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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©«§¨«

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÷
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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©«§¨«
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אגרות קודש

 ב"ה  כ"ב אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בקשת ברכה הפ"נ.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  אודותם,  שכותב  אלה  כל  ואת  יזכירהו  רצון  בעת 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ובמ"ש אודות - שינוי קשר התפילין לקשר חב"ד - מובן שנכון הדבר.

ובמ"ש אודות השינוי לנוסח חב"ד, נכון הדבר במאוד, והנה ע"פ המבואר במ"א, מותר לשנות 

בו חסידי חב"ד,  הנוסח שמתפללים  הוא  לנוסח האר"י שהוא  ומספרד סתם  לספרד  מנוסח אשכנז 

אבל לא להיפך, ובכן אם יחליט הוא, לשנות הנוסח לתמיד, נכון הענין כאמור, ובפרט שע"פ מסורת 

חסידים, בירר רבינו הזקן הנוסח שלו מששים סידורים.

בהתמדה  להוסיף  שעליו  ופשוט  מובן  הנה  הבקשה,  המביא  והוא  ישיבה  בן  שהוא  ומאחר 

מתוסף  עי"ז  הנה  עצמו,  מצד  הענין  גודל  שמלבד  בהידור,  המצות  ובקיום  התורה  בלימוד  ושקידה 

בברכות השי"ת בהמצטרך לו ובמילוי משאלות לבבו לטוב.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



ד

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

   
  

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
NBN ּכי ּבאלקי, נפׁשי ּתגל ּבהּוי' ְֱִִִֵֶַַַַָָָָֹאׂשיׂש

יעטני. צדקה מעיל  יׁשע ּבגדי ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָהלּביׁשני

כליה  ּתעּדה וכּכּלה ּפאר יכהן ּומבֹואר 1ּכחתן , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּתֹורה'2ּבזה  ּב'לּקּוטי רּבֹותינּו3, ּובדרּוׁשי ְְִִֵֵֵֶַָָ

נׂשיא  ּכל ודֹור , ּדֹור ּבכל ׁשּלאחריֿזה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָנׂשיאינּו

ׂשמחה, מּלׁשֹון הּוא אׂשיׂש ׂשֹוׂש ּדענין ְְְְְְִִִִִַָָּבסגנֹונֹו,

ׁשּגילה  וכּידּוע ׂשמחה, מּלׁשֹון הּוא ּתגל ּגם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָוכן

ׂשמחה  ׁשל לׁשֹונֹות מעׂשרה אחד (ּגילה 4היא ְְֲִִִֵֶֶָָָָָ

ּביניהם  ההפרׁש א וכּו'), וחדוה ּדיצה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָרינה

היא  ּגילה ואילּו ּבגלּוי, היא סתם ּדׂשמחה ְְְְְִִִִִָָָָהּוא

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מכּוסה, ּברעדה.5ׂשמחה וגילּו ְְְְְִִִֶָָָָָ

ׂשמחה  - אׂשיׂש ׂשֹוׂש ענין מהּו להבין, ְְְְִִִִִַַָָָָוצרי

מכּוסה. ׂשמחה - נפׁשי ּתגל ּכ ֿ ואחר ְְְְְִִֵַַַָָָָָּגלּויה,

C‡ ּבהפטרת קֹורין זה ּפסּוק ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

 ֿ ראׁש לפני לעֹולם ׁשּקֹורין נּצבים ְְִִִִֵֶַָָָָֹּפרׁשת

נּצבים  ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ּכדאיתא ),6הּׁשנה ְְִִִִִֵַַָָָָָָָ

לעניני  ׁשּייכים זה ּפסּוק ּדעניני מּובן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּומּזה

הענין  ּוביאּור  ּבכלל. ּתׁשרי וחֹודׁש ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹראׁשֿהּׁשנה

צדק' ה'צמח אדמּו"ר כ"ק מבאר הּנה ְְִֵֵֶֶֶַַַָהּוא,

הּתֹורה' אׂשיׂש,7ּב'אֹור ׂשֹוׂש אֹומר ּדהּכתּוב , ְְִֵַַָָָ

(הּנביא) מאמר ׁשהּוא לפי האֹומר, מי ּפירׁש ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא

אחד  ּכל עבֹודת על וקאי יׂשראל, ּכללּות ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָּבעד

מּיׂשראל, ּדׂשֹוׂשואחד האֹופּנים ּבב' ׁשהיא ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

ּתׁשרי. ּבחֹודׁש זהּו ּובפרטּיּות נפׁשי, ותגל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָאׂשיׂש
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י.)1 סא, ובכ"מ.)2ישעי' ואילך. א'רמ ע' פרשתנו א.)3אוה"ת מז, פל"ד.)4פרשתנו אדר"נ יא.)5ראה ב, מד,)6תהלים

א'רמח.)7א. ע' שם א'רמא. ע' שם

    
השבוע, (בהפטרת ואומר השלימה הגאולה על מתנבא ישעיהו הנביא

הנאמרות  נחמה של ההפטרות שבע דנחמתא", מ"שבע השביעית ההפטרה

השנה): ראש עד נחמו' מ'שבת

NÈN‡ NBN אשמח È˜Ï‡a,אני ÈLÙ Ï‚z 'Èe‰a הגאולה בוא עם »ƒ««»»»≈«¿ƒ∆¡…«
È„‚aה'Èkהשלימה  ÈLÈaÏ‰ ƒƒ¿ƒ«ƒƒ¿≈

ÚLÈ ישועה של ÏÈÚÓבגדים ∆«¿ƒ
ÈËÚÈ אותי ˆ„˜‰ (יעטר) ויעטה ¿»»¿»»ƒ

צדקה. של Ô‰ÎÈבמעיל Ô˙Ák∆»»¿«≈
‰ÈÏÎ ‰cÚz ‰lkÎÂ ‡t1 ¿≈¿««»«¿∆≈∆»

בגדים  הלובש כחתן אותי ויקשט

תכשיטים, העונדת וככלה מפוארים

‰Êa ‡BÓe2, המשמעות לגבי ¿»»∆
לפי  אלה פסוקים של הפנימית

Bz‰'החסידות ÈËewÏ'a3 לרבנו ¿ƒ≈»
של ÈLe„eהזקן החסידות מאמרי ƒ¿≈

eÈ‡ÈN eÈ˙Ba חב"ד אדמו"רי «≈¿ƒ≈
‰ÊŒÈÁ‡lL שאחרי בדורות ∆¿«¬≈∆

הזקן  Ïkאדמו"ר ,B„Â Bc ÏÎa¿»»»
,BB‚Òa ‡ÈN בין קיימים שכן »ƒ¿ƒ¿

במאמרי  סגנון הבדלי האדמו"רים

מהם  אחד וכל שלהם, החסידות

לו, המיוחד בסגנון מתאפיין

מבואר אלה ביטוי ÔÈÚcובמאמרים ¿ƒ¿«
ÔBLlÓ ‡e‰ NÈN‡ NBN»ƒƒ¿

Ìb ÔÎÂ ,‰ÁÓN הביטויÏ‚z ƒ¿»¿≈«»≈
Úe„iÎÂ ,‰ÁÓN ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿ƒ¿»¿«»«
‰NÚÓ „Á‡ ‡È‰ ‰ÏÈbL∆ƒ»ƒ∆»≈¬»»

‰ÁÓN ÏL ˙BBLÏ4) כמו ¿∆ƒ¿»
של  ברכות' 'שבע בנוסח שאומרים

Ècˆ‰נישואין ‰È ‰ÏÈbƒ»ƒ»ƒ»
,('eÎÂ ‰Â„ÁÂ ששני וכיוון ¿∆¿»¿

לתת  יש שמחה, לשון הם הביטויים

כפל  של הפנימית המשמעות מה טעם

‰‰LÙהלשון  C‡ ההבדל ««∆¿≈
Ì‰ÈÈa ו"תגל אשיש" "שוש "בין ≈≈∆

Ì˙Ò ‰ÁÓNc ‡e‰ שעליה ¿ƒ¿»¿»
אשיש" ב"שוש ÈeÏ‚aמדובר ‡È‰ƒ¿»

ומורגשת, ניכרת גלויה, eÏÈ‡Â¿ƒשמחה
‡È‰ ‰ÏÈb על שמורה ביטוי ƒ»ƒ

‰ÒeÎÓ ‰ÁÓN,ונעלמתBÓÎe ƒ¿»¿»¿
e˙kL5‰„Úa eÏÈ‚Â ורעדה שמחה שילוב לבטא שכדי וכיוון ∆»¿ƒƒ¿»»

מובן  "וגילו", בביטוי השמחה את מתאר הכתוב ואימה) בפחד (הקשורה

ונעלמת. מכוסה לשמחה שמתייחס לשון e‰Óשזהו ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«
ÔÈÚ של הפנימית ÈeÏb‰,והמשמעות ‰ÁÓN  NÈN‡ NBN ƒ¿«»ƒƒ¿»¿»

‰ÒeÎÓ ‰ÁÓN  ÈLÙ Ï‚z CkŒÁ‡Â מהו א) להבין: יש כלומר, ¿««»»≈«¿ƒƒ¿»¿»
הדברים  לסדר הטעם מה ב) והמכוסה? הגלויה השמחה, סוגי שני של התוכן

השמחה  את מקדים הפסוק ומדוע

המכוסה?. לשמחה הגלויה

˜eÒt ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈»
˙Lt ˙ËÙ‰a ÔÈB˜ ‰Ê∆ƒ¿«¿»«»»«

ÌÏBÚÏ ÔÈBwL ÌÈv,תמיד ƒ»ƒ∆ƒ¿»
קביעות  M‰ŒL‡‰בכל ÈÙÏƒ¿≈…«»»
‡˙È‡„k) שמובא ÈËewÏ'aכפי ƒ¿ƒ»¿ƒ≈

ÌÈv ˙Lt '‰Bz6 שם »»»«ƒ»ƒ
הפסוקים  בין הקשר בהרחבה נתבאר

לראש  נצבים בפרשת הראשונים

ÈÈÚcהשנה  ÔeÓ ‰fÓe ,(ƒ∆»¿ƒ¿¿≈
‰Ê ˜eÒt שבהפטרה אשיש שוש »∆

‰M‰ŒL‡ ÈÈÚÏ ÌÈÎÈiL«»ƒ¿ƒ¿¿≈…«»»
ÏÏÎa ÈLz L„BÁÂ שיש מכיוון ¿∆ƒ¿≈ƒ¿»

והפרשה  לפרשה, ההפטרה בין קשר

הדין  הוא השנה, ראש לענייני קשורה

להלן. שיתבאר כפי ההפטרה, לגבי

‰p‰ ,‡e‰ ÔÈÚ‰ e‡Èe≈»ƒ¿»ƒ≈
˜"Î ‡ÓÁÓˆ'‰ "eÓ„‡ ¿»≈«¿«∆«

'‰Bz‰ B‡'a '˜„ˆ7, ∆∆¿«»
,NÈN‡ NBN ÓB‡ e˙k‰c¿«»≈»ƒ

,ÓB‡‰ ÈÓ LÈt ‡ÏÂ למרות ¿…≈≈ƒ»≈
כן  ואם יחיד בלשון נאמר שהפסוק

זאת  בכל מסויים, למישהו הכוונה

של  זהותו לגבי דבר אומר לא הכתוב

הדבר  וטעם אשיש", "שוש האומר

Ó‡Óהוא  ‡e‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¬»
,Ï‡NÈ ˙eÏÏk „Úa (‡Èp‰)«»ƒ¿«¿»ƒ¿»≈

È‡˜Â היא Ïkוהכוונה ˙„BÚ ÏÚ ¿»≈«¬«»
,Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ לא ולכן ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

אחד  לכל הכוונה כי האומר, מי נאמר

אחד È‰L‡ואחד כל של ה' עבודת ∆ƒ
היא  ‰‡ÌÈpÙBמישראל 'a¿»«ƒ

NÈN‡ NBNc גלוייה שמחה שהיא ¿»ƒ
ÈLÙ Ï‚˙Â,נסתרת שמחה שהיא ¿»≈«¿ƒ

ÈLz L„BÁa e‰Ê ,˙eiËÙeƒ¿»ƒ∆¿∆ƒ¿≈
קיימים  כללי, באופן תמיד שקיימים ה' בעבודת האמורים האופנים שני

תשרי. בחודש בפרטיות
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 מפתח  כללי

ב  ..............................................   תפילין נחת סדר ה  )א

ג  ....... ................................  קיג, קיב ליםי תהמזמור  )ב

   'וגו' שוש אשיש בהויה "מאמר ד  )ג

ה ......................  ג"מתש'ה ,אלול ה"כ, פרשת נצבים וילךשבת 

יב.............................  ו"כתש'ה, מי הסליחותי מכתב כללי  )ד

  , פרשת נצבים וילךשבת שיחת   )ה

 די  ............................................  ו"כתש'ה ,אלול ה"כ

   וילךפרשת  – לקוטי שיחות  )ו

אכ   ....................................................................    ידרך כ )ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"כל על התורה לוי יצחק נינימתוך פ  )ז

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

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

כח  ...................  תרגום מאידיש, הלחוברת  ל שניאורסאהן"ז

כט  .............  פרשת נצבים וילך – ילקוט גאולה ומשיח  )ט

ל  ..............פרשת נצבים וילךלשבוע חומש שיעור יומי   )י

נ  ................. פרשת נצבים וילךלשבוע שיעורי תהלים   )יא

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יב

אנ  ....................................  פרשת נצבים וילךלשבוע  

דס  .............פרשת נצבים וילךלשבוע  "יום יוםה"לוח   )יג

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

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

סט   ...........  פרשת נצבים וילךלשבוע  פרקים ליום' ג –  )טו

פז   ............  פרשת נצבים וילךלשבוע  ליום פרק אחד –  )טז

דצ  ...............  פרשת נצבים וילךלשבוע  ותצוספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

וצ  .........................................  אצ פרק יםתהל, כ- יטפרק  מלכים א

  שבועות מסכת – משניות  )יט

צח  ....................................................   ביאור קהתי

הק  ..........................................................  מסכת יומא עקבעין י  )כ

  

  עם ביאורים  פסחיםמסכת   )כא

וק  .......................................................  עבף עד ד סודף מ

   

  :ד"חבנשיאי רבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כב

לזק  ......................... ................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כג

לזק  ......................... ................................  ר הזקן"אדמו

   התורלקוטי   )כד

לחק ........................ ................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

מק  ......................................................  ר האמצעי"אדמו

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

מק  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כז

אמק  ....................................................  ש"ר מוהר"ואדמ

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

במק  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"רפת'הם המאמריספר   )כט

גמק  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )ל

דמק  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"מוהרייר "אדמו ק"כ ומןי  )לא

ומק  ...................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

מחק  .. ................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

מטק  .................................  ה פרקבפרקי אבות ביאורים   )לג

אנק  .........................................  חומש לקריאה בציבור  )לד

נחק  ......................  פרשת נצבים וילךלשבוע לוח זמנים   )לה

נטק  ...............  שבת קודשערב להדלקת נרות מצות סדר   )לו



ה

   
  

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
NBN ּכי ּבאלקי, נפׁשי ּתגל ּבהּוי' ְֱִִִֵֶַַַַָָָָֹאׂשיׂש

יעטני. צדקה מעיל  יׁשע ּבגדי ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָהלּביׁשני

כליה  ּתעּדה וכּכּלה ּפאר יכהן ּומבֹואר 1ּכחתן , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּתֹורה'2ּבזה  ּב'לּקּוטי רּבֹותינּו3, ּובדרּוׁשי ְְִִֵֵֵֶַָָ

נׂשיא  ּכל ודֹור , ּדֹור ּבכל ׁשּלאחריֿזה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָנׂשיאינּו

ׂשמחה, מּלׁשֹון הּוא אׂשיׂש ׂשֹוׂש ּדענין ְְְְְְִִִִִַָָּבסגנֹונֹו,

ׁשּגילה  וכּידּוע ׂשמחה, מּלׁשֹון הּוא ּתגל ּגם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָוכן

ׂשמחה  ׁשל לׁשֹונֹות מעׂשרה אחד (ּגילה 4היא ְְֲִִִֵֶֶָָָָָ

ּביניהם  ההפרׁש א וכּו'), וחדוה ּדיצה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָרינה

היא  ּגילה ואילּו ּבגלּוי, היא סתם ּדׂשמחה ְְְְְִִִִִָָָָהּוא

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מכּוסה, ּברעדה.5ׂשמחה וגילּו ְְְְְִִִֶָָָָָ

ׂשמחה  - אׂשיׂש ׂשֹוׂש ענין מהּו להבין, ְְְְִִִִִַַָָָָוצרי

מכּוסה. ׂשמחה - נפׁשי ּתגל ּכ ֿ ואחר ְְְְְִִֵַַַָָָָָּגלּויה,

C‡ ּבהפטרת קֹורין זה ּפסּוק ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

 ֿ ראׁש לפני לעֹולם ׁשּקֹורין נּצבים ְְִִִִֵֶַָָָָֹּפרׁשת

נּצבים  ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ּכדאיתא ),6הּׁשנה ְְִִִִִֵַַָָָָָָָ

לעניני  ׁשּייכים זה ּפסּוק ּדעניני מּובן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּומּזה

הענין  ּוביאּור  ּבכלל. ּתׁשרי וחֹודׁש ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹראׁשֿהּׁשנה

צדק' ה'צמח אדמּו"ר כ"ק מבאר הּנה ְְִֵֵֶֶֶַַַָהּוא,

הּתֹורה' אׂשיׂש,7ּב'אֹור ׂשֹוׂש אֹומר ּדהּכתּוב , ְְִֵַַָָָ

(הּנביא) מאמר ׁשהּוא לפי האֹומר, מי ּפירׁש ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא

אחד  ּכל עבֹודת על וקאי יׂשראל, ּכללּות ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָּבעד

מּיׂשראל, ּדׂשֹוׂשואחד האֹופּנים ּבב' ׁשהיא ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

ּתׁשרי. ּבחֹודׁש זהּו ּובפרטּיּות נפׁשי, ותגל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָאׂשיׂש
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י.)1 סא, ובכ"מ.)2ישעי' ואילך. א'רמ ע' פרשתנו א.)3אוה"ת מז, פל"ד.)4פרשתנו אדר"נ יא.)5ראה ב, מד,)6תהלים

א'רמח.)7א. ע' שם א'רמא. ע' שם

    
השבוע, (בהפטרת ואומר השלימה הגאולה על מתנבא ישעיהו הנביא

הנאמרות  נחמה של ההפטרות שבע דנחמתא", מ"שבע השביעית ההפטרה

השנה): ראש עד נחמו' מ'שבת

NÈN‡ NBN אשמח È˜Ï‡a,אני ÈLÙ Ï‚z 'Èe‰a הגאולה בוא עם »ƒ««»»»≈«¿ƒ∆¡…«
È„‚aה'Èkהשלימה  ÈLÈaÏ‰ ƒƒ¿ƒ«ƒƒ¿≈

ÚLÈ ישועה של ÏÈÚÓבגדים ∆«¿ƒ
ÈËÚÈ אותי ˆ„˜‰ (יעטר) ויעטה ¿»»¿»»ƒ

צדקה. של Ô‰ÎÈבמעיל Ô˙Ák∆»»¿«≈
‰ÈÏÎ ‰cÚz ‰lkÎÂ ‡t1 ¿≈¿««»«¿∆≈∆»

בגדים  הלובש כחתן אותי ויקשט

תכשיטים, העונדת וככלה מפוארים

‰Êa ‡BÓe2, המשמעות לגבי ¿»»∆
לפי  אלה פסוקים של הפנימית

Bz‰'החסידות ÈËewÏ'a3 לרבנו ¿ƒ≈»
של ÈLe„eהזקן החסידות מאמרי ƒ¿≈

eÈ‡ÈN eÈ˙Ba חב"ד אדמו"רי «≈¿ƒ≈
‰ÊŒÈÁ‡lL שאחרי בדורות ∆¿«¬≈∆

הזקן  Ïkאדמו"ר ,B„Â Bc ÏÎa¿»»»
,BB‚Òa ‡ÈN בין קיימים שכן »ƒ¿ƒ¿

במאמרי  סגנון הבדלי האדמו"רים

מהם  אחד וכל שלהם, החסידות

לו, המיוחד בסגנון מתאפיין

מבואר אלה ביטוי ÔÈÚcובמאמרים ¿ƒ¿«
ÔBLlÓ ‡e‰ NÈN‡ NBN»ƒƒ¿

Ìb ÔÎÂ ,‰ÁÓN הביטויÏ‚z ƒ¿»¿≈«»≈
Úe„iÎÂ ,‰ÁÓN ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿ƒ¿»¿«»«
‰NÚÓ „Á‡ ‡È‰ ‰ÏÈbL∆ƒ»ƒ∆»≈¬»»

‰ÁÓN ÏL ˙BBLÏ4) כמו ¿∆ƒ¿»
של  ברכות' 'שבע בנוסח שאומרים

Ècˆ‰נישואין ‰È ‰ÏÈbƒ»ƒ»ƒ»
,('eÎÂ ‰Â„ÁÂ ששני וכיוון ¿∆¿»¿

לתת  יש שמחה, לשון הם הביטויים

כפל  של הפנימית המשמעות מה טעם

‰‰LÙהלשון  C‡ ההבדל ««∆¿≈
Ì‰ÈÈa ו"תגל אשיש" "שוש "בין ≈≈∆

Ì˙Ò ‰ÁÓNc ‡e‰ שעליה ¿ƒ¿»¿»
אשיש" ב"שוש ÈeÏ‚aמדובר ‡È‰ƒ¿»

ומורגשת, ניכרת גלויה, eÏÈ‡Â¿ƒשמחה
‡È‰ ‰ÏÈb על שמורה ביטוי ƒ»ƒ

‰ÒeÎÓ ‰ÁÓN,ונעלמתBÓÎe ƒ¿»¿»¿
e˙kL5‰„Úa eÏÈ‚Â ורעדה שמחה שילוב לבטא שכדי וכיוון ∆»¿ƒƒ¿»»

מובן  "וגילו", בביטוי השמחה את מתאר הכתוב ואימה) בפחד (הקשורה

ונעלמת. מכוסה לשמחה שמתייחס לשון e‰Óשזהו ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«
ÔÈÚ של הפנימית ÈeÏb‰,והמשמעות ‰ÁÓN  NÈN‡ NBN ƒ¿«»ƒƒ¿»¿»

‰ÒeÎÓ ‰ÁÓN  ÈLÙ Ï‚z CkŒÁ‡Â מהו א) להבין: יש כלומר, ¿««»»≈«¿ƒƒ¿»¿»
הדברים  לסדר הטעם מה ב) והמכוסה? הגלויה השמחה, סוגי שני של התוכן

השמחה  את מקדים הפסוק ומדוע

המכוסה?. לשמחה הגלויה

˜eÒt ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈»
˙Lt ˙ËÙ‰a ÔÈB˜ ‰Ê∆ƒ¿«¿»«»»«

ÌÏBÚÏ ÔÈBwL ÌÈv,תמיד ƒ»ƒ∆ƒ¿»
קביעות  M‰ŒL‡‰בכל ÈÙÏƒ¿≈…«»»
‡˙È‡„k) שמובא ÈËewÏ'aכפי ƒ¿ƒ»¿ƒ≈

ÌÈv ˙Lt '‰Bz6 שם »»»«ƒ»ƒ
הפסוקים  בין הקשר בהרחבה נתבאר

לראש  נצבים בפרשת הראשונים

ÈÈÚcהשנה  ÔeÓ ‰fÓe ,(ƒ∆»¿ƒ¿¿≈
‰Ê ˜eÒt שבהפטרה אשיש שוש »∆

‰M‰ŒL‡ ÈÈÚÏ ÌÈÎÈiL«»ƒ¿ƒ¿¿≈…«»»
ÏÏÎa ÈLz L„BÁÂ שיש מכיוון ¿∆ƒ¿≈ƒ¿»

והפרשה  לפרשה, ההפטרה בין קשר

הדין  הוא השנה, ראש לענייני קשורה

להלן. שיתבאר כפי ההפטרה, לגבי

‰p‰ ,‡e‰ ÔÈÚ‰ e‡Èe≈»ƒ¿»ƒ≈
˜"Î ‡ÓÁÓˆ'‰ "eÓ„‡ ¿»≈«¿«∆«

'‰Bz‰ B‡'a '˜„ˆ7, ∆∆¿«»
,NÈN‡ NBN ÓB‡ e˙k‰c¿«»≈»ƒ

,ÓB‡‰ ÈÓ LÈt ‡ÏÂ למרות ¿…≈≈ƒ»≈
כן  ואם יחיד בלשון נאמר שהפסוק

זאת  בכל מסויים, למישהו הכוונה

של  זהותו לגבי דבר אומר לא הכתוב

הדבר  וטעם אשיש", "שוש האומר

Ó‡Óהוא  ‡e‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¬»
,Ï‡NÈ ˙eÏÏk „Úa (‡Èp‰)«»ƒ¿«¿»ƒ¿»≈

È‡˜Â היא Ïkוהכוונה ˙„BÚ ÏÚ ¿»≈«¬«»
,Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ לא ולכן ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

אחד  לכל הכוונה כי האומר, מי נאמר

אחד È‰L‡ואחד כל של ה' עבודת ∆ƒ
היא  ‰‡ÌÈpÙBמישראל 'a¿»«ƒ

NÈN‡ NBNc גלוייה שמחה שהיא ¿»ƒ
ÈLÙ Ï‚˙Â,נסתרת שמחה שהיא ¿»≈«¿ƒ

ÈLz L„BÁa e‰Ê ,˙eiËÙeƒ¿»ƒ∆¿∆ƒ¿≈
קיימים  כללי, באופן תמיד שקיימים ה' בעבודת האמורים האופנים שני
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 מפתח  כללי

ב  ..............................................   תפילין נחת סדר ה  )א

ג  ....... ................................  קיג, קיב ליםי תהמזמור  )ב

   'וגו' שוש אשיש בהויה "מאמר ד  )ג

ה ......................  ג"מתש'ה ,אלול ה"כ, פרשת נצבים וילךשבת 

יב.............................  ו"כתש'ה, מי הסליחותי מכתב כללי  )ד

  , פרשת נצבים וילךשבת שיחת   )ה

 די  ............................................  ו"כתש'ה ,אלול ה"כ

   וילךפרשת  – לקוטי שיחות  )ו

אכ   ....................................................................    ידרך כ )ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"כל על התורה לוי יצחק נינימתוך פ  )ז

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

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

כח  ...................  תרגום מאידיש, הלחוברת  ל שניאורסאהן"ז

כט  .............  פרשת נצבים וילך – ילקוט גאולה ומשיח  )ט

ל  ..............פרשת נצבים וילךלשבוע חומש שיעור יומי   )י

נ  ................. פרשת נצבים וילךלשבוע שיעורי תהלים   )יא

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יב

אנ  ....................................  פרשת נצבים וילךלשבוע  

דס  .............פרשת נצבים וילךלשבוע  "יום יוםה"לוח   )יג

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

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

סט   ...........  פרשת נצבים וילךלשבוע  פרקים ליום' ג –  )טו

פז   ............  פרשת נצבים וילךלשבוע  ליום פרק אחד –  )טז

דצ  ...............  פרשת נצבים וילךלשבוע  ותצוספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

וצ  .........................................  אצ פרק יםתהל, כ- יטפרק  מלכים א

  שבועות מסכת – משניות  )יט

צח  ....................................................   ביאור קהתי

הק  ..........................................................  מסכת יומא עקבעין י  )כ

  

  עם ביאורים  פסחיםמסכת   )כא

וק  .......................................................  עבף עד ד סודף מ

   

  :ד"חבנשיאי רבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כב

לזק  ......................... ................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כג

לזק  ......................... ................................  ר הזקן"אדמו

   התורלקוטי   )כד

לחק ........................ ................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

מק  ......................................................  ר האמצעי"אדמו

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

מק  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כז

אמק  ....................................................  ש"ר מוהר"ואדמ

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

במק  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"רפת'הם המאמריספר   )כט

גמק  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )ל

דמק  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"מוהרייר "אדמו ק"כ ומןי  )לא

ומק  ...................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

מחק  .. ................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

מטק  .................................  ה פרקבפרקי אבות ביאורים   )לג

אנק  .........................................  חומש לקריאה בציבור  )לד

נחק  ......................  פרשת נצבים וילךלשבוע לוח זמנים   )לה

נטק  ...............  שבת קודשערב להדלקת נרות מצות סדר   )לו



ו     

˙eÏÏÎe ּבזה ׂשֹוׂש8הּביאּור ּׁשּכתּוב מה הּנה , ¿»ִֵֵֶֶַַָָ

על  קאי ּגלּויה, ׂשמחה הינּו ְְְִִֵַַָָָָאׂשיׂש,

ּומה  ׂשמחתנּו. זמן הּנקרא הּסּוּכֹות ּבחג ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָהעבֹודה

ּכמֹו מכּוסה, ׂשמחה ׁשהיא נפׁשי, ּתגל ְְְְִִִֵֶֶַָָָָּׁשּכתּוב

עלֿידי  מכּוסה ׁשהּגילה ּברעדה, וגילּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּכתּוב

ּדטעם  ראׁשֿהּׁשנה. עבֹודת על קאי זה ְְֲֵֶַַַַַָָָָָָֹהרעדה,

ׁשהרי  ּבפׁשטּות, מּובן ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹהּׂשמחה

הּקּב"ה  אֹומר זה ּכדי 9ּביֹום מלכּיֹות לפני אמרּו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻ

עם  ּבלא מל אין ּכי עליכם, 10ׁשּתמליכּוני ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ

עֹוממֹות  מל11מּלׁשֹון להיֹות רֹוצה והּקּב"ה , ְְְְִִֶֶֶַָָ

ּגם  (ׁשהיא ּבבּקׁשה ּבא ּולפיכ יׂשראל, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָעל

ּדעיקר  עליהם. ׁשּימליכּוהּו ליׂשראל ּכח) ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹנתינת

ּדמצות  ׁשֹופר, ּתקיעת עלֿידי היא ההמלכה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָענין

ּבׁשֹופר  מל12הּיֹום ׁשאין זה ּכי הּדבר, וטעם . ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּצרי הינּו עֹוממֹות, מּלׁשֹון הּוא עם ְְְְִִֶַָָֹּבלא

,מהּמל הער ּבריחּוק ׁשהּוא ּכזה עם ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָלהיֹות

ׁשהּׁשֹופר  מּׁשּום ׁשֹופר, ּבתקיעת נראה זה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָוענין

ׁשהרי  ׁשּבחי, הּדֹומם ּומן ּדוקא, החי מן ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָהּוא

עצמֹו ּבאדם וכן חּיּותֹו. מּמקֹום נּתלׁש ְְְְִִִֵַַַָָָָהּׁשֹופר

הּכֹוחֹות  עלֿידי אינֹו הּתקיעה מעׂשה ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָהרי

ּפׁשּוט. ּבקֹול אּלא ּומּדֹות, מֹוחין ׁשּבֹו, ְֲִִִֶֶַַָָהּנעלים

ּכפׁשּוטּה, ויגיעה מעׂשה להיֹות ׁשּצרי ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָועד

האריז"ל  ּבכתבי צריכים 13ּכדאיתא הּתֹוקע ׁשּפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשל  עצּומה יגיעה על מֹורה ׁשּזה ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָלהאדים,

עצמֹו את ׁשּיּתקע הינּו הּתקיעה, ּבמעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּתֹוקע

ׁשּבֹו ׁשהּדם עד ׁשֹופר, ּתקיעת ׁשל זה ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָּבענין
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8(.3 שבהערה ב.)9לקו"ת לד, ובכ"מ.)10ר"ה ל. לה, וישב ובכ"מ.)11בחיי א. סח, בלק לקו"ת ב.)12ראה כו, ר"ה

שהקול.)13 ובשעה ד"ה התקיעות כוונת (רש"ר) האריז"ל סידור מ"י. פ"ד ר"ה יום מס' מ"ח ראה

    
‰Êa e‡Èa‰ ˙eÏÏÎe8eÈ‰ ,NÈN‡ NBN e˙kM ‰Ó ‰p‰ , ¿»«≈»∆ƒ≈«∆»»ƒ«¿

,‰ÈeÏb ‰ÁÓNבגלוי ונרגשת ניכרת שהשמחה באופן ה' ˜‡Èעבודת ƒ¿»¿»»≈
e˙ÁÓNכוונתו  ÔÓÊ ‡˜p‰ ˙Bkeq‰ ‚Áa ‰„BÚ‰ ÏÚ ומובן «»¬»¿«««ƒ¿»¿«ƒ¿»≈

בגלוי. היא השמחה הסוכות חג ÈLÙ,שבימי Ï‚z e˙kM ‰Óe«∆»»≈«¿ƒ
‡È‰Lכאמור,‰ÒeÎÓ ‰ÁÓN ∆ƒƒ¿»¿»

,‰„Úa eÏÈ‚Â e˙kL BÓk¿∆»¿ƒƒ¿»»
‰ÏÈb‰L השמחה ÒeÎÓ‰היא ∆«ƒ»¿»

‰„Ú‰ È„ÈŒÏÚ ו ,‰Ê שניכר מה «¿≈»¿»»∆
השמחה  ולא והפחד הרעדה הוא בגלוי

נסתרת ÏÚמכוון ˜‡Èשהיא »≈«
˙„BÚ‰M‰ŒL‡ אחד שמצד ¬«…«»»

מצד  אבל שמחה בו ויש חג יום הוא

הוא  שבולט ומה נסתרת השמחה שני

יום  שזהו כיוון והפחד הרעדה דווקא

העולם  ושל האדם של והמשפט הדין

והולך  הבאה, השנה כל על כולו

את  הן יותר ובעומק בפרטיות ומבאר

לרעדה  הטעם את והן לשמחה הטעם

השנה. ‰ÁÓO‰בראש ÌÚËc¿«««ƒ¿»
,˙eËLÙa ÔeÓ ‰M‰ŒL‡a¿…«»»»¿«¿
ÓB‡ ‰Ê ÌBÈa È‰L∆¬≈¿∆≈

‰"aw‰9˙BiÎÏÓ ÈÙÏ eÓ‡ «»»ƒ¿¿»««¿À
,ÌÎÈÏÚ ÈeÎÈÏÓzL È„k אמרו ¿≈∆«¿ƒƒ¬≈∆

מידי  השנה ראש שביום ז"ל חכמינו

מחדש  ומתחילה מתחדשת שנה

על  הוא ברוך הקדוש של מלכותו

אומרים  ולכן והנבראים העולמות

את  השנה ראש של מוסף בתפילת

מהתורה, (פסוקים מלכויות פסוקי

מלכותו  על המדברים וכתובים נביאים

על  לקבל כדי הוא), ברוך הקדוש של

ברוך  הקדוש של מלכותו את עצמנו

המלכות  בקבלת והצורך מחדש, הוא

הוא  Ïa‡מצדינו CÏÓ ÔÈ‡ Èkƒ≈∆∆¿…
ÌÚ10 שלא בחסידות שמבואר וכפי »

וחיות  בהמות על מלכות להיות יכולה

(אנשים  העם כאשר רק מקום ותופס קיים המלוכה עניין וכל בנים, על לא וגם

ומכתיר  המלך את עצמו על מקבל המלך) כמו אנושי מין מאותו אך זרים

הוא  ו"עם" למלך BÓÓBÚ˙אותו ÔBLlÓ11, ונפרד זר דבר של במובן ƒ¿¿
כבויות, היינו עוממות", "גחלים במושג הוא הביטוי (מקור עצמו מהמלך

האש  עוממות בגחלים וניכרת, גלויה האש שבהם לוחשות" ל"גחלים בניגוד

קיימת), עדיין שהיא למרות ניכרת, CÏÓלא ˙BÈ‰Ï ‰ˆB ‰"aw‰Â¿«»»∆ƒ¿∆∆

(Ák ˙È˙ Ìb ‡È‰L) ‰Lwa ‡a CÎÈÙÏe ,Ï‡NÈ ÏÚ«ƒ¿»≈¿ƒ»»¿«»»∆ƒ«¿ƒ«…«
Ì‰ÈÏÚ e‰eÎÈÏÓiL Ï‡NÈÏ מלכויות לפני "אמרו כביכול, ומבקש, ¿ƒ¿»≈∆«¿ƒ¬≈∆

עליכם". שתמליכוני ‰‰ÎÏÓ‰כדי ÔÈÚ ˜ÈÚc המלכות קבלת ¿ƒ«ƒ¿«««¿»»
השנה  בראש למלך הוא ברוך הקדוש של ÚÈ˜z˙וההכתרה È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¿ƒ«

ÌBi‰ ˙ÂˆÓc ,ÙBL המצווה »¿ƒ¿««
היא  השנה ראש של העיקרית

ÙBLa12 למצוות הטעמים ואחד ¿»
ש  מקבלים תקיעת כך ידי שעל היא ופר

למלך. אותו ומכתירים ה' מלכות את

,c‰ ÌÚËÂ המלכות שעניין ¿«««»»
הוא  שופר תקיעת ידי על Ê‰נפעל Èkƒ∆

‡e‰ ÌÚ ‡Ïa CÏÓ ÔÈ‡L∆≈∆∆¿…»
,˙BÓÓBÚ ÔBLlÓ שנפרד עם רק כי ƒ¿¿

יכול BÈ‰Ï˙מהמלך CÈvL eÈ‰«¿∆»ƒƒ¿
CÚ‰ ˜eÁÈa ‡e‰L ‰Êk ÌÚ«»∆∆¿ƒ»∆∆

,CÏn‰Ó והשרים בניו ואילו ≈«∆∆
יחס  להם ויש אליו הקרובים הגדולים

בו  לפעול יכולים לא המלך אל וערך

המלכות  עניין Ê‰את ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿»∆
המלכות  וקבלת המלך הכתרת פעולת

למלך ביחס הערך ריחוק ∆¿ƒ‡‰מתוך
ÌeMÓ ,ÙBL ˙ÚÈ˜˙aƒ¿ƒ«»ƒ
,‡˜Âc ÈÁ‰ ÔÓ ‡e‰ ÙBM‰L∆«»ƒ«««¿»

בבריאה  נעלה הכי החלק ÔÓeƒשאינו
ÈÁaL ÌÓBc‰ התחתון החלק «≈∆««

LÏzשבחי  ÙBM‰ È‰L ,∆¬≈«»ƒ¿«
B˙eiÁ ÌB˜nÓ היא בו והתקיעה ƒ¿ƒ

ירידה  וירד לדומם, מחי שהפך לאחר

ממדרגתו. BÓˆÚנוספת Ì„‡a ÔÎÂ¿≈»»»«¿
‰ÚÈ˜z‰ ‰NÚÓ È‰ בפועל ¬≈«¬≈«¿ƒ»

ÌÈÏÚp‰ ˙BÁBk‰ È„ÈŒÏÚ BÈ‡≈«¿≈«««¬ƒ
,˙BcÓe ÔÈÁBÓ ,BaL השכל ∆ƒƒ

האדם  בנפש נעלים כוחות שהם והרגש

ËeLt ÏB˜a ‡l‡ מכלי בשונה ∆»¿»
והמיומנות  בהם שהשימוש אחרים זמר

במיוחד, נאים צלילים מפיקים בהם

פשוט. קול הוא השופר וקול פשוטה, מלאכה היא בשופר כדי ÚÂ„התקיעה ¿«
BÈ‰Ï˙כך  CÈvL שופר dËeLÙk,בתקיעת ‰ÚÈ‚ÈÂ ‰NÚÓ דבר ∆»ƒƒ¿«¬∆ƒƒ»ƒ¿»

נעלית  ולא פשוטה פעולה זו כמה עד È˙Îaכמובא È‡„k˙‡המדגיש ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ‡‰13ÌÈ„‡‰Ï ÌÈÎÈˆ Ú˜Bz‰ ÈtL,מאמץ fL‰מרוב »¬ƒ«∆¿≈«≈«¿ƒƒ¿«¬ƒ∆∆

eÈ‰ ,‰ÚÈ˜z‰ ‰NÚÓa Ú˜Bz‰ ÏL ‰ÓeˆÚ ‰ÚÈ‚È ÏÚ ‰BÓ∆«¿ƒ»¬»∆«≈«¿«¬≈«¿ƒ»«¿
BÓˆÚ ˙‡ Ú˜ziL כולו את ÏLכוח aויעשהישקיע ‰Ê ÔÈÚ ∆ƒ¿«∆«¿¿ƒ¿»∆∆
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ויאּדימּו החּוץ אל יצא ׁשּבֹו, הּפנימּיּות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַּדהינּו

ׁשהיא ּפניו. ּדראׁשֿהּׁשנה הּגילה ענין וזהּו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ

הּקּב"ה  את מכּתירים ׁשּיׂשראל זה על ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׂשמחה

ענין  ּכי ּברעדה, היא זֹו ׁשּגילה אּלא ,ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָלמל

רעדה. ,הּמל עֹול קּבלת עלֿידי הּוא ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָההכּתרה

‰p‰Â14 ּדראׁשֿהּׁשנה הּכללית העבֹודה אחרי ¿ƒ≈ְְֲֲִֵַַַָָָָָֹ

ּתגל  גֹו' אׂשיׂש (ׂשֹוׂש הּסּוּכֹות ְִֵַַָָוחג

עבֹודתם. ּבפרטי יּומׁש ׁשהענין צרי גֹו') ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָנפׁשי

ּבגדי  הלּביׁשני ּכי ּבּכתּוב ּׁשּממׁשי מה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָוזהּו

ּכּנֹודע  ּבכלל הּמצֹות הם לבּוׁשים ּדזה 15יׁשע, , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ּתֹורה, ּתלמּוד מצות ּכֹולל הּמצֹות, ּכל על ְְְִִֵֵַַַַָָָקאי

האדם  עם נפלא ּדיחּוד ּבאֹופן היא זֹו ְְְְִִִִִֶֶָָָָָׁשּמצוה

ּבאֹופן 16המקימּה היא ׁשהּמצוה ּדאף הינּו , ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָ

ּפֹועלת  היא הרי מּכלֿמקֹום ּומּקיף, ְֲִִִִֵֶֶַָָּדלבּוׁש

הּמבֹואר  ועלּֿדר ּובפנימּיּותֹו. ּכּולֹו ְְְִִִֶֶַַָָָָּבאדם

ׁשּנקרא 17ּבּתניא  עלמין, ּכל הּסֹובב אֹור ּבענין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

אבל  ההׁשּפעה, ּגילּוי לענין רק ּומּקיף ְְְֲִִִֵַַַַַָָָסֹובב

ּכּולֹו העֹולם את מחּיה הּוא ְִֶֶַָָָָמּכלֿמקֹום

ׁשהם  אּלּו ּולבּוׁשים ּתֹוכֹו. ותֹו ְְְִִִִֵֵֶּבפנימּיּותֹו

היא  המׁשכתן ּכי יׁשע, ּבגדי נקראּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָהּמצֹות

ּב'אּגרת  (וכּמבֹואר נהֹורין ש"ע ְְְְְִִִִֶֶַַָמּבחינת

ּוממׁשי18הּקדׁש' ּבראׁשֹו). יׁשּועה וכֹובע ּבענין ְְְְְְִִֶַַַַָֹֹ
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ובכ"מ.)14 ואילך. ג מח, שם לקו"ת זה בכל א.)15ראה רמז, ב. רכו, זח"א וראה ספ"ה. תניא פ"ה.)16ראה תניא

ג'.)18פמ"ח.)17 סימן

    
,BaL ˙eiÓÈt‰ eÈ‰c BaL Ìc‰L „Ú ,ÙBL ˙ÚÈ˜z שהרי ¿ƒ«»«∆«»∆¿«¿«¿ƒƒ∆

בדם  נמצאת הנפש ‰ıeÁחיות Ï‡ ‡ˆÈ כך כדי עד מאמץ כלומר, ≈≈∆«
בחוץ  ניכרת ÂÈtשהפנימיות eÓÈc‡ÈÂ,החוצה הדם מיציאת כתוצאה ¿«¿ƒ»»

נחותה  מלאכה היא שופר שתקיעת מובן חזק גופני שמאמץ שמדובר ומאחר

עושה  שהאדם עדינות למלאכות יחסית

כן  ואם הנעלים, הנפש כוחות באמצעות

למלך  הוא ברוך הקדוש של ההכתרה

הערך. ריחוק מתוך אכן היא כך ידי על

‰ÏÈb‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ השמחה ¿∆ƒ¿««ƒ»
‰ÁÓO‰ ‡È‰L ‰M‰ŒL‡c¿…«»»∆ƒ«ƒ¿»
˙‡ ÌÈÈzÎÓ Ï‡NiL ‰Ê ÏÚ«∆∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ∆

,CÏÓÏ ‰"aw‰ היא וההכתרה «»»¿∆∆
והתלהבות  שמחה «∆‡l‡מתוך

BÊ ‰ÏÈbL השנה ראש ‰È‡של ∆ƒ»ƒ
‰zÎ‰‰ ÔÈÚ Èk ,‰„Úaƒ¿»»ƒƒ¿«««¿»»
ÏBÚ ˙Ïa˜ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«»«

,CÏn‰ופחד אימה .Ú„‰מתוך «∆∆¿»»
‰p‰Â14‰„BÚ‰ ÈÁ‡ ¿ƒ≈«¬≈»¬»

‚ÁÂ ‰M‰ŒL‡c ˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ¿…«»»¿«
Ï‚z 'B‚ NÈN‡ NBN) ˙Bkeq‰«»ƒ»≈

('B‚ ÈLÙ ועניין השמחה עניין שבה «¿ƒ
(וכמובא  כללי באופן נפעל הרעדה

חודש  הוא תשרי שחודש בחסידות

השנה  כל על הן שלו שההשפעות כללי

CLÓeÈכולה) ÔÈÚ‰L CÈ»̂ƒ∆»ƒ¿»¿«
Ì˙„BÚ ÈËÙa,הבאים בימים ¿ƒ¿≈¬»»

ועניין  השמחה שעניין כך השנה, במשך

של  הפרטים בכל מורגשים יהיו הרעדה

השנה. ימות כל ה' עבודת

e˙ka CÈLÓnM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆«¿ƒ«»
השמחה  בעניין הפתיחה Èkƒלאחר

ÌÈLeÏ ,ÚLÈ È„‚a ÈLÈaÏ‰ƒ¿ƒ«ƒƒ¿≈∆«¿ƒ
Ú„Bpk ÏÏÎa ˙Bˆn‰ Ì‰15, נקראות שהמצוות בחסידות כמבואר ≈«ƒ¿ƒ¿»«»

"לבושים" שלבושי בשם כשם אותה (ו'מקיפות' הנשמה את 'מלבישות' הן כי ,

אל  להתקרב הנשמה יכולה אלה לבושים ידי ועל כולו) את מקיפים האדם

מבואר  שם כט, סימן הקודש אגרת תניא, (וראה איתו ולהתאחד הבורא

בזוהר  שכתוב "וזהו לנשמה: לבושים הן שהמצוות זה עניין באריכות

עילאה  דזיווא מנהורא משכי נש בר דעביד טבין עובדין דאינון הקדוש...

עושה  שהאדם הטובים שהמעשים כלומר ה'", בנועם כו' וחמי לבושא

יכול  האדם אלה לבושים ובאמצעות העליון והזיו מהאור לבושים ממשיכים

עדן). בגן ה' מנועם 'לבושים'Ê‰עניין cליהנות הן ÏÚשהמצוות È‡˜ ¿∆»≈«
‡È‰ BÊ ‰ÂˆnL ,‰Bz „eÓÏz ˙ÂˆÓ ÏÏBk ,˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿≈ƒ¿««¿»∆ƒ¿»ƒ

dÓÈ˜Ó‰ Ì„‡‰ ÌÚ ‡ÏÙ „eÁÈc ÔÙB‡a16, פרק) בתניא כמבואר ¿∆¿ƒƒ¿»ƒ»»»«¿«¿»

הקדוש  של וחכמתו רצונו בשכלו ותופס "משיג האדם התורה שבלימוד ה')

ולא  כמוהו יחוד שאין נפלא יחוד והוא בהם מלובש שכלו וגם הוא... ברוך

ופינה" צד מכל ממש ומיוחדים לאחדים להיות בגשמיות כלל נמצא כערכו

,ÛÈwÓe LeÏc ÔÙB‡a ‡È‰ ‰Âˆn‰L Û‡c eÈ‰ זהו כן ואם «¿¿«∆«ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿«ƒ
האדם  את ש'מקיף' חיצוני דבר

לתוך  החודר מהמזון, (בשונה מלמעלה

עליו) פנימית השפעה לו ויש האדם

‡È‰ È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ המצווה ƒ»»¬≈ƒ
BÏek Ì„‡a ˙ÏÚBt רק ולא ∆∆»»»

מסויים  אחד B˙eiÓÈÙeƒ¿ƒƒבפרט
מכך  שמוכח (כפי בחיצוניותו רק ולא

תלמוד  מצוות היא המצוות שאחת

השפעה  למצווה יש בוודאי שבה תורה

כאמור). פנימית,

‡Èza ‡Bn‰ CcŒÏÚÂ17 ¿«∆∆«¿»««¿»
,ÔÈÓÏÚ Ïk Bq‰ B‡ ÔÈÚa¿ƒ¿««≈»»¿ƒ
שהאור  וחסידות בקבלה מבואר

להוות  מלמעלה ויורד המתגלה האלוקי

בשני  בא העולמות את ולהחיות

אור  עלמין", כל "ממלא – אופנים

נברא  וכל עולם לכל ומצומצם מוגבל

בהם  המתלבש ומהותו ערכו לפי

'ממלאת' שהנשמה (כשם בפנימיותם

לפי  אבר לכל חיות ומשפיעה הגוף את

ו" שגם עניינו) אור עלמין", כל סובב

נשאר  לעולמות להאיר שיורד לאחר

ו'מקיף' ו'סובב' סופי ואין גבול בלי

בספר  מבואר זה אור ועל מלמעלה,

˜התניא  ÛÈwÓe BÒ ‡˜pL∆ƒ¿»≈«ƒ«
,‰ÚtL‰‰ ÈeÏÈb ÔÈÚÏ שבגלוי ¿ƒ¿«ƒ««¿»»
פנימי  באופן מאירה «¬‡Ïאיננה

˙‡ ‰iÁÓ ‡e‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿«∆∆
BÎBz CB˙Â B˙eiÓÈÙa BÏek ÌÏBÚ‰,שם בתניא הזקן רבנו (ובלשון »»ƒ¿ƒƒ¿

בבחינת  בתוכה מתלבש "אין הגשמית: בארץ סוף אין אור התלבשות לגבי

ממש"). בתוכה שהוא אף עליה סובב נקרא ההשפעה... גילוי

Ô˙ÎLÓ‰ Èk ,ÚLÈ È„‚a e‡˜ ˙Bˆn‰ Ì‰L el‡ ÌÈLeÏe¿ƒ≈∆≈«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿≈∆«ƒ«¿»»»
ÔÈB‰ Ú"˘ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ מאות שלוש הארת שעניינו בקבלה מושג ƒƒ¿ƒ«¿ƒ

המוחין  שלושת – מהם ואחד ביאורים, כמה יש זה (למספר אורות ושבעים

נכללות  שוב עצמן והעשר שלושים, היינו הספירות, מעשר כלולים שהם כפי

היינו  מעשר, נכללות שהן כפי המידות ושבע מאות שלוש היינו מעשר,

שהמצוות  וזהו הישועה לעניין קשורות "ש"ע" האותיות לכך ובנוסף שבעים)

ישועה  של לבושים ישע", "בגדי b‡'a˙נקראות ‡BnÎÂ)¿«¿»¿ƒ∆∆
'L„w‰18BL‡a ‰ÚeLÈ ÚBÎÂ ÔÈÚa חכמינו מאמר מובא שם «…∆¿ƒ¿«¿«¿»¿…
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ז      

˙eÏÏÎe ּבזה ׂשֹוׂש8הּביאּור ּׁשּכתּוב מה הּנה , ¿»ִֵֵֶֶַַָָ

על  קאי ּגלּויה, ׂשמחה הינּו ְְְִִֵַַָָָָאׂשיׂש,

ּומה  ׂשמחתנּו. זמן הּנקרא הּסּוּכֹות ּבחג ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָהעבֹודה

ּכמֹו מכּוסה, ׂשמחה ׁשהיא נפׁשי, ּתגל ְְְְִִִֵֶֶַָָָָּׁשּכתּוב

עלֿידי  מכּוסה ׁשהּגילה ּברעדה, וגילּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּכתּוב

ּדטעם  ראׁשֿהּׁשנה. עבֹודת על קאי זה ְְֲֵֶַַַַַָָָָָָֹהרעדה,

ׁשהרי  ּבפׁשטּות, מּובן ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹהּׂשמחה

הּקּב"ה  אֹומר זה ּכדי 9ּביֹום מלכּיֹות לפני אמרּו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻ

עם  ּבלא מל אין ּכי עליכם, 10ׁשּתמליכּוני ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ

עֹוממֹות  מל11מּלׁשֹון להיֹות רֹוצה והּקּב"ה , ְְְְִִֶֶֶַָָ

ּגם  (ׁשהיא ּבבּקׁשה ּבא ּולפיכ יׂשראל, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָעל

ּדעיקר  עליהם. ׁשּימליכּוהּו ליׂשראל ּכח) ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹנתינת

ּדמצות  ׁשֹופר, ּתקיעת עלֿידי היא ההמלכה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָענין

ּבׁשֹופר  מל12הּיֹום ׁשאין זה ּכי הּדבר, וטעם . ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּצרי הינּו עֹוממֹות, מּלׁשֹון הּוא עם ְְְְִִֶַָָֹּבלא

,מהּמל הער ּבריחּוק ׁשהּוא ּכזה עם ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָלהיֹות

ׁשהּׁשֹופר  מּׁשּום ׁשֹופר, ּבתקיעת נראה זה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָוענין

ׁשהרי  ׁשּבחי, הּדֹומם ּומן ּדוקא, החי מן ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָהּוא

עצמֹו ּבאדם וכן חּיּותֹו. מּמקֹום נּתלׁש ְְְְִִִֵַַַָָָָהּׁשֹופר

הּכֹוחֹות  עלֿידי אינֹו הּתקיעה מעׂשה ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָהרי

ּפׁשּוט. ּבקֹול אּלא ּומּדֹות, מֹוחין ׁשּבֹו, ְֲִִִֶֶַַָָהּנעלים

ּכפׁשּוטּה, ויגיעה מעׂשה להיֹות ׁשּצרי ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָועד

האריז"ל  ּבכתבי צריכים 13ּכדאיתא הּתֹוקע ׁשּפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשל  עצּומה יגיעה על מֹורה ׁשּזה ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָלהאדים,

עצמֹו את ׁשּיּתקע הינּו הּתקיעה, ּבמעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּתֹוקע

ׁשּבֹו ׁשהּדם עד ׁשֹופר, ּתקיעת ׁשל זה ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָּבענין
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8(.3 שבהערה ב.)9לקו"ת לד, ובכ"מ.)10ר"ה ל. לה, וישב ובכ"מ.)11בחיי א. סח, בלק לקו"ת ב.)12ראה כו, ר"ה

שהקול.)13 ובשעה ד"ה התקיעות כוונת (רש"ר) האריז"ל סידור מ"י. פ"ד ר"ה יום מס' מ"ח ראה

    
‰Êa e‡Èa‰ ˙eÏÏÎe8eÈ‰ ,NÈN‡ NBN e˙kM ‰Ó ‰p‰ , ¿»«≈»∆ƒ≈«∆»»ƒ«¿

,‰ÈeÏb ‰ÁÓNבגלוי ונרגשת ניכרת שהשמחה באופן ה' ˜‡Èעבודת ƒ¿»¿»»≈
e˙ÁÓNכוונתו  ÔÓÊ ‡˜p‰ ˙Bkeq‰ ‚Áa ‰„BÚ‰ ÏÚ ומובן «»¬»¿«««ƒ¿»¿«ƒ¿»≈

בגלוי. היא השמחה הסוכות חג ÈLÙ,שבימי Ï‚z e˙kM ‰Óe«∆»»≈«¿ƒ
‡È‰Lכאמור,‰ÒeÎÓ ‰ÁÓN ∆ƒƒ¿»¿»

,‰„Úa eÏÈ‚Â e˙kL BÓk¿∆»¿ƒƒ¿»»
‰ÏÈb‰L השמחה ÒeÎÓ‰היא ∆«ƒ»¿»

‰„Ú‰ È„ÈŒÏÚ ו ,‰Ê שניכר מה «¿≈»¿»»∆
השמחה  ולא והפחד הרעדה הוא בגלוי

נסתרת ÏÚמכוון ˜‡Èשהיא »≈«
˙„BÚ‰M‰ŒL‡ אחד שמצד ¬«…«»»

מצד  אבל שמחה בו ויש חג יום הוא

הוא  שבולט ומה נסתרת השמחה שני

יום  שזהו כיוון והפחד הרעדה דווקא

העולם  ושל האדם של והמשפט הדין

והולך  הבאה, השנה כל על כולו

את  הן יותר ובעומק בפרטיות ומבאר

לרעדה  הטעם את והן לשמחה הטעם

השנה. ‰ÁÓO‰בראש ÌÚËc¿«««ƒ¿»
,˙eËLÙa ÔeÓ ‰M‰ŒL‡a¿…«»»»¿«¿
ÓB‡ ‰Ê ÌBÈa È‰L∆¬≈¿∆≈

‰"aw‰9˙BiÎÏÓ ÈÙÏ eÓ‡ «»»ƒ¿¿»««¿À
,ÌÎÈÏÚ ÈeÎÈÏÓzL È„k אמרו ¿≈∆«¿ƒƒ¬≈∆

מידי  השנה ראש שביום ז"ל חכמינו

מחדש  ומתחילה מתחדשת שנה

על  הוא ברוך הקדוש של מלכותו

אומרים  ולכן והנבראים העולמות

את  השנה ראש של מוסף בתפילת

מהתורה, (פסוקים מלכויות פסוקי

מלכותו  על המדברים וכתובים נביאים

על  לקבל כדי הוא), ברוך הקדוש של

ברוך  הקדוש של מלכותו את עצמנו

המלכות  בקבלת והצורך מחדש, הוא

הוא  Ïa‡מצדינו CÏÓ ÔÈ‡ Èkƒ≈∆∆¿…
ÌÚ10 שלא בחסידות שמבואר וכפי »

וחיות  בהמות על מלכות להיות יכולה

(אנשים  העם כאשר רק מקום ותופס קיים המלוכה עניין וכל בנים, על לא וגם

ומכתיר  המלך את עצמו על מקבל המלך) כמו אנושי מין מאותו אך זרים

הוא  ו"עם" למלך BÓÓBÚ˙אותו ÔBLlÓ11, ונפרד זר דבר של במובן ƒ¿¿
כבויות, היינו עוממות", "גחלים במושג הוא הביטוי (מקור עצמו מהמלך

האש  עוממות בגחלים וניכרת, גלויה האש שבהם לוחשות" ל"גחלים בניגוד

קיימת), עדיין שהיא למרות ניכרת, CÏÓלא ˙BÈ‰Ï ‰ˆB ‰"aw‰Â¿«»»∆ƒ¿∆∆

(Ák ˙È˙ Ìb ‡È‰L) ‰Lwa ‡a CÎÈÙÏe ,Ï‡NÈ ÏÚ«ƒ¿»≈¿ƒ»»¿«»»∆ƒ«¿ƒ«…«
Ì‰ÈÏÚ e‰eÎÈÏÓiL Ï‡NÈÏ מלכויות לפני "אמרו כביכול, ומבקש, ¿ƒ¿»≈∆«¿ƒ¬≈∆

עליכם". שתמליכוני ‰‰ÎÏÓ‰כדי ÔÈÚ ˜ÈÚc המלכות קבלת ¿ƒ«ƒ¿«««¿»»
השנה  בראש למלך הוא ברוך הקדוש של ÚÈ˜z˙וההכתרה È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¿ƒ«

ÌBi‰ ˙ÂˆÓc ,ÙBL המצווה »¿ƒ¿««
היא  השנה ראש של העיקרית

ÙBLa12 למצוות הטעמים ואחד ¿»
ש  מקבלים תקיעת כך ידי שעל היא ופר

למלך. אותו ומכתירים ה' מלכות את

,c‰ ÌÚËÂ המלכות שעניין ¿«««»»
הוא  שופר תקיעת ידי על Ê‰נפעל Èkƒ∆

‡e‰ ÌÚ ‡Ïa CÏÓ ÔÈ‡L∆≈∆∆¿…»
,˙BÓÓBÚ ÔBLlÓ שנפרד עם רק כי ƒ¿¿

יכול BÈ‰Ï˙מהמלך CÈvL eÈ‰«¿∆»ƒƒ¿
CÚ‰ ˜eÁÈa ‡e‰L ‰Êk ÌÚ«»∆∆¿ƒ»∆∆

,CÏn‰Ó והשרים בניו ואילו ≈«∆∆
יחס  להם ויש אליו הקרובים הגדולים

בו  לפעול יכולים לא המלך אל וערך

המלכות  עניין Ê‰את ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿»∆
המלכות  וקבלת המלך הכתרת פעולת

למלך ביחס הערך ריחוק ∆¿ƒ‡‰מתוך
ÌeMÓ ,ÙBL ˙ÚÈ˜˙aƒ¿ƒ«»ƒ
,‡˜Âc ÈÁ‰ ÔÓ ‡e‰ ÙBM‰L∆«»ƒ«««¿»

בבריאה  נעלה הכי החלק ÔÓeƒשאינו
ÈÁaL ÌÓBc‰ התחתון החלק «≈∆««

LÏzשבחי  ÙBM‰ È‰L ,∆¬≈«»ƒ¿«
B˙eiÁ ÌB˜nÓ היא בו והתקיעה ƒ¿ƒ

ירידה  וירד לדומם, מחי שהפך לאחר

ממדרגתו. BÓˆÚנוספת Ì„‡a ÔÎÂ¿≈»»»«¿
‰ÚÈ˜z‰ ‰NÚÓ È‰ בפועל ¬≈«¬≈«¿ƒ»

ÌÈÏÚp‰ ˙BÁBk‰ È„ÈŒÏÚ BÈ‡≈«¿≈«««¬ƒ
,˙BcÓe ÔÈÁBÓ ,BaL השכל ∆ƒƒ

האדם  בנפש נעלים כוחות שהם והרגש

ËeLt ÏB˜a ‡l‡ מכלי בשונה ∆»¿»
והמיומנות  בהם שהשימוש אחרים זמר

במיוחד, נאים צלילים מפיקים בהם

פשוט. קול הוא השופר וקול פשוטה, מלאכה היא בשופר כדי ÚÂ„התקיעה ¿«
BÈ‰Ï˙כך  CÈvL שופר dËeLÙk,בתקיעת ‰ÚÈ‚ÈÂ ‰NÚÓ דבר ∆»ƒƒ¿«¬∆ƒƒ»ƒ¿»

נעלית  ולא פשוטה פעולה זו כמה עד È˙Îaכמובא È‡„k˙‡המדגיש ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ‡‰13ÌÈ„‡‰Ï ÌÈÎÈˆ Ú˜Bz‰ ÈtL,מאמץ fL‰מרוב »¬ƒ«∆¿≈«≈«¿ƒƒ¿«¬ƒ∆∆

eÈ‰ ,‰ÚÈ˜z‰ ‰NÚÓa Ú˜Bz‰ ÏL ‰ÓeˆÚ ‰ÚÈ‚È ÏÚ ‰BÓ∆«¿ƒ»¬»∆«≈«¿«¬≈«¿ƒ»«¿
BÓˆÚ ˙‡ Ú˜ziL כולו את ÏLכוח aויעשהישקיע ‰Ê ÔÈÚ ∆ƒ¿«∆«¿¿ƒ¿»∆∆
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ויאּדימּו החּוץ אל יצא ׁשּבֹו, הּפנימּיּות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַּדהינּו

ׁשהיא ּפניו. ּדראׁשֿהּׁשנה הּגילה ענין וזהּו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ

הּקּב"ה  את מכּתירים ׁשּיׂשראל זה על ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׂשמחה

ענין  ּכי ּברעדה, היא זֹו ׁשּגילה אּלא ,ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָלמל

רעדה. ,הּמל עֹול קּבלת עלֿידי הּוא ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָההכּתרה

‰p‰Â14 ּדראׁשֿהּׁשנה הּכללית העבֹודה אחרי ¿ƒ≈ְְֲֲִֵַַַָָָָָֹ

ּתגל  גֹו' אׂשיׂש (ׂשֹוׂש הּסּוּכֹות ְִֵַַָָוחג

עבֹודתם. ּבפרטי יּומׁש ׁשהענין צרי גֹו') ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָנפׁשי

ּבגדי  הלּביׁשני ּכי ּבּכתּוב ּׁשּממׁשי מה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָוזהּו

ּכּנֹודע  ּבכלל הּמצֹות הם לבּוׁשים ּדזה 15יׁשע, , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ּתֹורה, ּתלמּוד מצות ּכֹולל הּמצֹות, ּכל על ְְְִִֵֵַַַַָָָקאי

האדם  עם נפלא ּדיחּוד ּבאֹופן היא זֹו ְְְְִִִִִֶֶָָָָָׁשּמצוה

ּבאֹופן 16המקימּה היא ׁשהּמצוה ּדאף הינּו , ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָ

ּפֹועלת  היא הרי מּכלֿמקֹום ּומּקיף, ְֲִִִִֵֶֶַָָּדלבּוׁש

הּמבֹואר  ועלּֿדר ּובפנימּיּותֹו. ּכּולֹו ְְְִִִֶֶַַָָָָּבאדם

ׁשּנקרא 17ּבּתניא  עלמין, ּכל הּסֹובב אֹור ּבענין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

אבל  ההׁשּפעה, ּגילּוי לענין רק ּומּקיף ְְְֲִִִֵַַַַַָָָסֹובב

ּכּולֹו העֹולם את מחּיה הּוא ְִֶֶַָָָָמּכלֿמקֹום

ׁשהם  אּלּו ּולבּוׁשים ּתֹוכֹו. ותֹו ְְְִִִִֵֵֶּבפנימּיּותֹו

היא  המׁשכתן ּכי יׁשע, ּבגדי נקראּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָהּמצֹות

ּב'אּגרת  (וכּמבֹואר נהֹורין ש"ע ְְְְְִִִִֶֶַַָמּבחינת

ּוממׁשי18הּקדׁש' ּבראׁשֹו). יׁשּועה וכֹובע ּבענין ְְְְְְִִֶַַַַָֹֹ
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ובכ"מ.)14 ואילך. ג מח, שם לקו"ת זה בכל א.)15ראה רמז, ב. רכו, זח"א וראה ספ"ה. תניא פ"ה.)16ראה תניא

ג'.)18פמ"ח.)17 סימן

    
,BaL ˙eiÓÈt‰ eÈ‰c BaL Ìc‰L „Ú ,ÙBL ˙ÚÈ˜z שהרי ¿ƒ«»«∆«»∆¿«¿«¿ƒƒ∆

בדם  נמצאת הנפש ‰ıeÁחיות Ï‡ ‡ˆÈ כך כדי עד מאמץ כלומר, ≈≈∆«
בחוץ  ניכרת ÂÈtשהפנימיות eÓÈc‡ÈÂ,החוצה הדם מיציאת כתוצאה ¿«¿ƒ»»

נחותה  מלאכה היא שופר שתקיעת מובן חזק גופני שמאמץ שמדובר ומאחר

עושה  שהאדם עדינות למלאכות יחסית

כן  ואם הנעלים, הנפש כוחות באמצעות

למלך  הוא ברוך הקדוש של ההכתרה

הערך. ריחוק מתוך אכן היא כך ידי על

‰ÏÈb‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ השמחה ¿∆ƒ¿««ƒ»
‰ÁÓO‰ ‡È‰L ‰M‰ŒL‡c¿…«»»∆ƒ«ƒ¿»
˙‡ ÌÈÈzÎÓ Ï‡NiL ‰Ê ÏÚ«∆∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ∆

,CÏÓÏ ‰"aw‰ היא וההכתרה «»»¿∆∆
והתלהבות  שמחה «∆‡l‡מתוך

BÊ ‰ÏÈbL השנה ראש ‰È‡של ∆ƒ»ƒ
‰zÎ‰‰ ÔÈÚ Èk ,‰„Úaƒ¿»»ƒƒ¿«««¿»»
ÏBÚ ˙Ïa˜ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«»«

,CÏn‰ופחד אימה .Ú„‰מתוך «∆∆¿»»
‰p‰Â14‰„BÚ‰ ÈÁ‡ ¿ƒ≈«¬≈»¬»

‚ÁÂ ‰M‰ŒL‡c ˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ¿…«»»¿«
Ï‚z 'B‚ NÈN‡ NBN) ˙Bkeq‰«»ƒ»≈

('B‚ ÈLÙ ועניין השמחה עניין שבה «¿ƒ
(וכמובא  כללי באופן נפעל הרעדה

חודש  הוא תשרי שחודש בחסידות

השנה  כל על הן שלו שההשפעות כללי

CLÓeÈכולה) ÔÈÚ‰L CÈ»̂ƒ∆»ƒ¿»¿«
Ì˙„BÚ ÈËÙa,הבאים בימים ¿ƒ¿≈¬»»

ועניין  השמחה שעניין כך השנה, במשך

של  הפרטים בכל מורגשים יהיו הרעדה

השנה. ימות כל ה' עבודת

e˙ka CÈLÓnM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆«¿ƒ«»
השמחה  בעניין הפתיחה Èkƒלאחר

ÌÈLeÏ ,ÚLÈ È„‚a ÈLÈaÏ‰ƒ¿ƒ«ƒƒ¿≈∆«¿ƒ
Ú„Bpk ÏÏÎa ˙Bˆn‰ Ì‰15, נקראות שהמצוות בחסידות כמבואר ≈«ƒ¿ƒ¿»«»

"לבושים" שלבושי בשם כשם אותה (ו'מקיפות' הנשמה את 'מלבישות' הן כי ,

אל  להתקרב הנשמה יכולה אלה לבושים ידי ועל כולו) את מקיפים האדם

מבואר  שם כט, סימן הקודש אגרת תניא, (וראה איתו ולהתאחד הבורא

בזוהר  שכתוב "וזהו לנשמה: לבושים הן שהמצוות זה עניין באריכות

עילאה  דזיווא מנהורא משכי נש בר דעביד טבין עובדין דאינון הקדוש...

עושה  שהאדם הטובים שהמעשים כלומר ה'", בנועם כו' וחמי לבושא

יכול  האדם אלה לבושים ובאמצעות העליון והזיו מהאור לבושים ממשיכים

עדן). בגן ה' מנועם 'לבושים'Ê‰עניין cליהנות הן ÏÚשהמצוות È‡˜ ¿∆»≈«
‡È‰ BÊ ‰ÂˆnL ,‰Bz „eÓÏz ˙ÂˆÓ ÏÏBk ,˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿≈ƒ¿««¿»∆ƒ¿»ƒ

dÓÈ˜Ó‰ Ì„‡‰ ÌÚ ‡ÏÙ „eÁÈc ÔÙB‡a16, פרק) בתניא כמבואר ¿∆¿ƒƒ¿»ƒ»»»«¿«¿»

הקדוש  של וחכמתו רצונו בשכלו ותופס "משיג האדם התורה שבלימוד ה')

ולא  כמוהו יחוד שאין נפלא יחוד והוא בהם מלובש שכלו וגם הוא... ברוך

ופינה" צד מכל ממש ומיוחדים לאחדים להיות בגשמיות כלל נמצא כערכו

,ÛÈwÓe LeÏc ÔÙB‡a ‡È‰ ‰Âˆn‰L Û‡c eÈ‰ זהו כן ואם «¿¿«∆«ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿«ƒ
האדם  את ש'מקיף' חיצוני דבר

לתוך  החודר מהמזון, (בשונה מלמעלה

עליו) פנימית השפעה לו ויש האדם

‡È‰ È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ המצווה ƒ»»¬≈ƒ
BÏek Ì„‡a ˙ÏÚBt רק ולא ∆∆»»»

מסויים  אחד B˙eiÓÈÙeƒ¿ƒƒבפרט
מכך  שמוכח (כפי בחיצוניותו רק ולא

תלמוד  מצוות היא המצוות שאחת

השפעה  למצווה יש בוודאי שבה תורה

כאמור). פנימית,

‡Èza ‡Bn‰ CcŒÏÚÂ17 ¿«∆∆«¿»««¿»
,ÔÈÓÏÚ Ïk Bq‰ B‡ ÔÈÚa¿ƒ¿««≈»»¿ƒ
שהאור  וחסידות בקבלה מבואר

להוות  מלמעלה ויורד המתגלה האלוקי

בשני  בא העולמות את ולהחיות

אור  עלמין", כל "ממלא – אופנים

נברא  וכל עולם לכל ומצומצם מוגבל

בהם  המתלבש ומהותו ערכו לפי

'ממלאת' שהנשמה (כשם בפנימיותם

לפי  אבר לכל חיות ומשפיעה הגוף את

ו" שגם עניינו) אור עלמין", כל סובב

נשאר  לעולמות להאיר שיורד לאחר

ו'מקיף' ו'סובב' סופי ואין גבול בלי

בספר  מבואר זה אור ועל מלמעלה,

˜התניא  ÛÈwÓe BÒ ‡˜pL∆ƒ¿»≈«ƒ«
,‰ÚtL‰‰ ÈeÏÈb ÔÈÚÏ שבגלוי ¿ƒ¿«ƒ««¿»»
פנימי  באופן מאירה «¬‡Ïאיננה

˙‡ ‰iÁÓ ‡e‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿«∆∆
BÎBz CB˙Â B˙eiÓÈÙa BÏek ÌÏBÚ‰,שם בתניא הזקן רבנו (ובלשון »»ƒ¿ƒƒ¿

בבחינת  בתוכה מתלבש "אין הגשמית: בארץ סוף אין אור התלבשות לגבי

ממש"). בתוכה שהוא אף עליה סובב נקרא ההשפעה... גילוי

Ô˙ÎLÓ‰ Èk ,ÚLÈ È„‚a e‡˜ ˙Bˆn‰ Ì‰L el‡ ÌÈLeÏe¿ƒ≈∆≈«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿≈∆«ƒ«¿»»»
ÔÈB‰ Ú"˘ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ מאות שלוש הארת שעניינו בקבלה מושג ƒƒ¿ƒ«¿ƒ

המוחין  שלושת – מהם ואחד ביאורים, כמה יש זה (למספר אורות ושבעים

נכללות  שוב עצמן והעשר שלושים, היינו הספירות, מעשר כלולים שהם כפי

היינו  מעשר, נכללות שהן כפי המידות ושבע מאות שלוש היינו מעשר,

שהמצוות  וזהו הישועה לעניין קשורות "ש"ע" האותיות לכך ובנוסף שבעים)

ישועה  של לבושים ישע", "בגדי b‡'a˙נקראות ‡BnÎÂ)¿«¿»¿ƒ∆∆
'L„w‰18BL‡a ‰ÚeLÈ ÚBÎÂ ÔÈÚa חכמינו מאמר מובא שם «…∆¿ƒ¿«¿«¿»¿…
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ח     

הּלבּוׁשים  ּדענין יעטני, צדקה מעיל ְְְְְְִִִִַַַָָָָָּבּכתּוב

מעיל, לבחינת עד מּטה, למּטה נמׁש ְְְְְְִִִִִַַַַָָָּדמצֹות

ּכדי  ּפעמֹונים, היּו ׁשּבׁשּוליו היה הּמעיל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשענין

הּקֹודׁש אל ּבבֹואֹו קֹולֹו נׁשמע ׁשּזהּו19ׁשּיהיה , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַ

ועד  ּביֹותר, למּטה והתּגּלּות המׁשכה ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָענין

ּדענין  הּמעיל. ּבׁשּולי ּביֹותר, ּתחּתֹון זה למקֹום ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

צדקה, מעיל הּצדקה, ענין הּוא האדם ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָּבעבֹודת

ּוׁשקּולה  ּתחּתֹון, הכי ּבּמקֹום ּפֹועלת צדקה ְְְֲִִֶֶַַָָָָּכי

הּמצֹות  ּכל ּכנגד היא 20צדקה ּדצדקה זאת, ועֹוד . ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ

הּזה  ּבע ֹולם ּפירֹותיהן אֹוכל ׁשאדם ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהּמצֹות

הּבא  לעֹולם קּימת ענין 21והּקרן על ּדנֹוסף היינּו . ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבּה יׁש הּבא, לעֹולם קּימת קרן ׁשּבזה, ִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמּקיף

כּו'. אֹוכל אדם ּבפנימּיּות, הּפֹועל ענין ְְִִִִֵֵַַָָָּגם

‰p‰Â ּדהּקּב"ה יחּוד ׁשּיהיה היא הּכּונה ּתכלית ¿ƒ≈ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

ׁשל  ּבאֹופן רק (ולא לגמרי יׂשראל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹּוכנסת

ּכחתן  ּבּכתּוב ּׁשּממׁשי מה וזהּו וכּו'). ְְְְִִֶֶֶַַַָָָלבּוׁשים

ׁשּיׂשראל  הינּו כליה, ּתעּדה וכּכּלה ּפאר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיכהן

הּוא  ּדהּקּב"ה וכּלה. חתן ּכמֹו הם ְְְְֵַַַָָָָָָָוהּקּב"ה

הּמּדֹות  לג' ּבעיקר הּמתחּלק זעירֿאנּפין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָּבחינת

יכהן  ּכחתן אֹומר ולכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָחסדּֿגבּורהּֿתפארת,

איׁש (ּכהן החסד מּדת ענין הּוא יכהן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹּפאר,

ּתעּדה  וכּכּלה הּתפארת. ענין הּוא ּופאר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהחסד)

ּבקּׁשּוטי  הּמתקּׁשטת הּמלכּות היא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָכליה

כּו' הּוא 22מטרֹוניתא הּדּיּוק ּגּופא ׁשּלא 23ּובזה ְִִֶֶַַָָָֹ

כליה, ּתעּדה אּלא ּבכליה, ּתעּדה וכּכּלה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנאמר

ׁשהם  ּכליה את מקּׁשטת הּמלכּות ׁשּספירת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָהינּו

ּבגּופים. נׁשמֹות ּבהיֹותם יׂשראל ְְְְְִִִִֵָָָנׁשמֹות
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לה.)19 כח, א.)20תצוה ט, פאה.)21ב"ב ובכ"מ.)22ריש א. צב, זח"ב סע"ג.)23ראה מה, פרשתנו לקו"ת ראה

    
שריון  "מה – בראשו" ישועה וכובע כשריון צדקה "וילבש הפסוק על ז"ל

ופרוטה  פרוטה כל צדקה אף גדול, לשריון מצטרפת וקליפה קליפה כל זה

מצוות  ידי על הנפעלים של"לבושים" ומבואר גדול" לחשבון מצטרפת

- במיוחד נעלה אלוקי אור שפע ממשיכים והם מיוחדת מעלה יש הצדקה

הוא  ישועה בראשו, ישועה וכובע ..."

מנחתו. ואל הבל אל ה' וישע מלשון

נהורין  דש"ע והשפע האור ירידת והוא

הקדוש"). שבזוהר

e˙ka CÈLÓÓe כי" לאחר «¿ƒ«»
ישע" בגדי ˆ„˜‰הלבישני ÏÈÚÓ¿ƒ¿»»

ÌÈLel‰ ÔÈÚc ,ÈËÚÈ¿»»ƒ¿ƒ¿««¿ƒ
˙BˆÓc הנשמה של הלבושים ¿ƒ¿

המצות ידי על ויורד CLÓשנוצרים ƒ¿»
Ú„ומאיר  ,‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»«

Ún‰ ÔÈÚL ,ÏÈÚÓ ˙ÈÁÏÏÈ ƒ¿ƒ«¿ƒ∆ƒ¿««¿ƒ
הגדול  הכהן של הכהונה שבבגדי

,ÌÈBÓÚt eÈ‰ ÂÈÏeLaL ‰È‰»»∆¿»»«¬ƒ
BÏB˜ ÚÓL ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«

L„Bw‰ Ï‡ B‡Ba19e‰fL , ¿∆«∆∆∆
‰hÓÏ ˙elb˙‰Â ‰ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»»¿ƒ¿«¿«»
ÔBzÁz ÌB˜ÓÏ „ÚÂ ,˙BÈa¿≈¿«¿»«¿

ÏÈÚn‰ ÈÏeLa ,˙BÈa העובדה ¿≈¿≈«¿ƒ
מלמדת  גלוי קול השמיעו שהפעמונים

בהעלם. נשאר ולא בגילוי בא שהאור

בשולי  היו שהפעמונים והעובדה

גם  היא שההתגלות מלמדת המעיל

שנמשלו  ביותר תחתונות בדרגות

BÚa„˙לשוליים. ‰Ê ÔÈÚc¿ƒ¿»∆«¬«
,‰˜„v‰ ÔÈÚ ‡e‰ Ì„‡‰ וזו »»»ƒ¿««¿»»

כאן  האמור של הפנימית המשמעות

‰˜„ˆ Èk ,‰˜„ˆ ÏÈÚÓ¿ƒ¿»»ƒ¿»»
˙ÏÚBt הארה שתהיה ומשפיעה ∆∆
ÔBzÁz,אלוקית ÈÎ‰ ÌB˜na«»¬ƒ«¿

מעיל  ה) ל(שולי «¿Ïe˜Le‰שנמשל
˙Bˆn‰ Ïk „‚k ולכן 20ˆ„˜‰ ¿»»¿∆∆»«ƒ¿

שהדברים  ללמוד יש הצדקה מעניין

המצוות. כל לגבי גם אמורים

,˙‡Ê „BÚÂ נוספת מעלה יש Ì„‡Lבצדקה ˙Bˆn‰Ó ‡È‰ ‰˜„ˆc ¿…ƒ¿»»ƒ≈«ƒ¿∆»»
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˙Ói˜ Ôw‰Â ‰f‰ ÌÏBÚa Ô‰È˙BÈt ÏÎB‡21. ≈≈≈∆»»«∆¿«∆∆«∆∆»»«»

,‰ÊaL ÛÈwn‰ ÔÈÚ ÏÚ ÛÒBc eÈÈ‰כעת בגלוי נראה ˜Ôשאינו «¿¿»«ƒ¿»««ƒ∆»∆∆∆
da LÈ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˙Ói˜ בצדקהÏÚBt‰ ÔÈÚ Ìb «∆∆»»«»≈»«ƒ¿»«≈

'eÎ ÏÎB‡ Ì„‡ ,˙eiÓÈÙa הנאה כמו וניכרת, גלויה שההנאה היינו ƒ¿ƒƒ»»≈
האדם. בתוך נכנס שהאוכל כשם בפנימיות חודרת וגם גשמי, ממזון

„eÁÈ ‰È‰iL ‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰Â והתאחדות חיבור ¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ∆ƒ¿∆ƒ

ÈÓ‚Ï Ï‡NÈ ˙ÒÎe ‰"aw‰c והפנימיות העצם התאחדות היינו ¿«»»¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿≈
ישראל  בני של והפנימיות העצם עם הקדושֿברוךֿהוא ˜של ‡ÏÂ)¿…«

ÌÈLeÏ ÏL ÔÙB‡a ומעלימים מכסים גם הם מעלתם כל eÎÂ').שעם ¿∆∆¿ƒ¿
‰cÚz ‰lkÎÂ ‡t Ô‰ÎÈ Ô˙Ák e˙ka CÈLÓnM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆«¿ƒ«»∆»»¿«≈¿≈¿««»«¿∆
‰"aw‰Â Ï‡NiL eÈ‰ ,‰ÈÏÎ≈∆»«¿∆ƒ¿»≈¿«»»

‰lÎÂ Ô˙Á BÓk Ì‰ בין והיחוד ≈¿»»¿«»
נמשל  ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא

בין  יחוד ליחוד שהוא והכלה החתן

ז"א  ליחוד שהכוונה ומפרט פנימי.

וכלה) חתן ליחוד (שנמשל ומלכות

ŒÈÚÊ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰"aw‰c¿«»»¿ƒ«¿≈
ÔÈt‡ המידות שהם זעירות פנים «¿ƒ

יש  שבמוחין לאור (שביחס העליונות

ו'קטן') מועט אור ≈»¿lÁ˙n‰«ƒ˜בהם
Œ„ÒÁ ˙Bcn‰ '‚Ï ˜ÈÚa¿ƒ»¿«ƒ∆∆

,˙‡ÙzŒ‰eb המידות שלוש ¿»ƒ¿∆∆
הסתעפות  הן המידות ששאר העיקריות

אלו מדות Ô˙Ákשל ÓB‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈∆»»
ÔÈÚ ‡e‰ Ô‰ÎÈ ,‡t Ô‰ÎÈ¿«≈¿≈¿«≈ƒ¿«
LÈ‡ Ô‰k) „ÒÁ‰ ˙cÓƒ««∆∆…≈ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ ‡Ùe („ÒÁ‰«∆∆¿≈ƒ¿«
‰ÈÏÎ ‰cÚz ‰lkÎÂ .˙‡Ùz‰«ƒ¿∆∆¿««»«¿∆≈∆»

˙eÎÏn‰ ‡È‰ לנקבה שנמשלה ƒ««¿
ספירת  וכך המשפיע מהזכר המקבלת

וההשפעה  התוכן את מקבלת המלכות

ובעיקר  שמעליה מהספירות שלה

והכתוב  המידות, זעירֿאנפין, מבחינת

כי  הכלה תכשיטי עניין את כאן מדגיש

המלכות  לספירת הכוונה

ÈËeM˜a ˙ËM˜˙n‰«ƒ¿«∆∆¿ƒ≈
‡˙ÈBËÓ הגברת'eÎ22 היינו «¿ƒ»

הייחוד  וכך גבוהה, בדרגה שהיא כפי

הוא  ישראל נשמות עם האלוקות של

ו'מקושטים' עליונה בדרגה שהן כפי

המצוות  ידי על הנמשך האלוקי באור

˜eic‰ ‡Ùeb ‰Êe הכתוב בלשון »∆»«ƒ
‡e‰23‰lkÎÂ Ó‡ ‡lL∆…∆¡«¿««»

,‰ÈÏÎa ‰cÚz שמקשטים תכשיטים באמצעות המקושטת ככלה שפירושו «¿∆¿≈∆»
ÈÏÎ‰,אותה  ‰cÚz ‡l‡ המקשטת היא שהכלה את שפירושו ∆»«¿∆≈∆»

‰התכשיטים  ˙ÈÙqL eÈ‰Ì‰L ‰ÈÏk ˙‡ ˙ËM˜Ó ˙eÎÏn «¿∆¿ƒ«««¿¿«∆∆∆≈∆»∆≈
ÌÈÙe‚a ˙BÓL Ì˙BÈ‰a Ï‡NÈ ˙BÓL תורה בלקוטי וכמבואר ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿»¿ƒ

כלים  בבחינת שהן ישראל נשמות הן "כליה זה: פסוק על נצבים) (פרשת

כנסת  היא והכלה ומצות... מתורה הנמשך הוא ברוך סוף אין אור ומקבלים

עדיים...". בעדי אותן תעדה ישראל נשמות ומקור ישראל
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È„ÈŒÏÚÂ ׁשּתמליכּוני הּמלכּות, ספירת ּבנין ¿«¿≈ְְְְִִִִֶַַַַַ

ּבכל  ּגם יׂשראל ּפֹועלים ְְֲֲִִֵֵֶַָָעליכם,

ּכּולֹו העֹולם על מלֹו ׁשּיהיה ּכּולֹו, ְְִֶֶַָָָָהעֹולם

העֹולם 24ּבכבֹוד ׁשעליהם הּקוים ג' עלֿידי , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ז"ל 25עֹומד  רּבֹותינּו אמרּו ּדבכללּות ה ּבעׂשר 26. ְְְֲִֵֵַַַָָָָ

ספירֹות, עׂשר ּכנגד ׁשהם העֹולם, נברא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָמאמרֹות

לג' ּבכללּות מתחּלקֹות ׁשהּספירֹות ּכׁשם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָאבל

ג' על ּבכללּות ׁשעֹומד ּבעֹולם ּגם ּכ ְִִֵֶַַַָָָָקּוים,

הּׁשנה, ראׁש ימים ג' יׁש זה ּומּטעם ִִִֵֶַַַַָָָֹעּמּודים.

ּבּזמן  (וגם ימים ב' הּוא עצמֹו הּׁשנה ְְְְִַַַַַָָָֹּדראׁש

ימים  ב' היה הראּיה, עלּֿפי מקּדׁשין ְְְִִִִֶַַָָָָָָׁשהיּו

הּכיּפּורים 27לפעמים  יֹום הּוא הּׁשליׁשי והּיֹום ,( ְְְִִִִִִַַַָ

ּביחזקאל  הּׁשנה ראׁש (ּכמבֹואר 28הּנקרא ְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ּתֹורה' הּוא 29ּב'לקּוטי ׁשראׁשֿהּׁשנה [ורק ( ְְִֵֶַַָָָֹ

הּכּפּורים  ויֹום העֹולמֹות, לחיצֹונּיּות ְְִִִִַַָָָָֹראׁשֿהּׁשנה

העֹולמֹות  לפנימּיּות ראׁשֿהּׁשנה אבל 30הּוא , ְֲִִִַָָָָָֹ

על  ּגם מֹורה ּבחיצֹונּיּות ׁשהענין ְְִִִֶֶַַָָָמּובן,
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ר"ה.)24 תפלות מ"ב.)25נוסח פ"א רפ"ה.)26אבות ס"ד.)27שם תר סי' או"ח אדה"ז שו"ע א.)28ראה ר"ה )29מ,

א. שם.)30נח, לקו"ת ראה

    
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒ ÔÈa È„ÈŒÏÚÂ למלך הקדושֿברוךֿהוא הכתרת ¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ«««¿

המלכות", "בניין נקראת מחדש המלכות קבלת ידי על השנה בראש מחדש

חדש  ורצון חדשה חיות והמשכת מסתלקת, הקודמת החיות השנה סיום עם כי

באה  ודרכה המלוכה עניין הוא (שבה המלכות ספירת של 'בניין' היא

עניינו  שזה וכאמור לעולם) ההשפעה

השנה  ראש ÈeÎÈÏÓzL∆«¿ƒƒשל
,ÌÎÈÏÚ ישראל שבני כך ידי ועל ¬≈∆

ברוך  הקדוש של מלכותו את מקבלים

עצמם  על תחילה ÌÈÏÚBt¬ƒהוא
,BÏek ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ìb Ï‡NÈƒ¿»≈«¿»»»

‰È‰iL בתפילות שמבקשים כפי ∆ƒ¿∆
השנה  ‰ÌÏBÚראש ÏÚ CBÏÓ¿«»»

E„BÎa BÏek24, כולו והעולם ƒ¿∆
ה' מלכות תחת ‚'יהיה È„ÈŒÏÚ«¿≈

ÌÏBÚ‰ Ì‰ÈÏÚL ÌÈÂw‰««ƒ∆¬≈∆»»
„ÓBÚ25 על" ז"ל חכמינו כמאמר ≈

התורה  על עומד העולם דברים שלושה

חסדים" גמילות ועל העבודה ועל

בשלושה  ישראל בני של ומעשיהם

ומעמידים  מקיימים אלה תחומים

אלא  ישראל נשמות את רק לא (בנין")

כולו. העולם את

eÈ˙Ba eÓ‡ ˙eÏÏÎc¿ƒ¿»»¿«≈
Ï"Ê26‡ ˙BÓ‡Ó ‰NÚa ««¬»»«¬»ƒ¿»

NÚ „‚k Ì‰L ,ÌÏBÚ‰»»∆≈¿∆∆∆∆
Ï‡ ,˙BÈÙÒ לאמור סתירה זו אין ¿ƒ¬»

כי  הנזכרים, העמודים שלושת עלֿידי הוא העולם שקיום ≈¿ÌLkלעיל
,ÌÈe˜ '‚Ï ˙eÏÏÎa ˙B˜lÁ˙Ó ˙BÈÙq‰L,חסד) חח"נ שהם ∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»¿«ƒ

(דעת, ודת"י השמאל בקו הוד) גבורה, (בינה, בג"ה הימין, בקו  נצח) חכמה,

בקו  יסוד) ÌÏBÚaהאמצעיתפארת, Ìb Ck שלו החיות את שמקבל »«»»
ÌÈ„enÚהספירות באמצעות  '‚ ÏÚ ˙eÏÏÎa „ÓBÚL סותר זה ואין ∆≈ƒ¿»««ƒ

עצמן  הספירות כאמור שהרי הספירות עשר ידי על היא שההשפעה לכך

לשלוש. חלוקות

‰Ê ÌÚhÓe הפעולה ידי על הוא השנה בראש המלכות" ש"בנין כיוון ƒ««∆
עומד  העולם שעליהם העמודים ÌÈÓÈבשלושת '‚ LÈ בשם שנקראים ≈»ƒ

ÔÓfa Ì‚Â) ÌÈÓÈ ' ‡e‰ BÓˆÚ ‰M‰ L‡c ,‰M‰ L‡…«»»¿…«»»«¿»ƒ¿««¿«
ÔÈLc˜Ó eÈ‰L החדש החודש מתחיל יום באיזה וקובעים החדשים את ∆»¿«¿ƒ
,‰i‡‰ ÈtŒÏÚ הירח מולד על ראיה השנה‰È‰עדות ÌÈÓÈראש ' «ƒ»¿ƒ»»»»ƒ

ÌÈÓÚÙÏ27,:תר סימן חיים אורח הזקן, אדמו"ר  ערוך בשולחן כמבואר ƒ¿»ƒ
איסור  נוהגין והביתֿדין ישראל כל היו באלול ל' יום כשהגיע "בראשונה,

הלבנה  שראו ויאמרו למחר עדים יבואו דשמא מבערב היום וקדושת מלאכה

הוא  שהלילה ונמצא השנה ראש והוא תשרי חודש ראש היום ויהיה זו בלילה

אולי  הלבנה רואי עדים לביאת ומצפים יושבין הביתֿדין היו וביום יו"ט,

היום, אותו החודש את מקדשין היו שתחשך עד ביום שיבואו שעה וכל יבואו

ולסוכות, הכיפורים ליום מונין והלאה יום ומאותו ביום בו השנה ראש והיה

בין  של תמיד הקרבת זמן דהיינו מנחה, זמן קודם לבוא רגילין תמיד והיו

התמיד  והקריבו המנחה אחר עד מלבוא העדים נשתהו אחת פעם הערבים.

של  שיר ואמרו בשיר הלוים ונתקלקלו

העדים  יבואו שלא סבורים שהיו חול

למפרע  היום נמצא וכשבאו היום עוד

התקינו  והלאה היום ומאותו קודש

את  מקבלין הביתֿדין יהיו שלא חכמים

וכשיבואו  המנחה עד אלא העדים

מן  היום אותו יהיה המנחה לאחר

של  ל' יום אותו למנות העבר חודש

ולסוכות  הכיפורים ליום ולמנות אלול

אע"פ  מקום ומכל המחרת... מיום

וכחול  זה מיום למועדות מונין שאין

אעפ"כ  למחר, יהיה ויו"ט חשוב הוא

ו  בו מזלזלים היו אותו לא גומרים היו

הלילה... עד יו"ט בקדושת באיסורו

להיות  ראוי הוא היה הדין שמן כיון

לבית  רשות שניתן אלא התורה מן יו"ט

וראש  יו"ט עושין ולמחר לדחות, דין

הן  הימים שני ואלו תורה של השנה

ושניהם  ארוך אחד וכיום אחת קדושה

השנה..." ראש של טוב יום ).נקראים
ÌBÈ ‡e‰ ÈLÈÏM‰ ÌBi‰Â¿««¿ƒƒ
‰M‰ L‡ ‡˜p‰ ÌÈetÈk‰«ƒƒ«ƒ¿»…«»»

Ï‡˜ÊÁÈa28 בעשור השנה בראש לגלותנו שנה וחמש "בעשרים ככתוב ƒ∆¿≈
הכיפורים  יום הוא לחודש בעשור והרי ÈËe˜Ï'aלחודש...", ‡BÓk)«¿»¿ƒ≈

'‰Bz29 עלֿדרךֿמשל הוא ראש שנקרא השנה ראש "עניין הזקן: לרבנו »
כללות  גילוי ראשית שבו האברים לכל חיות מקור הוא שבאדם הראש כמו

השנה  ראש כך בפרטות... וקיומם חיותם האברים לכל נמשכים וממנו החיות

מתחדש  ויום... יום ובכל השנה... כל של החיות כללות גילוי ראשית הוא

ראש  כן גם נקרא הכיפורים ויום אתמול... כשל אינו זה יום שחיות החיות

פנימיות  יש כן גם הראש שבבחינת ופנימיות נשמה בחינת והוא בכתוב השנה

החיצוניות...") בסוד השנה ובראש הפנימיות בסוד הכיפורים יום וחיצוניות...

עניינם  בעצם כי השנה" "ראש נקרא הכיפורים יום  שגם כך על לתמוה [ואין

eiBˆÈÁÏ˙אחד  ‰M‰ŒL‡ ‡e‰ ‰M‰ŒL‡L ˜Â¿«∆…«»»…«»»¿ƒƒ
˙eiÓÈÙÏ ‰M‰ŒL‡ ‡e‰ ÌÈetk‰ ÌBÈÂ ,˙BÓÏBÚ‰»»¿«ƒƒ…«»»ƒ¿ƒƒ

˙BÓÏBÚ‰30,'תורה מ'לקוטי לעיל ÔÈÚ‰Lכמובא ,ÔeÓ Ï‡ »»¬»»∆»ƒ¿»
C„È‡Ï ‰ÊŒCcŒÏÚÂ ,˙eiÓÈt‰ ÏÚ Ìb ‰BÓ ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ∆«««¿ƒƒ¿«∆∆∆¿ƒ»

˙eiBˆÈÁ‰ ˙‡ Ìb ˙ÏÏBk ˙eiÓÈt‰L הענין בעומק אמנם כלומר, ∆«¿ƒƒ∆∆«∆«ƒƒ
לחיות  שייכים השנה ראש ימי ששני הכיפורים, ליום השנה ראש בין הבדל יש

העולמות, פנימיות של לחיות שייך הכיפורים ויום העולמות  חיצוניות של

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



ט      

הּלבּוׁשים  ּדענין יעטני, צדקה מעיל ְְְְְְִִִִַַַָָָָָּבּכתּוב

מעיל, לבחינת עד מּטה, למּטה נמׁש ְְְְְְִִִִִַַַַָָָּדמצֹות

ּכדי  ּפעמֹונים, היּו ׁשּבׁשּוליו היה הּמעיל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשענין

הּקֹודׁש אל ּבבֹואֹו קֹולֹו נׁשמע ׁשּזהּו19ׁשּיהיה , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַ

ועד  ּביֹותר, למּטה והתּגּלּות המׁשכה ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָענין

ּדענין  הּמעיל. ּבׁשּולי ּביֹותר, ּתחּתֹון זה למקֹום ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

צדקה, מעיל הּצדקה, ענין הּוא האדם ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָּבעבֹודת

ּוׁשקּולה  ּתחּתֹון, הכי ּבּמקֹום ּפֹועלת צדקה ְְְֲִִֶֶַַָָָָּכי

הּמצֹות  ּכל ּכנגד היא 20צדקה ּדצדקה זאת, ועֹוד . ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ

הּזה  ּבע ֹולם ּפירֹותיהן אֹוכל ׁשאדם ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהּמצֹות

הּבא  לעֹולם קּימת ענין 21והּקרן על ּדנֹוסף היינּו . ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבּה יׁש הּבא, לעֹולם קּימת קרן ׁשּבזה, ִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמּקיף

כּו'. אֹוכל אדם ּבפנימּיּות, הּפֹועל ענין ְְִִִִֵֵַַָָָּגם

‰p‰Â ּדהּקּב"ה יחּוד ׁשּיהיה היא הּכּונה ּתכלית ¿ƒ≈ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

ׁשל  ּבאֹופן רק (ולא לגמרי יׂשראל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹּוכנסת

ּכחתן  ּבּכתּוב ּׁשּממׁשי מה וזהּו וכּו'). ְְְְִִֶֶֶַַַָָָלבּוׁשים

ׁשּיׂשראל  הינּו כליה, ּתעּדה וכּכּלה ּפאר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיכהן

הּוא  ּדהּקּב"ה וכּלה. חתן ּכמֹו הם ְְְְֵַַַָָָָָָָוהּקּב"ה

הּמּדֹות  לג' ּבעיקר הּמתחּלק זעירֿאנּפין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָּבחינת

יכהן  ּכחתן אֹומר ולכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָחסדּֿגבּורהּֿתפארת,

איׁש (ּכהן החסד מּדת ענין הּוא יכהן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹּפאר,

ּתעּדה  וכּכּלה הּתפארת. ענין הּוא ּופאר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהחסד)

ּבקּׁשּוטי  הּמתקּׁשטת הּמלכּות היא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָכליה

כּו' הּוא 22מטרֹוניתא הּדּיּוק ּגּופא ׁשּלא 23ּובזה ְִִֶֶַַָָָֹ

כליה, ּתעּדה אּלא ּבכליה, ּתעּדה וכּכּלה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנאמר

ׁשהם  ּכליה את מקּׁשטת הּמלכּות ׁשּספירת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָהינּו

ּבגּופים. נׁשמֹות ּבהיֹותם יׂשראל ְְְְְִִִִֵָָָנׁשמֹות

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

לה.)19 כח, א.)20תצוה ט, פאה.)21ב"ב ובכ"מ.)22ריש א. צב, זח"ב סע"ג.)23ראה מה, פרשתנו לקו"ת ראה

    
שריון  "מה – בראשו" ישועה וכובע כשריון צדקה "וילבש הפסוק על ז"ל

ופרוטה  פרוטה כל צדקה אף גדול, לשריון מצטרפת וקליפה קליפה כל זה

מצוות  ידי על הנפעלים של"לבושים" ומבואר גדול" לחשבון מצטרפת

- במיוחד נעלה אלוקי אור שפע ממשיכים והם מיוחדת מעלה יש הצדקה

הוא  ישועה בראשו, ישועה וכובע ..."

מנחתו. ואל הבל אל ה' וישע מלשון

נהורין  דש"ע והשפע האור ירידת והוא

הקדוש"). שבזוהר

e˙ka CÈLÓÓe כי" לאחר «¿ƒ«»
ישע" בגדי ˆ„˜‰הלבישני ÏÈÚÓ¿ƒ¿»»

ÌÈLel‰ ÔÈÚc ,ÈËÚÈ¿»»ƒ¿ƒ¿««¿ƒ
˙BˆÓc הנשמה של הלבושים ¿ƒ¿

המצות ידי על ויורד CLÓשנוצרים ƒ¿»
Ú„ומאיר  ,‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»«

Ún‰ ÔÈÚL ,ÏÈÚÓ ˙ÈÁÏÏÈ ƒ¿ƒ«¿ƒ∆ƒ¿««¿ƒ
הגדול  הכהן של הכהונה שבבגדי

,ÌÈBÓÚt eÈ‰ ÂÈÏeLaL ‰È‰»»∆¿»»«¬ƒ
BÏB˜ ÚÓL ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«

L„Bw‰ Ï‡ B‡Ba19e‰fL , ¿∆«∆∆∆
‰hÓÏ ˙elb˙‰Â ‰ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»»¿ƒ¿«¿«»
ÔBzÁz ÌB˜ÓÏ „ÚÂ ,˙BÈa¿≈¿«¿»«¿

ÏÈÚn‰ ÈÏeLa ,˙BÈa העובדה ¿≈¿≈«¿ƒ
מלמדת  גלוי קול השמיעו שהפעמונים

בהעלם. נשאר ולא בגילוי בא שהאור

בשולי  היו שהפעמונים והעובדה

גם  היא שההתגלות מלמדת המעיל

שנמשלו  ביותר תחתונות בדרגות

BÚa„˙לשוליים. ‰Ê ÔÈÚc¿ƒ¿»∆«¬«
,‰˜„v‰ ÔÈÚ ‡e‰ Ì„‡‰ וזו »»»ƒ¿««¿»»

כאן  האמור של הפנימית המשמעות

‰˜„ˆ Èk ,‰˜„ˆ ÏÈÚÓ¿ƒ¿»»ƒ¿»»
˙ÏÚBt הארה שתהיה ומשפיעה ∆∆
ÔBzÁz,אלוקית ÈÎ‰ ÌB˜na«»¬ƒ«¿

מעיל  ה) ל(שולי «¿Ïe˜Le‰שנמשל
˙Bˆn‰ Ïk „‚k ולכן 20ˆ„˜‰ ¿»»¿∆∆»«ƒ¿

שהדברים  ללמוד יש הצדקה מעניין

המצוות. כל לגבי גם אמורים

,˙‡Ê „BÚÂ נוספת מעלה יש Ì„‡Lבצדקה ˙Bˆn‰Ó ‡È‰ ‰˜„ˆc ¿…ƒ¿»»ƒ≈«ƒ¿∆»»
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˙Ói˜ Ôw‰Â ‰f‰ ÌÏBÚa Ô‰È˙BÈt ÏÎB‡21. ≈≈≈∆»»«∆¿«∆∆«∆∆»»«»

,‰ÊaL ÛÈwn‰ ÔÈÚ ÏÚ ÛÒBc eÈÈ‰כעת בגלוי נראה ˜Ôשאינו «¿¿»«ƒ¿»««ƒ∆»∆∆∆
da LÈ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˙Ói˜ בצדקהÏÚBt‰ ÔÈÚ Ìb «∆∆»»«»≈»«ƒ¿»«≈

'eÎ ÏÎB‡ Ì„‡ ,˙eiÓÈÙa הנאה כמו וניכרת, גלויה שההנאה היינו ƒ¿ƒƒ»»≈
האדם. בתוך נכנס שהאוכל כשם בפנימיות חודרת וגם גשמי, ממזון

„eÁÈ ‰È‰iL ‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰Â והתאחדות חיבור ¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ∆ƒ¿∆ƒ

ÈÓ‚Ï Ï‡NÈ ˙ÒÎe ‰"aw‰c והפנימיות העצם התאחדות היינו ¿«»»¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿≈
ישראל  בני של והפנימיות העצם עם הקדושֿברוךֿהוא ˜של ‡ÏÂ)¿…«

ÌÈLeÏ ÏL ÔÙB‡a ומעלימים מכסים גם הם מעלתם כל eÎÂ').שעם ¿∆∆¿ƒ¿
‰cÚz ‰lkÎÂ ‡t Ô‰ÎÈ Ô˙Ák e˙ka CÈLÓnM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆«¿ƒ«»∆»»¿«≈¿≈¿««»«¿∆
‰"aw‰Â Ï‡NiL eÈ‰ ,‰ÈÏÎ≈∆»«¿∆ƒ¿»≈¿«»»

‰lÎÂ Ô˙Á BÓk Ì‰ בין והיחוד ≈¿»»¿«»
נמשל  ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא

בין  יחוד ליחוד שהוא והכלה החתן

ז"א  ליחוד שהכוונה ומפרט פנימי.

וכלה) חתן ליחוד (שנמשל ומלכות

ŒÈÚÊ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰"aw‰c¿«»»¿ƒ«¿≈
ÔÈt‡ המידות שהם זעירות פנים «¿ƒ

יש  שבמוחין לאור (שביחס העליונות

ו'קטן') מועט אור ≈»¿lÁ˙n‰«ƒ˜בהם
Œ„ÒÁ ˙Bcn‰ '‚Ï ˜ÈÚa¿ƒ»¿«ƒ∆∆

,˙‡ÙzŒ‰eb המידות שלוש ¿»ƒ¿∆∆
הסתעפות  הן המידות ששאר העיקריות

אלו מדות Ô˙Ákשל ÓB‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈∆»»
ÔÈÚ ‡e‰ Ô‰ÎÈ ,‡t Ô‰ÎÈ¿«≈¿≈¿«≈ƒ¿«
LÈ‡ Ô‰k) „ÒÁ‰ ˙cÓƒ««∆∆…≈ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ ‡Ùe („ÒÁ‰«∆∆¿≈ƒ¿«
‰ÈÏÎ ‰cÚz ‰lkÎÂ .˙‡Ùz‰«ƒ¿∆∆¿««»«¿∆≈∆»

˙eÎÏn‰ ‡È‰ לנקבה שנמשלה ƒ««¿
ספירת  וכך המשפיע מהזכר המקבלת

וההשפעה  התוכן את מקבלת המלכות

ובעיקר  שמעליה מהספירות שלה

והכתוב  המידות, זעירֿאנפין, מבחינת

כי  הכלה תכשיטי עניין את כאן מדגיש

המלכות  לספירת הכוונה

ÈËeM˜a ˙ËM˜˙n‰«ƒ¿«∆∆¿ƒ≈
‡˙ÈBËÓ הגברת'eÎ22 היינו «¿ƒ»

הייחוד  וכך גבוהה, בדרגה שהיא כפי

הוא  ישראל נשמות עם האלוקות של

ו'מקושטים' עליונה בדרגה שהן כפי

המצוות  ידי על הנמשך האלוקי באור

˜eic‰ ‡Ùeb ‰Êe הכתוב בלשון »∆»«ƒ
‡e‰23‰lkÎÂ Ó‡ ‡lL∆…∆¡«¿««»

,‰ÈÏÎa ‰cÚz שמקשטים תכשיטים באמצעות המקושטת ככלה שפירושו «¿∆¿≈∆»
ÈÏÎ‰,אותה  ‰cÚz ‡l‡ המקשטת היא שהכלה את שפירושו ∆»«¿∆≈∆»

‰התכשיטים  ˙ÈÙqL eÈ‰Ì‰L ‰ÈÏk ˙‡ ˙ËM˜Ó ˙eÎÏn «¿∆¿ƒ«««¿¿«∆∆∆≈∆»∆≈
ÌÈÙe‚a ˙BÓL Ì˙BÈ‰a Ï‡NÈ ˙BÓL תורה בלקוטי וכמבואר ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿»¿ƒ

כלים  בבחינת שהן ישראל נשמות הן "כליה זה: פסוק על נצבים) (פרשת

כנסת  היא והכלה ומצות... מתורה הנמשך הוא ברוך סוף אין אור ומקבלים

עדיים...". בעדי אותן תעדה ישראל נשמות ומקור ישראל
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È„ÈŒÏÚÂ ׁשּתמליכּוני הּמלכּות, ספירת ּבנין ¿«¿≈ְְְְִִִִֶַַַַַ

ּבכל  ּגם יׂשראל ּפֹועלים ְְֲֲִִֵֵֶַָָעליכם,

ּכּולֹו העֹולם על מלֹו ׁשּיהיה ּכּולֹו, ְְִֶֶַָָָָהעֹולם

העֹולם 24ּבכבֹוד ׁשעליהם הּקוים ג' עלֿידי , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ז"ל 25עֹומד  רּבֹותינּו אמרּו ּדבכללּות ה ּבעׂשר 26. ְְְֲִֵֵַַַָָָָ

ספירֹות, עׂשר ּכנגד ׁשהם העֹולם, נברא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָמאמרֹות

לג' ּבכללּות מתחּלקֹות ׁשהּספירֹות ּכׁשם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָאבל

ג' על ּבכללּות ׁשעֹומד ּבעֹולם ּגם ּכ ְִִֵֶַַַָָָָקּוים,

הּׁשנה, ראׁש ימים ג' יׁש זה ּומּטעם ִִִֵֶַַַַָָָֹעּמּודים.

ּבּזמן  (וגם ימים ב' הּוא עצמֹו הּׁשנה ְְְְִַַַַַָָָֹּדראׁש

ימים  ב' היה הראּיה, עלּֿפי מקּדׁשין ְְְִִִִֶַַָָָָָָׁשהיּו

הּכיּפּורים 27לפעמים  יֹום הּוא הּׁשליׁשי והּיֹום ,( ְְְִִִִִִַַַָ

ּביחזקאל  הּׁשנה ראׁש (ּכמבֹואר 28הּנקרא ְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ּתֹורה' הּוא 29ּב'לקּוטי ׁשראׁשֿהּׁשנה [ורק ( ְְִֵֶַַָָָֹ

הּכּפּורים  ויֹום העֹולמֹות, לחיצֹונּיּות ְְִִִִַַָָָָֹראׁשֿהּׁשנה

העֹולמֹות  לפנימּיּות ראׁשֿהּׁשנה אבל 30הּוא , ְֲִִִַָָָָָֹ

על  ּגם מֹורה ּבחיצֹונּיּות ׁשהענין ְְִִִֶֶַַָָָמּובן,
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ר"ה.)24 תפלות מ"ב.)25נוסח פ"א רפ"ה.)26אבות ס"ד.)27שם תר סי' או"ח אדה"ז שו"ע א.)28ראה ר"ה )29מ,

א. שם.)30נח, לקו"ת ראה

    
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒ ÔÈa È„ÈŒÏÚÂ למלך הקדושֿברוךֿהוא הכתרת ¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ«««¿

המלכות", "בניין נקראת מחדש המלכות קבלת ידי על השנה בראש מחדש

חדש  ורצון חדשה חיות והמשכת מסתלקת, הקודמת החיות השנה סיום עם כי

באה  ודרכה המלוכה עניין הוא (שבה המלכות ספירת של 'בניין' היא

עניינו  שזה וכאמור לעולם) ההשפעה

השנה  ראש ÈeÎÈÏÓzL∆«¿ƒƒשל
,ÌÎÈÏÚ ישראל שבני כך ידי ועל ¬≈∆

ברוך  הקדוש של מלכותו את מקבלים

עצמם  על תחילה ÌÈÏÚBt¬ƒהוא
,BÏek ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ìb Ï‡NÈƒ¿»≈«¿»»»

‰È‰iL בתפילות שמבקשים כפי ∆ƒ¿∆
השנה  ‰ÌÏBÚראש ÏÚ CBÏÓ¿«»»

E„BÎa BÏek24, כולו והעולם ƒ¿∆
ה' מלכות תחת ‚'יהיה È„ÈŒÏÚ«¿≈

ÌÏBÚ‰ Ì‰ÈÏÚL ÌÈÂw‰««ƒ∆¬≈∆»»
„ÓBÚ25 על" ז"ל חכמינו כמאמר ≈

התורה  על עומד העולם דברים שלושה

חסדים" גמילות ועל העבודה ועל

בשלושה  ישראל בני של ומעשיהם

ומעמידים  מקיימים אלה תחומים

אלא  ישראל נשמות את רק לא (בנין")

כולו. העולם את

eÈ˙Ba eÓ‡ ˙eÏÏÎc¿ƒ¿»»¿«≈
Ï"Ê26‡ ˙BÓ‡Ó ‰NÚa ««¬»»«¬»ƒ¿»

NÚ „‚k Ì‰L ,ÌÏBÚ‰»»∆≈¿∆∆∆∆
Ï‡ ,˙BÈÙÒ לאמור סתירה זו אין ¿ƒ¬»

כי  הנזכרים, העמודים שלושת עלֿידי הוא העולם שקיום ≈¿ÌLkלעיל
,ÌÈe˜ '‚Ï ˙eÏÏÎa ˙B˜lÁ˙Ó ˙BÈÙq‰L,חסד) חח"נ שהם ∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»¿«ƒ

(דעת, ודת"י השמאל בקו הוד) גבורה, (בינה, בג"ה הימין, בקו  נצח) חכמה,

בקו  יסוד) ÌÏBÚaהאמצעיתפארת, Ìb Ck שלו החיות את שמקבל »«»»
ÌÈ„enÚהספירות באמצעות  '‚ ÏÚ ˙eÏÏÎa „ÓBÚL סותר זה ואין ∆≈ƒ¿»««ƒ

עצמן  הספירות כאמור שהרי הספירות עשר ידי על היא שההשפעה לכך

לשלוש. חלוקות

‰Ê ÌÚhÓe הפעולה ידי על הוא השנה בראש המלכות" ש"בנין כיוון ƒ««∆
עומד  העולם שעליהם העמודים ÌÈÓÈבשלושת '‚ LÈ בשם שנקראים ≈»ƒ

ÔÓfa Ì‚Â) ÌÈÓÈ ' ‡e‰ BÓˆÚ ‰M‰ L‡c ,‰M‰ L‡…«»»¿…«»»«¿»ƒ¿««¿«
ÔÈLc˜Ó eÈ‰L החדש החודש מתחיל יום באיזה וקובעים החדשים את ∆»¿«¿ƒ
,‰i‡‰ ÈtŒÏÚ הירח מולד על ראיה השנה‰È‰עדות ÌÈÓÈראש ' «ƒ»¿ƒ»»»»ƒ

ÌÈÓÚÙÏ27,:תר סימן חיים אורח הזקן, אדמו"ר  ערוך בשולחן כמבואר ƒ¿»ƒ
איסור  נוהגין והביתֿדין ישראל כל היו באלול ל' יום כשהגיע "בראשונה,

הלבנה  שראו ויאמרו למחר עדים יבואו דשמא מבערב היום וקדושת מלאכה

הוא  שהלילה ונמצא השנה ראש והוא תשרי חודש ראש היום ויהיה זו בלילה

אולי  הלבנה רואי עדים לביאת ומצפים יושבין הביתֿדין היו וביום יו"ט,

היום, אותו החודש את מקדשין היו שתחשך עד ביום שיבואו שעה וכל יבואו

ולסוכות, הכיפורים ליום מונין והלאה יום ומאותו ביום בו השנה ראש והיה

בין  של תמיד הקרבת זמן דהיינו מנחה, זמן קודם לבוא רגילין תמיד והיו

התמיד  והקריבו המנחה אחר עד מלבוא העדים נשתהו אחת פעם הערבים.

של  שיר ואמרו בשיר הלוים ונתקלקלו

העדים  יבואו שלא סבורים שהיו חול

למפרע  היום נמצא וכשבאו היום עוד

התקינו  והלאה היום ומאותו קודש

את  מקבלין הביתֿדין יהיו שלא חכמים

וכשיבואו  המנחה עד אלא העדים

מן  היום אותו יהיה המנחה לאחר

של  ל' יום אותו למנות העבר חודש

ולסוכות  הכיפורים ליום ולמנות אלול

אע"פ  מקום ומכל המחרת... מיום

וכחול  זה מיום למועדות מונין שאין

אעפ"כ  למחר, יהיה ויו"ט חשוב הוא

ו  בו מזלזלים היו אותו לא גומרים היו

הלילה... עד יו"ט בקדושת באיסורו

להיות  ראוי הוא היה הדין שמן כיון

לבית  רשות שניתן אלא התורה מן יו"ט

וראש  יו"ט עושין ולמחר לדחות, דין

הן  הימים שני ואלו תורה של השנה

ושניהם  ארוך אחד וכיום אחת קדושה

השנה..." ראש של טוב יום ).נקראים
ÌBÈ ‡e‰ ÈLÈÏM‰ ÌBi‰Â¿««¿ƒƒ
‰M‰ L‡ ‡˜p‰ ÌÈetÈk‰«ƒƒ«ƒ¿»…«»»

Ï‡˜ÊÁÈa28 בעשור השנה בראש לגלותנו שנה וחמש "בעשרים ככתוב ƒ∆¿≈
הכיפורים  יום הוא לחודש בעשור והרי ÈËe˜Ï'aלחודש...", ‡BÓk)«¿»¿ƒ≈

'‰Bz29 עלֿדרךֿמשל הוא ראש שנקרא השנה ראש "עניין הזקן: לרבנו »
כללות  גילוי ראשית שבו האברים לכל חיות מקור הוא שבאדם הראש כמו

השנה  ראש כך בפרטות... וקיומם חיותם האברים לכל נמשכים וממנו החיות

מתחדש  ויום... יום ובכל השנה... כל של החיות כללות גילוי ראשית הוא

ראש  כן גם נקרא הכיפורים ויום אתמול... כשל אינו זה יום שחיות החיות

פנימיות  יש כן גם הראש שבבחינת ופנימיות נשמה בחינת והוא בכתוב השנה

החיצוניות...") בסוד השנה ובראש הפנימיות בסוד הכיפורים יום וחיצוניות...

