqt `l Ð

`ly dne :ryedi iax dil xn`ck ,gqt myl

.enyl mixiyk mixg` enyl xyk epi`y epnfa

,inp epnfa `ly ,icicl :xfril` iax xcdin `le

`cqg axl ?i`n`e .enyl mileqt mixg`

li`ed opixn` `xnegl :xn`c:`kd `nip Ð

liqtin enyl higye ded epnf el`e li`edÐ

li`ed :lxr iab xn`wck ,liqtil inp ikd `kd

liqt ln ded i`e.liqt inp `zyd Ðàìù
íéøçà íùì øùë àåäù åðîæáol `wtpc Ð

) onwl(a,rgqtc "xwae o`v gqt zgafe"n

xzezipymcew s`e .minly axw gqtd xg`l

`xwn migafc `nw wxta ol `wtp inp gqtd

g``pix"minly gafl epaxw o`vd on m`e"n

gafl `di ,gqt epiidc ,o`vd on `ad xac Ð

.minlyåîùì ïéøùë íéøçàywzi` `dc Ð

.enyl mixg` leqte mixg` myl eleqtøôñ
ïéñçåé.minid ixacc `zipzn Ðøôñ ïéðåù ïéà

àì ïéñçåéíéãåìì'åëÐdiiegcl.oeeki`

.oiqgein opi`y itl :`pixg` `pyiläúöé àì
äúáåç éãé.mipy ylya dzepyl dlki `l Ð

àì÷ ì÷ù.`"hen Ðìéæàå ìé÷ù à÷ã éãäá
äéì øîà.opgei iaxl i`lny iax Ðïéá äî

åéìëåàì àìùå åéìëåàì åîùì àìùå åîùìÐ

enylc `py i`neilke`l ,leqt enyl `lye

.xyk eilke`l `lyeåôåâá åìåñôdaygn Ð

eilke` zaygn la` .oaxw ly etebaleqt Ð

.`ed xg` xacøøáì øùôà éàwlg dnc Ð

eilke` la` .enyl `ly wlg dne enylÐ

dleg wlge ,df cvl eilke` wlg xxal xyt`

ezaygn zn` m` xxal :inp i` .xg` cva owfe

eplik`i :oebk .ynn da oi` m`,oiie`xl

opi`yle ,rxtnl dliha ezaygn z`vnpe

.izrny jke .odinc xefgi oiie`xòáøàá åðéà
úåãåáò.dwixfa oilke` zaygn oi`c Ð

`lc ,xeaiv oaxwa `kiiy `l dlik` zaygn

.gqta `l` `kiiyïçë ùùúefpbpy Ðodn

.ea eidy dxez inrhæðâð.gkzyp Ðìöàî
ìöàì.odipia dlecb dyxte ,od ze`xwn ipy Ð

lv`le",mipad lif`e aiyg `we ,"mipa dyy

`zyxtc `tiqe."lv` ipa dl`"
àáøãëå
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àîéìéàdxzed xya z`neh i`ce `de :xn`z m`e Ð dxzed `kid xya z`neha

.d`neha mi`a mixac dyng iab (`,fr) "oilev cvik"a opixn`ck ,mcd wexfl

wexfl ixab z`nehl dxzed `zyd ied `peeb i`d ikac ,dlik`a `ixzyin `lc ab lr s`e

xac oipc :eyexit ikdc xnel yie .d`neha lk`p gqtc `d `xnb rci `l izk`c ,mcd

xzed `ly xacn gqta ellkn dxzed `ly

dxzedy d`neh gikez l`e ,gqta ellkn

epi`y xac oipc ,lirlc `idd ik .gqta dllkn

iwen ike .'ek xacn gqta `l` migafd lka bdep

xeava dllkn dxzed i`ne ,ixabc d`neha dl

Ð.qxhpewd yxitck ,gqta epiid

éáøåo`n `ki`c ab lr s`e Ð xiykn ryedi

ira dpyd zeni x`ya gqt xn`c

epiidc `nlr ilek ecen ezpy dxara ,dxiwr

.higy gqt myl minlye ,ezxiwr

àîéìlekiy :yexit Ð 'ek leqt epnfae li`ed

yixa opiwqnc i`nle .lqtie epnf cr oizndl

eal onf xqegn oi`c (a,aq `nei) "mixiry ipy"

.jixt "meia ea"nc yxtl d`xp ,li`ed iabl meia

,zixgy xyr drax`a elit` rnyn epnfa `lyc

leqt meia ea epnfa li`ed :jixt ikdleÐ`ly

.leqt inp epnfa

éðàù`de :xn`z m`e Ð `ed `xw xn`c mzd

wxta xfril` iax dil yixc xnege lwn

`a exzeny gqt dne :(`,`i) migafc `nw

'ek minlyici lrc :xnel yie .qxhpewa iziinck

eziieda `edc xfril` 'xl dil rnyn xnege lw

lre .enyl mixg` `le mixg` myl `ed `l ,`di

mixg` myl xykc epnfa `lyc yixc jk iciÐ

la` .iccd` yewzi` `dc ,enyl mixyk mixg`

xnege lw e`l i`Ð`ed `l `l` opiyxc ded `l

.`l eze ,mixg` myläîenyl `lye enyl oia

?ira `w i`n :dniz Ð eilke`l `lye eilke`l

!ilqt `l milke` zvwnc `xwn lirl xnb `d

dil `irainc :mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe

xykc enyl `lye enyl opixnb `l i`n`

.eilke`l `lye eilke`lnåîùìenyl `lye

`ixi` i`n :wgvi epiaxl dniz .'ek xeaiva epyi

bdep epi` cigia elit`c dil wetiz ?xeaiva epi`c

!`cixb gqta `l`

åìåñô`cg exeqi` xxal xyt` i`e eteba

e`l i`c dil `xiaqc Ð `id `zlin

exeqi` xxal xyt` i`c `nrhÐdil ixw `l

opgei 'x la` .lirlck `id daygne li`ed ,eteba

iepiye .eteba eleqt xity dil ixwe ,ikda wiic `l

`l ikdle exeqi` xxal xyt` i` ,inp milra

.lirl dil aiygw

íéìøòÐ dlxr dlekl dizil inp milenl

ipz ded i` dil `gip dedc rnyn

ediiexza ,daxc` :xn`z m`e .xyk ediiexza

milbtn dil zi` xi`n 'x `dc lqtinl dil ded

:xnel yie !xi`n iax epiid mixg`e ,xizn ivga

oniq yxtna `l` xizn ivga lebit xn` `lc

gkenck ,miieqn xac iedc milxrl ipy e` oey`x

xn` :d`iad qxhpewae .(`,l) migafc ipy wxta

dhigyl dpyi 'ek dpi` zxaq in iia` dil

epnfl ueg oey`x oniq xn`c ,seq cre dlgzn

ded ?iyextl dil dnle .enewnl ueg ipy oniqe

xi`n 'x xn` `l i`ce `l` .mzqa xninl dil

:d`xp cere .yxtna `l` xizn ivga milbtn

`l` `id melk e`l oniq ivga xn` elit`c

ikc ,dvinw ixde :mzd jixtc .mly oniqa `weec

opixn`c inp mzd :ipyne .ibilte inc zevgl

?enewnl ueg ivge ,epnfl ueg unew ivg :xn`c ,ibiltc xn`w `l i`n`e .'ek ibilt `l :ipyne !ibilte dpeal `kilc ,`heg zgpnc unew ixde .dnewnl ueg dpealc ,epnfl ueg dgpnc unew

.opira mlye mieqnd xac jigxk lr `l`
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øNa úàîeèa¯úàîeèa àèéLt àlà ?äøzeä àëéä §§©¨¨¥¨§¨¤¨§¦¨§§©
dììkî äøzeä àëéäå .éøáb¯úàîeèa àLéø .øeaéva ©§¥§¥¨§¨¦§¨¨©¦¥¨§§©

éøô÷ äàîeè íL ,ïéà !?éøáb úàîeèa àôéñ ,øNa.C ¨¨¥¨§§©©§¥¦¥§¨¨¨¦
äøzeä àëéäå ,øNa úàîeèa dlek :àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨§§©¨¨§¥¨§¨

¯ìëàð äàîeèa àaä çñt :ïðúc .çñt úàîeèa§§©¤©¦§©¤©©¨§§¨¤¡¨
áéúî .äìéëàì àlà Búléçzî àa àlL ,äàîeèa§§¨¤Ÿ¨¦§¦¨¤¨©£¦¨§¦
BúðL äøáòL çñtä :òLBäé áøc déøa àðeä áø©¨§¥§©§ª©©¤©¤¨§¨§¨

ì Bpîæa BèçLeì íéøçà èçBMä ïëå ,BîLçñt íL §¨¦§©¦§§¥©¥£¥¦§¥¤©
àîòè .øéLëî òLBäé éaøå ìñBt øæòéìà éaø ,Bpîæa¯ ¦§©©¦¡¦¤¤¥§©¦§ª©©§¦©§¨

Bpîæa àlL àä ,Bpîæa¯ìéàBä :àîéð ?éànàå .øLk ¦§©¨¤Ÿ¦§©¨¥§©©¥¨¦
ìñBt Bpîæáe¯:àtt áø øîà !ìñBt éîð Bpîæa àlL ¦§©¥¤Ÿ¦§©©¦¥£©©©¨

"àeä çñt çáæ ízøîàå" :àø÷ øîàc ,íúä éðàL̈¥¨¨§¨©§¨©£©§¤¤©¤©
¯ì àeä àì ,Búééåäa àeäíéøçà àìå ,íéøçà íeL ©£¨¨Ÿ§£¥¦§Ÿ£¥¦
ìì ìeñt àeäL Bpîæa .BîLíéøçà íeL¯íéøçà ¦§¦§©¤¨§£¥¦£¥¦

ì ïéìeñtì øLk àeäL ,Bpîæa àlL .BîLíéøçà íeL¯ §¦¦§¤Ÿ¦§©¤¨¥§£¥¦
ì íéøLk íéøçà.BîLéaøc dén÷ì àúà éàìîN éaø £¥¦§¥¦¦§©¦¦§©£¨§©¥§©¦

øîà .ïéñçBé øôñ øî éì éðúéð :déì øîà ,ïðçBé¨¨¨©¥¦§¦¦¨¥¤¨¦¨©
?CáúBî ïëéäå .ãBlî :déì øîà ?zà ïëéäî :déì¥¥¥¨©§£©¥¦§¥¨¨¨
àìå íéãBìì àì ïéðBcéð ïéà :déì øîà .àòcøäða¦§©§§¨£©¥¥¦¦Ÿ§¦§Ÿ

CáúBîe ãBlî zàc ïkL ìëå ,íéòcøäðì.àòcøäð ¦§©§§¦§¨¤¥§©§¦¨¨§©§§¨
ìLa dééðúéð :déì øîà .éöøàå dééôkì÷L .éçøé äL ©§¥§¦§¦£©¥¦©§¥¦§¨©§¥§©

éaøc eäúéác äéøeøa äîe :déì øîà ,déa ÷út àì÷̈¨§©¥£©¥©§§¨§¥§§©¦
úìz àéðúc ,ïBéãøz ïa äéððç éaøc dézøa ,øéàî¥¦§©¥§©¦£©§¨¤§©§§©§¨§¨

ìMî àîBéa àúzòîL äàîàzååáø äàî L¯eléôàå §¨§©§§¨§¨¦§§¨§©§¨©£¦
zøîà zàå ,ïéðL úìúa dúáBç éãé äúöé àì éëä̈¦Ÿ¨§¨§¥¨¨¦§¨§¦§©§¨§©§
äî ,éaø :déì øîà ,ìéæàå ìé÷L ék ?éçøé àúìúa¦§¨¨©§¥¦¨¥§¨¥¨©¥©¦©

ì ïéaì àlLå BîLøîà ?åéìëBàì àlLå åéìëBàì ,BîL ¥¦§§¤Ÿ¦§§§¨§¤Ÿ§§¨¨©
ì :Cì àîéàå àz ,zà ïðaøî àáøeöå ìéàBä :déìBîL ¥¦§§¨¥©¨©©§¨§¥¨¨¦§

ì àlLåBîL¯åéìëBàì àlLå åéìëBàì ,Bôeâa Bìeñt §¤Ÿ¦§§§§§¨§¤Ÿ§§¨
¯ì .Bôeâa Bìeñt ïéàì àlLå BîLBîL¯øLôà éà ¥§§¦§§¤Ÿ¦§¦¤§¨

åéìëBàì àlLå åéìëBàì ,Bøeqéà øøáì¯øøáì øLôà §¨¥¦§§¨§¤Ÿ§§¨¤§¨§¨¥
ì .Bøeqéàì àlLå BîLBîL¯,úBãBáò òaøàa BðLé ¦¦§§¤Ÿ¦§¤§§©§©£

åéìëBàì àlLå åéìëBàì¯ì .úBãBáò òaøàa BðéàBîL §§¨§¤Ÿ§§¨¥§©§©£¦§
ì àlLåBîL¯àlLå åéìëBàì ,ãéçiák øeaéva BðLé §¤Ÿ¦§¤§©¦§©¨¦§§¨§¤Ÿ
åéìëBàì¯Bìeñt :øîà éLà áø .ãéçiák øeaéva Bðéà §§¨¥©¦§©¨¦©©¦¨©§

Bøeqéà øøáì øLôà éàå Bôeâa¯.àéä àúléî àãç §§¦¤§¨§¨¥¦£¨¦§¨¦
Bôeâa Bìeñt øîà íòh äîc¯øLôà éàc íeMî §©©©¨©§§¦§¦¤§¨

íBiî :éaø øîà àãeé áø øa éîø øîà .Bøeqéà øøáì§¨¥¦¨©¨¦©©¨¨©©¦¦
øBàî ääëå ,íéîëç ìL ïçk LLz ïéñçBé øôñ æðâpL¤¦§©¥¤¨¦¨©Ÿ¨¤£¨¦§¨¨§
eðéòè "ìöà"ì "ìöà" ïéa :àøèeæ øî øîà .íäéðéò¥¥¤£©¨§¨¥¨¥§¨¥§¦

.àLøãc éìîb äàî òaøà:íéøîBà íéøçà ,àéðz ©§©§¨©§¥¦§¨¨©§¨£¥¦§¦
íéìøòì íéìeî íéc÷ä¯íéìeîì íéìøò ,øLk¯.ìeñt ¦§¦¦©£¥¦¨¥£¥¦§¦¨

øLëc íéìøòì ïéìeî àðL éàî¯,ïðéòa äìøò dleëc ©§¨¦©£¥¦§¨¥§¨¨§¨¨¥©
!àkéìå ïðéòa äìøò dlek ,éîð ïéìeîì íéìøò ,àkéìå§¥¨£¥¦§¦©¦¨¨§¨¨¥©§¥¨
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פסחים. פרק חמישי - תמיד נשחט דף סב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

,øNa úàîeèa,dllkn dxzed xya z`nehy `pzd xn` df lre §§©¨¨
ixdy ,ok xnel xyt` i` ,d`neha xyad zlik` xzedy epiidc

äøzeä àëéäxeaiv oaxw s` `ld ,dllkn dxzedy ep`vn okid ± ¥¨§¨
aexyk d`neha eaixwdl xzeny `l` df oi` d`neh dgecy
dpyna x`eank ,d`neha lk`p exya oi` la` ,mi`nh xeaivd

oldl(:er),àèéLt àlàxaecn `tiqay xacd heyt `l` ± ¤¨§¦¨
àëéäå ,éøáb úàîeèay ep`vn okide ±,øeaéöa ,dììkî äøzeä §§©©§¥§¥¨§¨¦§¨¨§¦

e`nhpy xeaivd aex ,gqt aixwdl i`yx epi` `nh cigiy s`y
zniiqn .mi`nh mcera enc z` wexfle gqt aixwdl oi`yx

:`iyewd z` `xnbddy `vnpàLéøcenll d`ay `ziixad ly ¥¨
zxacn d`nehn dlxr,øNa úàîeèaa eli`eàôéñ,`ziixad ly §§©¨¨¥¨

xaecn d`nehn `le onfn dlxr cnlpy `pzd dgecyúàîeèa§§©
,éøáb.jk yxtl okzi ji`e ©§¥

:`xnbd zvxznïéàdlxr z` cenll `pzd ywan `yixa ok` - ¦
dlxr cenll sicry zegcl `a `edyk `tiqae ,xya z`nehn
,miyp` z`neha zkiiyd `xaqn jxet `ed ,d`nehn `le onfn

y meyn ,dyw df oi`eéøt÷ äàîeè íLC,jextl `pzd zpeek ± ¥§¨¨¨¦
myay meyn ,xya z`nehl xy`n onfl xzei dnec dlxry
epiidc ,ellkn xzedy oic ep`vn d`neh leqt ly llekd
oic mey ep`vn `l ,onf myae dlxr mya eli`e ,miyp` z`neha
`le onfn dlxr z` cenll sicr okle ,exeqi` llkn xzedy

.d`nehn
:sqep uexizàîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

`ziixad mlerlälekwx zxacnäøzeä àëéäå ,øNa úàîeèa± ¨§§©¨¨§¥¨§¨
ep`vn ,d`neha xya zlik` dxzedy ep`vn okid zl`yy dne

z`fúàîeèaoaxw,çñtïðúcoldl dpyna epipyy ±(my),çñt §§©¤©¦§©¤©
,äàîeèa àaäz` aixwdl xzeny ,mi`nh xeaivd aex eidy oebk ©¨§§¨

mb `ed ixd ,mrbna `nhp gqtd xya `linne ,d`neha gqtd
,äàîeèa ìëàðmpi`y d`neha mi`ad zepaxwd x`yk epi`e ¤¡¨§§¨
meyn ,milk`päìéëàì àlà Búléçzî àa àlLzevn xwiry - ¤Ÿ¨¦§¦¨¤¨©£¦¨

,gqtd zaxwd zyxta xn`py ,dlik`d meyn `id gqt zaxwd
'Flk` itl Wi`'(c ai zeny)eaixwdl dxezd dxizdyk jkitl , ¦§¦¨§

.dxizd elke`l zrc lry jgxk lr ,d`neha xeaiva
lr gqt hgeydy ,`cqg ax zrca yxit iy` axy ,lirl x`azd
iepiy meyn leqt ,dwixfa miepn mpi`y milxr ea extkziy zpn
,envr lenl lekie li`ed dxtk xa aygp lxrdy itl ,milra
lr `xnbd dywn .`xnegl 'li`ed' mixne`y `cqg ax xaeqe

:`ziixan eixacáéúîdywd ±,òLBäé áøc déøa àðeä áøepipy ¥¦©¨§¥§©§ª©
,`ziixaa,BúðL äøáòL çñtädxary dpya dyd clepy oebk ©¤©¤¨§¨§¨

dpya zrke ,eaixwd `l j` gqtl eyixtde ,oqip yceg y`x iptl
ezpya `l` ie`x epi` gqtdy ,daxwdl cer xyk epi` ef

ea xn`py ,dpey`xd(d ai zeny)ie`x epi`y oeike ,'dpW oA xkf'¨¨¤¨¨
,minly dyrpy epic gqtlBpîæa BèçLeoqipa xyr drax` meia §¨¦§©

,gqtd zaxwd onf `edy ,zevg xg`l ef dpy lyìBîLmyl ± ¦§
zeidl jtdpe gqt oic epnn xwrp ezpy dxary oeikny ,gqt

,gqt myl minly hgey `edy `vnpe ,minlyèçBMä ïëåmigaf §¥©¥
çàì íéø,çñt íL,gqt myl minly e` dler hgyy oebkBpîæa £¥¦§¥¤©¦§©

,gqtd zaxwd onf `edy ,zevg xg`l oqipa xyr drax`a ±éaø©¦
,ìñBt øæòéìàonfa] gqt myl hgypy gaf lky xaeq `edy itl ¡¦¤¤¥

,leqt [gqt,øéLëî òLBäé éaøåepipyy meyn(.a migaf)lky , §©¦§ª©©§¦
.mixyk onyl `ly egafpy migafd

:`ped ax wcwcnBpîæa àîòè`l` xfril` iax lqet `l o`k cr ± ©£¨¦§©
,gqtd zaxwd onfa gqt myl minly hgeyaBpîæa àlL àä± ¨¤Ÿ¦§©

onf epi`y dpyd zeni x`ya gqt myl minly hgeyd la`
y xfril` iax dcen ,gqt zaxwd.øLk`cqg ax lr dyw o`kne ¨¥

,'li`ed' mixne` `xnegly xaeqdéànàåminly hgeyd recn ± §©©
,xfril` iaxl xyk epnfa `ly gqt mylàîéðy xn`p ±ìéàBä ¥¨¦

ågqt myl minly hgeyd,ìñBt Bpîæáhgeyd s`énð Bpîæa àlL §¦§©¥¤Ÿ¦§©©¦
[ok mb-],ìñBtgqt myl epnfa ehgeye oiznn did m`y oeikny ¥

hgyp eli`k aygi epnfa `ly ehgyy eiykr s` ,lqtp did

myl ayegd oiprl `cqg ax xn`y enke ,oaxwd lqtie ,epnfa
xak aygp `ed ixd envr lenl lekiy oeikny ,iepn epi`y lxr

.leqt exear wxfpy gqtde ,lednk eiykr
:`xnbd zvxzníúä éðàL ,àtt áø øîàminly hgeya my ± ¨©©¨¨¨¦¨¨

,'li`ed' ea mixne` oi`y `cqg ax dcene ,xacd dpey gqt myl
meynàø÷ øîàcweqta xn`py -(fk ai zeny)çñt çáæ ízøîàå' §¨©§¨©£©§¤¤©¤©

àeäzaizn miyxece ,''dl,'àeä'gqtd `diy,Búééåäa,xnelk ©©£¨¨
hrnl aezkd `ae ,enyl axwiyì àeä àìíéøçà íeL`ly ± Ÿ§£¥¦

,mixg` migaf myl gqtd axwiàìåmigafíéøçàeaxwiì,BîL §Ÿ£¥¦¦§
mb epcnl cg` mewnny oeikne .gqt myl gqt `weec axwi `l`
myl miaxwd mixg` leqtl mbe ,mixg` myl axwd gqt leqtl

`weecy ,xnele ,dfl df myiwdl epl yi ,gqtBpîæadrax`a ¦§©
,xyràeäLgqtd -ì ìeñtíeL[myl-],íéøçàs`ïéìeñt íéøçà ¤¨§£¥¦£¥¦§¦

ìBîLdpyd zeni x`ya la` ,gqt myl ehgyp m` ±Bpîæa àlL ¦§¤Ÿ¦§©
,gqtd lyàeäLgqtd ±øLkeaixwdlìíeL[myl-],íéøçàoick ¤¨¥§£¥¦

ny dpyd zeni x`ya gqts` ,minly myl eze` miaixwíéøçà£¥¦
íéøLkehgyp m`ì.BîLzxaq mixne` oi`y aezkd epcnil o`ke §¥¦¦§

.epnfa `ly gqt myl minly hgeya leqtl 'li`ed'
zaygna hgy m` oia weligd mrh x`azi epiptly `ibeqa
zaygna hgy m` oiae ,xyk oaxwdy eilke`l `lye eilke`l
`xnbd d`ian dligzae .leqt oaxwdy ,enyl `lye enyl

:ef dl`y dl`yp ekldnay dyrndén÷ì àúà éàìîN éaø`a-] ©¦¦§©£¨§©¥
[iptldéì øîà ,ïðçBé éaøc,opgei iaxl i`lny iaxøôñ øî éì éðúéð §©¦¨¨¨©¥¦§¥¦©¥¤

ïéñçBé.minid ixac xtqa zwqerd `ziixa il dpy -déì øîàiax £¦¨©¥
,i`lny iaxl opgeizà ïëéäî.j`ven okidn -déì øîàiax ¥¥¨©§¨©¥

,i`lny.ãelî,el`ye opgei iax siqedCáúBî ïëéäåjayen okid - ¦§¥¨¨¨
,i`lny iax eaiyd .[xc dz` okid-]déì øîà .àòcøäðaopgei iax §§©§§¨¨©¥

,i`lny iaxlïéðBcéð ïéàoiqgei xtq oipey oi` -àìå íéãeìì àì ¥¦¦Ÿ§¦§Ÿ
,íéòcøäðì,miqgein mpi`y itlzàc ïkL ìëå[i`lny iax-] ¦§©§§¦§¨¤¥§©§

jzcled mewnyCáúBîe ,ãelîjayene ±,àòcøäðaleki ipi`e ¦¨¨¦§©§§¨
.jl dzepyl

dééôk,mixaca opgei iax z` i`lny iax dtk -évøàåcr - ©§¥§¦©¥
.ecnll opgei iax dvxzdydéì øîà,opgei iaxl i`lny iax ¨©¥

dééðúéðoiqgei xtq z` dpyp -éçøé àúìúa,miycg dylya - ¦§§¥¦§¨¨©§¥
déa ÷út àì÷ ì÷Le ,eilr jilyde xtr yeb opgei iax lhp -øîà §©¨¨§©¥¨©

déì,opgei iaxeäúéác ,äéøeøa äîeezy` -dézøa ,øéàî éaøc- ¥©§§¨§¦§§©¦¥¦§©¥
eza `idyàúzòîL äàî úìz àéðúc ,ïBéãøz ïa àðéðç éaøc§©¦£¦¨¤§©§§©§¨§¨§¨§©§¨¨

àîBéa,meia zereny ze`n yly dpey dzidy -äàî úìzî §¨¦§¨§¨
àúååáø,mipax ze`n ylynéëä eléôàådnkg dk dzidyàì ©§¨¨©£¦¨¦Ÿ

ïéðL úìúa dúáBç éãé äúöédkxv lk oiqgei xtq z` dzpy `l - ¨§¨§¥¨¨¦§¨§¦
,mipy ylyaøîà zàåéçøé àúìúa zecnell xne` dz`e - §©§£©§§¦§¨¨©§¥

.dinza ,miyceg dylya
:xtql `xnbd dkiynnìéæàå ìé÷L éki`lny iax ligzdyk - ¦¨¦§¨¦

,zklldéì øîà,opgei iaxläî ,éaøweligd mrhïéahgypy gqt ¨©¥©¦©¥
ìì àlLå BîLBîLleqty(:hp lirl)zaygn oial ,àlLå åéìëBàì ¦§§¤Ÿ¦§§§¨§¤Ÿ

åéìëBàì.xyky epzpyna epipyy §§¨
:opgei iax eaiydzà ïðaøî àaøeöå ìéàBä ,déì øîàjpde li`ed - ¨©¥¦§§¨¥©¨¨©§

,mkg cinlzCì àîéàå àz,weligd mrh jl xne`e `a - ¨§¥¨¨
enyl `lye enyl zaygn xzei dxeng mixac drax`ay

.` :eilke`l `lye eilke`l zaygnnìì àlLå BîLBìeñt BîL ¦§§¤Ÿ¦§§
Bôeâala` ,oaxw ly eteba daygnd -ïéà åéìëBàì àlLå åéìëBàì §§§¨§¤Ÿ§§¨¥

Bôeâa Bìeñt.a .oaxwd ilke` lr `l`ìì àlLå BîLøLôà éà BîL §§¦§§¤Ÿ¦§¦¤§¨
,Bøeqéà øøáìmb dvxiW ayegy ,gafd lk lr `id daygndy §¨¥¦¤¥¨¤

wlg dfy xnele gafd wlgl xyt` i`e ,z`hgk mbe gqtk
la` ,enyl `lyd wlg dfe enyldøLôà åéìëBàì àlLå åéìëBàì§§¨§¤Ÿ§§¨¤§¨

Bøeqéà øøáì`ed cg` wlgy xnele gafd wlgl xyt` - §¨¥¦
.b .miie`x mpi`yl `ed xg`d wlgde elke`l miie`xlìBîL ¦§

ì àlLå,úBãBáò òaøàa BðLé BîLrax`n zg`a ayg m`y §¤Ÿ¦§¤§§©§©£
`ly zaygn [dwixf ,dkled ,dlaw ,dhigy] oaxwd zecear

la` ,oaxwd lqtp enylòaøàa Bðéà åéìëBàì àlLå åéìëBàì§§¨§¤Ÿ§§¨¥§©§©
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קכה ezny ina cenr aq sc ± iyily wxtmigqt
åúìçúîùàá àì`pngx diixy ike ,dlik`l `l` gqt xwir z`ad dxn`p `l Ð

d`neha iiezi`ldgcp yi` ,'ebe "`nh didi ik yi` yi`" :aizkck ,xeaiv aexa Ð

.diixy dilkinl dizrc` .oigcip xeaiv oi`e ,ipy gqtlåúðù äøáòùclepy Ð

,oqip yceg y`x mcew cwzy`dxare oqip ycg y`x `hn ike ,gqt myl eyixtde

."dpy oa xkf" :aizkc ,gqtl ifg `l ez ezpy

i`we) onwlc oiwxita opitlick ,minlyl:(a,r

.`ed minly dpyd zeni x`ya gqtåèçùå
åîùì åðîæáminly hgey dil dedc qxb Ð

.epnfa gqt mylìñåô øæòéìà éáø`nrh Ð

exzeny gqt dne :migafc `nw wxta yxtn

epnfa minly myl ehgy ,minly `a,leqt Ð

oi`y ,minlyoxzengqt myl ohgy ,gqt `a

gqt onfalqety oic epi` Ð?òùåäé éáøå
øéùëîmigafpy migaf lkc Ðonyl `ly

ehgypc meyn i`e .z`hge gqtn ueg ,oixiyk

gqt mylepnfa `ly dne :`ed xnege lw Ð

enyl xyk epi`y,enyl mixiyk mixg` Ð

enyl xyk `edy ,epnfaexykiy oic epi` Ð

.yxtn mzd ediinrh lke ?enyl mixg`àìù
åðîæáehgy m` xfril` iax dil liqt `l Ð

`ly dne :ryedi iax dil xn`ck ,gqt myl

.enyl mixiyk mixg` enyl xyk epi`y epnfa

,inp epnfa `ly ,icicl :xfril` iax xcdin `le

`cqg axl ?i`n`e .enyl mileqt mixg`

li`ed opixn` `xnegl :xn`c:`kd `nip Ð

liqtin enyl higye ded epnf el`e li`edÐ

li`ed :lxr iab xn`wck ,liqtil inp ikd `kd

liqt ln ded i`e.liqt inp `zyd Ðàìù
íéøçà íùì øùë àåäù åðîæáol `wtpc Ð

) onwl(a,rgqtc "xwae o`v gqt zgafe"n

xzezipymcew s`e .minly axw gqtd xg`l

`xwn migafc `nw wxta ol `wtp inp gqtd

g``pix"minly gafl epaxw o`vd on m`e"n

gafl `di ,gqt epiidc ,o`vd on `ad xac Ð

.minlyåîùì ïéøùë íéøçàywzi` `dc Ð

.enyl mixg` leqte mixg` myl eleqtøôñ
ïéñçåé.minid ixacc `zipzn Ðøôñ ïéðåù ïéà

àì ïéñçåéíéãåìì'åëÐdiiegcl.oeeki`

.oiqgein opi`y itl :`pixg` `pyiläúöé àì
äúáåç éãé.mipy ylya dzepyl dlki `l Ð

àì÷ ì÷ù.`"hen Ðìéæàå ìé÷ù à÷ã éãäá
äéì øîà.opgei iaxl i`lny iax Ðïéá äî

åéìëåàì àìùå åéìëåàì åîùì àìùå åîùìÐ

enylc `py i`neilke`l ,leqt enyl `lye

.xyk eilke`l `lyeåôåâá åìåñôdaygn Ð

eilke` zaygn la` .oaxw ly etebaleqt Ð

.`ed xg` xacøøáì øùôà éàwlg dnc Ð

eilke` la` .enyl `ly wlg dne enylÐ

dleg wlge ,df cvl eilke` wlg xxal xyt`

ezaygn zn` m` xxal :inp i` .xg` cva owfe

eplik`i :oebk .ynn da oi` m`,oiie`xl

opi`yle ,rxtnl dliha ezaygn z`vnpe

.izrny jke .odinc xefgi oiie`xòáøàá åðéà
úåãåáò.dwixfa oilke` zaygn oi`c Ð

`lc ,xeaiv oaxwa `kiiy `l dlik` zaygn

.gqta `l` `kiiyïçë ùùúefpbpy Ðodn

.ea eidy dxez inrhæðâð.gkzyp Ðìöàî
ìöàì.odipia dlecb dyxte ,od ze`xwn ipy Ð

lv`le",mipad lif`e aiyg `we ,"mipa dyy

`zyxtc `tiqe."lv` ipa dl`"
àáøãëå
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àîéìéàdxzed xya z`neh i`ce `de :xn`z m`e Ð dxzed `kid xya z`neha

.d`neha mi`a mixac dyng iab (`,fr) "oilev cvik"a opixn`ck ,mcd wexfl

wexfl ixab z`nehl dxzed `zyd ied `peeb i`d ikac ,dlik`a `ixzyin `lc ab lr s`e

xac oipc :eyexit ikdc xnel yie .d`neha lk`p gqtc `d `xnb rci `l izk`c ,mcd

xzed `ly xacn gqta ellkn dxzed `ly

dxzedy d`neh gikez l`e ,gqta ellkn

epi`y xac oipc ,lirlc `idd ik .gqta dllkn

iwen ike .'ek xacn gqta `l` migafd lka bdep

xeava dllkn dxzed i`ne ,ixabc d`neha dl

Ð.qxhpewd yxitck ,gqta epiid

éáøåo`n `ki`c ab lr s`e Ð xiykn ryedi

ira dpyd zeni x`ya gqt xn`c

epiidc `nlr ilek ecen ezpy dxara ,dxiwr

.higy gqt myl minlye ,ezxiwr

àîéìlekiy :yexit Ð 'ek leqt epnfae li`ed

yixa opiwqnc i`nle .lqtie epnf cr oizndl

eal onf xqegn oi`c (a,aq `nei) "mixiry ipy"

.jixt "meia ea"nc yxtl d`xp ,li`ed iabl meia

,zixgy xyr drax`a elit` rnyn epnfa `lyc

leqt meia ea epnfa li`ed :jixt ikdleÐ`ly

.leqt inp epnfa

éðàù`de :xn`z m`e Ð `ed `xw xn`c mzd

wxta xfril` iax dil yixc xnege lwn

`a exzeny gqt dne :(`,`i) migafc `nw

'ek minlyici lrc :xnel yie .qxhpewa iziinck

eziieda `edc xfril` 'xl dil rnyn xnege lw

lre .enyl mixg` `le mixg` myl `ed `l ,`di

mixg` myl xykc epnfa `lyc yixc jk iciÐ

la` .iccd` yewzi` `dc ,enyl mixyk mixg`

xnege lw e`l i`Ð`ed `l `l` opiyxc ded `l

.`l eze ,mixg` myläîenyl `lye enyl oia

?ira `w i`n :dniz Ð eilke`l `lye eilke`l

!ilqt `l milke` zvwnc `xwn lirl xnb `d

dil `irainc :mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe

xykc enyl `lye enyl opixnb `l i`n`

.eilke`l `lye eilke`lnåîùìenyl `lye

`ixi` i`n :wgvi epiaxl dniz .'ek xeaiva epyi

bdep epi` cigia elit`c dil wetiz ?xeaiva epi`c

!`cixb gqta `l`

åìåñô`cg exeqi` xxal xyt` i`e eteba

e`l i`c dil `xiaqc Ð `id `zlin

exeqi` xxal xyt` i`c `nrhÐdil ixw `l

opgei 'x la` .lirlck `id daygne li`ed ,eteba

iepiye .eteba eleqt xity dil ixwe ,ikda wiic `l

`l ikdle exeqi` xxal xyt` i` ,inp milra

.lirl dil aiygw

íéìøòÐ dlxr dlekl dizil inp milenl

ipz ded i` dil `gip dedc rnyn

ediiexza ,daxc` :xn`z m`e .xyk ediiexza

milbtn dil zi` xi`n 'x `dc lqtinl dil ded

:xnel yie !xi`n iax epiid mixg`e ,xizn ivga

oniq yxtna `l` xizn ivga lebit xn` `lc

gkenck ,miieqn xac iedc milxrl ipy e` oey`x

xn` :d`iad qxhpewae .(`,l) migafc ipy wxta

dhigyl dpyi 'ek dpi` zxaq in iia` dil

epnfl ueg oey`x oniq xn`c ,seq cre dlgzn

ded ?iyextl dil dnle .enewnl ueg ipy oniqe

xi`n 'x xn` `l i`ce `l` .mzqa xninl dil

:d`xp cere .yxtna `l` xizn ivga milbtn

`l` `id melk e`l oniq ivga xn` elit`c

ikc ,dvinw ixde :mzd jixtc .mly oniqa `weec

opixn`c inp mzd :ipyne .ibilte inc zevgl

?enewnl ueg ivge ,epnfl ueg unew ivg :xn`c ,ibiltc xn`w `l i`n`e .'ek ibilt `l :ipyne !ibilte dpeal `kilc ,`heg zgpnc unew ixde .dnewnl ueg dpealc ,epnfl ueg dgpnc unew

.opira mlye mieqnd xac jigxk lr `l`
`nil
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øNa úàîeèa¯úàîeèa àèéLt àlà ?äøzeä àëéä §§©¨¨¥¨§¨¤¨§¦¨§§©
dììkî äøzeä àëéäå .éøáb¯úàîeèa àLéø .øeaéva ©§¥§¥¨§¨¦§¨¨©¦¥¨§§©

éøô÷ äàîeè íL ,ïéà !?éøáb úàîeèa àôéñ ,øNa.C ¨¨¥¨§§©©§¥¦¥§¨¨¨¦
äøzeä àëéäå ,øNa úàîeèa dlek :àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨§§©¨¨§¥¨§¨
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"àeä çñt çáæ ízøîàå" :àø÷ øîàc ,íúä éðàL̈¥¨¨§¨©§¨©£©§¤¤©¤©
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ìì ìeñt àeäL Bpîæa .BîLíéøçà íeL¯íéøçà ¦§¦§©¤¨§£¥¦£¥¦

ì ïéìeñtì øLk àeäL ,Bpîæa àlL .BîLíéøçà íeL¯ §¦¦§¤Ÿ¦§©¤¨¥§£¥¦
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Bôeâa Bìeñt øîà íòh äîc¯øLôà éàc íeMî §©©©¨©§§¦§¦¤§¨

íBiî :éaø øîà àãeé áø øa éîø øîà .Bøeqéà øøáì§¨¥¦¨©¨¦©©¨¨©©¦¦
øBàî ääëå ,íéîëç ìL ïçk LLz ïéñçBé øôñ æðâpL¤¦§©¥¤¨¦¨©Ÿ¨¤£¨¦§¨¨§
eðéòè "ìöà"ì "ìöà" ïéa :àøèeæ øî øîà .íäéðéò¥¥¤£©¨§¨¥¨¥§¨¥§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc migqt(iriax meil)

,øNa úàîeèa,dllkn dxzed xya z`nehy `pzd xn` df lre §§©¨¨
ixdy ,ok xnel xyt` i` ,d`neha xyad zlik` xzedy epiidc

äøzeä àëéäxeaiv oaxw s` `ld ,dllkn dxzedy ep`vn okid ± ¥¨§¨
aexyk d`neha eaixwdl xzeny `l` df oi` d`neh dgecy
dpyna x`eank ,d`neha lk`p exya oi` la` ,mi`nh xeaivd

oldl(:er),àèéLt àlàxaecn `tiqay xacd heyt `l` ± ¤¨§¦¨
àëéäå ,éøáb úàîeèay ep`vn okide ±,øeaéöa ,dììkî äøzeä §§©©§¥§¥¨§¨¦§¨¨§¦

e`nhpy xeaivd aex ,gqt aixwdl i`yx epi` `nh cigiy s`y
zniiqn .mi`nh mcera enc z` wexfle gqt aixwdl oi`yx

:`iyewd z` `xnbddy `vnpàLéøcenll d`ay `ziixad ly ¥¨
zxacn d`nehn dlxr,øNa úàîeèaa eli`eàôéñ,`ziixad ly §§©¨¨¥¨

xaecn d`nehn `le onfn dlxr cnlpy `pzd dgecyúàîeèa§§©
,éøáb.jk yxtl okzi ji`e ©§¥

:`xnbd zvxznïéàdlxr z` cenll `pzd ywan `yixa ok` - ¦
dlxr cenll sicry zegcl `a `edyk `tiqae ,xya z`nehn
,miyp` z`neha zkiiyd `xaqn jxet `ed ,d`nehn `le onfn

y meyn ,dyw df oi`eéøt÷ äàîeè íLC,jextl `pzd zpeek ± ¥§¨¨¨¦
myay meyn ,xya z`nehl xy`n onfl xzei dnec dlxry
epiidc ,ellkn xzedy oic ep`vn d`neh leqt ly llekd
oic mey ep`vn `l ,onf myae dlxr mya eli`e ,miyp` z`neha
`le onfn dlxr z` cenll sicr okle ,exeqi` llkn xzedy

.d`nehn
:sqep uexizàîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

`ziixad mlerlälekwx zxacnäøzeä àëéäå ,øNa úàîeèa± ¨§§©¨¨§¥¨§¨
ep`vn ,d`neha xya zlik` dxzedy ep`vn okid zl`yy dne

z`fúàîeèaoaxw,çñtïðúcoldl dpyna epipyy ±(my),çñt §§©¤©¦§©¤©
,äàîeèa àaäz` aixwdl xzeny ,mi`nh xeaivd aex eidy oebk ©¨§§¨

mb `ed ixd ,mrbna `nhp gqtd xya `linne ,d`neha gqtd
,äàîeèa ìëàðmpi`y d`neha mi`ad zepaxwd x`yk epi`e ¤¡¨§§¨
meyn ,milk`päìéëàì àlà Búléçzî àa àlLzevn xwiry - ¤Ÿ¨¦§¦¨¤¨©£¦¨

,gqtd zaxwd zyxta xn`py ,dlik`d meyn `id gqt zaxwd
'Flk` itl Wi`'(c ai zeny)eaixwdl dxezd dxizdyk jkitl , ¦§¦¨§

.dxizd elke`l zrc lry jgxk lr ,d`neha xeaiva
lr gqt hgeydy ,`cqg ax zrca yxit iy` axy ,lirl x`azd
iepiy meyn leqt ,dwixfa miepn mpi`y milxr ea extkziy zpn
,envr lenl lekie li`ed dxtk xa aygp lxrdy itl ,milra
lr `xnbd dywn .`xnegl 'li`ed' mixne`y `cqg ax xaeqe

:`ziixan eixacáéúîdywd ±,òLBäé áøc déøa àðeä áøepipy ¥¦©¨§¥§©§ª©
,`ziixaa,BúðL äøáòL çñtädxary dpya dyd clepy oebk ©¤©¤¨§¨§¨

dpya zrke ,eaixwd `l j` gqtl eyixtde ,oqip yceg y`x iptl
ezpya `l` ie`x epi` gqtdy ,daxwdl cer xyk epi` ef

ea xn`py ,dpey`xd(d ai zeny)ie`x epi`y oeike ,'dpW oA xkf'¨¨¤¨¨
,minly dyrpy epic gqtlBpîæa BèçLeoqipa xyr drax` meia §¨¦§©

,gqtd zaxwd onf `edy ,zevg xg`l ef dpy lyìBîLmyl ± ¦§
zeidl jtdpe gqt oic epnn xwrp ezpy dxary oeikny ,gqt

,gqt myl minly hgey `edy `vnpe ,minlyèçBMä ïëåmigaf §¥©¥
çàì íéø,çñt íL,gqt myl minly e` dler hgyy oebkBpîæa £¥¦§¥¤©¦§©

,gqtd zaxwd onf `edy ,zevg xg`l oqipa xyr drax`a ±éaø©¦
,ìñBt øæòéìàonfa] gqt myl hgypy gaf lky xaeq `edy itl ¡¦¤¤¥

,leqt [gqt,øéLëî òLBäé éaøåepipyy meyn(.a migaf)lky , §©¦§ª©©§¦
.mixyk onyl `ly egafpy migafd

:`ped ax wcwcnBpîæa àîòè`l` xfril` iax lqet `l o`k cr ± ©£¨¦§©
,gqtd zaxwd onfa gqt myl minly hgeyaBpîæa àlL àä± ¨¤Ÿ¦§©

onf epi`y dpyd zeni x`ya gqt myl minly hgeyd la`
y xfril` iax dcen ,gqt zaxwd.øLk`cqg ax lr dyw o`kne ¨¥

,'li`ed' mixne` `xnegly xaeqdéànàåminly hgeyd recn ± §©©
,xfril` iaxl xyk epnfa `ly gqt mylàîéðy xn`p ±ìéàBä ¥¨¦

ågqt myl minly hgeyd,ìñBt Bpîæáhgeyd s`énð Bpîæa àlL §¦§©¥¤Ÿ¦§©©¦
[ok mb-],ìñBtgqt myl epnfa ehgeye oiznn did m`y oeikny ¥

hgyp eli`k aygi epnfa `ly ehgyy eiykr s` ,lqtp did

myl ayegd oiprl `cqg ax xn`y enke ,oaxwd lqtie ,epnfa
xak aygp `ed ixd envr lenl lekiy oeikny ,iepn epi`y lxr

.leqt exear wxfpy gqtde ,lednk eiykr
:`xnbd zvxzníúä éðàL ,àtt áø øîàminly hgeya my ± ¨©©¨¨¨¦¨¨

,'li`ed' ea mixne` oi`y `cqg ax dcene ,xacd dpey gqt myl
meynàø÷ øîàcweqta xn`py -(fk ai zeny)çñt çáæ ízøîàå' §¨©§¨©£©§¤¤©¤©

àeäzaizn miyxece ,''dl,'àeä'gqtd `diy,Búééåäa,xnelk ©©£¨¨
hrnl aezkd `ae ,enyl axwiyì àeä àìíéøçà íeL`ly ± Ÿ§£¥¦

,mixg` migaf myl gqtd axwiàìåmigafíéøçàeaxwiì,BîL §Ÿ£¥¦¦§
mb epcnl cg` mewnny oeikne .gqt myl gqt `weec axwi `l`
myl miaxwd mixg` leqtl mbe ,mixg` myl axwd gqt leqtl

`weecy ,xnele ,dfl df myiwdl epl yi ,gqtBpîæadrax`a ¦§©
,xyràeäLgqtd -ì ìeñtíeL[myl-],íéøçàs`ïéìeñt íéøçà ¤¨§£¥¦£¥¦§¦

ìBîLdpyd zeni x`ya la` ,gqt myl ehgyp m` ±Bpîæa àlL ¦§¤Ÿ¦§©
,gqtd lyàeäLgqtd ±øLkeaixwdlìíeL[myl-],íéøçàoick ¤¨¥§£¥¦

ny dpyd zeni x`ya gqts` ,minly myl eze` miaixwíéøçà£¥¦
íéøLkehgyp m`ì.BîLzxaq mixne` oi`y aezkd epcnil o`ke §¥¦¦§

.epnfa `ly gqt myl minly hgeya leqtl 'li`ed'
zaygna hgy m` oia weligd mrh x`azi epiptly `ibeqa
zaygna hgy m` oiae ,xyk oaxwdy eilke`l `lye eilke`l
`xnbd d`ian dligzae .leqt oaxwdy ,enyl `lye enyl

:ef dl`y dl`yp ekldnay dyrndén÷ì àúà éàìîN éaø`a-] ©¦¦§©£¨§©¥
[iptldéì øîà ,ïðçBé éaøc,opgei iaxl i`lny iaxøôñ øî éì éðúéð §©¦¨¨¨©¥¦§¥¦©¥¤

ïéñçBé.minid ixac xtqa zwqerd `ziixa il dpy -déì øîàiax £¦¨©¥
,i`lny iaxl opgeizà ïëéäî.j`ven okidn -déì øîàiax ¥¥¨©§¨©¥

,i`lny.ãelî,el`ye opgei iax siqedCáúBî ïëéäåjayen okid - ¦§¥¨¨¨
,i`lny iax eaiyd .[xc dz` okid-]déì øîà .àòcøäðaopgei iax §§©§§¨¨©¥

,i`lny iaxlïéðBcéð ïéàoiqgei xtq oipey oi` -àìå íéãeìì àì ¥¦¦Ÿ§¦§Ÿ
,íéòcøäðì,miqgein mpi`y itlzàc ïkL ìëå[i`lny iax-] ¦§©§§¦§¨¤¥§©§

jzcled mewnyCáúBîe ,ãelîjayene ±,àòcøäðaleki ipi`e ¦¨¨¦§©§§¨
.jl dzepyl

dééôk,mixaca opgei iax z` i`lny iax dtk -évøàåcr - ©§¥§¦©¥
.ecnll opgei iax dvxzdydéì øîà,opgei iaxl i`lny iax ¨©¥

dééðúéðoiqgei xtq z` dpyp -éçøé àúìúa,miycg dylya - ¦§§¥¦§¨¨©§¥
déa ÷út àì÷ ì÷Le ,eilr jilyde xtr yeb opgei iax lhp -øîà §©¨¨§©¥¨©

déì,opgei iaxeäúéác ,äéøeøa äîeezy` -dézøa ,øéàî éaøc- ¥©§§¨§¦§§©¦¥¦§©¥
eza `idyàúzòîL äàî úìz àéðúc ,ïBéãøz ïa àðéðç éaøc§©¦£¦¨¤§©§§©§¨§¨§¨§©§¨¨

àîBéa,meia zereny ze`n yly dpey dzidy -äàî úìzî §¨¦§¨§¨
àúååáø,mipax ze`n ylynéëä eléôàådnkg dk dzidyàì ©§¨¨©£¦¨¦Ÿ

ïéðL úìúa dúáBç éãé äúöédkxv lk oiqgei xtq z` dzpy `l - ¨§¨§¥¨¨¦§¨§¦
,mipy ylyaøîà zàåéçøé àúìúa zecnell xne` dz`e - §©§£©§§¦§¨¨©§¥

.dinza ,miyceg dylya
:xtql `xnbd dkiynnìéæàå ìé÷L éki`lny iax ligzdyk - ¦¨¦§¨¦

,zklldéì øîà,opgei iaxläî ,éaøweligd mrhïéahgypy gqt ¨©¥©¦©¥
ìì àlLå BîLBîLleqty(:hp lirl)zaygn oial ,àlLå åéìëBàì ¦§§¤Ÿ¦§§§¨§¤Ÿ

åéìëBàì.xyky epzpyna epipyy §§¨
:opgei iax eaiydzà ïðaøî àaøeöå ìéàBä ,déì øîàjpde li`ed - ¨©¥¦§§¨¥©¨¨©§

,mkg cinlzCì àîéàå àz,weligd mrh jl xne`e `a - ¨§¥¨¨
enyl `lye enyl zaygn xzei dxeng mixac drax`ay

.` :eilke`l `lye eilke`l zaygnnìì àlLå BîLBìeñt BîL ¦§§¤Ÿ¦§§
Bôeâala` ,oaxw ly eteba daygnd -ïéà åéìëBàì àlLå åéìëBàì §§§¨§¤Ÿ§§¨¥

Bôeâa Bìeñt.a .oaxwd ilke` lr `l`ìì àlLå BîLøLôà éà BîL §§¦§§¤Ÿ¦§¦¤§¨
,Bøeqéà øøáìmb dvxiW ayegy ,gafd lk lr `id daygndy §¨¥¦¤¥¨¤

wlg dfy xnele gafd wlgl xyt` i`e ,z`hgk mbe gqtk
la` ,enyl `lyd wlg dfe enyldøLôà åéìëBàì àlLå åéìëBàì§§¨§¤Ÿ§§¨¤§¨

Bøeqéà øøáì`ed cg` wlgy xnele gafd wlgl xyt` - §¨¥¦
.b .miie`x mpi`yl `ed xg`d wlgde elke`l miie`xlìBîL ¦§

ì àlLå,úBãBáò òaøàa BðLé BîLrax`n zg`a ayg m`y §¤Ÿ¦§¤§§©§©£
`ly zaygn [dwixf ,dkled ,dlaw ,dhigy] oaxwd zecear

la` ,oaxwd lqtp enylòaøàa Bðéà åéìëBàì àlLå åéìëBàì§§¨§¤Ÿ§§¨¥§©§©
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc migqt(iying meil)

:mixg` ly mnrh z` x`al `xnbd dqpnàîéìxn`p `ny - ¥¨
cì dðéà ,íéøçà éøáñ÷óBqa àlà äèéçLdiexw dhigyd oi` - ¨¨§¦£¥¦¥¨¦§¦¨¤¨©

dpi` dhigyd zrya ayegy daygnde ,dteqa `l` dhigy
,dhigyd xnba dze` ayg m` `l` dlirenàáøãëåxn`y §¦§¨¨

iax epiid mixg`e ,seqa `l` dhigyl dpi`y xi`n iax zrcl
xi`n(:bi zeixed),jk xn` `axy ep`vn okide .àéä ïééãò àáø øîàc§¨©¨¨£©¦¦

ú÷Bìçîdxenz zkqna -(:dk)iabl iqei iaxe xi`n iax ewlgp ©£¤
iax zrc ,'minly zxenz dler zxenz ef dnda ixd' xne`d
dler zxenz `id ixde ,oey`xd oeyld z` qetzl yiy xi`n
`id ixde qtzp mc` eixac xnba s`y xaeq iqei iaxe .cala

migafae .odizy zxenz(.l)iax ly ezrc cvik `axe iia` ewlgp
,minly divge dler divg ef dnda xne`a xi`n`ly xaeq iia`

ef ixd dligza xn`yk `l` 'oey`x oeyl qetz' xi`n iax xn`
dzide li`edy ,minly zxenz ef ixd xn`e xfge dler zxenz
eixacn ea xefgl leki epi` ,dler zxenz dligzn legzy ezrc
izy elegiy dligzn oiekzpyk la` ,'minly zxenz' xnele
xn`y ,xkfpd ote`a enk ,minly ly mbe dler ly mb zeyecwd
zeyecwd izyy xi`n iax dcen ,minly divge dler divg
xi`n iax xn` df ote`a s`y xaeq `ax la` .zg` zaa zelg
dler zxenz'a] xi`n iax ly enrh oi`y ,'oey`x oeyl qetz'
legzy ezrcy meyn `l` ,dxfg meyn ['minly zxenz
divg' xnel micwdy xg`ne ,eitn `iveny xcqd itl dyecwd
dilr legl dleki oi`e ,dndad lk lr dyecwd zhytzn 'dler
dknqp ezii`xe ,eixacl di`x `iad `axe .minly zyecw cer

.seqa `l` dhigyl dpi` xaeq xi`n iaxy jk lr
Ckìéädhigyd zaygn oi`y xi`n iax zrcl x`azpy xg`n ¦§¨

,mixac ipy xnel zedy oi` dhigyd seqae ,dteqa wx dliren
m`y ,xn` oklíéc÷äxnelì ïéleîipt,íéìøòzaygnéìééç ïéìeî ¦§¦¦¦£¥¦¦¨§¦

zaygn aeye ,dpey`x,éìééç àì íéìøòzaygn `l` o`k oi`e £¥¦Ÿ¨§¦
m`e ,xyk gqtde milen,ïéìenì íéìøò íéc÷äzaygníéìøò ¦§¦£¥¦©¦£¥¦

éìééçzaygne dpey`xì ïéìeîéìééç àdlxr ly daygn o`k yie ¨§¦¦Ÿ¨§¦
.leqt gqtde ,cala

ote`a xi`n iax zhiy z` x`ane ,mcewd xe`iad z` dgec dax
:xg`àì ,äaø øîàdpi`y xi`n iax zrca xnel gxkd oi` - ¨©©¨Ÿ

`l` ,seqa `l` dhigylì dðLé íéøçà éøáñ÷ íìBòìäèéçL §¨¨¨§¦£¥¦¤§¨¦§¦¨
å ,óBñ ãòå älçzîmilxr micwd m`y xi`n iax ly enrh ¦§¦¨§©§

o`k oi`e legl zeaygnd izyl mewn yiy s` ,leqt milenl
y meyn ,dlxr zvwn `l`ïðé÷ñò éàîa àëä,`ziixaa o`k - ¨¨§©¨§¦©

,xaecnd dnaBaìa øîbL ïBâkhgeyy eita `ivedleäééååøúì- §¤¨©§¦§©§©§
mdipylåéôa àéöBäå ,íéìøòì ïéa ïéìenì ïéahgeyyàìå íéìøòì ¥©¦¥¨£¥¦§¦§¦¨£¥¦§Ÿ

øîBì ÷étñämb hgeyya äèéçL äøîâpL ãò ïéìenìzaygn ¦§¦©©¦©¤¦§§¨§¦¨§
íéìøò.dcaléâéìt àäáe,ewlgp dfae -ïðéòa àì øáñ øéàî éaøc £¥¦§¨§¦¦§©¦¥¦¨©Ÿ¨¦©

eidiy mikixv ep` oi` -,íéåL Baìå åétdn xg` `l` mikled oi`e ¦§¦¨¦
.leqt oaxwd milxrl `l` xn` `ly oeike ,eita xn`yïðaøå§©¨¨

,íéåL Baìå åét ïðéòa éøáñoeike ,ezaygn xg` mb miklede ¨§¦¨¦©¦§¦¨¦
zvwn zaygn `l` o`k oi` ,oilenl mb hegyl ayg eailay

.xyke dlxr
:dax ly exe`ia lr dywn `xnbdåikøéàî éaø øáñ÷cïðéòa àì §¨¨©©¦¥¦Ÿ¨¦©

jixv `ly -eäðéîøe ,ïéåL Baìå åét-dpyna xn`pdn dywe ¦§¦¨¦§¦§
(g"n b"t zenexz),øîBì ïéekúnäeidi el` zexitøîàå ,äîeøzzerha ©¦§©¥©§¨§¨©

od ixd,øNòîxnel oiekznd e`éðéàL Bà ,äîeøz øîàå øNòî ©£¥©£¥§¨©§¨¤¥¦
äæ úéáì ñðëð,df zial qpki `ly xecpl oiekzdy -øîàåzerha ¦§¨§©¦¤§¨©

qpkp ipi`yäæìxnele xecpl oiekznd e` ,xg` zial -äðäð éðéàL ¨¤¤¥¦¤¡¤
ìyi`øîàå äædpdp ipi`y zerhaäæìel` lka ,xg` yi`l - §¤§¨©¨¤

mipte`díeìk øîà àì,exeaica drhy iptn ,qtzp exeaic oi` - Ÿ¨©§
ïéåL Baìå åét eäiL ãòixde .eala xnby dn eiztya `iveiy - ©¤§¦§¦¨¦

mikled oi`y xi`n iax xaeqy gkene ,`id xi`n iax dpyn mzq
.oiey eaile eit eidiy jixv `l` ,cal eit `ven xg`

:xi`n iax ixac xe`iaa `xnbd zpwqn,ééaà øîà àlà`id jk ¤¨¨©©©¥
a xn`y dn ,xi`n iax zpeekàLéø,xyk milxrl milen micwdy ¥¨

xaecnøîàchgey ipixdïîéñdïîéñå ,ïéìenì ïBLàødóà éðL §¨©¦¨¦©¦§¦¨¥¦©
,íéìøòì`vnpeïéìeî déa éëéút énð éðL ïîéñáczhigya mby - ¨£¥¦¦§¦¨¥¦©¦§¦¦¥¦

ae ,xyk gqtd jkitl ,milen zaygn zaxern ipyd oniqdàôéñ¥¨
xaecn ,leqt milenl milxr micwd ,xi`n iax xn`yøîàcipixd §¨©

hgeyàì àä ïBLàø ïîéñác ,íéìenì éðL ïîéñ ,íéìøòì ïBLàø ïîéñ¦¨¦¨£¥¦¦¨¥¦©¦¦§¦¨¦¨Ÿ
ïéìeî déa éëéútzaygn llk zaxern `l oey`xd oniqay - §¦¦¥¦

,cala milxr `l` milendéîòèì øéàî éaøåezhiyl jled - §©¦¥¦§©§¥
øîàc(.fh zegpn)y,øézî éöça ïéìbôîdf oniq hgeyy xn`y oebk §¨©§©§¦©£¦©¦

oaxwdy s`e ,lbtl ezaygn dliren ,xgnl zifk lek`l zrc lr
aygyk eppipra ok enke ,mipniqd ipy zhigya `l` xzip epi`
.xi`n iax zrcl gqtd lqtp milxrl hegyl cg` oniqa wx

ïðaøå`ziixaa mixg` zrc lr ewlgpy(:q lirl),eäééîòèì- §©¨¨§©§©§
,mnrhl mikledéøîàc(.fh zegpn),,øézî éöça ïéìbôî ïéàjkitl §¨§¦¥§©§¦©£¦©¦

oi` milxrl oaxwd lk`iy cala cg` oniqa ayg m` eppipra mb
oniqae ,mipniqd ipya wx znlyp dhigydy oeikn ,lqtp oaxwd

gn dzid ipyd.milenl mb ezay

äðùî
dxeza xn`p(dk cl zeny)xnelk ,'igaf mC ung lr hgWz `l'Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦

,hgeyd zeyxa ung yiy drya gqt oaxw hegyl xeq`y
df oic m`de ,df e`l lr mixaer mipte` el`a zx`an dpynd

:gqta e` gqt axra meaixwdy zepaxw x`ya mb xn`pèçBMä©¥
õîçä ìò çñtä úà,ung zifk ezeyxa yiy onfa -àìa øáBò ¤©¤©©¤¨¥¥§Ÿ

äNòú.'igaf mC ung lr hgWz `l' lyóà ,øîBà äãeäé éaø ©£¤Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦©¦§¨¥©
oaxw z` ung lr hgeydãéîzä,gqt axra miaxrd oia ly ©¨¦

.df e`la xaer ,gqtd oaxwl mcew hgyp `edy
:zwlegd drc dpynd d`iançñtä ,øîBà ïBòîL éaøehgyy ©¦¦§¥©¤©

øNò äòaøàa,ungd lr zevg xg`ìáéiç ,BîL`l' meyn zewln §©§¨¨¨¨¦§©¨
,die`x dhigy ef ixde ,xyk gqtdy meyn 'ung lr hgyzåm` §

ehgyì àlL,øeèt ,BîL`ed enyl `ly epnfa ehgyy gqty ¤Ÿ¦§¨
oerny iax xaeqe ,die`x dpi`y dhigy ef ixde leqt(.r w"a)

.dhigy dny `l die`x dpi`y dhigyíéçáfä ìk øàLeohgyy §¨¨©§¨¦
,zevg xg`l xyr drax`a ung lrïéaohgy m`ì,ïîLelry ¥¦§¨

,daeg myl milralïéáeohgy m`ì àlL,ïîLelr `le mixyky ¥¤Ÿ¦§¨
,daeg myl milral,øeèt`edy onfay xaeq oerny iaxy meyn ¨

x`ya xeht `ed ixd ,gqt oaxwa 'ung lr hgyz `l' meyn aiig
.migaf
ãòBnáeehgy m` ,ung lr gqtd z` hgy gqtd ini jeza m` - ©¥

ì,øeèt ,BîLdhigye ,leqt ,gqt myl epnfa `ly hgypy gqty ¦§¨
ehgy m` la` .dhigy dny oi` die`x dpi`yì àlL,BîL`l` ¤Ÿ¦§

,minly myl,áéiç,minly axw `ed ixd epnfa `ly gqtdy ©¨
.`id die`x dhigyeíéçáfä ìk øàLe,ung lr crena ohgyyïéa §¨¨©§¨¦¥

ohgyyìïéa ,ïîLohgyyì àlLáéiç ,ïîLlk ixdy ,zewln ¦§¨¥¤Ÿ¦§¨©¨
.mixyk onyl `ly egafpy migafdàlL BèçML úàhçä ïî õeç¦©©¨¤§¨¤Ÿ

ìdîL,xeht ung lr dnyl `ly dhgy m` jkle ,dleqt `idy ¦§¨
.`id die`x dpi`y dhigyy

àøîâ
mewn z` oke ,'ungd lr hgey' xeqi`a xaer in zx`an `xnbd

:dhigyd zrya ungd ly e`vnd,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦
áéiç Bðéà íìBòì'ung lr hgyz `l' meyn zewln(my zeny),ãò §¨¥©¨©

õîçä àäiLe`÷øBfì Bà èçBMì,gafnd lr mcd z` ¤§¥¤¨¥©¥©¥
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ezny in` cenr bq sc ± iyily wxtmigqt
àáøãëå.migafc ipy wxta Ðú÷åìçî àéä ïééãòiblti`c ,oey`x oeyl qetz iab Ðda

minly zxenz dler zxenz ef ixd :xne`a iqei iaxe xi`n iax,dler zxenz ef ixd Ð

qetzc ,xi`n iax ixacmc` eixac xnba s`c ,miniiw eixac :xne` iqei iax .oey`x oeyl

.qtzp`irai`ein ?`l e` xi`n iax da dcen in ,minly divge dler divg xn` :edl

,`ed jlnpc meyn xi`n iaxc `nrh opixn`

xn` ik la` ,rwt `l ez dler my lgc oeike

oi`vgloeik `nlic e` ,ikd xninl `kil Ð

`hytc`liig `l ez ,`yixa dler zyecw dia

iax icen i`ce `da :iia` xn`e .minly zyecw

diaze`e .zwelgn `id oiicr :xn` `ax .xi`n

iia`l `axhgeydnuega zifk lek`l gafd z`

xn`e ,opaxc` dcedi iax bilt `wc ,xgnl zifk

,llkd df :xn`wc .oey`x oeyl qetz xi`n iaxk

zaygnl dncw onf zaygny lkmewn,lebit Ð

`le zg` dceara `py `l ,zxk eilr oiaiige

dipy dceara ayigy .zecear izya `py

lebit zaygn xza leqt zaygnrwtn `l Ð

qetzc ,lebit cin dil:ixaq opaxe .oey`x oeyl

`cga dl `iede ,qtzp `ed eixac xnba s`

xiznd axw `le ,zeaygn aexir dcear

,ezeevnkleqt dia iedil `lc opira op`e

zi`c o`n :`nl` .dia aizk d`vxdc ,`pixg`

oey`x oeyl qetz dilzi` oi`vgl elit` Ð

.dcedi iax bilte ,gafa yi `aeh izif `dc ,dil

`l` dhigyl dpi` zxaq in :iia` dil xn`e

dhigyl dpyi ?`id daygn `cge ,seqal

oey`x oniq :xn`c oebke .'ek seq cre dlgzn

.enewnl ueg ipye ,epnfl ueg:xaq xi`n iaxe

`dn diaze`c `axc llkn .cg` oniqa oilbtn

dpi`c dcedi iaxe xi`n iaxc `ail` dil `xiaq

seqa daygn dleke ,seqal `l` dhigyl

jlnpe .daygn `cg dil dede ,`ed dhigy

ikd elit`e ,ayig mizif ipya `dc ,xninl `kil

mixg` ixaqw `nil :`kd opixn`c epiide .bilt

dhigy zaygn lke ,seqal `l` dhigyl dpi`

,dxnba ayig ok m` `l` `ipdn `l,`axcke

.oi`vgl xne`a zwelgn `id oiicr :mzd xn`c

dhigyl dpi` xi`n iaxl dil zi` jgxk lre

.seqal `l`:jklid .xi`n iax epiid mixg`e

`kide .mixac ipy xnel zedy oi` dhigy xnba

micwdcdhigy seqa milxrl oilenoilen Ð

milxr micwd .dlek iliigoilenlmilxr Ð

.dlqte dlxr dlek dil dede ,dlek iliigàëäå
ïðé÷ñò éàîáoilenl milxr micwd :ipzwc Ð

leqt.oilenle milxrl xnele ,milxr xg` oilen `ivedl eala xnby oebk Ðdaygn lk

.`ed eita `iven miycwcïéåù åáìå åéô ïðéòá àì,dlxr dlek `ki`e ,eit xg` jlde Ð

`l` eala did `ly it lr s`e.dzvwnläæì äðäð éðéàù.dfd yi`l Ðíåìë øîà àì
,`id dpyn mzqe Ð.`id xi`n iaxeïðéñøâ íéìøòì óà éðù ïîéñ`l oey`x oniqa Ð

oniqae ,eita `ivedy dnl `l` ezrc didmicwd ik ,jklid .ezaygn lr siqen did ipy

milxroilenl.milxra oey`x oniq xnbp Ðøîàã äéîòèì øéàî éáøåoilbtn ,zegpna Ð

,dpeala `le unewa lbit :opzc .xizn ivgaunewa `le dpealazxhwda ayig ,xnelk Ð

on lek`l zpn lr cg`dmiixiydxgnl,lebit :xne` xi`n iax Ð:mixne` minkgeoi`

lbtiy cr zxk ea.xiznd lkaìåâéô ùé,`ed xizn ivg i`de .xizn ivg zaygna Ð

ipya dhigyc.`id oipniqdéëéúô.oiaxern Ðäðùîäùòú àìá øáåò õîçä ìò çñôä úà èçåùä.'ebe "ung lr hgyz `l"c Ðãéîúä óàlr ehgyy ,gqtd axrc miaxrd oia ly Ð

.`xnba sili `nrhe .ungdøùò äòáøàá çñôä øîåà ïåòîù éáø.ungd lr ehgyy Ðáééç åîùìdhigye ,`ed xyk gqtc ,"ung lr hgyz `l" meyn Ð.(dhigy dnye) `id die`x

øåèô åîùì àìùåieqik"a ,izkec lka oerny iaxl dil zi` ikde .dhigy dny e`l die`x dpi`y dhigye ,`ed leqtc Ð) "mcdoileg) "epa z`e eze`"ae (`,dtinelyz"ae (a,`tdrax`

) "dynge.(`,r `nw `aaíéçáæä ìë øàùå) opzck ,od oixiyky ab lr s`e ,onyl `lye onyl oia ,ungd lr zevg xg`l xyr drax`a ohgyy Ð`ly egafpy migafd lk :(`,a migaf

.oixiyk onyløåèôaiignc `pcira :`xnba yxtnck Ðgqt`.migaf x`y` aiigin `l Ðãòåîáåungd lr gqtl ehgy enyl m` ,gqtd jeza Ð`ly gqtc "hgyz `l"n xeht Ð

.die`x dpi`y dhigy dl `iede ,leqt enyl epnfaåîùì àìù.minly myl `l` Ðáééç`le d`xi `l"c e`l icda "hgyz `l" meyn aiige ,die`x dhigy dl `iede ,i`w ikdlc Ð

.dhigyc inp zewln `ki`e ,"`vniíéçáæä ìë øàùå.ungd lr crena ohgyy Ðáééç 'åë ïéá ïîùì ïéá.xdf` inp migaf x`y` `xwc yxtn `xnbae .od oixiyk `dc Ðúàèçä ïî õåç
äîùì àìù äèçùù) migafa opzck ,`id dleqtc Ðmygqtd on ueg :(.z`hgde,"`id z`hg" dhigya aizkc meyn `nrhe:`hern`le ,`idzhgypd.dnyl `lyàøîâàäéù ãò

õîçäèçåùì'åëel`e ,dxfra enr epyi elit`e ,dxeag ipan epi`y cg`l ung did m` ,`nzq "ung lr" aizkc ab lr s`e Ðoihgeydeze` oi`ex odigqtexzdeoda,oixaer oi` Ð

dplda epyiy lk ,"oili `l"e "hgyz `l" aizkcn ,dinwl yxtnckyi m`e ,dhigya epyi Ðodn cg`l.oixaer olek Ð÷øåæìinp dwixfc mcd Ð`iaxzi`."jigaf mc"n `zlikna
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àîéì(`,l) migafc ipy wxta Ð 'eke `axcke seqal `l` dhigyl dpi` mixg` ixaqw

xn` `axe ,xi`n 'x dcen zevgla xn` iia`c ,xi`n 'xc `ail` `axe iia` ibilt

qxhpewa yxtn zevgle .oey`x oeyl qetz xi`n 'x xaq inp mzde .zwelgn `id oiicr

zevgl :yxtnc l`ppg epiax yexitk d`xpe .minly zxenz divge ,dler zxenz divgÐ

mzdc iia` xn`we .mdipy elegi meid ivgl

,milg mpi` dxin` zryac oeik ,xi`n 'x dcen

elit`c :xaq `axe .mdipy elegi meid ivgle

`l` dpi`c ,dhigya enk xi`n iax bilt mzd

,mdipyl legl cg` edyn `l` o`k oi`c seqal

milenle milxrl ikdle .`nw liig xi`n 'xleÐ

la` .oey`x oeyl qetz :opixn`c ,iliig milxr

yiy oeik ,seq cre dlgzn dhigyl dpyi i`

legl mdipyl zedyÐ`le ,ediieexz iliig

opixn` i` `wec `l` .oey`x oeyl qetz opixn`

zedy mdl oi`c ,seqal `l` dhigyl dpi`

dler zxenzl inc `le .ziyixtck mdipyl legl

oey`x oeyl qetz opixn` xzeic minly zxenze

legl zedy mdipyl yiy ,zevgl xn` `l ik

dler zxenz xn`c oeik mzdc .zevgl xn` ikn

divg elit`eÐliig ivn `l eze ,dleka dhyt

ixn` ik .milxre milen la` .minly zxenz

'ek dhigyl dpyiÐxg` df legl milekie li`ed

`nlra dil `xiaqc ab lr s` ,ediiexz iliig df

.oey`x oeyl qetzàìåmilenl xnel witqd

i`n ok m` :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð 'ek

elit` ?milxrl milen micwd ipzwc `ixi`

milenl xnel witqd m` ,xyk milxr micwd

.dhigy xnb mcew

éáøo`kn Ð oiey eale eit opira `l xaq xi`n

izkec lka ixwc `dc wgvi epiax wcwcn

ebitdaygn leqt lÐcr lebit epi`c .`wec e`l

`zlin `ilz daygna i`c .eiztya `iveiyÐ

'xl leqt i`n` milenl xnel witqd `lya

.milenl xnel inp eala xnb `ld ?xi`n

ïéåëúîämixac i` elit` .'ek dnexz xnel

diqkipl oiafc `edd iab ,mixac eed `l alay

`l oiafc `pcirae ,l`xyi ux`l wqinl `zrc`

(a,hn oiyecw) xn`Ð.exeaica dreh epi` mzd

`kd la`Ð`ivedy dne ,md alay mixac

.exeaica drhy itl ,melk epi` eiztya

ïîéñåÐ 'eke oilen ikiztc milxrl s` ipy

?oilen micwd xn`w i`n` ok m` :xn`z m`e

oey`x oniq hgyy `l` ,inp micwd `l elit`

:wgvi epiax xne`e !ipy oke ,milxrle milenl

hgyy oeik ,`nzq milxrl ipy hgyy `l` milxrl s` yxit `l elit`c ,ol rnyn `wc

milenl oey`x oniqÐleqt milenl milxr :ipzwc ,`tiqa oke .xn`w milxrl s` `nzqn

Ðlr s`c ,ol rnyn `w `d `l` .`wec milxrl ipy yxit m` leqt oilen micwd elit`

mzq milxrl oey`x oniq hgyy itÐdizrc` ilb milenl ipy oniq hgyy oeik opixn` `l

.xyke ,xn`w milxrl s` oey`x oniqacèçåùäÐ dyrz `la xaer ungd lr gqt

`ztqezae .akrl aezkd eilr dpy `l `dc ,xyk gqtdc :xy` oa wgvi epiax xne`

xyr drax`a ungd lr gqtd z` hgeyd :`icda `ipz (iriax wxt) oizlikncÐxaer

.gqta ezaeg ici ea `veie ,xyk envr gqtde ,dyrz `la
e`
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc migqt(iying meil)

:mixg` ly mnrh z` x`al `xnbd dqpnàîéìxn`p `ny - ¥¨
cì dðéà ,íéøçà éøáñ÷óBqa àlà äèéçLdiexw dhigyd oi` - ¨¨§¦£¥¦¥¨¦§¦¨¤¨©

dpi` dhigyd zrya ayegy daygnde ,dteqa `l` dhigy
,dhigyd xnba dze` ayg m` `l` dlirenàáøãëåxn`y §¦§¨¨

iax epiid mixg`e ,seqa `l` dhigyl dpi`y xi`n iax zrcl
xi`n(:bi zeixed),jk xn` `axy ep`vn okide .àéä ïééãò àáø øîàc§¨©¨¨£©¦¦

ú÷Bìçîdxenz zkqna -(:dk)iabl iqei iaxe xi`n iax ewlgp ©£¤
iax zrc ,'minly zxenz dler zxenz ef dnda ixd' xne`d
dler zxenz `id ixde ,oey`xd oeyld z` qetzl yiy xi`n
`id ixde qtzp mc` eixac xnba s`y xaeq iqei iaxe .cala

migafae .odizy zxenz(.l)iax ly ezrc cvik `axe iia` ewlgp
,minly divge dler divg ef dnda xne`a xi`n`ly xaeq iia`

ef ixd dligza xn`yk `l` 'oey`x oeyl qetz' xi`n iax xn`
dzide li`edy ,minly zxenz ef ixd xn`e xfge dler zxenz
eixacn ea xefgl leki epi` ,dler zxenz dligzn legzy ezrc
izy elegiy dligzn oiekzpyk la` ,'minly zxenz' xnele
xn`y ,xkfpd ote`a enk ,minly ly mbe dler ly mb zeyecwd
zeyecwd izyy xi`n iax dcen ,minly divge dler divg
xi`n iax xn` df ote`a s`y xaeq `ax la` .zg` zaa zelg
dler zxenz'a] xi`n iax ly enrh oi`y ,'oey`x oeyl qetz'
legzy ezrcy meyn `l` ,dxfg meyn ['minly zxenz
divg' xnel micwdy xg`ne ,eitn `iveny xcqd itl dyecwd
dilr legl dleki oi`e ,dndad lk lr dyecwd zhytzn 'dler
dknqp ezii`xe ,eixacl di`x `iad `axe .minly zyecw cer

.seqa `l` dhigyl dpi` xaeq xi`n iaxy jk lr
Ckìéädhigyd zaygn oi`y xi`n iax zrcl x`azpy xg`n ¦§¨

,mixac ipy xnel zedy oi` dhigyd seqae ,dteqa wx dliren
m`y ,xn` oklíéc÷äxnelì ïéleîipt,íéìøòzaygnéìééç ïéìeî ¦§¦¦¦£¥¦¦¨§¦

zaygn aeye ,dpey`x,éìééç àì íéìøòzaygn `l` o`k oi`e £¥¦Ÿ¨§¦
m`e ,xyk gqtde milen,ïéìenì íéìøò íéc÷äzaygníéìøò ¦§¦£¥¦©¦£¥¦

éìééçzaygne dpey`xì ïéìeîéìééç àdlxr ly daygn o`k yie ¨§¦¦Ÿ¨§¦
.leqt gqtde ,cala

ote`a xi`n iax zhiy z` x`ane ,mcewd xe`iad z` dgec dax
:xg`àì ,äaø øîàdpi`y xi`n iax zrca xnel gxkd oi` - ¨©©¨Ÿ

`l` ,seqa `l` dhigylì dðLé íéøçà éøáñ÷ íìBòìäèéçL §¨¨¨§¦£¥¦¤§¨¦§¦¨
å ,óBñ ãòå älçzîmilxr micwd m`y xi`n iax ly enrh ¦§¦¨§©§

o`k oi`e legl zeaygnd izyl mewn yiy s` ,leqt milenl
y meyn ,dlxr zvwn `l`ïðé÷ñò éàîa àëä,`ziixaa o`k - ¨¨§©¨§¦©

,xaecnd dnaBaìa øîbL ïBâkhgeyy eita `ivedleäééååøúì- §¤¨©§¦§©§©§
mdipylåéôa àéöBäå ,íéìøòì ïéa ïéìenì ïéahgeyyàìå íéìøòì ¥©¦¥¨£¥¦§¦§¦¨£¥¦§Ÿ

øîBì ÷étñämb hgeyya äèéçL äøîâpL ãò ïéìenìzaygn ¦§¦©©¦©¤¦§§¨§¦¨§
íéìøò.dcaléâéìt àäáe,ewlgp dfae -ïðéòa àì øáñ øéàî éaøc £¥¦§¨§¦¦§©¦¥¦¨©Ÿ¨¦©

eidiy mikixv ep` oi` -,íéåL Baìå åétdn xg` `l` mikled oi`e ¦§¦¨¦
.leqt oaxwd milxrl `l` xn` `ly oeike ,eita xn`yïðaøå§©¨¨

,íéåL Baìå åét ïðéòa éøáñoeike ,ezaygn xg` mb miklede ¨§¦¨¦©¦§¦¨¦
zvwn zaygn `l` o`k oi` ,oilenl mb hegyl ayg eailay

.xyke dlxr
:dax ly exe`ia lr dywn `xnbdåikøéàî éaø øáñ÷cïðéòa àì §¨¨©©¦¥¦Ÿ¨¦©

jixv `ly -eäðéîøe ,ïéåL Baìå åét-dpyna xn`pdn dywe ¦§¦¨¦§¦§
(g"n b"t zenexz),øîBì ïéekúnäeidi el` zexitøîàå ,äîeøzzerha ©¦§©¥©§¨§¨©

od ixd,øNòîxnel oiekznd e`éðéàL Bà ,äîeøz øîàå øNòî ©£¥©£¥§¨©§¨¤¥¦
äæ úéáì ñðëð,df zial qpki `ly xecpl oiekzdy -øîàåzerha ¦§¨§©¦¤§¨©

qpkp ipi`yäæìxnele xecpl oiekznd e` ,xg` zial -äðäð éðéàL ¨¤¤¥¦¤¡¤
ìyi`øîàå äædpdp ipi`y zerhaäæìel` lka ,xg` yi`l - §¤§¨©¨¤

mipte`díeìk øîà àì,exeaica drhy iptn ,qtzp exeaic oi` - Ÿ¨©§
ïéåL Baìå åét eäiL ãòixde .eala xnby dn eiztya `iveiy - ©¤§¦§¦¨¦

mikled oi`y xi`n iax xaeqy gkene ,`id xi`n iax dpyn mzq
.oiey eaile eit eidiy jixv `l` ,cal eit `ven xg`

:xi`n iax ixac xe`iaa `xnbd zpwqn,ééaà øîà àlà`id jk ¤¨¨©©©¥
a xn`y dn ,xi`n iax zpeekàLéø,xyk milxrl milen micwdy ¥¨

xaecnøîàchgey ipixdïîéñdïîéñå ,ïéìenì ïBLàødóà éðL §¨©¦¨¦©¦§¦¨¥¦©
,íéìøòì`vnpeïéìeî déa éëéút énð éðL ïîéñáczhigya mby - ¨£¥¦¦§¦¨¥¦©¦§¦¦¥¦

ae ,xyk gqtd jkitl ,milen zaygn zaxern ipyd oniqdàôéñ¥¨
xaecn ,leqt milenl milxr micwd ,xi`n iax xn`yøîàcipixd §¨©

hgeyàì àä ïBLàø ïîéñác ,íéìenì éðL ïîéñ ,íéìøòì ïBLàø ïîéñ¦¨¦¨£¥¦¦¨¥¦©¦¦§¦¨¦¨Ÿ
ïéìeî déa éëéútzaygn llk zaxern `l oey`xd oniqay - §¦¦¥¦

,cala milxr `l` milendéîòèì øéàî éaøåezhiyl jled - §©¦¥¦§©§¥
øîàc(.fh zegpn)y,øézî éöça ïéìbôîdf oniq hgeyy xn`y oebk §¨©§©§¦©£¦©¦

oaxwdy s`e ,lbtl ezaygn dliren ,xgnl zifk lek`l zrc lr
aygyk eppipra ok enke ,mipniqd ipy zhigya `l` xzip epi`
.xi`n iax zrcl gqtd lqtp milxrl hegyl cg` oniqa wx

ïðaøå`ziixaa mixg` zrc lr ewlgpy(:q lirl),eäééîòèì- §©¨¨§©§©§
,mnrhl mikledéøîàc(.fh zegpn),,øézî éöça ïéìbôî ïéàjkitl §¨§¦¥§©§¦©£¦©¦

oi` milxrl oaxwd lk`iy cala cg` oniqa ayg m` eppipra mb
oniqae ,mipniqd ipya wx znlyp dhigydy oeikn ,lqtp oaxwd

gn dzid ipyd.milenl mb ezay

äðùî
dxeza xn`p(dk cl zeny)xnelk ,'igaf mC ung lr hgWz `l'Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦

,hgeyd zeyxa ung yiy drya gqt oaxw hegyl xeq`y
df oic m`de ,df e`l lr mixaer mipte` el`a zx`an dpynd

:gqta e` gqt axra meaixwdy zepaxw x`ya mb xn`pèçBMä©¥
õîçä ìò çñtä úà,ung zifk ezeyxa yiy onfa -àìa øáBò ¤©¤©©¤¨¥¥§Ÿ

äNòú.'igaf mC ung lr hgWz `l' lyóà ,øîBà äãeäé éaø ©£¤Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦©¦§¨¥©
oaxw z` ung lr hgeydãéîzä,gqt axra miaxrd oia ly ©¨¦

.df e`la xaer ,gqtd oaxwl mcew hgyp `edy
:zwlegd drc dpynd d`iançñtä ,øîBà ïBòîL éaøehgyy ©¦¦§¥©¤©

øNò äòaøàa,ungd lr zevg xg`ìáéiç ,BîL`l' meyn zewln §©§¨¨¨¨¦§©¨
,die`x dhigy ef ixde ,xyk gqtdy meyn 'ung lr hgyzåm` §

ehgyì àlL,øeèt ,BîL`ed enyl `ly epnfa ehgyy gqty ¤Ÿ¦§¨
oerny iax xaeqe ,die`x dpi`y dhigy ef ixde leqt(.r w"a)

.dhigy dny `l die`x dpi`y dhigyíéçáfä ìk øàLeohgyy §¨¨©§¨¦
,zevg xg`l xyr drax`a ung lrïéaohgy m`ì,ïîLelry ¥¦§¨

,daeg myl milralïéáeohgy m`ì àlL,ïîLelr `le mixyky ¥¤Ÿ¦§¨
,daeg myl milral,øeèt`edy onfay xaeq oerny iaxy meyn ¨

x`ya xeht `ed ixd ,gqt oaxwa 'ung lr hgyz `l' meyn aiig
.migaf
ãòBnáeehgy m` ,ung lr gqtd z` hgy gqtd ini jeza m` - ©¥

ì,øeèt ,BîLdhigye ,leqt ,gqt myl epnfa `ly hgypy gqty ¦§¨
ehgy m` la` .dhigy dny oi` die`x dpi`yì àlL,BîL`l` ¤Ÿ¦§

,minly myl,áéiç,minly axw `ed ixd epnfa `ly gqtdy ©¨
.`id die`x dhigyeíéçáfä ìk øàLe,ung lr crena ohgyyïéa §¨¨©§¨¦¥

ohgyyìïéa ,ïîLohgyyì àlLáéiç ,ïîLlk ixdy ,zewln ¦§¨¥¤Ÿ¦§¨©¨
.mixyk onyl `ly egafpy migafdàlL BèçML úàhçä ïî õeç¦©©¨¤§¨¤Ÿ

ìdîL,xeht ung lr dnyl `ly dhgy m` jkle ,dleqt `idy ¦§¨
.`id die`x dpi`y dhigyy

àøîâ
mewn z` oke ,'ungd lr hgey' xeqi`a xaer in zx`an `xnbd

:dhigyd zrya ungd ly e`vnd,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦
áéiç Bðéà íìBòì'ung lr hgyz `l' meyn zewln(my zeny),ãò §¨¥©¨©

õîçä àäiLe`÷øBfì Bà èçBMì,gafnd lr mcd z` ¤§¥¤¨¥©¥©¥
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ezny in` cenr bq sc ± iyily wxtmigqt
àáøãëå.migafc ipy wxta Ðú÷åìçî àéä ïééãòiblti`c ,oey`x oeyl qetz iab Ðda

minly zxenz dler zxenz ef ixd :xne`a iqei iaxe xi`n iax,dler zxenz ef ixd Ð

qetzc ,xi`n iax ixacmc` eixac xnba s`c ,miniiw eixac :xne` iqei iax .oey`x oeyl

.qtzp`irai`ein ?`l e` xi`n iax da dcen in ,minly divge dler divg xn` :edl

,`ed jlnpc meyn xi`n iaxc `nrh opixn`

xn` ik la` ,rwt `l ez dler my lgc oeike

oi`vgloeik `nlic e` ,ikd xninl `kil Ð

`hytc`liig `l ez ,`yixa dler zyecw dia

iax icen i`ce `da :iia` xn`e .minly zyecw

diaze`e .zwelgn `id oiicr :xn` `ax .xi`n

iia`l `axhgeydnuega zifk lek`l gafd z`

xn`e ,opaxc` dcedi iax bilt `wc ,xgnl zifk

,llkd df :xn`wc .oey`x oeyl qetz xi`n iaxk

zaygnl dncw onf zaygny lkmewn,lebit Ð

`le zg` dceara `py `l ,zxk eilr oiaiige

dipy dceara ayigy .zecear izya `py

lebit zaygn xza leqt zaygnrwtn `l Ð

qetzc ,lebit cin dil:ixaq opaxe .oey`x oeyl

`cga dl `iede ,qtzp `ed eixac xnba s`

xiznd axw `le ,zeaygn aexir dcear

,ezeevnkleqt dia iedil `lc opira op`e

zi`c o`n :`nl` .dia aizk d`vxdc ,`pixg`

oey`x oeyl qetz dilzi` oi`vgl elit` Ð

.dcedi iax bilte ,gafa yi `aeh izif `dc ,dil

`l` dhigyl dpi` zxaq in :iia` dil xn`e

dhigyl dpyi ?`id daygn `cge ,seqal

oey`x oniq :xn`c oebke .'ek seq cre dlgzn

.enewnl ueg ipye ,epnfl ueg:xaq xi`n iaxe

`dn diaze`c `axc llkn .cg` oniqa oilbtn

dpi`c dcedi iaxe xi`n iaxc `ail` dil `xiaq

seqa daygn dleke ,seqal `l` dhigyl

jlnpe .daygn `cg dil dede ,`ed dhigy

ikd elit`e ,ayig mizif ipya `dc ,xninl `kil

mixg` ixaqw `nil :`kd opixn`c epiide .bilt

dhigy zaygn lke ,seqal `l` dhigyl dpi`

,dxnba ayig ok m` `l` `ipdn `l,`axcke

.oi`vgl xne`a zwelgn `id oiicr :mzd xn`c

dhigyl dpi` xi`n iaxl dil zi` jgxk lre

.seqal `l`:jklid .xi`n iax epiid mixg`e

`kide .mixac ipy xnel zedy oi` dhigy xnba

micwdcdhigy seqa milxrl oilenoilen Ð

milxr micwd .dlek iliigoilenlmilxr Ð

.dlqte dlxr dlek dil dede ,dlek iliigàëäå
ïðé÷ñò éàîáoilenl milxr micwd :ipzwc Ð

leqt.oilenle milxrl xnele ,milxr xg` oilen `ivedl eala xnby oebk Ðdaygn lk

.`ed eita `iven miycwcïéåù åáìå åéô ïðéòá àì,dlxr dlek `ki`e ,eit xg` jlde Ð

`l` eala did `ly it lr s`e.dzvwnläæì äðäð éðéàù.dfd yi`l Ðíåìë øîà àì
,`id dpyn mzqe Ð.`id xi`n iaxeïðéñøâ íéìøòì óà éðù ïîéñ`l oey`x oniqa Ð

oniqae ,eita `ivedy dnl `l` ezrc didmicwd ik ,jklid .ezaygn lr siqen did ipy

milxroilenl.milxra oey`x oniq xnbp Ðøîàã äéîòèì øéàî éáøåoilbtn ,zegpna Ð

,dpeala `le unewa lbit :opzc .xizn ivgaunewa `le dpealazxhwda ayig ,xnelk Ð

on lek`l zpn lr cg`dmiixiydxgnl,lebit :xne` xi`n iax Ð:mixne` minkgeoi`

lbtiy cr zxk ea.xiznd lkaìåâéô ùé,`ed xizn ivg i`de .xizn ivg zaygna Ð

ipya dhigyc.`id oipniqdéëéúô.oiaxern Ðäðùîäùòú àìá øáåò õîçä ìò çñôä úà èçåùä.'ebe "ung lr hgyz `l"c Ðãéîúä óàlr ehgyy ,gqtd axrc miaxrd oia ly Ð

.`xnba sili `nrhe .ungdøùò äòáøàá çñôä øîåà ïåòîù éáø.ungd lr ehgyy Ðáééç åîùìdhigye ,`ed xyk gqtc ,"ung lr hgyz `l" meyn Ð.(dhigy dnye) `id die`x

øåèô åîùì àìùåieqik"a ,izkec lka oerny iaxl dil zi` ikde .dhigy dny e`l die`x dpi`y dhigye ,`ed leqtc Ð) "mcdoileg) "epa z`e eze`"ae (`,dtinelyz"ae (a,`tdrax`

) "dynge.(`,r `nw `aaíéçáæä ìë øàùå) opzck ,od oixiyky ab lr s`e ,onyl `lye onyl oia ,ungd lr zevg xg`l xyr drax`a ohgyy Ð`ly egafpy migafd lk :(`,a migaf

.oixiyk onyløåèôaiignc `pcira :`xnba yxtnck Ðgqt`.migaf x`y` aiigin `l Ðãòåîáåungd lr gqtl ehgy enyl m` ,gqtd jeza Ð`ly gqtc "hgyz `l"n xeht Ð

.die`x dpi`y dhigy dl `iede ,leqt enyl epnfaåîùì àìù.minly myl `l` Ðáééç`le d`xi `l"c e`l icda "hgyz `l" meyn aiige ,die`x dhigy dl `iede ,i`w ikdlc Ð

.dhigyc inp zewln `ki`e ,"`vniíéçáæä ìë øàùå.ungd lr crena ohgyy Ðáééç 'åë ïéá ïîùì ïéá.xdf` inp migaf x`y` `xwc yxtn `xnbae .od oixiyk `dc Ðúàèçä ïî õåç
äîùì àìù äèçùù) migafa opzck ,`id dleqtc Ðmygqtd on ueg :(.z`hgde,"`id z`hg" dhigya aizkc meyn `nrhe:`hern`le ,`idzhgypd.dnyl `lyàøîâàäéù ãò

õîçäèçåùì'åëel`e ,dxfra enr epyi elit`e ,dxeag ipan epi`y cg`l ung did m` ,`nzq "ung lr" aizkc ab lr s`e Ðoihgeydeze` oi`ex odigqtexzdeoda,oixaer oi` Ð

dplda epyiy lk ,"oili `l"e "hgyz `l" aizkcn ,dinwl yxtnckyi m`e ,dhigya epyi Ðodn cg`l.oixaer olek Ð÷øåæìinp dwixfc mcd Ð`iaxzi`."jigaf mc"n `zlikna
ìòá
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àîéì(`,l) migafc ipy wxta Ð 'eke `axcke seqal `l` dhigyl dpi` mixg` ixaqw

xn` `axe ,xi`n 'x dcen zevgla xn` iia`c ,xi`n 'xc `ail` `axe iia` ibilt

qxhpewa yxtn zevgle .oey`x oeyl qetz xi`n 'x xaq inp mzde .zwelgn `id oiicr

zevgl :yxtnc l`ppg epiax yexitk d`xpe .minly zxenz divge ,dler zxenz divgÐ

mzdc iia` xn`we .mdipy elegi meid ivgl

,milg mpi` dxin` zryac oeik ,xi`n 'x dcen

elit`c :xaq `axe .mdipy elegi meid ivgle

`l` dpi`c ,dhigya enk xi`n iax bilt mzd

,mdipyl legl cg` edyn `l` o`k oi`c seqal

milenle milxrl ikdle .`nw liig xi`n 'xleÐ

la` .oey`x oeyl qetz :opixn`c ,iliig milxr

yiy oeik ,seq cre dlgzn dhigyl dpyi i`

legl mdipyl zedyÐ`le ,ediieexz iliig

opixn` i` `wec `l` .oey`x oeyl qetz opixn`

zedy mdl oi`c ,seqal `l` dhigyl dpi`

dler zxenzl inc `le .ziyixtck mdipyl legl

oey`x oeyl qetz opixn` xzeic minly zxenze

legl zedy mdipyl yiy ,zevgl xn` `l ik

dler zxenz xn`c oeik mzdc .zevgl xn` ikn

divg elit`eÐliig ivn `l eze ,dleka dhyt

ixn` ik .milxre milen la` .minly zxenz

'ek dhigyl dpyiÐxg` df legl milekie li`ed

`nlra dil `xiaqc ab lr s` ,ediiexz iliig df

.oey`x oeyl qetzàìåmilenl xnel witqd

i`n ok m` :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð 'ek

elit` ?milxrl milen micwd ipzwc `ixi`

milenl xnel witqd m` ,xyk milxr micwd

.dhigy xnb mcew

éáøo`kn Ð oiey eale eit opira `l xaq xi`n

izkec lka ixwc `dc wgvi epiax wcwcn

ebitdaygn leqt lÐcr lebit epi`c .`wec e`l

`zlin `ilz daygna i`c .eiztya `iveiyÐ

'xl leqt i`n` milenl xnel witqd `lya

.milenl xnel inp eala xnb `ld ?xi`n

ïéåëúîämixac i` elit` .'ek dnexz xnel

diqkipl oiafc `edd iab ,mixac eed `l alay

`l oiafc `pcirae ,l`xyi ux`l wqinl `zrc`

(a,hn oiyecw) xn`Ð.exeaica dreh epi` mzd

`kd la`Ð`ivedy dne ,md alay mixac

.exeaica drhy itl ,melk epi` eiztya

ïîéñåÐ 'eke oilen ikiztc milxrl s` ipy

?oilen micwd xn`w i`n` ok m` :xn`z m`e

oey`x oniq hgyy `l` ,inp micwd `l elit`

:wgvi epiax xne`e !ipy oke ,milxrle milenl

hgyy oeik ,`nzq milxrl ipy hgyy `l` milxrl s` yxit `l elit`c ,ol rnyn `wc

milenl oey`x oniqÐleqt milenl milxr :ipzwc ,`tiqa oke .xn`w milxrl s` `nzqn

Ðlr s`c ,ol rnyn `w `d `l` .`wec milxrl ipy yxit m` leqt oilen micwd elit`

mzq milxrl oey`x oniq hgyy itÐdizrc` ilb milenl ipy oniq hgyy oeik opixn` `l

.xyke ,xn`w milxrl s` oey`x oniqacèçåùäÐ dyrz `la xaer ungd lr gqt

`ztqezae .akrl aezkd eilr dpy `l `dc ,xyk gqtdc :xy` oa wgvi epiax xne`

xyr drax`a ungd lr gqtd z` hgeyd :`icda `ipz (iriax wxt) oizlikncÐxaer

.gqta ezaeg ici ea `veie ,xyk envr gqtde ,dyrz `la
e`
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.øézî éöçaäðùîìò çñtä úà èçBMäõîçä ©£¦©¦©¥¤©¤©©¤¨¥
éaø .ãéîzä óà :øîBà äãeäé éaø .äNòz àìa øáBò¥§Ÿ©£¤©¦§¨¥©©¨¦©¦

ì ,øNò äòaøàa çñtä :øîBà ïBòîLBîL¯,áéiç ¦§¥©¤©§©§¨¨¨¨¦§©¨
ì àlLåBîL¯ì ïéa ,íéçáfä ìk øàLe .øeètïîL §¤Ÿ¦§¨§¨¨©§¨¦¥¦§¨

ì àlL ïéáeïîL¯ãòBnáe .øeètìBîL¯,øeèt ¥¤Ÿ¦§¨¨©¥¦§¨
ì àlLBîL¯ì ïéa ,íéçáfä ìk øàLe .áéiçïéa ïîL ¤Ÿ¦§©¨§¨¨©§¨¦¥¦§¨¥
ì àlLïîL¯àlL BèçML úàhçä ïî õeç ,áéiç ¤Ÿ¦§¨©¨¦©©¨¤§¨¤Ÿ

ì.dîLàøîâíìBòì :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ¦§¨¨©©¦¦§¤¨¦§¨
èçåMì õîçä àäiL ãò áéiç Bðéà.÷øBfì Bà ¥©¨©¤§¥¤¨¥©Ÿ¥©¥
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.äøæòa Bnò àäiL ãòå ,äøeáç éðaî ãçàì Bà§¤¨¦§¥£¨§©¤§¥¦¨£¨¨

.äøæòa Bnò ïéàL ét ìò óà :øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©©©¦¤¥¦¨£¨¨
àîéìéà ?éâìtéî÷ éàîa"ìò"aéaøc ,éâìtéî÷ Ceîña §©¨¦©§¦¦¥¨§©§¨¨¦©§¦§©¦

"ìò" :øáñ Lé÷ì ïa ïBòîL¯:øáñ ïðçBé éaøå ,Ceîña ¦§¤¨¦¨©©§¨§©¦¨¨¨©
!àðîéæ àãç da eâìôéà àäå .Ceîña "ìò" ïðéòa àì̈¨¥©©§¨§¨¦§§¨£¨¦§¨

,íéðôì äãBz èçBMä :ïðúcäîBçì õeç dîçìå¯àì ¦§©©¥¨¦§¦§©§¨©¨Ÿ
õeç :øîà ïðçBé éaø ?äîBçì õeç éàî .íçlä Lã÷̈©©¤¤©©¨©¦¨¨¨©

äøæòä úîBçì õeç ìáà ,éâàt úéa úîBçì¯,Léã÷ §©¥¨¥£¨§©¨£¨¨¨¥
:øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaø .Ceîña ìò ïðéòa àìå§¨¨¥©©§¨©¦¦§¤¨¦¨©
ìò ïðéòa :àîìà .Léã÷ àì äøæò úîBçì õeç eléôà£¦§©£¨¨¨¨¥©§¨¨¥©©
àä éîð àäa .éâìtéî÷ ÷ôñ úàøúäa :àlà .Ceîña§¨¤¨§©§¨©¨¥¨¦©§¦§¨©¦¨
økk ìëBàL äòeáL :øîzéàc !àðîéæ àãç da éâéìt§¦¦¨£¨¦§¨§¦§©§¨¤©¦¨
ïBòîL éaøå ïðçBé éaø ,dìëà àìå íBiä øáòå íBiä Bæ©§¨©©§Ÿ£¨¨©¦¨¨§©¦¦§
:øîà ïðçBé éaø .ä÷Bì Bðéà :eäééåøz éøîàc Lé÷ì ïa¤¨¦§¨§¦©§©§¥¤©¦¨¨¨©

ä÷Bì Bðéà¯,äNòî Ba ïéàL åàì déì äåäc íeMî ¥¤¦©£¨¥¨¤¥©£¤
úàøúä ìáà .åéìò ïé÷Bì ïéà äNòî Ba ïéàL åàì ìëå§¨¨¤¥©£¤¥¦¨¨£¨©§¨©

÷ôñ¯Bðéà :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå .äàøúä dîL ¨¥§¨©§¨¨§©¦¦§¤¨¦¨©¥
÷ôñ úàøúäå ,÷ôñ úàøúä déì äåäc íeMî ä÷Bì¤¦©£¨¥©§¨©¨¥§©§¨©¨¥
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.déúéà déúéàc àëéä ìëå ,àeä øeqéàcïéðòì ìáà §¦§¨¥¨§¦¥¦¥£¨§¦§©
íçì Lc÷î¯déì äãBî àîéà ,íéðôa àlà Léã÷ àì ¦§©¤¤¨¨¥¤¨¦§¦¥¨¤¥

déúéà éàc .Ceîña ìò ïðéòác Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì§©¦¦§¤¨¦§¨¥©©§¨§¦¦¥
éàeb¯àì éà ,Léã÷¯éìkà äåäc écéî .Léã÷ àì ©¨¥¨¥¦¨¨¨¥¦¥©£¨©§¥

íçì Lc÷î ïéðòì ïðéòîLà éàå .àëéøö ,úøL¯äåä ¨¥§¦¨§¦©§©¦©§¦§©¦§©¤¤£¨
ìò ïðéòác Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà÷ Cäa :àðéîà̈¦¨§©¨¨©©¦¦§¤¨¦§¨¥©©

Ceîña¯àì éà ,Léã÷ éàeb déúéà éàc¯.Léã÷ àì §¨§¦¦¥©¨¥¨¥¦¨¨¨¥
õîç ïéðòì ìáà¯ìò ïðéòa àìc ïðçBé éaøì déì äãBî £¨§¦§©¨¥¤¥§©¦¨¨§¨¨¥©©

déúéàc àëéä ìëå ,àeä àøeqéàc Ceîña¯,déúéà §¨§¦¨§¨¥¨§¦¥¦¥
?eäî äøeáç éðaî ãçàì Bì Léå ,èçBMì Bì ïéà :éîà éaøî àéòLBà áø dépéî àòa .àëéøö§¦¨§¨¦¥©©£¨¥©¦©¦¥©¥§¥§¤¨¦§¥£¨©
éëä éà :déì øîà ,áéúk "õîç ìò èçLú àì" ?"Eöîç ìò èçLú àì" áéúk éî :déì øîà£©¥¦§¦Ÿ¦§©©£¥§Ÿ¦§©©¨¥§¦£©¥¦¨¦

¯èçLú àì" "ïéìé àìå" "èçLú àì" àø÷ øîà :déì øîà !éîð íìBòä óBña ãçàì eléôà£¦§¤¨§¨¨©¦£©¥¨©§¨Ÿ¦§©§Ÿ¨¦Ÿ¦§©
ðä ,"õîç ìòáìçä úà øéè÷nä ïäk ,Ckìéä :àtt áø øîà .ïéìé àì íeMî déìò éîéé÷c C ©¨¥¨¨§¨§¦£¥¦Ÿ¨¦¨©©©¨¦§¨Ÿ¥©©§¦¤©¥¤

¯úà èçBMä :àtt áøc déúååk àéðz .ïéøeîà úðìä ììëa BðLéå ìéàBä ,äNòz àìa øáBò¥§Ÿ©£¤¦§¤§¦§¨£¨©¥¦©§¨§¨¥§©©¨©¥¤
õîçä ìò çñtä¯éúîéà .äNòz àìa øáBò¯éðaî ãçàì Bà ÷øBfì Bà èçBMì àeäL ïîæa ©¤©©¤¨¥¥§Ÿ©£¤¥¨©¦§©¤©¥©¥§¤¨¦§¥

íìBòä óBña ãçàì äéä .äøeáç¯øéè÷nä ãçàå ÷øBfä ãçàå èçBMä ãçàå .Bì ÷e÷æ ïéà £¨¨¨§¤¨§¨¨¥¨§¤¨©¥§¤¨©¥§¤¨©©§¦
øNò äòaøàa óBòä úà ÷ìBnä ìáà .áéiç¯úà èçBMä :éäðéîøe .íeìk àìa øáBò Bðéà ©¨£¨©¥¤¨§©§¨¨¨¨¥¥§Ÿ§§¦§¦©¥¤

àlà eøîà àì :Bì eøîà .ãéîzä óà :øîBà äãeäé éaø ,äNòz àìa øáBò õîçä ìò çñtä©¤©©¤¨¥¥§Ÿ©£¤©¦§¨¥©©¨¦¨§Ÿ¨§¤¨
éúîéà .ãáìa çñta¯ì äéä .äøeáç éðaî ãçàì Bà ÷øBfì Bà èçBMì LiL ïîæaóBña ãçà ©¤©¦§©¥¨©¦§©¤¥©¥©¥§¤¨¦§¥£¨¨¨§¤¨§

íìBòä¯ìáà ,áéiç äfnä ãçàå ÷ìBnä ãçàå ÷øBfä ãçàå èçBMä ãçàå .Bì ÷e÷æ ïéà ¨¨¥¨§¤¨©¥§¤¨©¥§¤¨©¥§¤¨©©¤©¨£¨
äçðnä úà õîBwä¯ïéøeîéàä úà øéè÷nä .äNòz àìa øáBò Bðéà¯.äNòz àìa øáBò Bðéà ©¥¤©¦§¨¥¥§Ÿ©£¤©©§¦¤¨¥¦¥¥§Ÿ©£¤
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) "dypn dhnxacna.(aíéðôá.dxfra Ðäãåú éîçìÐeycwedynzyecw eycw dta
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dgiaf zrya i`w gaf iabmewnae li`ed Ð
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éâìôéî à÷,d`xzda `l` `zil zewlnc Ð
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oixzne diab ungdia,i`ce z`xzd `ied Ð

`l i`egkzy` elit`e .`id wtq z`xzd Ð

opirci ied `l op`c oeik ,diziaa dil dedcÐ
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÷ôñike Ðdixzn:diaedlk`xearz ot meid
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) oiwxita oxn`cxg` daxwdl xykc (`,hp

gqt zhigy onf `edy ,cinzdxaer epi` Ð

iwen onwle ."ung lr hgyz `l" meyn eilr

migaf x`y` inp aiignc oerny iaxk dl

`nrh `kde .crenadxehtldrax`c meyn Ð

hwpc sere ,migaf x`y` dilr aiigin `l xyr

mey hegyl jxc oi`c meyn `l` ,`wec e`l Ð

`l` ,zevg xg` epiidc ,gqt zhigy onfa oaxw

egqt lk`iy ick mixetik xqegn ly oaxw

,axrlediiaexezcleie dafe af ,oiziin ser

.ipr rxevne ,mixiyr elit`èçåùä ãçàz` Ð

wlend cg`e ,enc z` wxefd cg`e ,gqtd

.mixetik xqegnc serd z`hgãçàåäæîäÐ

.cala gqt `l` exn` `l :ipzwc ,`yix` onwl inx zepaxw x`y` s` xaerc rnync `tiq jde .i`w serd z`hgae .'ebe "z`hgd mcn dfde" aizkck ,dncnäçðî õîå÷ä ìáà
.ungd lr crena Ðøáåò åðéàdvinwc Ð.`id dhigy e`l i`ceïéøåîéàä úà øéè÷îämigaf x`y` crena oia xyr drax`a gqt oia Ð.xaer epi` Ð
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oke,äøè÷äà äøè÷ä àéL÷xihwndy epipy dpey`xd `ziixaay ©§¨©§¨¨©©§¨¨
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,dnvr dipyd `ziixad ixac jl dywizéðz÷czligza §¨¨¥
,dcedi iaxl minkg el exn` ,`ziixadeøîà àìhgeyd aiigy Ÿ¨§
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ïBòîL éaøungd lr mhgyyk zepaxw x`y xhety ,epzpyna ©¦¦§

,gqtd jeza ung lr mhgyyk mdilr aiigne xyr drax`a
ziiyeweïàk ,àéL÷ àì ä÷éìnà ä÷éìîdpey`xd `ziixad - §¦¨©§¦¨Ÿ©§¨¨

wlena dxaic,øNò äòaøàaserd z` wlend' da yxetnk §©§¨¨¨¨
dipyd `ziixad ly `yixd oke ,xeht jkle ,'xyr drax`a
xaecne ,dxn` oerny iax 'cala gqt `l` exn` `l' da epipyy
`l` oerny iax aiig `l xyr drax`ae ,xyr drax`a da

,cala gqt oaxwaïàkzxacn dipyd `ziixad ly `tiqd - ¨
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mb jk ,ung lr hegyln xdfen hgeydy myky cnll ,['xwA cr©Ÿ¤

.ung lr xihwdl `ly xdfen xihwndLéwî àìc ïàî àkéàå- §¦¨©§Ÿ©¦
meyn ,df ywid yxc `l ,[dipyd `ziixad-] ipyd `pzde
`le jk lr xdfed hgeyd wxy rnyn 'hgyz `l' xn`p dxezay

.xihwnd
:dpyna epipyóà øîBà äãeäé éaøz` hgeyd'åëå ãéîzäoia ly ©¦§¨¥©©¨¦

.dyrz `la xaer ungd lr gqt axra miaxrd
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'igaf mC ung lr hgWz `l'e(dk cl my)c"ei ze`d z` oirxebe , Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦

e ,ipya eze` mitiqene mdn cg`adéa éø÷weqta ea mi`xewe - §¥¥
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ehgyìBîL,gqt myl -'åëå øeèt`ly ehgy m`e ,zewlnn ¦§¨

.aiig minly myl `l` enyl
:`xnbd zwiicn .mzq crena ehgyy gqt oic zxxan `xnbd

c àîòèhgeyy eita yxitì àlLBîLepic f` ,minly myl `l` ©£¨§¤Ÿ¦§
,aiige minlykàäehgy m` la` -àîúñmyl ayg `ly - ¨§¨¨

,minly myl oeik `l la` gqtøeètitl ,'hgyz `l' meyn ¨
dhigy ef ixde ,leqt epnfa `ly gqte eilr gqt my oiicry
zl`ey .oerny iax zrcl dilr oiaiig oi`y die`x dpi`y

:`xnbdéànà`ld ,mzq ehgyyk xeht `ed recn -øàLa çñt ©©¤©¦§¨
äðMä úBîéxg` dy yixtde ,ca`e egqtl dy yixtdy oebk §©¨¨

,oey`xd dyd `vnp jk xg`e ,eaixwdeéåä íéîìL`ed ixd - §¨¦¨¥
`id ok m`e ,minly zxeza axwm`d .die`xd dhigyúòîL̈§©
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myl yexita ephgyiy epiidc ,gqt my epnn xewrl jixv -
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.dxiwr jixv `ed jkitl ,ipy gqta gqt
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zllekd ,zayae lega gqtd zaxwd xcq z` zx`an epzpyn
,dlaw ,dhigy] zeceard ziiyr ote` ,mipdkde mrd iciwtz z`
xer zhytd ote`e ,lldd z`ixw ,[mixeni`d zxhwde ,dwixf

:gqtdèçLð çñtämihgyp eid ,dpye dpy lkay xeaivd igqt - ©¤©¦§¨
ìLaúBzk Lzk lke ,[zeveaw-] zezk ylyl xeaivd wlgpy - §¨Ÿ¦

elit`e ,df xg` dfa dnvr ipta digqt z` daixwde dhgy zke
devn ,zg` zaa mlek hegyl milekie mihren xeaivd eid

,ef xg` ef zezk ylyl wlgzdløîàpLaxwy gqt oaxw iabl ¤¤¡©
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mdicia eid mixg`,áäæ éëéæa,oldlc ote`a zeieyr zexeyd eide §¦¥¨¨
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megkyieícä Løwéå.dwixfl cer ie`x didi `le §¦¨¥©¨
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המשך בעמוד דד

ezny in` cenr cq sc ± iyily wxtmigqt
ä÷éìîà ä÷éìî àéù÷xarc ipzwe ,xn`w xyr drax`a jzrc `wlqc Ðdwiln`

:opiqxb ikd .dhigyk dil aiyg `wc cere ,zepaxw x`yc `inecêì éù÷éú êéîòèìå
ãáìá çñô àìà åøîà àì àùéø éðú÷ã àôåâ àéä,aiign `l zepaxw x`y` la` Ð

.dfnd cg`e wlend cg` ipz xcdeàäå àä àìàoerny iax `zipzn jpd ediiexz Ð

,xyr drax`a zepaxw x`y` xhtc ,oizipznc

.crena ediilr aiigneàì ä÷éìîà ä÷éìî
àéù÷xhtc `ziinw Ð,i`w xyr drax`a Ð

x`yl oicd `ede ,ser `pze .`icda da ipzck

digxe`c meyn `l` .migafdiaekrlmeia ea

`zipznc `yixe .dil hwp cinzd xg`

cala gqt `l` exn` `l inp ipzwc `ziixza

,dxn` oerny iax Ðdrax``e,i`w xyr

,xn`w cren ly elega `tiqc 'ek hgeyd cg`e

wxefl `aeig opirny`ewlenle,hgeyk`lc

.`weec dhigy `nizàéä éàðúizxz ipd Ð

yiwn xn .oerny iaxc `ail`e ,`id i`pz inzq

zplda epyie li`ed ,mcd zcearl dxhwd

dhigyc ,`yiwid i`d dil zil xne ,oixeni`

`iaxznc dwixfe ,`pngx xn`wmc"n `icda

dxhwd la` ,"igaf.`l Ðéçáæéðîéæ éøú éçáæ
icye ediipin cgc 'i liwy .iaizk i`xw ixz Ð

gaf dia ixwe ,jci``ixwe ,gqt epiidc Ðdia

iigaf.migaf x`yl Ðàðîçø åäðéâìô éàîàå
azk `le Ðiigafoia ,rnyna lkde ,`xw cga

.migaf x`ya oia gqtaàëéàã ïîæá êì øîåì
çáæxyr drax`a gqt epiidc Ðaiign `l Ð

.migaf x`y`øåèô àîúñ àä`l"n Ð

gqt my xwr `lc dnk lk :opixn`c ,"hgyz

dipindpyd zeni x`ya ehgye ,gqt `ed Ð

.`id die`x dpi`y dhigye ,leqteäøé÷ò éòá
`ira oeyle .`ed minly dinzq opixn` `le Ð

opihyt ,xnelk ,`ed.?`l e` ,`kdn dléôî
äøåáçoizipzn inewe`l df xaca eced mlek Ð

irac rnyncoebk ,dipin gqt my xwrnl

dinzqc xyr drax`a oi`nh eilra eidy

.dxiwr ira ikd meyn ,i`w ipy gqt myl

äðùîúåúéë ùìùá èçùð çñôäigqt Ð

oilekie oihren xeavdy oia ,xeavolek hgyil

zg` zaaxg` ef zezik ylyl wlgil devn Ð

.efóñë éëéæáå áäæ éëéæá,zelecb zetk Ð

.mcd oda lawl'åë óñë äìåëù`xnba Ð

.`nrh yxtníééìåù ïéëéæáì åéä àìåoiagx Ð

elkei `ly ick ,mdizgz oicg `l` ,dhnln

.rwxwd lr ayilàîùíåçéðéiab lr mipdk Ð

elawiy cr rwxw,oiaexn ody zngn xg` mc

.megkyieyexwie.wexfl ie`x `di `le ,mcd

ìàøùé èçùdhigydy .dvxi m` Ðdxiyk

mixfa.zepaxwd lkaïäë ìáé÷åjfaa mcd Ð

x`evn.dlhdåøéáçì åðúåðod dxeya ixdy Ð

.gafnd cr micnerúà ìá÷îàìîäcin Ð

epzepdz` xifgne ,elowixdcin eil` xfgy

odk.wxefdúçà ä÷éøæjfaa Ð."erav`a" aizkck ,dcal z`hg `l` rav` oerh oaxw jl oi`y ,rav`a dpzn `le wxef envrãåñéä ãâðë,odizgz ceqi didy gafnay zegexa Ð

wxefe) zecn zkqna opzck ,axrnd z`e oetvd z` `l` gafnd z` siwn ceqid oi`y itle .ceqil ltep `ede gafn ly eztiwfliyily wxtdpyn.ceqid cbpk xnel jxved jkl ,(`

úéùéìùå äéðùä äùòî êë.epxn` xy`k lkd Ðììää úà åàø÷.i`w zezik lk` Ðåðù åøîâ íàeax m`e .zexwl oiligzn hegyl oiligzn eidyk Ðmigqtdozhigy onf jyne

oihgey miax oiicre ,exnby cr.dipy oixewe oixfeg Ðåðù íàådze` igqt zhigy dxnb `l oiicre Ðzkdliy Ðoke ,dipyd oke .ey.ziyilydmlern rxi` `ly it lr s`e

eyliyyoixidne ,oiaexn mipdk my eidy itl Ð.ozk`lnaåòéâä àìéúáäàì.oey`x mrt elit` Ðäøæòä ïéçéãî íéðäëäù àìàoivex odyke .dxfra zkldn mind zn`y Ð

,dizecb lr oiklede oihyet minde ,dz`ivi awp z` oiwwet ,dxfrd gicdloigicnedtvxy ,dxfrd lk z`,gqtd axrae .mi`vei minde awpd oigzet jk xg`e .dlek dzid yiy ly

mincdy jezn.minkg oevxa `ly zaya dze` oigicn eid mipdkde .dze` oigicn eid miaexnúåáåøòúä íãî.`xnba yxtn `nrhe ,dtvxd lr lhend Ðúåéì÷ðåàmixnqn Ð

odiy`xy.f"rla y"wexw ,dlrnl oitetkïéãåîòáoiiexwe ,daxd miphw oicenr el` Ð) cinz zkqna opixn`ck ,oiqppiyily wxtdpyndid miigahnd zia :opzc .(depetvlly

,oiqpp oiiexwe ,oicenr dpeny eilre ,gafnzexewe,odiab lr fx` ly,oda oireaw eid lfxa ly zeilwpe`e.oihiytne oilez oday mixcq dylyeïéòåá÷åzia mewna dxfra Ð

.miigahndïé÷ìçÐ,oiwlegn.oztilw zelvetn
ìçù

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

àä,opaxk inewe`l ivn ded `l `ziinw `iddc :wgvi epiaxl d`xp Ð oerny iax `de

xyr drax`a serd z` wlend la` :da ipzwc meynÐi`n` .melk `lea xaer epi`

ser hwpÐcrend lega la` ,xyr drax`a `weec wcinl `z`c e`l i`Ðsera elit`

.ser hwp i`n` xg` mrh lirl yxit qxhpewae .oerny 'xk epiide ,aiigin inp

àëéàå`lc idpe ,gafl alg Ð yiwn `lc

`lc ,yiwn ikd oiprl dxhwdl yiwn

`ed `xaqc ,mlerd seqa cg` elit` opixn`

.ikdl iyew`làîòè`nzq `d enyl `ly

oi`e .i"yx zqxib z`f Ð 'ek dpin rny xeht

`yixn wcinl `ki` `dc ,mz epiaxl d`xp

?xeht i`n` enyl :ikd mz epiax qixbe .`kti`

.dxiwr ira dpin rny .higyw gqt myl minly

` dxiwr ira `l i`c :yexitenyl hgy elit

lirl xiykn `dc ,xyk gqt myl minlyc ,xyk

.enyl mixg` hgey ryedi 'x

åàø÷`ipzc .miel :yexit Ð lldd z`

,odigqt z` oihgey l`xyi :`ztqeza

:wgvi epiaxl dyw .lldd z` mi`xew miele

(`,`i) oikxra "oikxrp oi`" wxta opixn`c

mixne` oi` :(mye .dl zekxa) "oikxan cvik"ae

dxiy `ki`c opifg `kde .oiid lr `l` dxiy

zecez izya zexfrd oiycwn eid oke !mikqp `la

oi` :eyexit ikdc ,wgvi epiax xne`e !xiyae

,oiid lr `l` oaxw zaxwd zrya dxiy mixne`

xwire ,dil yixc "miyp`e midl` gnyn"c

ikdc `inece .dlik` zrya epiid dgnye dizy

xne` oi`c ,xn`w oaxw zaxwd zrya deabl inp

daxwd zrya `ly la` .oiid lr `l` dxiyÐ

.izkec dnka ,oiid lr `ly dxiy mixne` eid
`iz`
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äøè÷ä .àéä ïBòîL éaø éãéàå éãéàå ,ãòBî ìL Bleça§¤¥§¦¦§¦¦©¦¦§¦©§¨¨
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."'åëå øNò äòaøàa çñtä øîBà ïBòîL éaø" .ãéîz̈¦©¦¦§¥©¤©§©§¨¨¨¨
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úBîé øàLa çñt :dpéî zòîL .éåä íéîìL äðMä©¨¨§¨¦¨¥¨§©§¦¨¤©¦§¨§
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc migqt(iyiy meil)

:`xnbd dywn,ä÷éìnà ä÷éìî àéL÷epipy dpey`xd `ziixaay ©§¨§¦¨©§¦¨
.aiigy epipy dipyd `ziixaae ,xeht ung lr serd z` wlendy

oke,äøè÷äà äøè÷ä àéL÷xihwndy epipy dpey`xd `ziixaay ©§¨©§¨¨©©§¨¨
.xehty epipy dipyae ,aiig ung lr

:oywnd lr dl`y jxca `xnbd zvxznéîòèìeCjnrhl - §©§¥
,zeziixad oia dxizq zeywdl `a dz`yàôeb àéä Cì éL÷éz- ¦§¥¨¦¨

,dnvr dipyd `ziixad ixac jl dywizéðz÷czligza §¨¨¥
,dcedi iaxl minkg el exn` ,`ziixadeøîà àìhgeyd aiigy Ÿ¨§

ungd lra àlàoaxwãáìa çñt,zepaxw x`ya `leéðz øãäå- ¤¨§¤©¦§©©£©¨¥
,[`tiqa] dpye `pzd xfge÷ìBnä ãçàå ,÷øBfä ãçàå èçBMä ãçà¤¨©¥§¤¨©¥§¤¨©¥

äfnä ãçàåz`vnp ,gqta `le sera md d`fde dwilne ,aiig §¤¨©©¤
.`tiql zxzeq `ziixad ly `yixdàlàdxizqd z` uxzl ick ¤¨

c ,xnel jixv zeziixad oiaàäå àäzrck md zeziixad izy - ¨§¨
ïBòîL éaøungd lr mhgyyk zepaxw x`y xhety ,epzpyna ©¦¦§

,gqtd jeza ung lr mhgyyk mdilr aiigne xyr drax`a
ziiyeweïàk ,àéL÷ àì ä÷éìnà ä÷éìîdpey`xd `ziixad - §¦¨©§¦¨Ÿ©§¨¨

wlena dxaic,øNò äòaøàaserd z` wlend' da yxetnk §©§¨¨¨¨
dipyd `ziixad ly `yixd oke ,xeht jkle ,'xyr drax`a
xaecne ,dxn` oerny iax 'cala gqt `l` exn` `l' da epipyy
`l` oerny iax aiig `l xyr drax`ae ,xyr drax`a da

,cala gqt oaxwaïàkzxacn dipyd `ziixad ly `tiqd - ¨
wlena,ãòBî ìL Bleça.dwilnd lr aiig jkleéãéàå éãéàå- §¤¥§¦¦§¦¦

odizy ef `ziixae ef `ziixaezrck.àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦
:dipyd `iyewd z` uxzl `xnbd dkiynnénð äøè÷äà äøè÷ä©§¨¨©©§¨¨©¦

,àéL÷ àìc,àéä éàpziax zrcl mi`pz me`py zeziixad izy Ÿ©§¨©¨¥¦
,oernyì äøè÷ä Léwîc àkéàcäèéçL`ziixad ly-] df `pz - §¦¨§©¦©§¨¨¦§¦¨

oili `ly xihwnl dxdf` dxezd dkinqdy jkn yxc [dpey`xd
ung lr hegyi lal hgey zxdf`l ,xwea cr mialgd z`

xn`py](gi bk zeny)iBg alg oili `le igaf mC ung lr gAfz `l'Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦§Ÿ¨¦¥¤©¦
mb jk ,ung lr hegyln xdfen hgeydy myky cnll ,['xwA cr©Ÿ¤

.ung lr xihwdl `ly xdfen xihwndLéwî àìc ïàî àkéàå- §¦¨©§Ÿ©¦
meyn ,df ywid yxc `l ,[dipyd `ziixad-] ipyd `pzde
`le jk lr xdfed hgeyd wxy rnyn 'hgyz `l' xn`p dxezay

.xihwnd
:dpyna epipyóà øîBà äãeäé éaøz` hgeyd'åëå ãéîzäoia ly ©¦§¨¥©©¨¦

.dyrz `la xaer ungd lr gqt axra miaxrd
:`xnbd zl`ey .dcedi iax ly enrh z` zxxan `xnbdéàî©

äãeäé éaøc àîòèdaiyn .ung lr cinzd z` hegyl xq`y ©£¨§©¦§¨
:`xnbdCì øîàxn`py ,dcedi iax(my)mC ung lr gAfz `l' ¨©¨Ÿ¦§©©¨¥©

,'éçáæ,'igaf' daizd zernyneeäéð éàîe ,éì ãçeéîä çáæedfi`e - ¦§¦¤©©§¨¦©¦
d oaxw df ,'dl cgein oaxw,ãéîzea xn`pygk xacna)(a'ipaxw' ¨¦

.'ingl'
:dpyna epipy'åëå øNò äòaøàa çñtä øîBà ïBòîL éaøehgyy ©¦¦§¥©¤©§©§¨¨¨¨

.aiig crenae xeht xyr drax`a migafd x`ye ,aiig ungd lr
:`xnbd zl`ey .oerny iax ly enrh z` zxxan `xnbdéàî©

ïBòîL éaøc àîòèmxeqi` onfye ,migaf x`ya s` xeqi` yiy ©£¨§©¦¦§
:`xnbd daiyn .gqtd ly exeqi` onfn dpey'éçáæ' 'éçáæ' áéúëc¦§¦¦§¦¦§¦

éðîæ éøz'igaf mC ung lr gAfz `l' ,'igaf' xn`p miinrt -(my), §¥¦§¥Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦
'igaf mC ung lr hgWz `l'e(dk cl my)c"ei ze`d z` oirxebe , Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦

e ,ipya eze` mitiqene mdn cg`adéa éø÷weqta ea mi`xewe - §¥¥
cg`'çáæ'xg` weqtae ,gqt epiidc cigi oeyla'ééçáæ'oeyla ¤©§¨©

e .migaf x`y zeaxl miaxéããäî àðîçø eäðéâìt àúëìä éàîì- §©¦§§¨¨§¦§©£¨¨¥£¨¥
migafd x`yn gqtd z` aezkd wlig dn myl'ééçáæ' áúk àìå§Ÿ¨©§¨©

`l` .migaf x`y oiae gqt oia ernyny ,cg` weqtaøîéîì- §¥©
,xnelçáæ àkéàc ïîæa,gqt oaxw yiy xyr drax`a -áéiçî àì ¦§©§¦¨¤©Ÿ¦©©
ééçáfà,zepaxw x`y lr aiig epi` -çáæ àkéìc ïîæaepiidc ©§¨©¦§©§¥¨¤©

,crenaééçáfà áéiçî.zepaxwd x`y lr - ¦©©©§¨©
:dpyna epipyãòBnáem` ,crena ungd lr gqtd z` hgeyd - ©¥

ehgyìBîL,gqt myl -'åëå øeèt`ly ehgy m`e ,zewlnn ¦§¨

.aiig minly myl `l` enyl
:`xnbd zwiicn .mzq crena ehgyy gqt oic zxxan `xnbd

c àîòèhgeyy eita yxitì àlLBîLepic f` ,minly myl `l` ©£¨§¤Ÿ¦§
,aiige minlykàäehgy m` la` -àîúñmyl ayg `ly - ¨§¨¨

,minly myl oeik `l la` gqtøeètitl ,'hgyz `l' meyn ¨
dhigy ef ixde ,leqt epnfa `ly gqte eilr gqt my oiicry
zl`ey .oerny iax zrcl dilr oiaiig oi`y die`x dpi`y

:`xnbdéànà`ld ,mzq ehgyyk xeht `ed recn -øàLa çñt ©©¤©¦§¨
äðMä úBîéxg` dy yixtde ,ca`e egqtl dy yixtdy oebk §©¨¨