עניינם  בעצם כי השנה" "ראש נקרא הכיפורים יום  שגם כך על לתמוה [ואין

eiBˆÈÁÏ˙אחד  ‰M‰ŒL‡ ‡e‰ ‰M‰ŒL‡L ˜Â¿«∆…«»»…«»»¿ƒƒ
˙eiÓÈÙÏ ‰M‰ŒL‡ ‡e‰ ÌÈetk‰ ÌBÈÂ ,˙BÓÏBÚ‰»»¿«ƒƒ…«»»ƒ¿ƒƒ

˙BÓÏBÚ‰30,'תורה מ'לקוטי לעיל ÔÈÚ‰Lכמובא ,ÔeÓ Ï‡ »»¬»»∆»ƒ¿»
C„È‡Ï ‰ÊŒCcŒÏÚÂ ,˙eiÓÈt‰ ÏÚ Ìb ‰BÓ ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ∆«««¿ƒƒ¿«∆∆∆¿ƒ»

˙eiBˆÈÁ‰ ˙‡ Ìb ˙ÏÏBk ˙eiÓÈt‰L הענין בעומק אמנם כלומר, ∆«¿ƒƒ∆∆«∆«ƒƒ
לחיות  שייכים השנה ראש ימי ששני הכיפורים, ליום השנה ראש בין הבדל יש

העולמות, פנימיות של לחיות שייך הכיפורים ויום העולמות  חיצוניות של
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י     

ׁשהּפנימּיּות  לאיד ועלּֿדרֿזה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָהּפנימּיּות,

ּבג' ּפֹועל ׁשּזה החיצֹונּיּות], את ּגם ְִִֵֶֶֶֶֶַַּכֹוללת

(וכּמבֹואר  עֹומד העֹולם ׁשעליהם ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָהעּמּודים

ויׁש עׂשר, ּבּמסּפר מעלה ׁשּיׁש מקֹומֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּבכּמה

ּבג' העבֹודה ׁשעלֿידי ועד ג'), ּבּמסּפר ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָמעלה

אחדּות  ׁשל ּבאֹופן העֹולם ׁשּיהיה ּפֹועלים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָקּוים,

יחיד. ּבבחינת - יֹותר ּולמעלה אחד, -ְְְִִִֵֶַַָָָ

e‰ÊÂ ּפעמים ּכאן ּדנאמר ּבהּוי', אׂשיׂש ׂשֹוׂש ¿∆ְֱֲֲִִֶַַַַָָָָ

אׂשיׂש נאמר הּב' ּובּפעם ׂשמחה, ְְֱִִֶַַַַַָָלׁשֹון

את  ּפֹועל ׁשהּוא היינּו יֹוצא, ּפֹועל ְֵֵֶֶֶַַׁשהּוא

ׁשּבֹו ׂשמחתנּו זמן על קאי ּכי ּבאחר, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשמחה

ּכּנֹודע  הּקּב"ה, את מׂשּמחים ּדמה 31יׂשראל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

על  ּגם הּוא רּבים, לׁשֹון ׂשמחתנּו זמן ְְְְִִִֵֶַַַַָּׁשאֹומרים

ּבמעׂשיו  הוי' יׂשמח לֹומר 32ׁשם ּגם מדּיק ולכן , ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָ

מה  עלּֿדר ּדייקא, הוי' ׁשם ּבהּוי', אׂשיׂש ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָׂשֹוׂש

ּבמ  הוי' יׂשמח ּבאלקי ּׁשּנאמר נפׁשי ותגל עׂשיו. ְְְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכאן  נאמר ולכן ּדראׁשֿהּׁשנה , העבֹודה על ְְֱֲֵֵֶַַַָָָָָָָֹקאי

ּכתיב  ּבראׁשֿהּׁשנה ּכי אלקים 33אלקי, עלה ְְֱֱִִִַַָָָָֹֹֹ

אחרּֿכ נמׁש ּומּזה ּדוקא. אלקים כּו', ְְְֱִִִִֶַַַָָָָֹּבתרּועה

ּכּנ"ל. כּו' יׁשע ּבגדי ּדהלּביׁשני הענינים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָלפרטי

ÌÓ‡,הּפסּוק סדר טעם להבין יׁש זה לפי »¿»ְְִִֵֵֶֶַַַָָ

נפׁשי, ּתגל לפני אׂשיׂש ׂשֹוׂש ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָׁשּנאמר

ׂשמחתינּו, זמן על קאי אׂשיׂש ׁשּׂשֹוׂש ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּדמּכיון

צרי היה ראׁשֿהּׁשנה, על קאי נפׁשי ְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹותגל

ׂשֹוׂש לֹומר ואחרּֿכ נפׁשי ּתגל ּתחילה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָלהקּדים

את  קֹוראים ׁשהרי מּובן, אינֹו ּוביֹותר גֹו'. ְְֲִִֵֵֵֶֶָָאׂשיׂש

ׁשּמּזה  ראׁשֿהּׁשנה, לפני אׂשיׂש ּדׂשֹוׂש ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹההפטרה

להיֹות   צרי ראׁשֿהּׁשנה לפני ׁשעֹוד ְְְִִִֵֶַַַָָָֹמׁשמע

להעבֹודה  ׁשּי זה הרי הּנ"ל ּולפי אׂשיׂש, ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָׂשֹוׂש
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א.)31 פד, שמע"צ לקו"ת לא.)32ראה קד, ו.)33תהלים מז, שם

    
דבר  של בסופו ביותר אבל הדוק בקשר בזו זו קשורות והפנימיות החיצוניות

ומצד  הפנימיות, של ביטוי היא החיצוניות – הכיוונים בשני ביטוי לידי הבא

הוא  השנה ראש שגם וכיון החיצוניות], את גם בתוכה כוללת הפנימיות שני

כך  על לתמוה אין הכיפורים, ויום השנה ראש ימי שני היינו שלוש, במספר

זה  במספר קשורה ∆∆fL‰שפעולתו
Ì‰ÈÏÚL ÌÈ„enÚ‰ '‚a ÏÚBt≈¿»«ƒ∆¬≈∆

„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ עבודה תורה, »»≈
לעיל  כאמור חסדים, וגמילות

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ‡BnÎÂ)¿«¿»¿«»¿
,NÚ tÒna ‰ÏÚÓ LiL∆≈«¬»«ƒ¿»∆∆
„ÚÂ ,('‚ tÒna ‰ÏÚÓ LÈÂ¿≈«¬»«ƒ¿»¿«
,ÌÈe˜ '‚a ‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»¿«ƒ
בשלושה  היא שהעבודה למרות הרי

מזה  זה וחלוקים שונים קוים

ÌÈÏÚBt דבר של È‰iL‰בסופו ¬ƒ∆ƒ¿∆
 ˙e„Á‡ ÏL ÔÙB‡a ÌÏBÚ‰»»¿∆∆«¿
 ˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,„Á‡∆»¿«¿»≈

„ÈÁÈ ˙ÈÁa בחסידות כמבואר ƒ¿ƒ«»ƒ
שהמושג  ה') אחדות (לגבי בהרחבה

יותר  באחדות גבוהה דרגה הוא "יחיד"

פירושו  "יחיד" כי "אחד", מהמושג

שאין  כך כדי עד מוחלטת, אחדות

אמנם  הוא ו"אחד" אחרת, מציאות

של  מוחלטת שלילה לא אבל אחדות

להיות  יכול אחד ואחרי אחרת, מציאות

הלאה. וכן שני

,'Èe‰a NÈN‡ NBN e‰ÊÂ¿∆»ƒ«¬»»
ÔBLÏ ÌÈÓÚt Ô‡k Ó‡c¿∆¡«»«¬«ƒ¿

,‰ÁÓN ביטוי הוא אשיש" "שוש ƒ¿»
שמחה  של ‰a'כפול ÌÚte««««

ÏÚBt ‡e‰L NÈN‡ Ó‡∆¡«»ƒ∆«
˙‡ ÏÚBt ‡e‰L eÈÈ‰ ,‡ˆBÈ≈«¿∆≈∆

Á‡a ‰ÁÓO‰"אשיש" הפועל «ƒ¿»¿«≈
גם) אלא בעצמי אשיש רק (לא פירושו

לשמוח, להם ואגרום אחרים Èkƒאשיש
È‡˜ הכוונהe˙ÁÓN ÔÓÊ ÏÚ »≈«¿«ƒ¿»≈

הסוכות  Ï‡NÈחג BaL∆ƒ¿»≈
,‰"aw‰ ˙‡ ÌÈÁnNÓ¿«¿ƒ∆«»»

Ú„Bpk31 החסידות Óc‰בתורת «»¿«
ÌÈÓB‡M הסוכות חג ÔÓÊעל ∆¿ƒ¿«

‡e‰ ,ÌÈa ÔBLÏ e˙ÁÓNƒ¿»≈¿«ƒ
הוא  ברוך בקדוש ישראל בני שמחת גם כפולה בשמחה שמדובר משום

בבד  ובד בעושיו" ישראל "ישמח ‰ÈÂ'ככתוב ÁÓNÈ ÌL ÏÚ Ìb««≈ƒ¿«¬»»

ÂÈNÚÓa32ÏÂ ,˜i„Ó ÔÎ לומר כאן ‡NÈNהפסוק NBN ÓBÏ Ìb ¿«¬»¿»≈¿«≈««»ƒ
'ÈÂ‰ ÁÓNÈ Ó‡pM ‰Ó CcŒÏÚ ,‡˜ÈÈc 'ÈÂ‰ ÌL ,'Èe‰a«¬»»≈¬»»»¿»«∆∆«∆∆¡«ƒ¿«¬»»

ÂÈNÚÓa לשמחת ישראל בבני ה' שמחת בין פנימית ושייכות קשר יש כי ¿«¬»
בה'. ישראל בני

È˜Ï‡a ÈLÙ Ï‚˙Â שמחה שהיא ¿»≈«¿ƒ∆¡…«
אימה  רעדה, עם יחד הבאה נסתרת

לעיל, כמבואר הכוונה ˜‡Èופחד, »≈
,‰M‰ŒL‡c ‰„BÚ‰ ÏÚ«»¬»¿…«»»

,È˜Ï‡ Ô‡k Ó‡ ÔÎÏÂ שם ¿»≈∆¡«»¡…«
הוי' שם ולא ŒL‡aאלוקים Èkƒ¿…

È˙k ‰M‰33 מהפסוקים והוא «»»¿ƒ
שופר תקיעת לפני ««ÏÚ‰שאומרים

ÌÈ˜Ï‡ ,'eÎ ‰Úe˙a ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ¿»¡…ƒ
‰fÓe .‡˜Âc שהיא כפי מהשמחה «¿»ƒ∆

שהיא  כפי ומהשמחה השנה בראש

שמחתנו, זמן הסוכות, «¿CLÓƒבחג
ÌÈÈÚ‰ ÈËÙÏ CkŒÁ‡««»¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
'eÎ ÚLÈ È„‚a ÈLÈaÏ‰c¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¿≈∆«

Ï"pk בהרחבה לעיל שנתבאר כפי ««
הממשיכים  המצוות ללבושי שהכוונה

ישועה. וממשיכים עליונים אורות

‰Ê ÈÙÏ ÌÓ‡ לעיל המבואר לפי »¿»¿ƒ∆
הסוכות, לחג מתייחס אשיש" ש"שוש

"תגל  הפסוק והמשך שמחתנו, זמן

השנה  לראש מתייחס ≈LÈנפשי"
,˜eÒt‰ „Ò ÌÚË ÔÈ‰Ï¿»ƒ««≈∆«»
ÈÙÏ NÈN‡ NBN Ó‡pL∆∆¡«»ƒƒ¿≈

,ÈLÙ Ï‚z ראוי היה שלכאורה »≈«¿ƒ
הפוך בסדר NBOLלהיות ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆

È‡˜ NÈN‡ מכווןÔÓÊ ÏÚ »ƒ»≈«¿«
,eÈ˙ÁÓN,הסוכות Ï‚˙Âחג ƒ¿»≈¿»≈

È‡˜ ÈLÙמכווןŒL‡ ÏÚ «¿ƒ»≈«…
ÌÈc˜‰Ï CÈˆ ‰È‰ ,‰M‰«»»»»»ƒ¿«¿ƒ
CkŒÁ‡Â ÈLÙ Ï‚z ‰ÏÈÁz¿ƒ»»≈«¿ƒ¿««»

'B‚ NÈN‡ NBN ÓBÏ שהרי «»ƒ
הסוכות.? חג לפני חל השנה ראש

,ÔeÓ BÈ‡ ˙BÈe השאלה ¿≈≈»
יותר  עוד ˜ÌÈ‡Bמתחזקת È‰L∆¬≈¿ƒ

Ù‰‰ ˙‡NÈN‡ NBNc ‰Ë ∆««¿»»¿»ƒ
בשבת  אלא עצמו השנה בראש לא

נצבים M‰ŒL‡‰,פרשת ÈÙÏƒ¿≈…«»»
NBN ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰M‰ŒL‡ ÈÙÏ „BÚL ÚÓLÓ ‰fnL∆ƒ∆«¿«∆ƒ¿≈…«»»»ƒƒ¿

,NÈN‡ הסוכות חג של השמחה כאמור Ê‰שהיא È‰ Ï"p‰ ÈÙÏe »ƒ¿ƒ««¬≈∆
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לֹומר  ויׁש ראׁשֿהּׁשנה. ׁשּלאחרי ׂשמחתינּו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּדזמן

ּדראׁשֿהּׁשנה  ׁשהעבֹודה מּׁשּום ּבזה, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹהּביאּור

ׂשמחה  ׁשהיא הּׂשמחה הקּדמת עלֿידי היא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוכּו'

עֹול  קּבלת היא ּבראׁשֿהּׁשנה  הּנה ּכי מצוה. ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשל

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו והרי ׁשמים, קּבלּו34מלכּות ְְְֲִֵֵַַַַַַָָ

ּדמּזה  ּגזירֹות, עליכם אגזֹור ואחרּֿכ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָמלכּותי

הּמצֹות  ׁשהם הּגזירֹות ׁשּבקּיּום ּדכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָמּובן

עלּֿדרֿזה  מצוה, ׁשל ׂשמחה להיֹות ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָצריכה

ענין  להיֹות ׁשּצרי ְְְְִִִֶַַַַַַָָָועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה

הּנה  ולכן ּבכלל . הּמלכּות עֹול ּבקּבלת ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּׂשמחה

ענין  ּבתחּלה להיֹות צרי ּבפֹועל ׁשּבּזמן ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָאף

אחרּֿכ ורק ּבראׁשֿהּׁשנה, ּברעדה ְְְִִַַַַַָָָָָָֹהּגילה

מּודגׁש מּכלֿמקֹום ּבסּוּכֹות, הּגלּויה ְְְְִִַַָָָָָהּׂשמחה

ּגדֹולה  ׂשמחה ׁשל ענין ּכאן ׁשּיׁש לפניֿזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָּכבר

אדם  ּוכמֹו .יתּבר מלכּותֹו קּבלת על ְְְְִֵֵַַַַָָָָּביֹותר,

ּבֹו ׁשּנאמר בגןֿעדן 35הראׁשֹון יציר ּכׂשּמח ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

את  ׁשהמלי מה על היה הּׂשמחה ּדענין ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמּקדם,

הא  ּכל על למל לכל הּקּב"ה ואמר רץ, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָ

לפני 36הּנבראים  נברכה ונכרעה נׁשּתחוה ּבֹואּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ

עֹוׂשנּו אחרי 37הוי' מּתןּֿתֹורה, אחרי ּובפרט . ְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָָָ

הּגזרה  ּבטלה ׁשאז גֹו', נגלית ּדאּתה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהּגילּוי

ּבקרֹוב  ּבאים ּומּזה למעלה. יעלּו לא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹּדתחּתֹונים

ּדבעּתיקא  עתיד, לׁשֹון אׂשיׂש ׂשֹוׂש לענין ְְְְִִִִִַַַָָָָמּמׁש

לעתידֿלבא,38איתמר  עּתיק ּפנימּיּות ּבגילּוי , ְְְִִִִִִֶַָָָֹ

מּמׁש. ּבימינּו ְְִֵֵַָָָּבמהרה

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

ג.)34 כ, יתרו נישואין.)35מכילתא ברכות ובכ"מ.)36נוסח פי"א. דר"א ו.)37פרקי צה, א.)38תהלים קלג, זח"ג

    
‰M‰ŒL‡ ÈÁ‡lL eÈ˙ÁÓN ÔÓÊc ‰„BÚ‰Ï CiL ומדוע «»¿»¬»ƒ¿«ƒ¿»≈∆¿«¬≈…«»»

השנה.? ראש לפני הזו ההפטרה נקבעה

‰M‰ŒL‡c ‰„BÚ‰L ÌeMÓ ,‰Êa e‡Èa‰ ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆ƒ∆»¬»¿…«»»
'eÎÂ עול וקבלת המלך הכתרת שהוא שלה הפנימי התוכן פרטי כל על ¿

ככל  המלכות' ו'בניין שמים מלכות

בהרחבה, לעיל האמורים הפרטים

‰ÁÓO‰ ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«¿»««ƒ¿»
‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓN ‡È‰L∆ƒƒ¿»∆ƒ¿»
מדבר  (שאמנם אשיש" "שוש והפסוק

שמחתנו) זמן הסוכות, חג על

""ומקרא  כו: פרק בתניא (ולדוגמא,

עבדת  לא אשר תחת הכתוב דבר מלא

לכל  ונודע וגו', בשמחה אלוקיך ה' את

זה", פסוק על ז"ל האר"י פירוש

הכתוב  ליצלן, רחמנא שהעונש,

העדר  על לא הוא הפסוק בהמשך

העדר  על אלא לגמרי ה' עבודת

ומבאר. שהולך כפי בשמחה), העבודה

‡È‰ ‰M‰ŒL‡a ‰p‰ Èkƒƒ≈¿…«»»ƒ
,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ ˙Ïa«̃»««¿»«ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡ È‰Â34 «¬≈»¿«≈«
"שמע" שפרשת הדבר בטעם בגמרא

שמוע" אם "והיה לפרשת קודמת

È˙eÎÏÓ eÏa˜ שמע" באמירת «¿«¿ƒ
‡‚BÊישראל" CkŒÁ‡Â¿««»∆¿

˙BÈÊb ÌÎÈÏÚ כל אל "תשמעו ¬≈∆¿≈
BÓÎcמצוותי", ÔeÓ ‰fÓc¿ƒ∆»ƒ¿

Ì‰L ˙BÈÊb‰ Ìei˜aL∆¿ƒ«¿≈∆≈
‰ÁÓN ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»
ŒÏÚÂ ‰ÊŒCcŒÏÚ ,‰ÂˆÓ ÏL∆ƒ¿»«∆∆∆¿«
CÈvL ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»∆»ƒ
˙Ïa˜a ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿«»«

ÏÏÎa ˙eÎÏn‰ ÏBÚ שהרי ««¿ƒ¿»
לקיום  וההכנה היסוד היא

החשיבות ÔÎÏÂהמצוות. בגלל ¿»≈
המצוות  קיום לכל והכנה כיסוד השמחה של ÔÓfaLהגדולה Û‡ ‰p‰ƒ≈«∆«¿«

ÏÚBÙa למעשה מבחי הדברים סדר ÔÈÚנת ‰lÁ˙a ˙BÈ‰Ï CÈˆ ¿«»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«
‰ÁÓO‰ CkŒÁ‡ ˜Â ,‰M‰ŒL‡a ‰„Úa ‰ÏÈb‰«ƒ»ƒ¿»»¿…«»»¿«««»«ƒ¿»

‰ÊŒÈÙÏ k L‚„eÓ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙BkeÒa ‰ÈeÏb‰ לפני עוד «¿»¿ƒ»»¿»¿»ƒ¿≈∆
השנה ÏÚראש ,˙BÈa ‰ÏB„b ‰ÁÓN ÏL ÔÈÚ Ô‡k LiL∆≈»ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈«

Ca˙È B˙eÎÏÓ ˙Ïa˜ בקיום שמחה להיות צריכה שאם וכאמור «»««¿ƒ¿»≈
שהיא  שמים מלכות עול בקבלת שמחה להיות שצריכה וחומר קל המצוות,

המצוות. לקיום וההקדמה Baההכנה Ó‡pL ÔBL‡‰ Ì„‡ BÓÎe35 ¿»»»ƒ∆∆¡«
EÈˆÈ EÁnNk הוא ברוך הקדוש של כפיו יציר שהיה הראשון אדם הוא ¿«≈¬¿ƒ¿

ÔÈÚc ,Ì„wÓ Ô„ÚŒÔ‚¿«≈∆ƒ∆∆¿ƒ¿«
‰ÁÓO‰ עדן בגן הראשון אדם של «ƒ¿»

˙‡ CÈÏÓ‰L ‰Ó ÏÚ ‰È‰»»««∆ƒ¿ƒ∆
,ı‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓÏ ‰"aw‰«»»¿∆∆«»»»∆

ÌÈ‡p‰ ÏÎÏ Ó‡Â36 ביום ¿»«¿»«ƒ¿»ƒ
למעשה  השישי היום (הוא בריאתו

השנה) כראש שנקבע e‡Baבראשית
ÈÙÏ ‰Î ‰ÚÎÂ ‰ÂÁzLƒ¿«¬∆¿ƒ¿»»ƒ¿¿»ƒ¿≈

eNBÚ 'ÈÂ‰37ÈÁ‡ ËÙe . ¬»»≈ƒ¿»«¬≈
ÈeÏÈb‰ ÈÁ‡ ,‰BzŒÔzÓ««»«¬≈«ƒ

,'B‚ ˙ÈÏ‚ ‰z‡c שהוא כפי ¿«»ƒ¿≈»
השנה  ראש של מוסף בתפילת מתואר

Ê‡L תורה ‰Êb‰במתן ‰ÏËa ∆»»¿»«¿≈»
‰ÏÚÓÏ eÏÚÈ ‡Ï ÌÈBzÁ˙c¿«¿ƒ…«¬¿«¿»
המצב  את הממשיל המדרש כדברי

תורה  מתן לפני העולם של הרוחני

שבני  מדינות שתי על שגזר למלך

כך  ואחר לשנייה יבואו לא האחת

תורה  מתן לפני וכך הגזירה, את  ביטל

בין  חיבור ליצור אפשרות היתה לא

לרוחניות  ("תחתונים") גשמיות

הגזירה  בטלה תורה ובמתן ("עליונים")

הוא  ברוך הקדוש של מלכותו ומאז

לגבי  שאת ביתר היא בעולם ופעולתו

עם  המלכות בקבלת שהיה המצב

הראשון. אדם בריאת

LnÓ B˜a ÌÈ‡a ‰fÓeƒ∆»ƒ¿»«»
ÔBLÏ NÈN‡ NBN ÔÈÚÏ¿ƒ¿«»ƒ¿

Ó˙È‡ ‡˜ÈzÚc ,„È˙Ú38, »ƒƒ¿«ƒ»ƒ¿»
על  אמורים שהדברים הזוהר כדברי

רוחנית  (בחינה יומין" "עתיק בחינת

מעל  הוא שהכתר כשם מהספירות שלמעלה עליון" ב"כתר ונעלית גבוהה

שזהו  אלא מהתגלות) נבדלת, "נעתקת", היא כי יומין" "עתיק ונקראת הראש,

השלימה  הגאולה על ומדבר עתיד בלשון גם נדרש והפסוק הזה בזמן המצב

eÈÓÈaוהכוונה  ‰‰Óa ,‡ÏŒ„È˙ÚÏ ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿ƒƒ«ƒ∆»ƒ»…ƒ¿≈»¿»≈
.LnÓ«»
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יי      

ׁשהּפנימּיּות  לאיד ועלּֿדרֿזה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָהּפנימּיּות,

ּבג' ּפֹועל ׁשּזה החיצֹונּיּות], את ּגם ְִִֵֶֶֶֶֶַַּכֹוללת

(וכּמבֹואר  עֹומד העֹולם ׁשעליהם ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָהעּמּודים

ויׁש עׂשר, ּבּמסּפר מעלה ׁשּיׁש מקֹומֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּבכּמה

ּבג' העבֹודה ׁשעלֿידי ועד ג'), ּבּמסּפר ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָמעלה

אחדּות  ׁשל ּבאֹופן העֹולם ׁשּיהיה ּפֹועלים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָקּוים,

יחיד. ּבבחינת - יֹותר ּולמעלה אחד, -ְְְִִִֵֶַַָָָ

e‰ÊÂ ּפעמים ּכאן ּדנאמר ּבהּוי', אׂשיׂש ׂשֹוׂש ¿∆ְֱֲֲִִֶַַַַָָָָ

אׂשיׂש נאמר הּב' ּובּפעם ׂשמחה, ְְֱִִֶַַַַַָָלׁשֹון

את  ּפֹועל ׁשהּוא היינּו יֹוצא, ּפֹועל ְֵֵֶֶֶַַׁשהּוא

ׁשּבֹו ׂשמחתנּו זמן על קאי ּכי ּבאחר, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשמחה

ּכּנֹודע  הּקּב"ה, את מׂשּמחים ּדמה 31יׂשראל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

על  ּגם הּוא רּבים, לׁשֹון ׂשמחתנּו זמן ְְְְִִִֵֶַַַַָּׁשאֹומרים

ּבמעׂשיו  הוי' יׂשמח לֹומר 32ׁשם ּגם מדּיק ולכן , ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָ

מה  עלּֿדר ּדייקא, הוי' ׁשם ּבהּוי', אׂשיׂש ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָׂשֹוׂש

ּבמ  הוי' יׂשמח ּבאלקי ּׁשּנאמר נפׁשי ותגל עׂשיו. ְְְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכאן  נאמר ולכן ּדראׁשֿהּׁשנה , העבֹודה על ְְֱֲֵֵֶַַַָָָָָָָֹקאי

ּכתיב  ּבראׁשֿהּׁשנה ּכי אלקים 33אלקי, עלה ְְֱֱִִִַַָָָָֹֹֹ

אחרּֿכ נמׁש ּומּזה ּדוקא. אלקים כּו', ְְְֱִִִִֶַַַָָָָֹּבתרּועה

ּכּנ"ל. כּו' יׁשע ּבגדי ּדהלּביׁשני הענינים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָלפרטי

ÌÓ‡,הּפסּוק סדר טעם להבין יׁש זה לפי »¿»ְְִִֵֵֶֶַַַָָ

נפׁשי, ּתגל לפני אׂשיׂש ׂשֹוׂש ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָׁשּנאמר

ׂשמחתינּו, זמן על קאי אׂשיׂש ׁשּׂשֹוׂש ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּדמּכיון

צרי היה ראׁשֿהּׁשנה, על קאי נפׁשי ְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹותגל

ׂשֹוׂש לֹומר ואחרּֿכ נפׁשי ּתגל ּתחילה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָלהקּדים

את  קֹוראים ׁשהרי מּובן, אינֹו ּוביֹותר גֹו'. ְְֲִִֵֵֵֶֶָָאׂשיׂש

ׁשּמּזה  ראׁשֿהּׁשנה, לפני אׂשיׂש ּדׂשֹוׂש ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹההפטרה

להיֹות   צרי ראׁשֿהּׁשנה לפני ׁשעֹוד ְְְִִִֵֶַַַָָָֹמׁשמע

להעבֹודה  ׁשּי זה הרי הּנ"ל ּולפי אׂשיׂש, ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָׂשֹוׂש
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א.)31 פד, שמע"צ לקו"ת לא.)32ראה קד, ו.)33תהלים מז, שם

    
דבר  של בסופו ביותר אבל הדוק בקשר בזו זו קשורות והפנימיות החיצוניות

ומצד  הפנימיות, של ביטוי היא החיצוניות – הכיוונים בשני ביטוי לידי הבא

הוא  השנה ראש שגם וכיון החיצוניות], את גם בתוכה כוללת הפנימיות שני

כך  על לתמוה אין הכיפורים, ויום השנה ראש ימי שני היינו שלוש, במספר

זה  במספר קשורה ∆∆fL‰שפעולתו
Ì‰ÈÏÚL ÌÈ„enÚ‰ '‚a ÏÚBt≈¿»«ƒ∆¬≈∆

„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ עבודה תורה, »»≈
לעיל  כאמור חסדים, וגמילות

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ‡BnÎÂ)¿«¿»¿«»¿
,NÚ tÒna ‰ÏÚÓ LiL∆≈«¬»«ƒ¿»∆∆
„ÚÂ ,('‚ tÒna ‰ÏÚÓ LÈÂ¿≈«¬»«ƒ¿»¿«
,ÌÈe˜ '‚a ‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»¿«ƒ
בשלושה  היא שהעבודה למרות הרי

מזה  זה וחלוקים שונים קוים

ÌÈÏÚBt דבר של È‰iL‰בסופו ¬ƒ∆ƒ¿∆
 ˙e„Á‡ ÏL ÔÙB‡a ÌÏBÚ‰»»¿∆∆«¿
 ˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,„Á‡∆»¿«¿»≈

„ÈÁÈ ˙ÈÁa בחסידות כמבואר ƒ¿ƒ«»ƒ
שהמושג  ה') אחדות (לגבי בהרחבה

יותר  באחדות גבוהה דרגה הוא "יחיד"

פירושו  "יחיד" כי "אחד", מהמושג

שאין  כך כדי עד מוחלטת, אחדות

אמנם  הוא ו"אחד" אחרת, מציאות

של  מוחלטת שלילה לא אבל אחדות

להיות  יכול אחד ואחרי אחרת, מציאות

הלאה. וכן שני

,'Èe‰a NÈN‡ NBN e‰ÊÂ¿∆»ƒ«¬»»
ÔBLÏ ÌÈÓÚt Ô‡k Ó‡c¿∆¡«»«¬«ƒ¿

,‰ÁÓN ביטוי הוא אשיש" "שוש ƒ¿»
שמחה  של ‰a'כפול ÌÚte««««

ÏÚBt ‡e‰L NÈN‡ Ó‡∆¡«»ƒ∆«
˙‡ ÏÚBt ‡e‰L eÈÈ‰ ,‡ˆBÈ≈«¿∆≈∆

Á‡a ‰ÁÓO‰"אשיש" הפועל «ƒ¿»¿«≈
גם) אלא בעצמי אשיש רק (לא פירושו

לשמוח, להם ואגרום אחרים Èkƒאשיש
È‡˜ הכוונהe˙ÁÓN ÔÓÊ ÏÚ »≈«¿«ƒ¿»≈

הסוכות  Ï‡NÈחג BaL∆ƒ¿»≈
,‰"aw‰ ˙‡ ÌÈÁnNÓ¿«¿ƒ∆«»»

Ú„Bpk31 החסידות Óc‰בתורת «»¿«
ÌÈÓB‡M הסוכות חג ÔÓÊעל ∆¿ƒ¿«

‡e‰ ,ÌÈa ÔBLÏ e˙ÁÓNƒ¿»≈¿«ƒ
הוא  ברוך בקדוש ישראל בני שמחת גם כפולה בשמחה שמדובר משום

בבד  ובד בעושיו" ישראל "ישמח ‰ÈÂ'ככתוב ÁÓNÈ ÌL ÏÚ Ìb««≈ƒ¿«¬»»

ÂÈNÚÓa32ÏÂ ,˜i„Ó ÔÎ לומר כאן ‡NÈNהפסוק NBN ÓBÏ Ìb ¿«¬»¿»≈¿«≈««»ƒ
'ÈÂ‰ ÁÓNÈ Ó‡pM ‰Ó CcŒÏÚ ,‡˜ÈÈc 'ÈÂ‰ ÌL ,'Èe‰a«¬»»≈¬»»»¿»«∆∆«∆∆¡«ƒ¿«¬»»

ÂÈNÚÓa לשמחת ישראל בבני ה' שמחת בין פנימית ושייכות קשר יש כי ¿«¬»
בה'. ישראל בני

È˜Ï‡a ÈLÙ Ï‚˙Â שמחה שהיא ¿»≈«¿ƒ∆¡…«
אימה  רעדה, עם יחד הבאה נסתרת

לעיל, כמבואר הכוונה ˜‡Èופחד, »≈
,‰M‰ŒL‡c ‰„BÚ‰ ÏÚ«»¬»¿…«»»

,È˜Ï‡ Ô‡k Ó‡ ÔÎÏÂ שם ¿»≈∆¡«»¡…«
הוי' שם ולא ŒL‡aאלוקים Èkƒ¿…

È˙k ‰M‰33 מהפסוקים והוא «»»¿ƒ
שופר תקיעת לפני ««ÏÚ‰שאומרים

ÌÈ˜Ï‡ ,'eÎ ‰Úe˙a ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ¿»¡…ƒ
‰fÓe .‡˜Âc שהיא כפי מהשמחה «¿»ƒ∆

שהיא  כפי ומהשמחה השנה בראש

שמחתנו, זמן הסוכות, «¿CLÓƒבחג
ÌÈÈÚ‰ ÈËÙÏ CkŒÁ‡««»¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
'eÎ ÚLÈ È„‚a ÈLÈaÏ‰c¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¿≈∆«

Ï"pk בהרחבה לעיל שנתבאר כפי ««
הממשיכים  המצוות ללבושי שהכוונה

ישועה. וממשיכים עליונים אורות

‰Ê ÈÙÏ ÌÓ‡ לעיל המבואר לפי »¿»¿ƒ∆
הסוכות, לחג מתייחס אשיש" ש"שוש

"תגל  הפסוק והמשך שמחתנו, זמן

השנה  לראש מתייחס ≈LÈנפשי"
,˜eÒt‰ „Ò ÌÚË ÔÈ‰Ï¿»ƒ««≈∆«»
ÈÙÏ NÈN‡ NBN Ó‡pL∆∆¡«»ƒƒ¿≈

,ÈLÙ Ï‚z ראוי היה שלכאורה »≈«¿ƒ
הפוך בסדר NBOLלהיות ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆

È‡˜ NÈN‡ מכווןÔÓÊ ÏÚ »ƒ»≈«¿«
,eÈ˙ÁÓN,הסוכות Ï‚˙Âחג ƒ¿»≈¿»≈

È‡˜ ÈLÙמכווןŒL‡ ÏÚ «¿ƒ»≈«…
ÌÈc˜‰Ï CÈˆ ‰È‰ ,‰M‰«»»»»»ƒ¿«¿ƒ
CkŒÁ‡Â ÈLÙ Ï‚z ‰ÏÈÁz¿ƒ»»≈«¿ƒ¿««»

'B‚ NÈN‡ NBN ÓBÏ שהרי «»ƒ
הסוכות.? חג לפני חל השנה ראש

,ÔeÓ BÈ‡ ˙BÈe השאלה ¿≈≈»
יותר  עוד ˜ÌÈ‡Bמתחזקת È‰L∆¬≈¿ƒ

Ù‰‰ ˙‡NÈN‡ NBNc ‰Ë ∆««¿»»¿»ƒ
בשבת  אלא עצמו השנה בראש לא

נצבים M‰ŒL‡‰,פרשת ÈÙÏƒ¿≈…«»»
NBN ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰M‰ŒL‡ ÈÙÏ „BÚL ÚÓLÓ ‰fnL∆ƒ∆«¿«∆ƒ¿≈…«»»»ƒƒ¿

,NÈN‡ הסוכות חג של השמחה כאמור Ê‰שהיא È‰ Ï"p‰ ÈÙÏe »ƒ¿ƒ««¬≈∆
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לֹומר  ויׁש ראׁשֿהּׁשנה. ׁשּלאחרי ׂשמחתינּו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּדזמן

ּדראׁשֿהּׁשנה  ׁשהעבֹודה מּׁשּום ּבזה, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹהּביאּור

ׂשמחה  ׁשהיא הּׂשמחה הקּדמת עלֿידי היא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוכּו'

עֹול  קּבלת היא ּבראׁשֿהּׁשנה  הּנה ּכי מצוה. ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשל

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו והרי ׁשמים, קּבלּו34מלכּות ְְְֲִֵֵַַַַַַָָ

ּדמּזה  ּגזירֹות, עליכם אגזֹור ואחרּֿכ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָמלכּותי

הּמצֹות  ׁשהם הּגזירֹות ׁשּבקּיּום ּדכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָמּובן

עלּֿדרֿזה  מצוה, ׁשל ׂשמחה להיֹות ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָצריכה

ענין  להיֹות ׁשּצרי ְְְְִִִֶַַַַַַָָָועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה

הּנה  ולכן ּבכלל . הּמלכּות עֹול ּבקּבלת ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּׂשמחה

ענין  ּבתחּלה להיֹות צרי ּבפֹועל ׁשּבּזמן ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָאף

אחרּֿכ ורק ּבראׁשֿהּׁשנה, ּברעדה ְְְִִַַַַַָָָָָָֹהּגילה

מּודגׁש מּכלֿמקֹום ּבסּוּכֹות, הּגלּויה ְְְְִִַַָָָָָהּׂשמחה

ּגדֹולה  ׂשמחה ׁשל ענין ּכאן ׁשּיׁש לפניֿזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָּכבר

אדם  ּוכמֹו .יתּבר מלכּותֹו קּבלת על ְְְְִֵֵַַַַָָָָּביֹותר,

ּבֹו ׁשּנאמר בגןֿעדן 35הראׁשֹון יציר ּכׂשּמח ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

את  ׁשהמלי מה על היה הּׂשמחה ּדענין ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמּקדם,

הא  ּכל על למל לכל הּקּב"ה ואמר רץ, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָ

לפני 36הּנבראים  נברכה ונכרעה נׁשּתחוה ּבֹואּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ

עֹוׂשנּו אחרי 37הוי' מּתןּֿתֹורה, אחרי ּובפרט . ְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָָָ

הּגזרה  ּבטלה ׁשאז גֹו', נגלית ּדאּתה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהּגילּוי

ּבקרֹוב  ּבאים ּומּזה למעלה. יעלּו לא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹּדתחּתֹונים

ּדבעּתיקא  עתיד, לׁשֹון אׂשיׂש ׂשֹוׂש לענין ְְְְִִִִִַַַָָָָמּמׁש

לעתידֿלבא,38איתמר  עּתיק ּפנימּיּות ּבגילּוי , ְְְִִִִִִֶַָָָֹ

מּמׁש. ּבימינּו ְְִֵֵַָָָּבמהרה
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ג.)34 כ, יתרו נישואין.)35מכילתא ברכות ובכ"מ.)36נוסח פי"א. דר"א ו.)37פרקי צה, א.)38תהלים קלג, זח"ג

    
‰M‰ŒL‡ ÈÁ‡lL eÈ˙ÁÓN ÔÓÊc ‰„BÚ‰Ï CiL ומדוע «»¿»¬»ƒ¿«ƒ¿»≈∆¿«¬≈…«»»

השנה.? ראש לפני הזו ההפטרה נקבעה

‰M‰ŒL‡c ‰„BÚ‰L ÌeMÓ ,‰Êa e‡Èa‰ ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆ƒ∆»¬»¿…«»»
'eÎÂ עול וקבלת המלך הכתרת שהוא שלה הפנימי התוכן פרטי כל על ¿

ככל  המלכות' ו'בניין שמים מלכות

בהרחבה, לעיל האמורים הפרטים

‰ÁÓO‰ ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«¿»««ƒ¿»
‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓN ‡È‰L∆ƒƒ¿»∆ƒ¿»
מדבר  (שאמנם אשיש" "שוש והפסוק

שמחתנו) זמן הסוכות, חג על

""ומקרא  כו: פרק בתניא (ולדוגמא,

עבדת  לא אשר תחת הכתוב דבר מלא

לכל  ונודע וגו', בשמחה אלוקיך ה' את

זה", פסוק על ז"ל האר"י פירוש

הכתוב  ליצלן, רחמנא שהעונש,

העדר  על לא הוא הפסוק בהמשך

העדר  על אלא לגמרי ה' עבודת

ומבאר. שהולך כפי בשמחה), העבודה

‡È‰ ‰M‰ŒL‡a ‰p‰ Èkƒƒ≈¿…«»»ƒ
,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ ˙Ïa«̃»««¿»«ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡ È‰Â34 «¬≈»¿«≈«
"שמע" שפרשת הדבר בטעם בגמרא

שמוע" אם "והיה לפרשת קודמת

È˙eÎÏÓ eÏa˜ שמע" באמירת «¿«¿ƒ
‡‚BÊישראל" CkŒÁ‡Â¿««»∆¿

˙BÈÊb ÌÎÈÏÚ כל אל "תשמעו ¬≈∆¿≈
BÓÎcמצוותי", ÔeÓ ‰fÓc¿ƒ∆»ƒ¿

Ì‰L ˙BÈÊb‰ Ìei˜aL∆¿ƒ«¿≈∆≈
‰ÁÓN ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»
ŒÏÚÂ ‰ÊŒCcŒÏÚ ,‰ÂˆÓ ÏL∆ƒ¿»«∆∆∆¿«
CÈvL ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»∆»ƒ
˙Ïa˜a ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿«»«

ÏÏÎa ˙eÎÏn‰ ÏBÚ שהרי ««¿ƒ¿»
לקיום  וההכנה היסוד היא

החשיבות ÔÎÏÂהמצוות. בגלל ¿»≈
המצוות  קיום לכל והכנה כיסוד השמחה של ÔÓfaLהגדולה Û‡ ‰p‰ƒ≈«∆«¿«

ÏÚBÙa למעשה מבחי הדברים סדר ÔÈÚנת ‰lÁ˙a ˙BÈ‰Ï CÈˆ ¿«»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«
‰ÁÓO‰ CkŒÁ‡ ˜Â ,‰M‰ŒL‡a ‰„Úa ‰ÏÈb‰«ƒ»ƒ¿»»¿…«»»¿«««»«ƒ¿»

‰ÊŒÈÙÏ k L‚„eÓ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙BkeÒa ‰ÈeÏb‰ לפני עוד «¿»¿ƒ»»¿»¿»ƒ¿≈∆
השנה ÏÚראש ,˙BÈa ‰ÏB„b ‰ÁÓN ÏL ÔÈÚ Ô‡k LiL∆≈»ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈«

Ca˙È B˙eÎÏÓ ˙Ïa˜ בקיום שמחה להיות צריכה שאם וכאמור «»««¿ƒ¿»≈
שהיא  שמים מלכות עול בקבלת שמחה להיות שצריכה וחומר קל המצוות,

המצוות. לקיום וההקדמה Baההכנה Ó‡pL ÔBL‡‰ Ì„‡ BÓÎe35 ¿»»»ƒ∆∆¡«
EÈˆÈ EÁnNk הוא ברוך הקדוש של כפיו יציר שהיה הראשון אדם הוא ¿«≈¬¿ƒ¿

ÔÈÚc ,Ì„wÓ Ô„ÚŒÔ‚¿«≈∆ƒ∆∆¿ƒ¿«
‰ÁÓO‰ עדן בגן הראשון אדם של «ƒ¿»

˙‡ CÈÏÓ‰L ‰Ó ÏÚ ‰È‰»»««∆ƒ¿ƒ∆
,ı‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓÏ ‰"aw‰«»»¿∆∆«»»»∆

ÌÈ‡p‰ ÏÎÏ Ó‡Â36 ביום ¿»«¿»«ƒ¿»ƒ
למעשה  השישי היום (הוא בריאתו

השנה) כראש שנקבע e‡Baבראשית
ÈÙÏ ‰Î ‰ÚÎÂ ‰ÂÁzLƒ¿«¬∆¿ƒ¿»»ƒ¿¿»ƒ¿≈

eNBÚ 'ÈÂ‰37ÈÁ‡ ËÙe . ¬»»≈ƒ¿»«¬≈
ÈeÏÈb‰ ÈÁ‡ ,‰BzŒÔzÓ««»«¬≈«ƒ

,'B‚ ˙ÈÏ‚ ‰z‡c שהוא כפי ¿«»ƒ¿≈»
השנה  ראש של מוסף בתפילת מתואר

Ê‡L תורה ‰Êb‰במתן ‰ÏËa ∆»»¿»«¿≈»
‰ÏÚÓÏ eÏÚÈ ‡Ï ÌÈBzÁ˙c¿«¿ƒ…«¬¿«¿»
המצב  את הממשיל המדרש כדברי

תורה  מתן לפני העולם של הרוחני

שבני  מדינות שתי על שגזר למלך

כך  ואחר לשנייה יבואו לא האחת

תורה  מתן לפני וכך הגזירה, את  ביטל

בין  חיבור ליצור אפשרות היתה לא

לרוחניות  ("תחתונים") גשמיות

הגזירה  בטלה תורה ובמתן ("עליונים")

הוא  ברוך הקדוש של מלכותו ומאז

לגבי  שאת ביתר היא בעולם ופעולתו

עם  המלכות בקבלת שהיה המצב

הראשון. אדם בריאת

LnÓ B˜a ÌÈ‡a ‰fÓeƒ∆»ƒ¿»«»
ÔBLÏ NÈN‡ NBN ÔÈÚÏ¿ƒ¿«»ƒ¿

Ó˙È‡ ‡˜ÈzÚc ,„È˙Ú38, »ƒƒ¿«ƒ»ƒ¿»
על  אמורים שהדברים הזוהר כדברי

רוחנית  (בחינה יומין" "עתיק בחינת

מעל  הוא שהכתר כשם מהספירות שלמעלה עליון" ב"כתר ונעלית גבוהה

שזהו  אלא מהתגלות) נבדלת, "נעתקת", היא כי יומין" "עתיק ונקראת הראש,

השלימה  הגאולה על ומדבר עתיד בלשון גם נדרש והפסוק הזה בזמן המצב

eÈÓÈaוהכוונה  ‰‰Óa ,‡ÏŒ„È˙ÚÏ ˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿ƒƒ«ƒ∆»ƒ»…ƒ¿≈»¿»≈
.LnÓ«»
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מכתב כללייב

 ב"ה,  ימי הסליחות, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל

אשר בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נוסף על הענינים, דבר שנה בשנה, שכל חג, גם חג ראש-השנה, מביא בכנפיו משנה לשנה –

ענינים שגם אותם יש לראות ולחיות כחדשים , ככל עניני התורה והמצוות שהם חייו וכוחו 

של איש ישראל )"כי הם חיינו ואורך ימינו"(, והרי החיים הם תמיד חדשים ורעננים, גם באדם שחי 

שנים רבות – 

ישנם דברים מיוחדים, הקשורים בשנים מסויימות, ולכן הם בעלי משמעות מיוחדת באותן 

שנים. 

שנת ה'תשכ"ז, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, היא שנה של "מוצאי-שביעית" 

)השנה שלאחר שנת השמיטה(, בה מיתוסף ענין מיוחד: מצות הקהל שהיא "עמוד חזק וכבוד גדול 

בדת".

בזמן שהיה בית המקדש קיים היה צורך להקהיל בשנה זו, "מקץ שנת השבע", בבית-המקדש 

את העם: אנשים, נשים וטף, כולל תינוקות רכים, לשם שמיעת שורה של פרשיות נבחרות מן התורה, 

אפשרות  ישנה  בה  בשנה  הראשונה  בהזדמנות  להיעשות  צריך  היה  זה  דבר  המלך.  על-ידי  שנקראו 

להקהיל את העם )בחג הסוכות – כשבני ישראל עולים לירושלים(.

למרות שמאז חורבן בית המקדש – עד לבנינו במהרה בימינו – אין נוהגת מצות הקהל, הרי 

התורה והמצוות הם נצחיים. גם אותן המצוות הנוהגות רק בזמן הבית – תוכנן הרוחני הפנימי הוא 

בעל משמעות )במועד הקבוע של היום או השנה( לכל הזמנים ולכל המקומות, והדבר צריך לבוא לידי 

ביטוי ולהתבצע באופן מתאים )תפלות – באותו זמן של היום בו הוקרבו הקרבנות וכד'(.

* * *

מצות הקהל כללה שתי נקודות שממבט ראשון הן נראות כמנוגדות: מצד אחד נדרשה פעולה 

של "הקהל את העם, האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך", של כינוס כל בני העם, מן הנעלים 

ביותר ועד לנחותים ביותר, דבר המורה שכל אחד וכל אחת, מבלי להתחשב במעמדם ומצבם, שייכים 

לדבר, ואילו מצד שני נדרשה קריאת קבוצת הפרשיות הנבחרות מן התורה – על-ידי המרומם בעם, 

המלך.

  ולחיות כחדשים: ספרי דברים )ו, ו( – יותר מזה ברש"י שם )יא, יג. כו, טז( "חדשים".
הקהל . . בדת": וילך לא, יב. ס' החינוך שם. וברמב"ם סוף הל' חגיגה ש"קריאה זו . . לחזק דת האמת".
תינוקות רכים: ראה רמב"ן עה"ת שם. גו"א )על פרש"י עה"ת(. ובמנחת חינוך )שם( "נראה דתיכף שיצאו 

מכלל נפל"! )ועפ"ז גם בספק צריך להביא – שה"ז מ"ע מה"ת( ועד"ז הוא בכלי יקר.
בהזדמנות הראשונה: כפשוטו של מקרא "בבוא כל ישראל גו'" – שמוסיף ומבאר הטעם.

)תפלות – באותו זמן כו': ברכות כו, ב.
המרומם . . המלך: להעיר מסוף תענית. וברמב"ם )שם( "ויראה . . כאילו . . מפי הגבורה שומעה שהמלך 

שליח הוא להשמיע דברי הא-ל".
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אחד ההסברים לכך:

התורה צריכה להחיות את כל אחד ואחד מישראל – ללא יוצא מן הכלל: אנשים, נשים, טף, 

גרים – להקיף את כל-כולו ולחדור לכל מציאותו, במדה המלאה ביותר ובכל הפרטים, עד אשר כל 

חושיו יהיו חדורים בתורה ומצוות, באלקות. 

כדי להשיג זאת במדה המלאה והעמוקה ביותר – נקראת התורה, בהזדמנות זו, ע"י המלך 

של  הישות  ואת  ה"אני"  את  המבטלת  וקבלת-עול  אימה  של  תחושה  מעורר  הוא  עליך".  ש"אימתו 

השומע.

* * *

המשמעות וההוראה שבמצות "הקהל" לכל אחד ואחת מאתנו: יש לנצל את ימי ההתעוררות 

קדוש,  ב"מקום"   – רכים  לתינוקות  עד  וטף  נשים  אנשים,   – יהודים  לשם הקהלת  של חדש תשרי, 

באוירה קדושה – ולנצל הזדמנות זו למטרה, שהיא יסודה של מצות "הקהל": למען ישמעו ולמען 

ילמדו ויראו את ה' אלקיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת.

אב  בכתתו,  מחנך  בקהלתו,  רב  בסביבתו:  גדול  "מלך",  שהוא  מי  של  המיוחדת  חובתו  זו 

במשפחתו – להשמיע את דבר התורה והמצוות בחוגו, בחוזק וברצינות, במדה שתיצור רושם עמוק 

ולא רק במשך  יורגש לא רק במשך חדש תשרי  והשפעה לטווח ארוך על השומעים, ובמדה שהדבר 

כל השנה, כי אם במשך כל שבע השנים, ממעמד "הקהל" למשנהו, השפעה שתתבטא בחיי יום-יום, 

בהתנהגות על-פי תורה ומצוות ביראת שמים, ויחד עם זה – בשמחה ובטוב לבב.

* * *

כל  על  ולמלך  ישראל  ישראל בראש-השנה, למלך  בני  – אותו מכתירים  ויהי רצון שהקב"ה 

הארץ – יצליח לכל אחד ואחד בביצוע האמור במלוא המדה.

ודבר זה יקרב ויחיש את הזמן בו תקוים מצות "הקהל", על כל פרטיה, בבית המקדש, בביאת 

משיח צדקנו, בב"א.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

לשנה טובה ומתוקה

מנחם שניאורסאהן

התורה צריכה . . להקיף וכו': כי היא חיינו ובדוגמת חיות האדם כפשוטו.
ש"אימתו עליך": קדושין לב, ב.

ה'צמח-צדק'  לאדמו"ר  סהמ"צ  מלכא.  קמי'  יחוי  ב:  ה,  חגיגה  ראה  ה"אני":  את  המבטלת 
)שהשנה שנת המאה להסתלקות הילולא שלו( מצות מינוי מלך.

"מלך", גדול: להעיר אשר לכמה דעות באם אין מלך בישראל הגדול שבדור הי' קורא פרשת הקהל. 
ובאזהרות רב סעדי' גאון )דיבור לא תשא(: רב מהיר יקרא ספר במועד שמיטת )מנחת חינוך שם. ביאור להרב 

פערלא על ס' המצות לרס"ג, עשה ט"ז ופ' יו"ד(. 
ויחד עם זה: להעיר מספרי ואתחנן )ו, ה( ואין אהבה במקום יראה כו' אלא כו'.

מכתירים בני ישראל בראש-השנה: ראש השנה טז, א. וראה לקו"ת נצבים נא, ב. ד"ה תקעו ה'תש"א, 
ובכ"מ.

ויחיש את הזמן: כמחז"ל )סנה' צח, א. זח"א קיז, ב(: זכו אחישנה.

מכתב כללי



יד

.e"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

אשיש"‡. "שוש זה, הש"ק יום של דנחמתא"1ההפטרה ה"שבע של הסיום היא שלעולם 2, וכיון .
השנה. לראש שייכות לה שיש מובן, הרי ר"ה, שלפני בשבת זו הפטרה קורין

בשתים: - ההפטרות שאר לגבי דנחמתא" "שבע של שבהפטרות החידוש ובהקדם

ולדוגמא:א) מסויימת, הפטרה אומרים אין שבה קביעות להיות יכולה ההפטרות שאר לכל בנוגע
כסאי" "השמים מפטירים אזי בשבת, ר"ח ההפטרות 3כשחל אבל השבוע; פרשת של ההפטרה במקום ,

מפטירין  שאז ראה, פרשת בשבת חל אלול ר"ח כאשר גם כי, תמיד, נאמרות דנחמתא" "שבע של
נוחמה" לא סוערה "עני' ההפטרה במקום כסאי", אזי 4"השמים ראה, בפרשת כלל בדרך שקורין

נוחמה". לא סוערה ד"עני' ההפטרה את גם שמוסיפים עי"ז שלאח"ז, בשבת זאת משלימים

הפטרה ב) כל של השייכות בספרים (וכמבואר בדומה" דומה הפרשיות "מענין הם ההפטרות שאר כל
דנחמתא")5לפרשה  ה"שבע שלפני ההפטרות לג' בנוגע הוא (וכן דנחמתא" "שבע של ההפטרות אבל  ;(

המאורע" ולפי הזמן "לפי אלא הפרשיות", "מענין .6אינם

השנה  בסדר שזמנה שכיון אשיש", "שוש דנחמתא", ד"שבע האחרונה להפטרה בנוגע גם מובן ומזה
השנה. לראש והקדמה הכנה שהיא לומר בהכרח השנה, ראש שלפני בשבת לעולם הוא

נצביםֿוילך  הפרשיות כאשר גם נצבים) פרשת של (ההפטרה אשיש" "שוש שמפטירין הטעם וזהו
השני' הפרשה של ההפטרה מחוברות פרשיות בשתי מפטירין כלל שבדרך אף מחוברות, כיון 7הם -

לר"ה. והקדמה הכנה להיותה ר"ה, שלפני בשבת להיות מוכרחת אשיש" "שוש שהפטרת

דנחמתא",·. ה"שבע כל וחותם סיום שלהיותה אשיש", ד"שוש ההפטרה מעלת תחילה לבאר ויש
להפטרה  לבוא היא דנחמתא ההפטרות כל שתכלית והיינו, הנחמה, בענין העילוי תכלית שזהו מובן,

אשיש". ד"שוש
לעיל  המוזכר ע"פ מגילה 8ויובן במסכת בתוס' שהובאו הפסיקתא דנחמתא,9דברי ההפטרות אודות

באבודרהם  שמבאר המאה 10וכפי שנת היא שהשנה הצ"צ, ע"י ובפרט החסידות, בתורת כמ"פ (שהובא
המלות  בפירוש שמביאו שלו, ההפטרות 11להסתלקותֿהילולא סדר - הצחות ע"ד - המדרש בשם (12:

אלקיכם" יאמר עמי נחמו "נחמו - היא שהקב"ה 13ההתחלה בנבואתו, ישעי' שאמר פסוק שזהו ,
בנ"י. את שינחמו רבים) בלשון נאמר (שלכן הנביאים לכללות אומר

ב  מסתפקים לא בעצמו, הקב"ה ע"י ולא הנביאים, ע"י באה זו שנחמה כיון וכמ"ש אמנם, בה, נ"י
שכחני" ואדנֿי הוי' עזבני ציון "ותאמר השני': .14בהפטרה

לשוני" על ומלתו בי דיבר ה' ש"רוח באופן הוא הנבואה שענין שאע"פ  - וכמבואר 15ובהקדמה ,
בביטול 16בתניא  להיות הנביא הוצרך הנבואה אמירת בשעת ולכן ממש, ה' דבר הוא הנבואה שענין

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

יו"ד.1) סא, ישעי'
סוסתכ"ח.2) או"ח טושו"ע ראה
א.3) סו, שם
יא.4) נד, שם
סתרפ"ה 5) מקץ), ― (בראשית סתרס"ט שם לבוש ראה

― (נשא סתקמ"ט במדבר), ― (שמיני סתצ"ג צו), ― (ויגש
בלק).
רסרפ"ד.6) שם אדה"ז שו"ע שם. ורמ"א טור ראה
וש"נ.7) סי"ג. שם אדה"ז שו"ע
התוועדויות 8) ― מנחם (תורת בתחלתה ראה ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך). 291 ע' חמ"ז
ע"ב.9) ריש לא, ― אב ר"ח ד"ה

וההפטרות.10) הפרשיות בסדר
ס"ע 11) אור) (יהל לתהלים (אוה"ת סע"ב רכג, ח"ב בדרמ"צ

קיז). ע' ריש תפלה (אוה"ת א רמב, תשג). ע' (שם א רמ, תרסז).
ע' (שם סע"ב רמח, קכב). ע' (שם ב רמג, קכ) ע' (שם א רמג,
סע"א  רנו, קמז). ע' (שם א רנב, קמג). ע' ריש (שם ב רנ, קלז).

ועוד. שעא). ס"ע (שם
חל"ד 12) .284 ע' ח"ג התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה

ועוד. .206 ע'
א.13) מ, שם
יד.14) מט, שם
ב.15) כג, שמואלֿב
א.16) קנו, קו"א ספ"ב. שעהיוה"א

e"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy

שלם", עומדו על "עומד שהי' רבינו, משה [מלבד הגשמיות התפשטות אצלו שנעשה כך כדי עד עצום,
הי"ד  בספר הרמב"ם (כמ"ש הנבואה בענין יותר נעלית בדרגא שהי' במורה 17כיון בארוכה שמבאר וכפי ,

מתנבאים 18נבוכים  נביאים שני "אין שלכן כו', התלבשות בדרך בא ה' שדבר באופן זה הרי מ"מ, ,[(
אחד" בסגנון 19בסגנון זה הרי זה, בנביא התלבשות בדרך שבאה כיון מ"מ, נבואה, אותה שזוהי דאף ,

הנביאים. ע"י שבאה בנחמה בנ"י מסתפקים לא ולכן אחר.

שע"י  הנחמה אותם מספקת לא - החורבן לאחרי מיד הגלות, בתוקף שנמצאים שלמרות כך, כדי ועד
באופן  זה הרי הוי' שם שמצד טוענים ולכן בעצמו, הקב"ה ע"י ולא כו', כלי ע"י שעוברת כיון הנביאים,

ד"שכחני" באופן זה הרי אדנֿי שם מצד ואפילו .20"עזבני",

נוחמה" לא סוערה "עני' השלישית: ההפטרה באה כן לנביאים 4ולאחרי שליחות נתן שהקב"ה דכיון -
שליחותו" עושה שליח ו"חזקה בנ"י, את אינם 21לנחם שבנ"י (כיון נתמלאה לא השליחות כאשר הנה ,

סוערה ש"עני' להקב"ה ולהודיע לחזור הנביאים צריכים בכך), dngepמתנחמים `l."

הוא  אנכי "אנכי - הרביעית בהפטרה - ואומר בנ"י, טענת את מקבל שהקב"ה פועל זה וענין
.22מנחמכם"

בכפלים" "נחמה היתה הנביאים ע"י שנשלחה שהנחמה גם 23וכשם הנה (ב"פ), נחמו" "נחמו כמ"ש ,
לא  עקרה "רני הבאות: ההפטרות ב' תוכן שזהו - בכפלים היא בעצמו הקב"ה ע"י שבאה הנחמה

אורך"24ילדה" בא כי אורי ו"קומי ,25.

שבאה זו נחמה envraועל d"awdn"באלקי נפשי תגל בהוי' אשיש "שוש כנס"י: אומרת והיינו,1- ,
ש"עזבני כנס"י טענה הנביאים שע"י לנחמה שבנוגע iÎpc`eשכיון 'ied והן הוי' לשם בנוגע (הן שכחני"

אשיש "שוש כנס"י מכריזה בעצמו, מהקב"ה הנחמה כשבאה הנה כנ"ל), אדנֿי, לשם תגל ieda'בנוגע
".iwl`aנפשי

ובה  הנחמה, תכלית שזוהי כיון - אשיש" "שוש בהפטרה הוא דנחמתא" ה"שבע וחותם שסיום וזהו
שלפנ"ז. שבנחמות והמעלות הענינים פרטי כל נכללים

אשיש": ד"שוש בהפטרה נפעל הגאולה ענין שכללות נמצא ועפ"ז

במדרש  כדאיתא החורבן, שלאחרי ברגע כבר התחיל הגאולה שענין ביהמ"ק 26אע"פ חורבן שבשעת
לאחרי  ובפרט ישראל", של מושיען ש"נולד סימן זה הי' שני', פעם געתה וכאשר כו', פרתו געתה

מעשה  חשיב הקב"ה של דיבורו והרי עמי", נחמו "נחמו לנביאים אמר הגאולה 27שהקב"ה שענין כך, ,
ההמשכה ואילו בהעלם; - יותר ולמטה בכח, רק עדיין זה הרי - אשיש" "שוש לפני כבר ielibaנפעל

גו'". אשיש "שוש אומרים בנ"י כאשר - היא לבנ"י

השנה:‚. ראש של ענינו גם וזהו
וכפי  ר"ה), קודם קורין לפעמים שרק וילך, פרשת (משא"כ ר"ה קודם לעולם קורין נצבים פרשת

בלקו"ת  הזקן רבינו במלת28שמבאר ש"מרומז ,meid"היום נצבים והרי 29("אתם כו'", ר"ה על דקאי (
. שהוא הזה "כיום רש"י: שמפרש כפי וגילוי, אור של הו"ע ד"היום" לכם הפירוש האיר כך מאיר, .

בגילוי. יאיר טובה וחתימה דכתיבה שהענין ר"ה, של ענינו גם וזהו לכם", להאיר עתיד וכך
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ה"ו.17) פ"ז יסוה"ת הל'
ואילך.18) פל"ה ח"ב
סע"א.19) פט, סנהדרין
ע'20) תרס"ו המשך ואילך. תקיז ע' עקב אוה"ת גם ראה

מנחם  תורת ואילך. 33 ע' תש"ה עא. ע' פר"ת סה "מ ואילך. רמג
ועוד. ואילך. 208 ע' ח"כ התוועדויות ―

וש"נ.21) סע"ב. לא, עירובין
יב.22) נא, ישעי'

ספ"א.23) איכ"ר
א.24) נד, שם
א.25) ס, שם
נא.26) שם, איכ"ר
כב.27) פמ"ד, ב. פ"ג, ב"ר ע"ב. ריש קיט, שבת ראה
פרשתנו.28) ריש
(נצבים).ריש 29) פרשתנו



טו

.e"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

אשיש"‡. "שוש זה, הש"ק יום של דנחמתא"1ההפטרה ה"שבע של הסיום היא שלעולם 2, וכיון .
השנה. לראש שייכות לה שיש מובן, הרי ר"ה, שלפני בשבת זו הפטרה קורין

בשתים: - ההפטרות שאר לגבי דנחמתא" "שבע של שבהפטרות החידוש ובהקדם

ולדוגמא:א) מסויימת, הפטרה אומרים אין שבה קביעות להיות יכולה ההפטרות שאר לכל בנוגע
כסאי" "השמים מפטירים אזי בשבת, ר"ח ההפטרות 3כשחל אבל השבוע; פרשת של ההפטרה במקום ,

מפטירין  שאז ראה, פרשת בשבת חל אלול ר"ח כאשר גם כי, תמיד, נאמרות דנחמתא" "שבע של
נוחמה" לא סוערה "עני' ההפטרה במקום כסאי", אזי 4"השמים ראה, בפרשת כלל בדרך שקורין

נוחמה". לא סוערה ד"עני' ההפטרה את גם שמוסיפים עי"ז שלאח"ז, בשבת זאת משלימים

הפטרה ב) כל של השייכות בספרים (וכמבואר בדומה" דומה הפרשיות "מענין הם ההפטרות שאר כל
דנחמתא")5לפרשה  ה"שבע שלפני ההפטרות לג' בנוגע הוא (וכן דנחמתא" "שבע של ההפטרות אבל  ;(

המאורע" ולפי הזמן "לפי אלא הפרשיות", "מענין .6אינם

השנה  בסדר שזמנה שכיון אשיש", "שוש דנחמתא", ד"שבע האחרונה להפטרה בנוגע גם מובן ומזה
השנה. לראש והקדמה הכנה שהיא לומר בהכרח השנה, ראש שלפני בשבת לעולם הוא

נצביםֿוילך  הפרשיות כאשר גם נצבים) פרשת של (ההפטרה אשיש" "שוש שמפטירין הטעם וזהו
השני' הפרשה של ההפטרה מחוברות פרשיות בשתי מפטירין כלל שבדרך אף מחוברות, כיון 7הם -

לר"ה. והקדמה הכנה להיותה ר"ה, שלפני בשבת להיות מוכרחת אשיש" "שוש שהפטרת

דנחמתא",·. ה"שבע כל וחותם סיום שלהיותה אשיש", ד"שוש ההפטרה מעלת תחילה לבאר ויש
להפטרה  לבוא היא דנחמתא ההפטרות כל שתכלית והיינו, הנחמה, בענין העילוי תכלית שזהו מובן,

אשיש". ד"שוש
לעיל  המוזכר ע"פ מגילה 8ויובן במסכת בתוס' שהובאו הפסיקתא דנחמתא,9דברי ההפטרות אודות

באבודרהם  שמבאר המאה 10וכפי שנת היא שהשנה הצ"צ, ע"י ובפרט החסידות, בתורת כמ"פ (שהובא
המלות  בפירוש שמביאו שלו, ההפטרות 11להסתלקותֿהילולא סדר - הצחות ע"ד - המדרש בשם (12:

אלקיכם" יאמר עמי נחמו "נחמו - היא שהקב"ה 13ההתחלה בנבואתו, ישעי' שאמר פסוק שזהו ,
בנ"י. את שינחמו רבים) בלשון נאמר (שלכן הנביאים לכללות אומר

ב  מסתפקים לא בעצמו, הקב"ה ע"י ולא הנביאים, ע"י באה זו שנחמה כיון וכמ"ש אמנם, בה, נ"י
שכחני" ואדנֿי הוי' עזבני ציון "ותאמר השני': .14בהפטרה

לשוני" על ומלתו בי דיבר ה' ש"רוח באופן הוא הנבואה שענין שאע"פ  - וכמבואר 15ובהקדמה ,
בביטול 16בתניא  להיות הנביא הוצרך הנבואה אמירת בשעת ולכן ממש, ה' דבר הוא הנבואה שענין
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יו"ד.1) סא, ישעי'
סוסתכ"ח.2) או"ח טושו"ע ראה
א.3) סו, שם
יא.4) נד, שם
סתרפ"ה 5) מקץ), ― (בראשית סתרס"ט שם לבוש ראה

― (נשא סתקמ"ט במדבר), ― (שמיני סתצ"ג צו), ― (ויגש
בלק).
רסרפ"ד.6) שם אדה"ז שו"ע שם. ורמ"א טור ראה
וש"נ.7) סי"ג. שם אדה"ז שו"ע
התוועדויות 8) ― מנחם (תורת בתחלתה ראה ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך). 291 ע' חמ"ז
ע"ב.9) ריש לא, ― אב ר"ח ד"ה

וההפטרות.10) הפרשיות בסדר
ס"ע 11) אור) (יהל לתהלים (אוה"ת סע"ב רכג, ח"ב בדרמ"צ

קיז). ע' ריש תפלה (אוה"ת א רמב, תשג). ע' (שם א רמ, תרסז).
ע' (שם סע"ב רמח, קכב). ע' (שם ב רמג, קכ) ע' (שם א רמג,
סע"א  רנו, קמז). ע' (שם א רנב, קמג). ע' ריש (שם ב רנ, קלז).

ועוד. שעא). ס"ע (שם
חל"ד 12) .284 ע' ח"ג התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה

ועוד. .206 ע'
א.13) מ, שם
יד.14) מט, שם
ב.15) כג, שמואלֿב
א.16) קנו, קו"א ספ"ב. שעהיוה"א
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שלם", עומדו על "עומד שהי' רבינו, משה [מלבד הגשמיות התפשטות אצלו שנעשה כך כדי עד עצום,
הי"ד  בספר הרמב"ם (כמ"ש הנבואה בענין יותר נעלית בדרגא שהי' במורה 17כיון בארוכה שמבאר וכפי ,

מתנבאים 18נבוכים  נביאים שני "אין שלכן כו', התלבשות בדרך בא ה' שדבר באופן זה הרי מ"מ, ,[(
אחד" בסגנון 19בסגנון זה הרי זה, בנביא התלבשות בדרך שבאה כיון מ"מ, נבואה, אותה שזוהי דאף ,

הנביאים. ע"י שבאה בנחמה בנ"י מסתפקים לא ולכן אחר.

שע"י  הנחמה אותם מספקת לא - החורבן לאחרי מיד הגלות, בתוקף שנמצאים שלמרות כך, כדי ועד
באופן  זה הרי הוי' שם שמצד טוענים ולכן בעצמו, הקב"ה ע"י ולא כו', כלי ע"י שעוברת כיון הנביאים,

ד"שכחני" באופן זה הרי אדנֿי שם מצד ואפילו .20"עזבני",

נוחמה" לא סוערה "עני' השלישית: ההפטרה באה כן לנביאים 4ולאחרי שליחות נתן שהקב"ה דכיון -
שליחותו" עושה שליח ו"חזקה בנ"י, את אינם 21לנחם שבנ"י (כיון נתמלאה לא השליחות כאשר הנה ,

סוערה ש"עני' להקב"ה ולהודיע לחזור הנביאים צריכים בכך), dngepמתנחמים `l."

הוא  אנכי "אנכי - הרביעית בהפטרה - ואומר בנ"י, טענת את מקבל שהקב"ה פועל זה וענין
.22מנחמכם"

בכפלים" "נחמה היתה הנביאים ע"י שנשלחה שהנחמה גם 23וכשם הנה (ב"פ), נחמו" "נחמו כמ"ש ,
לא  עקרה "רני הבאות: ההפטרות ב' תוכן שזהו - בכפלים היא בעצמו הקב"ה ע"י שבאה הנחמה

אורך"24ילדה" בא כי אורי ו"קומי ,25.

שבאה זו נחמה envraועל d"awdn"באלקי נפשי תגל בהוי' אשיש "שוש כנס"י: אומרת והיינו,1- ,
ש"עזבני כנס"י טענה הנביאים שע"י לנחמה שבנוגע iÎpc`eשכיון 'ied והן הוי' לשם בנוגע (הן שכחני"

אשיש "שוש כנס"י מכריזה בעצמו, מהקב"ה הנחמה כשבאה הנה כנ"ל), אדנֿי, לשם תגל ieda'בנוגע
".iwl`aנפשי

ובה  הנחמה, תכלית שזוהי כיון - אשיש" "שוש בהפטרה הוא דנחמתא" ה"שבע וחותם שסיום וזהו
שלפנ"ז. שבנחמות והמעלות הענינים פרטי כל נכללים

אשיש": ד"שוש בהפטרה נפעל הגאולה ענין שכללות נמצא ועפ"ז

במדרש  כדאיתא החורבן, שלאחרי ברגע כבר התחיל הגאולה שענין ביהמ"ק 26אע"פ חורבן שבשעת
לאחרי  ובפרט ישראל", של מושיען ש"נולד סימן זה הי' שני', פעם געתה וכאשר כו', פרתו געתה

מעשה  חשיב הקב"ה של דיבורו והרי עמי", נחמו "נחמו לנביאים אמר הגאולה 27שהקב"ה שענין כך, ,
ההמשכה ואילו בהעלם; - יותר ולמטה בכח, רק עדיין זה הרי - אשיש" "שוש לפני כבר ielibaנפעל

גו'". אשיש "שוש אומרים בנ"י כאשר - היא לבנ"י

השנה:‚. ראש של ענינו גם וזהו
וכפי  ר"ה), קודם קורין לפעמים שרק וילך, פרשת (משא"כ ר"ה קודם לעולם קורין נצבים פרשת

בלקו"ת  הזקן רבינו במלת28שמבאר ש"מרומז ,meid"היום נצבים והרי 29("אתם כו'", ר"ה על דקאי (
. שהוא הזה "כיום רש"י: שמפרש כפי וגילוי, אור של הו"ע ד"היום" לכם הפירוש האיר כך מאיר, .

בגילוי. יאיר טובה וחתימה דכתיבה שהענין ר"ה, של ענינו גם וזהו לכם", להאיר עתיד וכך
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ה"ו.17) פ"ז יסוה"ת הל'
ואילך.18) פל"ה ח"ב
סע"א.19) פט, סנהדרין
ע'20) תרס"ו המשך ואילך. תקיז ע' עקב אוה"ת גם ראה

מנחם  תורת ואילך. 33 ע' תש"ה עא. ע' פר"ת סה "מ ואילך. רמג
ועוד. ואילך. 208 ע' ח"כ התוועדויות ―

וש"נ.21) סע"ב. לא, עירובין
יב.22) נא, ישעי'

ספ"א.23) איכ"ר
א.24) נד, שם
א.25) ס, שם
נא.26) שם, איכ"ר
כב.27) פמ"ד, ב. פ"ג, ב"ר ע"ב. ריש קיט, שבת ראה
פרשתנו.28) ריש
(נצבים).ריש 29) פרשתנו
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שבהפטרה, הענינים פרטי שכל וגו'", אשיש "שוש ר"ה, קודם שקורין להפטרה בנוגע גם מובן ומזה
יעטני" צדקה מעיל ישע בגדי הלבישני בגילוי.1"כי ובאים נמשכים וכיו"ב,

כלי'" תעדה וככלה פאר יכהן "כחתן הכתוב להמשך בביהמ"1ועד שיהי' הנישואין ענין שזהו ק -
האירוסין) ענין רק שהי' הבית, בזמן גם לפנ"ז, (משא"כ ויגאלנו 30השלישי יבוא צדקנו, משיח בביאת ,

ממש. בקרוב

***

אורי",„. ו"קומי עקרה" "רני ההפטרות לב' בנוגע גם מובן ההפטרות, סדר אודות לעיל האמור ע"פ
שהדברים  שכדי המנחמים, סדר הוא שכן - עקרה" ד"רני מהענין יותר נעלה הוא אורי" ד"קומי שהענין
תחתונה, בדרגא להתחיל צריך ולכן הכבד, אל הקל מן להיות צריך זה הרי (המטה), הזולת אצל יחדרו

יותר. נעלית לדרגא באים אח"כ ורק
עקרה  "רני בפסוק הכתוב: לשון מפשטות מובן עקרה") "רני לגבי אורי" ד"קומי (המעלה זה וענין
באים  לאח"ז ורק ילדה"; (ש)לא ד"עקרה ומצב במעמד עדיין היא הרי "רני", שנאמר אף - ילדה" לא

גו'". אשיש ד"שוש הענין להיות יכול ואז כו', העקרות ענין את שמבטלת אורי", ד"קומי לדרגא

החילוק ‰. בדוגמת שזהו אורי", ו"קומי עקרה" ד"רני הדרגות ב' בביאור אפשר בדרך לומר ויש
השנה  לראש באלול כ"ה :31שבין

במדרש  כדאיתא העולם, נברא באלול ששי 32בכ"ה יום שהי' האדם, נברא שבו היום הוא ר"ה שהרי ,
באלול. כ"ה הוא העולם לבריאת הראשון שיום ונמצא, העולם, לבריאת

שהיתה  כיון שמחה, של ענין יש באלול כ"ה ביום גם הרי אדה"ר, ברוא ביום נקבע שר"ה אע"פ והנה,
אחד" ד"יום באופן הבריאה התחלת במדרש 33בו וכדאיתא על 34, ש"עולם דברה"ע) ראשון ליום (בנוגע

נברא". מילואו

שכללות  הידוע ע"פ לפני ובפרט ועד מהשתלשלות, שלמעלה מבחי' הוא העולם דבריאת הענין
הוא" חסד חפץ "כי בחי' - להיטיב 35הצמצום הטוב דטבע ית'),36, בעצמותו "טבע" לומר ששייך (כפי

חז"ל  כדרשת התענוג, שהו"ע דייקא), (חפץ הרצון לפנימיות הפסוק 37ועד שש",38על עמודי "שוקיו
העולם הזקן wwezypy"זה רבינו וכפתגם הצמצום, שלפני התענוג שזהו"ע לבראותו", "אויף 39הקב"ה :

קשיא". קיין איז תאוה ַא

בכ"ה  ר"ה קבעו לא למה החסידות: בתורת הקושיא שמתעוררת עד באלול, כ"ה מעלת גדלה כך וכל
תורה 40באלול  של ענין גם היא בתורה שקושיא ידוע והרי ,41.

כשחל  (מלבד רגיל חול יום נשאר אלא ר"ה, בו נקבע לא באלול, דכ"ה המעלה גודל למרות אמנם,
פרטי  כל עם טוב" "יום הוא הרי החול בימות כשחל שגם אדה"ר, ברוא ביום נקבע ר"ה ואילו בשבת),

. "המתענה כי, טובים, ימים שאר לגבי מעלה בו שיש ועד ּפאראד"), גאנצן ("מיטן כו' אסור הדינים . ַַַ
אחרים" לצורך נפש אוכל מלאכות שאר לעשות או לבשל להתענות 42לו שמצוה אומרים "יש והרי ,

להתענות) שאסור טובים ימים בשאר (משא"כ אוכל 43בר"ה" מלאכת בעשיית חומר להיות שיכול כך , ,
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ספט"ו.30) שמו"ר ראה
ואילך).31) א (מז, פרשתנו בלקו"ת אשיש שוש ד"ה ראה
ובכ"מ.
(בחודש 32) כג פיסקא דר"כ פסיקתא רפכ"ט. ויק"ר

(רמז  השביעי ובחודש א) כט, (פינחס עה"פ יל"ש השביעי).
רפ"ח  דר"א פרקי וראה א. ח, ר"ה ― לתקופות תוד"ה תשפב).

שם. הרד"ל ובהגהות
ה.33) א, בראשית
ז.34) פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר ראה
ובכ"מ.35) ב. שם, לקו"ת וראה יח. ז, מיכה
וש"נ.36) ואילך. ה ע' קונטרסים אדהאמ"צ מאמרי גם ראה

רפ"י.37) במדב"ר
טו.38) ה, שה"ש
המשך39) תתקצז. ע' בלק אוה"ת ואילך.ראה ז ס"ע תרס"ו

ועוד. .34 ע' תש"ב סה"מ
ובכ"מ.40) א. שם, לקו"ת ― לדוגמא ― ראה
וש"נ.41) .180 ע' חמ"ז התוועדויות ― מנחם תורת ראה

מנחם  (תורת ס"י תשכ"ג אלול כ"ה נצו"י, ש"פ שיחת גם וראה
וש"נ. ואילך). 249 ע' חל"ז התוועדויות ―

ס"ד.42) סתקצ"ז או"ח אדה"ז שו"ע
ס"י.43) סקפ"ח ס"א. שם ראה
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ענין  מצד  שבא ממלאכה, שביתה של מיוחד ענין בר"ה שיש והיינו, טובים, ימים שאר לגבי בר"ה נפש
לפניו  מוכן הכל שימצא כדי הששי, ביום נברא שהאדם העולם, בבריאת שהי' כשם ויוכל 44המנוחה, ,

המנוחה. ענין אצלו להיות

בעולם  חדש אור המשכת נפעל אדה"ר) ברוא (יום שבר"ה לפי - בזה ד"פרו 45וההסברה שזהו"ע ,
וכבשוה" הארץ את ומלאו לגבי 46ורבו שבאיןֿערוך עילוי זה הרי ולכן בעולם, חדש ענין נפעל שעי"ז ,

באלול. כ"ה

הכתוב  בפירוש שתהי'47וכידוע בנשמה נפעל האדם שבבריאת לפי שזהו חיים", נשמת באפיו "ויפח
שם" ישבו במלאכתו המלך "עם כאשר לפנ"ז, (משא"כ העולם עם שייכות לעולם)48לה שייכות ללא ,49,

כמ"ש  "מהלכים", בבחי' שנעשים - בהנשמות עילוי ניתוסף העומדים 50ועי"ז בין מהלכים לך "ונתתי
"מהלכים" בבחי' נעשים למטה ירידתן וע"י "עומדים", בבחי' הנשמות היו שבתחילה והיינו, ,51האלה",

במדרש  כדאיתא הנבראים, בכל פעל שאדה"ר כשם בעולם, גם ההליכה ענין וממשיכים שפועלים 52ועד

עושנו" ה' לפני נברכה ונכרעה נשתחוה "בואו הנבראים: לכל אדה"ר אמר בריאתו לאחרי .53שמיד

ש  בר"ה, שנפעל המיוחד העילוי לקמן וזהו שיתבאר וכפי באלול, כ"ה לגבי שבאיןֿערוך עילוי זהו
).54(במאמר 

.Â:המעלות ב' ישנן זה הש"ק שביום ולהעיר,
שהו"ע  הרצון, פנימיות בחי' הוא", חסד חפץ ד"כי הגילוי הי' שבו באלול, כ"ה הוא זה הש"ק יום

האריז"ל  בכתבי מ"ש וע"פ ס"ה). (כנ"ל הפסוק 55התענוג זה 56על הרי ונעשים", נזכרים האלה "והימים
עתה. גם ונמשך חוזר

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שגילה מה גם באלול 57וזהו מכ"ה שהחל חסידים, (ונוהגים) שנהגו המנהג אודות
כל  נמשכים עתה שגם לפי הדבר, וטעם זה, יום של הבריאה אודות בתורה הפרשה את יום בכל לומדים
לכן  דוקא, התורה ע"י הם שבעולם ההמשכות שכל וכיון הראשונה, בפעם באלול בכ"ה שהיו הענינים

בתורה. זה יום בריאת פרשת לומדים

השנה, ראש של המעלה גם זה הש"ק ביום נכללת השבוע, ימי כל את כולל הש"ק שיום כיון אמנם,
כו'. חדש אור המשכת - באלול כ"ה לגבי שבאיןֿערוך עילוי נפעל שבו

.Ê"עקרה "רני ההפטרות ב' שבין החילוק גם הוא - השנה לראש באלול כ"ה שבין החילוק וע"ד
אורי": ו"קומי

- שמחה של ענין בו יש שבו העילוי גודל שמצד באלול, כ"ה בדוגמת היא עקרה" ד"רני ההפטרה
ילדה". (ש)לא "עקרה בבחי' שהוא כך, חדש, אור המשכת בו אין עדיין אעפ"כ אבל "רני",

שמתבטל - אורך" בא כי אורי ד"קומי ההפטרה באה בדוגמת ולאח"ז חדש, אור ונמשך העקרות ענין
חדש. אור דהמשכת שבאיןֿערוך עילוי נפעל שבו דר"ה הענין

ההכנה  להיות צריכה - השנה ראש של ענינו בדוגמת שהיא אורי", ד"קומי לדרגא לבוא בכדי אמנם,
טובה  וחתימה לכתיבה זוכים ועי"ז באלול, כ"ה של ענינו בדוגמת שהיא עקרה", ד"רני העבודה ע"י

בר"ה.
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ובפרש"י.44) א לח, סנהדרין ראה
סי"ד.45) אגה"ק תניא ראה
כח.46) א, בראשית
ז.47) ב, שם
כג.48) ד, הימיםֿא דברי
ריט.49) ע' תרמ"ד נד. ע' תר"ל סה"מ ראה
ז.50) ג, זכרי'
ובכ"מ.51) ואילך). סע"א (ל, וישב ס"פ תו"א ראה
תנ"ו 52) תקו"ז ב. קז, ח"ג ב. רכא, ח"א זהר פי"א. פרדר"א

ב). (צ,
ו.53) צה, תהלים
(54331 ע' חמ"ז התוועדויות ― מנחם (תורת ואילך פ"ב
ואילך).
דוד 55) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז

פכ"ט. (להחיד"א)
כח.56) ט, אסתר
(57.54 הערה 488 ע' חט"ז לקו"ש גם ראה
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שבהפטרה, הענינים פרטי שכל וגו'", אשיש "שוש ר"ה, קודם שקורין להפטרה בנוגע גם מובן ומזה
יעטני" צדקה מעיל ישע בגדי הלבישני בגילוי.1"כי ובאים נמשכים וכיו"ב,

כלי'" תעדה וככלה פאר יכהן "כחתן הכתוב להמשך בביהמ"1ועד שיהי' הנישואין ענין שזהו ק -
האירוסין) ענין רק שהי' הבית, בזמן גם לפנ"ז, (משא"כ ויגאלנו 30השלישי יבוא צדקנו, משיח בביאת ,

ממש. בקרוב

***

אורי",„. ו"קומי עקרה" "רני ההפטרות לב' בנוגע גם מובן ההפטרות, סדר אודות לעיל האמור ע"פ
שהדברים  שכדי המנחמים, סדר הוא שכן - עקרה" ד"רני מהענין יותר נעלה הוא אורי" ד"קומי שהענין
תחתונה, בדרגא להתחיל צריך ולכן הכבד, אל הקל מן להיות צריך זה הרי (המטה), הזולת אצל יחדרו

יותר. נעלית לדרגא באים אח"כ ורק
עקרה  "רני בפסוק הכתוב: לשון מפשטות מובן עקרה") "רני לגבי אורי" ד"קומי (המעלה זה וענין
באים  לאח"ז ורק ילדה"; (ש)לא ד"עקרה ומצב במעמד עדיין היא הרי "רני", שנאמר אף - ילדה" לא

גו'". אשיש ד"שוש הענין להיות יכול ואז כו', העקרות ענין את שמבטלת אורי", ד"קומי לדרגא

החילוק ‰. בדוגמת שזהו אורי", ו"קומי עקרה" ד"רני הדרגות ב' בביאור אפשר בדרך לומר ויש
השנה  לראש באלול כ"ה :31שבין

במדרש  כדאיתא העולם, נברא באלול ששי 32בכ"ה יום שהי' האדם, נברא שבו היום הוא ר"ה שהרי ,
באלול. כ"ה הוא העולם לבריאת הראשון שיום ונמצא, העולם, לבריאת

שהיתה  כיון שמחה, של ענין יש באלול כ"ה ביום גם הרי אדה"ר, ברוא ביום נקבע שר"ה אע"פ והנה,
אחד" ד"יום באופן הבריאה התחלת במדרש 33בו וכדאיתא על 34, ש"עולם דברה"ע) ראשון ליום (בנוגע

נברא". מילואו

שכללות  הידוע ע"פ לפני ובפרט ועד מהשתלשלות, שלמעלה מבחי' הוא העולם דבריאת הענין
הוא" חסד חפץ "כי בחי' - להיטיב 35הצמצום הטוב דטבע ית'),36, בעצמותו "טבע" לומר ששייך (כפי

חז"ל  כדרשת התענוג, שהו"ע דייקא), (חפץ הרצון לפנימיות הפסוק 37ועד שש",38על עמודי "שוקיו
העולם הזקן wwezypy"זה רבינו וכפתגם הצמצום, שלפני התענוג שזהו"ע לבראותו", "אויף 39הקב"ה :

קשיא". קיין איז תאוה ַא

בכ"ה  ר"ה קבעו לא למה החסידות: בתורת הקושיא שמתעוררת עד באלול, כ"ה מעלת גדלה כך וכל
תורה 40באלול  של ענין גם היא בתורה שקושיא ידוע והרי ,41.

כשחל  (מלבד רגיל חול יום נשאר אלא ר"ה, בו נקבע לא באלול, דכ"ה המעלה גודל למרות אמנם,
פרטי  כל עם טוב" "יום הוא הרי החול בימות כשחל שגם אדה"ר, ברוא ביום נקבע ר"ה ואילו בשבת),

. "המתענה כי, טובים, ימים שאר לגבי מעלה בו שיש ועד ּפאראד"), גאנצן ("מיטן כו' אסור הדינים . ַַַ
אחרים" לצורך נפש אוכל מלאכות שאר לעשות או לבשל להתענות 42לו שמצוה אומרים "יש והרי ,

להתענות) שאסור טובים ימים בשאר (משא"כ אוכל 43בר"ה" מלאכת בעשיית חומר להיות שיכול כך , ,
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ספט"ו.30) שמו"ר ראה
ואילך).31) א (מז, פרשתנו בלקו"ת אשיש שוש ד"ה ראה
ובכ"מ.
(בחודש 32) כג פיסקא דר"כ פסיקתא רפכ"ט. ויק"ר

(רמז  השביעי ובחודש א) כט, (פינחס עה"פ יל"ש השביעי).
רפ"ח  דר"א פרקי וראה א. ח, ר"ה ― לתקופות תוד"ה תשפב).

שם. הרד"ל ובהגהות
ה.33) א, בראשית
ז.34) פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר ראה
ובכ"מ.35) ב. שם, לקו"ת וראה יח. ז, מיכה
וש"נ.36) ואילך. ה ע' קונטרסים אדהאמ"צ מאמרי גם ראה

רפ"י.37) במדב"ר
טו.38) ה, שה"ש
המשך39) תתקצז. ע' בלק אוה"ת ואילך.ראה ז ס"ע תרס"ו

ועוד. .34 ע' תש"ב סה"מ
ובכ"מ.40) א. שם, לקו"ת ― לדוגמא ― ראה
וש"נ.41) .180 ע' חמ"ז התוועדויות ― מנחם תורת ראה

מנחם  (תורת ס"י תשכ"ג אלול כ"ה נצו"י, ש"פ שיחת גם וראה
וש"נ. ואילך). 249 ע' חל"ז התוועדויות ―

ס"ד.42) סתקצ"ז או"ח אדה"ז שו"ע
ס"י.43) סקפ"ח ס"א. שם ראה

e"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy

ענין  מצד  שבא ממלאכה, שביתה של מיוחד ענין בר"ה שיש והיינו, טובים, ימים שאר לגבי בר"ה נפש
לפניו  מוכן הכל שימצא כדי הששי, ביום נברא שהאדם העולם, בבריאת שהי' כשם ויוכל 44המנוחה, ,

המנוחה. ענין אצלו להיות

בעולם  חדש אור המשכת נפעל אדה"ר) ברוא (יום שבר"ה לפי - בזה ד"פרו 45וההסברה שזהו"ע ,
וכבשוה" הארץ את ומלאו לגבי 46ורבו שבאיןֿערוך עילוי זה הרי ולכן בעולם, חדש ענין נפעל שעי"ז ,

באלול. כ"ה

הכתוב  בפירוש שתהי'47וכידוע בנשמה נפעל האדם שבבריאת לפי שזהו חיים", נשמת באפיו "ויפח
שם" ישבו במלאכתו המלך "עם כאשר לפנ"ז, (משא"כ העולם עם שייכות לעולם)48לה שייכות ללא ,49,

כמ"ש  "מהלכים", בבחי' שנעשים - בהנשמות עילוי ניתוסף העומדים 50ועי"ז בין מהלכים לך "ונתתי
"מהלכים" בבחי' נעשים למטה ירידתן וע"י "עומדים", בבחי' הנשמות היו שבתחילה והיינו, ,51האלה",

במדרש  כדאיתא הנבראים, בכל פעל שאדה"ר כשם בעולם, גם ההליכה ענין וממשיכים שפועלים 52ועד

עושנו" ה' לפני נברכה ונכרעה נשתחוה "בואו הנבראים: לכל אדה"ר אמר בריאתו לאחרי .53שמיד

ש  בר"ה, שנפעל המיוחד העילוי לקמן וזהו שיתבאר וכפי באלול, כ"ה לגבי שבאיןֿערוך עילוי זהו
).54(במאמר 

.Â:המעלות ב' ישנן זה הש"ק שביום ולהעיר,
שהו"ע  הרצון, פנימיות בחי' הוא", חסד חפץ ד"כי הגילוי הי' שבו באלול, כ"ה הוא זה הש"ק יום

האריז"ל  בכתבי מ"ש וע"פ ס"ה). (כנ"ל הפסוק 55התענוג זה 56על הרי ונעשים", נזכרים האלה "והימים
עתה. גם ונמשך חוזר

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שגילה מה גם באלול 57וזהו מכ"ה שהחל חסידים, (ונוהגים) שנהגו המנהג אודות
כל  נמשכים עתה שגם לפי הדבר, וטעם זה, יום של הבריאה אודות בתורה הפרשה את יום בכל לומדים
לכן  דוקא, התורה ע"י הם שבעולם ההמשכות שכל וכיון הראשונה, בפעם באלול בכ"ה שהיו הענינים

בתורה. זה יום בריאת פרשת לומדים

השנה, ראש של המעלה גם זה הש"ק ביום נכללת השבוע, ימי כל את כולל הש"ק שיום כיון אמנם,
כו'. חדש אור המשכת - באלול כ"ה לגבי שבאיןֿערוך עילוי נפעל שבו

.Ê"עקרה "רני ההפטרות ב' שבין החילוק גם הוא - השנה לראש באלול כ"ה שבין החילוק וע"ד
אורי": ו"קומי

- שמחה של ענין בו יש שבו העילוי גודל שמצד באלול, כ"ה בדוגמת היא עקרה" ד"רני ההפטרה
ילדה". (ש)לא "עקרה בבחי' שהוא כך, חדש, אור המשכת בו אין עדיין אעפ"כ אבל "רני",

שמתבטל - אורך" בא כי אורי ד"קומי ההפטרה באה בדוגמת ולאח"ז חדש, אור ונמשך העקרות ענין
חדש. אור דהמשכת שבאיןֿערוך עילוי נפעל שבו דר"ה הענין

ההכנה  להיות צריכה - השנה ראש של ענינו בדוגמת שהיא אורי", ד"קומי לדרגא לבוא בכדי אמנם,
טובה  וחתימה לכתיבה זוכים ועי"ז באלול, כ"ה של ענינו בדוגמת שהיא עקרה", ד"רני העבודה ע"י

בר"ה.
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ובפרש"י.44) א לח, סנהדרין ראה
סי"ד.45) אגה"ק תניא ראה
כח.46) א, בראשית
ז.47) ב, שם
כג.48) ד, הימיםֿא דברי
ריט.49) ע' תרמ"ד נד. ע' תר"ל סה"מ ראה
ז.50) ג, זכרי'
ובכ"מ.51) ואילך). סע"א (ל, וישב ס"פ תו"א ראה
תנ"ו 52) תקו"ז ב. קז, ח"ג ב. רכא, ח"א זהר פי"א. פרדר"א

ב). (צ,
ו.53) צה, תהלים
(54331 ע' חמ"ז התוועדויות ― מנחם (תורת ואילך פ"ב
ואילך).
דוד 55) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז

פכ"ט. (להחיד"א)
כח.56) ט, אסתר
(57.54 הערה 488 ע' חט"ז לקו"ש גם ראה
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בהמשך  התורות, שבעת שאר עם יחד שאמרה אורי", "קומי הפסוק על הבעש"ט מתורת גם ולהעיר
הפסוק  על הדברים 58לתורה נדפסו שכבר (כפי גו'" הארץ אל תבוא כי ).59"והי'

התורה  פנימיות גילוי עם קשור עקרה") ד"רני ההכנה לאחרי (שבא אורי" ד"קומי הענין וכללות
כמ"ש  לבוא, משיח 60דלעתיד שילמד התורה, פנימיות תורה, טעמי על דקאי פיהו", מנשיקות "ישקני

של  אחרון במאמרי ובפרט הפסח חג במאמרי (כמבואר רבינו ומשה האבות גם כולל ישראל, כל את
אותי"61פסח  ידעו כולם כי גו' רעהו את איש עוד ילמדו "לא היעוד לקיום ועד הארץ 62), מלאה "כי ,

מכסים" לים כמים ה' את ראשם"63דעה על עולם ו"שמחת ,64.

***

.Á.'וגו הזאת המצוה כי ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.Ë להז יש - מנוחה" "במוצאי שבת, במוצאי שהתחלתן הסליחות, אמירת שקודם בשבת כיר,בעמדנו
שנים  מכמה המקום,65כנהוג לתושבי בנוגע הן אלו, בימים התורה בלימוד להוסיף ובקשה ההוראה ע"ד ,

אשר  קצר), לזמן שבאו אלו והן ארוך לזמן שבאו אלו (הן אחרים ממקומות שבאו לאורחים בנוגע והן
צילותא" בעי "שמעתא והרי הדרך, טלטול אצלם שהי' בלימוד 66למרות להוסיף הם גם צריכים מ"מ, ,

הוא  ישראל מארץ לצאת שלהם ההיתר כל שהרי ישראל, מארץ שבאו לאורחים בנוגע ועאכו"כ התורה,
התורה  לימוד בשביל ברכת 67רק הקדמת של ובאופן כו', ביגיעה למדו שם שגם לכך שנוסף והיינו, ,

לו  מוסיפין המוסיף וכל כו', הלימוד בעמקות יותר עוד להוסיף עליהם .68התורה,
בזה: הענין וכללות

מהשתלשלות, למעלה  שהם  מדה "ר , י "ג ומאירים מתגלים  אלו פניו 69כמ"ש בימים  על הוי' "ויעבור
כו' פנים מבחי' למעלה .70גו'",

שבי"ג  (כידוע כולה השנה שבכל מדה"ר מי"ג למעלה הם אלול בחודש שמאירים מדה"ר שי"ג ובפרט
בעשי"ת, שהם וכפי אלול, בחודש שהם כפי השנה, בכל שהם כפי דרגות: חילוקי יש גופא מדה"ר

ביוהכ"פ) מדות 71ובפרט י"ג אבל הגוף, חיי על הרחמים הו"ע השנה שבכל מדות י"ג שהמשכת ,
הנשמה  חיי על הרחמים הם באלול הצ 72שמאירים שמבאר וכפי הזהר 73"צ , מאמר הפסוק 74בפירוש 75על

דרחמי", מכילין תליסר בה אית כנס"י אוף עלין תליסר בה אית שושנה "מה החוחים", בין "כשושנה
שהיא  החוחים", בין ד"שושנה עלין" "תליסר מבחי' הוא למטה הגילוי השנה, שבכל מדה"ר שבי"ג

נשמתא  בחי' שהיא המלכות פנימיות בחי' לגבי "גופא" שנקראת דמלכות, החיצונה באלול 76הבחי' אבל ,
כנס"י  "אוף שעז"נ המלכות, פנימיות מבחי' הוא הגילוי הנשמה, לחיי בנוגע מדה"ר י"ג מאירים שאז
בשושנה  גם הנ"ל מכילין י"ג הארת מאיר באלול "שאז ומוסיף, דרחמי", מכילין תליסר בה אית

החיצונה".
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תבוא.58) ר"פ
מנחם 59) תורת גם וראה ס"ג. בהוספות טוב שם כתר ראה

וש"נ. .237 ע' חל"ז התוועדויות ―
ובפרש"י.60) ב א, שה"ש
פ"ה 61) תשכ"ב דאחש"פ גו' ההוא ביום והי' ד"ה ראה

וש"נ. .(326 ע' חל"ג התוועדויות ― מנחם (תורת
ספ"ט.62) תשובה הל' רמב"ם וראה לג. לא, ירמי'
בסופן.63) מלכים הל' שם וראה ט. יא, ישעי'
יא.64) נא, יו"ד. לה, שם
אלול65) כ"ח נצבים, ש"פ שיחת גם ס"ד ראה דאשתקד

וש"נ. .(313 ע' חמ"ד התוועדויות ― מנחם (תורת

וש"נ.66) א. סה, עירובין
ה"ט.67) פ"ה מלכים הל' רמב"ם
רע"א.68) לא, תענית רע"א. טז, ביצה ― חז"ל לשון
ו.69) לד, תשא
ובכ"מ.70) ד. נב, פרשתנו לקו"ת ראה
ובכ"מ.71) ג. עח, האזינו ג. לג, ראה לקו"ת ראה
שם.72) ראה לקו"ת
ואילך.73) תתז ע' ראה אוה"ת
בתחלתה.74) הזהר הקדמת
ב.75) ב, שה"ש
שם).76) (אוה"ת ע"ב" דפ"ו קנ"ו סי' בסה"מ "כמ"ש

e"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy

תורה  בלקוטי הזקן רבינו שמבאר למלך 77וכפי משל "ע"פ אלול, בחודש מדה"ר י"ג התגלות ענין
. לעיר בואו אדמו"ר שקודם מו"ח כ"ק שמוסיף (וכפי רשאין ואז בשדה, פניו מקבלין כל 78. ויכולין) :

לכולם", שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את מקבל והוא פניו, להקביל לצאת שרוצה מי
כו' בקשותיהם את .79וממלא

לכן  התורה, ע"י באות ההמשכות וכל מלמעלה, בהמשכות מיוחדת הוספה ישנה אלו שבימים וכיון
אלו. בימים התורה בלימוד להוסיף צורך יש

.È:לפועל ובנוגע
"ודבר  למעשה, הלכה גם וללמוד החסידות, בלימוד והן הנגלה בלימוד הן התורה בלימוד להוסיף יש

טוב" מה פסח 80בעתו הלכות בשו"ע הזקן רבינו (כמ"ש בחג החג הלכות לימוד עיקרי.81- לימוד בתור ,(

בתחנונים  ולהרבות בלימוד למעט הלומדים נוהגים אלול שבחודש שמצינו שהכוונה 82ומה לומר, יש ,
בודאי  אבל אלו, שבימים התחנונים לגבי אלא השנה, כל של הלימוד לגבי לא - היא בלימוד במיעוט

השנה. כל של הלימוד לגבי בזמן) (גם הוספה של באופן להיות צריך שהלימוד

(מלמטה 83והובטחנו  מעט עצמו מקדש ו"אדם אותו", מסייעין לטהר לגבי 84שה"בא לא "מעט" - "(
"מעט" זה הרי למעלה לגבי הנה למטה, עצמו את מקדש שהאדם מה כל שהרי למעלה, לגבי אלא האדם,

(מלמעלה  הרבה אותו "מקדשין -84."(

חברים" "דיבוק של באופן יהי' בקונטרס 85והלימוד נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שמבאר כפי ,
הכתוב 86החלצו  ובלשון כולכם".29, גו' נצבים "אתם :

- מימיך" ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם דרגות חילוקי גם נזכרו שבכתוב וכיון
וכו'. הלימוד סדרי על שישגיח "משגיח" ע"י "ראשיכם", גם שיהי' באופן הלימוד להיות צריך

ובאלתו" אלקיך ה' בברית "לעברך - דקרא כסיומא - יהי' ,87ועי"ז

אלקינו  ואתה עמך אנו ד"כי באופן זה הרי - לנו" כפר לנו מחל לנו "סלח לאחרי כבר שזהו וכיון
לאר  ועד שבזה, הענינים  פרטי ככל וכו'", בניך לא אנו ושנותיך ד"אתה באופן טובות, ושנים ימים יכות

.88יתמו"

"כי  הניגון גם שינגנו שליט"א אדמו"ר כ"ק רמז שסיימו, ולאחרי הב', עמך" אנו "כי הניגון [ניגנו
הא']. עמך" אנו

***

.‡È הפסוק על נצבים, בפ' רש"י בפירוש הוא 89הביאור "ולמעלה הזה", התורה בספר "הכתובה
הזה",90אומר  תורה) (שתוכנו בספר "הכתובה כפשוטו, לפרש יש כאן כי וכו'", הזאת התורה בספר

דכיון  התורה", על מוסב נקבה, לשון "הזאת למעלה, הכתוב משא"כ הספר", על מוסב זכר, לשון "הזה
מכה  וכל חלי כל "גם שמוסיפים עי"ז התומ"צ, על יעברו שלא בנ"י הפחדת להגדיל הכתוב שכוונת

בספר") כתוב לא ("אשר התורה"90וגו'" "(ספר) בהוראת נכלל זה שגם היא 91, "התורה" תיבת הרי ,
("בספר") תושב"כ בין ההפסק מצד היא הקללות") ("פרשת הברכה שהיפך תורה", של וה"יינה עיקר.
בתושב"כ  שנתפרש ממה שלמעלה והקב"ע המס"נ בחי' אצלו נרגש שלא כיון ("התורה"), לתושבע"פ

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

ב.77) לב, שם ראה
(78.167 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת לבי אמר לך סד"ה

.(285 ע' ה'תש"י
ריב 79) ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה אלול טו מכתב גם ראה
ואילך).
כג.80) טו, משלי
רסתכ"ט.81) או"ח
למטה 82) באלף הובא סק"ו. סתקפ"א או"ח יוסף ברכי ראה

סקט"ו. שם אפרים במטה

וש"נ.83) ואילך. סע"ב לח, יומא
ספכ"ז.84) בתניא כ"ה
מ"ו.85) פ"ו אבות
סא).86) ע' תרנ"ט (סה"מ פ"י
יא.87) כט,
כח.88) קב, תהלים ע"פ
כ.89) שם, פרשתנו
סא.90) כח, תבוא
שבע"פ.91) תורה גם שכולל לומר, משא"כ ויש ―



יט e"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy

בהמשך  התורות, שבעת שאר עם יחד שאמרה אורי", "קומי הפסוק על הבעש"ט מתורת גם ולהעיר
הפסוק  על הדברים 58לתורה נדפסו שכבר (כפי גו'" הארץ אל תבוא כי ).59"והי'

התורה  פנימיות גילוי עם קשור עקרה") ד"רני ההכנה לאחרי (שבא אורי" ד"קומי הענין וכללות
כמ"ש  לבוא, משיח 60דלעתיד שילמד התורה, פנימיות תורה, טעמי על דקאי פיהו", מנשיקות "ישקני

של  אחרון במאמרי ובפרט הפסח חג במאמרי (כמבואר רבינו ומשה האבות גם כולל ישראל, כל את
אותי"61פסח  ידעו כולם כי גו' רעהו את איש עוד ילמדו "לא היעוד לקיום ועד הארץ 62), מלאה "כי ,

מכסים" לים כמים ה' את ראשם"63דעה על עולם ו"שמחת ,64.

***

.Á.'וגו הזאת המצוה כי ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.Ë להז יש - מנוחה" "במוצאי שבת, במוצאי שהתחלתן הסליחות, אמירת שקודם בשבת כיר,בעמדנו
שנים  מכמה המקום,65כנהוג לתושבי בנוגע הן אלו, בימים התורה בלימוד להוסיף ובקשה ההוראה ע"ד ,

אשר  קצר), לזמן שבאו אלו והן ארוך לזמן שבאו אלו (הן אחרים ממקומות שבאו לאורחים בנוגע והן
צילותא" בעי "שמעתא והרי הדרך, טלטול אצלם שהי' בלימוד 66למרות להוסיף הם גם צריכים מ"מ, ,

הוא  ישראל מארץ לצאת שלהם ההיתר כל שהרי ישראל, מארץ שבאו לאורחים בנוגע ועאכו"כ התורה,
התורה  לימוד בשביל ברכת 67רק הקדמת של ובאופן כו', ביגיעה למדו שם שגם לכך שנוסף והיינו, ,

לו  מוסיפין המוסיף וכל כו', הלימוד בעמקות יותר עוד להוסיף עליהם .68התורה,
בזה: הענין וכללות

מהשתלשלות, למעלה  שהם  מדה "ר , י "ג ומאירים מתגלים  אלו פניו 69כמ"ש בימים  על הוי' "ויעבור
כו' פנים מבחי' למעלה .70גו'",

שבי"ג  (כידוע כולה השנה שבכל מדה"ר מי"ג למעלה הם אלול בחודש שמאירים מדה"ר שי"ג ובפרט
בעשי"ת, שהם וכפי אלול, בחודש שהם כפי השנה, בכל שהם כפי דרגות: חילוקי יש גופא מדה"ר

ביוהכ"פ) מדות 71ובפרט י"ג אבל הגוף, חיי על הרחמים הו"ע השנה שבכל מדות י"ג שהמשכת ,
הנשמה  חיי על הרחמים הם באלול הצ 72שמאירים שמבאר וכפי הזהר 73"צ , מאמר הפסוק 74בפירוש 75על

דרחמי", מכילין תליסר בה אית כנס"י אוף עלין תליסר בה אית שושנה "מה החוחים", בין "כשושנה
שהיא  החוחים", בין ד"שושנה עלין" "תליסר מבחי' הוא למטה הגילוי השנה, שבכל מדה"ר שבי"ג

נשמתא  בחי' שהיא המלכות פנימיות בחי' לגבי "גופא" שנקראת דמלכות, החיצונה באלול 76הבחי' אבל ,
כנס"י  "אוף שעז"נ המלכות, פנימיות מבחי' הוא הגילוי הנשמה, לחיי בנוגע מדה"ר י"ג מאירים שאז
בשושנה  גם הנ"ל מכילין י"ג הארת מאיר באלול "שאז ומוסיף, דרחמי", מכילין תליסר בה אית

החיצונה".
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תבוא.58) ר"פ
מנחם 59) תורת גם וראה ס"ג. בהוספות טוב שם כתר ראה

וש"נ. .237 ע' חל"ז התוועדויות ―
ובפרש"י.60) ב א, שה"ש
פ"ה 61) תשכ"ב דאחש"פ גו' ההוא ביום והי' ד"ה ראה

וש"נ. .(326 ע' חל"ג התוועדויות ― מנחם (תורת
ספ"ט.62) תשובה הל' רמב"ם וראה לג. לא, ירמי'
בסופן.63) מלכים הל' שם וראה ט. יא, ישעי'
יא.64) נא, יו"ד. לה, שם
אלול65) כ"ח נצבים, ש"פ שיחת גם ס"ד ראה דאשתקד

וש"נ. .(313 ע' חמ"ד התוועדויות ― מנחם (תורת

וש"נ.66) א. סה, עירובין
ה"ט.67) פ"ה מלכים הל' רמב"ם
רע"א.68) לא, תענית רע"א. טז, ביצה ― חז"ל לשון
ו.69) לד, תשא
ובכ"מ.70) ד. נב, פרשתנו לקו"ת ראה
ובכ"מ.71) ג. עח, האזינו ג. לג, ראה לקו"ת ראה
שם.72) ראה לקו"ת
ואילך.73) תתז ע' ראה אוה"ת
בתחלתה.74) הזהר הקדמת
ב.75) ב, שה"ש
שם).76) (אוה"ת ע"ב" דפ"ו קנ"ו סי' בסה"מ "כמ"ש

e"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy

תורה  בלקוטי הזקן רבינו שמבאר למלך 77וכפי משל "ע"פ אלול, בחודש מדה"ר י"ג התגלות ענין
. לעיר בואו אדמו"ר שקודם מו"ח כ"ק שמוסיף (וכפי רשאין ואז בשדה, פניו מקבלין כל 78. ויכולין) :

לכולם", שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את מקבל והוא פניו, להקביל לצאת שרוצה מי
כו' בקשותיהם את .79וממלא

לכן  התורה, ע"י באות ההמשכות וכל מלמעלה, בהמשכות מיוחדת הוספה ישנה אלו שבימים וכיון
אלו. בימים התורה בלימוד להוסיף צורך יש

.È:לפועל ובנוגע
"ודבר  למעשה, הלכה גם וללמוד החסידות, בלימוד והן הנגלה בלימוד הן התורה בלימוד להוסיף יש

טוב" מה פסח 80בעתו הלכות בשו"ע הזקן רבינו (כמ"ש בחג החג הלכות לימוד עיקרי.81- לימוד בתור ,(

בתחנונים  ולהרבות בלימוד למעט הלומדים נוהגים אלול שבחודש שמצינו שהכוונה 82ומה לומר, יש ,
בודאי  אבל אלו, שבימים התחנונים לגבי אלא השנה, כל של הלימוד לגבי לא - היא בלימוד במיעוט

השנה. כל של הלימוד לגבי בזמן) (גם הוספה של באופן להיות צריך שהלימוד

(מלמטה 83והובטחנו  מעט עצמו מקדש ו"אדם אותו", מסייעין לטהר לגבי 84שה"בא לא "מעט" - "(
"מעט" זה הרי למעלה לגבי הנה למטה, עצמו את מקדש שהאדם מה כל שהרי למעלה, לגבי אלא האדם,

(מלמעלה  הרבה אותו "מקדשין -84."(

חברים" "דיבוק של באופן יהי' בקונטרס 85והלימוד נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שמבאר כפי ,
הכתוב 86החלצו  ובלשון כולכם".29, גו' נצבים "אתם :

- מימיך" ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם דרגות חילוקי גם נזכרו שבכתוב וכיון
וכו'. הלימוד סדרי על שישגיח "משגיח" ע"י "ראשיכם", גם שיהי' באופן הלימוד להיות צריך

ובאלתו" אלקיך ה' בברית "לעברך - דקרא כסיומא - יהי' ,87ועי"ז

אלקינו  ואתה עמך אנו ד"כי באופן זה הרי - לנו" כפר לנו מחל לנו "סלח לאחרי כבר שזהו וכיון
לאר  ועד שבזה, הענינים  פרטי ככל וכו'", בניך לא אנו ושנותיך ד"אתה באופן טובות, ושנים ימים יכות

.88יתמו"

"כי  הניגון גם שינגנו שליט"א אדמו"ר כ"ק רמז שסיימו, ולאחרי הב', עמך" אנו "כי הניגון [ניגנו
הא']. עמך" אנו

***

.‡È הפסוק על נצבים, בפ' רש"י בפירוש הוא 89הביאור "ולמעלה הזה", התורה בספר "הכתובה
הזה",90אומר  תורה) (שתוכנו בספר "הכתובה כפשוטו, לפרש יש כאן כי וכו'", הזאת התורה בספר

דכיון  התורה", על מוסב נקבה, לשון "הזאת למעלה, הכתוב משא"כ הספר", על מוסב זכר, לשון "הזה
מכה  וכל חלי כל "גם שמוסיפים עי"ז התומ"צ, על יעברו שלא בנ"י הפחדת להגדיל הכתוב שכוונת

בספר") כתוב לא ("אשר התורה"90וגו'" "(ספר) בהוראת נכלל זה שגם היא 91, "התורה" תיבת הרי ,
("בספר") תושב"כ בין ההפסק מצד היא הקללות") ("פרשת הברכה שהיפך תורה", של וה"יינה עיקר.
בתושב"כ  שנתפרש ממה שלמעלה והקב"ע המס"נ בחי' אצלו נרגש שלא כיון ("התורה"), לתושבע"פ

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

ב.77) לב, שם ראה
(78.167 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת לבי אמר לך סד"ה

.(285 ע' ה'תש"י
ריב 79) ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה אלול טו מכתב גם ראה
ואילך).
כג.80) טו, משלי
רסתכ"ט.81) או"ח
למטה 82) באלף הובא סק"ו. סתקפ"א או"ח יוסף ברכי ראה

סקט"ו. שם אפרים במטה

וש"נ.83) ואילך. סע"ב לח, יומא
ספכ"ז.84) בתניא כ"ה
מ"ו.85) פ"ו אבות
סא).86) ע' תרנ"ט (סה"מ פ"י
יא.87) כט,
כח.88) קב, תהלים ע"פ
כ.89) שם, פרשתנו
סא.90) כח, תבוא
שבע"פ.91) תורה גם שכולל לומר, משא"כ ויש ―
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("אשר aezkותושבע"פ `l("הזאת התורה לזה 92בספר והתיקון התשובה 93; עבודת ע"י 94ע"י הוגה -
ואילך. 108 ע' חי"ד בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק

***

.·È וי בפ' רש"י בפירוש הפסוק הביאור על נתנה 95לך, כולה "כשנגמרה ויתנה", וגו' משה "ויכתוב
. לוי בני הכהנים אל "ויתנה שנאמר דכיון - שבטו" לוי),לבני שבט (מלבד ישראל" זקני כל ואל .

שבטו" לבני ש"נתנה שבטי 96עכצ"ל, לכל הנתינה (כמו לוי שבט כל של באיֿכח שהם הכהנים ע"י
שעי"ז  (א) שמצינו וכפי לוי, משבט לגמרי מובדלים אינם שהכהנים כיון ישראל"), "זקני ע"י ישראל

ולא הוא לא בחנוכה עמהם הי' "שלא דעתו חלישות בטלה המנורה את הדליק (ב)ehay"97שאהרן ,
הוא" אחד "שבט לוי", מטה על תכתוב אהרן שם .98"את

הרגצ'ובי  קושיית מתורצת שבא 99ועפ"ז לומר אין (שהרי לוי" "בני בתיבות לרבות הכתוב בא מה
אף  לוי", "בני היותם מצד היתה לכהנים שהנתינה ללמדנו - ערופה) בעגלה כמו מומים, בעלי לרבות
תמימים. כהנים לגבי "זרים" שנקראים מומים בעלי כמו הכהונה, חלק לגבי "זרות" של ענין בזה שיש

לא  המטות) וקיחת המנורה הדלקת הס"ת, (נתינת אלו ענינים שבג' הענינים) (בפנימיות והטעם
בחי' מצד שזהו רצוי, בלתי ענין לתקן היא שבהם והתכלית שהכוונה כיון עצמם, בפני הכהנים הובדלו
ישנם  שעי"ז כהנים, ע"י שנעשה כיון דאתהפכא, באופן השלימות, בתכלית להתיקון ועד אתכפיא, הלוי,

המעלות  ואילך.100ב' 315 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -

***

.‚È(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר אחרונה, ברכה לאחרי ההתוועדות, (בסיום
האחרונים  הימים נכללים זה הש"ק שביום כך, שלאחריו, השבוע ימי כל את כולל השבת שיום כיון
תובלון  ובשלום תצאו ש"בשמחה יה"ר - החדשה השנה של הראשונים והימים החולפת, השנה של

כף" ימחאו השדה עצי וכל רנה לפניכם יפצחו והגבעות .101ההרים
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הכריתת אודות שמדובר בנ"י,בפרשתנו, עם הקב"ה בין ברית
בהמשך "אין שעז"נ אלקינו", לה' "הנסתרות  כח ) (כט , אני הפרשה

שמדובר  לומר בהכרח (פרש"י), כו'" הנסתרות על אתכם מעניש
תושבע"פ. אודות ולא "הנגלות", שבכתב, תורה אודות רק

לכ"ק 92) נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מדברי גם ולהעיר
הי' ואילו המס"נ, לענין בנוגע בשו"ע סימן שאין אדמו"ר, מו"ח
מנחם  תורת גם (ראה והגבלה במדידה הי' המס"נ ענין אזי ―

.(227 ע' ח"ג התוועדויות ―
. משה ש"צוה (ספכ"ה) בתניא מהמבואר גם לדור ולהעיר .

. ק"ש לקרות לארץ במס"נ"שנכנסו שמים מלכות עליו לקבל .
גשמיים, בענינים לעסוק צריכים היו לארץ שנכנסו שהדור ―
המס"נ, ענין על שנצטוו אלו והם תשובה, בעלי עבודת ע"ד שזהו

מתומ"צ. שלמעלה
ו)93) כג, (תצא כמ"ש לברכות , נהפכות שהקללות באופן

לברכה". הקללה את לך אלקיך ה' "ויהפוך
ענין 94) להיות צריך אצלם שגם צדיקים, אצל גם כולל

של  מהתשובה באיןֿערוך יותר נעלית לתשובה (ועד התשובה
העדר  מצד צדיק של בעבודתו חסר שכאשר וכידוע בעלֿתשובה),
תר"ם  סה"מ (ראה התשובה ענין זה על להיות צריך הגוף, בריאות

א). קפג, ח"א בלקו"ד הובא תקמב. ע' ח"א
לאתבא  שאתא משיח, אצל שמצינו התשובה מענין גם ולהעיר
(ישעי' נאמר במשיח והרי ב), קנג, זח"ג (ראה בתיובתא צדיקיא

מעוונותינו",נג, מדוכא מפשעינו  מחולל  "והוא חלי ה) "כל בבחי'
גו'". מכה וכל

ט.95) לא,
"ויכתוב96) נאמר מדוע מובן ולא dynועפ"ז גו'",

זה  שהרי משה, אודות שמדובר יודעים אז שגם סתם, "ויכתוב"
וגו'" משה "וילך הפרשה בהתחלת למ"ש לבאר *בהמשך כדי ―

משה. של שבטו" "בני להיותם לוי", בני "הכהנים של יחודם את
של  נאמן רועה הי' רבינו שמשה אע"פ כי, ― בזה וההסברה
עירך  ש"עניי ע"ד שבטו", "לבני קדימה יש מ"מ, ישראל, כל
שמצינו  וכפי ז). טו, ראה פ' כד. כב, משפטים (פרש"י קודמין"

ד"אני בע  הכפרה בקשת היתה שתחילה ביוהכ"פ, הכה"ג בודת
בית  ד"עמך הכפרה בקשת ואח"כ קדושך", עם אהרן ובני וביתי

. עבודה").ישראל ב"סדר (כמ"ש ישורון" עדת .
בהעלותך.97) ר"פ פרש"י
ובפרש"י.98) יח יז, קרח
רסא).99) (ע' עה"פ פרשתנו עה"ת צפע"נ

כה,100) (שמואלֿא שעז"נ ור"ה, אלול לכ"ה בנוגע ועד"ז
לחי" אלול) כ"ה של (ענינו כה "לקשרא לחי", כה "ואמרתם ו)
התוועדויות  ― מנחם (תורת (פ"ז בהמאמר כנ"ל ר"ה), של (ענינו
העילוי  שישנו לאחר דלכאורה, ― וש"נ) .(337 ע' ריש חמ"ז
מעלה  גם שיש כיון ― אלול דכ"ה בענין הצורך מהו דר"ה,
אתהפכא  לגבי באתכפיא מעלה שיש כמו ר"ה, לגבי באלול בכ"ה
― מנחם (תורת זו שנה דאחש"פ בהתוועדות (וכמשנ"ת
עוני" "לחם שבין החילוק בענין וש"נ) .334 ע' חמ"ו התוועדויות

עשירה"). ל"מצה
יב.101) נה, ישעי'

*(my) weqta yxtl i"yx jixv okle,(כג"oep oa ryedi z` evie" ,"dpiky itlk dlrnl aqen,"ikdyn lr i`wy yxtl yi z`f ilel,
dyxtd lka xaecn eizece`y.

jlie zyxt zegiy ihewl יד כרך

שבפרשתנו ‡. "הקהל" בתוספתא 1בענין אי' ,2:
ופרצות  בגדרים עומדים כהנים היום "אותו
ומריעין  תוקעין בידיהם, זהב של וחצוצרות
כהן  כל ביהמ"ק]. אל העם את [להקהיל ותוקעין
כהן  שאין זה דומה אומרין חצוצרות בידו שאין

הוא".
להבין: וצריך

לעמוד הוא הרי הכהנים ענין zxylעיקר
ברמב"ם  וכמבואר elcaedש"הכהנים3בביהמ"ק,

לעבודת שייכותם zepaxwdכו' מהי וא"כ ,"
[ובפרט  הקהל למצות הכהנים של המיוחדת
רק  שהיתה ירושלים בחוצות חצוצרות לתקיעת

xykd להקהיל בחצוצרות לתקוע הקהל] למצות
היתה שזו כך, כדי ועד עצם dgkedהעם; על

חצוצרות  בידו שאין כהן ש"כל עד הכהונה,
זה דומה odkאומרין oi`y?"הוא

הכהונה.·. ענין כללות ביאור בהקדים ויובן
כתיב  בכהנים וכליל 4דהנה באפיך קטורה "ישימו

הקטורת  עבודת כאן הכתוב ומדמפרט מזבחך". על
הקטורת  בעבודת מיוחדת שחשיבות מובן בפ"ע,
עבודתם. תוכן מתבטא ובה הכהנים, ע "י הנעשית
זו  קטורה "ישימו מפרש: עה"פ בספרי והנה
– ולפנים" לפני ביוהכ"פ) מכניסים ש(היו קטורת

שבכללות, (אף כי מזה הקטורת lkומוכח ענין
הכהנים  עבודת תוכן על קטורת 5מורה ואדרבא

בפרטיות) בכ"ז בכה"ג, רק ה"ה – דיוהכ"פ
חלוקה  (שבו מיוחד ענין ישנו דיוהכ"פ בקטורת
תוכן  ביטוי לידי בא ובו השנה) דכל מקטורת היא

cgein שבפועל (אלא בכלל הכהונה בעבודת
המיוחד  ע"י כמו 6נעשית כה"ג; – שבכהנים

הגדול  הוא כי הכהנים כל בזה מוציא שהכה"ג
שמצינו  ע"ד – במלך).7מאחיו התלויות במצות

החילוקים  השנה 8מן דכל קטורת שבין
הרמב"ם  לדעת בקטורת 9ודיוהכ"פ: נתן לא אם ,

עשן" "מעלה (וענינו) ששמו העשב את דיוהכ"פ,
מיתה  חייב בקטורת 10– משא"כ השנה 11, .12דכל

קטורה  ש"ישימו הספרי פי' יומתק [ובזה
הפסוק  כי הכיפורים, דיום בקטורת מיירי באפיך"

היינו בשימת "ziilraמדבר ,jit`a"13הקטורת
עשן" ה"מעלה ע"י נעשית הקטורת עשן 14ועליית

הכיפורים  ביום (כנ"ל) הוא הוא 15שעיקרו שאז ,
מיתה].16לעיכובא  ובחיוב
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(1– (תשל"ד) הבע"ל שהשנה ולהעיר ואילך. י לא, פרשתנו
הקהל. שנת היא – זו וילך פ' לאחרי

ח.2) פ"ז, סוטה
ה"א.3) פ"ד המקדש כלי הל'
י.4) לג, ברכה
עה"פ)5) ברמב"ן הובא – א כו, (יומא שארז"ל ממה כדמוכח

דכתיב "משום מעשרת (בכלל) jit`aשהקטורת dxehw eniyi
קטורת  על גם זה כתוב שקאי הרי חילו", ה' ברך בתרי' וכתיב

ע"פ וגם השנה. ענין eheytדכל כללות על קאי מקרא של
קטורת  על דקאי מפרש אין שרש"י מזה וכדמשמע הקטורת,
לקמן  (ראה הפי' לפי הוא וכן .(15 הערה לקמן (ראה יוהכ"פ
וכו' האף משכך שהקטרת – רוגז פירושו שב"אפיך" (13 בהערה

השנה. דכל בקטורת ה"ז –
תומיך 6) השבט) (כל אמר וללוי מש"נ: ליישב יש עד"ז

הכה"ג). (רק חסידך לאיש ואוריך

רסכ"ט.7) אגה"ק
ענינים 8) אלא חשיב לא ב) מג, (יומא שהמשנה אלא

שבפועל.
לירוש'9) הפנים מראה ה"ג. פ"ב המקדש כלי הל' מל"מ ראה

ד"ה  א נג, יומא בתו"י אלחנן הר' לדעת משא"כ ה"ה. פ"ד יומא
וראה  רבינו. וכתב ד"ה קלג סי' או"ח יוסף בית וראה ותיפוק.

קג. מצוה מנ"ח
יוהכ"פ 10) עבודת הל' רמב"ם שם. ירוש' שם. יומא ראה

הכ"ה. פ"ה
(יומא 11) מיתה" חייב סממני' מכל א' חיסר "אם כבדין ודלא

הל  רמב"ם שם. ירוש' א. ו, כריתות שזהו שם. ה"ח) פ"ב כלה"מ '
שם). ומנ"ח הפנים מראה מל"מ, (ראה השנה בכל

זה 12) הוה ביוהכ"פ עשן דמעלה שם ברכה צפע"נ וראה
לירוש' (ומציין הכשר רק הוה השנה בכל משא"כ גמור. מציאות

ה"ה). פ"ג יומא
א 13) ל, תצוה בחיי רבינו ירושלמי ותרגום יהונתן בתרגום

(טו, בשלח פרש"י ראה אבל רוגז, מל' "באפיך" פירשו (ועוד)
חוטם  ללשון שייך בשרשו הרי רוגז, מלשון כש"אף" שגם ח)
הרי  שבנדו"ד ובפרט שם). ברכה לספרי מלבי"ם גם (וראה

eheyta.החוטם הוא "באפיך" של שפירושו משמע מקרא של
מה 14) ובדוגמת בגשמיות, בהעלי' קשורה ברוחניות והעלי'

בבית  אלא אדם יתפלל "אל וש"נ) סע"ב. לד, (ברכות שאמרו
שהוא  לבו שיכוין לו "שגורמין רק [שאי"ז חלונות" שם שיש
ס"צ  אדה"ז שו"ע שם. (פרש"י נכנע" ולבו שמים כלפי מסתכל
(דדרך  לירושלים התפלות יעברו שם שדרך כדי גם] אלא ס"ד)
(שו"ע  וירושלים א"י לרוח מתפללים שלכן התפלות, עוברים שם
ירושלים" "כנגד צ"ל שהחלונות מזה כדמוכח ס"א)) סצ"ד אדה"ז
ס"צ  או"ח שו"ע שם. כס"מ וראה ה"ו. פ"ה תפלה הל' (רמב"ם
ט"ז  וראה שם. ס"ד אדה"ז שו"ע סק"ד. שם מחה"ש וראה ס"ד.

סל"ב). או"ח נזר אבני שו"ת סק"ד. קנא, לאו"ח
הערה 15) (וראה ביוהכ"פ קטורת על שקאי פרש"י שלא וממה

השנה, כל מעכב עשן" "מעלה אולי מקרא של בפשוטו כי – (5
אינו  לד) (ל, תשא שבפרש"י ולהעיר מעכב. אינו ביוהכ"פ שגם או
זה  שגם כרשינה", "בורית שהזכיר אף כלל, עשן" "מעלה מזכיר
משנה  יג) (טז, אחרי בפרש"י שגם ולהעיר סממנים. מהי"א אינו
סמני' מכל אחד שחיסר או עשן מעלה בה נתן לא ("הא הגמ' מל'

מיתה". חייב כתקונה עשאה לא אם "הא וכותב מיתה") חייב
מציאות 16) הוה ולפנים לפני עשן מעלה שם: צפע"נ ראה

באפיך". קטורה "זה גמור
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("אשר aezkותושבע"פ `l("הזאת התורה לזה 92בספר והתיקון התשובה 93; עבודת ע"י 94ע"י הוגה -
ואילך. 108 ע' חי"ד בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק

***

.·È וי בפ' רש"י בפירוש הפסוק הביאור על נתנה 95לך, כולה "כשנגמרה ויתנה", וגו' משה "ויכתוב
. לוי בני הכהנים אל "ויתנה שנאמר דכיון - שבטו" לוי),לבני שבט (מלבד ישראל" זקני כל ואל .

שבטו" לבני ש"נתנה שבטי 96עכצ"ל, לכל הנתינה (כמו לוי שבט כל של באיֿכח שהם הכהנים ע"י
שעי"ז  (א) שמצינו וכפי לוי, משבט לגמרי מובדלים אינם שהכהנים כיון ישראל"), "זקני ע"י ישראל

ולא הוא לא בחנוכה עמהם הי' "שלא דעתו חלישות בטלה המנורה את הדליק (ב)ehay"97שאהרן ,
הוא" אחד "שבט לוי", מטה על תכתוב אהרן שם .98"את

הרגצ'ובי  קושיית מתורצת שבא 99ועפ"ז לומר אין (שהרי לוי" "בני בתיבות לרבות הכתוב בא מה
אף  לוי", "בני היותם מצד היתה לכהנים שהנתינה ללמדנו - ערופה) בעגלה כמו מומים, בעלי לרבות
תמימים. כהנים לגבי "זרים" שנקראים מומים בעלי כמו הכהונה, חלק לגבי "זרות" של ענין בזה שיש

לא  המטות) וקיחת המנורה הדלקת הס"ת, (נתינת אלו ענינים שבג' הענינים) (בפנימיות והטעם
בחי' מצד שזהו רצוי, בלתי ענין לתקן היא שבהם והתכלית שהכוונה כיון עצמם, בפני הכהנים הובדלו
ישנם  שעי"ז כהנים, ע"י שנעשה כיון דאתהפכא, באופן השלימות, בתכלית להתיקון ועד אתכפיא, הלוי,

המעלות  ואילך.100ב' 315 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -

***

.‚È(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר אחרונה, ברכה לאחרי ההתוועדות, (בסיום
האחרונים  הימים נכללים זה הש"ק שביום כך, שלאחריו, השבוע ימי כל את כולל השבת שיום כיון
תובלון  ובשלום תצאו ש"בשמחה יה"ר - החדשה השנה של הראשונים והימים החולפת, השנה של

כף" ימחאו השדה עצי וכל רנה לפניכם יפצחו והגבעות .101ההרים
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הכריתת אודות שמדובר בנ"י,בפרשתנו, עם הקב"ה בין ברית
בהמשך "אין שעז"נ אלקינו", לה' "הנסתרות  כח ) (כט , אני הפרשה

שמדובר  לומר בהכרח (פרש"י), כו'" הנסתרות על אתכם מעניש
תושבע"פ. אודות ולא "הנגלות", שבכתב, תורה אודות רק

לכ"ק 92) נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מדברי גם ולהעיר
הי' ואילו המס"נ, לענין בנוגע בשו"ע סימן שאין אדמו"ר, מו"ח
מנחם  תורת גם (ראה והגבלה במדידה הי' המס"נ ענין אזי ―

.(227 ע' ח"ג התוועדויות ―
. משה ש"צוה (ספכ"ה) בתניא מהמבואר גם לדור ולהעיר .

. ק"ש לקרות לארץ במס"נ"שנכנסו שמים מלכות עליו לקבל .
גשמיים, בענינים לעסוק צריכים היו לארץ שנכנסו שהדור ―
המס"נ, ענין על שנצטוו אלו והם תשובה, בעלי עבודת ע"ד שזהו

מתומ"צ. שלמעלה
ו)93) כג, (תצא כמ"ש לברכות , נהפכות שהקללות באופן

לברכה". הקללה את לך אלקיך ה' "ויהפוך
ענין 94) להיות צריך אצלם שגם צדיקים, אצל גם כולל

של  מהתשובה באיןֿערוך יותר נעלית לתשובה (ועד התשובה
העדר  מצד צדיק של בעבודתו חסר שכאשר וכידוע בעלֿתשובה),
תר"ם  סה"מ (ראה התשובה ענין זה על להיות צריך הגוף, בריאות

א). קפג, ח"א בלקו"ד הובא תקמב. ע' ח"א
לאתבא  שאתא משיח, אצל שמצינו התשובה מענין גם ולהעיר
(ישעי' נאמר במשיח והרי ב), קנג, זח"ג (ראה בתיובתא צדיקיא

מעוונותינו",נג, מדוכא מפשעינו  מחולל  "והוא חלי ה) "כל בבחי'
גו'". מכה וכל

ט.95) לא,
"ויכתוב96) נאמר מדוע מובן ולא dynועפ"ז גו'",

זה  שהרי משה, אודות שמדובר יודעים אז שגם סתם, "ויכתוב"
וגו'" משה "וילך הפרשה בהתחלת למ"ש לבאר *בהמשך כדי ―

משה. של שבטו" "בני להיותם לוי", בני "הכהנים של יחודם את
של  נאמן רועה הי' רבינו שמשה אע"פ כי, ― בזה וההסברה
עירך  ש"עניי ע"ד שבטו", "לבני קדימה יש מ"מ, ישראל, כל
שמצינו  וכפי ז). טו, ראה פ' כד. כב, משפטים (פרש"י קודמין"

ד"אני בע  הכפרה בקשת היתה שתחילה ביוהכ"פ, הכה"ג בודת
בית  ד"עמך הכפרה בקשת ואח"כ קדושך", עם אהרן ובני וביתי

. עבודה").ישראל ב"סדר (כמ"ש ישורון" עדת .
בהעלותך.97) ר"פ פרש"י
ובפרש"י.98) יח יז, קרח
רסא).99) (ע' עה"פ פרשתנו עה"ת צפע"נ

כה,100) (שמואלֿא שעז"נ ור"ה, אלול לכ"ה בנוגע ועד"ז
לחי" אלול) כ"ה של (ענינו כה "לקשרא לחי", כה "ואמרתם ו)
התוועדויות  ― מנחם (תורת (פ"ז בהמאמר כנ"ל ר"ה), של (ענינו
העילוי  שישנו לאחר דלכאורה, ― וש"נ) .(337 ע' ריש חמ"ז
מעלה  גם שיש כיון ― אלול דכ"ה בענין הצורך מהו דר"ה,
אתהפכא  לגבי באתכפיא מעלה שיש כמו ר"ה, לגבי באלול בכ"ה
― מנחם (תורת זו שנה דאחש"פ בהתוועדות (וכמשנ"ת
עוני" "לחם שבין החילוק בענין וש"נ) .334 ע' חמ"ו התוועדויות

עשירה"). ל"מצה
יב.101) נה, ישעי'

*(my) weqta yxtl i"yx jixv okle,(כג"oep oa ryedi z` evie" ,"dpiky itlk dlrnl aqen,"ikdyn lr i`wy yxtl yi z`f ilel,
dyxtd lka xaecn eizece`y.
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שבפרשתנו ‡. "הקהל" בתוספתא 1בענין אי' ,2:
ופרצות  בגדרים עומדים כהנים היום "אותו
ומריעין  תוקעין בידיהם, זהב של וחצוצרות
כהן  כל ביהמ"ק]. אל העם את [להקהיל ותוקעין
כהן  שאין זה דומה אומרין חצוצרות בידו שאין

הוא".
להבין: וצריך

לעמוד הוא הרי הכהנים ענין zxylעיקר
ברמב"ם  וכמבואר elcaedש"הכהנים3בביהמ"ק,

לעבודת שייכותם zepaxwdכו' מהי וא"כ ,"
[ובפרט  הקהל למצות הכהנים של המיוחדת
רק  שהיתה ירושלים בחוצות חצוצרות לתקיעת

xykd להקהיל בחצוצרות לתקוע הקהל] למצות
היתה שזו כך, כדי ועד עצם dgkedהעם; על

חצוצרות  בידו שאין כהן ש"כל עד הכהונה,
זה דומה odkאומרין oi`y?"הוא

הכהונה.·. ענין כללות ביאור בהקדים ויובן
כתיב  בכהנים וכליל 4דהנה באפיך קטורה "ישימו

הקטורת  עבודת כאן הכתוב ומדמפרט מזבחך". על
הקטורת  בעבודת מיוחדת שחשיבות מובן בפ"ע,
עבודתם. תוכן מתבטא ובה הכהנים, ע "י הנעשית
זו  קטורה "ישימו מפרש: עה"פ בספרי והנה
– ולפנים" לפני ביוהכ"פ) מכניסים ש(היו קטורת

שבכללות, (אף כי מזה הקטורת lkומוכח ענין
הכהנים  עבודת תוכן על קטורת 5מורה ואדרבא

בפרטיות) בכ"ז בכה"ג, רק ה"ה – דיוהכ"פ
חלוקה  (שבו מיוחד ענין ישנו דיוהכ"פ בקטורת
תוכן  ביטוי לידי בא ובו השנה) דכל מקטורת היא

cgein שבפועל (אלא בכלל הכהונה בעבודת
המיוחד  ע"י כמו 6נעשית כה"ג; – שבכהנים

הגדול  הוא כי הכהנים כל בזה מוציא שהכה"ג
שמצינו  ע"ד – במלך).7מאחיו התלויות במצות

החילוקים  השנה 8מן דכל קטורת שבין
הרמב"ם  לדעת בקטורת 9ודיוהכ"פ: נתן לא אם ,

עשן" "מעלה (וענינו) ששמו העשב את דיוהכ"פ,
מיתה  חייב בקטורת 10– משא"כ השנה 11, .12דכל

קטורה  ש"ישימו הספרי פי' יומתק [ובזה
הפסוק  כי הכיפורים, דיום בקטורת מיירי באפיך"

היינו בשימת "ziilraמדבר ,jit`a"13הקטורת
עשן" ה"מעלה ע"י נעשית הקטורת עשן 14ועליית

הכיפורים  ביום (כנ"ל) הוא הוא 15שעיקרו שאז ,
מיתה].16לעיכובא  ובחיוב
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(1– (תשל"ד) הבע"ל שהשנה ולהעיר ואילך. י לא, פרשתנו
הקהל. שנת היא – זו וילך פ' לאחרי

ח.2) פ"ז, סוטה
ה"א.3) פ"ד המקדש כלי הל'
י.4) לג, ברכה
עה"פ)5) ברמב"ן הובא – א כו, (יומא שארז"ל ממה כדמוכח

דכתיב "משום מעשרת (בכלל) jit`aשהקטורת dxehw eniyi
קטורת  על גם זה כתוב שקאי הרי חילו", ה' ברך בתרי' וכתיב

ע"פ וגם השנה. ענין eheytדכל כללות על קאי מקרא של
קטורת  על דקאי מפרש אין שרש"י מזה וכדמשמע הקטורת,
לקמן  (ראה הפי' לפי הוא וכן .(15 הערה לקמן (ראה יוהכ"פ
וכו' האף משכך שהקטרת – רוגז פירושו שב"אפיך" (13 בהערה

השנה. דכל בקטורת ה"ז –
תומיך 6) השבט) (כל אמר וללוי מש"נ: ליישב יש עד"ז

הכה"ג). (רק חסידך לאיש ואוריך

רסכ"ט.7) אגה"ק
ענינים 8) אלא חשיב לא ב) מג, (יומא שהמשנה אלא

שבפועל.
לירוש'9) הפנים מראה ה"ג. פ"ב המקדש כלי הל' מל"מ ראה

ד"ה  א נג, יומא בתו"י אלחנן הר' לדעת משא"כ ה"ה. פ"ד יומא
וראה  רבינו. וכתב ד"ה קלג סי' או"ח יוסף בית וראה ותיפוק.

קג. מצוה מנ"ח
יוהכ"פ 10) עבודת הל' רמב"ם שם. ירוש' שם. יומא ראה

הכ"ה. פ"ה
(יומא 11) מיתה" חייב סממני' מכל א' חיסר "אם כבדין ודלא

הל  רמב"ם שם. ירוש' א. ו, כריתות שזהו שם. ה"ח) פ"ב כלה"מ '
שם). ומנ"ח הפנים מראה מל"מ, (ראה השנה בכל

זה 12) הוה ביוהכ"פ עשן דמעלה שם ברכה צפע"נ וראה
לירוש' (ומציין הכשר רק הוה השנה בכל משא"כ גמור. מציאות

ה"ה). פ"ג יומא
א 13) ל, תצוה בחיי רבינו ירושלמי ותרגום יהונתן בתרגום

(טו, בשלח פרש"י ראה אבל רוגז, מל' "באפיך" פירשו (ועוד)
חוטם  ללשון שייך בשרשו הרי רוגז, מלשון כש"אף" שגם ח)
הרי  שבנדו"ד ובפרט שם). ברכה לספרי מלבי"ם גם (וראה

eheyta.החוטם הוא "באפיך" של שפירושו משמע מקרא של
מה 14) ובדוגמת בגשמיות, בהעלי' קשורה ברוחניות והעלי'

בבית  אלא אדם יתפלל "אל וש"נ) סע"ב. לד, (ברכות שאמרו
שהוא  לבו שיכוין לו "שגורמין רק [שאי"ז חלונות" שם שיש
ס"צ  אדה"ז שו"ע שם. (פרש"י נכנע" ולבו שמים כלפי מסתכל
(דדרך  לירושלים התפלות יעברו שם שדרך כדי גם] אלא ס"ד)
(שו"ע  וירושלים א"י לרוח מתפללים שלכן התפלות, עוברים שם
ירושלים" "כנגד צ"ל שהחלונות מזה כדמוכח ס"א)) סצ"ד אדה"ז
ס"צ  או"ח שו"ע שם. כס"מ וראה ה"ו. פ"ה תפלה הל' (רמב"ם
ט"ז  וראה שם. ס"ד אדה"ז שו"ע סק"ד. שם מחה"ש וראה ס"ד.

סל"ב). או"ח נזר אבני שו"ת סק"ד. קנא, לאו"ח
הערה 15) (וראה ביוהכ"פ קטורת על שקאי פרש"י שלא וממה

השנה, כל מעכב עשן" "מעלה אולי מקרא של בפשוטו כי – (5
אינו  לד) (ל, תשא שבפרש"י ולהעיר מעכב. אינו ביוהכ"פ שגם או
זה  שגם כרשינה", "בורית שהזכיר אף כלל, עשן" "מעלה מזכיר
משנה  יג) (טז, אחרי בפרש"י שגם ולהעיר סממנים. מהי"א אינו
סמני' מכל אחד שחיסר או עשן מעלה בה נתן לא ("הא הגמ' מל'

מיתה". חייב כתקונה עשאה לא אם "הא וכותב מיתה") חייב
מציאות 16) הוה ולפנים לפני עשן מעלה שם: צפע"נ ראה

באפיך". קטורה "זה גמור



jlieכב zyxt - zegiy ihewl

לקטורת  ביוהכ"פ קטורת בין מה צ"ל, ולכאורה
של  חסרונו כ"כ חמור ביוהכ"פ שדוקא השנה, בכל

עשן" ?17ה"מעלה

בזה:‚. והביאור
נבוכים  במורה מצות 18הרמב"ם טעם מבאר

נעשו  (בו בביהמ"ק הריח להטבת שהיא הקטורת,
אברים  רחיצת בשר, חיתוך שחיטה, עבודות

וכ  שריפה לקטורת הפנימיים, צריכים לכן ו',
בו. העובדים וריח ביהמ"ק) ריח להטיב

ריח  שהעברת הרמב"ם כוונת שאין מובן אמנם
efldהטעםlkהיאdheytkהרע dlecb dcearl19,

יותר  פנימי טעם גם גופא בזה מרומז .20ובודאי
בזהר  המבואר הטעם שהוא שעבודת 21וי"ל

וטינופא הזוהמא להעביר היא .x"dvicהקטורת

ראויים  שאינם מסממנים היתה הקטורת דהנה
בהקרבתם  תנאי אשר כקרבנות [ולא אדם למאכל
המובחר  ומן אדם, למאכל ראויים שיהיו הוא

דוקא  לא 22והשמן עני קרבן שהביא ו"עשיר ,
מרמזים 23יצא" הרוחני שבתוכנם מובן ומזה .[

שבדרגא ענינים על לזה:dpezgzהסממנים נוסף ;
רע  שריחה ה"חלבנה" היתה הסממנים ,24בין

וע"י  – יותר עוד נמוכה שבדרגא ענין על ומרמזת
לה'", ניחוח "ריח של ובאופן לה', שהקטירום

נהפכו  נמוכה שבמדריגה הענינים שגם פעלו
לקדושה  .25ונתעלו

שכל „. מכיון כלל: מובן אינו שעפי"ז אלא
הזוהמא להעביר הוא הקטורת f"erlcענין

שבהקטרת  התועלת ומהי הצורך מהו – (דהיצה"ר)
בקדה"ק שליטה,t"kdeiaהקטורת לשטן אין שאז

בכ"מ  רשותא 26כמבואר לי' לית דכפורי "ביומא
דיוהכ"פ 27לאסטוני" הקטורת ענין מהו וא"כ –28?

שונה  ביוהכ"פ הקטורת עבודת כי מוכח מזה
השנה. דכל הקטורת לעבודת בדומה ואינה היא,

המבואר ‰. עפ"י יובן שעבודת 29והענין ,
– השנה דכל התשובה ועבודת דיוהכ"פ התשובה
תשובה  שבתשובה: האופנים ב' – בכללות – הם
דכל  התשובה עבודת מיראה. ותשובה מאהבה
"זדונות  ידה שעל מיראה תשובה היא השנה

כשגגות" לו היא 30נעשות יוהכ"פ ותשובת ;
כזכיות". לו נעשות "זדונות שע"י מאהבה, תשובה
תשובה  היא דיוהכ"פ התשובה עבודת מזו: ויתירה

עבודה wnern`עילאה – הלב פנימיות – דליבא
בחי' שמצד מטו"ד, אצלו,dcigidלמע' המתגלה

ד  מהאהבה הבאה תשובה זהו"ע lkaשבכללות
jc`n.