,oey`xd dyd `vnp jk xg`e ,eaixwdeéåä íéîìL`ed ixd - §¨¦¨¥
`id ok m`e ,minly zxeza axwm`d .die`xd dhigyúòîL̈§©

dpéîy ,heytpe o`kn rnyp -äøé÷ò éòa äðMä úBîé øàLa çñt ¦¨¤©¦§¨§©¨¨¨¥£¦¨
myl yexita ephgyiy epiidc ,gqt my epnn xewrl jixv -

.dleqt ezhigye eilr gqt my oiicr mzq ehgy m`e ,minly
:`xnbd daiyn,àcîb øa àéiç éaø øîà,aiyn ip`y ef daeyz ¨©©¦¦¨©©§¨

äøeáç étî ä÷øæð,da enikqd mlek -eøîàå,epzpyn z` yxtl ¦§§¨¦¦£¨§¨§
epi` mpn` df ote`ay ,ca`y iptn gqtd dgcpy xaecn `ly

xaecn `l` ,minlyl eaixwdl cner enzqy ,dxiwr jixvïBâk§
úî éàîè íéìòa eéäL,oqipa xyr drax`a,éðL çñôì ïéçãðå ¤¨§¨¦§¥¥¥§¦§¦§¤©¥¦

ì déîúñcéà÷ çñt íeLoaxwl eaixwdl cner enzq df ote`ay - ¦§¨¥§¤©¨¥
.dxiwr jixv `ed jkitl ,ipy gqta gqt

äðùî
zllekd ,zayae lega gqtd zaxwd xcq z` zx`an epzpyn
,dlaw ,dhigy] zeceard ziiyr ote` ,mipdkde mrd iciwtz z`
xer zhytd ote`e ,lldd z`ixw ,[mixeni`d zxhwde ,dwixf

:gqtdèçLð çñtämihgyp eid ,dpye dpy lkay xeaivd igqt - ©¤©¦§¨
ìLaúBzk Lzk lke ,[zeveaw-] zezk ylyl xeaivd wlgpy - §¨Ÿ¦

elit`e ,df xg` dfa dnvr ipta digqt z` daixwde dhgy zke
devn ,zg` zaa mlek hegyl milekie mihren xeaivd eid

,ef xg` ef zezk ylyl wlgzdløîàpLaxwy gqt oaxw iabl ¤¤¡©
mixvna(e ai zeny),,'ìä÷' ,'ìàøNé úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå'§¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥¨¨

,'ìàøNé'å ,'äãò'å.zezk yly ixdäðBLàøä úk äñðëðcr §¥¨§¦§¨¥¦§§¨©¨¦¨
y,äøæòä äàlîúðf`eeìòðz`.äøæòä úBúìc ¦§©§¨¨£¨¨¨£©§¨£¨¨

f`e ,lldd z` `exwl eligzd gqtd oaxw z` hegyl eligzdyk
eò÷ze zexvevga mipdkd,eò÷úå eòéøädrexz driwz xnelk ¨§¥¦§¨§

.driwze
gqtd mc zlaw zrya mipdkd zcinr ote` z` zx`zn dpynd

:gafnl ezkledeúBøeL úBøeL íéãîBò íéðäkäzhigy mewnn ©Ÿ£¦§¦
,gafnl ekiledle mcd z` lawl ick ,gafnl cre gqtdíäéãéáe¦¥¤

óñë éëéæaawl sqk ly zelecb zetk -,mcd mda låmipdk §¦¥¤¤§
mdicia eid mixg`,áäæ éëéæa,oldlc ote`a zeieyr zexeyd eide §¦¥¨¨

óñk óñk dlekL äøeL,df xg` df da mipdkd micnery dxey - ¨¤¨¤¤¤¤
,mcia sqk ikifa mr mlekáäæ áäæ dlekL äøeLådxeye - §¨¤¨¨¨¨¨

e ,mcia adf ikifa mlek ,df xg` df da micnerd mipdkdyeéä àìŸ¨
ïéáøBòî.xzei d`p jky ,dxey dze`a adf ikifae sqk ikifaàìå §¨¦§Ÿ

íééìeL ïéëéæaì eéäick ,dhnln micg eid `l` ,[dagx zizgz-] ¨©¨¦¦©¦
eyygy ,dtvixd lr mgipdl elkei `lyíeçépé ànLmipdkd ¤¨©¦

,miaexn migqtdy jezn ,xg` gqtn mc lawl elkeiy ick mcin
megkyieícä Løwéå.dwixfl cer ie`x didi `le §¦¨¥©¨

:mcd zkled ote` z` x`zl dtiqen dpyndìàøNé èçLm` - ¨©¦§¨¥
dhigydy itl ,i`yx ,gqtd oaxw z` hegyl l`xyi dvx

,zepaxwd lka l`xyia mb dxiykïäkä ìa÷åjfaa mcd z` §¦¥©Ÿ¥
.odka devnd jli`e mcd zlawn oky ,dlhd x`evnBðúBð- §

mcd eay jfad z` ozep mcd lawnBøéáçì,dxeya eci lr cnerd ©£¥
,Bøéáçì Bøéáçå`ede ,gafnl jenq cnerd odkl jfad ribny cr ©£¥©£¥

owixd jfad z` xifgn `ed okn xg`le ,gafnd lr mcd z` wxef
.el jenqd odklå,dxeya cnerd odke odk lkìa÷îdligzúà §§©¥¤

jfadàìnä,mcd lawn cvl el jenqd exiag cin gqtd mca ©¨¥
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המשך בעמוד דד

ezny in` cenr cq sc ± iyily wxtmigqt
ä÷éìîà ä÷éìî àéù÷xarc ipzwe ,xn`w xyr drax`a jzrc `wlqc Ðdwiln`

:opiqxb ikd .dhigyk dil aiyg `wc cere ,zepaxw x`yc `inecêì éù÷éú êéîòèìå
ãáìá çñô àìà åøîà àì àùéø éðú÷ã àôåâ àéä,aiign `l zepaxw x`y` la` Ð

.dfnd cg`e wlend cg` ipz xcdeàäå àä àìàoerny iax `zipzn jpd ediiexz Ð

,xyr drax`a zepaxw x`y` xhtc ,oizipznc

.crena ediilr aiigneàì ä÷éìîà ä÷éìî
àéù÷xhtc `ziinw Ð,i`w xyr drax`a Ð

x`yl oicd `ede ,ser `pze .`icda da ipzck

digxe`c meyn `l` .migafdiaekrlmeia ea

`zipznc `yixe .dil hwp cinzd xg`

cala gqt `l` exn` `l inp ipzwc `ziixza

,dxn` oerny iax Ðdrax``e,i`w xyr

,xn`w cren ly elega `tiqc 'ek hgeyd cg`e

wxefl `aeig opirny`ewlenle,hgeyk`lc

.`weec dhigy `nizàéä éàðúizxz ipd Ð

yiwn xn .oerny iaxc `ail`e ,`id i`pz inzq

zplda epyie li`ed ,mcd zcearl dxhwd

dhigyc ,`yiwid i`d dil zil xne ,oixeni`

`iaxznc dwixfe ,`pngx xn`wmc"n `icda

dxhwd la` ,"igaf.`l Ðéçáæéðîéæ éøú éçáæ
icye ediipin cgc 'i liwy .iaizk i`xw ixz Ð

gaf dia ixwe ,jci``ixwe ,gqt epiidc Ðdia

iigaf.migaf x`yl Ðàðîçø åäðéâìô éàîàå
azk `le Ðiigafoia ,rnyna lkde ,`xw cga

.migaf x`ya oia gqtaàëéàã ïîæá êì øîåì
çáæxyr drax`a gqt epiidc Ðaiign `l Ð

.migaf x`y`øåèô àîúñ àä`l"n Ð

gqt my xwr `lc dnk lk :opixn`c ,"hgyz

dipindpyd zeni x`ya ehgye ,gqt `ed Ð

.`id die`x dpi`y dhigye ,leqteäøé÷ò éòá
`ira oeyle .`ed minly dinzq opixn` `le Ð

opihyt ,xnelk ,`ed.?`l e` ,`kdn dléôî
äøåáçoizipzn inewe`l df xaca eced mlek Ð

irac rnyncoebk ,dipin gqt my xwrnl

dinzqc xyr drax`a oi`nh eilra eidy

.dxiwr ira ikd meyn ,i`w ipy gqt myl

äðùîúåúéë ùìùá èçùð çñôäigqt Ð

oilekie oihren xeavdy oia ,xeavolek hgyil

zg` zaaxg` ef zezik ylyl wlgil devn Ð

.efóñë éëéæáå áäæ éëéæá,zelecb zetk Ð

.mcd oda lawl'åë óñë äìåëù`xnba Ð

.`nrh yxtníééìåù ïéëéæáì åéä àìåoiagx Ð

elkei `ly ick ,mdizgz oicg `l` ,dhnln

.rwxwd lr ayilàîùíåçéðéiab lr mipdk Ð

elawiy cr rwxw,oiaexn ody zngn xg` mc

.megkyieyexwie.wexfl ie`x `di `le ,mcd

ìàøùé èçùdhigydy .dvxi m` Ðdxiyk

mixfa.zepaxwd lkaïäë ìáé÷åjfaa mcd Ð

x`evn.dlhdåøéáçì åðúåðod dxeya ixdy Ð

.gafnd cr micnerúà ìá÷îàìîäcin Ð

epzepdz` xifgne ,elowixdcin eil` xfgy

odk.wxefdúçà ä÷éøæjfaa Ð."erav`a" aizkck ,dcal z`hg `l` rav` oerh oaxw jl oi`y ,rav`a dpzn `le wxef envrãåñéä ãâðë,odizgz ceqi didy gafnay zegexa Ð

wxefe) zecn zkqna opzck ,axrnd z`e oetvd z` `l` gafnd z` siwn ceqid oi`y itle .ceqil ltep `ede gafn ly eztiwfliyily wxtdpyn.ceqid cbpk xnel jxved jkl ,(`

úéùéìùå äéðùä äùòî êë.epxn` xy`k lkd Ðììää úà åàø÷.i`w zezik lk` Ðåðù åøîâ íàeax m`e .zexwl oiligzn hegyl oiligzn eidyk Ðmigqtdozhigy onf jyne

oihgey miax oiicre ,exnby cr.dipy oixewe oixfeg Ðåðù íàådze` igqt zhigy dxnb `l oiicre Ðzkdliy Ðoke ,dipyd oke .ey.ziyilydmlern rxi` `ly it lr s`e

eyliyyoixidne ,oiaexn mipdk my eidy itl Ð.ozk`lnaåòéâä àìéúáäàì.oey`x mrt elit` Ðäøæòä ïéçéãî íéðäëäù àìàoivex odyke .dxfra zkldn mind zn`y Ð

,dizecb lr oiklede oihyet minde ,dz`ivi awp z` oiwwet ,dxfrd gicdloigicnedtvxy ,dxfrd lk z`,gqtd axrae .mi`vei minde awpd oigzet jk xg`e .dlek dzid yiy ly

mincdy jezn.minkg oevxa `ly zaya dze` oigicn eid mipdkde .dze` oigicn eid miaexnúåáåøòúä íãî.`xnba yxtn `nrhe ,dtvxd lr lhend Ðúåéì÷ðåàmixnqn Ð

odiy`xy.f"rla y"wexw ,dlrnl oitetkïéãåîòáoiiexwe ,daxd miphw oicenr el` Ð) cinz zkqna opixn`ck ,oiqppiyily wxtdpyndid miigahnd zia :opzc .(depetvlly

,oiqpp oiiexwe ,oicenr dpeny eilre ,gafnzexewe,odiab lr fx` ly,oda oireaw eid lfxa ly zeilwpe`e.oihiytne oilez oday mixcq dylyeïéòåá÷åzia mewna dxfra Ð

.miigahndïé÷ìçÐ,oiwlegn.oztilw zelvetn
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àä,opaxk inewe`l ivn ded `l `ziinw `iddc :wgvi epiaxl d`xp Ð oerny iax `de

xyr drax`a serd z` wlend la` :da ipzwc meynÐi`n` .melk `lea xaer epi`

ser hwpÐcrend lega la` ,xyr drax`a `weec wcinl `z`c e`l i`Ðsera elit`

.ser hwp i`n` xg` mrh lirl yxit qxhpewae .oerny 'xk epiide ,aiigin inp

àëéàå`lc idpe ,gafl alg Ð yiwn `lc

`lc ,yiwn ikd oiprl dxhwdl yiwn

`ed `xaqc ,mlerd seqa cg` elit` opixn`

.ikdl iyew`làîòè`nzq `d enyl `ly

oi`e .i"yx zqxib z`f Ð 'ek dpin rny xeht

`yixn wcinl `ki` `dc ,mz epiaxl d`xp

?xeht i`n` enyl :ikd mz epiax qixbe .`kti`

.dxiwr ira dpin rny .higyw gqt myl minly

` dxiwr ira `l i`c :yexitenyl hgy elit

lirl xiykn `dc ,xyk gqt myl minlyc ,xyk

.enyl mixg` hgey ryedi 'x

åàø÷`ipzc .miel :yexit Ð lldd z`

,odigqt z` oihgey l`xyi :`ztqeza

:wgvi epiaxl dyw .lldd z` mi`xew miele

(`,`i) oikxra "oikxrp oi`" wxta opixn`c

mixne` oi` :(mye .dl zekxa) "oikxan cvik"ae

dxiy `ki`c opifg `kde .oiid lr `l` dxiy

zecez izya zexfrd oiycwn eid oke !mikqp `la

oi` :eyexit ikdc ,wgvi epiax xne`e !xiyae

,oiid lr `l` oaxw zaxwd zrya dxiy mixne`

xwire ,dil yixc "miyp`e midl` gnyn"c

ikdc `inece .dlik` zrya epiid dgnye dizy

xne` oi`c ,xn`w oaxw zaxwd zrya deabl inp

daxwd zrya `ly la` .oiid lr `l` dxiyÐ

.izkec dnka ,oiid lr `ly dxiy mixne` eid
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קלב
ezny ina cenr cq sc ± iyily wxtmigqt

úáùá úåéäì ìçùowzl leki epi`e Ð.zelwndåøéáç óúë ìò åãéiciba eze` dleze Ð

.erexfa eizeaekx`ñéâîá.dxrw Ðúéáä øäá äì äáùéåeid `ly ,xn`w zaya Ð

.odizal odigqt jiledl oilekiìéçáiptl Ðbxeqd,miyp zxfr znegl bxeqd oia .`ed

.xdd ziilr zlgzaàøîâúë ìëá íéùìùúëå,dxyr ldw Ðdcre,dxyr

.dxyr l`xyieäéì à÷ôñîzaa `nlic Ð

dev zg`,ehgeyl.miyly da eidieäæá åà
äæ øçà.dxyr dxyr ly zezk yly Ð

df xg` dfa `nlic ,opira zezk yly :jkld

zg` zaa `nlic ,opira miyly lye ,xn`w

.miylyn zegta ehgeyl leki epi`e ,xn`w

íéùìù éìééò éâñ íéùéîçá`yixa Ð

iliire ,ediipin dxyr iwtpe .odigqt mihgeye

xn`w iccda i`c .miycg dxyr.`ki` `d Ð

xn`w zezk yly i`e.`ki` `d Ðïéìòððïðú
.miqp dyrne ,odil`n Ðàñéðà ïðéëîñÐ

oi`y onf lkemze` oigipn odil`n oilrpp

oi`e edlek iliir `nlc opiyiig `le ,qpkil

.zezik yly o`k'åë íåìùå ñçzkqna Ð

oa `iawr cird mixac drax` :opz zeicr

oi` ,xne` did `ed :mzd ipzwe .'ek l`lldn

.zxxgeynd z` `le zxeibd z` `l oiwyn

dzidy dgty zinkxka dyrn :el exn`

xn` .oeilha`e dirny dewyde ,milyexia

oze` eid dl oinec .dewyd `nbec :mdl

.dewydy.edecipemelye qg :dcedi iax xn`

.'ek zlrpp dxfr oi`y ,dcpzp `iawry

dzidykmigqt iaxra mc` lk lr zlrpp

dnkga cg` mda oi` ,axe lecb ldwdy

.`iawrk `hg z`xiaeçñôïéëåòîmy lr Ð

.jrnzpyçñôïéáåòîmrdy my lr ,ar Ð

.axåøéè÷äåmialg axri `ly ,ocal rnyn Ð

mialga df oaxw ly.xg` oaxw lyåìåë àäéù
ãçàë.oaxw ly oixeni`d lk Ðàîìòá äñéôú

let ozep `ede ,gilyl d`xne `ilek qtez Ð

.dcbpk oa` e`àîòè éàîsqk dleky dxey Ð

.sqkàîìéã àîéð éàowixd xifgn `edyk Ð

xifgnc oipnif `lnd lawneadf ly owix

.ycewa oicixen dil dede ,sqk ly `ln lawne

õåçéëéæáîíéðôä íçì ìù äðåáìeidy Ð

epiwzde ,ogleyd lr mgld lv` oze` oigipn

lr eknqi `ly ick agx miiley ayen mdl

,mlv`y mgldeqxtieieyr didy .eizeptec

.dizegex ipyn dvext daiz oink zeptcäìá÷î
'åë êìéàå,xwad oa z` hgye" :aizkc Ð

dbibg zkqna xn xn`e ,'ebe "oxd` ipa eaixwde

)eaixwde :(`,`ilr cnil ,mcd zlaw ef Ð

.dpedk dperhy dlawdäëìåä äðéî úòîù
ìâøá àìù`zbelte .dkled `ied ,`d ik Ð

) migafc `nw wxt idliya `idrax` .(a,ci

dklede dlawe dhigy :mca exn`p zecear

dklede dlaw .dwixfe"eaixwde"n,iwtp

opirny` i`ne .dbibgc `nw wxt idliya

ltki`c ,oizipznxcq ipzinlozkledi` ,j`id

.?opirny`l `z` `d e`lêìî úøãä íò áøá
.dceara oiweqr olek eidy Ðàëôéà ìáàÐ

`yixa owixd z` xifgniknc ,`l Ðhiyen

lr oixiarn oi`c ,ileawl ira cin i`d dil

.ecil z`ay xg`n devndçñô àðú ïàî
ä÷éøæáÐ,wegxnldkitya `leaixwn ,zgpa

) `xza wxta xn`c o`nl `ki`c .gafnd lzekl ilkddil witnc `id l`rnyi iaxe .dkitya gqt :(`,`kwmce"njixvy oaxw jl oi` ,i`ny zia wxta migaf zkqna "jtyi jigaf

zepaxw x`y lk la` ,cala z`hg `l` rav`a dpzn.ilkd lk zwixf ici lr mc ozn Ðøîàð àì åîã.'ebe "xey xeka j`" :aizk xekaa Ðíîã àìàinp ipixg` `nl` Ð

,irnzyin,"wxfz" aizke ,o`k `l` dxeza minc ozn mdl epivn `ly dnda xyrne gqtd lr cnil."jtyz" aizk `le
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àéúàdler dn ,dlern slipe :jixt (`,f migaf) "onewn edfi`" wxta Ð dlern dwixf

rax` ody mizyÐdlera aiaq azkinl il dnl iia` xn` :ipyne .'ek gqt s`

`lc idpc :wgvi epiaxl dywe .oicnln oi`e cg`k oi`ad oiaezk ipy edl eed ,z`hga aiaq

gqte xyrne xeka ediipin cga azk `lcn ,epivn dna cg`k oi`ad oiaezk ipyn opitli

dey dxifb `ki`cÐoi`c dlern xity slip

jgxk lrc :wgvi epiax xne`e !dvgnl dey dxifb

mzd opixn`c ,"aiaq" eda aizkc z`hge my`

dxifba opitli ,miaezk dylye miaezk ipy eedc

iz` `zyde .ediipin `tli dler e` dlern dey

oi`ad miaezk ipy edl eed wiqnc `d xity

.ez` dey dxifba slip `lc ihernlc ,cg`k

eda zi`c hrnn `w aiaq eda azkc `inecc

.ziyixtck dey dxifb
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äëéLç .úãîBò dîB÷îa úéLéìMäå¯úà eìöå eàöé §©§¦¦¦§¨¤¤¨¥¨¨§§¨¤
.ïäéçñtàøîâèçLð çñtä ïéà :÷çöé éaø øîà ¦§¥¤¨©©¦¦§¨¥©¤©¦§¨

ìLa àlàìL ìL úBzk LìL íéL.íãà éða íéL ¤¨§¨¦¤§¦§¦§¥¨¨
úáa éà ,ïì à÷tñî .ìàøNéå äãòå ìä÷ ?àîòè éàî©©§¨¨¨§¥¨§¦§¨¥§©§¨¨¦§©
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פסחים. פרק חמישי - תמיד נשחט דף סד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

úaMa úBéäì ìçLdid ,zaya zelwnd z` wilgdle owzl xeq`e ¤¨¦§©©¨
Bãé çépîzil`nydBøéáç óúk ìò,zipnidBôéúk ìò Bøéáç ãéå- ©¦©¨©¤¤£¥§©£¥©§¥

,zipnid etizk lr zil`nyd eci z` gipn exiag okeäìBúåz` §¤
eci lr eizeaekx` iciba gqtdèéLôîe.dipyd ecia ©§¦

Bòø÷z`-] eze` rxw gqtd oaxw ly exer z` hiytdy xg`l - §¨
,[dphaa oaxwd zndaåéøeîéà úà àéöBäåmiaxwd mialgd z` - §¦¤¥¨

,gafnd iab lrBðúð[mixeni`d z`-]ñéânailk ly dxrwa - §¨©¨¦
,zxy.çaænä éab ìò ïøéè÷äå§¦§¦¨©©¥©¦§¥©

z` `iadle lhlhl mileki eid `le ,zaya gqt axr lgyk
zke zk lkl zenewn erawp ,mdizal cr miaxd zeyxa mdigqt
z` zhxtn dpynd .zayd z`v cr mdigqt mr my edyiy

:zenewnd
äðBLàøä úk äúöé,digqt eaxwy xg`läáLéå[dpiznde-]dì ¨§¨©¨¦¨§¨§¨¨

.úéaä øäazkeäiðLdayie d`vi ,digqt eaxwy xg`lìéça- §©©©¦§¦¨©¥
.ziad xd ziilr zligza ,miyp zxfrl bxeqd oiaúéLéìMäå§©§¦¦

úãîBò dîB÷îamidey eide ,gqtd z` ehgyy mewna ,dxfra - ¦§¨¤¤
yke ,zayd z`v cr myäëéLç,zay d`vieeàöémzialeìöå £¥¨¨§§¨

.ïäéçñt úà¤¦§¥¤

àøîâ
dnk zx`an `xnbd .zezk ylya hgyp gqtdy epipy dpyna

:dpen zk lk dzid miyp`àlà èçLð çñtä ïéà ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¥©¤©¦§¨¤¨
ìLaìL ìL úBzk LìL íéLíãà éða íéL:`xnbd zxxan .zk lka §¨Ÿ¦¤§Ÿ¦§Ÿ¦§¥¨¨

àîòè éàî.zk lka miyp` miyely eidiy jixvy mrhd dn - ©©£¨
:`xnbd daiyn'ìàøNé'å 'äãò'å 'ìä÷'gqtd zhigy iabl xn`p - ¨¨§¥¨§¦§¨¥

(e ai zeny)ernyn 'ldw'e ,'l`xUi zcr ldw lM Fz` EhgWe'§¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥
ixd ,dxyr md 'l`xyi' mbe ,dxyr drnyn 'dcr' oke ,dxyr

c `l` .miyelyïì à÷tñî,ep` miwteqn -úçà úáa éàm` - §©§¨¨¦§©©©
i xy`k hgyp gqtd didiy eprinydl dxezd zpeekoipn my eid

,cgia miyp` miyely epiidc ,cgia l`xyie dcre ldw lyéà- ¦
zezik yly ehgyiy dxezd zpeeky e`Ckìä .äæ øçà äæawtqn §¤©©¤¦§¨

ïðéòajixv -ìLìL ìL úBzk LìL íéL,íãà éða íéLdnn jkay ¨¦©¨Ÿ¦¤§Ÿ¦§Ÿ¦§¥¨¨
,dxezd ieeiv z` miiwn jytpéàcdcr ldw eidiy dxezd zpeek §¦

l`xyieàkéà àä ,úçà úáa,zk lka miyp` miyely o`k yi - §©©©¨¦¨
éàåzezik ylyl dxezd zpeekàkéà àä ,äæ øçà äæao`k yi - §¦§¤©©¤¨¦¨

.df xg` dfa zezk yly
:`xnbd dtiqenCkìämiyely zk lka jixvy mrhdy oeik - ¦§¨

`l` miyp` miryza jxev oi` ok m` ,xkfpd wtqdn `edïéLîça§©§¦
àéâñ énð,cvik `xnbd zx`an ,ic miynga s` -ïéúìz éìééòc ©¦©§¨§¨§¦§¨¦

éãáòå,mdigqt mlek miyere miyp` miyely miqpkp dligza - §¨§¦
okn xg`läøNò éìééò,mitqep dxyr miqpkp -äøNò é÷ôðå- ¨§¦£¨¨§¨§¦£¨¨

mpyi dipyd zka mby `vnp ,xak eaixwdy el`n dxyr mi`veie
aey ,dipyd zkd daixwdy xg`l .miyp` miyelyäøNò éìééò̈§¦£¨¨

,dxyr miqpkp -äøNò é÷ôðåipa miaixwne ,dxyr mi`veie - §¨§¦£¨¨
zk lkae zezk ylya gqtd z` eaixwdy `vnp ,ziyilyd zkd

.miyp` miyely eid
:dpyna epipy,'åëå äðBLàø úk äñðëðelrp dxfrd d`lnzp ¦§§¨©¦¨

czqxiba mi`xen` ewlgpy d`ian `xnbd .dxfrd zezl
:dpyndøîzéà,yxcnd ziaa xn`p -,øîà ééaàeìòðð'zezlc ¦§©©©¥¨©¦§£
'dxfrdïðz.qp jxca odil`n elrppy xnelk ,[dpyna epipy-] §©

ïéìòBð' ,øîà àáø'dxfrd zezlcïðzxnelk ,[dpyna epipy-] ¨¨¨©£¦§©
.mc` ici lr elrppy

:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.ze`qxibd izy oia lcadd dn - ©¥©§
:`xnbd daiyneäééðéa àkéàmdipia lcad yi -ìiabCîñî ¦¨¥©§§¦§©

àqépà.qp lr jenql mi`yx m` -,ïðz 'eìòðð' øîà ééaàonf lke ©¦¨©©¥¨©¦§£§©
,odil`n elrpp `lyeìòî eìééòc änkmigipn eqpkpy dnk - ©¨§¨§©£

,qpkdl mze`àqépà ïðéëîñåmiyyeg `le qpd lr mikneqe - §¨§¦©©¦¨
a gqtd hgyi `le mlek eqpki `nye .zezik ylyøîà àáø̈¨¨©

àqépà ïðéëîñ àìå ,ïðz 'ïéìòBð'lheny ,qpd lr mikneq oi`e - £¦§©§Ÿ¨§¦©©¦¨
ylya hgyidl ie`x gqtd `diy ick ,zezlcd z` lerpl epilr

.zezik
oipra epzpyna `axe iia` ewlgpy myky x`al `xnbd dtiqen
:df oipr da xkfpy zxg` dpyna miwelg eidi jk ,zezlcd zlirp

ïðúc àäå(e"n d"t zeiecr),íBìLå ñç ,äãeäé éaø øîàxnelàéá÷òL §¨¦§©¨©©¦§¨©§¨¤£©§¨
äcðúð ìàììäî ïa,[mxg eilr lhed-]ïéàLdìk ìò úìòðð äøæò ¤©£©§¥¦§©¨¤¥£¨¨¦§¤¤©¨

ìàììäî ïa àéá÷òk àèç úàøéáe äîëça ìàøNéa íãà- ¨¨§¦§¨¥§¨§¨§¦§©¥§©£©§¨¤©£©§¥
did `l ,axe lecb ldw da didyk gqt axra dxfrd dlrppyk
:`xnbd zx`an .ezenk `hg z`xie dnkga lecby cg` mda

õøúî ééaàef dpyn [yxtn-]déîòèì,ezhiyl -õøúî àáøå ©©¥§¨¥§©§¥§¨¨§¨¥
déîòèì.ezhiyl -äòLa äøæòa ïéà ,déîòèì õøúî ééaà §©§¥©©¥§¨¥§©§¥¥¨£¨¨§¨¨

'äìòðp'Ldil`n,ìàøNéa íãà ìk ìòlecby inúàøéáe äîëça ¤¦§£¨©¨¨¨§¦§¨¥§¨§¨§¦§©
äòLa äøæòa ïéà ,déîòèì õøúî àáø .ìàììäî ïa àéá÷òk àèç¥§©£©§¨¤©£©§¥¨¨§¨¥§©§¥¥¨£¨¨§¨¨
ïa àéá÷òk àèç úàøéáe äîëça ,ìàøNé ìk ìò 'dúBà ïéìòBp'L¤£¦¨©¨¦§¨¥§¨§¨§¦§©¥§©£©§¨¤

.ìàììäî©£©§¥
axra sq`py axd ldwd oipra zecaer izy cer d`ian `xnbd

:gqtïðaø eðz,`ziixaaCòîúð àì íìBòî[qxcpe wgcp-]íãà ¨©¨¨¥¨Ÿ¦§©¥¨¨
äøæòa.my eidy mrd oend s` lr ,gqt axraõeçãçà çñtî ¨£¨¨¦¤©¤¨

çñt BúBà ïéàøB÷ eéäå ,ãçà ï÷æ Ba CòîúpL ,ìlä éîéa äéäL¤¨¨¦¥¦¥¤¦§©¥¨¥¤¨§¨§¦¤©
,ïéëeòî.mc` da jrnzdy my lr §¦

ïðaø eðz,`ziixaaåéðéò ïzéì Cìnä ñôéøâà Lwéa úçà íòt ¨©¨¨©©©©¦¥©§¦©©¤¤¦¥¥¨
,ìàøNé éñBìëeàa.mxtqn rcil ywia xnelk,ìBãb ïäëì déì øîà §§¥¦§¨¥¨©¥§Ÿ¥¨

éðéò ïzíéçñta E.ehgyp dnk zepnlìèðlecb odkdàéìek ¥¥¤©§¨¦¨©§¨
[dilk-]ãçà ìkî,mze` dpne migqtdnàBaéø íéML íL eàöîðå ¦¨¤¨§¦§§¨¦¦¦

[sl` ze`n yy-],úBéìk éâeæ,zeilk sl` mixyre d`n mdy ¥§¨
íéøöî éàöBék íéìôksl` ze`n yy eidy(fl ai zeny),àîhî õeç ¦§©¦§§¥¦§©¦¦¨¥

ä÷Bçø Cøãa äéäLåjxca eidye mi`nhd z` llek epi` df oipne - §¤¨¨§¤¤§¨
.gqt oaxw eaixwd `ly dwegxeðîð àlL çñôå çñt ìk Eì ïéàå§¥§¨¤©¨¤©¤Ÿ¦§

,íãà éða äøNòî øúBé åéìòit zegtd lkl l`xyia yiy `vnp ¨¨¥¥£¨¨§¥¨¨
.xkfpd migqtd oipnn dxyrBúBà ïéàøB÷ eéäåly gqtd z` - §¨§¦

,dpy dze`ïéaeòî çñt.ax mr ea didy my lr ,dar oeyln - ¤©§¦
epipy .gqt lkn `ilek lehil xzed cvik zxxan `xnbd

:`ziixaaàéìek ìèð:`xnbd dywn .gqt lkndøeè÷à éòa àä- ¨©§¨¨¨¥©§¨
ji`e ,mxihwdl daegy mixeni`d on wlg `id dilkd `ld

:`xnbd zvxzn .dlhpeäì øéè÷î øãäcz` dpny xg`l - §¨©©§¦§
.mxihwde xfg zeilkd

:`xnbd dywnáéúëäå(`i b `xwie),minly oaxw iabl'Bøéè÷äå' §¨§¦§¦§¦
cnll ick ,cigi oeyla,äæa äæ ìL åéáìç áøòé àlLxihwi `l` ¤Ÿ§¨¥£¨¨¤¤¨¤

zeilkd lk z` seqa xihwd ji`e ,mcal oaxwe oaxw lk ixeni`
:`xnbd zvxzn .cg`kàãç àãç eäì øéè÷î øãäcxfgy - §¨©©§¦§£¨£¨

.zg` zg` zeilkd z` xihwde
:dywne `xnbd zxfegàéðúäådnn ,`ziixaa epipy `lde - §¨©§¨

xn`py(fh b my)'íøéè÷äå'epcnl miax oeylaãçàk Blek àäiL- §¦§¦¨¤§¥§¤¨
zg`k exhwei oaxw lk ly mixeni`d lkyz` cixtd ji`e ,

:`xnbd zvxzn .mialgd x`yn dilkdàîìòa äñéôz àlà- ¤¨§¦¨§¨§¨
,zhren dqitz wx zeilkd z` qtz lecbd odkdeäéépéî ìé÷Lc- §¨¦¦©§

dilk lk ,mixeni`d z` `ivedy drya zendadn mze` lhpy
,dnvr iptaàðéøçà éãéî déì ïéáäéc ãòxac dfi` el epzpy cr - ©§¨£¦¥¦¦©£¦¨

dxihwn did cine ,let e` oa` oebk ,dpipn z` onql dilkd cbpk
.mialgd x`y mr

:dpyna epipy'åëå úBøeL ïéãîBò íéðäk,sqk sqk dleky dxey Ÿ£¦§¦
:`xnbd zxxan .adf adf dleky dxeyàîòè éàîeyr recn - ©©£¨

.sqk ly e` adf ly dxeyd lkàáäãc éì÷L àîìéc àîéìéà¦¥¨¦§¨¨§¦§©£¨
àtñëc éìéiòîewix adf ly wxfn odkd xifgi `ny yygn m` - §©§¦§©§¨

m` ,'ycewa oicixen' meyn jka yie ,sqk ly `ln wxfn lawie
,dyw okénð àëäyeygp sqk e` adf dleky dxeya mb -àîìéc ¨¨©¦¦§¨

äàî øa éìéiòîe ïúàî øa éì÷Ldeyy wix wxfn xifgi `ny - ¨§¦©¨¨§©§¦©¥¨
,dyecwa dcxed jka yie ,d`n deyy `ln wxfn lawie miiz`n

,'ycewa oicixen' aygp df oi`y gken `l`àlàlky mrhd ¤¨
,oin eze`n dzid dxeydéôè øétL éëäciep xzei dfa yiy - §¨¦©¦§¥
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קלג
ezny ina cenr cq sc ± iyily wxtmigqt

úáùá úåéäì ìçùowzl leki epi`e Ð.zelwndåøéáç óúë ìò åãéiciba eze` dleze Ð

.erexfa eizeaekx`ñéâîá.dxrw Ðúéáä øäá äì äáùéåeid `ly ,xn`w zaya Ð

.odizal odigqt jiledl oilekiìéçáiptl Ðbxeqd,miyp zxfr znegl bxeqd oia .`ed

.xdd ziilr zlgzaàøîâúë ìëá íéùìùúëå,dxyr ldw Ðdcre,dxyr

.dxyr l`xyieäéì à÷ôñîzaa `nlic Ð

dev zg`,ehgeyl.miyly da eidieäæá åà
äæ øçà.dxyr dxyr ly zezk yly Ð

df xg` dfa `nlic ,opira zezk yly :jkld

zg` zaa `nlic ,opira miyly lye ,xn`w

.miylyn zegta ehgeyl leki epi`e ,xn`w

íéùìù éìééò éâñ íéùéîçá`yixa Ð

iliire ,ediipin dxyr iwtpe .odigqt mihgeye

xn`w iccda i`c .miycg dxyr.`ki` `d Ð

xn`w zezk yly i`e.`ki` `d Ðïéìòððïðú
.miqp dyrne ,odil`n Ðàñéðà ïðéëîñÐ

oi`y onf lkemze` oigipn odil`n oilrpp

oi`e edlek iliir `nlc opiyiig `le ,qpkil

.zezik yly o`k'åë íåìùå ñçzkqna Ð

oa `iawr cird mixac drax` :opz zeicr

oi` ,xne` did `ed :mzd ipzwe .'ek l`lldn

.zxxgeynd z` `le zxeibd z` `l oiwyn

dzidy dgty zinkxka dyrn :el exn`

xn` .oeilha`e dirny dewyde ,milyexia

oze` eid dl oinec .dewyd `nbec :mdl

.dewydy.edecipemelye qg :dcedi iax xn`

.'ek zlrpp dxfr oi`y ,dcpzp `iawry

dzidykmigqt iaxra mc` lk lr zlrpp

dnkga cg` mda oi` ,axe lecb ldwdy

.`iawrk `hg z`xiaeçñôïéëåòîmy lr Ð

.jrnzpyçñôïéáåòîmrdy my lr ,ar Ð

.axåøéè÷äåmialg axri `ly ,ocal rnyn Ð

mialga df oaxw ly.xg` oaxw lyåìåë àäéù
ãçàë.oaxw ly oixeni`d lk Ðàîìòá äñéôú

let ozep `ede ,gilyl d`xne `ilek qtez Ð

.dcbpk oa` e`àîòè éàîsqk dleky dxey Ð

.sqkàîìéã àîéð éàowixd xifgn `edyk Ð

xifgnc oipnif `lnd lawneadf ly owix

.ycewa oicixen dil dede ,sqk ly `ln lawne

õåçéëéæáîíéðôä íçì ìù äðåáìeidy Ð

epiwzde ,ogleyd lr mgld lv` oze` oigipn

lr eknqi `ly ick agx miiley ayen mdl

,mlv`y mgldeqxtieieyr didy .eizeptec

.dizegex ipyn dvext daiz oink zeptcäìá÷î
'åë êìéàå,xwad oa z` hgye" :aizkc Ð

dbibg zkqna xn xn`e ,'ebe "oxd` ipa eaixwde

)eaixwde :(`,`ilr cnil ,mcd zlaw ef Ð

.dpedk dperhy dlawdäëìåä äðéî úòîù
ìâøá àìù`zbelte .dkled `ied ,`d ik Ð

) migafc `nw wxt idliya `idrax` .(a,ci

dklede dlawe dhigy :mca exn`p zecear

dklede dlaw .dwixfe"eaixwde"n,iwtp

opirny` i`ne .dbibgc `nw wxt idliya

ltki`c ,oizipznxcq ipzinlozkledi` ,j`id

.?opirny`l `z` `d e`lêìî úøãä íò áøá
.dceara oiweqr olek eidy Ðàëôéà ìáàÐ

`yixa owixd z` xifgniknc ,`l Ðhiyen

lr oixiarn oi`c ,ileawl ira cin i`d dil

.ecil z`ay xg`n devndçñô àðú ïàî
ä÷éøæáÐ,wegxnldkitya `leaixwn ,zgpa

) `xza wxta xn`c o`nl `ki`c .gafnd lzekl ilkddil witnc `id l`rnyi iaxe .dkitya gqt :(`,`kwmce"njixvy oaxw jl oi` ,i`ny zia wxta migaf zkqna "jtyi jigaf

zepaxw x`y lk la` ,cala z`hg `l` rav`a dpzn.ilkd lk zwixf ici lr mc ozn Ðøîàð àì åîã.'ebe "xey xeka j`" :aizk xekaa Ðíîã àìàinp ipixg` `nl` Ð

,irnzyin,"wxfz" aizke ,o`k `l` dxeza minc ozn mdl epivn `ly dnda xyrne gqtd lr cnil."jtyz" aizk `le
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àéúàdler dn ,dlern slipe :jixt (`,f migaf) "onewn edfi`" wxta Ð dlern dwixf

rax` ody mizyÐdlera aiaq azkinl il dnl iia` xn` :ipyne .'ek gqt s`

`lc idpc :wgvi epiaxl dywe .oicnln oi`e cg`k oi`ad oiaezk ipy edl eed ,z`hga aiaq

gqte xyrne xeka ediipin cga azk `lcn ,epivn dna cg`k oi`ad oiaezk ipyn opitli

dey dxifb `ki`cÐoi`c dlern xity slip

jgxk lrc :wgvi epiax xne`e !dvgnl dey dxifb

mzd opixn`c ,"aiaq" eda aizkc z`hge my`

dxifba opitli ,miaezk dylye miaezk ipy eedc

iz` `zyde .ediipin `tli dler e` dlern dey

oi`ad miaezk ipy edl eed wiqnc `d xity

.ez` dey dxifba slip `lc ihernlc ,cg`k

eda zi`c hrnn `w aiaq eda azkc `inecc

.ziyixtck dey dxifb
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ãéå ,Bøéáç óúk ìò Bãé çépî úaMa úBéäì ìçL¤¨¦§©©¨©¦©¨©¤¤£¥§©
úà àéöBäå Bòø÷ .èéLôîe äìBúå ,Bôéúk ìò Bøéáç£¥©§¥§¤©§¦§¨§¦¤
äúöé .çaænä éab ìò ïøéè÷äå ñéâna Bðúð ,åéøeîéà¥¨§¨©¨¥§¦§¦¨©©¥©¦§¥©¨§¨
,ìéça äiðL ,úéaä øäa dì äáLéå äðBLàøä úk©¨¦¨§¨§¨¨§©©©¦§¦¨©¥

äëéLç .úãîBò dîB÷îa úéLéìMäå¯úà eìöå eàöé §©§¦¦¦§¨¤¤¨¥¨¨§§¨¤
.ïäéçñtàøîâèçLð çñtä ïéà :÷çöé éaø øîà ¦§¥¤¨©©¦¦§¨¥©¤©¦§¨

ìLa àlàìL ìL úBzk LìL íéL.íãà éða íéL ¤¨§¨¦¤§¦§¦§¥¨¨
úáa éà ,ïì à÷tñî .ìàøNéå äãòå ìä÷ ?àîòè éàî©©§¨¨¨§¥¨§¦§¨¥§©§¨¨¦§©

ìL ïðéòa ,Ckìä .äæ øçà äæa éà úçàìL ìL úBzk LìL íéLúáa éàc .íãà éða íéL ©©¦§¤©©¤¦§¨¨¥©¨¦¤§¦§¦§¥¨¨§¦§©
úçà¯äæ øçà äæa éàå ,àkéà àä¯ïéúìz éìééòc ,àéâñ éîð ïéMîça Ckìä .àkéà àä ©©¨¦¨§¦§¤©©¤¨¦¨¦§¨©£¦¦©¦©§¨§¨§¦§¨¦

'åëå äðBLàø úk äñðëð" .äøNò é÷ôðå äøNò éìééò ,äøNò é÷ôðå äøNò éìééò ,éãáòå." §¨§¦¨§¦£¨¨§¨§¦£¨¨¨§¦£¨¨§¨§¦£¨¨¦§§¨©¦¨
Cîñîì eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .ïðz "ïéìòBð" :øîà àáø ,ïðz "eìòðð" :øîà ééaà ,øîzéà¦§©©©¥¨©¦§£§©¨¨¨©£¦§©©¥©§¦¨¥©§§¦§©

eìòî eìééòc änk ,ïðz "eìòðð" :øîà ééaà .àñépà¯"ïéìòBð" :øîà àáø .àñépà ïðéëîñå ©¦¨©©¥¨©¦§£§©©¨§¨§©£§¨§¦©©¦¨¨¨¨©£¦
ïðéëîñ àìå ,ïðzïa àéá÷òL íBìLå ñç :äãeäé éaø øîà ,ïðúc àäå .àñépàìàììäî §©§¨¨§¦©©¦¨§¨¦§©¨©©¦§¨©§¨¤£©§¨¤©£©§¥

àéá÷òk àèç úàøéáe äîëça ìàøNéa íãà ìk ìò úìòðð äøæò ïéàL ,äcðúð¦§©¨¤¥£¨¨¦§¤¤©¨¨¨§¦§¨¥§¨§¨§¦§©¥§©£©§¨
ïéà :déîòèì õøúî ééaà .déîòèì õøúî àáøå ,déîòèì õøúî ééaà .ìàììäî ïa¤©£©§¥©©¥§¨¥§©§¥§¨¨§¨¥§©§¥©©¥§¨¥§©§¥¥
ïa àéá÷òk àèç úàøéáe äîëça ìàøNéa íãà ìk ìò äìòðpL äòLa äøæòä£¨¨§¨¨¤¦§£¨©¨¨¨§¦§¨¥§¨§¨§¦§©¥§©£©§¨¤
,ìàøNé ìk ìò dúBà ïéìòBpL äòLa äøæòa ïéà :déîòèì õøúî àáø .ìàììäî©£©§¥¨¨§¨¥§©§¥¥¨£¨¨§¨¨¤£¦¨©¨¦§¨¥
äøæòa íãà Còîúð àì íìBòî ïðaø eðz .ìàììäî ïa àéá÷òk àèç úàøéáe äîëça§¨§¨§¦§©¥§©£©§¨¤©£©§¥¨©¨©¥¨Ÿ¦§©¥¨¨¨£¨¨
çñt" BúBà ïéàøB÷ eéäå ,ãçà ï÷æ Ba CòîúpL ,ìlä éîéa äéäL ãçà çñtî õeç¦¤©¤¨¤¨¨¦¥¦¥¤¦§©¥¨¥¤¨§¨§¦¤©

:ïðaø eðz ."ïéëeòî.ìàøNé éñBìëeàa åéðéò ïzéì Cìnä ñtéøâà Lwéa úçà íòt §¦¨©¨©©©©©¦¥©§¦©©¤¤¦¥¥¨§§¥¦§¨¥
éðéò ïz :ìBãb ïäëì déì øîàíL eàöîðå ,ãçà ìkî àéìBk ìèð .íéçñta E ¨©¥§Ÿ¥¨¥¥¤©§¨¦¨©§¨¦¨¤¨§¦§§¨

.ä÷Bçø Cøãa äéäLå àîhî õeç íéøöî éàöBék íéìôk ,úBéìë éâeæ àBaéø íéML¦¦¦¥§¨¦§©¦§§¥¦§©¦¦¨¥§¤¨¨§¤¤§¨
ïéàøB÷ eéäå ,íãà éða äøNòî øúBé åéìò eðîð àlL çñôe çñt ìk Eì ïéàå§¥§¨¤©¤©¤Ÿ¦§¨¨¥¥£¨¨§¥¨¨§¨§¦
áéúëäå .eäì øéè÷î øãäc !äøBèwà éòa àä ?àéìBk ìhð .ïéaeòî çñt BúBà¤©§¦¦©§¨¨¨¥©§¨©£©©§¦§§¨§¦
"íøéè÷äå" :àéðúäå .àãç àãç eäì øéè÷î øãäc !äæa äæ ìL åéáìç áøòé àlL "Bøéè÷äå"§¦§¦¤Ÿ§¨¥£¨¨¤¤¨¤©£©©§¦§£¨£¨§¨©§¨§¦§¦¨

¯.àðéøçà écéî déì ïéáäéc ãò ,eäéépéî ìé÷Lc ,àîìòa äñéôz :àlà !ãçàk Blek àäiL¤§¥§¤¨¤¨§¦¨§¨§¨§¨¥¦©§©§¨£¦¥¦¥©£¦¨
'åëå úBøeL ïéãîBò íéðäk"àtñëc éìéiòîe àáäãc éì÷L àîìéc àîéìéà ?àîòè éàî ."¯ Ÿ£¦§¦©©§¨¦¥¨¦§¨¨§¦§©£¨§¨§¦§©§¨

.éôè øétL éëäc :àlà !äàî øa éìéiòîe ïúàî øa éì÷L àîìéc éîð éëäïéëéæaì eéä àìå" ¨¦©¦¦§¨¨§¦©¨¨§©§¦©§¨¤¨§¨¦©¦§¥§Ÿ¨©§¦¦
'åëå íééìeLìL äðBáì éëéæaî õeç ,íééìeL ïäì eéä àì Lc÷naL ïéëéæaä ìk ;ïðaø eðz ." ©¦¨©¨©¨©§¦¦¤©¦§¨Ÿ¨¨¤©¦¦§¦¥§¨¤

.íçlä ñBøôéå íeçépé ànL ,íéðtä íçì'åëå ïäkä ìa÷å ìàøNé èçL"åàìc àéâñ àì ." ¤¤©¨¦¤¨©¦§¦§©¤¤¨©¦§¨¥§¦¥©Ÿ¥¨©§¨§¨
"ïäkä ìa÷å" .äøéLk øæa äèéçLc :ïì òîLî à÷ àôeb àéä !?ìàøNé¯:ïì òîLî÷ àä ¦§¨¥¦¨¨©§©¨¦§¦¨§¨§¥¨§¦¥©Ÿ¥¨¨©§©¨

.äëìBä àéåä ìâøa àlL äëìBä dpéî zòîL ."Bøéáçì BðúBð" .äpeäk úåöî Cìéàå äìawî¦©¨¨§¥¥¦§©§¨§©£¥¨§©§¦¨¨¨¤Ÿ¨¤¤¨§¨¨¨

."Cìî úøãä íò áøa" :ïì òîLî÷ àä ?ïì òîLî à÷ éàî àlàå !àzøet ãééð àeä àîìéc¦§¨¨¥§¨§¤¨©¨©§©¨¨¨©§©¨§¨¨©§©¤¤
'åëå ï÷éøä úà øéæçîe àìnä úà ìa÷",Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì déì òéiñî .àì àëtéà ìáà ." ¦¥¤©¨¥©£¦¤¨¥¨£¨¦§¨¨§©©¥§©¦¦§¤¨¦

.úBönä ìò ïéøéáòî ïéà :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàc'åëå çaænä ìöà áBøwä ïäk"ïàî ." §¨©©¦¦§¤¨¦¥©£¦¦©©¦§Ÿ¥©¨¥¤©¦§¥©©
éìéìbä éñBé éaø ,àéðúc .àéä éìéìbä éñBé éaø :àcñç áø øîà ?ä÷éøæc çñt àpz©¨¤©¦§¦¨¨©©¦§¨©¦¥©§¦¦¦§©§¨©¦¥©§¦¦
."íîc" àlà ,øîàð àì 'Bîc' ."øéè÷z íaìç úàå çaænä ìò ÷Bøæz íîc úà" :øîBà¥¤¨¨¦§©©¦§¥©§¤¤§¨©§¦¨Ÿ¤¡©¤¨¨¨
íéîc ïzî ïéðeòè ïäL çñôe øNòîe øBëa ìò ãnì "íaìç" àlà øîàð àì 'Baìç'¤§Ÿ¤¡©¤¨¤§¨¦¥©§©£¥¤©¤¥§¦©©¨¦
.äìBòî ä÷éøæ ä÷éøæ àéúà :øæòìà éaø øîà ?ãBñé ïéðeòèc ïìðî .çaæî éaâì ïéøeîéàå§¥¦§©¥¦§¥©§¨©¦§¦§¨©©¦¤§¨¨¨§¨§¦¨§¦¨¥¨
íéðäkä ïøäà éða e÷øæå" :íúä áéúëe ,"çaænä ìò ÷Bøæz íîc úà" :àëä áéúk§¦¨¨¤¨¨¦§©©¦§¥©§¦¨¨§¨§§¥©£Ÿ©Ÿ£¦

ãBñé äðeòè äìBò äî ."áéáñ çaænä ìò Bîc úà¯.ãBñé ïeòè éîð çñt óà ¤¨©©¦§¥©¨¦¨¨§¨§©¤©©¦¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc migqt(iyiy meil)

úaMa úBéäì ìçLdid ,zaya zelwnd z` wilgdle owzl xeq`e ¤¨¦§©©¨
Bãé çépîzil`nydBøéáç óúk ìò,zipnidBôéúk ìò Bøéáç ãéå- ©¦©¨©¤¤£¥§©£¥©§¥

,zipnid etizk lr zil`nyd eci z` gipn exiag okeäìBúåz` §¤
eci lr eizeaekx` iciba gqtdèéLôîe.dipyd ecia ©§¦

Bòø÷z`-] eze` rxw gqtd oaxw ly exer z` hiytdy xg`l - §¨
,[dphaa oaxwd zndaåéøeîéà úà àéöBäåmiaxwd mialgd z` - §¦¤¥¨

,gafnd iab lrBðúð[mixeni`d z`-]ñéânailk ly dxrwa - §¨©¨¦
,zxy.çaænä éab ìò ïøéè÷äå§¦§¦¨©©¥©¦§¥©

z` `iadle lhlhl mileki eid `le ,zaya gqt axr lgyk
zke zk lkl zenewn erawp ,mdizal cr miaxd zeyxa mdigqt
z` zhxtn dpynd .zayd z`v cr mdigqt mr my edyiy

:zenewnd
äðBLàøä úk äúöé,digqt eaxwy xg`läáLéå[dpiznde-]dì ¨§¨©¨¦¨§¨§¨¨

.úéaä øäazkeäiðLdayie d`vi ,digqt eaxwy xg`lìéça- §©©©¦§¦¨©¥
.ziad xd ziilr zligza ,miyp zxfrl bxeqd oiaúéLéìMäå§©§¦¦

úãîBò dîB÷îamidey eide ,gqtd z` ehgyy mewna ,dxfra - ¦§¨¤¤
yke ,zayd z`v cr myäëéLç,zay d`vieeàöémzialeìöå £¥¨¨§§¨

.ïäéçñt úà¤¦§¥¤

àøîâ
dnk zx`an `xnbd .zezk ylya hgyp gqtdy epipy dpyna

:dpen zk lk dzid miyp`àlà èçLð çñtä ïéà ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¥©¤©¦§¨¤¨
ìLaìL ìL úBzk LìL íéLíãà éða íéL:`xnbd zxxan .zk lka §¨Ÿ¦¤§Ÿ¦§Ÿ¦§¥¨¨

àîòè éàî.zk lka miyp` miyely eidiy jixvy mrhd dn - ©©£¨
:`xnbd daiyn'ìàøNé'å 'äãò'å 'ìä÷'gqtd zhigy iabl xn`p - ¨¨§¥¨§¦§¨¥

(e ai zeny)ernyn 'ldw'e ,'l`xUi zcr ldw lM Fz` EhgWe'§¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥
ixd ,dxyr md 'l`xyi' mbe ,dxyr drnyn 'dcr' oke ,dxyr

c `l` .miyelyïì à÷tñî,ep` miwteqn -úçà úáa éàm` - §©§¨¨¦§©©©
i xy`k hgyp gqtd didiy eprinydl dxezd zpeekoipn my eid

,cgia miyp` miyely epiidc ,cgia l`xyie dcre ldw lyéà- ¦
zezik yly ehgyiy dxezd zpeeky e`Ckìä .äæ øçà äæawtqn §¤©©¤¦§¨

ïðéòajixv -ìLìL ìL úBzk LìL íéL,íãà éða íéLdnn jkay ¨¦©¨Ÿ¦¤§Ÿ¦§Ÿ¦§¥¨¨
,dxezd ieeiv z` miiwn jytpéàcdcr ldw eidiy dxezd zpeek §¦

l`xyieàkéà àä ,úçà úáa,zk lka miyp` miyely o`k yi - §©©©¨¦¨
éàåzezik ylyl dxezd zpeekàkéà àä ,äæ øçà äæao`k yi - §¦§¤©©¤¨¦¨
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mpyi dipyd zka mby `vnp ,xak eaixwdy el`n dxyr mi`veie
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a gqtd hgyi `le mlek eqpki `nye .zezik ylyøîà àáø̈¨¨©
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ylya hgyidl ie`x gqtd `diy ick ,zezlcd z` lerpl epilr

.zezik
oipra epzpyna `axe iia` ewlgpy myky x`al `xnbd dtiqen
:df oipr da xkfpy zxg` dpyna miwelg eidi jk ,zezlcd zlirp
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íéøöî éàöBék íéìôksl` ze`n yy eidy(fl ai zeny),àîhî õeç ¦§©¦§§¥¦§©¦¦¨¥

ä÷Bçø Cøãa äéäLåjxca eidye mi`nhd z` llek epi` df oipne - §¤¨¨§¤¤§¨
.gqt oaxw eaixwd `ly dwegxeðîð àlL çñôå çñt ìk Eì ïéàå§¥§¨¤©¨¤©¤Ÿ¦§

,íãà éða äøNòî øúBé åéìòit zegtd lkl l`xyia yiy `vnp ¨¨¥¥£¨¨§¥¨¨
.xkfpd migqtd oipnn dxyrBúBà ïéàøB÷ eéäåly gqtd z` - §¨§¦

,dpy dze`ïéaeòî çñt.ax mr ea didy my lr ,dar oeyln - ¤©§¦
epipy .gqt lkn `ilek lehil xzed cvik zxxan `xnbd

:`ziixaaàéìek ìèð:`xnbd dywn .gqt lkndøeè÷à éòa àä- ¨©§¨¨¨¥©§¨
ji`e ,mxihwdl daegy mixeni`d on wlg `id dilkd `ld

:`xnbd zvxzn .dlhpeäì øéè÷î øãäcz` dpny xg`l - §¨©©§¦§
.mxihwde xfg zeilkd

:`xnbd dywnáéúëäå(`i b `xwie),minly oaxw iabl'Bøéè÷äå' §¨§¦§¦§¦
cnll ick ,cigi oeyla,äæa äæ ìL åéáìç áøòé àlLxihwi `l` ¤Ÿ§¨¥£¨¨¤¤¨¤

zeilkd lk z` seqa xihwd ji`e ,mcal oaxwe oaxw lk ixeni`
:`xnbd zvxzn .cg`kàãç àãç eäì øéè÷î øãäcxfgy - §¨©©§¦§£¨£¨

.zg` zg` zeilkd z` xihwde
:dywne `xnbd zxfegàéðúäådnn ,`ziixaa epipy `lde - §¨©§¨

xn`py(fh b my)'íøéè÷äå'epcnl miax oeylaãçàk Blek àäiL- §¦§¦¨¤§¥§¤¨
zg`k exhwei oaxw lk ly mixeni`d lkyz` cixtd ji`e ,

:`xnbd zvxzn .mialgd x`yn dilkdàîìòa äñéôz àlà- ¤¨§¦¨§¨§¨
,zhren dqitz wx zeilkd z` qtz lecbd odkdeäéépéî ìé÷Lc- §¨¦¦©§

dilk lk ,mixeni`d z` `ivedy drya zendadn mze` lhpy
,dnvr iptaàðéøçà éãéî déì ïéáäéc ãòxac dfi` el epzpy cr - ©§¨£¦¥¦¦©£¦¨

dxihwn did cine ,let e` oa` oebk ,dpipn z` onql dilkd cbpk
.mialgd x`y mr

:dpyna epipy'åëå úBøeL ïéãîBò íéðäk,sqk sqk dleky dxey Ÿ£¦§¦
:`xnbd zxxan .adf adf dleky dxeyàîòè éàîeyr recn - ©©£¨

.sqk ly e` adf ly dxeyd lkàáäãc éì÷L àîìéc àîéìéà¦¥¨¦§¨¨§¦§©£¨
àtñëc éìéiòîewix adf ly wxfn odkd xifgi `ny yygn m` - §©§¦§©§¨

m` ,'ycewa oicixen' meyn jka yie ,sqk ly `ln wxfn lawie
,dyw okénð àëäyeygp sqk e` adf dleky dxeya mb -àîìéc ¨¨©¦¦§¨

äàî øa éìéiòîe ïúàî øa éì÷Ldeyy wix wxfn xifgi `ny - ¨§¦©¨¨§©§¦©¥¨
,dyecwa dcxed jka yie ,d`n deyy `ln wxfn lawie miiz`n
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc migqt(ycew zay meil)

:`xnbd zxxanïìðî dôeb äìBòådnc ozny oipn dnvr dlere - §¨¨§¨¨
:`xnbd daiyn .ceqi yi eizgzy gafnd xiw lràø÷ øîà- ¨©§¨

dxeza xn`p(dk c `xwie),[jln-] `iypd `iany z`hg oipra
dlrd gAfn zpxw lr ozpe FrAv`A z`Hgd mCn odMd gwle'§¨©©Ÿ¥¦©©©¨§¤§¨§¨©©©§Ÿ¦§©¨Ÿ¨

KRWi FnC z`e,'äìBòä çaæî ãBñé ìàceqi l`' aezkl el dide §¤¨¦§Ÿ¤§¦§©¨¨
recne ,'dlerd gafn zepxw lr ozpe' aezk xak ixdy ,'gafnd

,'dlerd gafn' azke xfgàîìày jkn gken -,ãBñé äðeòè äìBò ©§¨¨§¨§
.dlerd mc z` wexfz gafnd ceqi l` ,weqtd zpeek jke

:dpyna epipy'åëå äðBLàø úk äúöédqpkp 'eke dipy zk dqpkpe ¨§¨©¦¨
.ziyily

zkd lr i`pb oeyla z`haznd `ziixa d`ian `xnbd
:ziyilydàðz,`ziixaa epipy -àéä[ziyilyd zkd-]úàø÷ð ¨¨¦¦§¥

'úéðìöò úk'.dpexg` zeidl dlvrzpy jk lr ©©§¨¦
:`xnbd zl`eyéëä åàìc ébñ àì àäå,dicrla xyt` i` `ld - §¨Ÿ©¦§¨¨¦

lirl eyxcy enk ,zezk ylya gqtd z` aixwdl devn ixdy
(:cq),ãaòéîì eäì éåä éàî:`xnbd daiyn .zeyrl mdl did dne - ©¨¥§§¤§©

eäééLôð éæeøæì eäì éòaéà ,éëä eléôàzeidle fxcfdl mdilr did - £¦¨¦¦¨¥§§¨¥©§©§
,mipey`xd onàéðúãk,dfl dnecd oipra `ziixaaéà ,øîBà éaø ¦§©§¨©¦¥¦
íìBòì øLôàmiiwzdlíqa àìa,minya xken -éñøea àìáe- ¤§¨¨¨§Ÿ©¨§Ÿ§¦

j` ,mlerl mikxvp mdipy ik ,zexer carnBúðneàL éî éøLà©§¥¦¤¨ª
,íqaeBì éBàle .éñøea BúðneàL éî,ok enkíìBòì øLôà éà ©¨¦¤¨ª§¦¦¤§¨¨¨

miiwzdl,úBá÷ð àìáe íéøëæ àìaj`,íéøëæ åéðaL éî éøLàeéBà §Ÿ§¨¦§Ÿ§¥©§¥¦¤¨¨§¨¦
Bìl.úBá÷ð åéðaL éîzkd `ll xyt` i`y s` eppipra oke ¦¤¨¨§¥

lyd.dpexg` zeidl dlvrzdy zkl dl ie` j` ,ziyi
:dpyna epipy'åëå ìBça eäNòîk`l` ,zaya edyrn jk §©£¥©

.minkg oevxa `ly dxfrd z` migicn mipdkdy
:`xnbd zl`ey .dpynd dpeekzp minkg el`l zxxan `xnbd

ïàî ïBöøa àlLz` gicdl did xeq` ezrcly `pzd `ed in - ¤Ÿ¦§©
:`xnbd daiyn .zaya dxfrdéaø ïBöøa àlL ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¤Ÿ¦§©¦

,øæòéìàxaeqd(`ziixaa oldl)zaya ziad z` [`h`hn-] cakndy ¡¦¤¤
dxfrd z` egicdy xg`ne ,el dnecy gicnd oke ,z`hg aiig
dxzed `l ,deab jxev dyrpe gqtd zecear enlyed xaky xg`

.zaya dk`ln ziiyr cerïðaø éàc,minkg zrcl m`y -àä §¦©¨¨¨
éøîàzaya ceaiky exn` ixd -àeä úeáL`l` xeq` epi` - ¨§¦§

,opaxcnïéàåixeqi`úeáLmibdep,Lc÷nagicdl mzrcl xzene §¥§©¦§¨
.zaya dxfrd z`

:`xnbd zxxanàéä éàî.minkge xfril` iax ewlgp da `ziixad ©¦
:`xnbd daiynàéðúc,`ziixaaáìBçä ãçàalg `ivene jyen - §©§¨¤¨©¥¨¨

,zaya dndad onåcg`õaçîäalg jezl dnda zaiw ozep - §©§©¥¨¨
,algd inn ecixtdle eze` zetwdlåcg`ïaâîädpiab dyer - §©§©¥

ueaiw ici lr,algd in zcxtd xg`l eedzpy algd izizt
alegd oky ,zaya dk`ln xeqi` lr xaer ,cg` yebl mzwacde
,`ed xxea zclez uagnde ,yc zk`lnn `ed wxtn zclez
mdilr aiigzdl el` ly mxeriye .`ed dpea zclez oabnde
zaya m`yryk [d`xzde cifna dliwqe ,bbeya z`hg oaxw]

aúBøâBøbk:`ziixad dkiynn .dyai dp`z lcebk -ãaëîä- ©§§©§©¥
,ziad z` `h`hndõaøîäåaikydle uiaxdl ick min slfnd - §©§©¥

,xie`a dlri `ly wa`d z`Lác úBlç äãBøäåzelg cixtnd - §¨¤©§©
m` ,okeza qepk yacde deryn zeieyrd mixeac ly zxeekay

el` zek`lnn zg` dyrãéæä ,úàhç áéiç ,úaMa ââBLam`e - §¥©©¨©¨©¨¥¦
cifna o`yr,øæòéìà éaø éøác ,íéòaøàä úà ä÷Bì ,áBè íBéaoky §¤¤¨©§¨¦¦§¥©¦¡¦¤¤

jka xaere ,rwxway zenebd z` `lnne deyn uaxnde caknd
,elecib mewnn xac ylez yac zelg dcexde .dpea zk`ln lr

.rwxwd on ylezd enk xvew zk`ln lr jka xaere
äæ ãçàå äæ ãçà ,íéøîBà íéîëçåuaxnd cg`e ,caknd cg` - ©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤

,yac zelg dcexdeBðéàxeq`,úeáL íeMî àlàcakndy ¥¤¨¦§
,jkl oiekzn epi`e ,zenebd deyi `ny wtq `l` epi` uaxnde
`l` dxeq` dpi` zi`ce dpi`e dl oiekzn epi`y dk`lne
epi`y meyn ,dxez xeqi` jka oi` yac zelg dcexd oke .opaxcn
minkg zrcl jkld .rwxwdn ylezyk `l` dxezd on aiig
,zaya dxfrd z` gicdl xzen ,zeay xeqi` `l` cakna oi`y

gicnde cakndy xfril` iax zrcl la` ,ycwna zeay oi`y
zaya dxfrd zgcd dzyrp ,dxez xeqi` lr xaer rwxwd z`

.zepaxwd eaxwed xaky xg`l z`f eyry meyn ,oick `ly
:dpynd ixaca sqep xe`iaàîéz eléôà ,øîà éMà áø[xn`z-] ©©¦¨©£¦¥¨

dpynd zpeekyíéîëç ïBöøa àlL,xfril` iax lr miwlegd ¤Ÿ¦§£¨¦
recn jl dywz `l ,dxezd on xeqi` dgcda oi`y mixaeqd

,ycwna s` dexq`åepzpyny meyn ,mrhdàéðúc ,àéä ïúð éaø §©¦¨¨¦§©§¨
,`ziixaa,øîBà ïúð éaøxeqi` wxúeáLyäëéøö,dcearleøézä ©¦¨¨¥§§¦¨¦¦

la` ,ycwna,eøézä àì äëéøö dðéàL úeáLdxfrd zgcde §¤¥¨§¦¨Ÿ¦¦
jxev da oi`e ,gqtd zepaxw lk z` eaixwd xaky xg` dzyrp

.ycwna dxzed `l ef oirn zeaye ,dcearl
:dpyna epipy'åëå àlîî äéä ñBk øîBà äãeäé éaøzaexrzd mcn ©¦§¨¥¨¨§©¥

.minkg el eced `le ,gafnd lr zg` dwixf epnn wxefe
:df oica mi`pzd oia ozne `yn hxetn da `ziixa d`ian `xnbd

àéðz,`ziixaaúBáeøòzä ícî àlîî äéä ñBk ,øîBà äãeäé éaø ©§¨©¦§¨¥¨¨§©¥¦©©©£
ewxefe ,zepaxwd lkn mc ea axerny dtvxd lr jtypy mcdn -

,gafnd lrïäî ãçà ìL Bîc CôMé íàL,[gqtd zepaxwn-]àöîð ¤¦¦¨¥¨¤¤¨¥¤¦§¨
qekäægafnd iab lr ewxfe e`liny,BøéLëîjtypd mcd ixdy ¤©§¦

.ea axernBì eøîàminkgàìäå ,äãeäé éaøìjtypy mcdàì ¨§§©¦§¨©£ŸŸ
éìëa ìa÷úðmcew jtypy mce ,ux`l dndad x`evn jtyp `l` ¦§©¥¦§¦

wxfdl xyk epi` eptq`i m` mb ik ,dpwz el oi` ,ilka lawzdy
zwixf ici lr ,jtyp ency oaxwd xyked ji` ok m`e ,gafnd lr

.df mc
dn xxal ick ,`ziixad ixac jynd z`adn dwiqtn `xnbd

:`xnbd zl`ey .dcedi iax ixac lr minkg ednzéòãé àðî- §¨¨§¦
ipnx`evn jtyp dtvxd lry mcdy ze`cea reawl minkgl o

:`xnbd zxne` .ilka lawzp `le dndaddéì éøîà÷ éëä àlà- ¤¨¨¦¨¨§¦¥
yeygl yi ,minkg el exn` jk,éìëa ìa÷úð àì ànL`le ¤¨Ÿ¦§©¥¦§¦

.dwixf el dliren
:`ziixad ixac jynd z` `iadl zxfeg `xnbdïäì øîàiax ¨©¨¤

,minkgl dcediézøîà àì éðà óàlireiya àlày ote`ìa÷úð ©£¦Ÿ¨©§¦¤¨§¦§©¥
mcdéìëa.dtvxd lr jtypy iptl ¦§¦

:`xnbd zl`ey .minkgl dcedi iax aiyd dn zxxan `xnbd
òãé àðîlawzp qeka `lnn `edy mcdy dcedi iax rci oipn - §¨¨©

,zxy ilka lawzpy mcew jtyp `ny ,jtyp jk xg`e zxy ilka
ef dwixfe ,ilka lawzpy xg`l jtypy okziy s`e .dpwz el oi`e
epl oi` `nlra yyg `l` jka oi`y oeik mewn lkn ,exiykz
daiyn .ze`cea oaxwd z` dxiykn dpi`y ef dpwz owzl

:`xnbdïä ïéæéøæ íéðäkmcde ,mcd lk z` lawl exdfp i`ceae Ÿ£¦§¦¦¥
.ilka dligz lawzp ux`d lr jtypy

:dywne `xnbd dkiynnéàmipdkïéæéøæ,odéôzLî éànàC- ¦§¦¦©©¦§§¦
zvxzn .ilka lawzpy xg`l mcd jtypy llk yeygl yi recn

:`xnbdéôzLî ,éãáòc eäééúeæéøæ ábàCmifxcfny jezn - ©©§¦©§§¨§¦¦§§¦
lelr ,mcd z` wexfl mixdnne mipdkdmdicin letil ilkd

.jtyidle
:dcedi iax ixac lr dywn `xnbdúéöîzä íc àìäåmc-] ©£Ÿ©©©§¦

,dwixfl leqtd [dndad zhigy xg`l zzeye dvnznyáøBòî§¨
Bayiy oeike ,dwixfl xyky ,ea z`vei ytpdy dtvxay mca -

`ed ixd ,jtyp ency oaxwd ly ytpd mcn xzei zivnzd mc
:`xnbd zvxzn .enc zwixf lirez cvike ,aexa lhaäãeäé éaø©¦§¨

déîòèì,ezhiyl -àeä àéìòî íc úéöîzä íc ,øîàcxenb mc - §©§¥§¨©©©©§¦¨§©§¨
.dwixfl `ed xyk `linne ,`edàéðúczifk lke`d ,`ziixaa §©§¨

núéöîzä íã,miycw ly e` oileg lyäøäæàa`le e`la xaer - ©©©§¦§©§¨¨
xn`py ,zxka(ci fi `xwie)lM 'ebe `Ed FWtpa FnC xUA lM Wtp iM'¦¤¤¨¨¨¨§©§¨

ytpdy mc zlik` lr `l` zxk miaiig oi`y o`kn ,'zxMi eilkŸ̀§¨¦¨¥
.zivnzd mc lr `le ea z`vei,øîBà äãeäé éaømcn lke`d s` ©¦§¨¥

,zivnzd.úøkéäaxenb mc `ed zivnzd mc dcedi iaxly ixd §¦¨¥
.dwixfl xyky oicd `ed `linne ,ytpd mck

:dywne `xnbd zxfegïéðòì äãeäé éaø äãBî ,øæòìà éaø øîàäå§¨¨©©¦¤§¨¨¤©¦§¨§¦§©
äøtk,miycw mc zwixf oiprl -øtëî BðéàL,zivnzd mca ©¨¨¤¥§©¥

øîàpL(`i fi my),'øtëé Lôpa àeä ícä ék' ¤¤¡©¦©¨©¤¤§©¥
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ezny in` cenr dq sc ± iyily wxtmigqt
ïìðî àôåâ äìåòårnl .ceqi eizgz yiy mewna dnc ozny Ðueg ,mexce gxfn ihe

) opz ikdc .axrn lv` mexcl dn`e ,oetv lv` gxfnl dn`ndpyn iyily wxt zecn

dpey`xmexcae zg` dn` gxfna lke` :(.zg` dn`äìåòä çáæî ãåñé ìàz`hg iab Ð

enc z`e ,dlerd gafn zepxw lr ozpe erav`a z`hgd mcn odkd gwle" aizk [`iyp]

dil dede ,"dlerd gafn ceqi l` jtyi

aizkc il dnl ,"gafnd ceqi l`" azkinl

gafn ceqi l` :xn`w ikd `l` ?"dlerd gafn"

.dlerd dyrzúéðìöòdlvrzpy iptn Ð

.dpexg` zeidléëä åàìã éâñ àì àäåÐ

devncylyl.zezkåäééùôð éæåøæìzeidl Ð

.mipey`xd onøæòéìà éáø ïåöøá àìùxn`c Ð

,dgcdc `inec epiidc ,cakn iab `nlra`ki`

dyrp xakyk ,ycwna ,jkld .z`hg aeig

deab jxev.xeq` Ðáìåçäon algd jyen Ð

.dndadõáçîepnn dyere ,algd cinrn Ð

,oiviag.y"pehn oixewyäæ ãçàå äæ ãçàÐ

uaxne cakn.dcexe,ixn`w `l jci`n la`

wxta opixn`ck ,edpip dk`ln a` zeclezc

:aiign ikd meyn xfril` iax ,"ripvnd"aleg

meyn uagn ,dpea meyn oabn ,wxtn meyn

mzd yxtn cakne uaxne ."ripvnd"a ,xxea

.zeneb iieey` meynäãåøå) aizkcn Ðl`eny

`ci."yacd zxria dze` leahie" :(éùà áø
øîàzeay inp `nlra ixn`c opax mlerl Ð

dpi`y zeay :xn`c ozp iaxk oizipzne .`ed

dkixv.ycwna exizd `l Ðåîã êôùð íàù
ïäî ãçà ìù.gafnl epnn wxfp `le ux`l Ð

åøéùëî äæ ñåë àöîðon ea axern ixdy Ð

.jtypdéìëá ìá÷úð àì àîùdz`y eze` Ð

`l eze ,ilka lawzp `l `ny ,xiykdl dvex

jtyp :opzc .dwixf dil `ipdnx`evndnda

etq`e dtvxd lripy wxta migafa .leqt Ð

).(`,ehéúøîà àì éðà óà,lireiy Ð`l`

lawzpyk.ilkaàðîåòãém` dcedi iax Ð

xn`wc `ed `nlra `yyg `de ?ilka lawzp

ipewzlc oeike .enc jtyi m`y,`z` iwitq

ikid.lawzp `l `ny ?ikda ipwziníéðäë
ïä ïéæéøæ`l `nyl yginl `kile Ð.edelaiw

df lk ilka lawzp `l `ny :`pixg` `pyil

s` .leqt mc wxef z`vnpe ,ux`n a`ey dz`y

oirceiy mewnn `l` ze`lnl izxn` `l ip`

elawzpy minc my ektypymeyn i`e .ilka

axrincmc oebk ,lawzp `lc i`dn eda

zivnzdoey`xe .`tiqa dil jixt `w `d Ð

.xwirïä ïéæéøæ éà,od oifixf `d ?oiktyp ikid Ð

.ircieáâàåäééúåæéøæmixdnny Ðaxwle uexl,wexfleciyzin.ediiciníã àìäå
úéöîúäcg` ly mc jtyp i`e .ea axern daxd migqt ly Ð,eherina lha elek Ð

.?lha ixdy ,dwixf lirez dneúéöîúä íã.miycw lye oileg ly Ðäøäæàá,e`la Ð

"zxki eilke` lk" cr 'ebe "`ed eytpa enc xya lk ytp ik" :aizkc .zxk `le`vi Ð

,mca iaizk oie`l dyng :`nrh yxtn zezixk zkqnae .ytpd mc epi`y zivnzd mc

.zivnzd mcl cg xiziineäøôë ïéðòì.dwixfl ie`x epi`y Ð
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áìåçä(a,er zay) "`ivend" wxta opzc :mixt` iax axd dywd Ð zexbexbkxeriyc

dpigh d`ved zek`lnd lkl miey od zay ixeriye ,d`inb ick alg `ivend

dpiabl alega ,`kd la` .lecb xeriy `edy d`inb ick alg mzqc :uxize !dxivwe

diayg` iaeyg`cÐmzqc xnel jixv xhef d`inb ick i` la` .xhefc ,zexbexbk exeriy

`de .zxbexbk exeriy `kd jkle ,dpiabl alg

d`inb icka aiigincÐ`icda yxtna epiid

dlik`l aleg mzq i`c .dizyle dlik`l

dpiabl `le dizyleÐ`icda yxtn did elit`

,xhefc d`inb icka aiigzdl el did dpiabl

seqa opixn`ck .zezyle lek`l enzqe li`ed

it `lnk oaz `ivend :(`,er zay) "lecb llk"

lnbl dxtÐied `l lnblc ab lr s` .aiig

dxtl `nzqe li`ed ,ikda `xeriyÐaiigin

oira xak algdykc :yxtn yie .dxtc `xeriy`

Ðaiigin `l aleg la` ,d`inb icka aiigin

zegta aelgl gxeh mc` oi`c ,zxbexbka `l`

zay) "`ivend"a biltn `peeb i`d ike .zxbexbn

.rinw zeyrl xer iab (`,hr

ãáëîäwiqt e`l jgxk lr Ð uaxnde

ded `l diyix wiqtac ,`ed diyix

"ripvnd" idliya dlgzkl uaxl oerny 'x ixy

i`n` ,ok m`c :wgvi epiaxl dnize .(`,dv zay)

?zeneb `la zeidl lekic oeik xfril` iax aiign

.`l i` diyix wiqt ied i` ibiltc xnel wgece

xaq xfril` 'xc :ibilt `dac wgvi epiaxl d`xpe

lr s` ,zeneb zeeydl oeekzn uaxne cakn mzq

zeneb zeeydl jixv epi`y itÐiaxl aiigin

ixaq opaxe .seqal zeneb deyde li`ed ,dcedi

`kile ,`nlra uaxle cakl `l` oeekzn oi`c

`nwezn ikid :wgvi epiaxl dniz .zeay `l`

dl didy dxfra `de ?xfril` iaxk oizipzn

elit`e ,zeneb iieey` da jiiy `l mipa` ztvx

df mb) "ripvnd" idliya xn`ck .ixy dlgzkl

ab lr s` .`fegna `glif `xy xnin` :(my

`zilir (a,hk zay) "oiwilcn dna"a opixfbc

`nlrc `zilir eh` `yiycÐdzid `fegn

xirc eh` opixfb `l ,mipa`a dtevx dlek

caex oia dxfrac :wgvi epiax xne`e .`nlrc

`ki`c xfril` iaxlc :inp i` .zeneb eid caexl

`nlrc ceaika `ziixe`c `xeqi`Ðdxfr opixfb

ycwna ogky` zeay dnkc .`nlrc ceaik eh`

elit`c ,opaxl la` (a,aw) oiaexirc `xza wxta

opaxc `xeqi` `l` `kil `nlraÐik zeay oi`

`ziixe`c `xeqi` `kilc oeik ,ycwna i`d

,xzen ceaikc zelecb zeklda wqt .mewn meya

oerny iaxk ol `niiw `pci`d :ueaix iab (`,dv) "ripvnd"a opixn`ckuaxl ixyc

(`,hl zay) "dxik"a opixq` enewnn xtr fifn `dc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .dlgzkl

zecakn s` (xfril`) iax xn` :opixn` (a,ckw zay) "milkd lk" wxta :cere ,(`,g) dviaae

lvl dngn i` :jixte .lhlhl xzen dxnz lyÐrnyn .'ek (xfril`) iax `nil `da

e .`nlr ilekl xeqi`l ezk`ln iedc `hiytcoerny iaxl dlgzkl ixy ueaixc ab lr s`

Ð.ueaixn xzei zeneb dia ieync ,xeq` ceaikaàîùyxit Ð ilka lawzp `l

mewn lknc :wgvi epiaxl dywe .dnda x`evn jtypc meyn ,dwixf lirez `le :qxhpewa

elr m` `wecc izkec dnka gkenck ,gafnd iab lr leqt mc zelrdl xeq`e ,ilka lawzp `l `ny :eyexit ikdc ,wgvi epiaxl d`xpe !lawzpy xg` jtypy eze`l dwixf lirezc ,wexfi

zivnzd mc la` ,jixt lawzdl ie`xd mcn `wece .wiqnck mipdk zefixf` opiknqc ,lawzpa `l` izxn` `l ip` s` :xn`we .ecxi `l caricaÐie`x epi`c oeik ,aiyg `nlra mink

aexa dil lihane ea axern zivnzd mc `lde :jixt ike .ezelrdl xqe` epi` ieqiklÐunewd"a xn`ck ,opaxl elit` df z` df oilhan oi` oilerc ,jtype lawzdl ie`xd mcn jixt `l

.(a,ak zegpn) "dax
eh`
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"äìBòä çaæî ãBñé ìà" :àø÷ øîà ?ïìðî dôeb äìBòå§¨¨§¨©¨©§¨¤§¦§©¨¨
¯'åëå äðBLàø úk äúöé" .ãBñé äðeòè äìBò àîìà." ©§¨¨§¨§¨§¨©¦¨

,éëä åàìc ébñ àì àäå .úéðìöò úk úàø÷ð àéä :àðz̈¨¦¦§¥©©§¨¦§¨¨©¦§¨¨¦
éæBøæì eäì éòaéà ,éëä eléôà !?ãáòéîì eäì éåä éàî©¨¥§§¤¡©£¦¨¦¦¨¥§§¨¥
àìa íìBòì øLôà éà :øîBà éaø ,àéðúãk .eäééLôð©§©§¦§©§¨©¦¥¦¤§¨¨¨§Ÿ
éî Bì éBà ,íqa BúðneàL éî éøLà ,éñøea àìáe íqa©¨§Ÿ§¦©§¥¦¤¨ª©¨¦
àìáe íéøëæ àìa íìBòì øLôà éàå .éñøea BúðneàL¤¨ª§¦§¦¤§¨¨¨§Ÿ§¨¦§Ÿ
.úBá÷ð åéðaL éî Bì éBà íéøëæ åéðaL éî éøLà ,úBá÷ð§¥©§¥¦¤¨¨§¨¦¦¤¨¨§¥

'åëå ìBça eäNòîk"áø øîà ?ïàî ïBöøa àlL ." §©£¥©¤Ÿ¦§©¨©©
ïðaø éàc .øæòéìà éaø ïBöøa àlL :àcñç¯éøîà àä ¦§¨¤Ÿ¦§©¦¡¦¤¤§¦©¨©¨¨§¦

:àéðúc ?àéä éàî .Lc÷na úeáL ïéàå ,àeä úeáL§§¥§©¦§¨©¦§©§¨
ïaâîäå õaçîäå áìBçä ãçà¯ãaëîä .úBøâBøâk ¤¨©¥§©§©¥§©§©¥¦§§©§©¥

úaMa ââBLa Lác úBlç äãBøäå õaøîäå¯áéiç §©§©¥§¨¤©§©§¥©©¨©¨
áBè íBéa ãéæä .úàhç¯éøác ,íéòaøàä úà ä÷Bì ©¨¥¦§¤¤¨©§¨¦¦§¥

íéîëçå .øæòéìà éaøBðéà äæ ãçàå äæ ãçà :íéøîBà ©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤¥
àlL àîéz eléôà :øîà éLà áø .úeáL íeMî àlà¤¨¦§©©¦¨©£¦¥¨¤Ÿ
:øîBà ïúð éaø ,àéðúc .àéä ïúð éaøå ,íéîëç ïBöøa¦§£¨¦§©¦¨¨¦§©§¨©¦¨¨¥

äëéøö úeáL¯äëéøö dðéàL úeáL ,eøézä¯àì §§¦¨¦¦§¤¥¨§¦¨Ÿ
.eøézä'åëå àlîî äéä ñBk øîBà äãeäé éaø"." ¦¦©¦§¨¥¨¨§©¥

ícî àlîî äéä ñBk :øîBà äãeäé éaø ,àéðz©§¨©¦§¨¥¨¨§©¥¦©
àöîð ïäî ãçà ìL Bîc CôMé íàL ,úBáBøòzä©©£¤¦¦¨¥¨¤¤¨¥¤¦§¨
ìa÷úð àì àìäå :äãeäé éaøì Bì eøîà .BøéLëî äæ¤©§¦¨§§©¦§¨©£ŸŸ¦§©¥
àì ànL :déì éøîà÷ éëä àlà ?éòãé àðî !éìëa¦§¦§¨¨§¦¤¨¨¦¨¨§¦¥¤¨Ÿ
àlà ézøîà àì éðà óà :ïäì øîà .éìëa ìa÷úð¦§©¥¦§¦¨©¨¤©£¦Ÿ¨©§¦¤¨
ïéæéøæ éà .ïä ïéæéøæ íéðäk ?òãé àðî .éìëa ìa÷úða§¦§©¥¦§¦§¨¨©Ÿ£¦§¦¦¥¦§¦¦

¯étzLî éànàétzLî éãáòc eäééúeæéøæ ábà ?C.C ©©¦§©¥©©§¦©§§¨§¦¦§©¥
,déîòèì äãeäé éaø !Ba áøBòî úéöîzä íc àìäå©£Ÿ©©©§¦§¨©¦§¨§©§¥
íc :àéðúc .àeä àélòî íc úéöîzä íc :øîàc§¨©©©©§¦©§©§¨§©§¨©
.úøkéäa :øîBà äãeäé éaø .äøäæàa úéöîzä©©§¦§©§¨¨©¦§¨¥§¦¨¥
äøtk ïéðòì äãeäé éaø äãBî :øæòìà éaø øîàäå§¨¨©©¦¤§¨¨¤©¦§¨§¦§©©¨¨
."øtëé Lôpa àeä ícä ék" :øîàpL ,øtëî BðéàL¤¥§©¥¤¤¡©¦©¨©¤¤§©¥
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc migqt(ycew zay meil)

:`xnbd zxxanïìðî dôeb äìBòådnc ozny oipn dnvr dlere - §¨¨§¨¨
:`xnbd daiyn .ceqi yi eizgzy gafnd xiw lràø÷ øîà- ¨©§¨

dxeza xn`p(dk c `xwie),[jln-] `iypd `iany z`hg oipra
dlrd gAfn zpxw lr ozpe FrAv`A z`Hgd mCn odMd gwle'§¨©©Ÿ¥¦©©©¨§¤§¨§¨©©©§Ÿ¦§©¨Ÿ¨

KRWi FnC z`e,'äìBòä çaæî ãBñé ìàceqi l`' aezkl el dide §¤¨¦§Ÿ¤§¦§©¨¨
recne ,'dlerd gafn zepxw lr ozpe' aezk xak ixdy ,'gafnd

,'dlerd gafn' azke xfgàîìày jkn gken -,ãBñé äðeòè äìBò ©§¨¨§¨§
.dlerd mc z` wexfz gafnd ceqi l` ,weqtd zpeek jke

:dpyna epipy'åëå äðBLàø úk äúöédqpkp 'eke dipy zk dqpkpe ¨§¨©¦¨
.ziyily

zkd lr i`pb oeyla z`haznd `ziixa d`ian `xnbd
:ziyilydàðz,`ziixaa epipy -àéä[ziyilyd zkd-]úàø÷ð ¨¨¦¦§¥

'úéðìöò úk'.dpexg` zeidl dlvrzpy jk lr ©©§¨¦
:`xnbd zl`eyéëä åàìc ébñ àì àäå,dicrla xyt` i` `ld - §¨Ÿ©¦§¨¨¦

lirl eyxcy enk ,zezk ylya gqtd z` aixwdl devn ixdy
(:cq),ãaòéîì eäì éåä éàî:`xnbd daiyn .zeyrl mdl did dne - ©¨¥§§¤§©

eäééLôð éæeøæì eäì éòaéà ,éëä eléôàzeidle fxcfdl mdilr did - £¦¨¦¦¨¥§§¨¥©§©§
,mipey`xd onàéðúãk,dfl dnecd oipra `ziixaaéà ,øîBà éaø ¦§©§¨©¦¥¦
íìBòì øLôàmiiwzdlíqa àìa,minya xken -éñøea àìáe- ¤§¨¨¨§Ÿ©¨§Ÿ§¦

j` ,mlerl mikxvp mdipy ik ,zexer carnBúðneàL éî éøLà©§¥¦¤¨ª
,íqaeBì éBàle .éñøea BúðneàL éî,ok enkíìBòì øLôà éà ©¨¦¤¨ª§¦¦¤§¨¨¨

miiwzdl,úBá÷ð àìáe íéøëæ àìaj`,íéøëæ åéðaL éî éøLàeéBà §Ÿ§¨¦§Ÿ§¥©§¥¦¤¨¨§¨¦
Bìl.úBá÷ð åéðaL éîzkd `ll xyt` i`y s` eppipra oke ¦¤¨¨§¥

lyd.dpexg` zeidl dlvrzdy zkl dl ie` j` ,ziyi
:dpyna epipy'åëå ìBça eäNòîk`l` ,zaya edyrn jk §©£¥©

.minkg oevxa `ly dxfrd z` migicn mipdkdy
:`xnbd zl`ey .dpynd dpeekzp minkg el`l zxxan `xnbd

ïàî ïBöøa àlLz` gicdl did xeq` ezrcly `pzd `ed in - ¤Ÿ¦§©
:`xnbd daiyn .zaya dxfrdéaø ïBöøa àlL ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¤Ÿ¦§©¦

,øæòéìàxaeqd(`ziixaa oldl)zaya ziad z` [`h`hn-] cakndy ¡¦¤¤
dxfrd z` egicdy xg`ne ,el dnecy gicnd oke ,z`hg aiig
dxzed `l ,deab jxev dyrpe gqtd zecear enlyed xaky xg`

.zaya dk`ln ziiyr cerïðaø éàc,minkg zrcl m`y -àä §¦©¨¨¨
éøîàzaya ceaiky exn` ixd -àeä úeáL`l` xeq` epi` - ¨§¦§

,opaxcnïéàåixeqi`úeáLmibdep,Lc÷nagicdl mzrcl xzene §¥§©¦§¨
.zaya dxfrd z`

:`xnbd zxxanàéä éàî.minkge xfril` iax ewlgp da `ziixad ©¦
:`xnbd daiynàéðúc,`ziixaaáìBçä ãçàalg `ivene jyen - §©§¨¤¨©¥¨¨

,zaya dndad onåcg`õaçîäalg jezl dnda zaiw ozep - §©§©¥¨¨
,algd inn ecixtdle eze` zetwdlåcg`ïaâîädpiab dyer - §©§©¥

ueaiw ici lr,algd in zcxtd xg`l eedzpy algd izizt
alegd oky ,zaya dk`ln xeqi` lr xaer ,cg` yebl mzwacde
,`ed xxea zclez uagnde ,yc zk`lnn `ed wxtn zclez
mdilr aiigzdl el` ly mxeriye .`ed dpea zclez oabnde
zaya m`yryk [d`xzde cifna dliwqe ,bbeya z`hg oaxw]

aúBøâBøbk:`ziixad dkiynn .dyai dp`z lcebk -ãaëîä- ©§§©§©¥
,ziad z` `h`hndõaøîäåaikydle uiaxdl ick min slfnd - §©§©¥

,xie`a dlri `ly wa`d z`Lác úBlç äãBøäåzelg cixtnd - §¨¤©§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc migqt(ycew zay meil)

wxy yexcl yie,øtëî ,Ba äàöBé LôpäL ícglwnd mcd `ed ¨¤©¤¤§¨§©¥
la` ,dhigyd zrya,Ba äàöBé Lôpä ïéàL íc,zivnzd mc oebk ¨¤¥©¤¤§¨

,øtëî Bðéà,dtvxl jtypy ytpd mcy `iyewd zxfeg ok m`e ¥§©¥
:`xnbd zvxzn .leqtd zivnzd mca lha `ed ixdéaø àlà¤¨©¦

déîòèì äãeäé,ezhiyl -íc ìháî íc ïéà ,øîàcipin ipy - §¨§©§¥§¨©¥¨§©¥¨
epi` epina oine ,cg` oin mdy iptn ,df z` df milhan mpi` minc
elit`e ,leqt mca lhazn epi` mlerl xykd mcd jkitl ,lha

.dwixf zaeg ici `vei epnn hrn zwixfa
zxaery mind zn`a axrzn did dtvxd lr jtypy mcd
zaxwd zrae ,dxfrd znega didy awp jxc dvegd `veie dxfra
migqtd lkn mcd sq`ziy ick ,df awp mezql ebdp gqt oaxw
d`ian `xnbd .xacd mrh x`azi oldly `ziixaa .dxfrd jeza

:eixacl di`x dcedi iax `ian ea ,`ziixad jynd z`àéðz©§¨
,`ziixaaíëéøáãì ,íéîëçì äãeäé éaø ïäì øîàeid `ly ¨©¨¤©¦§¨©£¨¦§¦§¥¤

,zaexrzd mcn qek mi`lnnïé÷÷Bt änì[minzeq-]äøæòä úà ¨¨§¦¤¨£¨¨
ick edf i`cea ,migqt iaxra [dxfrdn mcd z`ivi awp z`-]
mkzrcl la` ,jtypy mcdn axerny mc qek ze`lnl elkeiy

.dxfrd z` ewwt dn mylBì eøîàjkitl ,dcedi iaxl minkg ¨§
y meyn ,dxfrd z` ewwtãò eëìiL ïøäà éðáì àeä çáL¤©¦§¥©£Ÿ¤¥§©

íäéúBaekøà[mdikxa-].íca ©§¥¤©¨
:dxfrd zwiwt bdpn lr dywn `xnbdõééç à÷ àäåmcd `ld - §¨¨¨¦

uveg xac didiy xeq`e ,dxfrd ztvxl mipdkd ilbx oia uveg
dtvxl mipdkd ilbx oiaxn`py(d gi mixac)'zxWl cFnrl'©£§¨¥

mcd :`xnbd zvxzn .dcinr ef oi` dtvxd lr cner epi`ykeçì©
àéðúãk .õöBç Bðéàå ,àeä,`ziixaa epipyy enk -,Bécäå ,ícä §¥¥¦§©§¨©¨§©§

,Lácäå ,áìçäåmdy onfa ,dewna laehy mc`d xya lry §¤¨¨§©§©
,ïéööBç ,íéLáémd m` la`.ïéööBç ïéà ,ïéçì §¥¦§¦©¦¥§¦

:dywne `xnbd dtiqeneäééðàî éñåezî÷ àäåicba `ld - §¨¨¦©§¦¨©§
mcdn miklklzn mipdkdïéLèLeèî åéãâa eéä ,[àéðúå] (ïðúå)- §©§¨¨§¨¨§§¨¦

hiha miklkelnàîéz éëå .äìeñt BúãBáò ,ãáòådvxz m`e - §¨©£¨§¨§¦¥¨
,xneleäééðàîì eäì eìãîã`ly mdicba z` mipdkd ediabdy - §©§§§¨©§

,eklklziàéðúäådxeza xn`p ,`ziixaa epipy ixde -(b e `xwie) §¨©§¨
odMd Wale','ãá Bcî,`ziixad zyxecî',Búcîk 'Bc,xnelk §¨©©Ÿ¥¦©¦§¦¨

,odkd ly eznew zcin itl zpezkd `dzyøéúBé àìå øqçé àlL¤Ÿ§©¥§Ÿ¦
mpi`y oeikne ux`d lr zxxbp `le ux`dn zdaben `dz `ly -

.dcearl milqtpe miklklzn md ,mdicba diabdl mi`yx
df did ,mca mipdkd ekldy epxn`y dn :`xnbd zvxzn

Lákì ïéøáéà úëìBäa,mxihwdlàéä äãBáò åàìcdpi`y - §¨©¥¨¦©¤¤§¨£¨¦
`ly mdicba z` ediabd f`e ,dpedk icba dkixv dpi`e ,dcear

:ddnze `xnbd zxfeg .eklklziàìåyakl oixai` zkled ike - ¨Ÿ
,dcear dpi`äpeäk éòacî àäådpi` mixai`d zkledy dnn - §¨¦§¨¥§¨

y gken ,odk ici lr `l` dxiyk,àéä äãBáò,dcear epi`y xacy £¨¦
,dpedk dkixvy oipne .ezeyrl leki xfd s`,àéðúcxn`p` my) §©§¨

(bimiOA ugxi mirxMde axTde'ìkä úà ïäkä áéø÷äåxihwde §©¤¤§©§¨©¦¦§©©¨¦§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ§¦§¦
,'äçaænäo`k zxkfend daxwddy ,`ziixad zx`aneúëìBä Bæ ©¦§¥¨¨©

,Lákì íéøáà:`xnbd dwiqn .dpedk icbae odk dkixv `idy ixd ¥¨¦©¤¤
äëøònì íéöò úëìBäa àlàmikled mipdkd eid ,gafnd lry ¤¨§¨©¥¦©©£¨¨
,mdicba ediabde mcd jezaàéä äãBáò åàìc.dcear dpi`y - §¨£¨¦

seq seq :`xnbd dywnúëìBäáe ,Lákì íéøáà úëìBäadíc §¨©¥¨¦©¤¤§¨©¨
,mdicba diabdl mipdkd elki `le ,md dceary ,gafnlàäéî¦¨

[mewn lkn-]éìæà éëéädn`d dzid xy`k mipdkd ekld cvik - ¥¦¨§¦
.mdicba eklklzi `ly ote`a ,mca d`ln dxfrd dzide dxebq

:`xnbd zvxznéaèöéàà ébñîcmixai`de mcd zkled zrya - §©§¦©¦§©¥
zedaben eide mipa`n zeiepa eidy ze`ahvi` lr ekld
dxfrd rwxw lr ekld dkxrnl mivr ekiledy dryae ,dtvxdn

.mcd jeza
:dpyna epipyåéøeîà úà eàéöBäå Bòø÷ ,'åëå ïéèéLôîe ïéìBz ãöék¥©¦©§¦¦§¨§¦¤¥¨

.[ïøéè÷äå] (íøéè÷äì) ñéâna íðúðdid envr hiytndy rnyne §¨¨©¨¦§¦§¦¨
:`xnbd dywn .mixeni`d z` xihwnøè÷î äåä déôeb àeä eèà̈¥£¨©§©

eäì,mixeni`d z` xihwn did ,xf `edy envr hiytnd m`d - §

:`xnbd zvxzn .mixeni` zxhwdl leqt xf `ldàîéàxen` - ¥¨
ick qbna oixeni`d z` ozep did hiytndy ,dpynd z` x`ae

,çaænä éab ìò ïøéè÷äìxihwdl ie`xd odk `eaiy cr xnelk §©§¦¨©©¥©¦§¥©
.mxihwie

:dpyna epipy,'åëå äðBLàø úk äúöémr mipiznn eid zayae ¨§¨©¦¨
.mdigqt z` elve e`vi dkiygyke ,ziad xda mdigqt

:`ziixa `xnbd d`ian,àðzdid mdizal mikled eidykãçà ìk ¨¨¨¤¨
BøBòa Bçñt ïúBð ãçàå,epnn hytedy gqtd lyìéLôîeeåéøBçàì §¤¨¥¦§§©§¦©£¨
.etizk lr edleze -,Léìéò áø øîàjxck `id ef d`iyp zxev ¨©©¦¦

úeòéiè.mil`rnyi mixgeq - ©§

èçùð ãéîú êìò ïøãä

íéøáã åìà ¯ éùù ÷øô
zek`ln dfi` ,zaya lgy gqt axra miwqer df wxt zligza
.zegec opi` dfi`e zayd z` zegec gqt oaxw zaxwdl zekxvpd
eteqae .gqtd mr `ad dbibg oaxw ipic mi`aen wxtd jynda
ote`a zaya ehgypy zepaxw x`ye gqt oaxw oica miwqer

.zay lelig meyn mdilr miaiigzn izni` ,leqt

äðùî
zaya gqt axr lg m` jkitl ,zayd z` dgec gqt oaxw
migxkeny dn `l` xzed `l minkg zrcl .gqtd z` miaixwn
ozeyrl ozipy gqt oaxwl zekiiyd zek`ln j` ,meia ea zeyrl
itke .jk lr wleg xfril` iaxe .zayd z` zegec opi` ,xg` meia

:dpyna x`eaiyíéøác elàmikxvpdaoaxw zaxwdçñtyïéçBc ¥§¨¦§¤©¦
,úaMä úàlr ea miyrp md zaya oqipa xyr drax` lgyky ¤©©¨

,zaya zexeq`d zek`ln ody s`Bîc ú÷éøæe ,BúèéçLlr §¦¨§¦©¨
gafnd,zay i`venl ozegcl ozip `ly ,åéáø÷ éeçéîeaewip ± ¦§¨¨

z`f zeyrl jixvy ,mkezn jelkld z` `ivedl ick oikqa eirn
,egixqi `ly ick dhigyd meiaåéáìç úøè÷äå.eixeni`e §©§¨©£¨¨

Búéiìö ìáà,ezlik` jxevl oaxwd xya lyåéáø÷ úçãäå± £¨§¦¨©£¨©§¨¨
,ixnbl mzewpl ick eirn ztihy,úaMä úà ïéçBc ïðéàmeyn ¥¨¦¤©©¨

.zayd z`v xg`l ozeyrl ozipy
:zayd mcew ozeyrl did ozipy zek`lna dpc dpyndBúákøä©§¨¨
,miaxd zeyx jxc dxfrl e`iadl szkd lr oaxwd lyBúàáäå©£¨¨

íeçzì õeçî,zayd zqipka el rawpyïéçBc ïéà ,Bzìaé úëéúçå ¦©§©£¦©©©§¥¦
,úaMä úà`l ,zay iptl ozeyrl ozip el` zek`lny xg`ny ¤©©¨

.opaxc zek`ln ody s` lr ,zaya exzed,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
el` mixacïéçBcdevn ixiykn miaygpe li`ed zayd z` ¦

z` migec devn ixiykn s`e [devn meiw jxevl zeyrpd zelert]
.zayd

wlegy ryedi iaxl xfril` iax oia ozne `yn d`ian dpynd
:eilràeä ïéc àìäå ,øæòéìà éaø øîàlwa z`f cenll ozip `ld ± ¨©©¦¡¦¤¤©£Ÿ¦

,xnegeàéäL äèéçL íà äîzaya dxeq`äëàìî íeMîon ¨¦§¦¨¤¦¦§¨¨
ok it lr s`e ,dxezdúaMä úà äçBc,gqtd zaxwd jxevlelà ¨¤©©¨¥

[lirl zexkfpd zelertd zyely-]ïäLwx zexeq`'úeáL' íeMî ¤¥¦§
ike ,opaxcn zay xeqi` `edy.úaMä úà eçãé àìŸ¦§¤©©¨

,òLBäé éaø Bì øîày meyn df xnege lw xnel oi`,çéëBé áBè íBé ¨©©¦§ª©¦©
Ba eøézäLzexeq`y zelert,äëàìî íeMî,leyiae dhigy oebk ¤¦¦¦§¨¨

,ytp lke` jxevlåok it lr s`øeñàzeyrlBadlert elit` §¨
wx dxeqi`y,úeáL íeMî`ad oebk,megzl uegn lke`d z ¦§

jxevl mby xnel ozip ok m`e .aeh mei iptl dzeyrl ozip xy`k
iptl mzeyrl ozip `ly mixac `l` exzed `l gqtd zaxwd
md m` elit` zay iptl mzeyrl ozipy mixac mle` ,zay

.exzed `l opaxcn wx mixeq`
äf äî ,øæòéìà éaø Bì øîàel` mixac xn`z ji` ±äî ,òLBäé± ¨©©¦¡¦¤¤©¤§ª©¨

`iadl ozip cvikäéàøjxevl zeay minkg exizd `ly dnn §¨¨
`idy aeh meia dlik`ì ,úeLø`idy gqt oaxw zaxwd,äåöî §§¦§¨

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



קלז
ezny ina cenr dq sc ± iyily wxtmigqt

ùôðäù íãåá äàöåé."dhigy mc" wxta ,md minc dyngy .geliw mc Ðéáø àìà
íã ìèáî íã ïéà øîàã äéîòèì äãåäélkae ,jitzyi`c `edd liha `l jkld Ð

.xykzine `id dwixf gafnl dipin ihnc `zxetdizlinewxta ,migafa dcedi iaxc

mc zi`xn ea yi m` ,mina axrzpy mc :migaf mc iab ipzwc ,"eaxrzpy migafd lk"

dig mca e` oileg znda mca axrzp .xyk Ð

yi m`e ,min did eli`k leqtd z` oi`ex Ð

xykamc zi`xn oda zeidl ickm`e ,xyk Ð

e`llhan mc oi` :xne` dcedi iax .leqt Ð

.mcàéðú.opiqxb Ðïé÷÷åô äîì íëéøáãìÐ

mincdy ,dxfrd zneg awp z`oiaxrznd

lka eze` oiwwet eide ,uegl ea mi`vei dn`a

icicl `nlya .migqt iaxr`vi `ly ick Ð

mc lk`linyke ,jtypd`vnp zeaexrzd qek

dwixf `la odn cg` jtyp m`e .ekeza mlekn

.epnn wxef `vnp Ðäöéöç éåä à÷ àäåoia Ð

odilbx.dtvxl) migafa opzclr cner :(a,eh

exiag lbx iab lr e` ilkdopirac ,leqt Ð

.dcinr df oi`e ,"zxyl cenrl"õöåçoiprl Ð

.opz dliahéñååúéîÐoiklklzn.mcaåãîÐ

odkd yale"."ca ecnåúãîë.ux`l dey Ð

äãåáò åàìã íéøáà úëìåäáevn eid Ðolcn

.?ciar ikid zecear x`ye :jixt dinwle .edl

íéøáà úëìåä åæ`xw i`d aizk ediiabc Ð

"axwde.'ebe "mirxkdeåâñîãéáèöéààÐ

.dtvxk od ixde ,my eid oipa ly ze`ahvi`

åäì øè÷î äéôåâ àåä êúòã à÷ìñ ïøéè÷äåÐ

xfac ,`ed xf `de :dinzaozep :ipzck ,opiniiw

.hiytne dleze ,exiag szk lre etizk lr

il dnc ,milw miycw oihiytn eid `l mipdke

`edy dler ly gezipe hytd elit`e .odle

devnipy wxt idliya opixn`ck ,xfa xyk Ð

) `neicqbna eh` :iyxtnc zi`e .(a,ekditeb

digxe` i`cec ,`id `zlin e`le ?edl xhwn

.zxy ilka dxhwd ipznlïøéè÷äìopzep Ð

qbnaoxihwdl ie`xd `eaiy cr.mxihwieìë
ãçàå ãçàozep did mdizal oikled eidyk Ð

eliytne exera egqt.eixeg`lùéìéò áø øîà
.mkg my Ðúåòééèmil`rnyi mixgeq jxc Ð

.df `ed

èçùð ãéîú êìò ïøãä

äðùîúáùä úà ïéçåã íéøáã åìàÐ

.ol `pn yxtn `xnba dinwl

åîã ú÷éøæå åúèéçù,meia `l` xyt` i` Ð

) aizkc`xwiefmeia" :(z` aixwdl ezeev

"mdipaxw.dlila `le meia Ðéåçéîåéáø÷Ð

`ly `nrhe .`xnba yxtn.egixqiåúééìö
úçãäååéáø÷ïéçåã ïéà.jygzyn xyt`c Ð

åúáëøäenvr z` `yep ig ol `niiwc ,opaxc zeay xeqi` `l` epi`y it lr s` .miaxd zeyx jxc dxfrl e`iadl ,mc`d szk lr Ð,lenz`n carinl dil dedc ,dgec oi` Ð

.megzl uegn ez`ad okeúëéúçååúìáé.frla d"`exe Ðdkzegeeipxtva.`id ci xg`lk dk`lnc .zeay `l` dpi` ,eipiya e`àéäù äèéçùxeqi` meyn zaya oilega dxeq` Ð

`id zek`ln zea`a ixdy ,dxenb dk`lndiepn.gqta zayd z` dgec ok it lr s`e Ðåçãé àì.dinza Ðåøéúäù çéëåé áåè íåéåáleyae dhigy Ðoixzene ,dk`ln a` `edy

heicdlexq`e Ð,elk`le megzl uegn xac `iadl eaoinegzc ab lr s`e .lenz`n ol xyt` dede li`ed.opaxcäåöîì úåùø äéàø äîdeab jxeve ,`id zeyx heicd zlik` Ð

zeyx mewna odly zeay xeqi` minkg ecinrd m`e .`id devnedecinri Ð.dinza !?devn mewna s`äåöî àéäù çéëåú äàæäaxr zaya zeidl ely iriay lgy zn `nha Ð

dfi `l m`y ,gqt.`igc `lc `aiwr iaxl dil opirny ikdc .dgec epi` ikd elit`e ,egqt dyri `l Ðd`fde.`xab owznk ifgzn `l` ?`id dk`ln i`nc ,`ed zeayéðà äéìòå
ïãlr mbe Ðd`fddedakrz `le dgczy xne`e ,wleg ip`lwne .gqtn.envr df xnege

øîà

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

åèàizkec dnka `ipzc .jixt `l zegpnac meyn ,ewgen i"yx Ð dil xhwn diteb qbna

dibdl jixv oi`e .(a,fq `nei) "ixiry ipy" wxta wgen oke .zxy ilka dxihwne

dlrne :mzd ipzwc ,`peeb i`d ik zegpn iab jixt (`,eh) dheqc ipy wxt yixac .mixtqd

jixt mzdc meyne .dxihwdl :`ni` ?dil xhwn zxy ilkae :jixte .zxy ilka dxihwne

iab `kd jixtc `de .zegpna dl jixt `l ipyne

ipy" wxta jixt xakc ab lr s` ,mixeni`

(a,fq) "ixiryÐ`kde mixta mzdc meyn

dheqc `ziixaa iqxbc mixtq yi ,edine .miyaka

iab lr ozepe oglene zxy ilka oxihwne olrn

?jzrc `wlq zxy ilka oxihwn :jixte .miy`d

`l `de ?oxihwn zxy ilka `edy enk ike :yexit

itle .dgiln xg` :yexit ,oxihwdl :ipyne .ogln

dgpn iabc :yxtn mz epiaxe .i"yx yexit okzi df

inl jiiy `lilka oxihwne ipzinl jiiyc ,jxt

my dpezp `idy zxy ilka xak `idy oeik zxy

xnel `ay rnyn qbna mpzp la` .ycwzdl

:mxihwn qbnd jezay

èçùð ãéîú êìò ïøãä

åìà.ezhigy ab` `pz enc zwixf Ð mixac

inp ipz `l i`n` :wgvi epiaxl dywe

lirlc `wxita opzck ,zay igcc exer hytd

eci gipn zaya zeidl lgy xyr drax` :(`,cq)

iedc meyn :wgvi epiax uxize !hiytne dleze 'ek

cr `l` hiytdl leki epi`y ,eialg xhwd llka

"iazk lk" wxta ,dwexa oa opgei iaxl dfgd

dilr ibiltc opax elit`e .(a,fhw zay)Ð`l

r `l` ekxck hiytdl exyx`yde ,dfgd c

:mzd opixn`ck ,zephw zekizga jzege hiytn

.ifxaa dl liwyc `kixv `l
dn

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

Ba äàöBé LôpäL íc¯äàöBé Lôpä ïéàL íc ,øtëî ¨¤©¤¤§¨§©¥¨¤¥©¤¤§¨
Ba¯ïéà :øîàc ,déîòèì äãeäé éaø ,àlà .øtëî Bðéà¥§©¥¤¨©¦§¨§©§¥§¨©¥

:íéîëçì äãeäé éaø ïäì øîà ,àéðz .íc ìháî íc̈§©¥¨©§¨¨©¨¤©¦§¨©£¨¦
çáL :Bì eøîà ?äøæòä úà ïé÷÷Bt änì ,íëéøáãì§¦§¥¤¨¨§¦¤¨£¨¨¨§¤©
à÷ àäå .íca íäéúBáekøà ãò eëìiL ïøäà éðáì àeä¦§¥©£Ÿ¤¥§©©§¥¤©¨§¨¨
áìçäå Bécäå ícä :àéðúãk .õöBç Bðéàå àeä çì !õééç̈¥©§¥¥¦§©§¨©¨§©§§¤¨¨

íéLáé ,Lácäå¯ïéçì ,ïéööBç¯àäå .ïéööBç ïéà §©§©§¥¦§¦©¦¥§¦§¨
ãáòå ïéLèLeèî åéãâa eéä :ïðúe ,eäééðàî éñåezî÷¯ ¨¦©§¥¨©§§©¨§¨¨§§¨¦§¨©
eäééðàîì eäì eìãîc :àîéz éëå .dìeñt BúãBáò¯ £¨§¨§¦¥¨§©§§§¨©§

'Bcî' ,"ãá Bcî" :àéðúäå¯àìå øñçé àlL ,Búcîk §¨©§¨¦©¦§¦¨¤Ÿ¤§©§Ÿ
.àéä äãBáò åàìc ,Lákì ïéøáéà úëìBäa !øéúBé¦§¨©¥¨¦©¤¤§¨£¨¦
:àéðúc !àéä äãBáò äpeäk éòácî àäå !?àìå§Ÿ§¨¦§¨¥§¨£¨¦§©§¨

"äçaænä ìkä úà ïäkä áéø÷äå"¯íéøáà úëìBä Bæ §¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ©¦§¥¨¨©¥¨¦
äãBáò åàìc ,äëøònì íéöò úëìBäa :àlà !Lákì©¤¤¤¨§¨©¥¦©©£¨¨§¨£¨
éëéä àäéî ,íc úëìBäáe Lákì íéøáà úëìBäa .àéä¦§¨©¥¨¦©¤¤§¨©¨¦¨¥¦

.éaèöéàà ébñîc ?éìæà,'åëå ïéèéLôîe ïéìBz ãöék" ¨§¦¦§©¥©¦§©¥¥©¦©§¦¦
."íøéè÷äì ñéâna íðúð åéøeîà úà eàéöBäå eòø÷̈§§¦¤¥¨§¨¨©¨¥§©§¦¨
ìò ïøéè÷äì :àîéà !?eäì øh÷î äåä déôeb àeä ehà©¥£¨§©¥§¥¨§©§¦¨©

.çaænä éab'åëå äðBLàø úk äúöé"ãçà ìk :àðz ." ©¥©¦§¥©¨§¨©¦¨¨¨¨¤¨
áø øîà .åéøBçàì ìéLôîe BøBòa Bçñt ïúBð ãçàå§¤¨¥¦§§©§¦©£¨¨©©

.úeòéiè :Léìéò¦¦©¨

èçùð ãéîú êìò ïøãä

àel.åéáìç úøè÷äå ,åéáø÷ éeçéîe ,Bîc ú÷éøæe ,BúèéçL :úaMä úà ïéçBc çñta íéøác ¥§¨¦©¤©¦¤©©¨§¦¨§¦©¨¦§¨¨§©§¨©£¨¨
åéáø÷ úçãäå Búéiìö ìáà¯ïéçBc ïðéà,íeçzì õeçî Búàáäå Búákøä .úaMä úà £¨§¦¨©£¨©§¨¨¥¨¦¤©©¨©§¨¨©£¨¨¦©§

Bzìaé úëéúçå¯àìäå :øæòéìà éaø øîà .ïéçBc :øîBà øæòéìà éaø .úaMä úà ïéçBc ïéà ©£¦©©©§¥¦¤©©¨©¦¡¦¤¤¥¦¨©©¦¡¦¤¤©£Ÿ
äëàìî íeMî àéäL äèéçL íà äî ;àeä ïéc¯úeáL íeMî ïäL elà ,úaMä úà äçBc ¦¨¦§¦¨¤¦¦§¨¨¨¤©©¨¥¤¥¦§

¯äëàìî íeMî Ba eøézäL ,çéëBé áBè íBé :òLBäé éaø Bì øîà ?úaMä úà eçãé àìŸ¦§¤©©¨¨©©¦§ª©¦©¤¦¦¦§¨¨
?äåöîì úeLø äéàø äî ?òLBäé ,äf äî :øæòéìà éaø Bì øîà .úeáL íeMî Ba øeñàå§¨¦§¨©©¦¡¦¤¤©¤§ª©¨§¨¨§§¦§¨

úeáL íeMî àéäå ,äåöî íeMî àéäL ,çéëBz äàfä :øîàå àáé÷ò éaø áéLä¯dðéàå ¥¦©¦£¦¨§¨©©¨¨¦©¤¦¦¦§¨§¦¦§§¥¨
ïäå äåöî íeMî ïäL ét ìò óàL ,elà ìò dîúz ìà äzà óà .úaMä úà äçBcíeMî ¨¤©©¨©©¨©¦§©©¥¤©©¦¤¥¦¦§¨§¥¦

úeáL¯àéäL äèéçL íà äîe ,ïc éðà äéìòå :øæòéìà éaø Bì øîà .úaMä úà eçãé àì §Ÿ¦§¤©©¨¨©©¦¡¦¤¤§¨¤¨£¦¨¨¦§¦¨¤¦
úaMä úà äçBc äëàìî íeMî¯àéäL äàfä?úaMä úà äçBcL ïéc Bðéà úeáL íeMî ¦§¨¨¨¤©©¨©¨¨¤¦¦§¥¦¤¨¤©©¨

øîà

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

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

wxy yexcl yie,øtëî ,Ba äàöBé LôpäL ícglwnd mcd `ed ¨¤©¤¤§¨§©¥
la` ,dhigyd zrya,Ba äàöBé Lôpä ïéàL íc,zivnzd mc oebk ¨¤¥©¤¤§¨

,øtëî Bðéà,dtvxl jtypy ytpd mcy `iyewd zxfeg ok m`e ¥§©¥
:`xnbd zvxzn .leqtd zivnzd mca lha `ed ixdéaø àlà¤¨©¦

déîòèì äãeäé,ezhiyl -íc ìháî íc ïéà ,øîàcipin ipy - §¨§©§¥§¨©¥¨§©¥¨
epi` epina oine ,cg` oin mdy iptn ,df z` df milhan mpi` minc
elit`e ,leqt mca lhazn epi` mlerl xykd mcd jkitl ,lha

.dwixf zaeg ici `vei epnn hrn zwixfa
zxaery mind zn`a axrzn did dtvxd lr jtypy mcd
zaxwd zrae ,dxfrd znega didy awp jxc dvegd `veie dxfra
migqtd lkn mcd sq`ziy ick ,df awp mezql ebdp gqt oaxw
d`ian `xnbd .xacd mrh x`azi oldly `ziixaa .dxfrd jeza

:eixacl di`x dcedi iax `ian ea ,`ziixad jynd z`àéðz©§¨
,`ziixaaíëéøáãì ,íéîëçì äãeäé éaø ïäì øîàeid `ly ¨©¨¤©¦§¨©£¨¦§¦§¥¤

,zaexrzd mcn qek mi`lnnïé÷÷Bt änì[minzeq-]äøæòä úà ¨¨§¦¤¨£¨¨
ick edf i`cea ,migqt iaxra [dxfrdn mcd z`ivi awp z`-]
mkzrcl la` ,jtypy mcdn axerny mc qek ze`lnl elkeiy

.dxfrd z` ewwt dn mylBì eøîàjkitl ,dcedi iaxl minkg ¨§
y meyn ,dxfrd z` ewwtãò eëìiL ïøäà éðáì àeä çáL¤©¦§¥©£Ÿ¤¥§©

íäéúBaekøà[mdikxa-].íca ©§¥¤©¨
:dxfrd zwiwt bdpn lr dywn `xnbdõééç à÷ àäåmcd `ld - §¨¨¨¦

uveg xac didiy xeq`e ,dxfrd ztvxl mipdkd ilbx oia uveg
dtvxl mipdkd ilbx oiaxn`py(d gi mixac)'zxWl cFnrl'©£§¨¥

mcd :`xnbd zvxzn .dcinr ef oi` dtvxd lr cner epi`ykeçì©
àéðúãk .õöBç Bðéàå ,àeä,`ziixaa epipyy enk -,Bécäå ,ícä §¥¥¦§©§¨©¨§©§

,Lácäå ,áìçäåmdy onfa ,dewna laehy mc`d xya lry §¤¨¨§©§©
,ïéööBç ,íéLáémd m` la`.ïéööBç ïéà ,ïéçì §¥¦§¦©¦¥§¦

:dywne `xnbd dtiqeneäééðàî éñåezî÷ àäåicba `ld - §¨¨¦©§¦¨©§
mcdn miklklzn mipdkdïéLèLeèî åéãâa eéä ,[àéðúå] (ïðúå)- §©§¨¨§¨¨§§¨¦

hiha miklkelnàîéz éëå .äìeñt BúãBáò ,ãáòådvxz m`e - §¨©£¨§¨§¦¥¨
,xneleäééðàîì eäì eìãîã`ly mdicba z` mipdkd ediabdy - §©§§§¨©§

,eklklziàéðúäådxeza xn`p ,`ziixaa epipy ixde -(b e `xwie) §¨©§¨
odMd Wale','ãá Bcî,`ziixad zyxecî',Búcîk 'Bc,xnelk §¨©©Ÿ¥¦©¦§¦¨

,odkd ly eznew zcin itl zpezkd `dzyøéúBé àìå øqçé àlL¤Ÿ§©¥§Ÿ¦
mpi`y oeikne ux`d lr zxxbp `le ux`dn zdaben `dz `ly -

.dcearl milqtpe miklklzn md ,mdicba diabdl mi`yx
df did ,mca mipdkd ekldy epxn`y dn :`xnbd zvxzn

Lákì ïéøáéà úëìBäa,mxihwdlàéä äãBáò åàìcdpi`y - §¨©¥¨¦©¤¤§¨£¨¦
`ly mdicba z` ediabd f`e ,dpedk icba dkixv dpi`e ,dcear

:ddnze `xnbd zxfeg .eklklziàìåyakl oixai` zkled ike - ¨Ÿ
,dcear dpi`äpeäk éòacî àäådpi` mixai`d zkledy dnn - §¨¦§¨¥§¨

y gken ,odk ici lr `l` dxiyk,àéä äãBáò,dcear epi`y xacy £¨¦
,dpedk dkixvy oipne .ezeyrl leki xfd s`,àéðúcxn`p` my) §©§¨

(bimiOA ugxi mirxMde axTde'ìkä úà ïäkä áéø÷äåxihwde §©¤¤§©§¨©¦¦§©©¨¦§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ§¦§¦
,'äçaænäo`k zxkfend daxwddy ,`ziixad zx`aneúëìBä Bæ ©¦§¥¨¨©

,Lákì íéøáà:`xnbd dwiqn .dpedk icbae odk dkixv `idy ixd ¥¨¦©¤¤
äëøònì íéöò úëìBäa àlàmikled mipdkd eid ,gafnd lry ¤¨§¨©¥¦©©£¨¨
,mdicba ediabde mcd jezaàéä äãBáò åàìc.dcear dpi`y - §¨£¨¦

seq seq :`xnbd dywnúëìBäáe ,Lákì íéøáà úëìBäadíc §¨©¥¨¦©¤¤§¨©¨
,mdicba diabdl mipdkd elki `le ,md dceary ,gafnlàäéî¦¨

[mewn lkn-]éìæà éëéädn`d dzid xy`k mipdkd ekld cvik - ¥¦¨§¦
.mdicba eklklzi `ly ote`a ,mca d`ln dxfrd dzide dxebq

:`xnbd zvxznéaèöéàà ébñîcmixai`de mcd zkled zrya - §©§¦©¦§©¥
zedaben eide mipa`n zeiepa eidy ze`ahvi` lr ekld
dxfrd rwxw lr ekld dkxrnl mivr ekiledy dryae ,dtvxdn

.mcd jeza
:dpyna epipyåéøeîà úà eàéöBäå Bòø÷ ,'åëå ïéèéLôîe ïéìBz ãöék¥©¦©§¦¦§¨§¦¤¥¨

.[ïøéè÷äå] (íøéè÷äì) ñéâna íðúðdid envr hiytndy rnyne §¨¨©¨¦§¦§¦¨
:`xnbd dywn .mixeni`d z` xihwnøè÷î äåä déôeb àeä eèà̈¥£¨©§©

eäì,mixeni`d z` xihwn did ,xf `edy envr hiytnd m`d - §

:`xnbd zvxzn .mixeni` zxhwdl leqt xf `ldàîéàxen` - ¥¨
ick qbna oixeni`d z` ozep did hiytndy ,dpynd z` x`ae

,çaænä éab ìò ïøéè÷äìxihwdl ie`xd odk `eaiy cr xnelk §©§¦¨©©¥©¦§¥©
.mxihwie

:dpyna epipy,'åëå äðBLàø úk äúöémr mipiznn eid zayae ¨§¨©¦¨
.mdigqt z` elve e`vi dkiygyke ,ziad xda mdigqt

:`ziixa `xnbd d`ian,àðzdid mdizal mikled eidykãçà ìk ¨¨¨¤¨
BøBòa Bçñt ïúBð ãçàå,epnn hytedy gqtd lyìéLôîeeåéøBçàì §¤¨¥¦§§©§¦©£¨
.etizk lr edleze -,Léìéò áø øîàjxck `id ef d`iyp zxev ¨©©¦¦

úeòéiè.mil`rnyi mixgeq - ©§

èçùð ãéîú êìò ïøãä

íéøáã åìà ¯ éùù ÷øô
zek`ln dfi` ,zaya lgy gqt axra miwqer df wxt zligza
.zegec opi` dfi`e zayd z` zegec gqt oaxw zaxwdl zekxvpd
eteqae .gqtd mr `ad dbibg oaxw ipic mi`aen wxtd jynda
ote`a zaya ehgypy zepaxw x`ye gqt oaxw oica miwqer

.zay lelig meyn mdilr miaiigzn izni` ,leqt

äðùî
zaya gqt axr lg m` jkitl ,zayd z` dgec gqt oaxw
migxkeny dn `l` xzed `l minkg zrcl .gqtd z` miaixwn
ozeyrl ozipy gqt oaxwl zekiiyd zek`ln j` ,meia ea zeyrl
itke .jk lr wleg xfril` iaxe .zayd z` zegec opi` ,xg` meia

:dpyna x`eaiyíéøác elàmikxvpdaoaxw zaxwdçñtyïéçBc ¥§¨¦§¤©¦
,úaMä úàlr ea miyrp md zaya oqipa xyr drax` lgyky ¤©©¨

,zaya zexeq`d zek`ln ody s`Bîc ú÷éøæe ,BúèéçLlr §¦¨§¦©¨
gafnd,zay i`venl ozegcl ozip `ly ,åéáø÷ éeçéîeaewip ± ¦§¨¨

z`f zeyrl jixvy ,mkezn jelkld z` `ivedl ick oikqa eirn
,egixqi `ly ick dhigyd meiaåéáìç úøè÷äå.eixeni`e §©§¨©£¨¨

Búéiìö ìáà,ezlik` jxevl oaxwd xya lyåéáø÷ úçãäå± £¨§¦¨©£¨©§¨¨
,ixnbl mzewpl ick eirn ztihy,úaMä úà ïéçBc ïðéàmeyn ¥¨¦¤©©¨

.zayd z`v xg`l ozeyrl ozipy
:zayd mcew ozeyrl did ozipy zek`lna dpc dpyndBúákøä©§¨¨
,miaxd zeyx jxc dxfrl e`iadl szkd lr oaxwd lyBúàáäå©£¨¨

íeçzì õeçî,zayd zqipka el rawpyïéçBc ïéà ,Bzìaé úëéúçå ¦©§©£¦©©©§¥¦
,úaMä úà`l ,zay iptl ozeyrl ozip el` zek`lny xg`ny ¤©©¨

.opaxc zek`ln ody s` lr ,zaya exzed,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
el` mixacïéçBcdevn ixiykn miaygpe li`ed zayd z` ¦

z` migec devn ixiykn s`e [devn meiw jxevl zeyrpd zelert]
.zayd

wlegy ryedi iaxl xfril` iax oia ozne `yn d`ian dpynd
:eilràeä ïéc àìäå ,øæòéìà éaø øîàlwa z`f cenll ozip `ld ± ¨©©¦¡¦¤¤©£Ÿ¦

,xnegeàéäL äèéçL íà äîzaya dxeq`äëàìî íeMîon ¨¦§¦¨¤¦¦§¨¨
ok it lr s`e ,dxezdúaMä úà äçBc,gqtd zaxwd jxevlelà ¨¤©©¨¥

[lirl zexkfpd zelertd zyely-]ïäLwx zexeq`'úeáL' íeMî ¤¥¦§
ike ,opaxcn zay xeqi` `edy.úaMä úà eçãé àìŸ¦§¤©©¨

,òLBäé éaø Bì øîày meyn df xnege lw xnel oi`,çéëBé áBè íBé ¨©©¦§ª©¦©
Ba eøézäLzexeq`y zelert,äëàìî íeMî,leyiae dhigy oebk ¤¦¦¦§¨¨

,ytp lke` jxevlåok it lr s`øeñàzeyrlBadlert elit` §¨
wx dxeqi`y,úeáL íeMî`ad oebk,megzl uegn lke`d z ¦§

jxevl mby xnel ozip ok m`e .aeh mei iptl dzeyrl ozip xy`k
iptl mzeyrl ozip `ly mixac `l` exzed `l gqtd zaxwd
md m` elit` zay iptl mzeyrl ozipy mixac mle` ,zay

.exzed `l opaxcn wx mixeq`
äf äî ,øæòéìà éaø Bì øîàel` mixac xn`z ji` ±äî ,òLBäé± ¨©©¦¡¦¤¤©¤§ª©¨

`iadl ozip cvikäéàøjxevl zeay minkg exizd `ly dnn §¨¨
`idy aeh meia dlik`ì ,úeLø`idy gqt oaxw zaxwd,äåöî §§¦§¨
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קלח

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

,zexzeq zeaygn izy aygyúBãBáò ézLa éà úçà äãBáòa éà¦©£¨©©¦¦§¥£
dze`a oaygy ote`a xaecny cinrdl lkez dvxz m` -
iabl oaygy ote`a xaecny cinrdl lkez dvxz m`e ,dceard

.zecear izy
ick ,onwl dpynd ixac jyndn ztqep di`x d`ian `xnbd
:di`x d`iane `xnbd dtiqen .`tt ax ly ewitq z` heytl

òîL àzdpynd jynda epipyy dnn df wtq heytl di`x ¨§©
jenqa(my)aixwny ayg m` ,.øLk ,åéìëBàì àlLå åéìëBàì§§¨§¤Ÿ§§¨¨¥

,xxal yieéîc éëéä,df oica,àîéð éàizy z` aygy ¥¦¨¥¦¥¨
zeaygndúBãBáò ézLaoebke ,zecxtp zecear izy lr - ¦§¥£

oiekzpe ,gqtd oaxwn zifk lek`l milekiy el` myl hgyy
zifk lek`l mileki mpi`y el` myl enc z` wexfiy dhigya

,gqtd oaxwnàîòèå,df ote`a lqtp `l oaxwdy mrhde - §©£¨

meyn `edáéMçcleqtd zaygn z`,ä÷éøæaoeikeúáLçî ïéàc §©¦¦§¦¨§¥©£¤¤
ïéìëBàdayg m` zlqet,ä÷éøæa,oaxwd lqtp `làäm` §¦¦§¦¨¨
dayg,úçà äãBáòaedéa àéðäîc ,äèéçLa ïBâëdlireny - ©£¨©©§¦§¦¨¦§©§¨¥

daïéìëBà úáLçîok` `ed ,oaxwd z` leqtl,ìeñtok m` ©£¤¤§¦¨
,dywïì àîéé÷ àäå,epicia `id dlaw ixde -àì ïéìëBà úö÷î §¨¨§¨¨¦§¨§¦Ÿ
àìñtlek`l mileki eilr epnpy miyp`d zvwny gqt oaxw - ¨§¨

miiepnd lk myl oaxwd hgype ,mileki mpi` mzvwne zifk
dzid dhigyd ivgy mixne` oi`e ,dxiyk dhigyd ,eilr
mze`l s`y oeik ,el miie`x mpi`yl divge oaxwl miie`xl
mdl dliren `le mipniqd ipy z` hegyl jixv mcal miie`xd
hgeyy ayg dcal dhigya m` s` i`ce ok m`e ,dhigy ivg
dpynd d`a dne ,xyk oaxwd ,eilke`l `lye eilke`l

.epcnll
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc migqt(ycew zay meil)

exizd gqtd zaxwd zevn lhazz `ly ickay xazqn ixd
.zay iptl mzeyrl ozipyk elit` mdly zeay ixeqi` minkg

ok mby `aiwr iaxl xfril` iax oia ozne `yn d`ian dpynd
:eilr wlegàáé÷ò éaø áéLäxfril` iaxläàfä ,øîàåmifny] ¥¦©¦£¦¨§¨©©¨¨

iyilyd meia ,exdhl ick zn `nh lr dnec` dxt xt` inn
[ezxdhl iriayd meiaeçéëBzxnege lwd z` xnel oi`y ¦©

,zxn`yLgqtd mcew dxdhl iriayd meia d`fdd ixdàéä ¤¦
,äåöî íeMî,epnfa gqtd z` aixwdl lkeiy ickäåàédxeq` ¦¦§¨§¦

wx zayaå ,úeáL íeMîok it lr s`úaMä úà äçBc dðéà ¦§§¥¨¨¤©©¨
z` aixwdl `nhd lkei `l ok zngny s` ,gqt axra dlgyk
gqta ziyrp dpi`e gqtd ixiyknn wx `idy iptn ,epnfa gqtd

,ok m`e .envrelà ìò dîúz ìà äzà óàzelertd zyely-] ©©¨©¦§©©¥
,[lirl zexkfpd,äåöî íeMî ïäL ét ìò óàLlkeiy ick zeyrpy ¤©©¦¤¥¦¦§¨

,gqtd z` aixwdlïäåwx zexeq`,úeáL íeMîmewn lknàì §¥¦§Ÿ
,úaMä úà eçãé.gqtd ixiyknn wx ody iptn ¦§¤©©¨

äéìòå ,øæòéìà éaø Bì øîàdnvr d`fdd lr -ïc éðàdxizdl ¨©©¦¡¦¤¤§¨¤¨£¦¨
llka df mb ixdy .jixack `ly ,gqtd zaxwd jxevl zaya

,`ed xnege lwdàéäL äèéçL íà äîedxeq`äëàìî íeMîs`e ¨¦§¦¨¤¦¦§¨¨
ok it lrúaMä úà äçBc,gqtd zaxwd jxevlàéäL äàfä ¨¤©©¨©¨¨¤¦

wx dxeq`L ïéc Bðéà ,úeáL íeMîdidzúaMä úà äçBcjxevl ¦§¥¦¤¨¤©©¨
.df
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 המשך ביאור למס' פסחים ליום שבת טודש עמ' ב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc migqt(oey`x meil)

äðùî
oic zx`ane ,gqtd zhigy zeklda weqrl dkiynn epzpyn
,dhigy ody ,zeixwird eizecear rax`n zg`y gqt oaxw
`l ,gafnd lr mcd zwixfe gafnl mcd zkled ,ilka mcd zlaw

.die`x daygna eyrp
.zlqetd daygn oipr z` x`al yi ,dpynd ixacl dncwdk
oaxwdy oiekl aixwnd odkd lr ,oaxwd zecear zeyrp xy`k
oiekl eilr dlera ,oebk ,oaxwd lra myle oaxwd myl dyrp
ayg m` .dfa `veike ,e`iady df mc` xear dler myl dyrpy

ax`n zg`a 'leqt zaygn' odkd,oaxwa zeixwird zeceard r
yie ,dtixyd zial e`ivedl jixve ixnbl oaxwd z` zlqety yi
ayg m` .mzaeg ici ea e`vi `l milrad mle` xyk oaxwdy
oi` ,mixeni`d zxhwda oebk ,zeceard x`ya leqt zaygn

:exn`p leqt zaygn ibeq dylye .zlqet daygnd
zeceard zg` zrya oeik odkdy `ide .'epnfl ueg' zaygn .`
zlik` e` eixeni` zxhwd e` mcd zwixfy oaxwa zeixwird
s`e mlekay dxengd `id ef daygn .epnf xg`l didz oaxwd
,dtixyd zial `veie oaxwd z` zlqete ,'lebit zaygn' z`xwp

aezkd oeyln cnlp df leqt .zxk aiig epnn lke`de(gi f `xwie)

dvxi `l iWilXd mFIA einlW gaf xUAn lk`i lk`d m`e'§¦¥¨Ÿ¥¨¥¦§©¤©§¨¨©©§¦¦Ÿ¥¨¤
DpFr EPOn zlk`d WtPde didi lEBR Fl aWgi `l Fz` aixwOd©©§¦ŸŸ¥¨¥¦¦§¤§©¤¤¨Ÿ¤¤¦¤£¨

minkg eyxce .'`VY(.hk migaf)df leqty ,'Fz` aixwOd' oeyln ¦¨©©§¦Ÿ
weqta x`eane ,dlik`d onfa `le daxwdd onfa daygna ielz

.zxk aiig epnn lke`de oaxwd lqtp ef daygnay
zwixfy aixwnd odkd aygy `ide .'enewnl ueg' zaygn .a
lk`iy e` ,mnewna `ly didz oaxwd ixeni` zaxwd e` mcd¥
ueg' zaygnn dlw ef daygn .el ie`xd mewnl uegn oaxwd
j` ,dtixyd zial `veie oaxwd z` zlqet `id s` mpn`e ,'epnfl

.zxk aiigzi epnn lke`dy oiprl 'lebit zaygn' z`xwp dpi`
migaf zkqna dagxda mix`ean el` mipic ipy ihxt(:`l - :fk).

odkd ayg dceard zryay `ide .'myd iepiy' zaygn .b
.mixg` milra myl e` xg` oaxw myl dceard z` dyery
xyk oaxwd zepaxwd aexay ,miwelg mipic yi dfay `l`
myl milral elr `ly `l` ,epick lk`pe ezxhwd z` miniiqne
mle` .mzaeg miiwl ick xg` oaxw `iadl mikixv mde mzaeg
gqtay meyn ,dtixyd zial mi`veie milqtp z`hgde gqtd

xn`p(` fh mixac)minkg eyxce ,'ebe 'Lidl` 'dl gqR ziUre' ,§¨¦¨¤©©¡Ÿ¤
(:f migaf)xn`p oke .gqt oaxwa akrn oaxw iepiy zaygnyzeny)

(fk aiminkg eyxce ,'ebe ''dl `Ed gqR gaf mYxn`e'(my) ©£©§¤¤©¤©©
eyxc z`hg iabl oke .gqt oaxwa akrn milra iepiy zaygny

minkg(my).zlqet 'myd iepiy' zaygny miweqt dnkn
zkqna dpype xfge ,gqt oaxw iabl epzpyna dpyp ef daygn oic

migaf(.a).mlek zepaxwd oic iabl
`ly caery ,gqtd oaxw zcear zrya ayegd oica dpc dpynd

:xg` oaxw myl `l` gqt mylì àlL BèçML çñtä,BîLoebke ©¤©¤§¨¤Ÿ¦§
,minly myl ehgyyì àlL ÷øæå Cläå ìa÷åBîLlaiw m` oke - §¦¥§¦¥§¨©¤Ÿ¦§

myl gafnd lr ewxf e` gafnl ekiled e` gqtd mc z` odkd
,minlyBàeaixwny dligza ayg el` zecear rax` zryay

ìå BîLeaixwny ayg jk xg`ì àlLBà ,BîLayg dligzay ¦§§¤Ÿ¦§
eaixwnyì àlLå BîLg`eaixwny ayg jk xì,BîLel` lka ¤Ÿ¦§§¦§

oaxwd.ìeñẗ
:dpynd zxxanãöékgqtd z` aixwn ea ote`d `edì'àlLå BîL ¥©¦§§¤Ÿ

ì.'BîLaixwny ayg dligzay ote`a :dpynd zx`anìçñt íL ¦§§¥¤©
eaixwny ayg okn xg`lì.íéîìL íLcvik :dpynd zxxan cer §¥§¨¦

aixwnì àlL'ìå BîL.'BîLayg dligzay :dpynd zx`an ¤Ÿ¦§§¦§
aixwnyìe íéîìL íLaixwny ayg okn xg`lì.çñt íL §¥§¨¦§¥¤©

àøîâ
enyl `ly e` enyl `lye enyl e`' dpynd ixaca dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .'enyleéòa[l`y-],àtt áøe`' epipyy dn ¨¥©¨¨
,'leqt ,enyle enyl `ly e` ,enyl `lye enylúçà äãBáòa©£¨©©

ïðz úBãBáò ézLa Bà ïðzaygy `id dpynd zpeek m`d -z` §©¦§¥£§©
gqt myl oeik dhigyay ,oebke ,dceard dze`a zeaygnd izy
zeaygnd izy z` aygy `id dpynd zpeeky e` ,minly myle
zryae gqt myl oeik mcd zlaw zryay ,oebke ,zecear izya
m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .minly myl oeik dwixfd

,ïðz úçà äãBáòazligz z` miqtez ep` m`d ,dfa oecl yie ©£¨©©§©
,eixac lk z` e` eixacåizya s`y da x`eany epzpyn §

zhiya jgxk lr ,oaxwd lqtp zexzeq zeaygnàéä éñBé éaø©¦¥¦
,diepyøîàcdxenz zkqna(:dk),ñtúð íãà åéøác øîâa óà- §¨©©¦§©§¨¨¨¨¦§¨

z` miqtez ep` ,ef z` ef zexzeq diwlg izyy oeyl xn`y mc`
.zeliren odizye diwlg izyéàczhiya dcinrp,øéàî éaøixd §¦©¦¥¦

,zeywdl yi,øîà àäzexzeq diwlg izyy oeyl xn`y mc`y ¨¨©
,efl efì ñBôzïBLàø ïBL`le eixac zligz z` wx miqtez ep` - §¨¦

izy ayg zg` dcearay epzpyna ,ok m`e ,eixac seq z`
ezaygn z` wx qetzl epl yi ,ef z` ef zexzeqd zeaygn
ayg jk xg`e gqt myl hgeyy mcew ayg m`e ,dpey`xd
zngn oaxwd z` xiykdl epl did ,minly myl hgeyy
enyl e`' epipy epzpyna eli`e ,oick dzid dpey`xd ezaygny

.ezaygn lk z` miqtez ep`y ixd ,'leqt 'eke enyl `lye
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז"ך אלול, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

 כבוד המשתתפים בהתועדות דמלוה מלכה,

 סעודתא דדוד מלכא משיחא

וכן החותמים על הפ"נ הכללי

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

בעת רצון יקרא הנ"ל על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ואם בכל עת הפליגו רז"ל בענין תפלה על קברי צדיקים, עאכו"כ בתקופתנו זו של גילוי פנימיות 

התורה והפצתה, אשר זה מביא ג"כ לגילוי פנימיות העולם.

שהרי תורתנו תורת חיים, היא קובעת מציאות העולם, וכידוע פס"ד רז"ל עה"כ לא-ל גומר 

עלי )ירושלמי כתובות פרק א' הלכה ב'(.

הלבבות  מתמעטים  לדור  מדור  אשר  להידוע,  סתירה  בהאמור  שאין  במ"א,  מבואר  וכבר 

וכו' )סוטה מט, א(, ואדרבה היא הנותנת, אשר כשמתגבר החשך,  יום  ומתגדל החשך, עד שאין לך 

מוסיפים בהסיוע מלמעלה, שהרי הובטחנו אשר הקב"ה עוזרו ויכול לו.

וביותר חשוב וגדול ענין האמור והתוצאות שלו - בימים אלו, אשר בכל יום כופלים )עיין נדרים 

לו, א. ושו"ע לשם( בקשו פני את פניך ה' אבקש, קבלה לבקש ולדרוש אחרי הפנימיות דוקא. ובפרט 

בעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכפורים, בהם קירוב המאור אל הניצוץ, וכמ"ש דרשו ה' בהמצאו 

וגו' קרוב.

ערוך  והשולחן  דתורה(  בנסתר  )פוסק  התניא  בעל  הזקן,  רבנו  של  הידוע  פירוש  ע"פ  ובפרט 

)שבנפש(  דיחידה  תשובה  בחי'  הוא  ליחיד,  כאן  האמורה,  רז"ל  דרשת  בסיום  דתורה(  בנגלה  )פוסק 

ליחידו של עולם.

ויהי רצון, כשם שפרטו בהמכתב והפ"נ, משאלות לבבם לטובה, כן יודיעו ממילוי משאלותם 

האמורות, בשמחה ובטוב לבב.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגו"ר,

מ. שניאורסאהן



קלט

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

,zexzeq zeaygn izy aygyúBãBáò ézLa éà úçà äãBáòa éà¦©£¨©©¦¦§¥£
dze`a oaygy ote`a xaecny cinrdl lkez dvxz m` -
iabl oaygy ote`a xaecny cinrdl lkez dvxz m`e ,dceard

.zecear izy
ick ,onwl dpynd ixac jyndn ztqep di`x d`ian `xnbd
:di`x d`iane `xnbd dtiqen .`tt ax ly ewitq z` heytl

òîL àzdpynd jynda epipyy dnn df wtq heytl di`x ¨§©
jenqa(my)aixwny ayg m` ,.øLk ,åéìëBàì àlLå åéìëBàì§§¨§¤Ÿ§§¨¨¥

,xxal yieéîc éëéä,df oica,àîéð éàizy z` aygy ¥¦¨¥¦¥¨
zeaygndúBãBáò ézLaoebke ,zecxtp zecear izy lr - ¦§¥£

oiekzpe ,gqtd oaxwn zifk lek`l milekiy el` myl hgyy
zifk lek`l mileki mpi`y el` myl enc z` wexfiy dhigya

,gqtd oaxwnàîòèå,df ote`a lqtp `l oaxwdy mrhde - §©£¨

meyn `edáéMçcleqtd zaygn z`,ä÷éøæaoeikeúáLçî ïéàc §©¦¦§¦¨§¥©£¤¤
ïéìëBàdayg m` zlqet,ä÷éøæa,oaxwd lqtp `làäm` §¦¦§¦¨¨
dayg,úçà äãBáòaedéa àéðäîc ,äèéçLa ïBâëdlireny - ©£¨©©§¦§¦¨¦§©§¨¥

daïéìëBà úáLçîok` `ed ,oaxwd z` leqtl,ìeñtok m` ©£¤¤§¦¨
,dywïì àîéé÷ àäå,epicia `id dlaw ixde -àì ïéìëBà úö÷î §¨¨§¨¨¦§¨§¦Ÿ
àìñtlek`l mileki eilr epnpy miyp`d zvwny gqt oaxw - ¨§¨

miiepnd lk myl oaxwd hgype ,mileki mpi` mzvwne zifk
dzid dhigyd ivgy mixne` oi`e ,dxiyk dhigyd ,eilr
mze`l s`y oeik ,el miie`x mpi`yl divge oaxwl miie`xl
mdl dliren `le mipniqd ipy z` hegyl jixv mcal miie`xd
hgeyy ayg dcal dhigya m` s` i`ce ok m`e ,dhigy ivg
dpynd d`a dne ,xyk oaxwd ,eilke`l `lye eilke`l
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc migqt(ycew zay meil)

exizd gqtd zaxwd zevn lhazz `ly ickay xazqn ixd
.zay iptl mzeyrl ozipyk elit` mdly zeay ixeqi` minkg

ok mby `aiwr iaxl xfril` iax oia ozne `yn d`ian dpynd
:eilr wlegàáé÷ò éaø áéLäxfril` iaxläàfä ,øîàåmifny] ¥¦©¦£¦¨§¨©©¨¨

iyilyd meia ,exdhl ick zn `nh lr dnec` dxt xt` inn
[ezxdhl iriayd meiaeçéëBzxnege lwd z` xnel oi`y ¦©

,zxn`yLgqtd mcew dxdhl iriayd meia d`fdd ixdàéä ¤¦
,äåöî íeMî,epnfa gqtd z` aixwdl lkeiy ickäåàédxeq` ¦¦§¨§¦

wx zayaå ,úeáL íeMîok it lr s`úaMä úà äçBc dðéà ¦§§¥¨¨¤©©¨
z` aixwdl `nhd lkei `l ok zngny s` ,gqt axra dlgyk
gqta ziyrp dpi`e gqtd ixiyknn wx `idy iptn ,epnfa gqtd

,ok m`e .envrelà ìò dîúz ìà äzà óàzelertd zyely-] ©©¨©¦§©©¥
,[lirl zexkfpd,äåöî íeMî ïäL ét ìò óàLlkeiy ick zeyrpy ¤©©¦¤¥¦¦§¨

,gqtd z` aixwdlïäåwx zexeq`,úeáL íeMîmewn lknàì §¥¦§Ÿ
,úaMä úà eçãé.gqtd ixiyknn wx ody iptn ¦§¤©©¨

äéìòå ,øæòéìà éaø Bì øîàdnvr d`fdd lr -ïc éðàdxizdl ¨©©¦¡¦¤¤§¨¤¨£¦¨
llka df mb ixdy .jixack `ly ,gqtd zaxwd jxevl zaya

,`ed xnege lwdàéäL äèéçL íà äîedxeq`äëàìî íeMîs`e ¨¦§¦¨¤¦¦§¨¨
ok it lrúaMä úà äçBc,gqtd zaxwd jxevlàéäL äàfä ¨¤©©¨©¨¨¤¦

wx dxeq`L ïéc Bðéà ,úeáL íeMîdidzúaMä úà äçBcjxevl ¦§¥¦¤¨¤©©¨
.df
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc migqt(oey`x meil)

äðùî
oic zx`ane ,gqtd zhigy zeklda weqrl dkiynn epzpyn
,dhigy ody ,zeixwird eizecear rax`n zg`y gqt oaxw
`l ,gafnd lr mcd zwixfe gafnl mcd zkled ,ilka mcd zlaw

.die`x daygna eyrp
.zlqetd daygn oipr z` x`al yi ,dpynd ixacl dncwdk
oaxwdy oiekl aixwnd odkd lr ,oaxwd zecear zeyrp xy`k
oiekl eilr dlera ,oebk ,oaxwd lra myle oaxwd myl dyrp
ayg m` .dfa `veike ,e`iady df mc` xear dler myl dyrpy

ax`n zg`a 'leqt zaygn' odkd,oaxwa zeixwird zeceard r
yie ,dtixyd zial e`ivedl jixve ixnbl oaxwd z` zlqety yi
ayg m` .mzaeg ici ea e`vi `l milrad mle` xyk oaxwdy
oi` ,mixeni`d zxhwda oebk ,zeceard x`ya leqt zaygn

:exn`p leqt zaygn ibeq dylye .zlqet daygnd
zeceard zg` zrya oeik odkdy `ide .'epnfl ueg' zaygn .`
zlik` e` eixeni` zxhwd e` mcd zwixfy oaxwa zeixwird
s`e mlekay dxengd `id ef daygn .epnf xg`l didz oaxwd
,dtixyd zial `veie oaxwd z` zlqete ,'lebit zaygn' z`xwp

aezkd oeyln cnlp df leqt .zxk aiig epnn lke`de(gi f `xwie)

dvxi `l iWilXd mFIA einlW gaf xUAn lk`i lk`d m`e'§¦¥¨Ÿ¥¨¥¦§©¤©§¨¨©©§¦¦Ÿ¥¨¤
DpFr EPOn zlk`d WtPde didi lEBR Fl aWgi `l Fz` aixwOd©©§¦ŸŸ¥¨¥¦¦§¤§©¤¤¨Ÿ¤¤¦¤£¨

minkg eyxce .'`VY(.hk migaf)df leqty ,'Fz` aixwOd' oeyln ¦¨©©§¦Ÿ
weqta x`eane ,dlik`d onfa `le daxwdd onfa daygna ielz

.zxk aiig epnn lke`de oaxwd lqtp ef daygnay
zwixfy aixwnd odkd aygy `ide .'enewnl ueg' zaygn .a
lk`iy e` ,mnewna `ly didz oaxwd ixeni` zaxwd e` mcd¥
ueg' zaygnn dlw ef daygn .el ie`xd mewnl uegn oaxwd
j` ,dtixyd zial `veie oaxwd z` zlqet `id s` mpn`e ,'epnfl

.zxk aiigzi epnn lke`dy oiprl 'lebit zaygn' z`xwp dpi`
migaf zkqna dagxda mix`ean el` mipic ipy ihxt(:`l - :fk).

odkd ayg dceard zryay `ide .'myd iepiy' zaygn .b
.mixg` milra myl e` xg` oaxw myl dceard z` dyery
xyk oaxwd zepaxwd aexay ,miwelg mipic yi dfay `l`
myl milral elr `ly `l` ,epick lk`pe ezxhwd z` miniiqne
mle` .mzaeg miiwl ick xg` oaxw `iadl mikixv mde mzaeg
gqtay meyn ,dtixyd zial mi`veie milqtp z`hgde gqtd

xn`p(` fh mixac)minkg eyxce ,'ebe 'Lidl` 'dl gqR ziUre' ,§¨¦¨¤©©¡Ÿ¤
(:f migaf)xn`p oke .gqt oaxwa akrn oaxw iepiy zaygnyzeny)

(fk aiminkg eyxce ,'ebe ''dl `Ed gqR gaf mYxn`e'(my) ©£©§¤¤©¤©©
eyxc z`hg iabl oke .gqt oaxwa akrn milra iepiy zaygny

minkg(my).zlqet 'myd iepiy' zaygny miweqt dnkn
zkqna dpype xfge ,gqt oaxw iabl epzpyna dpyp ef daygn oic

migaf(.a).mlek zepaxwd oic iabl
`ly caery ,gqtd oaxw zcear zrya ayegd oica dpc dpynd

:xg` oaxw myl `l` gqt mylì àlL BèçML çñtä,BîLoebke ©¤©¤§¨¤Ÿ¦§
,minly myl ehgyyì àlL ÷øæå Cläå ìa÷åBîLlaiw m` oke - §¦¥§¦¥§¨©¤Ÿ¦§

myl gafnd lr ewxf e` gafnl ekiled e` gqtd mc z` odkd
,minlyBàeaixwny dligza ayg el` zecear rax` zryay

ìå BîLeaixwny ayg jk xg`ì àlLBà ,BîLayg dligzay ¦§§¤Ÿ¦§
eaixwnyì àlLå BîLg`eaixwny ayg jk xì,BîLel` lka ¤Ÿ¦§§¦§

oaxwd.ìeñẗ
:dpynd zxxanãöékgqtd z` aixwn ea ote`d `edì'àlLå BîL ¥©¦§§¤Ÿ

ì.'BîLaixwny ayg dligzay ote`a :dpynd zx`anìçñt íL ¦§§¥¤©
eaixwny ayg okn xg`lì.íéîìL íLcvik :dpynd zxxan cer §¥§¨¦

aixwnì àlL'ìå BîL.'BîLayg dligzay :dpynd zx`an ¤Ÿ¦§§¦§
aixwnyìe íéîìL íLaixwny ayg okn xg`lì.çñt íL §¥§¨¦§¥¤©

àøîâ
enyl `ly e` enyl `lye enyl e`' dpynd ixaca dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .'enyleéòa[l`y-],àtt áøe`' epipyy dn ¨¥©¨¨
,'leqt ,enyle enyl `ly e` ,enyl `lye enylúçà äãBáòa©£¨©©

ïðz úBãBáò ézLa Bà ïðzaygy `id dpynd zpeek m`d -z` §©¦§¥£§©
gqt myl oeik dhigyay ,oebke ,dceard dze`a zeaygnd izy
zeaygnd izy z` aygy `id dpynd zpeeky e` ,minly myle
zryae gqt myl oeik mcd zlaw zryay ,oebke ,zecear izya
m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .minly myl oeik dwixfd

,ïðz úçà äãBáòazligz z` miqtez ep` m`d ,dfa oecl yie ©£¨©©§©
,eixac lk z` e` eixacåizya s`y da x`eany epzpyn §

zhiya jgxk lr ,oaxwd lqtp zexzeq zeaygnàéä éñBé éaø©¦¥¦
,diepyøîàcdxenz zkqna(:dk),ñtúð íãà åéøác øîâa óà- §¨©©¦§©§¨¨¨¨¦§¨

z` miqtez ep` ,ef z` ef zexzeq diwlg izyy oeyl xn`y mc`
.zeliren odizye diwlg izyéàczhiya dcinrp,øéàî éaøixd §¦©¦¥¦

,zeywdl yi,øîà àäzexzeq diwlg izyy oeyl xn`y mc`y ¨¨©
,efl efì ñBôzïBLàø ïBL`le eixac zligz z` wx miqtez ep` - §¨¦

izy ayg zg` dcearay epzpyna ,ok m`e ,eixac seq z`
ezaygn z` wx qetzl epl yi ,ef z` ef zexzeqd zeaygn
ayg jk xg`e gqt myl hgeyy mcew ayg m`e ,dpey`xd
zngn oaxwd z` xiykdl epl did ,minly myl hgeyy
enyl e`' epipy epzpyna eli`e ,oick dzid dpey`xd ezaygny

.ezaygn lk z` miqtez ep`y ixd ,'leqt 'eke enyl `lye
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קמ

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

yiyk algd z` xihwdl `ly xihwnd xdfen jk ,dpld xeqi`
.mixeni`d z` oildl `ly xdfen `ed ixdy ,ezeyxa ung

:`ziixan `tt axl reiq d`ian `xnbdàtt áøc déúååk àéðz- ©§¨§¨¥§©¨¨
,eixack `ziixaa epipyàìa øáBò õîçä ìò çñtä úà èçBMä©¥¤©¤©©¤¨¥¥§Ÿ
L ïîæa ,éúîéà .äNòúungdàeä[jiiy-]Bà ,÷øBfì Bà èçBMì ©£¤¥¨©¦§©¤©¥©¥

.äøeáç éðaî ãçàìm` la`äéäjiiy ungd,íìBòä óBña ãçàì §¤¨¦§¥£¨¨¨§¤¨§¨¨
ïéàhgeydBì ÷e÷æenr epyi elit`e ,el yeygl jixv epi` - ¥¨

.gqtd hegyl el xzen dxfraãçàå ÷øBfä ãçàå èçBMä ãçàå§¤¨©¥§¤¨©¥§¤¨
øéè÷näungd lr,áéiçung lr xihwnd mby `tt ax ixacke ©©§¦©¨

.xaer
:`ziixad dkiynn÷ìBnä ìáàungd lróBòä úàixqegn ly £¨©¥¤¨

mixetikøNò äòaøàaly cinz xg` daxwdl `ed xyky] oqipa §©§¨¨¨¨
lirl x`eank ,gqt zhigy onfa miaxrd oia(.hp),[àìa øáBò Bðéà¥¥§Ÿ

,íeìk.'ung lr hgyz `l' ly e`ld lr xaer epi` xnelk §

xihwnde xaer epi` wlendy epipyy dn lr dywn `xnbd
:xaeréäðéîøe,`ziixaa epipyy dnn dywe -çñtä úà èçBMä §¦§¦©¥¤©¤©

óà ,øîBà äãeäé éaø .äNòú àìa øáBò õîçä ìòz` hgeyd ©¤¨¥¥§Ÿ©£¤©¦§¨¥©
ãéîzä.xaer ungd lr gqt axra miaxrd oia lyBì eøîà ©¨¦¨§

,dcedi iaxl minkgeøîà àìxaer ungd lr hgeydyàlà Ÿ¨§¤¨
aoaxw,ãáìa çñt:x`al `ziixad dkiynn .cinza `leéúîéà §¤©¦§©¥¨©

,hgeyd xaerLiL ïîæaungéðaî ãçàì Bà ÷øBfì Bà èçBMì ¦§©¤¥©¥©¥§¤¨¦§¥
,äøeáçm` la`ãçàå .Bì ÷e÷æ ïéà íìBòä óBña ãçàì äéä £¨¨¨§¤¨§¨¨¥¨§¤¨
èçBMägqtd z`÷øBfä ãçàå,enc z`÷ìBnä ãçàåserd z`hg ©¥§¤¨©¥§¤¨©¥

,mixetik xqegn lyäfnä ãçàå,gafnd lr dncnìáà .áéiç §¤¨©©¤©¨£¨
äçðnä úà õîBwä,crena ungd lr,äNòú àìa øáBò Bðéàitl ©¥¤©¦§¨¥¥§Ÿ©£¤

oke .dhigy llka dpi` i`ce dvinwyïéøeîéàä úà øéè÷näly ©©§¦¤¨¥¦
,crena migaf x`y ly e` xyr drax`a gqtdàìa øáBò Bðéà¥¥§Ÿ

äNòú©£¤
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טז  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld
åîöòî äùåòë [áð ממלא שהוא הנכרי שבדעת אף -

לכל  שנשכר כיון מכלֿמקום ישראל, של שליחותו
כעושה  דינו - בפירוש זה יום הוזכר ולא השנה
דעת  על ולא קבלנותו השלמת על שדעתו בקבלנות

.114הישראל 
åá úåçîì [âð ביום מרכזית הסקה שהפעיל נכרי -

כשאין  גם להפעילה עליו מוטל אם גדול; הקור שאין
דוקא  מפעילה ואם בו, למחות צריך אין - בבנין דיירים
- נכרים הדיירים רוב אם בבנין; שוהים כשדיירים
עליהם  - ישראל רובם ואם זה, מחימום ליהנות מותר

לכתחילה  בו .115למחות

zetqede mipeiv
לשיטת 114) גם ס"ג), רמד (סימן כקבלן נחשב שנה שכיר

לכל  שנה בשכיר סי"א) רמד סימן (לעיל המחמירים
דינו  בלבד הבית להסקת שנשכר כאן מקום מכל המלאכות,

כקבלן.
לקבוע  אסור בקבלנות דגם מחמת לאסור מקום שהיה אלא
בשבת), שיעשה בפירוש לו לומר (היינו לשבת מלאכתו לו
זר  כנכרי נחשבת בשבת שעשייתו רבינו כתב כך ועל
אמירה  בדליכא שנה שכיר בכל הוא (שכן מעצמו העושה

נמי)). והכי ד"ה רמג לסימן (מהדו"ב דישראל

(לשוע"ר, ישראל בשל שעושה מפני היא המחאה וחובת
ישראל  שגוף מפני או המחאה), מכריח אינו למהדו"ב אבל
מסיק  אינו אם לשוע"ר אבל (למהדו"ב זו מהסקה נהנה

ליהנות). שאסור אף למחות חובה אין ישראל בשל
ושם 115) ז. סעיף דלעיל נכרים ומחצה ישראל מחצה כדין

מיעוט  בשביל להדליק הנכרי שמחובת שאפילו נתבאר
בו. למחות עליהם ישראל שרובם כיון מקום מכל - נכרים
מהם. נהנה שהגוף דברים ושאר תאורה להדלקת הדין והוא

•
zay zekld - jexr ogley

שבת ‡ של דיבורך יהא שלא חכמים דרשו דבר ודבר
למחר  אעשה פלוני דבר יאמר שלא חול של כדיבורך
מדברי  אלא עצמה בשבת לעשותו אסור שאינו דבר ואפילו
שאין  ואע"פ בהם וכיוצא וממכר ומקח שכירות כגון סופרים
למחר  שיעשה לעשייה כלום לו מועיל שבשבת זה דיבור
זו  שאמירה למחר לו שיעשה לחברו לאומר דומה ואינו
למחר  חבירו עושה זו אמירה שע"י שלמחר לעשייה מועלת
שאומר  זו אמירה ע"י בשבת חפציו מוצא שהוא ונמצא

דבר). (ודבר חפצך ממצוא משום ואסור לחבירו

אין  למחר פלוני דבר שיעשה עצמו על כשאומר משא"כ
אמירה  ע"י חפציו מוצא שאינו חפצך ממצוא משום לאסור
כן  לעשות יכול היה בשבת כן אומר היה לא אם שאף זו
דיבורו  יהא שלא דבר ודבר משום אסור אעפ"כ למחר
אעשה  פלונית מצוה לומר ואפילו בחול כדיבורו בשבת
ולא  בשבת לעשותה שאסור מצוה הוא אם אסור למחר
כשיש  אלא בשבת בהם לדבר מותר שמים שחפצי אמרו
כלום  מועלת אמירתו אין כאן אבל זה בדיבור למצוה צורך

שלמחר: לעשייה

עשיית · זכר בהם שאין בטלים דברים בשיחת ואפילו

דבור  יהא שלא בשבת בהם להרבות אסור כלל מלאכה
ודברי  שמועות שסיפור אדם ובני החול כדיבור השבת
בחול  כמו בשבת לספרם מותרים להם עונג הוא חידושים
משום  זו בשיחה להרבות תורה לבני אין בחול גם אבל
אסור  השמועות בריבוי מתענג שאינו מי אבל לצים מושב

חבירו: בהם שיתענג כדי בשבת לספרם

לומר ‚ יכול אבל החוב בשביל בשבת הנכרי לעכב אסור
שעברה  בשבת הנכרי עכבת לא מדוע לשופט בחול
אם  הבאות בשבתות שיעכבנו דבריו מתוך שמבין אע"פ

לעיר: אז יזדמן

בשבת:„ שמעון ביד ראובן נכסי לעכב אסור

ממיתת ‰ כגון צערו בו שנזכר דבר איזה לספר אסור
בזה: וכיוצא אוהבו

Â לנכרי לומר אסור הדין מן בשבת לעשות שאסור דבר כל
לדבר  צריך אינו אפילו בשבת לעשותו יום מבעוד אפילו
לו  לשכור השבת קודם לו שאומר כגון השבת לאחר עד זה
דבר  אבל השבת אחר מלאכה לו שיעשו בשבת פועלים
לנכרי  לומר יכול עצמו לישראל בעלמא חומרא אלא שאינו

לעשותו: בשבת
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השני, בו כותב אודות שאלות ששואלים אותו מזמן לזמן בהנוגע לדת 

ישראל ועניני' ומבקש מענה עליהם.

והנה בכלל לא זו הדרך לבוא בשאלות ע"י מכתבים מעבר לים, מסוג האמור, ובפרט שאין כל 

צורך בדבר, ויתקשר עם משפיעי אנ"ש וזקני אנ"ש, שבודאי מכירם הוא כיון שככתבו למד בישיבת 

חב"ד באה"ק ת"ו, והם יורוהו. ובודאי למותר להוסיף אשר בכלל לא זה דרך האדם בעולמו לחטט 

אחרי קושיות ולחפש אחריהם כי הרי אדם לעמל יולד לעשות טוב בעולמו, ובאם יתחיל בענין האמור 

חיפוש אחרי קושיות, הרי יבלה כל זמנו וימיו ושנותיו בזה וגם אז לא יספיק לתרץ כל הקושיות אשר 

בעולם כיון שהאדם הוא גבולי, שכלו מוגבל, ימיו ושנותיו מוגבלים וכו'.

ויהי רצון אשר ילך לתומו בדרך התורה היא דרך חיים האמיתית, אשר התורה ומצותי' הם 

חיינו ואורך ימינו, והנהגה זו עצמה תבטל הספיקות והקושיות, ובדוגמת דבר, אשר איש הרעב וצמא, 

וצמאון  ברעבון  הוא  ועד"ז  וצמא  רעב  כשאינו  משא"כ  בישרות,  הענינים  תופס  ואינו  מבלבל  שכלו 

הנשמה בהנוגע לתורה ומצותי'.

מהנכון אשר ישמור על התקנה דאמירת השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי 

החדש - בכל יום אחר תפלת הבקר ובכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה. 

והעיקר יעשה ככל התלוי בו להפיץ היהדות בין חבריו וסביבתו בכלל ובאופן דמוסיף והולך.

בברכה לכוח"ט ולבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קמי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc migqt(iying meil)

yiyk algd z` xihwdl `ly xihwnd xdfen jk ,dpld xeqi`
.mixeni`d z` oildl `ly xdfen `ed ixdy ,ezeyxa ung

:`ziixan `tt axl reiq d`ian `xnbdàtt áøc déúååk àéðz- ©§¨§¨¥§©¨¨
,eixack `ziixaa epipyàìa øáBò õîçä ìò çñtä úà èçBMä©¥¤©¤©©¤¨¥¥§Ÿ
L ïîæa ,éúîéà .äNòúungdàeä[jiiy-]Bà ,÷øBfì Bà èçBMì ©£¤¥¨©¦§©¤©¥©¥

.äøeáç éðaî ãçàìm` la`äéäjiiy ungd,íìBòä óBña ãçàì §¤¨¦§¥£¨¨¨§¤¨§¨¨
ïéàhgeydBì ÷e÷æenr epyi elit`e ,el yeygl jixv epi` - ¥¨

.gqtd hegyl el xzen dxfraãçàå ÷øBfä ãçàå èçBMä ãçàå§¤¨©¥§¤¨©¥§¤¨
øéè÷näungd lr,áéiçung lr xihwnd mby `tt ax ixacke ©©§¦©¨

.xaer
:`ziixad dkiynn÷ìBnä ìáàungd lróBòä úàixqegn ly £¨©¥¤¨

mixetikøNò äòaøàaly cinz xg` daxwdl `ed xyky] oqipa §©§¨¨¨¨
lirl x`eank ,gqt zhigy onfa miaxrd oia(.hp),[àìa øáBò Bðéà¥¥§Ÿ

,íeìk.'ung lr hgyz `l' ly e`ld lr xaer epi` xnelk §

xihwnde xaer epi` wlendy epipyy dn lr dywn `xnbd
:xaeréäðéîøe,`ziixaa epipyy dnn dywe -çñtä úà èçBMä §¦§¦©¥¤©¤©

óà ,øîBà äãeäé éaø .äNòú àìa øáBò õîçä ìòz` hgeyd ©¤¨¥¥§Ÿ©£¤©¦§¨¥©
ãéîzä.xaer ungd lr gqt axra miaxrd oia lyBì eøîà ©¨¦¨§

,dcedi iaxl minkgeøîà àìxaer ungd lr hgeydyàlà Ÿ¨§¤¨
aoaxw,ãáìa çñt:x`al `ziixad dkiynn .cinza `leéúîéà §¤©¦§©¥¨©

,hgeyd xaerLiL ïîæaungéðaî ãçàì Bà ÷øBfì Bà èçBMì ¦§©¤¥©¥©¥§¤¨¦§¥
,äøeáçm` la`ãçàå .Bì ÷e÷æ ïéà íìBòä óBña ãçàì äéä £¨¨¨§¤¨§¨¨¥¨§¤¨
èçBMägqtd z`÷øBfä ãçàå,enc z`÷ìBnä ãçàåserd z`hg ©¥§¤¨©¥§¤¨©¥

,mixetik xqegn lyäfnä ãçàå,gafnd lr dncnìáà .áéiç §¤¨©©¤©¨£¨
äçðnä úà õîBwä,crena ungd lr,äNòú àìa øáBò Bðéàitl ©¥¤©¦§¨¥¥§Ÿ©£¤

oke .dhigy llka dpi` i`ce dvinwyïéøeîéàä úà øéè÷näly ©©§¦¤¨¥¦
,crena migaf x`y ly e` xyr drax`a gqtdàìa øáBò Bðéà¥¥§Ÿ

äNòú©£¤

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

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

æèäæ éøä ìBãb øwä ïéàLk úaMa íb B÷éñäå óøçä úBîé ìk íBéå íBé ìëa Bì eð÷éñéL éøëpä øëN íà¦¨©©¨§¦¤©¦¤§¨§¨§©Ÿ¤§¦¦©§©¨§¤¥©Ÿ¨£¥¤
Bîöòî äNBòk[apéøö ïéàåéøö älçzëlL àlà Búéaî úàöì CBa úBçîì C[bp: §¤¥©§§¥¨¦¨¥¦¥¤¨¤§©§¦¨¨¦¦§

טז  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld
åîöòî äùåòë [áð ממלא שהוא הנכרי שבדעת אף -

לכל  שנשכר כיון מכלֿמקום ישראל, של שליחותו
כעושה  דינו - בפירוש זה יום הוזכר ולא השנה
דעת  על ולא קבלנותו השלמת על שדעתו בקבלנות

.114הישראל 
åá úåçîì [âð ביום מרכזית הסקה שהפעיל נכרי -

כשאין  גם להפעילה עליו מוטל אם גדול; הקור שאין
דוקא  מפעילה ואם בו, למחות צריך אין - בבנין דיירים
- נכרים הדיירים רוב אם בבנין; שוהים כשדיירים
עליהם  - ישראל רובם ואם זה, מחימום ליהנות מותר

לכתחילה  בו .115למחות

zetqede mipeiv
לשיטת 114) גם ס"ג), רמד (סימן כקבלן נחשב שנה שכיר

לכל  שנה בשכיר סי"א) רמד סימן (לעיל המחמירים
דינו  בלבד הבית להסקת שנשכר כאן מקום מכל המלאכות,

כקבלן.
לקבוע  אסור בקבלנות דגם מחמת לאסור מקום שהיה אלא
בשבת), שיעשה בפירוש לו לומר (היינו לשבת מלאכתו לו
זר  כנכרי נחשבת בשבת שעשייתו רבינו כתב כך ועל
אמירה  בדליכא שנה שכיר בכל הוא (שכן מעצמו העושה

נמי)). והכי ד"ה רמג לסימן (מהדו"ב דישראל

(לשוע"ר, ישראל בשל שעושה מפני היא המחאה וחובת
ישראל  שגוף מפני או המחאה), מכריח אינו למהדו"ב אבל
מסיק  אינו אם לשוע"ר אבל (למהדו"ב זו מהסקה נהנה

ליהנות). שאסור אף למחות חובה אין ישראל בשל
ושם 115) ז. סעיף דלעיל נכרים ומחצה ישראל מחצה כדין

מיעוט  בשביל להדליק הנכרי שמחובת שאפילו נתבאר
בו. למחות עליהם ישראל שרובם כיון מקום מכל - נכרים
מהם. נהנה שהגוף דברים ושאר תאורה להדלקת הדין והוא

•
zay zekld - jexr ogley

שבת ‡ של דיבורך יהא שלא חכמים דרשו דבר ודבר
למחר  אעשה פלוני דבר יאמר שלא חול של כדיבורך
מדברי  אלא עצמה בשבת לעשותו אסור שאינו דבר ואפילו
שאין  ואע"פ בהם וכיוצא וממכר ומקח שכירות כגון סופרים
למחר  שיעשה לעשייה כלום לו מועיל שבשבת זה דיבור
זו  שאמירה למחר לו שיעשה לחברו לאומר דומה ואינו
למחר  חבירו עושה זו אמירה שע"י שלמחר לעשייה מועלת
שאומר  זו אמירה ע"י בשבת חפציו מוצא שהוא ונמצא

דבר). (ודבר חפצך ממצוא משום ואסור לחבירו

אין  למחר פלוני דבר שיעשה עצמו על כשאומר משא"כ
אמירה  ע"י חפציו מוצא שאינו חפצך ממצוא משום לאסור
כן  לעשות יכול היה בשבת כן אומר היה לא אם שאף זו
דיבורו  יהא שלא דבר ודבר משום אסור אעפ"כ למחר
אעשה  פלונית מצוה לומר ואפילו בחול כדיבורו בשבת
ולא  בשבת לעשותה שאסור מצוה הוא אם אסור למחר
כשיש  אלא בשבת בהם לדבר מותר שמים שחפצי אמרו
כלום  מועלת אמירתו אין כאן אבל זה בדיבור למצוה צורך

שלמחר: לעשייה

עשיית · זכר בהם שאין בטלים דברים בשיחת ואפילו

דבור  יהא שלא בשבת בהם להרבות אסור כלל מלאכה
ודברי  שמועות שסיפור אדם ובני החול כדיבור השבת
בחול  כמו בשבת לספרם מותרים להם עונג הוא חידושים
משום  זו בשיחה להרבות תורה לבני אין בחול גם אבל
אסור  השמועות בריבוי מתענג שאינו מי אבל לצים מושב

חבירו: בהם שיתענג כדי בשבת לספרם

לומר ‚ יכול אבל החוב בשביל בשבת הנכרי לעכב אסור
שעברה  בשבת הנכרי עכבת לא מדוע לשופט בחול
אם  הבאות בשבתות שיעכבנו דבריו מתוך שמבין אע"פ

לעיר: אז יזדמן

בשבת:„ שמעון ביד ראובן נכסי לעכב אסור

ממיתת ‰ כגון צערו בו שנזכר דבר איזה לספר אסור
בזה: וכיוצא אוהבו

Â לנכרי לומר אסור הדין מן בשבת לעשות שאסור דבר כל
לדבר  צריך אינו אפילו בשבת לעשותו יום מבעוד אפילו
לו  לשכור השבת קודם לו שאומר כגון השבת לאחר עד זה
דבר  אבל השבת אחר מלאכה לו שיעשו בשבת פועלים
לנכרי  לומר יכול עצמו לישראל בעלמא חומרא אלא שאינו

לעשותו: בשבת
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Ê אפילו אסור בשבת לעשותו לנכרי לומר שאסור דבר כל
ציווי  איזה לו לומר שאסור הדין והוא לעשותו לו לרמוז
מלאכה  שיעשה כך מתוך שיבין בענין המותר דבר לעשות
שיסיר  שיבין כדי חוטמו שיקנח לנכרי לומר כגון בשבת
אלא  הפחם להסיר כמצווהו זה שהרי הנר שבראש הפחם
בלא  הפחם להסיר מעצמו בא הנכרי אם ואפילו ברמז שהוא
בשביל  עושה אם בידו למחות צריך הישראל רמיזת
בסי' שנתבאר כמו הישראל של הוא שהנר כיון הישראל

רע"ו.

לעשות  ממנו שיבין ציווי איזה לנכרי לומר מותר אבל

אחר  לעשותה מלאכה לו לרמוז או השבת אחר מלאכה
דבר. ודבר שנאמר בלבד דיבור אלא נאסר שלא השבת

דבר  איזה לפניו שאומר אלא ציווי שום לו אומר אינו ואם
נכרי  כגון מותר זה הרי בשבת מלאכה לעשות ממנו שמבין
יכול  הישראל שאין קשורה או חתומה אגרת שהביא
כל  לקרותה יכול איני להנכרי לומר יכול ולקוראה לפותחה
אומר  אינו שהרי מעצמו פותחה והנכרי פתוחה שאינה זמן
שצריך  מעצמו מבין שהנכרי אלא ברמז אפילו ציווי שום לו
פעולתו  להשלים עושה הוא עצמו (ולדעת כן לעשות

בידו): למחות צריך אין ולכך זו אגרת בשליחות

אֿז  סעיפים בדבור התלויים שבת דיני שז סימן ב' חלק
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"אֿל  הוא שהקב"ה - בתפלה העיקרית ההתבוננות

עולם"

הפנימית  שהמטרה נתבאר, הקודם בפרק

את  משינתה לעורר היא שחרית תפלת של והעיקרית

התבוננות  ידי על אברהם), (בחינת המסותרת האהבה

בתפלה. מרובה

שהנקודה מבאר, זה והעיקרית ובפרק הכללית

בענין  היא שבתפלה ה' בגדולת התבוננות עניני כל של

הקב  של הפנימי ה"אחדותו תוכנו שאין לפי היינו ,

מציאות  אין שום כי יתברך, בלעדו (אמיתית)

מציאותם  וכל עצמם בפני מציאות שום לנבראים

בענין  הדעת והעמקת וההתבוננות אלקות. אלא אינה

המסותרת  לה', האהבה את המעוררת היא היא זה,

אדם. כל בלב

שמע: בקריאת הכתובים המשך פירוש וזהו -

גו'" ישראל אחד שמע גו'ואהבת ,ה' אלקיך ה' -את "

) לה' האהבה בהכרה "ואהבת "שהתעוררות תלוי' (

ב  אחד "והתבוננות אחר "ה' במקום רבינו וכלשון ,

והיראה,ראשית "ש  האהבה המעוררים הדברים

ונאמנה הטהורה האמונה היא ביחודו ויסודן,

."יתברך ואחדותו 

- הענינים שני בין הקשר את להבין כדי והנה,

האדם  צריך לה' הטבעית האהבה את לעורר שכדי

בענין ית'אחדותו להתבונן הוא כיצד (היינו דוקא ית'

את  תחלה לבאר יש - היחידה) האמיתית המציאות

האהבה: מדת של גדרה

האמיתית  האהבה מהותה מדת של והפנימית

- נמשך הדביקות היא שהאדם כלומר: בהאהוב.

ש  עד אהובו אל מהותו.נדבק "ומתקרב בכל בו "

בכל  באהובו ומתדבק מתקרב אמיתי אוהב ולכן,

אליו  דומה נעשה הזמן שבמשך עד פנימיותו,

וכדומה. ובהליכותיו ברגשותיו ובהשקפתו, במחשבתו

אהבת  של הפנימית מהותה ה': באהבת הוא וכך

- היא באלקות ה' נמשך הדביקות שהאדם היינו ,

" ושכל ית' בקדושתו להיכלל לבו בכל "פינה ומשתוקק

" תהי' באלקות.מלאה בנפשו "

לה' אמיתית שאהבה לכך הטעם היטב יובן ובזה -

הם הזה עולם לתענוגי כפי בסתירה ואהבה לזו, זו

שישכנו  אפשר שאי דכשם הלבבות' ב'חובת שמובא

אהבת  בלב ביחד תשכון לא כן אחד, בכלי והמים האש

הזה: עולם ואהבת ה'

רק הי' מסוים לדבר האהבה ענין ההנאה אילו

ליהנות והעונג  יכול שאדם במוחש רואים הרי מהדבר,

בין  סתירה שום ואין אחת בבת הפכיים דברים משני

מדברים  להתענג יכול אדם למשל: ההנאות. שתי

זו  ואין וכו'), נגינה חכמה, עניני (כמו ורוחניים עדינים

ממאכלים  גם מרובה הנאה לו שיש לכך כלל סתירה

וסובא. זולל והוא גסים

הוא  ענינה לדבר אמיתית שאהבה מאחר אבל

היא  לאלקות והאהבה האהוב, בהדבר הדביקות

יכול הדביקות  אינו שאדם ופשוט, מובן הרי - ית' בו

יהי' בשעה ובה ונפשו, לבו בכל באלקות דבוק להיות

שני  הם שהרי חומריות, לתאוות גם נמשך לבבו

לזה. זה לחלוטין סותרים דברים
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הכוונה  אין גיסא לאידך כי להדגיש, יש [אמנם,

עולם  לתענוגי כלשהי משיכה לאדם שיש זמן שכל

ה'. אהבת לידי להגיע כלל ביכולתו אין הזה

יותר  בלבו נמשך שהאדם שככל היא הכוונה אלא

ויותר  יותר אצלו מתמעטת ממילא בדרך לאלקות,

ככל  לאידך, וכן חומריות, לתאוות והמשיכה התאוה

מתרחק  הוא כך הזה, עולם לתענוגי יותר נמשך שאדם

לאלקות]. בלב ומשיכה אהבה להרגיש מהיכולת יותר

כן: על יתר

ש  היא האלקות של מלבדו "האמת עוד היינו "אין ,

מציאות שאין אע שום כי ית', בלעדו פ "אמיתית

נראה "שהקב  שהוא באופן העולם את ברא אכן ה

כ  מצד יש "לעינינו רק זה הרי לעצמו, ומציאות "

וההסתר  "ההעלם שם הגבורה אלקים של (מדת "

ה  על ומסתיר המעלים האלקית אמת "והצמצום) "

מלבדו "ש  עוד הוא "אין וההסתר ההעלם שכל ומאחר ;

- הנבראים לגבי -שהם רק האמת את רואים אינם

הקב  לגבי לא ח "אבל עצמו צמצום "ה שום אין שהרי ו,

ואצלו  ית', לפניו ומעלים מסתיר והעלם והסתר

כאורה " וב כחשכה ית' שקמי' נמצא, - ית'"" ,"ידיעתו

" דהיינו הנה קמי', חשיב כלא . . הוא הנברא היש

במציאות  ."שבטל

שהאדם ככל הרי מתדבק ולפיכך, באלקות, יותר

" שהיא כפי האלקית בהאמת יותר דבוק בידיעתו הוא

""ית' היינו מלבדו , עוד ממילא "שאין ובדרך ובהכרח ,

(כ  העולם מציאות מאלקות)יש "עצם נפרד ודבר "

לידי  מגיע האדם וכאשר ויותר; יותר בעיניו מתמעטת

בלבואמיתית דביקות מקום אין דבר באלקות, לשום

שמע  בקריאת אומרים זה ועל מאלקות, חוץ שהוא

אלקיך" ה' את ובכל נפשךובכללבבךבכלואהבת

."מאדך 

" היא האדם שנשמת מאחר אלקה והנה, חלק

ממש  האהבה"ממעל לכן הנשמה הטבעית , של

היא"להקב  אמיתית ה דביקות של ובלשון אהבה ,

" שהנשמה הגוף רבינו מן ולצאת ליפרד בטבעה חשקה

"[מאח  הוא שהגוף בה'"יש ר ומקורה בשרשה ולידבק [

ב  החיים שם "חיי ותתבטל ואפס אין שתהי' הגם ה,

לגמרי  ענין במציאות בא זו אהבה מכח [ולכן, "

מוכן  שהאדם - השם קידוש על לה' המסירתֿנפש

ית']; עבורו חייו את ולמסור מציאותו כל על לוותר

ובנפש  גשמי בגוף נתלבשה שהנשמה היות אך

לכן  קדושתה, על ומסתירים המעלימים בהמית

השי הטבעית האהבה אל בלב "שלה מסותרת ת

" בבחינת והיא וכדי"שינה האדם צורך לעוררה , יש

רבה. ויגיעה בעבודה

האהבה? את המעוררת העבודה ומהי

דבוקשמוחו - האלקית יהי' שהיא באמת כפי

ית'" האמיתית "קמי' המציאות הוא ית' הוא אשר ,

לומד  שהאדם ידי על וזאת, בלעדו. מציאות שום ואין

בוריו, על לאשורו שמבינו עד רבות פעמים זה ענין

ידי ומתבונן ומוסיף ועל הדעת, בהעמקת הרבה בזה

" הוא ו מכניס זה ומחשבתו,מחדיר "" במוחו זו אמת "

" שהיא ובהתאמתות.מונחת עד בוודאות אצלו "

" שהדבר המוח מונח ולאחר הרי במוחו, היטב "

להאמת  בהתאם יהיו הלב רגשי שגם הלב על פועל

הזה  עולם ותאוות רצונות שכל כך שבמוחו, האלקית

" חשיבי הם ה'"כלא לאהבת אלא מקום בלבו ואין ,

מאדך " ובכל נפשך ובכל לבבך ."בכל

ב  וההתבוננות שההכרה אחד "ונמצא מביאה ה' "

" - לה' האהבה ."ואהבת להתעוררות
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היש ‰Â‰(כח) בטול בחי' הא' בטול. בחי' ב' יש
דמאין  הב' הדעה בחי' מצד שזהו לאין.
האין. מן שנתהווה היש בטול בחי' ענין שייך לזה ליש.
דגרעין  היש בטול וכמשל כמקדם אין לבחי' לחזור
בטול  שזהו המעיין. לגבי הנהר ביטול וכן כו' וטפה

כו': היש של אין שנק' חכמה לנקודת ההשגה היש

'·‰Â האין בטול כמו דהיינו ומקורי. עצמי בטול בחי'
כלא  הביטול שזה הנ"ל. האמתי היש לגבי
כלל  יש בחי' לפניו שאין העצמות בחי' מצד באמת.
רבו. לפני שבטל תלמיד וכמו כו' היש בטול בו לומר
כנ"ל. רבו חכמת עצם לגבי שכלו כל חשיב שכלא מצד
המוליד  כח או שבגרעין. פרטי הצומח כח בטול או
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Ê אפילו אסור בשבת לעשותו לנכרי לומר שאסור דבר כל
ציווי  איזה לו לומר שאסור הדין והוא לעשותו לו לרמוז
מלאכה  שיעשה כך מתוך שיבין בענין המותר דבר לעשות
שיסיר  שיבין כדי חוטמו שיקנח לנכרי לומר כגון בשבת
אלא  הפחם להסיר כמצווהו זה שהרי הנר שבראש הפחם
בלא  הפחם להסיר מעצמו בא הנכרי אם ואפילו ברמז שהוא
בשביל  עושה אם בידו למחות צריך הישראל רמיזת
בסי' שנתבאר כמו הישראל של הוא שהנר כיון הישראל

רע"ו.

לעשות  ממנו שיבין ציווי איזה לנכרי לומר מותר אבל

אחר  לעשותה מלאכה לו לרמוז או השבת אחר מלאכה
דבר. ודבר שנאמר בלבד דיבור אלא נאסר שלא השבת

דבר  איזה לפניו שאומר אלא ציווי שום לו אומר אינו ואם
נכרי  כגון מותר זה הרי בשבת מלאכה לעשות ממנו שמבין
יכול  הישראל שאין קשורה או חתומה אגרת שהביא
כל  לקרותה יכול איני להנכרי לומר יכול ולקוראה לפותחה
אומר  אינו שהרי מעצמו פותחה והנכרי פתוחה שאינה זמן
שצריך  מעצמו מבין שהנכרי אלא ברמז אפילו ציווי שום לו
פעולתו  להשלים עושה הוא עצמו (ולדעת כן לעשות

בידו): למחות צריך אין ולכך זו אגרת בשליחות

אֿז  סעיפים בדבור התלויים שבת דיני שז סימן ב' חלק
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"אֿל  הוא שהקב"ה - בתפלה העיקרית ההתבוננות

עולם"

הפנימית  שהמטרה נתבאר, הקודם בפרק

את  משינתה לעורר היא שחרית תפלת של והעיקרית

התבוננות  ידי על אברהם), (בחינת המסותרת האהבה

בתפלה. מרובה

שהנקודה מבאר, זה והעיקרית ובפרק הכללית

בענין  היא שבתפלה ה' בגדולת התבוננות עניני כל של

הקב  של הפנימי ה"אחדותו תוכנו שאין לפי היינו ,

מציאות  אין שום כי יתברך, בלעדו (אמיתית)

מציאותם  וכל עצמם בפני מציאות שום לנבראים

בענין  הדעת והעמקת וההתבוננות אלקות. אלא אינה

המסותרת  לה', האהבה את המעוררת היא היא זה,

אדם. כל בלב

שמע: בקריאת הכתובים המשך פירוש וזהו -

גו'" ישראל אחד שמע גו'ואהבת ,ה' אלקיך ה' -את "

) לה' האהבה בהכרה "ואהבת "שהתעוררות תלוי' (

ב  אחד "והתבוננות אחר "ה' במקום רבינו וכלשון ,

והיראה,ראשית "ש  האהבה המעוררים הדברים

ונאמנה הטהורה האמונה היא ביחודו ויסודן,

."יתברך ואחדותו 

- הענינים שני בין הקשר את להבין כדי והנה,

האדם  צריך לה' הטבעית האהבה את לעורר שכדי

בענין ית'אחדותו להתבונן הוא כיצד (היינו דוקא ית'

את  תחלה לבאר יש - היחידה) האמיתית המציאות

האהבה: מדת של גדרה

האמיתית  האהבה מהותה מדת של והפנימית

- נמשך הדביקות היא שהאדם כלומר: בהאהוב.