התשובה  דפעולת החילוק טעם גופא וזה
בתשובה  ביטולו: אופן לפי שהיא – בהזדונות
הוא  והביטול לגמרי, במציאות בטל אינו מיראה

בתנועה k"raכמו היא ועבודתו האדון, אימת מפני
ולכן  המנגדים, הענינים כל להעביר – שלילה של

באופן ענין רק ג"כ זו עבודה –ililyפעולת

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

הקטורת 17) שענן צריך שביוהכ"פ לפי שהוא שי"ל אף
הבית את הכבוד eppraיחשיך יראה לא שהכהן כדי על , שנראה

zxetkd בזה וכשאין ב), טז, אחרי – בחיי ורבינו ראב"ע (רשב"ם,
רש"י  וראה א. לח, (יומא ולכאן" לכאן "מפציע ה"ז עשן" "מעלה

) הכפורת את יחשיך ולא עשן), מעלה ד"ה א נג, ולכן cinשם ,(
אז  מעכב גם

דין זה אין לפי"ז דהרי ביאור, צריך עדיין אבל –zxehwda,
דין צ"ל w"dcwaכ"א הי' ולפי"ז עשן, להתמלאות צריך שהוא ,

מיתה", חייב כו' עשן נתמלא לא ש"אם א) נג, (יומא הגמ' לשון
נתן לא "הא שבשביל daולא עד מיתה", חייב כו' עשן מעלה

" שם נק' ג"כ עשן"zxhwזה ש"מעלה משמע ומזה – חסירה"
בפנים. וכדלקמן בהקטורת. תנאי הוא

פמ"ה.18) ח"ג,
העיקר 19) שנתלה ושלום "חס (שם) תצוה בחיי רבינו ראה

הזה". החלוש בטעם כו' הקטורת שבסוד הגדול
ח"ג 20) לקו"ש שם. 27* ובהערה 41 ע' ה'ש"ת ספה"ש ראה

שם. 18 ובהערה 768 ע'
ר"ש 21) פתח (ד"ה נרוצה אחריך משכני עה"פ שה"ש ז"ח

עשן. במעלה שתלוי ושם ב. ריח, זח"ב גם וראה משכני). כו'
מזבח.22) איסורי הל' סוף רמב"ם ראה
נגעים.23) מס' סוף
ישראל.24) פושעי על מורה שהחלבנה ושם ב. ו, כריתות

לד). (ל, תשא פרש"י וראה

תו"א 25) ג"כ (וראה ואילך פט"ו תרנ"ז כחתן והוא ד"ה ראה
לגמרי. גקה"ט בירור הוא הקטורת שענין ובכ"מ, א) צט,

ועוד.26) ד). (פכ"א, ויק"ר א). (כ, יומא
מעוון 27) הם נקיים לכן בתשובה וישובו בנ"י יתענו אז כי

י"ל  שבדוחק אף שם), בויק"ר תואר (יפה לקטרוגו ה' ישמע ולא
רשות  לו שאין אלא נקיים שאינם כן) משמע רשות" "ל"ל (ול'

ע"ז. לאסטוני
על 28) ביוהכ"פ קטורת הקטירו למה להקשות אין אבל

אלא  נתבטלה לא שביוהכ"פ מובן כי יום, כבכל הפנימי המזבח
zhily יבא "כי לע"ל עד לגמרי, נתבטל לא אבל (הלעו"ז), השטן

מן  אעביר הטומאה רוח ואת כמ"ש לנצח המות ויבולע יומם
מהעיקריים  למה רק היא (בפנים) והקושיא פ"ז), (תניא הארץ"

זה (שביום יוהכ"פ כמה r"vnבעבודת עד הלעו"ז ביטול הוא –
הזוהמא  להעביר – (שענינה הקטורת ענין הוא בזה"ז) שאפשר

דהיצה"ר).
פא,29) סוכות ואילך. א לט, תצא לקו"ת לקמן: בהבא ראה

ואילך. 1150 ע' ח"ד לקו"ש וראה א. פז, שמע"צ א.
ואילך.30) 54 ע' ח"ו לקו"ש וראה ב. פו, יומא
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ו" – כשגגות (כ"א עוד זדונות אינן `oiשהזדונות
oixikfn"הדין ביום דבר וחצי דבר מ"מ 31לו אבל ,

מציאות נעשות אינן אבל רושם), של dycgנשאר
זכיות;

דבכל  אהבה (ובפרט מאהבה בתשובה משא"כ
בתנועה הן והביטול שהעבודה ,ziaeigמאדך),

אהבה  כשהיא (ובפרט האהוב, אל עצמו שמוסר
מטו"ד  שרוצה שלמע' – מהגבלות) למעלה ,

מציאות ונעשה ממש, ית' בו –dycgלדבקה
זו  עבודה ע"י הנה – ית' בו הדבוקה מציאות

לו נעשות לך zeikfk"זדונות ה"א "ויהפוך בחי' ,"
לברכה" הקללה בהזדונות 32את שפועל היינו –

(בדוגמת  זכיות – חדשה מציאות שנעשים
(בכל  מהגבלות למעלה היא וכשהתשובה עבודתו).
התשובה  עבודת שע"י ענין: עוד בזה יש מאדך)
שלמע' לבחי' מתעלים והגבלה ממדידה שלמע'
נעשים  "זדונות זו דרגה ומצד והגבלה, ממדידה

.33כזכיות"

.Â דכל קטורת שבין ההבדל גם מובן עפ"ז
היא  הקטורת עבודת כללות ודיוהכ"פ: השנה
כנ"ל  לקדושה, ולהעלותם נמוכים בענינים לפעול
זה  ובירור פעולה ודרגת באופן הוא החילוק הנה –
עבודת  אופני ב' שבין החילוק כאופן (והוא

הנ"ל) :34התשובה
התשובה  עבודת ע"ד היא השנה דכל קטורת
של  באופן שהוא מיראה תשובה – השנה דכל
היא  דיוהכ"פ קטורת הזוהמא; להעביר שלילה,
שהיא  מאהבה, תשובה – דיוהכ"פ התשובה ע"ד
היא  אך (זוהמא), תחתונים בדברים עבודה אמנם
בעולם, חדשה מציאות לפעול חיובית, עבודה
ויתהפכו  ייעשו (הזדונות) התחתונים שהדברים

(זכיות). לקדושה

מאדך  דבכל מאהבה שבתשובה הנ"ל וע"פ
הטעם  גם יובן מהגבלות, שלמע' לבחי' מגיעים

אין  דוקא: בקדה"ק דיוהכ"פ הקטורת להקטרת
רק לוחות oex`dבקדה"ק שני רק בארון ו"אין ,

–35וגו'" והקטורת – התשובה עבודת הרי וכנ"ל, ,
ה"ז  – בל"ג מאדך", ד"בכל מאהבה היא דיוהכ"פ

הארון  למדריגת עד שלמעלה 36מגיע מדריגה ,
והגבלה  חדשה,37ממדידה מציאות עי"ז ופועלים ,

הקדשים" "קודש מבחי' חדש אור המשכת היינו
"קדשים" שהיא – סוכ"ע מבחי' גם .38שלמעלה

.Ê"עשן "מעלה מדוע הטעם כן גם מובן ועפ"ז
ענינו  – יוהכ"פ  דיוהכ"פ: בקטורת עיקרי תנאי הוא
שלמע' למקום ההשתל' מסדר למעלה שעולה

– חדשה) מציאות (ופועל והגבלה gxkenממדידה
ה" להיות נקודה 39עשן"dlrnאז על המורה דבר ,

– מעלה.ziilrזו למעלה הקטורת
אלא  אינה שהקטורת השנה בכל משא"כ

zlilyl" של חסרונו אין עשן"dlrnהזוהמא,
(כ"כ). מעכב

ובמילא  – (ביוהכ"פ שיעורו עשן" "מעלה ולכן
שהוא" "כל השנה) בכל הדבר 40וכש"כ אין כי ,

כ"א  – והגבלה מדידה של ענינים עם קשור
יחידה  בבחי' שהיא יוהכ"פ עבודת ככללות
מן  אינו ארון "מקום (וע"ד מהגבלה שלמעלה

.41המדה")

.Á באפיך קטורה "ישימו (שבפסוק כהנ"ל ע"פ
הכהונה  ענין כללות תוכן מרומז מזבחך" על וכליל

וכו' התחתון בעולם לפעול אופני 42– ובב' ,
ולפעול  הזוהמא להעביר דקטורת: העבודה
התוספתא, פי' לבאר יש בעולם), חדשה מציאות
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פ"ב.31) אגה"ת
ו.32) כג, תצא
מכל 33) שלמעלה הרצון, לבעל מגיעים התשובה ע"י כי

לסופו. קרוב תרצ"א תקעו (ד"ה דתומ"צ הרצון של גם מדוה"ג,
וראה  ובכ"מ). שם. ובהנסמן 10 הערה שם ח"ד לקו"ש גם וראה
הוא  התשובה ענין "שרש לסופו: קרוב אעת"ר ישראל שובה ד"ה
שהרצון  דהגם ברצונו". ח"ו מוכרח אינו אוא"ס שעצמות מפני

אינו כו' אוא"ס ועצמות פנימיות "בבחי' ג"כ הוא labenדמצות
gxkene מאהבה בתשובה ה"ז שבעיקר ומבון בהרצון". ח"ו
jc`n.23(דבכל ע' ח"ז לקו"ש וראה ממדוה"ג. שלמעלה (

(34.25 שבהערה תו"א ג"כ וראה

ט.35) ח, א מלכים
(36.1153 ס"ע ח"ד לקו"ש ראה מזו: ויתירה
המדה.37) מן אינו הארון שמקום (וש"נ) א כא, יומא ראה
א.38) ע, יוהכ"פ לקו"ת
(39.14 הערה לעיל ראה
שם.40) ירושלמי א. ו, כריתות
עשן"41) "מעלה אז שרק – (ביוהכ"פ בקטורת מעלה ועוד

הארון): (מקום בקדה"ק הקטורת הקטירו זה מטעם וגם – מעכב)
מתבטא עשןxeaigdבזה "מעלה – ובל"ג edy`דגבול lk מורה "

סממנים  הי"א של העשן להעלות וענינו ותכונתו בל"ג, על
" ובדוגמת גבול). על המדה"mewn(המורה מן אינו (גבול) ארון

.1044 ע' שם לקו"ש וראה (בל"ג).
"וכליל 42) הפסוק של השני בחלק גם זה ענין שמרומז וי"ל

ורש"י  ספרי א. כו, יומא – (עולה הקרבנות ענין מזבחך", על
ענינה הקרבנות עבודת גם כי g"vcdעה"פ), zelrdl תניא (ראה

כחתן  והוא ד"ה (וראה הקטורת בעבודת ה"ז בעיקר אבל פל"ד).
שם).
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לקטורת  ביוהכ"פ קטורת בין מה צ"ל, ולכאורה
של  חסרונו כ"כ חמור ביוהכ"פ שדוקא השנה, בכל

עשן" ?17ה"מעלה

בזה:‚. והביאור
נבוכים  במורה מצות 18הרמב"ם טעם מבאר

נעשו  (בו בביהמ"ק הריח להטבת שהיא הקטורת,
אברים  רחיצת בשר, חיתוך שחיטה, עבודות

וכ  שריפה לקטורת הפנימיים, צריכים לכן ו',
בו. העובדים וריח ביהמ"ק) ריח להטיב

ריח  שהעברת הרמב"ם כוונת שאין מובן אמנם
efldהטעםlkהיאdheytkהרע dlecb dcearl19,

יותר  פנימי טעם גם גופא בזה מרומז .20ובודאי
בזהר  המבואר הטעם שהוא שעבודת 21וי"ל

וטינופא הזוהמא להעביר היא .x"dvicהקטורת

ראויים  שאינם מסממנים היתה הקטורת דהנה
בהקרבתם  תנאי אשר כקרבנות [ולא אדם למאכל
המובחר  ומן אדם, למאכל ראויים שיהיו הוא

דוקא  לא 22והשמן עני קרבן שהביא ו"עשיר ,
מרמזים 23יצא" הרוחני שבתוכנם מובן ומזה .[

שבדרגא ענינים על לזה:dpezgzהסממנים נוסף ;
רע  שריחה ה"חלבנה" היתה הסממנים ,24בין

וע"י  – יותר עוד נמוכה שבדרגא ענין על ומרמזת
לה'", ניחוח "ריח של ובאופן לה', שהקטירום

נהפכו  נמוכה שבמדריגה הענינים שגם פעלו
לקדושה  .25ונתעלו

שכל „. מכיון כלל: מובן אינו שעפי"ז אלא
הזוהמא להעביר הוא הקטורת f"erlcענין

שבהקטרת  התועלת ומהי הצורך מהו – (דהיצה"ר)
בקדה"ק שליטה,t"kdeiaהקטורת לשטן אין שאז

בכ"מ  רשותא 26כמבואר לי' לית דכפורי "ביומא
דיוהכ"פ 27לאסטוני" הקטורת ענין מהו וא"כ –28?

שונה  ביוהכ"פ הקטורת עבודת כי מוכח מזה
השנה. דכל הקטורת לעבודת בדומה ואינה היא,

המבואר ‰. עפ"י יובן שעבודת 29והענין ,
– השנה דכל התשובה ועבודת דיוהכ"פ התשובה
תשובה  שבתשובה: האופנים ב' – בכללות – הם
דכל  התשובה עבודת מיראה. ותשובה מאהבה
"זדונות  ידה שעל מיראה תשובה היא השנה

כשגגות" לו היא 30נעשות יוהכ"פ ותשובת ;
כזכיות". לו נעשות "זדונות שע"י מאהבה, תשובה
תשובה  היא דיוהכ"פ התשובה עבודת מזו: ויתירה

עבודה wnern`עילאה – הלב פנימיות – דליבא
בחי' שמצד מטו"ד, אצלו,dcigidלמע' המתגלה

ד  מהאהבה הבאה תשובה זהו"ע lkaשבכללות
jc`n.

התשובה  דפעולת החילוק טעם גופא וזה
בתשובה  ביטולו: אופן לפי שהיא – בהזדונות
הוא  והביטול לגמרי, במציאות בטל אינו מיראה

בתנועה k"raכמו היא ועבודתו האדון, אימת מפני
ולכן  המנגדים, הענינים כל להעביר – שלילה של

באופן ענין רק ג"כ זו עבודה –ililyפעולת
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הקטורת 17) שענן צריך שביוהכ"פ לפי שהוא שי"ל אף
הבית את הכבוד eppraיחשיך יראה לא שהכהן כדי על , שנראה

zxetkd בזה וכשאין ב), טז, אחרי – בחיי ורבינו ראב"ע (רשב"ם,
רש"י  וראה א. לח, (יומא ולכאן" לכאן "מפציע ה"ז עשן" "מעלה

) הכפורת את יחשיך ולא עשן), מעלה ד"ה א נג, ולכן cinשם ,(
אז  מעכב גם

דין זה אין לפי"ז דהרי ביאור, צריך עדיין אבל –zxehwda,
דין צ"ל w"dcwaכ"א הי' ולפי"ז עשן, להתמלאות צריך שהוא ,

מיתה", חייב כו' עשן נתמלא לא ש"אם א) נג, (יומא הגמ' לשון
נתן לא "הא שבשביל daולא עד מיתה", חייב כו' עשן מעלה

" שם נק' ג"כ עשן"zxhwזה ש"מעלה משמע ומזה – חסירה"
בפנים. וכדלקמן בהקטורת. תנאי הוא

פמ"ה.18) ח"ג,
העיקר 19) שנתלה ושלום "חס (שם) תצוה בחיי רבינו ראה

הזה". החלוש בטעם כו' הקטורת שבסוד הגדול
ח"ג 20) לקו"ש שם. 27* ובהערה 41 ע' ה'ש"ת ספה"ש ראה

שם. 18 ובהערה 768 ע'
ר"ש 21) פתח (ד"ה נרוצה אחריך משכני עה"פ שה"ש ז"ח

עשן. במעלה שתלוי ושם ב. ריח, זח"ב גם וראה משכני). כו'
מזבח.22) איסורי הל' סוף רמב"ם ראה
נגעים.23) מס' סוף
ישראל.24) פושעי על מורה שהחלבנה ושם ב. ו, כריתות

לד). (ל, תשא פרש"י וראה

תו"א 25) ג"כ (וראה ואילך פט"ו תרנ"ז כחתן והוא ד"ה ראה
לגמרי. גקה"ט בירור הוא הקטורת שענין ובכ"מ, א) צט,

ועוד.26) ד). (פכ"א, ויק"ר א). (כ, יומא
מעוון 27) הם נקיים לכן בתשובה וישובו בנ"י יתענו אז כי

י"ל  שבדוחק אף שם), בויק"ר תואר (יפה לקטרוגו ה' ישמע ולא
רשות  לו שאין אלא נקיים שאינם כן) משמע רשות" "ל"ל (ול'

ע"ז. לאסטוני
על 28) ביוהכ"פ קטורת הקטירו למה להקשות אין אבל

אלא  נתבטלה לא שביוהכ"פ מובן כי יום, כבכל הפנימי המזבח
zhily יבא "כי לע"ל עד לגמרי, נתבטל לא אבל (הלעו"ז), השטן

מן  אעביר הטומאה רוח ואת כמ"ש לנצח המות ויבולע יומם
מהעיקריים  למה רק היא (בפנים) והקושיא פ"ז), (תניא הארץ"

זה (שביום יוהכ"פ כמה r"vnבעבודת עד הלעו"ז ביטול הוא –
הזוהמא  להעביר – (שענינה הקטורת ענין הוא בזה"ז) שאפשר

דהיצה"ר).
פא,29) סוכות ואילך. א לט, תצא לקו"ת לקמן: בהבא ראה

ואילך. 1150 ע' ח"ד לקו"ש וראה א. פז, שמע"צ א.
ואילך.30) 54 ע' ח"ו לקו"ש וראה ב. פו, יומא
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ו" – כשגגות (כ"א עוד זדונות אינן `oiשהזדונות
oixikfn"הדין ביום דבר וחצי דבר מ"מ 31לו אבל ,

מציאות נעשות אינן אבל רושם), של dycgנשאר
זכיות;

דבכל  אהבה (ובפרט מאהבה בתשובה משא"כ
בתנועה הן והביטול שהעבודה ,ziaeigמאדך),

אהבה  כשהיא (ובפרט האהוב, אל עצמו שמוסר
מטו"ד  שרוצה שלמע' – מהגבלות) למעלה ,

מציאות ונעשה ממש, ית' בו –dycgלדבקה
זו  עבודה ע"י הנה – ית' בו הדבוקה מציאות

לו נעשות לך zeikfk"זדונות ה"א "ויהפוך בחי' ,"
לברכה" הקללה בהזדונות 32את שפועל היינו –

(בדוגמת  זכיות – חדשה מציאות שנעשים
(בכל  מהגבלות למעלה היא וכשהתשובה עבודתו).
התשובה  עבודת שע"י ענין: עוד בזה יש מאדך)
שלמע' לבחי' מתעלים והגבלה ממדידה שלמע'
נעשים  "זדונות זו דרגה ומצד והגבלה, ממדידה

.33כזכיות"

.Â דכל קטורת שבין ההבדל גם מובן עפ"ז
היא  הקטורת עבודת כללות ודיוהכ"פ: השנה
כנ"ל  לקדושה, ולהעלותם נמוכים בענינים לפעול
זה  ובירור פעולה ודרגת באופן הוא החילוק הנה –
עבודת  אופני ב' שבין החילוק כאופן (והוא

הנ"ל) :34התשובה
התשובה  עבודת ע"ד היא השנה דכל קטורת
של  באופן שהוא מיראה תשובה – השנה דכל
היא  דיוהכ"פ קטורת הזוהמא; להעביר שלילה,
שהיא  מאהבה, תשובה – דיוהכ"פ התשובה ע"ד
היא  אך (זוהמא), תחתונים בדברים עבודה אמנם
בעולם, חדשה מציאות לפעול חיובית, עבודה
ויתהפכו  ייעשו (הזדונות) התחתונים שהדברים

(זכיות). לקדושה

מאדך  דבכל מאהבה שבתשובה הנ"ל וע"פ
הטעם  גם יובן מהגבלות, שלמע' לבחי' מגיעים

אין  דוקא: בקדה"ק דיוהכ"פ הקטורת להקטרת
רק לוחות oex`dבקדה"ק שני רק בארון ו"אין ,

–35וגו'" והקטורת – התשובה עבודת הרי וכנ"ל, ,
ה"ז  – בל"ג מאדך", ד"בכל מאהבה היא דיוהכ"פ

הארון  למדריגת עד שלמעלה 36מגיע מדריגה ,
והגבלה  חדשה,37ממדידה מציאות עי"ז ופועלים ,

הקדשים" "קודש מבחי' חדש אור המשכת היינו
"קדשים" שהיא – סוכ"ע מבחי' גם .38שלמעלה

.Ê"עשן "מעלה מדוע הטעם כן גם מובן ועפ"ז
ענינו  – יוהכ"פ  דיוהכ"פ: בקטורת עיקרי תנאי הוא
שלמע' למקום ההשתל' מסדר למעלה שעולה

– חדשה) מציאות (ופועל והגבלה gxkenממדידה
ה" להיות נקודה 39עשן"dlrnאז על המורה דבר ,

– מעלה.ziilrזו למעלה הקטורת
אלא  אינה שהקטורת השנה בכל משא"כ

zlilyl" של חסרונו אין עשן"dlrnהזוהמא,
(כ"כ). מעכב

ובמילא  – (ביוהכ"פ שיעורו עשן" "מעלה ולכן
שהוא" "כל השנה) בכל הדבר 40וכש"כ אין כי ,

כ"א  – והגבלה מדידה של ענינים עם קשור
יחידה  בבחי' שהיא יוהכ"פ עבודת ככללות
מן  אינו ארון "מקום (וע"ד מהגבלה שלמעלה

.41המדה")

.Á באפיך קטורה "ישימו (שבפסוק כהנ"ל ע"פ
הכהונה  ענין כללות תוכן מרומז מזבחך" על וכליל

וכו' התחתון בעולם לפעול אופני 42– ובב' ,
ולפעול  הזוהמא להעביר דקטורת: העבודה
התוספתא, פי' לבאר יש בעולם), חדשה מציאות
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פ"ב.31) אגה"ת
ו.32) כג, תצא
מכל 33) שלמעלה הרצון, לבעל מגיעים התשובה ע"י כי

לסופו. קרוב תרצ"א תקעו (ד"ה דתומ"צ הרצון של גם מדוה"ג,
וראה  ובכ"מ). שם. ובהנסמן 10 הערה שם ח"ד לקו"ש גם וראה
הוא  התשובה ענין "שרש לסופו: קרוב אעת"ר ישראל שובה ד"ה
שהרצון  דהגם ברצונו". ח"ו מוכרח אינו אוא"ס שעצמות מפני

אינו כו' אוא"ס ועצמות פנימיות "בבחי' ג"כ הוא labenדמצות
gxkene מאהבה בתשובה ה"ז שבעיקר ומבון בהרצון". ח"ו
jc`n.23(דבכל ע' ח"ז לקו"ש וראה ממדוה"ג. שלמעלה (

(34.25 שבהערה תו"א ג"כ וראה

ט.35) ח, א מלכים
(36.1153 ס"ע ח"ד לקו"ש ראה מזו: ויתירה
המדה.37) מן אינו הארון שמקום (וש"נ) א כא, יומא ראה
א.38) ע, יוהכ"פ לקו"ת
(39.14 הערה לעיל ראה
שם.40) ירושלמי א. ו, כריתות
עשן"41) "מעלה אז שרק – (ביוהכ"פ בקטורת מעלה ועוד

הארון): (מקום בקדה"ק הקטורת הקטירו זה מטעם וגם – מעכב)
מתבטא עשןxeaigdבזה "מעלה – ובל"ג edy`דגבול lk מורה "

סממנים  הי"א של העשן להעלות וענינו ותכונתו בל"ג, על
" ובדוגמת גבול). על המדה"mewn(המורה מן אינו (גבול) ארון

.1044 ע' שם לקו"ש וראה (בל"ג).
"וכליל 42) הפסוק של השני בחלק גם זה ענין שמרומז וי"ל

ורש"י  ספרי א. כו, יומא – (עולה הקרבנות ענין מזבחך", על
ענינה הקרבנות עבודת גם כי g"vcdעה"פ), zelrdl תניא (ראה

כחתן  והוא ד"ה (וראה הקטורת בעבודת ה"ז בעיקר אבל פל"ד).
שם).
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להשתתף  העם את להקהיל היא הכהנים שעבודת
הקהל: במצות

לפעול  הוא הכהנים ענין שעיקר עליית 43מכיון
נעלה  הכי לעילוי ועד התחתונים, לכן 44ענינים ,

הנשים  (גם ישראל שכל "הקהל", זמן כשבא
לרגל 45והטף  לעלות מחוייבים שאינם נקהלים 46- (

[שזו  המלך מפי תורה לשמוע לביהמ"ק ובאים
הגבורה  מפי ישמעו 47כשמיעה "למען וזאת ,[

בכאו"א  לפעול היינו ה'", את ויראו ילמדו ולמען
שיתעלה  נמוכה, בדרגא שהוא מי גם מישראל

עבודת הנה – לה' וקירובו היא mipdkdבעבודתו אז
עבודתם  לכללות בהתאם בזה, ולסייעם לעורר

התחתונים. בהענינים ועלי' בירור לפעול שהיא

כי  ופרצות", ל"גדרים שיצאו הטעם גם וזהו
ירושלים  חוצות על גם לפעול היא הכהנים עבודת

לתקוע – מביהמ"ק חוץ –my ולהשפיע בחצוצרות
שגם עד שם הנמצאים העם על יקהלו mdגם

גו'". ויראו ילמדו ולמען ישמעו "למען לביהמ"ק,

אם  כדבעי: כהן הוא אם ה"בחינה" זוהי ולכן
זהו אשר מרגיש את epiprהוא להקהיל יוצא והוא ,

ז' כל במשך שעבודתו למפרע מוכיח ה"ז העם,
כהן  שאין זה "דומה – ובא"ל כדבעי; היתה השנים

הוא".

היו  שהתקיעות הדיוק גם לבאר יש כהנ"ל וע"פ
הה"מ zexvevgaדוקא מאמר ידוע 49עה"פ 48:

חצאי  שתי שפירושו וגו'" חצוצרות שתי לך "עשה
הם  שישראל – וקוב"ה ישראל על שקאי צורות,
ביחד  ושניהם צורה, חצי כבי' וקוב"ה צורה, חצי

שלימה. צורה חז"ל c"reנעשים על 50דרשת
"תאומתי".51הפסוק  תמים) (ל' תמתי

מציאות נעשית זה יחוד שע"י כי dycgומובן .
שלימה  מציאות האדם אין בלא"ה והרי 52הרי -

חדשה, מציאות לפעול היא הכהנים שעבודת נת"ל
ולתקוע מביהמ"ק לצאת הכהן צריך ,zexvevgaלכן

– הצורות חצאי ב' לחבר עבודתו על המורה דבר
שלימה  צורה שיהיו ולאחדם – וקוב"ה ישראל

כביכול.

.Ë:הנ"ל מכל ההוראה
בזמן 53ידוע  תלוי קיומן אשר המצוות שגם

בכ"מ  הרוחני בענינן הן קיימות – ומקום
בזמן 54ולעולם  גם היא האדם בעבודת והוראתן ,

בפועל  לקיימן .55שא"א

(אף  "הקהל" שמצות בנדו"ד, מובן מזה
אדמתם  על שישראל בזמן רק נוהגת –56שבפועל (

הרוחני  עכשיו 57בתוכנה גם שייכת ,58:

כמ"ש  כהן, בשם נקרא מישראל 59כאו"א

הנה  קדוש". וגוי כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם
הכהנים  מהנהגות בכו"כ להתנהג כאו"א :60צריך 
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(43" שענינם ויובל) שמיטה הל' (סוף הרמב"ם lcadlומ"ש
ש"הכהנים  (רפ"ד) המקדש כלי ובהל' כו'" לשרתו כו' לעמוד

elcaed"קדשים קדש כו' אהרן ויבדל שנאמר כו' הלוים –מכלל
"האומר dpkdזוהי ט) לג, (ברכה במ"ש וכ"ה הכהונה, לענין

עה"ת  זקנים מושב ראה – וכו' הבדלה (שתוכנו וגו'" לאביו
לא  לבתיהן חוזרים וכשהיו כו' ללמוד הולכים היו "שמקטנותם

זוהי – כו'") ואבותם עמם מכירים קטורה dpkddהיו ו"ישימו ,
בפועל. העבודה – וגו'"

שממנו 44) עניניו שמעיקר הביהמ"ק, ענין כללות ובדוגמת
להמשיך כולו העולם לכל יוצא פרש"י myאורה (ראה אלקות

לעשות  עשה "מצות טעם עיקר ולכן ב), פו, מנחות שקופים, ד"ה
הקרבנות" בו מקריבים להיות "מוכן שיהי' הוא לה'" בית
כהרמב"ן  ודלא כ. מצוה ספהמ"צ הבחירה. בית הל' ריש (רמב"ם
הנת' עם מתאים ,(1346 ע' ח"ד לקו"ש וראה ועוד. תרומה ר"פ

הקרבנות. עבודת תוכן גם שזהו (42 (הערה לעיל
) הכהנים עבודת שעיקר הנ"ל מתבטא w"ndiaaוע"פ (

(עבודת  "וזה (שם) במו"נ מ"ש יומתק הקטורת, בעבודת
יראת שמעמיד ממה ג"כ החנוך ycwndהקטורת) וכ"כ וכו'",

כבוד "להגדיל שהוא קג) ומוראו ziad(מצוה מעלתו ולהיות ,
אדם". כל ע"פ

יב.45) לא, פרשתנו
ה"ב.46) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם
ה"ו.47) שם רמב"ם

הובא 48) תשל"ג). קה"ת (הוצאת ד מה, בהעלותך תורה אור
ו. צח, אור) (יהל תהלים שסטֿע. ע' בהעלותך באוה"ת ונתבאר

ב.49) י, בהעלותך
ד.50) לד, שה"ש לקו"ת וראה (ב). ב פ"ה שהש"ר
ב.51) ה, שה"ש
ה 52) "האדם שם): אור ביהל (הובא שם או"ת ד'ראה רק וא

אדם". נעשה כו' בהקב"ה וכשמתדבק כו' מ'
ואילך.53) 411 ע' ח"ב לקו"ש ראה
כו'"54) הקריב כאילו חטאת בתורת העוסק "כל וע"ד

א). קי, (מנחות
(55.350 ע' ח"א קונטרסים (סה"מ הידוע מהמאמר ולהעיר

מובן  שמזה בגלות, הלכו לא שהנשמות א), תרצ"ב, ח"ד לקו"ד
מצד הבאה לקונו, האדם עבודת בגלות eznypשלגבי הליכה אין ,

zakrnע"י עובד שבפועל שמכיון שמובן נעשה sebd(אף ,
הגוף).dywעבודתו של הגלות מצד יותר
תריב.56) מצות חנוך
ואילך.57) 332 ע' ח"ז לקו"ש ג"כ ראה
(ראה 58) בזה שקו"ט כבר ההקהל, לענין זכר לעשיית בנוגע

קמה). ע' ההלכה" "לאור
ועוד).59) עה"פ. בעה"ט (וראה ו יט, שמות
ויובל.60) שמיטה הל' סוף רמב"ם גם ראה
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רב  בתור שמכהנים אלו על (ובפרט כאו"א על
בסביבתם  השפעה ולהם לעמוד 61וכו' החוב מוטל (

בגדרים להקהיל zevxteבחוצות בחצוצרות ולתקוע
וטף  נשים אנשים הקהל, ולשמוע 62את ללמוד ,

שבתורה  מאור אל ולקרבן פנימיות 64היא 63תורה,

גו'65התורה  ילמדו גו' ש"ישמעו בהם שיפעול עד ,
קיום  – הזאת" התורה דברי כל את לעשות ושמרו

ומצ  שמים.התורה ביראת ותיה

הרוחני, בענינה בזמה"ז הקהל מצות קיום וע"י
בביהמ"ק  כפשוטה הקהל מצות לקיים נזכה
"בם  ישראל, כל את יקהיל שהשי"ת ע"י השלישי,

ופסח  של)66עיור (באופן יחדיו ויולדת ldwהרה
הנה" ישובו בהר 67גדול לה' והשתחוו גו' "ובאו ,
בירושלים  בקרוב 68הקודש צדקנו משיח בביאת ,

ממש.
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(ראה 61) קורא הי' (המלך) שהגדול ה"הקהל" בדוגמת שזה
טז  עשה ח"א רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור שם. מנ"ח
כמצוה  המלך קריאת מנו המצות ממוני שכמה ולהעיר ועוד).
שם, פערלא הרי"פ בביאור בארוכה וראה קסב. מ"ע (בה"ג בפ"ע

י). פרשה וח"ג
(חגיגה 62) וכמרז"ל החנוך. ענין בגודל נוספת הוראה ומזה

ליתן כדי באין למה "טף עה"פ) רש"י א. –xkyג, למביאיהן"
מפי  תורה לשמוע שבאו עבור שכר שמקבלים שלאחר היינו
מספיק  שאי"ז מוסיפים וכו', הגבורה מפי כשומע שהוא המלך

שמקבלים אלא וראה cerעדיין, הטף. (החנוך) הבאת על שכר
רז"ל): לדרשת (בהמשך תשכ"ח ירושלים, מיוחס רבינו פירוש
כדי  ולביהכ"נ הספר לבית בנו את אדם להוליך שמצוה מכאן
גם  להביא צריכים היו דעות שלכמה ולהעיר בכך. להתחנך
(לא, יקר כלי יג). (לא, עה"פ ואוה"ח רמב"ן (ראה יונקיֿשדים
שם. פרש"י על לדוד משכיל שם. חגיגה מהרש"א חדא"ג יב).

שם). מנ"ח וראה ועוד.
סה"ז 63) פ"א (חגיגה ירוש' גם וראה (בתחלתו). איכ"ר וראה

למוטב. מחזירן הי' שבה המאור שם): באיכ"ר המ"כ לגירסת –
ואילך. 1118 ע' ח"ד לקו"ש וראה

שם.64) בירושלמי קה"ע

עבודת 65) היא הכהנים עבודת שמעיקר מהנת"ל ולהעיר
הו"ע  בתורה דוגמתם הנה – הכפורים ודיום השנה דכל הקטורת
טו"ר, לעירוב השייכת דתורה נגלה התורה: ופנימיות דתורה נגלה
ופנימיות  הרע; בירור שענינה השנה דכל הקטורת בדוגמת ה"ה
וראה  סכ"ו. (אגה"ק מחלוקת ולא קושיא לא תמן דלית התורה,
דיוהכ"פ  קטורת כמו ה"ה גֿד), פ"י החיים עץ קונטרס בארוכה
חדשה, מציאות עשיית בעיקר כ"א הרע, בירור כ"כ ענינה שאין

בפנים. כדלעיל
ה"ב).66) פ"ג, חגיגה הל' (רמב"ם פטורין – שמהקהל להעיר

מחוייב. – ופסח עור דטף תרי"ב) (מצוה מנ"ח וראה
ז.67) לא, ירמי'
יג.68) כז, ישעי'
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להשתתף  העם את להקהיל היא הכהנים שעבודת
הקהל: במצות

לפעול  הוא הכהנים ענין שעיקר עליית 43מכיון
נעלה  הכי לעילוי ועד התחתונים, לכן 44ענינים ,

הנשים  (גם ישראל שכל "הקהל", זמן כשבא
לרגל 45והטף  לעלות מחוייבים שאינם נקהלים 46- (

[שזו  המלך מפי תורה לשמוע לביהמ"ק ובאים
הגבורה  מפי ישמעו 47כשמיעה "למען וזאת ,[

בכאו"א  לפעול היינו ה'", את ויראו ילמדו ולמען
שיתעלה  נמוכה, בדרגא שהוא מי גם מישראל

עבודת הנה – לה' וקירובו היא mipdkdבעבודתו אז
עבודתם  לכללות בהתאם בזה, ולסייעם לעורר

התחתונים. בהענינים ועלי' בירור לפעול שהיא

כי  ופרצות", ל"גדרים שיצאו הטעם גם וזהו
ירושלים  חוצות על גם לפעול היא הכהנים עבודת

לתקוע – מביהמ"ק חוץ –my ולהשפיע בחצוצרות
שגם עד שם הנמצאים העם על יקהלו mdגם

גו'". ויראו ילמדו ולמען ישמעו "למען לביהמ"ק,

אם  כדבעי: כהן הוא אם ה"בחינה" זוהי ולכן
זהו אשר מרגיש את epiprהוא להקהיל יוצא והוא ,

ז' כל במשך שעבודתו למפרע מוכיח ה"ז העם,
כהן  שאין זה "דומה – ובא"ל כדבעי; היתה השנים

הוא".

היו  שהתקיעות הדיוק גם לבאר יש כהנ"ל וע"פ
הה"מ zexvevgaדוקא מאמר ידוע 49עה"פ 48:

חצאי  שתי שפירושו וגו'" חצוצרות שתי לך "עשה
הם  שישראל – וקוב"ה ישראל על שקאי צורות,
ביחד  ושניהם צורה, חצי כבי' וקוב"ה צורה, חצי

שלימה. צורה חז"ל c"reנעשים על 50דרשת
"תאומתי".51הפסוק  תמים) (ל' תמתי

מציאות נעשית זה יחוד שע"י כי dycgומובן .
שלימה  מציאות האדם אין בלא"ה והרי 52הרי -

חדשה, מציאות לפעול היא הכהנים שעבודת נת"ל
ולתקוע מביהמ"ק לצאת הכהן צריך ,zexvevgaלכן

– הצורות חצאי ב' לחבר עבודתו על המורה דבר
שלימה  צורה שיהיו ולאחדם – וקוב"ה ישראל

כביכול.

.Ë:הנ"ל מכל ההוראה
בזמן 53ידוע  תלוי קיומן אשר המצוות שגם

בכ"מ  הרוחני בענינן הן קיימות – ומקום
בזמן 54ולעולם  גם היא האדם בעבודת והוראתן ,

בפועל  לקיימן .55שא"א

(אף  "הקהל" שמצות בנדו"ד, מובן מזה
אדמתם  על שישראל בזמן רק נוהגת –56שבפועל (

הרוחני  עכשיו 57בתוכנה גם שייכת ,58:

כמ"ש  כהן, בשם נקרא מישראל 59כאו"א

הנה  קדוש". וגוי כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם
הכהנים  מהנהגות בכו"כ להתנהג כאו"א :60צריך 
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(43" שענינם ויובל) שמיטה הל' (סוף הרמב"ם lcadlומ"ש
ש"הכהנים  (רפ"ד) המקדש כלי ובהל' כו'" לשרתו כו' לעמוד

elcaed"קדשים קדש כו' אהרן ויבדל שנאמר כו' הלוים –מכלל
"האומר dpkdזוהי ט) לג, (ברכה במ"ש וכ"ה הכהונה, לענין

עה"ת  זקנים מושב ראה – וכו' הבדלה (שתוכנו וגו'" לאביו
לא  לבתיהן חוזרים וכשהיו כו' ללמוד הולכים היו "שמקטנותם

זוהי – כו'") ואבותם עמם מכירים קטורה dpkddהיו ו"ישימו ,
בפועל. העבודה – וגו'"

שממנו 44) עניניו שמעיקר הביהמ"ק, ענין כללות ובדוגמת
להמשיך כולו העולם לכל יוצא פרש"י myאורה (ראה אלקות

לעשות  עשה "מצות טעם עיקר ולכן ב), פו, מנחות שקופים, ד"ה
הקרבנות" בו מקריבים להיות "מוכן שיהי' הוא לה'" בית
כהרמב"ן  ודלא כ. מצוה ספהמ"צ הבחירה. בית הל' ריש (רמב"ם
הנת' עם מתאים ,(1346 ע' ח"ד לקו"ש וראה ועוד. תרומה ר"פ

הקרבנות. עבודת תוכן גם שזהו (42 (הערה לעיל
) הכהנים עבודת שעיקר הנ"ל מתבטא w"ndiaaוע"פ (

(עבודת  "וזה (שם) במו"נ מ"ש יומתק הקטורת, בעבודת
יראת שמעמיד ממה ג"כ החנוך ycwndהקטורת) וכ"כ וכו'",

כבוד "להגדיל שהוא קג) ומוראו ziad(מצוה מעלתו ולהיות ,
אדם". כל ע"פ

יב.45) לא, פרשתנו
ה"ב.46) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם
ה"ו.47) שם רמב"ם

הובא 48) תשל"ג). קה"ת (הוצאת ד מה, בהעלותך תורה אור
ו. צח, אור) (יהל תהלים שסטֿע. ע' בהעלותך באוה"ת ונתבאר

ב.49) י, בהעלותך
ד.50) לד, שה"ש לקו"ת וראה (ב). ב פ"ה שהש"ר
ב.51) ה, שה"ש
ה 52) "האדם שם): אור ביהל (הובא שם או"ת ד'ראה רק וא

אדם". נעשה כו' בהקב"ה וכשמתדבק כו' מ'
ואילך.53) 411 ע' ח"ב לקו"ש ראה
כו'"54) הקריב כאילו חטאת בתורת העוסק "כל וע"ד

א). קי, (מנחות
(55.350 ע' ח"א קונטרסים (סה"מ הידוע מהמאמר ולהעיר

מובן  שמזה בגלות, הלכו לא שהנשמות א), תרצ"ב, ח"ד לקו"ד
מצד הבאה לקונו, האדם עבודת בגלות eznypשלגבי הליכה אין ,

zakrnע"י עובד שבפועל שמכיון שמובן נעשה sebd(אף ,
הגוף).dywעבודתו של הגלות מצד יותר
תריב.56) מצות חנוך
ואילך.57) 332 ע' ח"ז לקו"ש ג"כ ראה
(ראה 58) בזה שקו"ט כבר ההקהל, לענין זכר לעשיית בנוגע

קמה). ע' ההלכה" "לאור
ועוד).59) עה"פ. בעה"ט (וראה ו יט, שמות
ויובל.60) שמיטה הל' סוף רמב"ם גם ראה
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רב  בתור שמכהנים אלו על (ובפרט כאו"א על
בסביבתם  השפעה ולהם לעמוד 61וכו' החוב מוטל (

בגדרים להקהיל zevxteבחוצות בחצוצרות ולתקוע
וטף  נשים אנשים הקהל, ולשמוע 62את ללמוד ,

שבתורה  מאור אל ולקרבן פנימיות 64היא 63תורה,

גו'65התורה  ילמדו גו' ש"ישמעו בהם שיפעול עד ,
קיום  – הזאת" התורה דברי כל את לעשות ושמרו

ומצ  שמים.התורה ביראת ותיה

הרוחני, בענינה בזמה"ז הקהל מצות קיום וע"י
בביהמ"ק  כפשוטה הקהל מצות לקיים נזכה
"בם  ישראל, כל את יקהיל שהשי"ת ע"י השלישי,

ופסח  של)66עיור (באופן יחדיו ויולדת ldwהרה
הנה" ישובו בהר 67גדול לה' והשתחוו גו' "ובאו ,
בירושלים  בקרוב 68הקודש צדקנו משיח בביאת ,

ממש.
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(ראה 61) קורא הי' (המלך) שהגדול ה"הקהל" בדוגמת שזה
טז  עשה ח"א רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור שם. מנ"ח
כמצוה  המלך קריאת מנו המצות ממוני שכמה ולהעיר ועוד).
שם, פערלא הרי"פ בביאור בארוכה וראה קסב. מ"ע (בה"ג בפ"ע

י). פרשה וח"ג
(חגיגה 62) וכמרז"ל החנוך. ענין בגודל נוספת הוראה ומזה

ליתן כדי באין למה "טף עה"פ) רש"י א. –xkyג, למביאיהן"
מפי  תורה לשמוע שבאו עבור שכר שמקבלים שלאחר היינו
מספיק  שאי"ז מוסיפים וכו', הגבורה מפי כשומע שהוא המלך

שמקבלים אלא וראה cerעדיין, הטף. (החנוך) הבאת על שכר
רז"ל): לדרשת (בהמשך תשכ"ח ירושלים, מיוחס רבינו פירוש
כדי  ולביהכ"נ הספר לבית בנו את אדם להוליך שמצוה מכאן
גם  להביא צריכים היו דעות שלכמה ולהעיר בכך. להתחנך
(לא, יקר כלי יג). (לא, עה"פ ואוה"ח רמב"ן (ראה יונקיֿשדים
שם. פרש"י על לדוד משכיל שם. חגיגה מהרש"א חדא"ג יב).

שם). מנ"ח וראה ועוד.
סה"ז 63) פ"א (חגיגה ירוש' גם וראה (בתחלתו). איכ"ר וראה

למוטב. מחזירן הי' שבה המאור שם): באיכ"ר המ"כ לגירסת –
ואילך. 1118 ע' ח"ד לקו"ש וראה

שם.64) בירושלמי קה"ע

עבודת 65) היא הכהנים עבודת שמעיקר מהנת"ל ולהעיר
הו"ע  בתורה דוגמתם הנה – הכפורים ודיום השנה דכל הקטורת
טו"ר, לעירוב השייכת דתורה נגלה התורה: ופנימיות דתורה נגלה
ופנימיות  הרע; בירור שענינה השנה דכל הקטורת בדוגמת ה"ה
וראה  סכ"ו. (אגה"ק מחלוקת ולא קושיא לא תמן דלית התורה,
דיוהכ"פ  קטורת כמו ה"ה גֿד), פ"י החיים עץ קונטרס בארוכה
חדשה, מציאות עשיית בעיקר כ"א הרע, בירור כ"כ ענינה שאין

בפנים. כדלעיל
ה"ב).66) פ"ג, חגיגה הל' (רמב"ם פטורין – שמהקהל להעיר

מחוייב. – ופסח עור דטף תרי"ב) (מצוה מנ"ח וראה
ז.67) לא, ירמי'
יג.68) כז, ישעי'

אגרות קודש

]תשי"ח-ט?[

בשאלתו הוראה: א( בזמן קריאת שמו"ת - וראה שו"ע אדה"ז או"ח סרפ"ה ס"ו: יש נוהגין 

כו' וי"נ כו'. והנה בס' כללי הפוסקים - ג' דעות בכגון דא הכרעה כמי )נקבצו בשדי חמד כללי הפוסקים 

- אחז כדעת אלו דנקטינן  - במודעתו הידועה ע"ד קרה"ת  סי"ג-יד(. אבל כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( 

כסברא שני'. אבל בהנוגע לפועל - ראה "היום יום" ד' טבת תש"ג )וסברא דלגמור שלא ביום ההתחלה 

- נמצאת גם במג"א סרפ"ה סק"ו. ומובן שצריך להתחיל עוה"פ - בעת הסיום לדעת המקפידים שלא 

להפסיק בקשמו"ת(. 

ב( זמן קציצת צפרנים בע"ש: במג"א סרפ"ה בשם השל"ה - קודם שמו"ת ובפע"ח שער השבת 

פ"ג - לאחר הקריאה. ולכאורה פשוט שצ"ל קודם הטבילה, עפמש"כ בש"ך )יו"ד סקצ"ח סקכ"ה(. 

וע"פ המובא מהאריז"ל צ"ל קודם חצות, שהרי כתב בשם האריז"ל לגלח שערות אחר חצות היום 

משום לא תחסום שור בדישו, וגם בקציצת צפרנים יש ענין זה דהרי בשערוהי ובטופרהי אחידן )וכן 

משמע גם ממגיד מישרים משלי הועתק בסי' הר"ש מרשקוב בענין נטילת צפורני ידיו ורגליו ביום א'. 

אף ששלילת נטילה זו עצמה לא ס"ל להאריז"ל כמש"כ בשע"ת סר"ס(. אבל בפי' כתב בש' הכוונת 

ש"ו: אחר תפלת מנחה הי' מקיים מורי )הוא האריז"ל( כו' וקוצץ צפרניו כו'. ומסדר הענינים במשנת 

חסידים משמע לא כן. ואכ"מ. הוראה בזה בנוגע לפועל לא שמעתי.



כו

בראשית ב, ט – ויצמח ה' אלקים מן האדמה כל עץ 
הגן  בתוך  החיים  ועץ  למאכל  וטוב  למראה  נחמד 

ועץ הדעת טוב ורע

לג

עץ החיים ועץ הדעת רומז על אמונה ודעת – נסתר 
דתורה ונגלה דתורה – ויתחברו ביחד

עץ החיים ועץ הדעת רומזים על1 אמונה ודעת.
וצדיק  כמ"ש2  חיים  שהוא  אמונה,   – החיים  עץ 

באמונתו יחי'.
שאם קדים אמונה לדעת )ע"ד3 בן ישי בראש(, אז 
בית  זה  להם  והודעת  כמאמר4  חיים  ג"כ  הוא  הדעת 

חייהם.
וכמו בששה סדרי משנה, שההתחלה הוא אמונת5 
טהרות.  סדר  זה  ודעת  הוא  והסיום  זרעים,  סדר  זה 

והוא שיתחברו הב' עצים הללו יחד.

1( ענין זה מבואר בכמה מקומות בלקוטי לוי יצחק, ראה אגרות קודש 
עמוד רכג וז"ל: בתורה יש ב' בחי', נסתר דתורה ונגלה דתורה, קבלה 
מה  שהוא  החסידות  אור  גילוי  ענין  הוא  יחד,  והתחברותם  ונגלה, 
שהנסתר דתורה הסודות היותר עמוקים יושגו בהפשטתן לשכל ע"ד 
כמו ההשגה דנגלה דתורה. משא"כ קבלה אינה מושגת לשכל אנושי 
גילוי אור החסידות  ואמונה בלבד. משא"כ  רק בדרך קבלה  היא  כי 
הוא בחי' יותר גבוה מקבלה ונגלה, שלכן בכחה לחבר ב' הבחי' גם 
יחד, שהנסתר והרז גופא יהי' מושג בנגלה. והוא ע"ד )תהלים לז, ג( 
ורעה אמונה, שהאמונה גופא תהי' בבחי' דעת, וכמו והי' אמונת כו' 
חכמת ודעת, שהפירוש הוא שאמונת גופא תהי' בבחי' חכמת ודעת. 
והיינו  א(,  )לא,  שבת  במס'  תורה  על  זה  פסוק  דרשו  שרז"ל  וידוע 

הבחי' דתורה המחברת ב' הבחי' יחדו ע"ש.
וראה שם עמוד קצח וז"ל: ארז"ל אמונת זה סדר זרעים... וזהו )הושע 
זוכים להסדר  ועי"ז  לי באמונה, שקאי על *פסח,  וארשתיך  כא(  ב, 
האחרון סדר טהרות, שהוא נרמז במלת ודעת בדרז"ל, היינו שזוכים 

למתן תורה שבשבועות, וידעת את ה', ע"ש.
*( ע"ש ביאור מצה מיכלא דהימנותא וכו'.

2( חבקוק ב, ד.
3( סנהדרין קב, א. )מלכים-א יג, ח( אחר הדבר הזה לא שב ירבעם 
מדרכו הרעה, מאי אחר, אמר ר' אבא אחר שתפסו הקב"ה לירבעם 
בבגדו, ואמר לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן, אמר לו 
מי בראש, בן ישי בראש, אי הכי לא בעינא. ראה אור התורה נ"ך עמוד 

סח-ט. תורה אור מד, א.
4( בבא קמא צט, ב.

5( שבת לא, א "אמר ר"ל מאי דכתיב )ישעי' לג, ד( והי' אמונה עתיך 
חוסן ישועות חכמה ודעת וגו', אמונת זה סדר זרעים, עתיך זה סדר 
סדר  זה  חכמת  נזיקין,  סדר  זה  ישועות  נשים,  סדר  זה  חוסן  מועד, 

קדשים, ודעת זה סדר טהרות.
להפריש מעשרותיו  סומך  האדם  אמונת  זרעים, שעל  סדר  פירש"י: 

כראוי. דעת, עדיף מחכמה.
ראה לקוטי שיחות חלק א עמוד 216. עמוד 240. חלק טו עמוד 370. 

חלק יח עמוד 295. רשימות חוברת סח.

האמור  והוא  יחזקאל,  בנבואת  האמור  דרך  על 
הוא  והסיום  חלציו,  אזור  6והאמונה  המשיח  לימות 

בדעת, כי מלאה הארץ דעת את ה' כו'.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש סוף עמוד תיג

י – ונהר יצא מעדן להשקות את הגן  בראשית ב, 
ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים 

לד

"עדן נהר גן" ר"ת ענג, הו"ע היחוד, וההיפך מ"ענג" הוא 
"נגע" שהו"ע  )יבמות סג:( אשה רעה צרעת לבעלה, 

ובדד ישב וכו'

ונהר יצא מעדן להשקות את הגן.
עדן, נהר, גן.
עדן7, חכמה.

נהר, בינה8.
ונהר יוצא מעדן, הוא מה שנמשך מחכמה לבינה.

גם, נהר הוא יסוד ז"א, וגן הוא מלכות, ונהר יוצא 
להשקות את הגן, הוא הנמשך מיסוד ז"א למלכות9.

ור"ת10 עדן נהר גן הוא ענג.
רעה,  אשה  הוא  שנגע  נגע11,  הוא  מענג  וההיפך 

6( ישעי' יא, ה.
7( ראה תורה אור פרשת וארא נז, א. תורת מנחם – ספר המאמרים 

מלוקט חלק ד' עמוד קפה. ה'תשי"א עמוד צה.
שיר  הזקן  לאדמו"ר  תורה  לקוטי  )ראה  מקומות  בכמה  מבואר   )8
ב. ספר המצות להצמח צדק מצות משא הארון בכתף  השירים לט, 
פ"ב(. דה"נהר" היוצא מעדן – הוא בחינת בינה, ו"עדן" עצמו הוא 

בחינת חכמה.
והנה, ההבדל בין חכמה לבינה הוא, דחכמה היא נקודת השכל שהיא 
למעלה עדיין מהשגה ותפיסא, ובינה היא כשאדם משיג ותופס את 
)וראה  אצלו  ברורים  השכל  פרטי  שכל  עד  לאשורו  היטב  השכל 
בארוכה בספרי חסידות מבוארת – מועדים ב"נספחים", ערך חכמה 

ובינה(.
ונמצא שהחכמה )נקודת השכל( היא המקור לכל המדריגות שבהשגה 

)בינה(.
הנהר, אבל  הוא מקורו של  ונהר, שהמעין  מעין  בין  בדומה להבדל 
המעיין עצמו הוא מכוסה עדיין מתחת לאדמה, והנהר הוא התגלות 

מי המעיין על גבי האדמה בהתרחבות והתפשטות גדולה.
ענין  הוא  ענג(  )ר"ת  גן"  נהר  "עדן  דענין  מורה  זה  דכל  פירוש:   )9
יחוד או"א וזו"נ – יחוד קוב"ה ושכינתי', דכר ונוקבא, וכמו שהוא 
הוא  כן  וזו"נ,  או"א  יחוד  על  מרמז  ד"ענג"  הענינים  ברוחניות 
בגשמיות, ד"ענג" הו"ע היחוד בין איש ואשתו, ו"נגע" הוא ההיפך 

כדלקמן.
10( תקוני זהר תיקון נ"ה )פח, ב(.

זהר  תקוני  ב.  כו,  א'  חלק  זהר  ד'.  משנה  ב'  פרק  יצירה  ספר   )11
ד'  חלק  במדבר  האמצעי  אדמו"ר  המאמרים  ספר  א.  יב,  בהקדמה 
עמוד א'תקפח. התוועדויות ה'תנש"א חלק ג' עמוד 155 הערה  34. 
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כז

הנוקבין12 דקליפה.
כמארז"ל13 אשה רעה צרעת לבעלה, וזהו שמצורע 
אסור בתשמיש כמ"ש14 וישב וכתיב15 בדד ישב וכו'.

עונתן  כמאמר16  העונה,  זמן  הוא  שאז  ובשבת 
יש  אז  ללילי שבת,  מלילי שבת  חכמים  תלמידי  של 
ר"ת  ענג,  לשבת  וקראת  מ"ש17  וזהו  הללו,  המשכת 

עדן נהר גן.

עד"ן,  מספר  ויק"ח  קרח,  ויקח  מזה18  וההיפך 
קר"ח19 מספר נה"ר ג"ן.

)נגע היינו נגע צרעת כדלקמן(.
12( "ושאת ספחת בהרת הוא הנוקבין דקליפה כידוע )תורת לוי יצחק 

כאן(. ראה דרך מצותיך עמוד קא-202. לקמן סימן קצט הערה 5.
13( יבמות סג, ב. סנהדרין ק, ב.

)מועד  ובגמ'  ימים".  שבעת  לאהלו  מחוץ  "וישב  ח.  יד,  ויקרא   )14
קטן טו:( "וישב מחוץ לאהלו שיהא כמנודה וכאבל ואסור בתשמיש 
המטה, ואין אהלו אלא אשתו שנא' )דברים ה, כז( לך אמור להם שובו 

לאהליכם".
15( שם יג, מו. "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו".

16( כתובות סב, ב.
17( ישעי' נח, יג. ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק שמות עמוד 

קיח.
18( במדבר טז, א. מבאר דקרח ואשתו הו"ע "נגע", היפך מן "ענג".

19( בענין "קרח" ראה גם לעיל סימן יח.

דף  בסנהדרין  כדאיתא  זה  כל  לו  גרמה  אשתו  כי 
ק"י20 ואשתו גרמה המחלוקת, שמחלוקת גורם צרעת, 
כדאיתא שם21 ראוי להצטרע, כי היא היתה אשה רעה 

צרעת לבעלה.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד מח

20( סנהדרין קי, א.  "איתתי' דקרח אמרה לי' )אשתו של קרח אמרה 
לקרח(, חזי מאי קעביד משה )ראה מה עושה משה(, איהו הוה מלכא, 
לאחוה שווי' כהנא רבה, לבני אחוהי שוינהו סגני דכהנא )הוא המלך, 
את אחיו מינה לכהן גדול, את בני אחיו מינה לסגני כהנים(, אי אתיא 
שתהי'  משה  אמר  תרומה,  מביאים  )אם  לכהן  תיהוי  אמר  תרומה, 
)אם מביאים מעשר שהלויים  לכהן(, אי אתו מעשר דשקילתו אתון 
מקבלים, אמר משה( הבו חד מעשר לכהן )תנו אחד מעשר – תרומת 

מעשר – לכהן(.
ועוד )ועוד – אמרה אשת קרח(, דגזיז לי' למזייכו )משה גזז שערות 
ראשך ]במדבר פ"ח[( ומיטול לכו כי כופתא )ועושה צחוק מהלויים 
כמו צואה(, עינא יהב במזייכו )משה ָׂשם עיניו בשערות ראשך, כדי 
המחלוקת  להלהיב  כדי  זה  כל  קרח  אשת  ואמרה  בהלויים,  לצחק 

וכו'(". וכו' ע"ש המשך הגמ'.
21( אמר ריש לקיש כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו שנא' )במדבר 
יז, ה( "ולא יהי' כקרח וכעדתו", רב אשי אמר ראוי ליצטרע כתיב הכא 
)שם( ביד משה לו, וכתיב התם )שמות ד, ו( הבא נא ידך בחיקך וגו' 

]הנה ידו מצרעת כשלג[.
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אגרות קודש

]תשי"ח-ט?[

שלום וברכה!

בתמהון הכי גדול )מהול בצער( קראתי מכתבו-פ"נ ממוצש"ק.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ציון  על  פ"נ  לקרות  הוא  הנוהג  היא:  פשוטה  הרי  התימהון  וסיבת 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. 

ובנדו"ז מה אבוא להודיע עה"צ, אשר באהקת"ו נמצא פ' יר"ש וכו' וזוג' תי' ג"כ ממשפחה 

חב"דית וכו' ודרים בסביבה חב"דית וחנכו יו"ח שי' במוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר -

ונתקבל ז"ע מכתב ממנו אשר החליט להוציא בתו הבכירה ממוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר )וכמובן 

הסברת אומן הידוע - שמוכרח הוא בזה( ולכן מוציא גם את בתו הצעירה ממוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר 

ו)לכן( מעתיק את דירתו ודירת כב"ב שי' משכונה החב"דית - ככתבו "בשעה טובה" -

בבואי עה"צ: איז וואס וויל איך מכ"ק מו"ח אדמו"ר בקשר עם בשו"ט הנ"ל?   

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהןכח

לה  חוברת

.[‚"È˘˙] ÔÂ˘Á 'Ó Á"Î ˜"˘ˆÂÓ

וכלימה  בושה בהם שאין חיים
עמו  לקח זאת ובכל מאוד, יגע הוא ולהצלחה. לבריאות שיזכה רצון יהי שליט"א, בני יצא עתה זה

לביתו. רבה עבודה

לבטלה. מזמנו איבד שאיֿפעם זוכרת אינני בלימוד. עוסק תמיד היה מילדותו

למעני  עושה הוא טהורה. נשמה בעל באמת, גדול אדם הוא נחת. רוב לאֿל, תודה ממנו, לי יש

עלי. שעברו הצרות לאחר לה זוכה שאני זכות זוהי ובעיני רבות,

מה? ולשם לו, לספר יכולה שאינני רבים דברים ישנם

החודש 286אני  שבברכת רצון" ב"יהי רב, כה ברגש אומר ז"ל בעלי היה כיצד המלים 287זוכרת את ,

"יהי  גם אתם אומר בעלי היה מתפללים מניין כבר שהתקיים (בתקופה וכלימה" בושה בהם שאין "חיים

בקשות  ישנן זה רצון" שב"יהי שעלֿאף לכך, לבי שמתי זאת). אומר היה לא בביתו אםֿכי זה, רצון"

הורגש  לא לעיל שהזכרתי המלים את אמר שבו כזה רגש הרי – מאוד זקוקים היינו להן שגם נוספות,

יותר... כואב זה עניין כנראה אלה. מבקשות אחת באף

.[‚"È˘˙] Ë·˘ '· ,ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ

השמחה  את מפיגה הבדידות
שנים  ושלוש שבעים לי מלאו טבת שני 288בכ"ח ארצותֿהברית. אזרחות את קיבלתי זה ביום .

הבדידות! הורגשה כמה אך שמחה, להביא היו שעשויים מאורעות

הנוסף  מבני ואילו טוב, כל לי איחל ימים, יאריך בני, לכך. שהגעתי על לאֿל תודה שאותו 289נו, –

אשתו  בחתימת מברק הגיע – הקלים מן אינו הוא שאף דבר שנים, וארבע עשרים זה ראיתי ,291ובתו 290לא

מכירה. אינני כמובן, שאותן,

בציאילי.286) הגלות לתקופת מתייחס זה בקטע המסופר
בפנים.287) וכדלקמן אינו, חב"ד בנוסח
תר"מ.288) טבת כ"ח נולדה
כ"ק 289) שכן נפטר, הצעיר שבנה ידעה לא הרבנית תשי"ב). אייר י"ג – תרס"ו אייר (כ"א ליב ארי' ישראל ר' הוו"ח

אחיו. בשם וחתם מכתבים לה כתב ואף יום, כמדי לבקרה המשיך ה"שבעה" בימי זאת. ממנה הסתיר זי"ע אדמו"ר
תשנ"ז).290) טבת כ"א – עת"ר אלול (כ"ה יהושע ר' בת דבורה געניא מרת
תש"ה.291) מרֿחשון כ"ף נולדה (רוטמאן). דלי' מרת



כט

לה  חוברת

.[‚"È˘˙] ÔÂ˘Á 'Ó Á"Î ˜"˘ˆÂÓ
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.[‚"È˘˙] Ë·˘ '· ,ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ

השמחה  את מפיגה הבדידות
שנים  ושלוש שבעים לי מלאו טבת שני 288בכ"ח ארצותֿהברית. אזרחות את קיבלתי זה ביום .

הבדידות! הורגשה כמה אך שמחה, להביא היו שעשויים מאורעות

הנוסף  מבני ואילו טוב, כל לי איחל ימים, יאריך בני, לכך. שהגעתי על לאֿל תודה שאותו 289נו, –

אשתו  בחתימת מברק הגיע – הקלים מן אינו הוא שאף דבר שנים, וארבע עשרים זה ראיתי ,291ובתו 290לא

מכירה. אינני כמובן, שאותן,

בציאילי.286) הגלות לתקופת מתייחס זה בקטע המסופר
בפנים.287) וכדלקמן אינו, חב"ד בנוסח
תר"מ.288) טבת כ"ח נולדה
כ"ק 289) שכן נפטר, הצעיר שבנה ידעה לא הרבנית תשי"ב). אייר י"ג – תרס"ו אייר (כ"א ליב ארי' ישראל ר' הוו"ח

אחיו. בשם וחתם מכתבים לה כתב ואף יום, כמדי לבקרה המשיך ה"שבעה" בימי זאת. ממנה הסתיר זי"ע אדמו"ר
תשנ"ז).290) טבת כ"א – עת"ר אלול (כ"ה יהושע ר' בת דבורה געניא מרת
תש"ה.291) מרֿחשון כ"ף נולדה (רוטמאן). דלי' מרת

ל, ו – ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב 
ובכל  ה' אלקיך בכל לבבך  זרעך לאהבה את 

נפשך למען חייך

א

בחי'.  ב'  יש  שבלב[  האלקית  האש  ]יסוד  בהלב  הנה 
התלהבות  היא  הלב  חיצוני'  פנימיות.  ובחי'  חיצוניות  בחי' 
ב"ה  א"ס  ה'  בגדולת  והדעת  הבינה  מבחי'  המתלהבת 
]להתבונן[ בגדולתו ולהוליד מתבונה זו אהבה עזה כרשפי 
אש וכו'. ופנימי' הלב היא הנקודה שבפנימיות הלב ועומקא 
דליבא שהיא למעלה מעלה מבחי' הדעת והתבונה שיוכל 

האדם להתבונן בלבו בגדולת ה'...
תניא – אגרת הקודש פרק ד

ע"י  והוא  דאורייתא,  ורזין  הסודות  יתגלו  לעתיד  הנה 
המילה שתהי' לעתיד לבוא כמ"ש1 ומל ה' אלקיך את לבבך.

המילה דעתה היא בחיצוניות הלב, כדי שיתגלה חיצוניות 

1( דברים ל, ו.

בפנימיות  תהי'  שלעתיד  והמילה  דתורה,  הנגלה  התורה 
הקודש2  באגרת  ועיין  התורה,  פנימיות  שיתגלה  כדי  הלב 

פרק ד' בד"ה אין ישראל נגאלין אלא בצדקה, ע"ש.
והיינו אז3 שהוא מספר ח' הוא מילה שניתנה בח'.

לקוטי לוי יצחק, הערות לספר זהר בראשית עמוד סד

ובחי'  חיצוניות  בחי'  בחי'.  ב'  יש  שבלב[  האלקית  האש  ]יסוד  בהלב  הנה  וז"ל:   )2

ה'  בגדולת  והדעת  הבינה  מבחי'  המתלהבת  התלהבות  היא  הלב  חיצוני'  פנימיות. 

א"ס ב"ה ]להתבונן[ בגדולתו ולהוליד מתבונה זו אהבה עזה כרשפי אש וכו'. ופנימי' 

הלב היא הנקודה שבפנימיות הלב ועומקא דליבא שהיא למעלה מעלה מבחי' הדעת 

והתבונה שיוכל האדם להתבונן בלבו בגדולת ה'...

והנה במילה יש שני בחינות מילה ופריעה שהן ערלה גסה וקליפה דקה וכן בערלת 

הלב יש ג"כ תאות גסות ודקות מילה ופריעה ומל ולא פרע כאלו לא מל מפני שסוף 

סוף עדיין נקודת פנימית הלב היא מכוסה בלבוש שק דק בבחינת גלות ושביה. והנה 

להסיר  אך  בעצמכם  אתם  לבבכם  ערלת  את  ומלתם  כתי'  ממש  הערלה  מילת  על 

אלקיך  ה'  ומל  המשיח  בביאת  נא'  וע"ז  האדם  על  הקשה  דבר  זהו  הדקה  הקליפה 

את לבבך כו'.

3( ראה בלקוטי לוי יצחק על הזוהר, בביאור הכתוב על לעתיד לבוא )ישעי' נח, ח( 

"אז יבקע כשחר אורך וגו'" דקאי על מילה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וילך

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מי"ב מנ"א עם המצורף אליו, בו כותבים אודות ההחלטות הטובות 

להוסיף בעניני תורה עבודה וגמ"ח וכו'.

ובודאי אשר כל הוספה בעניני תורה ומצות כדאית היא ביותר וביותר, ולא עוד אלא שנצטוינו 

על זה כהוראת חז"ל מעלין בקדש וכל המוסיף מוסיפין לו.

אבל ביחד עם זה, לא תמיד צריך להגדיר כל הוספה והוספה בשם חדש וארגון חדש, שהרי 

הציווי האמור מספיק לעורר את מי שלבם ער להוספה כהאמור וכגון דא, ואין צורך דוקא בשם חדש 

וכו', וכיון שאין צורך בזה הרי עכ"פ בתקופה הראשונה אין לעשות זה, כיון שזה יכול להביא להבדלה 

מבין החברים, ובמילא להקטנת הענין דאהבת ריעים, דברים שאדרבה יש להשתדל בהם כו"כ.

ולכן אף שתבוא עליהם ברכה על קיום החלטות האמורות עד עתה ובטח יקיימו גם בעתיד, 

אבל לע"ע כנ"ל אין צורך בארגון מיוחד ושם מיוחד, ועוד חזון למועד, כשיעבור זמן מסוים ויתרבה 

מספר המשתתפים, לדון בהאמור עוד הפעם.

והמצוה,  התורה  כל  כללות  שהם  הנ"ל  העמודים  שלשת  בכל  חיל  אל  מחיל  ללכת  בברכה 

ולהכתב ולהחתם לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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i"yx£ÌÈ·v Ìz‡∑מֹותֹו ּביֹום הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לפני מׁשה ׁשּכּנסם ּבברית מלּמד ¯‡ÌÎÈL.להכניסם «∆ƒ»ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ»≈∆

ÌÎÈË·L∑ לׁשבטיכם ÌÎÈ¯ËLÂ.ראׁשיכם ÌÎÈ˜Ê∑ יׂשראל איׁש "ּכל ּכ ואחר קֹודם, חׁשּוב ."החׁשּוב ƒ¿≈∆ְְִֵֵֶֶָƒ¿≈∆¿…¿≈∆ְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr l zegiy ihewl)

מימימימימימימימי ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹואבאבאבאב .... .... ט־י)ראראראראׁשׁשׁשׁשיכםיכםיכםיכם ּבּבּבּבערבערבערבערבּוּוּוּותתתת(כט, להכניסםלהכניסםלהכניסםלהכניסם ההההּוּוּוּואאאא זהזהזהזה ּבּבּבּבבריתבריתבריתברית ממממׁשׁשׁשׁשהההה החיים)ּכּכּכּכּוּוּוּונתנתנתנת יׂשראל,(אור ׁשל ּבאחדּותם ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
אֹופּנים. ׁשלׁשה יׁשנם ּבזה, זה ּומערבים ערבים (ראׁשיכם)א א א א ׁשּכּלם ראׁש ּגם ּבֹו יׁש ּכאׁשר היא יׂשראל ּכלל ׁשל הּׁשלמּות . ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

.(מימ (ׁשֹואב רגל זה ב ב ב ב וגם ּומׁשלימים לזה זה זקּוקים והרגל ׁשהראׁש ּכ האברים, לׁשאר מּמעלתֹו מׁשּפיע אבר ּכל . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
זה. נקּודה ג ג ג ג את ּכמֹו הם ּכּלם ורגל; ראׁש ׁשל ּכלל התחּלקּות אין יהּודי, ּכל אצל מּמׁש ּבׁשוה ׁשהיא הּיהדּות, נקּודת מּצד . ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

מּמׁש. עזרא עזרא עזרא עזרא אחת אבןאבןאבןאבן ַַַָ

(é)éðçî áø÷a øLà Eøâå íëéLð íëtèáèçî E ©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−§¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´
éöòéîéî áàL ãò E:E ¥¤½©−Ÿ¥¬¥¤«

i"yx£EÈˆÚ ·ËÁÓ∑(תנחומא),מׁשה ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּו ּגב מלּמד ׁשּבאּו וזהּוּכדר יהֹוׁשע, ּבימי עֹונים ≈…≈≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
ּבּגבעֹונים: ט)האמּור מים (יהושע וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה ּונתנם ּבערמה", הּמה ּגם ."וּיעׂשּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(i"gyz'd ,lel` g"k ,miavp zyxt zay zgiyn)

ׁשהיא  לאחדּות ועד ,"מימי וׁשֹואב עצי "חֹוטב עם להתאחד עצמֹו על לפעל "ראׁשיכם" ׁשּבמדריגת יהּודי יכל ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹּכיצד
ּכאחד"? ד"לאחדים ְְְֲִֶֶַָָֹּבאפן

ׁשּׁשמע  צדק', ה'צמח אדמֹו"ר ּבׁשם אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ׁשּסּפר הּבעל־ׁשם־טֹוב, אֹודֹות סּפּור ּבהקּדמת ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָויּובן
ּבמעזריטׁש: ׁשּׁשמע הּזקן, אדמֹו"ר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָמּזקנֹו

והיה  יׂשראל, ּבעירֹות למקֹום מּמקֹום נֹוסע היה התּגּלּותֹו, ׁשּלאחר הראׁשֹונֹות ּבׁשנים וגם התּגּלּותֹו קדם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּבעל־ׁשם־טֹוב,
אֹו ז"ל, חכמינּו מאּגדֹות סּפּורים להם ּומסּפר וטף, נׁשים אנׁשים הּפׁשּוטים, הּיהּודים את הּׁשּוק ּבאמצע סביבֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאסף

יׂשראל. ּדאהבת הענין אֹודֹות היה ׁשּתֹוכנם אחרים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָסּפּורים
ּבענין  לפניהם ּדּבר והּבעל־ׁשם־טֹוב וטף, נׁשים אנׁשים ׁשל רב המֹון סביבֹו התאּספּו הּיׁשּובים, ּבאחד ּבהיֹותֹו אחת, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָּפעם

יׂשראל. לבני הּקּב"ה אהבת מּגדל ּכּמּובן לרעהּו, יׂשראל איׁש ׁשל האהבה ּגדל להיֹות צרי ּכּמה עד יׂשראל, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאהבת
- להבין יּוכלּו הּנאספים ׁשּכל ּכדי ּובפרטּיּות, ההסּבר ּבאריכּות הּמׁשל את סּפר ּתמיד ּוכדרּכֹו - מׁשל על־ּפי ּדבריו ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּובאר

יעקב: ר' ּבׁשם עירה אֹותּה מּתֹוׁשבי ְֲֲִֵֵֵַַַָָָָֹמאחד
יֹותר  להתאּמץ צריכים ׁשאז ּבעל־ּפה, ללמד נהג והיה ּבעל־ּפה, ו'ּתֹוספֹות' רׁש"י ּפרּוׁשי עם ּבׁש"ס ּבקי היה יעקב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹר'
הּלֹומד, ׁשל ריּכּוזֹו על ׁשֹומרֹות ׁשּבספר האֹותּיֹות אזי הספר, מּתֹו לֹומדים ּכאׁשר ּכי הספר, מּתֹו ּבלּמּוד ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָמאׁשר

ּבדברים. להתרּכז ּכדי יֹותר להתאּמץ ּבהכרח ּבעל־ּפה ּכׁשּלֹומדים ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמה־ׁשאין־ּכן
ּתֹוספֹות"), בֹויכיגן ("א ּכרס" "עב 'ּתֹוספֹות' ּבלּמּוד יעקב ר' ּכׁשעסק אחת, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּפעם
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ראׁשיכם  הּוא וכן הּנביא. עֹודד ְְְִֵֵֵֶַַָָָוהּנבּואה

והּטעם, וּנירם. ּכמֹו, ׁשבטיכם. ראׁשי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהם
הּזקנים, ואחריהם סמּוכים, הּנׂשיאים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַּכי
איׁש ּכל ואחריהם הּׁשֹוטרים, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַֹואחריהם

ּבּזכרים, הּטף ואחריהם הּזכרים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל
הּגרים: ואחריהם הּנׁשים, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָואחריהם

jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy
אדמֹו"ר  וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ּובאר הּסּפּור. לׁשֹון היה ּכ עד - ּבֹולטים, ׁשהם ּביֹותר ארּכים ל'ּתֹוספֹות' קראּו ׁשּכ , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

- הּדף ּכל את ּכמעט ְְִִֶֶַַַָׁשּתֹופסים
ׁשמיעת  ּבּׁשביל מּלּמּודֹו והפסיק החכמה, מדבר מאד יעקב ר' ונתּפעל דבר־חכמה, איזה לֹו ואמר הּילד, ּבנֹו אליו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹנּגׁש

ְַָָהחכמה.
ּבלּמּודֹו, עסּוק ׁשהיה ּבׁשעה ּובפרט ּבכלל, יעקב ר' לגּבי ּבער היתה לא ּכּמּובן, הּילד, ער לפי ׁשהיתה זֹו, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹחכמה

ּבפנימּיֹות. ּולקֹולטּה החכמה את לׁשמע ּכדי מּלּמּודֹו, יפסיק זֹו חכמה ׁשּבּׁשביל הּילד אצלֹו ועֹורר ּפעל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹואף־על־ּפי־כן
יֹוׁשב  הּקּב"ה הראׁשֹונֹות [ׁשעֹות] "ׁשלש ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ּכביכֹול, עסּוק, הּוא הּׁשם־יתּבר ּגם הּבעל־ׁשם־טֹוב: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוהמׁשי
להתּבֹונן  ּכדי מעסקיו הּקּב"ה מפסיק אזי טֹוב, ּדבר עֹוׂשה יׂשראל איׁש ּכאׁשר אבל כּו'"; ודן יֹוׁשב ׁשנּיֹות ּבּתֹורה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָועֹוסק

הּילד. ּבנֹו ְְְֶֶַַָּבחכמת
ּכי  אנֹוׁש "מה הּמלאכים טעּנּו - האדם יראה ּכיצד ּבפניהם וציר אדם, לברא ׁשרצֹונֹו למלאכים הּׁשם־יתּבר אמר ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכאׁשר
ואף־על־ּפי־כן  ּומטרד, טרּוד הּוא הּיֹום ּכל ּבמׁש ּולאחרי־זה ּבצּבּור, להתּפּלל ורץ ּבּבֹוקר קם יהּודי ּכאׁשר אמנם, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻתזּכרּנּו".
עּמֹו ולֹוקח יעקב", ּב"עין ׁשעּור למעריב מנחה ּבין ׁשֹומע ּבבית־הּכנסת, מנחה להתּפּלל ורץ עסקיו ּכל את הּוא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹמּניח
ׁשּום  לכם אין מלאכים, אּתם, להמלאכים: הּקּב"ה אמר אזי - ּבביתֹו לסּפר ּכדי יעקב" ּב"עין ׁשלמד הענין את ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלביתֹו
ואף־על־ּפי־כן, - ּכן לעׂשֹות ציויתיו ׁשאני ּבגלל אּלא ,ּבכ ׁשרצֹונֹו ּבגלל לא - צּוארֹו" על "רחים האדם ואּלּו כּו', ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹטרּדֹות

הרב. ּדברי סּפּור ּכאן עד יהּודי. ׁשל ּבהנהגתֹו הּמלאכים לפני הּקּב"ה מתּפאר וכ הּוא! מתנהג ּכיצד נא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָראּו
ענינים: ּכּמה ּבזה יׁש - ְְִִִִֵֶַָָָָּובפרטּיּות

הּבן מקמקמקמקֹוֹוֹוֹום ם ם ם חכמת ּבפנימּיּות.ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹופסתפסתפסתפסת ּולקֹולטּה לׁשֹומעה ּכדי ּכביכֹול, מעניניו, מפסיק ׁשהאב עד האב, אצל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
האב - מּזֹו הּגדרים.מתמתמתמתּפּפּפּפעל על על על יתירה מּכל יציאה הּוא ההתּפעלּות ּתנּועת ׁשל ׁשענינּה ּבנֹו, מחכמת ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּגם הּוא אּלא ּבנֹו, מחכמת ּבעצמֹו מתּפעל ׁשהאב ּבלבד זֹו לא - מּזֹו הּזּולת.מתמתמתמתּפּפּפּפאר אר אר אר ויתירה ּבפני ּכביכֹול ּבזה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבׁשנה  ׁשהיּו הענינים על הּבט מּבלי ּומתּוקה, טֹובה ׁשנה ליׂשראל לּתן הּקּב"ה צרי ּכׁשלעצמה ההתּפעלּות ׁשּמּצד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּומּובן,

הּמּסקנא נֹוגע מה ׁשּכן, - חחחחׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבֹוֹוֹוֹון ן ן ן ׁשעברה הּואעלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי ענינּה ׁשּכל ההתּפעלּות, יׁשנה ּכאׁשר ההההּגּגּגּגדרים דרים דרים דרים , ממממּכּכּכּכלללל ההההּיּיּיּיציאהציאהציאהציאה ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
!והחוהחוהחוהחׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹות ת ת ת  ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַ

לעניננּו: ְְְִֵֵַָּובנֹוגע
ׁשפלֹות  על הּבט מּבלי ׁשּכן, ."מימי ו"ׁשֹואב "עצי "חֹוטב ּבמדריגת ׁשּנמצא למי אפּלּו הּוא הּקּב"ה אצל יהּודי ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּיקר
מאחד  ׁשהּוא ּכ על מֹורה ּבמצֹות, מחּיב היֹותֹו עצם הּנה ּומצֹות, ּתֹורה על עליו וקּבל התגיר ׁשּסֹוף־סֹוף ּכיון הרי ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻמדרגתֹו,

וחּבּור. צוּתא -מּלׁשֹון "מצוה" ׁשל ענינּה ׁשּזהּו ,יתּבר עצמּותֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָעם
הּבהמית  ּדנפׁש ּבׂשכל ּגם אצלֹו יתקּבל א ּלא האלקית, ּדנפׁש לׂשכל  לא ואפ ּלּו לקּבלת־על, יזּדּקק לא - ּבזה  יתּבֹונן ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹוכאׁשר

מּמׁש. ּכאחד" "לאחדים זה, יהּודי עם להתאחד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעליו
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::::מימימימימימימימי ׁשׁשׁשׁשאבאבאבאב עדעדעדעד עציעציעציעצי ֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽמחטבמחטבמחטבמחטב ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
מים וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה ּונתנם כּו' מׁשה ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּו רש"י)מלּמד ובפירוש י. (כט, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּזקן רּבנּו ּפתּגם פט)ידּוע עמוד יום" "היום בקובץ ּולהסיח (הובא "לחטב" ׁשּצרי הּכתּוב ּומלּמדנּו עצה, מּלׁשֹון הּוא "ּד"עצי , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּתענּוג" מיני ּכל הּמצמיחים ה"מים על רֹומז "ּו"מימי איׁש"; ּבלב מחׁשבֹות "רּבֹות – ה"עצֹות" א)את פרק ועל (תניא , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

ּגׁשמּיּות. לעניני הּתאוֹות את ּולבּטל מּתֹוכֹו "לׁשאב" – "מימי "ׁשֹואב להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהאדם
ּובתפּלה, ּבתֹורה האדם ׁשעֹוסק ּבׁשעה ּתינח ּתאמר: ּדׁשּמא זֹו. ּבהֹוראה נֹוסף ּפרט מרּמז ּכאן ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י לֹומר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויׁש
אחרֹות  מחׁשבֹות חס־וׁשלֹום ׁשּיתערבּו ׁשאסּור ּופׁשיטא ּבהם, ׁשעֹוסק הּקדּׁשה ּבעניני ורּבֹו ראׁשֹו להכניס ׁשּצרי וּדאי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻאז

הּגּוף; ְֲַַותאוֹות
הּתאוֹות  את לעקר צרי אז ׁשּגם יאמר מי הּגּוף, עניני וכל ּוׁשתּיה אכילה זה ׁשּבכלל "מסחר", ּבעניני ׁשעֹוסק ּבׁשעה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאבל

האדם? ׁשל ותענּוגֹו לדעּתֹו נתּונים הרׁשּות עניני ּדלכאֹורה איׁש", ּבלב מחׁשבֹות ה"רּבֹות את ּולהסיח ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמּלּבֹו
מל  ּכ סֹוחרועל מּלׁשֹון "כנען" – ּכנענים" ׁש"ּבאּו רׁש"י, ועוד)ּמדנּו ח יב, עצים (הושע חֹוטבי מׁשה "נתנם זאת  ּובכל , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ה"רּבֹות  את מּדעּתֹו "לחטב" צרי ׁשּלֹו, הרׁשּות ּובעניני ּב"מסחר" ועֹוסק "ּכנעני" ׁשהּוא ּבׁשעה ׁשּגם מים", ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוׁשֹואבי
מּלּבֹו. הּתאוֹות את ּולהֹוציא ו"לׁשאב" ְְְֲֲִִִִֶַַַָֹמחׁשבֹות",
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:ìàøNé Léà¦¬¦§¨¥«
i"yx£ÌÈ·v Ìz‡∑מֹותֹו ּביֹום הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לפני מׁשה ׁשּכּנסם ּבברית מלּמד ¯‡ÌÎÈL.להכניסם «∆ƒ»ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ»≈∆

ÌÎÈË·L∑ לׁשבטיכם ÌÎÈ¯ËLÂ.ראׁשיכם ÌÎÈ˜Ê∑ יׂשראל איׁש "ּכל ּכ ואחר קֹודם, חׁשּוב ."החׁשּוב ƒ¿≈∆ְְִֵֵֶֶָƒ¿≈∆¿…¿≈∆ְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr l zegiy ihewl)

מימימימימימימימי ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹואבאבאבאב .... .... ט־י)ראראראראׁשׁשׁשׁשיכםיכםיכםיכם ּבּבּבּבערבערבערבערבּוּוּוּותתתת(כט, להכניסםלהכניסםלהכניסםלהכניסם ההההּוּוּוּואאאא זהזהזהזה ּבּבּבּבבריתבריתבריתברית ממממׁשׁשׁשׁשהההה החיים)ּכּכּכּכּוּוּוּונתנתנתנת יׂשראל,(אור ׁשל ּבאחדּותם ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
אֹופּנים. ׁשלׁשה יׁשנם ּבזה, זה ּומערבים ערבים (ראׁשיכם)א א א א ׁשּכּלם ראׁש ּגם ּבֹו יׁש ּכאׁשר היא יׂשראל ּכלל ׁשל הּׁשלמּות . ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

.(מימ (ׁשֹואב רגל זה ב ב ב ב וגם ּומׁשלימים לזה זה זקּוקים והרגל ׁשהראׁש ּכ האברים, לׁשאר מּמעלתֹו מׁשּפיע אבר ּכל . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
זה. נקּודה ג ג ג ג את ּכמֹו הם ּכּלם ורגל; ראׁש ׁשל ּכלל התחּלקּות אין יהּודי, ּכל אצל מּמׁש ּבׁשוה ׁשהיא הּיהדּות, נקּודת מּצד . ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

מּמׁש. עזרא עזרא עזרא עזרא אחת אבןאבןאבןאבן ַַַָ

(é)éðçî áø÷a øLà Eøâå íëéLð íëtèáèçî E ©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−§¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´
éöòéîéî áàL ãò E:E ¥¤½©−Ÿ¥¬¥¤«

i"yx£EÈˆÚ ·ËÁÓ∑(תנחומא),מׁשה ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּו ּגב מלּמד ׁשּבאּו וזהּוּכדר יהֹוׁשע, ּבימי עֹונים ≈…≈≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
ּבּגבעֹונים: ט)האמּור מים (יהושע וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה ּונתנם ּבערמה", הּמה ּגם ."וּיעׂשּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(i"gyz'd ,lel` g"k ,miavp zyxt zay zgiyn)

ׁשהיא  לאחדּות ועד ,"מימי וׁשֹואב עצי "חֹוטב עם להתאחד עצמֹו על לפעל "ראׁשיכם" ׁשּבמדריגת יהּודי יכל ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹּכיצד
ּכאחד"? ד"לאחדים ְְְֲִֶֶַָָֹּבאפן

ׁשּׁשמע  צדק', ה'צמח אדמֹו"ר ּבׁשם אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ׁשּסּפר הּבעל־ׁשם־טֹוב, אֹודֹות סּפּור ּבהקּדמת ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָויּובן
ּבמעזריטׁש: ׁשּׁשמע הּזקן, אדמֹו"ר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָמּזקנֹו

והיה  יׂשראל, ּבעירֹות למקֹום מּמקֹום נֹוסע היה התּגּלּותֹו, ׁשּלאחר הראׁשֹונֹות ּבׁשנים וגם התּגּלּותֹו קדם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּבעל־ׁשם־טֹוב,
אֹו ז"ל, חכמינּו מאּגדֹות סּפּורים להם ּומסּפר וטף, נׁשים אנׁשים הּפׁשּוטים, הּיהּודים את הּׁשּוק ּבאמצע סביבֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאסף

יׂשראל. ּדאהבת הענין אֹודֹות היה ׁשּתֹוכנם אחרים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָסּפּורים
ּבענין  לפניהם ּדּבר והּבעל־ׁשם־טֹוב וטף, נׁשים אנׁשים ׁשל רב המֹון סביבֹו התאּספּו הּיׁשּובים, ּבאחד ּבהיֹותֹו אחת, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָּפעם

יׂשראל. לבני הּקּב"ה אהבת מּגדל ּכּמּובן לרעהּו, יׂשראל איׁש ׁשל האהבה ּגדל להיֹות צרי ּכּמה עד יׂשראל, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאהבת
- להבין יּוכלּו הּנאספים ׁשּכל ּכדי ּובפרטּיּות, ההסּבר ּבאריכּות הּמׁשל את סּפר ּתמיד ּוכדרּכֹו - מׁשל על־ּפי ּדבריו ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּובאר

יעקב: ר' ּבׁשם עירה אֹותּה מּתֹוׁשבי ְֲֲִֵֵֵַַַָָָָֹמאחד
יֹותר  להתאּמץ צריכים ׁשאז ּבעל־ּפה, ללמד נהג והיה ּבעל־ּפה, ו'ּתֹוספֹות' רׁש"י ּפרּוׁשי עם ּבׁש"ס ּבקי היה יעקב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹר'
הּלֹומד, ׁשל ריּכּוזֹו על ׁשֹומרֹות ׁשּבספר האֹותּיֹות אזי הספר, מּתֹו לֹומדים ּכאׁשר ּכי הספר, מּתֹו ּבלּמּוד ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָמאׁשר

ּבדברים. להתרּכז ּכדי יֹותר להתאּמץ ּבהכרח ּבעל־ּפה ּכׁשּלֹומדים ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמה־ׁשאין־ּכן
ּתֹוספֹות"), בֹויכיגן ("א ּכרס" "עב 'ּתֹוספֹות' ּבלּמּוד יעקב ר' ּכׁשעסק אחת, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּפעם

ÈÈט  Ì„˜ ÔBÎlk ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈÓÈ˜ Ôez‡«»¿ƒ»≈»¿√»¿»
ÔBÎÈ·Ò ÔBÎÈË·L ÔBÎÈLÈ¯ ÔBÎ‰Ï‡√»¬≈≈ƒ¿≈»≈

:Ï‡¯NÈ L‡ Ïk ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈…¡«ƒ¿»≈

CÈ˙È¯LÓי  B‚a Èc C¯Bi‚Â ÔBÎÈL ÔBÎÏÙË«¿¿¿≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»
:CÈiÓ ÈÏÓ „Ú CÈÚ‡ Ë˜lÓƒ»≈»»«¿≈«»

dxezd lr `xfr oa`

hÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌÈ·v Ìz‡ סביבֹות . «∆ƒ»ƒƒ¿≈¡…≈∆ְִ
אּמֹו.¯‡ÌÎÈLהארֹון: ׂשרה האהלה ּכמֹו, . ָָ»≈∆ְִֶָָָָֹ

ראׁשיכם  הּוא וכן הּנביא. עֹודד ְְְִֵֵֵֶַַָָָוהּנבּואה

והּטעם, וּנירם. ּכמֹו, ׁשבטיכם. ראׁשי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהם
הּזקנים, ואחריהם סמּוכים, הּנׂשיאים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַּכי
איׁש ּכל ואחריהם הּׁשֹוטרים, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַֹואחריהם

ּבּזכרים, הּטף ואחריהם הּזכרים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל
הּגרים: ואחריהם הּנׁשים, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָואחריהם

jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy
אדמֹו"ר  וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ּובאר הּסּפּור. לׁשֹון היה ּכ עד - ּבֹולטים, ׁשהם ּביֹותר ארּכים ל'ּתֹוספֹות' קראּו ׁשּכ , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

- הּדף ּכל את ּכמעט ְְִִֶֶַַַָׁשּתֹופסים
ׁשמיעת  ּבּׁשביל מּלּמּודֹו והפסיק החכמה, מדבר מאד יעקב ר' ונתּפעל דבר־חכמה, איזה לֹו ואמר הּילד, ּבנֹו אליו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹנּגׁש

ְַָָהחכמה.
ּבלּמּודֹו, עסּוק ׁשהיה ּבׁשעה ּובפרט ּבכלל, יעקב ר' לגּבי ּבער היתה לא ּכּמּובן, הּילד, ער לפי ׁשהיתה זֹו, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹחכמה

ּבפנימּיֹות. ּולקֹולטּה החכמה את לׁשמע ּכדי מּלּמּודֹו, יפסיק זֹו חכמה ׁשּבּׁשביל הּילד אצלֹו ועֹורר ּפעל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹואף־על־ּפי־כן
יֹוׁשב  הּקּב"ה הראׁשֹונֹות [ׁשעֹות] "ׁשלש ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ּכביכֹול, עסּוק, הּוא הּׁשם־יתּבר ּגם הּבעל־ׁשם־טֹוב: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוהמׁשי
להתּבֹונן  ּכדי מעסקיו הּקּב"ה מפסיק אזי טֹוב, ּדבר עֹוׂשה יׂשראל איׁש ּכאׁשר אבל כּו'"; ודן יֹוׁשב ׁשנּיֹות ּבּתֹורה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָועֹוסק

הּילד. ּבנֹו ְְְֶֶַַָּבחכמת
ּכי  אנֹוׁש "מה הּמלאכים טעּנּו - האדם יראה ּכיצד ּבפניהם וציר אדם, לברא ׁשרצֹונֹו למלאכים הּׁשם־יתּבר אמר ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכאׁשר
ואף־על־ּפי־כן  ּומטרד, טרּוד הּוא הּיֹום ּכל ּבמׁש ּולאחרי־זה ּבצּבּור, להתּפּלל ורץ ּבּבֹוקר קם יהּודי ּכאׁשר אמנם, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻתזּכרּנּו".
עּמֹו ולֹוקח יעקב", ּב"עין ׁשעּור למעריב מנחה ּבין ׁשֹומע ּבבית־הּכנסת, מנחה להתּפּלל ורץ עסקיו ּכל את הּוא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹמּניח
ׁשּום  לכם אין מלאכים, אּתם, להמלאכים: הּקּב"ה אמר אזי - ּבביתֹו לסּפר ּכדי יעקב" ּב"עין ׁשלמד הענין את ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלביתֹו
ואף־על־ּפי־כן, - ּכן לעׂשֹות ציויתיו ׁשאני ּבגלל אּלא ,ּבכ ׁשרצֹונֹו ּבגלל לא - צּוארֹו" על "רחים האדם ואּלּו כּו', ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹטרּדֹות

הרב. ּדברי סּפּור ּכאן עד יהּודי. ׁשל ּבהנהגתֹו הּמלאכים לפני הּקּב"ה מתּפאר וכ הּוא! מתנהג ּכיצד נא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָראּו
ענינים: ּכּמה ּבזה יׁש - ְְִִִִֵֶַָָָָּובפרטּיּות

הּבן מקמקמקמקֹוֹוֹוֹום ם ם ם חכמת ּבפנימּיּות.ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹופסתפסתפסתפסת ּולקֹולטּה לׁשֹומעה ּכדי ּכביכֹול, מעניניו, מפסיק ׁשהאב עד האב, אצל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
האב - מּזֹו הּגדרים.מתמתמתמתּפּפּפּפעל על על על יתירה מּכל יציאה הּוא ההתּפעלּות ּתנּועת ׁשל ׁשענינּה ּבנֹו, מחכמת ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּגם הּוא אּלא ּבנֹו, מחכמת ּבעצמֹו מתּפעל ׁשהאב ּבלבד זֹו לא - מּזֹו הּזּולת.מתמתמתמתּפּפּפּפאר אר אר אר ויתירה ּבפני ּכביכֹול ּבזה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבׁשנה  ׁשהיּו הענינים על הּבט מּבלי ּומתּוקה, טֹובה ׁשנה ליׂשראל לּתן הּקּב"ה צרי ּכׁשלעצמה ההתּפעלּות ׁשּמּצד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּומּובן,

הּמּסקנא נֹוגע מה ׁשּכן, - חחחחׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבֹוֹוֹוֹון ן ן ן ׁשעברה הּואעלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי ענינּה ׁשּכל ההתּפעלּות, יׁשנה ּכאׁשר ההההּגּגּגּגדרים דרים דרים דרים , ממממּכּכּכּכלללל ההההּיּיּיּיציאהציאהציאהציאה ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
!והחוהחוהחוהחׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹות ת ת ת  ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַ

לעניננּו: ְְְִֵֵַָּובנֹוגע
ׁשפלֹות  על הּבט מּבלי ׁשּכן, ."מימי ו"ׁשֹואב "עצי "חֹוטב ּבמדריגת ׁשּנמצא למי אפּלּו הּוא הּקּב"ה אצל יהּודי ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּיקר
מאחד  ׁשהּוא ּכ על מֹורה ּבמצֹות, מחּיב היֹותֹו עצם הּנה ּומצֹות, ּתֹורה על עליו וקּבל התגיר ׁשּסֹוף־סֹוף ּכיון הרי ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻמדרגתֹו,

וחּבּור. צוּתא -מּלׁשֹון "מצוה" ׁשל ענינּה ׁשּזהּו ,יתּבר עצמּותֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָעם
הּבהמית  ּדנפׁש ּבׂשכל ּגם אצלֹו יתקּבל א ּלא האלקית, ּדנפׁש לׂשכל  לא ואפ ּלּו לקּבלת־על, יזּדּקק לא - ּבזה  יתּבֹונן ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹוכאׁשר

מּמׁש. ּכאחד" "לאחדים זה, יהּודי עם להתאחד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעליו
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::::מימימימימימימימי ׁשׁשׁשׁשאבאבאבאב עדעדעדעד עציעציעציעצי ֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽמחטבמחטבמחטבמחטב ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
מים וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה ּונתנם כּו' מׁשה ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּו רש"י)מלּמד ובפירוש י. (כט, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּזקן רּבנּו ּפתּגם פט)ידּוע עמוד יום" "היום בקובץ ּולהסיח (הובא "לחטב" ׁשּצרי הּכתּוב ּומלּמדנּו עצה, מּלׁשֹון הּוא "ּד"עצי , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּתענּוג" מיני ּכל הּמצמיחים ה"מים על רֹומז "ּו"מימי איׁש"; ּבלב מחׁשבֹות "רּבֹות – ה"עצֹות" א)את פרק ועל (תניא , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

ּגׁשמּיּות. לעניני הּתאוֹות את ּולבּטל מּתֹוכֹו "לׁשאב" – "מימי "ׁשֹואב להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהאדם
ּובתפּלה, ּבתֹורה האדם ׁשעֹוסק ּבׁשעה ּתינח ּתאמר: ּדׁשּמא זֹו. ּבהֹוראה נֹוסף ּפרט מרּמז ּכאן ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י לֹומר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויׁש
אחרֹות  מחׁשבֹות חס־וׁשלֹום ׁשּיתערבּו ׁשאסּור ּופׁשיטא ּבהם, ׁשעֹוסק הּקדּׁשה ּבעניני ורּבֹו ראׁשֹו להכניס ׁשּצרי וּדאי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻאז

הּגּוף; ְֲַַותאוֹות
הּתאוֹות  את לעקר צרי אז ׁשּגם יאמר מי הּגּוף, עניני וכל ּוׁשתּיה אכילה זה ׁשּבכלל "מסחר", ּבעניני ׁשעֹוסק ּבׁשעה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאבל

האדם? ׁשל ותענּוגֹו לדעּתֹו נתּונים הרׁשּות עניני ּדלכאֹורה איׁש", ּבלב מחׁשבֹות ה"רּבֹות את ּולהסיח ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמּלּבֹו
מל  ּכ סֹוחרועל מּלׁשֹון "כנען" – ּכנענים" ׁש"ּבאּו רׁש"י, ועוד)ּמדנּו ח יב, עצים (הושע חֹוטבי מׁשה "נתנם זאת  ּובכל , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ה"רּבֹות  את מּדעּתֹו "לחטב" צרי ׁשּלֹו, הרׁשּות ּובעניני ּב"מסחר" ועֹוסק "ּכנעני" ׁשהּוא ּבׁשעה ׁשּגם מים", ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוׁשֹואבי
מּלּבֹו. הּתאוֹות את ּולהֹוציא ו"לׁשאב" ְְְֲֲִִִִֶַַַָֹמחׁשבֹות",
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i"yx£E¯·ÚÏ∑ּכמֹו אּלא ,' להעביר' ּכמֹו לפרׁשֹו יּתכן ולא ּבברית. עֹובר ד)להיֹות אֹותם'(לעיל .'לעׂשֹותכם ¿»¿¿ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
˙È¯·a E¯·ÚÏ∑ּכמֹו ּבנּתים, ועֹוברים מּכאן, ּומחּצה מּכאן מחּצה עֹוׂשין ּבריתֹות ּכֹורתי היּו ּכ העברה. ּדר ¿»¿¿ƒ¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

לד)ׁשּנאמר: ּבתריו (ירמיה ּבין וּיעברּו לׁשנים, ּכרתּו אׁשר .""העגל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(i"gyz'd ,lel` g"k ,miavp zyxt zay zgiyn)

ּבתֹו עֹוברים ׁשניהם להיֹות ּכלֹומר ּבתריו, ּבין ויעברּו העגל את ּכרתּו אׁשר ׁשּכתּוב "ּכמֹו הּוא ּברית ּכריתת ׁשל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָענינּה
אחד  ּגּוף הם אּלא זה, עם זה הּמתאחדים ּנפרדים ענינים ׁשני אינם ׁשהּבתרים ׁשּכׁשם והינּו, לאחדים". להיֹות אחד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּגּוף

מּמׁש. אחד ּדבר ׁשּׁשניהם ּבאפן היא הּבתרים ּבין העֹוברים הּברית ּכֹורתי ׁשל התאחדּותם ּכ - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמּמׁש
ד"ּכאחד": מההתאחדּות ּגם למעלה היא זֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָוהתאחדּות

אּלא זה אין אחת, מציאּות נעׂשים הּמתאחדים ׁשהענינים ׁשאף ּפרּוׁשֹו, מסמסמסמסּיּיּיּים ם ם ם "ּכאחד" עניןעניןעניןענין מציאּותם לגלגלגלגּבּבּבּביייי ּבעצם אבל , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
מין  מהם אחד ּכל נׁשאר ׁשּמתאחדים לאחר ׁשּגם מינים, ד' מּמצוֹות ּדלעיל ּבדגמא ּוכמֹו ּנפרדים. ּדברים עדין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻהם

אּלא המצוה המצוה המצוה המצוה ּבפני-עצמֹו, אחד.ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלעניןעניןעניןענין ּדבר הם ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הּבתרים, וכמׁשל ּכלל. ּפרטית מציאּות להם אין הּמתאחדים ׁשהענינים ּבאפן הּוא ּבברית" ד"לעבר הענין ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמה-ׁשאין-ּכן

הּפרטים. ּבכל מּמׁש אחד ּדבר הם אּלא ּבעֹולם, ענין לׁשּום נבּדלים ּדברים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָׁשאינם
הּקּב"ה, עם דיׂשראל האחדּות ּבענין ּגם הּוא ּכן - עצמם לבין ּבינם ׁשּביׂשראל האחדּות ּבענין אמּורים ׁשהּדברים ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּוכׁשם

מּמׁש. אחד ּדבר עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשהם אבןאבןאבןאבן ֵֶֶַָָָָ

(áé)íBiä Eúà-íé÷ä ïòîì|El-äéäé àeäå íòì Bì §©´©¨¦««Ÿ§Á©¸¹§À̈§³¦«§¤§Æ
éúáàì òaLð øLàëå Cì-øac øLàk íéäìàìE ¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤¨®§©«£¤³¦§©Æ©«£Ÿ¤½

:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ
i"yx£ÌÚÏ BÏ ÌBi‰ E˙‡ŒÌÈ˜‰ ÔÚÓÏ∑ לעם לפניו אֹות קּים למען לטרח נכנס הּוא ּכ e‰Â‡.ּכל ¿««»ƒ…¿«¿»ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹ¿

ÌÈ‰Ï‡Ï El ‰È‰È∑ אֹוסר הּוא לכ אחרת, ּבאּמה זרעם את להחליף ׁשּלא לאבֹותי ונׁשּבע ל ׁשּדּבר לפי ƒ¿∆¿≈…ƒְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּפׁשּוטֹו לפי ּפרׁשּתי ּכאן עד מּכם. להּבדל יכל אינֹו ׁשהּוא אחר ּתקניטּוהּו, ׁשּלא הּללּו ּבּׁשבּועֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹאתכם

ּפרׁשה  אּגדה:.ׁשל מאה (תנחומא)ּומדרׁש יׂשראל ׁשּׁשמעּו לפי לּקללֹות? נּצבים" "אּתם ּפרׁשת נסמכה לּמה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
התחיל  ּבאּלּו? לעמד יּוכל מי ואמרּו: ּפניהם, הֹוריקּו ּכהנים, ׁשּבתֹורת ממ"ט חּוץ ׁשּתים, חסר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹקללֹות
לפניו  קּימים אּתם והרי ּכליה, אּתכם  עׂשה ולא לּמקֹום הכעסּתם הר ּבה הּיֹום", נּצבים "אּתם לפּיסם: .מׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ÌBi‰∑(ב קי"ב וכ (סנהדרין לכם האיר ּכ ּומאיר, מאפיל והּוא קּים ׁשהּוא הּזה לכם,ּכּיֹום להאיר עתיד  «ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
והּיּסּורין  "אּתם והּקללֹות הם: ּפּיּוסין מּזֹו, ׁשּלמעלה הּפרׁשה ואף לפניו. אתכם ּומּציבין אתכם מקּימין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

מּמׁשה  לפרנס, מּפרנס יֹוצאין יׂשראל ׁשהיּו לפי נּצבים", "אּתם אחר: ּדבר וגֹו'". אׁשר ּכל את ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹראיתם
ׁשמּואל: וכן יהֹוׁשע, עׂשה וכן לזרזם, ּכדי מּצבה אֹותם עׂשה לפיכ יב)ליהֹוׁשע, א ואּׁשפטה (שמואל "התיּצבּו ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ

ׁשאּול  ׁשל לידֹו ונכנסּו מּידֹו ּכׁשּיצאּו .אּתכם", ְְְְְְְִִִֶֶֶָָָָ

(âé)úéøaä-úà úøk éëðà íëcáì íëzà àìå§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦ÀŸ¥Æ¤©§¦´
:úàfä äìàä-úàå úàfä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©½Ÿ§¤¨«¨−̈©«Ÿ
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:ÔÈ„ ‡ÓBÈ CnÚ ¯Êb C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«ƒ»»≈

˜„È‰BÓיב  ÔÈ„ ‡ÓBÈ C˙È ‡Ó˜‡Ï ÏÈ„a¿ƒ«¬»»»»»≈√»ƒ
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dÏ‡Ï CÏ È‰È ‡e‰Â ‡nÚÏ¿«»¿¿≈»∆¡»¿»ƒ«ƒ
Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡ÓÎe CÏ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»¿«¿»»
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dxezd lr `xfr oa`

`iE¯·ÚÏ:להפ ּבי''ת ּבחסרֹון עבר, מּלת והּנה ּבתריו. ּבין וּיעברּו ּכטעם, הּפֹועל. ׁשם . ¿»¿¿ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
biÌÎc·Ï ÌÎz‡ ‡ÏÂ:ּבניכם ּובני ּבניכם ׁשהם אחריכם, הּבאים ועם עּמכם רק . ¿…ƒ¿∆¿«¿∆ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy

(ãé)éðôì íBiä ãîò eðnò ät BðLé øLà-úà ék¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−
:íBiä eðnò ät epðéà øLà úàå eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬©«

i"yx£‰t epÈ‡ ¯L‡ ˙‡Â∑ּדֹורֹות עם להיֹות ואף .העתידים ¿≈¬∆≈∆…ְְֲִִִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"lyz i"evp t"y zgiyn)

להפיץ  ּכדי לעֹולם ּביציאתֹו ּובמיחד והּמצוֹות, הּתֹורה ּבדר ּבהתנהגּות חּזּוק לֹו ויחסר ּברּוחֹו, יּפל יהּודי ׁשּלפעמים ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻיּתכן
- העּמים" מּכל הּמעט ׁש"אּתם מּׁשּום וכּדֹומה, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָיהדּות

זֹו ּומּבחינה ּובמקֹום, ּבּזמן מגּבלת היא ּכמֹות אׁשר יׂשראל, עם ׁשל ּכמֹותֹו על מדּבר ּכאׁשר זה ּכל היא: לכ ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻהּתׁשּובה
העּמים". מּכל "מעט הם מסּים ּובמקֹום ּבּזמן ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻיהּודים

ק  יה ּודי ּכא ׁשר הרי ּומצּוֹות, ּתֹורה  רּוחנית, איכּות היא יהּודים אצל ׁשהעּקר ּכיון ּבאמצעּות א לקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשּור ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ
עם ּובפעל ּבאמת קׁשּור הּוא אז הרי ּומקֹום, מּזמן למעלה ׁשהּוא והּמצוֹות, ווווׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבּכּכּכּכל ל ל ל העֹולםׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבכל כל כל כל הּיהּודיםּכּכּכּכל ל ל ל הּתֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

ַהּדֹורֹות.
" רׁש"י ּבדברי מדּגׁש זה הּברית ואף ואף ואף ואף ודבר נכרתה ּכאׁשר הּיֹום". ׁש"ּנּצבים הּדֹור עם ּכמֹו ּבדּיּוק להיֹות" העתידים ּדֹורֹות עם ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הּיהּודים ּכל עמדּו יׂשראל לבין הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּכּלםׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבכל כל כל כל ּבין ּביחד, אחת אחת אחת אחת הּדֹורֹות יהּודי מציאמציאמציאמציאּוּוּוּותתתת ׁשּכאׁשר מּובן מּכ . ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ּבּבּבּבגלגלגלגלּוּוּוּוי י י י  ׁשּבדֹורֹוקקקקׁשׁשׁשׁשּוּוּוּורררר הּיהּודים ּכל אּתֹו נּצבים ּבפעל, והמצוֹות הּתֹורה קּיּום ידי על - ּבברית הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, ווווׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבכל כל כל כל עם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשלימה". אחת "קֹומה ּביחד ּכּלם ְְֵַַַַַָָָֻהּדֹורֹות,
הּכּמּות, מּבחינת ּגם להּבהל, להם ואל ּבכּמּות, ּגם מאד רּבים הּיהּודים ,להיפ ּבכּמּות. ּגם "מעט" אינם הּיהּודים הרי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹואז

ּתּפֹול ,ּולהיפ ּגֹויים, ׁשל ּביֹותר ּגדֹולה מּכּמּות -עליהם עליהם עליהם עליהם אפּלּו ופחד" אימתה ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
קּימים  נּצבים "אּתם אז הרי ּבגלּוי, ּביחד ּכּלם נּצבים ׁשהּיהּודים ּכאחד", "לאחדים - ּכּלכם" הּיֹום נּצבים "אּתם ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּכאׁשר

ּבדין", ׁשּזֹוכים והינּו ְְְְְִִִֶַועֹומדים,
הּנראה ּבּטֹוב מּיׂשראל, ואחת אחד לכל הּׁשנה ּברא ׁש טֹובה וחתימה לכתיבה מביא עזרא עזרא עזרא עזרא .והוהוהוהּנּנּנּנגלה גלה גלה גלה וזה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

(åè)íéøöî õøàa eðáLé-øLà úà ízòãé ízà-ék¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤¨©−§§¤´¤¦§¨®¦
:ízøáò øLà íéBbä áø÷a eðøáò-øLà úàå§¥¯£¤¨©²§§¤¬¤©¦−£¤¬£©§¤«

i"yx£'B‚Â ÌzÚ„È Ìz‡ŒÈk∑ אחריהם ללכת אֹותֹו מּכם אחד לב הּׂשיא וׁשּמא האּומֹות, ׁשראיתם עזרא עזרא עזרא עזרא .לפי אבןאבןאבןאבן ƒ«∆¿«¿∆¿ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(æè)ïáàå õò íäéìlb úàå íäéöewL-úà eàøzå©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤
:íänò øLà áäæå óñk¤¬¤§¨−̈£¤¬¦¨¤«

i"yx£Ì‰ÈˆewLŒ˙‡ e‡¯zÂ∑ ּכׁשקצים מאּוסים ׁשהם ׁשם ּכגלל ∑Ì‰ÈÏlb.על ּומאּוסין ıÚ.ׁשמסרחים «ƒ¿∆ƒ≈∆ְְִִִֵֵֶַָƒÀ≈∆ְְְִִֶָָָֻ≈
Ô·‡Â∑ ּבגלּוי ראיתם אבנים וׁשל עצים ׁשל ׁשל אֹותן אבל יּגנבּו, ׁשּמא יראים העֹובדיּֿכֹוכבים ׁשאין לפי »∆∆ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

יּגנבּו ׁשּמא יראים ׁשהם לפי הם, מׂשּכיתם ּבחדרי עּמהם, – וזהב .ּכסף ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

(æé)èáL-Bà äçtLî Bà äMà-Bà Léà íëa Lé-ït¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈¯¦§¨¨´¥À¤
úëìì eðéäìà ýåýé íòî íBiä äðô Bááì øLà£¤Á§¨¸Ÿ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤¤́
LøL íëa Lé-ït íää íéBbä éäìà-úà ãáòì©«£½Ÿ¤¡Ÿ¥−©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤

:äðòìå Làø äøtŸ¤¬−Ÿ§©«£¨«

˜‡Ìיד  ‡nÚ ‡Î‰ È‰B˙È‡c ÔÓ ˙È È¯‡¬≈»»¿ƒƒ»»ƒ»»»≈
È‰B˙ÈÏ Èc ˙ÈÂ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈√»¿»¡»»»¿»ƒ≈ƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡nÚ ‡Î‰»»ƒ»»»≈

Ú¯‡a‡טו  ‡·˙Èc ˙È ÔezÚ„È Ôez‡ È¯‡¬≈«¿«¿»ƒ≈¿»¿«¿»
Èc ‡iÓÓÚ B‚a ‡¯·Ú Èc ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬«¿»¿«¿«»ƒ

:Ôez¯·Ú¬«¿

‡Ú‡טז  ÔB‰˙ÂÚË ˙ÈÂ ÔB‰ÈˆewL ˙È Ôe˙ÊÁÂ«¬≈»ƒ≈¿»«¬»¿»»
:ÔB‰nÚ Èc ‡·‰„Â ‡tÒk ‡·‡Â¿«¿»«¿»¿«¬»ƒƒ¿

ÈÚ¯Ê˙יז  B‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿»«¿ƒ
‡zÏÁcÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Èt daÏ Èc ‡Ë·L B‡ƒ¿»ƒƒ≈»≈»≈ƒ««¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È ÁÏÙÓÏ C‰ÓÏ ‡‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»¿≈«¿ƒ¿«»«¬««¿«»
ÔÈ‡ËÁ ¯‰¯‰Ó ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈc Ôep‡‰»ƒƒ¿»ƒ¿¿«¿«¿«ƒ¿ƒ

:ÔB„Ê B‡»

dxezd lr `xfr oa`

ciנּו''ןBLÈ:נ ֹוסף .epÈ‡ ¯L‡ ˙‡Â:ׁשם היּו הּבאים רּוחֹות ּכי האֹומרים, ּכטעם ואינֹו אחרינּו. יבא רק אינּנּו, אׁשר עם .ehÌz‡ Èk ∆¿ָ¿∆¬∆≈∆ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹƒ«∆
ÌzÚ„È:ּומדין ּומֹואב ועּמֹון ּבאדֹום אליהם, עברּתם אׁשר הּגֹוים ּתֹועבֹות ראיתם וכּלכם אלהיהם. והּטעם, מצרים. ּתֹועבת ׁשראה מּכם יׁש . ¿«¿∆ְְְְְְְְֱֱֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ



לג jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy

(àé)éäìà ýåýé úéøáa Eøáòìýåýé øLà Búìàáe E §¨§§À¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:íBiä Enò úøk E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−©«

i"yx£E¯·ÚÏ∑ּכמֹו אּלא ,' להעביר' ּכמֹו לפרׁשֹו יּתכן ולא ּבברית. עֹובר ד)להיֹות אֹותם'(לעיל .'לעׂשֹותכם ¿»¿¿ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
˙È¯·a E¯·ÚÏ∑ּכמֹו ּבנּתים, ועֹוברים מּכאן, ּומחּצה מּכאן מחּצה עֹוׂשין ּבריתֹות ּכֹורתי היּו ּכ העברה. ּדר ¿»¿¿ƒ¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

לד)ׁשּנאמר: ּבתריו (ירמיה ּבין וּיעברּו לׁשנים, ּכרתּו אׁשר .""העגל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(i"gyz'd ,lel` g"k ,miavp zyxt zay zgiyn)

ּבתֹו עֹוברים ׁשניהם להיֹות ּכלֹומר ּבתריו, ּבין ויעברּו העגל את ּכרתּו אׁשר ׁשּכתּוב "ּכמֹו הּוא ּברית ּכריתת ׁשל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָענינּה
אחד  ּגּוף הם אּלא זה, עם זה הּמתאחדים ּנפרדים ענינים ׁשני אינם ׁשהּבתרים ׁשּכׁשם והינּו, לאחדים". להיֹות אחד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּגּוף

מּמׁש. אחד ּדבר ׁשּׁשניהם ּבאפן היא הּבתרים ּבין העֹוברים הּברית ּכֹורתי ׁשל התאחדּותם ּכ - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמּמׁש
ד"ּכאחד": מההתאחדּות ּגם למעלה היא זֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָוהתאחדּות

אּלא זה אין אחת, מציאּות נעׂשים הּמתאחדים ׁשהענינים ׁשאף ּפרּוׁשֹו, מסמסמסמסּיּיּיּים ם ם ם "ּכאחד" עניןעניןעניןענין מציאּותם לגלגלגלגּבּבּבּביייי ּבעצם אבל , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
מין  מהם אחד ּכל נׁשאר ׁשּמתאחדים לאחר ׁשּגם מינים, ד' מּמצוֹות ּדלעיל ּבדגמא ּוכמֹו ּנפרדים. ּדברים עדין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻהם

אּלא המצוה המצוה המצוה המצוה ּבפני-עצמֹו, אחד.ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלעניןעניןעניןענין ּדבר הם ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הּבתרים, וכמׁשל ּכלל. ּפרטית מציאּות להם אין הּמתאחדים ׁשהענינים ּבאפן הּוא ּבברית" ד"לעבר הענין ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמה-ׁשאין-ּכן

הּפרטים. ּבכל מּמׁש אחד ּדבר הם אּלא ּבעֹולם, ענין לׁשּום נבּדלים ּדברים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָׁשאינם
הּקּב"ה, עם דיׂשראל האחדּות ּבענין ּגם הּוא ּכן - עצמם לבין ּבינם ׁשּביׂשראל האחדּות ּבענין אמּורים ׁשהּדברים ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּוכׁשם

מּמׁש. אחד ּדבר עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשהם אבןאבןאבןאבן ֵֶֶַָָָָ

(áé)íBiä Eúà-íé÷ä ïòîì|El-äéäé àeäå íòì Bì §©´©¨¦««Ÿ§Á©¸¹§À̈§³¦«§¤§Æ
éúáàì òaLð øLàëå Cì-øac øLàk íéäìàìE ¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤¨®§©«£¤³¦§©Æ©«£Ÿ¤½

:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ
i"yx£ÌÚÏ BÏ ÌBi‰ E˙‡ŒÌÈ˜‰ ÔÚÓÏ∑ לעם לפניו אֹות קּים למען לטרח נכנס הּוא ּכ e‰Â‡.ּכל ¿««»ƒ…¿«¿»ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹ¿

ÌÈ‰Ï‡Ï El ‰È‰È∑ אֹוסר הּוא לכ אחרת, ּבאּמה זרעם את להחליף ׁשּלא לאבֹותי ונׁשּבע ל ׁשּדּבר לפי ƒ¿∆¿≈…ƒְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּפׁשּוטֹו לפי ּפרׁשּתי ּכאן עד מּכם. להּבדל יכל אינֹו ׁשהּוא אחר ּתקניטּוהּו, ׁשּלא הּללּו ּבּׁשבּועֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹאתכם

ּפרׁשה  אּגדה:.ׁשל מאה (תנחומא)ּומדרׁש יׂשראל ׁשּׁשמעּו לפי לּקללֹות? נּצבים" "אּתם ּפרׁשת נסמכה לּמה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
התחיל  ּבאּלּו? לעמד יּוכל מי ואמרּו: ּפניהם, הֹוריקּו ּכהנים, ׁשּבתֹורת ממ"ט חּוץ ׁשּתים, חסר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹקללֹות
לפניו  קּימים אּתם והרי ּכליה, אּתכם  עׂשה ולא לּמקֹום הכעסּתם הר ּבה הּיֹום", נּצבים "אּתם לפּיסם: .מׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ÌBi‰∑(ב קי"ב וכ (סנהדרין לכם האיר ּכ ּומאיר, מאפיל והּוא קּים ׁשהּוא הּזה לכם,ּכּיֹום להאיר עתיד  «ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
והּיּסּורין  "אּתם והּקללֹות הם: ּפּיּוסין מּזֹו, ׁשּלמעלה הּפרׁשה ואף לפניו. אתכם ּומּציבין אתכם מקּימין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

מּמׁשה  לפרנס, מּפרנס יֹוצאין יׂשראל ׁשהיּו לפי נּצבים", "אּתם אחר: ּדבר וגֹו'". אׁשר ּכל את ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹראיתם
ׁשמּואל: וכן יהֹוׁשע, עׂשה וכן לזרזם, ּכדי מּצבה אֹותם עׂשה לפיכ יב)ליהֹוׁשע, א ואּׁשפטה (שמואל "התיּצבּו ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ

ׁשאּול  ׁשל לידֹו ונכנסּו מּידֹו ּכׁשּיצאּו .אּתכם", ְְְְְְְִִִֶֶֶָָָָ

(âé)úéøaä-úà úøk éëðà íëcáì íëzà àìå§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦ÀŸ¥Æ¤©§¦´
:úàfä äìàä-úàå úàfä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©½Ÿ§¤¨«¨−̈©«Ÿ

Ècיא  d˙ÓBÓ·e C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜a C˙eÏÚ‡Ï¿»»»ƒ¿»»«»¡»»¿»≈ƒ
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ CnÚ ¯Êb C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«ƒ»»≈

˜„È‰BÓיב  ÔÈ„ ‡ÓBÈ C˙È ‡Ó˜‡Ï ÏÈ„a¿ƒ«¬»»»»»≈√»ƒ
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dÏ‡Ï CÏ È‰È ‡e‰Â ‡nÚÏ¿«»¿¿≈»∆¡»¿»ƒ«ƒ
Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡ÓÎe CÏ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»¿«¿»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…

˜ÓÈ‡יג  ˙È ¯Ê‚ ‡‡ ÔBÎÈ„BÁÏa ÔBÎnÚ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬»¿«»¿»»
:‡„‰ ‡˙ÓBÓ ˙ÈÂ ‡„‰»»¿»»»»»

dxezd lr `xfr oa`

`iE¯·ÚÏ:להפ ּבי''ת ּבחסרֹון עבר, מּלת והּנה ּבתריו. ּבין וּיעברּו ּכטעם, הּפֹועל. ׁשם . ¿»¿¿ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
biÌÎc·Ï ÌÎz‡ ‡ÏÂ:ּבניכם ּובני ּבניכם ׁשהם אחריכם, הּבאים ועם עּמכם רק . ¿…ƒ¿∆¿«¿∆ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy

(ãé)éðôì íBiä ãîò eðnò ät BðLé øLà-úà ék¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−
:íBiä eðnò ät epðéà øLà úàå eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬©«

i"yx£‰t epÈ‡ ¯L‡ ˙‡Â∑ּדֹורֹות עם להיֹות ואף .העתידים ¿≈¬∆≈∆…ְְֲִִִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"lyz i"evp t"y zgiyn)

להפיץ  ּכדי לעֹולם ּביציאתֹו ּובמיחד והּמצוֹות, הּתֹורה ּבדר ּבהתנהגּות חּזּוק לֹו ויחסר ּברּוחֹו, יּפל יהּודי ׁשּלפעמים ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻיּתכן
- העּמים" מּכל הּמעט ׁש"אּתם מּׁשּום וכּדֹומה, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָיהדּות

זֹו ּומּבחינה ּובמקֹום, ּבּזמן מגּבלת היא ּכמֹות אׁשר יׂשראל, עם ׁשל ּכמֹותֹו על מדּבר ּכאׁשר זה ּכל היא: לכ ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻהּתׁשּובה
העּמים". מּכל "מעט הם מסּים ּובמקֹום ּבּזמן ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻיהּודים

ק  יה ּודי ּכא ׁשר הרי ּומצּוֹות, ּתֹורה  רּוחנית, איכּות היא יהּודים אצל ׁשהעּקר ּכיון ּבאמצעּות א לקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשּור ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ
עם ּובפעל ּבאמת קׁשּור הּוא אז הרי ּומקֹום, מּזמן למעלה ׁשהּוא והּמצוֹות, ווווׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבּכּכּכּכל ל ל ל העֹולםׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבכל כל כל כל הּיהּודיםּכּכּכּכל ל ל ל הּתֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

ַהּדֹורֹות.
" רׁש"י ּבדברי מדּגׁש זה הּברית ואף ואף ואף ואף ודבר נכרתה ּכאׁשר הּיֹום". ׁש"ּנּצבים הּדֹור עם ּכמֹו ּבדּיּוק להיֹות" העתידים ּדֹורֹות עם ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הּיהּודים ּכל עמדּו יׂשראל לבין הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּכּלםׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבכל כל כל כל ּבין ּביחד, אחת אחת אחת אחת הּדֹורֹות יהּודי מציאמציאמציאמציאּוּוּוּותתתת ׁשּכאׁשר מּובן מּכ . ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ּבּבּבּבגלגלגלגלּוּוּוּוי י י י  ׁשּבדֹורֹוקקקקׁשׁשׁשׁשּוּוּוּורררר הּיהּודים ּכל אּתֹו נּצבים ּבפעל, והמצוֹות הּתֹורה קּיּום ידי על - ּבברית הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, ווווׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבכל כל כל כל עם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשלימה". אחת "קֹומה ּביחד ּכּלם ְְֵַַַַַָָָֻהּדֹורֹות,
הּכּמּות, מּבחינת ּגם להּבהל, להם ואל ּבכּמּות, ּגם מאד רּבים הּיהּודים ,להיפ ּבכּמּות. ּגם "מעט" אינם הּיהּודים הרי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹואז

ּתּפֹול ,ּולהיפ ּגֹויים, ׁשל ּביֹותר ּגדֹולה מּכּמּות -עליהם עליהם עליהם עליהם אפּלּו ופחד" אימתה ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
קּימים  נּצבים "אּתם אז הרי ּבגלּוי, ּביחד ּכּלם נּצבים ׁשהּיהּודים ּכאחד", "לאחדים - ּכּלכם" הּיֹום נּצבים "אּתם ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּכאׁשר

ּבדין", ׁשּזֹוכים והינּו ְְְְְִִִֶַועֹומדים,
הּנראה ּבּטֹוב מּיׂשראל, ואחת אחד לכל הּׁשנה ּברא ׁש טֹובה וחתימה לכתיבה מביא עזרא עזרא עזרא עזרא .והוהוהוהּנּנּנּנגלה גלה גלה גלה וזה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

(åè)íéøöî õøàa eðáLé-øLà úà ízòãé ízà-ék¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤¨©−§§¤´¤¦§¨®¦
:ízøáò øLà íéBbä áø÷a eðøáò-øLà úàå§¥¯£¤¨©²§§¤¬¤©¦−£¤¬£©§¤«

i"yx£'B‚Â ÌzÚ„È Ìz‡ŒÈk∑ אחריהם ללכת אֹותֹו מּכם אחד לב הּׂשיא וׁשּמא האּומֹות, ׁשראיתם עזרא עזרא עזרא עזרא .לפי אבןאבןאבןאבן ƒ«∆¿«¿∆¿ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(æè)ïáàå õò íäéìlb úàå íäéöewL-úà eàøzå©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤
:íänò øLà áäæå óñk¤¬¤§¨−̈£¤¬¦¨¤«

i"yx£Ì‰ÈˆewLŒ˙‡ e‡¯zÂ∑ ּכׁשקצים מאּוסים ׁשהם ׁשם ּכגלל ∑Ì‰ÈÏlb.על ּומאּוסין ıÚ.ׁשמסרחים «ƒ¿∆ƒ≈∆ְְִִִֵֵֶַָƒÀ≈∆ְְְִִֶָָָֻ≈
Ô·‡Â∑ ּבגלּוי ראיתם אבנים וׁשל עצים ׁשל ׁשל אֹותן אבל יּגנבּו, ׁשּמא יראים העֹובדיּֿכֹוכבים ׁשאין לפי »∆∆ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

יּגנבּו ׁשּמא יראים ׁשהם לפי הם, מׂשּכיתם ּבחדרי עּמהם, – וזהב .ּכסף ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

(æé)èáL-Bà äçtLî Bà äMà-Bà Léà íëa Lé-ït¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈¯¦§¨¨´¥À¤
úëìì eðéäìà ýåýé íòî íBiä äðô Bááì øLà£¤Á§¨¸Ÿ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤¤́
LøL íëa Lé-ït íää íéBbä éäìà-úà ãáòì©«£½Ÿ¤¡Ÿ¥−©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤

:äðòìå Làø äøtŸ¤¬−Ÿ§©«£¨«

˜‡Ìיד  ‡nÚ ‡Î‰ È‰B˙È‡c ÔÓ ˙È È¯‡¬≈»»¿ƒƒ»»ƒ»»»≈
È‰B˙ÈÏ Èc ˙ÈÂ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈√»¿»¡»»»¿»ƒ≈ƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡nÚ ‡Î‰»»ƒ»»»≈

Ú¯‡a‡טו  ‡·˙Èc ˙È ÔezÚ„È Ôez‡ È¯‡¬≈«¿«¿»ƒ≈¿»¿«¿»
Èc ‡iÓÓÚ B‚a ‡¯·Ú Èc ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬«¿»¿«¿«»ƒ

:Ôez¯·Ú¬«¿

‡Ú‡טז  ÔB‰˙ÂÚË ˙ÈÂ ÔB‰ÈˆewL ˙È Ôe˙ÊÁÂ«¬≈»ƒ≈¿»«¬»¿»»
:ÔB‰nÚ Èc ‡·‰„Â ‡tÒk ‡·‡Â¿«¿»«¿»¿«¬»ƒƒ¿

ÈÚ¯Ê˙יז  B‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿»«¿ƒ
‡zÏÁcÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Èt daÏ Èc ‡Ë·L B‡ƒ¿»ƒƒ≈»≈»≈ƒ««¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È ÁÏÙÓÏ C‰ÓÏ ‡‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»¿≈«¿ƒ¿«»«¬««¿«»
ÔÈ‡ËÁ ¯‰¯‰Ó ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈc Ôep‡‰»ƒƒ¿»ƒ¿¿«¿«¿«ƒ¿ƒ

:ÔB„Ê B‡»

dxezd lr `xfr oa`

ciנּו''ןBLÈ:נ ֹוסף .epÈ‡ ¯L‡ ˙‡Â:ׁשם היּו הּבאים רּוחֹות ּכי האֹומרים, ּכטעם ואינֹו אחרינּו. יבא רק אינּנּו, אׁשר עם .ehÌz‡ Èk ∆¿ָ¿∆¬∆≈∆ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹƒ«∆
ÌzÚ„È:ּומדין ּומֹואב ועּמֹון ּבאדֹום אליהם, עברּתם אׁשר הּגֹוים ּתֹועבֹות ראיתם וכּלכם אלהיהם. והּטעם, מצרים. ּתֹועבת ׁשראה מּכם יׁש . ¿«¿∆ְְְְְְְְֱֱֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ



jlieÎmiavpלד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy

i"yx£'B‚Â ÌÎa LÈŒÔt∑ להׁשּביעכם צרי אני לפיכ.ÌÎa LÈŒÔt∑ ּבכם יׁש Ù‰.ׁשּמא B··Ï ¯L‡ ∆≈»∆¿ְְְֲֲִִִִֶַָָ∆≈»∆ֵֶֶָָ¬∆¿»…∆
ÌBi‰∑ הּברית עליו ÚÏÂ‰.מּלקּבל L‡¯ ‰¯t L¯L∑ מר עׂשב מגּדל ּכלֹומר:ׁשרׁש מרים, ׁשהם ּכּגידין «ְְִִֵַַָָ…∆…∆…¿«¬»ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּבקרּבכם  רׁשע ּומרּבה עזרא עזרא עזרא עזרא .מפרה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֶֶֶֶַַַ

(çé)Cøaúäå úàfä äìàä éøác-úà BòîLa äéäå§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥¸¨«¨¹̈©ÀŸ§¦§¨¥¸
Cìà éaì úeøøLa ék él-äéäé íBìL øîàì Bááìa¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®

:äàîvä-úà äåøä úBôñ ïòîì§©²©§¬¨«¨−̈¤©§¥¨«
i"yx£B··Ïa C¯a˙‰Â∑,הּללּו קללֹות יבֹואּוני 'לא לאמר: לעצמֹו, ׁשלֹום ּברּכת ּבלּבֹו יחׁשב ּברכה. לׁשֹון ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹ

לי' יהיה ׁשלֹום א.C¯a˙‰Â∑"והתּפּלל" "והתּגּלח", ּכמֹו: ּבלע"ז, שוי"א ÈaÏ.בנדיר"א ˙e¯¯La ְִִֶַָ¿ƒ¿»≈ְְְְְְִִֵַַַַָƒ¿ƒƒƒ
CÏ‡∑:ּכמֹו לּבי, כד)ּבמראית לעׂשֹות (במדבר רֹואה ׁשּלּבי מה ּכלֹומר: קרֹוב", ולא BÙÒ˙."אׁשּורּנּו ÔÚÓÏ ≈≈ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹ¿««¿
‰Â¯‰∑ עּתה וגֹורם עליהם, מעביר והייתי ּבׁשֹוגג, הּנה עד ּׁשעׂשה מה על ּפרענּות לֹו ׁשאֹוסיף לפי »»»ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

הּמזיד, עם זדנּותא',ׁשאצרפם על ׁשלּותא חטאי לּה לאֹוספא 'ּבדיל אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן הּכל. מּמּנּו ואּפרע ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
הּזדֹונֹות  על הּׁשגגֹות אני לֹו מּדעת ∑‰¯Â‰.ׁשאֹוסיף ׁשּלא עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשּכֹור ּכאדם עֹוׂשה ׁשהּוא .ׁשֹוגג, ְְֲִִֶַַַָ»»»ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
‰‡Óˆ‰∑ ּובתאוה מּדעת עֹוׂשה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהּוא אבןאבןאבןאבן «¿≈»ְֲִֶֶַַַָ

(èé)ýåýé-óà ïLòé æà ék Bì çìñ ýåýé äáàé-àì«ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧©§Ÿ̈³
äáeúkä äìàä-ìk Ba äöáøå àeää Léàa Búàð÷å§¦§¨Æ¨¦´©½§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈©§−̈
:íéîMä úçzî BîL-úà ýåýé äçîe äfä øôqa©¥´¤©¤®¨¨³§Ÿ̈Æ¤§½¦©−©©¨¨«¦

i"yx£'‰ŒÛ‡ ÔLÚÈ∑ והע מתחּמם הּגּוף ּכעס, ידי וכן:על האף, מן יֹוצא כב)ׁשן ּבאּפֹו",(ש"ב עׁשן "עלה ∆¿««ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּדר ּכפי לׁשמע, ויכֹולה רגילה ׁשהיא ּכדר האזן את מׁשמיע הּכתּוב הּמקֹום, לפני זֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹואףֿעלּֿפי

נקמה,∑B˙‡˜Â.הארץ  לביׁשת אחיזת אנפרטמנ"ט, חמה, הּמּדה לׁשֹון על מעביר עזרא עזרא עזרא עזרא .ואינֹו אבןאבןאבןאבן ֶָָ¿ƒ¿»ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ

(ë)ìëk ìàøNé éèáL ìkî äòøì ýåýé Bìécáäå§¦§¦³§Ÿ̈Æ§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ
:äfä äøBzä øôña äáeúkä úéøaä úBìà̈´©§¦½©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«

i"yx£‰f‰ ‰¯Bz‰ ¯ÙÒa ‰·e˙k‰∑:אֹומר הּוא כח)ּולמעלה וכל (לעיל חלי ּכל ּגם הּזאת, הּתֹורה "ּבספר «¿»¿≈∆«»«∆ְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּפּסּוק  ידי ועל הּספר. על מּוסב זכר, לׁשֹון 'הּזה', הּתֹורה. על מּוסב נקבה, לׁשֹון 'הּזאת', וגֹו'"? ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמּכה
ּדבּוקים  הּזאת' ו'הּתֹורה ּבּספר, ּתחת נתּונה הטּפחא הּקללֹות ּבפר ׁשת לׁשֹונֹות: לׁשּתי נחלקים הן ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּטעמים 

‰„‡יח  ‡˙ÓBÓ ÈÓb˙t ˙È dÚÓLÓa È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈»»»»
È¯‡ ÈÏ È‰È ‡ÓÏL ¯ÓÈÓÏ daÏa ·LÁÈÂƒ««¿ƒ≈¿≈«¿»»¿≈ƒ¬≈
dÏ ‡ÙÒB‡Ï ÏÈ„a ÏÈÊ‡ ‡‡ ÈaÏ ¯B‰¯‰a¿«¿ƒƒ¬»»≈¿ƒ¿»»≈

:‡˙e„Ê ÏÚ ‡˙eÏL È‡ËÁ (dÏ)«∆¿≈»»«¿»»

Û˜˙Èיט  ÔÎa È¯‡ dÏ ˜aLÓÏ ÈÈ È·ÈÈ ‡Ï»≈≈¿»¿ƒ¿«≈¬≈¿≈ƒ¿≈
da Ôe˜a„ÈÂ ‡e‰‰ ‡¯·‚a d˙ÓÁÂ ÈÈ„ ‡Ê‚»̄¿»«¿»¿∆¿≈¿«¿»«¿ƒ¿¿≈
ÈÈ ÈÁÓÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈¿»

:‡iÓL ˙BÁzÓ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿¿«»

„Ï‡¯NÈכ  ‡iË·L ÏkÓ ‡LÈ·Ï ÈÈ dpL¯ÙÈÂ¿«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ»ƒ…ƒ¿«»¿ƒ¿»≈
‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡ÓÈ˜ ÈËÂÏ ÏÎk¿…¿»≈¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»

:ÔÈ„‰»≈

dxezd lr `xfr oa`

fiוטעם‰ÚÏÂ L‡¯ ‰¯tהראׁש ּכי . ְַַ…∆…¿«¬»ִָֹ
הּמדּביקים: מהחליים והּוא הּׁשלמים, ְְְֳִִִִִֵֵַַַַַָמּזיק

giוטעםÏ‡‰ ˙‡˙‡f‰ האיׁש‰ ארּור . ְַַ∆»»»«…ִָָ
ּומּסכה: ּפסל יעׂשה B··Ïaאׁשר C¯a˙‰Â. ֲֲֵֶֶֶֶַַָ¿ƒ¿»≈ƒ¿»

והתּבר ּכי ז''ל, הּלוי יהּודה רּבי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָאמר
יתּבר הּקללה, יׁשמע ּכאׁשר ּכמׁשמעֹו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּוא
ּכאֹומר  לי. יהיה ׁשלֹום אֹומר והּוא ְְְְִִִֵֵֶָָּבלבבֹו

מּמּני: חּוץ החרם, BÙÒ˙ּבׁשמעֹו ÔÚÓÏ. ְְִִֵֶֶַָ¿««¿
לׁשֹון  נׁשמתֹוֿעדן, הּלוי יהּודה רּבי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָאמר
ׁשּיחׁשֹוב  ּכלֹומר ּתסּפה. האף ּכמֹו, ְְְְְִִֶֶַַַַָּכריתה.
ּכּנּוי  ׁשהּוא הּצּדיק ּדברי לבּטל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָהּמתּבר
ּכּנה  והּנה הּצמאה. ּדבר עם רוה, ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּבמּלת
מים. על ׁשתּול ּכעץ ּכמֹו, ּברוה. ְְְִִֵַַַַָָָהּצּדיק,

ּבערבה. ּכערער ּכמֹו ּבצמאה, ְְְְְֲֵַַַָָָָָָָוהרׁשע
ּתפסיק  ּבלּבֹו ּברכתֹו ּגם ּכי ְְְְְִִִִַַַָויחׁשֹוב,
רוה  ׁשּמּלת לּולא ּפירׁש, ויפה ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּקללה.
את  רוּוי להיֹות ראּוי והיה הּׁשם, ְְִֵֶַַָָָָּתֹואר
טעמֹו ּכי הּמדקּדק, יֹונה רּבי וּיאמר ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּצמא.
הרׁשע, עם הּתם ׁשּיכלה ׁשּיראה ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּבעבּור
נכֹון, זה ואין רע. ּבלּבֹו יחׁשֹוב ּכן ְְְִֵֵֶַַַָעל
ׁשּמּלת  ּדעּתי, ּולפי לי. יהיה ׁשלֹום ְְְֲִִִִִֶֶַַַָּבעבּור
חּטאת. ספֹות ּכמֹו, ּתֹוספת. לׁשֹון ְְְְֶֶַָספֹות,
ׁשאל אףֿעלּֿפי לי, יהיה ׁשלֹום ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָוהּטעם
אחיה. הּצּדיקים ּבצדקת ּכי לּבי, ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַּבׁשרירּות
ּכן  על חֹוטא. יחיד ואני רּבים, הם ֲִִִִֵֵֵַַַָּכי
ּכי  לֹו סלֹוח ה' יאבה לא אחריו ְֲִֶַַָָֹֹּכתּוב

לעד, הּפסּוק זה ּגם יּכרת. מּיד והּטעם ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָאז.
ספֹות, והּנה לֹו. ונסלח ּבמּלת ּפירּוׁשי ְְְְְִִִִֵֵַַַעל
הּצּדיק  ּומׁשל הּצמאה. על תֹוסיף הרוה ְְִִִֵַַַַַָָָָּכי
מים. ּפלגי על ׁשתּול ּכעץ ּכטעם ְְְְִֵֵַַַַַָָָּברוה,
ּבערבה. ּכערער ּכטעם ּבצמאה, ְְְְְֲֵַַַַָָָָָָָָוהרׁשע
ראׁש ּפֹורה ׁשרׁש ּבתחּלה ׁשּכתּוב ְְִִֵֶֶֶָָָֹֹוהעד,

צמא: ּבמקֹום והּוא ְְְֲִַָָָולענה.
hiÛ‡ ÔLÚÈ ׁשּיראה עד האף, אׁש יׂשרפּנּו . ∆¿««ְְִֵֵֶֶֶַַָָ

ואם  מּיד. ימּות יחיד, הּוא אם והּנה ְְִִִִִֵֶַָָָָהעׁשן.
והּטעם, האלה. ּכל ּבֹו ורבצה מׁשּפחה, ְְְְִִַַַָָָָָָָָהיא
ׁשמּה. ׁשּיּמחה עד ּבּמׁשּפחה האלה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּתרּבץ
וכמֹוהּו, לרעה. ה' והבּדילֹו ׁשבט, הּוא ְְְְְִִִֵֶָָָואם
ּפירׁשּתיו: ּכאׁשר עֹולה, והעלתיהּו לה' ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָוהיה

jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy
לפיכ לזה, זה ּדבּוקים הּתֹורה' 'ספר נמצא הּתֹורה, ּתחת נתּונה הּטּפחא וכאן "הּזאת". אמר: לכ לזה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹזה

הּספר  על נֹופל ׁשהּלׁשֹון אחריו, נֹופל  זכר .לׁשֹון ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

(àë)eîe÷é øLà íëéða ïBøçàä øBcä øîàå§¨©º©´¨©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ
eàøå ä÷Bçø õøàî àáé øLà éøëpäå íëéøçàî¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈Â§¨Â
älç-øLà äéàìçz-úàå àåää õøàä úBkî-úà¤©º¨¨³¤©¦Æ§¤©´£ª¤½¨£¤¦¨¬

:da ýåýé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈−¨«

(áë)ìå òøfú àì döøà-ìë äôøN çìîå úéøôbà ¨§¦´¨¤»©»§¥¨´¨©§¨¼³Ÿ¦¨©Æ§´Ÿ
íãñ úëtäîk áNò-ìk dá äìòé-àìå çîöú©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈¨¥®¤§©§¥©º§³Ÿ

íéBáöe äîãà äøîòåBtàa ýåýé Côä øLà ©«£Ÿ̈Æ©§¨´§¦½£¤Æ¨©´§Ÿ̈½§©−
:Búîçáe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£¨«

(âë)äëk ýåýé äNò äî-ìò íéBbä-ìk eøîàå§¨«§Æ¨©¦½©¤̧¨¨¯§Ÿ̈²−̈¨
:äfä ìBãbä óàä éøç äî úàfä õøàì̈¨´¤©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−©¤«

(ãë)éäìà ýåýé úéøa-úà eáæò øLà ìò eøîàå§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´
õøàî íúà BàéöBäa ínò úøk øLà íúáà£Ÿ¨®£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦

(äë)íäì eåçzLiå íéøçà íéäìà eãáòiå eëìiå©¥«§À©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−¨¤®
:íäì ÷ìç àìå íeòãé-àì øLà íéäìà¡Ÿ¦Æ£¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ¨©−¨¤«

i"yx£ÌeÚ„ÈŒ‡Ï∑ אלהּות ּגבּורת ּבהם ידעּו Ì‰Ï.לא ˜ÏÁ ‡ÏÂ∑:ּתרּגם ואּונקלֹוס לחלקם. נתנם לא …¿»ְְֱֶַָָֹֹ¿…»«»∆ְְְְְְְִֵֶָָָֹ
להם  חלק לא להם ׁשּבחרּו אלּה אֹותֹו חלק", "לא ּולׁשֹון טֹובה. ׁשּום להם הטיבּו לא להֹון', אֹוטיבא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ'ולא

חלק  וׁשּום נחלה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּום אבןאבןאבןאבן ְֲֵֶַָ

(åë)äéìò àéáäì àåää õøàa ýåýé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®§¨¦³¨¤̧¨Æ
:äfä øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤©¤«

(æë)äîçáe óàa íúîãà ìòî ýåýé íLziå©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬§¥−̈
Liå ìBãb óö÷áeì:äfä íBik úøçà õøà-ìà íë §¤´¤¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤©¬©¤«

i"yx£'‰ ÌLziÂ∑:וכן 'וטלטלנּון', יב)ּכתרּגּומֹו: אדמתם (ירמיה מעל נֹותׁשם עזרא עזרא עזרא עזרא .""הנני אבןאבןאבןאבן «ƒ¿≈ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

ÔeÓe˜Èכא  Èc ÔBÎÈa ‰‡¯˙· ‡¯c ¯ÓÈÈÂ¿≈«»»«¿»»¿≈ƒ¿
‡˜ÈÁ¯ ‡Ú¯‡Ó È˙ÈÈc ÔÈÓÓÚ ¯·e ÔBÎÈ¯˙aÓƒ«¿≈««¿ƒ¿≈≈≈«¿»¿ƒ»
‡‰Ú¯Ó ˙ÈÂ ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡˙ÁÓ ˙È ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»¿»»¿«¿»«ƒ¿»«¿»»

:da ÈÈ Ú¯Ó‡ Ècƒ«¿«¿»«

Ï‡כב  dÚ¯‡ Ïk ˙„È˜È ‡ÁÏÓe ‡˙¯Ùb»¿≈»ƒ¿»¿ƒ«»«¿«»
‡aÒÚ Ïk da ˜qÈ ‡ÏÂ ÁÓˆ˙ ‡ÏÂ Ú¯Êƒ̇¿«¿»«¿«¿»ƒ««»∆¿»
Èc ÌÈB·ˆe ‰Ó„‡ ‰¯ÓÚÂ Ì„Òc ‡zÎt‰Ók¿«¿∆¿»ƒ¿…«¬…»«¿»¿ƒƒ

:d˙ÓÁ·e dÊ‚¯a ÈÈ CÙ‰¬«¿»¿»¿≈¿∆¿≈

ÔÈ„kכג  ÈÈ „·Ú ‰Ó ÏÚ ‡iÓÓÚ Ïk Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿»«¿«»«∆¬«¿»¿≈
:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ ‡Ó ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»»»¿»¿»«»»≈

‡Ï‰‡כד  ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ˙È e˜·Lc ÏÚ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿«ƒ¿»»¿»»«¿»¡»»
ÔB‰˙È d˙e˜t‡a ÔB‰nÚ ¯Êb Èc ÔB‰˙‰·‡„«¬»»¿ƒ¿«ƒ¿¿«»≈»¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„È‚Òeכה  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ eÁÏÙe eÏÊ‡Â«¬»¿»¿«¬««¿«»¿ƒ
‡·ÈËB‡ ‡ÏÂ ÔepÚ„È ‡Ï Èc ÔÏÁc ÔB‰Ï¿«¬»ƒ»¿»À¿»ƒ»

:ÔB‰Ï¿

È‡Ï˙‡‰כו  ‡È‰‰ ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿«¿»«ƒ¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒ· ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk ˙È dÏÚ¬«»»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈

ÓÁ·e‰כז  Ê‚¯a ÔB‰Ú¯‡ ÏÚÓ ÈÈ ÔeplËÏËÂ¿«¿¿ƒ¿»≈««¿¬ƒ¿«∆¡»
‡ÓBÈk È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÔepÏ‚‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙·eƒ¿¿«¿«¿ƒ¿«¿»»√ƒ¿»

:ÔÈ„‰»≈

dxezd lr `xfr oa`

`kÔB¯Á‡‰ ¯Bc‰ ¯Ó‡Â.ּבניכם ׁשהם . ¿»««»«¬ְֵֵֶֶ
הארץ: מּכת את הרֹואים הּנכרים ְִִֶֶַַַַָָָָּגם

ak˙È¯Ùb ּכל ׁשּתהיה לּׁשם, ּתפּלה . »¿ƒְְִִֵֶֶַָָ
ּכמהּפכת  ומלח, ּבגפרית ׂשרּופה ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָארצּה
אֹומרים, מפרׁשים ויׁש הּנזּכרים. ְְְְְְִִִִֵַַָָהּמקֹומֹות

ׁשארכּו ּבעבּור ׁשּנּוי הּגֹוים ּכל ואמרּו ְְְֲִִֶַַָָָָּכי
ואמרּו הּלׁשֹון. ּכמׁשּפט ְְְְְִִַַַָָָהּדברים
ׁשעזבּו, אבֹותם אלהי וטעם ְְְֱֲִֵֶַַַַָָֹהּקדמֹונים,
לא  אׁשר ועבדּו ואבֹותם, הם ְְְֲֲֵֶֶַָָָֹׁשּידעּו

ְָידעּו:

dkÌ‰Ï ˜ÏÁ ‡ÏÂ:ּפירׁשּתיו . ¿…»«»∆ְִֵַ
fkÌLziÂ הּוא רק לנּתֹוׁש. נּו''ן ּבחסרֹון . «ƒ¿≈ְְְִֶַ

וטעם ּכּמׁשּפט: ‰f‰מּובלע ÌBik ּדברי . ְְְִַַַָָ««∆ְִֵ
ְִִַהמׁשיבים:



לה jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy

i"yx£'B‚Â ÌÎa LÈŒÔt∑ להׁשּביעכם צרי אני לפיכ.ÌÎa LÈŒÔt∑ ּבכם יׁש Ù‰.ׁשּמא B··Ï ¯L‡ ∆≈»∆¿ְְְֲֲִִִִֶַָָ∆≈»∆ֵֶֶָָ¬∆¿»…∆
ÌBi‰∑ הּברית עליו ÚÏÂ‰.מּלקּבל L‡¯ ‰¯t L¯L∑ מר עׂשב מגּדל ּכלֹומר:ׁשרׁש מרים, ׁשהם ּכּגידין «ְְִִֵַַָָ…∆…∆…¿«¬»ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּבקרּבכם  רׁשע ּומרּבה עזרא עזרא עזרא עזרא .מפרה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֶֶֶֶַַַ

(çé)Cøaúäå úàfä äìàä éøác-úà BòîLa äéäå§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥¸¨«¨¹̈©ÀŸ§¦§¨¥¸
Cìà éaì úeøøLa ék él-äéäé íBìL øîàì Bááìa¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®

:äàîvä-úà äåøä úBôñ ïòîì§©²©§¬¨«¨−̈¤©§¥¨«
i"yx£B··Ïa C¯a˙‰Â∑,הּללּו קללֹות יבֹואּוני 'לא לאמר: לעצמֹו, ׁשלֹום ּברּכת ּבלּבֹו יחׁשב ּברכה. לׁשֹון ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹ

לי' יהיה ׁשלֹום א.C¯a˙‰Â∑"והתּפּלל" "והתּגּלח", ּכמֹו: ּבלע"ז, שוי"א ÈaÏ.בנדיר"א ˙e¯¯La ְִִֶַָ¿ƒ¿»≈ְְְְְְִִֵַַַַָƒ¿ƒƒƒ
CÏ‡∑:ּכמֹו לּבי, כד)ּבמראית לעׂשֹות (במדבר רֹואה ׁשּלּבי מה ּכלֹומר: קרֹוב", ולא BÙÒ˙."אׁשּורּנּו ÔÚÓÏ ≈≈ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹ¿««¿
‰Â¯‰∑ עּתה וגֹורם עליהם, מעביר והייתי ּבׁשֹוגג, הּנה עד ּׁשעׂשה מה על ּפרענּות לֹו ׁשאֹוסיף לפי »»»ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

הּמזיד, עם זדנּותא',ׁשאצרפם על ׁשלּותא חטאי לּה לאֹוספא 'ּבדיל אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן הּכל. מּמּנּו ואּפרע ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
הּזדֹונֹות  על הּׁשגגֹות אני לֹו מּדעת ∑‰¯Â‰.ׁשאֹוסיף ׁשּלא עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשּכֹור ּכאדם עֹוׂשה ׁשהּוא .ׁשֹוגג, ְְֲִִֶַַַָ»»»ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
‰‡Óˆ‰∑ ּובתאוה מּדעת עֹוׂשה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהּוא אבןאבןאבןאבן «¿≈»ְֲִֶֶַַַָ

(èé)ýåýé-óà ïLòé æà ék Bì çìñ ýåýé äáàé-àì«ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧©§Ÿ̈³
äáeúkä äìàä-ìk Ba äöáøå àeää Léàa Búàð÷å§¦§¨Æ¨¦´©½§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈©§−̈
:íéîMä úçzî BîL-úà ýåýé äçîe äfä øôqa©¥´¤©¤®¨¨³§Ÿ̈Æ¤§½¦©−©©¨¨«¦

i"yx£'‰ŒÛ‡ ÔLÚÈ∑ והע מתחּמם הּגּוף ּכעס, ידי וכן:על האף, מן יֹוצא כב)ׁשן ּבאּפֹו",(ש"ב עׁשן "עלה ∆¿««ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּדר ּכפי לׁשמע, ויכֹולה רגילה ׁשהיא ּכדר האזן את מׁשמיע הּכתּוב הּמקֹום, לפני זֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹואףֿעלּֿפי

נקמה,∑B˙‡˜Â.הארץ  לביׁשת אחיזת אנפרטמנ"ט, חמה, הּמּדה לׁשֹון על מעביר עזרא עזרא עזרא עזרא .ואינֹו אבןאבןאבןאבן ֶָָ¿ƒ¿»ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ

(ë)ìëk ìàøNé éèáL ìkî äòøì ýåýé Bìécáäå§¦§¦³§Ÿ̈Æ§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ
:äfä äøBzä øôña äáeúkä úéøaä úBìà̈´©§¦½©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«

i"yx£‰f‰ ‰¯Bz‰ ¯ÙÒa ‰·e˙k‰∑:אֹומר הּוא כח)ּולמעלה וכל (לעיל חלי ּכל ּגם הּזאת, הּתֹורה "ּבספר «¿»¿≈∆«»«∆ְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּפּסּוק  ידי ועל הּספר. על מּוסב זכר, לׁשֹון 'הּזה', הּתֹורה. על מּוסב נקבה, לׁשֹון 'הּזאת', וגֹו'"? ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמּכה
ּדבּוקים  הּזאת' ו'הּתֹורה ּבּספר, ּתחת נתּונה הטּפחא הּקללֹות ּבפר ׁשת לׁשֹונֹות: לׁשּתי נחלקים הן ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּטעמים 

‰„‡יח  ‡˙ÓBÓ ÈÓb˙t ˙È dÚÓLÓa È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈»»»»
È¯‡ ÈÏ È‰È ‡ÓÏL ¯ÓÈÓÏ daÏa ·LÁÈÂƒ««¿ƒ≈¿≈«¿»»¿≈ƒ¬≈
dÏ ‡ÙÒB‡Ï ÏÈ„a ÏÈÊ‡ ‡‡ ÈaÏ ¯B‰¯‰a¿«¿ƒƒ¬»»≈¿ƒ¿»»≈

:‡˙e„Ê ÏÚ ‡˙eÏL È‡ËÁ (dÏ)«∆¿≈»»«¿»»

Û˜˙Èיט  ÔÎa È¯‡ dÏ ˜aLÓÏ ÈÈ È·ÈÈ ‡Ï»≈≈¿»¿ƒ¿«≈¬≈¿≈ƒ¿≈
da Ôe˜a„ÈÂ ‡e‰‰ ‡¯·‚a d˙ÓÁÂ ÈÈ„ ‡Ê‚»̄¿»«¿»¿∆¿≈¿«¿»«¿ƒ¿¿≈
ÈÈ ÈÁÓÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈¿»

:‡iÓL ˙BÁzÓ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿¿«»

„Ï‡¯NÈכ  ‡iË·L ÏkÓ ‡LÈ·Ï ÈÈ dpL¯ÙÈÂ¿«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ»ƒ…ƒ¿«»¿ƒ¿»≈
‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡ÓÈ˜ ÈËÂÏ ÏÎk¿…¿»≈¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»

:ÔÈ„‰»≈

dxezd lr `xfr oa`

fiוטעם‰ÚÏÂ L‡¯ ‰¯tהראׁש ּכי . ְַַ…∆…¿«¬»ִָֹ
הּמדּביקים: מהחליים והּוא הּׁשלמים, ְְְֳִִִִִֵֵַַַַַָמּזיק

giוטעםÏ‡‰ ˙‡˙‡f‰ האיׁש‰ ארּור . ְַַ∆»»»«…ִָָ
ּומּסכה: ּפסל יעׂשה B··Ïaאׁשר C¯a˙‰Â. ֲֲֵֶֶֶֶַַָ¿ƒ¿»≈ƒ¿»

והתּבר ּכי ז''ל, הּלוי יהּודה רּבי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָאמר
יתּבר הּקללה, יׁשמע ּכאׁשר ּכמׁשמעֹו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּוא
ּכאֹומר  לי. יהיה ׁשלֹום אֹומר והּוא ְְְְִִִֵֵֶָָּבלבבֹו

מּמּני: חּוץ החרם, BÙÒ˙ּבׁשמעֹו ÔÚÓÏ. ְְִִֵֶֶַָ¿««¿
לׁשֹון  נׁשמתֹוֿעדן, הּלוי יהּודה רּבי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָאמר
ׁשּיחׁשֹוב  ּכלֹומר ּתסּפה. האף ּכמֹו, ְְְְְִִֶֶַַַַָּכריתה.
ּכּנּוי  ׁשהּוא הּצּדיק ּדברי לבּטל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָהּמתּבר
ּכּנה  והּנה הּצמאה. ּדבר עם רוה, ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּבמּלת
מים. על ׁשתּול ּכעץ ּכמֹו, ּברוה. ְְְִִֵַַַַָָָהּצּדיק,

ּבערבה. ּכערער ּכמֹו ּבצמאה, ְְְְְֲֵַַַָָָָָָָוהרׁשע
ּתפסיק  ּבלּבֹו ּברכתֹו ּגם ּכי ְְְְְִִִִַַַָויחׁשֹוב,
רוה  ׁשּמּלת לּולא ּפירׁש, ויפה ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּקללה.
את  רוּוי להיֹות ראּוי והיה הּׁשם, ְְִֵֶַַָָָָּתֹואר
טעמֹו ּכי הּמדקּדק, יֹונה רּבי וּיאמר ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּצמא.
הרׁשע, עם הּתם ׁשּיכלה ׁשּיראה ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּבעבּור
נכֹון, זה ואין רע. ּבלּבֹו יחׁשֹוב ּכן ְְְִֵֵֶַַַָעל
ׁשּמּלת  ּדעּתי, ּולפי לי. יהיה ׁשלֹום ְְְֲִִִִִֶֶַַַָּבעבּור
חּטאת. ספֹות ּכמֹו, ּתֹוספת. לׁשֹון ְְְְֶֶַָספֹות,
ׁשאל אףֿעלּֿפי לי, יהיה ׁשלֹום ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָוהּטעם
אחיה. הּצּדיקים ּבצדקת ּכי לּבי, ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַּבׁשרירּות
ּכן  על חֹוטא. יחיד ואני רּבים, הם ֲִִִִֵֵֵַַַָּכי
ּכי  לֹו סלֹוח ה' יאבה לא אחריו ְֲִֶַַָָֹֹּכתּוב

לעד, הּפסּוק זה ּגם יּכרת. מּיד והּטעם ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָאז.
ספֹות, והּנה לֹו. ונסלח ּבמּלת ּפירּוׁשי ְְְְְִִִִֵֵַַַעל
הּצּדיק  ּומׁשל הּצמאה. על תֹוסיף הרוה ְְִִִֵַַַַַָָָָּכי
מים. ּפלגי על ׁשתּול ּכעץ ּכטעם ְְְְִֵֵַַַַַָָָּברוה,
ּבערבה. ּכערער ּכטעם ּבצמאה, ְְְְְֲֵַַַַָָָָָָָָוהרׁשע
ראׁש ּפֹורה ׁשרׁש ּבתחּלה ׁשּכתּוב ְְִִֵֶֶֶָָָֹֹוהעד,

צמא: ּבמקֹום והּוא ְְְֲִַָָָולענה.
hiÛ‡ ÔLÚÈ ׁשּיראה עד האף, אׁש יׂשרפּנּו . ∆¿««ְְִֵֵֶֶֶַַָָ

ואם  מּיד. ימּות יחיד, הּוא אם והּנה ְְִִִִִֵֶַָָָָהעׁשן.
והּטעם, האלה. ּכל ּבֹו ורבצה מׁשּפחה, ְְְְִִַַַָָָָָָָָהיא
ׁשמּה. ׁשּיּמחה עד ּבּמׁשּפחה האלה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּתרּבץ
וכמֹוהּו, לרעה. ה' והבּדילֹו ׁשבט, הּוא ְְְְְִִִֵֶָָָואם
ּפירׁשּתיו: ּכאׁשר עֹולה, והעלתיהּו לה' ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָוהיה

jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy
לפיכ לזה, זה ּדבּוקים הּתֹורה' 'ספר נמצא הּתֹורה, ּתחת נתּונה הּטּפחא וכאן "הּזאת". אמר: לכ לזה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹזה

הּספר  על נֹופל ׁשהּלׁשֹון אחריו, נֹופל  זכר .לׁשֹון ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

(àë)eîe÷é øLà íëéða ïBøçàä øBcä øîàå§¨©º©´¨©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ
eàøå ä÷Bçø õøàî àáé øLà éøëpäå íëéøçàî¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈Â§¨Â
älç-øLà äéàìçz-úàå àåää õøàä úBkî-úà¤©º¨¨³¤©¦Æ§¤©´£ª¤½¨£¤¦¨¬

:da ýåýé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈−¨«

(áë)ìå òøfú àì döøà-ìë äôøN çìîå úéøôbà ¨§¦´¨¤»©»§¥¨´¨©§¨¼³Ÿ¦¨©Æ§´Ÿ
íãñ úëtäîk áNò-ìk dá äìòé-àìå çîöú©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈¨¥®¤§©§¥©º§³Ÿ

íéBáöe äîãà äøîòåBtàa ýåýé Côä øLà ©«£Ÿ̈Æ©§¨´§¦½£¤Æ¨©´§Ÿ̈½§©−
:Búîçáe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£¨«

(âë)äëk ýåýé äNò äî-ìò íéBbä-ìk eøîàå§¨«§Æ¨©¦½©¤̧¨¨¯§Ÿ̈²−̈¨
:äfä ìBãbä óàä éøç äî úàfä õøàì̈¨´¤©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−©¤«

(ãë)éäìà ýåýé úéøa-úà eáæò øLà ìò eøîàå§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´
õøàî íúà BàéöBäa ínò úøk øLà íúáà£Ÿ¨®£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦

(äë)íäì eåçzLiå íéøçà íéäìà eãáòiå eëìiå©¥«§À©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−¨¤®
:íäì ÷ìç àìå íeòãé-àì øLà íéäìà¡Ÿ¦Æ£¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ¨©−¨¤«

i"yx£ÌeÚ„ÈŒ‡Ï∑ אלהּות ּגבּורת ּבהם ידעּו Ì‰Ï.לא ˜ÏÁ ‡ÏÂ∑:ּתרּגם ואּונקלֹוס לחלקם. נתנם לא …¿»ְְֱֶַָָֹֹ¿…»«»∆ְְְְְְְִֵֶָָָֹ
להם  חלק לא להם ׁשּבחרּו אלּה אֹותֹו חלק", "לא ּולׁשֹון טֹובה. ׁשּום להם הטיבּו לא להֹון', אֹוטיבא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ'ולא

חלק  וׁשּום נחלה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּום אבןאבןאבןאבן ְֲֵֶַָ

(åë)äéìò àéáäì àåää õøàa ýåýé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®§¨¦³¨¤̧¨Æ
:äfä øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤©¤«

(æë)äîçáe óàa íúîãà ìòî ýåýé íLziå©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬§¥−̈
Liå ìBãb óö÷áeì:äfä íBik úøçà õøà-ìà íë §¤´¤¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤©¬©¤«

i"yx£'‰ ÌLziÂ∑:וכן 'וטלטלנּון', יב)ּכתרּגּומֹו: אדמתם (ירמיה מעל נֹותׁשם עזרא עזרא עזרא עזרא .""הנני אבןאבןאבןאבן «ƒ¿≈ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

ÔeÓe˜Èכא  Èc ÔBÎÈa ‰‡¯˙· ‡¯c ¯ÓÈÈÂ¿≈«»»«¿»»¿≈ƒ¿
‡˜ÈÁ¯ ‡Ú¯‡Ó È˙ÈÈc ÔÈÓÓÚ ¯·e ÔBÎÈ¯˙aÓƒ«¿≈««¿ƒ¿≈≈≈«¿»¿ƒ»
‡‰Ú¯Ó ˙ÈÂ ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡˙ÁÓ ˙È ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»¿»»¿«¿»«ƒ¿»«¿»»

:da ÈÈ Ú¯Ó‡ Ècƒ«¿«¿»«

Ï‡כב  dÚ¯‡ Ïk ˙„È˜È ‡ÁÏÓe ‡˙¯Ùb»¿≈»ƒ¿»¿ƒ«»«¿«»
‡aÒÚ Ïk da ˜qÈ ‡ÏÂ ÁÓˆ˙ ‡ÏÂ Ú¯Êƒ̇¿«¿»«¿«¿»ƒ««»∆¿»
Èc ÌÈB·ˆe ‰Ó„‡ ‰¯ÓÚÂ Ì„Òc ‡zÎt‰Ók¿«¿∆¿»ƒ¿…«¬…»«¿»¿ƒƒ

:d˙ÓÁ·e dÊ‚¯a ÈÈ CÙ‰¬«¿»¿»¿≈¿∆¿≈

ÔÈ„kכג  ÈÈ „·Ú ‰Ó ÏÚ ‡iÓÓÚ Ïk Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿»«¿«»«∆¬«¿»¿≈
:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ ‡Ó ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»»»¿»¿»«»»≈

‡Ï‰‡כד  ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ˙È e˜·Lc ÏÚ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿«ƒ¿»»¿»»«¿»¡»»
ÔB‰˙È d˙e˜t‡a ÔB‰nÚ ¯Êb Èc ÔB‰˙‰·‡„«¬»»¿ƒ¿«ƒ¿¿«»≈»¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„È‚Òeכה  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ eÁÏÙe eÏÊ‡Â«¬»¿»¿«¬««¿«»¿ƒ
‡·ÈËB‡ ‡ÏÂ ÔepÚ„È ‡Ï Èc ÔÏÁc ÔB‰Ï¿«¬»ƒ»¿»À¿»ƒ»

:ÔB‰Ï¿

È‡Ï˙‡‰כו  ‡È‰‰ ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿«¿»«ƒ¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒ· ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk ˙È dÏÚ¬«»»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈

ÓÁ·e‰כז  Ê‚¯a ÔB‰Ú¯‡ ÏÚÓ ÈÈ ÔeplËÏËÂ¿«¿¿ƒ¿»≈««¿¬ƒ¿«∆¡»
‡ÓBÈk È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÔepÏ‚‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙·eƒ¿¿«¿«¿ƒ¿«¿»»√ƒ¿»

:ÔÈ„‰»≈

dxezd lr `xfr oa`

`kÔB¯Á‡‰ ¯Bc‰ ¯Ó‡Â.ּבניכם ׁשהם . ¿»««»«¬ְֵֵֶֶ
הארץ: מּכת את הרֹואים הּנכרים ְִִֶֶַַַַָָָָּגם

ak˙È¯Ùb ּכל ׁשּתהיה לּׁשם, ּתפּלה . »¿ƒְְִִֵֶֶַָָ
ּכמהּפכת  ומלח, ּבגפרית ׂשרּופה ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָארצּה
אֹומרים, מפרׁשים ויׁש הּנזּכרים. ְְְְְְִִִִֵַַָָהּמקֹומֹות

ׁשארכּו ּבעבּור ׁשּנּוי הּגֹוים ּכל ואמרּו ְְְֲִִֶַַָָָָּכי
ואמרּו הּלׁשֹון. ּכמׁשּפט ְְְְְִִַַַָָָהּדברים
ׁשעזבּו, אבֹותם אלהי וטעם ְְְֱֲִֵֶַַַַָָֹהּקדמֹונים,
לא  אׁשר ועבדּו ואבֹותם, הם ְְְֲֲֵֶֶַָָָֹׁשּידעּו

ְָידעּו:

dkÌ‰Ï ˜ÏÁ ‡ÏÂ:ּפירׁשּתיו . ¿…»«»∆ְִֵַ
fkÌLziÂ הּוא רק לנּתֹוׁש. נּו''ן ּבחסרֹון . «ƒ¿≈ְְְִֶַ

וטעם ּכּמׁשּפט: ‰f‰מּובלע ÌBik ּדברי . ְְְִַַַָָ««∆ְִֵ
ְִִַהמׁשיבים:



jlieÎmiavpלו zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k ipy meil inei xeriy

(çë)eðéðáìe eðì úìâpäå eðéäìà ýåýéì úøzñpä©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸
ñ :úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì íìBò-ãò©½̈©«£¾¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ

i"yx£eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰∑,הּיחיד הרהּורי על הרּבים את מעניׁש אּתה לעׂשֹות, ּבידינּו מה ּתאמרּו: ואם «ƒ¿»…«¡…≈ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
מטמֹונֹותיו  יֹודע אדם אין והלא ההיא", הארץ מּכֹות את "וראּו ּכ ואחר וגֹו'", איׁש ּבכם יׁש "ּפן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּנאמר :

אני אין חברֹו? הּנגלֹות ׁשל אבל יחיד, מאֹותֹו יּפרע והּוא אלהינּו, לה' ׁשהן הּנסּתרֹות, על אתכם מעניׁש ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבהם, ּדין נעׂשה לא ואם מּקרּבנּו, הרע לבער ּולבנינּו, הרּבים.לנּו (את) מג)יענׁשּו "לנּו(סנהדרין על נקּוד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

הּׁשבּועה  את עליהם מּׁשּקּבלּו הּירּדן את ׁשעברּו עד הרּבים את ענׁש לא הּנגלֹות על ׁשאף לדרׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹּולבנינּו",
לזה  זה ערבים ונעׂשּו עיבל , ּובהר ּגרּזים עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבהר אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ß lel` 'k ipy mei ß

ì(à)éìò eàáé-éë äéäåälàä íéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´¨¥À¤
éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaäúáLäå E ©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ

éäìà ýåýé Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìàE ¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:änL̈«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 118 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zilrp daEWzl dnCwd ± dkxAd©§¨¨©§¨¨¦§¨©£¥

::::ּוּוּוּובכלבכלבכלבכל־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־לבבלבבלבבלבב גוגוגוגו'''' אלהיאלהיאלהיאלהי עדעדעדעד־־־־יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה ווווׁשׁשׁשׁשבבבבּתּתּתּת גוגוגוגו'''' והוהוהוהּקּקּקּקללהללהללהללה ההההּבּבּבּברכהרכהרכהרכה גוגוגוגו'''' עליעליעליעלי כיכיכיכי־־־־יבאיבאיבאיבאּוּוּוּו א־ב)והיהוהיהוהיהוהיה (ל, ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
עליו, ּבאה קללה ּכׁשּיראה לּבֹו אל יׁשיב קללה, עליו יבֹוא אם ּבׁשלמא . . לׁשאל "יׁש הקׁשה: הּתֹורה על ּכהן' ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּב'ׂשפתי

לּבֹו" אל יׁשיב אי ּברכה יראה אם הקדוש)אבל החיים' ב'אור הקשה .(וכן ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

לּבֹו לפנימּיּות  החֹודרת נעלית ּבתׁשּובה לׁשּוב החֹוטא את מעֹורר מ"הּקללה", הּצער ּדהרּגׁש מׁשמע הּכתּובים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָמהמׁש
ּבאפן  להיֹות הּצער רגׁש ּגם צרי – ּכזֹו נעלית ּתׁשּובה ׁשּלעֹורר ּבפׁשטּות ּומּובן ."נפׁש ּובכל לבב "ּבכל – ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹונפׁשֹו

הרגיל. מּכפי יֹותר ְְִִִִֵַַָָהּמכאיב
טֹוב, ּדבר ׁשּקדמֹו אחרי מּגיע מצער ׁשּכׁשּדבר האדם מּטבע ּכי הּברכה, אחרי ּדוקא מּגיעה הּקללה מּדּוע מּובן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָועל־ּפי־זה

צע  הרי עני, ונעׂשה הּגלּגל עליו ׁשּנתהּפ עׁשיר ּוכמֹו הּטֹוב. קדמֹו לא מאּלּו יֹותר הרּבה ּומכאיב מצער זה ּגדֹול הרי רֹו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
חּייו. ּכל עני ׁשהיה מּמי ּכּמה ִִִִֶַַָָָָָָּפי

ּובכל  לבב "ּבכל – נעלית לתׁשּובה האדם את לעֹורר ּבכחּה "הּברכה", אחרי מּגיעה "הּקללה" ּכאׁשר ּדוקא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
."ְֶַנפׁש

(á)éäìà ýåýé-ãò záLåìëk Bì÷á zòîLå E §©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨«©§¨´§Ÿ½§²Ÿ
éðáe äzà íBiä Eeöî éëðà-øLàEááì-ìëa E £¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®©¨´¨¤½§¨§¨§−

:ELôð-ìëáe§¨©§¤«

Ï‡כח  ÔÈÏbÓ„e ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô¯nhÓc¿ƒ«¿»√»¿»¡»»»¿ƒ»¿»»»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ÌÏÚ „Ú ‡·ÏÂ¿ƒ¿»»«√»¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

‰‡ÔÈlא  ‡iÓb˙t Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬»»ƒ¿»«»»ƒ≈
CaÏÏ ·e˙˙e CÓ„˜ ˙È·‰È Èc ÔÈËÂÏe ÔÎ¯aƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ√»»¿¿ƒ»
:Ôn˙Ï C‰Ï‡ ÈÈ CÏ‚‡ Èc ‡iÓÓÚ ÏÎa¿»«¿«»ƒ«¿»¿»¡»»¿«»

Ïa˜˙eב  C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e¿¿««¿»«¿»¡»»¿««
z‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc ÏÎk d¯ÓÈÓÏ¿≈¿≈¿…ƒ¬»¿«¿»»≈«¿

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa CÈ·e¿»¿»ƒ»¿»«¿»

dxezd lr `xfr oa`

gk˙B¯zÒp‰ עבֹודת ׁשּיעבֹוד מי הּטעם, . «ƒ¿»ֲֲִֶַַַַַ
ּכי  והּטעם, אלהינּו. לה' ּבּסתר, ְֱִִֵֵֶַַַַַָֹּכֹוכבים
ואם  מּמּנּו. יּפרע והּוא הּׁשם, ּביד ְְְְִִִִֵֶַַַָָמׁשּפטֹו
לעׂשֹות  ּולבנינּו לנּו חּיּוב ּבגלּוי, ְְְֲִֵַָָָָָהיתה
הּנסּתרֹות  ּכי אֹומר, ויׁש ּבּתֹורה. ְְִִֵֵַַַָָָּכּכתּוב

לעׂשֹות  אם ּכי לנּו ואין לה', הם ְְְֲִִִֵֵַַַָוהּנגלֹות
ורגל. ראׁש ּבלא הּפירּוׁש וזה הּתֹורה. ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּדברי
הּזה. ּבּמקֹום ּכן להזּכיר יׁש ּטעם ְְִֵֵֶַַַַַַָּומה
אחרת, ארץ אל וּיׁשליכם ׁשאמר ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּובעבּור
ׁשאּתה  אףֿעלּֿפי ה', אל ּתׁשּוב אם ּכי ִִִֶֶַַַַָָָאמר

ּדעת  ועל .ׁשבּות יׁשיב הּׁשם לארץ, ְְְִֵֶַַַַָָָָחּוצה
יניח. הּוא ּכי הראׁשֹון, הּמדקדק יהּודה ְְְִִִִֵַַַַָָָרּבי
להם  ויּתן לּנׁשּבים, מנּוחה ימצא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוהּטעם,

ויקּבץ: יׁשּוב ּכן, ואחר ְֲִִֵֵַַַַָרחמים.

jlieÎmiavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"k iyily meil inei xeriy

(â)éäìà ýåýé áLåáLå Eîçøå EúeáL-úà E §¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§«§−§¦«£¤®§À̈
éäìà ýåýé Eöéôä øLà íénòä-ìkî Eöa÷åE §¦¤§Æ¦¨¨´©¦½£¤¯¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:änL̈«¨
i"yx£E˙e·LŒ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·LÂ∑ ּכביכל מּכאן למדּו רּבֹותינּו ."ׁשבּות את "והׁשיב לכּתב: לֹו היה ¿»¡…∆∆¿¿ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ועֹוד  עּמהם. יׁשּוב ׁשהּוא לעצמֹו, ּגאּלה הכּתיב ּוכׁשּנגאלין ּגלּותם, ּבצרת יׂשראל עם ׁשרּויה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻׁשהּׁשכינה
איׁש איׁש מּמׁש ּבידיו אֹוחז להיֹות צרי עצמֹו הּוא ּכאּלּו ּובקׁשי, ּגלּיֹות קּבּוץ יֹום ׁשּגדֹול לפרׁש, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻיׁש

ׁשּנאמר: ּכענין כז)מּמקֹומֹו, מצינּו(ישעיה האּמֹות ׁשאר ּבגלּיֹות ואף יׂשראל", ּבני אחד לאחד ּתלּקטּו "ואּתם ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ
כט)ּכן: מצרים (יחזקאל ׁשבּות את .""וׁשבּתי ְְְְִִִֵֶַַ

(ã)Eöa÷é íMî íéîMä äö÷a Eçcð äéäé-íà¦¦«§¤¬¦©«£−¦§¥´©¨¨®¦¦À̈§©¤§Æ
éäìà ýåýé:Eçwé íMîe E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦−̈¦¨¤«

(ä)éäìà ýåýé EàéáäåEeLøé-øLà õøàä-ìà ¤«¡¦«£º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬
éúáàéúáàî Eaøäå Eáèéäå dzLøéå E:E £Ÿ¤−¦«¦§¨®§¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«

(å)éäìà ýåýé ìîeEòøæ ááì-úàå Eááì-úà E ¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§¨«§−§¤§©´©§¤®
éäìà ýåýé-úà äáäàìELôð-ìëáe Eááì-ìëa E §©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−

éiç ïòîì:E §©¬©©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr ck zegiy ihewl)

לבבלבבלבבלבב ואתואתואתואת לבבלבבלבבלבב ו)אתאתאתאת אלאלאלאלּוּוּוּולללל(ל, ּתּתּתּתבבבבֹוֹוֹוֹותתתת הטורים)ראראראראׁשׁשׁשׁשיייי הקּדמה (בעל הּוא הּתׁשּובה, עבֹודת על ׁשּמֹורה זה, ּתבֹות ראׁשי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
אלּול. ּבתבת הּנרמזים חסדים ּוגמילּות עבֹודה לתֹורה, ללללויסֹוד ווווׂשׂשׂשׂשממממּתּתּתּתיייי לידלידלידלידֹוֹוֹוֹו זהּואאאאּנּנּנּנהההה האדם ּובעבֹודת מקלט, ערי ענין - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

קֹולטין ּתֹורה ּדברי ּכי הּתֹורה, א)קו י, לילילילי.(מכות ודודודודֹוֹוֹוֹודידידידי לדלדלדלדֹוֹוֹוֹודידידידי לנּואניאניאניאני ׁשאין אּלּו, ּבימינּו ּובפרט ּתפּלה. היא העבֹודה, קו - ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל את ּומחּבר ׁשּתֹופל ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב עבֹודה לאבילאבילאבילאביֹוֹוֹוֹוניםניםניםניםאּלא ּוּוּוּוממממּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹותתתת לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּו ׁשל איאיאיאיׁשׁשׁשׁש הּקו - ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

חסדים חסדים חסדים חסדים  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּגּגּגּגמילמילמילמילּוּוּוּותתתת אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִָָָָ

ß lel` `"k iyily mei ß

(æ)éäìà ýåýé ïúðåälàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìòéàðN-ìòå E:Eeôãø øLà E ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«

(ç)úéNòå ýåýé ìB÷a zòîLå áeLú äzàå§©¨´¨½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

(è)éäìà ýåýé EøéúBäåìëa E|éøôa Eãé äNòî §¦«§Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸
ðèáék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe E| ¦§§¹¦§¦¯§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´

éìò NeNì ýåýé áeLéNN-øLàk áBèì E ¨´§Ÿ̈À¨³¨¤̧Æ§½©«£¤−̈
éúáà-ìò:E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©£Ÿ¤«

CÏÚג  ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ‚ È·L ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ·e˙ÈÂƒ¿»¡»»»»≈«¿»»ƒ««¬»
ÈÈ Cp¯c·È Èc ‡iÓÓÚ ÏkÓ CpLÎÈÂ ·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒ»«¿«»ƒ¿«¿ƒ»¿»

:Ôn˙Ï C‰Ï‡¡»»¿«»

ÔnzÓד  ‡iÓL ÈÙÈÒa C˙ÂÏ‚ È‰È Ì‡ƒ¿≈«¿»»ƒ¿»≈¿«»ƒ«»
:Cp·¯˜È ÔÓzÓe C‰Ï‡ ÈÈ CpLÎÈƒ¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ«»¿»¿ƒ»

‡·‰˙Cה  e˙È¯Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈÂ¿»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒƒ¬»»»
:C˙‰·‡Ó CpbÒÈÂ CÏ ·ËBÈÂ d˙¯˙Â¿≈¿«¿∆»¿«¿ƒ»≈¬»»»

ÈÂ˙ו  CaÏ ˙eLÙË ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»¡»»»«¿ƒ»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ CÈ·„ ‡aÏ ˙eLÙË«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»¡»»

:CÈiÁ ÏÈ„a CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»¿ƒ«»

ÏÚז  ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»¡»»»»¿»«»»ƒ≈«
:CeÙ„¯ Èc C‡Ò ÏÚÂ C··„ ÈÏÚa«¬≈¿»»¿«»¿»ƒ¿»

È˙ח  „aÚ˙Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙e ·e˙z z‡Â¿«¿¿¿««¿≈¿»«¿»¿«¿≈»
:ÔÈc ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

cÏÂa‡ט  C„È È„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¡»»¿…»≈¿»¿«¿»
CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ·e CÚÓ„ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»
‡Ók ·ËÏ CÏÚ È„ÁÓÏ ÈÈ ·e˙È È¯‡ ‡·ËÏ¿»»¬≈¿¿»¿∆¡≈¬»¿»¿»

:C˙‰·‡ ÏÚ È„Á È„ƒ¬ƒ«¬»»»

dxezd lr `xfr oa`

cÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a יׂשרא ארץ ּכנגד ל:. ƒ¿≈«»»ƒְְִֵֶֶֶֶָ
eEÈ‰Ï‡ '‰ ÏÓe העלילֹות נתּכנּו לֹו ּכי . »¡…∆ְְֲִִִָ

לׁשמֹוע  ּתׁשּוב ׁשאמר ואחר ְְִִֶַַַַָָָהראׁשֹונֹות.

.זרע ּולבב לבב וימּול יעזרּך הּוא ְְְְְְְְֶֶַַַָָָּבקֹולֹו,
אֹותֹו: למּול חיב ׁשאּתה הּבׂשר, ּכמּולת ְֶַַַַָָָָָֹלא

hוטעםE¯È˙B‰Â הּקללֹות ׁשּיּתן ּבעבּור . ְַַ¿ƒ¿ְֲִֵֶַַָ

הּׂשֹונאים: ‡·EÈ˙Bעל ÏÚ NN ¯L‡k. ְִַַ«¬∆»«¬∆
מּמּנה, הּגֹולים עם ּכי הארץ. ֲִִִִֶֶֶַָָָָׁשּנחלּו

ְֵַידּבר:



לז jlieÎmiavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k ipy meil inei xeriy

(çë)eðéðáìe eðì úìâpäå eðéäìà ýåýéì úøzñpä©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸
ñ :úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì íìBò-ãò©½̈©«£¾¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ

i"yx£eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰∑,הּיחיד הרהּורי על הרּבים את מעניׁש אּתה לעׂשֹות, ּבידינּו מה ּתאמרּו: ואם «ƒ¿»…«¡…≈ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
מטמֹונֹותיו  יֹודע אדם אין והלא ההיא", הארץ מּכֹות את "וראּו ּכ ואחר וגֹו'", איׁש ּבכם יׁש "ּפן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּנאמר :

אני אין חברֹו? הּנגלֹות ׁשל אבל יחיד, מאֹותֹו יּפרע והּוא אלהינּו, לה' ׁשהן הּנסּתרֹות, על אתכם מעניׁש ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבהם, ּדין נעׂשה לא ואם מּקרּבנּו, הרע לבער ּולבנינּו, הרּבים.לנּו (את) מג)יענׁשּו "לנּו(סנהדרין על נקּוד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

הּׁשבּועה  את עליהם מּׁשּקּבלּו הּירּדן את ׁשעברּו עד הרּבים את ענׁש לא הּנגלֹות על ׁשאף לדרׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹּולבנינּו",
לזה  זה ערבים ונעׂשּו עיבל , ּובהר ּגרּזים עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבהר אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ß lel` 'k ipy mei ß

ì(à)éìò eàáé-éë äéäåälàä íéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´¨¥À¤
éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaäúáLäå E ©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ

éäìà ýåýé Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìàE ¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:änL̈«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 118 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zilrp daEWzl dnCwd ± dkxAd©§¨¨©§¨¨¦§¨©£¥

::::ּוּוּוּובכלבכלבכלבכל־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־לבבלבבלבבלבב גוגוגוגו'''' אלהיאלהיאלהיאלהי עדעדעדעד־־־־יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה ווווׁשׁשׁשׁשבבבבּתּתּתּת גוגוגוגו'''' והוהוהוהּקּקּקּקללהללהללהללה ההההּבּבּבּברכהרכהרכהרכה גוגוגוגו'''' עליעליעליעלי כיכיכיכי־־־־יבאיבאיבאיבאּוּוּוּו א־ב)והיהוהיהוהיהוהיה (ל, ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
עליו, ּבאה קללה ּכׁשּיראה לּבֹו אל יׁשיב קללה, עליו יבֹוא אם ּבׁשלמא . . לׁשאל "יׁש הקׁשה: הּתֹורה על ּכהן' ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּב'ׂשפתי

לּבֹו" אל יׁשיב אי ּברכה יראה אם הקדוש)אבל החיים' ב'אור הקשה .(וכן ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

לּבֹו לפנימּיּות  החֹודרת נעלית ּבתׁשּובה לׁשּוב החֹוטא את מעֹורר מ"הּקללה", הּצער ּדהרּגׁש מׁשמע הּכתּובים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָמהמׁש
ּבאפן  להיֹות הּצער רגׁש ּגם צרי – ּכזֹו נעלית ּתׁשּובה ׁשּלעֹורר ּבפׁשטּות ּומּובן ."נפׁש ּובכל לבב "ּבכל – ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹונפׁשֹו

הרגיל. מּכפי יֹותר ְְִִִִֵַַָָהּמכאיב
טֹוב, ּדבר ׁשּקדמֹו אחרי מּגיע מצער ׁשּכׁשּדבר האדם מּטבע ּכי הּברכה, אחרי ּדוקא מּגיעה הּקללה מּדּוע מּובן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָועל־ּפי־זה

צע  הרי עני, ונעׂשה הּגלּגל עליו ׁשּנתהּפ עׁשיר ּוכמֹו הּטֹוב. קדמֹו לא מאּלּו יֹותר הרּבה ּומכאיב מצער זה ּגדֹול הרי רֹו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
חּייו. ּכל עני ׁשהיה מּמי ּכּמה ִִִִֶַַָָָָָָּפי

ּובכל  לבב "ּבכל – נעלית לתׁשּובה האדם את לעֹורר ּבכחּה "הּברכה", אחרי מּגיעה "הּקללה" ּכאׁשר ּדוקא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
."ְֶַנפׁש

(á)éäìà ýåýé-ãò záLåìëk Bì÷á zòîLå E §©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨«©§¨´§Ÿ½§²Ÿ
éðáe äzà íBiä Eeöî éëðà-øLàEááì-ìëa E £¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®©¨´¨¤½§¨§¨§−

:ELôð-ìëáe§¨©§¤«

Ï‡כח  ÔÈÏbÓ„e ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô¯nhÓc¿ƒ«¿»√»¿»¡»»»¿ƒ»¿»»»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ÌÏÚ „Ú ‡·ÏÂ¿ƒ¿»»«√»¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

‰‡ÔÈlא  ‡iÓb˙t Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬»»ƒ¿»«»»ƒ≈
CaÏÏ ·e˙˙e CÓ„˜ ˙È·‰È Èc ÔÈËÂÏe ÔÎ¯aƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ√»»¿¿ƒ»
:Ôn˙Ï C‰Ï‡ ÈÈ CÏ‚‡ Èc ‡iÓÓÚ ÏÎa¿»«¿«»ƒ«¿»¿»¡»»¿«»

Ïa˜˙eב  C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e¿¿««¿»«¿»¡»»¿««
z‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc ÏÎk d¯ÓÈÓÏ¿≈¿≈¿…ƒ¬»¿«¿»»≈«¿

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa CÈ·e¿»¿»ƒ»¿»«¿»

dxezd lr `xfr oa`

gk˙B¯zÒp‰ עבֹודת ׁשּיעבֹוד מי הּטעם, . «ƒ¿»ֲֲִֶַַַַַ
ּכי  והּטעם, אלהינּו. לה' ּבּסתר, ְֱִִֵֵֶַַַַַָֹּכֹוכבים
ואם  מּמּנּו. יּפרע והּוא הּׁשם, ּביד ְְְְִִִִֵֶַַַָָמׁשּפטֹו
לעׂשֹות  ּולבנינּו לנּו חּיּוב ּבגלּוי, ְְְֲִֵַָָָָָהיתה
הּנסּתרֹות  ּכי אֹומר, ויׁש ּבּתֹורה. ְְִִֵֵַַַָָָּכּכתּוב

לעׂשֹות  אם ּכי לנּו ואין לה', הם ְְְֲִִִֵֵַַַָוהּנגלֹות
ורגל. ראׁש ּבלא הּפירּוׁש וזה הּתֹורה. ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּדברי
הּזה. ּבּמקֹום ּכן להזּכיר יׁש ּטעם ְְִֵֵֶַַַַַַָּומה
אחרת, ארץ אל וּיׁשליכם ׁשאמר ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּובעבּור
ׁשאּתה  אףֿעלּֿפי ה', אל ּתׁשּוב אם ּכי ִִִֶֶַַַַָָָאמר

ּדעת  ועל .ׁשבּות יׁשיב הּׁשם לארץ, ְְְִֵֶַַַַָָָָחּוצה
יניח. הּוא ּכי הראׁשֹון, הּמדקדק יהּודה ְְְִִִִֵַַַַָָָרּבי
להם  ויּתן לּנׁשּבים, מנּוחה ימצא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוהּטעם,

ויקּבץ: יׁשּוב ּכן, ואחר ְֲִִֵֵַַַַָרחמים.

jlieÎmiavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"k iyily meil inei xeriy

(â)éäìà ýåýé áLåáLå Eîçøå EúeáL-úà E §¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§«§−§¦«£¤®§À̈
éäìà ýåýé Eöéôä øLà íénòä-ìkî Eöa÷åE §¦¤§Æ¦¨¨´©¦½£¤¯¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:änL̈«¨
i"yx£E˙e·LŒ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·LÂ∑ ּכביכל מּכאן למדּו רּבֹותינּו ."ׁשבּות את "והׁשיב לכּתב: לֹו היה ¿»¡…∆∆¿¿ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ועֹוד  עּמהם. יׁשּוב ׁשהּוא לעצמֹו, ּגאּלה הכּתיב ּוכׁשּנגאלין ּגלּותם, ּבצרת יׂשראל עם ׁשרּויה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻׁשהּׁשכינה
איׁש איׁש מּמׁש ּבידיו אֹוחז להיֹות צרי עצמֹו הּוא ּכאּלּו ּובקׁשי, ּגלּיֹות קּבּוץ יֹום ׁשּגדֹול לפרׁש, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻיׁש

ׁשּנאמר: ּכענין כז)מּמקֹומֹו, מצינּו(ישעיה האּמֹות ׁשאר ּבגלּיֹות ואף יׂשראל", ּבני אחד לאחד ּתלּקטּו "ואּתם ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ
כט)ּכן: מצרים (יחזקאל ׁשבּות את .""וׁשבּתי ְְְְִִִֵֶַַ

(ã)Eöa÷é íMî íéîMä äö÷a Eçcð äéäé-íà¦¦«§¤¬¦©«£−¦§¥´©¨¨®¦¦À̈§©¤§Æ
éäìà ýåýé:Eçwé íMîe E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦−̈¦¨¤«

(ä)éäìà ýåýé EàéáäåEeLøé-øLà õøàä-ìà ¤«¡¦«£º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬
éúáàéúáàî Eaøäå Eáèéäå dzLøéå E:E £Ÿ¤−¦«¦§¨®§¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«

(å)éäìà ýåýé ìîeEòøæ ááì-úàå Eááì-úà E ¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§¨«§−§¤§©´©§¤®
éäìà ýåýé-úà äáäàìELôð-ìëáe Eááì-ìëa E §©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−

éiç ïòîì:E §©¬©©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr ck zegiy ihewl)

לבבלבבלבבלבב ואתואתואתואת לבבלבבלבבלבב ו)אתאתאתאת אלאלאלאלּוּוּוּולללל(ל, ּתּתּתּתבבבבֹוֹוֹוֹותתתת הטורים)ראראראראׁשׁשׁשׁשיייי הקּדמה (בעל הּוא הּתׁשּובה, עבֹודת על ׁשּמֹורה זה, ּתבֹות ראׁשי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
אלּול. ּבתבת הּנרמזים חסדים ּוגמילּות עבֹודה לתֹורה, ללללויסֹוד ווווׂשׂשׂשׂשממממּתּתּתּתיייי לידלידלידלידֹוֹוֹוֹו זהּואאאאּנּנּנּנהההה האדם ּובעבֹודת מקלט, ערי ענין - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

קֹולטין ּתֹורה ּדברי ּכי הּתֹורה, א)קו י, לילילילי.(מכות ודודודודֹוֹוֹוֹודידידידי לדלדלדלדֹוֹוֹוֹודידידידי לנּואניאניאניאני ׁשאין אּלּו, ּבימינּו ּובפרט ּתפּלה. היא העבֹודה, קו - ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל את ּומחּבר ׁשּתֹופל ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב עבֹודה לאבילאבילאבילאביֹוֹוֹוֹוניםניםניםניםאּלא ּוּוּוּוממממּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹותתתת לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּו ׁשל איאיאיאיׁשׁשׁשׁש הּקו - ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

חסדים חסדים חסדים חסדים  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּגּגּגּגמילמילמילמילּוּוּוּותתתת אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִָָָָ

ß lel` `"k iyily mei ß

(æ)éäìà ýåýé ïúðåälàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìòéàðN-ìòå E:Eeôãø øLà E ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«

(ç)úéNòå ýåýé ìB÷a zòîLå áeLú äzàå§©¨´¨½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

(è)éäìà ýåýé EøéúBäåìëa E|éøôa Eãé äNòî §¦«§Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸
ðèáék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe E| ¦§§¹¦§¦¯§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´

éìò NeNì ýåýé áeLéNN-øLàk áBèì E ¨´§Ÿ̈À¨³¨¤̧Æ§½©«£¤−̈
éúáà-ìò:E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©£Ÿ¤«

CÏÚג  ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ‚ È·L ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ·e˙ÈÂƒ¿»¡»»»»≈«¿»»ƒ««¬»
ÈÈ Cp¯c·È Èc ‡iÓÓÚ ÏkÓ CpLÎÈÂ ·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒ»«¿«»ƒ¿«¿ƒ»¿»

:Ôn˙Ï C‰Ï‡¡»»¿«»

ÔnzÓד  ‡iÓL ÈÙÈÒa C˙ÂÏ‚ È‰È Ì‡ƒ¿≈«¿»»ƒ¿»≈¿«»ƒ«»
:Cp·¯˜È ÔÓzÓe C‰Ï‡ ÈÈ CpLÎÈƒ¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ«»¿»¿ƒ»

‡·‰˙Cה  e˙È¯Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈÂ¿»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒƒ¬»»»
:C˙‰·‡Ó CpbÒÈÂ CÏ ·ËBÈÂ d˙¯˙Â¿≈¿«¿∆»¿«¿ƒ»≈¬»»»

ÈÂ˙ו  CaÏ ˙eLÙË ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»¡»»»«¿ƒ»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ CÈ·„ ‡aÏ ˙eLÙË«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»¡»»

:CÈiÁ ÏÈ„a CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»¿ƒ«»

ÏÚז  ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»¡»»»»¿»«»»ƒ≈«
:CeÙ„¯ Èc C‡Ò ÏÚÂ C··„ ÈÏÚa«¬≈¿»»¿«»¿»ƒ¿»

È˙ח  „aÚ˙Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙e ·e˙z z‡Â¿«¿¿¿««¿≈¿»«¿»¿«¿≈»
:ÔÈc ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

cÏÂa‡ט  C„È È„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¡»»¿…»≈¿»¿«¿»
CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ·e CÚÓ„ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»
‡Ók ·ËÏ CÏÚ È„ÁÓÏ ÈÈ ·e˙È È¯‡ ‡·ËÏ¿»»¬≈¿¿»¿∆¡≈¬»¿»¿»

:C˙‰·‡ ÏÚ È„Á È„ƒ¬ƒ«¬»»»

dxezd lr `xfr oa`

cÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a יׂשרא ארץ ּכנגד ל:. ƒ¿≈«»»ƒְְִֵֶֶֶֶָ
eEÈ‰Ï‡ '‰ ÏÓe העלילֹות נתּכנּו לֹו ּכי . »¡…∆ְְֲִִִָ

לׁשמֹוע  ּתׁשּוב ׁשאמר ואחר ְְִִֶַַַַָָָהראׁשֹונֹות.

.זרע ּולבב לבב וימּול יעזרּך הּוא ְְְְְְְְֶֶַַַָָָּבקֹולֹו,
אֹותֹו: למּול חיב ׁשאּתה הּבׂשר, ּכמּולת ְֶַַַַָָָָָֹלא

hוטעםE¯È˙B‰Â הּקללֹות ׁשּיּתן ּבעבּור . ְַַ¿ƒ¿ְֲִֵֶַַָ

הּׂשֹונאים: ‡·EÈ˙Bעל ÏÚ NN ¯L‡k. ְִַַ«¬∆»«¬∆
מּמּנה, הּגֹולים עם ּכי הארץ. ֲִִִִֶֶֶַָָָָׁשּנחלּו

ְֵַידּבר:



jlieÎmiavpלח zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"k iyily meil inei xeriy

(é)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì Eåéúåöî øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ
áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä åéúwçå§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ

éäìà ýåýé-ìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

(àé)íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä ék¦µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð-àì«Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«

i"yx£EnÓ ‡Â‰ ˙‡ÏÙŒ‡Ï∑:ׁשּנאמר ּכמֹו ,מּמ היא מכּסה יז)לא 'ארי (לעיל ותרגּומֹו יּפלא", "ּכי …ƒ¿≈ƒƒ¿ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
א)יתּכּסי', ּבּטמּון (איכה חבּוׁשה מכּסה ּבמטמֹונּיֹות, וּתרד ּפלאים", עזרא עזרא עזרא עזרא ."וּתרד אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

(áé)eðl-äìòé éî øîàì àåä íéîMá àì¬Ÿ©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³
:äpNòðå dúà eðòîLéå eðl äçwéå äîéîMä©¨©̧§¨Æ§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨

i"yx£‡Â‰ ÌÈÓM· ‡Ï∑(נה ּוללמדּה(עירובין אחריה לעלֹות צרי היית ּבּׁשמים, היתה .ׁשאּלּו …«»«ƒƒְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr el zegiy ihewl)

היאהיאהיאהיא ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים יב)לאלאלאלא סיניסיניסיניסיני(ל, מהרמהרמהרמהר ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ננננּתּתּתּתנהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכברברברבר .... .... היאהיאהיאהיא ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים לאלאלאלא ואמרואמרואמרואמר רגליורגליורגליורגליו עלעלעלעל יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע ררררּבּבּבּביייי (בבא עמדעמדעמדעמד ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ב) נט, הרי מציעא וקׁשה: מקּלים. מחסד, ׁשּׁשרׁשם הּלל, ּובית מחמירים. מּגבּורה, נׁשמֹותיהם ׁשּׁשרש ׁשּמאי, ׁשּבית ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹידּוע

ּבמה  הסּתּפקּו לא הּלל ּובית ׁשּמאי ׁשּבית לֹומר, ויׁש הּנׁשמה? ׁשרׁש לפי הלכה לפסק נּתן ואי היא, ּבּׁשמים לא ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּתֹורה
מּצד אצלם ל ׁשׁשׁשׁשררררׁשׁשׁשׁשׁשהּונח ׁשהם ּכפי ּבׂשכלם, הענין ּבהבנת התיּגעּו אּלא נׁשמההּנׁשמה, את ּבּבּבּבגגגגּוּוּוּוףףףףמּטה, ּפסקּו ואז - ְִֶֶַַָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ִַהּדין.
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 736 cenr c wlg `"nyz ycew zegiy)

`id minXA `l dxFY¨Ÿ©¨©¦¦

ונעונעונעונעׂשׂשׂשׂשּנּנּנּנהההה:::: אתאתאתאתּהּהּהּה ויויויויׁשׁשׁשׁשמענמענמענמענּוּוּוּו ּלּלּלּלננננּוּוּוּו ויויויויּקּקּקּקחהחהחהחה ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמימהמימהמימהמימה יעלהיעלהיעלהיעלה־־־־ּלּלּלּלננננּוּוּוּו מימימימי לאמרלאמרלאמרלאמר הואהואהואהוא בבבבּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים ֹֹלאלאלאלא ִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּוללמדּה אחריה לעלֹות צרי היית ּבּׁשמים, היתה ׁשאּלּו – היא ּבּׁשמים רש"י)לא ובפירוש יב. (ל, ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מנת  "על ׁשהּמתנה ּבגיטין וכדאיתא ּוללמדּה"? אחריה "לעלֹות אפׁשר ּכיצד זה, רׁש"י ּפרּוׁש על להקׁשֹות אפׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָלכאֹורה
לקּימֹו". ׁשאי־אפׁשר "ּתנאי ּדזהּו ּבטל, ּתנאֹו לרקיע" ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתעלי

ׁשנה  ל"ט לארץ, ׁשּנכנסּו לּדֹור מׁשה אמרם אּלּו ּדברים ּדלכאֹורה אחרת: ּבקּוׁשיא מתרצת זֹו אלימּתא ׁשּקּוׁשיא ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהאמת
היא"? ּבּׁשמים ׁש"לא ּבזה קמׁשמע־לן ּומאי היא", ּבּׁשמים "לא ׁשהּתֹורה יֹודעים ׁשּכּלם ּבוּדאי ואם־ּכן מּתן־ּתֹורה, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻאחר

ּדהא  ּבארץ, נּתנה ּבוּדאי ׁשּבכתב ּתֹורה והּנה, ׁשּבעל־ּפה. ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ליׂשראל נּתנּו ּבמּתן־ּתֹורה ּפׁשּוט: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָוהּתרּוץ
ׁשּקּבלּה רּבנּו מׁשה ׁשל מּפיו ּיׂשראל ׁשמעּו ׁשּבעל־ּפה, ּתֹורה – ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשל ׁשּפרּוׁשּה אּלא הּספר. על ּבדיֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹנכּתבה

סיני. הר על יֹום ארּבעים ּבהיֹותֹו הּגבּורה ְְְִִִִִַַַַָָָמּפי
ליׂשראל, ּולהֹורידם ּתֹורה טעמי לׁשמע ּכדי הּׁשמימה לעלֹות מיׁשהּו צרי לזמן ׁשּמּזמן לטעֹות מקֹום היה הכי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּומּׁשּום
ׁשּנּתנה  ּומאז היא", ּבּׁשמים ׁש"לא היא האמת א – אֹותּה". ויׁשמענּו לנּו ויּקחה הּׁשמימה לנּו יעלה "מי נאמר זה ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹועל

הּזה. ּבעֹולם מאד" הּדבר אלי "קרֹוב מּתן־ּתֹורה ּבׁשעת ליׂשראל עזרא עזרא עזרא עזרא ּתֹורה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

(âé)eðì-øáòé éî øîàì àåä íiì øáòî-àìå§«Ÿ¥¥¬¤©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈
dúà eðòîLéå eðl äçwéå íiä øáò-ìà¤¥³¤©¨Æ§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈

:äpNòðå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©«£¤«¨

hÓÏ¯י  C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«
‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ·e˙˙ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„¿«¿»»≈¬≈¿√»¿»¡»»

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

ÓBÈ‡יא  C„wÙÓ ‡‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz È¯‡¬≈«¿∆¿»»»ƒ¬»¿«¿»»
:‡È‰ ‡˜ÈÁ¯ ‡ÏÂ CpÓ ‡È‰ ‡L¯ÙÓ ‡Ï ÔÈ„≈»«¿¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»ƒ

·iÓL‡יב  ‡Ï‡Ï ˜qÈ ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ »ƒ¿«»ƒ¿≈«»ƒ«»»
d˙È ‡pÚÓLÈÂ ‡Ï d·qÈÂ ‡iÓLÏƒ¿«»¿ƒ¿«»»¿«¿¿ƒ»»»«

:dp„aÚÂ¿«¿¿ƒ«

ÚÈ·¯יג  ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ ‡nÈÏ ‡¯·ÚÓ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿»¿«»ƒ¿≈«»≈ƒ«
‡pÚÓLÈÂ ‡Ï d·qÈÂ ‡nÈ„ ‡¯·ÚÏ ‡Ï»»¿ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«»»¿«¿¿ƒ»»

:dp„aÚÂ d˙È»«¿«¿¿ƒ«

dxezd lr `xfr oa`

i‰f‰ ‰¯Bz‰ ¯ÙÒa ‰·e˙k‰ עיקר ּכי . «¿»¿≈∆«»«∆ִִַ
ּפירּוׁש צריכים הם ואם ׁשם. הּמצֹות, ְְְִִִִֵֵַָָּכל
הּלב  ׁשּיהיה עד ׁשמּורה ּתהיה ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹקּבלה.
הּׁשמירה  מצות ּכי .לבב ּבכל ּכן על ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָׁשלם,

הּלב: ִֵַעם
`i˙‡ÏÙ ׁשּתלאה ּפלא ּדבר אֹו נסּתרת. . ƒ¿≈ְְְִִֶֶֶֶֶֶַ

ֲַלעׂשֹותֹו:
ai‡È‰ ÌÈÓMa ‡Ï:נפלאת ּפירּוׁש . …«»«ƒƒְִֵֵ

biÌiÏ ¯·ÚÓ ׁשהּוא ויּתכן רחֹוקה. ּפירּוׁש . ≈≈∆«»ְְִֵֵֶָָ
ּברחּבֹו, להּכנס אדם יּוכל ׁשּלא הּגדֹול, ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹהּים

הּמים: חׁשכת ְְִִֵֶַַַמּפני

jlieÎmiavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"k iriax meil inei xeriy

(ãé)éìà áBø÷-ékéôa ãàî øácä EEááìáe E ¦«¨¬¥¤²©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−
ñ :BúNòì©«£«

i"yx£EÈÏ‡ ·B¯˜ŒÈk∑ לכם נּתנה ּובעלּֿפה הּתֹורה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבכתב אבןאבןאבןאבן ƒ»≈∆ְְְִִֶֶַַָָָָ

ß lel` a"k iriax mei ß

(åè)éðôì ézúð äàøáBhä-úàå íéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤©®
:òøä-úàå úånä-úàå§¤©−̈¤§¤¨¨«

i"yx£·Bh‰Œ˙‡Â ÌÈiÁ‰Œ˙‡∑ל הרי רע, ּתעׂשה ואם חּיים. ל הרי טֹוב, ּתעׂשה אם ּבזה: ּתלּוי זה ∆««ƒ¿∆«ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
היא והֹול מפרׁש והּכתּוב עזרא עזרא עזרא עזרא .הּמות, אבןאבןאבןאבן ְְְֵֵֵֶַַָָָָ

(æè)ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³
éäìàìå åéëøãa úëìì Eåéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤̧Æ¨¤¤́¦§¨½̈§¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈

éäìà ýåýé Eëøáe úéáøå úééçå åéètLîeE ¦§¨¨®§¨¦´¨§¨¦½¨¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:dzLøì änL-àá äzà-øLà õøàä¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«

i"yx£‰·‰‡Ï ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡∑,הּטֹוב ּתלּוי הרי È·¯Â˙.ּובֹו ˙ÈÈÁÂ∑ החּיים עזרא עזרא עזרא עזרא .הרי אבןאבןאבןאבן ¬∆»…ƒ¿«¿«¿«¬»ֲֵַָ¿»ƒ»¿»ƒ»ֲִֵַַ

(æé)zçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§¨®§¦©§À̈
:ízãáòå íéøçà íéäìàì úéåçzLäå§¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«

i"yx£E··Ï ‰ÙÈŒÌ‡Â∑ הרע עזרא עזרא עזרא עזרא .הרי אבןאבןאבןאבן ¿ƒƒ¿∆¿»¿ֲֵַָ

(çé)-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì ézãbä¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ
ãàä-ìò íéîé ïëéøàúøáò äzà øLà äî ©«£¦ª³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ

:dzLøì änL àBáì ïcøiä-úà¤©©§¥½¨¬−̈¨§¦§¨«
i"yx£Ôe„·‡z „·‡ Èk∑ הּמות עזרא עזרא עזרא עזרא .הרי אבןאבןאבןאבן ƒ»……≈ֲֵֶַָ

(èé)õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãòä©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼
éðôì ézúð úånäå íéiçääììwäå äëøaä E ©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®

:Eòøæå äzà äéçz ïòîì íéiça zøçáe¨«©§¨Æ©«©¦½§©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«

CÓeÙaיד  ‡„ÁÏ ‡Ób˙t CÏ ·È¯˜ È¯‡¬≈»ƒ»ƒ¿»»«¬»¿»
:d„aÚÓÏ CaÏ·e¿ƒ»¿∆¿¿≈

ÈÂ˙טו  ÈiÁ ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÓ„˜ ˙È·‰È„ ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»»»≈»«≈¿»
:‡LÈa ˙ÈÂ ‡˙BÓ ˙ÈÂ ‡˙·Ë«¿»¿»»¿»ƒ»

ÈÈטז  ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
ÈbÒ˙Â ÈÁÈ˙Â È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿ƒ¿≈
Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡a C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«»

:d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«

ebÒ˙Â„יז  ÈÚË˙Â Ïa˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ÈÙÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿«≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿
:ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

Ôe„·Èzיח  „·ÈÓ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ È˙ÈeÁ«≈ƒ¿»≈¬≈≈«≈¿
˙È ¯·Ú z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙ ‡Ï»¿ƒ««¿»ƒ«¿»≈»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÚÓÏ ‡c¯È«¿¿»¿≈«¿«»¿≈¿«

ÈÂ˙יט  ‡iÓL ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
ÔÎ¯a CÓ„˜ ˙È·‰È ‡˙BÓe ÈiÁ ‡Ú¯‡«¿»«≈»¿»ƒ√»»ƒ¿»
z‡ ÈÁÈ˙c ÏÈ„a ÈiÁa ÈÚ¯z˙Â ÔÈËÂÏe¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ¿≈≈«¿

:CÈ·e¿»

dxezd lr `xfr oa`

ciE··Ï·e EÈÙa עיקרם הּמצֹות, ׁשּכל . ¿ƒƒ¿»¿ְִִֶַָָָ
ויׁש הּלב. לחּזּוק ּבּפה, זכר מהם ויׁש ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַהּלב.

ּבּפה: ׁשּיזּכֹור ּכדי ְְֲִֵֶֶֶַַמעׂשה,
ehÌÈiÁ‰:ימים אֹור .·Bh‰ ּבעֹוׁשר . ««ƒִֶָ«ְֶ

והּכבֹוד: הּגּוף Ú¯‰Âּובריאּות ˙Ân‰Â:הפ . ְְִַַָ¿«»∆¿»»ֵֶ

fh‰·‰‡Ï:העיקר .ÂÈÎ¯„a ˙ÎÏÏ ׁשּלא . ¿«¬»ִָָ»∆∆ƒ¿»»ֶֹ
ואם  .ׁשּצּו ּומצֹותיו מעׂשיו מּדרכי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּתׁשּנה
והּמׁשּפטים: החּוקים נּתנּו לּמה ּתדע ְְְִִִִֵַַַָָָֹלא

החּיים:ÈÈÁÂ˙והּנה ּפירּוׁש ,˙È·¯Âּפירּוׁש . ְִֵ¿»ƒ»ִֵַַ¿»ƒ»ֵ
ּובעֹוׁשר: ּבבנים הּגּוף רּבּוי הּוא ּכי ְְִִִֶַַָהּטֹוב,

fiE··Ï ‰ÙÈ Ì‡Â:העיקר הּוא הּלב ּכי . ¿ƒƒ¿∆¿»¿ִִֵַָָ
zÁcÂ:ּפירׁשּתיו . ¿ƒ«¿»ְִֵַ

giÔe„·‡z „B·‡ Èk.והרע הּמות ּפירּוׁש . ƒ»…≈ְֵֶַָָָ
והֹונם: ּובניהם הם יאבדּו ˙‡¯ÔeÎÈּכי ‡Ï ְְְִֵֵֶָֹ…«¬ƒ

ÌÈÓÈ:ּבארץ אלהי ה' ּוברכ הפ . »ƒְֱֵֵֶֶֶַָָֹ



לט jlieÎmiavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"k iyily meil inei xeriy

(é)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì Eåéúåöî øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ
áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä åéúwçå§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ

éäìà ýåýé-ìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

(àé)íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä ék¦µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð-àì«Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«

i"yx£EnÓ ‡Â‰ ˙‡ÏÙŒ‡Ï∑:ׁשּנאמר ּכמֹו ,מּמ היא מכּסה יז)לא 'ארי (לעיל ותרגּומֹו יּפלא", "ּכי …ƒ¿≈ƒƒ¿ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
א)יתּכּסי', ּבּטמּון (איכה חבּוׁשה מכּסה ּבמטמֹונּיֹות, וּתרד ּפלאים", עזרא עזרא עזרא עזרא ."וּתרד אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

(áé)eðl-äìòé éî øîàì àåä íéîMá àì¬Ÿ©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³
:äpNòðå dúà eðòîLéå eðl äçwéå äîéîMä©¨©̧§¨Æ§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨

i"yx£‡Â‰ ÌÈÓM· ‡Ï∑(נה ּוללמדּה(עירובין אחריה לעלֹות צרי היית ּבּׁשמים, היתה .ׁשאּלּו …«»«ƒƒְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr el zegiy ihewl)

היאהיאהיאהיא ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים יב)לאלאלאלא סיניסיניסיניסיני(ל, מהרמהרמהרמהר ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ננננּתּתּתּתנהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכברברברבר .... .... היאהיאהיאהיא ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים לאלאלאלא ואמרואמרואמרואמר רגליורגליורגליורגליו עלעלעלעל יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע ררררּבּבּבּביייי (בבא עמדעמדעמדעמד ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ב) נט, הרי מציעא וקׁשה: מקּלים. מחסד, ׁשּׁשרׁשם הּלל, ּובית מחמירים. מּגבּורה, נׁשמֹותיהם ׁשּׁשרש ׁשּמאי, ׁשּבית ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹידּוע

ּבמה  הסּתּפקּו לא הּלל ּובית ׁשּמאי ׁשּבית לֹומר, ויׁש הּנׁשמה? ׁשרׁש לפי הלכה לפסק נּתן ואי היא, ּבּׁשמים לא ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּתֹורה
מּצד אצלם ל ׁשׁשׁשׁשררררׁשׁשׁשׁשׁשהּונח ׁשהם ּכפי ּבׂשכלם, הענין ּבהבנת התיּגעּו אּלא נׁשמההּנׁשמה, את ּבּבּבּבגגגגּוּוּוּוףףףףמּטה, ּפסקּו ואז - ְִֶֶַַָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ִַהּדין.
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 736 cenr c wlg `"nyz ycew zegiy)

`id minXA `l dxFY¨Ÿ©¨©¦¦

ונעונעונעונעׂשׂשׂשׂשּנּנּנּנהההה:::: אתאתאתאתּהּהּהּה ויויויויׁשׁשׁשׁשמענמענמענמענּוּוּוּו ּלּלּלּלננננּוּוּוּו ויויויויּקּקּקּקחהחהחהחה ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמימהמימהמימהמימה יעלהיעלהיעלהיעלה־־־־ּלּלּלּלננננּוּוּוּו מימימימי לאמרלאמרלאמרלאמר הואהואהואהוא בבבבּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים ֹֹלאלאלאלא ִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּוללמדּה אחריה לעלֹות צרי היית ּבּׁשמים, היתה ׁשאּלּו – היא ּבּׁשמים רש"י)לא ובפירוש יב. (ל, ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מנת  "על ׁשהּמתנה ּבגיטין וכדאיתא ּוללמדּה"? אחריה "לעלֹות אפׁשר ּכיצד זה, רׁש"י ּפרּוׁש על להקׁשֹות אפׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָלכאֹורה
לקּימֹו". ׁשאי־אפׁשר "ּתנאי ּדזהּו ּבטל, ּתנאֹו לרקיע" ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתעלי

ׁשנה  ל"ט לארץ, ׁשּנכנסּו לּדֹור מׁשה אמרם אּלּו ּדברים ּדלכאֹורה אחרת: ּבקּוׁשיא מתרצת זֹו אלימּתא ׁשּקּוׁשיא ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהאמת
היא"? ּבּׁשמים ׁש"לא ּבזה קמׁשמע־לן ּומאי היא", ּבּׁשמים "לא ׁשהּתֹורה יֹודעים ׁשּכּלם ּבוּדאי ואם־ּכן מּתן־ּתֹורה, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻאחר

ּדהא  ּבארץ, נּתנה ּבוּדאי ׁשּבכתב ּתֹורה והּנה, ׁשּבעל־ּפה. ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ליׂשראל נּתנּו ּבמּתן־ּתֹורה ּפׁשּוט: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָוהּתרּוץ
ׁשּקּבלּה רּבנּו מׁשה ׁשל מּפיו ּיׂשראל ׁשמעּו ׁשּבעל־ּפה, ּתֹורה – ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשל ׁשּפרּוׁשּה אּלא הּספר. על ּבדיֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹנכּתבה

סיני. הר על יֹום ארּבעים ּבהיֹותֹו הּגבּורה ְְְִִִִִַַַַָָָמּפי
ליׂשראל, ּולהֹורידם ּתֹורה טעמי לׁשמע ּכדי הּׁשמימה לעלֹות מיׁשהּו צרי לזמן ׁשּמּזמן לטעֹות מקֹום היה הכי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּומּׁשּום
ׁשּנּתנה  ּומאז היא", ּבּׁשמים ׁש"לא היא האמת א – אֹותּה". ויׁשמענּו לנּו ויּקחה הּׁשמימה לנּו יעלה "מי נאמר זה ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹועל

הּזה. ּבעֹולם מאד" הּדבר אלי "קרֹוב מּתן־ּתֹורה ּבׁשעת ליׂשראל עזרא עזרא עזרא עזרא ּתֹורה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

(âé)eðì-øáòé éî øîàì àåä íiì øáòî-àìå§«Ÿ¥¥¬¤©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈
dúà eðòîLéå eðl äçwéå íiä øáò-ìà¤¥³¤©¨Æ§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈

:äpNòðå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©«£¤«¨

hÓÏ¯י  C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«
‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ·e˙˙ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„¿«¿»»≈¬≈¿√»¿»¡»»

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

ÓBÈ‡יא  C„wÙÓ ‡‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz È¯‡¬≈«¿∆¿»»»ƒ¬»¿«¿»»
:‡È‰ ‡˜ÈÁ¯ ‡ÏÂ CpÓ ‡È‰ ‡L¯ÙÓ ‡Ï ÔÈ„≈»«¿¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»ƒ

·iÓL‡יב  ‡Ï‡Ï ˜qÈ ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ »ƒ¿«»ƒ¿≈«»ƒ«»»
d˙È ‡pÚÓLÈÂ ‡Ï d·qÈÂ ‡iÓLÏƒ¿«»¿ƒ¿«»»¿«¿¿ƒ»»»«

:dp„aÚÂ¿«¿¿ƒ«

ÚÈ·¯יג  ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ ‡nÈÏ ‡¯·ÚÓ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿»¿«»ƒ¿≈«»≈ƒ«
‡pÚÓLÈÂ ‡Ï d·qÈÂ ‡nÈ„ ‡¯·ÚÏ ‡Ï»»¿ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«»»¿«¿¿ƒ»»

:dp„aÚÂ d˙È»«¿«¿¿ƒ«

dxezd lr `xfr oa`

i‰f‰ ‰¯Bz‰ ¯ÙÒa ‰·e˙k‰ עיקר ּכי . «¿»¿≈∆«»«∆ִִַ
ּפירּוׁש צריכים הם ואם ׁשם. הּמצֹות, ְְְִִִִֵֵַָָּכל
הּלב  ׁשּיהיה עד ׁשמּורה ּתהיה ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹקּבלה.
הּׁשמירה  מצות ּכי .לבב ּבכל ּכן על ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָׁשלם,

הּלב: ִֵַעם
`i˙‡ÏÙ ׁשּתלאה ּפלא ּדבר אֹו נסּתרת. . ƒ¿≈ְְְִִֶֶֶֶֶֶַ

ֲַלעׂשֹותֹו:
ai‡È‰ ÌÈÓMa ‡Ï:נפלאת ּפירּוׁש . …«»«ƒƒְִֵֵ

biÌiÏ ¯·ÚÓ ׁשהּוא ויּתכן רחֹוקה. ּפירּוׁש . ≈≈∆«»ְְִֵֵֶָָ
ּברחּבֹו, להּכנס אדם יּוכל ׁשּלא הּגדֹול, ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹהּים

הּמים: חׁשכת ְְִִֵֶַַַמּפני

jlieÎmiavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"k iriax meil inei xeriy

(ãé)éìà áBø÷-ékéôa ãàî øácä EEááìáe E ¦«¨¬¥¤²©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−
ñ :BúNòì©«£«

i"yx£EÈÏ‡ ·B¯˜ŒÈk∑ לכם נּתנה ּובעלּֿפה הּתֹורה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבכתב אבןאבןאבןאבן ƒ»≈∆ְְְִִֶֶַַָָָָ

ß lel` a"k iriax mei ß

(åè)éðôì ézúð äàøáBhä-úàå íéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤©®
:òøä-úàå úånä-úàå§¤©−̈¤§¤¨¨«

i"yx£·Bh‰Œ˙‡Â ÌÈiÁ‰Œ˙‡∑ל הרי רע, ּתעׂשה ואם חּיים. ל הרי טֹוב, ּתעׂשה אם ּבזה: ּתלּוי זה ∆««ƒ¿∆«ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
היא והֹול מפרׁש והּכתּוב עזרא עזרא עזרא עזרא .הּמות, אבןאבןאבןאבן ְְְֵֵֵֶַַָָָָ

(æè)ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³
éäìàìå åéëøãa úëìì Eåéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤̧Æ¨¤¤́¦§¨½̈§¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈

éäìà ýåýé Eëøáe úéáøå úééçå åéètLîeE ¦§¨¨®§¨¦´¨§¨¦½¨¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:dzLøì änL-àá äzà-øLà õøàä¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«

i"yx£‰·‰‡Ï ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡∑,הּטֹוב ּתלּוי הרי È·¯Â˙.ּובֹו ˙ÈÈÁÂ∑ החּיים עזרא עזרא עזרא עזרא .הרי אבןאבןאבןאבן ¬∆»…ƒ¿«¿«¿«¬»ֲֵַָ¿»ƒ»¿»ƒ»ֲִֵַַ

(æé)zçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§¨®§¦©§À̈
:ízãáòå íéøçà íéäìàì úéåçzLäå§¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«

i"yx£E··Ï ‰ÙÈŒÌ‡Â∑ הרע עזרא עזרא עזרא עזרא .הרי אבןאבןאבןאבן ¿ƒƒ¿∆¿»¿ֲֵַָ

(çé)-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì ézãbä¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ
ãàä-ìò íéîé ïëéøàúøáò äzà øLà äî ©«£¦ª³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ

:dzLøì änL àBáì ïcøiä-úà¤©©§¥½¨¬−̈¨§¦§¨«
i"yx£Ôe„·‡z „·‡ Èk∑ הּמות עזרא עזרא עזרא עזרא .הרי אבןאבןאבןאבן ƒ»……≈ֲֵֶַָ

(èé)õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãòä©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼
éðôì ézúð úånäå íéiçääììwäå äëøaä E ©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®

:Eòøæå äzà äéçz ïòîì íéiça zøçáe¨«©§¨Æ©«©¦½§©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«

CÓeÙaיד  ‡„ÁÏ ‡Ób˙t CÏ ·È¯˜ È¯‡¬≈»ƒ»ƒ¿»»«¬»¿»
:d„aÚÓÏ CaÏ·e¿ƒ»¿∆¿¿≈

ÈÂ˙טו  ÈiÁ ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÓ„˜ ˙È·‰È„ ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»»»≈»«≈¿»
:‡LÈa ˙ÈÂ ‡˙BÓ ˙ÈÂ ‡˙·Ë«¿»¿»»¿»ƒ»

ÈÈטז  ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
ÈbÒ˙Â ÈÁÈ˙Â È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿ƒ¿≈
Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡a C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«»

:d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«

ebÒ˙Â„יז  ÈÚË˙Â Ïa˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ÈÙÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿«≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿
:ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

Ôe„·Èzיח  „·ÈÓ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ È˙ÈeÁ«≈ƒ¿»≈¬≈≈«≈¿
˙È ¯·Ú z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙ ‡Ï»¿ƒ««¿»ƒ«¿»≈»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÚÓÏ ‡c¯È«¿¿»¿≈«¿«»¿≈¿«

ÈÂ˙יט  ‡iÓL ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
ÔÎ¯a CÓ„˜ ˙È·‰È ‡˙BÓe ÈiÁ ‡Ú¯‡«¿»«≈»¿»ƒ√»»ƒ¿»
z‡ ÈÁÈ˙c ÏÈ„a ÈiÁa ÈÚ¯z˙Â ÔÈËÂÏe¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ¿≈≈«¿

:CÈ·e¿»

dxezd lr `xfr oa`

ciE··Ï·e EÈÙa עיקרם הּמצֹות, ׁשּכל . ¿ƒƒ¿»¿ְִִֶַָָָ
ויׁש הּלב. לחּזּוק ּבּפה, זכר מהם ויׁש ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַהּלב.

ּבּפה: ׁשּיזּכֹור ּכדי ְְֲִֵֶֶֶַַמעׂשה,
ehÌÈiÁ‰:ימים אֹור .·Bh‰ ּבעֹוׁשר . ««ƒִֶָ«ְֶ

והּכבֹוד: הּגּוף Ú¯‰Âּובריאּות ˙Ân‰Â:הפ . ְְִַַָ¿«»∆¿»»ֵֶ

fh‰·‰‡Ï:העיקר .ÂÈÎ¯„a ˙ÎÏÏ ׁשּלא . ¿«¬»ִָָ»∆∆ƒ¿»»ֶֹ
ואם  .ׁשּצּו ּומצֹותיו מעׂשיו מּדרכי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּתׁשּנה
והּמׁשּפטים: החּוקים נּתנּו לּמה ּתדע ְְְִִִִֵַַַָָָֹלא

החּיים:ÈÈÁÂ˙והּנה ּפירּוׁש ,˙È·¯Âּפירּוׁש . ְִֵ¿»ƒ»ִֵַַ¿»ƒ»ֵ
ּובעֹוׁשר: ּבבנים הּגּוף רּבּוי הּוא ּכי ְְִִִֶַַָהּטֹוב,

fiE··Ï ‰ÙÈ Ì‡Â:העיקר הּוא הּלב ּכי . ¿ƒƒ¿∆¿»¿ִִֵַָָ
zÁcÂ:ּפירׁשּתיו . ¿ƒ«¿»ְִֵַ

giÔe„·‡z „B·‡ Èk.והרע הּמות ּפירּוׁש . ƒ»…≈ְֵֶַָָָ
והֹונם: ּובניהם הם יאבדּו ˙‡¯ÔeÎÈּכי ‡Ï ְְְִֵֵֶָֹ…«¬ƒ

ÌÈÓÈ:ּבארץ אלהי ה' ּוברכ הפ . »ƒְֱֵֵֶֶֶַָָֹ
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i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡ ÌBi‰ ÌÎ· È˙„Ú‰∑,הרעה אתכם ּתקרה וכאׁשר לעֹולם, קּימים יהיּוׁשהם «ƒ…ƒ»∆«∆«»«ƒ¿∆»»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
זאת. ּבכל ּבכם התריתי ׁשאני האזינו)עדים להם (ספרי אמר וגֹו'", אתֿהּׁשמים הּיֹום בכם "העדתי אחר: ּדבר ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

לא  ׁשּמא מּדתם?! את ׁשּנּו ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ּבּׁשמים הסּתּכלּו ליׂשראל: ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם?! לכל והאיר הּמזרח מן חּמה ּגלּגל א)עלה הּׁשמׁש".(קהלת ּובא הּׁשמׁש "וזרח ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּמא  אֹו צּמחה, ולא אֹותּה זרעּתם ׁשּמא מּדתּה?! ׁשּנתה ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ּבארץ ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹהסּתּכלּו
ׂשכר, מקּבלין אין זֹוכין אם להפסד, ולא לׂשכר לא ׁשּנעׂשּו אּלּו ּומה ׂשעֹורים?! והעלתה חּטים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹזרעּתם
חטאתם, ואם ׂשכר, ּתקּבלּו זכיתם, ׁשאם אּתם – מּדתם את ׁשּנּו לא ּפרענּות, מקּבלין אין חֹוטאין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻואם

וכּמה! ּכּמה אחת על ּפרענּות, ÌÈiÁa.ּתקּבלּו z¯Á·e∑ ּכאדם החּיים, ּבחלק ׁשּתבחרּו לכם מֹורה אני ְְְְַַַַַַָָָֻ»«¿»««ƒְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
זה  ועל .'ל ּברר זה 'את לֹו: ואֹומר הּיפה, חלק על ּומעמידֹו ּבנחלתי', יפה חלק ל 'ּבחר לבנֹו: ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאֹומר

טז)נאמר: קח (תהלים זה 'את לֹומר: הּטֹוב ּגֹורל על ידי הּנחּת ּגֹורלי", ּתֹומי אּתה וכֹוסי, חלקי מנת "ה' ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
'ל. ְ

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr gk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבחחחחּיּיּיּייםיםיםים יט)ּוּוּוּובחרבחרבחרבחרּתּתּתּת ּבחּיים?(ל, לבחר לאדם לצּוֹות צר יׁש ּכלּום - מות מביא ורע חּיים, מביא ׁשּטֹוב מאחר לתמּה, יׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשהּׂשכל הינּו חּיים, מביא ׁשּזה מּׁשּום רק לא טֹוב לעׂשֹות הּוא ׁשהּצּוּוי לֹומר, מּתֹומכריחמכריחמכריחמכריחויׁש ּגם אּלא ,ּכ להתנהג ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָֹ

הּואחפחפחפחפׁשׁשׁשׁשית ית ית ית ּבחירה טֹוב; ּדבר ׁשּזה מּׁשּום רק לא ה' את עֹובד יהּודי ואכן, יתרֹון. ׁשּום ּבכ היה לא אם אפילּו ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוחר חר חר חר , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ
(חיצֹוני). טעם ּבלי ה' עֹובד עזרא עזרא עזרא עזרא להיֹות אבןאבןאבןאבן ְְִִִִֵַַ

(ë)éäìà ýåýé-úà äáäàìì EBì÷a òîL §©«£¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−
éiç àeä ék Bá-ä÷áãìeéîé Cøàå Eì EúáL §¨§¨®¦´³©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤

éúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä-ìòíäøáàì E ©¨«£¨À̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²
:íäì úúì á÷òéìe ÷çöéì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦§¨¬§©«£−Ÿ¨¥¬¨¤«

סימן. לבב"ו פסוקים, נצבים מ' פרשת חסלת

àì(à)älàä íéøácä-úà øaãéå äLî Cìiå©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤
:ìàøNé-ìk-ìà¤¨¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ CÏiÂ. עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן «≈∆…∆¿

(á)-ïa íäìà øîàiåíBiä éëðà äðL íéøNòå äàî ©Ÿ́¤£¥¤À¤¥¨Á§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½
àì éìà øîà ýåýéå àBáìå úàöì ãBò ìëeà-àì«Ÿ©¬−¨¥´§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ

øáòú:äfä ïcøiä-úà ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«
i"yx£‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ „BÚ ÏÎe‡Œ‡Ï∑:לֹומר ּתלמּוד ּכחֹו? ׁשּתׁשׁש לד)יכל נס (לקמן ולא עינֹו כהתה "לא …«»≈¿»ְְֲֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹ

ליהֹוׁשע  ונּתנה הרׁשּות מּמּני ׁשּנּטלה רּׁשאי, איני אּוכל"? "לא מהּו אּלא ‡ÈÏ.לחה". ¯Ó‡ '‰Â∑זהּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ«»«≈«ֶ

d¯ÓÈÓÏכ  ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»¿«»»¿≈¿≈
CÈiÁ ‡e‰ È¯‡ dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe¿ƒ¿»»»¿««¿≈¬≈«»
ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ·zÓÏ CÈÓBÈ ˙eÎ¯B‡Â¿»»¿ƒ«««¿»ƒ«ƒ¿»
ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿
Ù Ù Ù

ÌÚא  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ÏÈlÓe ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆«ƒ»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ
:Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈

‡‡ב  ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿∆¿ƒ¿ƒ¬»
ÏÚÓÏe ˜tÓÏ „BÚ ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈≈¬»»ƒ¿ƒ«¿≈»
:ÔÈ„‰ ‡c¯È ˙È ¯aÚ˙ ‡Ï ÈÏ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«ƒ»¿ƒ«»«¿¿»»≈

dxezd lr `xfr oa`

hiı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ היֹותם ‡˙ ּבעבּור . ∆«»«ƒ¿∆»»∆ֱֲַָ
לעדה. ּבנּו ּתהיה האבן, על וכן ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָעֹומדים.

ה': ריב את הרים ׁשמעּו ‰ÌÈiÁוכן, ְְִִִֵֶָ««ƒ
˙Ân‰Âל יׁש והּנה והּקללה. הּברכה הם . ¿«»∆ְְְְְִֵֵֵַַָָָָ

ּבחּיים: ÈÁz‰לבחֹור ÔÚÓÏאֹו ּבגּוף . ְִִַַ¿««ƒ¿∆ְ

לאהבה: הם החּיים ּכי ּופירׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָּבזכר.
kEÈiÁ ‡e‰ Èk,הּמפרׁשים ּדעת על . ƒ«∆ְְִַַַַָ

ׁשהּוא  ּדעּתי, ּולפי הּׁשם. קֹול אל ׁשב ְְִִֵֶֶֶַַָׁשהּוא
ואלהי  יׁשעי ה' המׁשֹורר, אמר ּכאׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹהּׁשם.

וחרּבי: ּומגּני ְְְִִִִַַָחסּדי

`CÏiÂ להֹודיע ו ׁשבט, ׁשבט ּכל אל הל . «≈∆ְִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבדברי  לּבם וחּזק יפחדּו. ׁשּלא מת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָֹׁשהּוא
ּתנחילּנה  ואּתה אחריו, ּכתּוב ּכן על ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻיהֹוׁשע,

הּׁשבטים.אֹותם. ּבר אז ּכי ּדעּתי, ּולפי ְְְִִִִֵֵַַָָָ
ּבּמכּתב: מאּוחרֹות ּברכֹותיהם ְְְְִִִֵֶַָָואם

jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"k iriax meil inei xeriy
ולבֹוא", לצאת עֹוד אּוכל "לא אלי ּפרּוׁש אמר ׁשה' ‰ÌBi.לפי ÈÎ‡∑(יא ּוׁשנֹותי,(ר"ה ימי מלאּו הּיֹום ְְִֵֵֵֶַַַָָָֹ»…ƒ«ְְַַַָָ

מסֹורֹות  מּמּנּו ׁשּנסּתמּו מלּמד ּתֹורה, ּבדברי ולבֹוא", "לצאת אחר: ּדבר אמּות. זה ּוּביֹום נֹולדּתי, זה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּביֹום
החכמה  .ּומעינֹות ְְְַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 189 cenr h"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dnkgd zFpirnE zFxFqn znizq§¦©¨©§§©¨§¨

ולבולבולבולבֹוֹוֹוֹוא א א א  לצאתלצאתלצאתלצאת עעעעֹוֹוֹוֹודדדד ֹֹֽֽֽֽלאלאלאלא־־־־אאאאּוּוּוּוכלכלכלכל ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
החכמה ּומעינֹות מסֹורֹות מּמּנּו ׁשּנסּתמּו מלּמד ּתֹורה, רש"י)ּבדברי ובפירוש ב. (לא, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּופרׁשן  ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ג' ליׂשראל מסר יֹום ּבאֹותֹו והרי חכמה, מעינֹות מּמׁשה ׁשּנסּתּתמּו רׁש"י ּכתב היא לתמּה, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹיׁש
נּתנה" ּבפרּוׁשּה ּד"ּתֹורה – המשניות)להם לפירוש הרמב"ם חכמה?(הקדמת עניני רּבּוי יׁש ּופירּוׁשן אּלּו ׁשּבפרׁשּיֹות וּדאי , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

סֹוטה ּבמּסכת הּובא ּתֹורה" ּבדברי – ולבֹוא לצאת אּוכל "לא ז"ל רּבֹותינּו מאמר ּדהּנה ּבזה, לֹומר ב)ויׁש ׁשם (יג, אבל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּובתנחּומא חכמה", "מעינֹות ּגרס יעקב' ּוב'עין חכמה", ׁשערי מּמּנּו "ׁשּנסּתּתמּו היא בסופה)הּגרסא ואתחנן "מסרת (פרשת – ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

החכמה". ּומעינֹות מסֹורֹות מּמּנּו "ׁשּנסּתמּו וכתב ׁשּנה, ּבפרּוׁשֹו רׁש"י אבל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָחכמה".
למׁשה  אּלא ּבּתֹורה, לּה ללמד רמז ׁש"אין הלכֹות הן "מסֹורֹות" ּדהּנה, ּדלעיל. הּקׁשיא ּתתיּׁשב לׁשֹונֹו ׁשּמּדּיּוק לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻויׁש

ּפה" על ב)נאמר ס, בגיטין .(רש"י ֱֶֶַַ
ים" מּני ּורחבה מּדה מארץ ּד"ארּכה סֹוף, לֹו ׁשאין הּמתּגּבר ּכמעין ׁשהּוא ּתֹורה, ׁשל ּפלּפּולּה הּוא החכמה" (איוב ּו"מעינֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ט) ּבגמראיא, אמרּו ׁשהרי ׁשּבכתב, ּתֹורה ּבפרּוׁש מכרח חלק אינֹו ּתֹורה ׁשל ּופלּפּולּה א). לח, ּתֹורה (נדרים ׁשל ׁשּפלּפּולּה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָֻ
ּונתנ  עין טֹובת ּבּה ׁש"נהג אּלא ּולזרעֹו" "למׁשה רק ליׂשראל".נּתן ּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּולפרׁשן  אּלּו ּפרׁשּיֹות ג' יׂשראל ּבני את ללּמד יכֹול היה החכמה, ּומעינֹות מסֹורֹות מּמׁשה ׁשּנסּתּלקּו לאחר ׁשאף ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹונמצא
ּופרּוׁשּה. ׁשּבכתב ּתֹורה ּבלּמּוד מכרחים אינם החכמה" "מעינֹות והן "מסֹורֹות" ּדהן עזרא עזרא עזרא עזרא ּבׁשלמּות, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

(â)éäìà ýåýéàeä E|éðôì øáòãéîLé-àeä E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«©§¦º
éðôlî älàä íéBbä-úààeä òLBäé ízLøéå E ¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®§ªÀ©µ

éðôì øáò:ýåýé øac øLàk E Ÿ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(ã)âBòìe ïBçéñì äNò øLàk íäì ýåýé äNòå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²
:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«

(ä)-ìëk íäì íúéNòå íëéðôì ýåýé íðúðe§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧
:íëúà éúéeö øLà äåönä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«

(å)íäéðtî eöøòz-ìàå eàøéz-ìà eöîàå e÷æç¦§´§¦§½©¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®
ék|éäìà ýåýéàì Cnò Cìää àeä Eàìå Etøé ¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

ñ :jáæòé©«©§¤«¨
i"yx£Et¯È ‡Ï∑מּמּנּו נעזב להיֹות רפיֹון, ל יּתן עזרא עזרא עזרא עזרא .לא אבןאבןאבןאבן …«¿¿ְְְֱִִִִֵֶֶָֹ

ÈˆLÈג  ‡e‰ CÓ„˜ ¯·ÚÈ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»≈¿≈≈ƒ«√»»¿≈≈
ÚLB‰È Ôep˙¯È˙Â CÓ„wÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ˙È»«¿«»»ƒ≈ƒ√»»¿≈¿ƒ¿À«

:ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók CÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰»≈√»»¿»ƒ«ƒ¿»

BÚÏe‚ד  ÔBÁÈÒÏ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰Ï ÈÈ „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿¿»ƒ¬«¿ƒ¿
:ÔB‰˙È ÈˆL Èc ÔB‰Ú¯‡Ïe ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ«¿≈¡…»»¿«¿¬ƒ≈ƒ»¿

ÏÎkה  ÔB‰Ï Ôe„aÚ˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»√»≈¿«¿¿¿¿»
:ÔBÎ˙È ˙È„wÙ Èc ‡z„˜Ùz«¿∆¿»ƒ«≈ƒ»¿

˙Ôe¯·zו  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï eÓÈl‡Â eÙÈ˜z¿ƒ¿«ƒ»ƒ¿¬¿»ƒ»¿
CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¬≈¿»¡»»ƒ¿««√»»

:CpLË¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

a‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ ּכי והּטעם, ּבּמלחמה. . »≈¿»ְְִִַַַַָָ
יכֹולת  ּבי אין עּתה, מת הייתי לא ְִִִִֵֵֶַָָֹאיּלּו
אתכם, ׁשּיעזֹור למי צֹור לכם ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָלהּלחם.

והעד, יהֹוׁשע. ּגם הּגֹוים. יׁשמיד הּׁשם ְְְִִִֵֵַַַַַָֻּכי
סיחֹון  ּבמלחמת ּבעיניכם ּׁשראיתם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַמה

ְועֹוג:

dÌ‰Ï Ì˙ÈNÚÂ:מּצבֹותם לׁשּבֹור . «¬ƒ∆»∆ְִֵַָ
eeˆÓ‡Â e˜ÊÁהֹול ׁשה' ׁשּתדעּו אחר . ƒ¿¿ƒ¿ְֵֵֶֶַַ

להּלחם: ׁשּתלכּו מקֹום ּבכל ְְְִִֵֵֶֶָָָָעּמכם



מי jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"k iriax meil inei xeriy

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡ ÌBi‰ ÌÎ· È˙„Ú‰∑,הרעה אתכם ּתקרה וכאׁשר לעֹולם, קּימים יהיּוׁשהם «ƒ…ƒ»∆«∆«»«ƒ¿∆»»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
זאת. ּבכל ּבכם התריתי ׁשאני האזינו)עדים להם (ספרי אמר וגֹו'", אתֿהּׁשמים הּיֹום בכם "העדתי אחר: ּדבר ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

לא  ׁשּמא מּדתם?! את ׁשּנּו ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ּבּׁשמים הסּתּכלּו ליׂשראל: ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם?! לכל והאיר הּמזרח מן חּמה ּגלּגל א)עלה הּׁשמׁש".(קהלת ּובא הּׁשמׁש "וזרח ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּמא  אֹו צּמחה, ולא אֹותּה זרעּתם ׁשּמא מּדתּה?! ׁשּנתה ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ּבארץ ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹהסּתּכלּו
ׂשכר, מקּבלין אין זֹוכין אם להפסד, ולא לׂשכר לא ׁשּנעׂשּו אּלּו ּומה ׂשעֹורים?! והעלתה חּטים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹזרעּתם
חטאתם, ואם ׂשכר, ּתקּבלּו זכיתם, ׁשאם אּתם – מּדתם את ׁשּנּו לא ּפרענּות, מקּבלין אין חֹוטאין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻואם

וכּמה! ּכּמה אחת על ּפרענּות, ÌÈiÁa.ּתקּבלּו z¯Á·e∑ ּכאדם החּיים, ּבחלק ׁשּתבחרּו לכם מֹורה אני ְְְְַַַַַַָָָֻ»«¿»««ƒְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
זה  ועל .'ל ּברר זה 'את לֹו: ואֹומר הּיפה, חלק על ּומעמידֹו ּבנחלתי', יפה חלק ל 'ּבחר לבנֹו: ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאֹומר

טז)נאמר: קח (תהלים זה 'את לֹומר: הּטֹוב ּגֹורל על ידי הּנחּת ּגֹורלי", ּתֹומי אּתה וכֹוסי, חלקי מנת "ה' ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
'ל. ְ

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr gk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבחחחחּיּיּיּייםיםיםים יט)ּוּוּוּובחרבחרבחרבחרּתּתּתּת ּבחּיים?(ל, לבחר לאדם לצּוֹות צר יׁש ּכלּום - מות מביא ורע חּיים, מביא ׁשּטֹוב מאחר לתמּה, יׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשהּׂשכל הינּו חּיים, מביא ׁשּזה מּׁשּום רק לא טֹוב לעׂשֹות הּוא ׁשהּצּוּוי לֹומר, מּתֹומכריחמכריחמכריחמכריחויׁש ּגם אּלא ,ּכ להתנהג ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָֹ

הּואחפחפחפחפׁשׁשׁשׁשית ית ית ית ּבחירה טֹוב; ּדבר ׁשּזה מּׁשּום רק לא ה' את עֹובד יהּודי ואכן, יתרֹון. ׁשּום ּבכ היה לא אם אפילּו ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוחר חר חר חר , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ
(חיצֹוני). טעם ּבלי ה' עֹובד עזרא עזרא עזרא עזרא להיֹות אבןאבןאבןאבן ְְִִִִֵַַ

(ë)éäìà ýåýé-úà äáäàìì EBì÷a òîL §©«£¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−
éiç àeä ék Bá-ä÷áãìeéîé Cøàå Eì EúáL §¨§¨®¦´³©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤

éúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä-ìòíäøáàì E ©¨«£¨À̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²
:íäì úúì á÷òéìe ÷çöéì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦§¨¬§©«£−Ÿ¨¥¬¨¤«

סימן. לבב"ו פסוקים, נצבים מ' פרשת חסלת

àì(à)älàä íéøácä-úà øaãéå äLî Cìiå©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤
:ìàøNé-ìk-ìà¤¨¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ CÏiÂ. עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן «≈∆…∆¿

(á)-ïa íäìà øîàiåíBiä éëðà äðL íéøNòå äàî ©Ÿ́¤£¥¤À¤¥¨Á§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½
àì éìà øîà ýåýéå àBáìå úàöì ãBò ìëeà-àì«Ÿ©¬−¨¥´§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ

øáòú:äfä ïcøiä-úà ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«
i"yx£‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ „BÚ ÏÎe‡Œ‡Ï∑:לֹומר ּתלמּוד ּכחֹו? ׁשּתׁשׁש לד)יכל נס (לקמן ולא עינֹו כהתה "לא …«»≈¿»ְְֲֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹ

ליהֹוׁשע  ונּתנה הרׁשּות מּמּני ׁשּנּטלה רּׁשאי, איני אּוכל"? "לא מהּו אּלא ‡ÈÏ.לחה". ¯Ó‡ '‰Â∑זהּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ«»«≈«ֶ

d¯ÓÈÓÏכ  ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»¿«»»¿≈¿≈
CÈiÁ ‡e‰ È¯‡ dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe¿ƒ¿»»»¿««¿≈¬≈«»
ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ·zÓÏ CÈÓBÈ ˙eÎ¯B‡Â¿»»¿ƒ«««¿»ƒ«ƒ¿»
ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿
Ù Ù Ù

ÌÚא  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ÏÈlÓe ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆«ƒ»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ
:Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈

‡‡ב  ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿∆¿ƒ¿ƒ¬»
ÏÚÓÏe ˜tÓÏ „BÚ ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈≈¬»»ƒ¿ƒ«¿≈»
:ÔÈ„‰ ‡c¯È ˙È ¯aÚ˙ ‡Ï ÈÏ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«ƒ»¿ƒ«»«¿¿»»≈

dxezd lr `xfr oa`

hiı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ היֹותם ‡˙ ּבעבּור . ∆«»«ƒ¿∆»»∆ֱֲַָ
לעדה. ּבנּו ּתהיה האבן, על וכן ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָעֹומדים.

ה': ריב את הרים ׁשמעּו ‰ÌÈiÁוכן, ְְִִִֵֶָ««ƒ
˙Ân‰Âל יׁש והּנה והּקללה. הּברכה הם . ¿«»∆ְְְְְִֵֵֵַַָָָָ

ּבחּיים: ÈÁz‰לבחֹור ÔÚÓÏאֹו ּבגּוף . ְִִַַ¿««ƒ¿∆ְ

לאהבה: הם החּיים ּכי ּופירׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָּבזכר.
kEÈiÁ ‡e‰ Èk,הּמפרׁשים ּדעת על . ƒ«∆ְְִַַַַָ

ׁשהּוא  ּדעּתי, ּולפי הּׁשם. קֹול אל ׁשב ְְִִֵֶֶֶַַָׁשהּוא
ואלהי  יׁשעי ה' המׁשֹורר, אמר ּכאׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹהּׁשם.

וחרּבי: ּומגּני ְְְִִִִַַָחסּדי

`CÏiÂ להֹודיע ו ׁשבט, ׁשבט ּכל אל הל . «≈∆ְִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבדברי  לּבם וחּזק יפחדּו. ׁשּלא מת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָֹׁשהּוא
ּתנחילּנה  ואּתה אחריו, ּכתּוב ּכן על ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻיהֹוׁשע,

הּׁשבטים.אֹותם. ּבר אז ּכי ּדעּתי, ּולפי ְְְִִִִֵֵַַָָָ
ּבּמכּתב: מאּוחרֹות ּברכֹותיהם ְְְְִִִֵֶַָָואם

jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"k iriax meil inei xeriy
ולבֹוא", לצאת עֹוד אּוכל "לא אלי ּפרּוׁש אמר ׁשה' ‰ÌBi.לפי ÈÎ‡∑(יא ּוׁשנֹותי,(ר"ה ימי מלאּו הּיֹום ְְִֵֵֵֶַַַָָָֹ»…ƒ«ְְַַַָָ

מסֹורֹות  מּמּנּו ׁשּנסּתמּו מלּמד ּתֹורה, ּבדברי ולבֹוא", "לצאת אחר: ּדבר אמּות. זה ּוּביֹום נֹולדּתי, זה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּביֹום
החכמה  .ּומעינֹות ְְְַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 189 cenr h"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dnkgd zFpirnE zFxFqn znizq§¦©¨©§§©¨§¨

ולבולבולבולבֹוֹוֹוֹוא א א א  לצאתלצאתלצאתלצאת עעעעֹוֹוֹוֹודדדד ֹֹֽֽֽֽלאלאלאלא־־־־אאאאּוּוּוּוכלכלכלכל ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
החכמה ּומעינֹות מסֹורֹות מּמּנּו ׁשּנסּתמּו מלּמד ּתֹורה, רש"י)ּבדברי ובפירוש ב. (לא, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּופרׁשן  ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ג' ליׂשראל מסר יֹום ּבאֹותֹו והרי חכמה, מעינֹות מּמׁשה ׁשּנסּתּתמּו רׁש"י ּכתב היא לתמּה, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹיׁש
נּתנה" ּבפרּוׁשּה ּד"ּתֹורה – המשניות)להם לפירוש הרמב"ם חכמה?(הקדמת עניני רּבּוי יׁש ּופירּוׁשן אּלּו ׁשּבפרׁשּיֹות וּדאי , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

סֹוטה ּבמּסכת הּובא ּתֹורה" ּבדברי – ולבֹוא לצאת אּוכל "לא ז"ל רּבֹותינּו מאמר ּדהּנה ּבזה, לֹומר ב)ויׁש ׁשם (יג, אבל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּובתנחּומא חכמה", "מעינֹות ּגרס יעקב' ּוב'עין חכמה", ׁשערי מּמּנּו "ׁשּנסּתּתמּו היא בסופה)הּגרסא ואתחנן "מסרת (פרשת – ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

החכמה". ּומעינֹות מסֹורֹות מּמּנּו "ׁשּנסּתמּו וכתב ׁשּנה, ּבפרּוׁשֹו רׁש"י אבל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָחכמה".
למׁשה  אּלא ּבּתֹורה, לּה ללמד רמז ׁש"אין הלכֹות הן "מסֹורֹות" ּדהּנה, ּדלעיל. הּקׁשיא ּתתיּׁשב לׁשֹונֹו ׁשּמּדּיּוק לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻויׁש

ּפה" על ב)נאמר ס, בגיטין .(רש"י ֱֶֶַַ
ים" מּני ּורחבה מּדה מארץ ּד"ארּכה סֹוף, לֹו ׁשאין הּמתּגּבר ּכמעין ׁשהּוא ּתֹורה, ׁשל ּפלּפּולּה הּוא החכמה" (איוב ּו"מעינֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ט) ּבגמראיא, אמרּו ׁשהרי ׁשּבכתב, ּתֹורה ּבפרּוׁש מכרח חלק אינֹו ּתֹורה ׁשל ּופלּפּולּה א). לח, ּתֹורה (נדרים ׁשל ׁשּפלּפּולּה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָֻ
ּונתנ  עין טֹובת ּבּה ׁש"נהג אּלא ּולזרעֹו" "למׁשה רק ליׂשראל".נּתן ּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּולפרׁשן  אּלּו ּפרׁשּיֹות ג' יׂשראל ּבני את ללּמד יכֹול היה החכמה, ּומעינֹות מסֹורֹות מּמׁשה ׁשּנסּתּלקּו לאחר ׁשאף ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹונמצא
ּופרּוׁשּה. ׁשּבכתב ּתֹורה ּבלּמּוד מכרחים אינם החכמה" "מעינֹות והן "מסֹורֹות" ּדהן עזרא עזרא עזרא עזרא ּבׁשלמּות, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

(â)éäìà ýåýéàeä E|éðôì øáòãéîLé-àeä E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«©§¦º
éðôlî älàä íéBbä-úààeä òLBäé ízLøéå E ¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®§ªÀ©µ

éðôì øáò:ýåýé øac øLàk E Ÿ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(ã)âBòìe ïBçéñì äNò øLàk íäì ýåýé äNòå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²
:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«

(ä)-ìëk íäì íúéNòå íëéðôì ýåýé íðúðe§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧
:íëúà éúéeö øLà äåönä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«

(å)íäéðtî eöøòz-ìàå eàøéz-ìà eöîàå e÷æç¦§´§¦§½©¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®
ék|éäìà ýåýéàì Cnò Cìää àeä Eàìå Etøé ¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

ñ :jáæòé©«©§¤«¨
i"yx£Et¯È ‡Ï∑מּמּנּו נעזב להיֹות רפיֹון, ל יּתן עזרא עזרא עזרא עזרא .לא אבןאבןאבןאבן …«¿¿ְְְֱִִִִֵֶֶָֹ

ÈˆLÈג  ‡e‰ CÓ„˜ ¯·ÚÈ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»≈¿≈≈ƒ«√»»¿≈≈
ÚLB‰È Ôep˙¯È˙Â CÓ„wÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ˙È»«¿«»»ƒ≈ƒ√»»¿≈¿ƒ¿À«

:ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók CÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰»≈√»»¿»ƒ«ƒ¿»

BÚÏe‚ד  ÔBÁÈÒÏ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰Ï ÈÈ „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿¿»ƒ¬«¿ƒ¿
:ÔB‰˙È ÈˆL Èc ÔB‰Ú¯‡Ïe ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ«¿≈¡…»»¿«¿¬ƒ≈ƒ»¿

ÏÎkה  ÔB‰Ï Ôe„aÚ˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»√»≈¿«¿¿¿¿»
:ÔBÎ˙È ˙È„wÙ Èc ‡z„˜Ùz«¿∆¿»ƒ«≈ƒ»¿

˙Ôe¯·zו  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï eÓÈl‡Â eÙÈ˜z¿ƒ¿«ƒ»ƒ¿¬¿»ƒ»¿
CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¬≈¿»¡»»ƒ¿««√»»

:CpLË¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

a‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ ּכי והּטעם, ּבּמלחמה. . »≈¿»ְְִִַַַַָָ
יכֹולת  ּבי אין עּתה, מת הייתי לא ְִִִִֵֵֶַָָֹאיּלּו
אתכם, ׁשּיעזֹור למי צֹור לכם ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָלהּלחם.