ש  עד אהובו אל מהותו.נדבק "ומתקרב בכל בו "

בכל  באהובו ומתדבק מתקרב אמיתי אוהב ולכן,

אליו  דומה נעשה הזמן שבמשך עד פנימיותו,

וכדומה. ובהליכותיו ברגשותיו ובהשקפתו, במחשבתו

אהבת  של הפנימית מהותה ה': באהבת הוא וכך

- היא באלקות ה' נמשך הדביקות שהאדם היינו ,

" ושכל ית' בקדושתו להיכלל לבו בכל "פינה ומשתוקק

" תהי' באלקות.מלאה בנפשו "

לה' אמיתית שאהבה לכך הטעם היטב יובן ובזה -

הם הזה עולם לתענוגי כפי בסתירה ואהבה לזו, זו

שישכנו  אפשר שאי דכשם הלבבות' ב'חובת שמובא

אהבת  בלב ביחד תשכון לא כן אחד, בכלי והמים האש

הזה: עולם ואהבת ה'

רק הי' מסוים לדבר האהבה ענין ההנאה אילו

ליהנות והעונג  יכול שאדם במוחש רואים הרי מהדבר,

בין  סתירה שום ואין אחת בבת הפכיים דברים משני

מדברים  להתענג יכול אדם למשל: ההנאות. שתי

זו  ואין וכו'), נגינה חכמה, עניני (כמו ורוחניים עדינים

ממאכלים  גם מרובה הנאה לו שיש לכך כלל סתירה

וסובא. זולל והוא גסים

הוא  ענינה לדבר אמיתית שאהבה מאחר אבל

היא  לאלקות והאהבה האהוב, בהדבר הדביקות

יכול הדביקות  אינו שאדם ופשוט, מובן הרי - ית' בו

יהי' בשעה ובה ונפשו, לבו בכל באלקות דבוק להיות

שני  הם שהרי חומריות, לתאוות גם נמשך לבבו

לזה. זה לחלוטין סותרים דברים
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הכוונה  אין גיסא לאידך כי להדגיש, יש [אמנם,

עולם  לתענוגי כלשהי משיכה לאדם שיש זמן שכל

ה'. אהבת לידי להגיע כלל ביכולתו אין הזה

יותר  בלבו נמשך שהאדם שככל היא הכוונה אלא

ויותר  יותר אצלו מתמעטת ממילא בדרך לאלקות,

ככל  לאידך, וכן חומריות, לתאוות והמשיכה התאוה

מתרחק  הוא כך הזה, עולם לתענוגי יותר נמשך שאדם

לאלקות]. בלב ומשיכה אהבה להרגיש מהיכולת יותר

כן: על יתר

ש  היא האלקות של מלבדו "האמת עוד היינו "אין ,

מציאות שאין אע שום כי ית', בלעדו פ "אמיתית

נראה "שהקב  שהוא באופן העולם את ברא אכן ה

כ  מצד יש "לעינינו רק זה הרי לעצמו, ומציאות "

וההסתר  "ההעלם שם הגבורה אלקים של (מדת "

ה  על ומסתיר המעלים האלקית אמת "והצמצום) "

מלבדו "ש  עוד הוא "אין וההסתר ההעלם שכל ומאחר ;

- הנבראים לגבי -שהם רק האמת את רואים אינם

הקב  לגבי לא ח "אבל עצמו צמצום "ה שום אין שהרי ו,

ואצלו  ית', לפניו ומעלים מסתיר והעלם והסתר

כאורה " וב כחשכה ית' שקמי' נמצא, - ית'"" ,"ידיעתו

" דהיינו הנה קמי', חשיב כלא . . הוא הנברא היש

במציאות  ."שבטל

שהאדם ככל הרי מתדבק ולפיכך, באלקות, יותר

" שהיא כפי האלקית בהאמת יותר דבוק בידיעתו הוא

""ית' היינו מלבדו , עוד ממילא "שאין ובדרך ובהכרח ,

(כ  העולם מציאות מאלקות)יש "עצם נפרד ודבר "

לידי  מגיע האדם וכאשר ויותר; יותר בעיניו מתמעטת

בלבואמיתית דביקות מקום אין דבר באלקות, לשום

שמע  בקריאת אומרים זה ועל מאלקות, חוץ שהוא

אלקיך" ה' את ובכל נפשךובכללבבךבכלואהבת

."מאדך 

" היא האדם שנשמת מאחר אלקה והנה, חלק

ממש  האהבה"ממעל לכן הנשמה הטבעית , של

היא"להקב  אמיתית ה דביקות של ובלשון אהבה ,

" שהנשמה הגוף רבינו מן ולצאת ליפרד בטבעה חשקה

"[מאח  הוא שהגוף בה'"יש ר ומקורה בשרשה ולידבק [

ב  החיים שם "חיי ותתבטל ואפס אין שתהי' הגם ה,

לגמרי  ענין במציאות בא זו אהבה מכח [ולכן, "

מוכן  שהאדם - השם קידוש על לה' המסירתֿנפש

ית']; עבורו חייו את ולמסור מציאותו כל על לוותר

ובנפש  גשמי בגוף נתלבשה שהנשמה היות אך

לכן  קדושתה, על ומסתירים המעלימים בהמית

השי הטבעית האהבה אל בלב "שלה מסותרת ת

" בבחינת והיא וכדי"שינה האדם צורך לעוררה , יש

רבה. ויגיעה בעבודה

האהבה? את המעוררת העבודה ומהי

דבוקשמוחו - האלקית יהי' שהיא באמת כפי

ית'" האמיתית "קמי' המציאות הוא ית' הוא אשר ,

לומד  שהאדם ידי על וזאת, בלעדו. מציאות שום ואין

בוריו, על לאשורו שמבינו עד רבות פעמים זה ענין

ידי ומתבונן ומוסיף ועל הדעת, בהעמקת הרבה בזה

" הוא ו מכניס זה ומחשבתו,מחדיר "" במוחו זו אמת "

" שהיא ובהתאמתות.מונחת עד בוודאות אצלו "

" שהדבר המוח מונח ולאחר הרי במוחו, היטב "

להאמת  בהתאם יהיו הלב רגשי שגם הלב על פועל

הזה  עולם ותאוות רצונות שכל כך שבמוחו, האלקית

" חשיבי הם ה'"כלא לאהבת אלא מקום בלבו ואין ,

מאדך " ובכל נפשך ובכל לבבך ."בכל

ב  וההתבוננות שההכרה אחד "ונמצא מביאה ה' "

" - לה' האהבה ."ואהבת להתעוררות
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היש ‰Â‰(כח) בטול בחי' הא' בטול. בחי' ב' יש
דמאין  הב' הדעה בחי' מצד שזהו לאין.
האין. מן שנתהווה היש בטול בחי' ענין שייך לזה ליש.
דגרעין  היש בטול וכמשל כמקדם אין לבחי' לחזור
בטול  שזהו המעיין. לגבי הנהר ביטול וכן כו' וטפה

כו': היש של אין שנק' חכמה לנקודת ההשגה היש

'·‰Â האין בטול כמו דהיינו ומקורי. עצמי בטול בחי'
כלא  הביטול שזה הנ"ל. האמתי היש לגבי
כלל  יש בחי' לפניו שאין העצמות בחי' מצד באמת.
רבו. לפני שבטל תלמיד וכמו כו' היש בטול בו לומר
כנ"ל. רבו חכמת עצם לגבי שכלו כל חשיב שכלא מצד
המוליד  כח או שבגרעין. פרטי הצומח כח בטול או
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כח  עצם לגבי או הצומח. כח עצם לגבי שבטפ'. פרטי
דחכמה  דאין בטול וכמו"כ וכה"ג. שבנפש המוליד
מאחר  לאין היש בטול נקרא זה ואין כו'. העצמות לגבי
יש  היה כי מחדש נעשה אלא עצמי ביטול שאינו
עצמי  בטול הוא העצמות דמצד זה בטול אבל ונתבטל.
שמצד  מלך לפני בעמדו המתבטל עד"מ כמו ומקורי
וכלל. כלל יש בבחי' שאינו עצמי בטול לו בא המלך

המב  עד משא"כ מה כח שנק' החכמה מצד א"ע טל
בלבד  היש בטול רק זה שאין בלבד. מישותו שבטל
החכמה  שמצד בטול בין ההפרש הוא ובכלל וד"ל כו'
ובין  דחכמה. לאין בלבד היש בטול רק שאינו מה כח
שבטל  מצד רק אלא החכמה מן שלמעלה עצמי בטול
אין  שזהו וכאין. כלא עצמותו דקמיה העצמות. לפני

וד"ל: כו' העצמות אמתת מצד באמת

mixetd xry
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Ú"‰ÊÂ ולא דוקא איברים בשם המצות שנקראים מה
אוא  להמשכת כלים הם שהרי כלים "ס בשם

לשאר  איברים בין שהחילוק הוא והענין כנ"ל, כו'
בנר  רואים שאנו כמו מצוה נר כי מ"ש ע"ד כלים
האור  בהם שיאיר שבתוכו ופתילה לשמן כלי שהוא
מעצמו  בתוכו השמן את ימשיך שהנר לא אבל כנ"ל,
כו', השמן את בתוכו ומגביל המחזיק כלי שהוא רק
האבר  שכאשר בתוכו החיות להמשכת גורם האבר אבל
פעולתו  ויפעול מהנפש החיות בו יומשך אז בקיומו
בשאר  משא"כ הנפש, חיות יומשך לא האבר ובלעדי
בהם  הניתן דבר ומחזיקי' שמגבילים רק שהם כלים

נקראים  שהמצות וזהו בתוכם, הממשיכים הם לא אבל
הגורמים  שהם דמלכא איברים דוקא איברים בשם
הקב"ה  נתאוה כי דוקא, למטה אא"ס גילוי להמשכת
ג"כ  שהם ואע"פ וכנ"ל, וכו' בתחתונים דירה לו להיות
איברים  בשם רק ג"כ נק' ולכן המגבילים כלים בחי'
בהם  המעלה יתרון זה מצד אבל וכנ"ל וגרמוהי איהו
גילוי  להיות שכדי ועוד התו', משורש יותר דוקא
המצות  מעשה בחי' ע"י דוקא הוא ורצה"ע אוא"ס
יוכל  וע"י ובהם והסתר צמצומים בחי' והו"ע גשמיי'
ועשיתם  וזה"ע אא"ס, וגילוי רצה"ע המשכת להיות

וד"ל. עשאוני כאלו עליכם אני מעלה אתם

b"kt `"wla x`eany v"nezd oipr oiadl
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ÌÓ‡,אחת בחי' הם ור"ח שבת הלא צ"ל לפ"ז הנה
ובר"ח  מלאכה עשיית אסור בשבת מה ומפני
יומין  שית כמו הפסוק בל' המעשה יום נק' אינו כי הגם
מפני  הוא והענין מלאכה. בעשיית מותר הוא מ"מ דחול,
הלבנה  בר"ח כי והגם דבור, בחי' הוא ר"ח בחי' עיקר כי
נמשך  בר"ח כי היינו הוי', שמש מבחי' הארה מקבלת
בחי' הוא אלקי' בשם הוי' שם מבחי' הארה מלמעלמ"ט
שמצינו  כמו וה"ז דבור, בחי' הוא ומ"מ כנ"ל, דבור
כמו  המדות מבחי' מקבל הוא שלפעמים הדבור בענין
בו  מדבר הדבר את שאוהב שלפי חולין שיחת כשמדבר
מבחי' מקבל הדבור ולפעמים כו', שכועס מפני או
כו'. בד"ת הדבור כמו בשכלו שמבין מה שמדבר השכל

שבשית דחול, יומין ושית ר"ח ענין יובן יומין ועד"ז
הדבור  בר"ח משא"כ המדות, מבחי' מקבל הדבור דחול
המעשה  יום נק' אינו ולכן החכ', מבחי' הארה מקבל
הגבוה  מבחי' מקבל הדבור אז כי להיות הפסוק בל'
חכ' לבחי' הדבור עליות הוא בשבת משא"כ כו', יותר
הנה  הענין וביאור כו'. מלאכה בעשיית אסור לכן
ה' שילוב בין ההפרש הוא לר"ח שבת שבין ההפרש
שאות  ח"ב בסש"ב כמ"ש בהוי', אד' שילוב ובין באד'
אות  הנה בהוי' אד' בשילוב ולכן גובר הוא הראשון
ולכן  גובר, הוי' שם אז הוי' שם של יו"ד הוא הראשון
אד' (כי אד' ש' בחי' הוא הדבור עליות שהוא בשבת
אסור  הוי' שם בחי' הוא חכ' בבחי' א') בחי' הם ואלקי'
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משא"כ  כלל, המעשה יום נק' ואינו מלאכה בעשיית
והיינו  גובר, אד' שם אז באד' ה' שילוב בחי' הוא בר"ח
עביד  לקרתא אזלת כי אד' משם הוא הגילוי עיקר כי
ולא  אכל לא האלקי' אל כשעלה במשה וכמו כנימוסהא
הנ"ל, מטעם והיינו אכלו למטה שירדו והמלאכים שתה,

בר"ח  כי רק הדבור, בחי' הוא שהעיקר בר"ח ולכן
הגילוי  עיקר אבל הוי', ש' מבחי' הארה מקבל הדבור
אך  מלאכה, בעשיית מותר לכן הדבור, בחי' הוא למטה
לכן  כנ"ל דחול יומין בשית כמו אינו אז הדבור כי מפני

כו'. הפסוק בל' המעשה יום נק' אינו

dpya minrt yely
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÷åðéúì ãåîìì ïéìéçúîùë äðäå,אותו ללמד כלומר -
úçà úåà åúåà ïéãîìîå ãçé úåéúåà óåøéö ïéáî åðéàù

ãáìבלבד 'á úåà ÷ø åì ïéàøîù ,éðåìô úåà äæ øîåì
,ãîìîä éáâì íåöîö äæ éøäå ,êåøá úáéúî

ä äéäé àìù àåä íåöîöäåאותúåéúåà 'â íò ãçé 'á
התיבה של åðéúä÷האחרונות úðáä éôì äæ ïéàù ê"åø

ברוך המילה משמעות את להבין  עדיין מסוגל לא שהוא 
'åë åîöò éðôá êùîð äéäé íà éëבלבד ב' האות ,רק

äæá ãøé éøä ãáì 'á úåà êùîðù úàæ úå÷ìçúäáå
øåàä åðîî ÷ìúñðù åúâéøãîî äáøä כלומר -

רק מראים כאשר הסתלקה  ברוך תיבת של ההשכלה
ממנה אחת àìåøåàäîאות èòîä ïî èòî ÷ø åá øàùð

äéä êåøá úáéúá óøåöî äéäùë äìçúî éøäù .åá 'éäù
,ìéòì øëæðë êåøáã äìëùää åáרק השכלה יש וכעת

ב'. - אחת אות של
ãåò íò äìçú úøáåçî äúéä êåøá úáéú íà ïëù ìëîå

åîë úåáéú השחר תפילת  äéäåבנוסח  øîàù êåøá
äàìôåî äìëùä íäî ïáåî äéäù ,íìåòäוממילא -

אות רק כשלומדים האור ומיעוט הירידה גודל מובן
ב'. האות כמו המשפט מכל בלבד אחת

שטמונה ההשכלה  את בקצרה כאן  מבאר נ"ע והרבי 

העולם": והיה שאמר "ברוך êéàבתיבות  àåäå
ãáì øîàîáùבלבד דיבור -éìá úåîìåòä ìë åàøáð

êøã ìò àìà ,äòéâéå ìîòבפסוק 51äåöהנאמר àåä
'åë åàøáðåנברא שזה פירושה "ונבראו " שהלשון  -

הבורא של כביכול ויגיעה עמל מבלי ממילא, ,בדרך
ìë åá åàøáðù ïåîã÷ íãàã äøéîà úðéçá àåä åùøùáå

'åë äàååùäá úåîìåòäכפי האמירה דרגת כלומר -
אמירה זה ששם קדמון, אדם בעולם בשרשה שהיא
ורק כאחד, העולמות כל את בתוכה שכוללת אחת 
בין  ההתחלקות נעשה  הרי  יותר הנמוכים בעולמות

øåãéñáהנבראים. øàáúðù åîëåדא"ח ùåøéôáעם
,øîàù êåøá

åæ äëøáá êøáúé åúåà íéëøáîù äîå שאמר "ברוך
איזה לפעול היא הברכה  משמעות שהרי העולם", והיה

הברכה הנה הברכה, ידי על éåìéâäפעולה äéäéù àåä
åæ äøéîàãבא"ק שהיא התחתון äèîìכפי  åë',בעולם

úåøîàî 'èä ììåëä ãçà øîàî úðéçá éåìéâ ïéðò àåäå
.'åë'לט מחולק כבר זה הרי למטה שירד כפי  כלומר -

למטה הברכה שתומשך מבקשים וכשמברכים מאמרות,
אחד מאמר זה הרי  ששם  בא "ק, במקורה שהיא  כפי 
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קמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

כח  עצם לגבי או הצומח. כח עצם לגבי שבטפ'. פרטי
דחכמה  דאין בטול וכמו"כ וכה"ג. שבנפש המוליד
מאחר  לאין היש בטול נקרא זה ואין כו'. העצמות לגבי
יש  היה כי מחדש נעשה אלא עצמי ביטול שאינו
עצמי  בטול הוא העצמות דמצד זה בטול אבל ונתבטל.
שמצד  מלך לפני בעמדו המתבטל עד"מ כמו ומקורי
וכלל. כלל יש בבחי' שאינו עצמי בטול לו בא המלך

המב  עד משא"כ מה כח שנק' החכמה מצד א"ע טל
בלבד  היש בטול רק זה שאין בלבד. מישותו שבטל
החכמה  שמצד בטול בין ההפרש הוא ובכלל וד"ל כו'
ובין  דחכמה. לאין בלבד היש בטול רק שאינו מה כח
שבטל  מצד רק אלא החכמה מן שלמעלה עצמי בטול
אין  שזהו וכאין. כלא עצמותו דקמיה העצמות. לפני

וד"ל: כו' העצמות אמתת מצד באמת

mixetd xry
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Ú"‰ÊÂ ולא דוקא איברים בשם המצות שנקראים מה
אוא  להמשכת כלים הם שהרי כלים "ס בשם

לשאר  איברים בין שהחילוק הוא והענין כנ"ל, כו'
בנר  רואים שאנו כמו מצוה נר כי מ"ש ע"ד כלים
האור  בהם שיאיר שבתוכו ופתילה לשמן כלי שהוא
מעצמו  בתוכו השמן את ימשיך שהנר לא אבל כנ"ל,
כו', השמן את בתוכו ומגביל המחזיק כלי שהוא רק
האבר  שכאשר בתוכו החיות להמשכת גורם האבר אבל
פעולתו  ויפעול מהנפש החיות בו יומשך אז בקיומו
בשאר  משא"כ הנפש, חיות יומשך לא האבר ובלעדי
בהם  הניתן דבר ומחזיקי' שמגבילים רק שהם כלים

נקראים  שהמצות וזהו בתוכם, הממשיכים הם לא אבל
הגורמים  שהם דמלכא איברים דוקא איברים בשם
הקב"ה  נתאוה כי דוקא, למטה אא"ס גילוי להמשכת
ג"כ  שהם ואע"פ וכנ"ל, וכו' בתחתונים דירה לו להיות
איברים  בשם רק ג"כ נק' ולכן המגבילים כלים בחי'
בהם  המעלה יתרון זה מצד אבל וכנ"ל וגרמוהי איהו
גילוי  להיות שכדי ועוד התו', משורש יותר דוקא
המצות  מעשה בחי' ע"י דוקא הוא ורצה"ע אוא"ס
יוכל  וע"י ובהם והסתר צמצומים בחי' והו"ע גשמיי'
ועשיתם  וזה"ע אא"ס, וגילוי רצה"ע המשכת להיות

וד"ל. עשאוני כאלו עליכם אני מעלה אתם

b"kt `"wla x`eany v"nezd oipr oiadl
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡,אחת בחי' הם ור"ח שבת הלא צ"ל לפ"ז הנה
ובר"ח  מלאכה עשיית אסור בשבת מה ומפני
יומין  שית כמו הפסוק בל' המעשה יום נק' אינו כי הגם
מפני  הוא והענין מלאכה. בעשיית מותר הוא מ"מ דחול,
הלבנה  בר"ח כי והגם דבור, בחי' הוא ר"ח בחי' עיקר כי
נמשך  בר"ח כי היינו הוי', שמש מבחי' הארה מקבלת
בחי' הוא אלקי' בשם הוי' שם מבחי' הארה מלמעלמ"ט
שמצינו  כמו וה"ז דבור, בחי' הוא ומ"מ כנ"ל, דבור
כמו  המדות מבחי' מקבל הוא שלפעמים הדבור בענין
בו  מדבר הדבר את שאוהב שלפי חולין שיחת כשמדבר
מבחי' מקבל הדבור ולפעמים כו', שכועס מפני או
כו'. בד"ת הדבור כמו בשכלו שמבין מה שמדבר השכל

שבשית דחול, יומין ושית ר"ח ענין יובן יומין ועד"ז
הדבור  בר"ח משא"כ המדות, מבחי' מקבל הדבור דחול
המעשה  יום נק' אינו ולכן החכ', מבחי' הארה מקבל
הגבוה  מבחי' מקבל הדבור אז כי להיות הפסוק בל'
חכ' לבחי' הדבור עליות הוא בשבת משא"כ כו', יותר
הנה  הענין וביאור כו'. מלאכה בעשיית אסור לכן
ה' שילוב בין ההפרש הוא לר"ח שבת שבין ההפרש
שאות  ח"ב בסש"ב כמ"ש בהוי', אד' שילוב ובין באד'
אות  הנה בהוי' אד' בשילוב ולכן גובר הוא הראשון
ולכן  גובר, הוי' שם אז הוי' שם של יו"ד הוא הראשון
אד' (כי אד' ש' בחי' הוא הדבור עליות שהוא בשבת
אסור  הוי' שם בחי' הוא חכ' בבחי' א') בחי' הם ואלקי'
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

משא"כ  כלל, המעשה יום נק' ואינו מלאכה בעשיית
והיינו  גובר, אד' שם אז באד' ה' שילוב בחי' הוא בר"ח
עביד  לקרתא אזלת כי אד' משם הוא הגילוי עיקר כי
ולא  אכל לא האלקי' אל כשעלה במשה וכמו כנימוסהא
הנ"ל, מטעם והיינו אכלו למטה שירדו והמלאכים שתה,

בר"ח  כי רק הדבור, בחי' הוא שהעיקר בר"ח ולכן
הגילוי  עיקר אבל הוי', ש' מבחי' הארה מקבל הדבור
אך  מלאכה, בעשיית מותר לכן הדבור, בחי' הוא למטה
לכן  כנ"ל דחול יומין בשית כמו אינו אז הדבור כי מפני

כו'. הפסוק בל' המעשה יום נק' אינו

dpya minrt yely
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

÷åðéúì ãåîìì ïéìéçúîùë äðäå,אותו ללמד כלומר -
úçà úåà åúåà ïéãîìîå ãçé úåéúåà óåøéö ïéáî åðéàù

ãáìבלבד 'á úåà ÷ø åì ïéàøîù ,éðåìô úåà äæ øîåì
,ãîìîä éáâì íåöîö äæ éøäå ,êåøá úáéúî

ä äéäé àìù àåä íåöîöäåאותúåéúåà 'â íò ãçé 'á
התיבה של åðéúä÷האחרונות úðáä éôì äæ ïéàù ê"åø

ברוך המילה משמעות את להבין  עדיין מסוגל לא שהוא 
'åë åîöò éðôá êùîð äéäé íà éëבלבד ב' האות ,רק

äæá ãøé éøä ãáì 'á úåà êùîðù úàæ úå÷ìçúäáå
øåàä åðîî ÷ìúñðù åúâéøãîî äáøä כלומר -

רק מראים כאשר הסתלקה  ברוך תיבת של ההשכלה
ממנה אחת àìåøåàäîאות èòîä ïî èòî ÷ø åá øàùð

äéä êåøá úáéúá óøåöî äéäùë äìçúî éøäù .åá 'éäù
,ìéòì øëæðë êåøáã äìëùää åáרק השכלה יש וכעת

ב'. - אחת אות של
ãåò íò äìçú úøáåçî äúéä êåøá úáéú íà ïëù ìëîå

åîë úåáéú השחר תפילת  äéäåבנוסח  øîàù êåøá
äàìôåî äìëùä íäî ïáåî äéäù ,íìåòäוממילא -

אות רק כשלומדים האור ומיעוט הירידה גודל מובן
ב'. האות כמו המשפט מכל בלבד אחת

שטמונה ההשכלה  את בקצרה כאן  מבאר נ"ע והרבי 

העולם": והיה שאמר "ברוך êéàבתיבות  àåäå
ãáì øîàîáùבלבד דיבור -éìá úåîìåòä ìë åàøáð

êøã ìò àìà ,äòéâéå ìîòבפסוק 51äåöהנאמר àåä
'åë åàøáðåנברא שזה פירושה "ונבראו " שהלשון  -

הבורא של כביכול ויגיעה עמל מבלי ממילא, ,בדרך
ìë åá åàøáðù ïåîã÷ íãàã äøéîà úðéçá àåä åùøùáå

'åë äàååùäá úåîìåòäכפי האמירה דרגת כלומר -
אמירה זה ששם קדמון, אדם בעולם בשרשה שהיא
ורק כאחד, העולמות כל את בתוכה שכוללת אחת 
בין  ההתחלקות נעשה  הרי  יותר הנמוכים בעולמות

øåãéñáהנבראים. øàáúðù åîëåדא"ח ùåøéôáעם
,øîàù êåøá

åæ äëøáá êøáúé åúåà íéëøáîù äîå שאמר "ברוך
איזה לפעול היא הברכה  משמעות שהרי העולם", והיה

הברכה הנה הברכה, ידי על éåìéâäפעולה äéäéù àåä
åæ äøéîàãבא"ק שהיא התחתון äèîìכפי  åë',בעולם

úåøîàî 'èä ììåëä ãçà øîàî úðéçá éåìéâ ïéðò àåäå
.'åë'לט מחולק כבר זה הרי למטה שירד כפי  כלומר -

למטה הברכה שתומשך מבקשים וכשמברכים מאמרות,
אחד מאמר זה הרי  ששם  בא "ק, במקורה שהיא  כפי 
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c"agקמו i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"txz'd mixn`nd xtq

הנשמה, עצם כשמתגלה עצמית אהבה דרגות. בזה ויש התבוננות, ע"י – מאדך בכל
מוגבלים, ועבודתו שהאדם כיון שאלה: דרגות. חילוקי בזה ואין ועשי"ת, כר"ה רצון בעת
הבלי־גבול  כחו לפי נצחי שכר שנותן ה' חסד זהו אלא וזמני. גבולי השכר גם צ"ל היה

מאדp‰Â"‰ו) "ּבכל ּבחינת הּוא זֹו ּומדרגה ּבחינה ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֶַַָָָֹ
ּדבאהבה  וכּידּוע התּבֹוננּות, ידי על ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָהּבאה

מדרגֹות  ׁשּתי יׁש ידי *עצמית על ׁשּבאה האחת , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
מקֹום  מּכל עצמית, היא ׁשהאהבה היֹות עם ְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָהתּבֹוננּות,
ּבהפלאת  התּבֹוננּות ידי על ּבאה ׁשּלּה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָההתעֹוררּות
ׁשּבאה  עצמית האהבה היא והּׁשנית האיןֿסֹוף, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָורֹוממּות
ּכלל  התּבֹוננּות ׁשּום ּבלי הּנׁשמה עצם התּגּלּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָמּצד
רצֹון  עת ּבזמן הּוא הּנׁשמה עצם והתּגּלּות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּוכלל,
ּתׁשּובה, ימי ועׂשרת הּׁשנה ּבראׁש ּוכמֹו ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹלמעלה,

קרּוב 27ּדכתיב  זמן ׁשהּוא קדׁשֹו", זרֹוע הוי' "חׂשף ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
הּניצֹוץ  אל ּכל 28הּמאֹור הרי הּללּו ּדבּזמּנים הּטעם וזהּו . ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

עניני  אל ּבקרּוב טֹובה ּבהתעֹוררּות מתעֹוררים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָהּנׁשמֹות
רֹואים  ׁשאנּו ּוכמֹו צדקה, ּונתינת ׁשמים יראת ְְְְִִִִֶַַַָָָָָּתֹורה
אּון  אֹויפגילעּבט ווערט איד יעדער אז ְְְְִִֶֶֶֶַָּבמּוחׁש,

צייט  ּדער אין עצם יא אֹופגעציטערט מהתּגּלּות ׁשּזהּו , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַ
יׁש התּבֹוננּות ידי על ׁשּבאה עצמית והאהבה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּנׁשמה,
למעלה  הּוא ּׁשּבזה ּדמה מּׁשּום מדרגֹות, חּלּוקי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּבזה
הּׂשגה, ּבבחינת הּוא יֹותר ּגבּה ּבּנׁשמה הּנה ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמההּׂשגה
אצילּות  עֹולמֹות ּדבארּבעה ידּוע הרי ּבעֹולמֹות ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָּוכמֹו
יצירה  ּבריאה עֹולמֹות לגּבי הּנה עׂשּיה, יצירה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָּבריאה
ּובפרטּיּות  סֹובב, ּבחינת הּוא אצילּות הרי ְְֲֲֲִִִִִֵֵַָָעׂשּיה
התיּׁשבּות  ּבבחינת עֹולם הּוא אצילּות הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָהּמדרגֹות
ּגם  ּכן ואם מאצילּות, למעלה הּוא וסֹובב ּבּכלים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָאֹורֹות
יצירה  ּדבריאה ּדנׁשמֹות אמּתית ּבעבֹודה הרי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַָָָָָּבּנׁשמֹות
צריכה  ּדאצילּות ּבהאלקּות ההתּבֹוננּות הּנה ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַָָָֹעׂשּיה
ּובּנׁשמֹות  עצמית. האהבה והתּגּלּות התעֹוררּות ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָלהיֹות
הּוא  ׁשּלהם ּגבּול ּובלי ּפנימי, אֹור ּבבחינת הּוא ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָּדאצילּות
האיןֿסֹוף  ורֹוממּות ּבהפלאת ההתּבֹוננּות ידי ְְְְְְְִֵֵַַַַָָעל

עצם  ׁשּמּצד עצמית ּבהאהבה אבל מאצילּות, ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה
ּכּלן  ּדהּנפׁשֹות מדרגֹות, חּלּוקי ּבזה אין ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהּנׁשמה

הּמה  ּבבחינת *מתאימֹות הּוא ּגבּול הּבלי ּגם אמנם , ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
היה  ּכן ואם ּבעצם, מגּבל הּוא ׁשהאדם מאחר ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּגבּול,
ּכן  ּגם העבֹודה ּוׂשכר הּמצות ׁשל הּׂשכר להיֹות ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹצרי
חסד, רב ׁשהּוא יתּבר הּׁשם ּבחסד א ּוגבּולי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזמּני

ּוכמאמר  ּגבּולי, ּובלי נצחי הּוא ּדברים *הּׂשכר "אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ
אֹוכל לעֹולם ׁשאדם קּימת והּקרן הּזה ּבעֹולם ּפירֹותיהן ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּוכמֹו כּו', ּתֹורה" ותלמּוד כּו' ואם אב ּכּבּוד כּו' ְְְִֵַַָָָָהּבא
ּבביתֹו"*ׁשּכתּוב  ועׁשר ּבלבד,29"הֹון הּפרֹות ׁשהם , ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

טֹוב  ּבׂשכר קּימת הּקרן ׁשהּוא לעד", עֹומדת ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ"וצדקתֹו
נׂשא רּבה ּבמדרׁש ּכדאיתא ּגבּול, ּובלי (ּתחּלת נצחי ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָֹ

יב  ּברּו30ּפרׁשה מהּקדֹוׁש מׁשה ׁשמע ּדברים "ׁשלׁשה ( ְְִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ
לאחֹוריו והרּתיע הּפחד)הּוא מרב ׁשאמר (ׁשּנבהל ּכיון , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

נפׁשֹו' ּכפר איׁש 'ונתנּו לּתן 31לֹו יּוכל מי מׁשה: אמר , ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
ׁשּנאמר  נפׁשֹו, יּתן 32ּכפר לאיׁש אׁשר וכל עֹור ּבעד 'עֹור ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר  מּגיע, אינֹו ועדין נפׁשֹו', ּפדה 33ּבעד לא 'אח ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
נפׁשם' ּפדיֹון ויקר ּכפרֹו, לאלקים יּתן לא איׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹיפּדה
ּכחי  לפי מבּקׁש איני הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ְְִִִֵֵַַַָָָֹכּו',

ּפינחס  ּפרׁשת סֹוף רּבה ּובמדרׁש ּכחן". לפי 34אּלא ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹ
"ּכתיב  ּוכתיב 35איתא, כח', ׂשּגיא מצאנהּו לא 36'ׁשּדי ְְְִִִִַַַַָָֹֹֻ

ׁשני  יתקּימּו ּכיצד מֹורה', כמהּו מי ּבכחֹו יׂשּגיב אֿל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ'הן
ּוכׁשהּוא  ּכחֹו לפי נֹותן נֹותן ּכׁשהּוא אּלא הּללּו, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹמקראֹות
הּוא  ׁשּכחן ּדגם והינּו ּכחן", לפי אּלא מבּקׁש אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמבּקׁש
והגם  ּגבּול, הּבלי ּכחֹו לפי נֹותן הּוא הרי ּגבּול ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַֹּבחינת

הּקדׁש העבֹודת ׁשּכתב ּוכמֹו הּגבּול, ּבבחינת ּגם ,*ׁשּכחֹו ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּׁשאמרּו מה הּנה ּבגבּול, ּכחֹו ּכ ּגבּול ּבבלי ׁשּכחֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹּדכׁשם
ּגבּול. ּבלי הּוא ׂשכר ׁשהּתׁשלּום הינּו ּכחֹו, לפי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשּנֹותן
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הבאה.27) שבהערה במקומות בהנסמן ראה י. נב, ישעיה
ושם 28) ב. ע' תרח"ץ .158 ע' תרצ "ז המאמרים ספר ראה

נסמן.
ג.29) קיב, תהלים
ג.30) פיסקא
יב.31) ל, תשא

ד.32) ב, איוב
חֿט.33) מט, תהלים
כב.34) כא, פרשה
כג.35) לז, איוב
כב.36) לו, שם

זה.יא. בזמן ונחרד מתעורר יהודי שכל

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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החסידות  ושיטת תורת ומייסד מחולל הרבי,
והסביר  החב"דית, בדרכו דבר כל מסביר החב"דית,

חב"ד. בדרך הבעש"ט של זו אימרתו גם
חשובה  ידידים של שברכה אומר, הבעש"ט הרבי
הטובה  המלצתו מאשר יותר להתקבל בשמים

מיכאל. מלאך של שמים רחמי והתעוררות
"בנים  כתוב הוא:  הרבי אומר  דבר של טעמו

השי"ת. של ילדיו הם יהודים אלקיכם", לה' אתם
מטה. של בדוגמא הוא למעלה ההנהגה סדר
הכל  עושים  ואם אב  שהורים רואים אנו למטה
יקר  יהודי כל למעלה, גם הדבר כך ילדיהם, לטובת
כל  של טוב מהלא מצטער יתברך הוא להשי"ת,
ח"ו  וכאשר מישראל, אחד כל של בטוב ושמח יהודי,

הרי  בפרנסה, או בבריאות יהודי מעניש הקב"ה וח"ו
דרכיו. את שייטיב  היא הכוונה

הגדול  העונג יש ואם שלאב למטה אנו  רואים
גם  וכך השני, את אחד אוהבים כשילידיהם ביותר
אומר  הבעש"ט שהרבי הטעם זה בשמים, למעלה
יותר  להתקבל בשמים חשובה ידידים של שברכה
של  שמים רחמי והתעוררות הטובה המלצתו מאשר
יהיה  מיכאל שמלאך כמה עד שכן, מיכאל. מלאך
ואילו  בלבד, מלאך הוא טוב, שיהיה כמה ועד גדול,
ברכתם  ולכן ממלאכים, במדריגה למעלה הן נשמות
המלצתו  מאשר בשמים יותר חשובה ידידים של

מיכאל. מלאך של שמים רחמי והתעוררות הטובה
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אייר. כ"א ב' יום

בתניא, י"ז פרק לי והסביר עמי למד הרא"פ. אצל הייתי עשירי עד תשיעי משעה היום
לי: סיפר ובביאוריו

הר"ז  חותנו חותן בליאדי 117א) הזקן אדמו"ר כ"ק אצל ראשון בפעם בהיותו והתעכב 118, , ַ
זמן  משך צ"צ 119שם אדמו"ר כ"ק עמו שלמד השיעורים בתוך הנה זמן,120, במשך עמו למד ,

תניא. פרקים עשר שמונה

אתוון  הם שבתניא האותיות כי וילענקער, משה ר' החסיד אחיו בשם לו אמר חותנו חותן ב)
.121רברבן 

אייר. כ"ב ג' יום

ובאר  בתניא, י"ז פרק לימודו המשיך מנחה תפלת ואחר שביעי בשעה להרא"פ באתי היום
ועל  להיות , בהראוי בהם להשתמש אלא החושים שבירת אינו החסידות הדרכת עפ"י העבודה כי

רבינו  לשון באר והנה שמושו, יהי' איך להרגיל אלא לשבור, שלא מרובה עבודה צריכים 122זה

רבינו  כ"ק אמר ולזה החוש, את לשבור בהכרח הוא אז הנה החוש, נגד שהוא מה כי החוש, נגד

1
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(שיחות  פערסאן אבא ר' אשת של זקנה הי' וואלף זאב ר' (117ָָ
רמג). ע' היומן רשימת מנחם תורת – תרצ"ב סיוןֿמנחםֿאב

.3 שבהערה "התמים" ראה (118
שם). ("התמים" חדשים כתשעה (119

ויקר  חביב הי' משה הר"ר "החסיד שם: "התמים" ראה (120
חזר  כי צדק", "צמח בעל הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק בעיני
לכ"ק  בואו מאז אדמו"ר מכ"ק ששמע תורה המאמרי אותם לפניו
פעמיים  ללמוד בקשתו מילא זאת ובגלל לליאזנא, אדמו"ר

לו  להסביר עמו לחזור וגם וואלף זאב הר' אחיו עם ָבשבוע
בשבתו". שבת מדי אדמו"ר כ"ק הגיד אשר חסידות המאמרי

ראה  – התניא ספר ע"ד משה ר' שסיפר מה עוד (121
ואילך. רסו ס"ע ח"ד אגרותֿקודש

אליך  קרוב כי מ"ש יובן ובזה הפרק: בריש שם תניא (122
נגד  בלבבך הוא דלכאורה לעשותו, ובלבבך בפיך מאד הדבר

שלנו. החוש
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הנשמה, עצם כשמתגלה עצמית אהבה דרגות. בזה ויש התבוננות, ע"י – מאדך בכל
מוגבלים, ועבודתו שהאדם כיון שאלה: דרגות. חילוקי בזה ואין ועשי"ת, כר"ה רצון בעת
הבלי־גבול  כחו לפי נצחי שכר שנותן ה' חסד זהו אלא וזמני. גבולי השכר גם צ"ל היה

מאדp‰Â"‰ו) "ּבכל ּבחינת הּוא זֹו ּומדרגה ּבחינה ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֶַַָָָֹ
ּדבאהבה  וכּידּוע התּבֹוננּות, ידי על ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָהּבאה

מדרגֹות  ׁשּתי יׁש ידי *עצמית על ׁשּבאה האחת , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
מקֹום  מּכל עצמית, היא ׁשהאהבה היֹות עם ְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָהתּבֹוננּות,
ּבהפלאת  התּבֹוננּות ידי על ּבאה ׁשּלּה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָההתעֹוררּות
ׁשּבאה  עצמית האהבה היא והּׁשנית האיןֿסֹוף, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָורֹוממּות
ּכלל  התּבֹוננּות ׁשּום ּבלי הּנׁשמה עצם התּגּלּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָמּצד
רצֹון  עת ּבזמן הּוא הּנׁשמה עצם והתּגּלּות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּוכלל,
ּתׁשּובה, ימי ועׂשרת הּׁשנה ּבראׁש ּוכמֹו ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹלמעלה,

קרּוב 27ּדכתיב  זמן ׁשהּוא קדׁשֹו", זרֹוע הוי' "חׂשף ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
הּניצֹוץ  אל ּכל 28הּמאֹור הרי הּללּו ּדבּזמּנים הּטעם וזהּו . ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

עניני  אל ּבקרּוב טֹובה ּבהתעֹוררּות מתעֹוררים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָהּנׁשמֹות
רֹואים  ׁשאנּו ּוכמֹו צדקה, ּונתינת ׁשמים יראת ְְְְִִִִֶַַַָָָָָּתֹורה
אּון  אֹויפגילעּבט ווערט איד יעדער אז ְְְְִִֶֶֶֶַָּבמּוחׁש,

צייט  ּדער אין עצם יא אֹופגעציטערט מהתּגּלּות ׁשּזהּו , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַ
יׁש התּבֹוננּות ידי על ׁשּבאה עצמית והאהבה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּנׁשמה,
למעלה  הּוא ּׁשּבזה ּדמה מּׁשּום מדרגֹות, חּלּוקי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּבזה
הּׂשגה, ּבבחינת הּוא יֹותר ּגבּה ּבּנׁשמה הּנה ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמההּׂשגה
אצילּות  עֹולמֹות ּדבארּבעה ידּוע הרי ּבעֹולמֹות ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָּוכמֹו
יצירה  ּבריאה עֹולמֹות לגּבי הּנה עׂשּיה, יצירה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָּבריאה
ּובפרטּיּות  סֹובב, ּבחינת הּוא אצילּות הרי ְְֲֲֲִִִִִֵֵַָָעׂשּיה
התיּׁשבּות  ּבבחינת עֹולם הּוא אצילּות הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָהּמדרגֹות
ּגם  ּכן ואם מאצילּות, למעלה הּוא וסֹובב ּבּכלים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָאֹורֹות
יצירה  ּדבריאה ּדנׁשמֹות אמּתית ּבעבֹודה הרי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַָָָָָּבּנׁשמֹות
צריכה  ּדאצילּות ּבהאלקּות ההתּבֹוננּות הּנה ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַָָָֹעׂשּיה
ּובּנׁשמֹות  עצמית. האהבה והתּגּלּות התעֹוררּות ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָלהיֹות
הּוא  ׁשּלהם ּגבּול ּובלי ּפנימי, אֹור ּבבחינת הּוא ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָּדאצילּות
האיןֿסֹוף  ורֹוממּות ּבהפלאת ההתּבֹוננּות ידי ְְְְְְְִֵֵַַַַָָעל

עצם  ׁשּמּצד עצמית ּבהאהבה אבל מאצילּות, ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה
ּכּלן  ּדהּנפׁשֹות מדרגֹות, חּלּוקי ּבזה אין ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהּנׁשמה

הּמה  ּבבחינת *מתאימֹות הּוא ּגבּול הּבלי ּגם אמנם , ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
היה  ּכן ואם ּבעצם, מגּבל הּוא ׁשהאדם מאחר ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּגבּול,
ּכן  ּגם העבֹודה ּוׂשכר הּמצות ׁשל הּׂשכר להיֹות ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹצרי
חסד, רב ׁשהּוא יתּבר הּׁשם ּבחסד א ּוגבּולי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזמּני

ּוכמאמר  ּגבּולי, ּובלי נצחי הּוא ּדברים *הּׂשכר "אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ
אֹוכל לעֹולם ׁשאדם קּימת והּקרן הּזה ּבעֹולם ּפירֹותיהן ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּוכמֹו כּו', ּתֹורה" ותלמּוד כּו' ואם אב ּכּבּוד כּו' ְְְִֵַַָָָָהּבא
ּבביתֹו"*ׁשּכתּוב  ועׁשר ּבלבד,29"הֹון הּפרֹות ׁשהם , ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

טֹוב  ּבׂשכר קּימת הּקרן ׁשהּוא לעד", עֹומדת ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ"וצדקתֹו
נׂשא רּבה ּבמדרׁש ּכדאיתא ּגבּול, ּובלי (ּתחּלת נצחי ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָֹ

יב  ּברּו30ּפרׁשה מהּקדֹוׁש מׁשה ׁשמע ּדברים "ׁשלׁשה ( ְְִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ
לאחֹוריו והרּתיע הּפחד)הּוא מרב ׁשאמר (ׁשּנבהל ּכיון , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

נפׁשֹו' ּכפר איׁש 'ונתנּו לּתן 31לֹו יּוכל מי מׁשה: אמר , ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
ׁשּנאמר  נפׁשֹו, יּתן 32ּכפר לאיׁש אׁשר וכל עֹור ּבעד 'עֹור ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר  מּגיע, אינֹו ועדין נפׁשֹו', ּפדה 33ּבעד לא 'אח ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
נפׁשם' ּפדיֹון ויקר ּכפרֹו, לאלקים יּתן לא איׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹיפּדה
ּכחי  לפי מבּקׁש איני הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ְְִִִֵֵַַַָָָֹכּו',

ּפינחס  ּפרׁשת סֹוף רּבה ּובמדרׁש ּכחן". לפי 34אּלא ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹ
"ּכתיב  ּוכתיב 35איתא, כח', ׂשּגיא מצאנהּו לא 36'ׁשּדי ְְְִִִִַַַַָָֹֹֻ

ׁשני  יתקּימּו ּכיצד מֹורה', כמהּו מי ּבכחֹו יׂשּגיב אֿל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ'הן
ּוכׁשהּוא  ּכחֹו לפי נֹותן נֹותן ּכׁשהּוא אּלא הּללּו, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹמקראֹות
הּוא  ׁשּכחן ּדגם והינּו ּכחן", לפי אּלא מבּקׁש אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמבּקׁש
והגם  ּגבּול, הּבלי ּכחֹו לפי נֹותן הּוא הרי ּגבּול ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַֹּבחינת

הּקדׁש העבֹודת ׁשּכתב ּוכמֹו הּגבּול, ּבבחינת ּגם ,*ׁשּכחֹו ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּׁשאמרּו מה הּנה ּבגבּול, ּכחֹו ּכ ּגבּול ּבבלי ׁשּכחֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹּדכׁשם
ּגבּול. ּבלי הּוא ׂשכר ׁשהּתׁשלּום הינּו ּכחֹו, לפי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשּנֹותן
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הבאה.27) שבהערה במקומות בהנסמן ראה י. נב, ישעיה
ושם 28) ב. ע' תרח"ץ .158 ע' תרצ "ז המאמרים ספר ראה

נסמן.
ג.29) קיב, תהלים
ג.30) פיסקא
יב.31) ל, תשא

ד.32) ב, איוב
חֿט.33) מט, תהלים
כב.34) כא, פרשה
כג.35) לז, איוב
כב.36) לו, שם

זה.יא. בזמן ונחרד מתעורר יהודי שכל
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החסידות  ושיטת תורת ומייסד מחולל הרבי,
והסביר  החב"דית, בדרכו דבר כל מסביר החב"דית,

חב"ד. בדרך הבעש"ט של זו אימרתו גם
חשובה  ידידים של שברכה אומר, הבעש"ט הרבי
הטובה  המלצתו מאשר יותר להתקבל בשמים

מיכאל. מלאך של שמים רחמי והתעוררות
"בנים  כתוב הוא:  הרבי אומר  דבר של טעמו

השי"ת. של ילדיו הם יהודים אלקיכם", לה' אתם
מטה. של בדוגמא הוא למעלה ההנהגה סדר
הכל  עושים  ואם אב  שהורים רואים אנו למטה
יקר  יהודי כל למעלה, גם הדבר כך ילדיהם, לטובת
כל  של טוב מהלא מצטער יתברך הוא להשי"ת,
ח"ו  וכאשר מישראל, אחד כל של בטוב ושמח יהודי,

הרי  בפרנסה, או בבריאות יהודי מעניש הקב"ה וח"ו
דרכיו. את שייטיב  היא הכוונה

הגדול  העונג יש ואם שלאב למטה אנו  רואים
גם  וכך השני, את אחד אוהבים כשילידיהם ביותר
אומר  הבעש"ט שהרבי הטעם זה בשמים, למעלה
יותר  להתקבל בשמים חשובה ידידים של שברכה
של  שמים רחמי והתעוררות הטובה המלצתו מאשר
יהיה  מיכאל שמלאך כמה עד שכן, מיכאל. מלאך
ואילו  בלבד, מלאך הוא טוב, שיהיה כמה ועד גדול,
ברכתם  ולכן ממלאכים, במדריגה למעלה הן נשמות
המלצתו  מאשר בשמים יותר חשובה ידידים של

מיכאל. מלאך של שמים רחמי והתעוררות הטובה
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אייר. כ"א ב' יום

בתניא, י"ז פרק לי והסביר עמי למד הרא"פ. אצל הייתי עשירי עד תשיעי משעה היום
לי: סיפר ובביאוריו

הר"ז  חותנו חותן בליאדי 117א) הזקן אדמו"ר כ"ק אצל ראשון בפעם בהיותו והתעכב 118, , ַ
זמן  משך צ"צ 119שם אדמו"ר כ"ק עמו שלמד השיעורים בתוך הנה זמן,120, במשך עמו למד ,

תניא. פרקים עשר שמונה

אתוון  הם שבתניא האותיות כי וילענקער, משה ר' החסיד אחיו בשם לו אמר חותנו חותן ב)
.121רברבן 

אייר. כ"ב ג' יום

ובאר  בתניא, י"ז פרק לימודו המשיך מנחה תפלת ואחר שביעי בשעה להרא"פ באתי היום
ועל  להיות , בהראוי בהם להשתמש אלא החושים שבירת אינו החסידות הדרכת עפ"י העבודה כי

רבינו  לשון באר והנה שמושו, יהי' איך להרגיל אלא לשבור, שלא מרובה עבודה צריכים 122זה

רבינו  כ"ק אמר ולזה החוש, את לשבור בהכרח הוא אז הנה החוש, נגד שהוא מה כי החוש, נגד
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(שיחות  פערסאן אבא ר' אשת של זקנה הי' וואלף זאב ר' (117ָָ
רמג). ע' היומן רשימת מנחם תורת – תרצ"ב סיוןֿמנחםֿאב

.3 שבהערה "התמים" ראה (118
שם). ("התמים" חדשים כתשעה (119

ויקר  חביב הי' משה הר"ר "החסיד שם: "התמים" ראה (120
חזר  כי צדק", "צמח בעל הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק בעיני
לכ"ק  בואו מאז אדמו"ר מכ"ק ששמע תורה המאמרי אותם לפניו
פעמיים  ללמוד בקשתו מילא זאת ובגלל לליאזנא, אדמו"ר

לו  להסביר עמו לחזור וגם וואלף זאב הר' אחיו עם ָבשבוע
בשבתו". שבת מדי אדמו"ר כ"ק הגיד אשר חסידות המאמרי

ראה  – התניא ספר ע"ד משה ר' שסיפר מה עוד (121
ואילך. רסו ס"ע ח"ד אגרותֿקודש

אליך  קרוב כי מ"ש יובן ובזה הפרק: בריש שם תניא (122
נגד  בלבבך הוא דלכאורה לעשותו, ובלבבך בפיך מאד הדבר

שלנו. החוש
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הראוי' פעולה לידי החוש את להביא הכוונה כ"א להיות, אפשר אי זה שדבר כלומר, החוש, נגד
ידו. על להיות

הרח"ה  נכנס כך הרא"פ:123בתוך ויספר התניא, ספר כללות אודות וישוחחו

בנס  שבלוחות וסמך מם לאמר, החסידים זקני המליצו התניא ספר של הופעתו בתחלת א)
עומדים  אותן.124היו הקורא את מעמידות  הן בנס התניא הקדוש שבספר והאותיות ,

הרפואות. ספר התניא ספר את קראו ראשונים חסידים ב)

מהאמליע  ה[ר]י"א כי מספר, הרח"ה והר"ה 125ג) המורה, ספר התניא את קורא הי'
הסגולות.126מּפאריטש  ספר התניא את קורא הי' ַ
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– אודותו ראה מּפלעשצעניץ. קוגל הענדל חנוך הר' (123
וש"נ. .000 ע' לעיל

א. קד, שבת ראה (124
הלוי  מרדכי בר' אייזיק יצחק ר' והרה"ח הרה"ג (125

האמצעי  אדמו"ר הזקן, אדמו"ר מחסידי מהאמיל. עפשטיין
תרצ"ז  .4 ע' תרצ"ו השיחות ספר –ראה אודותו הצ"צ. ואדמו"ר

.25 ע' תש"ו ואילך. 237 הרה"ח ע' "תולדות - ובארוכה וש"נ.
תשמ"ז). תש"מ. (קה"תֿאה"ק, אייזיק" יצחק ר'
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רפ"ב  מ"ח ז"ך ב' ב"ה

שי' יוסף יעקב מו"ה

וברכה  שלום

וגם  שי' היקרים מש"ב מכתבים כמה הגיעני כבר

מה  דבר סיבת ידעתי ולא דבר. בא לא עוד ומאתו מזולתם

מצב  ומצבו, משלומו להודיעיני בקשתי גודל ע"כ אשר זה.

בעניניו  גם לכתוב מה לו יחסר לא יחפוץ רק אם שי'. ב"ב

קרא  כי אפונה לא אשר הכללי' מעניני' גם ומה הפרטיים,

מהלך  ולהבין לידע יכולי' אשר מאלו והוא בזה, מכתביי

הטוב. ימנע ולא בדברים יבוא בטח כי ואחכה נפשי.

הספרים  להביא בעזה"י בדעתי כאשר אשאלהו, עתה

להרחיבה  השי"ת שיעזריני באם הי' ורצוני לפה, שלנו

דבר  למעני עשה אשר היחידי הי' הוא וכאשר ולהאדירה,

יתן  (כאשר לדעת חפצי ע"כ יקרים, ספרים בהשגת זה

מה  להשיג יהי' אפשר אם ביכולתי) ויהי' השי"ת

ועתיקים  ישנים בספרים רק רצוני יד. וכתבי מהנדפסים

בזה  בקשתי וגודל ויפים. שלמים הראשונים, מדפוסים

להודיעיני.
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בקרב  אל בעדת נצב "אלקים שבפסוק יוצא משנתנו לפי

ישפוט" ובשלשה 1אלקים בעשרה השכינה השראת נרמזת
על  הכתוב דילג מדוע בזה: לדקדק ויש בתורה. שעוסקים
שיושבים  בחמשה השכינה השראת – שביניהם הדרגה

בתורה? ועוסקים

השראת  דרגת אודות מדובר זה בפסוק דהנה לומר, ויש
רק  בו הובאו ולכן העולם, למציאות השייכת השכינה
לכללות  במיוחד הקשורים ושלשה, עשרה המספרים

(כדלקמן). העולם מציאות

העולם"עשרה  נברא מאמרות "בעשרה שייך 2– זה וענין .
כמארז"ל  ומספר 3לתורה, עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

"עשרה  כשישנם התורה בלימוד ישראל בעבודת מתבטא זה
בעדת  נצב "אלקים נאמר זה שעל בתורה", ועוסקין שיושבים

אל".

עומד"שלשה  העולם דברים שלשה "על והשייכות 4– .
רז"ל  מאמר פי על הפסוק 5לתורה ושקטה"6על יראה "ארץ

ובעבודת  העולם. עמידת לידי והביאה גרמה התורה שנתינת
נאמר  זה שעל בתורה, שעוסקין שלשה הוא ישראל בני

ישפוט". אלקים "בקרב

שנים, (חמשה, שבמשנתנו המספרים שאר (ואילו
העולם. מציאות לכללות כך כל שייכים אינם ואחד)

לעשרה)חמשה  (ביחס בלבד דבר חצי הוא -שנים .7-
בלבד  קוין שני יש שבו התהו, לעולם בעיקר שייך זה מספר
האמצעי  קו שלישי, קו גם יש שבו התיקון, לעולם (בניגוד

וגבורה) חסד של הקוין שני נעלה אחד 8המחבר זה מספר -
רז"ל  כמאמר העולם, הקב"ה 9ממציאות הי' שבו אחד, "יום

הוא") אלא בעולמו הי' שלא בעולמו, .10יחידי

‰Bza ÔÈ˜ÒBÚÂ ÔÈLBiL ‰NÚ¬»»∆¿ƒ¿¿ƒ«»
התורה: דלימוד השלימות תכלית כאן יש

דרבים עשרה  תורה דתלמוד העילוי לימוד שיושבין .11- -
המשנה  ובלשון התיישבות. של הדברים 12באופן מ"ח לגבי

של  באופן לימוד - ועוסקין "בישוב". בהם: נקנית שהתורה

והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק וכביאור 13עסק, .
היינו 14הידוע  עסק, בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד

כי  בלבד, מוגבל בזמן היא שעבודתו ושכיר כפועל רק לא
גמר  לאחרי וגם ביותר, לו נוגע שהעסק העסק, בעל כמו אם
בעת  ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו דעתו טרודה המלאכה,
התורה  לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק. מעניני חולם השינה
ועד  ונפשו, לבו בכל לזה ונתון שמסור עסק, של באופן הוא

תורה  דברי חולם השינה בעת שגם כך, .15כדי

היש בתורה  היא - התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שלא  והיינו, בתורה. הם העשרה מציאות וכל שהוא באופן
(שאז  הם מציאותם מצד קדומה והנחה דעה אצלם שייכת
שכל  אם כי נטי'), לאיזו שתגרום לחשוש מקום יש
של  אמיתתה על ולעמוד להתייגע בתורה, היא מציאותם

תורה.

בני  כל אצל זאת שפועלים היא, השלימות ותכלית
ישראל  דבני הסוגים עשרת כל לגבי הן לגבי 16ישראל, הן ,

מפסק  כמובן עשרה, במספר הנכלל בכמות, הריבוי תכלית
ומזמנים 17ההלכה  מברכים רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

שוה. בנוסח

הפירוש  ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאים  לפני (עוד סתם התורה דלימוד באופן הוא דמשנתנו
ללימוד  שבאים לפני עוד - מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות  ענין אם, כי בכלל, .18התורה

שוות עשרה  דיעותיהם שאין למרות "עדה",19- נעשים ,
אחת  .20מציאות

אינה שיושבין  זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות -
אם  כי בזה, וכיוצא סגולה ביום העתים, מן בעת רק

מצב. ובכל זמן בכל וקביעות, האחדות ועוסקין התיישבות -
ידי  שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק בעניני חודרת
לפגוע  הדבר עלול העסק, מעניני לחבירו שיספר זה

גם בתורה בפרנסתו. האחדות אצלם נעשית סוף סוף -
.21בתורה 

א.1.1.1.1. פב, ה.2.2.2.2.תהלים פרק זח"ג3.3.3.3.ריש וראה ב. קסא, זח"ב
למתן מאמרות עשרה . . בראשית למעשה מאמרות עשרה ב: יא,

א.4.4.4.4.תורה. פרק א.5.5.5.5.ריש פח, ט.6.6.6.6.שבת עו, ראה7.7.7.7.תהלים
וברא שמאלו נטה שמים, וברא ימינו נטה פי"ח: דר"א פרקי

בלבד. העולם חצי היא אצבעות) (ה' אחת שיד הרי ראה8.8.8.8.ארץ.
יב). (עמ' ותיקון תהו ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר

ח.9.9.9.9. פ"ג, רשימת10.10.10.10.ב"ר פי על – תשמ"ג שלח ש"פ משיחת

בלבד. סכ"ג.11.11.11.11.השומעים אגה"ק מ"ו.12.12.12.12.ראה ב"ח13.13.13.13.פ"ו
ונוסחא). (ד"ה סמ"ז רנח.14.14.14.14.או"ח עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ

א.15.15.15.15. עמ' ה'ש"ת ספה"מ מחוטב16.16.16.16.ראה גו' שבטיכם ראשיכם
נצבים). (ר"פ מימיך שואב עד ברכות17.17.17.17.עציך הלכות רמב"ם

ה"ד. אחד18.18.18.18.פ"ה בלב אחד כאיש ישראל היו מ"ת שלפני כמו
ב). יט, יתרו א.19.19.19.19.(רש"י נח, ברכות כא,20.20.20.20.ראה ברכות ראה

21.21.21.21.271.ב. עמ' חכ"ח לקו"ש

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

.da zlqet dlxr zvwn elit`y eppipra s` dwixfa
dax zrc itl `ziixaa `xnbd dyxity dn lr dywn iy` ax

:`cqg axeé÷úîéMà áø dì ó`xnbd yexit lr iy` ax dywd ± ©§¦¨©©¦
zrc itlmicnel ep` 'lxr lke' aezkdny ,`cqg axe dax

,[dhigya mipt lk lr] zlqet dpi` dlxr zvwnyéàäc éànî- ¦©§©
df weqty epl oipndlek ,'ìøò ìëå'dlxròîLî,dzvwn `le §¨¨¥¨©§©

,enr mi`ad dxeag ipa lqet epi` lxrdy micnel ep` o`kne
xac epcnll `a 'z`f' aezkdy `ziixad zpeeka epyxit jkitle
milxr zaygn oi`y lwdl e` ,dpey oicd dwixfay hrnl ,xg`

,da zlqet dlxr zvwn elit`y xingdl e` ,llk dwixfaàîìéc¦§¨
éàäweqtdy yxtl yi `ny ±äìøò eäc ìk òîLî ,'ìøò ìëå'± ©§¨¨¥©§©¨§¨§¨

dlxr `edy lk elit`y zeaxl `id 'lk' daizd ly ezernyn
dxeagd ipa z` lqet lxrdy ezl`ya `pzd xaq okle ,zlqet

jkitly ,aiyde ,enr mi`adàðîçø áúkdxezd dazk ±,'úàæ' ¨©©£¨¨Ÿ

hrnläìøò dlek àkéàc ãòcdleky daygn didz `ly cry ± §©§¦¨¨¨§¨
milxr myl,äìñt àìoaxwd oi`y ,hrnl d`a 'z`f' zaizy Ÿ¨§¨

zvwn wx m` la` ,milxr myl wx daygnd lk `dzy cr lqtp
.ezxeag ipa z` lqet epi` lxrd ,milxr myl `id daygnd
gzty dl`yd lr aiyn `pzdy dheytk `ziixad zyxtzne

,df itly `vnpe .daä÷éøæa àðL àìå äèéçLa àðL àìoi` ± Ÿ§¨¦§¦¨§Ÿ§¨¦§¦¨
dzvwne zlqet dlxr dlek mdizyae ,dwixfl dhigy oia welig

.zlqet dpi`
:`cqg axe dax zwelgna ycg yexit x`an iy` axøîà àlà¤¨¨©

,éMà áø,dwixfa milxr zaygn yiy `cqg axe dax ewlgp `l ©©¦
lr milenl ehgye ,milene milxr gqtd lr miiepn eid m` okle
,lkd ixacl leqt ,ea miiepnd milxrd wx ezwixfa extkziy zpn
milxr ezwixfa extkziy zpn lr gqtd z` hgya ,ewlgp dnae

e ,gqtd lr miiepn mpi`yàcñç áøäaøå ©¦§¨§©¨
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הראוי' פעולה לידי החוש את להביא הכוונה כ"א להיות, אפשר אי זה שדבר כלומר, החוש, נגד
ידו. על להיות

הרח"ה  נכנס כך הרא"פ:123בתוך ויספר התניא, ספר כללות אודות וישוחחו

בנס  שבלוחות וסמך מם לאמר, החסידים זקני המליצו התניא ספר של הופעתו בתחלת א)
עומדים  אותן.124היו הקורא את מעמידות  הן בנס התניא הקדוש שבספר והאותיות ,

הרפואות. ספר התניא ספר את קראו ראשונים חסידים ב)

מהאמליע  ה[ר]י"א כי מספר, הרח"ה והר"ה 125ג) המורה, ספר התניא את קורא הי'
הסגולות.126מּפאריטש  ספר התניא את קורא הי' ַ
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– אודותו ראה מּפלעשצעניץ. קוגל הענדל חנוך הר' (123
וש"נ. .000 ע' לעיל

א. קד, שבת ראה (124
הלוי  מרדכי בר' אייזיק יצחק ר' והרה"ח הרה"ג (125

האמצעי  אדמו"ר הזקן, אדמו"ר מחסידי מהאמיל. עפשטיין
תרצ"ז  .4 ע' תרצ"ו השיחות ספר –ראה אודותו הצ"צ. ואדמו"ר
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רפ"ב  מ"ח ז"ך ב' ב"ה

שי' יוסף יעקב מו"ה

וברכה  שלום

וגם  שי' היקרים מש"ב מכתבים כמה הגיעני כבר

מה  דבר סיבת ידעתי ולא דבר. בא לא עוד ומאתו מזולתם

מצב  ומצבו, משלומו להודיעיני בקשתי גודל ע"כ אשר זה.

בעניניו  גם לכתוב מה לו יחסר לא יחפוץ רק אם שי'. ב"ב

קרא  כי אפונה לא אשר הכללי' מעניני' גם ומה הפרטיים,

מהלך  ולהבין לידע יכולי' אשר מאלו והוא בזה, מכתביי

הטוב. ימנע ולא בדברים יבוא בטח כי ואחכה נפשי.

הספרים  להביא בעזה"י בדעתי כאשר אשאלהו, עתה

להרחיבה  השי"ת שיעזריני באם הי' ורצוני לפה, שלנו

דבר  למעני עשה אשר היחידי הי' הוא וכאשר ולהאדירה,

יתן  (כאשר לדעת חפצי ע"כ יקרים, ספרים בהשגת זה

מה  להשיג יהי' אפשר אם ביכולתי) ויהי' השי"ת

ועתיקים  ישנים בספרים רק רצוני יד. וכתבי מהנדפסים

בזה  בקשתי וגודל ויפים. שלמים הראשונים, מדפוסים

להודיעיני.
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בקרב  אל בעדת נצב "אלקים שבפסוק יוצא משנתנו לפי

ישפוט" ובשלשה 1אלקים בעשרה השכינה השראת נרמזת
על  הכתוב דילג מדוע בזה: לדקדק ויש בתורה. שעוסקים
שיושבים  בחמשה השכינה השראת – שביניהם הדרגה

בתורה? ועוסקים

השראת  דרגת אודות מדובר זה בפסוק דהנה לומר, ויש
רק  בו הובאו ולכן העולם, למציאות השייכת השכינה
לכללות  במיוחד הקשורים ושלשה, עשרה המספרים

(כדלקמן). העולם מציאות

העולם"עשרה  נברא מאמרות "בעשרה שייך 2– זה וענין .
כמארז"ל  ומספר 3לתורה, עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

"עשרה  כשישנם התורה בלימוד ישראל בעבודת מתבטא זה
בעדת  נצב "אלקים נאמר זה שעל בתורה", ועוסקין שיושבים

אל".

עומד"שלשה  העולם דברים שלשה "על והשייכות 4– .
רז"ל  מאמר פי על הפסוק 5לתורה ושקטה"6על יראה "ארץ

ובעבודת  העולם. עמידת לידי והביאה גרמה התורה שנתינת
נאמר  זה שעל בתורה, שעוסקין שלשה הוא ישראל בני

ישפוט". אלקים "בקרב

שנים, (חמשה, שבמשנתנו המספרים שאר (ואילו
העולם. מציאות לכללות כך כל שייכים אינם ואחד)

לעשרה)חמשה  (ביחס בלבד דבר חצי הוא -שנים .7-
בלבד  קוין שני יש שבו התהו, לעולם בעיקר שייך זה מספר
האמצעי  קו שלישי, קו גם יש שבו התיקון, לעולם (בניגוד

וגבורה) חסד של הקוין שני נעלה אחד 8המחבר זה מספר -
רז"ל  כמאמר העולם, הקב"ה 9ממציאות הי' שבו אחד, "יום

הוא") אלא בעולמו הי' שלא בעולמו, .10יחידי

‰Bza ÔÈ˜ÒBÚÂ ÔÈLBiL ‰NÚ¬»»∆¿ƒ¿¿ƒ«»
התורה: דלימוד השלימות תכלית כאן יש

דרבים עשרה  תורה דתלמוד העילוי לימוד שיושבין .11- -
המשנה  ובלשון התיישבות. של הדברים 12באופן מ"ח לגבי

של  באופן לימוד - ועוסקין "בישוב". בהם: נקנית שהתורה

והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק וכביאור 13עסק, .
היינו 14הידוע  עסק, בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד

כי  בלבד, מוגבל בזמן היא שעבודתו ושכיר כפועל רק לא
גמר  לאחרי וגם ביותר, לו נוגע שהעסק העסק, בעל כמו אם
בעת  ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו דעתו טרודה המלאכה,
התורה  לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק. מעניני חולם השינה
ועד  ונפשו, לבו בכל לזה ונתון שמסור עסק, של באופן הוא

תורה  דברי חולם השינה בעת שגם כך, .15כדי

היש בתורה  היא - התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שלא  והיינו, בתורה. הם העשרה מציאות וכל שהוא באופן
(שאז  הם מציאותם מצד קדומה והנחה דעה אצלם שייכת
שכל  אם כי נטי'), לאיזו שתגרום לחשוש מקום יש
של  אמיתתה על ולעמוד להתייגע בתורה, היא מציאותם

תורה.

בני  כל אצל זאת שפועלים היא, השלימות ותכלית
ישראל  דבני הסוגים עשרת כל לגבי הן לגבי 16ישראל, הן ,

מפסק  כמובן עשרה, במספר הנכלל בכמות, הריבוי תכלית
ומזמנים 17ההלכה  מברכים רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

שוה. בנוסח

הפירוש  ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאים  לפני (עוד סתם התורה דלימוד באופן הוא דמשנתנו
ללימוד  שבאים לפני עוד - מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות  ענין אם, כי בכלל, .18התורה

שוות עשרה  דיעותיהם שאין למרות "עדה",19- נעשים ,
אחת  .20מציאות

אינה שיושבין  זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות -
אם  כי בזה, וכיוצא סגולה ביום העתים, מן בעת רק

מצב. ובכל זמן בכל וקביעות, האחדות ועוסקין התיישבות -
ידי  שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק בעניני חודרת
לפגוע  הדבר עלול העסק, מעניני לחבירו שיספר זה

גם בתורה בפרנסתו. האחדות אצלם נעשית סוף סוף -
.21בתורה 

א.1.1.1.1. פב, ה.2.2.2.2.תהלים פרק זח"ג3.3.3.3.ריש וראה ב. קסא, זח"ב
למתן מאמרות עשרה . . בראשית למעשה מאמרות עשרה ב: יא,

א.4.4.4.4.תורה. פרק א.5.5.5.5.ריש פח, ט.6.6.6.6.שבת עו, ראה7.7.7.7.תהלים
וברא שמאלו נטה שמים, וברא ימינו נטה פי"ח: דר"א פרקי

בלבד. העולם חצי היא אצבעות) (ה' אחת שיד הרי ראה8.8.8.8.ארץ.
יב). (עמ' ותיקון תהו ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר

ח.9.9.9.9. פ"ג, רשימת10.10.10.10.ב"ר פי על – תשמ"ג שלח ש"פ משיחת

בלבד. סכ"ג.11.11.11.11.השומעים אגה"ק מ"ו.12.12.12.12.ראה ב"ח13.13.13.13.פ"ו
ונוסחא). (ד"ה סמ"ז רנח.14.14.14.14.או"ח עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ

א.15.15.15.15. עמ' ה'ש"ת ספה"מ מחוטב16.16.16.16.ראה גו' שבטיכם ראשיכם
נצבים). (ר"פ מימיך שואב עד ברכות17.17.17.17.עציך הלכות רמב"ם

ה"ד. אחד18.18.18.18.פ"ה בלב אחד כאיש ישראל היו מ"ת שלפני כמו
ב). יט, יתרו א.19.19.19.19.(רש"י נח, ברכות כא,20.20.20.20.ראה ברכות ראה

21.21.21.21.271.ב. עמ' חכ"ח לקו"ש

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

.da zlqet dlxr zvwn elit`y eppipra s` dwixfa
dax zrc itl `ziixaa `xnbd dyxity dn lr dywn iy` ax

:`cqg axeé÷úîéMà áø dì ó`xnbd yexit lr iy` ax dywd ± ©§¦¨©©¦
zrc itlmicnel ep` 'lxr lke' aezkdny ,`cqg axe dax

,[dhigya mipt lk lr] zlqet dpi` dlxr zvwnyéàäc éànî- ¦©§©
df weqty epl oipndlek ,'ìøò ìëå'dlxròîLî,dzvwn `le §¨¨¥¨©§©

,enr mi`ad dxeag ipa lqet epi` lxrdy micnel ep` o`kne
xac epcnll `a 'z`f' aezkdy `ziixad zpeeka epyxit jkitle
milxr zaygn oi`y lwdl e` ,dpey oicd dwixfay hrnl ,xg`

,da zlqet dlxr zvwn elit`y xingdl e` ,llk dwixfaàîìéc¦§¨
éàäweqtdy yxtl yi `ny ±äìøò eäc ìk òîLî ,'ìøò ìëå'± ©§¨¨¥©§©¨§¨§¨

dlxr `edy lk elit`y zeaxl `id 'lk' daizd ly ezernyn
dxeagd ipa z` lqet lxrdy ezl`ya `pzd xaq okle ,zlqet

jkitly ,aiyde ,enr mi`adàðîçø áúkdxezd dazk ±,'úàæ' ¨©©£¨¨Ÿ

hrnläìøò dlek àkéàc ãòcdleky daygn didz `ly cry ± §©§¦¨¨¨§¨
milxr myl,äìñt àìoaxwd oi`y ,hrnl d`a 'z`f' zaizy Ÿ¨§¨

zvwn wx m` la` ,milxr myl wx daygnd lk `dzy cr lqtp
.ezxeag ipa z` lqet epi` lxrd ,milxr myl `id daygnd
gzty dl`yd lr aiyn `pzdy dheytk `ziixad zyxtzne

,df itly `vnpe .daä÷éøæa àðL àìå äèéçLa àðL àìoi` ± Ÿ§¨¦§¦¨§Ÿ§¨¦§¦¨
dzvwne zlqet dlxr dlek mdizyae ,dwixfl dhigy oia welig

.zlqet dpi`
:`cqg axe dax zwelgna ycg yexit x`an iy` axøîà àlà¤¨¨©

,éMà áø,dwixfa milxr zaygn yiy `cqg axe dax ewlgp `l ©©¦
lr milenl ehgye ,milene milxr gqtd lr miiepn eid m` okle
,lkd ixacl leqt ,ea miiepnd milxrd wx ezwixfa extkziy zpn
milxr ezwixfa extkziy zpn lr gqtd z` hgya ,ewlgp dnae

e ,gqtd lr miiepn mpi`yàcñç áøäaøå ©¦§¨§©¨
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àåáú-éë úùøô
åëààBáú-ék äéäåïåùàøýåýé øLà õøàä-ìà §¨¨Æ¦«¨´¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:da záLéå dzLøéå äìçð Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¦«¦§−̈§¨©¬§¨¨«
áøLà äîãàä éøt-ìk | úéLàøî zç÷ìå§¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧

éäìà ýåýé øLà Eöøàî àéázzîNå Cì ïúð E ¨¦¯¥«©§§²£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬−̈§©§¨´
ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäå àðhá©¤®¤§¨«©§¨Æ¤©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´

éäìàì E:íL BîL ïkLâøLà ïäkä-ìà úàáe ¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬
íBiä ézãbä åéìà zøîàå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨´¥À̈¦©³§¦©Æ

éäìà ýåýéìòaLð øLà õøàä-ìà éúàá-ék E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¨̧¦Æ¤¨½̈¤£¤̧¦§©¯
:eðì úúì eðéúáàì ýåýé(éåì)ãàðhä ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈²©«£Ÿ¥−¨¬¤¨«§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤

éäìà ýåýé çaæî éðôì Bçépäå Eãiî:Eäúéðrå ¦¨¤®§¦̧¦½¦§¥¾¦§©−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨¦̧¨
éäìà ýåýé | éðôì zøîàåãøiå éáà ãáà énøà E §¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£©¦ÆŸ¥´¨¦½©¥¤́

éBâì íL-éäéå èrî éúîa íL øâiå äîéøöî¦§©½§¨©¨¬̈−̈¦§¥´§¨®©«§¦¾̈§¬
:áøå íeör ìBãbåeðepréå íéøönä eðúà eòøiå ¨−¨¬¨¨«©¨¥¯Ÿ¨²©¦§¦−©§©®

:äL÷ äãár eðéìr eðziåæéäìà ýåýé-ìà ÷röpå ©¦§¬¨¥−£Ÿ̈¬¨¨«©¦§©¾¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥´
eðéðr-úà àøiå eðì÷-úà ýåýé òîLiå eðéúáà£Ÿ¥®©¦§©³§Ÿ̈Æ¤Ÿ¥½©©¯§¤¨§¥²

:eðöçì-úàå eðìîr-úàåçýåýé eðàöBiå §¤£¨¥−§¤©«£¥«©«¦¥³§Ÿ̈Æ
røæáe ä÷æç ãéa íéøönîìãb àøîáe äéeèð ¦¦§©½¦§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈§Ÿ̈−¨®Ÿ

:íéúôîáe úBúàáeèäfä íB÷nä-ìà eðàáéå §Ÿ−§«Ÿ§¦«©§¦¥−¤©¨´©¤®
áìç úáæ õøà úàfä õøàä-úà eðì-ïziå©¦¤¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¤²¤¨©¬¨−̈

:Láãeééøt úéLàø-úà éúàáä äpä äzrå §¨«§©À̈¦¥³¥¥̧¦Æ¤¥¦Æ§¦´
ýåýé éðôì Bzçpäå ýåýé él äzúð-øLà äîãàä̈«£¨½̈£¤¨©¬¨¦−§Ÿ̈®§¦©§À¦§¥Æ§Ÿ̈´

éäìàEéðôì úéåçzLäåéäìà ýåýé:E ¡Ÿ¤½§¦§©«£¦½¨¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
àééäìà ýåýé Eì-ïúð øLà áBhä-ìëá zçîNåE §¨«©§¨´§¨©À£¤¯¨«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Eaø÷a øLà øbäå éåläå äzà Eúéáìeñ
éùéìù,éðù,ïåùàø

§¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬§¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(178 'nr ck zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BË ÌL ÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

ּביצחק  ׁשּמצינּו ּוכפי ׂשמחה, יֹום הּוא צּדיק לידת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָיֹום

ּבניסן), אחד לידתֹו, ליֹום נדחתה הּמׁשּכן (הקמת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָאבינּו

מצינּו לא א המן). ּגזרת את ּבּטל לידתֹו (יֹום רּבנּו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּובמׁשה

ּבמעׂשה  ּובפרסּום ּבגלּוי ׂשמחה, ויֹום טֹוב יֹום יהיה זה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשּיֹום

הרׁש"ּב הרּבי קבע אלּול ח"י לגּבי ואּלּו יׂשראל. לכל ְְְְְֱִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹּבפעל,

זאת  ּגּלה אדמֹו"ר מו"ח ּוכ"ק טֹוב; ויֹום ׂשמחה יֹום ְְְִִֶֶַָָֹׁשּזהּו

יׂשראל. ְְִֵָָלכל

(ìàøùé)éðùáéøNrî-ìk-úà øNrì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯
äzúðå øNrnä úðL úLéìMä äðMa Eúàeáz§¨«§²©¨¨¬©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´
éørLá eìëàå äðîìàìå íBúiì øbì éålìE ©¥¦À©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−

:eòáNåâééäìà ýåýé éðôì zøîàåézøra E §¨¥«§¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦
íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä-ïî Lãwä©´Ÿ¤¦©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´
ézøár-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëk äðîìàìå§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦

éúåönî:ézçëL àìå Eãéepnî éðàá ézìëà-àì ¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ¨¨«§¦«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À
úîì epnî ézúð-àìå àîèa epnî ézørá-àìå§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®
øLà ìëk éúéNr éäìà ýåýé ìB÷a ézrîL̈©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈¨¦¾¦§−Ÿ£¤¬

:éðúéeöåèíéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä ¦¦¨«¦©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦
øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enr-úà Cøáe¨¥³¤©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬
úáæ õøà eðéúáàì zraLð øLàk eðì äzúð̈©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬

:Láãe áìçñúçðîá ë"r
Iåçáå úáù ¨−̈§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr hk mgpn zxez)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

ׁשם  הּבעל ׁשל לידתֹו ּתארי את ּגּלה אדמֹו"ר מֹו"ח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּכ"ק

לגּבי  והּנה, ידּוע. הּדבר היה לא אז ועד תש"ג, ּבׁשנת ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹטֹוב

ׁשּתּנתן  הראׁשֹון אדם היה ׁש"ראּוי רז"ל אמרּו ּתֹורה ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָמּתן

והּתֹורה  ּבעּתֹו", יפה עׂשה הּכל "את אבל ידֹו", על ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּתֹורה

מּדֹור  :ּכ עצמּה ּבּתֹורה ואף ּדֹורֹות. כ"ו לאחרי רק ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָנּתנה

זה. לפני ידּועים היּו ׁשּלא חדׁשים ּדברים מתּגּלים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹלדֹור

éùéìùæèiäéäìà ýåýé äfä íBúBNrì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²
zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä-úà¤©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà úéNråæé-úà §¨¦̧¨Æ½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«¤
úëììå íéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹§¨¤¤́

ìå åéëøãaìå åéètLîe åéúåöîe åéwç øîLrîL ¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈§¦§¬Ÿ©
:Bì÷açéírì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå §Ÿ«©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´

ìå Cì-øac øLàk älâñ:åéúåöî-ìk øîL §ª½̈©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«
èéäNr øLà íéBbä-ìk ìr ïBéìr Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈

ìe äläúìLã÷-ír Eúéäìå úøàôúìe íL ¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²
éäìà ýåýéì:øac øLàk Eô ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr g zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

המׁשכת  ז"א, ׁשל העּקרית הּספירה ּתפארת, – ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל

iying ,iriax - gk ,fk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
למּטה. מּלמעלה והעלאתֹוÌLאֹור הּמּטה זּכּו מלכּות, – ְְְִַַָָ≈ְְֲִַַַַָָָ

למעלה. האֹור BË·מּלמּטה את אלקים "וּירא ּכּכתּוב אֹור, – ְְְְֱִִֶַַַַַָָָָֹ

הּוא ז"א ּכאׁשר טֹוב". העלאת ÏÚaּכי נפעלת הּמלכּות, ֲִֶַ««ְְֲִֶֶַַַַָ

ׁשּגם  היינּו עצמּה), הּמלכּות מּצד (לא ז"א מּצד ְְְְִִֶַַַַַַַַַָֹהּמלכּות

הּקּוין  ׁשני יחּוד והּוא והּגּלּוי. האֹור מעלת י ׁשנּה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָּבּמלכּות

ּכדין  "ליהוי לבֹוא, לעתיד ׁשּיתחּדׁש והעלאה המׁשכה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

ְֵּוכדין".

éòéáøæëàírä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈
äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL øîàì¥®Ÿ¨ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬

:íBiä íëúàá-úà eøárz øLà íBia äéäå ¤§¤−©«§¨À̈©»£¤´©«©§´¤
éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiäCì ïúð E ©©§¥¼¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®

:ãéOa íúà zãNå úBìãb íéðáà Eì úî÷äå©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«
âúàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìr záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ

ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïrîì Eøára§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬
éäìàøLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð | E ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬

éúáà-éäìà ýåýé øac:Cì Eãíëøára äéäå ¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«§¨¨»§¨§§¤´
cøiä-úàøLà älàä íéðáàä-úà eîé÷z ï ¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´¨¥À¤£¤̧

íúBà zãNå ìáér øäa íBiä íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®§©§¨¬−̈
:ãéOaäéäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeçaæî E ©¦«¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´

éðú-àì íéðáà:ìæøa íäéìr óåúBîìL íéðáà £¨¦½«Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«£¨¦³§¥Æ
éäìà ýåýé çaæî-úà äðázåéìr úéìräå E ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©«£¦³¨¨¨Æ

éäìà ýåýéì úìBò:Eæzìëàå íéîìL zçáæå ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨
éäìà ýåýé éðôì zçîNå íM:Eç-ìr záúëå ¨®§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨©§¨´©

øàa úàfä äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä̈«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ©¥¬
:áèéäñè-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå ¥¥«©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨

äfä íBiä ìàøNé òîLe | úkñä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ
éäìà ýåýéì írì úééäð:Eéýåýé ìB÷a zrîLå ¦«§¥´¨§½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨´©§½̈§−§Ÿ̈´

éäìàéëðà øLà åéwç-úàå åúåöî-úà úéNrå E ¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬
:íBiä Eeöîñ §©§−©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr cl zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
מּכ ּכּנראה האמּונה, ּכח את וגּלה עֹורר ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבעלֿׁשםֿטֹוב

רּבא' ׁשמיּה יהא 'אמן לֹומר רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשחּנ

הּׁשם' ּברּו' יאמר ּפׁשּוט ׁשאיׁש הׁשּתּדל וכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוכּדֹומה,

ּבלבד, ּבאמּונה ּדי ׁשּלא קבע הּזקן אדמֹו"ר ואּלּו ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכּדֹומה.

חּיב אחד ּכל יכלּתֹו.ÔÈ·‰Ïאּלא ּכפי ה' ּגדלּות ֶֶַָָָָ¿»ƒְְְְִַָ

éùéîçàé:øîàì àeää íBia írä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ
áéíéføb øä-ìr írä-úà Cøáì eãîré älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½

äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøára§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïîéðáe óñBéå øëùOéåâé-ìr eãîré älàå §¦¨−̈§¥¬¦§¨¦«§¥²¤©«©§¬©

ïc ïìeáæe øLàå ãb ïáeàø ìáér øäa äììwä©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´§¨¥½§ª−¨¬
:éìzôðåãéLéà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðrå §©§¨¦«§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬

:íø ìB÷ ìàøNéñåèäNré øLà Léàä øeøà ¦§¨¥−¬¨«¨´¨¦¿£¤´©«£¤Á
árBz äëqîe ìñôLøç éãé äNrî ýåýé ú ¤̧¤©¥¹̈«£©´§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈

:ïîà eøîàå írä-ìë eðrå øúqa íNåñ §¨´©®̈¤§¨¯¨¨¨²§¨«§−¨¥«
æèírä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈

:ïîàñæéøîàå eärø ìeáb âéqî øeøà ¨¥«¨¾©¦−§´¥¥®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñçéCøca øer äbLî øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾©§¤¬¦¥−©¨®¤

:ïîà írä-ìk øîàåñèéètLî ähî øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À©¤²¦§©¬
:ïîà írä-ìk øîàå äðîìàå íBúé-øbëøeøà ¥«¨−§©§¨®̈§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À

ðk älâ ék åéáà úLà-ír áëLøîàå åéáà ó Ÿ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñàëäîäa-ìk-ír áëL øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®

:ïîà írä-ìk øîàåñáë-ír áëL øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦
Búçàírä-ìk øîàå Bnà-úá Bà åéáà-úa £Ÿ½©¨¦−´©¦®§¨©¬¨¨−̈
:ïîàñâë-ìk øîàå Bzðúç-ír áëL øeøà ¨¥«¨¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨

:ïîà íräñãëøîàå øúqa eärø äkî øeøà ¨−̈¨¥«¨¾©¥¬¥¥−©¨®¤§¨©¬
:ïîà írä-ìkñäëúBkäì ãçL ç÷ì øeøà ¨¨−̈¨¥«¨ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬

:ïîà írä-ìk øîàå é÷ð íc Lôðñåëøeøà ¤−¤©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À
úBNrì úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©«£´

:ïîà írä-ìk øîàå íúBàôçëàäéäå ®̈§¨©¬¨¨−̈¨¥«§¨À̈
éäìà ýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íàì EøîL ¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ

íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNrì©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
ðúðeéäìà ýåýé E:õøàä ééBb-ìk ìr ïBéìr E §¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

áéìr eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:Eâøéra äzà Ceøa ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¬©−̈¨¦®

:äãOa äzà Ceøáeãðèá-éøt Ceøaéøôe E ¨¬©−̈©¨¤«¨¯§¦«¦§§²§¦¬
éôìà øâL Ezîäá éøôe EúîãàEúBøzLrå ©§¨«§−§¦´§¤§¤®§©¬£¨¤−§©§§¬

ðàö:Eä:EzøàLîe Eàðè Ceøaåäzà Ceøa Ÿ¤«¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬©−̈
:Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«



קני iyily ,ipy ,oey`x - ek - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àåáú-éë úùøô
åëààBáú-ék äéäåïåùàøýåýé øLà õøàä-ìà §¨¨Æ¦«¨´¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:da záLéå dzLøéå äìçð Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¦«¦§−̈§¨©¬§¨¨«
áøLà äîãàä éøt-ìk | úéLàøî zç÷ìå§¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧

éäìà ýåýé øLà Eöøàî àéázzîNå Cì ïúð E ¨¦¯¥«©§§²£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬−̈§©§¨´
ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäå àðhá©¤®¤§¨«©§¨Æ¤©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´

éäìàì E:íL BîL ïkLâøLà ïäkä-ìà úàáe ¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬
íBiä ézãbä åéìà zøîàå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨´¥À̈¦©³§¦©Æ

éäìà ýåýéìòaLð øLà õøàä-ìà éúàá-ék E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¨̧¦Æ¤¨½̈¤£¤̧¦§©¯
:eðì úúì eðéúáàì ýåýé(éåì)ãàðhä ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈²©«£Ÿ¥−¨¬¤¨«§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤

éäìà ýåýé çaæî éðôì Bçépäå Eãiî:Eäúéðrå ¦¨¤®§¦̧¦½¦§¥¾¦§©−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨¦̧¨
éäìà ýåýé | éðôì zøîàåãøiå éáà ãáà énøà E §¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£©¦ÆŸ¥´¨¦½©¥¤́

éBâì íL-éäéå èrî éúîa íL øâiå äîéøöî¦§©½§¨©¨¬̈−̈¦§¥´§¨®©«§¦¾̈§¬
:áøå íeör ìBãbåeðepréå íéøönä eðúà eòøiå ¨−¨¬¨¨«©¨¥¯Ÿ¨²©¦§¦−©§©®

:äL÷ äãár eðéìr eðziåæéäìà ýåýé-ìà ÷röpå ©¦§¬¨¥−£Ÿ̈¬¨¨«©¦§©¾¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥´
eðéðr-úà àøiå eðì÷-úà ýåýé òîLiå eðéúáà£Ÿ¥®©¦§©³§Ÿ̈Æ¤Ÿ¥½©©¯§¤¨§¥²

:eðöçì-úàå eðìîr-úàåçýåýé eðàöBiå §¤£¨¥−§¤©«£¥«©«¦¥³§Ÿ̈Æ
røæáe ä÷æç ãéa íéøönîìãb àøîáe äéeèð ¦¦§©½¦§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈§Ÿ̈−¨®Ÿ

:íéúôîáe úBúàáeèäfä íB÷nä-ìà eðàáéå §Ÿ−§«Ÿ§¦«©§¦¥−¤©¨´©¤®
áìç úáæ õøà úàfä õøàä-úà eðì-ïziå©¦¤¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¤²¤¨©¬¨−̈

:Láãeééøt úéLàø-úà éúàáä äpä äzrå §¨«§©À̈¦¥³¥¥̧¦Æ¤¥¦Æ§¦´
ýåýé éðôì Bzçpäå ýåýé él äzúð-øLà äîãàä̈«£¨½̈£¤¨©¬¨¦−§Ÿ̈®§¦©§À¦§¥Æ§Ÿ̈´

éäìàEéðôì úéåçzLäåéäìà ýåýé:E ¡Ÿ¤½§¦§©«£¦½¨¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
àééäìà ýåýé Eì-ïúð øLà áBhä-ìëá zçîNåE §¨«©§¨´§¨©À£¤¯¨«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Eaø÷a øLà øbäå éåläå äzà Eúéáìeñ
éùéìù,éðù,ïåùàø

§¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬§¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(178 'nr ck zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BË ÌL ÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

ּביצחק  ׁשּמצינּו ּוכפי ׂשמחה, יֹום הּוא צּדיק לידת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָיֹום

ּבניסן), אחד לידתֹו, ליֹום נדחתה הּמׁשּכן (הקמת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָאבינּו

מצינּו לא א המן). ּגזרת את ּבּטל לידתֹו (יֹום רּבנּו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּובמׁשה

ּבמעׂשה  ּובפרסּום ּבגלּוי ׂשמחה, ויֹום טֹוב יֹום יהיה זה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשּיֹום

הרׁש"ּב הרּבי קבע אלּול ח"י לגּבי ואּלּו יׂשראל. לכל ְְְְְֱִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹּבפעל,

זאת  ּגּלה אדמֹו"ר מו"ח ּוכ"ק טֹוב; ויֹום ׂשמחה יֹום ְְְִִֶֶַָָֹׁשּזהּו

יׂשראל. ְְִֵָָלכל

(ìàøùé)éðùáéøNrî-ìk-úà øNrì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯
äzúðå øNrnä úðL úLéìMä äðMa Eúàeáz§¨«§²©¨¨¬©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´
éørLá eìëàå äðîìàìå íBúiì øbì éålìE ©¥¦À©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−

:eòáNåâééäìà ýåýé éðôì zøîàåézøra E §¨¥«§¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦
íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä-ïî Lãwä©´Ÿ¤¦©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´
ézøár-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëk äðîìàìå§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦

éúåönî:ézçëL àìå Eãéepnî éðàá ézìëà-àì ¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ¨¨«§¦«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À
úîì epnî ézúð-àìå àîèa epnî ézørá-àìå§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®
øLà ìëk éúéNr éäìà ýåýé ìB÷a ézrîL̈©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈¨¦¾¦§−Ÿ£¤¬

:éðúéeöåèíéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä ¦¦¨«¦©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦
øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enr-úà Cøáe¨¥³¤©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬
úáæ õøà eðéúáàì zraLð øLàk eðì äzúð̈©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬

:Láãe áìçñúçðîá ë"r
Iåçáå úáù ¨−̈§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr hk mgpn zxez)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

ׁשם  הּבעל ׁשל לידתֹו ּתארי את ּגּלה אדמֹו"ר מֹו"ח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּכ"ק

לגּבי  והּנה, ידּוע. הּדבר היה לא אז ועד תש"ג, ּבׁשנת ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹטֹוב

ׁשּתּנתן  הראׁשֹון אדם היה ׁש"ראּוי רז"ל אמרּו ּתֹורה ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָמּתן

והּתֹורה  ּבעּתֹו", יפה עׂשה הּכל "את אבל ידֹו", על ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּתֹורה

מּדֹור  :ּכ עצמּה ּבּתֹורה ואף ּדֹורֹות. כ"ו לאחרי רק ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָנּתנה

זה. לפני ידּועים היּו ׁשּלא חדׁשים ּדברים מתּגּלים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹלדֹור

éùéìùæèiäéäìà ýåýé äfä íBúBNrì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²
zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä-úà¤©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà úéNråæé-úà §¨¦̧¨Æ½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«¤
úëììå íéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹§¨¤¤́

ìå åéëøãaìå åéètLîe åéúåöîe åéwç øîLrîL ¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈§¦§¬Ÿ©
:Bì÷açéírì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå §Ÿ«©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´

ìå Cì-øac øLàk älâñ:åéúåöî-ìk øîL §ª½̈©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«
èéäNr øLà íéBbä-ìk ìr ïBéìr Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈

ìe äläúìLã÷-ír Eúéäìå úøàôúìe íL ¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²
éäìà ýåýéì:øac øLàk Eô ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr g zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

המׁשכת  ז"א, ׁשל העּקרית הּספירה ּתפארת, – ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל

iying ,iriax - gk ,fk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
למּטה. מּלמעלה והעלאתֹוÌLאֹור הּמּטה זּכּו מלכּות, – ְְְִַַָָ≈ְְֲִַַַַָָָ

למעלה. האֹור BË·מּלמּטה את אלקים "וּירא ּכּכתּוב אֹור, – ְְְְֱִִֶַַַַַָָָָֹ

הּוא ז"א ּכאׁשר טֹוב". העלאת ÏÚaּכי נפעלת הּמלכּות, ֲִֶַ««ְְֲִֶֶַַַַָ

ׁשּגם  היינּו עצמּה), הּמלכּות מּצד (לא ז"א מּצד ְְְְִִֶַַַַַַַַַָֹהּמלכּות

הּקּוין  ׁשני יחּוד והּוא והּגּלּוי. האֹור מעלת י ׁשנּה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָּבּמלכּות

ּכדין  "ליהוי לבֹוא, לעתיד ׁשּיתחּדׁש והעלאה המׁשכה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

ְֵּוכדין".

éòéáøæëàírä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈
äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL øîàì¥®Ÿ¨ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬

:íBiä íëúàá-úà eøárz øLà íBia äéäå ¤§¤−©«§¨À̈©»£¤´©«©§´¤
éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiäCì ïúð E ©©§¥¼¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®

:ãéOa íúà zãNå úBìãb íéðáà Eì úî÷äå©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«
âúàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìr záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ

ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïrîì Eøára§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬
éäìàøLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð | E ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬

éúáà-éäìà ýåýé øac:Cì Eãíëøára äéäå ¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«§¨¨»§¨§§¤´
cøiä-úàøLà älàä íéðáàä-úà eîé÷z ï ¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´¨¥À¤£¤̧

íúBà zãNå ìáér øäa íBiä íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®§©§¨¬−̈
:ãéOaäéäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeçaæî E ©¦«¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´

éðú-àì íéðáà:ìæøa íäéìr óåúBîìL íéðáà £¨¦½«Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«£¨¦³§¥Æ
éäìà ýåýé çaæî-úà äðázåéìr úéìräå E ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©«£¦³¨¨¨Æ

éäìà ýåýéì úìBò:Eæzìëàå íéîìL zçáæå ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨
éäìà ýåýé éðôì zçîNå íM:Eç-ìr záúëå ¨®§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨©§¨´©

øàa úàfä äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä̈«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ©¥¬
:áèéäñè-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå ¥¥«©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨

äfä íBiä ìàøNé òîLe | úkñä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ
éäìà ýåýéì írì úééäð:Eéýåýé ìB÷a zrîLå ¦«§¥´¨§½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨´©§½̈§−§Ÿ̈´

éäìàéëðà øLà åéwç-úàå åúåöî-úà úéNrå E ¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬
:íBiä Eeöîñ §©§−©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr cl zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
מּכ ּכּנראה האמּונה, ּכח את וגּלה עֹורר ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבעלֿׁשםֿטֹוב

רּבא' ׁשמיּה יהא 'אמן לֹומר רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשחּנ

הּׁשם' ּברּו' יאמר ּפׁשּוט ׁשאיׁש הׁשּתּדל וכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוכּדֹומה,

ּבלבד, ּבאמּונה ּדי ׁשּלא קבע הּזקן אדמֹו"ר ואּלּו ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכּדֹומה.

חּיב אחד ּכל יכלּתֹו.ÔÈ·‰Ïאּלא ּכפי ה' ּגדלּות ֶֶַָָָָ¿»ƒְְְְִַָ

éùéîçàé:øîàì àeää íBia írä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ
áéíéføb øä-ìr írä-úà Cøáì eãîré älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½

äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøára§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïîéðáe óñBéå øëùOéåâé-ìr eãîré älàå §¦¨−̈§¥¬¦§¨¦«§¥²¤©«©§¬©

ïc ïìeáæe øLàå ãb ïáeàø ìáér øäa äììwä©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´§¨¥½§ª−¨¬
:éìzôðåãéLéà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðrå §©§¨¦«§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬

:íø ìB÷ ìàøNéñåèäNré øLà Léàä øeøà ¦§¨¥−¬¨«¨´¨¦¿£¤´©«£¤Á
árBz äëqîe ìñôLøç éãé äNrî ýåýé ú ¤̧¤©¥¹̈«£©´§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈

:ïîà eøîàå írä-ìë eðrå øúqa íNåñ §¨´©®̈¤§¨¯¨¨¨²§¨«§−¨¥«
æèírä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈

:ïîàñæéøîàå eärø ìeáb âéqî øeøà ¨¥«¨¾©¦−§´¥¥®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñçéCøca øer äbLî øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾©§¤¬¦¥−©¨®¤

:ïîà írä-ìk øîàåñèéètLî ähî øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À©¤²¦§©¬
:ïîà írä-ìk øîàå äðîìàå íBúé-øbëøeøà ¥«¨−§©§¨®̈§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À

ðk älâ ék åéáà úLà-ír áëLøîàå åéáà ó Ÿ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñàëäîäa-ìk-ír áëL øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®

:ïîà írä-ìk øîàåñáë-ír áëL øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦
Búçàírä-ìk øîàå Bnà-úá Bà åéáà-úa £Ÿ½©¨¦−´©¦®§¨©¬¨¨−̈
:ïîàñâë-ìk øîàå Bzðúç-ír áëL øeøà ¨¥«¨¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨

:ïîà íräñãëøîàå øúqa eärø äkî øeøà ¨−̈¨¥«¨¾©¥¬¥¥−©¨®¤§¨©¬
:ïîà írä-ìkñäëúBkäì ãçL ç÷ì øeøà ¨¨−̈¨¥«¨ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬

:ïîà írä-ìk øîàå é÷ð íc Lôðñåëøeøà ¤−¤©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À
úBNrì úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©«£´

:ïîà írä-ìk øîàå íúBàôçëàäéäå ®̈§¨©¬¨¨−̈¨¥«§¨À̈
éäìà ýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íàì EøîL ¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ

íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNrì©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
ðúðeéäìà ýåýé E:õøàä ééBb-ìk ìr ïBéìr E §¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

áéìr eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:Eâøéra äzà Ceøa ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¬©−̈¨¦®

:äãOa äzà Ceøáeãðèá-éøt Ceøaéøôe E ¨¬©−̈©¨¤«¨¯§¦«¦§§²§¦¬
éôìà øâL Ezîäá éøôe EúîãàEúBøzLrå ©§¨«§−§¦´§¤§¤®§©¬£¨¤−§©§§¬

ðàö:Eä:EzøàLîe Eàðè Ceøaåäzà Ceøa Ÿ¤«¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬©−̈
:Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«



iyiyקנב - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr l zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
ׁשל ּבאפן חסידּות ּגּלה ּובקּצּור,B„e˜˙הּבעלֿׁשםֿטֹוב ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ְִ

ּבהרחבה, חסידּות ּבאר הּזקן אדמֹו"ר הּמׁשנה. לׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעלּֿדר

(חסידּות והּׂשגה ּבׁשני aÁ"„ּבהבנה ּתלּויים האֹופּנים ּוׁשני .( ְֲֲִַַָָָָ««ְְְִִִֵֵַָ

ּדוקא. האחרֹונים ּבּדֹורֹות הּתֹורה ּפנימּיּות לגּלּוי ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָהּטעמים

˙eÏb‰ CLÁ ˙e¯ab˙‰.נקּדֹות ׁשל ּבאפן ּבגּלּוי ּדי זה מּצד – ƒ¿«¿…∆«»ְְְִִֶֶֶַַֹֻ

ÁÈLn‰ ˙‡È·Ï ‰Î‰,והּׂשגה ּבהבנה צר יׁש זה מּצד – ¬»»¿ƒ««»ƒ«ְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

ה'. ּבידיעת ּגמּורה הּׂשגה ּתהיה לבא לעתיד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכן

éùéùæéáéà-úà ýåýé ïzééìr íéîwä Eíéôbð E ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−
éðôìéìà eàöé ãçà Cøãa Eíéëøã äráLáe E §¨¤®§¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−

éðôì eñeðé:Eçäëøaä-úà Ezà ýåýé åöé ¨¬§¨¤«§©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈
éîñàaõøàa Eëøáe Eãé çìLî ìëáe E ©«£¨¤¾§−Ÿ¦§©´¨¤®¥©́§½¨¾̈¤

éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð EèBì ýåýé Eîé÷é £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ
-úà øîLú ék Cì-òaLð øLàk LBã÷ írì§©´¨½©«£¤−¦§©¨®¦´¦§ÀŸ¤

éäìà ýåýé úåöî:åéëøãa zëìäå Eéeàøå ¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«§¨Æ
éìr àø÷ð ýåýé íL ék õøàä énr-ìkeàøéå E ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®§¨«§−

:jnîàéðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåE ¦¤«¨§¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²
äîãàä ìr Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe¦§¦¬§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈

éúáàì ýåýé òaLð øLàì E:Cì úúáéçzôé £¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«¦§©´
úúì íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì | ýåýé§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦¨¥³
Eãé äNrî-ìk úà Cøáìe Bzra Eöøà-øèî§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´¨¤®

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäåâéðúðeE §¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«§¨«§Æ
àìå äìrîì ÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨§¬Ÿ
ýåýé | úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú¦«§¤−§¨®¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´

éäìàì íBiä Eeöî éëðà øLà E:úBNrìå øîL ¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ§©«£«
ãéäeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬

íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬
:íãárì íéøçàôåèòîLú àì-íà äéäå £¥¦−§¨§¨«§¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ

éäìà ýåýé ìB÷aì E-ìk-úà úBNrì øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ¤¨
eàáe íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®¨¯

éìr:EeâéOäå älàä úBììwä-ìk Eæèøeøà ¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«¨¬
:äãOa äzà øeøàå øéra äzà©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

æé:EzøàLîe Eàðè øeøàçéðèá-éøt øeøàE ¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬§¦«¦§§−

éôìà øâL Eúîãà éøôeðàö úøzLrå E:E §¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−§©§§¬ŸŸ¤«
èé:Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«
ëäîeänä-úà äøànä-úà Ea | ýåýé çlLé§©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ

äNrz øLà Eãé çìLî-ìëa úørânä-úàå§¤©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®
éììrî rø éðtî øäî Eãáà-ãrå EãîMä ãrE ©´¦¨«¤§³§©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−

:éðzáær øLààëãr øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé £¤¬£©§¨«¦©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©®̈¤©µ
änL-àá äzà-øLà äîãàä ìrî Eúà Búlk©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìáëäëkéúçcwáe úôçMa ýåýé §¦§¨«©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©
ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe øçøçáe ú÷lcáe©©¤À¤©«©§ªÆ©¤½¤©¦¨−©¥«̈®

:Eãáà ãr EeôãøeâëéîL eéäå-ìr øLà E §¨−©¬¨§¤«§¨¬¨¤²£¤¬©
ézçz-øLà õøàäå úLçð ELàø:ìæøa E «Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤£¤©§¤−©§¤«

ãë-ïî øôrå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨®̈¦
éìr ãøé íéîMä:CãîMä ãr Eäëðzé| ýåýé E ©¨©̧¦Æ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«¦¤§¸§Ÿ̈´

bðéáéà éðôì óåéìà àöz ãçà Cøãa E ¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´¥½̈
ìëì äåræì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äráLáe§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨®̈§¨¦´¨§©«£½̈§−Ÿ

:õøàä úBëìîîåëìëàîì Eúìáð äúéäå ©§§¬¨¨«¤§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe íéîMä óBò-ìëì§¨¬©¨©−¦§¤«¡©´¨¨®¤§¥−©«£¦«

æëíéøöî ïéçLa ýåýé äëkéáéúëíéìôòáå ©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ
éø÷ìëeú-àì øLà ñøçáe áøbáe íéøçèáe©§Ÿ¦½©¨−̈¤®̈¤£¤¬«Ÿ©−

:àôøäìçëïBøeráe ïBòbLa ýåýé äëké §¥«¨¥«©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®
:ááì ïBäîúáeèëíéøäva LMîî úééäå §¦§−¥¨«§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦

çéìöú àìå äìôàa øerä LMîé øLàk©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©
éëøc-úàíéîiä-ìk ìeæâå ÷eLr Cà úééäå E ¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯§¨²¨©¨¦−

:réLBî ïéàåìøçà Léàå Nøàú äMà §¥¬¦«©¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ
áéúëäðìâùééø÷ðáz úéa äpákLéBa áLú-àìå ä ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−§«Ÿ¥¥´®

:epìlçú àìå òhz íøkàìéðérì çeáè EøBLE ¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤««§º¨´©§¥¤À
éðôlî ìeæb Eøîç epnî ìëàú àìåáeLé àìå E §´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−

ðàö Cìéáéàì úBðúð E:réLBî Eì ïéàå E ¨®«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½§¥¬§−¦«©
áìéðaéúðáe Eéðérå øçà írì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½

:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëåâìéøt §¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«§¦³
zrãé-àì øLà ír ìëàé Eréâé-ìëå Eúîãà©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´«Ÿ¨¨®§¨

:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLr ÷ø úééäåãìúééäå §¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«§¨¦−¨

iyiy - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðér äàønî òbLî:äàøz øLà Eäìäëké §ª®̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«©§¨̧
øLà íé÷Mä-ìrå íékøaä-ìr òø ïéçLa ýåýé§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦£¤¬
:Eã÷ã÷ ãrå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«

åìéìr íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zrãé-àì øLà éBb-ìàzãárå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨

:ïáàå õr íéøçà íéäìà íMæìì úééäåänL ¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤§¨¦´¨§©½̈
ìå ìLîìýåýé Eâäðé-øLà íénrä ìëa äðéðL §¨−̈§¦§¦®̈§ŸÆ¨«©¦½£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−

:änLçìék óñàz èrîe äãOä àéöBz áø òøæ ¨«¨¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬
:äaøàä epìñçéèìïééå zãárå òhz íéîøk ©§§¤−¨«©§¤«§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦

:úrìzä epìëàú ék øâàú àìå äzLú-àì«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©
îék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬

Eúéæ ìMé:àîCì eéäé-àìå ãéìBz úBðáe íéða ¦©−¥¤«¨¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈
:éáMa eëìé ékáîLøéé Eúîãà éøôe Eör-ìk ¦¬¥«§−©¤«¦¨¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−

:ìöìväâîéìr äìré Eaø÷a øLà øbäE ©§¨©«©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−
:ähn ähî ãøú äzàå äìrn äìrîãîàeä ©´§¨®̈§¨§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨´

äzàå Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ§©−̈
:áðæì äéäzäîéìr eàáeälàä úBììwä-ìk E ¦«§¤¬§¨¨«¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤

zrîL àì-ék CãîMä ãr EeâéOäå Eeôãøe§¨¸Æ§¦¦½©−¦¨«§®̈¦´Ÿ¨©À§¨
éäìà ýåýé ìB÷aì EøLà åéúwçå åéúåöî øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬

:Ceöåî-ãr Erøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå ¦¨«§¨´§½§−§¥®§©§£−©
:íìBòæîýåýé-úà zãár-àì øLà úçz ¨«©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa E ¡Ÿ¤½§¦§−̈§´¥®̈¥−Ÿ«Ÿ

çîéáéà-úà zãáråCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìò ïúðå ìk øñçáe íøéráe àîöáe árøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ

:Cúà BãéîLä ãr Eøàeö-ìr ìæøaèîàOé ©§¤Æ©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«¦¨´
éìr ýåýéäàãé øLàk õøàä äö÷î ÷çøî éBb E §Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬¦§¤−

ì òîLú-àì øLà éBb øLpä:BðLðíéðt ær éBb ©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«−©´¨¦®
:ïçé àì ørðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLààðìëàå £¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ¨«ŸÂ§¨©Â

øLà CãîMä ãr Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼£¤̧
éôìà øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àìE «Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−

ðàö úøzLrå:Cúà Bãéáàä ãr Eáðì øöäåE §©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«§¥©̧§¹
éørL-ìëaéúîç úãø ãr EúBøöaäå úäábä E §¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ§©§ª½

Eì øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèa äzà øLà£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³§Æ
éørL-ìëaéäìà ýåýé ïúð øLà Eöøà-ìëa EE §¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Cìâððèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EE ¨«§¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½
éäìà ýåýé Eì-ïúð øLà÷Böîáe øBöîa E £¤¬¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½

:Eáéà Eì ÷éöé-øLàãðâðräå Ea Cøä Léàä £¤¨¦¬§−«Ÿ§¤«¨¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ
åéða øúéáe B÷éç úLàáe åéçàá Bðér òøz ãàî§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈

:øéúBé øLàäðåéða øNaî íäî ãçàì | úzî £¤¬¦«¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ
÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî ìëàé øLà£¤´Ÿ¥½¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½

éørL-ìëa Eáéà Eì ÷éöé øLà:EåðEá äkøä £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«¨«©¨̧§¹
-ìr âvä dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðräå§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ©¥´©
d÷éç Léàa dðér òøz Cøîe âprúäî õøàä̈½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´¥½̈

:dzááe dðááeæðäéìâø ïéaî | úöBiä dúéìLáe ¦§−̈§¦¨«§¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨
øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz øLà äéðááe§¨¤̧¨Æ£¤´¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤

éørLa Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa:E §¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«
çðäøBzä éøác-ìk-úà úBNrì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´

íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º
éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:Eèðàìôäå ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¦§¨³

úìãb úBkî Erøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³§ŸŸÆ
íéðîàðå íérø íéìçå úBðîàðå:ñúà Ea áéLäå §¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«§¥¦´§À¥µ

:Ca e÷áãå íäéðtî zøâé øLà íéøöî äåãî-ìk̈©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨¦§¥¤®§¨«§−¨«
àñøôña áeúë àì øLà äkî-ìëå éìç-ìk íb©³¨¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤

éìr ýåýé íìré úàfä äøBzä:CãîMä ãr E ©¨´©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«
áñíúééä øLà úçz èrî éúîa ízøàLðå§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈©µ©£¤´¡¦¤½

ýåýé ìB÷a zrîL àì-ék áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬
éäìà:Eâñíëéìr ýåýé NN-øLàk äéäå ¡Ÿ¤«Â§¨Â̈©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À

ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe íëúà áéèéäì§¥¦´¤§¤»§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ
íëúà ãéîLäìe íëúà ãéáàäì íëéìr£¥¤½§©«£¦¬¤§¤−§©§¦´¤§¤®
änL-àá äzà-øLà äîãàä ìrî ízçqðå§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìãñäö÷î íénrä-ìëa ýåýé Eöéôäå §¦§¨«¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬
íéäìà íM zãárå õøàä äö÷-ãrå õøàä̈−̈¤§©§¥´¨¨®¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´

éúáàå äzà zrãé-àì øLà íéøçà:ïáàå õr E £¥¦À£¤¯«Ÿ¨©²§¨©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤
äñ-óëì çBðî äéäé-àìå rébøú àì íää íéBbáe©¦³¨¥Æ´Ÿ©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©



קנג iyiy - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr l zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
ׁשל ּבאפן חסידּות ּגּלה ּובקּצּור,B„e˜˙הּבעלֿׁשםֿטֹוב ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ְִ

ּבהרחבה, חסידּות ּבאר הּזקן אדמֹו"ר הּמׁשנה. לׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעלּֿדר

(חסידּות והּׂשגה ּבׁשני aÁ"„ּבהבנה ּתלּויים האֹופּנים ּוׁשני .( ְֲֲִַַָָָָ««ְְְִִִֵֵַָ

ּדוקא. האחרֹונים ּבּדֹורֹות הּתֹורה ּפנימּיּות לגּלּוי ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָהּטעמים

˙eÏb‰ CLÁ ˙e¯ab˙‰.נקּדֹות ׁשל ּבאפן ּבגּלּוי ּדי זה מּצד – ƒ¿«¿…∆«»ְְְִִֶֶֶַַֹֻ

ÁÈLn‰ ˙‡È·Ï ‰Î‰,והּׂשגה ּבהבנה צר יׁש זה מּצד – ¬»»¿ƒ««»ƒ«ְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

ה'. ּבידיעת ּגמּורה הּׂשגה ּתהיה לבא לעתיד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכן

éùéùæéáéà-úà ýåýé ïzééìr íéîwä Eíéôbð E ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−
éðôìéìà eàöé ãçà Cøãa Eíéëøã äráLáe E §¨¤®§¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−

éðôì eñeðé:Eçäëøaä-úà Ezà ýåýé åöé ¨¬§¨¤«§©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈
éîñàaõøàa Eëøáe Eãé çìLî ìëáe E ©«£¨¤¾§−Ÿ¦§©´¨¤®¥©́§½¨¾̈¤

éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð EèBì ýåýé Eîé÷é £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ
-úà øîLú ék Cì-òaLð øLàk LBã÷ írì§©´¨½©«£¤−¦§©¨®¦´¦§ÀŸ¤

éäìà ýåýé úåöî:åéëøãa zëìäå Eéeàøå ¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«§¨Æ
éìr àø÷ð ýåýé íL ék õøàä énr-ìkeàøéå E ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®§¨«§−

:jnîàéðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåE ¦¤«¨§¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²
äîãàä ìr Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe¦§¦¬§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈

éúáàì ýåýé òaLð øLàì E:Cì úúáéçzôé £¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«¦§©´
úúì íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì | ýåýé§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦¨¥³
Eãé äNrî-ìk úà Cøáìe Bzra Eöøà-øèî§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´¨¤®

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäåâéðúðeE §¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«§¨«§Æ
àìå äìrîì ÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨§¬Ÿ
ýåýé | úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú¦«§¤−§¨®¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´

éäìàì íBiä Eeöî éëðà øLà E:úBNrìå øîL ¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ§©«£«
ãéäeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬

íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬
:íãárì íéøçàôåèòîLú àì-íà äéäå £¥¦−§¨§¨«§¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ

éäìà ýåýé ìB÷aì E-ìk-úà úBNrì øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ¤¨
eàáe íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®¨¯

éìr:EeâéOäå älàä úBììwä-ìk Eæèøeøà ¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«¨¬
:äãOa äzà øeøàå øéra äzà©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

æé:EzøàLîe Eàðè øeøàçéðèá-éøt øeøàE ¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬§¦«¦§§−

éôìà øâL Eúîãà éøôeðàö úøzLrå E:E §¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−§©§§¬ŸŸ¤«
èé:Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«
ëäîeänä-úà äøànä-úà Ea | ýåýé çlLé§©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ

äNrz øLà Eãé çìLî-ìëa úørânä-úàå§¤©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®
éììrî rø éðtî øäî Eãáà-ãrå EãîMä ãrE ©´¦¨«¤§³§©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−

:éðzáær øLààëãr øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé £¤¬£©§¨«¦©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©®̈¤©µ
änL-àá äzà-øLà äîãàä ìrî Eúà Búlk©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìáëäëkéúçcwáe úôçMa ýåýé §¦§¨«©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©
ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe øçøçáe ú÷lcáe©©¤À¤©«©§ªÆ©¤½¤©¦¨−©¥«̈®

:Eãáà ãr EeôãøeâëéîL eéäå-ìr øLà E §¨−©¬¨§¤«§¨¬¨¤²£¤¬©
ézçz-øLà õøàäå úLçð ELàø:ìæøa E «Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤£¤©§¤−©§¤«

ãë-ïî øôrå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨®̈¦
éìr ãøé íéîMä:CãîMä ãr Eäëðzé| ýåýé E ©¨©̧¦Æ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«¦¤§¸§Ÿ̈´

bðéáéà éðôì óåéìà àöz ãçà Cøãa E ¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´¥½̈
ìëì äåræì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äráLáe§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨®̈§¨¦´¨§©«£½̈§−Ÿ

:õøàä úBëìîîåëìëàîì Eúìáð äúéäå ©§§¬¨¨«¤§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe íéîMä óBò-ìëì§¨¬©¨©−¦§¤«¡©´¨¨®¤§¥−©«£¦«

æëíéøöî ïéçLa ýåýé äëkéáéúëíéìôòáå ©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ
éø÷ìëeú-àì øLà ñøçáe áøbáe íéøçèáe©§Ÿ¦½©¨−̈¤®̈¤£¤¬«Ÿ©−

:àôøäìçëïBøeráe ïBòbLa ýåýé äëké §¥«¨¥«©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®
:ááì ïBäîúáeèëíéøäva LMîî úééäå §¦§−¥¨«§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦

çéìöú àìå äìôàa øerä LMîé øLàk©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©
éëøc-úàíéîiä-ìk ìeæâå ÷eLr Cà úééäå E ¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯§¨²¨©¨¦−

:réLBî ïéàåìøçà Léàå Nøàú äMà §¥¬¦«©¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ
áéúëäðìâùééø÷ðáz úéa äpákLéBa áLú-àìå ä ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−§«Ÿ¥¥´®

:epìlçú àìå òhz íøkàìéðérì çeáè EøBLE ¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤««§º¨´©§¥¤À
éðôlî ìeæb Eøîç epnî ìëàú àìåáeLé àìå E §´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−

ðàö Cìéáéàì úBðúð E:réLBî Eì ïéàå E ¨®«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½§¥¬§−¦«©
áìéðaéúðáe Eéðérå øçà írì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½

:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëåâìéøt §¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«§¦³
zrãé-àì øLà ír ìëàé Eréâé-ìëå Eúîãà©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´«Ÿ¨¨®§¨

:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLr ÷ø úééäåãìúééäå §¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«§¨¦−¨

iyiy - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðér äàønî òbLî:äàøz øLà Eäìäëké §ª®̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«©§¨̧
øLà íé÷Mä-ìrå íékøaä-ìr òø ïéçLa ýåýé§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦£¤¬
:Eã÷ã÷ ãrå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«

åìéìr íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zrãé-àì øLà éBb-ìàzãárå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨

:ïáàå õr íéøçà íéäìà íMæìì úééäåänL ¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤§¨¦´¨§©½̈
ìå ìLîìýåýé Eâäðé-øLà íénrä ìëa äðéðL §¨−̈§¦§¦®̈§ŸÆ¨«©¦½£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−

:änLçìék óñàz èrîe äãOä àéöBz áø òøæ ¨«¨¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬
:äaøàä epìñçéèìïééå zãárå òhz íéîøk ©§§¤−¨«©§¤«§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦

:úrìzä epìëàú ék øâàú àìå äzLú-àì«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©
îék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬

Eúéæ ìMé:àîCì eéäé-àìå ãéìBz úBðáe íéða ¦©−¥¤«¨¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈
:éáMa eëìé ékáîLøéé Eúîãà éøôe Eör-ìk ¦¬¥«§−©¤«¦¨¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−

:ìöìväâîéìr äìré Eaø÷a øLà øbäE ©§¨©«©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−
:ähn ähî ãøú äzàå äìrn äìrîãîàeä ©´§¨®̈§¨§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨´

äzàå Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ§©−̈
:áðæì äéäzäîéìr eàáeälàä úBììwä-ìk E ¦«§¤¬§¨¨«¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤

zrîL àì-ék CãîMä ãr EeâéOäå Eeôãøe§¨¸Æ§¦¦½©−¦¨«§®̈¦´Ÿ¨©À§¨
éäìà ýåýé ìB÷aì EøLà åéúwçå åéúåöî øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬

:Ceöåî-ãr Erøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå ¦¨«§¨´§½§−§¥®§©§£−©
:íìBòæîýåýé-úà zãár-àì øLà úçz ¨«©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa E ¡Ÿ¤½§¦§−̈§´¥®̈¥−Ÿ«Ÿ

çîéáéà-úà zãáråCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìò ïúðå ìk øñçáe íøéráe àîöáe árøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ

:Cúà BãéîLä ãr Eøàeö-ìr ìæøaèîàOé ©§¤Æ©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«¦¨´
éìr ýåýéäàãé øLàk õøàä äö÷î ÷çøî éBb E §Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬¦§¤−

ì òîLú-àì øLà éBb øLpä:BðLðíéðt ær éBb ©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«−©´¨¦®
:ïçé àì ørðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLààðìëàå £¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ¨«ŸÂ§¨©Â

øLà CãîMä ãr Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼£¤̧
éôìà øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àìE «Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−

ðàö úøzLrå:Cúà Bãéáàä ãr Eáðì øöäåE §©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«§¥©̧§¹
éørL-ìëaéúîç úãø ãr EúBøöaäå úäábä E §¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ§©§ª½

Eì øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèa äzà øLà£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³§Æ
éørL-ìëaéäìà ýåýé ïúð øLà Eöøà-ìëa EE §¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Cìâððèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EE ¨«§¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½
éäìà ýåýé Eì-ïúð øLà÷Böîáe øBöîa E £¤¬¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½

:Eáéà Eì ÷éöé-øLàãðâðräå Ea Cøä Léàä £¤¨¦¬§−«Ÿ§¤«¨¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ
åéða øúéáe B÷éç úLàáe åéçàá Bðér òøz ãàî§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈

:øéúBé øLàäðåéða øNaî íäî ãçàì | úzî £¤¬¦«¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ
÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî ìëàé øLà£¤´Ÿ¥½¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½

éørL-ìëa Eáéà Eì ÷éöé øLà:EåðEá äkøä £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«¨«©¨̧§¹
-ìr âvä dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðräå§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ©¥´©
d÷éç Léàa dðér òøz Cøîe âprúäî õøàä̈½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´¥½̈

:dzááe dðááeæðäéìâø ïéaî | úöBiä dúéìLáe ¦§−̈§¦¨«§¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨
øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz øLà äéðááe§¨¤̧¨Æ£¤´¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤

éørLa Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa:E §¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«
çðäøBzä éøác-ìk-úà úBNrì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´

íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º
éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:Eèðàìôäå ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¦§¨³

úìãb úBkî Erøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³§ŸŸÆ
íéðîàðå íérø íéìçå úBðîàðå:ñúà Ea áéLäå §¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«§¥¦´§À¥µ

:Ca e÷áãå íäéðtî zøâé øLà íéøöî äåãî-ìk̈©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨¦§¥¤®§¨«§−¨«
àñøôña áeúë àì øLà äkî-ìëå éìç-ìk íb©³¨¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤

éìr ýåýé íìré úàfä äøBzä:CãîMä ãr E ©¨´©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«
áñíúééä øLà úçz èrî éúîa ízøàLðå§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈©µ©£¤´¡¦¤½

ýåýé ìB÷a zrîL àì-ék áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬
éäìà:Eâñíëéìr ýåýé NN-øLàk äéäå ¡Ÿ¤«Â§¨Â̈©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À

ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe íëúà áéèéäì§¥¦´¤§¤»§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ
íëúà ãéîLäìe íëúà ãéáàäì íëéìr£¥¤½§©«£¦¬¤§¤−§©§¦´¤§¤®
änL-àá äzà-øLà äîãàä ìrî ízçqðå§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìãñäö÷î íénrä-ìëa ýåýé Eöéôäå §¦§¨«¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬
íéäìà íM zãárå õøàä äö÷-ãrå õøàä̈−̈¤§©§¥´¨¨®¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´

éúáàå äzà zrãé-àì øLà íéøçà:ïáàå õr E £¥¦À£¤¯«Ÿ¨©²§¨©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤
äñ-óëì çBðî äéäé-àìå rébøú àì íää íéBbáe©¦³¨¥Æ´Ÿ©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©



xihtnקנד ,iriay - hk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéðér ïBéìëå æbø áì íL Eì ýåýé ïúðå Eìâø©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦
:Lôð ïBáàãååñéiç eéäåãâpî Eì íéàìz E §©«£¬¨«¤§¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤

éiça ïéîàú àìå íîBéå äìéì zãçôe:Eæñø÷aa ¨«©§¨Æ©´§¨§½̈§¬Ÿ©«£¦−§©¤«©³Ÿ¤
ø÷a ïzé-éî øîàz áøráe áør ïzé-éî øîàzŸ©Æ¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´®Ÿ¤

éðér äàønîe ãçôz øLà Eááì ãçtîøLà E ¦©³©§¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬
:äàøzçñCøca úBiðàa íéøöî | ýåýé EáéLäå ¦§¤«¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤¸¤Æ

éñú-àì Eì ézøîà øLàdúàøì ãBò ó £¤´¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ®̈
éáéàì íL ízøkîúäåìå íéãárì EúBçôL §¦§©©§¤̧¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−

:äð÷ ïéàåñèñäeö-øLà úéøaä éøáã älà §¥¬Ÿ¤«¥Á¤Á¦§¥¸©§¦¹£¤¦¨¯
õøàa ìàøNé éða-úà úøëì äLî-úà ýåýé§Ÿ̈´¤¤À¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤

:áøça ízà úøk-øLà úéøaä ãálî áàBîô ¨®¦§©´©§¦½£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr e zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
הּזקן, אדמֹו"ר ׁשל הראׁשֹון אֹור,B‡ÈL¯ׁשמֹו לׁשני רֹומז , ְְִֵֶַַָָ¿≈ְִֵֵ

ׁשנים, ׁשלׁש ּבן ּבהיֹותֹו הּבעלֿׁשםֿטֹוב עליו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּוכפי

ותֹורת  הּנגלה ּתֹורת אֹורֹות, ּבׁשני העֹולם את להאיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשעתיד

ׁשּלֹו, הּכּנּוי ּגם זהּו Ce¯Úהּנסּתר. ÔÁÏM‰Â ‡Èz‰ ÏÚa ׁשני – ְִִֶֶַַַָ««««¿»¿«À¿»»ְֵ

ּכי  (ׁשניאֹור), אחת ּבתבה מאחדים והּנסּתר והּנגלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהאֹורֹות.

אחד. לדבר אצלֹו התחּברּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָׁשניהם

éòéáùèëàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©Ÿ́¤
ýåýé äNr øLà-ìk úà íúéàø ízà íäìà£¥¤®©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³
åéãár-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa íëéðérì§¥«¥¤Æ§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈

:Böøà-ìëìeáéðér eàø øLà úìãbä úBqnäE §¨©§«©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®
:íää íéìãbä íéúônäå úúàäâýåýé ïúð-àìå ¨«Ÿ¯Ÿ§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸

ì íéðæàå úBàøì íéðérå úrãì áì íëìãr rîL ¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−§¨§©¦́¦§®Ÿ©©−
:äfä íBiäãäðL íéraøà íëúà CìBàå ©¬©¤«¨«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈

-àì Eìrðå íëéìrî íëéúîìN eìá-àì øaãna©¦§®̈«Ÿ¨³©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ
á:Eìâø ìrî äúìäøëLå ïééå ízìëà àì íçì ¨«§−̈¥©¬©§¤«¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈

:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãz ïrîì íúéúL àì́Ÿ§¦¤®§©̧©Æ¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
åïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â

:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«
æéãbìå éðáeàøì äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpå©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®

:éMðîä èáL éöçìåçéøác-úà ízøîLe §©«£¦−¥¬¤©«§©¦«§©§¤À¤¦§¥Æ
úà eìékNz ïrîì íúà íúéNrå úàfä úéøaä©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ¨®§©´©©§¦½¥−

:ïeNrz øLà-ìkttt ¨£¤¬©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(` zxaeg zeniyx)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
ּבׁשם  סּבא לֹו ׁשהיה מּתינֹוק הּוא 'ׁשניאֹור' הּׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָמקֹור

ׁשניהם. ׁשם על ׁשניאֹור ונקרא 'מאיר', ּבׁשם וסּבא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ'אֹורי'

לרמז: ויׁש אֹור. ׁשני הּוא ׁשניאֹור ׁשּלי,‡È¯Bוהּנה, אֹור – ְְְְְִִֵֵֵֵֹƒִֶ

להּׁשאר הּתֹורה עלּולה זה ּבלּמּוד נגלה. ‰'היינּו ˙¯Bz ׁשּכן , ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ«ֵֶ

ׁשֹונים. ּדברים ׁשני הם והּתֹורה לאחרים,È‡Ó¯הּלֹומד – ְְְִִֵֵֵַַָָ≈ƒֲִֵַ

ּכ ּבּלֹומד, מאירה ׁשהּתֹורה ּפֹועל זה לּמּוד נסּתר. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהיינּו

להיֹות הֹופכת אּתּה.B˙¯Bzׁשהיא מתאחד הּוא ּכי , ְִִֶֶֶ»ְִִִֵַָ

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîåïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ
eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå ïBaLç-Cìî¤«¤Â¤§Â§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²

:íkpå äîçìnìædðzpå íöøà-úà çwpå ©¦§¨−̈©©¥«©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´
:éMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøì äìçðì§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«

çíúéNrå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−
:ïeNrz øLà-ìk úà eìékNz ïrîì íúàŸ®̈§©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«

ttt
ã ycew zegiyn zecewp ã

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
אחד  חסיד טֹוב. יֹום הּוא אלּול ׁשח"י קבע הרׁש"ּב ֱִִֶֶַַַַַָָָָָהרּבי

לבני  ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' "יֹודּו ּבּפסּוק לכ רמז ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמצא

ּבגימטרּיא  – ּתבֹות סֹופי אלּול. ח"י - ּתבֹות ראׁשי ְְֱִִֵֵֵֵַָָָָאדם":

טֹו"ב הּמענה (73)יֹו"ם את קּבל לרּבנּו, הרמז את ּכׁשּכתב .ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּפסחים ּגמרא ועּין הּיפה. הּבאּור על רּבה "ּתֹודה (קיח,הּבא: ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקּב"ה א) ׁשּברא ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד מי, ּכנגד הֹודּו כ"ו הני :ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּבחסּדֹו". אֹותם וזן ּתֹורה להם נתן ולא ְְְְְֶַַָָָָָָֹּבעֹולמֹו

.ïîéñ å"éãáòì ,íé÷åñô á"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì àåáú éë úøèôä

ñ ÷øô äéòùéá

ñàéìr ýåýé ãBáëe CøBà àá ék éøBà éîe÷C ¬¦−¦¦´¨´¥®§¬§Ÿ̈−¨©¬¦
:çøæáíénàì ìôørå õøà-äqëé CLçä äpä-ék ¨¨«¦«¦¥³©¸Ÿ¤Æ§©¤¤½¤©«£¨¤−§ª¦®
éìråéìr BãBáëe ýåýé çøæé C:äàøé CâíéBâ eëìäå §¨©̧¦Æ¦§©´§Ÿ̈½§−¨©¬¦¥«̈¤«§¨«§¬¦−

:Cçøæ dâðì íéëìîe CøBàìãéðér áéáñ éàNC §¥®§¨¦−§¬Ÿ©©§¥«§¦̧¨¦³¥©̧¦Æ
éða Cì-eàá eöa÷ð ílk éàøeeàáé ÷Bçøî C §¦½ª−̈¦§§´¨«¨®¨©̧¦Æ¥«¨´¨½Ÿ

éúðáe:äðîàz ãö-ìr Cäãçôe zøäðå éàøz æà §Ÿ©−¦©©¬¥¨©«¨¨³¦§¦Æ§¨©½§§¨©¬
éìr Côäé-ék Cááì áçøåíéBb ìéç íé ïBîä C §¨©−§¨¥®¦¥«¨¥³¨©̧¦Æ£´½̈¥¬¦−

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r
,CøBà àá ék éøBà éîe÷ (àéîe÷ ,íéìLeøé zà ¦¦¦¨¥©§§¨©¦¦

éìà àa ék ,éøéàäåäàeápä òôLå úeëìnä øîBìk ,øBàä C §¨¦¦¦¨¥©¦¨§©©©§§¤©©§¨

.äáBhäå äçîOäåéìò 'ä ãBáëe,çøæ C,øîBìk §©¦§¨§©¨§¨©¦¨¨§©

éìò älbúz äðéëMä.Ca äøLúå Cäqëé Cùçä (á ©§¦¨¦§©¤¨©¦§¦§¤¨©Ÿ¤§©¤
,õøà.íìBòa úBøö eaøúé íà elôà ,øîBìkìôøòå ¤¤§©£¦¦¦§©¨¨¨©£¨¤

,íénàìì ìôk àeäå .íénò äqëé ìôøò ìL CùçåìL ïBL §ª¦§Ÿ¤¤£¨¤§©¤©¦§¤¤¨¤

.úBøçà íélîa "õøà äqëé Cùçä",'ä çøæéøBà Cì øéàé ©Ÿ¤§©¤¤¤§¦¦£¥¦§©¨¦¨

.äòeLéä,BãBáëe.äðéëMä úàøLäíéBâ eëìäå (â ©§¨§©§¨©©§¦¨§¨§¦
,CøBàìúà éøéàz zàå ,'ä éëøc eãîìé Cnî ,øîBìk §¥§©¦¥¦§§©§¥§©§¨¦¦¤

úà áèéä äàBøL ,Cùça àeäL éî Cøc ìò àeäå .íäéðéò¥¥¤§©¤¤¦¤©Ÿ¤¤¤¥¥¤

.øBàa íéáLBiä,Cçøæ dâðìéçéøæzL øBàä úöôäì ©§¦¨§Ÿ©©§¥©£¨©¨¤©§¦¦

.Cáéáñ,eöa÷ð ílk (ãéða ìkéúBðáe CíéøkæpL C §¦¥ª¨¦§§¨¨©¦§©¦¤¦§¨¦

.÷eñtä CLîäa,äðîàz ãö ìòíéëìnä ãö ìò §¤§¥©¨©©¥¨©¨©©©§¨¦

lî ,"äðîàz" .úBìcâîe úBðnàî äðéäz í÷éçáe úBøOäå"÷ðiä úà ïîàä àOé øLàk" ïBL.(ai,`i xacna),zøäðå éàøz æà (äéða úà éàøz æàéìà íéàa C,C §©¨§¥¨¦§¤¨§ª¨§ª¨¥¨©¨¦§©£¤¦¨¨Ÿ¥¤©Ÿ¥¨¦§¦§¨©§§¨¦§¦¤¨©¦¨¦¥©¦

éðt eøéàéåì ,"zøäðå" .äçîN áøî C"eøäðå åéìà eèéaä" Bîk ,äçîNå äøàä ïBL.(e,cl mildz),Cááì áçøå ãçôe.íàút äaø äáBè åéìà àBáa ìäápä íãàk §¨¦¨©¦¥Ÿ¦§¨§¨©§§§¤¨¨§¦§¨§¦¦¥¨§¨¨¨©§¨©§¨¥§¨¨©¦§¨§¥¨¨©¨¦§Ÿ

.äçîNå äáBè ììâa álä áçøé ,ìáàå äøö ììâa álä øöiL Bîëeéìò Côäé ék,íé ïBîä Céìò àBáì Côäé ,áøòîa íéðëBMä íéBbä ìL øùòä ïBîä.Cìéç §¤¥©©¥¦§©¨¨§¥¤¦§©©¥¦§©¨§¦§¨¦¥¨¥¨©¦£¨£¨Ÿ¤¤©¦©§¦§©£¨¥¨¥¨¨©¦¥



קנה xihtn ,iriay - hk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéðér ïBéìëå æbø áì íL Eì ýåýé ïúðå Eìâø©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦
:Lôð ïBáàãååñéiç eéäåãâpî Eì íéàìz E §©«£¬¨«¤§¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤

éiça ïéîàú àìå íîBéå äìéì zãçôe:Eæñø÷aa ¨«©§¨Æ©´§¨§½̈§¬Ÿ©«£¦−§©¤«©³Ÿ¤
ø÷a ïzé-éî øîàz áøráe áør ïzé-éî øîàzŸ©Æ¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´®Ÿ¤

éðér äàønîe ãçôz øLà Eááì ãçtîøLà E ¦©³©§¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬
:äàøzçñCøca úBiðàa íéøöî | ýåýé EáéLäå ¦§¤«¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤¸¤Æ

éñú-àì Eì ézøîà øLàdúàøì ãBò ó £¤´¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ®̈
éáéàì íL ízøkîúäåìå íéãárì EúBçôL §¦§©©§¤̧¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−

:äð÷ ïéàåñèñäeö-øLà úéøaä éøáã älà §¥¬Ÿ¤«¥Á¤Á¦§¥¸©§¦¹£¤¦¨¯
õøàa ìàøNé éða-úà úøëì äLî-úà ýåýé§Ÿ̈´¤¤À¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤

:áøça ízà úøk-øLà úéøaä ãálî áàBîô ¨®¦§©´©§¦½£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr e zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
הּזקן, אדמֹו"ר ׁשל הראׁשֹון אֹור,B‡ÈL¯ׁשמֹו לׁשני רֹומז , ְְִֵֶַַָָ¿≈ְִֵֵ

ׁשנים, ׁשלׁש ּבן ּבהיֹותֹו הּבעלֿׁשםֿטֹוב עליו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּוכפי

ותֹורת  הּנגלה ּתֹורת אֹורֹות, ּבׁשני העֹולם את להאיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשעתיד

ׁשּלֹו, הּכּנּוי ּגם זהּו Ce¯Úהּנסּתר. ÔÁÏM‰Â ‡Èz‰ ÏÚa ׁשני – ְִִֶֶַַַָ««««¿»¿«À¿»»ְֵ

ּכי  (ׁשניאֹור), אחת ּבתבה מאחדים והּנסּתר והּנגלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהאֹורֹות.