והעד, יהֹוׁשע. ּגם הּגֹוים. יׁשמיד הּׁשם ְְְִִִֵֵַַַַַָֻּכי
סיחֹון  ּבמלחמת ּבעיניכם ּׁשראיתם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַמה

ְועֹוג:

dÌ‰Ï Ì˙ÈNÚÂ:מּצבֹותם לׁשּבֹור . «¬ƒ∆»∆ְִֵַָ
eeˆÓ‡Â e˜ÊÁהֹול ׁשה' ׁשּתדעּו אחר . ƒ¿¿ƒ¿ְֵֵֶֶַַ

להּלחם: ׁשּתלכּו מקֹום ּבכל ְְְִִֵֵֶֶָָָָעּמכם
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ß lel` b"k iying mei ß

(æ)-ìë éðéòì åéìà øîàiå òLBäéì äLî àø÷iå©¦§¸̈¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´¨
äfä íòä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´©¤½
íäì úúì íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®

:íúBà äpìéçðz äzàå§©−̈©§¦¤¬̈¨«
i"yx£‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‡B·z ‰z‡ Èk∑ ׁשּבּדֹור 'זקנים ליהֹוׁשע: אמר מׁשה הדין'. עּמא עם ּתעּול אּת 'ארי ƒ«»»∆»»«∆ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻ

ה  אבל ועצתן', ּדע ּתן לפי הּכל ,ע ּמ יׂשראל יהיּו ּבני את ּתביא אּתה "ּכי ליהֹוׁשע: אמר ּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
להם" נׁשּבעּתי אׁשר הארץ לג)אל ּדּבר (לקמן קדקדן, על וה מּקל טל ,ּב ּתלּוי הּכל ּכרחם, על ּתביא, אחד , ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

לּדֹור  ּדּברים ׁשני ולא ח)לּדֹור עזרא עזרא עזרא עזרא .(סנהדרין אבןאבןאבןאבן ְְִֵַַַָֹ

(ç)àeä ýåýéå|éðôì Cìääàì Cnò äéäé àeä E ©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ
:úçú àìå àøéú àì jáæòé àìå Etøé©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«

(è)-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤
ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®

:ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàå§¤¨¦§¥−¦§¨¥«
i"yx£dziÂ 'B‚Â ‰LÓ ·zÎiÂ∑,ּכּלּה ׁשבטֹוּכׁשגמרּה לבני עזרא עזרא עזרא עזרא .נתנּה אבןאבןאבןאבן «ƒ¿……∆¿«ƒ¿»ְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

(é)õwî øîàì íúBà äLî åöéå|ãòîa íéðL òáL ©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À§Ÿ¥²
:úBkqä âça ähîMä úðL§©¬©§¦−̈§©¬©ª«

i"yx£ÌÈL Ú·L ıwÓ∑ ׁשנת" אֹותּה קֹורא ולּמה הּׁשמינית. ּׁשנה ׁשהיא ׁשמּטה, ׁשל  ראׁשֹונה ּבׁשנה ƒ≈∆«»ƒְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ׁשביעית  ׁשל ּבקציר ּבּה, נֹוהגת ׁשביעית ׁשעדין ׁשביעית הׁשמּטה"? למֹוצאי .הּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 187 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ipiq xd cnrn oirn ± ldwd zevn¦§©©§¥¥¥©£©©¦¨

גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־העםהעםהעםהעם הקהלהקהלהקהלהקהל .... .... כלכלכלכל־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבבבבבֹוֹוֹוֹואאאא .... .... ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע |||| ואילך)ממממּקּקּקּקץץץץ י (לא, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
לכניסתם  עד זֹו ּבמצוה נתחּיבּו ׁשּלא ּדאף הּתֹורה, לסּיּום עד הקהל מצות צּוּוי עם הּכתּוב המּתין ּטעם מה  לעּין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹיׁש

זה? לפני ּבּכתּוב ונאמרּו יׂשראל, ּבארץ רק הּוא ׁשּקּיּומן יׂשראל ּבני נצטּוּו מצֹות וכּמה ּכּמה הרי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלארץ,
הקהל למצות ּבנֹוגע הרמּב"ם ּׁשּכתב מה על־ּפי זה, לבאר ו)ויׁש הלכה ג פרק חגיגה ּולהקׁשיב (הלכות לּבם להכין "חּיבין : ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

קֹורא  ּדכׁשהּמל ונמצא ׁשֹומעּה". הּגבּורה ּומּפי ּבּה נצטּוה ּכאּלּו עצמֹו ויראה . . ּבסיני ּבֹו ׁשּנּתנה ּכיֹום . . לׁשמֹוע ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאזנם
סיני. הר מעמד על־ּדר זה הרי ֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָּבּתֹורה,

ּבמקֹום  ּתנאי רק זה ּבארץ ׁשּתלּויֹות מה הּמצֹות, ּבׁשאר ּבארץ: הּתלּויֹות מצֹות מּׁשאר הקהל מצות ׁשׁשֹונה יּובן, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָועל־ּפי־זה 
והמחּיבת  הּגֹורמת היא היא לארץ ּכניסתם הקהל, מצות מה־ּׁשאין־ּכן לארץ. ׁשּיּכנסּו עד ּבהן חּיבים ׁשאין חּיּובן, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּוזמן

זֹו. ְִָמצוה

ÏÎז  ÈÈÚÏ dÏ ¯Ó‡Â ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒÀ««¬«≈¿≈≈»
‡nÚ ÌÚ ÏeÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â Û˜z Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¬≈«¿≈ƒ«»
ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«

:ÔB‰˙È dpÒÁz z‡Â ÔB‰Ï¿¿«¿«¿¿ƒ«»¿

·CcÚÒח  È‰È d¯ÓÈÓ CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ ÈÈÂ«¿»ƒ¿««√»»≈¿≈¿≈¿«¿»
‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï Cp˜Á¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»»ƒ¿«¿»

:¯·zƒ̇¿«

d·‰ÈÂט  ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»«¿»»»ƒ»«
ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÔÈÏËc ÈÂÏ Èa ‡i‰ÎÏ¿»¬«»¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»¬¿»»«¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏe¿»»≈ƒ¿»≈

Ú·Lי  ÛBqÓ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿¿≈»ƒ¿«
:‡ilËÓ„ ‡bÁa ‡˙hÓL„ ‡zL ÔÓÊa ÔÈL¿ƒƒ¿««»ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿««»

dxezd lr `xfr oa`

fıÓ‡Â ˜ÊÁ,ליהֹוׁשע מׁשה אמר ּכן ּגם . ¬«∆¡»ִֵֶַַַָֹֻ
את  ּתבֹוא אּתה ּכי עליהם, הפקיד ְֲִִִֵֶֶֶַָָׁשהּוא

עם: ּכמֹו את, ענין הּזה. ְְִִֶֶַַָָהעם
hÈÂÏ Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ dziÂ מֹורי ׁשהם . «ƒ¿»∆«…¬ƒ¿≈≈ƒֵֵֶ

Ï‡¯NÈהּתֹורה: È˜Ê Ïk Ï‡Â.הּסנהדרין . ַָ¿∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְִֶַַ
יׂשראל: וזקני מׁשה ויצו ּכמֹו טעמֹו, ְְְְְְִִֵֵֶַַַָֹאֹו

jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"k iying meil inei xeriy
– ּבתכלית ׁשֹונה למקֹום הּמדּבר, – הּתֹורה את קּבלּו ּבֹו מהּמקֹום יׂשראל ּבני ּיעברּו ׁשּכאׁשר הּוא הקהל מצות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּדגדר
מעמד  מעין  לזמן  מּזמן אצלם להיֹות צרי יהֹוׁשע, לנׂשיאּות הּתֹורה, מקּבל – מׁשה מּנׂשיאּות יעברּו וכן יׂשראל, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻארץ

הּתֹורה. ּבמצֹות ּולזרזם לחּזקם סיני, ְְְְְְִִַַַָָָָָהר
ּכׁשאר  ולא מׁשה, ּומּנׂשיאּות הּמדּבר מן ליציאתם ּבסמיכּות נאמרה זֹו ׁשּמצוה לכ הּטעם ּבפׁשטּות מּובן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה,

ּבארץ. הּתלּויֹות עזרא עזרא עזרא עזרא הּמצֹות אבןאבןאבןאבן ְְִֶַַָָ

(àé)éäìà ýåýé éðt-úà úBàøì ìàøNé-ìë àBáaE §´¨¦§¨¥À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ãâð úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ¤¬¤

:íäéðæàa ìàøNé-ìk̈¦§¨¥−§¨§¥¤«
i"yx£˙‡f‰ ‰¯Bz‰Œ˙‡ ‡¯˜z∑ סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא הּדברים", "אּלה מּתחּלת קֹורא היה (מא)הּמל, ƒ¿»∆«»«…ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבעזרה  עֹוׂשין ׁשהיּו עץ ׁשל ּבימה .על ֲִִֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 301 'nr ,hi jxk zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה אתאתאתאת יא)ּתּתּתּתקראקראקראקרא קקקקֹוֹוֹוֹורארארארא(לא, היההיההיההיה (רש"י)ההההּמּמּמּמלללל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
מהבנה  למעלה הּוא ּבּתֹורה זה חלק ׁשּכן ׁשּבּכתב, ּבּתֹורה אז קראּו לכן אחת. למציאּות יׂשראל ּכל התאחדּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּב"הקהל"
יׂשראל  ּכל זה ּובענין הּתֹורה), ּברכת לבר ויכל ּתֹורה ּתלמּוד מצות מקים הּדברים ּפרּוׁש את מבין ׁשאינֹו מי (ּגם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוהּׂשגה

ִָׁשוים.
יׂשראל" קהל ּכל "לב הּוא אחת, למציאּות העם את מאחד הּוא ׁשּכן קֹורא, היה פ"ג)והּמל מלכים הלכֹות .(רמּב"ם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 328 'nr ,hi jxk zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה אתאתאתאת יא)ּתּתּתּתקראקראקראקרא ּבּבּבּבעזרהעזרהעזרהעזרה(לא, עעעעֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשיןיןיןין ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו עץעץעץעץ ׁשׁשׁשׁשלללל ּבּבּבּבימהימהימהימה עלעלעלעל .... .... קקקקֹוֹוֹוֹורארארארא היההיההיההיה (רש"י)ההההּמּמּמּמלללל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
("עץ"), ארעי ּבאפן רק – ּבעזרה" עֹוׂשין ׁשהיּו עץ" "ׁשל להיֹות חיבת זֹו ּו"בימה" והתנּׁשאּות. ּתקיפֹות על מֹורה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ"ּבימה"

קדּׁשה. ׁשל ׁשאינּה והתנּׁשאּות עּזּות לידי ּתביא לא ׁשהיא להּזהר ויׁש ("עזרה"), קדּׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻּבעניני

(áé)Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàä íòä-úà ìä÷ä©§¥´¤¨À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−
éøòLa øLàeàøéå eãîìé ïòîìe eòîLé ïòîì E £¤´¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ

éøác-ìk-úà úBNòì eøîLå íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨¦§¥−
:úàfä äøBzä©¨¬©«Ÿ

i"yx£ÌÈL‡‰∑ ללמד.ÌÈLp‰Â∑ לׁשמע.Ûh‰Â∑ למביאיהם ׂשכר לתת ּבאים? .לּמה »¬»ƒְִֹ¿«»ƒְִַֹ¿««ְִִִֵֵֶָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 193 'nr ,i jxk zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּדּדּדּדבריבריבריברי ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתת יב)ווווׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּוּוּוּו (לא, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
הּדבר"""""ווווׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּוּוּוּו"""" את ׁשמר "ואביו ּכמֹו וצּפּיה, המּתנה מּלׁשֹון לז)– .(וישב ְְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָ

טֹובה.""""לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתת"""" והחלטה ּומחׁשבה טֹוב ּבלב להסּתּפק לא ּבפעל, – ְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֹ
ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה"""" ּדּדּדּדבריבריבריברי ּכּכּכּכלללל זכּיֹות.""""אתאתאתאת ּככּלֹו ׁשרּוּבֹו ּבכ ּדי לֹומר ולא – ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻ

ׁשּבעל """"ההההּזּזּזּזאתאתאתאת"""" ּתֹורה עם ׁשּבכתב ּתֹורה מּסיני, למׁשה ׁשּנּתנה ּכמֹו מּמׁש ׁשהיא ולֹומר ּבאצּבע" "להראֹות ׁשניּתן הינּו – ַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ר"ל. ּכהלכה ׁשּלא ּבּתֹורה ּפנים לגּלֹות ולא ְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹּפה,

ÈÈיא  Ì„˜ ‰‡ÊÁ˙‡Ï Ï‡¯NÈ ÏÎ È˙ÈÓa¿≈≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿¬»»√»¿»
‡˙È¯B‡ ˙È È¯˜z ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»«¿»

:ÔepÚÓL˙Â Ï‡¯NÈ Ïk Ì„˜ ‡„‰»»√»»ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ

ÏÙËÂ‡יב  ‡iLe ‡i¯·b ‡nÚ ˙È LBk¿»«»À¿«»¿«»¿«¿»
ÏÈ„·e ÔeÚÓLÈc ÏÈ„a CÈÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÈÈ Ì„wÓ ÔeÏÁ„ÈÂ (ÔeÙÏÈ„ ‡") ÔeÙlÈc¿«¿¿≈¿¿ƒ¿¬ƒ√»¿»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯hÈÂ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

dxezd lr `xfr oa`

iÌÈL Ú·L ıwÓ:הּׁשנה ּתחּלת . ƒ≈∆«»ƒְִַַָָ



מג jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"k iying meil inei xeriy

ß lel` b"k iying mei ß

(æ)-ìë éðéòì åéìà øîàiå òLBäéì äLî àø÷iå©¦§¸̈¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´¨
äfä íòä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´©¤½
íäì úúì íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®

:íúBà äpìéçðz äzàå§©−̈©§¦¤¬̈¨«
i"yx£‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‡B·z ‰z‡ Èk∑ ׁשּבּדֹור 'זקנים ליהֹוׁשע: אמר מׁשה הדין'. עּמא עם ּתעּול אּת 'ארי ƒ«»»∆»»«∆ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻ

ה  אבל ועצתן', ּדע ּתן לפי הּכל ,ע ּמ יׂשראל יהיּו ּבני את ּתביא אּתה "ּכי ליהֹוׁשע: אמר ּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
להם" נׁשּבעּתי אׁשר הארץ לג)אל ּדּבר (לקמן קדקדן, על וה מּקל טל ,ּב ּתלּוי הּכל ּכרחם, על ּתביא, אחד , ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

לּדֹור  ּדּברים ׁשני ולא ח)לּדֹור עזרא עזרא עזרא עזרא .(סנהדרין אבןאבןאבןאבן ְְִֵַַַָֹ

(ç)àeä ýåýéå|éðôì Cìääàì Cnò äéäé àeä E ©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ
:úçú àìå àøéú àì jáæòé àìå Etøé©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«

(è)-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤
ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®

:ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàå§¤¨¦§¥−¦§¨¥«
i"yx£dziÂ 'B‚Â ‰LÓ ·zÎiÂ∑,ּכּלּה ׁשבטֹוּכׁשגמרּה לבני עזרא עזרא עזרא עזרא .נתנּה אבןאבןאבןאבן «ƒ¿……∆¿«ƒ¿»ְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

(é)õwî øîàì íúBà äLî åöéå|ãòîa íéðL òáL ©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À§Ÿ¥²
:úBkqä âça ähîMä úðL§©¬©§¦−̈§©¬©ª«

i"yx£ÌÈL Ú·L ıwÓ∑ ׁשנת" אֹותּה קֹורא ולּמה הּׁשמינית. ּׁשנה ׁשהיא ׁשמּטה, ׁשל  ראׁשֹונה ּבׁשנה ƒ≈∆«»ƒְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ׁשביעית  ׁשל ּבקציר ּבּה, נֹוהגת ׁשביעית ׁשעדין ׁשביעית הׁשמּטה"? למֹוצאי .הּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 187 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ipiq xd cnrn oirn ± ldwd zevn¦§©©§¥¥¥©£©©¦¨

גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־העםהעםהעםהעם הקהלהקהלהקהלהקהל .... .... כלכלכלכל־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבבבבבֹוֹוֹוֹואאאא .... .... ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע |||| ואילך)ממממּקּקּקּקץץץץ י (לא, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
לכניסתם  עד זֹו ּבמצוה נתחּיבּו ׁשּלא ּדאף הּתֹורה, לסּיּום עד הקהל מצות צּוּוי עם הּכתּוב המּתין ּטעם מה  לעּין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹיׁש

זה? לפני ּבּכתּוב ונאמרּו יׂשראל, ּבארץ רק הּוא ׁשּקּיּומן יׂשראל ּבני נצטּוּו מצֹות וכּמה ּכּמה הרי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלארץ,
הקהל למצות ּבנֹוגע הרמּב"ם ּׁשּכתב מה על־ּפי זה, לבאר ו)ויׁש הלכה ג פרק חגיגה ּולהקׁשיב (הלכות לּבם להכין "חּיבין : ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

קֹורא  ּדכׁשהּמל ונמצא ׁשֹומעּה". הּגבּורה ּומּפי ּבּה נצטּוה ּכאּלּו עצמֹו ויראה . . ּבסיני ּבֹו ׁשּנּתנה ּכיֹום . . לׁשמֹוע ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאזנם
סיני. הר מעמד על־ּדר זה הרי ֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָּבּתֹורה,

ּבמקֹום  ּתנאי רק זה ּבארץ ׁשּתלּויֹות מה הּמצֹות, ּבׁשאר ּבארץ: הּתלּויֹות מצֹות מּׁשאר הקהל מצות ׁשׁשֹונה יּובן, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָועל־ּפי־זה 
והמחּיבת  הּגֹורמת היא היא לארץ ּכניסתם הקהל, מצות מה־ּׁשאין־ּכן לארץ. ׁשּיּכנסּו עד ּבהן חּיבים ׁשאין חּיּובן, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּוזמן

זֹו. ְִָמצוה

ÏÎז  ÈÈÚÏ dÏ ¯Ó‡Â ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒÀ««¬«≈¿≈≈»
‡nÚ ÌÚ ÏeÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â Û˜z Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¬≈«¿≈ƒ«»
ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«

:ÔB‰˙È dpÒÁz z‡Â ÔB‰Ï¿¿«¿«¿¿ƒ«»¿

·CcÚÒח  È‰È d¯ÓÈÓ CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ ÈÈÂ«¿»ƒ¿««√»»≈¿≈¿≈¿«¿»
‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï Cp˜Á¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»»ƒ¿«¿»

:¯·zƒ̇¿«

d·‰ÈÂט  ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»«¿»»»ƒ»«
ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÔÈÏËc ÈÂÏ Èa ‡i‰ÎÏ¿»¬«»¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»¬¿»»«¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏe¿»»≈ƒ¿»≈

Ú·Lי  ÛBqÓ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿¿≈»ƒ¿«
:‡ilËÓ„ ‡bÁa ‡˙hÓL„ ‡zL ÔÓÊa ÔÈL¿ƒƒ¿««»ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿««»

dxezd lr `xfr oa`

fıÓ‡Â ˜ÊÁ,ליהֹוׁשע מׁשה אמר ּכן ּגם . ¬«∆¡»ִֵֶַַַָֹֻ
את  ּתבֹוא אּתה ּכי עליהם, הפקיד ְֲִִִֵֶֶֶַָָׁשהּוא

עם: ּכמֹו את, ענין הּזה. ְְִִֶֶַַָָהעם
hÈÂÏ Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ dziÂ מֹורי ׁשהם . «ƒ¿»∆«…¬ƒ¿≈≈ƒֵֵֶ

Ï‡¯NÈהּתֹורה: È˜Ê Ïk Ï‡Â.הּסנהדרין . ַָ¿∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְִֶַַ
יׂשראל: וזקני מׁשה ויצו ּכמֹו טעמֹו, ְְְְְְִִֵֵֶַַַָֹאֹו

jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"k iying meil inei xeriy
– ּבתכלית ׁשֹונה למקֹום הּמדּבר, – הּתֹורה את קּבלּו ּבֹו מהּמקֹום יׂשראל ּבני ּיעברּו ׁשּכאׁשר הּוא הקהל מצות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּדגדר
מעמד  מעין  לזמן  מּזמן אצלם להיֹות צרי יהֹוׁשע, לנׂשיאּות הּתֹורה, מקּבל – מׁשה מּנׂשיאּות יעברּו וכן יׂשראל, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻארץ

הּתֹורה. ּבמצֹות ּולזרזם לחּזקם סיני, ְְְְְְִִַַַָָָָָהר
ּכׁשאר  ולא מׁשה, ּומּנׂשיאּות הּמדּבר מן ליציאתם ּבסמיכּות נאמרה זֹו ׁשּמצוה לכ הּטעם ּבפׁשטּות מּובן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה,

ּבארץ. הּתלּויֹות עזרא עזרא עזרא עזרא הּמצֹות אבןאבןאבןאבן ְְִֶַַָָ

(àé)éäìà ýåýé éðt-úà úBàøì ìàøNé-ìë àBáaE §´¨¦§¨¥À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ãâð úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ¤¬¤

:íäéðæàa ìàøNé-ìk̈¦§¨¥−§¨§¥¤«
i"yx£˙‡f‰ ‰¯Bz‰Œ˙‡ ‡¯˜z∑ סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא הּדברים", "אּלה מּתחּלת קֹורא היה (מא)הּמל, ƒ¿»∆«»«…ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבעזרה  עֹוׂשין ׁשהיּו עץ ׁשל ּבימה .על ֲִִֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 301 'nr ,hi jxk zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה אתאתאתאת יא)ּתּתּתּתקראקראקראקרא קקקקֹוֹוֹוֹורארארארא(לא, היההיההיההיה (רש"י)ההההּמּמּמּמלללל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
מהבנה  למעלה הּוא ּבּתֹורה זה חלק ׁשּכן ׁשּבּכתב, ּבּתֹורה אז קראּו לכן אחת. למציאּות יׂשראל ּכל התאחדּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּב"הקהל"
יׂשראל  ּכל זה ּובענין הּתֹורה), ּברכת לבר ויכל ּתֹורה ּתלמּוד מצות מקים הּדברים ּפרּוׁש את מבין ׁשאינֹו מי (ּגם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוהּׂשגה

ִָׁשוים.
יׂשראל" קהל ּכל "לב הּוא אחת, למציאּות העם את מאחד הּוא ׁשּכן קֹורא, היה פ"ג)והּמל מלכים הלכֹות .(רמּב"ם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 328 'nr ,hi jxk zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה אתאתאתאת יא)ּתּתּתּתקראקראקראקרא ּבּבּבּבעזרהעזרהעזרהעזרה(לא, עעעעֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשיןיןיןין ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו עץעץעץעץ ׁשׁשׁשׁשלללל ּבּבּבּבימהימהימהימה עלעלעלעל .... .... קקקקֹוֹוֹוֹורארארארא היההיההיההיה (רש"י)ההההּמּמּמּמלללל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
("עץ"), ארעי ּבאפן רק – ּבעזרה" עֹוׂשין ׁשהיּו עץ" "ׁשל להיֹות חיבת זֹו ּו"בימה" והתנּׁשאּות. ּתקיפֹות על מֹורה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ"ּבימה"

קדּׁשה. ׁשל ׁשאינּה והתנּׁשאּות עּזּות לידי ּתביא לא ׁשהיא להּזהר ויׁש ("עזרה"), קדּׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻּבעניני

(áé)Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàä íòä-úà ìä÷ä©§¥´¤¨À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−
éøòLa øLàeàøéå eãîìé ïòîìe eòîLé ïòîì E £¤´¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ

éøác-ìk-úà úBNòì eøîLå íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨¦§¥−
:úàfä äøBzä©¨¬©«Ÿ

i"yx£ÌÈL‡‰∑ ללמד.ÌÈLp‰Â∑ לׁשמע.Ûh‰Â∑ למביאיהם ׂשכר לתת ּבאים? .לּמה »¬»ƒְִֹ¿«»ƒְִַֹ¿««ְִִִֵֵֶָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 193 'nr ,i jxk zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּדּדּדּדבריבריבריברי ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתת יב)ווווׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּוּוּוּו (לא, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
הּדבר"""""ווווׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּוּוּוּו"""" את ׁשמר "ואביו ּכמֹו וצּפּיה, המּתנה מּלׁשֹון לז)– .(וישב ְְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָ

טֹובה.""""לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתת"""" והחלטה ּומחׁשבה טֹוב ּבלב להסּתּפק לא ּבפעל, – ְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֹ
ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה"""" ּדּדּדּדבריבריבריברי ּכּכּכּכלללל זכּיֹות.""""אתאתאתאת ּככּלֹו ׁשרּוּבֹו ּבכ ּדי לֹומר ולא – ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻ

ׁשּבעל """"ההההּזּזּזּזאתאתאתאת"""" ּתֹורה עם ׁשּבכתב ּתֹורה מּסיני, למׁשה ׁשּנּתנה ּכמֹו מּמׁש ׁשהיא ולֹומר ּבאצּבע" "להראֹות ׁשניּתן הינּו – ַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ר"ל. ּכהלכה ׁשּלא ּבּתֹורה ּפנים לגּלֹות ולא ְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹּפה,

ÈÈיא  Ì„˜ ‰‡ÊÁ˙‡Ï Ï‡¯NÈ ÏÎ È˙ÈÓa¿≈≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿¬»»√»¿»
‡˙È¯B‡ ˙È È¯˜z ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»«¿»

:ÔepÚÓL˙Â Ï‡¯NÈ Ïk Ì„˜ ‡„‰»»√»»ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ

ÏÙËÂ‡יב  ‡iLe ‡i¯·b ‡nÚ ˙È LBk¿»«»À¿«»¿«»¿«¿»
ÏÈ„·e ÔeÚÓLÈc ÏÈ„a CÈÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÈÈ Ì„wÓ ÔeÏÁ„ÈÂ (ÔeÙÏÈ„ ‡") ÔeÙlÈc¿«¿¿≈¿¿ƒ¿¬ƒ√»¿»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯hÈÂ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

dxezd lr `xfr oa`

iÌÈL Ú·L ıwÓ:הּׁשנה ּתחּלת . ƒ≈∆«»ƒְִַַָָ



jlieÎmiavpמד zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr ci zegiy ihewl)

ילמדילמדילמדילמדּוּוּוּו ּוּוּוּולמעןלמעןלמעןלמען ייייׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּו למעןלמעןלמעןלמען .... .... העםהעםהעםהעם אתאתאתאת יב)הקהלהקהלהקהלהקהל [[[[להקהיל להקהיל להקהיל להקהיל (לא, ּבּבּבּבידיהםידיהםידיהםידיהם זהבזהבזהבזהב ׁשׁשׁשׁשלללל וחצוחצוחצוחצֹוֹוֹוֹוצרצרצרצרֹוֹוֹוֹותתתת .... .... עעעעֹוֹוֹוֹומדיםמדיםמדיםמדים ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ההההּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש]]]] לביתלביתלביתלבית העםהעםהעםהעם ח)אתאתאתאת ז, סוטה ּכפי (ּתֹוספּתא לקדּׁשה, ּביֹותר הּנמּו את ּגם להעלֹות הּוא ּכהן ׁשל העּקרי ּתפקידֹו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

מעבירה  :("ּבאּפ קטֹורה "יׂשימּו (ּכּכתּוב מיחדת חׁשיבּות ּבּה ׁשּיׁש הּקטרת, ּבעבֹודת ׁשּמצינּו ּדברים מּׁשלׁשה לראֹות ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּיׁש
הרע הּיצר ׁשל הּזהמא מקהיל (זהר)את ׁשּכהן זהּו רע. ׁשריחּה חלּבנה, ּבּה יׁש לּקרּבנֹות); (ּבנּגּוד אדם למאכל ראּויה אינּה ; ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּביֹותר. הּנמּו הּיהּודי ּגם העם, ּכל את עזרא עזרא עזרא עזרא ּומרים אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

(âé)äàøéì eãîìå eòîLé eòãé-àì øLà íäéðáe§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈
íéiç ízà øLà íéîiä-ìk íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ
änL ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà äîãàä-ìò©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨

ô :dzLøì§¦§¨«

ß lel` c"k iyiy mei ß

(ãé)éîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåúeîì E ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»¨¼
epeöàå ãòBî ìäàa eávéúäå òLBäé-úà àø÷§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−©«£©¤®

:ãòBî ìäàa eávéúiå òLBäéå äLî Cìiå©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«
i"yx£epeˆ‡Â∑עזרא עזרא עזרא עזרא .ואזרזּנּו אבןאבןאבןאבן «¬«∆ְֲֶַָ

(åè)ãenò ãîòiå ïðò ãenòa ìäàa ýåýé àøiå©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬
:ìäàä çút-ìò ïðòä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤

(æè)pä äLî-ìà ýåýé øîàiåéúáà-íò áëL EE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®
äðæå äfä íòä í÷å|éøçà|õøàä-øëð éäìà §¨Á¨¨̧©¤¹§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤

-úà øôäå éðáæòå Baø÷a änL-àá àeä øLà£¤̧³¨¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤
:Bzà ézøk øLà éúéøa§¦¦½£¤¬¨©−¦¦«

i"yx£ı¯‡‰Œ¯Î∑ הארץ עזרא עזרא עזרא עזרא .ּגֹויי אבןאבןאבןאבן ≈«»»∆ֵֶָָ

ÔeÙlÈÂיג  ÔeÚÓLÈ ÔeÚ„È ‡Ï Èc ÔB‰È·e¿≈ƒ»»¿ƒ¿¿¿«¿
Ïk ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ (ÔeÙÏÈÂ ‡")¿≈¿¿ƒ¿«»¿»¡»¬»
Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ«»ƒ««»ƒ««¿»ƒ«

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»«»¿≈¿«

ÓÓÏ˙יד  CÈÓBÈ e·È¯˜ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿ƒ»ƒ¿«
‡ÓÊ ÔkLÓa e„zÚ˙‡Â ÚLB‰È ˙È ‡¯¿̃»»¿À«¿ƒ¿«»¿«¿«ƒ¿»
e„zÚ˙‡Â ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ ÏÊ‡Â dp„wÙ‡Â∆¡«¿ƒ≈«¬«…∆ƒÀ¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

Ì˜Âטו  ‡Ú„ ‡„enÚa ‡kLÓa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«»«¬»»¿»
:‡kLÓ Ú¯z ÏÚ ‡Ú„ ‡„enÚ«»«¬»»«¿««¿¿»

‡·‰˙Cטז  ÌÚ ·ÎL z‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»«¿»≈ƒ¬»»»
ÈÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÈÚËÈÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ìe˜ÈÂƒ«»»≈¿ƒ¿≈»««¬««¿≈
Ôe˜aLÈÂ ÔB‰ÈÈa Ônz ÏÚ ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»≈≈¿ƒ¿¿
:ÔB‰nÚ ˙È¯Ê‚ Èc ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈzÏÁc««¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

aie„ÓÏÈ ÔÚÓÏ:הּׁשּבת ּכן גם הּׁשנה. ּכל . ¿««ƒ¿¿ֵַַַַָָָָ
E¯‚Âיׁשאלּו יׁשמעּו, וכאׁשר יתיהד. אּולי . ¿≈¿ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַ

ׁשהם  והּבנים חכם, ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָוילמדּו
ְִַקטּנים:

ci˙eÓÏ EÈÓÈ e·¯˜יׁש אחד לכל ּכי . »¿»∆»ְִֵֶָָ
זה: ּפירׁשּתי ּוכבר קצּובֹות. עּתים CÏiÂלֹו ְְְִִִֵֶַָ«≈∆

‰LÓ ּובא היה ׁשם ּכי יׂשראל. מּמחנה . …∆ְֲִִִֵֵַָָָָָ
הּׁשכינה: מחנה ְֲִֵֶַַָאל

ehÏ‰B‡a '‰ ‡¯iÂ ּכי הּטעם, הּידּוע. . «≈»»∆ִַַַַַָ
היה  והּׁשם הּפתח, על היה הענן ְֵֶֶַַַַַָָָָָָעּמּוד
ואצּוּנּו, ודּבּור הּכבֹוד. וזהּו ּבאהל. ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹנראה

הּׁשם  ּבמצות נּון, ּבן יהֹוׁשע את ויצו ְְְְִִֵֶֶַַַַַֻזהּו
להם, נׁשּבעּתי אׁשר אמר ּכן על .ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָיתּבר
.אבֹותי עם ׁשֹוכב הּנ ּפרׁשת ְְֲִִֵֶַַַַָָואחרּֿכ
ּפרׁשת  וכן ּבּתֹורה. ּומאּוחר מּוקדם ְְְְֵֵַַָָָָָואין
וּיכּתֹוב  עם ּדבקה לכּתֹוב, מׁשה ּככּלֹות ְְְְְִִִִֶַַַָָֹויהי

הּזאת: הּתֹורה את ֶֶַַָֹֹמׁשה
fh‰f‰ ÌÚ‰ Ì˜Â ּדבק היֹותֹו יּתכן לא . ¿»»»«∆ֱִֵֵָָֹ

הּזה  העם ּטעם מה ּכי לפניו, אׁשר ְֲִִֶֶַַַַָָָָעם
וטעם מּתחת ÊÂ‰וזנה: ּבמחׁשבּתֹו לצאת . ְְַַָָ¿»»ְְֲִֵַַַַָ

‰‡¯ıרׁשּותֹו: ¯Î È‰Ï‡ È¯Á‡ידענּו . ְ«¬≈¡…≈≈«»»∆ְַָ
מהמקּבלים. יבֹוא והּׁשיּנּוי אחד, הּׁשם ְְְִִִֵֵֶַַַַָָּכי

ּבחכמה. ּכּולם ּכי מעׂשיו, יׁשּנה לא ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹוהּׁשם
ּכפי  הּקּבּול ּכח לׁשמֹור הּׁשם, ְְֲִִִֵֵַַַַֹּומעבֹודת
אלהי  מׁשּפט את ּכתּוב, ּכן על ְֱִֵֵֶַַַָָֹהּמקֹום.
את  הסירּו יעקב, אמר ּכן על ֲִֵֶֶַַַָָָָֹהארץ.
ּבעריֹות, הּדבק הּמקֹום והפ הּנכר. ְֱֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאלהי

וטעם יבין: והּמׂשּכיל ׁשאר. .Ba¯˜aׁשהם ְְְְִִֵֶַַַַָָ¿ƒ¿
אלהי  אחרי וזנה אמר ּכאילּו נכר. אל ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשב
ּכי  והּקרֹוב, הארץ. אלהי ׁשהם נכר, ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעם
לׁשֹון  נמצא ּכי הארץ. אל ׁשב ְְְְִִִֶֶָָָָּבקרּבֹו
נעּתם  הארץ. אֹותם נׂשא ולא ּכמֹו ְְְֶֶַָָָָָָָֹזכר,

ֶָָהארץ:

jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iyiy meil inei xeriy

(æé)ézøzñäå íézáæòå àeää-íBiá Bá étà äøçå§¨¨´©¦´´©«Â©Â©«£©§¦º§¦§©§¦̧
úBøöå úBaø úBòø eäàöîe ìëàì äéäå íäî éðô̈©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬©−§¨®
éaø÷a éäìà ïéà-ék ìò àìä àeää íBia øîàå§¨©Æ©´©½£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½

:älàä úBòøä éðeàöî§¨−¦¨«¨¬¨¥«¤
i"yx£ÈÙ Èz¯zÒ‰Â∑ּבצרתם ׁשאיני ּכמֹו .רֹואה ¿ƒ¿«¿ƒ»«ְְִֵֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(199 'nr gi zegiy ihewl)

וצרוצרוצרוצרֹוֹוֹוֹותתתת ררררּבּבּבּבֹוֹוֹוֹותתתת רערערערעֹוֹוֹוֹותתתת ּוּוּוּומצאהמצאהמצאהמצאהּוּוּוּו .... .... מהםמהםמהםמהם פניפניפניפני יז)והסוהסוהסוהסּתּתּתּתררררּתּתּתּתיייי הּוא (לא, מהקב"ה מתנּתק יׂשראל עם ׁשּכאׁשר הרמב"ם, ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
ּפרטית. ּבהׁשּגחה היא עצמּה זֹו הנהגה אמנם, מעצמן. ּכאּלּו "מציאה", ּבדר עליו ּבאֹות והּצרֹות לּמקרה", "מפקר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻנעׂשה

ּכאן הׁשּגחהססססּלּלּלּלּוּוּוּוקקקקאין אּלא ּופרט, ּפרט ּכל על ּכאן ּגם הׁשּגחה קּיימת ּבאמת ׁשהרי ּפני"),מסמסמסמסּתּתּתּתרתרתרתרתההׁשּגחה, ("והסּתרּתי ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
ּבמקרה. ּבאֹות ׁשּצרֹותיו לחׁשב עלּול ׁשאדם ּכ ּכדי ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעד

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 199 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

iEQkl mipR zxYqd oiA lCadd©¤§¥¥©§¨©¨¦§¦

גוגוגוגו'''' מהםמהםמהםמהם פניפניפניפני והסוהסוהסוהסּתּתּתּתררררּתּתּתּתיייי ועזבועזבועזבועזבּתּתּתּתיםיםיםים .... .... אאאאּפּפּפּפיייי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽוחרהוחרהוחרהוחרה
ּבצרתם רֹואה ׁשאיני רש"י)ּכמֹו ובפירוש יז. (לא, ְְִֵֶֶָָָ

ׁשבין', ּבפני ּדלת ׁש'ננעלה נמצא הרי ּבצרתם, רֹואה אינֹו הּקּב"ה צרֹות, ׁשּבאֹות לאחרי ּגם ּדאם ּתמּוּה: הּדבר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָלכאֹורה
ּבׁשּוב  אם ּכי הרׁשע ּבמֹות אחּפץ "אם ׁשּנאמר ּוכמֹו ּתׁשּובה, לידי האדם את להביא ׁשּבאים העֹונׁשים, ּכּונת הפ זהּו ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹוהרי

וחיה"? מּדרּכֹו ְְִַָָָָרׁשע
אּלא  הּקּב"ה מּצד אמּתית אינּה עין העלמת ׁשל ּדההנהגה ּבצרתם', רֹואה ׁשאיני 'ּכמֹו ּבלׁשֹונֹו רׁש"י ּדּיק ׁשּלכ לבאר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָויׁש

רֹואה. אינֹו ׁשהּקּב"ה נדמה המקּבלים ׁשּלגּבי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָרק
ּדכׁשאדם  הּוא, הסּתר ללׁשֹון ּכּסּוי לׁשֹון ּבין ּדהחּלּוק ּבזה, וכּיֹוצא פני כּסיתי ולא פני, והסּתרּתי הּכתּוב מּלׁשֹון ּגם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹויּובן
ׁשההסּתר  להיֹות יכֹול ּפניו, מסּתיר ּכׁשאדם מה־ּׁשאין־ּכן מכּסים. ׁשּפניו לעצמֹו, ּגם הּוא הּפנים ּבכּסּוי הּׁשּנּוי ּפניו, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻמכּסה

ּכלל. ׁשּנּוי אין עצמם לפניו ּבנֹוגע אבל אֹותֹו, רֹואה ׁשאינֹו לּזּולת, ּבנֹוגע רק ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּוא
הּצרֹות  רּבּוי מחמת נדמה יׂשראל ׁשּלבני אּלא ּבאמת, הסּתר ׁשּיׁש הּכּונה ׁשאין פני', 'והסּתרּתי לּפרּוׁש ּבנֹוגע הּוא ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָוכן

ּפֹונ  יׂשראל ּבני ּכאׁשר ׁשּמּיד ּומּובן ּבצרתם. רֹואה הּקּב"ה פני",ׁשאין והסּתרּתי ּד"ועזבּתים הענין מתּבּטל הּקּב"ה, אל ים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
הּברכֹות. ּכל את יׂשראל לבני עזרא עזרא עזרא עזרא ּומׁשּפיע אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

(çé)ìò àeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬
íéäìà-ìà äðô ék äNò øLà äòøä-ìk̈¨«¨−̈£¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−

:íéøçà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¥¦«

(èé)dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzòå§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬
él-äéäz ïòîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹

:ìàøNé éðáa ãòì úàfä äøéMä©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Œ˙‡˙‡f‰ ‰¯ÈM‰∑(לב עּמֹו(לקמן אדמתֹו "וכּפר עד הּׁשמים", .""האזינּו ∆«ƒ»«…ְְֲִִִֶַַַַַַָָ

‰‰È‡יז  ‡„ÈÚa ÔB‰· ÈÊ‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ
ÊaÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜lÒ‡Â Ôep˜Á¯‡Â¿«¿≈ƒ∆¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
¯ÓÈÈÂ Ô˜ÚÂ Ô‡ÈbÒ ÔLÈa ÔB‰˙È ÔÚ¯ÚÈÂƒ»¿«»¿ƒ»«ƒ»¿»»¿≈«
È‰Ï‡ ˙ÈÎL ˙ÈÏcÓ ‡Ï‰ ‡È‰‰ ‡„ÈÚa¿ƒ¿»«ƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ«¡»«

:ÔÈl‡‰ ‡iLÈa ÈeÚ¯Ú ÈÈa≈ƒ»¿ƒƒ«»»ƒ≈

ÓBÈa‡יח  ÔB‰pÓ ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡˜lÒ ‡‡Â«¬»«»»¡««¿ƒ¿ƒƒ¿¿»
eit˙‡ È¯‡ e„·Ú Èc ‡LÈa Ïk ÏÚ ‡e‰‰««»ƒ»ƒ¬»¬≈ƒ¿¿ƒ

:‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»

‰„‡יט  ‡zÁaLz ˙È ÔBÎÏ e·È˙k ÔÚÎe¿«¿ƒ¿»À¿«¿»»»
ÏÈ„a ÔB‰ÓÙa dÈeL Ï‡¯NÈ È·Ï dÙl‡Â¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿«¿À¿¿ƒ
È·a „È‰ÒÏ ‡„‰ ‡zÁaLz ÈÓ„˜ È‰˙cƒ¿≈√»«À¿«¿»»»¿»ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

fiÌÈz·ÊÚÂ:ּכּלם .‰È‰Â לאכֹול אחד ּכל . «¬«¿ƒָֻ¿»»ֱֶֶָָ
ֵָלאֹויב:

giוטעם¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰,אלי יקראּו ׁשאם . ְַַ«¿≈«¿ƒְְִִֵֶַ

ולא  יראה, ׁשּלא ּכאדם והּמׁשל, אענם. ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹלא
ּבכפל. לדּבר לׁשֹון מנהג וכן יעׂשה. מה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָידע

זה: יבינ ּו הּדקּדּוק Ù‰ּובעלי Èk היא . ְֲִִֵֶַַָƒ»»ִ

ׁשאין  ּפירׁשּתי ּכאׁשר הּגדֹולה, ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהרעה
מּמּנה: ְְִֶַָָלמעלה



מה jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr ci zegiy ihewl)

ילמדילמדילמדילמדּוּוּוּו ּוּוּוּולמעןלמעןלמעןלמען ייייׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּו למעןלמעןלמעןלמען .... .... העםהעםהעםהעם אתאתאתאת יב)הקהלהקהלהקהלהקהל [[[[להקהיל להקהיל להקהיל להקהיל (לא, ּבּבּבּבידיהםידיהםידיהםידיהם זהבזהבזהבזהב ׁשׁשׁשׁשלללל וחצוחצוחצוחצֹוֹוֹוֹוצרצרצרצרֹוֹוֹוֹותתתת .... .... עעעעֹוֹוֹוֹומדיםמדיםמדיםמדים ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ההההּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש]]]] לביתלביתלביתלבית העםהעםהעםהעם ח)אתאתאתאת ז, סוטה ּכפי (ּתֹוספּתא לקדּׁשה, ּביֹותר הּנמּו את ּגם להעלֹות הּוא ּכהן ׁשל העּקרי ּתפקידֹו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

מעבירה  :("ּבאּפ קטֹורה "יׂשימּו (ּכּכתּוב מיחדת חׁשיבּות ּבּה ׁשּיׁש הּקטרת, ּבעבֹודת ׁשּמצינּו ּדברים מּׁשלׁשה לראֹות ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּיׁש
הרע הּיצר ׁשל הּזהמא מקהיל (זהר)את ׁשּכהן זהּו רע. ׁשריחּה חלּבנה, ּבּה יׁש לּקרּבנֹות); (ּבנּגּוד אדם למאכל ראּויה אינּה ; ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּביֹותר. הּנמּו הּיהּודי ּגם העם, ּכל את עזרא עזרא עזרא עזרא ּומרים אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

(âé)äàøéì eãîìå eòîLé eòãé-àì øLà íäéðáe§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈
íéiç ízà øLà íéîiä-ìk íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ
änL ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà äîãàä-ìò©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨

ô :dzLøì§¦§¨«

ß lel` c"k iyiy mei ß

(ãé)éîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåúeîì E ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»¨¼
epeöàå ãòBî ìäàa eávéúäå òLBäé-úà àø÷§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−©«£©¤®

:ãòBî ìäàa eávéúiå òLBäéå äLî Cìiå©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«
i"yx£epeˆ‡Â∑עזרא עזרא עזרא עזרא .ואזרזּנּו אבןאבןאבןאבן «¬«∆ְֲֶַָ

(åè)ãenò ãîòiå ïðò ãenòa ìäàa ýåýé àøiå©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬
:ìäàä çút-ìò ïðòä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤

(æè)pä äLî-ìà ýåýé øîàiåéúáà-íò áëL EE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®
äðæå äfä íòä í÷å|éøçà|õøàä-øëð éäìà §¨Á¨¨̧©¤¹§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤

-úà øôäå éðáæòå Baø÷a änL-àá àeä øLà£¤̧³¨¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤
:Bzà ézøk øLà éúéøa§¦¦½£¤¬¨©−¦¦«

i"yx£ı¯‡‰Œ¯Î∑ הארץ עזרא עזרא עזרא עזרא .ּגֹויי אבןאבןאבןאבן ≈«»»∆ֵֶָָ

ÔeÙlÈÂיג  ÔeÚÓLÈ ÔeÚ„È ‡Ï Èc ÔB‰È·e¿≈ƒ»»¿ƒ¿¿¿«¿
Ïk ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ (ÔeÙÏÈÂ ‡")¿≈¿¿ƒ¿«»¿»¡»¬»
Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ«»ƒ««»ƒ««¿»ƒ«

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»«»¿≈¿«

ÓÓÏ˙יד  CÈÓBÈ e·È¯˜ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿ƒ»ƒ¿«
‡ÓÊ ÔkLÓa e„zÚ˙‡Â ÚLB‰È ˙È ‡¯¿̃»»¿À«¿ƒ¿«»¿«¿«ƒ¿»
e„zÚ˙‡Â ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ ÏÊ‡Â dp„wÙ‡Â∆¡«¿ƒ≈«¬«…∆ƒÀ¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

Ì˜Âטו  ‡Ú„ ‡„enÚa ‡kLÓa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«»«¬»»¿»
:‡kLÓ Ú¯z ÏÚ ‡Ú„ ‡„enÚ«»«¬»»«¿««¿¿»

‡·‰˙Cטז  ÌÚ ·ÎL z‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»«¿»≈ƒ¬»»»
ÈÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÈÚËÈÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ìe˜ÈÂƒ«»»≈¿ƒ¿≈»««¬««¿≈
Ôe˜aLÈÂ ÔB‰ÈÈa Ônz ÏÚ ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»≈≈¿ƒ¿¿
:ÔB‰nÚ ˙È¯Ê‚ Èc ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈzÏÁc««¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

aie„ÓÏÈ ÔÚÓÏ:הּׁשּבת ּכן גם הּׁשנה. ּכל . ¿««ƒ¿¿ֵַַַַָָָָ
E¯‚Âיׁשאלּו יׁשמעּו, וכאׁשר יתיהד. אּולי . ¿≈¿ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַ

ׁשהם  והּבנים חכם, ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָוילמדּו
ְִַקטּנים:

ci˙eÓÏ EÈÓÈ e·¯˜יׁש אחד לכל ּכי . »¿»∆»ְִֵֶָָ
זה: ּפירׁשּתי ּוכבר קצּובֹות. עּתים CÏiÂלֹו ְְְִִִֵֶַָ«≈∆

‰LÓ ּובא היה ׁשם ּכי יׂשראל. מּמחנה . …∆ְֲִִִֵֵַָָָָָ
הּׁשכינה: מחנה ְֲִֵֶַַָאל

ehÏ‰B‡a '‰ ‡¯iÂ ּכי הּטעם, הּידּוע. . «≈»»∆ִַַַַַָ
היה  והּׁשם הּפתח, על היה הענן ְֵֶֶַַַַַָָָָָָעּמּוד
ואצּוּנּו, ודּבּור הּכבֹוד. וזהּו ּבאהל. ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹנראה

הּׁשם  ּבמצות נּון, ּבן יהֹוׁשע את ויצו ְְְְִִֵֶֶַַַַַֻזהּו
להם, נׁשּבעּתי אׁשר אמר ּכן על .ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָיתּבר
.אבֹותי עם ׁשֹוכב הּנ ּפרׁשת ְְֲִִֵֶַַַַָָואחרּֿכ
ּפרׁשת  וכן ּבּתֹורה. ּומאּוחר מּוקדם ְְְְֵֵַַָָָָָואין
וּיכּתֹוב  עם ּדבקה לכּתֹוב, מׁשה ּככּלֹות ְְְְְִִִִֶַַַָָֹויהי

הּזאת: הּתֹורה את ֶֶַַָֹֹמׁשה
fh‰f‰ ÌÚ‰ Ì˜Â ּדבק היֹותֹו יּתכן לא . ¿»»»«∆ֱִֵֵָָֹ

הּזה  העם ּטעם מה ּכי לפניו, אׁשר ְֲִִֶֶַַַַָָָָעם
וטעם מּתחת ÊÂ‰וזנה: ּבמחׁשבּתֹו לצאת . ְְַַָָ¿»»ְְֲִֵַַַַָ

‰‡¯ıרׁשּותֹו: ¯Î È‰Ï‡ È¯Á‡ידענּו . ְ«¬≈¡…≈≈«»»∆ְַָ
מהמקּבלים. יבֹוא והּׁשיּנּוי אחד, הּׁשם ְְְִִִֵֵֶַַַַָָּכי

ּבחכמה. ּכּולם ּכי מעׂשיו, יׁשּנה לא ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹוהּׁשם
ּכפי  הּקּבּול ּכח לׁשמֹור הּׁשם, ְְֲִִִֵֵַַַַֹּומעבֹודת
אלהי  מׁשּפט את ּכתּוב, ּכן על ְֱִֵֵֶַַַָָֹהּמקֹום.
את  הסירּו יעקב, אמר ּכן על ֲִֵֶֶַַַָָָָֹהארץ.
ּבעריֹות, הּדבק הּמקֹום והפ הּנכר. ְֱֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאלהי

וטעם יבין: והּמׂשּכיל ׁשאר. .Ba¯˜aׁשהם ְְְְִִֵֶַַַַָָ¿ƒ¿
אלהי  אחרי וזנה אמר ּכאילּו נכר. אל ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשב
ּכי  והּקרֹוב, הארץ. אלהי ׁשהם נכר, ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעם
לׁשֹון  נמצא ּכי הארץ. אל ׁשב ְְְְִִִֶֶָָָָּבקרּבֹו
נעּתם  הארץ. אֹותם נׂשא ולא ּכמֹו ְְְֶֶַָָָָָָָֹזכר,

ֶָָהארץ:

jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iyiy meil inei xeriy

(æé)ézøzñäå íézáæòå àeää-íBiá Bá étà äøçå§¨¨´©¦´´©«Â©Â©«£©§¦º§¦§©§¦̧
úBøöå úBaø úBòø eäàöîe ìëàì äéäå íäî éðô̈©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬©−§¨®
éaø÷a éäìà ïéà-ék ìò àìä àeää íBia øîàå§¨©Æ©´©½£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½

:älàä úBòøä éðeàöî§¨−¦¨«¨¬¨¥«¤
i"yx£ÈÙ Èz¯zÒ‰Â∑ּבצרתם ׁשאיני ּכמֹו .רֹואה ¿ƒ¿«¿ƒ»«ְְִֵֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(199 'nr gi zegiy ihewl)

וצרוצרוצרוצרֹוֹוֹוֹותתתת ררררּבּבּבּבֹוֹוֹוֹותתתת רערערערעֹוֹוֹוֹותתתת ּוּוּוּומצאהמצאהמצאהמצאהּוּוּוּו .... .... מהםמהםמהםמהם פניפניפניפני יז)והסוהסוהסוהסּתּתּתּתררררּתּתּתּתיייי הּוא (לא, מהקב"ה מתנּתק יׂשראל עם ׁשּכאׁשר הרמב"ם, ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
ּפרטית. ּבהׁשּגחה היא עצמּה זֹו הנהגה אמנם, מעצמן. ּכאּלּו "מציאה", ּבדר עליו ּבאֹות והּצרֹות לּמקרה", "מפקר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻנעׂשה

ּכאן הׁשּגחהססססּלּלּלּלּוּוּוּוקקקקאין אּלא ּופרט, ּפרט ּכל על ּכאן ּגם הׁשּגחה קּיימת ּבאמת ׁשהרי ּפני"),מסמסמסמסּתּתּתּתרתרתרתרתההׁשּגחה, ("והסּתרּתי ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
ּבמקרה. ּבאֹות ׁשּצרֹותיו לחׁשב עלּול ׁשאדם ּכ ּכדי ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעד

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 199 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

iEQkl mipR zxYqd oiA lCadd©¤§¥¥©§¨©¨¦§¦

גוגוגוגו'''' מהםמהםמהםמהם פניפניפניפני והסוהסוהסוהסּתּתּתּתררררּתּתּתּתיייי ועזבועזבועזבועזבּתּתּתּתיםיםיםים .... .... אאאאּפּפּפּפיייי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽוחרהוחרהוחרהוחרה
ּבצרתם רֹואה ׁשאיני רש"י)ּכמֹו ובפירוש יז. (לא, ְְִֵֶֶָָָ

ׁשבין', ּבפני ּדלת ׁש'ננעלה נמצא הרי ּבצרתם, רֹואה אינֹו הּקּב"ה צרֹות, ׁשּבאֹות לאחרי ּגם ּדאם ּתמּוּה: הּדבר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָלכאֹורה
ּבׁשּוב  אם ּכי הרׁשע ּבמֹות אחּפץ "אם ׁשּנאמר ּוכמֹו ּתׁשּובה, לידי האדם את להביא ׁשּבאים העֹונׁשים, ּכּונת הפ זהּו ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹוהרי

וחיה"? מּדרּכֹו ְְִַָָָָרׁשע
אּלא  הּקּב"ה מּצד אמּתית אינּה עין העלמת ׁשל ּדההנהגה ּבצרתם', רֹואה ׁשאיני 'ּכמֹו ּבלׁשֹונֹו רׁש"י ּדּיק ׁשּלכ לבאר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָויׁש

רֹואה. אינֹו ׁשהּקּב"ה נדמה המקּבלים ׁשּלגּבי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָרק
ּדכׁשאדם  הּוא, הסּתר ללׁשֹון ּכּסּוי לׁשֹון ּבין ּדהחּלּוק ּבזה, וכּיֹוצא פני כּסיתי ולא פני, והסּתרּתי הּכתּוב מּלׁשֹון ּגם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹויּובן
ׁשההסּתר  להיֹות יכֹול ּפניו, מסּתיר ּכׁשאדם מה־ּׁשאין־ּכן מכּסים. ׁשּפניו לעצמֹו, ּגם הּוא הּפנים ּבכּסּוי הּׁשּנּוי ּפניו, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻמכּסה

ּכלל. ׁשּנּוי אין עצמם לפניו ּבנֹוגע אבל אֹותֹו, רֹואה ׁשאינֹו לּזּולת, ּבנֹוגע רק ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּוא
הּצרֹות  רּבּוי מחמת נדמה יׂשראל ׁשּלבני אּלא ּבאמת, הסּתר ׁשּיׁש הּכּונה ׁשאין פני', 'והסּתרּתי לּפרּוׁש ּבנֹוגע הּוא ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָוכן

ּפֹונ  יׂשראל ּבני ּכאׁשר ׁשּמּיד ּומּובן ּבצרתם. רֹואה הּקּב"ה פני",ׁשאין והסּתרּתי ּד"ועזבּתים הענין מתּבּטל הּקּב"ה, אל ים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
הּברכֹות. ּכל את יׂשראל לבני עזרא עזרא עזרא עזרא ּומׁשּפיע אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

(çé)ìò àeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬
íéäìà-ìà äðô ék äNò øLà äòøä-ìk̈¨«¨−̈£¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−

:íéøçà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¥¦«

(èé)dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzòå§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬
él-äéäz ïòîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹

:ìàøNé éðáa ãòì úàfä äøéMä©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Œ˙‡˙‡f‰ ‰¯ÈM‰∑(לב עּמֹו(לקמן אדמתֹו "וכּפר עד הּׁשמים", .""האזינּו ∆«ƒ»«…ְְֲִִִֶַַַַַַָָ

‰‰È‡יז  ‡„ÈÚa ÔB‰· ÈÊ‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ
ÊaÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜lÒ‡Â Ôep˜Á¯‡Â¿«¿≈ƒ∆¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
¯ÓÈÈÂ Ô˜ÚÂ Ô‡ÈbÒ ÔLÈa ÔB‰˙È ÔÚ¯ÚÈÂƒ»¿«»¿ƒ»«ƒ»¿»»¿≈«
È‰Ï‡ ˙ÈÎL ˙ÈÏcÓ ‡Ï‰ ‡È‰‰ ‡„ÈÚa¿ƒ¿»«ƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ«¡»«

:ÔÈl‡‰ ‡iLÈa ÈeÚ¯Ú ÈÈa≈ƒ»¿ƒƒ«»»ƒ≈

ÓBÈa‡יח  ÔB‰pÓ ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡˜lÒ ‡‡Â«¬»«»»¡««¿ƒ¿ƒƒ¿¿»
eit˙‡ È¯‡ e„·Ú Èc ‡LÈa Ïk ÏÚ ‡e‰‰««»ƒ»ƒ¬»¬≈ƒ¿¿ƒ

:‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»

‰„‡יט  ‡zÁaLz ˙È ÔBÎÏ e·È˙k ÔÚÎe¿«¿ƒ¿»À¿«¿»»»
ÏÈ„a ÔB‰ÓÙa dÈeL Ï‡¯NÈ È·Ï dÙl‡Â¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿«¿À¿¿ƒ
È·a „È‰ÒÏ ‡„‰ ‡zÁaLz ÈÓ„˜ È‰˙cƒ¿≈√»«À¿«¿»»»¿»ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

fiÌÈz·ÊÚÂ:ּכּלם .‰È‰Â לאכֹול אחד ּכל . «¬«¿ƒָֻ¿»»ֱֶֶָָ
ֵָלאֹויב:

giוטעם¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰,אלי יקראּו ׁשאם . ְַַ«¿≈«¿ƒְְִִֵֶַ

ולא  יראה, ׁשּלא ּכאדם והּמׁשל, אענם. ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹלא
ּבכפל. לדּבר לׁשֹון מנהג וכן יעׂשה. מה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָידע

זה: יבינ ּו הּדקּדּוק Ù‰ּובעלי Èk היא . ְֲִִֵֶַַָƒ»»ִ

ׁשאין  ּפירׁשּתי ּכאׁשר הּגדֹולה, ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהרעה
מּמּנה: ְְִֶַָָלמעלה



jlieÎmiavpמו zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 237 'nr ,ck jxk zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשירהירהירהירה אתאתאתאת לכםלכםלכםלכם כתבכתבכתבכתבּוּוּוּו יט)ועועועועּתּתּתּתהההה (לא, ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
ּתֹורה ספר ּכתיבת ׁשל המצוה את זה מּפסּוק למדּו כא)חז"ל .(סנהדרין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

אדמֹו"ר: כ"ק ּכ על ְַַַָָאמר
ּומצֹות, ּתֹורה על עדּות היא האזינּו ׁשּפרׁשת הינּו ּבבני־יׂשראל", לעד הּזאת הּׁשירה לי ּתהיה "למען נאמר הּפסּוק ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבהמׁש
(לפי  ׁשמדּבר מּפסּוק ּכּלּה) הּתֹורה (ּכל ּתֹורה ספר ּכתיבת מצות נלמדה לכן הּתֹורה. ּבכל וחּיּות קּיּום ּפֹועלת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּׁשירה

האזינּו. ּבׁשירת מקרא) ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא ּפׁשּוטֹו אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֶַַָ

ß lel` d"k ycew zay ß

(ë)äîãàä-ìà epàéáà-ék|ézòaLð-øLà ¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
äðôe ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®¨º̈
-úà øôäå éðeöàðå íeãáòå íéøçà íéäìà-ìà¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−¤

:éúéøa§¦¦«
i"yx£Èeˆ‡Â∑ ּכעס לׁשֹון נאּוץ, ּכל וכן .והכעיסּוני. ¿ƒ¬ƒְְְְִִִִֵַַָ

(àë)úBøöå úBaø úBòø Búà ïàöîú-ék äéäåÂ§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´©»§¨¼
çëMú àì ék ãòì åéðôì úàfä äøéMä äúðòåÂ§¨«§Â̈©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−
äNò àeä øLà Bøöé-úà ézòãé ék Bòøæ étî¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ
:ézòaLð øLà õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦

i"yx£„ÚÏ ÂÈÙÏ ˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ‰˙ÚÂ∑ּבתֹוכּה ּבֹו אֹותֹוׁשהתריתי הּמֹוצאֹות ּכל ˙ÁÎM.על ‡Ï Èk ¿»¿»«ƒ»«…¿»»¿≈ְְְִִֵֶַַָָƒ…ƒ»«
BÚ¯Ê ÈtÓ∑ לגמרי מּזרעם מׁשּתּכחת ּתֹורה ׁשאין ליׂשראל, הבטחה זֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .הרי אבןאבןאבןאבן ƒƒ«¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

(áë)àeää íBia úàfä äøéMä-úà äLî ázëiå©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬©−Ÿ©´©®
:ìàøNé éða-úà dãnìéå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

(âë)ék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa òLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´
-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

:Cnò äéäà éëðàå íäì ézòaLð¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«
i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÈÂ∑:ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשכינה, ּכלּפי למעלה נׁשּבעּתי מּוסב אׁשר הארץ "אל «¿«∆¿À«ƒְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

."להם  ֶָ

ÔB‰˙‰·‡Ïכ  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡ È¯‡¬≈»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ«¬»»¿
ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿«¿≈¿¿ƒ¿¿
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a Ôet˙ÈÂ Ôe˜pt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»««¬««¿«»
:ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈÓ„˜ ÔeÊb¯ÈÂ ÔepÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À¿«¿¿√»«¿«¿»¿»«

Ô˜ÚÂכא  Ô‡ÈbÒ ÔLÈa d˙È ÔÚ¯ÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿»¿»»≈ƒ»«ƒ»¿»»
¯‡ „È‰ÒÏ È‰BÓ„˜ ‡„‰ ‡zÁaLz ·˙˙ÂÈ ¿»≈À¿«¿»»»√»ƒ¿»ƒ¬≈
˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰Èa ÌtÓ ÈL˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈ƒÀ¿≈¬≈¡ƒ√»«»
‡Ï „Ú ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔB‰¯ˆÈƒ¿¿ƒƒ»¿ƒ»≈«»

:˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ

ÓBÈa‡כב  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»¿«¿»»»¿»
:Ï‡¯NÈ È·Ï dpÙl‡Â ‡e‰‰«¿«≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»≈

Û˜zכג  ¯Ó‡Â Ôe ¯a ÚLB‰È ˙È „ÈwÙe«ƒ»¿À«««¬«¿≈
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÏÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â¿«ƒ¬≈«¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:CcÚÒ· È‰È È¯ÓÈÓe ÔB‰Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

hiÌÎÏ e·˙k.מׁשה אֹותּה ׁשּיכּתֹוב מצוה . ƒ¿»∆ְְִִֶֶָָֹ
לכּתֹוב: מבין ּכל הּטעמים d„nÏÂּגם . ְִִֵַָ¿«¿»ְִַָ

להם: ׁשּיבאר Ì‰ÈÙaהּקׁשים dÓÈN. ְִֵֶֶַָָָƒ»¿ƒ∆
ּומּלת ּבגרסא: dÓÈN,ּגםd„nÏÂׁשּידעּוה ְְְִִֵֶַָָ¿«¿»ַƒ»

קמּוץ. ולּמדּה ה''א, להיֹות הּמׁשּפט ּכי ְְְְִִִֵַַָָָָָזרה.
קטן: ּפּת''ח הּדל''ת È·aותחת „ÚÏ ְֶַַַַָָָָ¿≈ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ ּגם אביאּנּו. ּכי עם ּבּטעם ּדבק . ƒ¿»≈ֲִִִֵֶַַַַָ
ּכטעם, וענתה. ּבעבּור מּובדל, להיֹותֹו ְְְְְֲִִֵַַַָָָָיּתכן
לאׁשר  עֹונה הּׁשירה ּכאילּו .ּברע תענה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָֹלא

זאת: ּכל מצאתנּו לּמה ְְְָָָָָֹֹיאמרּו,
`kÂÈÙÏ יזּוז ׁשּלא והּטעם, נגּדֹו. ּכמֹו . ¿»»ְְְֶֶַַַָֹ

ּתמיד: יהיה עּמֹו רק מּמּנּו, ÈzÚ„Èהעד Èk ְִִִִֵֶֶַָָƒ»«¿ƒ

B¯ˆÈ את ‡˙ יֹודע הייתי לא איּלּו ּכי . ∆ƒ¿ִִִִֵֶַָֹ
הּיֹום  עד ׁשעׂשּו מה ידעּתי ּכבר ְְֲִִֶַַַַָָָָהעתידֹות,

ֶַהּזה:
ak‡e‰‰ ÌBia ויּתכן הּדבר. איחר ׁשּלא . ««ְִִֵֵֶַָָָֹ

הּתֹורה. ּדברי מכּתב אחר מֹותֹו, יֹום ְְִִֵֶַַַַָָָׁשהיה
עּמּה: מׁשה ּכתב הּׁשירה ִִִֶַַָָָֹּכי

jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k ycew zayl inei xeriy

(ãë)éäéå|-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk ©§¦´§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«
:ínz ãò øôñ-ìò úàfä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©−Ÿ©¥®¤©−ª¨«

(äë)ýåýé-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−
:øîàì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥«Ÿ

(åë)ãvî Búà ízîNå äfä äøBzä øôñ úà ç÷ì̈ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½§©§¤´Ÿ½¦©²
:ãòì Ea íL-äéäå íëéäìà ýåýé-úéøa ïBøà£¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−§¥«

i"yx£Á˜Ï∑,"זכֹור" "הלֹו"ּכמֹו: Œ˙È¯a‰'."ׁשמֹור", ÔB¯‡ „vÓ∑ ּב'בבא יׂשראל חכמי ּבֹו נחלקּו »…«ְָָָƒ«¬¿ƒְְְְְִֵֵֶַָָָ
מּבחּוץ  הארֹון מן ּבֹולט היה 'ּדף אֹומרים: מהם יׁש 'מּצד ּבתרא': אֹומרים: ויׁש מּנח', היה וׁשם , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ

הארֹון' ּבתֹו מּנח, היה .הּלּוחֹות ְַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr bl zegiy ihewl)

לעדלעדלעדלעד ּבּבּבּב ׁשׁשׁשׁשםםםם כו)והיהוהיהוהיהוהיה עעעעֹוֹוֹוֹולם לם לם לם (לא, ּבּבּבּבאיאיאיאי לכללכללכללכל ההההּנּנּנּנאמןאמןאמןאמן העדהעדהעדהעד ׁשׁשׁשׁשההההּוּוּוּואאאא .... .... ראראראראׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבכבדכבדכבדכבד ייייׁשׁשׁשׁשבבבב ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ספרספרספרספר לפנילפנילפנילפני ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשבבבב מימימימי ּכּכּכּכלללל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
תורה) ספר הלכות סוף ּדבר (רמב"ם על אינּה עדּות והּנה, העּמים. מּכל ּבנּו ה' ׁשּבחר ּכ על עדּות היא  ׁשּספר־ּתֹורה ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהרי

- והּנּכר והוהוהוהּמּמּמּמצוהצוהצוהצוה,,,,הּנראה ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה -קקקקּיּיּיּיּוּוּוּוםםםם לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּבעדּות צר אין כן ּכמֹו לעין. הּנראה ּדבר ׁשהּוא ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  הּנעלם קדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשתתתת ּדבר על היא העדּות ּבגּלּוי. מאירה היא רצֹון) ּבעת (ּכגֹון ׁשּלפעמים יהּודי, ׁשּבכל הּקדֹוׁשה הּנפׁש , ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

העצמיהעצמיהעצמיהעצמי- יתּבר.ההההּקּקּקּקׁשׁשׁשׁשרררר עצמּותֹו עם יהּודי עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

(æë)éøî-úà ézòãé éëðà ékäLwä Etøò-úàå E ¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤¨§§−©¨¤®
íúéä íéøîî íBiä íënò éç épãBòa ïä¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À©§¦³¡¦¤Æ

:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-íò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«

(çë)íëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®
äãéòàå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨

:õøàä-úàå íéîMä-úà íä½¤©¨©−¦§¤¨¨«¤
i"yx£ÈÏ‡ eÏÈ‰˜‰∑ הּיֹום אֹותֹו ּתקע ּו ׁשּנאמר:ולא  לפי הּקהל, את להקהיל י)ּבחצצרֹות ל",(במדבר "עׂשה «¿ƒ≈«ְְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

מֹותֹו יֹום קדם נגנזּו ּבחּייו ואף עליהם, יהֹוׁשע הׁשליט מֹותֹו)ולא ּביֹום אחרים: ּׁשּנאמ (ספרים מה לקּים ח)ר:, "ואין (קהלת ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻ
הּמות" ּביֹום ı¯‡‰Œ˙‡Â.ׁשלטֹון ÌÈÓM‰Œ˙‡ Ìa ‰„ÈÚ‡Â∑:למעלה העיד ּכבר הרי ּתאמר: ל)ואם (לעיל ְְִֶַָ¿»ƒ»»∆«»«ƒ¿∆»»∆ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ

"האזינּו לֹומר: ּבא ועכׁשו אמר, לא וארץ לּׁשמים אבל אמר, ליׂשראל התם וגֹו'"? הּיֹום בכם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ"העידתי
וגֹו' ."הּׁשמים ְִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 220 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mzirxn o`v lrn EcxRi `l l`xUi irFx¥¦§¨¥Ÿ¦¨§¥©Ÿ©§¦¨

ווווׁשׁשׁשׁשטריכם טריכם טריכם טריכם  ׁשׁשׁשׁשבטיכםבטיכםבטיכםבטיכם אתאתאתאת־־־־ּכּכּכּכלללל־־־־זקניזקניזקניזקני אליאליאליאלי ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽהקהילהקהילהקהילהקהילּוּוּוּו ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
הּמות. ּביֹום ׁשלטֹון ואין ּׁשּנאמר, מה לקּים . . הּקהל את להקהיל ּבחצֹוצרֹות הּיֹום אֹותֹו ּתקעּו כח)ולא (לא, ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ÈÓb˙tכד  ˙È ·zÎÓÏ ‰LÓ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈…∆¿ƒ¿«»ƒ¿»≈
:eÓÈÏLc „Ú ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ

˜ÓÈ‡כה  ÔB¯‡ ÈÏË È‡ÂÏ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»≈»≈»¿≈¬¿»»
:¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»

ÔeeL˙eכו  ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒ ˙È e·ÈÒƒ»ƒ¿»¿«¿»»≈¿«
È‰ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ‡B¯‡ ¯ËqÓ d˙È»≈ƒ¿«¬»¿»»«¿»¡»¬ƒ≈

:„È‰ÒÏ Ca Ôn«̇»»¿»ƒ

ÈÂ˙כז  C˙e·¯Ò ˙È (‡Ú„È) ‡Ú„È ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿«¿»»«¿»»«¿»»¿»
ÔBÎnÚ Ìi˜ ‡‡ „Ú· ‡‰ ‡ÈL˜c CÏ„¿̃»»¿«¿»»¿«¬»«»ƒ¿
(È¯‡) Û‡Â ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»¿«¬≈

:˙eÓ‡c ¯˙a»«¿≈

ÔBÎÈË·Lכח  È·Ò Ïk ˙È È˙ÂÏ eLÈk¿ƒ¿»ƒ»»»≈ƒ¿≈
‡iÓb˙t ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÏlÓ‡Â ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈∆¡«≈√»≈»ƒ¿»«»
:‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÔB‰a „‰Ò‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿«¿≈¿»¿«»¿»«¿»

dxezd lr `xfr oa`

ckÌÓez „Ú:ּדברי עם ּדבק . «»ְִִֵֵָ
dkÌiÂÏ‰ ˙‡ ‰LÓ ÂˆÈÂ.קצרה ּדר . «¿«…∆∆«¿ƒƒְֶֶָָ

הּכהנים. ׁשהם הּנזּכרים הלוּים אמר, ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹּכאילּו
ּבארֹון:ו  נֹוגעים אינם ּכי הלוּים, ּכל לא ְְְִִִִֵַָָָָֹ

‰'וטעם ˙È¯a ÔB¯‡ È‡NB וכן ּבצּוּוי. . ְַַ¿≈¬¿ƒְְִֵ
ִַרּבים:

ek„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â,ידּבר יׂשראל ּכל עם . ¿»»»¿¿≈ְְִִֵֵַָָ
ליׂשראל. ּדּבר ּכאׁשר ּבכללם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹוהּכהנים

ּכאׁשר  לבּדם, והּגדי הראּובני ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָוטעמֹו,
ְִֵַּפירׁשּתי:

fkÈ˙BÓ È¯Á‡ Èk Û‡Â ידעּתי ּכי ּגם . ¿«ƒ«¬≈ƒְִִַַָ
העם  וקם הּׁשם, לי אמר כן ּכי מֹותי, ְֲִִִֵֵֵַַַָָָָאחרי



מז jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 237 'nr ,ck jxk zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשירהירהירהירה אתאתאתאת לכםלכםלכםלכם כתבכתבכתבכתבּוּוּוּו יט)ועועועועּתּתּתּתהההה (לא, ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
ּתֹורה ספר ּכתיבת ׁשל המצוה את זה מּפסּוק למדּו כא)חז"ל .(סנהדרין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

אדמֹו"ר: כ"ק ּכ על ְַַַָָאמר
ּומצֹות, ּתֹורה על עדּות היא האזינּו ׁשּפרׁשת הינּו ּבבני־יׂשראל", לעד הּזאת הּׁשירה לי ּתהיה "למען נאמר הּפסּוק ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבהמׁש
(לפי  ׁשמדּבר מּפסּוק ּכּלּה) הּתֹורה (ּכל ּתֹורה ספר ּכתיבת מצות נלמדה לכן הּתֹורה. ּבכל וחּיּות קּיּום ּפֹועלת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּׁשירה

האזינּו. ּבׁשירת מקרא) ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא ּפׁשּוטֹו אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֶַַָ

ß lel` d"k ycew zay ß

(ë)äîãàä-ìà epàéáà-ék|ézòaLð-øLà ¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
äðôe ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®¨º̈
-úà øôäå éðeöàðå íeãáòå íéøçà íéäìà-ìà¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−¤

:éúéøa§¦¦«
i"yx£Èeˆ‡Â∑ ּכעס לׁשֹון נאּוץ, ּכל וכן .והכעיסּוני. ¿ƒ¬ƒְְְְִִִִֵַַָ

(àë)úBøöå úBaø úBòø Búà ïàöîú-ék äéäåÂ§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´©»§¨¼
çëMú àì ék ãòì åéðôì úàfä äøéMä äúðòåÂ§¨«§Â̈©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−
äNò àeä øLà Bøöé-úà ézòãé ék Bòøæ étî¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ
:ézòaLð øLà õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦

i"yx£„ÚÏ ÂÈÙÏ ˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ‰˙ÚÂ∑ּבתֹוכּה ּבֹו אֹותֹוׁשהתריתי הּמֹוצאֹות ּכל ˙ÁÎM.על ‡Ï Èk ¿»¿»«ƒ»«…¿»»¿≈ְְְִִֵֶַַָָƒ…ƒ»«
BÚ¯Ê ÈtÓ∑ לגמרי מּזרעם מׁשּתּכחת ּתֹורה ׁשאין ליׂשראל, הבטחה זֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .הרי אבןאבןאבןאבן ƒƒ«¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

(áë)àeää íBia úàfä äøéMä-úà äLî ázëiå©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬©−Ÿ©´©®
:ìàøNé éða-úà dãnìéå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

(âë)ék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa òLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´
-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

:Cnò äéäà éëðàå íäì ézòaLð¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«
i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÈÂ∑:ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשכינה, ּכלּפי למעלה נׁשּבעּתי מּוסב אׁשר הארץ "אל «¿«∆¿À«ƒְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

."להם  ֶָ

ÔB‰˙‰·‡Ïכ  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡ È¯‡¬≈»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ«¬»»¿
ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿«¿≈¿¿ƒ¿¿
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a Ôet˙ÈÂ Ôe˜pt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»««¬««¿«»
:ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈÓ„˜ ÔeÊb¯ÈÂ ÔepÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À¿«¿¿√»«¿«¿»¿»«

Ô˜ÚÂכא  Ô‡ÈbÒ ÔLÈa d˙È ÔÚ¯ÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿»¿»»≈ƒ»«ƒ»¿»»
¯‡ „È‰ÒÏ È‰BÓ„˜ ‡„‰ ‡zÁaLz ·˙˙ÂÈ ¿»≈À¿«¿»»»√»ƒ¿»ƒ¬≈
˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰Èa ÌtÓ ÈL˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈ƒÀ¿≈¬≈¡ƒ√»«»
‡Ï „Ú ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔB‰¯ˆÈƒ¿¿ƒƒ»¿ƒ»≈«»

:˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ

ÓBÈa‡כב  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»¿«¿»»»¿»
:Ï‡¯NÈ È·Ï dpÙl‡Â ‡e‰‰«¿«≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»≈

Û˜zכג  ¯Ó‡Â Ôe ¯a ÚLB‰È ˙È „ÈwÙe«ƒ»¿À«««¬«¿≈
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÏÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â¿«ƒ¬≈«¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:CcÚÒ· È‰È È¯ÓÈÓe ÔB‰Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

hiÌÎÏ e·˙k.מׁשה אֹותּה ׁשּיכּתֹוב מצוה . ƒ¿»∆ְְִִֶֶָָֹ
לכּתֹוב: מבין ּכל הּטעמים d„nÏÂּגם . ְִִֵַָ¿«¿»ְִַָ

להם: ׁשּיבאר Ì‰ÈÙaהּקׁשים dÓÈN. ְִֵֶֶַָָָƒ»¿ƒ∆
ּומּלת ּבגרסא: dÓÈN,ּגםd„nÏÂׁשּידעּוה ְְְִִֵֶַָָ¿«¿»ַƒ»

קמּוץ. ולּמדּה ה''א, להיֹות הּמׁשּפט ּכי ְְְְִִִֵַַָָָָָזרה.
קטן: ּפּת''ח הּדל''ת È·aותחת „ÚÏ ְֶַַַַָָָָ¿≈ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ ּגם אביאּנּו. ּכי עם ּבּטעם ּדבק . ƒ¿»≈ֲִִִֵֶַַַַָ
ּכטעם, וענתה. ּבעבּור מּובדל, להיֹותֹו ְְְְְֲִִֵַַַָָָָיּתכן
לאׁשר  עֹונה הּׁשירה ּכאילּו .ּברע תענה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָֹלא

זאת: ּכל מצאתנּו לּמה ְְְָָָָָֹֹיאמרּו,
`kÂÈÙÏ יזּוז ׁשּלא והּטעם, נגּדֹו. ּכמֹו . ¿»»ְְְֶֶַַַָֹ

ּתמיד: יהיה עּמֹו רק מּמּנּו, ÈzÚ„Èהעד Èk ְִִִִֵֶֶַָָƒ»«¿ƒ

B¯ˆÈ את ‡˙ יֹודע הייתי לא איּלּו ּכי . ∆ƒ¿ִִִִֵֶַָֹ
הּיֹום  עד ׁשעׂשּו מה ידעּתי ּכבר ְְֲִִֶַַַַָָָָהעתידֹות,

ֶַהּזה:
ak‡e‰‰ ÌBia ויּתכן הּדבר. איחר ׁשּלא . ««ְִִֵֵֶַָָָֹ

הּתֹורה. ּדברי מכּתב אחר מֹותֹו, יֹום ְְִִֵֶַַַַָָָׁשהיה
עּמּה: מׁשה ּכתב הּׁשירה ִִִֶַַָָָֹּכי

jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k ycew zayl inei xeriy

(ãë)éäéå|-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk ©§¦´§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«
:ínz ãò øôñ-ìò úàfä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©−Ÿ©¥®¤©−ª¨«

(äë)ýåýé-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−
:øîàì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥«Ÿ

(åë)ãvî Búà ízîNå äfä äøBzä øôñ úà ç÷ì̈ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½§©§¤´Ÿ½¦©²
:ãòì Ea íL-äéäå íëéäìà ýåýé-úéøa ïBøà£¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−§¥«

i"yx£Á˜Ï∑,"זכֹור" "הלֹו"ּכמֹו: Œ˙È¯a‰'."ׁשמֹור", ÔB¯‡ „vÓ∑ ּב'בבא יׂשראל חכמי ּבֹו נחלקּו »…«ְָָָƒ«¬¿ƒְְְְְִֵֵֶַָָָ
מּבחּוץ  הארֹון מן ּבֹולט היה 'ּדף אֹומרים: מהם יׁש 'מּצד ּבתרא': אֹומרים: ויׁש מּנח', היה וׁשם , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ

הארֹון' ּבתֹו מּנח, היה .הּלּוחֹות ְַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr bl zegiy ihewl)

לעדלעדלעדלעד ּבּבּבּב ׁשׁשׁשׁשםםםם כו)והיהוהיהוהיהוהיה עעעעֹוֹוֹוֹולם לם לם לם (לא, ּבּבּבּבאיאיאיאי לכללכללכללכל ההההּנּנּנּנאמןאמןאמןאמן העדהעדהעדהעד ׁשׁשׁשׁשההההּוּוּוּואאאא .... .... ראראראראׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבכבדכבדכבדכבד ייייׁשׁשׁשׁשבבבב ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ספרספרספרספר לפנילפנילפנילפני ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשבבבב מימימימי ּכּכּכּכלללל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
תורה) ספר הלכות סוף ּדבר (רמב"ם על אינּה עדּות והּנה, העּמים. מּכל ּבנּו ה' ׁשּבחר ּכ על עדּות היא  ׁשּספר־ּתֹורה ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהרי

- והּנּכר והוהוהוהּמּמּמּמצוהצוהצוהצוה,,,,הּנראה ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה -קקקקּיּיּיּיּוּוּוּוםםםם לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּבעדּות צר אין כן ּכמֹו לעין. הּנראה ּדבר ׁשהּוא ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  הּנעלם קדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשתתתת ּדבר על היא העדּות ּבגּלּוי. מאירה היא רצֹון) ּבעת (ּכגֹון ׁשּלפעמים יהּודי, ׁשּבכל הּקדֹוׁשה הּנפׁש , ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

העצמיהעצמיהעצמיהעצמי- יתּבר.ההההּקּקּקּקׁשׁשׁשׁשרררר עצמּותֹו עם יהּודי עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

(æë)éøî-úà ézòãé éëðà ékäLwä Etøò-úàå E ¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤¨§§−©¨¤®
íúéä íéøîî íBiä íënò éç épãBòa ïä¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À©§¦³¡¦¤Æ

:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-íò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«

(çë)íëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®
äãéòàå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨

:õøàä-úàå íéîMä-úà íä½¤©¨©−¦§¤¨¨«¤
i"yx£ÈÏ‡ eÏÈ‰˜‰∑ הּיֹום אֹותֹו ּתקע ּו ׁשּנאמר:ולא  לפי הּקהל, את להקהיל י)ּבחצצרֹות ל",(במדבר "עׂשה «¿ƒ≈«ְְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

מֹותֹו יֹום קדם נגנזּו ּבחּייו ואף עליהם, יהֹוׁשע הׁשליט מֹותֹו)ולא ּביֹום אחרים: ּׁשּנאמ (ספרים מה לקּים ח)ר:, "ואין (קהלת ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻ
הּמות" ּביֹום ı¯‡‰Œ˙‡Â.ׁשלטֹון ÌÈÓM‰Œ˙‡ Ìa ‰„ÈÚ‡Â∑:למעלה העיד ּכבר הרי ּתאמר: ל)ואם (לעיל ְְִֶַָ¿»ƒ»»∆«»«ƒ¿∆»»∆ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ

"האזינּו לֹומר: ּבא ועכׁשו אמר, לא וארץ לּׁשמים אבל אמר, ליׂשראל התם וגֹו'"? הּיֹום בכם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ"העידתי
וגֹו' ."הּׁשמים ְִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 220 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mzirxn o`v lrn EcxRi `l l`xUi irFx¥¦§¨¥Ÿ¦¨§¥©Ÿ©§¦¨

ווווׁשׁשׁשׁשטריכם טריכם טריכם טריכם  ׁשׁשׁשׁשבטיכםבטיכםבטיכםבטיכם אתאתאתאת־־־־ּכּכּכּכלללל־־־־זקניזקניזקניזקני אליאליאליאלי ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽהקהילהקהילהקהילהקהילּוּוּוּו ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
הּמות. ּביֹום ׁשלטֹון ואין ּׁשּנאמר, מה לקּים . . הּקהל את להקהיל ּבחצֹוצרֹות הּיֹום אֹותֹו ּתקעּו כח)ולא (לא, ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ÈÓb˙tכד  ˙È ·zÎÓÏ ‰LÓ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈…∆¿ƒ¿«»ƒ¿»≈
:eÓÈÏLc „Ú ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ

˜ÓÈ‡כה  ÔB¯‡ ÈÏË È‡ÂÏ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»≈»≈»¿≈¬¿»»
:¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»

ÔeeL˙eכו  ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒ ˙È e·ÈÒƒ»ƒ¿»¿«¿»»≈¿«
È‰ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ‡B¯‡ ¯ËqÓ d˙È»≈ƒ¿«¬»¿»»«¿»¡»¬ƒ≈

:„È‰ÒÏ Ca Ôn«̇»»¿»ƒ

ÈÂ˙כז  C˙e·¯Ò ˙È (‡Ú„È) ‡Ú„È ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿«¿»»«¿»»«¿»»¿»
ÔBÎnÚ Ìi˜ ‡‡ „Ú· ‡‰ ‡ÈL˜c CÏ„¿̃»»¿«¿»»¿«¬»«»ƒ¿
(È¯‡) Û‡Â ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»¿«¬≈

:˙eÓ‡c ¯˙a»«¿≈

ÔBÎÈË·Lכח  È·Ò Ïk ˙È È˙ÂÏ eLÈk¿ƒ¿»ƒ»»»≈ƒ¿≈
‡iÓb˙t ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÏlÓ‡Â ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈∆¡«≈√»≈»ƒ¿»«»
:‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÔB‰a „‰Ò‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿«¿≈¿»¿«»¿»«¿»

dxezd lr `xfr oa`

ckÌÓez „Ú:ּדברי עם ּדבק . «»ְִִֵֵָ
dkÌiÂÏ‰ ˙‡ ‰LÓ ÂˆÈÂ.קצרה ּדר . «¿«…∆∆«¿ƒƒְֶֶָָ

הּכהנים. ׁשהם הּנזּכרים הלוּים אמר, ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹּכאילּו
ּבארֹון:ו  נֹוגעים אינם ּכי הלוּים, ּכל לא ְְְִִִִֵַָָָָֹ

‰'וטעם ˙È¯a ÔB¯‡ È‡NB וכן ּבצּוּוי. . ְַַ¿≈¬¿ƒְְִֵ
ִַרּבים:

ek„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â,ידּבר יׂשראל ּכל עם . ¿»»»¿¿≈ְְִִֵֵַָָ
ליׂשראל. ּדּבר ּכאׁשר ּבכללם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹוהּכהנים

ּכאׁשר  לבּדם, והּגדי הראּובני ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָוטעמֹו,
ְִֵַּפירׁשּתי:

fkÈ˙BÓ È¯Á‡ Èk Û‡Â ידעּתי ּכי ּגם . ¿«ƒ«¬≈ƒְִִַַָ
העם  וקם הּׁשם, לי אמר כן ּכי מֹותי, ְֲִִִֵֵֵַַַָָָָאחרי



jlieÎmiavpמח zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k ycew zayl inei xeriy
חיל" אל מחיל "ילכּו נאמר ּבצּדיקים והרי ירידה, ׁשל ענין מׁשה אצל יהיה הּפטירה ׁשּביֹום לֹומר ׁשּי אי ּתמּוּה: ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹלכאֹורה
ׁשּנפעלה  לֹומר ׁשּי ואי העּלּוי, ּבתכלית נתעּלה רּבנּו מׁשה האחרֹון, ּביֹומֹו ואם־ּכן ליֹום. מּיֹום ּבמדרגתם מתעּלים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאׁשר

חס־וׁשלֹום? ירידה ְְִַָָּבֹו
הּידּוע על־ּפי א־ב)ּובפרט שס"ט, וכּלם (של"ה לעֹולם, נּתנּו ּבינה ׁשערי חמּׁשים ּדהּנה הּנּו"ן, ׁשער את הּׂשיג ּפטירתֹו ׁשּביֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

אחד חסר למׁשה, ב)נּתנּו כא, השנה ּפטירתֹו(ראש ּוביֹום .?ׁשּבאין־ערֹו עּלּוי ׁשּזהּו הּנּו"ן, לׁשער הּגיע ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשהּוא  היינּו למעלּיּותא, הּוא - הּמות" ּביֹום ׁשלטֹון ּד"אין - זה ּדענין הענינים: ּפנימּיּות על־ּפי ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָויׁש

הּׁשלטֹון. מענין ְְְְִִֵַַַָלמעלה
מהם  נעלה היֹותֹו ּדעם עּמֹו, על הּׁשֹולט הּמל ּובדגמת לּנׁשלט, הּׁשֹולט ּבין ׁשּיכּות על מֹורה 'ׁשליטה' הּתאר ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֻּדהּנה

מתנּׂשא. הּוא עליו העם, אל וער ׁשּיכּות לֹו יׁש ּבכל־זאת העם", מּכל ּגבֹוּה ומעלה "מּׁשכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבמדרגתֹו
"ׁשלטֹון  מּתאר ּולמעלה העם, מן לגמרי ּבאין־ערֹו ׁשהיא ּכזֹו נעלית למדרגה עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה נתעּלה מיתתֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּוביֹום

לעם). ׁשּיכּותֹו על (הּמֹורה העם" על -ֶַַַַָָָָָ
הּקׁשר  נפסק יׂשראל, על "ׁשליטה" לֹו ׁשּיׁש לֹומר ׁשּי ׁשאין עד ּכל־ּכ ׁשּנתעּלה מׁשה ּפטירת ּדביֹום הוה־אמינא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּולפי־זה

מרעיתֹו. לצאן ּבינֹו ְְְֲִִֵַַָָָֹרחמנא־ליצלן
מּצב  ּבכל ּכי יׂשראל, ּבני ּכל את אליו להקהיל ׁשּבּקׁש אלי", "הקהילּו אמר מׁשה, ּפטירת ּביֹום ׁשאף הּכתּוב, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹמלּמדנּו

רׁש"י וכלׁשֹון מרעיתֹו. צאן עם ּומאחד קׁשּור הּוא מׁשה, ּבֹו ׁשּנמצא ּדרּגא כא)ּובאיזה כא, ויׂשראל (חקת יׂשראל, הּוא "מׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻ
מׁשה". ֵֶֹהם

(èë)ïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézòãé ék¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½
úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧
-úà eNòú-ék íéîiä úéøçàa äòøä íëúà¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤

:íëéãé äNòîa Bñéòëäì ýåýé éðéòa òøä̈©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«
i"yx£Ôe˙ÁLz ˙ÁL‰ŒÈk È˙BÓ È¯Á‡∑:ׁשּנאמר הׁשחיתּו, לא יהֹוׁשע ימֹות ּכל ב)והרי "וּיעבדּו(שופטים «¬≈ƒƒ«¿≈«¿ƒְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֻ

חי, ׁשּיהֹוׁשע זמן ׁשּכל ּכגּופֹו, עליו חביב אדם ׁשל ׁשּתלמידֹו מּכאן יהֹוׁשע"? ימי ּכל ה' את ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻיׂשראל
נראה  חי היה הּוא ּכאּלּו .למׁשה ְְְִִֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy jezn)

ויהֹוׁשּוע  למׁשה ּבנֹוגע אבל הרב; אצל ענין איזה יֹוסיף ׁשהּתלמיד הדבר מּוכרח ּכלל ּבדר הנה — וּתלמיד לרב ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבנֹוגע
מׁשה ׁשהרי — מׁשה אצל ענין איזה הֹוסיף ׁשיהֹוׁשע לֹומר ׁשי הענינים לא ּכל וקּבל הּתֹורה, ׁשל הראׁשֹון המקּבל הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשמצינּו גם ּומה ּכלאם"ׁשיהֹוׁשע כּו'. מׁשה "אדֹוני ואמר רּבם, מׁשה ּבפני הלכה ׁשהּורֹו ּומידד אלדד על ּכן,קצף ואם , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשי היה לא כּו'.ׁשיהֹוׁשע ּבודאי ענין איזה אצלֹו להֹוסיף — ּבעצמֹו למׁשה וכמה ּכמה אחת ועל מׁשה, ּבפני הלכה יֹורה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

אף ּכגּופֹו, חביב יהֹוׁשע היה מׁשה אצל אם ּכן, הרגיל,ׁשיהֹוׁשע ואם דר על וּתלמיד ּכרב — דבר אצלֹו הֹוסיף לא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻ
ּכגּופֹו. עליו חביב להיֹות צרי ׁשהּתלמיד וכמה ּכמה אחת על הרב, אצל מֹוסיף ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָׁשהּתלמיד

מלֹוא  את מקּבל ׁשהּתלמיד והינּו, וּתלמיד דרב הענין אמיּתית יׁשנֹו אזי ּכגּופֹו, הרב אצל חביב הּתלמיד ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָודוקא
להטפיח" מנת על "טֹופח יהיה אלא ּבלבד, "ּתלמיד" יׁשאר ׁשלא ּובאֹופן מהרב, ּתלמידים ההׁשּפעה יעמיד הּוא ׁשגם , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
חי. הּוא הרב גם אזי חי, ׁשהּתלמיד זמן ּכל הנה ּכזה ּובאֹופן כּו', ּכגּופֹו עליו חביבים עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשיהיּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

(ì)éøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
:ínz ãò úàfä äøéMä©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

סימן. אדני"ה פסוקים, ע' נצבים של מ' ועם וילך ל' פרשת חסלת

‡¯Èכט  ˙eÓ‡c ¯˙a (‡Ú„È) ‡Ú„È È¯‡¬≈¿«¿»»«¿»»«¿≈¬≈
˙È„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÏaÁ«»»¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ«≈ƒ
È¯‡ ‡iÓBÈ ÛBÒa ‡zLa ÔBÎ˙È Ú¯Ú˙e ÔBÎ˙È»¿¿»«»¿ƒ¿»¿«»¬≈
È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c ˙È Ôe„aÚ«̇¿¿»¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ

:ÔBÎÈ„È È„·BÚa¿»≈¿≈

È˙ל  Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»»¿»»¿ƒ¿»≈»
:eÓÈÏLc „Ú ‡„‰ ‡zÁaLez ÈÓb˙tƒ¿»≈¿«¿»»»«ƒ¿ƒ

Ù Ù Ù
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מֹותי: אחרי וזהּו, .אבֹותי עם ׁשּתׁשּכב אחר מפֹורׁש:Â˜¯‡˙וטעםhkהּזה, וׁשם .עּמ וחטאת ּכמֹו . ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַ¿»»ְְְְֶַָָָָ

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì êìéå-íéáöð úøèôä

á ÷åñô ãé ÷øô òùåäá

ãéáéäìà ýåýé ãr ìàøNé äáeLðBra zìLë ék E:E µ¨¦§¨¥½©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦¬¨©−§¨©£¤«
âåéìà eøîà ýåýé-ìà eáeLå íéøác íënr eç÷§³¦¨¤Æ§¨¦½§−¤§Ÿ̈®¦§´¥À̈

:eðéúôN íéøô äîlLðe áBè-ç÷å ïBr àOz-ìk̈¦¨³¨Æ§©½§©§¨¬¨¦−§¨¥«
ãøîàð-àìå ákøð àì ñeñ-ìr eðréLBé àì | øeMà©´´Ÿ«¦¥À©Æ´Ÿ¦§½̈§Ÿ¬Ÿ©

:íBúé íçøé Ea-øLà eðéãé äNrîì eðéýìû ãBò²¡Ÿ¥−§©£¥´¨¥®£¤§−§ª©¬¨«
ä:epnî étà áL ék äáãð íáäà íúáeLî àtøà¤§¨Æ§´¨½̈«Ÿ£¥−§¨¨®¦²¨¬©¦−¦¤«
åéå äpLBMk çøôé ìàøNéì ìhë äéäàåéLøL C ¤«§¤³©©Æ§¦§¨¥½¦§©−©«©¨®§©¬¨¨−̈

:ïBðálkæBì çéøå BãBä úéfë éäéå åéúB÷ðBé eëìé ©§¨«¥§Æ«§½̈¦¦¬©©−¦®§¥¬©−
:ïBðálkçBøëæ ïôbë eçøôéå ïâã eiçé Blöá éáLé eáLé ©§¨«¨ª̧Æ«Ÿ§¥´§¦½§©¬¨−̈§¦§§´©¨®¤¦§−

:ïBðáì ïéékèéúéðr éðà íéaörì ãBò él-äî íéøôà §¥¬§¨«¤§©¾¦©¦¬−¨£©¦®£¦¯¨¦´¦
éøt épnî ïðrø LBøák éðà epøeLàå:àöîð Eéíëç éî ©£¤À£¦Æ¦§´©£½̈¦¤−¦¤§§¬¦§¨¦³¨¨Æ
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מט jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k ycew zayl inei xeriy
חיל" אל מחיל "ילכּו נאמר ּבצּדיקים והרי ירידה, ׁשל ענין מׁשה אצל יהיה הּפטירה ׁשּביֹום לֹומר ׁשּי אי ּתמּוּה: ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹלכאֹורה
ׁשּנפעלה  לֹומר ׁשּי ואי העּלּוי, ּבתכלית נתעּלה רּבנּו מׁשה האחרֹון, ּביֹומֹו ואם־ּכן ליֹום. מּיֹום ּבמדרגתם מתעּלים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאׁשר

חס־וׁשלֹום? ירידה ְְִַָָּבֹו
הּידּוע על־ּפי א־ב)ּובפרט שס"ט, וכּלם (של"ה לעֹולם, נּתנּו ּבינה ׁשערי חמּׁשים ּדהּנה הּנּו"ן, ׁשער את הּׂשיג ּפטירתֹו ׁשּביֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

אחד חסר למׁשה, ב)נּתנּו כא, השנה ּפטירתֹו(ראש ּוביֹום .?ׁשּבאין־ערֹו עּלּוי ׁשּזהּו הּנּו"ן, לׁשער הּגיע ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשהּוא  היינּו למעלּיּותא, הּוא - הּמות" ּביֹום ׁשלטֹון ּד"אין - זה ּדענין הענינים: ּפנימּיּות על־ּפי ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָויׁש

הּׁשלטֹון. מענין ְְְְִִֵַַַָלמעלה
מהם  נעלה היֹותֹו ּדעם עּמֹו, על הּׁשֹולט הּמל ּובדגמת לּנׁשלט, הּׁשֹולט ּבין ׁשּיכּות על מֹורה 'ׁשליטה' הּתאר ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֻּדהּנה

מתנּׂשא. הּוא עליו העם, אל וער ׁשּיכּות לֹו יׁש ּבכל־זאת העם", מּכל ּגבֹוּה ומעלה "מּׁשכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבמדרגתֹו
"ׁשלטֹון  מּתאר ּולמעלה העם, מן לגמרי ּבאין־ערֹו ׁשהיא ּכזֹו נעלית למדרגה עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה נתעּלה מיתתֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּוביֹום

לעם). ׁשּיכּותֹו על (הּמֹורה העם" על -ֶַַַַָָָָָ
הּקׁשר  נפסק יׂשראל, על "ׁשליטה" לֹו ׁשּיׁש לֹומר ׁשּי ׁשאין עד ּכל־ּכ ׁשּנתעּלה מׁשה ּפטירת ּדביֹום הוה־אמינא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּולפי־זה

מרעיתֹו. לצאן ּבינֹו ְְְֲִִֵַַָָָֹרחמנא־ליצלן
מּצב  ּבכל ּכי יׂשראל, ּבני ּכל את אליו להקהיל ׁשּבּקׁש אלי", "הקהילּו אמר מׁשה, ּפטירת ּביֹום ׁשאף הּכתּוב, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹמלּמדנּו

רׁש"י וכלׁשֹון מרעיתֹו. צאן עם ּומאחד קׁשּור הּוא מׁשה, ּבֹו ׁשּנמצא ּדרּגא כא)ּובאיזה כא, ויׂשראל (חקת יׂשראל, הּוא "מׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻ
מׁשה". ֵֶֹהם

(èë)ïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézòãé ék¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½
úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧
-úà eNòú-ék íéîiä úéøçàa äòøä íëúà¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤

:íëéãé äNòîa Bñéòëäì ýåýé éðéòa òøä̈©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«
i"yx£Ôe˙ÁLz ˙ÁL‰ŒÈk È˙BÓ È¯Á‡∑:ׁשּנאמר הׁשחיתּו, לא יהֹוׁשע ימֹות ּכל ב)והרי "וּיעבדּו(שופטים «¬≈ƒƒ«¿≈«¿ƒְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֻ

חי, ׁשּיהֹוׁשע זמן ׁשּכל ּכגּופֹו, עליו חביב אדם ׁשל ׁשּתלמידֹו מּכאן יהֹוׁשע"? ימי ּכל ה' את ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻיׂשראל
נראה  חי היה הּוא ּכאּלּו .למׁשה ְְְִִֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy jezn)

ויהֹוׁשּוע  למׁשה ּבנֹוגע אבל הרב; אצל ענין איזה יֹוסיף ׁשהּתלמיד הדבר מּוכרח ּכלל ּבדר הנה — וּתלמיד לרב ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבנֹוגע
מׁשה ׁשהרי — מׁשה אצל ענין איזה הֹוסיף ׁשיהֹוׁשע לֹומר ׁשי הענינים לא ּכל וקּבל הּתֹורה, ׁשל הראׁשֹון המקּבל הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשמצינּו גם ּומה ּכלאם"ׁשיהֹוׁשע כּו'. מׁשה "אדֹוני ואמר רּבם, מׁשה ּבפני הלכה ׁשהּורֹו ּומידד אלדד על ּכן,קצף ואם , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשי היה לא כּו'.ׁשיהֹוׁשע ּבודאי ענין איזה אצלֹו להֹוסיף — ּבעצמֹו למׁשה וכמה ּכמה אחת ועל מׁשה, ּבפני הלכה יֹורה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

אף ּכגּופֹו, חביב יהֹוׁשע היה מׁשה אצל אם ּכן, הרגיל,ׁשיהֹוׁשע ואם דר על וּתלמיד ּכרב — דבר אצלֹו הֹוסיף לא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻ
ּכגּופֹו. עליו חביב להיֹות צרי ׁשהּתלמיד וכמה ּכמה אחת על הרב, אצל מֹוסיף ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָׁשהּתלמיד

מלֹוא  את מקּבל ׁשהּתלמיד והינּו, וּתלמיד דרב הענין אמיּתית יׁשנֹו אזי ּכגּופֹו, הרב אצל חביב הּתלמיד ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָודוקא
להטפיח" מנת על "טֹופח יהיה אלא ּבלבד, "ּתלמיד" יׁשאר ׁשלא ּובאֹופן מהרב, ּתלמידים ההׁשּפעה יעמיד הּוא ׁשגם , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
חי. הּוא הרב גם אזי חי, ׁשהּתלמיד זמן ּכל הנה ּכזה ּובאֹופן כּו', ּכגּופֹו עליו חביבים עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשיהיּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
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לשבוע פרשת נצבים־וילך תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ט אלול
מפרק צ 

עד סוף פרק צו
ופרקים נה-נז

יום רביעי - כ"ב אלול
מפרק קו

עד סוף פרק קז
ופרקים סד-סו

יום שני - כ' אלול 
מפרק צז

עד סוף פרק קג
ופרקים נח-ס

יום חמישי - כ"ג אלול
מפרק קח

עד סוף פרק קיב
ופרקים סז-סט

יום שלישי -  כ"א אלול
מפרק קד 

עד סוף פרק קה
ופרקים סא-סג

יום שישי - כ"ד אלול
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח
ופרקים ע-עב

שבת קודש - כ"ה אלול
פרק כ

פרק קיט מתחילת הפרק עד סוף פסוק צו
ופרקים עג-עה

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 
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ly mihxta mi`a mdy

,zeihxt zeihp:ïäL- ¤¥
:od zecnd rayúcî¦©

éìa òétLäì ãñçä©¤¤§©§¦©§¦
,ìeábmvr mb ,xnelk - §

ila `id drtydd
in l` mbe ,dlabd
ila `ed mirityny
`id drtydd ,dlabd

,lkläøeábä úcîe¦©©§¨
ìk òétLälî íöîöì§©§¥¦§©§¦©¨

,Ck,xnelk - ¨
`id ,drtyddy
dnk cr ,dlabda

,ritydl] òétLäì àlL Bàøçà çqð,ììk [øwò ìk :- ¤Ÿ§©§¦©ª¨©¥¨¦¨§¨
itk e` ,llk drtydd didz `l miniieqn milawnly ,xnelk
mdl ritydl ligzdl `l ,"xwir lk" :reaixd i`vga aezky
,mevnvde oicd zcn `idy "dxeab"d cvn `a df lke ,llk

iML éî ìò íçøì íéîçøä úcîeì CïBL24,åéìò úeðîçø ¦©¨©£¦§©¥©¦¤©¨§©£¨¨¨
zepngxd cvn j` ,el erityiy ie`x `ed oi`y zexnly -

,el ritydle eilr mgxl mikixvàéäå`id ,mingxd zcn - §¦
àéäL ,ãñçì äøeáb ïéa úòvîî äcî`id "cqg"d zcn - ¦¨§ª©©¥§¨§¤¤¤¦

iL àlL éîì íb ,ìkì òétLäìì C,ììk åéìò úeðîçø ïBL §©§¦©©Ÿ©§¦¤Ÿ©¨§©§¨¨¨§¨
ììk øòöa éeøL Bðéàå íeìk øñç BðéàL éðtî25.lkae - ¦§¥¤¥¨¥§§¥¨§©©§¨

`vei ,dlabd ila drtyde cqg `idy ,"cqg"d zcn cvn ,z`f
mb da yiy "mingx"d zcn cvn ,j` .dfkl mb ritydl

lkzdcg`l ritydl `ly dlabd zniiw ,"dxeab" ly zel
,ie`x `ed oi`y zexnl ixd ,eilr zepngxy in df znerle ,dfk

.el ritydl zepngx cvn yxcpàéäL éôìe,"mingx"d zcn - §¦¤¦

`idúòvîî äcî,"dxeab" mbe "cqg" mb da yiy -úàø÷ð ¦¨§ª©©¦§¥
ãâa àeäL ,ìLî Cøc ìò ,úøàôz éãâa Bîk ,"úøàôz"¦§¤¤§¦§¥¦§¤¤©¤¤¨¨¤¤¤

íéáøòî äaøä íéðåâa òeáö]Ba`zil ciÎazkaCøãa [ ¨©¦§¨¦©§¥§Ÿ̈¦§¤¤
¯ ãçà ïåâa òeávä ãâa ïk-ïéàM-äî ,éBðå úøàôz àeäL¤¦§¤¤§©¤¥¥¤¤©¨©§¨¤¤¨

iL àìì Ba CïBL Ÿ©¨§
.úøàôz,oky - ¦§¤¤

wx `id "zx`tz"
,mipeeb dnk ly zellkzd
"mingx"d zcnay iptne
cqg ly zellkzd dpyi
z`xwp `id - dxeabe

."zx`tz" myaøçàå§©©
,Ckdpyiy ixg` - ¨

m` ,ritydl zexxerzdd
cvn `id zexxerzddy
cvn e` "cqg"d zcn
cvn e` ,"dxeab"d zcn

,"mingxd" zcnàBáa§
,äNòî éãéì äòtLää©©§¨¨¦¥©£¤
äòtLää úòLa eðéäc§©§¦§©©©§¨¨

Lnî26`l ,xnelk - ©¨
oiprd z` cnel `edyk
dpkda - `l` ,envrl
ynn oipr eze` ritydl

,okn xg`léøöC ¨¦
õòéúäì,opeazdle -éàC §¦§©¥¥

ìëeiL Cøãa ,òétLäì§©§¦©§¤¤¤©
äòtLää ìa÷ì ìa÷îä27øác òétLäì äöBøL ïBâk , ©§©¥§©¥©©§¨¨§¤¤§©§¦©§©

,Bðáì dãnìì äîëçdn oal ritydl lecb wyg yi a`ly - ¨§¨§©§¨¦§
,xzeiyìëeé àì ¯ BìëNa àéäL Bîk dlk Bì äpøîàé íà¦Ÿ§¤¨ª¨§¤¦§¦§Ÿ©

,ìa÷ìe ïéáäì ïaäa`d lv` `edy itk lkydy iptn mb - ©¥§¨¦§©¥
`l` - ehlwle epiadl lkei oady ickn icn oicr (ritynd)
jk lk `l xg` oipra lkyd z` yialdl mcew gxken `ed
zexiyrd lky iptn mbe ,(lynpdn dhnly lyna enk) oicr
dhepd `xaqe cg` cvl dhepd `xaqe eihxt lk lr lkyd ly

l (lawnd) oad lkeiy ickn icn xiyr df ixd - ipyd cvllaw
lkyd z` cixtdl mcewn gxken `ed `l` ,lkyd z`
miniieqn mihxt `l` ,mihxtd lk z` el zelbl `l ,miwlgl

,lawl el lw didiy ,lkyd lyéøvL ÷øøãña Bì øcñì C ©¤¨¦§©¥§¥¤
,øçà ïéðòålkyd ly oipr eze` `l ,ipy oipr `edy ,lyn - §¦§¨©¥

,lynpde,åéðôà ìò øác øácel dlbn `ed oi`y ,xnelk - ¨¨¨ª©¨§¨
ote`a `l` ,dlilyle aeigl ody zexaqd izycg`z` e` -

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

ùã÷ä úøâà
äðäåêøãá] ìëì òãåð íãàä úîùðáù ñ"éä úåììë

.ììëàúéì é"ëáììë êøãá úå÷ìçð úåãîäù [
úçàî úåàá íãàáù úåãîä éèøô ìëå úåãî 'æì
ïäù ïúåììëå úåãîä ìë ùøåù ïäù åìà úåãî 'æî
íöîöì äøåáâä úãîå ìåáâ éìá òéôùäì ãñçä úãî

] òéôùäì àìù åà ë"ë òéôùäìîà"ðììë [ø÷éò ìë
úåðîçø ïåùì êééùù éî ìò íçøì íéîçøä úãîå
àéäù ãñçì äøåáâ ïéá úòöåîî äãî àéäå åéìò
åéìò úåðîçø ïåùì êééù àìù éîì íâ ìëì òéôùäì
ììë øòöá éåøù åðéàå íåìë øñç åðéàù éðôî ììë
éãâá åîë úøàôú úàø÷ð úòöåîî äãî àéäù éôìå
'éáøåòî äáøä íéðååâá òåáö ãâá àåäù î"ãò úøàôú

åá]àúéì é"ëáãâá ë"àùî .éåðå úøàôú àåäù êøãá [
ë"çàå úøàôú ïåùì åá êééù àì ãçà ïååâá òåáöä
äòôùää úòùá åðééäã äùòî éãéì äòôùää àåáá
ìëåéù êøãá òéôùäì êéà õòéúäì êéøö ùîî
øáã òéôùäì äöåøù ïåâë äòôùää ìá÷ì ìá÷îä
àéäù åîë äìåë åì äðøîàé íà åðáì äãîìì äîëç
øãñì êéøöù ÷ø ìá÷ìå ïéáäì ïáä ìëåé àì åìëùá
èòî èòî åéðôåà ìò øåáã øáã øçà ïéðòå øãñá åì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

לכאורה.24. מיותרת רחמנות", "לשון "לשון", שהמלה ותיקונים", ב"הערות מעיר שליט"א ˘ËÈÏ"‡:25.הרבי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
עליו". לרחם שאסור גם או שחסר) (אף להשפיע לא אומרת שמדה"ר לזה גם משפיע דחסד - בכ"מ המבואר לגבי הרבי 26."חידוש

אינן". אלו תיבות ב) צח, התורה (אור סי"ג ידעתיו כי ש"בד"ה ותיקונים" ב"הערות מעיר ˘ËÈÏ"‡:27.שליט"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



`lelנב h"i oey`x mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

e` xiykdl e` ,aeigl dhepd `xaqd e` zekfl dhepd `xaqd
,lkyd z` lawl lkeiy ick z`f lke ,dnecke leqtlèòî§©

,èòîmb ,xnelk .lkyd lk `le ,el rityn `ed lkyd on - §©
didiy gxkdd on ,lkyd zcxedae zcixia ,lkyd jxe`a

xyekl m`zda mevnv
mbe ,lawnd ly dhilwd
eihxta ,lkyd agexa
on ,lkyd ly miaxd
,mevnv didiy gxkdd
helwl lkei lawndy ick

,mze`Bæ äöò úðéçáe- §¦©¥¨
ritydl ji` el zvriind

,lkyd z`úàø÷ð¦§¥
ïäL ,"ãBä"å "çöð"¥©§¤¥

;"úBöòBé úBéìk"myk - §¨£
zeilkl yi mc`d sebay
dvr ly ciwtz (mb)
,ytpa mb jk ,(uriin)
od "ced"e "gvp" zecn
cvik zevriind zeilkd

,ritydl] íâå:øçà çqð §©ª¨©¥
[ïäå,zeipgexa -ïéøz" §¥§¥

,"ïéòéaoiriad ipy - ¥¦
,òøfä íéìMáîäenk - ©§©§¦©¤©

rxfd leyia ,zeinybay
lr df ,drtyd xaca ,zeipgexa jk ,"oiria oixz"d ici lr `ed

,"ced"e "gvp" zecnd ici,çnäî úëLîpä äthä àéäL¤¦©¦¨©¦§¤¤¥©Ÿ©
,áàä ìëOî CLîpä ìëNå äîëç øác eðéäcritynd - §©§§©¨§¨¨¥¤©¦§¨¦¥¤¨¨

,epal lkyBçîa ãàî ÷c ìëN àeäL Bîk CLîé àlL¤Ÿª§©§¤¥¤©§Ÿ§Ÿ
BðéàL ìëN äeäúéå BìëN úewcî úö÷ äpzLé ÷ø ,BìëNå§¦§©¦§©¤§¨¦©¦§§¦§©¤¥¤¤¥
àeäå ,Búðáäå Bçîa ìa÷ì ïaä ìëeiL éãk ,Ck ìk ÷c©¨©§¥¤©©¥§©¥§Ÿ©£¨¨§

,Lnîätèk ,ìLî Cøc ìò,rxf ly -çnäî úãøBiä ©¨©¤¤¨¨§¦¨©¤¤¥©Ÿ©
Lnî úéøîçå äqb úéNòðå ,[ãàî] ãàî äwc àéäL¤¦©¨§Ÿ§Ÿ§©£¥©¨§¨§¦©¨

.ïéòéa ïéøúe úBéìkalkya dyrpy dnybdde dcixid idef - ©§¨§¥¥¦
.lawnd lky jxr itl didiy ,ritynd"ãBä"å "çöð" íâå§©¥©§

,íé÷écvì ïî íé÷çBML "íéçø"å "íé÷çL" íéàø÷ðmyd - ¦§¨¦§¨¦§¥©¦¤£¦¨©©¦¦
"miwicvl on miwgey"y my lr `ed "miwgy" riwx ly28dfe ,

miwlgl lkyd z` zewlgn ody "ced"e "gvp"a sqep oipr
:owfd epax oeylae .miaxCøc ìò ,íéçøa [íéhç] ïçBhä Bîk§©¥¦¦§¥©¦©¤¤

éøö Ck ¯ ãàî íéwc íé÷ìçì íéhçä øøônL ,ìLîáàä C ¨¨¤§¨¥©¦¦©£¨¦©¦§Ÿ¨¨¦¨¨
,Bðáì òétLäì äöBøL äîëç øáãe ìëOä ïéè÷äì§©§¦©¥¤§©¨§¨¤¤§©§¦©¦§

èòî èòî Bì øîBìå ,íéaø íé÷ìçì í÷lçìe,lkyd on - §©§¨©£¨¦©¦§©§©§©
.úòãå úBöòBîazwelg oipr ,el xnel `l dne el xnel dn - §¥¨¨©

mevnv `ed ,lkydn cala miniieqn miwlg ielibe lkyd
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åìëù úå÷ãî úö÷ äðúùé ÷ø åìëùå åçåîá ãàî ÷ã
ìá÷ì ïáä ìëåéù éãë ë"ë ÷ã åðéàù ìëù äååäúéå
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íééçøá [íéèç] ïçåèä åîë íé÷éãöì ïî íé÷çåùù
êéøö êë ãàî íé÷ã íé÷ìçì íéèçä øøôîù î"ãò
òéôùäì äöåøù äîëç øáãå ìëùä ïéè÷äì áàä
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,oiai oady dvex `edy
oevx ,oevxe wyg `l`
dfy) beprz ea lelky
ly dfk beq ,"ceqi" oipr
milnd ixg` .(zexywzd

ciÎazka :zephw zeize`a aezk ,"envrl cnele ecra xacny"
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zeipevigd zecnl
oipra ze`haznd
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.íBìLå-ñç ìBLëî éãéì àáé àlL ,Búàøéåixd - §¦§¨¤Ÿ¨Ÿ¦¥¦§©§¨

dpipry ,"dxeab"d zcn ly zeiniptd md d`xide cgtdy
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úåéîùâá î"ãò åîëå) åðáì ãîììå òéôùäì úòãä
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e` xiykdl e` ,aeigl dhepd `xaqd e` zekfl dhepd `xaqd
,lkyd z` lawl lkeiy ick z`f lke ,dnecke leqtlèòî§©
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didiy gxkdd on ,lkyd zcxedae zcixia ,lkyd jxe`a

xyekl m`zda mevnv
mbe ,lawnd ly dhilwd
eihxta ,lkyd agexa
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ritydl ji` el zvriind

,lkyd z`úàø÷ð¦§¥
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ìëù àåäù åîë êùîåé àìù áàä ìëùî êùîðä
åìëù úå÷ãî úö÷ äðúùé ÷ø åìëùå åçåîá ãàî ÷ã
ìá÷ì ïáä ìëåéù éãë ë"ë ÷ã åðéàù ìëù äååäúéå
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íééçøå íé÷çù àø÷ð ä"åð íâå ïéòéá ïéøúå úåéìëá
íééçøá [íéèç] ïçåèä åîë íé÷éãöì ïî íé÷çåùù
êéøö êë ãàî íé÷ã íé÷ìçì íéèçä øøôîù î"ãò
òéôùäì äöåøù äîëç øáãå ìëùä ïéè÷äì áàä
èòî èòî åì øîåìå íéáø íé÷ìçì í÷ìçìå åðáì
çöðì àåä çöð úðéçá ììëá íâå úòãå úåöòåîá
úéáî åðáî ãåîéìäå äòôùää òðåî ìë ãâð ãåîòìå
äøåáâä úãî ãâð ÷æçúäì åðééä úéáî .õåçîå
åðåöøá íéðéã úøøåòî àéäù åîöò áàáù íåöîöäå
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lky ly zexywzdde
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åéáà étî íîöò elà¥©§¨¦¦¨¦
ãîBìå Bãòa øaãnL]¤§©¥©£§¥

Bîöòìùãå÷ ãé-áúëá) §©§
÷ãö çîö ìòá ø"åîãà
éë" ùåøãá ,ïãò åúîùð

éòñ "åéúòãé÷úòåäù â"é ó
úåáéú àúéì ,(äæ ïåùì íù

[åìàìk ïéáî äéä àì ¯Ÿ¨¨¥¦¨
åéáàL ,åLëò Bîk Ck©§©§¨¤¨¦

à BìëN øM÷îåéì §©¥¦§¥¨
ìà íéðt Bnò øaãîe§©¥¦¨¦¤

íéðt30,÷Lçå äáäàa ¨¦§©£¨¨¥¤
,Bða ïéáiL ãàî ÷LBçL¤¥§Ÿ¤¨¦§
dn ,oevx wx `l dfy -
,oiai oady dvex `edy
oevx ,oevxe wyg `l`
dfy) beprz ea lelky
ly dfk beq ,"ceqi" oipr
milnd ixg` .(zexywzd

ciÎazka :zephw zeize`a aezk ,"envrl cnele ecra xacny"
b"i sirq eizrci ik yexca) "wcv gnv" lra x"enc` ycew31

`l ,oky - [el` zeaiz - oi` - `zil (df oeyl my wzredy
cnelykl envrl oipr eze` cnelyk dnec epi`y cala ef
ila epal rityne cnel `edyk mb `l` ,dad`a epa mr eze`
rityn `edy drya enk ote` eze`a df oi` - 'eke zexywzd
zpada mitiqen zexywzdde wygd ,'eke zexywzda epal

.oadìBãb âeðòzäå ÷LçäM äî ìëå32äòtLää Ck ¯ §¨©¤©¥¤§©©£¨¨©©§¨¨
ìBãb ãenläå,øúBé òétLî áàäå ,øúBé ìa÷ì ìëeé ïaäL , §©¦¨¤©¥©§©¥¥§¨¨©§¦©¥

,xzei aehe xzei daexn dcna "hlew" oady dcaerd mvr -
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lawnl rityn ly drtyda mdy enk mipipr mpyi lkyd

,inyb beeifaBîk§
.(øàaúiLlk lr - ¤¦§¨¥

ly dpipr ,miptzpiga
`ed - "ceqi"d
beprze wyga zexywzdd
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,úBiîéðtody zecn - §¦¦
zeaiqd ode ,zeiytp xzei
zeipevigd zecnl
oipra ze`haznd

,drtyddïäLzecnd - ¤¥
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.'eë äàøéå äáäà©£¨§¦§¨
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cqgd zcn zeinipt
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`id "cqg"d zcne
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od zecnd x`yy myke ,drtyda hrnl e` ritydl `ly
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dad`a xacdy itk ixd - ("`ipz"d xtq ly oey`xd
xacd jk ,"dxeab"e "cqg" zecn ly zeiniptd ody ,d`xiae
iabl zeinipt ody zecn opyiy ,zecnd x`ya ,oditpra mb

zecnd.ytpd ly zeipevig ody,elà úBcî LøLå øB÷îe¨§Ÿ¤¦¥
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,miphw mipipra od eizecn - ohwïèwäL ,Leça äàøpk©¦§¤§¤©¨¨
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áàä øù÷îù úåøù÷úää î"ãò àéä ãåñé 'éçáå

ò åãåîì úòùá åðá ìëùá åìëùïåöøå äáäàá åî
òîåù ïáä äéä íà íâ äæ éãòìáå åðá ïéáéù äöåøù
ãîåìå åãòá øáãîù] åéáà éôî íîöò åìà íéøåáã

.åîöòìâ"é 'éòñ åéúòãé éë ùåøãá) ò"ð ö"ö ìòá ø"åîãà ÷"éëá

[åìà úåáéú àúéì (äæ ïåùì íù ÷úòåäùåîë ë"ë ïéáî äéä àì
ô"àô åîò øáãîå åéìà åìëù øù÷î åéáàù åéùëò
äî ìëå åðá ïéáéù ãàî ÷ùåçù ÷ùçå äáäàá
ìåãâ ãåîéìäå äòôùää êë ìåãâ âåðòúäå ÷ùçäù
é"ò éë øúåé òéôùî áàäå øúåé ìá÷ì ìëåé ïáäù
úáçøäá åìëù ìãâúîå äáøúî âåðòúäå ÷ùçä
úåéîùâá î"ãò åîëå) åðáì ãîììå òéôùäì úòãä
æ"éòå âåðòúäå ÷ùçä áåøî àåä òøæä éåáø ùîî
úîàä éîëç åìéùîä ïëìå çåîäî äáøä êéùîî
'éçá ïä åìà úåãî äðäå .('úéù åîë éîùâ âååéæì
úåéîéðô úåãî úåùáåìî ïëåúáå ùôðáù úåéðåöéç
òéôùîä áàá î"ãò åðééäã 'åë ø"éåäà 'éçá ïäù
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`lelנד 'k ipy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ' שני יום
,bkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä æ"ë äðäå,246 'nr cr.äàøéáå äîéàá

úòc-äðéa-äîëçäLlkyd -úeðè÷ úðéçáa ïä BlL ¤©¨§¨¦¨©©¤¥¦§¦©©§
.Cøòä épè÷ íéøáãa ïä åéúBcî ìk Ck ¯-`edyke ¨¨¦¨¥¦§¨¦§©¥¨¤¤

milecb mipipra f` od eizecn - lcbzn elky f`y ,lcb
,xzeiíéìBãba íâåmb xacd ielz ,mnvr mixbeana - §©©§¦

lky zelcbe zephwa
,xbeandBìëN éôì"§¦¦§

"Léà ìläé34,"yi`" - §ª©¦
itk ,zecnd x`ez `ed

aezky35yi`k" :
gay ixd ;"ezxeab
md mb zecnd lelide

,lkyl m`zdaéôì ék¦§¦
àeä Ck ¯ Búîëç áøŸ¨§¨¨
ïëå .Bcñçå Búáäà áøŸ©£¨§©§§¥
åéúBcî ìk øàL§¨¨¦¨

.BaL úòc-äðéa-äîëçî àeä ïøB÷î ,úBiðBöéçå úBiîéðt§¦¦§¦¦§¨¥¨§¨¦¨©©¤
,BaL úòcä àeä øwòäå`ed ,zecnl rbepa xwird - §¨¦¨©©©¤

,mc`a "zrc"d,BaL äðéáe äîëçä úðéçaî CLîpä- ©¦§¨¦§¦©©¨§¨¦¨¤

zcewp ,dnkgd geka lkyd z` qtez `edy xg`ly
geka eihxt lk lr lkyd z` oian `ede ,lkyd zwxade
xacd) - lkyend mr xywzne ezrca wnrzn `ed - dpiad
mb `l` epiadl wx `l ,ea yegle eyibxdl (oian `edy
ly xwird dfe ,eyibxdl

,zecnd,Leça äàøpk©¦§¤§
úBòc éepL éôì ék- ¦§¦¦¥

,"zrc" zpiga lyéða§¥
Ck ¯ äfî äæ íãà̈¨¤¦¤¨

.íäéúBcî éepL àeä- ¦¦¥¤
ly "zrc xa"d zcn itk
:eizecn od jk - mc`d
lecb zrcÎxa `ed m`
zelecb eizecn - xzei
oi` m` ;xzei zeaivie
,oky .zeaivi izlae zephw eizecn - lecb zrcÎxa `ed
xne` owfd epaxy itk ,zecnd ly zeigde meiwd `id "zrc"

."`ipz"d xtq ly oey`xd wlgd ly iyily wxta

äæ ìk ,äpäåoiprl xywda ,zecnd oipra lirl xaqend - §¦¥¨¤
,drtydd,ãáì ìLî-Cøc-ìò ÷ø àeäopipr df oi` - ©©¤¤¨¨§©

,ytpa "zexitq" ly izin`dúéìëOä Lôpa àeä äæ ìk ék¦¨¤©¤¤©¦§¦
.dâð útìwî äàaä ,íãàaL äðBzçzä`id ef ytp - ©©§¨¤¨¨¨©¨¨¦§¦©Ÿ©

zkynpy "dpezgz"
(miivx`) mipiprl
lkyd oipr s`e ,mipezgz

ymipipra `ed ef ytpa
ly mipipra ,mipezgz
oiadl ,"ze`ivn"e "yi"
.dnecke mze`ivn z`
ly ytp efy oeeik ,oky
efy zexnl ixd ,dtilw
mb da yiy "dbep" ztilw
dxeyw `id z`f lka ,aeh
"ze`ivn"e "yi"a

,mipezgz mipipraeCà©
,Bzîàì úîàa- ¤¡¤©£¦

zexitqd oipr zzin`l
- dfy ,mc`d ytpa÷ìç" àéäL ,úéäìàä äðBéìòä Lôpa©¤¤¨¤§¨¨¡Ÿ¦¤¦¥¤

,"ìònî dBìàly oey`xd wlgd ly ipy wxta xaqenk - ¡©¦©©
ytp `id ef ytpy ,"lrnn dwl` wlg" ly oiprd "`ipz"d xtq

,zewl` ly mipipra ,milrp mipipra drewyd dpeilrìk̈
.Bcáì 'äì ïä ,úBiðBöéçå úBiîéðt ,úBcnä"cqg"d mb - ©¦§¦¦§¦¦¥©§©

md - cqgd zeinipt `idy dad`d mbe zipevig dcn `edy
,ecal `ed jexa yecwdl mdipyáøîe 'ä úáäà úîçî ék¦¥£©©£©¥Ÿ

õôç àeä ,Ba ä÷áãì Böôçzeyrl inipt oevxa -éãk ãñç ¤§§¨§¨¨¥¤¤§¥
,åéúBcîa ÷ácì,`ed jexa yecwd ly -ìò ì"æø øîàîk ¦¨¥§¦¨§©£©©©©

÷eñt36¯ "Bá ä÷áãìe" : ¨§¨§¨
."åéúBcîa ÷ácä"- ¦¨¥§¦¨

waczdl mc` leki cvik
ixd - `ed jexa yecwda
waczn `edy ici lr df
d"awdy enke ,eizecna
`ed jk - megx `ed
`ed d"awdy enke ,megx
ripnd df ixd - cqg utg
epevxa oenhd iniptd
ick z`fe - cqg zeyrl

.d"awda waczdlïëå§¥
,äøeábä úcîa- §¦©©§¨

mb `id - d`xid zeipevig
,zewl` ly mipipra wx ok

,äøBzä éLðòa íLðòìe íéòLøä ïî òøtäìly oipr dfy - §¦¨©¦¨§¨¦§¨§¨§¨§¥©¨
,"dxeab"c÷ìe ,Bøöé ìò øabúäì ïëåBîöò úà L- §¥§¦§©¥©¦§§©¥¤©§
,lcaidläøBzì âéñe øãb úBNòìå ,Bì øzna`ed df lk - ©ª¨§©£¨¥§¨©¨

.íBìLå-ñç àèç éãéì àáé ït ,Búàøéå 'ä ãçt éðtî- ¦§¥©©§¦§¨¤¨Ÿ¦¥¥§©§¨
`ly ,xzid ly "mixry" daxda envr ycwn `ed jk llbay
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BzáLçîe`edy dny - ©£©§
z` gayne x`tn
jezn didi ,d"awd
ly dwenr zeppeazd
ezaygn lye elky

,d"awd zelcbaíb©
.Bøeaãaezxin`y - §¦

d"awd ly eigay
xeaic didz `l ,xeaica

lye lky ly dwenr zeppeazd jezn mb `l` ,cala dta
zcn - zecne lky ,eytp zepiga lk o`k opyiy jk .daygn
dyrn" ixd `ed xeaicy ,xeaice daygne - "zx`tz"d

"`hef38lkl `id dpeekdy e` ;dyrn zpiga ok mb df ixd -
daygne lky ,ode ,migayd oipra zekiiyd ytpd zepiga

.xeaiceïëå,"gvp"d zcna -òðBî ìk ãâð ïBçvða ãîòì §¥©£Ÿ§¦¨¤¤¨¥©
ãBák úBéälî òðBî ìk ãâðå ,Ba ä÷áãlîe 'ä úãBáòî¥£©¦§¨§¨§¤¤¨¥©¦¦§§

àìî 'ä,zelbzdae -øLà 'ä úBîçìîk ,õøàä ìk úà ¨¥¤¨¨¨¤§¦§££¤
BìMä-åéìò Cìnä ãåc íçìð.ízenglnd oipry - ¦§©¨¦©¤¤¨¨©¨

,ziwl`d ytpd ly "gvp"d zcn cvn `a zepegvpdeïëå- §¥
,"ced"d zcna,'äì úBãBäìe úBåçzLäìly dpigaa - §¦§©£§©

,oian `ed oi`y zexnl dcen `edy ,lehia lye d`cedøLà£¤
àlëå ,Bìöà úeàéöîa ìèa ìkäå ,ìkä úà äeäîe äiçî§©¤§©¤¤©Ÿ§©Ÿ¨¥¦§¦¤§§ª¨

dén÷,`ed jexa yecwd iabl lkd -,áéLç àìkaygp - ©¥§¨¨¦
,melkléà íéâéOî eðà ïéàL óàå .Lnî ñôàå ïéàëeC §©¦¨¤¤©¨§©¤¥¨©¦¦¥

dén÷ Lnî ñôà ìkä àeä`xa ixd d"awd ,oky .eiabl - ©Ÿ¤¤©¨©¥
iwl`d gekd cvn mb - "oi`"n "yi" d`ixa ef ixde ,lkd

,`xeade deedndäàãBäa eðçðà íéãBî ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¦£©§§¨¨
úézîà,zn`d z` dyibxnd ,ytpa zizin` dgpd -ïkL £¦¦¤¥

.Bzîàì úîàa àeäzrc" enk `id zizin`d zn`dy - ¤¡¤©£¦
,d"awd iabl ze`ivna lhae "ynn `lk" `ed lkdy ,"oeilr
zrc"a `edy itk `ly
`l` "yi" miiwy "oezgz

zewl`l lha "yi"dy39,
,"ced"d zcn cvn `a df
zn`l lehiade d`cedd
mipian `ly zexnl

.dze`äæ ììëáely - ¦§©¤
,"ced"d zcn,ïk íb©¥

ìk ìò 'äì úBãBäì§©©¨
,eðìîb øLà úBáBhä©£¤§¨¨
äáBè éeôk úBéäì àìå§Ÿ¦§§¨

.íBìLå-ñçepi`y - ©§¨
,el eyry aeha xikn
d"awdl dcez oziy `l`
d"awdy daehd lk lr
,"ced" df ,epz` dyr
,zecedl - d`ced oeyln

,äæ ììëáezcn ly - ¦§¨¤
,"ced"dìk ìò úBãBäì§©¨

åéúBcîe åéçáL§¨¨¦¨
úeìéöàa åéúBlòôe§ª¨©£¦
íéðBéìò úBàéøáe§¦¤§¦
íäL ,íéðBzçúå§©§¦¤¥

] úéìëz ïéà ãò íéçaLî:øçà çqðçíéeàøe íéàðå ,[ø÷ §ª¨¦©¥©§¦ª¨©¥¥¤§¨¦§¦
lî àeäå ,älòúéå Cøaúé åéìàïëå ."øãäå ãBä" ïBL ¥¨¦§¨¥§¦§©¤§¦§§¨¨§¥

úcîaz`xwpd ,ceqi -"íìBò ãBñé ÷écö"40,,`id mby - §¦©©¦§¨
xaecy jxc lre itk ,zewl`a `id ,ziwl`d ytpa `idy itk
zexywzdd oipr `ed "ceqi"y ,drtydd oipra ,lyna ,lirl
owfd epax xn`i jk ,(lawnd) epal ritydl beprze wyga

,zewl`a beprzae wyga zexywzd ,"ceqi" oipra oldlúBéäì¦§
,íéiçä éiç 'äa äøeL÷ BLôð,mnvr miigd z` dignd - ©§§¨©©¥©©¦

Ba ä÷áãìe,`ed jexa yecwda -÷Lça ,ä÷éLçå ä÷éáãa §¨§¨¦§¦¨©£¦¨§¥¤
.àìôð âeðòúåzexywzdd ,"ceqi"d zcn cvn dfy - §©£¦§¨

,`ltp beprze wyga zewl`a,úeëìî úcîáeytpd ly - §¦©©§
,zewl`a `idy ziwl`dBúãBáòå Búeëìî ìò åéìò ìa÷ì§©¥¨¨Ÿ©§©£¨

.äàøéáe äîéàa BðBãàì ãáò ìk úãBáòkz` ceari jk - ©£©¨¤¤©£§¥¨§¦§¨
laiwy "lerÎzlaw"d cvn d`xiae dni`a `ed jexa yecwd
zray lk o`k xiaqd owfd epax .miny zekln ler envr lr
eytpa - zewl`a olek ody itk ,"zekln" cr "cqg"n ,zecnd

.icedi ly ziwl`d
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ùã÷ä úøâà
'éçá ìëá åéçáùá ä÷áãìå øàô éðéî ìëá åúøåúå
åøåáéãá íâ åúáùçîå åìëù úåððåáúäá åðééäã åùôð
ä÷áãìîå 'ä úãåáòî òðåî ìë ãâð ïåçöðá ãåîòì ïëå
õøàä ìë úà àìî 'ä ãåáë úåéäìî òðåî ìë ãâðå åá
úååçúùäì ïëå ä"òäã íçìð øùà 'ä úåîçìîë
ìèá ìëäå ìëä úà äåäîå äéçî øùà 'äì úåãåäìå
ñôàå ïéàëå áéùç àìë äéî÷ àìåëå åìöà úåàéöîá
ñôà ìëä àåä êéà íéâéùî åðà ïéàù óàå ùîî
úéúéîà äàãåäá åðçðà íéãåî ë"éôòà äéî÷ ùîî
'äì úåãåäì ë"â äæ ììëáå åúéîàì úîàá àåä ïëù
äáåè éåôë úåéäì àìå åðìîâ øùà úåáåèä ìë ìò
åéúåìåòôå åéúåãîå åéçáù ìë ìò úåãåäì äæ ììëáå å"ç
ãò íéçáåùî íäù íéðåúçúå íéðåéìò úåàéøáå 'éöàá

] úéìëú ïéàà"ðàåäå 'úéå 'úé åéìà íéåàøå íéàðå [ø÷ç
úåéäì íìåò ãåñé ÷éãö úãîá ïëå øãäå ãåä ïåùìî
ä÷éáãá åá ä÷áãìå íééçä ééç 'äá äøåù÷ åùôð
åéìò ìá÷ì 'ìî úãîáå àìôð âåðòúå ÷ùçá ä÷éùçå
äîéàá åðåãàì ãáò ìë úãåáòë åúãåáòå åúåëìî ìåò
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`lelנו `"k iyily mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"א שלישי יום
,246 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë ùøåùå øå÷îå,ckw 'nr cr:åîå÷îá
ÎdpiaÎdnkg ly zexitqde zegekd z` owfd epax xiaqi oldl

.ziwl`d ytpa - zrcïä úBcnä ìk LøLå øB÷îe§§Ÿ¤¨©¦¥
ìëOä øB÷î àéä äîëçä :eðéäc ,úòc-äðéa-äîëçî¥¨§¨¦¨©©§©§©¨§¨¦§©¥¤
âéäðnL úBLBãwä åéúBcîe Búlãâe Búîëçå 'ä úà âéOnä©©¦¤§¨§¨§ª¨¦¨©§¤©§¦

ìk ïäa äiçîe§©¤¨¤¨
íéðBéìò úBîìBòä̈¨¤§¦

,íéðBzçúåd ixd -xewn §©§¦
z`f lk oiand lkyd ly
"dnkg"d zxitq `ed -
ly ziwl`d eytpay

,icediàéä äðéáegek - ¦¨¦
äa úeððBaúääBæ äâO- ©¦§§§©¨¨

,eizecn lye 'd zlecb ly
÷îòå áçøå Cøàa§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¤

,Búðéaxaqedy itk - ¦¨
iyilyd wxtd epcnla
ly oey`xd wlgd ly
lkyay ,"`ipz"d xtq
ly zeevw dyy opyi
:wnere agex ,jxe`
lkyd zcixi - "jxe`"
didiy ,dnecke milyna

inl mb oaenbiyn epi`y
itk wenrd lkyd z`
;dcixid iptl `edy
lkyd zeagx - "agex"
zeietrzqde mihxta
"wnere" ;lkyd ly zeax
yiy dn zewnrd -
miptl wner ,lkya

,wnernøác ïéáäì§¨¦¨¨
øác CBzî41úBcî ïäL ,äéúBãìBz Bæ äâOäî ãéìBäìe , ¦¨¨§¦¥©¨¨§¤¨¤¥¦

äàøéå äáäàzelcb ezpad ici lry ,dbydd zeclez ody - ©£¨§¦§¨
d`xi e` d"awdl dad` ea zclep ,`ed jexa yecwd

,d"awdn,úéäìàä Lôpa úBãìBpä úBcî éøàLe§¨¥¦©¨©¤¤¨¡Ÿ¦
,"ø÷ç ïéà Búlãâì" ék .'ä úlãâa úððBaúîe úìkNnä©©§¤¤¦§¤¤¦§ª©¦¦§ª¨¥¥¤
úéäìàä Lôpä úeððBaúä éãé ìòL ,'ä úlãb úðéça Léå§¥§¦©§ª©¤©§¥¦§§©¤¤¨¡Ÿ¦

,äàzz äàøé àéäL ãçôå äúîéà äéìò ìtz ¯ da- ¨¦Ÿ¨¤¨¥¨¨¨©©¤¦¦§¨©¨¨
,dpezgz d`xi'ä úlãb úðéça Léå ,úeëìî úðéça àéäL¤¦§¦©©§§¥§¦©§ª©

,äàlò äàøé äàa äpnnL,dpeilr d`xi -,úLa äàøé ¤¦¤¨¨¨¦§¨¦¨¨¦§¨Ÿ¤
,d"awd zlecbn yea `edy -äðéça Léå,'d zlecba - §¥§¦¨

äàa äpnnLz`xwpd ,dad` zbixcne zpiga -äáäà ¤¦¤¨¨¨©£¨
äðéça Léå ,äaø,'d zlecba -.àèeæ äáäà äàa äpnnL ©¨§¥§¦¨¤¦¤¨¨¨©£¨¨

zecna `ed xen`d lk ;dad`a xzei dphwd dbixcnd -
,zrcÎdpiaÎdnkgn ze`ad - d`xi lye dad` ly zeiniptd

,'d zlecba zeppeazdne dpadn,úBiðBöéçä úBcna ïëå§¥©¦©¦¦
.'eë ãñç :ïäLdxeab"e -Îdnkgn olek ze`a od - 'eke " ¤¥¤¤

,zrcÎdpia
,'d zlecba zeppeazddn

ïlëáe,zecnd lka - §ª¨
éøöïäa Laìî úBéäì C ¨¦¦§§ª¨¨¤

àeäL ,úòcä úðéça§¦©©©©¤
úeøM÷úä úðéça§¦©¦§©§
äøeLwä ,Lôpä©¤¤©§¨
Bæ äâOäa äòe÷úe§¨§©¨¨
ïéðò äæéà úâOnL¤©¤¤¥¤¦§¨
äpnnL ,'ä úlãbî¦§ª©¤¦¤¨

da äãìBð,ytpa -äæéà §¨¨¥¤
,úBcnäî äcîixd - ¦¨¥©¦

z` dpian ytpdy drya
gek didiy yxcp ,oiprd
xeyw didiy ,"zrc"d
,biyn `edy oipra oezpe
òâøk úòcä çqäa ék¦§¤©©©©§¤©
ú÷lzñî ¯ Bæ äâOäî¥©¨¨¦§©¤¤
äãìBpä äcnä ïk íb©¥©¦¨©§¨

éelbäî ,äpnî- ¦¤¨¥©¦
,ielba df iptl dzidy

,íìòää ìà Lôpa- ©¤¤¤©¤§¥
ly ote`a `id ytpay

,mlrdda úBéäìwx - ¦§¨
.ìòôa àìå çëawxy - §Ÿ©§Ÿ§Ÿ©

e` dad`d el yi geka
lreta la` ,d`xid
didz d`xid e` dad`dy `ian in .dcn dze` el oi` ielibae
l` zexywzdd ici lr ,oky ."zrc"d gek df ixd - lreta
cg` rbxl `l s` epnn ezrc giqn `ed oi`y ote`a lkyd

,"lreta"e zelbzda od lkyd on zeclepd zecnd -ïëìå§¨¥
ìa âeefä àø÷ð"úòc" ïBL42ì àeäL éðtî ,ïBL ¦§¨©¦¦§©©¦§¥¤§

.úeøM÷úäoiprae ,dclez dpyi ,efk zexywzdne - ¦§©§
,zecn ly dclez dpyi lky ly zexywzddúðéça eäæå§¤§¦©

ïBzçz úòc,"zrc" zpigaa dpezgzd dbixcnd -]gQp ©©©§ª©
:xg`ïäa Laìúîe úBcna èMtúnä ,[ïBzçzä úòcä ©¥©©©©©§©¦§©¥©¦¦§©¥¨¤

,ïBéìòä úòc úðéça Léå .ïîi÷ìe ïúBéçäìdbixcnd - §©£¨§©§¨§¥§¦©©©¨¤§
"zrc" zpigaa dpeilrdøeaçå úeøM÷úä úðéça àeäL¤§¦©¦§©§§¦

÷øáëe äc÷ðk àeäL ,âOnä ÷îò âéOnä ìëOä øB÷î§©¥¤©©¦Ÿ¤©ª¨¤¦§ª¨§¨¨
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ùã÷ä úøâà
åðééäã ã"áçî ïä úåãîä ìë ùøåùå øå÷îå
åúîëçå 'ä úà âéùîä ìëùä øå÷î àéä äîëçä
ìë ïäá äéçîå âéäðîù úåùåã÷ä åéúåãîå åúìåãâå
úåððåáúää àéä äðéáå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
øáã ïéáäì åúðéá ÷îåòå áçåøå êøåàá åæ äâùäá
úåãî ïäù äéúåãìåú åæ äâùäî ãéìåäìå øáã êåúî
úìëùîä úéäìàä ùôðá úåãìåðä úåãî éøàùå ø"éåäà
'éçá ùéå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë 'ä úìåãâá úððåáúîå
ìåôú äá úéäìàä ùôðä úåððåáúä é"òù 'ä úìåãâ
úðéçá àéäù äàúú äàøé àéäù ãçôå äúîéà äéìò
äàìéò äàøé äàá äðîîù 'ä úìåãâ 'éçá ùéå úåëìî
äáø äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå úùåá äàøé
úåãîá ïëå àèåæ äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå
ùáåìî úåéäì êéøö ïìåëáå 'åë ãñç ïäù úåéðåöéçä
ùôðä úåøù÷úä úðéçá àåäù úòãä úðéçá ïäá
úìåãâî ïéðò äæéà úâùîù åæ äâùäá äòå÷úå äøåù÷ä
çñéäá éë úåãîäî äãî äæéà äá äãìåð äðîîù 'ä
äãìåðä äãîä ë"â ú÷ìúñî åæ äâùäî òâøë úòãä
çëá äá úåéäì íìòää ìà ùôðá éåìéâäî äðîî
àåäù éðôî úòã ïåùìá âååéæä àø÷ð ïëìå ìòåôá àìå

] ïåúçú úòã 'éçá åäæå úåøù÷úä ïåùìà"ðúòãä
ïúåéçäì ïäá ùáìúîå úåãîá èùôúîä [ïåúçúä
úðéçá àåäù ïåéìòä úòã úðéçá ùéå ïîéé÷ìå
âùåîä ÷îåò âéùîä ìëùä øå÷î øåáéçå úåøù÷úä
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lel` a"k iriax mei Ð fh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ב רביעי יום
אגרת טז  ,ckw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà æè,248 'nr cr.'ô óã

,BìëN ìò ÷éøánäz`f lk xywi -,ähîì èMtúiL ©©§¦©¦§¤¦§©¥§©¨
Cøàa øeàaä úáçøäa ,äðáä éãéì âOnä ÷îò àáéå§¨ŸŸ¤©ª¨¦¥©¨¨§©§¨©©¥§Ÿ¤
,"øäpä úBáBçø" úàø÷pä ,äðéa úðéça àéäL ,áçøå§Ÿ©¤¦§¦©¦¨©¦§¥§©¨¨

BîB÷îa øàaúiL Bîk43:"zrc"d zpiga ef ,xnelk - §¤¦§¨¥¦§
"dnkg" zxagnd
`idy "dnkg"y ,"dpia"l
dlbznd wxake ,dcewp
zxagn ,cin mlrpe
`eazy "zrc"d zpiga
`le "dpia" ly dbyda
`l` ,dcewp ly dxeva
daxdae zehytzda

dhnl lkyd z` micixend mixaqde milyne ,dbyda mihxt
zxywne zxagnd "zrc" ly dpigade gekd df ixd - xzei
mindy oirnl dleyn "dnkg" ,"dpia"l "dnkg"d zcewp
mindy xdpl dleyn "dpia"e ,oitih oitih epnn miraep
oirnny `id dpeekde - zeagxzdae zehytzda ea mirtey

z` xywn "oezgz zrc" eli`e .dpiad xdpl `eai dnkgd
`ede ,zecnd oipr `eai dbydne lkyny ,zecnl oigend
lk ji` o`k xaqen mipt lk lr .meiwe zeig zecnl wiprn
,zewl` ipipra md ziwl`d ytpa zexitqde zegekd zxyr
ixyan" ixd mci lre
mileki ,"dwl` dfg`
zexitqa oiadl

.zepeilrd
ø"åîãà ÷"ë úøòä
ùãå÷ä úøâàì à"èéìù

å"è ïîéñ óåñ
mipipr dnk dxe`kl
exwr o`kc t"lie .(p"dgx ,jxc) l"pd wiicn o`ke a"ega (zenye)
lk yxeye xewne :ligzn oigend 'iac l"pke) zecnl rbepa 'ia
zrcc z"pyntre .`ed ok r"c 'ial rbepa mb okle ('ek zecnd

'a md p"dgxe jxce 'ek a"egc zeceqid 'a beef `edzeceqia"egc
.(p"ye p"dgx ,jxc ,zrc jxra `"e`n d`x)

'eëå úlä÷ éLðàìazk ,ely ycewd zexb`n zeax ,lirl xkfpk §©§¥§¦©§
dl` liaya) l`xyi ux` zwcve ,llka dwcvd oiprl xywa ,owfd epax

ycewd zexb`n wlg ,hxta (l`xyi ux`a dcearae dxeza miwqery

,fh oniq ycewd zxb` .zeniieqn zeiepncfda zeniieqn zeldwl epted

itk ,zniieqn dldwl dazkp

:zxb`d ziy`xa oiievy

d`xpd itke ,'"eke 'w iyp`l"

avn did ,zxb`d okezn

cexi dldw dze`a dqpxtd

lv` zerici elawzpe ,c`n

ly "cnrn"dy ,owfd epax

llek" xear dldw dze`

(l`xyi ux` zwcv) "c"ag

mdl azek okl .jk llba ohw

avn el reciy ,owfd epax

c`n lclczpy ,mzqpxt

z`f lkae ,mipexg`d mipnfa

zwcvl "cnrn"d z` ewifgi ,mavn lr had ilany ,mytpa xacd rbep

.oicd zxeyn miptl mbe oic it lr mb jk lr minrh oiivne ,l`xyi ux`

.æèøLà éòøå éçà ,éáeäàil mixwie miaexw -!éLôðk- £©©©§¥©£¤§©§¦
ezaxwa dlrn dpyie g` ly ezaxwa dlrn dpyi

xage cici ly ezexiqne1"iig`" miiehiad ipy oiivn owfd epax ;

.mipte`d ipya dad`d jezn dazkp zxb`dy ,"iirx"eäpä¦¥
,íézòä ÷Bö épnî íìòð àì,elld -äìcìcúð øLà Ÿ¤§¨¦¤¦¨¦¦£¤¦§©§§¨

íëéðçnî éì íéòeãéä èøôáe ,äñðøtä,mkzldwn -øLà ©©§¨¨¦§¨©§¦¦¦©£¥¤£¤
íãé äèî,dhn cxi mzqpxt avne -ïòLî íeL éìa ¨¨¨¨§¦¦§¨

äðòLîe2,`ly ,xnelk - ©§¥¨
dy`d `le lrad

,dqpxtl migieexnLnîe©¨
íéìëBàå íéåBì3,- ¦§§¦

ick mitqk zeell mivl`p
,lke` ikxv zepwl'ä

áéçøéå íäéìò íçøé§©¥£¥¤§©§¦
,áBø÷a øva íäìixd - ¨¤©©§¨

owfd epax azek - df avn
,il reci -äæ ìk íòå- §¦¨¤

avnd lr had ilan
,mei`dáBè àìíä Ÿ¥

éôì ,íLôðì íéNBò¦§©§¨§¦
,äfä íBiä ãò íãBòî äçeútä íãé eöô÷ øLà ,òîLpä©¦§©£¤¨§¨¨©§¨¥¨©©©¤

ïzì,zzl -äôé ïéòå äàìî ãéa4úeëøèöä ìëì ¦¥§¨§¥¨§©¦¨¨§¨¦§¨§
íéi÷ð íéðBéáàä éøBñçî éãì úeiçøëää5íäéðéò øLà , ©¤§¥¦§¥©§¥¨¤§¦§¦¦£¤¥¥¤

,eðéìà úBàeNðl`xyi ux` iiprl dpeekd ,mzxfrl `eapy - §¥¥
,"llek"dn mdl mixfery dn wx dqpxtl xewn mey mdl oi`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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

èùôúéù åìëù ìò ÷éøáîä ÷øáëå äãå÷ðë àåäù
øåàéáä úáçøäá äðáä éãéì âùåîä ÷îåò àáéå äèîì
øäðä úåáåçø '÷ðä äðéá úðéçá àéäù áçåøå êøåàá

:åîå÷îá øàáúéù åîë

'åëå '÷ éùðàì
ééáåäà æèàì äðä éùôðë øùà ééòøå ééçà

øùà íéúòä ÷åö éðîî íìòð
øùà íëéðçîî éì íéòåãéä èøôáå äñðøôä äìãìãúð
íéååì ùîîå äðòùîå ïòùî íåù éìá íãé äèî
íòå áåø÷á øöá íäì áéçøéå íäéìò íçøé 'ä íéìëåàå
øùà òîùðä éôì íùôðì íéùåò íä áåè àì äæ ìë
ãéá ïúéì äæä íåéä ãò íãåòî äçåúôä íãé åöô÷
éøåñçî éãì íééçøëää úåëøèöä ìëì äôé ïéòå äàìî
åðà íàå åðéìà úåàåùð íäéðéò øùà íéé÷ð íéðåéáàä
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נז lel` `"k iyily mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"א שלישי יום
,246 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë ùøåùå øå÷îå,ckw 'nr cr:åîå÷îá
ÎdpiaÎdnkg ly zexitqde zegekd z` owfd epax xiaqi oldl

.ziwl`d ytpa - zrcïä úBcnä ìk LøLå øB÷îe§§Ÿ¤¨©¦¥
ìëOä øB÷î àéä äîëçä :eðéäc ,úòc-äðéa-äîëçî¥¨§¨¦¨©©§©§©¨§¨¦§©¥¤
âéäðnL úBLBãwä åéúBcîe Búlãâe Búîëçå 'ä úà âéOnä©©¦¤§¨§¨§ª¨¦¨©§¤©§¦

ìk ïäa äiçîe§©¤¨¤¨
íéðBéìò úBîìBòä̈¨¤§¦

,íéðBzçúåd ixd -xewn §©§¦
z`f lk oiand lkyd ly
"dnkg"d zxitq `ed -
ly ziwl`d eytpay

,icediàéä äðéáegek - ¦¨¦
äa úeððBaúääBæ äâO- ©¦§§§©¨¨

,eizecn lye 'd zlecb ly
÷îòå áçøå Cøàa§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¤

,Búðéaxaqedy itk - ¦¨
iyilyd wxtd epcnla
ly oey`xd wlgd ly
lkyay ,"`ipz"d xtq
ly zeevw dyy opyi
:wnere agex ,jxe`
lkyd zcixi - "jxe`"
didiy ,dnecke milyna

inl mb oaenbiyn epi`y
itk wenrd lkyd z`
;dcixid iptl `edy
lkyd zeagx - "agex"
zeietrzqde mihxta
"wnere" ;lkyd ly zeax
yiy dn zewnrd -
miptl wner ,lkya

,wnernøác ïéáäì§¨¦¨¨
øác CBzî41úBcî ïäL ,äéúBãìBz Bæ äâOäî ãéìBäìe , ¦¨¨§¦¥©¨¨§¤¨¤¥¦

äàøéå äáäàzelcb ezpad ici lry ,dbydd zeclez ody - ©£¨§¦§¨
d`xi e` d"awdl dad` ea zclep ,`ed jexa yecwd

,d"awdn,úéäìàä Lôpa úBãìBpä úBcî éøàLe§¨¥¦©¨©¤¤¨¡Ÿ¦
,"ø÷ç ïéà Búlãâì" ék .'ä úlãâa úððBaúîe úìkNnä©©§¤¤¦§¤¤¦§ª©¦¦§ª¨¥¥¤
úéäìàä Lôpä úeððBaúä éãé ìòL ,'ä úlãb úðéça Léå§¥§¦©§ª©¤©§¥¦§§©¤¤¨¡Ÿ¦

,äàzz äàøé àéäL ãçôå äúîéà äéìò ìtz ¯ da- ¨¦Ÿ¨¤¨¥¨¨¨©©¤¦¦§¨©¨¨
,dpezgz d`xi'ä úlãb úðéça Léå ,úeëìî úðéça àéäL¤¦§¦©©§§¥§¦©§ª©

,äàlò äàøé äàa äpnnL,dpeilr d`xi -,úLa äàøé ¤¦¤¨¨¨¦§¨¦¨¨¦§¨Ÿ¤
,d"awd zlecbn yea `edy -äðéça Léå,'d zlecba - §¥§¦¨

äàa äpnnLz`xwpd ,dad` zbixcne zpiga -äáäà ¤¦¤¨¨¨©£¨
äðéça Léå ,äaø,'d zlecba -.àèeæ äáäà äàa äpnnL ©¨§¥§¦¨¤¦¤¨¨¨©£¨¨

zecna `ed xen`d lk ;dad`a xzei dphwd dbixcnd -
,zrcÎdpiaÎdnkgn ze`ad - d`xi lye dad` ly zeiniptd

,'d zlecba zeppeazdne dpadn,úBiðBöéçä úBcna ïëå§¥©¦©¦¦
.'eë ãñç :ïäLdxeab"e -Îdnkgn olek ze`a od - 'eke " ¤¥¤¤

,zrcÎdpia
,'d zlecba zeppeazddn

ïlëáe,zecnd lka - §ª¨
éøöïäa Laìî úBéäì C ¨¦¦§§ª¨¨¤

àeäL ,úòcä úðéça§¦©©©©¤
úeøM÷úä úðéça§¦©¦§©§
äøeLwä ,Lôpä©¤¤©§¨
Bæ äâOäa äòe÷úe§¨§©¨¨
ïéðò äæéà úâOnL¤©¤¤¥¤¦§¨
äpnnL ,'ä úlãbî¦§ª©¤¦¤¨

da äãìBð,ytpa -äæéà §¨¨¥¤
,úBcnäî äcîixd - ¦¨¥©¦

z` dpian ytpdy drya
gek didiy yxcp ,oiprd
xeyw didiy ,"zrc"d
,biyn `edy oipra oezpe
òâøk úòcä çqäa ék¦§¤©©©©§¤©
ú÷lzñî ¯ Bæ äâOäî¥©¨¨¦§©¤¤
äãìBpä äcnä ïk íb©¥©¦¨©§¨

éelbäî ,äpnî- ¦¤¨¥©¦
,ielba df iptl dzidy

,íìòää ìà Lôpa- ©¤¤¤©¤§¥
ly ote`a `id ytpay

,mlrdda úBéäìwx - ¦§¨
.ìòôa àìå çëawxy - §Ÿ©§Ÿ§Ÿ©

e` dad`d el yi geka
lreta la` ,d`xid
didz d`xid e` dad`dy `ian in .dcn dze` el oi` ielibae
l` zexywzdd ici lr ,oky ."zrc"d gek df ixd - lreta
cg` rbxl `l s` epnn ezrc giqn `ed oi`y ote`a lkyd

,"lreta"e zelbzda od lkyd on zeclepd zecnd -ïëìå§¨¥
ìa âeefä àø÷ð"úòc" ïBL42ì àeäL éðtî ,ïBL ¦§¨©¦¦§©©¦§¥¤§

.úeøM÷úäoiprae ,dclez dpyi ,efk zexywzdne - ¦§©§
,zecn ly dclez dpyi lky ly zexywzddúðéça eäæå§¤§¦©

ïBzçz úòc,"zrc" zpigaa dpezgzd dbixcnd -]gQp ©©©§ª©
:xg`ïäa Laìúîe úBcna èMtúnä ,[ïBzçzä úòcä ©¥©©©©©§©¦§©¥©¦¦§©¥¨¤

,ïBéìòä úòc úðéça Léå .ïîi÷ìe ïúBéçäìdbixcnd - §©£¨§©§¨§¥§¦©©©¨¤§
"zrc" zpigaa dpeilrdøeaçå úeøM÷úä úðéça àeäL¤§¦©¦§©§§¦

÷øáëe äc÷ðk àeäL ,âOnä ÷îò âéOnä ìëOä øB÷î§©¥¤©©¦Ÿ¤©ª¨¤¦§ª¨§¨¨
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ùã÷ä úøâà
åðééäã ã"áçî ïä úåãîä ìë ùøåùå øå÷îå
åúîëçå 'ä úà âéùîä ìëùä øå÷î àéä äîëçä
ìë ïäá äéçîå âéäðîù úåùåã÷ä åéúåãîå åúìåãâå
úåððåáúää àéä äðéáå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
øáã ïéáäì åúðéá ÷îåòå áçåøå êøåàá åæ äâùäá
úåãî ïäù äéúåãìåú åæ äâùäî ãéìåäìå øáã êåúî
úìëùîä úéäìàä ùôðá úåãìåðä úåãî éøàùå ø"éåäà
'éçá ùéå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë 'ä úìåãâá úððåáúîå
ìåôú äá úéäìàä ùôðä úåððåáúä é"òù 'ä úìåãâ
úðéçá àéäù äàúú äàøé àéäù ãçôå äúîéà äéìò
äàìéò äàøé äàá äðîîù 'ä úìåãâ 'éçá ùéå úåëìî
äáø äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå úùåá äàøé
úåãîá ïëå àèåæ äáäà äàá äðîîù äðéçá ùéå
ùáåìî úåéäì êéøö ïìåëáå 'åë ãñç ïäù úåéðåöéçä
ùôðä úåøù÷úä úðéçá àåäù úòãä úðéçá ïäá
úìåãâî ïéðò äæéà úâùîù åæ äâùäá äòå÷úå äøåù÷ä
çñéäá éë úåãîäî äãî äæéà äá äãìåð äðîîù 'ä
äãìåðä äãîä ë"â ú÷ìúñî åæ äâùäî òâøë úòãä
çëá äá úåéäì íìòää ìà ùôðá éåìéâäî äðîî
àåäù éðôî úòã ïåùìá âååéæä àø÷ð ïëìå ìòåôá àìå

] ïåúçú úòã 'éçá åäæå úåøù÷úä ïåùìà"ðúòãä
ïúåéçäì ïäá ùáìúîå úåãîá èùôúîä [ïåúçúä
úðéçá àåäù ïåéìòä úòã úðéçá ùéå ïîéé÷ìå
âùåîä ÷îåò âéùîä ìëùä øå÷î øåáéçå úåøù÷úä
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lel` a"k iriax mei Ð fh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ב רביעי יום
אגרת טז  ,ckw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà æè,248 'nr cr.'ô óã

,BìëN ìò ÷éøánäz`f lk xywi -,ähîì èMtúiL ©©§¦©¦§¤¦§©¥§©¨
Cøàa øeàaä úáçøäa ,äðáä éãéì âOnä ÷îò àáéå§¨ŸŸ¤©ª¨¦¥©¨¨§©§¨©©¥§Ÿ¤
,"øäpä úBáBçø" úàø÷pä ,äðéa úðéça àéäL ,áçøå§Ÿ©¤¦§¦©¦¨©¦§¥§©¨¨

BîB÷îa øàaúiL Bîk43:"zrc"d zpiga ef ,xnelk - §¤¦§¨¥¦§
"dnkg" zxagnd
`idy "dnkg"y ,"dpia"l
dlbznd wxake ,dcewp
zxagn ,cin mlrpe
`eazy "zrc"d zpiga
`le "dpia" ly dbyda
`l` ,dcewp ly dxeva
daxdae zehytzda

dhnl lkyd z` micixend mixaqde milyne ,dbyda mihxt
zxywne zxagnd "zrc" ly dpigade gekd df ixd - xzei
mindy oirnl dleyn "dnkg" ,"dpia"l "dnkg"d zcewp
mindy xdpl dleyn "dpia"e ,oitih oitih epnn miraep
oirnny `id dpeekde - zeagxzdae zehytzda ea mirtey

z` xywn "oezgz zrc" eli`e .dpiad xdpl `eai dnkgd
`ede ,zecnd oipr `eai dbydne lkyny ,zecnl oigend
lk ji` o`k xaqen mipt lk lr .meiwe zeig zecnl wiprn
,zewl` ipipra md ziwl`d ytpa zexitqde zegekd zxyr
ixyan" ixd mci lre
mileki ,"dwl` dfg`
zexitqa oiadl

.zepeilrd
ø"åîãà ÷"ë úøòä
ùãå÷ä úøâàì à"èéìù

å"è ïîéñ óåñ
mipipr dnk dxe`kl
exwr o`kc t"lie .(p"dgx ,jxc) l"pd wiicn o`ke a"ega (zenye)
lk yxeye xewne :ligzn oigend 'iac l"pke) zecnl rbepa 'ia
zrcc z"pyntre .`ed ok r"c 'ial rbepa mb okle ('ek zecnd

'a md p"dgxe jxce 'ek a"egc zeceqid 'a beef `edzeceqia"egc
.(p"ye p"dgx ,jxc ,zrc jxra `"e`n d`x)

'eëå úlä÷ éLðàìazk ,ely ycewd zexb`n zeax ,lirl xkfpk §©§¥§¦©§
dl` liaya) l`xyi ux` zwcve ,llka dwcvd oiprl xywa ,owfd epax

ycewd zexb`n wlg ,hxta (l`xyi ux`a dcearae dxeza miwqery

,fh oniq ycewd zxb` .zeniieqn zeiepncfda zeniieqn zeldwl epted

itk ,zniieqn dldwl dazkp

:zxb`d ziy`xa oiievy

d`xpd itke ,'"eke 'w iyp`l"

avn did ,zxb`d okezn

cexi dldw dze`a dqpxtd

lv` zerici elawzpe ,c`n

ly "cnrn"dy ,owfd epax

llek" xear dldw dze`

(l`xyi ux` zwcv) "c"ag

mdl azek okl .jk llba ohw

avn el reciy ,owfd epax

c`n lclczpy ,mzqpxt

z`f lkae ,mipexg`d mipnfa

zwcvl "cnrn"d z` ewifgi ,mavn lr had ilany ,mytpa xacd rbep

.oicd zxeyn miptl mbe oic it lr mb jk lr minrh oiivne ,l`xyi ux`

.æèøLà éòøå éçà ,éáeäàil mixwie miaexw -!éLôðk- £©©©§¥©£¤§©§¦
ezaxwa dlrn dpyie g` ly ezaxwa dlrn dpyi

xage cici ly ezexiqne1"iig`" miiehiad ipy oiivn owfd epax ;

.mipte`d ipya dad`d jezn dazkp zxb`dy ,"iirx"eäpä¦¥
,íézòä ÷Bö épnî íìòð àì,elld -äìcìcúð øLà Ÿ¤§¨¦¤¦¨¦¦£¤¦§©§§¨

íëéðçnî éì íéòeãéä èøôáe ,äñðøtä,mkzldwn -øLà ©©§¨¨¦§¨©§¦¦¦©£¥¤£¤
íãé äèî,dhn cxi mzqpxt avne -ïòLî íeL éìa ¨¨¨¨§¦¦§¨

äðòLîe2,`ly ,xnelk - ©§¥¨
dy`d `le lrad

,dqpxtl migieexnLnîe©¨
íéìëBàå íéåBì3,- ¦§§¦

ick mitqk zeell mivl`p
,lke` ikxv zepwl'ä

áéçøéå íäéìò íçøé§©¥£¥¤§©§¦
,áBø÷a øva íäìixd - ¨¤©©§¨

owfd epax azek - df avn
,il reci -äæ ìk íòå- §¦¨¤

avnd lr had ilan
,mei`dáBè àìíä Ÿ¥

éôì ,íLôðì íéNBò¦§©§¨§¦
,äfä íBiä ãò íãBòî äçeútä íãé eöô÷ øLà ,òîLpä©¦§©£¤¨§¨¨©§¨¥¨©©©¤

ïzì,zzl -äôé ïéòå äàìî ãéa4úeëøèöä ìëì ¦¥§¨§¥¨§©¦¨¨§¨¦§¨§
íéi÷ð íéðBéáàä éøBñçî éãì úeiçøëää5íäéðéò øLà , ©¤§¥¦§¥©§¥¨¤§¦§¦¦£¤¥¥¤

,eðéìà úBàeNðl`xyi ux` iiprl dpeekd ,mzxfrl `eapy - §¥¥
,"llek"dn mdl mixfery dn wx dqpxtl xewn mey mdl oi`y
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èùôúéù åìëù ìò ÷éøáîä ÷øáëå äãå÷ðë àåäù
øåàéáä úáçøäá äðáä éãéì âùåîä ÷îåò àáéå äèîì
øäðä úåáåçø '÷ðä äðéá úðéçá àéäù áçåøå êøåàá

:åîå÷îá øàáúéù åîë

'åëå '÷ éùðàì
ééáåäà æèàì äðä éùôðë øùà ééòøå ééçà

øùà íéúòä ÷åö éðîî íìòð
øùà íëéðçîî éì íéòåãéä èøôáå äñðøôä äìãìãúð
íéååì ùîîå äðòùîå ïòùî íåù éìá íãé äèî
íòå áåø÷á øöá íäì áéçøéå íäéìò íçøé 'ä íéìëåàå
øùà òîùðä éôì íùôðì íéùåò íä áåè àì äæ ìë
ãéá ïúéì äæä íåéä ãò íãåòî äçåúôä íãé åöô÷
éøåñçî éãì íééçøëää úåëøèöä ìëì äôé ïéòå äàìî
åðà íàå åðéìà úåàåùð íäéðéò øùà íéé÷ð íéðåéáàä
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.43:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- "במקומו" כוונתו וכו"'.ÈÏÂ‡Â"צ"ע בלקו"ת וכן מפתחות) (ראה בח"א להמקומות 1.הכוונה

Î ˙¯Ú‰:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ובכ"מ"."˜ בהר. ר"פ לקו"ת - רעיתי אחותי חילוק ˘ËÈÏ"‡:2."ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שאין "היינו
עתה". ˘ËÈÏ"‡:3.מרויחים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לאכילה שגם (2 ג"כ, מלפנים להם שאין (1 Ù˘)"היינו ÈÈÁ) ÔÈ‡.".4˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."(מ"ג פ"ד (תרומות הנתינה בכמות מוסיף ˘ËÈÏ"‡:5."שזה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ואפ"ל לאביון. רגיל בלתי "תואר
מנכסיו'". 'נקי מל' גם משמע דתרתי



`lelנח b"k iying mei Ð fh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ג חמישי יום
,248 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...é"ôò åäæ äðäå,dkw 'nr cr:ùôðå

?íäéìò íçøé éî ¯ íBìLå-ñç ,íäéìò íçøð àì eðà íàå§¦¨Ÿ§©¥£¥¤©§¨¦§©¥£¥¤
éçà éçå"áéúk "Cnò E6!miigd ikxva mb ,xnelk - §¥¨¦¦¨§¦

,ipy icedi mr ewlgzi ,xzeia migxkendeøîà àìåepinkg - §Ÿ¨§
l"f7:éiç"íéî ìL ïBz÷ ãçà ãéaLk àlà ,"ïéîãB÷ E ©¤§¦¤¨§¤§©¤¨¦¤©¦

,'eëål"f epinkgy dn - §
mc` ly eiigy mixne`
ly eiig iptl mi`a
"jnr jig` ige"e ,zlefd
jnvra dz`y ,dpeekd
,dligz `a (dz` jiig)
yiyk wx z`f exn` md
min ck cg` cia
eiig zwfgdl miwitqnd
cr ,cala cg` mc` ly
yiy aeyi mewnl eribiy
wlgzi m`e ,min my

f`y ,miiga ex`yi `l mdipy ,ipy icedi mr dl` mina
,"jxiag iigl oincew jiig" mixne`àeäL,mind ck -øác ¤¨¨

ì äåMääåLa íäéðLytp jxev lr xaecn mdipy iabl - ©¨¤¦§¥¤§¨¤
,deeyìéøö éðòä íà ìáà ,àîva íLôð áéLäì úBzLC ¦§§¨¦©§¨©¨¨£¨¦¤¨¦¨¦

óhä éôì íçìàðåb-éàäëe äøwa úeñëe íéöòåikxv - ¤¤§¦©©§¥¦§©¨¨§©©§¨
,minec miigãBáë éLeaìî ìëì ïéîãB÷ elà íéøác ìk- ¨§¨¦¥§¦§¨©§¥¨

md `l` ,dnecke xew llba mdl miwewf `ly miyealn

,ceak iyealnìL íénòèî ìëå íéâãå øNa äçtLî çáæå§¤©¦§¨¨¨¨§¨¦§¨©§©¦¤
iL àìå ,Búéa éða ìëå íãàäCxnel -éiç" äæaE ¨¨¨§¨§¥¥§Ÿ©¨¨¤©¤

äåL éðòä ìL Bîk Lnî Lôð éiç ïðéàL øçàî ,"ïéîãB÷§¦¥©©¤¥¨©¥¤¤©¨§¤¤¨¦¨¤
àúéàãk ,Lnî äåLaepivny enk -.ô óc íéøãða- §¨¤©¨¦§¦¨¦§¨¦©

- xird ipa ly oiirn"
odiig - mixg` iige odiig
;mixg` iigl oincew
zndae] mznda (ziizy)
zncew [mznda - mixg`
ozqiak ;mixg` zndal
ozqiak - mixg` zqiake
"mixg` zqiakl zncew
mina xaecn m` eli`e
- ozqiake mixg` iig"l
oincew mixg` iig
lv`y iptn - "ozqiakl
dey mpi` mikxvd m`y ,ixd .miig ly oipr xzei df mixg`d

z`f lka ,c`n uegp xaca xaecn m` mb ,ynn deya`l
miipr mze` iably drya ,"jxiag iigl oincew jiig" mixne`
,xewd iptn obdl miyealne mivr ,shd itl mgl zece` xaecn
dgtynl miaeyg mikxvn elit` xzei aeyge mcew df ixd

- md mzpad itly zexnl ,zinvrdmd dl`c`n mixac
.mdl miaeyg

,øeîb ïécä úøeL ét ìò eäæ ,äpäåzlefd ly miig ikxv - §¦¥¤©¦©©¦¨
,ely qeqweld ikxvl mb dne ,`ed miinzqd eikxvl mincew

iL àìc ïéðò àeä íà íb úîàa ìáààîòè éàä Ck ìk C £¨¤¡¤©¦¦§¨§¨©¨¨¨©©£¨
miinzqd eikxvl mincew zlefd ly ynn eiigy ,df mrh -

dfk avna mb ixd ,`ed
xyaa elv` xaecn `lyk
`l` ,minrhn lke mibce
zzl eilr dwcv oziy ick
lv`yk e` ,engln wlg
xaecn `l ,iprd ,lawnd
ynn mgl ly oipr lr
ikxv e` miphwd eiclil
mzq `l` ,mixg` miig

,mikxvp mixacìëì éeàø̈§¨
÷c÷ãì àlL íãà̈¨¤Ÿ§©§¥

,ïécä ìò ãéîòäì,aiign oicdy itk wxe j` bedpl -÷ø §©£¦©©¦©
øeMî íéðôìå éðôì ñðkìå åéiç ÷çãì,ïécä úlr m` mb - ¦§Ÿ©¨§¦¨¥¦§©§¦§¦¦©©¦

- zlefd mr wlgzdl ,dxwn eze`a ,eilr lhen `l oic it

,oicd zxeyn miptl cvn z`f dyriøîànî Bîöòì âàãìå§¦§Ÿ§©§¦©£©
ì"æø8,la` ,"mc` lk lyl mcew jly" oic it lryk mb - ©©

,`xnbd zxne`Cëa ÷c÷ãîä ìkL,yxtn i"yxy itke - ¤¨©§©§¥§¨
oicdy itk bdep `l` "oicd zxeyn miptl" qpkp `ed oi`y

,cala aiignàa óBñ¨
,Ck éãéìjxhviy - ¦¥¨

,dwcvl wwcfdl-ñç©
íBìLå9.,xnelk - §¨

wx zeyrl dfa wcwcnd
- oic it lr `edy enk
Îqg jk icil `ay eteq
`ed jxhviy ,melye
zlawl wwcfdl envr

,e"g dwcvíâå10ék , §©¦
éîçøì íéëéøö eðlkª¨§¦¦§©£¥

,úò ìëa íéîLici lr mikynpd minyd on mingx - ¨©¦§¨¥
àzúìc àúeøòúàadhnl dceard zexxerzda -à÷åc §¦§¨¨¦§©¨©§¨

,íéîçøì íéëéøvä ìò eðéîçø øøBòì ,äòL ìëáe úò ìëa§¨¥§¨¨¨§¥©£¥©©§¦¦§©£¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

êîò êéçà éçå íäéìò íçøé éî å"ç íäéìò íçøð àì
ïåúé÷ ãçà ãéáùë àìà ïéîãå÷ êééç åøîà àìå áéúë
úåúùì äåùá íäéðùì äåùä øáã àåäù 'åëå íéî ìù
éôì íçì êéøö éðòä íà ìáà .àîöá íùôð áéùäì
ïéîãå÷ åìà íéøáã ìë â"äëå äø÷á úåñëå íéöòå óèä
ìëå íéâãå øùá äçôùî çáæå ãåáë éùåáìî ìëì
ïéîãå÷ êééç äæá êééù àìå á"áëå íãàä ìù íéîòèî
äåù éðòä ìù åîë ùîî ùôð ééç ïðéàù øçàî

.'ô óã íéøãðá àúéàãë ùîî äåùá

é"ôò åäæ äðäå
åùàìã ïéðò àåä íà íâ úîàá ìáà .øåîâ ïéãä úø

ãéîòäì ÷ã÷ãì àìù íãà ìëì éåàø è"ä ë"ë êééù
úøåùî íéðôìå éðôì ñðëéìå åééç ÷åçãì ÷ø ïéãä ìò
óåñ êëá ÷ã÷ãîä ìëù ì"æøàîî åîöòì âåàãìå ïéãä
íéîù éîçøì íéëéøö åðìåë éë íâå å"ç êë éãéì àá
ìëáå úò ìëá à÷åã àúúìã àúåøòúàá úò ìëá
õîàîä ìëå íéîçøì íéëéøöä ìò åðéîçø øøåòì äòù
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לו.6. כה, א.7.בהר סב, (לעיין 8.ב"מ ח"ו". כך לידי בא סוף כך בעצמו מדקדק) (ופרש"י המקיים "כל שם: בגמ' א. לג, ב"מ
˘ËÈÏ"‡:9.בד"ס). ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(מזוני) לממון בנוגע (2 מהעתיד, (1 ˘ËÈÏ"‡:10."דאגה: ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:בנוגע"

וחיי". לבני גם (2 להווה, (1

lel` c"k iyiy mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ד שישי יום
אגרת יז  ,dkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àúåøòúàáã òãåð æé,250 'nr cr.áèéä ù"òå

äéäiL íòè äæéàî äéäé ,åéîçø LáBëå Bááì õnàîä ìëå§¨©§©¥§¨§¥©£¨¦§¤¥¥¤©©¤¦§¤
'eëå Laëì ,äìòîì Ck íøBb ¯,dlrnly mingxd z` -ñç ¥¨§©§¨¦§Ÿ§©

.íBìLålrete ,deedae) cizrl rbepd oipr ixd `ed df lk - §¨
,j` ;(`"hily x"enc` w"k ztqed - jnr deya 'idiy cr oziy

mb rbepd oipr dfa yi
w"k ztqed) xarl

:`"hily x"enc`lrete
'idi xy`n xzei oziy

edfy oeik - envrlmyl (
oewize zepeer zxtk

;xard ly zepeeräîe©
÷écö ïéà ¯ íãà ék ,íb©¦¨¨¥©¦
áBè äNòé øLà õøàä¨¤£¤©£¤

àèçé àìå ãéîz11, ¨¦§Ÿ¤¡¨
úøtëî ä÷ãväå12 §©§¨¨§©¤¤

úeðòøtä ïî äpâîe§¦¨¦©ª§¨
'eëå13úàæìå ,,okle - §§¨Ÿ
àéä,`id dwcvd - ¦

Lôðå óebä úàeôø14 §©©§¤¤
ãòa øBò øLà" ,Lnî©¨£¤§©
ïzé Léàì øLà ìëå øBò§¨£¤§¦¦¥

"BLôð ãòa15.cr wx zzl envr liabdl jiiy `ly ixd - §©©§
mi`iveny mekqd z` liabdl jiiy `ly myk ,miieqn mekql
myle ,ez`etx myl el xy` lk ozep mc` ,oky ,d`etx liaya

zece` xaecn df lk .eytp zlvddpizp,xac ly ezin`l ,j` ;
.dltkdae z`f mlyn `ed jexa yecwd ,oky ."dpizp" ef oi`

:owfd epax oeylaeék ,íéðéîàî éða íéðéîàî eðà ,íbLa§¤©¨©£¦¦§¥©£¦¦¦

àeä-Ceøa-LBãwäì äàåìä ÷ø dðéà ä÷ãvä16:áéúëãk , ©§¨¨¥¨©©§¨¨§©¨¨§¦§¦
aezky enk -17:"Bì ílLé Bìîâe ,ìc ïðBç 'ä äåìî"©§¥¥¨§ª§©¤

íéìôëamb `l` ,`ad mlera wx `l -øëNc ,äfä íìBòa §¦§©¦¨¨©¤¦§©
àkéì úBönä ìkepi` -ä÷ãvî ãáì ,äfä íìBòa18,- ¨©¦§¥¨¨¨©¤§©¦§¨¨

minlyn dxky z`y
,dfd mleraàeäL éôì§¦¤
úBiøaì áBè19àúéàãk , ©§¦¦§¦¨

itk -mi`ven ep`ya- §
zkqn÷øt óBñ ïéLec÷¦¦¤¤
àn÷20Leçì Lé íâå . ©¨§©¥¨
Lðòì21,íBìLå-ñç , §Ÿ¤©§¨

øáãì íéðîð åéøáçLk§¤£¥¨¦§¦¦§©
äðîð àì àeäå äåöî¦§¨§Ÿ¦§¤

íänò22,mixg`yk - ¦¨¤
mipzep dlidwd ipan
mdly "zecnrn"d
- ozep epi` `ede "llek"l
mitxhvn mdy df ixd
devn xacl mipnpe cgi
sxhvn epi` `ed eli`e

,mz`øîànî òãBpk©©¦©£©
ì"æø23.weqtd z` jk lr -24."zepndl lkei `l oexqge" ©©

élî ìëa ,áBè úkøa íäéìò àBáúå ,íòðé íéòîBMìå§©§¦ª§©§¨£¥¤¦§©§¨¦¥
íéøLéå íéáBhì 'ä äáéèä ,áèéîc25Lôðå íLôðk ,- §¥©¥¦¨©¦¦¨¦§©§¨§¤¤

oevxke mpevxk:Lôðå áì ìkî íîBìL LøBcäepax zpeek - ©¥§¨¦¨¥¨¤¤
itke md mpevx itk df idi z"iyd mz` dyriy aehdy ,owfd

.owfd epax ly epevx

òãBð .æé1,"àzúìc àúeøòúà"ácly zexxerzdd ici lr - ©¦§¦§¨¨¦§©¨
,dhnl mc`d zcear
Baìa øøBòî íãàäL¤¨¨¨§¥§¦

ãñçä úcîzeyrl - ¦©©¤¤
,cqge dwcvåxxern - §

úeðîçø,ely -ìk ìò ©£¨©¨
íéîçøì íéëéøvä`ed - ©§¦¦§©£¦

jk ici lr xxern,"àìéòìc àúeøòúà",dlrnl zexxerzd - ¦§¨¨¦§¥¨
íéîçø åéìò øøBòì§¥¨¨©£¦
,íéîçøä øB÷nî íéaø©¦¦§¨©£¦
mingxd zcn wx `l -
,zelylzydd xcqay
,dlabda mingx `idy
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êë íøåâ äéäéù íòè äæéàî äéäé åéîçø ùáåëå åááì
÷éãö ïéà íãà éë íâ äîå å"ç 'åëå ùåáëì äìòîì
ä÷ãöäå àèçé àìå ãéîú áåè äùòé øùà õøàá
úàåôø àéä úàæìå 'åëå úåðòøåôä ïî äðéâîå úøôëî
ùéàì øùà ìëå øåò ãòá øåò øùà ùîî ùôðå óåâä
éë íéðéîàî éðá íéðéîàî åðà íâùá åùôð ãòá ïúé
'ä äåìî áéúëãë ä"á÷äì äàåìä ÷ø äðéà ä÷ãöä
øëùã äæä íìåòá íééìôëá åì íìùé åìåîâå ìã ïðåç
áåè àåäù éôì ä÷ãöî ãáì æ"äåòá àëéì úåöîä ìë
ùåçì ùé íâå àî÷ ô"ñ ïéùåã÷á àúéàãë úåéøáì
àì àåäå äåöî øáãì íéðîð åéøáçùë å"ç ùðåòì
àåáúå íòðåé íéòîåùìå ì"æøàîî òãåðë íäîò äðîð
íéáåèì 'ä äáéèä áèéîã éìéî ìëá áåè úëøá íäéìò

:ùôðå áì ìëî ù"åãä ùôðå íùôðë íéøùéå

òãåð æéøøåòî íãàäù àúúìã àúåøòúàáã
ìë ìò úåðîçøå ãñçä úãî åáìá
åéìò øøåòì àìéòìã àúåøòúà íéîçøì íéëéøöä
úåøéôä åì òéôùäì íéîçøä øå÷îî íéáø íéîçø
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כ.11. ז, ג.12.קהלת פ"ה, דב"ר רפכ"ז.13.ראה ויק"ר טו.14.ראה משפטים תנחומא התשובה 15.ראה אגרת וראה יד. יא, איוב
שם.16.ספ"ג. מהר"ל וחדא"ג ופרש"י סע"א י, ב"ב יז.17.ראה יט, ˘ËÈÏ"‡:18.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לכאורה"˙ÏÈÏ˘ השכר

אינה  המצות בכל - בעוה"ז לפרנסה סגולה טעם: עוד דמרמז וי"ל  בצדקה). דישנו החיוב רק (כ"א בנדו"ד נוגע אינו בעוה"ז דמצות
- (וכמש"נ בצדקה ˘ËÈÏ"‡:19.מנתינתו)".·ÌÈÈÏÙÎלבד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נפק"מ מאי מוסיף Ô‡Î"לכאורה דבזה וי"ל הטעם?

וחי בסוג אינו בכלל‡ÍÈÁדאפילו שהוא כיון הנ"ל, שייך בכ"ז -˙ÂÈ¯·(לדקדק (שלא שבאווארנט יומתק ועפ"ז פל"ב) הג'ÏÎ(ראה
(1 שנאמר: אע"פ ÈÁÂ(2הגבלות: בזה, ידקדק לא -ÍÈÁ‡(3 לבריות, גם יתן -ÍÓÚ."להמקבל יותר כ"א בשווה יהי' לא מ,20.-

˘ËÈÏ"‡:21.א. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שכר מניעת רק ˘ËÈÏ"‡:22."לא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לצדקה כבר נתן אם גם Â¯„Î˘"ובמילא
נתעלמו ובמילא -ÏÎלפנ"ז כו' המנין בעת עוד ליתן צריך - דלעיל זו".Â„ÈÁ˘הענינים א.23.אגה"ק כו, ברכות ב. ט, 24.חגיגה

טו. א, ד.25.קהלת קכה, תהלים - הכתוב א.1.ל' פח, זח"א



נט lel` b"k iying mei Ð fh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ג חמישי יום
,248 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...é"ôò åäæ äðäå,dkw 'nr cr:ùôðå

?íäéìò íçøé éî ¯ íBìLå-ñç ,íäéìò íçøð àì eðà íàå§¦¨Ÿ§©¥£¥¤©§¨¦§©¥£¥¤
éçà éçå"áéúk "Cnò E6!miigd ikxva mb ,xnelk - §¥¨¦¦¨§¦

,ipy icedi mr ewlgzi ,xzeia migxkendeøîà àìåepinkg - §Ÿ¨§
l"f7:éiç"íéî ìL ïBz÷ ãçà ãéaLk àlà ,"ïéîãB÷ E ©¤§¦¤¨§¤§©¤¨¦¤©¦

,'eëål"f epinkgy dn - §
mc` ly eiigy mixne`
ly eiig iptl mi`a
"jnr jig` ige"e ,zlefd
jnvra dz`y ,dpeekd
,dligz `a (dz` jiig)
yiyk wx z`f exn` md
min ck cg` cia
eiig zwfgdl miwitqnd
cr ,cala cg` mc` ly
yiy aeyi mewnl eribiy
wlgzi m`e ,min my

f`y ,miiga ex`yi `l mdipy ,ipy icedi mr dl` mina
,"jxiag iigl oincew jiig" mixne`àeäL,mind ck -øác ¤¨¨

ì äåMääåLa íäéðLytp jxev lr xaecn mdipy iabl - ©¨¤¦§¥¤§¨¤
,deeyìéøö éðòä íà ìáà ,àîva íLôð áéLäì úBzLC ¦§§¨¦©§¨©¨¨£¨¦¤¨¦¨¦

óhä éôì íçìàðåb-éàäëe äøwa úeñëe íéöòåikxv - ¤¤§¦©©§¥¦§©¨¨§©©§¨
,minec miigãBáë éLeaìî ìëì ïéîãB÷ elà íéøác ìk- ¨§¨¦¥§¦§¨©§¥¨

md `l` ,dnecke xew llba mdl miwewf `ly miyealn

,ceak iyealnìL íénòèî ìëå íéâãå øNa äçtLî çáæå§¤©¦§¨¨¨¨§¨¦§¨©§©¦¤
iL àìå ,Búéa éða ìëå íãàäCxnel -éiç" äæaE ¨¨¨§¨§¥¥§Ÿ©¨¨¤©¤

äåL éðòä ìL Bîk Lnî Lôð éiç ïðéàL øçàî ,"ïéîãB÷§¦¥©©¤¥¨©¥¤¤©¨§¤¤¨¦¨¤
àúéàãk ,Lnî äåLaepivny enk -.ô óc íéøãða- §¨¤©¨¦§¦¨¦§¨¦©

- xird ipa ly oiirn"
odiig - mixg` iige odiig
;mixg` iigl oincew
zndae] mznda (ziizy)
zncew [mznda - mixg`
ozqiak ;mixg` zndal
ozqiak - mixg` zqiake
"mixg` zqiakl zncew
mina xaecn m` eli`e
- ozqiake mixg` iig"l
oincew mixg` iig
lv`y iptn - "ozqiakl
dey mpi` mikxvd m`y ,ixd .miig ly oipr xzei df mixg`d

z`f lka ,c`n uegp xaca xaecn m` mb ,ynn deya`l
miipr mze` iably drya ,"jxiag iigl oincew jiig" mixne`
,xewd iptn obdl miyealne mivr ,shd itl mgl zece` xaecn
dgtynl miaeyg mikxvn elit` xzei aeyge mcew df ixd

- md mzpad itly zexnl ,zinvrdmd dl`c`n mixac
.mdl miaeyg

,øeîb ïécä úøeL ét ìò eäæ ,äpäåzlefd ly miig ikxv - §¦¥¤©¦©©¦¨
,ely qeqweld ikxvl mb dne ,`ed miinzqd eikxvl mincew

iL àìc ïéðò àeä íà íb úîàa ìáààîòè éàä Ck ìk C £¨¤¡¤©¦¦§¨§¨©¨¨¨©©£¨
miinzqd eikxvl mincew zlefd ly ynn eiigy ,df mrh -

dfk avna mb ixd ,`ed
xyaa elv` xaecn `lyk
`l` ,minrhn lke mibce
zzl eilr dwcv oziy ick
lv`yk e` ,engln wlg
xaecn `l ,iprd ,lawnd
ynn mgl ly oipr lr
ikxv e` miphwd eiclil
mzq `l` ,mixg` miig

,mikxvp mixacìëì éeàø̈§¨
÷c÷ãì àlL íãà̈¨¤Ÿ§©§¥

,ïécä ìò ãéîòäì,aiign oicdy itk wxe j` bedpl -÷ø §©£¦©©¦©
øeMî íéðôìå éðôì ñðkìå åéiç ÷çãì,ïécä úlr m` mb - ¦§Ÿ©¨§¦¨¥¦§©§¦§¦¦©©¦

- zlefd mr wlgzdl ,dxwn eze`a ,eilr lhen `l oic it

,oicd zxeyn miptl cvn z`f dyriøîànî Bîöòì âàãìå§¦§Ÿ§©§¦©£©
ì"æø8,la` ,"mc` lk lyl mcew jly" oic it lryk mb - ©©

,`xnbd zxne`Cëa ÷c÷ãîä ìkL,yxtn i"yxy itke - ¤¨©§©§¥§¨
oicdy itk bdep `l` "oicd zxeyn miptl" qpkp `ed oi`y

,cala aiignàa óBñ¨
,Ck éãéìjxhviy - ¦¥¨

,dwcvl wwcfdl-ñç©
íBìLå9.,xnelk - §¨

wx zeyrl dfa wcwcnd
- oic it lr `edy enk
Îqg jk icil `ay eteq
`ed jxhviy ,melye
zlawl wwcfdl envr

,e"g dwcvíâå10ék , §©¦
éîçøì íéëéøö eðlkª¨§¦¦§©£¥

,úò ìëa íéîLici lr mikynpd minyd on mingx - ¨©¦§¨¥
àzúìc àúeøòúàadhnl dceard zexxerzda -à÷åc §¦§¨¨¦§©¨©§¨

,íéîçøì íéëéøvä ìò eðéîçø øøBòì ,äòL ìëáe úò ìëa§¨¥§¨¨¨§¥©£¥©©§¦¦§©£¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

êîò êéçà éçå íäéìò íçøé éî å"ç íäéìò íçøð àì
ïåúé÷ ãçà ãéáùë àìà ïéîãå÷ êééç åøîà àìå áéúë
úåúùì äåùá íäéðùì äåùä øáã àåäù 'åëå íéî ìù
éôì íçì êéøö éðòä íà ìáà .àîöá íùôð áéùäì
ïéîãå÷ åìà íéøáã ìë â"äëå äø÷á úåñëå íéöòå óèä
ìëå íéâãå øùá äçôùî çáæå ãåáë éùåáìî ìëì
ïéîãå÷ êééç äæá êééù àìå á"áëå íãàä ìù íéîòèî
äåù éðòä ìù åîë ùîî ùôð ééç ïðéàù øçàî

.'ô óã íéøãðá àúéàãë ùîî äåùá

é"ôò åäæ äðäå
åùàìã ïéðò àåä íà íâ úîàá ìáà .øåîâ ïéãä úø

ãéîòäì ÷ã÷ãì àìù íãà ìëì éåàø è"ä ë"ë êééù
úøåùî íéðôìå éðôì ñðëéìå åééç ÷åçãì ÷ø ïéãä ìò
óåñ êëá ÷ã÷ãîä ìëù ì"æøàîî åîöòì âåàãìå ïéãä
íéîù éîçøì íéëéøö åðìåë éë íâå å"ç êë éãéì àá
ìëáå úò ìëá à÷åã àúúìã àúåøòúàá úò ìëá
õîàîä ìëå íéîçøì íéëéøöä ìò åðéîçø øøåòì äòù
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לו.6. כה, א.7.בהר סב, (לעיין 8.ב"מ ח"ו". כך לידי בא סוף כך בעצמו מדקדק) (ופרש"י המקיים "כל שם: בגמ' א. לג, ב"מ
˘ËÈÏ"‡:9.בד"ס). ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(מזוני) לממון בנוגע (2 מהעתיד, (1 ˘ËÈÏ"‡:10."דאגה: ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:בנוגע"

וחיי". לבני גם (2 להווה, (1

lel` c"k iyiy mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ד שישי יום
אגרת יז  ,dkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àúåøòúàáã òãåð æé,250 'nr cr.áèéä ù"òå

äéäiL íòè äæéàî äéäé ,åéîçø LáBëå Bááì õnàîä ìëå§¨©§©¥§¨§¥©£¨¦§¤¥¥¤©©¤¦§¤
'eëå Laëì ,äìòîì Ck íøBb ¯,dlrnly mingxd z` -ñç ¥¨§©§¨¦§Ÿ§©

.íBìLålrete ,deedae) cizrl rbepd oipr ixd `ed df lk - §¨
,j` ;(`"hily x"enc` w"k ztqed - jnr deya 'idiy cr oziy

mb rbepd oipr dfa yi
w"k ztqed) xarl

:`"hily x"enc`lrete
'idi xy`n xzei oziy

edfy oeik - envrlmyl (
oewize zepeer zxtk

;xard ly zepeeräîe©
÷écö ïéà ¯ íãà ék ,íb©¦¨¨¥©¦
áBè äNòé øLà õøàä¨¤£¤©£¤

àèçé àìå ãéîz11, ¨¦§Ÿ¤¡¨
úøtëî ä÷ãväå12 §©§¨¨§©¤¤

úeðòøtä ïî äpâîe§¦¨¦©ª§¨
'eëå13úàæìå ,,okle - §§¨Ÿ
àéä,`id dwcvd - ¦

Lôðå óebä úàeôø14 §©©§¤¤
ãòa øBò øLà" ,Lnî©¨£¤§©
ïzé Léàì øLà ìëå øBò§¨£¤§¦¦¥

"BLôð ãòa15.cr wx zzl envr liabdl jiiy `ly ixd - §©©§
mi`iveny mekqd z` liabdl jiiy `ly myk ,miieqn mekql
myle ,ez`etx myl el xy` lk ozep mc` ,oky ,d`etx liaya

zece` xaecn df lk .eytp zlvddpizp,xac ly ezin`l ,j` ;
.dltkdae z`f mlyn `ed jexa yecwd ,oky ."dpizp" ef oi`

:owfd epax oeylaeék ,íéðéîàî éða íéðéîàî eðà ,íbLa§¤©¨©£¦¦§¥©£¦¦¦

àeä-Ceøa-LBãwäì äàåìä ÷ø dðéà ä÷ãvä16:áéúëãk , ©§¨¨¥¨©©§¨¨§©¨¨§¦§¦
aezky enk -17:"Bì ílLé Bìîâe ,ìc ïðBç 'ä äåìî"©§¥¥¨§ª§©¤

íéìôëamb `l` ,`ad mlera wx `l -øëNc ,äfä íìBòa §¦§©¦¨¨©¤¦§©
àkéì úBönä ìkepi` -ä÷ãvî ãáì ,äfä íìBòa18,- ¨©¦§¥¨¨¨©¤§©¦§¨¨

minlyn dxky z`y
,dfd mleraàeäL éôì§¦¤
úBiøaì áBè19àúéàãk , ©§¦¦§¦¨

itk -mi`ven ep`ya- §
zkqn÷øt óBñ ïéLec÷¦¦¤¤
àn÷20Leçì Lé íâå . ©¨§©¥¨
Lðòì21,íBìLå-ñç , §Ÿ¤©§¨

øáãì íéðîð åéøáçLk§¤£¥¨¦§¦¦§©
äðîð àì àeäå äåöî¦§¨§Ÿ¦§¤

íänò22,mixg`yk - ¦¨¤
mipzep dlidwd ipan
mdly "zecnrn"d
- ozep epi` `ede "llek"l
mitxhvn mdy df ixd
devn xacl mipnpe cgi
sxhvn epi` `ed eli`e

,mz`øîànî òãBpk©©¦©£©
ì"æø23.weqtd z` jk lr -24."zepndl lkei `l oexqge" ©©

élî ìëa ,áBè úkøa íäéìò àBáúå ,íòðé íéòîBMìå§©§¦ª§©§¨£¥¤¦§©§¨¦¥
íéøLéå íéáBhì 'ä äáéèä ,áèéîc25Lôðå íLôðk ,- §¥©¥¦¨©¦¦¨¦§©§¨§¤¤

oevxke mpevxk:Lôðå áì ìkî íîBìL LøBcäepax zpeek - ©¥§¨¦¨¥¨¤¤
itke md mpevx itk df idi z"iyd mz` dyriy aehdy ,owfd

.owfd epax ly epevx

òãBð .æé1,"àzúìc àúeøòúà"ácly zexxerzdd ici lr - ©¦§¦§¨¨¦§©¨
,dhnl mc`d zcear
Baìa øøBòî íãàäL¤¨¨¨§¥§¦

ãñçä úcîzeyrl - ¦©©¤¤
,cqge dwcvåxxern - §

úeðîçø,ely -ìk ìò ©£¨©¨
íéîçøì íéëéøvä`ed - ©§¦¦§©£¦

jk ici lr xxern,"àìéòìc àúeøòúà",dlrnl zexxerzd - ¦§¨¨¦§¥¨
íéîçø åéìò øøBòì§¥¨¨©£¦
,íéîçøä øB÷nî íéaø©¦¦§¨©£¦
mingxd zcn wx `l -
,zelylzydd xcqay
,dlabda mingx `idy

n `l`xewnzcn
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êë íøåâ äéäéù íòè äæéàî äéäé åéîçø ùáåëå åááì
÷éãö ïéà íãà éë íâ äîå å"ç 'åëå ùåáëì äìòîì
ä÷ãöäå àèçé àìå ãéîú áåè äùòé øùà õøàá
úàåôø àéä úàæìå 'åëå úåðòøåôä ïî äðéâîå úøôëî
ùéàì øùà ìëå øåò ãòá øåò øùà ùîî ùôðå óåâä
éë íéðéîàî éðá íéðéîàî åðà íâùá åùôð ãòá ïúé
'ä äåìî áéúëãë ä"á÷äì äàåìä ÷ø äðéà ä÷ãöä
øëùã äæä íìåòá íééìôëá åì íìùé åìåîâå ìã ïðåç
áåè àåäù éôì ä÷ãöî ãáì æ"äåòá àëéì úåöîä ìë
ùåçì ùé íâå àî÷ ô"ñ ïéùåã÷á àúéàãë úåéøáì
àì àåäå äåöî øáãì íéðîð åéøáçùë å"ç ùðåòì
àåáúå íòðåé íéòîåùìå ì"æøàîî òãåðë íäîò äðîð
íéáåèì 'ä äáéèä áèéîã éìéî ìëá áåè úëøá íäéìò

:ùôðå áì ìëî ù"åãä ùôðå íùôðë íéøùéå

òãåð æéøøåòî íãàäù àúúìã àúåøòúàáã
ìë ìò úåðîçøå ãñçä úãî åáìá
åéìò øøåòì àìéòìã àúåøòúà íéîçøì íéëéøöä
úåøéôä åì òéôùäì íéîçøä øå÷îî íéáø íéîçø
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כ.11. ז, ג.12.קהלת פ"ה, דב"ר רפכ"ז.13.ראה ויק"ר טו.14.ראה משפטים תנחומא התשובה 15.ראה אגרת וראה יד. יא, איוב
שם.16.ספ"ג. מהר"ל וחדא"ג ופרש"י סע"א י, ב"ב יז.17.ראה יט, ˘ËÈÏ"‡:18.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לכאורה"˙ÏÈÏ˘ השכר

אינה  המצות בכל - בעוה"ז לפרנסה סגולה טעם: עוד דמרמז וי"ל  בצדקה). דישנו החיוב רק (כ"א בנדו"ד נוגע אינו בעוה"ז דמצות
- (וכמש"נ בצדקה ˘ËÈÏ"‡:19.מנתינתו)".·ÌÈÈÏÙÎלבד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נפק"מ מאי מוסיף Ô‡Î"לכאורה דבזה וי"ל הטעם?

וחי בסוג אינו בכלל‡ÍÈÁדאפילו שהוא כיון הנ"ל, שייך בכ"ז -˙ÂÈ¯·(לדקדק (שלא שבאווארנט יומתק ועפ"ז פל"ב) הג'ÏÎ(ראה
(1 שנאמר: אע"פ ÈÁÂ(2הגבלות: בזה, ידקדק לא -ÍÈÁ‡(3 לבריות, גם יתן -ÍÓÚ."להמקבל יותר כ"א בשווה יהי' לא מ,20.-

˘ËÈÏ"‡:21.א. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שכר מניעת רק ˘ËÈÏ"‡:22."לא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לצדקה כבר נתן אם גם Â¯„Î˘"ובמילא
נתעלמו ובמילא -ÏÎלפנ"ז כו' המנין בעת עוד ליתן צריך - דלעיל זו".Â„ÈÁ˘הענינים א.23.אגה"ק כו, ברכות ב. ט, 24.חגיגה

טו. א, ד.25.קהלת קכה, תהלים - הכתוב א.1.ל' פח, זח"א



`lelס c"k iyiy mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

d"n wxta xkfpk ,dlabd ila md mingxd myny ,mingxd
`l) "mingxd a`" `xwp dfy ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga

ingxd a`" m` ik "ongxd a`"mmyn ,mingxd xewn ,("
,mc`d lr mingx mikynp,äfä íìBòa úBøtä Bì òétLäì§©§¦©©¥¨¨©¤

àaä íìBòì ïøwäå2. §©¤¤¨¨©¨
,owfd epax yxti oldl
mlera zexitd zrtydy
wx dpeekd oi` ,dfd
mler ipipra drtydd
ik ,ipefne iig ipaa ,dfd
zertydd mb llek df m`
lky ,ocr ob ly zebydde
"dfd mler" `xwp df
"`ad mler"l d`eeyda
.miznd ziigz onf `edy
zexnl ,xnelk

d`eeydaydfd mlerl
ynnmya ocr ob `xwp

`a df oky ,"`ad mler
(lr xky xezae) ixg`

dfd mler ly dceard3,
d`eeyda ,la` ,ixd

"`ad mler"lonf ly
xcq lk `xwp ,digzd
mb ,zelylzydd
obe miipgexd zenlerd

zekiiyd zepigae mipipr mlek md ,oky ."dfd mler" mya ocr
mler" eli`e ,(ielib oeyl `ed "dfd") dbyd ielibl (zrk mb)
xiaqiy itk ,dbyd ielibn dlrnl `ed ,digzd onf ly "`ad

oldl4.úòtLpä äòtLä àéä ¯ "úBøtä" ,Leøt,zkynpe - ¥©¥¦©§¨¨©¦§©©
ähîì úëLîðå ,àeä-Ceøa íéiçä éiçå íéîçøä øB÷nî¦§¨©£¦§©¥©©¦¨§¦§¤¤§©¨

ìzLä úðéçáa ähî,'eë ähîì äìòîlî úBîìBòä úeìL ©¨¦§¦©¦§©§§¨¨¦§©§¨§©¨
dbixcnle mlerl zkynp `id xzei milrp dbixcne mlerny -
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úåîùðä âðåòù òãåðë 'éìéã àøåòéù íåôì ãç ìëì
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"úøúBk"21,zexzekd lr 'f wxt '` miklna `aeny itk - ¤¤

zeyrl dnly ozpy
efy xyt` ,micenrl
iabl "xzk"a dtqedd
ixd `id - dxhr ,"dxhr"
ey`xl ziyz" ,y`xd lr

"ft zxhr22mdizexhre" ,
xzk eli`e ,"mdiy`xa
lr `ed - zxzek oeyln
xe` ieliby oeeike ,micenr
ziigza cizrl xzkd
ici lr ixd `a miznd
b"ixzy ,zeevnd meiw
'fe dxezd ony zeevnd

j"xz md ,opaxc zeevnicenr("xzk" zeize` j"xz) xe`23,
xywa z`aend "zexzek" oeyld `ian `ed okly xyt`
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ixd md milv`pde "seq oi`" ixd `ed liv`nd ,"zeliv`"d
ixd - leab ly oipr ixd `ed llka "mler"y ,"mler"a
zxitqe zpiga `ed ,milv`pd oial liv`nd oia rvennd
xzkd zeipevige ,liv`nl zkiiy xzkd zeinipt ;"xzk"d
oia zrvenn `id "xzk"d zpiga jk ici lre ,milv`pl zkiiy
oi` xe`"n jynp "xzk"d ici lr ,xnelk - milv`pl liv`nd
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xe`dy ,ocr obl xywa lirl xn`y itk `le ,dfd mlera
dbyde ielib zpigaa `ed ,"dnkg"d zpigan ocr oba xi`nd

bixcnl m`zda cg` lklezinipt xe`a xaecn ,oky .

lkl zelbzda `ae dbixcnl dbixcnn mvnvzne lylzynd
dbixcnl m`zda cg`elyziigz ly ielibde xe`d ,`l` -

xi`n `l` mvnvzn epi` "xzk" ly siwn xe` `edy ,miznd
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itk ,zednd z` mibiyny
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lr xn`py itk ,xacd
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.zednd zii`xäæå§¤
-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL¤¨§©¥¦§¨
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,éelb,zednd zbyda ebiydl elkeiy -äîLpäLk à÷åc àeä ¦©§¨§¤©§¨¨
æ óeâa Laìúz,äiçzä øçà çöå C,miznd ziigz ixg` - ¦§©¥§©§©©©©§¦¨

`id dnypdyk ,ocr obay ,jk xacd recneila`id oi` ,seb
ziigza `eal cizrl eli`e ,xzkd xe` z` ieliba biydl dleki

recik) seba zyaeln didz dnypdyk ,miznd30drxkdd
o"anxd zrck31onfa seba dnypl `wec didz xkyd zilkzy ,

?xzkd xe` z` ieliba biydl lkez f` `wec ,(miznd ziigz
:owfd epiax jk lr xne`ékïúlçz õeòð"dbixcnd - ¦¨§¦¨¨

,"dlgz"ay xzeia dpeilrd,à÷åc "ïôBñaxtqa aezkk - §¨©§¨
dxivi32zeciqgd yexit itk ,xacd zernyne33"dlgz"dy ,

zepeilrd zebixcnd enk) "hytznd y`x"dn mb dlrnly
"a z`vnp - (zelylzyd ly xzeiaseqzbixcna ,`wec "

dbixcndn elit` dlrnl) zelylzydn dlrnly "xzk"d
z`xwpd "dnkg" `idy ,zelylzyd ly xzeia ddeabd
cxei df okid .(zelylzydd ziy`x `id `idy ,"ziy`x"
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ùã÷ä úøâà
íéìöàðäì ä"á ñ"à ìéöàîä úøàä øáçîä òöåîî
åîå÷éù íé÷éãöä ìëì æ"äåòá äìâúéå øéàé ãéúòìå
íéãéúò ì"æøàù äæå .('åë íé÷éãö íìåë êîòå) äééçúá
'éçá àåä ùåã÷ éë ùåã÷ íäéðôì åøîàéù íé÷éãö
äìòîì àåä éë úòãå äâùä øãâá åðéàù ìãáåî
äîëçä éë ò"âáù úòãå äîëçä úðéçáî äìòî
ïéà àø÷ðä ïåéìò øúë úðéçá àåä áéúë àöîú ïéàî
à÷åã àåä éåìéâ úðéçáá åúøàäå åúòôùäå ÷"äåæá
õåòð éë 'éçúä øçà çöå êæ óåâá ùáìúú äîùðäùë
'åë äìçú äáùçîá äùòî óåñå à÷åã ïôåñá ïúìçú

1
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4
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9

10

.20‡"ËÈÏ˘ È·¯‰" שכן למעלה, כמו למטה מאיר שהוא לומר אפשר אי למטה, גם מאיר שהאור שלמרות שלו Ú"ÎÂÒהעיר, גילוי -
ÌÏÂÚ·שונה ענין עוד ויש שווה, והתחתון המדינה È¯Ó‚Ïהעליון בני כל על המלך התנשאות מתגלה: כך למע' שהוא כמו האם -
‰ÂÂ˘·."(דעצמו ובהרגש בגילוי אפילו כ"א בעצמותו (לא בעצמו שהיא לכמו כלל דומה אינו אבל ,.21:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

בתחלתו)". תער"ב א. סט, במדבר (לקו"ת וביטול שתיקה - לי כתר מל' שהוא הענין ולא כאן, נוגע ד.22."שזה כא, 23.תהלים

ואילך). סע"ב (קמט, כט סימן להלן ונתבארה הובאה הקנה, בן נחוניה ר' כא.24.תפלת ס, ˘ËÈÏ"‡:25.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
"ועמך בתה"מ וג"ע: תחה"מ מחילוקי זה כי כאן ב.ÌÏÂÎ"הובא עג, יתרו תו"א ראה - זוכה העם כל שלא ג"ע משא"כ צדיקים",

כשהוא  שלעיל שליט"א, הרבי הוסיף - תחלה" בג"ע שיהא עד זו למדריגה להגיע א"א "אך להלן אומר שהוא ולמרות וכו'". לקו"ת
"ועמך -ÌÏÂÎאומר ש"כולם רק היא הכוונה ו Â„ÓÚÈצדיקים" כו' והאבות משה אז: ויהיו -בתחה"מ, ופשיטא מימיך. שואב ‚Ï„Âעד

וכו'". (בג"ע) שעו"ד לפום וכאו"א דאז, בהגילויים זל"ז שבין ה.26.החילוק מ, ב.27.ישעי' עה, יב.28.ב"ב כח, Î"˜איוב ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."'אין' בהעלם הוא הכתר (ג"ע) נמצאת שהחכ' ˘ËÈÏ"‡:29."במקום ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,קכא משפטים "ראה

ובכ"מ". כו '. והחכמה ג.30.סע"א: טו, צו לקו"ת גם וראה ציצית. מצות (דרמ"צ) להצ"צ המצוות הגמול.31.ספר פרק 32.בשער
ז'. משנה שמו.33.א' ע' תרס"ו המשך

lel` d"k ycew zay mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dnypdyk `wec okly ,inyb seba - `wec "oteqa" - ?ieliba
zelbzdd f` da dlbzz - diigzd onfa seba zyaeln didz
ocr oba dnypd geka oi`y ielib ,xzkd xe` ly xzeia dlrpd
`edy oeeik ,df xe` iably cala ef `l :`id dpeekde .elawl

,zelylzydn dlrnl
oia lcad mey eiabl oi`
ielibd iabl - .sebl dnyp
lirl xen`ky ocr ob ly
cxeid ielib `ed
miiw - zelylzyda
,sebl dnyp oia lcad

`ed ocr oba dnypllekiseba dnypl eli`e ,zelbzdloi`
dlrnl `edy "xzk"d xe` iabl ,j` .zelbzdl leki `ed

lcad mey oi` ,zelylzydn ixnbl`l` - sebl dnyp oia
(`vnp) "uerp" my `wec - "oteq" `edy ,`wec seba ,daxc`

,"xzk"d xe` "ozlgz","'eë älçz äáLçîa äNòî óBñ"å§©£¤§©£¨¨§¦¨
.òãBpka -daygn,"daygnd seq"e "daygnd zlgz" mpyi ©©

aedyrn" ixde - "dyrnd seq"e "dyrnd zlgz" mpyiseq
zeevn ici lr ,okly ,daygnd zlgza `ed `wec "dyrn
- inyb seba zyaelnd dnyp ici lr zeyrpd `wec zeiyrn
xne` `edy itk ,"xzk"d xe` z` mikiynn `wec df ici lr
mya ze`xwp ixd zeevnd zellke ,dwcvd oipr ici lr o`k

dwcv34zeevn ,oky ."xzk"d xe` mikiynn zeevn ici lry ,
ly "dlgz"a opid `wec od - "dyrn seq" ody zeiyrn
.zenlerd z`ixal "oevx"e "xzk"a dpeekd zilkz - daygn
,oky ."yecw" miwicvl cizrl exn`i recn xaqen mipt lk lr
jynei (l`xyi ipa lk - "miwicv mlek jnre") miwicvl
mdy oeeike ,dbydn dlrnle lcaene yecw `edy xe` dlbzie
mnvr md okl - zelbzda mda didiy xe`d mr envrzi

."yecw"øLôà éà Cà35,Bæ äâøãîì òébäìhelwl - ©¦¤§¨§©¦©§©§¥¨
,zenlerd lk aaeqd xe`d z` zelbzdaïãò ïâa àäiL ãò©¤§¥§©¥¤

äàlò äîëç úðéça âéOäì ,älçz,dpeilr dnkg -('eë §¦¨§©¦§¦©¨§¨¦¨¨
]l"v xWt`36:,déìéc àøeòL íeôk [ãç ìkitk cg` lk - ¤§¨¨©§¦¨¦¥

:`"hily x"enc` w"k ztqed) ,ezbixcne exeriymewi f"g`le
l"fgnk - dxez lh i"r - n"dgza37(,"eäiçî äøBz ìè"å§©¨§©¥

dxez lh dxeza wqerd lk" mixne` l"f epinkgy itk -
:`"hily x"enc` w"k ztqed) ,miznd ziigza - "ediign

(y f"kg`leúBöé÷äå"©£¦¨
"'eë EçéNú àéä38éãå , ¦§¦¤§©

.ïéánìxaqend itky - ©¥¦
zea` zkqna39aqen df

oky ,`ad mler lr
weqtd zlgzd40`id

eviwd 'ebe jizn eigi"
lry "jilh zexe` lh ik" miiqn okn xg`le ,"xtr ipkey eppxe
,"ediign dxez xe` ,dxeza wqerd lk" `xnbd zyxec jk
dbixcnl ribdl ick ixd ."dxez lh" lr `id dpeekdyk
aaeq"d xe`d z` ieliba lawl elkeiy ,miznd ziigza didzy
biyze ocr oba df iptl didz dnypdy gxkdd on ,"oinlr lk
zbydy zexnl ,dzbixcnle dxeriyl m`zda "dpeilr dnkg"
xe` ,cala "oinlr lk `lnn" zpigaa `id ocr oba dnypd
"xzk"d zpiga mb da xi`n ixd ,la` ,(lirl xaqenk) inipt
ote`a `l` ,zednd zbydae zelbzda `ly ,"siwn" ly ote`a
onfay ,dnypa gek ozep df xac - "ze`ivnd zrici" ly
zbydae zelbzda "aaeq"d xe`d z` lawl lkez diigzd
ihewl"a "riwxc `zaizna ibltin `w" xn`na `aenk) zednd
ocr oba dnypl xi`n "aaeqd xe`"y ,rixfz zyxt "dxez
`id dnypd zbydy ocr obay ,ixd ,("siwn" ly ote`a
oipr ly zelbzdd my ,(inipt xe`) "oinlr lk `lnn" zpigaa
jeza jzxeze" ,inipt xe`e "oefn" ly oipr `idy "dxez"d

"irn41`l` ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'd wxta `aenk ,
dxi`nymbmitiwne miyeal ody) zeevnd oiprn dx`d

miznd ziigza ,cizrle ,(my "`ipz"a `aend itk ,dnypl
oipr ici lr "oinlr lk aaeq"d xe`n zelbzdd xwir didi

,zeevndmre ici lre"ediign"y - "dxez lh" dxezd oipr
"e`id."jgiyz
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ùã÷ä úøâà
ò"âá àäéù ãò åæ äâøãîì òéâäì à"à êà .òãåðë

] ('åë) äàìéò äîëç úðéçá âéùäì äìçúì"ö øùôàìë
úåöé÷äå åäééçî äøåú ìèå äéìéã àøåòéù íåôë [ãç

.ì"ãå 'åë êçéùú àéä

1
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4

לב.34. סימן לקמן פל"ז. ח"א ˘ËÈÏ"‡:35.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"פ לתרץ: דבא וי"ל - כאן?! זו פיסקא ענין מה "לכאורה
מחז"ל מובן אינו ס"ג,·Ó"Îהנ"ל לעיל עפמשנ"ת והתירוץ - הצדקה). מצות - (וכולל בג"ע המצות דשכר סכ"ט) לקמן ג"כ (וראה

מאי  לעיל) כאן (שהזכיר שנים אלפי כמה בג"ע" עתה שהם כו' הצדיקים "נשמות מובן אינו כן - וכו' דהארה" "הארה רק ה"ז אבל
ומוסיף כו'. א"א אך הבי': להמשיך מוכרח ולזה - (דתחה"מ). להשכר להו ואהני -ÂÚ„נפק"מ שטל ˙Ó"‰Áבי':˙ÒÂ'ענין ע"י בא

שייך שזהו - מחייהו Ê‰)תורה Ï"ÊÁÓÎ) ÈÂÏ˙Â ב כפוםשיהי' ח"ע "בחי' בהשגת גם תלוי ובמילא בתורה", העוסק "כל ˘ÂÚ¯‡סוג
'ÈÏÈ„ומוסיף דוקא. בג"ע שזהו "„ÂÚ:'בי תוס' - "È¯Á‡Ïענין וה"ז - ד"תשיחך" השכר - ח"ע ‰È‡תחה"מ (התורה, תשיחך" (דוקא)

דילי' שיעורא בבי'·‚"Úדכפום שמסיים ג"כ יומתק עפ"ז .(ÌÂÈÒ!ע"ע אפילו) רמזו (ולא הביאו שלא אף גו', תכלה לכל הכתוב:
ורק כנ"ל) - כו' אא"פ (כי תכלה" "כל צ"ל שתחלה דבכתוב, הסדר גם עי"ז וממתיק - שקדמו להענין שמסתייע יבוא ‡Ê"Áאלא

האגרת בתחלת אבל מאד. מצותך בי'‡ÔÈלרחבה ענינה שהרי - גו'" תכלה "כל להזכיר דלמטה".‰¯Â·Á˙מקום הצדקה ‰Ú¯˙36.שע"י
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."חד כל א. ז. כ"ח. - בחצע"ג הקיפוהו ולכן - מובן אינו שלכאורה - כו' ‡„ÂÓ"¯37."במקום ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."ספל"ו לעיל ב. קיא, כתובות כב.38."ראה ו, יט.40.ספ"ו.39.משלי כו, ט.41.ישעי' מ, תהלים



סג lel` d"k ycew zay mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lk ly ezbxcl m`zda zeinipta yalzn epi`ye mvnvzn
dhnl cxeid xe` `ed `l` ,`xap e` mler20ote`a xi`ne

,deeya lkd lr siwn `edylî "øúk" àø÷ðåïBL §¦§¨¤¤¦§
"úøúBk"21,zexzekd lr 'f wxt '` miklna `aeny itk - ¤¤

zeyrl dnly ozpy
efy xyt` ,micenrl
iabl "xzk"a dtqedd
ixd `id - dxhr ,"dxhr"
ey`xl ziyz" ,y`xd lr

"ft zxhr22mdizexhre" ,
xzk eli`e ,"mdiy`xa
lr `ed - zxzek oeyln
xe` ieliby oeeike ,micenr
ziigza cizrl xzkd
ici lr ixd `a miznd
b"ixzy ,zeevnd meiw
'fe dxezd ony zeevnd

j"xz md ,opaxc zeevnicenr("xzk" zeize` j"xz) xe`23,
xywa z`aend "zexzek" oeyld `ian `ed okly xyt`

,zeevnd icenr lr xzk df ,oky .micenrlàeäåzpiga - §
`id "xzk"dúøàä øaçîä òvîî úðéçazelbzde - §¦©§ª¨©§©¥¤¨©

,íéìöàpäì àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìéöànämler ly - ©©£¦¥¨§©¤¡¨¦
ixd md milv`pde "seq oi`" ixd `ed liv`nd ,"zeliv`"d
ixd - leab ly oipr ixd `ed llka "mler"y ,"mler"a
zxitqe zpiga `ed ,milv`pd oial liv`nd oia rvennd
xzkd zeipevige ,liv`nl zkiiy xzkd zeinipt ;"xzk"d
oia zrvenn `id "xzk"d zpiga jk ici lre ,milv`pl zkiiy
oi` xe`"n jynp "xzk"d ici lr ,xnelk - milv`pl liv`nd

,"zeliv`"d mler ly milv`pd l` "seqälbúéå øéàé ãéúòìå§¤¨¦¨¦§¦§©¤
ä ìëì äfä íìBòaäiçza eîe÷iL íé÷écvziigza - ¨¨©¤§¨©©¦¦¤¨©§¦¨

,mizndíé÷écö ílk Cnòå")24"'eë25.(df cizrly xnelk - §©¥ª¨©¦¦
ly milv`pl zrk jiiyd xe`dy ,ixd .l`xyi ipa lkl dlbzi
dhnl `eal cizrl dlbzie xi`i ,cala "zeliv`"d mler
xe`dy ,ocr obl xywa lirl xn`y itk `le ,dfd mlera
dbyde ielib zpigaa `ed ,"dnkg"d zpigan ocr oba xi`nd

bixcnl m`zda cg` lklezinipt xe`a xaecn ,oky .

lkl zelbzda `ae dbixcnl dbixcnn mvnvzne lylzynd
dbixcnl m`zda cg`elyziigz ly ielibde xe`d ,`l` -

xi`n `l` mvnvzn epi` "xzk" ly siwn xe` `edy ,miznd
d zbyda ,dxenb zelbzda df didie ,deeya mleklzedn,

itk ,zednd z` mibiyny
di`xd oipra xacdy

d z` mi`exyzednly
lr xn`py itk ,xacd

cizrl26'd ceak dlbpe"
e`xe,"eicgi xya lk

.zednd zii`xäæå§¤
-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL¤¨§©¥¦§¨

äëøáì27íéãéúò" : ¦§¨¨£¦¦
eøîàiL íé÷écö©¦¦¤Ÿ§

,"LBã÷ íäéðôìitk - ¦§¥¤¨
"yecw" zrk mixne`y

,`ed jexa yecwd iptlék¦
ék ,úòãå äâOä øãâa BðéàL ,ìcáî úðéça àeä "LBã÷"¨§¦©ª§¨¤¥§¤¤©¨¨¨©©¦
ék ,ïãò ïâaL úòãå äîëçä úðéçaî äìòî äìòîì àeä§©§¨©§¨¦§¦©©¨§¨¨©©¤§©¥¤¦

áéúk "àönz ïéàî äîëçä"28"ïBéìò øúk" úðéça àeä , ©¨§¨¥©¦¦¨¥§¦§¦©¤¤¤§
LBãwä øäfa "ïéà" àø÷pä29úðéçáa Búøàäå BúòtLäå , ©¦§¨©¦©Ÿ©©¨§©§¨¨§¤¨¨¦§¦©

,éelb,zednd zbyda ebiydl elkeiy -äîLpäLk à÷åc àeä ¦©§¨§¤©§¨¨
æ óeâa Laìúz,äiçzä øçà çöå C,miznd ziigz ixg` - ¦§©¥§©§©©©©§¦¨

`id dnypdyk ,ocr obay ,jk xacd recneila`id oi` ,seb
ziigza `eal cizrl eli`e ,xzkd xe` z` ieliba biydl dleki

recik) seba zyaeln didz dnypdyk ,miznd30drxkdd
o"anxd zrck31onfa seba dnypl `wec didz xkyd zilkzy ,

?xzkd xe` z` ieliba biydl lkez f` `wec ,(miznd ziigz
:owfd epiax jk lr xne`ékïúlçz õeòð"dbixcnd - ¦¨§¦¨¨

,"dlgz"ay xzeia dpeilrd,à÷åc "ïôBñaxtqa aezkk - §¨©§¨
dxivi32zeciqgd yexit itk ,xacd zernyne33"dlgz"dy ,

zepeilrd zebixcnd enk) "hytznd y`x"dn mb dlrnly
"a z`vnp - (zelylzyd ly xzeiaseqzbixcna ,`wec "

dbixcndn elit` dlrnl) zelylzydn dlrnly "xzk"d
z`xwpd "dnkg" `idy ,zelylzyd ly xzeia ddeabd
cxei df okid .(zelylzydd ziy`x `id `idy ,"ziy`x"
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ùã÷ä úøâà
íéìöàðäì ä"á ñ"à ìéöàîä úøàä øáçîä òöåîî
åîå÷éù íé÷éãöä ìëì æ"äåòá äìâúéå øéàé ãéúòìå
íéãéúò ì"æøàù äæå .('åë íé÷éãö íìåë êîòå) äééçúá
'éçá àåä ùåã÷ éë ùåã÷ íäéðôì åøîàéù íé÷éãö
äìòîì àåä éë úòãå äâùä øãâá åðéàù ìãáåî
äîëçä éë ò"âáù úòãå äîëçä úðéçáî äìòî
ïéà àø÷ðä ïåéìò øúë úðéçá àåä áéúë àöîú ïéàî
à÷åã àåä éåìéâ úðéçáá åúøàäå åúòôùäå ÷"äåæá
õåòð éë 'éçúä øçà çöå êæ óåâá ùáìúú äîùðäùë
'åë äìçú äáùçîá äùòî óåñå à÷åã ïôåñá ïúìçú
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.20‡"ËÈÏ˘ È·¯‰" שכן למעלה, כמו למטה מאיר שהוא לומר אפשר אי למטה, גם מאיר שהאור שלמרות שלו Ú"ÎÂÒהעיר, גילוי -
ÌÏÂÚ·שונה ענין עוד ויש שווה, והתחתון המדינה È¯Ó‚Ïהעליון בני כל על המלך התנשאות מתגלה: כך למע' שהוא כמו האם -
‰ÂÂ˘·."(דעצמו ובהרגש בגילוי אפילו כ"א בעצמותו (לא בעצמו שהיא לכמו כלל דומה אינו אבל ,.21:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

בתחלתו)". תער"ב א. סט, במדבר (לקו"ת וביטול שתיקה - לי כתר מל' שהוא הענין ולא כאן, נוגע ד.22."שזה כא, 23.תהלים

ואילך). סע"ב (קמט, כט סימן להלן ונתבארה הובאה הקנה, בן נחוניה ר' כא.24.תפלת ס, ˘ËÈÏ"‡:25.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
"ועמך בתה"מ וג"ע: תחה"מ מחילוקי זה כי כאן ב.ÌÏÂÎ"הובא עג, יתרו תו"א ראה - זוכה העם כל שלא ג"ע משא"כ צדיקים",

כשהוא  שלעיל שליט"א, הרבי הוסיף - תחלה" בג"ע שיהא עד זו למדריגה להגיע א"א "אך להלן אומר שהוא ולמרות וכו'". לקו"ת
"ועמך -ÌÏÂÎאומר ש"כולם רק היא הכוונה ו Â„ÓÚÈצדיקים" כו' והאבות משה אז: ויהיו -בתחה"מ, ופשיטא מימיך. שואב ‚Ï„Âעד

וכו'". (בג"ע) שעו"ד לפום וכאו"א דאז, בהגילויים זל"ז שבין ה.26.החילוק מ, ב.27.ישעי' עה, יב.28.ב"ב כח, Î"˜איוב ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."'אין' בהעלם הוא הכתר (ג"ע) נמצאת שהחכ' ˘ËÈÏ"‡:29."במקום ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,קכא משפטים "ראה

ובכ"מ". כו '. והחכמה ג.30.סע"א: טו, צו לקו"ת גם וראה ציצית. מצות (דרמ"צ) להצ"צ המצוות הגמול.31.ספר פרק 32.בשער
ז'. משנה שמו.33.א' ע' תרס"ו המשך
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לב.34. סימן לקמן פל"ז. ח"א ˘ËÈÏ"‡:35.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"פ לתרץ: דבא וי"ל - כאן?! זו פיסקא ענין מה "לכאורה
מחז"ל מובן אינו ס"ג,·Ó"Îהנ"ל לעיל עפמשנ"ת והתירוץ - הצדקה). מצות - (וכולל בג"ע המצות דשכר סכ"ט) לקמן ג"כ (וראה

מאי  לעיל) כאן (שהזכיר שנים אלפי כמה בג"ע" עתה שהם כו' הצדיקים "נשמות מובן אינו כן - וכו' דהארה" "הארה רק ה"ז אבל
ומוסיף כו'. א"א אך הבי': להמשיך מוכרח ולזה - (דתחה"מ). להשכר להו ואהני -ÂÚ„נפק"מ שטל ˙Ó"‰Áבי':˙ÒÂ'ענין ע"י בא

שייך שזהו - מחייהו Ê‰)תורה Ï"ÊÁÓÎ) ÈÂÏ˙Â ב כפוםשיהי' ח"ע "בחי' בהשגת גם תלוי ובמילא בתורה", העוסק "כל ˘ÂÚ¯‡סוג
'ÈÏÈ„ומוסיף דוקא. בג"ע שזהו "„ÂÚ:'בי תוס' - "È¯Á‡Ïענין וה"ז - ד"תשיחך" השכר - ח"ע ‰È‡תחה"מ (התורה, תשיחך" (דוקא)

דילי' שיעורא בבי'·‚"Úדכפום שמסיים ג"כ יומתק עפ"ז .(ÌÂÈÒ!ע"ע אפילו) רמזו (ולא הביאו שלא אף גו', תכלה לכל הכתוב:
ורק כנ"ל) - כו' אא"פ (כי תכלה" "כל צ"ל שתחלה דבכתוב, הסדר גם עי"ז וממתיק - שקדמו להענין שמסתייע יבוא ‡Ê"Áאלא

האגרת בתחלת אבל מאד. מצותך בי'‡ÔÈלרחבה ענינה שהרי - גו'" תכלה "כל להזכיר דלמטה".‰¯Â·Á˙מקום הצדקה ‰Ú¯˙36.שע"י
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."חד כל א. ז. כ"ח. - בחצע"ג הקיפוהו ולכן - מובן אינו שלכאורה - כו' ‡„ÂÓ"¯37."במקום ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."ספל"ו לעיל ב. קיא, כתובות כב.38."ראה ו, יט.40.ספ"ו.39.משלי כו, ט.41.ישעי' מ, תהלים



היום יום . . . סד

ה'תש"גיט אלוליום ראשון

חומש: נצו"י, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו. נה־נז.

תניא: טז. אהוביי . . . 248 דף פ'.

רבינו הזקן זייענדיג נָאך אין וויטעבסק, הָאט אמָאל געזָאגט א תורה אויפ'ן פסוק 
אתם נצבים גו', און הָאט געטייטשט מחוטב עצך ל' עצה, מ'דארף אויסהאקען די רבות 
מחשבות בלב איש, שואב מימיך אויסשעּפען די מים ווָאס מצמיחים כל מיני תענוג.

ּגֹו'",  ִבים  ִנּצָ ם  "ַאּתֶ סּוק  ַהּפָ ַעל  ּתֹוָרה  ַעם  ּפַ ָאַמר  ְסק,  ִוויטֶעּבְ ּבְ ְהיֹותֹו  ּבִ עֹוד  ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ֵלב ִאיׁש", "ׁשֵֹאב  בֹות ּבְ ּוֵפֵרׁש: "ֵמֹחֵטב ֵעֶצָך" ְלׁשֹון ֵעָצה, ֵיׁש ַלֲעֹקר ]=ַלֲחֹטב[ ֶאת ָה"ַרּבֹות ַמֲחׁשָ

ֲענּוג. ל ִמיֵני ּתַ ְצִמיִחים ּכָ ּמַ ִים ׁשֶ ֹאב ]ַהחּוָצה[ ֶאת ַהּמַ ֵמיֶמיָך" – ִלׁשְ

ה'תש"גכ אלוליום שני

חומש: נצבים וילך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג. נח־ס.

תניא: והנה זהו . . . לב ונפש.

און  גרָאבקייט  אייגענע  די  ָאן  ניט  הערט  גרָאב  און  נידעריג  איז  ווָאס  דער 
נידעריקייט.

ּסּותֹו ּוְנִחיתּותֹו הּוא. חּות ְוַגס, ֵאינֹו ָחׁש ֶאת ּגַ ּנָ ֶזה ׁשֶ

ה'תש"גכא אלוליום שלישי

חומש: נצבים וילך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה. סא־סג.

תניא: יז. נודע . . . 250 וע"ש היטב.

ֵרְך – ֵא־ל  ִיְתּבָ ֶנֶפׁש ְלַפְרֵסם ֱאֹלקּותֹו  ְמִסיַרת  ּבִ ְגַלל ֲעבֹוָדתֹו  ּבִ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון – ַאְבָרָהם, 
ה'  הֹוָרה ּבַ ל ַהּדֹורֹות ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהּטְ ֵני ָהעֹוָלם, ָזָכה ְלַהְנִחיל ְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ ֶאָחד – ְלָכל ּבְ

ה. דֹוׁשָ ם ַעל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ַהּכַֹח ְוָהֹעז ִלְמֹסר ַנְפׁשָ ִיׂשְ ה ּבְ ּוְבתֹוָרתֹו, ְוָכל ִאיׁש ְוִאּשָׁ

ה'תש"גכב אלוליום רביעי

חומש: נצבים וילך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז. סד־סו.

תניא: וזהו שארז"ל . . . מנוחה כו'.

תורת החסידות דורשת, כי תחלה להוכחה צריכים להסיר את הצפרנים, ניט שטעכען 
נטילת  ואחר  אחרא,  וסטרא  קליפה  איז   שטָאך  יעדער  אחידן,  בטופרהא  כי  זיך, 

הצפרנים צריך להיות נטילת ידים, כמבואר ענינה בדא"ח, המשכת המוחין למדות.

י  ְרַנִים, ֹלא ִלְדֹקר, ּכִ ּפָ ה ְלהֹוָכָחה ְצִריִכים ְלָהִסיר ֶאת ַהּצִ ִחּלָ י ּתְ ת, ּכִ ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ּדֹוֶרׁשֶ
ה' ְו'ִסְטָרא ַאֲחָרא'; ְוַאַחר ְנִטיַלת  ִקיָרה ִהיא 'ְקִלּפָ ל ּדְ ְרַנִים ֶנֱאָחזֹות[, ּכָ ִצּפָ טּוְפָרָהא ֲאִחיָדן" ]=ּבַ "ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



סה היום יום . . . 
ֲחִסידּות[,  ים,  ַחּיִ ֱאֹלִקים  ְבֵרי  ]ּדִ דא"ח  ּבְ ִעְנָיָנּה  ְמֹבָאר  ּכַ ָיַדִים,  ְנִטיַלת  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְרַנִים  ּפָ ַהּצִ

ַכת ַהּמִֹחין ְלִמּדֹות. ַהְמׁשָ

ה'תש"גכג אלוליום חמישי

חומש: נצבים וילך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב. סז־סט.

תניא: יח. כתיב . . . 252 בלק"א.

ל  ְבָחן ׁשֶ ׁשִ ָנה – ַהּסּוְגָיא ּבְ ֶבן ח־יא ׁשָ ָלְמדֹו – ְוהּוא ָאז ּכְ ֵקן, ּבְ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ נֹו ׁשֶ ה, ּבְ ר' ֹמׁשֶ
ׁש  ּיֵ נּו ִמּדֹוַתי", ׁשֶ ם "ׁשְ ן יֹוָחאי[ ׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ "י ]=ַרּבִ ּבִ ַמֲאַמר ַרׁשְ ק ּבְ ּפֵ ין )סז א( ִנְסּתַ ִגּטִ ֲחָכִמים ּבְ
ֵקן ְוָאַמר  נּו ַהּזָ ְך ִנְכַנס ַרּבֵ תֹוְך ּכָ ְפׁשּוטֹו. ּבְ "י( אֹו ִמּדֹוַתי ּכִ דּו ּתֹוָרִתי )ַרׁשִ ים: ִלּמְ רּוׁשִ ֵני ּפֵ ֶזה ׁשְ ּבָ
ֱאֶמת  ּה ֵהם ּבֶ ּבָ ין ׁשֶ ּה ִמּדֹות טֹובֹות, ֲאִפּלּו ָהֳעָנׁשִ ּלָ ָנה ָלנּו ּכֻ ּתְ ּנִ ּקֶֹדׁש: ּתֹוָרה ׁשֶ ַדְרּכֹו ּבַ ִנּגּון, ּכְ – ּבְ
ר ִלְהיֹות ִמּדֹות  לּוי[: ִאי ֶאְפׁשָ ֶזה ּתָ ְלָיא ]=ֶזה ּבָ ָהא ּתַ ים ֶאָחד ֵהם, ְוָהא ּבְ רּוׁשִ ֵני ַהּפֵ ֶחֶסד ְוטֹוב, ּוׁשְ
ַמח ֶצֶדק"  ם ְלַה"ּצֶ "ל ָקָרה ּגַ ָכל ַהּנַ ִלי ִמּדֹות טֹובֹות. ּכְ ר ְלתֹוָרה ּבְ ִלי ּתֹוָרה, ְוִאי ֶאְפׁשָ טֹובֹות ּבְ

ָנה. ִגיל ח־יא ׁשָ ְהיֹותֹו ּבְ ּבִ

ה'תש"גכד אלוליום שישי

חומש: נצבים וילך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח. ע־עב.

תניא: והשנית היא . . . .דעהו.א

ַאמָאל איז יעדער ווָארט ווָאס מ'הָאט געהערט געווען א תורה, און יעדער זאך ווָאס 
מ'הָאט געזעהן - א הוראה אין עבודה און הדרכה.

ֲעבֹוָדה ְוַהְדָרָכה. ָראּו – הֹוָרָאה ּבָ ָבר ׁשֶ ְמעּו ָהְיָתה ּתֹוָרה, ְוָכל ּדָ ּשָׁ ל ִאְמָרה ׁשֶ ָעָבר, ּכָ ּבֶ

ה'תש"גכה אלולשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ֲאִמיַרת ּכָ

ֹמֶרת ַהּבֶֹקר.  ַאׁשְ ִמים - ּבְ ָאר ַהּיָ ׁשְ ְסִליחֹות - ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ּוְבָסמּוְך ָלּה. ֲאָבל ּבִ
י ְלָפֶניָך גו'. ִבים - ְרֵאה ָנַתּתִ ת ִנּצָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ִביִעי – ׁשַ ֵלְך ִנְפָרדֹות, ַמְתִחיִלין ְלַמְפִטיר ְוֵכן ִלׁשְ ִבים ַוּיֵ ר ִנּצָ ֲאׁשֶ ּכַ

חומש: נצבים וילך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד. עג־עה.

תניא: יט. עוטה . . . ־254־ דאצילות.

ם מֹורֹו ְוַרּבֹו  ׁשֵ יד ּבְ ּגִ י ָהַרב ַהּמַ י ִמּמֹוִרי ְוַרּבִ ַמְעּתִ מֶעְזִריְטׁש, ׁשָ ְהיֹוִתי ּבְ ר: ּבִ ֵקן ִסּפֵ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
דֹוׁש-  ָנה, ַהּקָ י ַהּשָׁ הּוא ַהֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְלָחְדׁשֵ ִביִעי ׁשֶ ָמתֹו-ֵעֶדן: ַהֹחֶדׁש ַהּשְׁ ם-טֹוב ִנׁשְ ַעל-ׁשֵ ַהּבַ
ָרֵאל  ֹחֶדׁש ֱאלּול, ּוְבֹכַח ֶזה ִיׂשְ ת ָהַאֲחרֹון ּדְ ּבָ הּוא ַהּשַׁ ת ְמָבְרִכים ׁשֶ ּבָ ׁשַ ַעְצמֹו ְמָבְרכֹו ּבְ רּוְך-הּוא ּבְ ּבָ
"ַהּיֹום" ָקִאי ַעל ֹראׁש  ִבים ַהּיֹום", ּדְ ם ִנּצָ ִתיב "ַאּתֶ ָנה. ּכְ ׁשָ ָעִמים ּבְ ים י"א ּפְ ְמָבְרִכים ֶאת ֶהֳחָדׁשִ
ם  א", ְו"ַאּתֶ יָנא ַרּבָ ם "ַוֲהָוה יֹום ּדִ תּוב "ַוְיִהי ַהּיֹום ּגֹו'" ְוִתְרּגֵ ּכָ ין, ּוְכמֹו ׁשֶ הּוא יֹום ַהּדִ ָנה ׁשֶ ַהּשָׁ
ת  ּבָ ׁשַ הּוא  ׁשֶ ָנה,  ַהּשָׁ ֹראׁש  ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ין.  ּדִ ּבַ ּזֹוִכים  ׁשֶ ְוַהְינּו  ְועֹוְמִדים",  ִמים  ַקּיָ  – ִבים  ִנּצָ
רּוְך-הּוא  דֹוש-ּבָ ל ַהּקָ ְרָכתֹו ׁשֶ ֶזהּו ּבִ ִבים", ּדְ ם ִנּצָ ת "ַאּתֶ ָרׁשַ ֹחֶדׁש ֱאלּול, קֹוְרִאין ָאז ּפָ ָהַאֲחרֹון ּדְ
ָנה. ל ַהּשָׁ ָרֵאל ַעל ּכָ ֹרב טֹוב ְלָכל ִיׂשְ יַע ּבְ ּבִ ׂשְ ע ְוַהּמַ ּבָ ׂשֻ הּוא ַהּמְ ִביִעי, ׁשֶ ת ְמָבְרִכים ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ּבָ ׁשַ ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש 



v"ndqeסו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  אלול י"ט ראשון יום כילוד? העובר נחשב מתי

:·È ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰døaò úî¥ª¨¨
äàîè äiçä Z Ba äòâðå dãé úà äiçä äèLôe äéòî CBúa§¥¤¨¨§¨©©¨¤¨¨§¨§¨©©¨§¥¨
àöiMî Ba òbz ànL äøæb ,íäéøácî äiçä úàîèå ...äòáL¦§¨§ª§©©©¨¦¦§¥¤§¥¨¤¨¦©¦¤¥¥

.øBãæBøtì©§§
אושעיא רבי בדברי הוא ההלכה א),מקור עב, שגם (חולין

טמא, אינו אמו במעי מת שעובר הסובר ישמעאל רבי לדעת
יוציא  שמא חכמים גזירת נטמאת, - המילדת בו נגעה אם

ל'פרוזדור' חוץ ראשו את הרחם)הוולד בית פתח עד "והרי (המגיע
ומטמא" כילוד שם)הוא שהיא (רש"י לחשוב תטעה והמילדת

נולד. לא עדיין כי טהורה
בו  תגע "שמא - הרמב"ם מלשון מדייק הזקן ואדמו"ר

הגיע xecfextlמשיצא אם ברחם, עדיין העובר אם שגם - "
ומטמא כילוד כבר הוא הרי עד ל'פרוזדור' מטמא העובר אין (כי

גזירה) ד"ה שם תוס' "שמא שנולד. שלפנינו, הגרסה לפי ואילו .
ראשו הוולד xecfextlיוציא ueg שהעובר הדבר פירוש "

לפרוזדור  שמחוץ החיצון' ל'בית בצאתו רק כילוד נחשב
הרחם.

בגמרא  ב)והנה, מב, גם (נדה אושעיה רבי דברי הובאו
חוץ  ראשו הוציא הולד שאם – יולדת טומאת לענין
כילוד  נחשב החוצה יצא לא שעדיין אף הרי ל'פרוזדור',

לידה. טומאת טמאה והאם
התוספות שהוציא)ומדייקים ד"ה אמורים (שם שהדברים

ועדיין uegדווקא טהורה עצמו ב'פרוזדור' אבל לפרוזדור,
הגמרא מדברי הקשו זה ולפי לילוד. נחשב הוולד (שם אין

ב) הנמצאיז, משווה xecfexta"דם הגמרא והרי טמא", ספקו
הנמצא  נדה דם בין חילקו ולכן ? ללידה נדה דם שם
הוולד  כאשר רק שהיא ללידה טמא שספקו ב'פרוזדור'

ראשו הגמרא.uegהוציא כמשמעות שלא ל'פרוזדור',
גזירה  היא המילדת שטומאת הרמב"ם גרסת לפי אבל
ביציאה  אכן כי לפרוזדור" "משיצא בעובר תיגע שמא
טמא  נדה דם וגם כילוד. העובר נחשב בלבד ל'פרוזדור'

ל'פרוזדור'. כשיצא
(b"wq btw 'iq c"ei oexg` qxhpew)

ה'תשע"ג  אלול כ' שני יום הטומאה? בפני חוצץ זרוק אוהל

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰úBfäì eöøiLëe§¤¦§§©
,úBúìc ïäéab ìò íéçépîe ...íéøåL ïéàéáî ,óøBOä ïäkä ìò©©Ÿ¥©¥§¦¦§¨¦©¦¦©©¥¤§¨
ìécáî ìäàä äéäiL éãk ,úBúìcä éab ìò úB÷Bðézä ïéáLBéå§§¦©¦©©¥©§¨§¥¤¦§¤¨Ÿ¤©§¦

.íBäzä øá÷ éðtî ,õøàä ïéáì íðéa¥¨§¥¨¨¤¦§¥¤¤©§
התוספות ועל)והקשו ד"ה א, כא, אינו (סוכה זרוק' 'אוהל אם :

לחצוץ  השוורים גבי שעל הדלתות יכולות איך אוהל, נחשב
אוהל  אינו זרוק' ש'אוהל שהסובר ותירצו הטומאה? בפני
חיים  ובעלי שוורים, רק אלא דלתות הביאו שלא יסבור
וגידים  "בעצמות מהפסוק (כנלמד כאוהל נחשבים

תסוככני").
למלך' ה'משנה ה"א):והקשה פי"א טו"מ (הל'

גביהם  על והניחו שוורים שהביאו כתב כאן הרמב"ם
אוהל  נחשב אינו זרוק' ש'אוהל סובר מקום ומכל דלתות,

ה"ה)(הל' פי"א התוספות טו"מ קושיית עליו תקשה כן ואם .
חוצצות? הדלתות מדוע

ותירץ:
ו"הרחקות  יתירות מעלות עשו אדומה פרה לטהרת

המת" מטומאת הרחיקו ה"א)גדולות הדין (לעיל מעיקר אך

בחציצה  די ולכן ישראל, בארץ התהום לקבר לחשוש אין
חוצץ. זרוק' 'אוהל וגם כלשהי

ועוד:
באויר  נישא הוא כאשר רק אוהל אינו זרוק' 'אוהל
הקרקע, על נגרר הוא אם אבל באויר"), הפורחין ("שידה...
וחוצץ. קבוע כאוהל דינו השוורים, גבי שעל הדלתות כמו

טהורים' 'מים א)ובספר חרד"נ מ"ב, פ"ז מתרץ:(פרה
הרמב"ם  כוונת אין אוהל אינו זרוק' ש'אוהל בדבריו
את  מביא שאינו או כאוהל חוצץ אינו נייד דבר שכל
בפני  לחציצה מניעה איננה הניידות כי כאוהל, הטומאה
זרוק' ש'אוהל הכוונה אלא הטומאה. להבאת או הטומאה
כלי, אלא אוהל נחשב אינו למקום ממקום המיטלטל
באויר  הפורחין ומגדל תיבה בשידה העמים לארץ ו"הנכנס

טמא" שם)- טו"מ מקבלים (הל' ככלים שנחשבים מאחר כי ,
כלי  כי העמים, ארץ טומאת בפני חוצצים ואינם טומאה
הם  השוורים גבי שעל הדלתות אבל חוצץ, אינו טמא
בפני  חוצצות ולכן טומאה מקבלים שאינם עץ כלי פשוטי

ניידות. שהן אף הטומאה

ה'תשע"ג  אלול כ"א שלישי יום הימים  לשאר הגדול הים בין

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰Z ìBãbä íiä©¨©¨
ìëå .Lec÷ì epnî ïéàìîî ïéà Cëéôì .ïéòîk Bðéàå ,äå÷îk§¦§¤§¥§©§¨§¦¨¥§©§¦¦¤§¦§¨
.ïéòîk Z íéniä øàLe .úàhç éî ïäî Lc÷ì ïéìeñt úBøäpä©§¨§¦§©¥¥¤¥©¨§¨©©¦§©§¨
לשאר  הגדול' ה'ים בין הבדל יש א. למדנו: זו מהלכה
למי  כשרים הימים שאר ב. מיֿחטאת. קידוש לענין הימים

מקוואות בהלכות אמנם הי"ב)חטאת. הרמב"ם:(פ"ט כתב
ולמצורעים  לזבים ופסולים בזוחלין, מטהרין הימים "כל
בשני  לכאורה סותרים והדברים חטאת". מי מהן ולקדש
לשאר  הגדול הים בין חילק לא א. כי: האמורים, הפרטים

חטאת! למי פסולים הימים ששאר מפורש ב. הימים;
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משנה' ה'כסף שם)ומבאר מקוואות :(הל'
כשרים, הימים ושאר למיֿחטאת פסול הגדול הים אכן
[היינו  'באשבורן' דווקא כשרים הימים ששאר אלא,
כי  פסולים. – זוחלין כשהן אבל אחד], במקום מכונסים
על  אף גזרו חטאת", מי לקדש פסולין הנהרות ש"כל מאחר
("אבל  לנהרות" דמו זוחלין "דכשהם הזוחלין מיֿהים
מים  הם הרוב שעל לפי – גזרו לא המעין מן בזוחלין

בנהרות"). לאיחלופי אתו ולא מועטים
ההלכות: שתי בין ההבדל מיושב ומעתה

מפרט  – חטאת מי בדיני מדובר בהן – פרה בהלכות
בין  (הפסול הגדול הים בין הדינים חילוקי את הרמב"ם

כשהן  (הפסולים ימים לשאר בזוחלין) ובין באשבורן
ים  גבי בלשון שהאריך "וזהו באשבורן). וכשרים זוחלין,
אין  כלומר, כמעין', אינו כמקוה הגדול 'הים וכתב הגדול
שהם  כתב ימים שאר וגבי כלל. ענין בשום מעין דין לו
הגדול  כים ולא בקצת מעין דין להם יש כלומר, 'כמעין',

פנים". בשום כלל מעין דין לו שאין
סתם  – טבילה בדיני העוסקות – מקוואות ובהלכות
פירט  ולא חטאת, למי פסולים הימים שכל וכתב הרמב"ם
באשבורן  שכשרים הימים לשאר הגדול ים בין ההבדל את
ששאר  פרה בהלכות במקומו שכתב מה על שסמך "מפני

כמעין". הם הימים

ה'תשע"ג  אלול כ"ב רביעי יום להזאה? שיעור יש האם

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰ïéLc÷î íéî©¦§ª¨¦
.ïéìeñt elà éøä ...àeäL ìk íéøçà íéî ïäa eáøòúpL¤¦§¨§¨¤©¦£¥¦¨¤£¥¥§¦

א)בגמרא פ, אליעזר (זבחים רבי בדבר: תנאים נחלקו
ובטע  פוסלים. וחכמים בגמרא מכשיר אמרו חכמים של מם

עמו  ומתערב נבלל אחר במשקה המתערב משקה שלדעתם
'יש  (כי המשקאות משני מעורבת וטיפה טיפה וכל לגמרי
כאשר  וממילא שיעור', צריכה 'הזאה לדעתם וכן בילה'),
הכשרים  מהמים שלם שיעור אין המעורבים מהמים מזים

הפסולים. המים גם בהם מעורבים שהרי
הרמב"ם: בדברי לכאורה סתירה יש זה ולפי

ה"ח)להלן "כל (פ"י אלא שיעור צריכה אינה שהזאה פסק
פסק  מדוע כן ואם טהור", – שהוא כל המים מן בו שנגע
שכל  אע"פ והרי פסולים, המעורבים שהמים כחכמים כאן
גם  בה שיש בכך די הפסולים, מהמים גם מעורבת טיפה

המים  מן בו שנגע "כל מועילה הזאה שהרי הכשרים מהמים
שהוא"? כל

קורקוס המהר"י כאן)ומתרץ בכס"מ :(מובא
שיעור צריכה אינה ההזאה הרמב"ם mc`dלדעת seb lr,

גופו  על שיבואו מים של ביותר קטנה כמות שגם היינו
כדי  במים שיעור שיהא צריך מקום מכל אך אותו, מטהרת
כאשר  ולכן מזים, שבהם האזוב גבעולי את בהם לטבול
על  אין כי פסולה, ההזאה פסולים מים עם מעורבים המים

טהורים. מים של שלם שיעור האזוב
מתרצים: ויש

בכל  כשרים הם הרי מעורבים אינם המים כאשר אמנם
בטלה  אחרים מים עם מעורבים כשהמים אך שהוא,
שיעור  צריכים אלא שהוא בכל כשרים אינם ושוב חשיבותם

ב) בועז מ"א, פ"ט פרה ישראל .(תפארת

ה'תשע"ג  אלול כ"ג חמישי יום ההזאה? שיעור מהו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰àîèpL íãà̈¨¤¦§¨
íB÷î ìëa äcpä énî àeäL ìk òâpL ïåék Z åéìò äfäå úîa§¥§ª¨¨¨¥¨¤¨©¨¤¦¥©¦¨§¨¨

.äéfä Bì äúìò àîè ìL BøOa øBòî¥§¨¤¨¥¨§¨©¨¨
משנה' ה'כסף ה"ח)והקשה :(פ"ט

ה"ח)לעיל שנתערב (פ"ט מקודשין "מים הרמב"ם פסק
כדעת  והיינו פסולין", אלו הרי שהוא... כל אחר מים בהן

א)חכמים פ, ובמים (זבחים שיעור צריכים ההזאה שמי
חלק  הזאה בכל כי שיעור אין אחרים במים שמעורבין
אינה  שהזאה כאן פסק איך כן, ואם להזאה. פסול מהמים

שיעור? צריכה
קורקוס: מהר"י בשם ותירץ

שטובלים  בכלי אבל שיעור, צריכה אינה עצמה ההזאה
"כדי  - שיעור שיהיה צריך כן ממנו ומזים האזוב את בו

במים" אזוב של גבעולין ראשי בו ה"א שיטבול פט"ו .(להלן
הם  הרי שנתקדשו, המים עם פסולים מים נתערבו אם ולכן
הזו  אם הרי שיעור, יש בכלי כאשר אבל להזאה, פסולים
שאותו  "כיון ההזאה לו עלתה שהוא כל אפילו הטמא על

שלם". משיעור בא שהוא כל

ראשונה' מ"א)וה'משנה פ"ט מבאר:(פרה
מהו  לעיין יש שיעור, צריכים הזאה שמי חכמים לדעת
גבעולין' ראשי בו שיטבול 'כדי השיעור שכן השיעור?
על  ההזאה שיעור אינו וודאי אבל שבכלי, המים לגבי נאמר
אנשים. הרבה על להזות אפשר שבכלי מהמים שהרי האדם
להגיע  שיוכל שבשיעורים הפחות שהוא לומר צריך ולכן
מנת  על 'טופח כדי מים יש באזוב ואם מרחוק, בהזאה
יהיה  עצמו האדם בבשר אזי האדם, על ומתיזו להטפיח'
אליעזר  רבי ולדעת להטפיח). כדי (ולא 'טופח' השיעור
האדם  בבשר שיהיה צריך לא – שיעור צריכה אינה שהזאה
כתב  זה ועל שהיא, כל בלחלוחית ודי 'טופח' אפילו

נגע ש"אם edy`הרמב"ם lk."ההזאה לו עלתה ...
במי  להיות צריך זה מועט שיעור אופן שבכל וכיון
ויזו  המקודשים במים פסולים מים נתערבו אם הרי ההזאה,
שבגלל  לחשוש יש ביותר, הפחות השיעור את האדם על
אלה  מים ולכן זה, שיעור אפילו במים יהא לא התערובת

להזאה. פסולים
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ה'תשע"ג  אלול י"ט ראשון יום כילוד? העובר נחשב מתי

:·È ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰døaò úî¥ª¨¨
äàîè äiçä Z Ba äòâðå dãé úà äiçä äèLôe äéòî CBúa§¥¤¨¨§¨©©¨¤¨¨§¨§¨©©¨§¥¨
àöiMî Ba òbz ànL äøæb ,íäéøácî äiçä úàîèå ...äòáL¦§¨§ª§©©©¨¦¦§¥¤§¥¨¤¨¦©¦¤¥¥

.øBãæBøtì©§§
אושעיא רבי בדברי הוא ההלכה א),מקור עב, שגם (חולין

טמא, אינו אמו במעי מת שעובר הסובר ישמעאל רבי לדעת
יוציא  שמא חכמים גזירת נטמאת, - המילדת בו נגעה אם

ל'פרוזדור' חוץ ראשו את הרחם)הוולד בית פתח עד "והרי (המגיע
ומטמא" כילוד שם)הוא שהיא (רש"י לחשוב תטעה והמילדת

נולד. לא עדיין כי טהורה
בו  תגע "שמא - הרמב"ם מלשון מדייק הזקן ואדמו"ר

הגיע xecfextlמשיצא אם ברחם, עדיין העובר אם שגם - "
ומטמא כילוד כבר הוא הרי עד ל'פרוזדור' מטמא העובר אין (כי

גזירה) ד"ה שם תוס' "שמא שנולד. שלפנינו, הגרסה לפי ואילו .
ראשו הוולד xecfextlיוציא ueg שהעובר הדבר פירוש "

לפרוזדור  שמחוץ החיצון' ל'בית בצאתו רק כילוד נחשב
הרחם.

בגמרא  ב)והנה, מב, גם (נדה אושעיה רבי דברי הובאו
חוץ  ראשו הוציא הולד שאם – יולדת טומאת לענין
כילוד  נחשב החוצה יצא לא שעדיין אף הרי ל'פרוזדור',

לידה. טומאת טמאה והאם
התוספות שהוציא)ומדייקים ד"ה אמורים (שם שהדברים

ועדיין uegדווקא טהורה עצמו ב'פרוזדור' אבל לפרוזדור,
הגמרא מדברי הקשו זה ולפי לילוד. נחשב הוולד (שם אין

ב) הנמצאיז, משווה xecfexta"דם הגמרא והרי טמא", ספקו
הנמצא  נדה דם בין חילקו ולכן ? ללידה נדה דם שם
הוולד  כאשר רק שהיא ללידה טמא שספקו ב'פרוזדור'

ראשו הגמרא.uegהוציא כמשמעות שלא ל'פרוזדור',
גזירה  היא המילדת שטומאת הרמב"ם גרסת לפי אבל
ביציאה  אכן כי לפרוזדור" "משיצא בעובר תיגע שמא
טמא  נדה דם וגם כילוד. העובר נחשב בלבד ל'פרוזדור'

ל'פרוזדור'. כשיצא
(b"wq btw 'iq c"ei oexg` qxhpew)

ה'תשע"ג  אלול כ' שני יום הטומאה? בפני חוצץ זרוק אוהל

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰úBfäì eöøiLëe§¤¦§§©
,úBúìc ïäéab ìò íéçépîe ...íéøåL ïéàéáî ,óøBOä ïäkä ìò©©Ÿ¥©¥§¦¦§¨¦©¦¦©©¥¤§¨
ìécáî ìäàä äéäiL éãk ,úBúìcä éab ìò úB÷Bðézä ïéáLBéå§§¦©¦©©¥©§¨§¥¤¦§¤¨Ÿ¤©§¦

.íBäzä øá÷ éðtî ,õøàä ïéáì íðéa¥¨§¥¨¨¤¦§¥¤¤©§
התוספות ועל)והקשו ד"ה א, כא, אינו (סוכה זרוק' 'אוהל אם :

לחצוץ  השוורים גבי שעל הדלתות יכולות איך אוהל, נחשב
אוהל  אינו זרוק' ש'אוהל שהסובר ותירצו הטומאה? בפני
חיים  ובעלי שוורים, רק אלא דלתות הביאו שלא יסבור
וגידים  "בעצמות מהפסוק (כנלמד כאוהל נחשבים

תסוככני").
למלך' ה'משנה ה"א):והקשה פי"א טו"מ (הל'

גביהם  על והניחו שוורים שהביאו כתב כאן הרמב"ם
אוהל  נחשב אינו זרוק' ש'אוהל סובר מקום ומכל דלתות,

ה"ה)(הל' פי"א התוספות טו"מ קושיית עליו תקשה כן ואם .
חוצצות? הדלתות מדוע

ותירץ:
ו"הרחקות  יתירות מעלות עשו אדומה פרה לטהרת

המת" מטומאת הרחיקו ה"א)גדולות הדין (לעיל מעיקר אך

בחציצה  די ולכן ישראל, בארץ התהום לקבר לחשוש אין
חוצץ. זרוק' 'אוהל וגם כלשהי

ועוד:
באויר  נישא הוא כאשר רק אוהל אינו זרוק' 'אוהל
הקרקע, על נגרר הוא אם אבל באויר"), הפורחין ("שידה...
וחוצץ. קבוע כאוהל דינו השוורים, גבי שעל הדלתות כמו

טהורים' 'מים א)ובספר חרד"נ מ"ב, פ"ז מתרץ:(פרה
הרמב"ם  כוונת אין אוהל אינו זרוק' ש'אוהל בדבריו
את  מביא שאינו או כאוהל חוצץ אינו נייד דבר שכל
בפני  לחציצה מניעה איננה הניידות כי כאוהל, הטומאה
זרוק' ש'אוהל הכוונה אלא הטומאה. להבאת או הטומאה
כלי, אלא אוהל נחשב אינו למקום ממקום המיטלטל
באויר  הפורחין ומגדל תיבה בשידה העמים לארץ ו"הנכנס

טמא" שם)- טו"מ מקבלים (הל' ככלים שנחשבים מאחר כי ,
כלי  כי העמים, ארץ טומאת בפני חוצצים ואינם טומאה
הם  השוורים גבי שעל הדלתות אבל חוצץ, אינו טמא
בפני  חוצצות ולכן טומאה מקבלים שאינם עץ כלי פשוטי

ניידות. שהן אף הטומאה

ה'תשע"ג  אלול כ"א שלישי יום הימים  לשאר הגדול הים בין

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰Z ìBãbä íiä©¨©¨
ìëå .Lec÷ì epnî ïéàìîî ïéà Cëéôì .ïéòîk Bðéàå ,äå÷îk§¦§¤§¥§©§¨§¦¨¥§©§¦¦¤§¦§¨
.ïéòîk Z íéniä øàLe .úàhç éî ïäî Lc÷ì ïéìeñt úBøäpä©§¨§¦§©¥¥¤¥©¨§¨©©¦§©§¨
לשאר  הגדול' ה'ים בין הבדל יש א. למדנו: זו מהלכה
למי  כשרים הימים שאר ב. מיֿחטאת. קידוש לענין הימים

מקוואות בהלכות אמנם הי"ב)חטאת. הרמב"ם:(פ"ט כתב
ולמצורעים  לזבים ופסולים בזוחלין, מטהרין הימים "כל
בשני  לכאורה סותרים והדברים חטאת". מי מהן ולקדש
לשאר  הגדול הים בין חילק לא א. כי: האמורים, הפרטים

חטאת! למי פסולים הימים ששאר מפורש ב. הימים;

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

משנה' ה'כסף שם)ומבאר מקוואות :(הל'
כשרים, הימים ושאר למיֿחטאת פסול הגדול הים אכן
[היינו  'באשבורן' דווקא כשרים הימים ששאר אלא,
כי  פסולים. – זוחלין כשהן אבל אחד], במקום מכונסים
על  אף גזרו חטאת", מי לקדש פסולין הנהרות ש"כל מאחר
("אבל  לנהרות" דמו זוחלין "דכשהם הזוחלין מיֿהים
מים  הם הרוב שעל לפי – גזרו לא המעין מן בזוחלין

בנהרות"). לאיחלופי אתו ולא מועטים
ההלכות: שתי בין ההבדל מיושב ומעתה

מפרט  – חטאת מי בדיני מדובר בהן – פרה בהלכות
בין  (הפסול הגדול הים בין הדינים חילוקי את הרמב"ם

כשהן  (הפסולים ימים לשאר בזוחלין) ובין באשבורן
ים  גבי בלשון שהאריך "וזהו באשבורן). וכשרים זוחלין,
אין  כלומר, כמעין', אינו כמקוה הגדול 'הים וכתב הגדול
שהם  כתב ימים שאר וגבי כלל. ענין בשום מעין דין לו
הגדול  כים ולא בקצת מעין דין להם יש כלומר, 'כמעין',

פנים". בשום כלל מעין דין לו שאין
סתם  – טבילה בדיני העוסקות – מקוואות ובהלכות
פירט  ולא חטאת, למי פסולים הימים שכל וכתב הרמב"ם
באשבורן  שכשרים הימים לשאר הגדול ים בין ההבדל את
ששאר  פרה בהלכות במקומו שכתב מה על שסמך "מפני

כמעין". הם הימים

ה'תשע"ג  אלול כ"ב רביעי יום להזאה? שיעור יש האם

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰ïéLc÷î íéî©¦§ª¨¦
.ïéìeñt elà éøä ...àeäL ìk íéøçà íéî ïäa eáøòúpL¤¦§¨§¨¤©¦£¥¦¨¤£¥¥§¦

א)בגמרא פ, אליעזר (זבחים רבי בדבר: תנאים נחלקו
ובטע  פוסלים. וחכמים בגמרא מכשיר אמרו חכמים של מם

עמו  ומתערב נבלל אחר במשקה המתערב משקה שלדעתם
'יש  (כי המשקאות משני מעורבת וטיפה טיפה וכל לגמרי
כאשר  וממילא שיעור', צריכה 'הזאה לדעתם וכן בילה'),
הכשרים  מהמים שלם שיעור אין המעורבים מהמים מזים

הפסולים. המים גם בהם מעורבים שהרי
הרמב"ם: בדברי לכאורה סתירה יש זה ולפי

ה"ח)להלן "כל (פ"י אלא שיעור צריכה אינה שהזאה פסק
פסק  מדוע כן ואם טהור", – שהוא כל המים מן בו שנגע
שכל  אע"פ והרי פסולים, המעורבים שהמים כחכמים כאן
גם  בה שיש בכך די הפסולים, מהמים גם מעורבת טיפה

המים  מן בו שנגע "כל מועילה הזאה שהרי הכשרים מהמים
שהוא"? כל

קורקוס המהר"י כאן)ומתרץ בכס"מ :(מובא
שיעור צריכה אינה ההזאה הרמב"ם mc`dלדעת seb lr,

גופו  על שיבואו מים של ביותר קטנה כמות שגם היינו
כדי  במים שיעור שיהא צריך מקום מכל אך אותו, מטהרת
כאשר  ולכן מזים, שבהם האזוב גבעולי את בהם לטבול
על  אין כי פסולה, ההזאה פסולים מים עם מעורבים המים

טהורים. מים של שלם שיעור האזוב
מתרצים: ויש

בכל  כשרים הם הרי מעורבים אינם המים כאשר אמנם
בטלה  אחרים מים עם מעורבים כשהמים אך שהוא,
שיעור  צריכים אלא שהוא בכל כשרים אינם ושוב חשיבותם

ב) בועז מ"א, פ"ט פרה ישראל .(תפארת

ה'תשע"ג  אלול כ"ג חמישי יום ההזאה? שיעור מהו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰àîèpL íãà̈¨¤¦§¨
íB÷î ìëa äcpä énî àeäL ìk òâpL ïåék Z åéìò äfäå úîa§¥§ª¨¨¨¥¨¤¨©¨¤¦¥©¦¨§¨¨

.äéfä Bì äúìò àîè ìL BøOa øBòî¥§¨¤¨¥¨§¨©¨¨
משנה' ה'כסף ה"ח)והקשה :(פ"ט

ה"ח)לעיל שנתערב (פ"ט מקודשין "מים הרמב"ם פסק
כדעת  והיינו פסולין", אלו הרי שהוא... כל אחר מים בהן

א)חכמים פ, ובמים (זבחים שיעור צריכים ההזאה שמי
חלק  הזאה בכל כי שיעור אין אחרים במים שמעורבין
אינה  שהזאה כאן פסק איך כן, ואם להזאה. פסול מהמים

שיעור? צריכה
קורקוס: מהר"י בשם ותירץ

שטובלים  בכלי אבל שיעור, צריכה אינה עצמה ההזאה
"כדי  - שיעור שיהיה צריך כן ממנו ומזים האזוב את בו

במים" אזוב של גבעולין ראשי בו ה"א שיטבול פט"ו .(להלן
הם  הרי שנתקדשו, המים עם פסולים מים נתערבו אם ולכן
הזו  אם הרי שיעור, יש בכלי כאשר אבל להזאה, פסולים
שאותו  "כיון ההזאה לו עלתה שהוא כל אפילו הטמא על

שלם". משיעור בא שהוא כל

ראשונה' מ"א)וה'משנה פ"ט מבאר:(פרה
מהו  לעיין יש שיעור, צריכים הזאה שמי חכמים לדעת
גבעולין' ראשי בו שיטבול 'כדי השיעור שכן השיעור?
על  ההזאה שיעור אינו וודאי אבל שבכלי, המים לגבי נאמר
אנשים. הרבה על להזות אפשר שבכלי מהמים שהרי האדם
להגיע  שיוכל שבשיעורים הפחות שהוא לומר צריך ולכן
מנת  על 'טופח כדי מים יש באזוב ואם מרחוק, בהזאה
יהיה  עצמו האדם בבשר אזי האדם, על ומתיזו להטפיח'
אליעזר  רבי ולדעת להטפיח). כדי (ולא 'טופח' השיעור
האדם  בבשר שיהיה צריך לא – שיעור צריכה אינה שהזאה
כתב  זה ועל שהיא, כל בלחלוחית ודי 'טופח' אפילו

נגע ש"אם edy`הרמב"ם lk."ההזאה לו עלתה ...
במי  להיות צריך זה מועט שיעור אופן שבכל וכיון
ויזו  המקודשים במים פסולים מים נתערבו אם הרי ההזאה,
שבגלל  לחשוש יש ביותר, הפחות השיעור את האדם על
אלה  מים ולכן זה, שיעור אפילו במים יהא לא התערובת

להזאה. פסולים
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ה'תשע"ג  אלול כ"ד שישי יום תורנית נגעים הכשרה לראיית

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïäk ìkL¤¨Ÿ¥
ïéòéãBîe BúBà ïéãnìnLk ïäéúBîLe úBàønä øékî BðéàL¤¥©¦©©§§¥¤§¤§©§¦¦¦
àéä Bæ :øîàéå øékéå ïéáiL ãò ,òâpä äàøé àì Z BúBàŸ¦§¤©¤©©¤¨¦§©¦§Ÿ©¦

.dzçtñ àéä Bæå úàOä àéä Bæ ,dzçtñ àéä Bæå úøäaä©©¤¤§¦©©§¨¦©§¥§¦©©§¨
ה"ב)להלן שוטה (פ"ט או קטן כהן שאפילו הרמב"ם כתב

הדין  את לו אומר שלצידו החכם אם נגעים, לראות יכול
אמורים, דברים "במה וממשיך: פיו, על פוסק והכהן
הכהן  היה אם אבל החכם, דברי על סומך הכהן כשהיה
נגעים  מכל נגע לראות לו אסור עצמו דברי על וסומך רואה

בקי ויהיה רבו שיורנו irbpaעד ,odizenyae mirbpd lka
miza irbpae micba irbpae ,mlek mc`."

אם  זו: בהלכה מדובר אופן באיזה לעיין יש זה, ולפי
כך  על הרי החכם, עלֿפי קובע אלא עצמו על סומך אינו
ומדוע  הנגעים את רואה שוטה כהן שאפילו הרמב"ם כתב
ואם  וכו'? הבהרת היא זו ויאמר שיבין שצריך  כאן כתב
משמע  להלן הרמב"ם מדברי הרי עצמו, על שסומך מדובר
צריך  אלא הבהרת..." "זוהי ויאמר שיבין בכך די שלא

לפרטיהם? הנגעים דיני בכל בקי להיות
הרמב"ם: דברי בביאור המפרשים ונחלקו

משנה' עצמו (שם)ה'כסף על סומך כשהכהן שאכן כתב,
על  שסומך מדובר וכאן הנגעים, דיני בכל בקי להיות צריך
נגעים. בדיני בסיסית ידיעה ממנו נדרשת זאת ובכל החכם,
אפילו  עצמו על סומך אינו שאם שם הרמב"ם שכתב ומה

אלא dheyכהן ממש לשוטה הכוונה אין הנגעים, את רואה
נגעים. בדיני הבקי לחכם ביחס 'שוטה'

אמת' ה'שפת בקי)אך שאינו ד"ה א ג, אינו (ערכין שכאשר כתב
כלל  מבין שאינו ממש שוטה אפילו כשר עצמו פי על סומך
עצמו, פי על הפוסק בכהן מדובר כאן כן ואם נגעים, בדיני
"שיבין  באופן בקי להיות שצריך הרמב"ם כותב כך ועל
שאסור  להלן הרמב"ם שכתב ומה הבהרת...". היא זו ויאמר

בקי ויהיה רבו שיורנו "עד mirbpdלהורות lka
odizenyae יורנו שאם כזו ברמה להיות שעליו כוונתו "...