אחד. לדבר אצלֹו התחּברּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָׁשניהם

éòéáùèëàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©Ÿ́¤
ýåýé äNr øLà-ìk úà íúéàø ízà íäìà£¥¤®©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³
åéãár-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa íëéðérì§¥«¥¤Æ§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈

:Böøà-ìëìeáéðér eàø øLà úìãbä úBqnäE §¨©§«©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®
:íää íéìãbä íéúônäå úúàäâýåýé ïúð-àìå ¨«Ÿ¯Ÿ§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸

ì íéðæàå úBàøì íéðérå úrãì áì íëìãr rîL ¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−§¨§©¦́¦§®Ÿ©©−
:äfä íBiäãäðL íéraøà íëúà CìBàå ©¬©¤«¨«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈

-àì Eìrðå íëéìrî íëéúîìN eìá-àì øaãna©¦§®̈«Ÿ¨³©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ
á:Eìâø ìrî äúìäøëLå ïééå ízìëà àì íçì ¨«§−̈¥©¬©§¤«¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈

:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãz ïrîì íúéúL àì́Ÿ§¦¤®§©̧©Æ¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
åïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â

:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«
æéãbìå éðáeàøì äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpå©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®

:éMðîä èáL éöçìåçéøác-úà ízøîLe §©«£¦−¥¬¤©«§©¦«§©§¤À¤¦§¥Æ
úà eìékNz ïrîì íúà íúéNrå úàfä úéøaä©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ¨®§©´©©§¦½¥−

:ïeNrz øLà-ìkttt ¨£¤¬©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(` zxaeg zeniyx)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
ּבׁשם  סּבא לֹו ׁשהיה מּתינֹוק הּוא 'ׁשניאֹור' הּׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָמקֹור

ׁשניהם. ׁשם על ׁשניאֹור ונקרא 'מאיר', ּבׁשם וסּבא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ'אֹורי'

לרמז: ויׁש אֹור. ׁשני הּוא ׁשניאֹור ׁשּלי,‡È¯Bוהּנה, אֹור – ְְְְְִִֵֵֵֵֹƒִֶ

להּׁשאר הּתֹורה עלּולה זה ּבלּמּוד נגלה. ‰'היינּו ˙¯Bz ׁשּכן , ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ«ֵֶ

ׁשֹונים. ּדברים ׁשני הם והּתֹורה לאחרים,È‡Ó¯הּלֹומד – ְְְִִֵֵֵַַָָ≈ƒֲִֵַ

ּכ ּבּלֹומד, מאירה ׁשהּתֹורה ּפֹועל זה לּמּוד נסּתר. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהיינּו

להיֹות הֹופכת אּתּה.B˙¯Bzׁשהיא מתאחד הּוא ּכי , ְִִֶֶֶ»ְִִִֵַָ

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîåïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ
eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå ïBaLç-Cìî¤«¤Â¤§Â§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²

:íkpå äîçìnìædðzpå íöøà-úà çwpå ©¦§¨−̈©©¥«©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´
:éMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøì äìçðì§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«

çíúéNrå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−
:ïeNrz øLà-ìk úà eìékNz ïrîì íúàŸ®̈§©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«

ttt
ã ycew zegiyn zecewp ã

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
אחד  חסיד טֹוב. יֹום הּוא אלּול ׁשח"י קבע הרׁש"ּב ֱִִֶֶַַַַַָָָָָהרּבי

לבני  ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' "יֹודּו ּבּפסּוק לכ רמז ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמצא

ּבגימטרּיא  – ּתבֹות סֹופי אלּול. ח"י - ּתבֹות ראׁשי ְְֱִִֵֵֵֵַָָָָאדם":

טֹו"ב הּמענה (73)יֹו"ם את קּבל לרּבנּו, הרמז את ּכׁשּכתב .ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּפסחים ּגמרא ועּין הּיפה. הּבאּור על רּבה "ּתֹודה (קיח,הּבא: ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקּב"ה א) ׁשּברא ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד מי, ּכנגד הֹודּו כ"ו הני :ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּבחסּדֹו". אֹותם וזן ּתֹורה להם נתן ולא ְְְְְֶַַָָָָָָֹּבעֹולמֹו

.ïîéñ å"éãáòì ,íé÷åñô á"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì àåáú éë úøèôä

ñ ÷øô äéòùéá

ñàéìr ýåýé ãBáëe CøBà àá ék éøBà éîe÷C ¬¦−¦¦´¨´¥®§¬§Ÿ̈−¨©¬¦
:çøæáíénàì ìôørå õøà-äqëé CLçä äpä-ék ¨¨«¦«¦¥³©¸Ÿ¤Æ§©¤¤½¤©«£¨¤−§ª¦®
éìråéìr BãBáëe ýåýé çøæé C:äàøé CâíéBâ eëìäå §¨©̧¦Æ¦§©´§Ÿ̈½§−¨©¬¦¥«̈¤«§¨«§¬¦−

:Cçøæ dâðì íéëìîe CøBàìãéðér áéáñ éàNC §¥®§¨¦−§¬Ÿ©©§¥«§¦̧¨¦³¥©̧¦Æ
éða Cì-eàá eöa÷ð ílk éàøeeàáé ÷Bçøî C §¦½ª−̈¦§§´¨«¨®¨©̧¦Æ¥«¨´¨½Ÿ

éúðáe:äðîàz ãö-ìr Cäãçôe zøäðå éàøz æà §Ÿ©−¦©©¬¥¨©«¨¨³¦§¦Æ§¨©½§§¨©¬
éìr Côäé-ék Cááì áçøåíéBb ìéç íé ïBîä C §¨©−§¨¥®¦¥«¨¥³¨©̧¦Æ£´½̈¥¬¦−

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r
,CøBà àá ék éøBà éîe÷ (àéîe÷ ,íéìLeøé zà ¦¦¦¨¥©§§¨©¦¦

éìà àa ék ,éøéàäåäàeápä òôLå úeëìnä øîBìk ,øBàä C §¨¦¦¦¨¥©¦¨§©©©§§¤©©§¨

.äáBhäå äçîOäåéìò 'ä ãBáëe,çøæ C,øîBìk §©¦§¨§©¨§¨©¦¨¨§©

éìò älbúz äðéëMä.Ca äøLúå Cäqëé Cùçä (á ©§¦¨¦§©¤¨©¦§¦§¤¨©Ÿ¤§©¤
,õøà.íìBòa úBøö eaøúé íà elôà ,øîBìkìôøòå ¤¤§©£¦¦¦§©¨¨¨©£¨¤

,íénàìì ìôk àeäå .íénò äqëé ìôøò ìL CùçåìL ïBL §ª¦§Ÿ¤¤£¨¤§©¤©¦§¤¤¨¤

.úBøçà íélîa "õøà äqëé Cùçä",'ä çøæéøBà Cì øéàé ©Ÿ¤§©¤¤¤§¦¦£¥¦§©¨¦¨

.äòeLéä,BãBáëe.äðéëMä úàøLäíéBâ eëìäå (â ©§¨§©§¨©©§¦¨§¨§¦
,CøBàìúà éøéàz zàå ,'ä éëøc eãîìé Cnî ,øîBìk §¥§©¦¥¦§§©§¥§©§¨¦¦¤

úà áèéä äàBøL ,Cùça àeäL éî Cøc ìò àeäå .íäéðéò¥¥¤§©¤¤¦¤©Ÿ¤¤¤¥¥¤

.øBàa íéáLBiä,Cçøæ dâðìéçéøæzL øBàä úöôäì ©§¦¨§Ÿ©©§¥©£¨©¨¤©§¦¦

.Cáéáñ,eöa÷ð ílk (ãéða ìkéúBðáe CíéøkæpL C §¦¥ª¨¦§§¨¨©¦§©¦¤¦§¨¦

.÷eñtä CLîäa,äðîàz ãö ìòíéëìnä ãö ìò §¤§¥©¨©©¥¨©¨©©©§¨¦

lî ,"äðîàz" .úBìcâîe úBðnàî äðéäz í÷éçáe úBøOäå"÷ðiä úà ïîàä àOé øLàk" ïBL.(ai,`i xacna),zøäðå éàøz æà (äéða úà éàøz æàéìà íéàa C,C §©¨§¥¨¦§¤¨§ª¨§ª¨¥¨©¨¦§©£¤¦¨¨Ÿ¥¤©Ÿ¥¨¦§¦§¨©§§¨¦§¦¤¨©¦¨¦¥©¦

éðt eøéàéåì ,"zøäðå" .äçîN áøî C"eøäðå åéìà eèéaä" Bîk ,äçîNå äøàä ïBL.(e,cl mildz),Cááì áçøå ãçôe.íàút äaø äáBè åéìà àBáa ìäápä íãàk §¨¦¨©¦¥Ÿ¦§¨§¨©§§§¤¨¨§¦§¨§¦¦¥¨§¨¨¨©§¨©§¨¥§¨¨©¦§¨§¥¨¨©¨¦§Ÿ

.äçîNå äáBè ììâa álä áçøé ,ìáàå äøö ììâa álä øöiL Bîëeéìò Côäé ék,íé ïBîä Céìò àBáì Côäé ,áøòîa íéðëBMä íéBbä ìL øùòä ïBîä.Cìéç §¤¥©©¥¦§©¨¨§¥¤¦§©©¥¦§©¨§¦§¨¦¥¨¥¨©¦£¨£¨Ÿ¤¤©¦©§¦§©£¨¥¨¥¨¨©¦¥



קנו

:Cì eàáéåäôérå ïéãî éøëa Cqëz íélîb úrôL ¨¬Ÿ¨«¦§©̧§©¦¹§©¥À¦§¥³¦§¨Æ§¥½̈
ýåýé úBläúe eàOé äðBáìe áäæ eàáé àáMî ílkª−̈¦§¨´¨®Ÿ¨¨³§¨Æ¦½̈§¦¬§Ÿ̈−

:eøOáéæúBéáð éìéà Cì eöáwé øã÷ ïàö-ìk §©¥«¨³Ÿ¥¨Æ¦¨´§½̈¥¥¬§¨−
ðeúøLéézøàôz úéáe éçaæî ïBöø-ìr eìré C §¨«§®¤©«£³©¨Æ¦§§¦½¥¬¦§©§¦−
:øàôàç-ìà íéðBiëå äðéôeòz árk älà-éî £¨¥«¦¥−¤¨¨´§¤®¨§©¦−¤

:íäéúaøàèLéLøz úBiðàå ee÷é íéià | éì-ék £ª«Ÿ¥¤«¦¦´¦¦´§©À¨«¢¦³©§¦Æ
éðá àéáäì äðBLàøaízà íáäæe ítñk ÷Bçøî C ¨¦´½̈§¨¦³¨©̧¦Æ¥«¨½©§¨¬§¨¨−¦¨®

ìéäìà ýåýé íL:Cøàô ék ìûøNé LBã÷ìå C §¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ©½¦§¦§¬¦§¨¥−¦¬¥«£¨«
ééúîBç øëð-éðá eðáeðeúøLé íäéëìîe Cék C ¨³§¥«¥¨Æ«Ÿ©½¦©§¥¤−§¨«§®¤¦³

éúékä étö÷áézîçø éðBöøáe C:Càéeçzôe §¦§¦Æ¦¦¦½¦§¦−¦«©§¦«¦§¸
éørLéìà àéáäì eøâqé àì äìéìå íîBé ãéîz CC §¨©¯¦¨¦²¨¬¨©−§¨´Ÿ¦¨¥®§¨¦³¥©̧¦Æ

:íéâeäð íäéëìîe íéBb ìéçáéäëìînäå éBbä-ék ¥´¦½©§¥¤−§¦«¦«©¯§©©§¨¨²
:eáøçé áøç íéBbäå eãáàé Ceãáré-àì øLà£¤¬Ÿ©«©§−Ÿ¥®§©¦−¨¬Ÿ¤«¡¨«

âééìà ïBðálä ãBákøeMàúe øäãz LBøa àBáé C §³©§¨Æ¥©´¦¨½§²¦§¨¬§©−
:ãaëà éìâø íB÷îe éLc÷î íB÷î øàôì åcçé©§¨®§¨¥Æ§´¦§¨¦½§¬©§©−£©¥«

ãééìà eëìäåéprî éða çBçL C-ìr eåçzLäå C §¨«§¸¥©³¦§¸©Æ§¥´§©©½¦§¦§©«£²©
éìâø úBtkéöàðî-ìk CïBiö ýåýé øér Cì eàø÷å C ©¬©§©−¦¨§©«£¨®¦§¨³§¨Æ¦´§Ÿ̈½¦−

:ìàøNé LBã÷åèïéàå äàeðNe äáeær CúBéä úçz §¬¦§¨¥«©¯©¡¥²£¨¬§−̈§¥´
ézîNå øáBò:øBãå øBc NBNî íìBò ïBàâì C ¥®§©§¦Æ¦§´½̈§−¬¨«

æèzrãéå é÷ðéz íéëìî ãLå íéBb áìç z÷ðéå§¨©̧§§Æ£¥´¦½§¬Ÿ§¨¦−¦¨®¦§¨©À©§
:á÷ré øéáà Cìàâå CréLBî ýåýé éðà-ékæéúçz ¦«£¦³§Ÿ̈Æ´¦¥½§«Ÿ£¥−£¦¬©£«Ÿ©´©

óñë àéáà ìæøaä úçúå áäæ àéáà úLçpä©§¹Ÿ¤¨¦´¨À̈§©³©©©§¤Æ¨´¦¤½¤
ézîNå ìæøa íéðáàä úçúå úLçð íéörä úçúå§©³©¨«¥¦Æ§½Ÿ¤§©¬©¨«£¨¦−©§¤®§©§¦³

éNâðå íBìL Cúc÷ô:ä÷ãö CçéãBò òîMé-àì §ª¨¥Æ¨½§«Ÿ§©−¦§¨¨««Ÿ¦¨©̧³
éìeáâa øáLå ãL Cöøàa ñîçäreLé úàø÷å C ¨¨Æ§©§¥½¬Ÿ¨¤−¤¦§¨®¦§¨¨³§¨Æ

,íéBb.íénòä ìL íéñëðe øùòíélîb úòôL (å ¦Ÿ¤§¨¦¤¨©¦¦§©§©¦
,Cqëzéìà eàéáé íélîb ìL úBøiL éeaøeàøéå ,úBðzî C §©¥¦©¨¤§©¦¨¦¥©¦©¨§¥¨

.õøàä úà íéqëî elàk,äôéòå ïéãî éøëaíélîbä §¦§©¦¤¨¨¤¦§¥¦§¨§¥¨©§©¦

.äôéòå ïéãnî íéàaä íéøéòvä,eàBáé àáMî ílkìk ©§¦¦©¨¦¦¦§¨§¥¨ª¨¦§¨¨¨

.íéìLeøéì eàBáé àáL éða,eàOé äðBáìe áäæeàéáé íäå §¥§¨¨¦¨©¦¨¨§¨¦¨§¥¨¦

.'äì äçðîì äðBáìe áäæ íänò,eøOáé 'ä úBläúe ¦¨¤¨¨§¨§¦§¨©§¦§©¥
.'ä úBläz eøtñéå eøOáé íöøàì äøæç íàBááeïàö ìk (æ §¨£¨¨§©§¨§©§¦©§§¦¨Ÿ

,Cì eöáwé øã÷íéøçánä íML øã÷ õøà ìL ïàvä ìk ¥¨¦¨§¨¨©Ÿ¤¤¤¥¨¤¨©ª§¨¦

.íéìLeøéì íàéáäì eôñàé ïàvaLðeúøLé úBéáð éìéà,C ¤©Ÿ¥¨§©£¦¨¦¨©¦¥¥§¨§¨§¤
eàéáé íúBà ,íéìéàaL íéøçánä íäL úBéápî íéàaä íéìéàä̈¥¦©¨¦¦§¨¤¥©ª§¨¦¤¨¥¦¨¨¦

.íéìLeøéì äðzîe úeøL ìL ïôàa íéBbäïBöø ìò eìòé ©¦§Ÿ¤¤¥©¨¨¦¨©¦©£©¨
,éçaæî."ïBöøì éçaæî ìò eìòé" Bîkézøàôz úéáe ¦§§¦§©£©¦§§¦§¨¥¦§©§¦
,øàôàíéBbä ìk áìa ïzàL äæa ,øàôà éLc÷î úéa úàå £¨¥§¤¥¦§¨¦£¨¥¨¤¤¤¥§¥¨©¦

.úBðaø÷å úBçðîa Bøàôìäðéôeòz áòk älà éî (ç §¨£¦§¨§¨§¨¦¥¤¨¨§¤¨
,'åâåúeìbäî úBìBòä ìàøNé úBlä÷ älà éî ,eìàLé úBiøaä©§¦¦§£¦¥¤§¦¦§¨¥¨¥©¨

Bîëe ,çeøä éãé ìò ïðòk ñeèì íéøäîîe íäéúBîB÷î ìkî¦¨§¥¤§©£¦¨¤¨¨©§¥¨©§

óeòì íéøäîî íä æàL ,CáBMä úBðBlç ìà íéáMä íéðBiä©¦©¨¦¤©©¨¤¨¥§©£¦¨

.íäéìæBb úà ìéëàäì,ee÷é íéià éì ék (èíiä éià éðëBL §©£¦¤§¥¤¦¦¦¦§©§¥¦¥©¨

ìàøNé éða úà eàéáiL äæ ìò áBè øëN íäì ïzàL etöéå ee÷é§©¦©¤¤¥¨¤¨¨©¤¤¨¦¤§¥¦§¨¥

.íöøàì,'åâå äðBLàøa LéLøz úBiðàåúBiðà ïëå §©§¨¨¢¦©§¦¨¦¨§¥¢¦

Cìnä äîìL éîéa äðBLàøák ìàøNé õøàì eàBáé LéLøz©§¦¨§¤¤¦§¨¥§¨¦¨¦¥§ŸŸ©¤¤

ì äaøä áäæ eàéáäLíöøàì ìàøNé éða úà eàéáé íäå ,äîìL ¤¥¦¨¨©§¥¦§ŸŸ§¥¨¦¤§¥¦§¨¥§©§¨

ì ízúì íáäæe ítñk úà íb ízà eàéáé ãBòå ,íéwçønîíL ¦¤§©¦§¨¦¦¨©¤©§¨§¨¨§¦¨§¥

.'åâå 'ä,Cøàô ék.äfä ãBákäå øàtä úà Cì ïúð øLà ¦¥£¨£¤¨©¨¤©§¥§©¨©¤

ðúøLé (é,C.CúBà eúøLé,éðBöøáe.áBhä éðBöøáe §¨§ª¤§¨§¨¦§¦¦§¦©

,eçzôe (àéìa øîàå .íéãîBòå íéçeút eéäé,ìéòôä ïBL ¦§¦§§¦§§¦§¨©¦§¦§¦

ìa "eçúôe" øîà àìå.íìBò úçéút íúçéútL íL ìò ,ì÷ ïBL §Ÿ¨©¨§§¨©©¥¤§¦¨¨§¦©¨

,íéBb ìéç.íéBbä éñëðå øùò,íéâeäð íäéëìîeéëìîe ¥¦Ÿ¤§¦§¥©¦©§¥¤§¦©§¥

.íäéðBãà éðôì íéãáòk çéLnä Cìî éðôì àBáì eâäðé íéBbä©¦ª§£¨¦§¥¤¤©¨¦©©£¨¦¦§¥£¥¤

ìLa íéøeL÷ íééeáLk íéìáeî ,"íéâeäð" ,øçà LeøtúBàìL ¥©¥§¦¨¦¦§¦§¦§©§§¨

.ìæøa,eáøçé áøç íéBbäå (áéúìLîî ìèaz ,øîBìk ©§¤§©¦¨Ÿ¤¡¨§©¦¨¥¤§¤¤

.íéBbä ìk,'åâå ïBðálä ãBák (âéíéãaëpä íéöòä ¨©¦§©§¨¨¥¦©¦§¨¦

éìà eàéáé ïBðálä øòéaLílk ,øeMàúe øäãz LBøa íäå ,C ¤§©©©§¨¨¦¥©¦§¥§¦§¨§©ª¨

.åcçé,éLc÷î íB÷î øàôìúéa úà íäa úBðáì ©§¨§¨¥§¦§¨¦¦§¨¤¤¥

.Lc÷nä,ãaëà éìâø íB÷îeãâðk ïeëî Lc÷nä úéa ék ©¦§¨§©§©£©¥¦¥©¦§¨§ª¨§¤¤

"åéìâø íãä" àø÷ðå ãBákä àqk.(d,hv mildz),çBçL (ãé ¦¥©¨§¦§¨£Ÿ©§¨§©
.äìtLäå úeôéôëaépòî éða,CeéäL íéBbä éðáe íéBbä ¦§¦§©§¨¨§¥§©©¦©¦§¥©¦¤¨

.úeìba ìàøNé úà íépòîéìâø úBtk ìò,Cãò øîBìk §©¦¤¦§¨¥©¨©©©§©¦§©©

.õøàì Ceîñéöàðî ìk,C.CúBà íéfáî eéäL íéBbä ìk ¨¨¨¤¨§©£¨¦¨©¦¤¨§©¦¨

,'ä øéò.'ä ìL øéò,ìàøNé LBã÷ ïBiöLBã÷ ìL ïBiö ¦¦¤¦§¦§¨¥¦¤§

.ìàøNé,øáBò ïéàå (åèì Cöøàa øáòiL éî ïéàåìàL ¦§¨¥§¥¥§¥¦¤©£Ÿ§©§¥¦§Ÿ

ì.Cì íBìL,íìBò ïBàâì.íìBò ãò úìLBî ééäzL,øBãå øBc NBNî.÷ñté àlL ,øîBìk ,øBãå øBc ìk NBNî úBéäìå,íéBb áìç z÷ðéå (æèúà éìëàz §¨¨¦§¨¤¦§¦¤¤©¨§¨§¦§§¨§§©¤Ÿ¦¨¥§¨©§§£¥¦Ÿ§¦¤

.çéLnä Cìîì ñî eðzé ,øîBìk .íéBbä õøà áeè,íéëìî ãLåì.íéãL ïBL,'åâå úùçpä úçz (æé,øîBìk .áäæ àéáà ,íéìLeøéî íéBbä eç÷lL úùçpä íB÷îa ¤¤©¦§©¦§©§¤¤©¨¦©§Ÿ§¨¦§¨©¦©©©§Ÿ¤¦§©§Ÿ¤¤¨§©¦¦¨©¦¨¦¨¨§©

ì íaìa ïzà.eç÷lM änî íéìôk éìôëa Cì ílL,íBìL Cúc÷ô ézîNåì Cì eéäé ,íéqî íkî íéìèBð eéäL íéãé÷tä eðéäc ,Cúc÷t éLðà úà íéNàåàìå íBìL ¤¥§¦¨§©¥¨§¦§¥¦§©¦¦©¤¨§§©§¦§ª¨¥¨§¨¦¤©§¥§ª¨¥§©§©§¦¦¤¨§¦¦¤¦¦¦§¨§¨§Ÿ

.øúBé Ce÷çãééNâðå,ä÷ãö C.ãñçå ä÷ãö Cnò úBNòì eàBáé ,íéqnä øác ìò íéNâBð eéäL íéNâBpäåäòeLé úàø÷å (çééúBîBç,Céëøèöz àì ,øîBìk ¦§£¥§Ÿ§©¦§¨¨§©§¦¤¨§¦©§©©¦¦¨©£¦¨§¨¨§¤¤§¨¨§¨©¦§©Ÿ¦§¨§¦

éúîBçe CéørL:äläz CèéãBò Cl-äéäé-àì «Ÿ©½¦§¨©−¦§¦¨««Ÿ¦«§¤¨̧³
Cì øéàé-àì çøiä dâðìe íîBé øBàì LîMä©¤̧¤Æ§´½̈§¾Ÿ©©¨¥−©«Ÿ¨¦´¨®

éäìàå íìBò øBàì ýåýé Cì-äéäå:Czøàôúì C §¨«¨¨³§Ÿ̈Æ§´½̈¥«Ÿ©−¦§¦§©§¥«
ëýåýé ék óñàé àì Cçøéå CLîL ãBò àBáé-àì«Ÿ¨¬Æ¦§¥½¦«¥¥−´Ÿ¥«¨¥®¦´§Ÿ̈À

:Cìáà éîé eîìLå íìBò øBàì Cl-äéäéàëCnrå ¦«§¤¨Æ§´½̈§¨«§−§¥¬¤§¥«§©¥Æ
äNrî érhî øöð õøà eLøéé íìBòì íé÷écö ílkª¨´©¦¦½§−̈¦´§¨®¤¥¯¤©¨©²©«£¥¬

:øàtúäì éãéáëéBâì øérväå óìàì äéäé ïèwä ¨©−§¦§¨¥«©¨ŸÆ¦«§¤´¨¤½¤§©¨¦−§´
:äpLéçà dzra ýåýé éðà íeör̈®£¦¬§Ÿ̈−§¦¨¬£¦¤«¨

ì úBîBçä ìò úBìòì ãBòCëéôìe ,áéBà éðtî øéòä úà øîL ©£©©¦§Ÿ¤¨¦¦§¥¥§¦¨

."äòeLé" íäì éàø÷zéøòLe,äläz CéøòL úàå ¦§§¦¨¤§¨§¨©¦§¦¨§¤©£¥

.'ä úBläz íäa eøtñé ék ,"äläz" éàø÷z úBîBçä©¦§§¦§¦¨¦§©§¨¤§¦

,'åâå íîBé øBàì LîMä ãBò Cl äéäé àì (èéŸ¦§¤¨©¤¤§¨
ìkL ,øîà Cëéôì ,äøBàì äáBhäå äòeLéä úà ìéLîäL ïåék¥¨¤¦§¦¤©§¨§©¨§¨§¦¨¨©¤¨

àlL ãò ,äìBãbä äáBhäå 'ä øBà eðéäc ,ìBãb CøBà äéäé Ck̈¦§¤¥¨§©§§©¨©§¨©¤Ÿ

.ìLî Cøc àeäå .íeìëì çøiä øBàå LîMä øBà íéáLçð eéäé¦§¤¡¨¦©¤¤§©¨¥©¦§§¤¤¨¨

,çøiä dâðìeìò LîMä øBà úà õøàä úìa÷î äìéla §Ÿ©©¨¥©©©§¨§©¤¤¨¨¤¤©¤¤©

.çøiä dâð éãé,Czøàôúì.'ä ãBáëa éøàtúzàì (ë §¥Ÿ©©¨¥©§¦§©§¥¦§¨£¦¦§Ÿ
,'åâå CLîL ãBò àBáéàì ,Cì äéäiL 'ä øBà àeä ¨¦§¥¤¦§¤¨Ÿ

.ãBò ò÷Lé,óñàé àì CçøéåCúeëìî ìèaz àì ,øîBìk ¦§©¦¥¥Ÿ¥¨¥§©Ÿ¦¨¥©§¥

.CzìLîîe,Cìáà éîé eîìLåìáàä éîé eøîbéå enzé ¤§©§¥§¨§§¥¤§¥¦©§¦¨§§¥¨¥¤

.úeìâa ãBò éëìz àì ék ,úeìbäåílk Cnòå (àë §©¨¦Ÿ¥§¦§¨§©¥ª¨
,íé÷écö.íé÷écö ílk eéäé Ca øàLpä íòäéòhî øöð ©¦¦¨¨©¦§¨¨¦§ª¨©¦¦¥¤©¨©

,'åâåðòä.íéîéîúe íé÷écö eéäé ék ,Ba øàtúà ,ézøça øLà íòä ,øîBìk .Ba øàtúäl äî Léå ,éãé äNòî àeä ézòèpL ó,óìàì äéäé ïèwä (áëïèwä ¤¨¨¤¨©§¦©£¥¨©§¥©§¦§¨¥§©¨¨£¤¨©§¦¤§¨¥¦¦§©¦¦§¦¦©¨Ÿ¦§¤¨¤¤©¨Ÿ

.úenkä éeaøa äëk íéîòt óìàì äaøúé,íeöò éBâìeaøa ìBãb íòì.úeëéàä é,'ä éðà.éãéa úìëéäL,äpLéçà dzòaäNòà ,úãòéîä úòä àBáa ¦§©¤§¤¤§¨¦¨¨§¦©©§¨§©¨§¦¨¥£¦¤©§Ÿ¤§¨¦§¦¨£¦¤¨§¨¥©§Ÿ¤¤¤¡¤

.éúçèáä úà àlîàå ,úeæéøæa øácä©¨¨¦§¦©£©¥¤©§¨¨¦

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



קנז
:Cì eàáéåäôérå ïéãî éøëa Cqëz íélîb úrôL ¨¬Ÿ¨«¦§©̧§©¦¹§©¥À¦§¥³¦§¨Æ§¥½̈

ýåýé úBläúe eàOé äðBáìe áäæ eàáé àáMî ílkª−̈¦§¨´¨®Ÿ¨¨³§¨Æ¦½̈§¦¬§Ÿ̈−
:eøOáéæúBéáð éìéà Cì eöáwé øã÷ ïàö-ìk §©¥«¨³Ÿ¥¨Æ¦¨´§½̈¥¥¬§¨−
ðeúøLéézøàôz úéáe éçaæî ïBöø-ìr eìré C §¨«§®¤©«£³©¨Æ¦§§¦½¥¬¦§©§¦−
:øàôàç-ìà íéðBiëå äðéôeòz árk älà-éî £¨¥«¦¥−¤¨¨´§¤®¨§©¦−¤

:íäéúaøàèLéLøz úBiðàå ee÷é íéià | éì-ék £ª«Ÿ¥¤«¦¦´¦¦´§©À¨«¢¦³©§¦Æ
éðá àéáäì äðBLàøaízà íáäæe ítñk ÷Bçøî C ¨¦´½̈§¨¦³¨©̧¦Æ¥«¨½©§¨¬§¨¨−¦¨®

ìéäìà ýåýé íL:Cøàô ék ìûøNé LBã÷ìå C §¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ©½¦§¦§¬¦§¨¥−¦¬¥«£¨«
ééúîBç øëð-éðá eðáeðeúøLé íäéëìîe Cék C ¨³§¥«¥¨Æ«Ÿ©½¦©§¥¤−§¨«§®¤¦³

éúékä étö÷áézîçø éðBöøáe C:Càéeçzôe §¦§¦Æ¦¦¦½¦§¦−¦«©§¦«¦§¸
éørLéìà àéáäì eøâqé àì äìéìå íîBé ãéîz CC §¨©¯¦¨¦²¨¬¨©−§¨´Ÿ¦¨¥®§¨¦³¥©̧¦Æ

:íéâeäð íäéëìîe íéBb ìéçáéäëìînäå éBbä-ék ¥´¦½©§¥¤−§¦«¦«©¯§©©§¨¨²
:eáøçé áøç íéBbäå eãáàé Ceãáré-àì øLà£¤¬Ÿ©«©§−Ÿ¥®§©¦−¨¬Ÿ¤«¡¨«

âééìà ïBðálä ãBákøeMàúe øäãz LBøa àBáé C §³©§¨Æ¥©´¦¨½§²¦§¨¬§©−
:ãaëà éìâø íB÷îe éLc÷î íB÷î øàôì åcçé©§¨®§¨¥Æ§´¦§¨¦½§¬©§©−£©¥«

ãééìà eëìäåéprî éða çBçL C-ìr eåçzLäå C §¨«§¸¥©³¦§¸©Æ§¥´§©©½¦§¦§©«£²©
éìâø úBtkéöàðî-ìk CïBiö ýåýé øér Cì eàø÷å C ©¬©§©−¦¨§©«£¨®¦§¨³§¨Æ¦´§Ÿ̈½¦−

:ìàøNé LBã÷åèïéàå äàeðNe äáeær CúBéä úçz §¬¦§¨¥«©¯©¡¥²£¨¬§−̈§¥´
ézîNå øáBò:øBãå øBc NBNî íìBò ïBàâì C ¥®§©§¦Æ¦§´½̈§−¬¨«

æèzrãéå é÷ðéz íéëìî ãLå íéBb áìç z÷ðéå§¨©̧§§Æ£¥´¦½§¬Ÿ§¨¦−¦¨®¦§¨©À©§
:á÷ré øéáà Cìàâå CréLBî ýåýé éðà-ékæéúçz ¦«£¦³§Ÿ̈Æ´¦¥½§«Ÿ£¥−£¦¬©£«Ÿ©´©

óñë àéáà ìæøaä úçúå áäæ àéáà úLçpä©§¹Ÿ¤¨¦´¨À̈§©³©©©§¤Æ¨´¦¤½¤
ézîNå ìæøa íéðáàä úçúå úLçð íéörä úçúå§©³©¨«¥¦Æ§½Ÿ¤§©¬©¨«£¨¦−©§¤®§©§¦³

éNâðå íBìL Cúc÷ô:ä÷ãö CçéãBò òîMé-àì §ª¨¥Æ¨½§«Ÿ§©−¦§¨¨««Ÿ¦¨©̧³
éìeáâa øáLå ãL Cöøàa ñîçäreLé úàø÷å C ¨¨Æ§©§¥½¬Ÿ¨¤−¤¦§¨®¦§¨¨³§¨Æ

,íéBb.íénòä ìL íéñëðe øùòíélîb úòôL (å ¦Ÿ¤§¨¦¤¨©¦¦§©§©¦
,Cqëzéìà eàéáé íélîb ìL úBøiL éeaøeàøéå ,úBðzî C §©¥¦©¨¤§©¦¨¦¥©¦©¨§¥¨

.õøàä úà íéqëî elàk,äôéòå ïéãî éøëaíélîbä §¦§©¦¤¨¨¤¦§¥¦§¨§¥¨©§©¦

.äôéòå ïéãnî íéàaä íéøéòvä,eàBáé àáMî ílkìk ©§¦¦©¨¦¦¦§¨§¥¨ª¨¦§¨¨¨

.íéìLeøéì eàBáé àáL éða,eàOé äðBáìe áäæeàéáé íäå §¥§¨¨¦¨©¦¨¨§¨¦¨§¥¨¦

.'äì äçðîì äðBáìe áäæ íänò,eøOáé 'ä úBläúe ¦¨¤¨¨§¨§¦§¨©§¦§©¥
.'ä úBläz eøtñéå eøOáé íöøàì äøæç íàBááeïàö ìk (æ §¨£¨¨§©§¨§©§¦©§§¦¨Ÿ

,Cì eöáwé øã÷íéøçánä íML øã÷ õøà ìL ïàvä ìk ¥¨¦¨§¨¨©Ÿ¤¤¤¥¨¤¨©ª§¨¦

.íéìLeøéì íàéáäì eôñàé ïàvaLðeúøLé úBéáð éìéà,C ¤©Ÿ¥¨§©£¦¨¦¨©¦¥¥§¨§¨§¤
eàéáé íúBà ,íéìéàaL íéøçánä íäL úBéápî íéàaä íéìéàä̈¥¦©¨¦¦§¨¤¥©ª§¨¦¤¨¥¦¨¨¦

.íéìLeøéì äðzîe úeøL ìL ïôàa íéBbäïBöø ìò eìòé ©¦§Ÿ¤¤¥©¨¨¦¨©¦©£©¨
,éçaæî."ïBöøì éçaæî ìò eìòé" Bîkézøàôz úéáe ¦§§¦§©£©¦§§¦§¨¥¦§©§¦
,øàôàíéBbä ìk áìa ïzàL äæa ,øàôà éLc÷î úéa úàå £¨¥§¤¥¦§¨¦£¨¥¨¤¤¤¥§¥¨©¦

.úBðaø÷å úBçðîa Bøàôìäðéôeòz áòk älà éî (ç §¨£¦§¨§¨§¨¦¥¤¨¨§¤¨
,'åâåúeìbäî úBìBòä ìàøNé úBlä÷ älà éî ,eìàLé úBiøaä©§¦¦§£¦¥¤§¦¦§¨¥¨¥©¨

Bîëe ,çeøä éãé ìò ïðòk ñeèì íéøäîîe íäéúBîB÷î ìkî¦¨§¥¤§©£¦¨¤¨¨©§¥¨©§

óeòì íéøäîî íä æàL ,CáBMä úBðBlç ìà íéáMä íéðBiä©¦©¨¦¤©©¨¤¨¥§©£¦¨

.íäéìæBb úà ìéëàäì,ee÷é íéià éì ék (èíiä éià éðëBL §©£¦¤§¥¤¦¦¦¦§©§¥¦¥©¨

ìàøNé éða úà eàéáiL äæ ìò áBè øëN íäì ïzàL etöéå ee÷é§©¦©¤¤¥¨¤¨¨©¤¤¨¦¤§¥¦§¨¥

.íöøàì,'åâå äðBLàøa LéLøz úBiðàåúBiðà ïëå §©§¨¨¢¦©§¦¨¦¨§¥¢¦

Cìnä äîìL éîéa äðBLàøák ìàøNé õøàì eàBáé LéLøz©§¦¨§¤¤¦§¨¥§¨¦¨¦¥§ŸŸ©¤¤

ì äaøä áäæ eàéáäLíöøàì ìàøNé éða úà eàéáé íäå ,äîìL ¤¥¦¨¨©§¥¦§ŸŸ§¥¨¦¤§¥¦§¨¥§©§¨

ì ízúì íáäæe ítñk úà íb ízà eàéáé ãBòå ,íéwçønîíL ¦¤§©¦§¨¦¦¨©¤©§¨§¨¨§¦¨§¥

.'åâå 'ä,Cøàô ék.äfä ãBákäå øàtä úà Cì ïúð øLà ¦¥£¨£¤¨©¨¤©§¥§©¨©¤

ðúøLé (é,C.CúBà eúøLé,éðBöøáe.áBhä éðBöøáe §¨§ª¤§¨§¨¦§¦¦§¦©

,eçzôe (àéìa øîàå .íéãîBòå íéçeút eéäé,ìéòôä ïBL ¦§¦§§¦§§¦§¨©¦§¦§¦

ìa "eçúôe" øîà àìå.íìBò úçéút íúçéútL íL ìò ,ì÷ ïBL §Ÿ¨©¨§§¨©©¥¤§¦¨¨§¦©¨

,íéBb ìéç.íéBbä éñëðå øùò,íéâeäð íäéëìîeéëìîe ¥¦Ÿ¤§¦§¥©¦©§¥¤§¦©§¥

.íäéðBãà éðôì íéãáòk çéLnä Cìî éðôì àBáì eâäðé íéBbä©¦ª§£¨¦§¥¤¤©¨¦©©£¨¦¦§¥£¥¤

ìLa íéøeL÷ íééeáLk íéìáeî ,"íéâeäð" ,øçà LeøtúBàìL ¥©¥§¦¨¦¦§¦§¦§©§§¨

.ìæøa,eáøçé áøç íéBbäå (áéúìLîî ìèaz ,øîBìk ©§¤§©¦¨Ÿ¤¡¨§©¦¨¥¤§¤¤

.íéBbä ìk,'åâå ïBðálä ãBák (âéíéãaëpä íéöòä ¨©¦§©§¨¨¥¦©¦§¨¦

éìà eàéáé ïBðálä øòéaLílk ,øeMàúe øäãz LBøa íäå ,C ¤§©©©§¨¨¦¥©¦§¥§¦§¨§©ª¨

.åcçé,éLc÷î íB÷î øàôìúéa úà íäa úBðáì ©§¨§¨¥§¦§¨¦¦§¨¤¤¥

.Lc÷nä,ãaëà éìâø íB÷îeãâðk ïeëî Lc÷nä úéa ék ©¦§¨§©§©£©¥¦¥©¦§¨§ª¨§¤¤

"åéìâø íãä" àø÷ðå ãBákä àqk.(d,hv mildz),çBçL (ãé ¦¥©¨§¦§¨£Ÿ©§¨§©
.äìtLäå úeôéôëaépòî éða,CeéäL íéBbä éðáe íéBbä ¦§¦§©§¨¨§¥§©©¦©¦§¥©¦¤¨

.úeìba ìàøNé úà íépòîéìâø úBtk ìò,Cãò øîBìk §©¦¤¦§¨¥©¨©©©§©¦§©©

.õøàì Ceîñéöàðî ìk,C.CúBà íéfáî eéäL íéBbä ìk ¨¨¨¤¨§©£¨¦¨©¦¤¨§©¦¨

,'ä øéò.'ä ìL øéò,ìàøNé LBã÷ ïBiöLBã÷ ìL ïBiö ¦¦¤¦§¦§¨¥¦¤§

.ìàøNé,øáBò ïéàå (åèì Cöøàa øáòiL éî ïéàåìàL ¦§¨¥§¥¥§¥¦¤©£Ÿ§©§¥¦§Ÿ

ì.Cì íBìL,íìBò ïBàâì.íìBò ãò úìLBî ééäzL,øBãå øBc NBNî.÷ñté àlL ,øîBìk ,øBãå øBc ìk NBNî úBéäìå,íéBb áìç z÷ðéå (æèúà éìëàz §¨¨¦§¨¤¦§¦¤¤©¨§¨§¦§§¨§§©¤Ÿ¦¨¥§¨©§§£¥¦Ÿ§¦¤

.çéLnä Cìîì ñî eðzé ,øîBìk .íéBbä õøà áeè,íéëìî ãLåì.íéãL ïBL,'åâå úùçpä úçz (æé,øîBìk .áäæ àéáà ,íéìLeøéî íéBbä eç÷lL úùçpä íB÷îa ¤¤©¦§©¦§©§¤¤©¨¦©§Ÿ§¨¦§¨©¦©©©§Ÿ¤¦§©§Ÿ¤¤¨§©¦¦¨©¦¨¦¨¨§©

ì íaìa ïzà.eç÷lM änî íéìôk éìôëa Cì ílL,íBìL Cúc÷ô ézîNåì Cì eéäé ,íéqî íkî íéìèBð eéäL íéãé÷tä eðéäc ,Cúc÷t éLðà úà íéNàåàìå íBìL ¤¥§¦¨§©¥¨§¦§¥¦§©¦¦©¤¨§§©§¦§ª¨¥¨§¨¦¤©§¥§ª¨¥§©§©§¦¦¤¨§¦¦¤¦¦¦§¨§¨§Ÿ

.øúBé Ce÷çãééNâðå,ä÷ãö C.ãñçå ä÷ãö Cnò úBNòì eàBáé ,íéqnä øác ìò íéNâBð eéäL íéNâBpäåäòeLé úàø÷å (çééúBîBç,Céëøèöz àì ,øîBìk ¦§£¥§Ÿ§©¦§¨¨§©§¦¤¨§¦©§©©¦¦¨©£¦¨§¨¨§¤¤§¨¨§¨©¦§©Ÿ¦§¨§¦

éúîBçe CéørL:äläz CèéãBò Cl-äéäé-àì «Ÿ©½¦§¨©−¦§¦¨««Ÿ¦«§¤¨̧³
Cì øéàé-àì çøiä dâðìe íîBé øBàì LîMä©¤̧¤Æ§´½̈§¾Ÿ©©¨¥−©«Ÿ¨¦´¨®

éäìàå íìBò øBàì ýåýé Cì-äéäå:Czøàôúì C §¨«¨¨³§Ÿ̈Æ§´½̈¥«Ÿ©−¦§¦§©§¥«
ëýåýé ék óñàé àì Cçøéå CLîL ãBò àBáé-àì«Ÿ¨¬Æ¦§¥½¦«¥¥−´Ÿ¥«¨¥®¦´§Ÿ̈À

:Cìáà éîé eîìLå íìBò øBàì Cl-äéäéàëCnrå ¦«§¤¨Æ§´½̈§¨«§−§¥¬¤§¥«§©¥Æ
äNrî érhî øöð õøà eLøéé íìBòì íé÷écö ílkª¨´©¦¦½§−̈¦´§¨®¤¥¯¤©¨©²©«£¥¬

:øàtúäì éãéáëéBâì øérväå óìàì äéäé ïèwä ¨©−§¦§¨¥«©¨ŸÆ¦«§¤´¨¤½¤§©¨¦−§´
:äpLéçà dzra ýåýé éðà íeör̈®£¦¬§Ÿ̈−§¦¨¬£¦¤«¨

ì úBîBçä ìò úBìòì ãBòCëéôìe ,áéBà éðtî øéòä úà øîL ©£©©¦§Ÿ¤¨¦¦§¥¥§¦¨

."äòeLé" íäì éàø÷zéøòLe,äläz CéøòL úàå ¦§§¦¨¤§¨§¨©¦§¦¨§¤©£¥

.'ä úBläz íäa eøtñé ék ,"äläz" éàø÷z úBîBçä©¦§§¦§¦¨¦§©§¨¤§¦

,'åâå íîBé øBàì LîMä ãBò Cl äéäé àì (èéŸ¦§¤¨©¤¤§¨
ìkL ,øîà Cëéôì ,äøBàì äáBhäå äòeLéä úà ìéLîäL ïåék¥¨¤¦§¦¤©§¨§©¨§¨§¦¨¨©¤¨

àlL ãò ,äìBãbä äáBhäå 'ä øBà eðéäc ,ìBãb CøBà äéäé Ck̈¦§¤¥¨§©§§©¨©§¨©¤Ÿ

.ìLî Cøc àeäå .íeìëì çøiä øBàå LîMä øBà íéáLçð eéäé¦§¤¡¨¦©¤¤§©¨¥©¦§§¤¤¨¨

,çøiä dâðìeìò LîMä øBà úà õøàä úìa÷î äìéla §Ÿ©©¨¥©©©§¨§©¤¤¨¨¤¤©¤¤©

.çøiä dâð éãé,Czøàôúì.'ä ãBáëa éøàtúzàì (ë §¥Ÿ©©¨¥©§¦§©§¥¦§¨£¦¦§Ÿ
,'åâå CLîL ãBò àBáéàì ,Cì äéäiL 'ä øBà àeä ¨¦§¥¤¦§¤¨Ÿ

.ãBò ò÷Lé,óñàé àì CçøéåCúeëìî ìèaz àì ,øîBìk ¦§©¦¥¥Ÿ¥¨¥§©Ÿ¦¨¥©§¥

.CzìLîîe,Cìáà éîé eîìLåìáàä éîé eøîbéå enzé ¤§©§¥§¨§§¥¤§¥¦©§¦¨§§¥¨¥¤

.úeìâa ãBò éëìz àì ék ,úeìbäåílk Cnòå (àë §©¨¦Ÿ¥§¦§¨§©¥ª¨
,íé÷écö.íé÷écö ílk eéäé Ca øàLpä íòäéòhî øöð ©¦¦¨¨©¦§¨¨¦§ª¨©¦¦¥¤©¨©

,'åâåðòä.íéîéîúe íé÷écö eéäé ék ,Ba øàtúà ,ézøça øLà íòä ,øîBìk .Ba øàtúäl äî Léå ,éãé äNòî àeä ézòèpL ó,óìàì äéäé ïèwä (áëïèwä ¤¨¨¤¨©§¦©£¥¨©§¥©§¦§¨¥§©¨¨£¤¨©§¦¤§¨¥¦¦§©¦¦§¦¦©¨Ÿ¦§¤¨¤¤©¨Ÿ

.úenkä éeaøa äëk íéîòt óìàì äaøúé,íeöò éBâìeaøa ìBãb íòì.úeëéàä é,'ä éðà.éãéa úìëéäL,äpLéçà dzòaäNòà ,úãòéîä úòä àBáa ¦§©¤§¤¤§¨¦¨¨§¦©©§¨§©¨§¦¨¥£¦¤©§Ÿ¤§¨¦§¦¨£¦¤¨§¨¥©§Ÿ¤¤¤¡¤

.éúçèáä úà àlîàå ,úeæéøæa øácä©¨¨¦§¦©£©¥¤©§¨¨¦

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
כל ליל רביעי, אור לט"ו אלול



לוח זמנים לשבוע פרשת כי תבוא בערים שונות בעולם קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:056:098:508:529:239:2410:3010:3019:2419:1719:4819:4118:5819:51באר שבע )ק(

6:026:068:498:509:219:2210:2810:2919:2519:1819:5019:4318:4919:53חיפה )ק(

6:016:058:488:509:209:2110:2710:2819:2419:1819:4919:4218:3919:50ירושלים )ק(

6:056:098:508:519:239:2410:3010:3019:2419:1719:4919:4218:5819:53תל אביב )ק(

5:495:578:508:539:219:2510:3310:3520:0719:5520:3920:2719:3920:41אוסטריה, וינה )ק(

6:586:509:079:029:399:3410:3410:3117:5017:5518:1618:2117:3618:32אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:576:048:548:579:269:3010:3810:3920:0419:5320:3520:2419:3720:28אוקראינה, אודסה )ק(

5:245:328:248:278:568:5910:0810:1019:4019:2920:1220:0019:1320:04אוקראינה, דונייצק )ק(

5:345:438:358:389:079:1010:1910:2119:5219:4020:2420:1219:2420:16אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:566:068:589:029:309:3410:4310:4520:2120:0920:5420:4119:5320:45אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:475:578:508:549:229:2610:3510:3720:1520:0320:4820:3519:4720:39אוקראינה, קייב )ק(

6:246:329:219:249:539:5611:0411:0620:2920:1820:5920:4820:0221:02איטליה, מילאנו )ק(

6:076:058:408:399:109:0910:1310:1118:2818:2718:5018:4818:0918:52אקוואדור, קיטו )ח(

7:277:209:389:3310:1010:0611:0611:0318:2718:3218:5318:5718:1319:07ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:258:1610:3410:2911:0511:0012:0011:5619:1319:1919:4019:4619:0019:50ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:206:259:109:129:439:4510:5210:5320:0019:5120:2720:1819:3520:22ארה"ב, בולטימור )ק(

6:066:128:599:019:319:3310:4010:4119:5319:4420:2120:1119:2820:23ארה"ב, ברוקלין )ק(

6:076:138:599:019:319:3310:4110:4119:5219:4320:2020:1119:2720:23ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:396:459:349:3610:0510:0811:1511:1720:3220:2321:0120:5120:0621:03ארה"ב, דטרויט )ק(

6:486:519:329:3310:0410:0511:1111:1120:0219:5520:2620:1919:3820:29ארה"ב, היוסטן )ק(

6:136:179:019:029:339:3410:4110:4119:4019:3220:0519:5819:1620:07ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:536:559:349:3510:0710:0711:1211:1219:5619:5020:1920:1419:3320:23ארה"ב, מיאמי )ק(

6:026:088:548:569:279:2910:3610:3719:4819:3920:1620:0719:2220:20ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:576:038:528:559:239:2610:3410:3519:5119:4120:1920:0919:2520:20ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:396:359:079:049:369:3310:3610:3418:3418:3518:5618:5718:1619:01בוליביה, לה-פס )ח(

6:316:409:349:3810:0610:1011:1911:2121:0020:4721:3421:2120:3221:39בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:316:409:349:3810:0610:1011:1911:2221:0020:4821:3421:2120:3221:38בלגיה, בריסל )ק(

6:256:208:448:419:169:1210:1410:1117:5617:5818:1918:2117:4018:27ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:106:058:308:279:018:5810:009:5717:4317:4518:0618:0817:2718:14ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

5:475:568:518:559:239:2710:3710:3920:2020:0820:5520:4119:5220:58בריטניה, לונדון )ק(

5:506:018:579:029:299:3410:4310:4620:3420:2021:1020:5520:0521:14בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:516:018:569:009:289:3210:4210:4420:2820:1521:0320:4919:5920:53גרמניה, ברלין )ק(

6:156:249:189:229:509:5311:0311:0520:4220:3021:1621:0320:1421:07גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:276:228:478:449:179:1410:1510:1317:5617:5918:2018:2217:4118:26דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:186:208:568:569:289:2810:3310:3319:0619:0219:2919:2418:4419:28הודו, בומביי )ח(

6:136:158:528:529:249:2410:2910:2819:0318:5919:2619:2118:4219:25הודו, פונה )ח(

5:415:498:408:439:129:1510:2410:2519:5319:4220:2520:1319:2620:17הונגריה, בודפשט )ק(

6:146:209:069:099:399:4110:4810:4920:0119:5220:2920:2019:3620:24טורקיה, איסטנבול )ק(

6:406:459:309:3210:0210:0411:1111:1220:1720:0920:4420:3519:5220:39יוון, אתונה )ק(

6:036:119:019:049:349:3710:4510:4720:1220:0120:4320:3219:4520:36מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת כי תבוא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:117:129:539:5310:2310:2311:2911:2820:1020:0520:3220:2819:4820:32מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:177:079:209:159:539:4710:4610:4217:5017:5718:1818:2417:4118:28ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:305:338:168:168:468:479:539:5318:4518:3919:0919:0318:2219:07נפאל, קטמנדו )ח(

7:017:009:309:2910:0310:0211:0511:0319:1519:1419:3719:3518:5619:39סינגפור, סינגפור )ח(

5:205:308:268:308:579:0210:1110:1419:5819:4520:3320:1919:3020:23פולין, ורשא )ק(

6:186:148:408:389:139:1010:1310:1018:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו, לימה )ח(

6:416:489:389:4110:1010:1311:2111:2320:4720:3721:1821:0720:2121:20צרפת, ליאון )ק(

6:446:529:459:4810:1710:2011:2911:3121:0420:5221:3621:2420:3621:39צרפת, פריז )ק(

5:455:448:218:198:518:499:549:5218:1518:1318:3618:3417:5518:38קולומביה, בוגוטה )ח(

6:226:299:179:209:499:5211:0011:0120:2020:1020:4920:3919:5420:51קנדה, טורונטו )ק(

5:556:038:528:559:249:2710:3510:3720:0019:4920:3020:1919:3320:33קנדה, מונטריאול )ק(

6:076:118:538:549:269:2710:3310:3419:3119:2419:5719:4919:0719:53קפריסין, לרנקה )ק(

6:336:449:429:4710:1410:1911:2911:3221:2521:1122:0321:4720:5521:51רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:026:139:149:199:459:5011:0111:0421:0320:4921:4221:2620:3321:45רוסיה, מוסקבה )ח(

6:196:279:179:209:509:5311:0111:0320:3020:1921:0120:4920:0320:53רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

6:216:299:229:259:539:5611:0511:0720:3720:2621:0820:5720:1021:10שווייץ, ציריך )ק(

6:036:038:388:379:109:1010:1410:1318:4118:3719:0318:5918:2019:03תאילנד, 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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קנט לוח זמנים לשבוע פרשת כי תבוא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:056:098:508:529:239:2410:3010:3019:2419:1719:4819:4118:5819:51באר שבע )ק(

6:026:068:498:509:219:2210:2810:2919:2519:1819:5019:4318:4919:53חיפה )ק(

6:016:058:488:509:209:2110:2710:2819:2419:1819:4919:4218:3919:50ירושלים )ק(

6:056:098:508:519:239:2410:3010:3019:2419:1719:4919:4218:5819:53תל אביב )ק(

5:495:578:508:539:219:2510:3310:3520:0719:5520:3920:2719:3920:41אוסטריה, וינה )ק(

6:586:509:079:029:399:3410:3410:3117:5017:5518:1618:2117:3618:32אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:576:048:548:579:269:3010:3810:3920:0419:5320:3520:2419:3720:28אוקראינה, אודסה )ק(

5:245:328:248:278:568:5910:0810:1019:4019:2920:1220:0019:1320:04אוקראינה, דונייצק )ק(

5:345:438:358:389:079:1010:1910:2119:5219:4020:2420:1219:2420:16אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:566:068:589:029:309:3410:4310:4520:2120:0920:5420:4119:5320:45אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:475:578:508:549:229:2610:3510:3720:1520:0320:4820:3519:4720:39אוקראינה, קייב )ק(

6:246:329:219:249:539:5611:0411:0620:2920:1820:5920:4820:0221:02איטליה, מילאנו )ק(

6:076:058:408:399:109:0910:1310:1118:2818:2718:5018:4818:0918:52אקוואדור, קיטו )ח(

7:277:209:389:3310:1010:0611:0611:0318:2718:3218:5318:5718:1319:07ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:258:1610:3410:2911:0511:0012:0011:5619:1319:1919:4019:4619:0019:50ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:206:259:109:129:439:4510:5210:5320:0019:5120:2720:1819:3520:22ארה"ב, בולטימור )ק(

6:066:128:599:019:319:3310:4010:4119:5319:4420:2120:1119:2820:23ארה"ב, ברוקלין )ק(

6:076:138:599:019:319:3310:4110:4119:5219:4320:2020:1119:2720:23ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:396:459:349:3610:0510:0811:1511:1720:3220:2321:0120:5120:0621:03ארה"ב, דטרויט )ק(

6:486:519:329:3310:0410:0511:1111:1120:0219:5520:2620:1919:3820:29ארה"ב, היוסטן )ק(

6:136:179:019:029:339:3410:4110:4119:4019:3220:0519:5819:1620:07ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:536:559:349:3510:0710:0711:1211:1219:5619:5020:1920:1419:3320:23ארה"ב, מיאמי )ק(

6:026:088:548:569:279:2910:3610:3719:4819:3920:1620:0719:2220:20ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:576:038:528:559:239:2610:3410:3519:5119:4120:1920:0919:2520:20ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:396:359:079:049:369:3310:3610:3418:3418:3518:5618:5718:1619:01בוליביה, לה-פס )ח(

6:316:409:349:3810:0610:1011:1911:2121:0020:4721:3421:2120:3221:39בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:316:409:349:3810:0610:1011:1911:2221:0020:4821:3421:2120:3221:38בלגיה, בריסל )ק(

6:256:208:448:419:169:1210:1410:1117:5617:5818:1918:2117:4018:27ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:106:058:308:279:018:5810:009:5717:4317:4518:0618:0817:2718:14ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

5:475:568:518:559:239:2710:3710:3920:2020:0820:5520:4119:5220:58בריטניה, לונדון )ק(

5:506:018:579:029:299:3410:4310:4620:3420:2021:1020:5520:0521:14בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:516:018:569:009:289:3210:4210:4420:2820:1521:0320:4919:5920:53גרמניה, ברלין )ק(

6:156:249:189:229:509:5311:0311:0520:4220:3021:1621:0320:1421:07גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:276:228:478:449:179:1410:1510:1317:5617:5918:2018:2217:4118:26דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:186:208:568:569:289:2810:3310:3319:0619:0219:2919:2418:4419:28הודו, בומביי )ח(

6:136:158:528:529:249:2410:2910:2819:0318:5919:2619:2118:4219:25הודו, פונה )ח(

5:415:498:408:439:129:1510:2410:2519:5319:4220:2520:1319:2620:17הונגריה, בודפשט )ק(

6:146:209:069:099:399:4110:4810:4920:0119:5220:2920:2019:3620:24טורקיה, איסטנבול )ק(

6:406:459:309:3210:0210:0411:1111:1220:1720:0920:4420:3519:5220:39יוון, אתונה )ק(

6:036:119:019:049:349:3710:4510:4720:1220:0120:4320:3219:4520:36מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת כי תבוא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:117:129:539:5310:2310:2311:2911:2820:1020:0520:3220:2819:4820:32מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:177:079:209:159:539:4710:4610:4217:5017:5718:1818:2417:4118:28ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:305:338:168:168:468:479:539:5318:4518:3919:0919:0318:2219:07נפאל, קטמנדו )ח(

7:017:009:309:2910:0310:0211:0511:0319:1519:1419:3719:3518:5619:39סינגפור, סינגפור )ח(

5:205:308:268:308:579:0210:1110:1419:5819:4520:3320:1919:3020:23פולין, ורשא )ק(

6:186:148:408:389:139:1010:1310:1018:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו, לימה )ח(

6:416:489:389:4110:1010:1311:2111:2320:4720:3721:1821:0720:2121:20צרפת, ליאון )ק(

6:446:529:459:4810:1710:2011:2911:3121:0420:5221:3621:2420:3621:39צרפת, פריז )ק(

5:455:448:218:198:518:499:549:5218:1518:1318:3618:3417:5518:38קולומביה, בוגוטה )ח(

6:226:299:179:209:499:5211:0011:0120:2020:1020:4920:3919:5420:51קנדה, טורונטו )ק(

5:556:038:528:559:249:2710:3510:3720:0019:4920:3020:1919:3320:33קנדה, מונטריאול )ק(

6:076:118:538:549:269:2710:3310:3419:3119:2419:5719:4919:0719:53קפריסין, לרנקה )ק(

6:336:449:429:4710:1410:1911:2911:3221:2521:1122:0321:4720:5521:51רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:026:139:149:199:459:5011:0111:0421:0320:4921:4221:2620:3321:45רוסיה, מוסקבה )ח(

6:196:279:179:209:509:5311:0111:0320:3020:1921:0120:4920:0320:53רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

6:216:299:229:259:539:5611:0511:0720:3720:2621:0820:5720:1021:10שווייץ, ציריך )ק(

6:036:038:388:379:109:1010:1410:1318:4118:3719:0318:5918:2019:03תאילנד, 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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