בדיני  בקי שיהיה די בפועל אך להבינם, יוכל אלו דינים רבו
כעת. רואה שהוא הנגעים

ה'תשע"ג  אלול כ"ה קודש שבת לישות  מקום נותן אינו נעלה אור

:Ë ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïáì øòO ÷ôñ̈¥¥¨¨¨
.àîè Bæ éøä Z äîã÷ úøäaä ÷ôñ íã÷̈©¨¥©©¤¤¨§¨£¥¨¥

וטמא  לבן לשער קדמה הבהרת האם ספק זו, בשאלה
דרקיעא: במתיבתא נחלקו וטהור, לבהרת קדם השיער או
טמא". אמרי דרקיעא מתיבתא וכולהו טהור, אמר "קוב"ה
הכריע  והוא נשמתו, יציאת בעת נחמני בר רבה את שאלו

הקב"ה א)כדעת פו, מציעא .(בבא
על  תחלוק דרקיעא' ש'מתיבתא לומר שייך איך ותמוה:

הקב"ה?
המאורע. על בהיר אור מאירה החסידות תורת

' אלוקיות: דרגות בשתי זו yecwdמדובר הוא' ברוך
האלוקות כל zycewndדרגת 'סובב – מהעולם ומובדלת

שבערך  האלוקות מאירה דרקיעא' ב'מתיבתא ואילו עלמין';
עלמין'. כל 'ממלא – העולם

טומאה  פנימית: משמעות יש ולטהרה לטומאה גם
מוחלטת. התבטלות מבטאת וטהרה ישות, הרגשת מבטאת
ישות  האם ספק, יש כאשר הדין מה דיון: התעורר וכאן

לטמאו? כדי בה יש האדם
המתלבש  האור מצד שכן טמא, אמרו דרקיעא' 'מתיבתא
הוא' ברוך 'הקדוש ואילו לישות; מקום נתינת יש בעולמות
שום  נותן אינו מהעולמות שלמעלה האור כי טהור, אמר
נטמא  שהאדם בבירור נודע לא עוד כל ולכן לישות, מקום

טהור. הוא –
בשמים "לא שתורה מפני וכיון שטהור לפסוק אין היא",

לפסוק  הרמב"ם יכל כיצד יובן כך טהור. אומר שהקב"ה
שטמא.

(64 'nr ,ai ,zegiy ihewl ;b ,ak ,rixfz dxez ihewl)
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ּבקנקּניםּבית ‡. חרס]ׁשחּלקֹו עד [של הארץ מן טהֹורֹות ְְְְִִִִֶֶַַַַָָ
הּקנקּנים  ּפי היה אם - האחד ּבחציֹו וטמאה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּקֹורֹות,
הּטמאה, ּכלּפי היּו ואם מּצילֹות; אּלּו הרי הּטהרה, ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻּכלּפי

ּבטיט טחן מּצילֹות. טומאה]אינן כלפי ּבין [ופיהם  , ְִִֵֵַָָָ
ּבפני  לעמד הּטיט יכֹול אם רֹואין: - מּבחּוץ ּבין ְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָֹמּבפנים
אחד. אהל הּכל והרי מּציל, אינֹו - לאו ואם מּציל; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹעצמֹו,

ּבנסריםּבית ·. עץ]ׁשחּלקֹו חּלקֹו[גזרי אם - ּביריעֹות אֹו ְְְִִִִִִִִֶַָ
הּצדדין הּקֹורֹות[לאורכו]מן מּכלּפי אֹו הריצפה , [בין ְְִִִֵַַַָ

ּובין לתקרה] הּמחיצה ׁשּבין ּכלים - ּבּבית הּטמאה והיתה ,ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
היתה  טהֹורין. הּקֹורֹות, ּובין הּמחיצה ׁשּבין אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכתל,
- לּקֹורֹות מחיצה ּבין אֹו לּכתל, הּמחיצה ּבין ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהּטמאה
ׁשּלא  הּטמאה מֹונעת הּמחיצה ׁשאין טמאין; ׁשּבּבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻּכלים
היּו הּבית. ׁשּבתֹו ּבאהל ׁשּבארנּו ּכענין ּותטּמא, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּתצא
הּטמאה  ׁשהיתה ּבין - עצמּה הּמחיצה עבי ּבתֹו ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּכלים
היה  אם - הּבית ּבתֹו ׁשהיתה אֹו הּמחיצה, מן ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָלפנים
טהֹורין. לאו, ואם טמאים; טפח, על טפח הּכלים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָמקֹום

ארצֹו. מּכלּפי חּלקֹו אם הּבית, ּדין ּכיצד ּבארנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָּוכבר
הּקֹורֹותּבית ‚. לבין ּבינֹו ואין ּתבן, מלא [של ׁשהּוא ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

ּבין תקרה] הּתבן ּבתֹו ּבין ּבפנים, טמאה טפח, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻּפֹותח
יציאת  ׁשּכנגד הּכלים ּכל - לּקֹורֹות ּתבן ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהיתה
חּוץ  טמאה היתה טמאים. ּפתח, ׁשל ּבמלֹואֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻהּטמאה
ּבמקֹומם  יׁש אם - ׁשּבפנים ּכלים - ּפתח ׁשל ּבמל ֹואֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָלּתבן
טמאין. לאו, ואם טהֹורין; טפח, רּום על טפח על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָטפח
,ּכ ּובין ּכ ּבין - טפח ּפֹותח לּקֹורֹות ּתבן ּבין יׁש ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואם
לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתבן ׁשּסתם מּפני חֹוצץ, הּתבן ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָטמאין;

ּבית ּכתל „. - הּכתל ּבתֹו וטמאה ּבּתים, ׁשני ׁשּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻ
לּטהרה והּקרֹוב טמא, לּטמאה הטומאה]הּקרֹוב מן רחוק -] ְְֳֵַַַַָָָָָָֻ

ׁש למחצה, מחצה היתה טמאה טהֹור; היתה טמאין. ניהם ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻ
ּוכלּפי  מחציֹו - הּכתל ּבתֹו והּכלים הּבּתים, מּׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבאחד
מחצה  טהֹורין; טהרה ּוכלּפי מחציֹו טמאים, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶַָָָָֻטמאה

מעזיבה וכן טמאין. הם הרי טיט]למחצה, שכבת ׁשּבין [- ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ּולמּטה, מחציּה - הּמעזיבה ּבתֹו והּטמאה והעלּיה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּבית
העלּיה  ּולמעלה, מחציּה טהֹורה; והעלּיה טמא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּבית
היתה  טמאין. ׁשניהם למחצה, מחצה טהֹור; והּבית ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמאה
ּוכלּפי  מחציּה - הּמעזיבה ּבתֹו וכלים מהם, ּבאחד ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻטמאה
מחצה  טהֹורין; טהרה ּוכלּפי מחציּה טמאין, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻטמאה

לאויר הּמעזיבה היתה טמאין. ׁשניהם [תחת למחצה, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
טמא;השמים] הּבית - ּולמּטה מחציּה - ּבתֹוכּה וטמאה ,ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשהרי  טהֹור, - הּטמאה ּכנגד אפּלּו - מלמעלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהעֹומד
ּולמעלה  מחציּה הּטמאה היתה הּבית. ּבכל הּטמאה ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻּפׁשטה
טמא. הּטמאה ּכנגד מלמעלה והעֹומד טהֹור, הּבית -ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכנגד  מלמעלה והעֹומד טמא, הּבית - למחצה ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמחצה

לצמצם אפׁשר אי ׁשהרי טמא; לדייק]הּטמאה -]. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
למחצה.וכן ‰. מחצה יּדֹון הּבית, את המׁשּמׁש ּכתל ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

לאויר ׁשהּוא ּכתל השמים]ּכיצד? סמּו[תחת הּבית וגג , ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
הּכתל על מרּכב ואינֹו בולט]לּכתל, הכותל וטמאה [- , ְְְְֵֶֶַַַָָֹֹֻֻ

טמא, הּבית - ולפנים מחציֹו היתה - הּכתל ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹרצּוצה
הּכת  ראׁש על מלמעלה ּגג והעֹומד על ּכעֹומד טהֹור, ל ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

והעֹומד  טהֹור, הּבית - ולחּוץ מחציֹו היתה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּבית.
טמאה  ּפׁשטה לא ׁשהרי טמא, הּטמאה ּכנגד ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻמלמעלה
טמא, הּבית - למחצה מחצה הּטמאה היתה הּבית. ְְְְֱֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּבתֹו
נטל  ּבּבית. טמאה ּפׁשטה ׁשהרי טהֹור, מלמעלה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻוהעֹומד

[- שיכבה קילף ּבּכתל [- ׁשהֹוסיף אֹו מּבפנים, ְִִִִֵֶֶֶַַֹֹמהּכתל
הּבית  - ולפנים ּכתל מחצי הּטמאה ׁשּנמצאת עד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻמּבחּוץ,
עד  מּבפנים, הּכתל ּבעבי ׁשהֹוסיף אֹו מּבחּוץ, נטל ְֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹטמא;
היתה  טהֹור. הּבית - ולחּוץ ּכתל מחצי הּטמאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּנמצאת
הּבית  - ולפנים מחציֹו אפּלּו הּכתל, ּגּבי על נתּונה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּטמאה

ָטהֹור.
.Â הּׁשּוםּבית ּכקלּפת יּדֹון הּכתל, את שכבה המׁשּמׁש [אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַֹ

תחצוץ] ּכּוכיםדקה ׁשני החֹופר ּכיצד? בסלע]. אֹו[קברים ְִֵֵֵַַ
ּבּתים ׁשני ׁשּנמצאּו עד זֹו, ּבצד זֹו מערֹות חללים]ׁשּתי -] ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

ׁשניהם, ּבין הּמבּדיל ּכתל ּביניהם ונעׂשה ּבּקרקע, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹחפּורים
עליהם  יׁש אם - ּבּכתל וכלים ּבּבּתים, טמאה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻוהיתה
וכלים  זה, ּבכתל טמאה היתה טהֹורין. הּׁשּום, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻּכקלּפת
הּנה  טהֹורים. הּׁשּום, ּכקלּפת עליהם יׁש אם - ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָּבּבּתים

הּסלע וכתל למחצה; מחצה נּדֹון ּבנין, ׁשּכתל [-למדּת, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ככותל] משמש ּכׁשחֹופר הסלע הארץ מּגּוׁש ׁשּנעׂשה ְֲִֵֶֶֶַָָָאֹו

הּׁשּום. ּכקלּפת נּדֹון ּומּכאן, ְִִִִִַַָָמּכאן
.Ê למחצה ּכתל מחצה נּדֹון סלע, וחציֹו ּבנין עביֹו .ׁשחצי ְְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
.Á קֹורֹותטמאה ּבין אין [התקרה]ׁשהיתה אפּלּו - הּבית ְְֲִִֵֵֶַַָָָֻ

את  ורֹואין טהֹור; הּבית הּׁשּום, ּכקלּפת אּלא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָּתחּתיה
ּבלבד. ּכנגּדּה ּומטּמאה ּבארץ, רצּוצה היא ּכאּלּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻהּטמאה
היתה  אם וכן טמא; הּכל טפח, על טפח ּבמקֹומּה יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואם
ׁשני  טמא. הּבית ,ּכ ּובין ּכ ּבין - הּבית ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָנראית
אם  - ׁשּביניהם ּבּכתל וטמאה זה, ּגּבי על זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּפתחים
טהֹור; וחברֹו טמא הּוא מהם, אחד לתֹו ׁשהיא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָנראית

למחצה. מחצה נּדֹונין לאו, ְְֱֱִִִֶֶָָָואם

כה  ¤¤ּפרק
ּתחּתיו עּמּוד ‡. רצּוצה וטמאה הּבית, ּבתֹו עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִֵֶַַַַָָָֻ

אּלא  מטּמא ואינֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה -ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּבלבד  הּטמאה ּפרחּכנגד היה ואם קישוט]. מעּמּוד [- יֹוצא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
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ה'תשע"ג  אלול כ"ד שישי יום תורנית נגעים הכשרה לראיית

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïäk ìkL¤¨Ÿ¥
ïéòéãBîe BúBà ïéãnìnLk ïäéúBîLe úBàønä øékî BðéàL¤¥©¦©©§§¥¤§¤§©§¦¦¦
àéä Bæ :øîàéå øékéå ïéáiL ãò ,òâpä äàøé àì Z BúBàŸ¦§¤©¤©©¤¨¦§©¦§Ÿ©¦

.dzçtñ àéä Bæå úàOä àéä Bæ ,dzçtñ àéä Bæå úøäaä©©¤¤§¦©©§¨¦©§¥§¦©©§¨
ה"ב)להלן שוטה (פ"ט או קטן כהן שאפילו הרמב"ם כתב

הדין  את לו אומר שלצידו החכם אם נגעים, לראות יכול
אמורים, דברים "במה וממשיך: פיו, על פוסק והכהן
הכהן  היה אם אבל החכם, דברי על סומך הכהן כשהיה
נגעים  מכל נגע לראות לו אסור עצמו דברי על וסומך רואה

בקי ויהיה רבו שיורנו irbpaעד ,odizenyae mirbpd lka
miza irbpae micba irbpae ,mlek mc`."

אם  זו: בהלכה מדובר אופן באיזה לעיין יש זה, ולפי
כך  על הרי החכם, עלֿפי קובע אלא עצמו על סומך אינו
ומדוע  הנגעים את רואה שוטה כהן שאפילו הרמב"ם כתב
ואם  וכו'? הבהרת היא זו ויאמר שיבין שצריך  כאן כתב
משמע  להלן הרמב"ם מדברי הרי עצמו, על שסומך מדובר
צריך  אלא הבהרת..." "זוהי ויאמר שיבין בכך די שלא

לפרטיהם? הנגעים דיני בכל בקי להיות
הרמב"ם: דברי בביאור המפרשים ונחלקו

משנה' עצמו (שם)ה'כסף על סומך כשהכהן שאכן כתב,
על  שסומך מדובר וכאן הנגעים, דיני בכל בקי להיות צריך
נגעים. בדיני בסיסית ידיעה ממנו נדרשת זאת ובכל החכם,
אפילו  עצמו על סומך אינו שאם שם הרמב"ם שכתב ומה

אלא dheyכהן ממש לשוטה הכוונה אין הנגעים, את רואה
נגעים. בדיני הבקי לחכם ביחס 'שוטה'

אמת' ה'שפת בקי)אך שאינו ד"ה א ג, אינו (ערכין שכאשר כתב
כלל  מבין שאינו ממש שוטה אפילו כשר עצמו פי על סומך
עצמו, פי על הפוסק בכהן מדובר כאן כן ואם נגעים, בדיני
"שיבין  באופן בקי להיות שצריך הרמב"ם כותב כך ועל
שאסור  להלן הרמב"ם שכתב ומה הבהרת...". היא זו ויאמר

בקי ויהיה רבו שיורנו "עד mirbpdלהורות lka
odizenyae יורנו שאם כזו ברמה להיות שעליו כוונתו "...

בדיני  בקי שיהיה די בפועל אך להבינם, יוכל אלו דינים רבו
כעת. רואה שהוא הנגעים

ה'תשע"ג  אלול כ"ה קודש שבת לישות  מקום נותן אינו נעלה אור

:Ë ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïáì øòO ÷ôñ̈¥¥¨¨¨
.àîè Bæ éøä Z äîã÷ úøäaä ÷ôñ íã÷̈©¨¥©©¤¤¨§¨£¥¨¥

וטמא  לבן לשער קדמה הבהרת האם ספק זו, בשאלה
דרקיעא: במתיבתא נחלקו וטהור, לבהרת קדם השיער או
טמא". אמרי דרקיעא מתיבתא וכולהו טהור, אמר "קוב"ה
הכריע  והוא נשמתו, יציאת בעת נחמני בר רבה את שאלו

הקב"ה א)כדעת פו, מציעא .(בבא
על  תחלוק דרקיעא' ש'מתיבתא לומר שייך איך ותמוה:

הקב"ה?
המאורע. על בהיר אור מאירה החסידות תורת

' אלוקיות: דרגות בשתי זו yecwdמדובר הוא' ברוך
האלוקות כל zycewndדרגת 'סובב – מהעולם ומובדלת

שבערך  האלוקות מאירה דרקיעא' ב'מתיבתא ואילו עלמין';
עלמין'. כל 'ממלא – העולם

טומאה  פנימית: משמעות יש ולטהרה לטומאה גם
מוחלטת. התבטלות מבטאת וטהרה ישות, הרגשת מבטאת
ישות  האם ספק, יש כאשר הדין מה דיון: התעורר וכאן

לטמאו? כדי בה יש האדם
המתלבש  האור מצד שכן טמא, אמרו דרקיעא' 'מתיבתא
הוא' ברוך 'הקדוש ואילו לישות; מקום נתינת יש בעולמות
שום  נותן אינו מהעולמות שלמעלה האור כי טהור, אמר
נטמא  שהאדם בבירור נודע לא עוד כל ולכן לישות, מקום

טהור. הוא –
בשמים "לא שתורה מפני וכיון שטהור לפסוק אין היא",

לפסוק  הרמב"ם יכל כיצד יובן כך טהור. אומר שהקב"ה
שטמא.

(64 'nr ,ai ,zegiy ihewl ;b ,ak ,rixfz dxez ihewl)
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ה'תשע"ג  אלול י"ט ראשון יום
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ּבקנקּניםּבית ‡. חרס]ׁשחּלקֹו עד [של הארץ מן טהֹורֹות ְְְְִִִִֶֶַַַַָָ
הּקנקּנים  ּפי היה אם - האחד ּבחציֹו וטמאה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּקֹורֹות,
הּטמאה, ּכלּפי היּו ואם מּצילֹות; אּלּו הרי הּטהרה, ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻּכלּפי

ּבטיט טחן מּצילֹות. טומאה]אינן כלפי ּבין [ופיהם  , ְִִֵֵַָָָ
ּבפני  לעמד הּטיט יכֹול אם רֹואין: - מּבחּוץ ּבין ְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָֹמּבפנים
אחד. אהל הּכל והרי מּציל, אינֹו - לאו ואם מּציל; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹעצמֹו,

ּבנסריםּבית ·. עץ]ׁשחּלקֹו חּלקֹו[גזרי אם - ּביריעֹות אֹו ְְְִִִִִִִִֶַָ
הּצדדין הּקֹורֹות[לאורכו]מן מּכלּפי אֹו הריצפה , [בין ְְִִִֵַַַָ

ּובין לתקרה] הּמחיצה ׁשּבין ּכלים - ּבּבית הּטמאה והיתה ,ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
היתה  טהֹורין. הּקֹורֹות, ּובין הּמחיצה ׁשּבין אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכתל,
- לּקֹורֹות מחיצה ּבין אֹו לּכתל, הּמחיצה ּבין ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהּטמאה
ׁשּלא  הּטמאה מֹונעת הּמחיצה ׁשאין טמאין; ׁשּבּבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻּכלים
היּו הּבית. ׁשּבתֹו ּבאהל ׁשּבארנּו ּכענין ּותטּמא, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּתצא
הּטמאה  ׁשהיתה ּבין - עצמּה הּמחיצה עבי ּבתֹו ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּכלים
היה  אם - הּבית ּבתֹו ׁשהיתה אֹו הּמחיצה, מן ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָלפנים
טהֹורין. לאו, ואם טמאים; טפח, על טפח הּכלים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָמקֹום

ארצֹו. מּכלּפי חּלקֹו אם הּבית, ּדין ּכיצד ּבארנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָּוכבר
הּקֹורֹותּבית ‚. לבין ּבינֹו ואין ּתבן, מלא [של ׁשהּוא ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

ּבין תקרה] הּתבן ּבתֹו ּבין ּבפנים, טמאה טפח, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻּפֹותח
יציאת  ׁשּכנגד הּכלים ּכל - לּקֹורֹות ּתבן ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהיתה
חּוץ  טמאה היתה טמאים. ּפתח, ׁשל ּבמלֹואֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻהּטמאה
ּבמקֹומם  יׁש אם - ׁשּבפנים ּכלים - ּפתח ׁשל ּבמל ֹואֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָלּתבן
טמאין. לאו, ואם טהֹורין; טפח, רּום על טפח על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָטפח
,ּכ ּובין ּכ ּבין - טפח ּפֹותח לּקֹורֹות ּתבן ּבין יׁש ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואם
לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתבן ׁשּסתם מּפני חֹוצץ, הּתבן ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָטמאין;

ּבית ּכתל „. - הּכתל ּבתֹו וטמאה ּבּתים, ׁשני ׁשּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻ
לּטהרה והּקרֹוב טמא, לּטמאה הטומאה]הּקרֹוב מן רחוק -] ְְֳֵַַַַָָָָָָֻ

ׁש למחצה, מחצה היתה טמאה טהֹור; היתה טמאין. ניהם ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻ
ּוכלּפי  מחציֹו - הּכתל ּבתֹו והּכלים הּבּתים, מּׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבאחד
מחצה  טהֹורין; טהרה ּוכלּפי מחציֹו טמאים, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶַָָָָֻטמאה

מעזיבה וכן טמאין. הם הרי טיט]למחצה, שכבת ׁשּבין [- ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ּולמּטה, מחציּה - הּמעזיבה ּבתֹו והּטמאה והעלּיה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּבית
העלּיה  ּולמעלה, מחציּה טהֹורה; והעלּיה טמא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּבית
היתה  טמאין. ׁשניהם למחצה, מחצה טהֹור; והּבית ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמאה
ּוכלּפי  מחציּה - הּמעזיבה ּבתֹו וכלים מהם, ּבאחד ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻטמאה
מחצה  טהֹורין; טהרה ּוכלּפי מחציּה טמאין, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻטמאה

לאויר הּמעזיבה היתה טמאין. ׁשניהם [תחת למחצה, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
טמא;השמים] הּבית - ּולמּטה מחציּה - ּבתֹוכּה וטמאה ,ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשהרי  טהֹור, - הּטמאה ּכנגד אפּלּו - מלמעלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהעֹומד
ּולמעלה  מחציּה הּטמאה היתה הּבית. ּבכל הּטמאה ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻּפׁשטה
טמא. הּטמאה ּכנגד מלמעלה והעֹומד טהֹור, הּבית -ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכנגד  מלמעלה והעֹומד טמא, הּבית - למחצה ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמחצה

לצמצם אפׁשר אי ׁשהרי טמא; לדייק]הּטמאה -]. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
למחצה.וכן ‰. מחצה יּדֹון הּבית, את המׁשּמׁש ּכתל ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

לאויר ׁשהּוא ּכתל השמים]ּכיצד? סמּו[תחת הּבית וגג , ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
הּכתל על מרּכב ואינֹו בולט]לּכתל, הכותל וטמאה [- , ְְְְֵֶֶַַַָָֹֹֻֻ

טמא, הּבית - ולפנים מחציֹו היתה - הּכתל ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹרצּוצה
הּכת  ראׁש על מלמעלה ּגג והעֹומד על ּכעֹומד טהֹור, ל ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

והעֹומד  טהֹור, הּבית - ולחּוץ מחציֹו היתה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּבית.
טמאה  ּפׁשטה לא ׁשהרי טמא, הּטמאה ּכנגד ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻמלמעלה
טמא, הּבית - למחצה מחצה הּטמאה היתה הּבית. ְְְְֱֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּבתֹו
נטל  ּבּבית. טמאה ּפׁשטה ׁשהרי טהֹור, מלמעלה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻוהעֹומד

[- שיכבה קילף ּבּכתל [- ׁשהֹוסיף אֹו מּבפנים, ְִִִִֵֶֶֶַַֹֹמהּכתל
הּבית  - ולפנים ּכתל מחצי הּטמאה ׁשּנמצאת עד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻמּבחּוץ,
עד  מּבפנים, הּכתל ּבעבי ׁשהֹוסיף אֹו מּבחּוץ, נטל ְֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹטמא;
היתה  טהֹור. הּבית - ולחּוץ ּכתל מחצי הּטמאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּנמצאת
הּבית  - ולפנים מחציֹו אפּלּו הּכתל, ּגּבי על נתּונה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּטמאה

ָטהֹור.
.Â הּׁשּוםּבית ּכקלּפת יּדֹון הּכתל, את שכבה המׁשּמׁש [אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַֹ

תחצוץ] ּכּוכיםדקה ׁשני החֹופר ּכיצד? בסלע]. אֹו[קברים ְִֵֵֵַַ
ּבּתים ׁשני ׁשּנמצאּו עד זֹו, ּבצד זֹו מערֹות חללים]ׁשּתי -] ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

ׁשניהם, ּבין הּמבּדיל ּכתל ּביניהם ונעׂשה ּבּקרקע, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹחפּורים
עליהם  יׁש אם - ּבּכתל וכלים ּבּבּתים, טמאה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻוהיתה
וכלים  זה, ּבכתל טמאה היתה טהֹורין. הּׁשּום, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻּכקלּפת
הּנה  טהֹורים. הּׁשּום, ּכקלּפת עליהם יׁש אם - ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָּבּבּתים

הּסלע וכתל למחצה; מחצה נּדֹון ּבנין, ׁשּכתל [-למדּת, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ככותל] משמש ּכׁשחֹופר הסלע הארץ מּגּוׁש ׁשּנעׂשה ְֲִֵֶֶֶַָָָאֹו

הּׁשּום. ּכקלּפת נּדֹון ּומּכאן, ְִִִִִַַָָמּכאן
.Ê למחצה ּכתל מחצה נּדֹון סלע, וחציֹו ּבנין עביֹו .ׁשחצי ְְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
.Á קֹורֹותטמאה ּבין אין [התקרה]ׁשהיתה אפּלּו - הּבית ְְֲִִֵֵֶַַָָָֻ

את  ורֹואין טהֹור; הּבית הּׁשּום, ּכקלּפת אּלא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָּתחּתיה
ּבלבד. ּכנגּדּה ּומטּמאה ּבארץ, רצּוצה היא ּכאּלּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻהּטמאה
היתה  אם וכן טמא; הּכל טפח, על טפח ּבמקֹומּה יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואם
ׁשני  טמא. הּבית ,ּכ ּובין ּכ ּבין - הּבית ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָנראית
אם  - ׁשּביניהם ּבּכתל וטמאה זה, ּגּבי על זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּפתחים
טהֹור; וחברֹו טמא הּוא מהם, אחד לתֹו ׁשהיא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָנראית

למחצה. מחצה נּדֹונין לאו, ְְֱֱִִִֶֶָָָואם

כה  ¤¤ּפרק
ּתחּתיו עּמּוד ‡. רצּוצה וטמאה הּבית, ּבתֹו עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִֵֶַַַַָָָֻ

אּלא  מטּמא ואינֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה -ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּבלבד  הּטמאה ּפרחּכנגד היה ואם קישוט]. מעּמּוד [- יֹוצא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
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מטּמא  ׁשאינֹו טהֹורים, הּכלים - הּפרח ּתחת וכלים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַזה,
ּבלבד. הּטמאה ּכנגד ְְְִֶֶֶַַָָֻאּלא

טפח ואם ·. רּום על טפח על טפח הּטמאה ּבמקֹום יׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֻ
ּכּלֹו והּבית סביביו; מּכל ּומטּמא סתּום, ּכקבר הּוא הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

הּקבר. על האהיל ׁשהרי ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָטמא,
על טמאה ‚. טפח על טפח ּומקֹומּה הּכתל, ּבתֹו ׁשהיא ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

עׂשר  אפּלּו זה, ּכתל על הּבנּויֹות העלּיֹות ּכל - טפח ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹרּום
והּוא  סֹופֹו; עד סתּום קבר ּכּלֹו הּכתל ׁשהרי טמאֹות, -ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ
ּבנה  הּקבר. על מאהלת מהן עלּיה וכל העלּיֹות, ּכל ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכתל
ּגּבי  על עלּיה ּובנה מּכאן, ּובית מּכאן, הּכתל ּבצד ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבית
ּבאמצע  הּוא הּטמא הּכתל ראׁש ׁשּנמצא עד הּבּתים, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשני
על  האהילה ׁשהרי טמאה, העלּיה הרי - העלּיה ְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָקרקע
מּפני  טהֹורה, - ּגּבּה על הּבנּויה הּׁשנּיה והעלּיה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּקבר.

ּכתלּה הּטמא הּכתל ואין זֹו, ּגב על זֹו .ׁשהן ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אֹותֹוחר „. לעׂשֹות אדם ּבני ׁשּדר הּכתלים ׁשּבעבי ּגדֹול ְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

מּנחת  טמאה ׁשהיתה 'ּפרּדסיק', הּנקרא והּוא ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻֻלתׁשמיׁש,
היתה  טהֹור. הּבית - סגּורֹות ּדלתֹות עליו ויׁש ְְְְְִֵַַָָָָָָּבתֹוכֹו,
את  רֹואין - ּבגּגֹו אֹו ּבכתליו, אֹו ּבקרקעֹו, רצּוצה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֻהּטמאה
אם  הּטמאה: מקֹום ורֹואין אטּום, הּוא ּכאּלּו ּכּלֹו החר ְְְְִִִַַָָָֹֻֻּכל
היתה  ואם טמא; הּבית ׁשּלפנים, הּכתל עבי ּבחצי ְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּוא
למחצה, מחצה טהֹור; הּבית ולחּוץ, ּכתל מחצי ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה

טמא  .הּבית ִֵַַָ
וטמאה ׁשני ‰. זה, ּגב על זה אֹו זה, ּבצד זה ּפרּדסקין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻ

ונפּתח מהם, ּבאחד טמא,[הדלת]מּנחת והּבית הּוא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
רֹואין  - הּבנין ּבתֹו רצּוצה טמאה היתה טה ֹור; ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֻוחברֹו

למחצה. מחצה ויּדֹון אטּומין, הן ּכאּלּו הּפרּדסקין ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָאת
.Â הּבית ּכזית מּבחּוץ, הּבית ּבאסקּפת מדּבק הּמת מן ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָֻֻ

היה  למחצה. מחצה יּדֹון האסקּפה, ּתחת רצּוץ היה ְְֱֱִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻטהֹור;
טמא מדּבק  הּבית .לּמׁשקֹוף, ְְִֵַַַַָָֻ

.Êימים ׁשלׁשה ּבתֹו ּומת הּמת, ּבׂשר ׁשאכל [שלא ּכלב ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
חלל נתעכל] רֹואין - האסקּפה על מּטל הּוא והרי ,ְֲֲִֵַַַַָָָֻֻ

מּגּופֹו הטומאה]הּטמאה נמצאת בו בגוף אם [מהמקום : ְִִַָֻ
ּומּכנגד  טמא; הּבית ולפנים, הּמׁשקֹוף מּכנגד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּוא

טהֹור. הּבית ולחּוץ, ְְִַַַַַָהּמׁשקֹוף
.Á ראׁשהאּׁשה נעׂשה אם - מעיה ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

ׁשתי ׁשל ּכפּקה צמר]הּנפל חוטי כדור ׁשּנפּתח [- ּכיון - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אף  העּבר, מּפני הּבית נטמא הראׁש, ׁשּנראה עד  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהרחם,

יצא. לא ׁשעדין ּפי ֲִִֶַַָָֹעל
.Ë לבית,האּׁשה מּבית ויצאת לילד, מקׁשה ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

טמא  הראׁשֹון הּבית הרי - הּׁשני ּבּבית מת נפל ְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָוהּפילה
ּבּמה  זה. נפל ׁשל ראׁשֹו יצא ּבֹו, ּכׁשהיתה ׁשּמא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבספק:
ׁשתי. ׁשל ּכפּקה הּנפל ראׁש היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּדברים
ׁשאּלּו טהֹור; הראׁשֹון הּבית - ּכפּקה ראׁש העּגיל אם ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹאבל
רגליה; על להּל יכֹולה היתה לא ׁשם, רחמ ּה ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹנפּתח

ּבאגּפים נּטלת היתה אם ,חברותיה]לפיכ בידי -], ְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
אף  ּבספק, טמא הראׁשֹון הּבית - לבית מּבית ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָוהֹוציאּוה

ׁשתי. ׁשל ּכפּקה ראׁש ׁשהעּגיל ּפי ְְְִִִִֶֶֶַָֹעל

.È הּוא,ׁשהאּׁשה חזקה וּדאי; טמא הּבית ׁשליה, הּפילה ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ולד  ּבלא ׁשליה .ׁשאין ְְִֵֶָָָֹ

.‡È הּמת מי אם - מת ואחד חי אחד ילדים, ׁשני ׁשּילדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לאויר  מּׁשּיצא ּבֹו נגע לא ׁשהרי טהֹור; החי ראׁשֹון, ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹיצא
אי  ׁשהרי טמא; הּוא הרי ראׁשֹון, יצא החי ואם ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם.
מּפני  - העֹולם לאויר מּׁשּיצא הּמת ּבֹו יּגע ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאפׁשר
ּכדי  חּיים רּוח ּבֹו ׁשאין ּכאבן, אחריו מתּגלּגל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא

עצמֹו .להעמיד ְְֲִַַ
.·Èׁשּבארנּו ּכמֹו קטן נפל אפּלּו מת, ולד ׁשּילדה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

מעיה, ּבתֹו עּברּה מת ׁשבעה. טמאת טמאה היא הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻ
החּיה מילדת]ּופׁשטה טמאה [- החּיה - ּבֹו ונגעה ידּה את ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָ

החּיה  וטמאת הּולד; ׁשּיצא עד טהֹורה והאּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻׁשבעה,
לּפרֹוזדֹוד מּׁשּיצא ּבֹו ּתּגע ׁשּמא ּגזרה, - [של מּדבריהם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּסתריםהאשה] ּבית  מּגע אין הּתֹורה, מן אבל מקומות . -] ְֲִִֵֵַַַַָָָ
בגוף] ּבֹומוסתרים הּנֹוגע הּמעים, ּבתֹו והּוא הֹואיל ְְִִֵֵַַַַַָמּגע;

טּבעת  אחריה ּובלע וחזר טמאה, טּבעת הּבֹולע וכן ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָטהֹור.
אינֹו מעיו, ּבתֹו ּבוּדאי ּבזֹו זֹו ׁשּנגעּו ּפי על אף - ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָטהֹורה

ּבטהרתּה. והּטהֹורה ּבטמאתּה, והּטמאה ְְְְְְְֳֵַַַָָָָָָָָֻמּגע;
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּדין  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָיׁש
ׁשּתי  ּובאּור וטהרתן. נּדה מי טמאת ּדין (ב) אדּמה; ְְְֲֳִִֵֵֵַָָָָָָָֻֻּפרה

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות
dnec̀dxtzekld-dxdhxtq

ְְִִִֵֵָ

א  ¤¤ּפרק
ּבת מצות ‡. אֹו ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה אדּמה, ּפרה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

לּה, ממּתינין ׁשאין אּלא ּכׁשרה, - זקנה היתה ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָארּבע;
ותּפסל  ּתׁשחיר אֹותּה,ׁשּמא ּומגּדלין עגלה לֹוקחין ואין . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

- עגלה מצאּו עגלה. לא פרה", אלי "וּיּקחּו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
עד [ומשלמים]ּפֹוסקין ּבעליה אצל ותהיה ּדמים, עליה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

הּלׁשּכה. מּתרּומת אֹותּה ולֹוקחין ּפרה; ותעׂשה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּתגּדיל
ּבּתֹורה זה ·. לא ׁשּנאמר אדמּות, ּתמימת - "ּתמימה" ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּכׁשאר  ּכׁשרה נּנסה, היתה אם אּלא קֹומה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָּתמימת
ּבתֹו ׁשחרֹות, אֹו לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי בּה היּו ְְְְְֳִֵַָָָָָֹהּקדׁשים.

ּכֹוסֹות ׁשּתי ּבתֹו אֹו אחת, גומות]ּגּמה מֹוכיחֹות [- והן ְְְִֵֵַַָֻ
מונחות] ּפסּולה.[- - זֹו על ְַָזֹו

עּקרןהיּו‚. ׂשערֹות, ׁשּתי צמיחתם]בּה מקום מאּדים [- ְְֲִִֵַַָָָָ
הֹול הּכל - מאּדים וראׁשן מׁשחיר עּקרן מׁשחיר, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹֹוראׁשן
ואינֹו הּמׁשחיר, ראׁשן את ּבמסּפרים וגֹוזז העּקר; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאחר

לגזז. ּכּונתֹו ׁשאין - ּבקדׁשים ּגּזה מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹחֹוׁשׁש
ּבזּוג„. ׁשּתּנטל ּכדי הּמאּדים מן ׁשּיּׁשאר וצרי-] ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכאּלּומספריים] היא הרי ּבזּוג, נּטלת ׁשאינּה ׂשערה ׁשּכל -ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשחרֹות  אֹו לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי בּה היּו אם ,לפיכ ְְְְְִִֵֵָָָָָָֹאינּה;

ּכׁשרה. זֹו הרי - ּבזּוג נלקטין ְְְֲִִֵֵֵֶָָָׁשאינן
יגדהיּו‰. ׁשחרים, טלפיה אֹו יחתוך]קרניה ּגלּגל [- ; ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבפרה. ּפֹוסלין מראיהן אין והּלׁשֹון, והּׁשּנים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהעין
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.Âּבמקֹומּה ׁשּצמח ּפי על אף - וחתכּה יּבלת, בּה ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
ּפסּולה  אדם, .ׂשער ְֵָָָֹ

.Ê ׁשּנאמר ּכל ּבפרה, ּפֹוסלין - הּקדׁשים הּפֹוסלין :הּמּומין ְְְֱֳִִִִֶֶַַַַָָָָ
ּדפן יֹוצא היתה מּום"; ּבּה אין מדופן "אׁשר [נולדה ְֲֵֵֶֶָָָֹ

טבעי] באופן לא מחירהבהמה אֹו כלב], של תמורה אֹו[- , ְִ
זנות]אתנן של תמורה ּפסּולה;[- - ׁשּנרּבעה אֹו טרפה, אֹו , ְְְְְִֵֶֶָָָָ

ואף  הּפרה, את ּפֹוסל לּמזּבח, הּקדׁשים את הּפֹוסל ְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּכל
הּכתּוב  ּוקראּה הֹואיל הּבית, ּבדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ואין הּגֹוי, מן אֹותּה לּקח ּומּתר ְְִִִֵֶַַַָָָָֻ"חּטאת".
על  ּפרה יתרה ּבהמּתֹו. מפסיד ׁשאינֹו הּגֹוי, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָרּבעּה
עלה  לא "אׁשר ׁשּנאמר: - ּבּה ּפֹוסלת ׁשהעבֹודה ֱֲֲֳִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּקדׁשים,
עּבד  לא "אׁשר אֹומר: הּוא ערּופה ּובעגלה על", ְְֲֲֵֶֶֶַָָָָֹֹֻעליה
עׂשה  ּבעגלה, האמּור על מה ּבעל"; מׁשכה לא אׁשר ְְְְֲֶֶָָָָָָָָָֹֹֹּבּה,
ׁשאר  ּבּה יפסל ּבפרה, האמּור על אף - ּכעל עבֹודֹות ְְְְְֲִַָָָָָָָֹֹֹׁשאר
ּבין  עבֹודה ּבׁשעת ּבין ּפֹוסל ׁשהעל אּלא ּכעל. ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹעבֹודֹות
אּלא  ּפֹוסלֹות אין עבֹודֹות ּוׁשאר עבֹודה, ּבׁשעת ְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹׁשּלא
ׁשּלא  ּפי על אף - העל עליה קׁשר ּכיצד? עבֹודה. ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבׁשעת
ׁשּידּוׁש עד נפסלת אינּה לדּוׁש, הכניסּה ּפסּולה; ּבֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחרׁשה
נתלה  עליה, נׁשען עליה, רכב ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּבּה.

הּמֹוסרה את עליה קּפל הּנהר, את ּבּה ועבר [-ּבזנבּה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
-חבל] ׂשּקין ׁשל ּכסּות עליה נתן עליה, טּליתֹו נתן ,ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּוצריכה  מֹורדת היתה אם - ּבמֹוסרה קׁשרּה ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָּפסּולה.
ּפ - צריכה היתה לא ואם ּכׁשרה; ׁשּכל ׁשמירה, סּולה; ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹ

ׁשּלא  סנּדל לּה עׂשה הּוא. מּׁשֹוי צריכה, ׁשאינּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשמירה
זה  ּכׁשרה. - הּזבּובין מּפני עליה טּליתֹו ּפרׂש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּתחליק,
ּפסּולה. אחר, לצר ּכׁשרה; לצרּכּה, ׁשהּוא ּכל ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּכלל:
- מאליו ּדבר עליה ׁשעלה אֹו מאליה, מלאכה ּבּה ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָנעׂשית
ׁשאם  - ּבּה" עּבד לא "אׁשר ׁשּנאמר: ּפסּולה, לרצֹונֹו, ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֻאם
ׁשכן  אם ,לפיכ ּבּה. ׁשעבד ּכמי זה הרי לרצֹונֹו, ּבּה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻעּבד
צרי ואין ּפסּולה; - זכר עליה עלה ּכׁשרה; - העֹוף ְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָָעליה

לרבקה הכניסּה ּפסּולה. ׁשהמעּברת בקר]לֹומר צמד -], ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻ
- ותדּוׁש ׁשּתינק ּכדי הכניסּה ּכׁשרה; - מאליה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָודׁשה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרצֹונֹו. עׂשת ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹּפסּולה,
.Á ּתּפדה מתה, אם וכן ּתּפדה. ּפסּול, ּבּה ׁשּנֹולד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּפרה

לּכלבים  ּבׂשרּה להאכיל לא אבל עֹורּה; .מּפני ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֹ
.Ë מכּפרתנׁשחטה ואינּה ּתּפדה, - חּלין מטהרת]לׁשם -]; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

מערכּתּה ּגב על המערכה]נׁשחטה מקום ּפדיֹון [- לּה אין , ְְְֲֲִִֵַַַַָָָ
ִָעֹולמית.

.È ּתּפדה זֹו הרי - מּמּנה נאה אחרת ּומצאּו ּפרה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלקחּו
ּבמּום  .ׁשּלא ְֶֹ

.‡È ה אף ׁשּנאמר ּכהן - הּפרה לׂשרפת ּכׁשר :דיֹוט, ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
קּים; היה אהרן ועדין הּכהן", אלעזר אל אתּה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ"ּונתּתם

הּׁשמּועה רבינו]ּומּפי ממשה ּבאלעזר,[- נעׂשת זֹו למדּו: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
הדיֹוט. ּבכהן ּבין ּגדֹול ּבכהן ּבין - הּפרֹות ּכל ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּוׁשאר

.·È כליםוהעֹוׂשה ארּבעה לֹובׁש - בגדים]אֹותּה ׁשל [- ְְִֵֵֶֶַָָָָ
אֹותּה ׁשעׂשה ּבין ּגדֹול, ּכהן אֹותּה ׁשעׂשה ּבין הדיֹוט, ְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹּכהן

הדיֹוט. ְֵֶֹּכהן

.‚È יֹום ּכל טבּולי ׁשהיּו סֹוף, ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
היום] שטבלו טמאים לקּדׁש[- הּפרה למעׂשה ּכׁשרים --] ְְְֲִֵֵֵַַַָָ

במים] האפר לא לתת ׁשעדין ּפי על ואף מאפרּה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹּולהּזֹות
טהֹור", "איׁש הּפרׁשה ּבכל ׁשּנאמר ׁשּזה ׁשמׁשן; ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעריב
לתרּומה  טהֹור ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשני; למעׂשר הּטהֹור ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּוא

לפרה. טהֹור זה הרי - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָעד
.„È אּלא הּצדֹוקין ּכׁשר הּפרה מעׂשה ׁשאין אֹומרין, היּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשמׁש את ּבמערבי מטּמאין ׁשני ּבבית ּדין ּבית היּו לפיכ ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ואחר  וטֹובל, ּבֹו, וכּיֹוצא ּבׁשרץ הּפרה את הּׂשֹורף ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּכהן
ׁשּמֹורין  הּזדים אּלּו ּדברי לבּטל ּכדי - ּבּה עֹוסק ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָּכ

הּכלים מה  ּכל וכן הּקּבלה. מן לא רּוחם, על עֹולה ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
היּו. יֹום טבּולי ּכּלן הּפרה, אפר לתֹוכן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּמכניסין

.ÂËהחֹות- חּטאת אפר ּבּה להּניח קנה ׁשל ׁשפֹופרת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
את  והחֹות ּבּה. יּניח ּכ ואחר ויטּבילּנה, אֹותּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיטּמא
ׁשעׂשאהּו מּפני טבילה, טעּון - והּמטּבילּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשפֹופרת
הּזיה  צריכה אינּה ּולפיכ ׁשּלֹו; ּבּׁשביעי מת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכטמא
לּצדֹוקין, להראֹות ּכדי - מטּמאּה אּלא ּוׁשביעי, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשליׁשי

ּבּה ונֹותן .ּומטּבילּה ְְִֵַָָ

ה'תשע"ג  אלול כ' שני יום

ב  ¤¤ּפרק
חומרות]מעלֹות ‡. אדּמה,[- ּפרה ּבטהרת עׂשּו יתרֹות ְְֲֲֳֵַַָָָָָֻ

מעׂשיה; ּבכל הּמת מּטמאת הרחיקּו ּגדֹולֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻוהרחקֹות
לזלזל  יבֹואּו ׁשּמא חׁשּו יֹום, ּבטבּולי ּכׁשרה ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּפני
מפריׁשין  אֹותּה, הּׂשֹורף הּכהן ּכׁשּמפריׁשין זה, ּומּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבּה.
נקראת, היתה אבן' ּו'בית ּבעזרה, מּוכנת ללׁשּכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאֹותֹו
ּובכלי  טמאה; מקּבלין ׁשאין אבנים ּכלי ּכליה ׁשּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּפני
היּו ולא ההפרׁשה. ימי ׁשבעת ּכל מׁשּתּמׁש היה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאבן

ּבטהרתֹו. להרּבֹות ּכדי ּבֹו, נֹוגעין הּכהנים ְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹאחיו
הּׂשׁשבעת ·. ּכהן מפריׁשין הּפרה, ׂשרפת קדם ֹורף ימים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

יֹום  לעבֹודת ּגדֹול ּכהן ׁשּמפריׁשין ּכׁשם - מּביתֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹאֹותּה
רּבנּו מּמׁשה קּבלה זה, ודבר מפריׁשין הּכּפּורים; וכן . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ימים. ׁשבעת טמא ויהיה נּדה, ּתּמצא ׁשּמא - מאׁשּתֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאֹותֹו
מזרחית הּלׁשּכה ‚. צפֹונית ׁשבעה, ּכל ּבּה יֹוׁשב ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ

על  אף ּבּצפֹון, הּנׁשחטת ּכחּטאת ׁשּזֹו להזּכירֹו ּכדי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהיתה,
ּבחּוץ  נׁשחטת ׁשהיא .ּפי ְִִִֶֶֶַ

מי ּכל „. עליו מּזין ההפרׁשה, ימי מּׁשבעת ויֹום יֹום ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ
ידע  לא והּוא למת, נטמא ׁשּמא רביעי חּטאת, מּיֹום חּוץ ; ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

לא  ׁשהיה אפׁשר ׁשאי לפי הּזאה, צרי ׁשאינֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלהפרׁשה,
עֹולה  ּבּׁשביעי הּזיה ׁשאין - ׁשביעי ולא לטמאתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשליׁשי
הּדין  ּומן מּלפניה. ּבּׁשליׁשי ׁשּיּזה עד ׁשביעי, הּזית ְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָמּׁשּום
להפרׁשה  ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי אּלא הּזאה צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה
ּבּפרה. עׂשּו יתרה מעלה - יֹום אחר יֹום ׁשּמּזין וזה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבלבד,

רביעי ּברביעי ‰. ׁשּיחּול ּכדי אֹותֹו, מפריׁשין היּו ּבּׁשּבת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּוברביעי  ׁשּבת, ּדֹוחה אינּה ׁשההּזיה ּבׁשּבת; להיֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלֹו

הּזיה  צרי .אינֹו ִֵַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



עי dnec` dxt zekld - dxdh xtq - lel` h"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מטּמא  ׁשאינֹו טהֹורים, הּכלים - הּפרח ּתחת וכלים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַזה,
ּבלבד. הּטמאה ּכנגד ְְְִֶֶֶַַָָֻאּלא

טפח ואם ·. רּום על טפח על טפח הּטמאה ּבמקֹום יׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֻ
ּכּלֹו והּבית סביביו; מּכל ּומטּמא סתּום, ּכקבר הּוא הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

הּקבר. על האהיל ׁשהרי ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָטמא,
על טמאה ‚. טפח על טפח ּומקֹומּה הּכתל, ּבתֹו ׁשהיא ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

עׂשר  אפּלּו זה, ּכתל על הּבנּויֹות העלּיֹות ּכל - טפח ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹרּום
והּוא  סֹופֹו; עד סתּום קבר ּכּלֹו הּכתל ׁשהרי טמאֹות, -ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ
ּבנה  הּקבר. על מאהלת מהן עלּיה וכל העלּיֹות, ּכל ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכתל
ּגּבי  על עלּיה ּובנה מּכאן, ּובית מּכאן, הּכתל ּבצד ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבית
ּבאמצע  הּוא הּטמא הּכתל ראׁש ׁשּנמצא עד הּבּתים, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשני
על  האהילה ׁשהרי טמאה, העלּיה הרי - העלּיה ְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָקרקע
מּפני  טהֹורה, - ּגּבּה על הּבנּויה הּׁשנּיה והעלּיה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּקבר.

ּכתלּה הּטמא הּכתל ואין זֹו, ּגב על זֹו .ׁשהן ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אֹותֹוחר „. לעׂשֹות אדם ּבני ׁשּדר הּכתלים ׁשּבעבי ּגדֹול ְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

מּנחת  טמאה ׁשהיתה 'ּפרּדסיק', הּנקרא והּוא ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻֻלתׁשמיׁש,
היתה  טהֹור. הּבית - סגּורֹות ּדלתֹות עליו ויׁש ְְְְְִֵַַָָָָָָּבתֹוכֹו,
את  רֹואין - ּבגּגֹו אֹו ּבכתליו, אֹו ּבקרקעֹו, רצּוצה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֻהּטמאה
אם  הּטמאה: מקֹום ורֹואין אטּום, הּוא ּכאּלּו ּכּלֹו החר ְְְְִִִַַָָָֹֻֻּכל
היתה  ואם טמא; הּבית ׁשּלפנים, הּכתל עבי ּבחצי ְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּוא
למחצה, מחצה טהֹור; הּבית ולחּוץ, ּכתל מחצי ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה

טמא  .הּבית ִֵַַָ
וטמאה ׁשני ‰. זה, ּגב על זה אֹו זה, ּבצד זה ּפרּדסקין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻ

ונפּתח מהם, ּבאחד טמא,[הדלת]מּנחת והּבית הּוא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
רֹואין  - הּבנין ּבתֹו רצּוצה טמאה היתה טה ֹור; ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֻוחברֹו

למחצה. מחצה ויּדֹון אטּומין, הן ּכאּלּו הּפרּדסקין ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָאת
.Â הּבית ּכזית מּבחּוץ, הּבית ּבאסקּפת מדּבק הּמת מן ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָֻֻ

היה  למחצה. מחצה יּדֹון האסקּפה, ּתחת רצּוץ היה ְְֱֱִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻטהֹור;
טמא מדּבק  הּבית .לּמׁשקֹוף, ְְִֵַַַַָָֻ

.Êימים ׁשלׁשה ּבתֹו ּומת הּמת, ּבׂשר ׁשאכל [שלא ּכלב ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
חלל נתעכל] רֹואין - האסקּפה על מּטל הּוא והרי ,ְֲֲִֵַַַַָָָֻֻ

מּגּופֹו הטומאה]הּטמאה נמצאת בו בגוף אם [מהמקום : ְִִַָֻ
ּומּכנגד  טמא; הּבית ולפנים, הּמׁשקֹוף מּכנגד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּוא

טהֹור. הּבית ולחּוץ, ְְִַַַַַָהּמׁשקֹוף
.Á ראׁשהאּׁשה נעׂשה אם - מעיה ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

ׁשתי ׁשל ּכפּקה צמר]הּנפל חוטי כדור ׁשּנפּתח [- ּכיון - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אף  העּבר, מּפני הּבית נטמא הראׁש, ׁשּנראה עד  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהרחם,

יצא. לא ׁשעדין ּפי ֲִִֶַַָָֹעל
.Ë לבית,האּׁשה מּבית ויצאת לילד, מקׁשה ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

טמא  הראׁשֹון הּבית הרי - הּׁשני ּבּבית מת נפל ְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָוהּפילה
ּבּמה  זה. נפל ׁשל ראׁשֹו יצא ּבֹו, ּכׁשהיתה ׁשּמא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבספק:
ׁשתי. ׁשל ּכפּקה הּנפל ראׁש היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּדברים
ׁשאּלּו טהֹור; הראׁשֹון הּבית - ּכפּקה ראׁש העּגיל אם ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹאבל
רגליה; על להּל יכֹולה היתה לא ׁשם, רחמ ּה ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹנפּתח

ּבאגּפים נּטלת היתה אם ,חברותיה]לפיכ בידי -], ְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
אף  ּבספק, טמא הראׁשֹון הּבית - לבית מּבית ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָוהֹוציאּוה

ׁשתי. ׁשל ּכפּקה ראׁש ׁשהעּגיל ּפי ְְְִִִִֶֶֶַָֹעל

.È הּוא,ׁשהאּׁשה חזקה וּדאי; טמא הּבית ׁשליה, הּפילה ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ולד  ּבלא ׁשליה .ׁשאין ְְִֵֶָָָֹ

.‡È הּמת מי אם - מת ואחד חי אחד ילדים, ׁשני ׁשּילדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לאויר  מּׁשּיצא ּבֹו נגע לא ׁשהרי טהֹור; החי ראׁשֹון, ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹיצא
אי  ׁשהרי טמא; הּוא הרי ראׁשֹון, יצא החי ואם ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם.
מּפני  - העֹולם לאויר מּׁשּיצא הּמת ּבֹו יּגע ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאפׁשר
ּכדי  חּיים רּוח ּבֹו ׁשאין ּכאבן, אחריו מתּגלּגל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא

עצמֹו .להעמיד ְְֲִַַ
.·Èׁשּבארנּו ּכמֹו קטן נפל אפּלּו מת, ולד ׁשּילדה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

מעיה, ּבתֹו עּברּה מת ׁשבעה. טמאת טמאה היא הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻ
החּיה מילדת]ּופׁשטה טמאה [- החּיה - ּבֹו ונגעה ידּה את ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָ

החּיה  וטמאת הּולד; ׁשּיצא עד טהֹורה והאּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻׁשבעה,
לּפרֹוזדֹוד מּׁשּיצא ּבֹו ּתּגע ׁשּמא ּגזרה, - [של מּדבריהם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּסתריםהאשה] ּבית  מּגע אין הּתֹורה, מן אבל מקומות . -] ְֲִִֵֵַַַַָָָ
בגוף] ּבֹומוסתרים הּנֹוגע הּמעים, ּבתֹו והּוא הֹואיל ְְִִֵֵַַַַַָמּגע;

טּבעת  אחריה ּובלע וחזר טמאה, טּבעת הּבֹולע וכן ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָטהֹור.
אינֹו מעיו, ּבתֹו ּבוּדאי ּבזֹו זֹו ׁשּנגעּו ּפי על אף - ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָטהֹורה

ּבטהרתּה. והּטהֹורה ּבטמאתּה, והּטמאה ְְְְְְְֳֵַַַָָָָָָָָֻמּגע;
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dOc` dxR zFkld¦§¨¨£ª¨
ּדין  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָיׁש
ׁשּתי  ּובאּור וטהרתן. נּדה מי טמאת ּדין (ב) אדּמה; ְְְֲֳִִֵֵֵַָָָָָָָֻֻּפרה

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות
dnec̀dxtzekld-dxdhxtq

ְְִִִֵֵָ

א  ¤¤ּפרק
ּבת מצות ‡. אֹו ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה אדּמה, ּפרה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

לּה, ממּתינין ׁשאין אּלא ּכׁשרה, - זקנה היתה ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָארּבע;
ותּפסל  ּתׁשחיר אֹותּה,ׁשּמא ּומגּדלין עגלה לֹוקחין ואין . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

- עגלה מצאּו עגלה. לא פרה", אלי "וּיּקחּו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
עד [ומשלמים]ּפֹוסקין ּבעליה אצל ותהיה ּדמים, עליה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

הּלׁשּכה. מּתרּומת אֹותּה ולֹוקחין ּפרה; ותעׂשה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּתגּדיל
ּבּתֹורה זה ·. לא ׁשּנאמר אדמּות, ּתמימת - "ּתמימה" ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּכׁשאר  ּכׁשרה נּנסה, היתה אם אּלא קֹומה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָּתמימת
ּבתֹו ׁשחרֹות, אֹו לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי בּה היּו ְְְְְֳִֵַָָָָָֹהּקדׁשים.

ּכֹוסֹות ׁשּתי ּבתֹו אֹו אחת, גומות]ּגּמה מֹוכיחֹות [- והן ְְְִֵֵַַָֻ
מונחות] ּפסּולה.[- - זֹו על ְַָזֹו

עּקרןהיּו‚. ׂשערֹות, ׁשּתי צמיחתם]בּה מקום מאּדים [- ְְֲִִֵַַָָָָ
הֹול הּכל - מאּדים וראׁשן מׁשחיר עּקרן מׁשחיר, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹֹוראׁשן
ואינֹו הּמׁשחיר, ראׁשן את ּבמסּפרים וגֹוזז העּקר; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאחר

לגזז. ּכּונתֹו ׁשאין - ּבקדׁשים ּגּזה מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹחֹוׁשׁש
ּבזּוג„. ׁשּתּנטל ּכדי הּמאּדים מן ׁשּיּׁשאר וצרי-] ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכאּלּומספריים] היא הרי ּבזּוג, נּטלת ׁשאינּה ׂשערה ׁשּכל -ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשחרֹות  אֹו לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי בּה היּו אם ,לפיכ ְְְְְִִֵֵָָָָָָֹאינּה;

ּכׁשרה. זֹו הרי - ּבזּוג נלקטין ְְְֲִִֵֵֵֶָָָׁשאינן
יגדהיּו‰. ׁשחרים, טלפיה אֹו יחתוך]קרניה ּגלּגל [- ; ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבפרה. ּפֹוסלין מראיהן אין והּלׁשֹון, והּׁשּנים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהעין
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.Âּבמקֹומּה ׁשּצמח ּפי על אף - וחתכּה יּבלת, בּה ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
ּפסּולה  אדם, .ׂשער ְֵָָָֹ

.Ê ׁשּנאמר ּכל ּבפרה, ּפֹוסלין - הּקדׁשים הּפֹוסלין :הּמּומין ְְְֱֳִִִִֶֶַַַַָָָָ
ּדפן יֹוצא היתה מּום"; ּבּה אין מדופן "אׁשר [נולדה ְֲֵֵֶֶָָָֹ

טבעי] באופן לא מחירהבהמה אֹו כלב], של תמורה אֹו[- , ְִ
זנות]אתנן של תמורה ּפסּולה;[- - ׁשּנרּבעה אֹו טרפה, אֹו , ְְְְְִֵֶֶָָָָ

ואף  הּפרה, את ּפֹוסל לּמזּבח, הּקדׁשים את הּפֹוסל ְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּכל
הּכתּוב  ּוקראּה הֹואיל הּבית, ּבדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ואין הּגֹוי, מן אֹותּה לּקח ּומּתר ְְִִִֵֶַַַָָָָֻ"חּטאת".
על  ּפרה יתרה ּבהמּתֹו. מפסיד ׁשאינֹו הּגֹוי, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָרּבעּה
עלה  לא "אׁשר ׁשּנאמר: - ּבּה ּפֹוסלת ׁשהעבֹודה ֱֲֲֳִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּקדׁשים,
עּבד  לא "אׁשר אֹומר: הּוא ערּופה ּובעגלה על", ְְֲֲֵֶֶֶַָָָָֹֹֻעליה
עׂשה  ּבעגלה, האמּור על מה ּבעל"; מׁשכה לא אׁשר ְְְְֲֶֶָָָָָָָָָֹֹֹּבּה,
ׁשאר  ּבּה יפסל ּבפרה, האמּור על אף - ּכעל עבֹודֹות ְְְְְֲִַָָָָָָָֹֹֹׁשאר
ּבין  עבֹודה ּבׁשעת ּבין ּפֹוסל ׁשהעל אּלא ּכעל. ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹעבֹודֹות
אּלא  ּפֹוסלֹות אין עבֹודֹות ּוׁשאר עבֹודה, ּבׁשעת ְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹׁשּלא
ׁשּלא  ּפי על אף - העל עליה קׁשר ּכיצד? עבֹודה. ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבׁשעת
ׁשּידּוׁש עד נפסלת אינּה לדּוׁש, הכניסּה ּפסּולה; ּבֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחרׁשה
נתלה  עליה, נׁשען עליה, רכב ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּבּה.

הּמֹוסרה את עליה קּפל הּנהר, את ּבּה ועבר [-ּבזנבּה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
-חבל] ׂשּקין ׁשל ּכסּות עליה נתן עליה, טּליתֹו נתן ,ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּוצריכה  מֹורדת היתה אם - ּבמֹוסרה קׁשרּה ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָּפסּולה.
ּפ - צריכה היתה לא ואם ּכׁשרה; ׁשּכל ׁשמירה, סּולה; ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹ

ׁשּלא  סנּדל לּה עׂשה הּוא. מּׁשֹוי צריכה, ׁשאינּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשמירה
זה  ּכׁשרה. - הּזבּובין מּפני עליה טּליתֹו ּפרׂש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּתחליק,
ּפסּולה. אחר, לצר ּכׁשרה; לצרּכּה, ׁשהּוא ּכל ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּכלל:
- מאליו ּדבר עליה ׁשעלה אֹו מאליה, מלאכה ּבּה ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָנעׂשית
ׁשאם  - ּבּה" עּבד לא "אׁשר ׁשּנאמר: ּפסּולה, לרצֹונֹו, ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֻאם
ׁשכן  אם ,לפיכ ּבּה. ׁשעבד ּכמי זה הרי לרצֹונֹו, ּבּה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻעּבד
צרי ואין ּפסּולה; - זכר עליה עלה ּכׁשרה; - העֹוף ְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָָעליה

לרבקה הכניסּה ּפסּולה. ׁשהמעּברת בקר]לֹומר צמד -], ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻ
- ותדּוׁש ׁשּתינק ּכדי הכניסּה ּכׁשרה; - מאליה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָודׁשה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרצֹונֹו. עׂשת ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹּפסּולה,
.Á ּתּפדה מתה, אם וכן ּתּפדה. ּפסּול, ּבּה ׁשּנֹולד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּפרה

לּכלבים  ּבׂשרּה להאכיל לא אבל עֹורּה; .מּפני ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֹ
.Ë מכּפרתנׁשחטה ואינּה ּתּפדה, - חּלין מטהרת]לׁשם -]; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

מערכּתּה ּגב על המערכה]נׁשחטה מקום ּפדיֹון [- לּה אין , ְְְֲֲִִֵַַַַָָָ
ִָעֹולמית.

.È ּתּפדה זֹו הרי - מּמּנה נאה אחרת ּומצאּו ּפרה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלקחּו
ּבמּום  .ׁשּלא ְֶֹ

.‡È ה אף ׁשּנאמר ּכהן - הּפרה לׂשרפת ּכׁשר :דיֹוט, ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
קּים; היה אהרן ועדין הּכהן", אלעזר אל אתּה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ"ּונתּתם

הּׁשמּועה רבינו]ּומּפי ממשה ּבאלעזר,[- נעׂשת זֹו למדּו: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
הדיֹוט. ּבכהן ּבין ּגדֹול ּבכהן ּבין - הּפרֹות ּכל ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּוׁשאר

.·È כליםוהעֹוׂשה ארּבעה לֹובׁש - בגדים]אֹותּה ׁשל [- ְְִֵֵֶֶַָָָָ
אֹותּה ׁשעׂשה ּבין ּגדֹול, ּכהן אֹותּה ׁשעׂשה ּבין הדיֹוט, ְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹּכהן

הדיֹוט. ְֵֶֹּכהן

.‚È יֹום ּכל טבּולי ׁשהיּו סֹוף, ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
היום] שטבלו טמאים לקּדׁש[- הּפרה למעׂשה ּכׁשרים --] ְְְֲִֵֵֵַַַָָ

במים] האפר לא לתת ׁשעדין ּפי על ואף מאפרּה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹּולהּזֹות
טהֹור", "איׁש הּפרׁשה ּבכל ׁשּנאמר ׁשּזה ׁשמׁשן; ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעריב
לתרּומה  טהֹור ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשני; למעׂשר הּטהֹור ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּוא

לפרה. טהֹור זה הרי - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָעד
.„È אּלא הּצדֹוקין ּכׁשר הּפרה מעׂשה ׁשאין אֹומרין, היּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשמׁש את ּבמערבי מטּמאין ׁשני ּבבית ּדין ּבית היּו לפיכ ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ואחר  וטֹובל, ּבֹו, וכּיֹוצא ּבׁשרץ הּפרה את הּׂשֹורף ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּכהן
ׁשּמֹורין  הּזדים אּלּו ּדברי לבּטל ּכדי - ּבּה עֹוסק ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָּכ

הּכלים מה  ּכל וכן הּקּבלה. מן לא רּוחם, על עֹולה ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
היּו. יֹום טבּולי ּכּלן הּפרה, אפר לתֹוכן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּמכניסין

.ÂËהחֹות- חּטאת אפר ּבּה להּניח קנה ׁשל ׁשפֹופרת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
את  והחֹות ּבּה. יּניח ּכ ואחר ויטּבילּנה, אֹותּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיטּמא
ׁשעׂשאהּו מּפני טבילה, טעּון - והּמטּבילּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשפֹופרת
הּזיה  צריכה אינּה ּולפיכ ׁשּלֹו; ּבּׁשביעי מת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכטמא
לּצדֹוקין, להראֹות ּכדי - מטּמאּה אּלא ּוׁשביעי, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשליׁשי

ּבּה ונֹותן .ּומטּבילּה ְְִֵַָָ

ה'תשע"ג  אלול כ' שני יום

ב  ¤¤ּפרק
חומרות]מעלֹות ‡. אדּמה,[- ּפרה ּבטהרת עׂשּו יתרֹות ְְֲֲֳֵַַָָָָָֻ

מעׂשיה; ּבכל הּמת מּטמאת הרחיקּו ּגדֹולֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻוהרחקֹות
לזלזל  יבֹואּו ׁשּמא חׁשּו יֹום, ּבטבּולי ּכׁשרה ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּפני
מפריׁשין  אֹותּה, הּׂשֹורף הּכהן ּכׁשּמפריׁשין זה, ּומּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבּה.
נקראת, היתה אבן' ּו'בית ּבעזרה, מּוכנת ללׁשּכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאֹותֹו
ּובכלי  טמאה; מקּבלין ׁשאין אבנים ּכלי ּכליה ׁשּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּפני
היּו ולא ההפרׁשה. ימי ׁשבעת ּכל מׁשּתּמׁש היה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאבן

ּבטהרתֹו. להרּבֹות ּכדי ּבֹו, נֹוגעין הּכהנים ְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹאחיו
הּׂשׁשבעת ·. ּכהן מפריׁשין הּפרה, ׂשרפת קדם ֹורף ימים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

יֹום  לעבֹודת ּגדֹול ּכהן ׁשּמפריׁשין ּכׁשם - מּביתֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹאֹותּה
רּבנּו מּמׁשה קּבלה זה, ודבר מפריׁשין הּכּפּורים; וכן . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ימים. ׁשבעת טמא ויהיה נּדה, ּתּמצא ׁשּמא - מאׁשּתֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאֹותֹו
מזרחית הּלׁשּכה ‚. צפֹונית ׁשבעה, ּכל ּבּה יֹוׁשב ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ

על  אף ּבּצפֹון, הּנׁשחטת ּכחּטאת ׁשּזֹו להזּכירֹו ּכדי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהיתה,
ּבחּוץ  נׁשחטת ׁשהיא .ּפי ְִִִֶֶֶַ

מי ּכל „. עליו מּזין ההפרׁשה, ימי מּׁשבעת ויֹום יֹום ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ
ידע  לא והּוא למת, נטמא ׁשּמא רביעי חּטאת, מּיֹום חּוץ ; ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

לא  ׁשהיה אפׁשר ׁשאי לפי הּזאה, צרי ׁשאינֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלהפרׁשה,
עֹולה  ּבּׁשביעי הּזיה ׁשאין - ׁשביעי ולא לטמאתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשליׁשי
הּדין  ּומן מּלפניה. ּבּׁשליׁשי ׁשּיּזה עד ׁשביעי, הּזית ְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָמּׁשּום
להפרׁשה  ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי אּלא הּזאה צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה
ּבּפרה. עׂשּו יתרה מעלה - יֹום אחר יֹום ׁשּמּזין וזה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבלבד,

רביעי ּברביעי ‰. ׁשּיחּול ּכדי אֹותֹו, מפריׁשין היּו ּבּׁשּבת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּוברביעי  ׁשּבת, ּדֹוחה אינּה ׁשההּזיה ּבׁשּבת; להיֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלֹו
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.Â מּזין ּבכל ּבהן, עליו ׁשּמּזין ההפרׁשה מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּכבר  ׁשּנׂשרפּו הּפרֹות מן ּפרה מאפר ה עליו לא ואם יה ; ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

ּכל  עליו מּמּנּו מּזין ּבלבד, אחת ּפרה אפר אּלא ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשם
ִַָהּׁשּׁשה.

.Ê אדם ּכׁשּמּזין אּלא עליו מּזה אין ההפרׁשה, ּבימי עליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ואם  טהֹור; ׁשּיהיה צרי ׁשהּמּזה מעֹולם, ּבמת נטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשהּזה  זה ׁשּמא - עליו והּזה ׁשּנטמא איׁש עליו יּזה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻּתאמר,
ׁשּממּלאין  הּכלים וכן מת. מּטמאת טהֹור היה לא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻעליו
אבנים  ּכלי ּכּלם - הּׂשֹורף הּכהן על להּזֹות ּומקּדׁשין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻּבהן
מעלֹות  האּלּו, הּדברים וכל טמאה. מקּבלין ׁשאין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻהיּו,
ּבמת  נטמא ׁשּלא איׁש יּמצא וכיצד בּה. ׁשעׂשּו הן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹיתרֹות
הּסלע, ּגּבי על ּבנּויֹות ּבירּוׁשלים, היּו חצרֹות ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָמעֹולם?

מּפני חלּול, הּתהֹום[חשש]ותחּתיהן בעומק קבר -] ְְְְִֵֵֶֶֶַַָ
ׁשם,האדמה] ויֹולדֹות עּברֹות, נׁשים מביאין והיּו ;ְְְְִִִָָָָֻ

הּכהן  על להּזֹות ּוכׁשּירצּו ּבניהם. את ׁשם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹּומגּדלֹות
- נפּוחֹות ׁשּכרׂשיהם מּפני - ׁשורים מביאין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָהּׂשֹורף,
ּגּבי  על הּתינֹוקֹות ויֹוׁשבין ּדלתֹות, ּגּביהן על ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָּומּניחין
מּפני  הארץ, לבין ּבינם מבּדיל אהל ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּדלתֹות,
לּׁשילֹוח. עד והֹולכין ּבידם, אבן ׁשל וכֹוסֹות הּתהֹום; ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָקבר
ׁשם  לחש ׁשאין - ּוממּלאין ׁשם יֹורדין לּׁשילֹוח, עד ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּגיעּו
ּבנהרֹות; לקּבר אדם ּבני ּדר ׁשאין הּתהֹום, קבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹמּפני
ׁשּמּגיעין  עד והֹולכין הּדלתֹות. ּגּבי על ויֹוׁשבין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָועֹולין,
רגליהן, על ּומהּלכין יֹורדין הּבית, להר הּגיעּו הּבית. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַלהר
מּפני  חלּול היה ּתחּתיהן והעזרֹות, הּבית הר ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
העזרה  ּובפתח העזרה, ּפתח עד ּומהּלכין הּתהֹום; ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָקבר

קּלל כד]היה ּבּמים [- ונֹותנין האפר, נֹוטלין אפר. ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
את  היּו ּומטּבילין ׁשּׂשֹורף. הּכהן על ּומּזין ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּבּכֹוסֹות,
על  ׁשאף הּׂשֹורף, על ּומּזין ּומקּדׁשין ׁשּממּלאין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַהּתינֹוקֹות
ּבטמאה  נטמאּו ׁשּמא - הּמת מּטמאת טהֹורין ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻֻּפי

ֶֶַאחרת.
.Á ּתינֹוק ּתינֹוק ּבכליו ימּלא לא - ּולהּזֹות למּלאת ׁשּטבל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

זה  ּכהן על להּזֹות ׁשּטבל ותינֹוק ׁשּטבל; ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחר,
זה  מעׂשה לׁשם ׁשּיטּבל עד אחר, ּכהן על מּזה אינֹו -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹ
ּבהם  יתעּסקּו לא - זֹו לחּטאת ׁשּטהרּום ּכלים וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּכהן.

לׁשמּה ׁשּיטּבילּום עד אחרת, האּלּו,ּבפרה הּדברים וכל . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבּפרה. יתרֹות ְֲֵַַָָמעלֹות

ג  ¤¤ּפרק
הּבית אין ‡. להר חּוץ אּלא הּפרה את ׁשּנאמר:ׂשֹורפין , ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

היּו הּמׁשחה ּובהר לּמחנה"; מחּוץ אל אתּה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ"והֹוציא
וכבׁש אֹותּה. גשר]ׂשֹורפין להר [- הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ּכּפין ּכּפין ּבנין ותחּתיו קשתות]הּמׁשחה, ּכל [- על וכּפה , ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָ
כּפין  ׁשני ּגג על הּכּפה רגלי ׁשּתי ׁשּיהיּו ּכדי כּפין, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָׁשני
קבר  מּפני - חלּול הּכל ּתחת ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּתחּתיה,

ּבהר הּתהֹום  ׁשהיּו הּטבילה ּומקֹום ׂשרפתּה מקֹום אף . ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

והּפרה  הּתהֹום. קבר מּפני חלּול, ּתחּתיהן - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשחה
המסעדין וכל מסייעים]והּׂשֹורף מהר [- יֹוצאין ּבׂשרפתּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ

זה. כבׁש ּגּבי על הּמׁשחה להר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָהּבית
מקּדימין ּכיצד ·. היּו יׂשראל זקני אֹותּה? ׂשֹורפין ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ

וכהן  ׁשם; היה הּטבילה ּובית הּמׁשחה, להר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּברגליהן
להר  ּובאין הּכבׁש, על יֹוצאין והּפרה ּבׂשרפתּה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוהמסעדין
על  ידיהם הּזקנים וסֹומכין הּכהן, את ּומטּמאין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּמׁשחה.
ּגדֹול, ּכהן היה ואם אחת'. 'טבל לֹו: ואֹומרין ְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹֹהּכהן,
עלה  וטבל, ירד אחת'. טבל ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: ְְְִִִֵַַַַָָָָָֹֹאֹומרין
ארנים  ארזים עצי ׁשם, היּו מסּדרין ועצים ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵַַָָָָָֻונסּתּפג.
מגּדל, ּכמין מערכה ועֹוׂשין חלקה. ּתאנה ועצי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָּוברֹוׁשים,

חּלֹונֹות ּבּה פתוחים]ּומפּתחין מקומות ׁשּתהיה [- ּכדי , ְְְְִִֵֶֶַַָ
מלּבבת מתחזקת]האּור ּומראה[- חזית]ּבהן; הּמערכה [- ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָ

מגג ׁשל ּבחבל הּפרה את וכֹופתין גומי]ּבמערב. מין -], ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָ
ּופניה  לדרֹום ראׁשּה הּמערכה, ּגּבי על אֹותּה ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹונֹותנין
ּבימינֹו, ׁשֹוחט למערב, ּופניו ּבמזרח, עֹומד והּכהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹלמערב.
הּדם  מן הימנית ּבאצּבעֹו ּומּזה ּבׂשמאלֹו. הּדם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּומקּבל
הּקדׁשים  קדׁש ּבית ּכנגד ּפעמים ׁשבע הּׂשמאלית, ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבכּפֹו
ׁשּבאצּבע, הּדם ּוׁשירי ּבּדם. אצּבע טבילת הּזאה, ּכל על -ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אצּבעֹו מקּנח - הּזיה ּכל על ,לפיכ להּזיה; ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָּפסּולים

א  מקּנח מּלהּזֹות, ּגמר ּפרה. ׁשל ׁשל ּבגּופּה ּבגּופּה ידיו ת ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
קטּנים, ּבעצים האׁש את והּצית הּמערכה, מן וירד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּפרה;

ּבּה האׁש ותתחיל הּמערכה, עצי ּתחת בפרה]והכניסן -]. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת עד לּה ּומׁשּמר ּברחֹוק, עֹומד ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻוהּכהן
ּפחֹות  אין ואזֹוב ארז, עץ נֹוטל ּכ ואחר ּבטנּה. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָותּקרע
ואֹומר  סלעים, חמּׁשה מׁשקל ּבתֹולעת צבּוע וצמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּטפח,
זה'? ארז 'עץ זה'? ארז 'עץ זה'? ארז 'עץ ׁשם: ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָלעֹומדים
'ׁשני  זה'? ּתֹולעת 'ׁשני זה'? 'אזֹוב זה'? 'אזֹוב זה'? ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַ'אזֹוב
ּכל  על ּפעמים ׁשלׁשה - זה'? ּתֹולעת 'ׁשני זה'? ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹּתֹולעת
ׁשלׁשה  - 'הן'! 'הן'! 'הן'! לֹו: אֹומרין והם ואחד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָֹאחד
ׁשּמיני  לפי לּמה? ּכ וכל ואחד. אחד ּכל על ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּפעמים
יׁש - אדם והּצבּוע ארּבעה. אזֹוב ּומיני הן, ׁשבעה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹארזים
ויׁש ּבלּכא, אֹותֹו ׁשּצֹובעין ויׁש ּבפּואה, אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשּצֹובעין
הּגרּגרים  היא - והּתֹולעת ּבתֹולעת; אֹותֹו ְְְְְִִִֶַַַַַַַׁשּצֹובעין
האֹוג, ּכמֹו והן החרּובים, לגרעיני הּדֹומין ּביֹותר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהאדּמים
לּכל  מֹודיע לפיכ מהן. ּגרּגר ּבכל יׁש יּתּוׁש ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹותֹולעת
והאזֹוב  ּבּתֹורה. האמּורין הּמינין הן ׁשאּלּו להן, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומגּלה
בּתים, ּבעלי אֹותֹו ׁשאֹוכלין האזֹוב הּוא - ּבּתֹורה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָהאמּור
ׁשלׁשּתן  והּתֹולעת, והארז האזֹוב הּקדרֹות. ּבֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומתּבלין
ׁשני, ׁשל ּבלׁשֹון הארז עם האזֹוב וכֹור זה. את זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמעּכבין

- ּבטנּה ּתֹו אל ׂשרפת ּומׁשלי ּתֹו אל והׁשלי" ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָ
אחר  ולא ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת קדם מׁשלי ואינֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻהּפרה".
ּתֹו "אל ׁשּנאמר: ּפסּולה, ,הׁשלי ואם אפר; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתעׂשה
ׁשּתעׂשה  אחר ולא ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת קדם לא - ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻׂשרפת"
אחר  זה ׁשהׁשלי ּבין ּכאחת, ׁשלׁשּתן ׁשהׁשלי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאפר.
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ּבין  ׁשרפתּה, לתֹו אֹו ּגּופה, לתֹו ׁשהׁשלי ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָזה,
אֹו ּבידֹו ׁשּקרעּה ּבין ,הׁשלי ּכ ואחר מאליה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנקרעה

ּכׁשרה. - ְְִִֵָּבכלי
עצי נגמרה ‚. וכל היא ּבמקלֹות, אֹותּה חֹובטין - ׁשרפתּה ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ

וכל  ּבכברֹות. הּכל את וכֹוברים ּבהן, ׁשּנׂשרפה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמערכה
מן  ּבין מּבׂשרּה ּבין אפר, ויהיה ׁשּיּכתׁש ׁשאפׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשחר
אפר, ּבֹו וׁשאין אפר; ׁשּיעׂשה עד אֹותֹו ּכֹותׁשין - ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהעצים
ּבין  - ׂשרפה ּבלא ׁשּנׁשאר מעצמיה עצם וכל אֹותֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּניחין

נכּתׁש היה ּכ ּובין ּכ. ְִֵָָָָָ
ּבֹואין „. ׁשּנאמר ּבעזרה, להּניחֹו ּכלּום מאפרּה :מכניסין ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכל  את חֹולקין היּו חלקים ּוׁשלׁשה לּמחנה". מחּוץ ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"והּניח
ואחד  הּמׁשחה, ּבהר ואחד ּבחיל, נּתן אחד - ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאפרּה
היּו הּמׁשמרֹות, לכל ׁשּמתחּלק זה הּמׁשמרֹות. לכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמתחּלק
היּו הּמׁשחה, ּבהר ׁשּנּתן וזה מּמּנּו; מקּדׁשין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּכהנים

ּומצנ  מּוכן היה ּבחיל, ׁשּנּתן וזה מּמּנּו; מּזין -יׂשראל ע ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
מלּמד  למׁשמרת", יׂשראל ּבני לעדת "והיתה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּופרה  ּפרה ּכל מאפר מצניעין היּו וכן מּמּנּו. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּמצניעין
מּׁשּנצטּוּו נעׂשּו אדּמֹות ּפרֹות ותׁשע ּבחיל. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֻׁשּׂשֹורפין,
מׁשה  עׂשה ראׁשֹונה ּבּׁשנּיה: הּבית ׁשחרב עד זֹו, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבמצוה
הּבית; חרּבן עד מעזרא וׁשבע עזרא, עׂשה ּוׁשנּיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻרּבנּו,

יּגלה מהרה הּמׁשיח, הּמל עֹוׂשה יהי והעׂשירית כן (אמן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
).רצון 

ד  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר ‡. ּכאחת, אדּמֹות ּפרֹות ׁשּתי ׁשֹוחטין "וׁשחט אין : ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֻ

ָֹאתּה".
לצאת·. ּפרה רצת ׁשחרה [מהרפת]לא עּמּה מֹוציאין אין - ְִִִֵֵָָָָָָָֹֹ

ׁשּלא [לפתותה] אדּמה, ולא ׁשחטּו'; 'ׁשחרה יאמרּו: ׁשּלא ,ְְְֲֲֶֶָָָֹֹֹֹֹֻ
ׁשחטּו'. 'ׁשּתים ְְֲִַָֹיאמרּו:

ׁשּלא ‚. ׁשהּזה אֹו ׁשּקּבל אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ׁשּנׁשחטה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּפרה
ולׁשמּה, לׁשמּה ׁשּלא אֹו לׁשמּה, וׁשּלא לׁשמּה אֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹֹלׁשמּה,
ׁשעׂשיּה אֹו ּבגדים, ּבמחּסר אֹו ּבכהן, ׁשּלא ׁשּנעׂשת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻאֹו

ּפסּולה  - חל ּבבגדי אֹו זהב, לאכל ּבבגדי מנת על ׁשחטּה ; ְְְְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ
ּבּה נאמר ׁשּלא לפי ּכׁשרה, - מּדמּה לׁשּתֹות אֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמּבׂשרּה,

ניחֹוח". ִֵַַ"ריח
ׁשּנאמר „. ּפסּולה, - ּבכלי ּדמּה הּכהן קּבל אלעזר "ולקח : ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּכלי. מצות לא יד, מצות מצותּה - ּבאצּבעֹו" ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹמּדמּה
אחת ‰. הּזה ּפסּולה; הּזיתֹו - מהן אחת אפּלּו ּבכלי, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּזה

ּכאחת, - ּכהנים ׁשבעה הּזּו ּפסּולה. הּזיתֹו ּבׂשמאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמהן
ּכׁשרה  זה, אחר זה ּפסּולה; ּכנגד הּזיתן ּכּון ולא הּזה, . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

עד  - מֹועד" אהל ּפני נכח "אל ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹההיכל
ׂשרפּה אֹו ׁשחטּה אם וכן רֹואהּו. ויהיה ההיכל, ּכנגד ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכּון
לפניו". אתּה "וׁשחט ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ההיכל ּכנגד ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא

.Â ּכנגד ׂשרף אֹו ׁשחט אֹו ׁשהּזה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבּמה
אם  אבל לּמקּדׁש; אחֹוריו ׁשהיה אֹו צפֹון, ּכנגד אֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָהּדרֹום,
ּפי  על אף - ההיכל ּפתח ּכנגד ּופניו ּומערב, מזרח ּבין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעמד

ּכׁשרה  ּבדקּדּוק, ההיכל ּפתח ּכנגד ּכּון .ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

.Êהּמּתנֹות מן אחת הזאות]חּסר ּפסּולה [- ׁשּתים,, טבל . ְְִִִֵַַַַַַָָָ
אף  - ׁשּתים והּזה אחת, טבל ּפסּולה; הּזיתֹו - אחת ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָוהּזה
- אחרת והּזה טבל אּלא ׁשנּיה, הּזאה חּׁשב ׁשּלא ּפי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל
והּזה  ׁשּׁשית, טבילה אצּבעֹו טבל ּכיצד? ּפסּולה. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּזיתֹו
והּזה  אצּבעֹו וטבל ׁשחזר ּפי על אף - ּוׁשביעית ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּׁשית
ׁשביעית  ׁשביעית, מּטבילה הּזה ּפסּולה. הּזיתֹו ְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָׁשביעית,
ׁשמינית, והּזה ׁשמינית טבילה וטבל חזר אפּלּו - ְְְְְְֲִִִִִִִִִַַָָָָּוׁשמינית
ׁשּיהיה  והּוא, - ּכלּום אינֹו הּׁשבע, על ׁשּמֹוסיף ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכׁשרה;
אם  - אֹותּה הּׂשֹורף הּכהן אבל אחר; ּכהן ׁשהֹוסיף ֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹזה
ּבׁשעת  צרי ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּנתעּסק מּפני ּפסלּה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהֹוסיף,

ְֵָׂשרפה.
.Á ּפסּולה - והּזה מּמערכּתּה, חּוץ הּדם את .הֹוציא ְְְֲִִִֶַַַָָָָ
.Ë ואחת ּבּיֹום הּזיֹות ׁשׁש הּזה אפּלּו ּבּלילה, מּדמּה ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּזה

ּפסּולה  - .ּבּלילה ְְַַָָ
.È מן לפנים ׁשחטּה אפּלּו ׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָׁשחטּה

ירושלים]החֹומה ּפסּולה.[של - ְַָָ
.‡Èׁשחּלקּה אֹו עליה, ׁשּנׁשחטה מּמערכּתּה חּוץ ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָׂשרפּה

ּבמערכה  ׁשּתים ׁשּׂשרף אֹו מערכֹות, ּבׁשּתי ּוׂשרפּה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלׁשנים
ּפסּולה  - אחרת אחת מביא - אפר ׁשּנעׂשת אחר ואם ; ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

חֹוׁשׁש. ואינֹו ּגּבּה, על ְְֵֵֵַַָוׂשֹורף
.·È ּכׁשרה - ּכּלּה ׂשרף ּכ ואחר ונּתחּה, ואם הפׁשיטּה, ; ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻ

מּפרׁשּה אפּלּו ּכלּום, מּמּנה שבמיעיה]חּסר -[אוכל ְְֲִִִִִֵֶָָ
ּפקע לאש]ּפסּולה. מחוץ יצא אפּלּו[- מּבׂשרּה, א ֹו מעֹורּה ְְֲִִֵַָָָָָ

חּוץ  ּפקע ּפסּולה. החזיר, לא ואם יחזיר; - ּכּזית ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹמּׂשערּה,
מּקרניה, ּפקע ּבמקֹומֹו; וׂשֹורפֹו עליו, מרּבה - ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָלמערכּתּה

להחזיר. צרי אינֹו - מּפרׁשּה אֹו מּטלפיה, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָאֹו
.‚È,הּיֹום נׁשחטה אם ,לפיכ ּבלינה; נפסלת אינּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּפרה

ּכׁשרה  - למחר ונׂשרפה ּכהלכתֹו, ּדמּה .והּזה ְְְְְְְְִִֵָָָָָָָָֻ
.„Èּכּפרה מחּסר אֹו אֹונן קרבנו]ׂשרפּה הביא ולא טבל -], ְְֵַַָָָָֻ

ְֵָּכׁשרה;
.ÂË ׁשּמעׂשיה מּפני ּפסּולה, - ורגלים ידים רחּוץ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

עבֹודה  ּבפנים ּכעין ׁשרת ּבכלי ורגליו? ידיו מקּדׁש והיכן . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
בעזרה] ּבמקידה[- אפּלּו חל , ּומּכלי ּבחּוץ, קּדׁש ואם  .-] ְְְֲִִִִִִִֵַָֹ

וכן כוס] ּבחּוץ. מעׂשיה וכל הֹואיל ּכׁשר, - חרׂש ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשל
ּכמֹו אֹותֹו ׁשּמטּמאין אחר הּׂשֹורף הּכהן את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹּכׁשּמטּבילין

מעׂשיה ׁשּבאר  וכל הֹואיל ּולקּדׁש, לחזר צרי אינֹו נּו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
יֹום. ְִֵּבטבּולי

.ÊËואפּלּו ּבקׁש, אפּלּו עצים, ּבכל אֹו ּבעצים, ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׂשרפּה
לקרקע]ּבגבבא מחובר הנשאר קש ּומצותּה,[- ּכׁשרה; - ְְְִִֵָָָָָ

לּה. הראּוי מן עצים לּה ימעט לּהׁשּלא הּוא מרּבה אבל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
העפר; את לרּבֹות ּכדי ׂשרפתּה, ּבזמן ואזֹוביֹון אזֹוב ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָחבילי

לֹו לו]ויׁש מותר ׁשּתעׂשה [- עד ּבׂשרפתּה, עצים לרּבֹות ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אחד, עץ אפּלּו ּבּה הֹוסיף אם - אפר מּׁשּתעׂשה אבל ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָאפר.

מקלה אפר  ּכמערב זה שריפה]הרי הּפרה.[- ּבאפר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
.ÊÈ,ּבּיֹום אּלא אינֹו - סֹוף ועד מּתחּלה הּפרה, מעׂשה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל

והּמלאכה ּכהּנה; בה]ּובזכרי המתעסק ּבּה,[של ּפֹוסלת ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻ
אפרּה ּכּנס אם - אפר מּׁשּתעׂשה אבל אפר. ׁשּתעׂשה ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעד
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.Â מּזין ּבכל ּבהן, עליו ׁשּמּזין ההפרׁשה מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּכבר  ׁשּנׂשרפּו הּפרֹות מן ּפרה מאפר ה עליו לא ואם יה ; ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

ּכל  עליו מּמּנּו מּזין ּבלבד, אחת ּפרה אפר אּלא ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשם
ִַָהּׁשּׁשה.

.Ê אדם ּכׁשּמּזין אּלא עליו מּזה אין ההפרׁשה, ּבימי עליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ואם  טהֹור; ׁשּיהיה צרי ׁשהּמּזה מעֹולם, ּבמת נטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשהּזה  זה ׁשּמא - עליו והּזה ׁשּנטמא איׁש עליו יּזה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻּתאמר,
ׁשּממּלאין  הּכלים וכן מת. מּטמאת טהֹור היה לא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻעליו
אבנים  ּכלי ּכּלם - הּׂשֹורף הּכהן על להּזֹות ּומקּדׁשין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻּבהן
מעלֹות  האּלּו, הּדברים וכל טמאה. מקּבלין ׁשאין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻהיּו,
ּבמת  נטמא ׁשּלא איׁש יּמצא וכיצד בּה. ׁשעׂשּו הן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹיתרֹות
הּסלע, ּגּבי על ּבנּויֹות ּבירּוׁשלים, היּו חצרֹות ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָמעֹולם?

מּפני חלּול, הּתהֹום[חשש]ותחּתיהן בעומק קבר -] ְְְְִֵֵֶֶֶַַָ
ׁשם,האדמה] ויֹולדֹות עּברֹות, נׁשים מביאין והיּו ;ְְְְִִִָָָָֻ

הּכהן  על להּזֹות ּוכׁשּירצּו ּבניהם. את ׁשם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹּומגּדלֹות
- נפּוחֹות ׁשּכרׂשיהם מּפני - ׁשורים מביאין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָהּׂשֹורף,
ּגּבי  על הּתינֹוקֹות ויֹוׁשבין ּדלתֹות, ּגּביהן על ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָּומּניחין
מּפני  הארץ, לבין ּבינם מבּדיל אהל ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּדלתֹות,
לּׁשילֹוח. עד והֹולכין ּבידם, אבן ׁשל וכֹוסֹות הּתהֹום; ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָקבר
ׁשם  לחש ׁשאין - ּוממּלאין ׁשם יֹורדין לּׁשילֹוח, עד ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּגיעּו
ּבנהרֹות; לקּבר אדם ּבני ּדר ׁשאין הּתהֹום, קבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹמּפני
ׁשּמּגיעין  עד והֹולכין הּדלתֹות. ּגּבי על ויֹוׁשבין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָועֹולין,
רגליהן, על ּומהּלכין יֹורדין הּבית, להר הּגיעּו הּבית. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַלהר
מּפני  חלּול היה ּתחּתיהן והעזרֹות, הּבית הר ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
העזרה  ּובפתח העזרה, ּפתח עד ּומהּלכין הּתהֹום; ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָקבר

קּלל כד]היה ּבּמים [- ונֹותנין האפר, נֹוטלין אפר. ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
את  היּו ּומטּבילין ׁשּׂשֹורף. הּכהן על ּומּזין ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּבּכֹוסֹות,
על  ׁשאף הּׂשֹורף, על ּומּזין ּומקּדׁשין ׁשּממּלאין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַהּתינֹוקֹות
ּבטמאה  נטמאּו ׁשּמא - הּמת מּטמאת טהֹורין ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻֻּפי

ֶֶַאחרת.
.Á ּתינֹוק ּתינֹוק ּבכליו ימּלא לא - ּולהּזֹות למּלאת ׁשּטבל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

זה  ּכהן על להּזֹות ׁשּטבל ותינֹוק ׁשּטבל; ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחר,
זה  מעׂשה לׁשם ׁשּיטּבל עד אחר, ּכהן על מּזה אינֹו -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹ
ּבהם  יתעּסקּו לא - זֹו לחּטאת ׁשּטהרּום ּכלים וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּכהן.

לׁשמּה ׁשּיטּבילּום עד אחרת, האּלּו,ּבפרה הּדברים וכל . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבּפרה. יתרֹות ְֲֵַַָָמעלֹות

ג  ¤¤ּפרק
הּבית אין ‡. להר חּוץ אּלא הּפרה את ׁשּנאמר:ׂשֹורפין , ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

היּו הּמׁשחה ּובהר לּמחנה"; מחּוץ אל אתּה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ"והֹוציא
וכבׁש אֹותּה. גשר]ׂשֹורפין להר [- הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ּכּפין ּכּפין ּבנין ותחּתיו קשתות]הּמׁשחה, ּכל [- על וכּפה , ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָ
כּפין  ׁשני ּגג על הּכּפה רגלי ׁשּתי ׁשּיהיּו ּכדי כּפין, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָׁשני
קבר  מּפני - חלּול הּכל ּתחת ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּתחּתיה,

ּבהר הּתהֹום  ׁשהיּו הּטבילה ּומקֹום ׂשרפתּה מקֹום אף . ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

והּפרה  הּתהֹום. קבר מּפני חלּול, ּתחּתיהן - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשחה
המסעדין וכל מסייעים]והּׂשֹורף מהר [- יֹוצאין ּבׂשרפתּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ

זה. כבׁש ּגּבי על הּמׁשחה להר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָהּבית
מקּדימין ּכיצד ·. היּו יׂשראל זקני אֹותּה? ׂשֹורפין ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ

וכהן  ׁשם; היה הּטבילה ּובית הּמׁשחה, להר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּברגליהן
להר  ּובאין הּכבׁש, על יֹוצאין והּפרה ּבׂשרפתּה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוהמסעדין
על  ידיהם הּזקנים וסֹומכין הּכהן, את ּומטּמאין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּמׁשחה.
ּגדֹול, ּכהן היה ואם אחת'. 'טבל לֹו: ואֹומרין ְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹֹהּכהן,
עלה  וטבל, ירד אחת'. טבל ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: ְְְִִִֵַַַַָָָָָֹֹאֹומרין
ארנים  ארזים עצי ׁשם, היּו מסּדרין ועצים ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵַַָָָָָֻונסּתּפג.
מגּדל, ּכמין מערכה ועֹוׂשין חלקה. ּתאנה ועצי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָּוברֹוׁשים,

חּלֹונֹות ּבּה פתוחים]ּומפּתחין מקומות ׁשּתהיה [- ּכדי , ְְְְִִֵֶֶַַָ
מלּבבת מתחזקת]האּור ּומראה[- חזית]ּבהן; הּמערכה [- ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָ

מגג ׁשל ּבחבל הּפרה את וכֹופתין גומי]ּבמערב. מין -], ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָ
ּופניה  לדרֹום ראׁשּה הּמערכה, ּגּבי על אֹותּה ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹונֹותנין
ּבימינֹו, ׁשֹוחט למערב, ּופניו ּבמזרח, עֹומד והּכהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹלמערב.
הּדם  מן הימנית ּבאצּבעֹו ּומּזה ּבׂשמאלֹו. הּדם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּומקּבל
הּקדׁשים  קדׁש ּבית ּכנגד ּפעמים ׁשבע הּׂשמאלית, ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבכּפֹו
ׁשּבאצּבע, הּדם ּוׁשירי ּבּדם. אצּבע טבילת הּזאה, ּכל על -ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אצּבעֹו מקּנח - הּזיה ּכל על ,לפיכ להּזיה; ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָּפסּולים

א  מקּנח מּלהּזֹות, ּגמר ּפרה. ׁשל ׁשל ּבגּופּה ּבגּופּה ידיו ת ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
קטּנים, ּבעצים האׁש את והּצית הּמערכה, מן וירד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּפרה;

ּבּה האׁש ותתחיל הּמערכה, עצי ּתחת בפרה]והכניסן -]. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת עד לּה ּומׁשּמר ּברחֹוק, עֹומד ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻוהּכהן
ּפחֹות  אין ואזֹוב ארז, עץ נֹוטל ּכ ואחר ּבטנּה. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָותּקרע
ואֹומר  סלעים, חמּׁשה מׁשקל ּבתֹולעת צבּוע וצמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּטפח,
זה'? ארז 'עץ זה'? ארז 'עץ זה'? ארז 'עץ ׁשם: ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָלעֹומדים
'ׁשני  זה'? ּתֹולעת 'ׁשני זה'? 'אזֹוב זה'? 'אזֹוב זה'? ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַ'אזֹוב
ּכל  על ּפעמים ׁשלׁשה - זה'? ּתֹולעת 'ׁשני זה'? ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹּתֹולעת
ׁשלׁשה  - 'הן'! 'הן'! 'הן'! לֹו: אֹומרין והם ואחד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָֹאחד
ׁשּמיני  לפי לּמה? ּכ וכל ואחד. אחד ּכל על ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּפעמים
יׁש - אדם והּצבּוע ארּבעה. אזֹוב ּומיני הן, ׁשבעה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹארזים
ויׁש ּבלּכא, אֹותֹו ׁשּצֹובעין ויׁש ּבפּואה, אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשּצֹובעין
הּגרּגרים  היא - והּתֹולעת ּבתֹולעת; אֹותֹו ְְְְְִִִֶַַַַַַַׁשּצֹובעין
האֹוג, ּכמֹו והן החרּובים, לגרעיני הּדֹומין ּביֹותר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהאדּמים
לּכל  מֹודיע לפיכ מהן. ּגרּגר ּבכל יׁש יּתּוׁש ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹותֹולעת
והאזֹוב  ּבּתֹורה. האמּורין הּמינין הן ׁשאּלּו להן, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומגּלה
בּתים, ּבעלי אֹותֹו ׁשאֹוכלין האזֹוב הּוא - ּבּתֹורה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָהאמּור
ׁשלׁשּתן  והּתֹולעת, והארז האזֹוב הּקדרֹות. ּבֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומתּבלין
ׁשני, ׁשל ּבלׁשֹון הארז עם האזֹוב וכֹור זה. את זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמעּכבין

- ּבטנּה ּתֹו אל ׂשרפת ּומׁשלי ּתֹו אל והׁשלי" ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָ
אחר  ולא ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת קדם מׁשלי ואינֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻהּפרה".
ּתֹו "אל ׁשּנאמר: ּפסּולה, ,הׁשלי ואם אפר; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתעׂשה
ׁשּתעׂשה  אחר ולא ּברּבּה, האּור ׁשּיּצת קדם לא - ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻׂשרפת"
אחר  זה ׁשהׁשלי ּבין ּכאחת, ׁשלׁשּתן ׁשהׁשלי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאפר.
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ּבין  ׁשרפתּה, לתֹו אֹו ּגּופה, לתֹו ׁשהׁשלי ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָזה,
אֹו ּבידֹו ׁשּקרעּה ּבין ,הׁשלי ּכ ואחר מאליה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנקרעה

ּכׁשרה. - ְְִִֵָּבכלי
עצי נגמרה ‚. וכל היא ּבמקלֹות, אֹותּה חֹובטין - ׁשרפתּה ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ

וכל  ּבכברֹות. הּכל את וכֹוברים ּבהן, ׁשּנׂשרפה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמערכה
מן  ּבין מּבׂשרּה ּבין אפר, ויהיה ׁשּיּכתׁש ׁשאפׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשחר
אפר, ּבֹו וׁשאין אפר; ׁשּיעׂשה עד אֹותֹו ּכֹותׁשין - ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהעצים
ּבין  - ׂשרפה ּבלא ׁשּנׁשאר מעצמיה עצם וכל אֹותֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּניחין

נכּתׁש היה ּכ ּובין ּכ. ְִֵָָָָָ
ּבֹואין „. ׁשּנאמר ּבעזרה, להּניחֹו ּכלּום מאפרּה :מכניסין ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכל  את חֹולקין היּו חלקים ּוׁשלׁשה לּמחנה". מחּוץ ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"והּניח
ואחד  הּמׁשחה, ּבהר ואחד ּבחיל, נּתן אחד - ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאפרּה
היּו הּמׁשמרֹות, לכל ׁשּמתחּלק זה הּמׁשמרֹות. לכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמתחּלק
היּו הּמׁשחה, ּבהר ׁשּנּתן וזה מּמּנּו; מקּדׁשין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּכהנים

ּומצנ  מּוכן היה ּבחיל, ׁשּנּתן וזה מּמּנּו; מּזין -יׂשראל ע ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
מלּמד  למׁשמרת", יׂשראל ּבני לעדת "והיתה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּופרה  ּפרה ּכל מאפר מצניעין היּו וכן מּמּנּו. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּמצניעין
מּׁשּנצטּוּו נעׂשּו אדּמֹות ּפרֹות ותׁשע ּבחיל. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֻׁשּׂשֹורפין,
מׁשה  עׂשה ראׁשֹונה ּבּׁשנּיה: הּבית ׁשחרב עד זֹו, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבמצוה
הּבית; חרּבן עד מעזרא וׁשבע עזרא, עׂשה ּוׁשנּיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻרּבנּו,

יּגלה מהרה הּמׁשיח, הּמל עֹוׂשה יהי והעׂשירית כן (אמן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
).רצון 

ד  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר ‡. ּכאחת, אדּמֹות ּפרֹות ׁשּתי ׁשֹוחטין "וׁשחט אין : ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֻ

ָֹאתּה".
לצאת·. ּפרה רצת ׁשחרה [מהרפת]לא עּמּה מֹוציאין אין - ְִִִֵֵָָָָָָָֹֹ

ׁשּלא [לפתותה] אדּמה, ולא ׁשחטּו'; 'ׁשחרה יאמרּו: ׁשּלא ,ְְְֲֲֶֶָָָֹֹֹֹֹֻ
ׁשחטּו'. 'ׁשּתים ְְֲִַָֹיאמרּו:

ׁשּלא ‚. ׁשהּזה אֹו ׁשּקּבל אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ׁשּנׁשחטה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּפרה
ולׁשמּה, לׁשמּה ׁשּלא אֹו לׁשמּה, וׁשּלא לׁשמּה אֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹֹלׁשמּה,
ׁשעׂשיּה אֹו ּבגדים, ּבמחּסר אֹו ּבכהן, ׁשּלא ׁשּנעׂשת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻאֹו

ּפסּולה  - חל ּבבגדי אֹו זהב, לאכל ּבבגדי מנת על ׁשחטּה ; ְְְְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ
ּבּה נאמר ׁשּלא לפי ּכׁשרה, - מּדמּה לׁשּתֹות אֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמּבׂשרּה,

ניחֹוח". ִֵַַ"ריח
ׁשּנאמר „. ּפסּולה, - ּבכלי ּדמּה הּכהן קּבל אלעזר "ולקח : ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּכלי. מצות לא יד, מצות מצותּה - ּבאצּבעֹו" ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹמּדמּה
אחת ‰. הּזה ּפסּולה; הּזיתֹו - מהן אחת אפּלּו ּבכלי, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּזה

ּכאחת, - ּכהנים ׁשבעה הּזּו ּפסּולה. הּזיתֹו ּבׂשמאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמהן
ּכׁשרה  זה, אחר זה ּפסּולה; ּכנגד הּזיתן ּכּון ולא הּזה, . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

עד  - מֹועד" אהל ּפני נכח "אל ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹההיכל
ׂשרפּה אֹו ׁשחטּה אם וכן רֹואהּו. ויהיה ההיכל, ּכנגד ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכּון
לפניו". אתּה "וׁשחט ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ההיכל ּכנגד ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא

.Â ּכנגד ׂשרף אֹו ׁשחט אֹו ׁשהּזה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבּמה
אם  אבל לּמקּדׁש; אחֹוריו ׁשהיה אֹו צפֹון, ּכנגד אֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָהּדרֹום,
ּפי  על אף - ההיכל ּפתח ּכנגד ּופניו ּומערב, מזרח ּבין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעמד

ּכׁשרה  ּבדקּדּוק, ההיכל ּפתח ּכנגד ּכּון .ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

.Êהּמּתנֹות מן אחת הזאות]חּסר ּפסּולה [- ׁשּתים,, טבל . ְְִִִֵַַַַַַָָָ
אף  - ׁשּתים והּזה אחת, טבל ּפסּולה; הּזיתֹו - אחת ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָוהּזה
- אחרת והּזה טבל אּלא ׁשנּיה, הּזאה חּׁשב ׁשּלא ּפי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל
והּזה  ׁשּׁשית, טבילה אצּבעֹו טבל ּכיצד? ּפסּולה. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּזיתֹו
והּזה  אצּבעֹו וטבל ׁשחזר ּפי על אף - ּוׁשביעית ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּׁשית
ׁשביעית  ׁשביעית, מּטבילה הּזה ּפסּולה. הּזיתֹו ְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָׁשביעית,
ׁשמינית, והּזה ׁשמינית טבילה וטבל חזר אפּלּו - ְְְְְְֲִִִִִִִִִַַָָָָּוׁשמינית
ׁשּיהיה  והּוא, - ּכלּום אינֹו הּׁשבע, על ׁשּמֹוסיף ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכׁשרה;
אם  - אֹותּה הּׂשֹורף הּכהן אבל אחר; ּכהן ׁשהֹוסיף ֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹזה
ּבׁשעת  צרי ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּנתעּסק מּפני ּפסלּה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהֹוסיף,

ְֵָׂשרפה.
.Á ּפסּולה - והּזה מּמערכּתּה, חּוץ הּדם את .הֹוציא ְְְֲִִִֶַַַָָָָ
.Ë ואחת ּבּיֹום הּזיֹות ׁשׁש הּזה אפּלּו ּבּלילה, מּדמּה ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּזה

ּפסּולה  - .ּבּלילה ְְַַָָ
.È מן לפנים ׁשחטּה אפּלּו ׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָׁשחטּה

ירושלים]החֹומה ּפסּולה.[של - ְַָָ
.‡Èׁשחּלקּה אֹו עליה, ׁשּנׁשחטה מּמערכּתּה חּוץ ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָׂשרפּה

ּבמערכה  ׁשּתים ׁשּׂשרף אֹו מערכֹות, ּבׁשּתי ּוׂשרפּה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלׁשנים
ּפסּולה  - אחרת אחת מביא - אפר ׁשּנעׂשת אחר ואם ; ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

חֹוׁשׁש. ואינֹו ּגּבּה, על ְְֵֵֵַַָוׂשֹורף
.·È ּכׁשרה - ּכּלּה ׂשרף ּכ ואחר ונּתחּה, ואם הפׁשיטּה, ; ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻ

מּפרׁשּה אפּלּו ּכלּום, מּמּנה שבמיעיה]חּסר -[אוכל ְְֲִִִִִֵֶָָ
ּפקע לאש]ּפסּולה. מחוץ יצא אפּלּו[- מּבׂשרּה, א ֹו מעֹורּה ְְֲִִֵַָָָָָ

חּוץ  ּפקע ּפסּולה. החזיר, לא ואם יחזיר; - ּכּזית ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹמּׂשערּה,
מּקרניה, ּפקע ּבמקֹומֹו; וׂשֹורפֹו עליו, מרּבה - ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָלמערכּתּה

להחזיר. צרי אינֹו - מּפרׁשּה אֹו מּטלפיה, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָאֹו
.‚È,הּיֹום נׁשחטה אם ,לפיכ ּבלינה; נפסלת אינּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּפרה

ּכׁשרה  - למחר ונׂשרפה ּכהלכתֹו, ּדמּה .והּזה ְְְְְְְְִִֵָָָָָָָָֻ
.„Èּכּפרה מחּסר אֹו אֹונן קרבנו]ׂשרפּה הביא ולא טבל -], ְְֵַַָָָָֻ

ְֵָּכׁשרה;
.ÂË ׁשּמעׂשיה מּפני ּפסּולה, - ורגלים ידים רחּוץ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

עבֹודה  ּבפנים ּכעין ׁשרת ּבכלי ורגליו? ידיו מקּדׁש והיכן . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
בעזרה] ּבמקידה[- אפּלּו חל , ּומּכלי ּבחּוץ, קּדׁש ואם  .-] ְְְֲִִִִִִִֵַָֹ

וכן כוס] ּבחּוץ. מעׂשיה וכל הֹואיל ּכׁשר, - חרׂש ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשל
ּכמֹו אֹותֹו ׁשּמטּמאין אחר הּׂשֹורף הּכהן את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹּכׁשּמטּבילין

מעׂשיה ׁשּבאר  וכל הֹואיל ּולקּדׁש, לחזר צרי אינֹו נּו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
יֹום. ְִֵּבטבּולי

.ÊËואפּלּו ּבקׁש, אפּלּו עצים, ּבכל אֹו ּבעצים, ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׂשרפּה
לקרקע]ּבגבבא מחובר הנשאר קש ּומצותּה,[- ּכׁשרה; - ְְְִִֵָָָָָ

לּה. הראּוי מן עצים לּה ימעט לּהׁשּלא הּוא מרּבה אבל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
העפר; את לרּבֹות ּכדי ׂשרפתּה, ּבזמן ואזֹוביֹון אזֹוב ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָחבילי

לֹו לו]ויׁש מותר ׁשּתעׂשה [- עד ּבׂשרפתּה, עצים לרּבֹות ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אחד, עץ אפּלּו ּבּה הֹוסיף אם - אפר מּׁשּתעׂשה אבל ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָאפר.

מקלה אפר  ּכמערב זה שריפה]הרי הּפרה.[- ּבאפר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
.ÊÈ,ּבּיֹום אּלא אינֹו - סֹוף ועד מּתחּלה הּפרה, מעׂשה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל

והּמלאכה ּכהּנה; בה]ּובזכרי המתעסק ּבּה,[של ּפֹוסלת ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻ
אפרּה ּכּנס אם - אפר מּׁשּתעׂשה אבל אפר. ׁשּתעׂשה ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעד
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ּבׁשעת  אחרת מלאכה ׁשעׂשה אֹו אּׁשה, ׁשּכּנסּתּו אֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּלילה,
אדם  ּבכל האפר ׁשאספת ּומּנין ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכניסתֹו
איׁש "ואסף ׁשּנאמר: וקטן? ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּיׂשראל,
"אדם  נאמר ּוכאּלּו ּכהן, צריכה ׁשאינּה - מּכלל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹטהֹור",
ּבּה? ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ּומּנין אּׁשה. ּבין איׁש ּבין ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטהֹור",
ׁשּלא  למדּו, הּׁשמּועה מּפי - לפניו" אתּה "וׁשחט ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

אחר ּבדבר נתעּסק ׁשאם ללּמד אּלא הּכתּוב ּבׁשעת ּבא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
לעיניו", הּפרה את "וׂשרף ונאמר: ּפסלּה. ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשחיטתּה,
מּׁשעת  ּבּה ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ללּמד - ּבּה עיניו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיּו
ועׂשה  ּבׂשרפתּה העֹוסק וכל אפר; ׁשּתעׂשה עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשחיטתּה

אפר. ׁשּתעׂשה עד ּפסלּה, - אחרת ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמלאכה
.ÁÈ הּפרהׁשחט ארוכה]את ּבהמה [בסכין ונׁשחטה , ְְְֲִֵֶַַָָָָָ

לא  ׁשהרי ּכׁשרה; - עּמּה ּדלעת נתחּתכה אֹו עּמּה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחרת
עּמּה ׁשּנׁשחטה ׁשהּבהמה ּפי על אף - למלאכה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנתּכּון
אבל  ּכּונה; צריכה החּלין ׁשחיטת ׁשאין לאכילה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכׁשרה
- ׁשחיטה ּבׁשעת ונתחּתכה הּדלעת, לחּתּו נתּכּון ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָאם

מלאכה. עּמּה עׂשה ׁשהרי ְְֲִֵֶָָָָָָּפסּולה,

ה'תשע"ג  אלול כ"א שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבגדים ‡. מטּמאין סֹוף, ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּכל

עׂשּיתן  זמן "וכּבס ּכל ארז: עץ ּומׁשלי ּבּׁשֹוחט ׁשּנאמר - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
- אֹותּה "והּׂשרף ּבּׂשֹורף: ונאמר ּבׂשרֹו", ורחץ . . ְְְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָֹּבגדיו
הּפרה"; אפר את האסף "וכּבס ונאמר: ּבגדיו", ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיכּבס
מטּמאין  - סֹוף ועד מּתחּלה ּבּה העֹוסקין ׁשּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמלּמד
אבל  ּתֹורה; ּדין ׁשמׁש, והערב טבילה ּוטעּונין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּבגדים
- מּדבריהם ּבגדים מטּמא עׂשּיתּה, ּבׁשעת אֹותּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהמׁשּמר

ּבּה יזיז ׁשּמא אבר.ּגזרה, ְִֵֵֶֶָָָָ
לא ·. ּבגדיו", "יכּבס ּבּטמאֹות ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל

אּלא  הּטמאים, הם ּבלבד ׁשעליו ׁשהּבגדים ללּמדנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבא
ּבׁשעת  הּזה הּטמא ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ּבגד ׁשּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָללּמד

טמאים  הם הרי - ּבמטּמאיו ׁשּיפרׁשחּבּורֹו אחר אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
הּנבלה  את הּנֹוׂשא ּכיצד? ּבגדים. מטּמא אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמּמטּמאיו,
נֹוׂשא  ׁשהּוא זמן ּכל ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ׁשעליו, ּבגד אחד -ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
זה  וכן לטמאה; ראׁשֹון הן והרי טמאין, הן הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻאֹותּה
את  והׁשלי מּמטּמאיו, ּפרׁש ראׁשֹון. הּוא הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָהּנֹוׂשא,
אֹו ּבכלי יּגע ואם ׁשהיה, ּכמֹות ראׁשֹון הּוא הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהּנבלה
ּכלים, מטּמא טמאה ולד ׁשאין אֹותֹו, מטּמא אינֹו - ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻּבגד
וכן  ּבנבלה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּספר. ּבתחּלת ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹּכמֹו
ּבׁשעת  ּבכלי אֹו ּבבגד נגע אם - ּבּפרה העֹוסקין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּכל
אחר  אבל טמאין; הן הרי - ׂשרפה ּבׁשעת אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָׁשחיטה
נגע  אם - טבל לא ׁשעדין ּפי על אף - מּמעׂשיה ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּיפרׁש
והּפרה  טמאה. ולד ׁשהּוא מּפני מטּמאֹו; אינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻּבכלי,
אּלא  בּה; ׁשּנגעּו ּכלים ולא אדם לא מטּמאה, אינּה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹעצמּה

ּומטּמא  טבילה, וטעּון הּטמא הּוא - ּבלבד ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּמתעּסק
ּבּה. ׁשעֹוסק זמן ּכל ְְִֵֶַָָָּבגדים

אבל ‚. ּכמצותּה. ׁשּנׂשרפת ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה
ּבׁשחיטתּה, ּפסּול ארע טהֹור. ּבּה הּמתעּסק - נפסלה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָאם

העֹוסק א  ּכל - ּפסּול ּבהּזיתּה ארע ּבגדים. מטּמאּה ינּה ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָ
אינֹו ּפסּולּה, לאחר ּבגדים; מטּמא ּפסּולּה, לפני ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָּבּה

ּבגדים  .מטּמא ְְִֵַָ
ּכן „. אחר ּבּה הּמתעּסק - אפרּה את לכנס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהׁשלים

טהֹור  - ּבֹו הּנֹוגע וכן ּבהצנעתֹו, אֹו האפר ולא ּבחּלּוק . ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ּומן  הּפרים מן הּנׂשרפֹות החּטאֹות ּכל אּלא ּבלבד, ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּפרה
ׂשרפתן, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אֹותם הּׂשֹורף - ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּׂשעירים
יֹום  ׁשל וׂשעיר ּבפר אֹומר הּוא ׁשהרי אפר; ׁשּיעׂשּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָעד
הּׁשמּועה  מּפי - ּבגדיו" יכּבס - אֹותם "והּׂשרף ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהּכּפּורים:
ּבגדים  מטּמאין ׁשּיהיּו הּנׂשרפין, לכל אב ּבנין ׁשּזה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָלמדּו,
ּבהן  ארע ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה אפר. ׁשּיעׂשּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד
נפסלּו אם אבל הּדׁשן; ּבבית ּכמצותן ונׂשרפּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָּפסּול,
טהֹור. וׂשֹורפן הּמקּדׁשין, ּכפסּולי ׁשם נׂשרפין - ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָֻּבעזרה
ּבגדים. מטּמא אינֹו אפר, מּׁשּיעׂשּו ּבהן הּמתעּסק ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
המהּפ ּכגֹון - ּבּׂשרפה המסּיע זה ׂשֹורף? הּוא ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָואיזה
ּגחלים  והחֹותה ּבאׁש, והמהּפ עצים, והּמׁשלי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבּבׂשר,
האּור  את הּמּצית אבל ּבזה; וכּיֹוצא האׁש, ׁשּתבער ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכדי
מּפי  למדּו וכן טהֹור. - הּמערכה את והמסּדר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָלׂשרפן,
להֹוציאן  הּנׂשרפין ּוׂשעירים ּפרים ׁשהּנֹוׂשא ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהּׁשמּועה,
ּכל  ּתֹורה, ּדין ּבגדים ּומטּמא טמא - לׂשרפן הּדׁשן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלבית
ׁשמׁש; והערב טבילה וטעּון ּבהֹולכתן; עֹוסק ׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָזמן
ּבגד  ּכל מטּמא ׁשהּוא לעזאזל, הּׂשעיר את המׁשּלח ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו

זמן ּכל ׁשעליו ּכּכלים ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי ׁשּמתעּסק וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
יכּבס  - לעזאזל הּׂשעיר את "והמׁשּלח ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבׁשּלּוחֹו,

ְָָּבגדיו".
ּוׂשעירים ‰. ּפרים הּנֹוׂשאין ּבגדים, מטּמאין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמאימתי

נׂשאּום  העזרה. לחֹומת חּוץ ּבהם מּׁשּיצאּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָהּנׂשרפים?
העזרה, לחֹומת חּוץ הּנֹוׂשאים מקצת ויצאּו ְְְְְְֲִִַַָָָָָּבמֹוטֹות,
ואּלּו ּבגדים; מטּמאין ׁשּיצאּו, אּלּו - יצאּו לא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוהאחרֹונים

ׁשּיצאּו עד ּבגדים מטּמאין אינן יצאּו, לא יצאּוׁשעדין . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
אֹותן[הפרים] הּנֹוׂשא - לעזרה עד וחזרּו טהֹור ּבעזרה, ְְֲֲֵַַָָָָָָָָָ

מּׁשם  אֹותן ּומֹוׁש לעזרה, חּוץ עֹומד היה ּבהן. ֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשּיצא
הּמֹוׁש זה והרי לחּוץ, יצאּו ּוכבר הֹואיל - ׁשחזרּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמאחר

טמא. ספק הּוא הרי - ּבחּוץ ְֲֵֵֵַָָאֹותן
.Â מּׁשּיצא הּׂשעיר? את המׁשּלח ּבגדים, מטּמא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּומאימתי

ירּוׁשלים  לחֹומת ּדחּיתֹוחּוץ ׁשעת עד לעזאזל.[דחיפתו], ְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
נגע אם - ׁשּדחהּו אחר ּובגדים,[הדוחה]אבל ּבכלים ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ְִטהֹורים.
.Ê אחר אפּלּו עצמן, הּנׂשרפין ּוׂשעירים ּבפרים ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָהּנֹוגע

הּכל  - מׁשקין ּבין אכלין ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין - ְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּיצאּו
הֹולכתֹו ּבזמן עצמֹו הּמׁשּתּלח ּבׂשעיר נגעּו אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָטהֹור;
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לּמ אּלא מטּמאין אּלּו ׁשאין טהֹורין; ּבלבד,- ּבהם תעּסק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
טהֹור.ׁשּנאמר  הּנֹוגע, אבל ּבגדיו"; יכּבס - אֹותם "והּׂשרף : ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ו  ¤¤ּפרק
אֹותֹוהּמים ‡. ממּלאין אין - הּפרה אפר עליו ׁשּנֹותנין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבכלי  הּנֹובעֹותאּלא הּמעינֹות ּומן זורמות], הּנהרֹות [- אֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָ
ּכלי". אל חּיים מים עליו "ונתן ׁשּנאמר: מהן, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמֹוׁשכין
הּנקרא  הּוא ׁשּנתמּלאּו, הּמים על הּפרה אפר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּונתינת
הּנקראין  הן האפר, עליהם ׁשּנּתן האּלּו והּמים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ'קּדּוׁש';
נּדה'. 'מי הּכתּוב ׁשּקרא והן מקּדׁשין', ּו'מים חּטאת' ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ'מי

ׁשֹוטה הּכל ·. מחרׁש חּוץ הּמים, את למּלאת ּכׁשרין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹֹ
ואין וקטן  וקטן. ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ לקּדׁש, ּכׁשרין והּכל ; ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

מּכלי. אּלא מּזין ואין ּבכלי, אּלא מקּדׁשין ואין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָממּלאין
ואין  מּזין אין אבל ּבּלילה, ּכׁשרין והּקּדּוׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָוהּמּלּוי

ולטבילה. להּזיה ּכׁשר הּיֹום וכל ּבּיֹום; אּלא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָמטּבילין
ּבכלי ּבכל ‚. אפּלּו - ּומקּדׁשין ּומּזין ממּלאין הּכלים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ

ּכלי ּגלל  ואחד ּובספינה; אדמה, ּוכלי אבנים, ּוכלי ים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָ
הּכלים  ּכל ואחד מקּדׁשין חרׂש, ולא ממּלאין אין אבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּכלים ּבדפנֹות מּזין ּבׁשּולי[שנשברו]ולא ולא [תחתית], ְְְְְִִֵֵַַָֹֹ
גדול]הּמחץ ּבמגּופת[כלי ולא פקק], ולא [- החבית, ְְְִִֶַַַַָֹֹ

ידיו]ּבחפניו כפות ּבׁשקת [- ולא הּתרנגלת, ּבביצת ולא , ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָֹֹֹֹ
מים] שקע הּיֹוצרים[- ּביצת אבל של ׁשּבסלע; גלמי [חומר ְְֲִֵֶֶַַַָ

אדמה.חרס] ּכלי ׁשהיא מּפני ְְְֲִִִֵֵֶָָָּכׁשרה,
תחתיות]ׁשּולי „. -]- עצם ּוכלי זכּוכית, ּוכלי עץ, ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶ

ויעׂשה  אֹותם ויתּקן אֹותם ׁשּיׁשּוף עד ּבהן, מקּדׁשין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאין
ּכלי, להיֹות ׁשהתקינּה מגּופה וכן עצמם; ּבפני ּכלים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאֹותם

הּנעמית ּוביצת ּבּה. יענה]מקּדׁשין ּבּה;[בת לקּדׁש ּכׁשרה , ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
מּמּנה. ּולהּזֹות בּה למּלא ּכׁשרה ׁשהיא לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואין

-ּכלי ‰. ּבסיד ח ּברֹו אפּלּו ּבסלע, אֹו ּבארץ ׁשחּברֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָ
לּכלי, סביב טיט ׁשל עטרה עׂשה מּמּנּו. ּומּזין ּבֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָמקּדׁשין
נּטלת  אם - לעטרה ׁשהלכּו עד צפין ׁשּבּכלי ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּמים
הן  ׁשהרי ּכׁשרים, ׁשּבתֹוכּה הּמים הרי - ה ּכלי עם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעטרה
ׁשל  עטרה ׁשהּקיף ּכמי הן הרי - לאו ואם אדמה; ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּבכלי

אֹו ּבסלע ּפסּולין,טיט ׁשהן מים, אֹותּה ּומּלא הארץ על ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבכלי  ׁשאינן .מּפני ְְִִִֵֵֶָ

.Âמׁשקה ּבכֹונס ׁשּנּקב חרׂש בו]ּכלי נכנסים מים אין [- , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַ
מׁשקה ּבמֹוציא נּקב אם אבל ּבֹו; ּומקּדׁשין [חור ממּלאין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָ

יותר] ּבֹו.קטן מקּדׁשין ,ְְִַ
.Ê ּפסּול;ּכלי - ּבסמרטּוטין ּוסתמֹו מּלמּטה, ׁשּנּקב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

הּכלי עּגּול על אינן ׁשּבֹו הּפקק [עצמו]ׁשהּמים על אּלא , ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּכׁשר [הסתימה] זה הרי - ּופקקֹו הּצד, מן נקּוב היה .ְֲִֵֵֶַַָָָָָ

מּמּנּו. ּולהּזֹות ּולקּדׁש ְְְִֵֶַַַֹלמּלאת
.Á שואב]הּזֹולף ּוברגליו [- ּבידיו הּמעין מן מים ְְְְִִֵַַַַַָָָָ

שברים]ּובחרׂשים מּפני [- ּפסּולין, - החבית לתֹו ונתן , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
את  ודחק ּבּמים, החבית את נתן ּבכלי. נתמּלאּו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא
ׁשּיעברּו ּכדי ירקֹות ּבעלי אֹו ּברגליו אֹו ּבידיו ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמים
ּכדי  ּבּמים, ׁשּקעֹו אם וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָלחבית

עׂשה  ואם ּפסּולין. - לחבית ויּׁשפכּו ויעלּו הּמים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּיגּברּו
הּכלל: זה ּכׁשרים. הּמים הרי אגֹוז, ועלי קנים ּבעלי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָכן
ׁשּיתמּלא  ּכדי הּמים ּבֹו סּיע אם - טמאה מקּבל ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּדבר
טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבדבר סּיע ואם ּפסּולין; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻהּכלי,

ְִֵּכׁשרים.
.Ë הּג[מי]אתהּמפנה לתֹו הּגבא הּמעין לתֹו אֹו ת ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַָ

ּפסּולין;[גומא] - הּגת אֹו הּגבא מאֹותֹו ּבכלי ּומּלא וחזר ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ּבכלי, הּמעין מן הּמים לקיחת ׁשּתהיה צרי ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהרי

ְִַָּבּתחּלה.
.È ממּלאין הּים אין ,לפיכ ּכמעין; ואינֹו ּכמקוה, - הּגדֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

לּקּדּוׁש חטאת]מּמּנּו לקּדׁש[מי ּפסּולין - הּנהרֹות וכל . ְְְְִִִֵֶַַַָָ
ּכמעין. - הּיּמים ּוׁשאר חּטאת. מי ְְְִֵֵֶַַַַָָָמהן

.‡Èהּנגררין הּיּמים[עוברים]והּמים בשפת מּׁשאר [וניקוו ְְְִִִִִַַַַַָָ
מן הים] והּזֹוחלין ּפסּולין; - 'זֹוחלין' הּנקראין והם ,ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָ

ּוכׁשרים. ּכמעין, הן הרי - ְְְְֲִֵֵֵַַַָָהּמעין
.·È מזיקים]הּמּכיןמים הם [- ואּלּו ּפסּולין. והמכּזבין, ְְְְְִִִִֵֵַַַַֻ

הּמעינֹות  הן - והמכּזבין הּפֹוׁשרין. אֹו הּמלּוחין - ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָֻהּמּכין
מקירין זורמים]ׁשּפעמים אפּלּו[- ויבׁשין; חרבין ּופעמים , ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָ

חרבין  היּו אם אבל ּפסּולין. ׁשנים, לׁשבע ּפעם חרבין ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהיּו
ׁשהיּו אֹו ׁשנים, מּׁשבע יתר רּבֹות לׁשנים אֹו ּבּצרת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשני
הרי  - חרבין ואינם מּועטין ּופעמים מרּבין ּפעמים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻמימיהן

ּכׁשרים  ּכּתחּלהאּלּו ׁשּיצא ּומעין חדש]. ואינֹו[- ּכׁשר, - ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
יכּזב. ׁשּמא לבּדק ְְִִֵֶַָָֹצרי

.‚Èּבּצים בטיט]מי מעורבים -]הּירמּו ּומי הּירּדן, ּומי , ְְִִֵֵֵֵַַַַ
נהר] תערבת[שם מי ׁשהן מּפני ּפסּולין, מים - [של ְְֲִִֵֵֵֶֶַֹ

לקּדּוׁשפסולין] הּכׁשרים מים - הּתערבת מי הן ואּלּו .ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַֹ
ׁשניהם; מּתערבת ממּלאין אין ּפסּולין, ּבמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנתערבּו
ׁשּנתערבּו, מעינֹות ׁשּתי מימי ּכגֹון ּכׁשרים, מים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאבל

יחד]ונמׁשכּו זרמו מהן.[- ממּלאין - ְְְְְִִֵֶַ
.„È עצמןהּמים מחמת ׁשּנּויין טעמם]ׁשּנׁשּתּנּו או [צבעם ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ

ּכׁשרין. -ְִֵ
.ÂË מימיה ּבאר ונעׂשּו אדמה, אֹו חרסית לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מלוכלכים]עכּורין להמּתין;[- צרי ואינֹו מּמּנה, ממּלא - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
ׁשּתצל  עד ימּתין - גׁשמים מימי ׁשל ׁשטף לתֹוכּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנפל

צלולים] .[יהיו
.ÊË תעלת]אּמת ּותחּלתּה[- הֹואיל - מרחֹוק הּבאה הּמים ְִִִֵַַַַַָָָָָ

ׁשּלא  ׁשּיׁשמרּנה ּובלבד מּמּנה; למּלאת ּכׁשרה הּמעין, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמן
אדם ׁשּפסקּו[במחיצה]יפסיקּנה הּמים מן ממּלא ונמצא , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מקורן]ּתחּלתן ּפסּולין.[- ׁשהן הּמעין, מן ְְְִִִֵֶַַָָָ

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּיתקּדׁשּו‡. קדם ּבּמים ּפֹוסלת - אפר הּמלאכה [בנתינת ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

קּבלה עליהם] ּדברי אּלּו, ּודברים ּבהּזיה; ּפֹוסלת ואינּה ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
רבינו]הן לקּדּוׁש[ממשה מים הממּלא ּכיצד? חטאת]. ,[מי ְְִִֵֵֵַַַַ

הֹולכת  ּבׁשעת אֹו הּמּלּוי, ּבׁשעת אחרת ּבמלאכה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָונתעּסק
ׁשּמערה ּבעת אֹו ׁשּמּלא, מוזג]הּמים לכלי [- מּכלי אֹותם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

להם  ׁשּיטיל עד ּבּמים, ּפֹוסלת הּמלאכה לעֹולם ּפסלן; -ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

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



עה dnec` dxt zekld - dxdh xtq - lel` `"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבׁשעת  אחרת מלאכה ׁשעׂשה אֹו אּׁשה, ׁשּכּנסּתּו אֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּלילה,
אדם  ּבכל האפר ׁשאספת ּומּנין ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכניסתֹו
איׁש "ואסף ׁשּנאמר: וקטן? ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּיׂשראל,
"אדם  נאמר ּוכאּלּו ּכהן, צריכה ׁשאינּה - מּכלל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹטהֹור",
ּבּה? ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ּומּנין אּׁשה. ּבין איׁש ּבין ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטהֹור",
ׁשּלא  למדּו, הּׁשמּועה מּפי - לפניו" אתּה "וׁשחט ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

אחר ּבדבר נתעּסק ׁשאם ללּמד אּלא הּכתּוב ּבׁשעת ּבא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
לעיניו", הּפרה את "וׂשרף ונאמר: ּפסלּה. ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשחיטתּה,
מּׁשעת  ּבּה ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ללּמד - ּבּה עיניו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיּו
ועׂשה  ּבׂשרפתּה העֹוסק וכל אפר; ׁשּתעׂשה עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשחיטתּה

אפר. ׁשּתעׂשה עד ּפסלּה, - אחרת ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמלאכה
.ÁÈ הּפרהׁשחט ארוכה]את ּבהמה [בסכין ונׁשחטה , ְְְֲִֵֶַַָָָָָ

לא  ׁשהרי ּכׁשרה; - עּמּה ּדלעת נתחּתכה אֹו עּמּה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחרת
עּמּה ׁשּנׁשחטה ׁשהּבהמה ּפי על אף - למלאכה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנתּכּון
אבל  ּכּונה; צריכה החּלין ׁשחיטת ׁשאין לאכילה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכׁשרה
- ׁשחיטה ּבׁשעת ונתחּתכה הּדלעת, לחּתּו נתּכּון ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָאם

מלאכה. עּמּה עׂשה ׁשהרי ְְֲִֵֶָָָָָָּפסּולה,

ה'תשע"ג  אלול כ"א שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבגדים ‡. מטּמאין סֹוף, ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּכל

עׂשּיתן  זמן "וכּבס ּכל ארז: עץ ּומׁשלי ּבּׁשֹוחט ׁשּנאמר - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
- אֹותּה "והּׂשרף ּבּׂשֹורף: ונאמר ּבׂשרֹו", ורחץ . . ְְְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָֹּבגדיו
הּפרה"; אפר את האסף "וכּבס ונאמר: ּבגדיו", ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיכּבס
מטּמאין  - סֹוף ועד מּתחּלה ּבּה העֹוסקין ׁשּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמלּמד
אבל  ּתֹורה; ּדין ׁשמׁש, והערב טבילה ּוטעּונין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּבגדים
- מּדבריהם ּבגדים מטּמא עׂשּיתּה, ּבׁשעת אֹותּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהמׁשּמר

ּבּה יזיז ׁשּמא אבר.ּגזרה, ְִֵֵֶֶָָָָ
לא ·. ּבגדיו", "יכּבס ּבּטמאֹות ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל

אּלא  הּטמאים, הם ּבלבד ׁשעליו ׁשהּבגדים ללּמדנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבא
ּבׁשעת  הּזה הּטמא ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ּבגד ׁשּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָללּמד

טמאים  הם הרי - ּבמטּמאיו ׁשּיפרׁשחּבּורֹו אחר אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
הּנבלה  את הּנֹוׂשא ּכיצד? ּבגדים. מטּמא אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמּמטּמאיו,
נֹוׂשא  ׁשהּוא זמן ּכל ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ׁשעליו, ּבגד אחד -ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
זה  וכן לטמאה; ראׁשֹון הן והרי טמאין, הן הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻאֹותּה
את  והׁשלי מּמטּמאיו, ּפרׁש ראׁשֹון. הּוא הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָהּנֹוׂשא,
אֹו ּבכלי יּגע ואם ׁשהיה, ּכמֹות ראׁשֹון הּוא הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהּנבלה
ּכלים, מטּמא טמאה ולד ׁשאין אֹותֹו, מטּמא אינֹו - ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻּבגד
וכן  ּבנבלה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּספר. ּבתחּלת ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹּכמֹו
ּבׁשעת  ּבכלי אֹו ּבבגד נגע אם - ּבּפרה העֹוסקין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּכל
אחר  אבל טמאין; הן הרי - ׂשרפה ּבׁשעת אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָׁשחיטה
נגע  אם - טבל לא ׁשעדין ּפי על אף - מּמעׂשיה ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּיפרׁש
והּפרה  טמאה. ולד ׁשהּוא מּפני מטּמאֹו; אינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻּבכלי,
אּלא  בּה; ׁשּנגעּו ּכלים ולא אדם לא מטּמאה, אינּה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹעצמּה

ּומטּמא  טבילה, וטעּון הּטמא הּוא - ּבלבד ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּמתעּסק
ּבּה. ׁשעֹוסק זמן ּכל ְְִֵֶַָָָּבגדים

אבל ‚. ּכמצותּה. ׁשּנׂשרפת ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה
ּבׁשחיטתּה, ּפסּול ארע טהֹור. ּבּה הּמתעּסק - נפסלה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָאם

העֹוסק א  ּכל - ּפסּול ּבהּזיתּה ארע ּבגדים. מטּמאּה ינּה ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָ
אינֹו ּפסּולּה, לאחר ּבגדים; מטּמא ּפסּולּה, לפני ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָּבּה

ּבגדים  .מטּמא ְְִֵַָ
ּכן „. אחר ּבּה הּמתעּסק - אפרּה את לכנס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהׁשלים

טהֹור  - ּבֹו הּנֹוגע וכן ּבהצנעתֹו, אֹו האפר ולא ּבחּלּוק . ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ּומן  הּפרים מן הּנׂשרפֹות החּטאֹות ּכל אּלא ּבלבד, ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּפרה
ׂשרפתן, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אֹותם הּׂשֹורף - ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּׂשעירים
יֹום  ׁשל וׂשעיר ּבפר אֹומר הּוא ׁשהרי אפר; ׁשּיעׂשּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָעד
הּׁשמּועה  מּפי - ּבגדיו" יכּבס - אֹותם "והּׂשרף ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהּכּפּורים:
ּבגדים  מטּמאין ׁשּיהיּו הּנׂשרפין, לכל אב ּבנין ׁשּזה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָלמדּו,
ּבהן  ארע ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה אפר. ׁשּיעׂשּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד
נפסלּו אם אבל הּדׁשן; ּבבית ּכמצותן ונׂשרפּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָּפסּול,
טהֹור. וׂשֹורפן הּמקּדׁשין, ּכפסּולי ׁשם נׂשרפין - ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָֻּבעזרה
ּבגדים. מטּמא אינֹו אפר, מּׁשּיעׂשּו ּבהן הּמתעּסק ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
המהּפ ּכגֹון - ּבּׂשרפה המסּיע זה ׂשֹורף? הּוא ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָואיזה
ּגחלים  והחֹותה ּבאׁש, והמהּפ עצים, והּמׁשלי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבּבׂשר,
האּור  את הּמּצית אבל ּבזה; וכּיֹוצא האׁש, ׁשּתבער ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכדי
מּפי  למדּו וכן טהֹור. - הּמערכה את והמסּדר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָלׂשרפן,
להֹוציאן  הּנׂשרפין ּוׂשעירים ּפרים ׁשהּנֹוׂשא ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהּׁשמּועה,
ּכל  ּתֹורה, ּדין ּבגדים ּומטּמא טמא - לׂשרפן הּדׁשן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלבית
ׁשמׁש; והערב טבילה וטעּון ּבהֹולכתן; עֹוסק ׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָזמן
ּבגד  ּכל מטּמא ׁשהּוא לעזאזל, הּׂשעיר את המׁשּלח ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו

זמן ּכל ׁשעליו ּכּכלים ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי ׁשּמתעּסק וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
יכּבס  - לעזאזל הּׂשעיר את "והמׁשּלח ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבׁשּלּוחֹו,

ְָָּבגדיו".
ּוׂשעירים ‰. ּפרים הּנֹוׂשאין ּבגדים, מטּמאין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמאימתי

נׂשאּום  העזרה. לחֹומת חּוץ ּבהם מּׁשּיצאּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָהּנׂשרפים?
העזרה, לחֹומת חּוץ הּנֹוׂשאים מקצת ויצאּו ְְְְְְֲִִַַָָָָָּבמֹוטֹות,
ואּלּו ּבגדים; מטּמאין ׁשּיצאּו, אּלּו - יצאּו לא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוהאחרֹונים

ׁשּיצאּו עד ּבגדים מטּמאין אינן יצאּו, לא יצאּוׁשעדין . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
אֹותן[הפרים] הּנֹוׂשא - לעזרה עד וחזרּו טהֹור ּבעזרה, ְְֲֲֵַַָָָָָָָָָ

מּׁשם  אֹותן ּומֹוׁש לעזרה, חּוץ עֹומד היה ּבהן. ֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשּיצא
הּמֹוׁש זה והרי לחּוץ, יצאּו ּוכבר הֹואיל - ׁשחזרּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמאחר

טמא. ספק הּוא הרי - ּבחּוץ ְֲֵֵֵַָָאֹותן
.Â מּׁשּיצא הּׂשעיר? את המׁשּלח ּבגדים, מטּמא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּומאימתי

ירּוׁשלים  לחֹומת ּדחּיתֹוחּוץ ׁשעת עד לעזאזל.[דחיפתו], ְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
נגע אם - ׁשּדחהּו אחר ּובגדים,[הדוחה]אבל ּבכלים ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ְִטהֹורים.
.Ê אחר אפּלּו עצמן, הּנׂשרפין ּוׂשעירים ּבפרים ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָהּנֹוגע

הּכל  - מׁשקין ּבין אכלין ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין - ְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּיצאּו
הֹולכתֹו ּבזמן עצמֹו הּמׁשּתּלח ּבׂשעיר נגעּו אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָטהֹור;
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לּמ אּלא מטּמאין אּלּו ׁשאין טהֹורין; ּבלבד,- ּבהם תעּסק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
טהֹור.ׁשּנאמר  הּנֹוגע, אבל ּבגדיו"; יכּבס - אֹותם "והּׂשרף : ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ו  ¤¤ּפרק
אֹותֹוהּמים ‡. ממּלאין אין - הּפרה אפר עליו ׁשּנֹותנין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבכלי  הּנֹובעֹותאּלא הּמעינֹות ּומן זורמות], הּנהרֹות [- אֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָ
ּכלי". אל חּיים מים עליו "ונתן ׁשּנאמר: מהן, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמֹוׁשכין
הּנקרא  הּוא ׁשּנתמּלאּו, הּמים על הּפרה אפר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּונתינת
הּנקראין  הן האפר, עליהם ׁשּנּתן האּלּו והּמים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ'קּדּוׁש';
נּדה'. 'מי הּכתּוב ׁשּקרא והן מקּדׁשין', ּו'מים חּטאת' ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ'מי

ׁשֹוטה הּכל ·. מחרׁש חּוץ הּמים, את למּלאת ּכׁשרין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹֹ
ואין וקטן  וקטן. ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ לקּדׁש, ּכׁשרין והּכל ; ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

מּכלי. אּלא מּזין ואין ּבכלי, אּלא מקּדׁשין ואין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָממּלאין
ואין  מּזין אין אבל ּבּלילה, ּכׁשרין והּקּדּוׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָוהּמּלּוי

ולטבילה. להּזיה ּכׁשר הּיֹום וכל ּבּיֹום; אּלא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָמטּבילין
ּבכלי ּבכל ‚. אפּלּו - ּומקּדׁשין ּומּזין ממּלאין הּכלים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ

ּכלי ּגלל  ואחד ּובספינה; אדמה, ּוכלי אבנים, ּוכלי ים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָ
הּכלים  ּכל ואחד מקּדׁשין חרׂש, ולא ממּלאין אין אבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּכלים ּבדפנֹות מּזין ּבׁשּולי[שנשברו]ולא ולא [תחתית], ְְְְְִִֵֵַַָֹֹ
גדול]הּמחץ ּבמגּופת[כלי ולא פקק], ולא [- החבית, ְְְִִֶַַַַָֹֹ

ידיו]ּבחפניו כפות ּבׁשקת [- ולא הּתרנגלת, ּבביצת ולא , ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָֹֹֹֹ
מים] שקע הּיֹוצרים[- ּביצת אבל של ׁשּבסלע; גלמי [חומר ְְֲִֵֶֶַַַָ

אדמה.חרס] ּכלי ׁשהיא מּפני ְְְֲִִִֵֵֶָָָּכׁשרה,
תחתיות]ׁשּולי „. -]- עצם ּוכלי זכּוכית, ּוכלי עץ, ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶ

ויעׂשה  אֹותם ויתּקן אֹותם ׁשּיׁשּוף עד ּבהן, מקּדׁשין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאין
ּכלי, להיֹות ׁשהתקינּה מגּופה וכן עצמם; ּבפני ּכלים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאֹותם

הּנעמית ּוביצת ּבּה. יענה]מקּדׁשין ּבּה;[בת לקּדׁש ּכׁשרה , ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
מּמּנה. ּולהּזֹות בּה למּלא ּכׁשרה ׁשהיא לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואין

-ּכלי ‰. ּבסיד ח ּברֹו אפּלּו ּבסלע, אֹו ּבארץ ׁשחּברֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָ
לּכלי, סביב טיט ׁשל עטרה עׂשה מּמּנּו. ּומּזין ּבֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָמקּדׁשין
נּטלת  אם - לעטרה ׁשהלכּו עד צפין ׁשּבּכלי ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּמים
הן  ׁשהרי ּכׁשרים, ׁשּבתֹוכּה הּמים הרי - ה ּכלי עם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעטרה
ׁשל  עטרה ׁשהּקיף ּכמי הן הרי - לאו ואם אדמה; ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּבכלי

אֹו ּבסלע ּפסּולין,טיט ׁשהן מים, אֹותּה ּומּלא הארץ על ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבכלי  ׁשאינן .מּפני ְְִִִֵֵֶָ

.Âמׁשקה ּבכֹונס ׁשּנּקב חרׂש בו]ּכלי נכנסים מים אין [- , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַ
מׁשקה ּבמֹוציא נּקב אם אבל ּבֹו; ּומקּדׁשין [חור ממּלאין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָ

יותר] ּבֹו.קטן מקּדׁשין ,ְְִַ
.Ê ּפסּול;ּכלי - ּבסמרטּוטין ּוסתמֹו מּלמּטה, ׁשּנּקב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

הּכלי עּגּול על אינן ׁשּבֹו הּפקק [עצמו]ׁשהּמים על אּלא , ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּכׁשר [הסתימה] זה הרי - ּופקקֹו הּצד, מן נקּוב היה .ְֲִֵֵֶַַָָָָָ

מּמּנּו. ּולהּזֹות ּולקּדׁש ְְְִֵֶַַַֹלמּלאת
.Á שואב]הּזֹולף ּוברגליו [- ּבידיו הּמעין מן מים ְְְְִִֵַַַַַָָָָ

שברים]ּובחרׂשים מּפני [- ּפסּולין, - החבית לתֹו ונתן , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
את  ודחק ּבּמים, החבית את נתן ּבכלי. נתמּלאּו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא
ׁשּיעברּו ּכדי ירקֹות ּבעלי אֹו ּברגליו אֹו ּבידיו ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמים
ּכדי  ּבּמים, ׁשּקעֹו אם וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָלחבית

עׂשה  ואם ּפסּולין. - לחבית ויּׁשפכּו ויעלּו הּמים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּיגּברּו
הּכלל: זה ּכׁשרים. הּמים הרי אגֹוז, ועלי קנים ּבעלי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָכן
ׁשּיתמּלא  ּכדי הּמים ּבֹו סּיע אם - טמאה מקּבל ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּדבר
טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבדבר סּיע ואם ּפסּולין; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻהּכלי,

ְִֵּכׁשרים.
.Ë הּג[מי]אתהּמפנה לתֹו הּגבא הּמעין לתֹו אֹו ת ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַָ

ּפסּולין;[גומא] - הּגת אֹו הּגבא מאֹותֹו ּבכלי ּומּלא וחזר ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ּבכלי, הּמעין מן הּמים לקיחת ׁשּתהיה צרי ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהרי

ְִַָּבּתחּלה.
.È ממּלאין הּים אין ,לפיכ ּכמעין; ואינֹו ּכמקוה, - הּגדֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

לּקּדּוׁש חטאת]מּמּנּו לקּדׁש[מי ּפסּולין - הּנהרֹות וכל . ְְְְִִִֵֶַַַָָ
ּכמעין. - הּיּמים ּוׁשאר חּטאת. מי ְְְִֵֵֶַַַַָָָמהן

.‡Èהּנגררין הּיּמים[עוברים]והּמים בשפת מּׁשאר [וניקוו ְְְִִִִִַַַַַָָ
מן הים] והּזֹוחלין ּפסּולין; - 'זֹוחלין' הּנקראין והם ,ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָ

ּוכׁשרים. ּכמעין, הן הרי - ְְְְֲִֵֵֵַַַָָהּמעין
.·È מזיקים]הּמּכיןמים הם [- ואּלּו ּפסּולין. והמכּזבין, ְְְְְִִִִֵֵַַַַֻ

הּמעינֹות  הן - והמכּזבין הּפֹוׁשרין. אֹו הּמלּוחין - ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָֻהּמּכין
מקירין זורמים]ׁשּפעמים אפּלּו[- ויבׁשין; חרבין ּופעמים , ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָ

חרבין  היּו אם אבל ּפסּולין. ׁשנים, לׁשבע ּפעם חרבין ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהיּו
ׁשהיּו אֹו ׁשנים, מּׁשבע יתר רּבֹות לׁשנים אֹו ּבּצרת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשני
הרי  - חרבין ואינם מּועטין ּופעמים מרּבין ּפעמים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻמימיהן

ּכׁשרים  ּכּתחּלהאּלּו ׁשּיצא ּומעין חדש]. ואינֹו[- ּכׁשר, - ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
יכּזב. ׁשּמא לבּדק ְְִִֵֶַָָֹצרי

.‚Èּבּצים בטיט]מי מעורבים -]הּירמּו ּומי הּירּדן, ּומי , ְְִִֵֵֵֵַַַַ
נהר] תערבת[שם מי ׁשהן מּפני ּפסּולין, מים - [של ְְֲִִֵֵֵֶֶַֹ

לקּדּוׁשפסולין] הּכׁשרים מים - הּתערבת מי הן ואּלּו .ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַֹ
ׁשניהם; מּתערבת ממּלאין אין ּפסּולין, ּבמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנתערבּו
ׁשּנתערבּו, מעינֹות ׁשּתי מימי ּכגֹון ּכׁשרים, מים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאבל

יחד]ונמׁשכּו זרמו מהן.[- ממּלאין - ְְְְְִִֵֶַ
.„È עצמןהּמים מחמת ׁשּנּויין טעמם]ׁשּנׁשּתּנּו או [צבעם ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ

ּכׁשרין. -ְִֵ
.ÂË מימיה ּבאר ונעׂשּו אדמה, אֹו חרסית לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מלוכלכים]עכּורין להמּתין;[- צרי ואינֹו מּמּנה, ממּלא - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
ׁשּתצל  עד ימּתין - גׁשמים מימי ׁשל ׁשטף לתֹוכּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנפל

צלולים] .[יהיו
.ÊË תעלת]אּמת ּותחּלתּה[- הֹואיל - מרחֹוק הּבאה הּמים ְִִִֵַַַַַָָָָָ

ׁשּלא  ׁשּיׁשמרּנה ּובלבד מּמּנה; למּלאת ּכׁשרה הּמעין, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמן
אדם ׁשּפסקּו[במחיצה]יפסיקּנה הּמים מן ממּלא ונמצא , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מקורן]ּתחּלתן ּפסּולין.[- ׁשהן הּמעין, מן ְְְִִִֵֶַַָָָ

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּיתקּדׁשּו‡. קדם ּבּמים ּפֹוסלת - אפר הּמלאכה [בנתינת ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

קּבלה עליהם] ּדברי אּלּו, ּודברים ּבהּזיה; ּפֹוסלת ואינּה ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
רבינו]הן לקּדּוׁש[ממשה מים הממּלא ּכיצד? חטאת]. ,[מי ְְִִֵֵֵַַַַ

הֹולכת  ּבׁשעת אֹו הּמּלּוי, ּבׁשעת אחרת ּבמלאכה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָונתעּסק
ׁשּמערה ּבעת אֹו ׁשּמּלא, מוזג]הּמים לכלי [- מּכלי אֹותם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

להם  ׁשּיטיל עד ּבּמים, ּפֹוסלת הּמלאכה לעֹולם ּפסלן; -ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
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אין  - נּדה מי ונעׂשּו ונתקּדׁשּו האפר, את הטיל האפר. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאת
אֹו הּמקּדׁשים, הּמים מֹולי אּלא ּבהן, ּפֹוסלת ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמלאכה
ואין  אחרת, ּבמלאכה עֹוסק והּוא לכלי, מּכלי אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמערה
מלאכה  עֹוׂשה והּוא אחת, ּבידֹו מהן מּזה וכן ּכלּום; ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכ

האחרת. ֶֶַַָָּבּיד
ּובהּזיה ·. ּבּקּדּוׁש ּפֹוסל - ּבּמּלּוי.הּׂשכר ּפֹוסל ואינֹו , ְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

- מהן להּזֹות אֹו חּטאת, מי לקּדׁש ׂשכרֹו הּנֹוטל ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיצד?
מקלה  ּכאפר והאפר הּמערה, ּכמי הּמים אֹותן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

הּמים [שריפה] למּלאת ׂשכר הּוא נֹוטל אבל ּכלּום. ׁשאינֹו ,ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ
ּבחּנם. הּמּזה מהן ּומּזה ּבחּנם, אֹותן ּומקּדׁשין להֹוליכן. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו

ׁשאינֹו זקן הּמּזה אֹו המקּדׁש רגליו,היה על להּל יכֹול ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
אֹו לקּדׁש רחֹוק למקֹום עּמֹו להל מּמּנּו ּובּקׁש הּטמא ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּובא
ּכפֹועל  ׂשכרֹו לֹו ונֹותן החמֹור, על מרּכיבֹו זה הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָלהּזֹות
היה  אם וכן מּמּנה. ׁשּבּטלֹו מלאכה מאֹותּה ׁשּבטל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבטל
ּתרּומתֹו מּלאכל אֹותֹו הּמֹונעת ּבטמאה מתטּמא והיה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻּכהן,
מאכילֹו זה הרי - לקּדׁש אֹו להּזֹות עּמֹו ׁשּיל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַּבעת

וסכֹו לֹו[בשמן]ּומׁשקהּו נֹותן - מּמלאכה ּבּטלֹו ואם ; ְְְְְִִִֵֵַָָָ
הּדברים, אּלּו ׁשּכל מלאכה; אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׂשכרֹו
הרויח  לא ׁשהרי - ּבהּזיה אֹו ּבּקּדּוׁש ׁשּנׂשּתּכר ׂשכר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאינן

ּׁשהפסיד. מה ּכנגד אּלא נטל ולא ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹּכלּום,
אֹו‚. האחרת, ּבידֹו מלאכה ועֹוׂשה ידֹו, ּבאחת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהממּלא

ׁשניהם  - ּכאחת לׁשנים ׁשּמּלא אֹו ּולאחר, לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהממּלא
ּכאּלּו מּׁשניהם, מּלּוי ּכל ונמצא מלאכה, ׁשהּמּלּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּפסּולין;
ּפֹוסלת  ׁשהּמלאכה הֹודענּו ּוכבר אחרת; מלאכה עּמֹו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעׂשה

לאחרים  ׁשּמּלא ּבין לעצמֹו ׁשּמּלא ּבין .ּבּמּלּוי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ
זֹו„. אחר זֹו חבּיֹות אלף מּלא אפּלּו לאחרים, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהממּלא

הּמים  נֹוטל מהן אחד וכל ּכׁשרים; ּכּלן - אדם ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלאלף
ּומקּדׁשן  נתּכּון ׁשּלֹו, אם - חבית אחר חבית לעצמֹו מּלא . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

האפר, את עליהן ּולהׁשלי אחד, לכלי החבּיֹות ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּבץ
אחד  מּלּוי ׁשהּכל ּכׁשרים, ּכּלן - אחד קּדּוׁש ּכּלן ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻּומקּדׁשן
עצמּה ּבפני וחבית חבית ּכל לקּדׁש נתּכּון אם אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּוא.
נפסלת  ׁשהראׁשֹונה האחרֹונה; מן חּוץ ּפסּולין, ּכּלן -ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֻ

ׁשּי קדם ׁשעׂשה וכן ּבּמלאכה הּׁשנּיה; מּלּוי והּוא קּדׁש, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אחרֹונה. אּלא ּכׁשר ואין הּׁשליׁשית, ּבמּלּוי נפסלת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשנּיה

קּדּוׁשין,‰. חמּׁשה לקּדׁשן חבּיֹות חמׁש ׁשּמּלאּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָחמּׁשה
ונמלכּו עצמּה, ּבפני ואחת אחת ּכל על האפר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיׁשלי
קּדּוׁש לקּדׁשן ׁשּמּלאּון אֹו אחד, קּדּוׁש ּכּלן ּולקּדׁשן ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻלערבן
ׁשהרי  ּכׁשרין; ּכּלן - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמלכּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻאחד,
חמׁש ׁשּמּלא הּיחיד אבל אחר. ּבמּלּוי הממּלא נתעּסק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹלא
ונמל ׁשחזר ּפי על אף - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָחבּיֹות
לקּדׁשן  מּלאן אחרֹון; אּלא ּכׁשר אין אחד, קּדּוׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁשן
אּלא  ּכׁשר אין - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמל אחד, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקּדּוׁש
אּלּו' את ל 'קּדׁש לאחר: אמר אם וכן ּבּתחּלה. ׁשּקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָזֹו
אמר  אם אבל ּבּתחּלה. מהן ׁשּנתקּדׁשה זֹו אּלא ּכׁשר אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לקּדּוׁש ׁשהרי ּכׁשרין, ּכּלן הרי - אּלּו' את לי 'קּדׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻלֹו:
- קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ׁשּנמל ּפי על ואף מּלאן; ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָאחד

לֹו קּדׁש אחר אּלא הּוא, קּדׁש לא .הרי ֲִִֵֵֵֵֶַָֹ

.Â- לצרכיו אחרים ּומים לקּדׁשן, מים למּלאת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהרֹוצה
לאחֹוריו; וטֹוענן וקֹוׁשרן ּתחּלה, צרכיו ׁשל את ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָממּלא
ּבמלאכה  יתעּסק ׁשּלא ּכדי חּטאת, ׁשל את ממּלא ּכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר

והֹול לפניו, ונֹותנן הּמּלּוי, .אחר ְְְְִֵַַַָָָ
.Êוהגּביהּו לעצמֹו, ואחד אחד ּכל ממּלאין ׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשנים

זה על השני][-זה בעזרת מּידֹואחד קֹוץ לזה זה ונטל , ְִֶֶֶֶַַָָָ
אחד, לקּדּוׁש ׁשניהם מּלאּו אם - מּלּוי ּבׁשעת מּגּופֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַָאֹו
זה  - לעצמֹו אחד ּכל לקּדׁש מּלאּו ואם ּכׁשרים; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמים

מימיו. ּפסל הּקֹוץ, את הֹוציא אֹו ְִִִֵֶֶַַַָָׁשהגּביּה
.Áּבידֹו החבל ונטל ּומּלא, ּבֹו, למּלאת חבל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשֹואל

את  להם ונתן ּבדרּכֹו, ּבּבעלים ּופגע ּכתפֹו, על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומימיו
יצא ואם ּכׁשרין; - מהּל ּכׁשהּוא הּדר[סטה]החבל מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הּמים. את ּפסל - לּבעלים החבל להֹולי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכדי
.Ë,הארץ על ּבֹו ׁשּמּלא החבל ּומׁשלי ממּלא, ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמי

וקּבץ חזר ׁשּמּלא כרך]ואחר ּפסל [- - ידֹו על החבל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּומקּבץ  ּדֹולה ידֹו, לתֹו ּומקּבץ ּדֹולה היה ואם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמים;

שעה] ּכׁשרים.[באותה הּמים -ְִִֵַַ
.È והצניע מים, אֹותּה ׁשּימּלא עד לחבית ונֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהממּלא

ׁשּכפיּה אֹו ממּלא, ׁשהיה ּבׁשעה ּתּׁשבר ׁשּלא החבית ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאת
מּצר ׁשּזה ּכׁשר, - ּבּה למּלאת לנּגבּה מנת על ּפיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעל
ּבּה להֹולי ּכדי נּגבּה אֹו הצניעּה אם אבל הּוא. ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָהּמּלּוי

לצר[מי]את ׁשאינּה מלאכה עׂשה ׁשהרי ּפסּול, - הּקּדּוׁש ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
לׁשקת ונתן הממּלא וכן בסלע]הּמּלּוי. ּופּנה [שקע , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

שברים]חרׂשים ּבׁשביל [- אם - מּלּוי ּבׁשעת הּׁשקת מן ְְֲִִִִִִִֶַַָֹ
ואם  הּמּלּוי. צר זה ׁשהרי ּכׁשרים, - רּבים מים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּתחזיק

ׁשהּוא  ּבׁשעה אֹותֹו מעּכבין חרׂשים יהיּו ׁשּלא זֹולף ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹ
מוציא] ּפסּולין.[- אּלּו הרי - ּבּׁשקת ׁשּמּלא הּמים ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאת

.‡È חּטאת למי עליו וחּׁשב ונמל לׁשּתֹות, ּדלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהממּלא
מערה - חּׁשב לּמים הּדלי הּגיע ׁשּלא עד אם ,[שופך]- ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

לנּגב צרי לייבשו]ואינֹו לּמים [- הּדלי מּׁשהּגיע ואם ; ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָ
לחּטאת. ּבֹו ימּלא ּכ ואחר לנּגב, וצרי מערה, - ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּׁשב
הּדלי  הּגיע ׁשּלא עד אם - מּידֹו החבל ונפסק הּדלי, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשלׁשל
והּוא  נמל לנּגב. צרי ואינֹו מערה, - עליו חּׁשב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלּמים
ואינֹו מערה, - חּטאת למי עליו וחּׁשב הּמים, ּבתֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעֹודהּו
ׁשּנתמּלאּו ואחר חּטאת, למי ׁשּמּלאן מים לנּגב. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָצרי
ּפסל  - לׁשּתֹות הּכלי את ּכׁשּיּטה - לׁשּתֹותן עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָחּׁשב

ּכלּום. מהן ׁשתה ׁשּלא ּפי על אף ְִִֵֶֶַַַַָָֹהּמים,

ה'תשע"ג  אלול כ"ב רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
מימיומי ‡. חטאת]ׁשהיּו למי ועמד [המיועדים ּכתפֹו, על ְְִֵֵֶַַָָָ

הֹוריה ׁשחלצה [הלכה]והֹורה אֹו ּדין, ׁשּדן אֹו לאחרים, ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
מאנה אֹו ּבפניו, שהשיאוה]יבמה קטנה אֹו[יתומה , ְְֲֵָָָָָ

אֹו עקרב, אֹו נחׁש ׁשהרג אֹו ,הּדר את לאחרים ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהראה
להצניען הּׁשּוק מן אכלין לאכסנם]נטל הּמים [- הרי - ְְֲֳִִִִֵַַַַַָָָ

על  האפר ׁשּיּתן קדם אחר ּבדבר נתעּסק ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפסּולין;
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,מהּל ּכׁשהּוא ואכלן לאכלן האכלין נטל אם אבל ְְְְֲֲֳִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּמים.
אֹותֹו המעּכבין עקרב אֹו נחׁש ׁשהרג הרי [מלילך]אֹו - ְְְֲִֵֶַַַַָָָָ

ּדבר  הּכלל: זה הּמים. הֹולכת מּצר ׁשּזה ּכׁשרים, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּמים
עמד  ּבין - האפר מּתן קדם ׁשעׂשהּו מלאכה מּׁשּום ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּוא
אם  - מלאכה מּׁשּום ׁשאינֹו ודבר ּפסל. עמד, ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבין

ּבּמים מהּל היה ּכׁשרים. עמד, לא ואם ּפסל; עם עמד, -] ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹ
ּופרץהמים] דרכו], -[פילס ּבֹו ׁשּיל מקֹום הּלּוכֹו ּבׁשעת ְִִֵֵֶַַָָ

קדם  ּגדר ואם ּכׁשרים; לגּדר, מנת על ׁשּפרץ ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹאף
על  אף - לאכל ּפרֹות קצץ אם וכן ּפסּולין. האפר, ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיּתן

להקצֹות ׁשּכּונתֹו לקצוץ]ּפי ואם [- ּכׁשרין; הּׁשאר, את ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּפסל. האפר, מּתן קדם ְִֵֶֶַַַָָָֹהקצה

מה היה ·. וזרק והֹותיר, הּמים, הֹולכת ּבׁשעת אֹוכל ְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
הּמקצה לּתחת אֹו הּתאנה לתחת מחצלת]ּׁשהֹותיר אם [- - ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֻ

עׂשה  ׁשהרי ּפסּולין, הּמים הרי - הּפרֹות יאבדּו ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹנתּכּון
הּמים  הרי ּבהן, צר לֹו ׁשאין לפי זרקן ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמלאכה.
ועׂשּו לׁשמרן, לאחר ּומסרן לקּדׁשן, מים הממּלא ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּכׁשרין.
לׁשֹומר. מסרן ׁשהרי הּמים, נפסלּו לא - מלאכה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּבעלים
ּברׁשּותֹו, הם ׁשהרי ּפסלן, - מלאכה הּׁשֹומר עׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָואם

ה  הּבעלים. ּתחת נכנס הּמים,והּוא את ׁשֹומרין ׁשנים יּו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָ
הּׁשני  ׁשהרי ּכׁשרים, הּמים - מלאכה מהם אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָועׂשה
- מלאכה ועׂשה הּׁשני ועמד לׁשמר, הראׁשֹון חזר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹמׁשּמר;

ּכאחת. מלאכה הּׁשֹומרין ּכל ׁשּיעׂשּו עד ּכׁשרין; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָהּמים
לעצמֹוהמקּדׁש‚. אם - ּבּׁשנּיה מלאכה ועׂשה ידֹו, ּבאחת ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָ

ואם  ּבּמים. אפר מּתן קדם מלאכה עׂשה ׁשהרי ּפסל; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹקּדׁש,
ׁשל  מימיו ּפֹוסל זה ׁשאין ּכׁשרים; הּמים קּדׁש, ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחברֹו
ּבּקּדּוׁש ּפֹוסלת הּמלאכה ׁשאין ׁשעׂשה, ּבּמלאכה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָחברֹו

הּׁשֹומר  אֹו הּבעלים העֹוׂשה ׁשּיהיה והּוא, - ּבּמים .אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשהרי המקּדׁש„. ּפסּול, ׁשּלֹו - ּכאחת ּולאחר לעצמֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָ

אבל  חברֹו; ּבקּדּוׁש ׁשּנתעּסק ּבעסק עצמֹו ׁשל הּמים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנפסלּו
מלאכּתֹו ׁשאין ּכׁשרין, ׁשניהם - ּכאחת לׁשנים קּדׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַאם

אחרים  מי .ּפֹוסלת ֲִֵֵֶֶ
ּכאחתהממּלא ‰. ידיו ּבׁשּתי חביות]לעצמֹו -[לשתי ְְְְְִֵֵַַַַַָָ

לעצמֹו קּדׁש ּכׁשר. קּדּוׁשין, ּבׁשני ּפסּול; אחד, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּבקּדּוׁש
קּדּוׁשין, ּבׁשני ּכׁשר; אחד, ּבקּדּוׁש - ּכאחת ידיו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבׁשּתי
ׁשניהם  לעצמֹו, - ּכאחת ידיו ּבׁשּתי וקּדׁש מּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּפסּולין.
אחד, ּבקּדּוׁש - ּכאחת ידיו ּבׁשּתי לאחר מּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּפסּולין.
ּכאחת  ידיו ּבׁשּתי לאחר קּדׁש ּפסּול. קּדּוׁשין, ּבׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּכׁשר;
מּלא  ּכׁשרים; ׁשניהם קּדּוׁשין, ּבׁשני ּבין אחד ּבקּדּוׁש ּבין -ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָ

ו  ּפסּול, הּמּלּוי - לאחר ּכאחת ידיו ּבׁשּתי הּקּדּוׁשוקּדׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ׁשּמּלא  ּבין - מלאכה עּמֹו ׁשעׂשה מּלּוי ּכל הּכלל: זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכׁשר.
ׁשּנתמּלאּו מים וכל ּפסּול. לאחר, ׁשּמּלא ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלעצמֹו
אם  - האפר את ׁשּיּתן קדם מלאכה עּמהן ועׂשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹּכהלכתן,
ּכׁשרין. אחר, ׁשל היּו ואם ּפסּולין; הן הרי ׁשּלֹו, הּמים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהיּו
ׁשֹומר  ׁשם ׁשּיׁש ּבין - מלאכה ועׂשה ׁשּבידֹו, ּדבר ְְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָוכל
ודבר  ּפסל. - ׁשֹומר ׁשם ׁשאין ּבין מלאכה, עֹוׂשה ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאינֹו
ּפסל; לא ׁשֹומר, ׁשם יׁש אם - מלאכה ועׂשה ּבידֹו, ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשאינֹו

ּפסל. ׁשֹומר, ׁשם אין ְִֵֵַָָואם

.Â האֹומר- לזה זה וקּדׁשּו ,'ל ואקּדׁש לי 'קּדׁש לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
לֹו: אמר ּבׂשכר. קּדׁש ׁשהרי ּפסּול, והּׁשני ּכׁשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהראׁשֹון
ּפסּול; הראׁשֹון - לזה זה ּומּלאּו ,'ל ואמּלא לי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ'מּלא

חלף חברֹו לֹו ׁשּימּלא וכּונתֹו הרי [תמורת]הֹואיל זה, מּלּוי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשהּמּלּוי  ּכׁשר, והּׁשני ּפסּולין. ׁשהם ּולאחר, לֹו ּכממּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָזה
ואין  ׁשּמּלא, אחר מלאכה עׂשה לא והרי מּתר, ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻּבׂשכר

אחר. מּלּוי ְִֵַַָָּבכּונתֹו
.Ê ליהאֹומר 'קּדׁש במים]לחברֹו: האפר ל'[תן ואמּלא ְֲֲִֵֵֵֵַַַַָ

מהמעיין] ּפֹוסלת [מים אינּה ׁשהּמלאכה ּכׁשרים; ׁשניהן -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשניהם  - 'ל ואקּדׁש לי 'מּלא מּתר. ּבׂשכר והּמּלּוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּקּדּוׁש,
ּכממּלא  הּוא ׁשהרי - ּפסּול ּבּתחּלה ׁשּמּלא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּפסּולין;
ׁשּקּדׁש וזה ּבמלאכה; הּמים ּופסל ּכאחת, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומקּדׁש
חֹוב  החזיר ּוכאּלּו ּבׂשכר, קּדׁש ׁשהרי - ּפסּול ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּבאחרֹונה

ֶָָׁשעליו.
.Áּופֹותח ההֹול הּמפּתח, את נֹוטל זה הרי - לקּדׁש ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ

האפ  אפר להֹוציא ּבֹו לחּפר צר אם קרּדם, ונֹוטל ר; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
האפר, להביא למקֹום מּמקֹום ּומֹולי סּלם ונֹוטל ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻהּפרה;

ׁשהיה וכׁשר  הּכלי ּכּסה ּבֹו, לקּדׁש האפר את מּׁשּנטל ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשהגיף אֹו האפר, סגר]ּבֹו ׁשּזקף[- אֹו הּדלת, [-את ִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּפסל העמיד] - לּמים האפר ׁשּיׁשלי קדם ּבארץ, הּכלי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאת
את  זקף אחרים. מים ּבֹו לקּדׁש ּכׁשר האפר אבל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמים;
מּפני  ּכׁשרים, - יתּפּזר ׁשּלא ּכדי ּבידֹו, האפר ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּכלי
ּכּסהּו, ואם ּפסל; ּבארץ, הּניחֹו אם ׁשהרי אפׁשר; ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאי
- מּמּנּו והחזיר מרּבה, ׁשהּוא וראה האפר, את נטל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּפסל.
מּמּנּו ונטל מרּבה, ׁשהּוא וראה הּמים, על האפר נתן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּכׁשר;
האפר  ּבֹו לחּתֹות זית עלי קרסם ּכׁשר. - אחרים מים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלקּדׁש
ּבׁשביל  ואם ּפסל; הרּבה, אפר יחזיק ׁשּלא ּבׁשביל אם -ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ּכׁשר. ּבּכלי, האפר ְִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיּכנס

ט  ¤¤ּפרק
הּמים ּכיצד ‡. את נֹותן הּפרה? ּבאפר הּמים את מקּדׁשין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּמים  ּפני על אפר ונֹותן ּבכלי, חּטאת מי לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּנתמּלאּו
ּגדֹולה  חבית ׁשהיא ּפי על אף הּמים, ּפני על ׁשּיראה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכדי
ּכ ואחר ּתחּלה, האפר נתן ואם הּכל. ּומערב מים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמלאה

ּבּתֹורה  ׁשּנאמר זה הּוא ּומה ּפסל. - הּמים עליו "ונתן נתן ְֱִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּבּמים. האפר את לערב ּכדי חּיים"? מים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו

ׁשּיתּכּוןצ המקּדׁש·. על [למעשיו]רי ּבידֹו האפר ויּתן , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מתּכּון  ׁשּיהיה עד - לּטמא" "ולקחּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמים,
הּכלי  מן האפר נפל אם אבל ּולהּזיה. ּולמּלּוי, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלקּדּוׁש,
ּודחפֹו ּבידֹו האפר ׁשּנטל אֹו הּמים, לתֹו האפר ּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיׁש
ׁשּנפל  אֹו הּמים, על מּידֹו האפר ונפל הרּוח אֹו ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָחברֹו
לּמים  נפל ּכ ואחר ידֹו על אֹו הּכלי צד על מּידֹו ְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָהאפר

ּפסּול. זה הרי -ֲֵֶָ
הּזיה קּדׁש‚. מּכדי ּופחֹות זה, ּבכלי הּזיה מּכדי ּפחֹות ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

נתקּדׁשּו לא - אחר הּמים,ּבכלי ּפני על צף האפר היה . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
מּמּנּו אּלּווכנס הרי - אחרים מים ּבֹו וקּדׁש מּלמעלה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ואף  ׁשנּיה, ּפעם ּבֹו מקּדׁשין אין ּבּמים, ׁשּנגע וכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻמקּדׁשין.
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אין  - נּדה מי ונעׂשּו ונתקּדׁשּו האפר, את הטיל האפר. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאת
אֹו הּמקּדׁשים, הּמים מֹולי אּלא ּבהן, ּפֹוסלת ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמלאכה
ואין  אחרת, ּבמלאכה עֹוסק והּוא לכלי, מּכלי אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמערה
מלאכה  עֹוׂשה והּוא אחת, ּבידֹו מהן מּזה וכן ּכלּום; ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכ

האחרת. ֶֶַַָָּבּיד
ּובהּזיה ·. ּבּקּדּוׁש ּפֹוסל - ּבּמּלּוי.הּׂשכר ּפֹוסל ואינֹו , ְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

- מהן להּזֹות אֹו חּטאת, מי לקּדׁש ׂשכרֹו הּנֹוטל ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיצד?
מקלה  ּכאפר והאפר הּמערה, ּכמי הּמים אֹותן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

הּמים [שריפה] למּלאת ׂשכר הּוא נֹוטל אבל ּכלּום. ׁשאינֹו ,ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ
ּבחּנם. הּמּזה מהן ּומּזה ּבחּנם, אֹותן ּומקּדׁשין להֹוליכן. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו

ׁשאינֹו זקן הּמּזה אֹו המקּדׁש רגליו,היה על להּל יכֹול ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
אֹו לקּדׁש רחֹוק למקֹום עּמֹו להל מּמּנּו ּובּקׁש הּטמא ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּובא
ּכפֹועל  ׂשכרֹו לֹו ונֹותן החמֹור, על מרּכיבֹו זה הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָלהּזֹות
היה  אם וכן מּמּנה. ׁשּבּטלֹו מלאכה מאֹותּה ׁשּבטל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבטל
ּתרּומתֹו מּלאכל אֹותֹו הּמֹונעת ּבטמאה מתטּמא והיה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻּכהן,
מאכילֹו זה הרי - לקּדׁש אֹו להּזֹות עּמֹו ׁשּיל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַּבעת

וסכֹו לֹו[בשמן]ּומׁשקהּו נֹותן - מּמלאכה ּבּטלֹו ואם ; ְְְְְִִִֵֵַָָָ
הּדברים, אּלּו ׁשּכל מלאכה; אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׂשכרֹו
הרויח  לא ׁשהרי - ּבהּזיה אֹו ּבּקּדּוׁש ׁשּנׂשּתּכר ׂשכר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאינן

ּׁשהפסיד. מה ּכנגד אּלא נטל ולא ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹּכלּום,
אֹו‚. האחרת, ּבידֹו מלאכה ועֹוׂשה ידֹו, ּבאחת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהממּלא

ׁשניהם  - ּכאחת לׁשנים ׁשּמּלא אֹו ּולאחר, לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהממּלא
ּכאּלּו מּׁשניהם, מּלּוי ּכל ונמצא מלאכה, ׁשהּמּלּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּפסּולין;
ּפֹוסלת  ׁשהּמלאכה הֹודענּו ּוכבר אחרת; מלאכה עּמֹו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעׂשה

לאחרים  ׁשּמּלא ּבין לעצמֹו ׁשּמּלא ּבין .ּבּמּלּוי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ
זֹו„. אחר זֹו חבּיֹות אלף מּלא אפּלּו לאחרים, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהממּלא

הּמים  נֹוטל מהן אחד וכל ּכׁשרים; ּכּלן - אדם ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלאלף
ּומקּדׁשן  נתּכּון ׁשּלֹו, אם - חבית אחר חבית לעצמֹו מּלא . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

האפר, את עליהן ּולהׁשלי אחד, לכלי החבּיֹות ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּבץ
אחד  מּלּוי ׁשהּכל ּכׁשרים, ּכּלן - אחד קּדּוׁש ּכּלן ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻּומקּדׁשן
עצמּה ּבפני וחבית חבית ּכל לקּדׁש נתּכּון אם אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּוא.
נפסלת  ׁשהראׁשֹונה האחרֹונה; מן חּוץ ּפסּולין, ּכּלן -ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֻ

ׁשּי קדם ׁשעׂשה וכן ּבּמלאכה הּׁשנּיה; מּלּוי והּוא קּדׁש, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אחרֹונה. אּלא ּכׁשר ואין הּׁשליׁשית, ּבמּלּוי נפסלת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשנּיה

קּדּוׁשין,‰. חמּׁשה לקּדׁשן חבּיֹות חמׁש ׁשּמּלאּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָחמּׁשה
ונמלכּו עצמּה, ּבפני ואחת אחת ּכל על האפר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיׁשלי
קּדּוׁש לקּדׁשן ׁשּמּלאּון אֹו אחד, קּדּוׁש ּכּלן ּולקּדׁשן ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻלערבן
ׁשהרי  ּכׁשרין; ּכּלן - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמלכּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻאחד,
חמׁש ׁשּמּלא הּיחיד אבל אחר. ּבמּלּוי הממּלא נתעּסק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹלא
ונמל ׁשחזר ּפי על אף - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָחבּיֹות
לקּדׁשן  מּלאן אחרֹון; אּלא ּכׁשר אין אחד, קּדּוׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁשן
אּלא  ּכׁשר אין - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמל אחד, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקּדּוׁש
אּלּו' את ל 'קּדׁש לאחר: אמר אם וכן ּבּתחּלה. ׁשּקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָזֹו
אמר  אם אבל ּבּתחּלה. מהן ׁשּנתקּדׁשה זֹו אּלא ּכׁשר אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לקּדּוׁש ׁשהרי ּכׁשרין, ּכּלן הרי - אּלּו' את לי 'קּדׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻלֹו:
- קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ׁשּנמל ּפי על ואף מּלאן; ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָאחד

לֹו קּדׁש אחר אּלא הּוא, קּדׁש לא .הרי ֲִִֵֵֵֵֶַָֹ

.Â- לצרכיו אחרים ּומים לקּדׁשן, מים למּלאת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהרֹוצה
לאחֹוריו; וטֹוענן וקֹוׁשרן ּתחּלה, צרכיו ׁשל את ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָממּלא
ּבמלאכה  יתעּסק ׁשּלא ּכדי חּטאת, ׁשל את ממּלא ּכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר

והֹול לפניו, ונֹותנן הּמּלּוי, .אחר ְְְְִֵַַַָָָ
.Êוהגּביהּו לעצמֹו, ואחד אחד ּכל ממּלאין ׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשנים

זה על השני][-זה בעזרת מּידֹואחד קֹוץ לזה זה ונטל , ְִֶֶֶֶַַָָָ
אחד, לקּדּוׁש ׁשניהם מּלאּו אם - מּלּוי ּבׁשעת מּגּופֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַָאֹו
זה  - לעצמֹו אחד ּכל לקּדׁש מּלאּו ואם ּכׁשרים; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמים

מימיו. ּפסל הּקֹוץ, את הֹוציא אֹו ְִִִֵֶֶַַַָָׁשהגּביּה
.Áּבידֹו החבל ונטל ּומּלא, ּבֹו, למּלאת חבל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשֹואל

את  להם ונתן ּבדרּכֹו, ּבּבעלים ּופגע ּכתפֹו, על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומימיו
יצא ואם ּכׁשרין; - מהּל ּכׁשהּוא הּדר[סטה]החבל מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הּמים. את ּפסל - לּבעלים החבל להֹולי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכדי
.Ë,הארץ על ּבֹו ׁשּמּלא החבל ּומׁשלי ממּלא, ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמי

וקּבץ חזר ׁשּמּלא כרך]ואחר ּפסל [- - ידֹו על החבל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּומקּבץ  ּדֹולה ידֹו, לתֹו ּומקּבץ ּדֹולה היה ואם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמים;

שעה] ּכׁשרים.[באותה הּמים -ְִִֵַַ
.È והצניע מים, אֹותּה ׁשּימּלא עד לחבית ונֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהממּלא

ׁשּכפיּה אֹו ממּלא, ׁשהיה ּבׁשעה ּתּׁשבר ׁשּלא החבית ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאת
מּצר ׁשּזה ּכׁשר, - ּבּה למּלאת לנּגבּה מנת על ּפיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעל
ּבּה להֹולי ּכדי נּגבּה אֹו הצניעּה אם אבל הּוא. ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָהּמּלּוי

לצר[מי]את ׁשאינּה מלאכה עׂשה ׁשהרי ּפסּול, - הּקּדּוׁש ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
לׁשקת ונתן הממּלא וכן בסלע]הּמּלּוי. ּופּנה [שקע , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

שברים]חרׂשים ּבׁשביל [- אם - מּלּוי ּבׁשעת הּׁשקת מן ְְֲִִִִִִִֶַַָֹ
ואם  הּמּלּוי. צר זה ׁשהרי ּכׁשרים, - רּבים מים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּתחזיק

ׁשהּוא  ּבׁשעה אֹותֹו מעּכבין חרׂשים יהיּו ׁשּלא זֹולף ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹ
מוציא] ּפסּולין.[- אּלּו הרי - ּבּׁשקת ׁשּמּלא הּמים ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאת

.‡È חּטאת למי עליו וחּׁשב ונמל לׁשּתֹות, ּדלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהממּלא
מערה - חּׁשב לּמים הּדלי הּגיע ׁשּלא עד אם ,[שופך]- ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

לנּגב צרי לייבשו]ואינֹו לּמים [- הּדלי מּׁשהּגיע ואם ; ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָ
לחּטאת. ּבֹו ימּלא ּכ ואחר לנּגב, וצרי מערה, - ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּׁשב
הּדלי  הּגיע ׁשּלא עד אם - מּידֹו החבל ונפסק הּדלי, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשלׁשל
והּוא  נמל לנּגב. צרי ואינֹו מערה, - עליו חּׁשב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלּמים
ואינֹו מערה, - חּטאת למי עליו וחּׁשב הּמים, ּבתֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעֹודהּו
ׁשּנתמּלאּו ואחר חּטאת, למי ׁשּמּלאן מים לנּגב. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָצרי
ּפסל  - לׁשּתֹות הּכלי את ּכׁשּיּטה - לׁשּתֹותן עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָחּׁשב

ּכלּום. מהן ׁשתה ׁשּלא ּפי על אף ְִִֵֶֶַַַַָָֹהּמים,

ה'תשע"ג  אלול כ"ב רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
מימיומי ‡. חטאת]ׁשהיּו למי ועמד [המיועדים ּכתפֹו, על ְְִֵֵֶַַָָָ

הֹוריה ׁשחלצה [הלכה]והֹורה אֹו ּדין, ׁשּדן אֹו לאחרים, ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
מאנה אֹו ּבפניו, שהשיאוה]יבמה קטנה אֹו[יתומה , ְְֲֵָָָָָ

אֹו עקרב, אֹו נחׁש ׁשהרג אֹו ,הּדר את לאחרים ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהראה
להצניען הּׁשּוק מן אכלין לאכסנם]נטל הּמים [- הרי - ְְֲֳִִִִֵַַַַַָָָ

על  האפר ׁשּיּתן קדם אחר ּבדבר נתעּסק ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפסּולין;
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,מהּל ּכׁשהּוא ואכלן לאכלן האכלין נטל אם אבל ְְְְֲֲֳִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּמים.
אֹותֹו המעּכבין עקרב אֹו נחׁש ׁשהרג הרי [מלילך]אֹו - ְְְֲִֵֶַַַַָָָָ

ּדבר  הּכלל: זה הּמים. הֹולכת מּצר ׁשּזה ּכׁשרים, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּמים
עמד  ּבין - האפר מּתן קדם ׁשעׂשהּו מלאכה מּׁשּום ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּוא
אם  - מלאכה מּׁשּום ׁשאינֹו ודבר ּפסל. עמד, ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבין

ּבּמים מהּל היה ּכׁשרים. עמד, לא ואם ּפסל; עם עמד, -] ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹ
ּופרץהמים] דרכו], -[פילס ּבֹו ׁשּיל מקֹום הּלּוכֹו ּבׁשעת ְִִֵֵֶַַָָ

קדם  ּגדר ואם ּכׁשרים; לגּדר, מנת על ׁשּפרץ ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹאף
על  אף - לאכל ּפרֹות קצץ אם וכן ּפסּולין. האפר, ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיּתן

להקצֹות ׁשּכּונתֹו לקצוץ]ּפי ואם [- ּכׁשרין; הּׁשאר, את ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּפסל. האפר, מּתן קדם ְִֵֶֶַַַָָָֹהקצה

מה היה ·. וזרק והֹותיר, הּמים, הֹולכת ּבׁשעת אֹוכל ְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
הּמקצה לּתחת אֹו הּתאנה לתחת מחצלת]ּׁשהֹותיר אם [- - ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֻ

עׂשה  ׁשהרי ּפסּולין, הּמים הרי - הּפרֹות יאבדּו ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹנתּכּון
הּמים  הרי ּבהן, צר לֹו ׁשאין לפי זרקן ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמלאכה.
ועׂשּו לׁשמרן, לאחר ּומסרן לקּדׁשן, מים הממּלא ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּכׁשרין.
לׁשֹומר. מסרן ׁשהרי הּמים, נפסלּו לא - מלאכה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּבעלים
ּברׁשּותֹו, הם ׁשהרי ּפסלן, - מלאכה הּׁשֹומר עׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָואם

ה  הּבעלים. ּתחת נכנס הּמים,והּוא את ׁשֹומרין ׁשנים יּו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָ
הּׁשני  ׁשהרי ּכׁשרים, הּמים - מלאכה מהם אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָועׂשה
- מלאכה ועׂשה הּׁשני ועמד לׁשמר, הראׁשֹון חזר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹמׁשּמר;

ּכאחת. מלאכה הּׁשֹומרין ּכל ׁשּיעׂשּו עד ּכׁשרין; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָהּמים
לעצמֹוהמקּדׁש‚. אם - ּבּׁשנּיה מלאכה ועׂשה ידֹו, ּבאחת ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָ

ואם  ּבּמים. אפר מּתן קדם מלאכה עׂשה ׁשהרי ּפסל; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹקּדׁש,
ׁשל  מימיו ּפֹוסל זה ׁשאין ּכׁשרים; הּמים קּדׁש, ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחברֹו
ּבּקּדּוׁש ּפֹוסלת הּמלאכה ׁשאין ׁשעׂשה, ּבּמלאכה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָחברֹו

הּׁשֹומר  אֹו הּבעלים העֹוׂשה ׁשּיהיה והּוא, - ּבּמים .אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשהרי המקּדׁש„. ּפסּול, ׁשּלֹו - ּכאחת ּולאחר לעצמֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָ

אבל  חברֹו; ּבקּדּוׁש ׁשּנתעּסק ּבעסק עצמֹו ׁשל הּמים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנפסלּו
מלאכּתֹו ׁשאין ּכׁשרין, ׁשניהם - ּכאחת לׁשנים קּדׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַאם

אחרים  מי .ּפֹוסלת ֲִֵֵֶֶ
ּכאחתהממּלא ‰. ידיו ּבׁשּתי חביות]לעצמֹו -[לשתי ְְְְְִֵֵַַַַַָָ

לעצמֹו קּדׁש ּכׁשר. קּדּוׁשין, ּבׁשני ּפסּול; אחד, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּבקּדּוׁש
קּדּוׁשין, ּבׁשני ּכׁשר; אחד, ּבקּדּוׁש - ּכאחת ידיו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבׁשּתי
ׁשניהם  לעצמֹו, - ּכאחת ידיו ּבׁשּתי וקּדׁש מּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּפסּולין.
אחד, ּבקּדּוׁש - ּכאחת ידיו ּבׁשּתי לאחר מּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּפסּולין.
ּכאחת  ידיו ּבׁשּתי לאחר קּדׁש ּפסּול. קּדּוׁשין, ּבׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּכׁשר;
מּלא  ּכׁשרים; ׁשניהם קּדּוׁשין, ּבׁשני ּבין אחד ּבקּדּוׁש ּבין -ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָ

ו  ּפסּול, הּמּלּוי - לאחר ּכאחת ידיו ּבׁשּתי הּקּדּוׁשוקּדׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ׁשּמּלא  ּבין - מלאכה עּמֹו ׁשעׂשה מּלּוי ּכל הּכלל: זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכׁשר.
ׁשּנתמּלאּו מים וכל ּפסּול. לאחר, ׁשּמּלא ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלעצמֹו
אם  - האפר את ׁשּיּתן קדם מלאכה עּמהן ועׂשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹּכהלכתן,
ּכׁשרין. אחר, ׁשל היּו ואם ּפסּולין; הן הרי ׁשּלֹו, הּמים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהיּו
ׁשֹומר  ׁשם ׁשּיׁש ּבין - מלאכה ועׂשה ׁשּבידֹו, ּדבר ְְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָוכל
ודבר  ּפסל. - ׁשֹומר ׁשם ׁשאין ּבין מלאכה, עֹוׂשה ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאינֹו
ּפסל; לא ׁשֹומר, ׁשם יׁש אם - מלאכה ועׂשה ּבידֹו, ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשאינֹו

ּפסל. ׁשֹומר, ׁשם אין ְִֵֵַָָואם

.Â האֹומר- לזה זה וקּדׁשּו ,'ל ואקּדׁש לי 'קּדׁש לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
לֹו: אמר ּבׂשכר. קּדׁש ׁשהרי ּפסּול, והּׁשני ּכׁשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהראׁשֹון
ּפסּול; הראׁשֹון - לזה זה ּומּלאּו ,'ל ואמּלא לי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ'מּלא

חלף חברֹו לֹו ׁשּימּלא וכּונתֹו הרי [תמורת]הֹואיל זה, מּלּוי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשהּמּלּוי  ּכׁשר, והּׁשני ּפסּולין. ׁשהם ּולאחר, לֹו ּכממּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָזה
ואין  ׁשּמּלא, אחר מלאכה עׂשה לא והרי מּתר, ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻּבׂשכר

אחר. מּלּוי ְִֵַַָָּבכּונתֹו
.Ê ליהאֹומר 'קּדׁש במים]לחברֹו: האפר ל'[תן ואמּלא ְֲֲִֵֵֵֵַַַַָ

מהמעיין] ּפֹוסלת [מים אינּה ׁשהּמלאכה ּכׁשרים; ׁשניהן -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשניהם  - 'ל ואקּדׁש לי 'מּלא מּתר. ּבׂשכר והּמּלּוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּקּדּוׁש,
ּכממּלא  הּוא ׁשהרי - ּפסּול ּבּתחּלה ׁשּמּלא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּפסּולין;
ׁשּקּדׁש וזה ּבמלאכה; הּמים ּופסל ּכאחת, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומקּדׁש
חֹוב  החזיר ּוכאּלּו ּבׂשכר, קּדׁש ׁשהרי - ּפסּול ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּבאחרֹונה

ֶָָׁשעליו.
.Áּופֹותח ההֹול הּמפּתח, את נֹוטל זה הרי - לקּדׁש ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ

האפ  אפר להֹוציא ּבֹו לחּפר צר אם קרּדם, ונֹוטל ר; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
האפר, להביא למקֹום מּמקֹום ּומֹולי סּלם ונֹוטל ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻהּפרה;

ׁשהיה וכׁשר  הּכלי ּכּסה ּבֹו, לקּדׁש האפר את מּׁשּנטל ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשהגיף אֹו האפר, סגר]ּבֹו ׁשּזקף[- אֹו הּדלת, [-את ִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּפסל העמיד] - לּמים האפר ׁשּיׁשלי קדם ּבארץ, הּכלי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאת
את  זקף אחרים. מים ּבֹו לקּדׁש ּכׁשר האפר אבל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמים;
מּפני  ּכׁשרים, - יתּפּזר ׁשּלא ּכדי ּבידֹו, האפר ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּכלי
ּכּסהּו, ואם ּפסל; ּבארץ, הּניחֹו אם ׁשהרי אפׁשר; ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאי
- מּמּנּו והחזיר מרּבה, ׁשהּוא וראה האפר, את נטל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּפסל.
מּמּנּו ונטל מרּבה, ׁשהּוא וראה הּמים, על האפר נתן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּכׁשר;
האפר  ּבֹו לחּתֹות זית עלי קרסם ּכׁשר. - אחרים מים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלקּדׁש
ּבׁשביל  ואם ּפסל; הרּבה, אפר יחזיק ׁשּלא ּבׁשביל אם -ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ּכׁשר. ּבּכלי, האפר ְִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיּכנס

ט  ¤¤ּפרק
הּמים ּכיצד ‡. את נֹותן הּפרה? ּבאפר הּמים את מקּדׁשין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּמים  ּפני על אפר ונֹותן ּבכלי, חּטאת מי לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּנתמּלאּו
ּגדֹולה  חבית ׁשהיא ּפי על אף הּמים, ּפני על ׁשּיראה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכדי
ּכ ואחר ּתחּלה, האפר נתן ואם הּכל. ּומערב מים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמלאה

ּבּתֹורה  ׁשּנאמר זה הּוא ּומה ּפסל. - הּמים עליו "ונתן נתן ְֱִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּבּמים. האפר את לערב ּכדי חּיים"? מים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו

ׁשּיתּכּוןצ המקּדׁש·. על [למעשיו]רי ּבידֹו האפר ויּתן , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מתּכּון  ׁשּיהיה עד - לּטמא" "ולקחּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמים,
הּכלי  מן האפר נפל אם אבל ּולהּזיה. ּולמּלּוי, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלקּדּוׁש,
ּודחפֹו ּבידֹו האפר ׁשּנטל אֹו הּמים, לתֹו האפר ּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיׁש
ׁשּנפל  אֹו הּמים, על מּידֹו האפר ונפל הרּוח אֹו ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָחברֹו
לּמים  נפל ּכ ואחר ידֹו על אֹו הּכלי צד על מּידֹו ְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָהאפר

ּפסּול. זה הרי -ֲֵֶָ
הּזיה קּדׁש‚. מּכדי ּופחֹות זה, ּבכלי הּזיה מּכדי ּפחֹות ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

נתקּדׁשּו לא - אחר הּמים,ּבכלי ּפני על צף האפר היה . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
מּמּנּו אּלּווכנס הרי - אחרים מים ּבֹו וקּדׁש מּלמעלה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ואף  ׁשנּיה, ּפעם ּבֹו מקּדׁשין אין ּבּמים, ׁשּנגע וכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻמקּדׁשין.
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ּגּבי  על האפר את ונתנה הרּוח נׁשבה ואפּלּו ׁשּנּגבֹו; ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
ּבֹו. ּומקּדׁש מנּגבֹו אינֹו - ְְְִֵֵַַַַהּמים

מים,„. מלאין והם ּגדֹול, ּכלי ּבתֹו ׁשהיה קטן ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּכלי
הּגדֹול, ׁשּבּכלי ּבּמים האפר ׁשּנתן ּכיון - מערבין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹוהּמים
ׁשהיה  ּפי על ואף הּקטן, הּכלי ׁשּבתֹו ה ּמים ּכל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָנתקּדׁשּו
ּכּלן  הּמים ׁשהרי אפר; לֹו נכנס ולא ּביֹותר, צר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻּפיו

.מערבין  ְִָֹ
הּמים ‰. הרי - האפר ׁשּנתן ּבעת הּמים ּבתֹו ספֹוג ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה

זֹול  יעׂשה? ּכיצד ּבכלי. ׁשאינן מּפני ּפסּולין, [-ףׁשּבּספֹוג ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
יּגע שואב] ולא לּספֹוג, מּגיע ׁשהּוא עד הּמים ּכל ְְִִִֶֶַַַַַַַָֹאת

ּגּביו  על צפין ׁשהּמים ּפי על אף - ּבּספֹוג נגע ואם ְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָּבּספֹוג.
יֹוצאין ׁשּבּספֹוג ׁשהּמים מּפני ּפסּולין, - ׁשהן [ע"י ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

בו] הּמים נגיעה לתֹו ספֹוג נפל הּכׁשרין. ּבּמים ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָּומתערבין
ׁשּבּכלי  והּמים לּכלי, חּוץ וסֹוחטֹו נֹוטלֹו - ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָֻהמקּדׁשין

ְִֵּכׁשרין.
.Âׁשקתֹות האפר [משקעים]ׁשּתי את ׁשּנתן אחת, ׁשּבאבן ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

היּו ואם מקּדׁשין; ׁשּבּׁשנּיה הּמים אין - מהן אחת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻלתֹו
לזֹו[ומחוברות]נקּובֹות -]זֹו של הּנֹוד,[בשיעור ּכׁשפֹופרת ְְִֶֶַָ

ונתן  הּׁשּום, ּכקלּפת אפּלּו ּגּביהן על צפין הּמים ׁשהיּו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאֹו
מקּדׁשין. ׁשּבּׁשנּיה הּמים הרי - מהן לאחת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאפר

.Êׁשהּקיפן אבנים חיברם]ׁשּתי אֹותן [- ועׂשה לזֹו, זֹו ְְֲִִִֵֶָָָָָָ
ערבֹות ׁשּתי וכן קערות]ׁשקת, ׁשּנחלקה,[שברי ׁשקת וכן , ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹ

מקּדׁשין; אינן ׁשּביניהן הּמים - מהן אחד ּבחלק אפר ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻונתן
ּבגבסים אֹו ּבסיד חּברן גבס]ואם להּנטל [- יכֹולֹות והן , ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָ

מקּדׁשין. ׁשּביניהם הּמים - ְְִִֵֵֶֶַַַַָֻּכאחת
.Á מקּדׁשין ׁשהּוא,מים ּכל אחר מים ּבהם ׁשּנתערב ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

אם  וכן ּפסּולין; אּלּו הרי - לקּדּוׁש ׁשּנתמּלאּו מים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַואפּלּו
ּומי  מׁשקין לתֹוכן נפל ּפסּולין. אּלּו הרי טל, לתֹוכם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָירד

יערה ישפוך]ּפרֹות, -]ּכ ואחר הּכלי, לנּגב וצרי הּכל; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
קּמֹוס, ּדיֹו, לתֹוכן נפל אחרים. מקּדׁשין מים לתֹוכֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻֻיּתן

דיו]וקלקנּתֹוס ואינֹו[סוגי יערה; - רֹוׁשם ׁשהּוא ּדבר וכל , ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ
נראה. הּוא הרי הרֹוׁשם, ּדבר ׁשם יּׁשאר ׁשאם - לנּגב ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָצרי

.Ë- לקּדׁש ראּויין ׁשאינן ּבמים לחּטאת ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּמטּביל
הראּויין  ּבמים הטּבילֹו ּבֹו; יקּדׁש ּכ ואחר לנּגב, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָצרי
מים  ּבֹו לאסף הטּבילֹו ואם לנּגב. צרי אינֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלקּדׁש,

לנּגב  צרי ,ּכ ּובין ּכ ּבין - .מקּדׁשין ְְִִֵֵֵַָָָָֻ
.Èדלעת]קרּויה קליפת הראּויין [- ּבמים ׁשהטּבילּוה ְְְִִִִֵֶַָָָ

חּטאת, מי לתֹוכּה אֹוספין אין אבל ּבּה; מקּדׁשין ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָלקּדׁש,
ויֹוצאין  ּבתֹוכּה, נבלעין ּבהן ׁשהטּבלה ׁשהּמים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמּפני
והטּבילּוה  נטמאת, אֹותן. ּופֹוסלין חּטאת, ּבמי ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָּומתערבין
ּבגּופּה, הּנבלעין הּטמאין ׁשהּמׁשקין ּבּה; מקּדׁשין אין -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבתֹוכּה. אֹותן ׁשּמקּדׁשין ּבּמים ויתערבּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָיצאּו
.‡Èונתּבּקעּו ּורמׂשים ׁשקצים לתֹוכן ׁשּנפל מקּדׁשין ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻמים

מראיהן[השקצים] ׁשּנׁשּתּנּו אֹו מים], אפּלּו[של ּפסּולין; - ְְְֲִִִֵֶֶַַ
ׁשּבּתבּואה. והּכּנה והּדירה הּנמלה ּכגֹון ּביֹותר, יבׁשים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהיּו

לתֹו נׁשּתּנּונפל ולא נתּבּקעה ׁשּלא ּפי על אף - חּפּוׁשית כּה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ

והּמים  ּכׁשפֹופרת, ׁשהיא מּפני ּפסּולין; הּמים הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַמראיהן,
ׁשּבּה. הּלחה עם מּתֹוכּה ויֹוצאין ּבתֹוכּה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָנכנסין

.·È וכן ּפסּולין. חּיה, אֹו ּבהמה מהן ׁשּׁשתת מקּדׁשין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמים
מֹוצצת, ׁשהיא מּפני - הּיֹונה מן חּוץ ּפסּולין; העֹופֹות, ְְִִִִֵֶֶֶַָָָּכל
הּׁשרצים  ּכל וכן ּבּמים. ּומתערב מּפיה יֹוצא ריר  ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָואין
ׁשהיא  מּפני - החלּדה מן חּוץ ּפֹוסלין; אינן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשּׁשתּו,

ּבּמים  מּפיה יֹוצאה הּלחה ונמצאת ּבלׁשֹונּה, .מלּקקת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.‚È;ּכׁשרין עצמן, מחמת מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי

הגלידּו ּפסּולין. עׁשן, מחמת מראיהן קרח]נׁשּתּנּו ,[נעשו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
אם  אבל ּבחּמה; נּמֹוחּו אפּלּו ּכׁשרים, - ונּמֹוחּו ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָוחזרּו

ּפסּולין. ּבאּור, ְְִָהּומחּו
.„È מחמת אֹו עצמֹו, מחמת מראיו ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאפר

אֹו סיד לתֹוכֹו ׁשּנפל אֹו אבק, מחמת נׁשּתּנה ּכׁשר; - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָעׁשן
מקלה  אפר ּבֹו ׁשּנתערב אֹו שריפה]ּגבסים, ׁשהּוא [- ּכל , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

ּפסּול. זה הרי -ֲֵֶָ
.ÂË עד ּפסלן, לא - לׁשּתֹותן חּטאת מי על ְְִֵֵַַַַָָָָֹהחֹוׁשב

נגעה  ולא ּגרֹונֹו, לתֹו הּכלי מן ׁשפ ואם מהן; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁשּתה
ּפסל  לא - ׁשּבּכלי ּבּמים .ׂשפתֹו ְְִִֶַַַַָָֹ

.ÊËּומצאֹו ּובא מגּלה, ׁשהּניחֹו מקּדׁשין מים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻֻּכלי
לחּטאת  טהֹור ׁשאינֹו אדם ׁשּמא ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמכּסה
ּובא  מכּסה, הּניחֹו ּבוּדאי. ּכּסהּו אדם ׁשהרי ּבהן, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻנגע
ׁשּירד  אֹו מּמּנּו, לׁשּתֹות החלּדה יכֹולה אם - מגּלה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻֻּומצאֹו

ּכׁשרין  - לאו ואם ּפסּולין. - ּבּלילה טל ּכאן לֹו ׁשּיׁש מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
רמׂש; אֹו וחּיה ּבהמה אֹו ּגּלהּו, אדם ספק ספקֹות: ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּתי
אֹו היה לחּטאת טהֹור ׁשּמא ּגּלהּו, אדם לֹומר ּתמצא ְְְִִִֶַַָָָָָָָָָואם

טהֹור. ֵָאינֹו
.ÊÈ,לקּדּוׁש ׁשּנתמּלאּו מים אֹו מקּדׁשין, מים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָֻהּמֹוסר

ּפסּולין  אּלּו הרי - לׁשמרן .לטמא ְְְְֲִֵֵֵָָָ
.ÁÈ- מהן אחד ונטמא הּמים, את ׁשֹומרין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשנים

לׁשמר, וחזר טהר ׁשני; ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכׁשרים,
ראׁשֹון. ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ּכׁשרים, - הּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונטמא

ּפסּולין  הּמים ּכאחת, ׁשניהם .נטמאּו ְְְְְִִִֵֶַַַַ

י  ¤¤ּפרק
לקּדּוׁשהממּלא ‡. חטאת]מים ׁשּיהיה [מי צרי אינֹו - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ

אחר. ּומּזה אחד מקּדׁש אּלא והּמּזה, המקּדׁש עצמֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּוא
ּבכלי  ּומקּדׁש לכלי, מּכלי ּומערה ּבכלי, אדם ממּלא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן
מּכלי  ּומּזה לכלי, מּכלי המקּדׁשין הּמים ּומערה ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻאחר;

.אחר  ֵַ
זמן ממּלא ·. ּכל קּדּוׁש ּבלא אצלֹו ּומּניחן מים, אדם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּומעיר  למקֹום, מּמקֹום ּומֹוליכן ּכלּום. ּבכ ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּירצה,
ׁשּירצה  עת ּבכל ּומקּדׁשן אפר עליהן ונֹותן וכן לעיר, . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

המקּדׁשין האפר]הּמים בהם אצלֹו[שניתן אדם מּניחן , ְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשּיּתּמּו; עד ,צרי ׁשהּוא יֹום ּבכל מהן ּומּזה וׁשנים, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָימים
אפר  אדם ּומׁשּמר לעיר. ּומעיר למקֹום, מּמקֹום ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומֹוליכן
ּפעם  לעיר. ּומעיר למקֹום, מּמקֹום ּומֹוליכֹו אצלֹו, ְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּפרה
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ּבּירּדן, ּבספינה חּטאת מי ּבֹו ׁשהיה ּכלי הֹוליכּו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחת,
הּמים. ונטמאּו הּספינה, ּבקרקע הּמת מן ּכּזית ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָונמצא
מי  מעבירין ׁשאין הּגדֹול, ּדין ּבית ּגזרּו ׁשעה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבאֹותּה
על  יׁשיטם ולא ּובספינה; ּבנהר חּטאת אפר ולא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹחּטאת

הּׁשני.ּפני לּצד ויזרקם מּכאן הּנהר ּבצד יעמד ולא הּמים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹֹ
אֹו ּפרה אפר ּובידֹו צּוארֹו, עד ּבּמים אדם הּוא עֹובר ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָאבל
טהֹורין  ׁשהן הריקנין וכלים אדם וכן מקּדׁשין. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻמים
- נתקּדׁשּו לא ועדין לחּטאת ׁשּנתמּלאּו ּומים ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹלחּטאת,

ּובספינה. ּבנהר אֹותן ְְֲִִִִַָָָָמעבירין
וׁשטין ‚. הּגדֹול, ּבּים ּבספינה מקּדׁשין מים מעבירין ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָֻוכן

המקּדׁשין  הּמים על אּלא גזרּו ׁשּלא הּמים; ּפני על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻּבהן
ּבּנהר  האפר, בים]ועל .[ולא ְֵֶַַָָָ

ׁשּנתקּדׁשּו„. מים לֹומר צרי ואין לקּדׁשן, מים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָהּמֹולי
ׁשּנאמר  לפניו, אּלא לאחֹוריו, הּכלי יפׁשיל לא -: ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

נּדה; מי הן ׁשמּורין, ׁשהם ּבזמן - נּדה" למי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ"למׁשמרת
לפניו  נֹותן - חבּיֹות ׁשּתי ׁשּמּלא הרי ּפסּולין. לאו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָואם

אפׁשר ׁשאי מּפני לאחֹוריו, ואחת .[אחרת]אחת, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ
ּדעּתֹו‰. הּסיח אם - ּבמׁשקל ׁשּׁשקלן חּטאת  ,[מהם]מי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ּדברים  ׁשקל אם אבל ּכׁשרין. ּדעּתֹו, הּסיח לא ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֹּפסּולין;
ׁשאין  ּפסלן; מׁשקלת, ועׂשין הֹואיל - חּטאת ּבמי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאחרים
אֹו ׁשּמקּדׁשין אֹו ׁשּממּלאין הּטהֹורין אּלּו ּכל מׁשמרת. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָזֹו
וׁשּמּזין  ּבהן ּומקּדׁשין ׁשּממּלאין הּכלים ּכל וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּזין,

יֹום טבּולי היּו אם - היום]מהן שטבלו טמאים על [- אף - ְִֵֵֶַַָ
מעׂשה  ׁשּכל ּכׁשרים; אּלּו הרי ׁשמׁשן, העריב ׁשּלא ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּפי
ּכמֹו יֹום, ּבטבּולי ּכׁשר וההּזיה והּקּדּוׁש והּמּלּוי ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָהּפרה

ׁשטף ּכלי ּכל את מטּמאין הּצדֹוקין ּומּפני [-ׁשּבארנּו. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
במקווה] מׁשּתּמׁשין המיטהרים ּכ ואחר אֹותן, ּומטּבילין ,ְְְְִִִִַַַַָָ

חּטאת. ּבמי ְֵֶַָָּבהן
.Â,וטמטּום מאּׁשה, חּוץ - להּזֹות ּכׁשרין ְְְְִִֵֵַַָֹֻהּכל

ּבֹו ׁשּיׁש קטן אבל ּדעת; ּבֹו ׁשאין ותינֹוק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָואנּדרֹוגינֹוס,
והערל להּזֹות. ּכׁשר מהול]ּדעת, שאינו ל [- הּזֹות,ּכׁשר ְְְֵֵֵֶַַַַָָָ

והאּׁשה  ׁשהּזה, ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן טמא. הערל ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאין
מסייעתו]מסעּדּתּו הּזיתֹו[- - ּבידּה הּמים לֹו ׁשאחזה ּכגֹון , ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָ

אחזה, ואם הּזיה; ּבׁשעת ּבידֹו ּתאחז ׁשּלא ּובלבד ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹּכׁשרה;
ּפסּולה. ְַָָָהּזיתֹו

.Ê ואם לטהרֹו; הּטמא על ּולהּזֹות להתּכּון, צרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמּזה
- עליו ׁשּמּזין זה אבל ּפסּולה. הּזיתֹו ּבכּונה, ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּזה
לדעּתֹו וׁשּלא לדעּתֹו האדם על מּזין אּלא ּכּונה, צרי .אינֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

לפניו  והּזה לאחריו, לאחריו, והּזה לפניו, להּזֹות ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָהּמתּכּון
ּפניו  ׁשל לצדדין והּזה לפניו, להּזֹות נתּכּון ּפסּולה; הּזיתֹו -ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּכׁשרה. הּזיתֹו -ְֵַָָָ
.Áטבילה צרי אינֹו הפרה]הּמּזה אּלא [במי הּזיה, לכל ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּמים  ׁשּיּגמרּו עד הּזיה אחר הּזיה ּומּזה האזֹוב, את ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָטֹובל
ּכּמה [מהאזוב] אֹו אדם ּבני ּכּמה על אחת הּזיה ּומּזה .ְֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשהּוא  ּכל הּמים מן ּבֹו ׁשּנגע ּכל מאה; אפּלּו - ּכאחד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכלים
האזֹוב, את טבל עליו. להּזֹות הּמּזה ׁשּיתּכּון והּוא, טהר; -ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
והּזה  האדם, על אֹו טמאה ׁשּמקּבל ּדבר על להּזֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻונתּכּון

על  אֹו טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על הּטבילה ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמאֹותּה
לחזר  צרי אינֹו ּבאזֹוב, מים נׁשאר אם - ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּבהמה

הּׁשא  מן מּזה אּלא הּכלים ּולהטּביל, על אֹו האדם, על ר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
טבילתֹו ּתחּלת ׁשהרי טבל הּטמאים; אם אבל היתה. ּכׁשרה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

על  אֹו טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על להּזֹות האזֹוב ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻאת
הּזיתֹו - הּטמא הּכלי על אֹו האדם, על והּזה ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהּבהמה,
להּזֹות  ויתּכּון ׁשנּיה, ּפעם האזֹוב ויטּבל ׁשּיחזר עד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּפסּולה;

טמאה. המקּבל ּדבר על אֹו האדם ְְֵַַַַָָָָָָֻעל
.Ë מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על להּזֹות ונתּכּון האזֹוב, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהטּביל

ּבּכלי, נטפּו אם ,לפיכ ּכׁשרין; המנּטפים, הּמים - ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻטמאה
המקּבל  ּדבר על להּזֹות ּבכּונה האזֹוב את ּבהן והטּביל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוחזר

ּכׁשרה  הּזיתֹו - .טמאה ְְֵַָָָָֻ
.Èגבעֹולין ראׁשי אפּלּו טֹובל - ׁשּנתמעטּו חּטאת [של מי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָ

יסּפגהאזוב] ׁשּלא ּובלבד ּומּזה; הכלי], מדפני יקנח -]. ְְִֵֶֶַַַֹ
צרי ואינֹו ּומּזה; ּכדרּכֹו, ּומעלה טֹובל - צר ׁשּפיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָצלֹוחית

ׁשנּיה. ּבפעם הּכלי ּבצּדי יּגע ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָלהּזהר

ה'תשע"ג  אלול כ"ג חמישי יום

יא  ¤¤ּפרק
טהֹור ּכיצד ‡. אדם לֹוקח נּדה? ּבמי מת טמא מטהרין ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

קלחין בדים]ׁשלׁשה אזֹוב [- ּובכל ׁשל אחת, אגּדה ואֹוגדן , ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֻ
נּדה  ּבמי גבעֹולין ראׁשי וטֹובל אחד. ּגבעֹול - ובד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבד
ּבּיֹום  הּכלים, על אֹו האדם על ּומּזה ּומתּכּון ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּבּכלי,
הּזה  ואם החּמה; ׁשּתנץ אחר הּׁשביעי, ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּׁשליׁשי
ּבּיֹום  עליו ׁשּיּזה ואחר ּכׁשר. הּׁשחר, עּמּוד ְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמּׁשעלה
טהֹור  הּוא והרי ׁשמׁשֹו, ּומעריב ּבּיֹום; טֹובל ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָהּׁשביעי,
את  ׁשּטבל אֹו ּבּיֹום, והּזה ּבּלילה, האזֹוב את טבל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלערב.
מטּמאין  והּמים ּפסּולה. הּזיתֹו - ּבּלילה והּזה ּבּיֹום, ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָהאזֹוב
האזֹוב  טבילת ׁשּתהיה עד ׁשּיתּבאר, ּכמֹו חּטאת, מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
אחר  הּׁשביעי ּובּיֹום הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו והּזיתֹו ְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָּבּמים
ּכׁשר  הּׁשחר, עּמּוד מּׁשעלה ועׂשה עבר ואם החּמה; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשּתנץ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
-מי ·. הּזיה ּבלא ימים ּכּמה וׁשהה ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

עליו  ּומּזין ימים; ׁשלׁשה ּבפנינּו מֹונה להּזֹות, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשּיבֹוא
ּבּמה  ׁשמׁשֹו. ּומעריב ּבּׁשביעי וטֹובל ּובּׁשביעי, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַּבּׁשליׁשי
אמר  ׁשאפּלּו להּזֹות, ׁשּבא הארץ ּבעם אמּורים? ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּדברים
נטמא; הּיֹום ׁשּמא נאמן, אינֹו - ׁשּלי' הּׁשליׁשי ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'הּיֹום

חבר אבל ּבפנינּו. למנֹות צרי חכם]לפיכ תלמיד ׁשּבא [- ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
עליו  ׁשהּזה מי מּיד. ּכליו על אֹו עליו מּזין ְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻלהּזֹות,
טֹובל  - ימים ּכּמה וׁשהה ּבּׁשביעי, עליו הּזה ולא ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹֻּבּׁשליׁשי,
ּומּזין  ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין הּׁשביעי, אחר ׁשּירצה עת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבכל

טבילה; אחר ּבין טבילה קדם ּבין ּבּיֹום, טבל עליו אפּלּו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
עׂשירי ּבליל אֹו ּתׁשיעי, הנץ.ּבליל אחר למחר עליו מּזין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

נּדֹות ‚. וזבֹות זבים ּכיצד? הּזיה. מקּבלין הּטמאין ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּכל
ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי עליהן מּזין - ּבמת ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַויֹולדֹות
טמאין  ׁשהן ּפי על ואף מת, מּטמאת טהֹורין הן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֻוהרי
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wfg zxecdn jezn

ּגּבי  על האפר את ונתנה הרּוח נׁשבה ואפּלּו ׁשּנּגבֹו; ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
ּבֹו. ּומקּדׁש מנּגבֹו אינֹו - ְְְִֵֵַַַַהּמים

מים,„. מלאין והם ּגדֹול, ּכלי ּבתֹו ׁשהיה קטן ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּכלי
הּגדֹול, ׁשּבּכלי ּבּמים האפר ׁשּנתן ּכיון - מערבין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹוהּמים
ׁשהיה  ּפי על ואף הּקטן, הּכלי ׁשּבתֹו ה ּמים ּכל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָנתקּדׁשּו
ּכּלן  הּמים ׁשהרי אפר; לֹו נכנס ולא ּביֹותר, צר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻּפיו

.מערבין  ְִָֹ
הּמים ‰. הרי - האפר ׁשּנתן ּבעת הּמים ּבתֹו ספֹוג ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה

זֹול  יעׂשה? ּכיצד ּבכלי. ׁשאינן מּפני ּפסּולין, [-ףׁשּבּספֹוג ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
יּגע שואב] ולא לּספֹוג, מּגיע ׁשהּוא עד הּמים ּכל ְְִִִֶֶַַַַַַַָֹאת

ּגּביו  על צפין ׁשהּמים ּפי על אף - ּבּספֹוג נגע ואם ְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָּבּספֹוג.
יֹוצאין ׁשּבּספֹוג ׁשהּמים מּפני ּפסּולין, - ׁשהן [ע"י ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

בו] הּמים נגיעה לתֹו ספֹוג נפל הּכׁשרין. ּבּמים ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָּומתערבין
ׁשּבּכלי  והּמים לּכלי, חּוץ וסֹוחטֹו נֹוטלֹו - ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָֻהמקּדׁשין

ְִֵּכׁשרין.
.Âׁשקתֹות האפר [משקעים]ׁשּתי את ׁשּנתן אחת, ׁשּבאבן ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

היּו ואם מקּדׁשין; ׁשּבּׁשנּיה הּמים אין - מהן אחת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻלתֹו
לזֹו[ומחוברות]נקּובֹות -]זֹו של הּנֹוד,[בשיעור ּכׁשפֹופרת ְְִֶֶַָ

ונתן  הּׁשּום, ּכקלּפת אפּלּו ּגּביהן על צפין הּמים ׁשהיּו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאֹו
מקּדׁשין. ׁשּבּׁשנּיה הּמים הרי - מהן לאחת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאפר

.Êׁשהּקיפן אבנים חיברם]ׁשּתי אֹותן [- ועׂשה לזֹו, זֹו ְְֲִִִֵֶָָָָָָ
ערבֹות ׁשּתי וכן קערות]ׁשקת, ׁשּנחלקה,[שברי ׁשקת וכן , ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹ

מקּדׁשין; אינן ׁשּביניהן הּמים - מהן אחד ּבחלק אפר ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻונתן
ּבגבסים אֹו ּבסיד חּברן גבס]ואם להּנטל [- יכֹולֹות והן , ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָ

מקּדׁשין. ׁשּביניהם הּמים - ְְִִֵֵֶֶַַַַָֻּכאחת
.Á מקּדׁשין ׁשהּוא,מים ּכל אחר מים ּבהם ׁשּנתערב ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

אם  וכן ּפסּולין; אּלּו הרי - לקּדּוׁש ׁשּנתמּלאּו מים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַואפּלּו
ּומי  מׁשקין לתֹוכן נפל ּפסּולין. אּלּו הרי טל, לתֹוכם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָירד

יערה ישפוך]ּפרֹות, -]ּכ ואחר הּכלי, לנּגב וצרי הּכל; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
קּמֹוס, ּדיֹו, לתֹוכן נפל אחרים. מקּדׁשין מים לתֹוכֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻֻיּתן

דיו]וקלקנּתֹוס ואינֹו[סוגי יערה; - רֹוׁשם ׁשהּוא ּדבר וכל , ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ
נראה. הּוא הרי הרֹוׁשם, ּדבר ׁשם יּׁשאר ׁשאם - לנּגב ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָצרי

.Ë- לקּדׁש ראּויין ׁשאינן ּבמים לחּטאת ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּמטּביל
הראּויין  ּבמים הטּבילֹו ּבֹו; יקּדׁש ּכ ואחר לנּגב, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָצרי
מים  ּבֹו לאסף הטּבילֹו ואם לנּגב. צרי אינֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלקּדׁש,

לנּגב  צרי ,ּכ ּובין ּכ ּבין - .מקּדׁשין ְְִִֵֵֵַָָָָֻ
.Èדלעת]קרּויה קליפת הראּויין [- ּבמים ׁשהטּבילּוה ְְְִִִִֵֶַָָָ

חּטאת, מי לתֹוכּה אֹוספין אין אבל ּבּה; מקּדׁשין ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָלקּדׁש,
ויֹוצאין  ּבתֹוכּה, נבלעין ּבהן ׁשהטּבלה ׁשהּמים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמּפני
והטּבילּוה  נטמאת, אֹותן. ּופֹוסלין חּטאת, ּבמי ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָּומתערבין
ּבגּופּה, הּנבלעין הּטמאין ׁשהּמׁשקין ּבּה; מקּדׁשין אין -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבתֹוכּה. אֹותן ׁשּמקּדׁשין ּבּמים ויתערבּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָיצאּו
.‡Èונתּבּקעּו ּורמׂשים ׁשקצים לתֹוכן ׁשּנפל מקּדׁשין ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻמים

מראיהן[השקצים] ׁשּנׁשּתּנּו אֹו מים], אפּלּו[של ּפסּולין; - ְְְֲִִִֵֶֶַַ
ׁשּבּתבּואה. והּכּנה והּדירה הּנמלה ּכגֹון ּביֹותר, יבׁשים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהיּו

לתֹו נׁשּתּנּונפל ולא נתּבּקעה ׁשּלא ּפי על אף - חּפּוׁשית כּה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ

והּמים  ּכׁשפֹופרת, ׁשהיא מּפני ּפסּולין; הּמים הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַמראיהן,
ׁשּבּה. הּלחה עם מּתֹוכּה ויֹוצאין ּבתֹוכּה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָנכנסין

.·È וכן ּפסּולין. חּיה, אֹו ּבהמה מהן ׁשּׁשתת מקּדׁשין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמים
מֹוצצת, ׁשהיא מּפני - הּיֹונה מן חּוץ ּפסּולין; העֹופֹות, ְְִִִִֵֶֶֶַָָָּכל
הּׁשרצים  ּכל וכן ּבּמים. ּומתערב מּפיה יֹוצא ריר  ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָואין
ׁשהיא  מּפני - החלּדה מן חּוץ ּפֹוסלין; אינן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשּׁשתּו,

ּבּמים  מּפיה יֹוצאה הּלחה ונמצאת ּבלׁשֹונּה, .מלּקקת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.‚È;ּכׁשרין עצמן, מחמת מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי

הגלידּו ּפסּולין. עׁשן, מחמת מראיהן קרח]נׁשּתּנּו ,[נעשו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
אם  אבל ּבחּמה; נּמֹוחּו אפּלּו ּכׁשרים, - ונּמֹוחּו ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָוחזרּו

ּפסּולין. ּבאּור, ְְִָהּומחּו
.„È מחמת אֹו עצמֹו, מחמת מראיו ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאפר

אֹו סיד לתֹוכֹו ׁשּנפל אֹו אבק, מחמת נׁשּתּנה ּכׁשר; - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָעׁשן
מקלה  אפר ּבֹו ׁשּנתערב אֹו שריפה]ּגבסים, ׁשהּוא [- ּכל , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

ּפסּול. זה הרי -ֲֵֶָ
.ÂË עד ּפסלן, לא - לׁשּתֹותן חּטאת מי על ְְִֵֵַַַַָָָָֹהחֹוׁשב

נגעה  ולא ּגרֹונֹו, לתֹו הּכלי מן ׁשפ ואם מהן; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁשּתה
ּפסל  לא - ׁשּבּכלי ּבּמים .ׂשפתֹו ְְִִֶַַַַָָֹ

.ÊËּומצאֹו ּובא מגּלה, ׁשהּניחֹו מקּדׁשין מים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻֻּכלי
לחּטאת  טהֹור ׁשאינֹו אדם ׁשּמא ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמכּסה
ּובא  מכּסה, הּניחֹו ּבוּדאי. ּכּסהּו אדם ׁשהרי ּבהן, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻנגע
ׁשּירד  אֹו מּמּנּו, לׁשּתֹות החלּדה יכֹולה אם - מגּלה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻֻּומצאֹו

ּכׁשרין  - לאו ואם ּפסּולין. - ּבּלילה טל ּכאן לֹו ׁשּיׁש מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
רמׂש; אֹו וחּיה ּבהמה אֹו ּגּלהּו, אדם ספק ספקֹות: ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּתי
אֹו היה לחּטאת טהֹור ׁשּמא ּגּלהּו, אדם לֹומר ּתמצא ְְְִִִֶַַָָָָָָָָָואם

טהֹור. ֵָאינֹו
.ÊÈ,לקּדּוׁש ׁשּנתמּלאּו מים אֹו מקּדׁשין, מים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָֻהּמֹוסר

ּפסּולין  אּלּו הרי - לׁשמרן .לטמא ְְְְֲִֵֵֵָָָ
.ÁÈ- מהן אחד ונטמא הּמים, את ׁשֹומרין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשנים

לׁשמר, וחזר טהר ׁשני; ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכׁשרים,
ראׁשֹון. ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ּכׁשרים, - הּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונטמא

ּפסּולין  הּמים ּכאחת, ׁשניהם .נטמאּו ְְְְְִִִֵֶַַַַ

י  ¤¤ּפרק
לקּדּוׁשהממּלא ‡. חטאת]מים ׁשּיהיה [מי צרי אינֹו - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ

אחר. ּומּזה אחד מקּדׁש אּלא והּמּזה, המקּדׁש עצמֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּוא
ּבכלי  ּומקּדׁש לכלי, מּכלי ּומערה ּבכלי, אדם ממּלא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן
מּכלי  ּומּזה לכלי, מּכלי המקּדׁשין הּמים ּומערה ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻאחר;

.אחר  ֵַ
זמן ממּלא ·. ּכל קּדּוׁש ּבלא אצלֹו ּומּניחן מים, אדם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּומעיר  למקֹום, מּמקֹום ּומֹוליכן ּכלּום. ּבכ ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּירצה,
ׁשּירצה  עת ּבכל ּומקּדׁשן אפר עליהן ונֹותן וכן לעיר, . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

המקּדׁשין האפר]הּמים בהם אצלֹו[שניתן אדם מּניחן , ְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשּיּתּמּו; עד ,צרי ׁשהּוא יֹום ּבכל מהן ּומּזה וׁשנים, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָימים
אפר  אדם ּומׁשּמר לעיר. ּומעיר למקֹום, מּמקֹום ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומֹוליכן
ּפעם  לעיר. ּומעיר למקֹום, מּמקֹום ּומֹוליכֹו אצלֹו, ְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּפרה
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ּבּירּדן, ּבספינה חּטאת מי ּבֹו ׁשהיה ּכלי הֹוליכּו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחת,
הּמים. ונטמאּו הּספינה, ּבקרקע הּמת מן ּכּזית ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָונמצא
מי  מעבירין ׁשאין הּגדֹול, ּדין ּבית ּגזרּו ׁשעה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבאֹותּה
על  יׁשיטם ולא ּובספינה; ּבנהר חּטאת אפר ולא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹחּטאת

הּׁשני.ּפני לּצד ויזרקם מּכאן הּנהר ּבצד יעמד ולא הּמים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹֹ
אֹו ּפרה אפר ּובידֹו צּוארֹו, עד ּבּמים אדם הּוא עֹובר ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָאבל
טהֹורין  ׁשהן הריקנין וכלים אדם וכן מקּדׁשין. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻמים
- נתקּדׁשּו לא ועדין לחּטאת ׁשּנתמּלאּו ּומים ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹלחּטאת,

ּובספינה. ּבנהר אֹותן ְְֲִִִִַָָָָמעבירין
וׁשטין ‚. הּגדֹול, ּבּים ּבספינה מקּדׁשין מים מעבירין ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָֻוכן

המקּדׁשין  הּמים על אּלא גזרּו ׁשּלא הּמים; ּפני על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻּבהן
ּבּנהר  האפר, בים]ועל .[ולא ְֵֶַַָָָ

ׁשּנתקּדׁשּו„. מים לֹומר צרי ואין לקּדׁשן, מים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָהּמֹולי
ׁשּנאמר  לפניו, אּלא לאחֹוריו, הּכלי יפׁשיל לא -: ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

נּדה; מי הן ׁשמּורין, ׁשהם ּבזמן - נּדה" למי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ"למׁשמרת
לפניו  נֹותן - חבּיֹות ׁשּתי ׁשּמּלא הרי ּפסּולין. לאו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָואם

אפׁשר ׁשאי מּפני לאחֹוריו, ואחת .[אחרת]אחת, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ
ּדעּתֹו‰. הּסיח אם - ּבמׁשקל ׁשּׁשקלן חּטאת  ,[מהם]מי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ּדברים  ׁשקל אם אבל ּכׁשרין. ּדעּתֹו, הּסיח לא ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֹּפסּולין;
ׁשאין  ּפסלן; מׁשקלת, ועׂשין הֹואיל - חּטאת ּבמי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאחרים
אֹו ׁשּמקּדׁשין אֹו ׁשּממּלאין הּטהֹורין אּלּו ּכל מׁשמרת. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָזֹו
וׁשּמּזין  ּבהן ּומקּדׁשין ׁשּממּלאין הּכלים ּכל וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּזין,

יֹום טבּולי היּו אם - היום]מהן שטבלו טמאים על [- אף - ְִֵֵֶַַָ
מעׂשה  ׁשּכל ּכׁשרים; אּלּו הרי ׁשמׁשן, העריב ׁשּלא ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּפי
ּכמֹו יֹום, ּבטבּולי ּכׁשר וההּזיה והּקּדּוׁש והּמּלּוי ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָהּפרה

ׁשטף ּכלי ּכל את מטּמאין הּצדֹוקין ּומּפני [-ׁשּבארנּו. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
במקווה] מׁשּתּמׁשין המיטהרים ּכ ואחר אֹותן, ּומטּבילין ,ְְְְִִִִַַַַָָ

חּטאת. ּבמי ְֵֶַָָּבהן
.Â,וטמטּום מאּׁשה, חּוץ - להּזֹות ּכׁשרין ְְְְִִֵֵַַָֹֻהּכל

ּבֹו ׁשּיׁש קטן אבל ּדעת; ּבֹו ׁשאין ותינֹוק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָואנּדרֹוגינֹוס,
והערל להּזֹות. ּכׁשר מהול]ּדעת, שאינו ל [- הּזֹות,ּכׁשר ְְְֵֵֵֶַַַַָָָ

והאּׁשה  ׁשהּזה, ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן טמא. הערל ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאין
מסייעתו]מסעּדּתּו הּזיתֹו[- - ּבידּה הּמים לֹו ׁשאחזה ּכגֹון , ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָ

אחזה, ואם הּזיה; ּבׁשעת ּבידֹו ּתאחז ׁשּלא ּובלבד ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹּכׁשרה;
ּפסּולה. ְַָָָהּזיתֹו

.Ê ואם לטהרֹו; הּטמא על ּולהּזֹות להתּכּון, צרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמּזה
- עליו ׁשּמּזין זה אבל ּפסּולה. הּזיתֹו ּבכּונה, ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּזה
לדעּתֹו וׁשּלא לדעּתֹו האדם על מּזין אּלא ּכּונה, צרי .אינֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

לפניו  והּזה לאחריו, לאחריו, והּזה לפניו, להּזֹות ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָהּמתּכּון
ּפניו  ׁשל לצדדין והּזה לפניו, להּזֹות נתּכּון ּפסּולה; הּזיתֹו -ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּכׁשרה. הּזיתֹו -ְֵַָָָ
.Áטבילה צרי אינֹו הפרה]הּמּזה אּלא [במי הּזיה, לכל ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּמים  ׁשּיּגמרּו עד הּזיה אחר הּזיה ּומּזה האזֹוב, את ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָטֹובל
ּכּמה [מהאזוב] אֹו אדם ּבני ּכּמה על אחת הּזיה ּומּזה .ְֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשהּוא  ּכל הּמים מן ּבֹו ׁשּנגע ּכל מאה; אפּלּו - ּכאחד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכלים
האזֹוב, את טבל עליו. להּזֹות הּמּזה ׁשּיתּכּון והּוא, טהר; -ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
והּזה  האדם, על אֹו טמאה ׁשּמקּבל ּדבר על להּזֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻונתּכּון

על  אֹו טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על הּטבילה ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמאֹותּה
לחזר  צרי אינֹו ּבאזֹוב, מים נׁשאר אם - ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּבהמה

הּׁשא  מן מּזה אּלא הּכלים ּולהטּביל, על אֹו האדם, על ר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
טבילתֹו ּתחּלת ׁשהרי טבל הּטמאים; אם אבל היתה. ּכׁשרה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

על  אֹו טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על להּזֹות האזֹוב ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻאת
הּזיתֹו - הּטמא הּכלי על אֹו האדם, על והּזה ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהּבהמה,
להּזֹות  ויתּכּון ׁשנּיה, ּפעם האזֹוב ויטּבל ׁשּיחזר עד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּפסּולה;

טמאה. המקּבל ּדבר על אֹו האדם ְְֵַַַַָָָָָָֻעל
.Ë מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על להּזֹות ונתּכּון האזֹוב, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהטּביל

ּבּכלי, נטפּו אם ,לפיכ ּכׁשרין; המנּטפים, הּמים - ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻטמאה
המקּבל  ּדבר על להּזֹות ּבכּונה האזֹוב את ּבהן והטּביל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוחזר

ּכׁשרה  הּזיתֹו - .טמאה ְְֵַָָָָֻ
.Èגבעֹולין ראׁשי אפּלּו טֹובל - ׁשּנתמעטּו חּטאת [של מי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָ

יסּפגהאזוב] ׁשּלא ּובלבד ּומּזה; הכלי], מדפני יקנח -]. ְְִֵֶֶַַַֹ
צרי ואינֹו ּומּזה; ּכדרּכֹו, ּומעלה טֹובל - צר ׁשּפיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָצלֹוחית

ׁשנּיה. ּבפעם הּכלי ּבצּדי יּגע ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָלהּזהר

ה'תשע"ג  אלול כ"ג חמישי יום

יא  ¤¤ּפרק
טהֹור ּכיצד ‡. אדם לֹוקח נּדה? ּבמי מת טמא מטהרין ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

קלחין בדים]ׁשלׁשה אזֹוב [- ּובכל ׁשל אחת, אגּדה ואֹוגדן , ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֻ
נּדה  ּבמי גבעֹולין ראׁשי וטֹובל אחד. ּגבעֹול - ובד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבד
ּבּיֹום  הּכלים, על אֹו האדם על ּומּזה ּומתּכּון ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּבּכלי,
הּזה  ואם החּמה; ׁשּתנץ אחר הּׁשביעי, ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּׁשליׁשי
ּבּיֹום  עליו ׁשּיּזה ואחר ּכׁשר. הּׁשחר, עּמּוד ְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמּׁשעלה
טהֹור  הּוא והרי ׁשמׁשֹו, ּומעריב ּבּיֹום; טֹובל ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָהּׁשביעי,
את  ׁשּטבל אֹו ּבּיֹום, והּזה ּבּלילה, האזֹוב את טבל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלערב.
מטּמאין  והּמים ּפסּולה. הּזיתֹו - ּבּלילה והּזה ּבּיֹום, ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָהאזֹוב
האזֹוב  טבילת ׁשּתהיה עד ׁשּיתּבאר, ּכמֹו חּטאת, מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
אחר  הּׁשביעי ּובּיֹום הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו והּזיתֹו ְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָּבּמים
ּכׁשר  הּׁשחר, עּמּוד מּׁשעלה ועׂשה עבר ואם החּמה; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשּתנץ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
-מי ·. הּזיה ּבלא ימים ּכּמה וׁשהה ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

עליו  ּומּזין ימים; ׁשלׁשה ּבפנינּו מֹונה להּזֹות, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשּיבֹוא
ּבּמה  ׁשמׁשֹו. ּומעריב ּבּׁשביעי וטֹובל ּובּׁשביעי, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַּבּׁשליׁשי
אמר  ׁשאפּלּו להּזֹות, ׁשּבא הארץ ּבעם אמּורים? ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּדברים
נטמא; הּיֹום ׁשּמא נאמן, אינֹו - ׁשּלי' הּׁשליׁשי ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'הּיֹום

חבר אבל ּבפנינּו. למנֹות צרי חכם]לפיכ תלמיד ׁשּבא [- ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
עליו  ׁשהּזה מי מּיד. ּכליו על אֹו עליו מּזין ְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻלהּזֹות,
טֹובל  - ימים ּכּמה וׁשהה ּבּׁשביעי, עליו הּזה ולא ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹֻּבּׁשליׁשי,
ּומּזין  ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין הּׁשביעי, אחר ׁשּירצה עת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבכל

טבילה; אחר ּבין טבילה קדם ּבין ּבּיֹום, טבל עליו אפּלּו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
עׂשירי ּבליל אֹו ּתׁשיעי, הנץ.ּבליל אחר למחר עליו מּזין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

נּדֹות ‚. וזבֹות זבים ּכיצד? הּזיה. מקּבלין הּטמאין ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּכל
ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי עליהן מּזין - ּבמת ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַויֹולדֹות
טמאין  ׁשהן ּפי על ואף מת, מּטמאת טהֹורין הן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֻוהרי
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ׁשּנאמר  אחרת, הּנה ּבטמאה - הּטמא" על הּטהר "והּזה : ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
וכן  טמא. ׁשהּוא ּפי על אף לֹו, מֹועלת ׁשההּזיה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמדּת,
עליו  והּזה ּבמת, ׁשּנטמא ערל ּכיצד? הּזיה. מקּבל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהערל
- ּוכׁשּיּמֹול מת; מּטמאת טהֹור זה הרי - ּוׁשביעי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָֻׁשליׁשי

לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל ְֳִֵֵֶֶַָָטֹובל,
ּגבעֹול „. וקלח קלח ּובכל קלחין, ׁשלׁשה - אזֹוב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמצות

ׁשנים ּוׁשיריו ּגבעֹולין. ׁשלׁשה נמצאּו בד אחד; אבד [אם ְְְְְְִִִִֶַָָָָֹ
כשר] שאגדם אחר -אחד ואגדן ּבּתחּלה, ׁשנים לקח ואם ;ְְְֲִִִַַַַָָָָ

מּכל  נׁשאר לא אפּלּו העלין, ונׁשרּו הּגבעֹולין נתּפרדּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹּכׁשר.
ּוׁשירי ּכׁשר; - ׁשהּוא ּכל אּלא מהם שארית]ּגבעֹול -] ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ

מפּסקן  - ּבּדין ׁשלׁשה ּבֹו ׁשּיׁש קלח ׁשהּוא. ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאזֹוב,
אגּדה,[מפרידם] להיֹות ׁשּמצותֹו ׁשלׁשּתן; אֹוגד ּכ ואחר ,ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ

ולא  ּפּסקֹו אגּדה. ׁשּיהיה ּבּתֹורה נת ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאף
אגדֹו, ולא ּפּסקֹו ׁשּלא אֹו ּפּסקֹו, ולא ׁשאגדֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֶֶָָָֹֹֹאגדֹו,

אֹוגדֹו - הּקצר האזֹוב ּכׁשר. - ּבֹו קושרו]והּזה על [- ּבחּוט ְְְִֵֵַַָָָָָ
מקל]הּכֹוׁש ואֹוחז [- ּומעלה, ּבּמים וטֹובל ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַ

הּכֹוׁש, מן אֹו הּזה, החּוט מן אם לֹו נסּתּפק ּומּזה; ְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבאזֹוב
ּפסּולה. הּזיתֹו - הּגבעֹול מן ְְִִַַָָָאֹו

אּלא ‰. ּבּתמרֹות, ולא האזֹוב, ּביֹונקֹות לא מּזין ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאין
ּגמלּו ׁשּלא ּגבעֹולין הּיֹונקֹות? הן אּלּו לא ּבּגבעֹולין. -] ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹ

ּפטּור.בשלו] - לּמקּדׁש ונכנס ּבּיֹונקֹות, עליו ׁשהּזה ּומי .ְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
מּׁשּינץ ּבאזֹוב? מּזין מי [הפרח]ּומאימתי ּבֹו ׁשהּזה ואזֹוב . ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

לוי  ׁשם לֹו ׁשּיׁש אזֹוב ּכל הּמצרע. את ּבֹו לטהר ּכׁשר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנּדה,
נוסף] ּביחּוד[- 'אזֹוב' אֹותֹו ׁשּקֹוראין  והאזֹוב ּפסּול; ,-] ְְְִִֵֵֶָָ

ּבעלי בלבד] אֹותֹו ׁשאֹוכלין האזֹוב והּוא הּכׁשר, הּוא -ְְֲִֵֵֵֶַַָָ
ּכחלית', ו'אזֹוב 'אזֹוביֹון', אֹותֹו ׁשּקֹוראין זה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָבּתים.

ּפסּול. - רֹומי' ו'אזֹוב מדּברי', ְְְִִִֵֵָָו'אזֹוב
.Âאׁשרה ׁשל זרה]אזֹוב  לעבודה שניטע עיר [עץ וׁשל , ְֲִֵֵֶֶָ

ׁשל  ּפסּול. - טמאה ּתרּומה וׁשל זרה, עבֹודה וׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנּדחת,
ּכׁשר. הּזה, ואם יּזה; לא טהֹורה, ְְְִִֵֶַָָָָֹּתרּומה

.Êלעצים ׁשּלּקטֹו להסקה]אזֹוב -]- מׁשקין עליו ונפלּו , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
לאכלין לּקטֹו להּזיה. ּכׁשר והּוא לאכילה]מנּגבֹו, ונפלּו[- , ְְְְְְְֳִִֵַַָָָָָָ

להּזיה  נטמא ׁשהרי ּפסּול; ׁשּנּגבֹו, ּפי על אף - מׁשקין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָעליו
ּכטמאין  הם הרי הּכלים, וכל האכלין וכל הּמׁשקין ׁשּכל -ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּכנלקט  זה הרי לחּטאת, לּקטֹו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חּטאת, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלענין

ּבֹו. ּומּזה מנּגבֹו מׁשקין, עליו נפלּו ואם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָלעצים;

יב  ¤¤ּפרק
ׁשהּוא אדם ‡. ּכל ׁשּנגע ּכיון - עליו והּזה ּבמת, ׁשּנטמא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

לֹו עלתה - טמא ׁשל ּבׂשרֹו מעֹור מקֹום ּבכל הּנּדה ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָמּמי
ראׁש על אֹו אצּבעֹו, ראׁש על הּזיה נפלה אפּלּו ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹהּזיה;

שפתיו]ׂשפתֹו אף [- ּכלּום; אינּה ּבלׁשֹונֹו, נגעה אם אבל . ְְְְֲִִֵַָָָָָ
ּכמֹו טמאה, לענין ׁשּבּגלּוי ּכאברים ׁשהּלׁשֹון ּפי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻעל
וכן  ּוטבילה. הּזיה לענין ׁשּבּגלּוי ּכאברים אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו,
ּכלי  ׁשל לגּופֹו ׁשהּגיע ּכיון - עליו והּזה ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכלי

הּזיה. לֹו עלתה נּדה, מּמי ׁשהּוא ְִִֵֶַָָָָָָּכל
ׁשניהן ·. על להּזֹות ׁשּנתּכּון אדם, בני ׁשני אֹו כלים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשני

על  הראׁשֹון מעל הּמים ונטפּו מהן, אחד על והּזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאחד,
מהּזית  עליו הּמים ׁשּיּפלּו עד ּבטמאתֹו; הּׁשני הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשני

הּתמצית מן לא אחר]הּמּזה, ממקום שנתמצו על [- הּזה . ְִִִֶַַַַַָֹ
אֹו ּכאחד, ׁשניהן על הּזה אם לֹו ונסּתּפק כלים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשני

ּפסּולה. הּזיתֹו - עליו נמצה ְְֲִֵֵַָָָָָָמחברֹו
על ‚. ספק עליה, והּזה החרׂש, על נתּונה ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמחט

ּפסּולה  הּזיתֹו - עליה נמצה החרׂש מן ספק הּזה, .הּמחט ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מחלקים]המפּצליןּכלים „. מורכבים זה [- מחּברין ׁשהן ְְִִִֵֵֶֶַָָֻֻ

מסּפרת ּכגֹון ּבמסמרין, מספריים]לזה ּפרקין[- [-ׁשל ְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹ
מלאכה,חלקים] ּבׁשעת - ּבהן וכּיֹוצא רהיטני ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָואזמל

חּבּור  אינן מלאכה, ּבׁשעת וׁשּלא ּולהּזיה; לטמאה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֻחּבּור
ּולהּזיה? לטמאה חּבּור הן ּכיצד להּזיה. ולא לטמאה ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹֹֻֻלא
ואם  הּׁשני; נטמא מלאכה, ּבׁשעת מהן אחד נטמא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאם
הּזיה, לׁשניהן עלתה - מלאכה ּבׁשעת מהן אחד על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּזה
ּולהּזיה? לטמאה חּבּור אינן וכיצד אחד. ּגּוף הן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּוכאּלּו
נטמא  לא מלאכה, ּבׁשעת ׁשּלא מהם אחד נטמא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאם
ׁשּלא  מהם אחד על והּזה ׁשניהם, נטמאּו ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחברֹו;
מחּברין. ׁשהם ּפי על אף חברֹו, טהר לא - מלאכה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻּבׁשעת
חּבּור  ׁשּיהיה ּגזרּו סֹופרים מּדברי אבל ּתֹורה. ּדין הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָוזה
ׁשעת  מּׁשּום ּגזרה - מלאכה ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֻלטמאה
נטמא  מהם, ּבאחד טמאה נגעה אם ּולעֹולם ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻמלאכה;
אפּלּו להּזיה, חּבּור יהיּו ׁשּלא עליהם ּגזרּו וכן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחברֹו.
מלאכה; ּבׁשעת ׁשּלא מּׁשּום ּגזרה - מלאכה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹּבׁשעת

מהם, אחד על הּזה אם ׁשּיּזה ּולעֹולם עד חברֹו טהר לא ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
'חּבּור  ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל למדּת, הּנה עליו. ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּגם
ּגזרה  אּלא זה אין - להּזיה' חּבּור ואינֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻלטמאה,

ׁשּבארנּו. הּדר על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַמּדבריהם,
ׁשּתפר ׁשני ‰. ּכגֹון אחד, ּכגּוף ׁשּנעׂשּו עד ׁשחּברן כלים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לטמאה  חּבּור אּלּו הרי - יריעֹות ׁשּתי אֹו בגדים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָֻׁשני
אחד  ּככלי ׁשהן מּפני .ּולהּזיה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

.Â חלשה]ׁשלל תפירה ּתפּור [- ׁשהּוא והּבגד הּכֹובסין, ְְְִֶֶֶַַַָ
להּזיה, חּבּור אינן להּתירן, עֹומדין והן הֹואיל - ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּבכלאים

ׁשּבּקנּתל הּסּלים וכן לטמאה. חּבּור הן [שקשורים והרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
החמור] מצידי טרּבלומונחים ׁשל והּמּטה המסייע , כלי -] ְְִֶַַָָ

וקרןלדיש] רגל], ּכליבה[- מתים]ׁשל מיטת וקרנים[- ,-] ְְְְִִֶֶֶַַָ
שתיה] וׁשלׁשלתכלי דרכים, יֹוצאי -]ׁשל בה [שתלויים ְְְְִֵֶֶֶַָ

צרי אּלא להּזיה, חּבּור ואינן לטמאה, חּבּור - ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻהּמפּתחֹות
ּומפּתח, מפּתח ּובכל וסל, סל ּבכל הּמּזה מן הּמים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָׁשּיּגעּו
המפּצלת. זֹו מּמּטה וקֹורה קֹורה ּובכל וקרן, קרן ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּובכל

.Ê ּכסתֹותהמחּבר שמיכות]ׁשלׁש ׁשל [- וׁשׁש צמר, ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
הרי  - מטּפחֹות עׂשרה ׁשּתים אֹו סדינין, ׁשלׁשה אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹּפׁשּתן,
לטמאה, חּבּור - ּכן על יתר ּולהּזיה; לטמאה חּבּור ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻֻאּלּו

אח  וטּלית אחד, חלּוק להּזיה. חּבּור ּוקלּובקרין ואינן ת, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ארּכין  היּו אפּלּו ּולהּזיה; לטמאה חּבּור הן הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֻֻאחד
קלּובקרין? הּוא ואיזה ׁשהן. ּכל ּביֹותר, רחבין אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָּביֹותר,
אֹותן  ותֹופרין ּביניהן, ּגפן צמר ׁשּמּניחין בגדים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָזה

הּגׁשמים. לימֹות חלּוק מהן ועֹוׂשין ְְְִִִֵֶַַַָָּכאחת,
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.Á דוד]הּמחםּכּסּוי מחּבר[- ּבׁשלׁשלּתֹו[למיחם]ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַַָֻ
טהר  לא - הּכּסּוי על הּזה הּכל; טהר הּמחם, על הּזה -ִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֹ

עליו. ׁשּיּזה עד ֵֶֶַַַַָָהּמחם,
.Ëוהענּבל שלו]הּזּוג ולשונית הפעמון לטמאה [- חּבּור , ְְְְִִַָָָֻ

ׁשניהן. טהרּו מהן, אחד על הּזה ואם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּולהּזיה;
.È טוויה]הּטוי כלי ּבֹו[- ׁשֹוזרין אֹו הּפׁשּתן, ּבֹו ׁשּטוין ְְְִִִִֶַַָָ

הּטוּוי החבלים עליו ׁשּמלּפפין העץ ּבֹו; יׁש גּופין ׁשלׁשה - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
החוט] 'ּכֹוׁש'[- הּנקרא הּוא מקל], הּברזל [- אֹו והּנחׁשת ; ְְְְִֶֶַַַַָֹ

ּפֹותלין  ׁשּבּה 'צנירה', הּנקרא הּוא הּזה, העץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּבראׁש
'ּפּקה'. הּנקראת והיא הּכֹוׁש, ׁשּבאמצע והרחים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוטֹווין;
על  לא יּזה לא - ׁשּנטמא החבלים ּבֹו ׁשּפֹותלין ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹהּכֹוׁש
על  הּזה ואם הּצנירה; על אּלא הּכֹוׁש, על ולא ׁשּלֹו, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּפּקה
אחת  על מּזה - ּפׁשּתן וׁשל הּכל. טהר מּׁשלׁשּתן, ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאחד

חּבּור.מּׁשל  ׁשּׁשלׁשּתן לכּתחּלה, ׁשּתן ְְְְְְִִִֶַָָָָָ
.‡Èעריסה ׁשל התינוק]עֹור עריסת ׁשהּוא [שבתחתית ֲִֶֶָ

לפּקֹות כפתורים]מחּבר ּולהּזיה;[- לטמאה חּבּור - ְְְְְִִַָָָָֻֻ
עץ]הּמלּבן ולא [של לטמאה לא חּבּור אינֹו - מּטֹות ׁשל ְְְְִִֵֵֶַַָֹֹֻ

ְַָָלהּזיה.
.·Èהּקדּוחֹות הּכלים ידֹות קדח ּכל ע"י [שהחיבור ְְִֵַַָ

נּצבשבידית] ּכגֹון נקּוב [קת], ׁשהּנּצב ּבֹו, וכּיֹוצא הּסּכין ְְִִִֵֶַַַַַָָ
הּידֹות  אבל ּולהּזיה; לטמאה חּבּור - ּבֹו נכנס ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻוהּברזל

שבידית]החדּוקֹות 'חדק' ע"י שהחיבור החנית [– עץ ּכגֹון , ְֲֲִֵַַ
להּזיה. חּבּור אינֹו - ּבּברזל נכנס ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהעץ

יג  ¤¤ּפרק
חומרות]מעלֹות ‡. החּטאת[- ּבטהרת עׂשּו פרה יתרֹות -] ְְֲֳֵַַַַָָָ

ועֹומד אדומה] לקדׁש, טבל אפּלּו הּטהֹור, ׁשהאדם :ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
ולא  לחּטאת, טהֹור אינֹו - הּמזּבח ּגּבי על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָֹּומׁשּמׁש

לקּדׁשן ולא הּמים, למּלּוי ולא האפר לׂשרפתּה, [נתינת ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹ
ּכלתוכן] ואחר חּטאת, לׁשם ׁשּיטּבל עד להּזֹות, ולא ,ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹֹ

- ׁשּבעזרה מזרק אפּלּו - הּכלים וכן לחּטאת. טהֹור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיהיה
ּכל  וכן חּטאת. לׁשם ׁשּיטּבילּוהּו עד לחּטאת, טהֹור ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָאינֹו
לענין  הן הרי טהֹורין, ׁשהן ּפי על אף - והּמׁשקין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהאכלין

הּטמאין  ּומׁשקין ּכאכלין .החּטאת ְְֳִִִֵַַַַָָָ
למׁשּכב ּכל ·. הראּוי ׁשהּוא ּכלי ּפי על אף - למֹוׁשב אֹו ְְְְִִִֶַַָָָָָ

הּזב ּכמדרס הּוא הרי - הּקדׁש לגּבי מושב טהֹור [משכב ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ
הזב] ע"י שונים באופנים שנטמאו ומדרס עד מרכב ,ַ

חּטאת. לׁשם -]ׁשּיטּבילּוהּו היה [התנא ּגּודגדה ּבן יֹוחנן ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ
מטּפחּתֹו[חולין]אֹוכל והיתה ימיו, ּכל הּקדׁש ּבטהרת ְְְְְֳִֵֶַַַָָָָָָֹ

החּטאת. לענין הּזב ְְְְִִַַַַַָָּכמדרס
-]ולדּכל ‚. מן נולד ׁשאינֹו[- ּפי על אף - הּטמאֹות ְְִֵֶַַַַָֻ

הרי  - ׁשּבארנּו ּכמֹו לקדׁש, אפּלּו ּכלים ולא אדם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמטּמא
'המקּדׁש אמרּו: לפיכ לחּטאת. וכלים אדם מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהּוא
על  מׁשקין יּפלּו ׁשּמא - הּסנּדל' את ינעל לא חּטאת, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמי
הן  טמאין הּמׁשקין ׁשּכל טמא; הּסנּדל ונמצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּסנּדל,
ּבּסנּדל, ּבנגיעתֹו המקּדׁש זה ויתטּמא החּטאת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָלגּבי

טמאים. חּטאת מי ְְְְִִֵֵַָונמצאּו

הּידים,„. את המטּמאים ּבדברים ּבלבד ידיו ׁשּנטמאּו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָמי
ּפי  על אף - ּבהן וכּיֹוצא ּבמׁשקין אֹו ּבאכלין ׁשּנגע ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכגֹון
ּבלבד, ידיו טבילת אּלא צרי ואינֹו לקדׁש, טהֹור ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

ׁשּיתּבאר  וצריּכמֹו חּטאת, לענין ּגּופֹו ּכל נטמא הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכ נטמא - אחת ידֹו אּלא נטמאת לא אפּלּו ּלֹו,טבילה; ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֻ

לטמאה. ראׁשֹון הּוא ְְֲִֵַָֻוהרי
סֹופרים ‰. מּדברי ּבין תֹורה מּדברי ּבין טבילה, הּטעּון ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָּכל

מי  הּמּזה ואת החּטאת אפר ואת החּטאת את מטּמא -ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ואת  הּמכׁשר, האזֹוב את מטּמא וכן ּובמּׂשא. ּבמּגע ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻחּטאת,
הריקן  הּכלי ואת נתקּדׁשּו, לא ועדין ׁשּנתמּלאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמים
לא  אבל ּבמּגע, מאּלּו אחד ּכל מטּמא לחּטאת; ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּטהֹור

ּכּלֹו.ּבמּׂשא  את ּפסל החּטאת, אפר ּבמקצת ׁשּנגע וטמא . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
.Â ׁשּמֹונין אין ּכדר ּוׁשליׁשי, ׁשני ראׁשֹון לחּטאת מֹונין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָ

חּטאת, לׁשם ׁשּטבלּו עׂשרה ּכיצד? ּולקדׁש. ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹלתרּומה
חּטאת  לגּבי אּלא נטמא לא אפּלּו מהם, אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹונטמא
וחברֹו ּבחברֹו, ונגע ּבלבד, ידֹו ׁשּנטמאת ּכגֹון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבלבד,

לחּטאת  טמאין ּכּלם - מאה הם אפּלּו ּכלים ּבחברֹו, וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻ
נטמאּו לא אפּלּו מהן, ּכלי ׁשּנטמא לחּטאת, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹהּטהֹורים
מׁשקין  ׁשּנגעּו ּכגֹון חּטאת, לגּבי ּבלבד אחֹוריו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָאּלא
נטמאּו - ּבׁשליׁשי וׁשני ׁשני, ּבכלי זה ּכלי ונגע ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָּבאחֹוריו,

מאה. הן ואפּלּו חּטאת, לגּבי ּכּלן ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָֻהּכלים
.Ê ׁשהּוא ּכל ּפי על אף הּזב, ּבמדרס להתטּמא הראּוי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

הנידֹו אם לקדׁש, הזיזו]טהֹור נטמא,[- - לחּטאת הּטהֹור ְְְֱִִִֶַַָָָָֹ
את  ׁשהניד לחּטאת הּטהֹור וכן ּבֹו. נגע ׁשּלא ּפי על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאף
את  אֹו רּקֹו, את ׁשהניד אֹו לחּטאת, טהֹור ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהאדם

זה  אדם ׁשל רגליו ּבֹו.מימי נגע ׁשּלא ּפי על אף נטמא, - ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּטהֹור  את מטּמא אינֹו - למדרס ראּוי ׁשאינֹו ּכלי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאבל

ּבֹו. נגע ּכן אם אּלא ְִֵֶַַָָָלחּטאת,
.Á טמאּכלי הּטהֹור [טומאת]הּטמא הנידֹו אם מת, ְְֱִִִֵֵֵַַָָ

ּפי  על ואף ּבֹו, נגע ׁשּלא ּפי על ואף נטמא, - ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹלחּטאת
מפּתח  ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, מטּמא מת טמא ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשאין
לחּטאת  הּטהֹור וסגר ּבּדלת, ּתלּוי ׁשהיה מת טמא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
וכן  נטמא. הּטמא, הּמפּתח את והניד הֹואיל - הּדלת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
טמא  זה הרי - זרע ׁשכבת ואת הּׁשרץ את הסיט ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאם
ּכמֹו ּבמּׂשא, מטּמאין אּלּו ׁשאין ּפי על אף ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָלחּטאת,

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ë הּזב מן למעלה ׁשהיּו ּבכלים ׁשּנגע לחּטאת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּטהֹור

טהֹור  ׁשהּוא ּפי על אף - 'מּדף' הּנקראין והם ּבֹו, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשּנגע  לחּטאת הּטהֹור ּכלי וכן לחּטאת; נטמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלקדׁש,

לחּטאת  נטמא .ּבמּדף, ְְְִַַָָָ
.È ּבין הּטהֹור טמאין ּבין - ּומׁשקין ּבאכלין ׁשּנגע לחּטאת ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

- טהֹורין אינם חּטאת לגּבי ּומׁשקין אכלין ׁשּכל ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָטהֹורין,
ּבידֹו ּבהם נגע ּבהם אם נגע ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגּופֹו, ּכל נטמא , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

- ּבהם נגע ולא ּבידֹו ׁשהסיטן אֹו ּגּופֹו, ּבׁשאר אֹו ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹּברגלֹו
ּכלים  מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּבתּנּור, ּבידֹו נגע אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָטהֹור.

ּכּלֹו נטמא - לחּטאת טהֹורין ּברגלֹוׁשאינם נגע אם אבל ; ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻ
ׁשהיה. ּכמֹו לחּטאת טהֹור הּוא הרי ְְֲֵֶֶַָָָָָּבהם,
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ׁשּנאמר  אחרת, הּנה ּבטמאה - הּטמא" על הּטהר "והּזה : ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
וכן  טמא. ׁשהּוא ּפי על אף לֹו, מֹועלת ׁשההּזיה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמדּת,
עליו  והּזה ּבמת, ׁשּנטמא ערל ּכיצד? הּזיה. מקּבל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהערל
- ּוכׁשּיּמֹול מת; מּטמאת טהֹור זה הרי - ּוׁשביעי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָֻׁשליׁשי

לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל ְֳִֵֵֶֶַָָטֹובל,
ּגבעֹול „. וקלח קלח ּובכל קלחין, ׁשלׁשה - אזֹוב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמצות

ׁשנים ּוׁשיריו ּגבעֹולין. ׁשלׁשה נמצאּו בד אחד; אבד [אם ְְְְְְִִִִֶַָָָָֹ
כשר] שאגדם אחר -אחד ואגדן ּבּתחּלה, ׁשנים לקח ואם ;ְְְֲִִִַַַַָָָָ

מּכל  נׁשאר לא אפּלּו העלין, ונׁשרּו הּגבעֹולין נתּפרדּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹּכׁשר.
ּוׁשירי ּכׁשר; - ׁשהּוא ּכל אּלא מהם שארית]ּגבעֹול -] ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ

מפּסקן  - ּבּדין ׁשלׁשה ּבֹו ׁשּיׁש קלח ׁשהּוא. ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאזֹוב,
אגּדה,[מפרידם] להיֹות ׁשּמצותֹו ׁשלׁשּתן; אֹוגד ּכ ואחר ,ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ

ולא  ּפּסקֹו אגּדה. ׁשּיהיה ּבּתֹורה נת ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאף
אגדֹו, ולא ּפּסקֹו ׁשּלא אֹו ּפּסקֹו, ולא ׁשאגדֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֶֶָָָֹֹֹאגדֹו,

אֹוגדֹו - הּקצר האזֹוב ּכׁשר. - ּבֹו קושרו]והּזה על [- ּבחּוט ְְְִֵֵַַָָָָָ
מקל]הּכֹוׁש ואֹוחז [- ּומעלה, ּבּמים וטֹובל ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַ

הּכֹוׁש, מן אֹו הּזה, החּוט מן אם לֹו נסּתּפק ּומּזה; ְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבאזֹוב
ּפסּולה. הּזיתֹו - הּגבעֹול מן ְְִִַַָָָאֹו

אּלא ‰. ּבּתמרֹות, ולא האזֹוב, ּביֹונקֹות לא מּזין ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאין
ּגמלּו ׁשּלא ּגבעֹולין הּיֹונקֹות? הן אּלּו לא ּבּגבעֹולין. -] ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹ

ּפטּור.בשלו] - לּמקּדׁש ונכנס ּבּיֹונקֹות, עליו ׁשהּזה ּומי .ְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
מּׁשּינץ ּבאזֹוב? מּזין מי [הפרח]ּומאימתי ּבֹו ׁשהּזה ואזֹוב . ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

לוי  ׁשם לֹו ׁשּיׁש אזֹוב ּכל הּמצרע. את ּבֹו לטהר ּכׁשר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנּדה,
נוסף] ּביחּוד[- 'אזֹוב' אֹותֹו ׁשּקֹוראין  והאזֹוב ּפסּול; ,-] ְְְִִֵֵֶָָ

ּבעלי בלבד] אֹותֹו ׁשאֹוכלין האזֹוב והּוא הּכׁשר, הּוא -ְְֲִֵֵֵֶַַָָ
ּכחלית', ו'אזֹוב 'אזֹוביֹון', אֹותֹו ׁשּקֹוראין זה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָבּתים.

ּפסּול. - רֹומי' ו'אזֹוב מדּברי', ְְְִִִֵֵָָו'אזֹוב
.Âאׁשרה ׁשל זרה]אזֹוב  לעבודה שניטע עיר [עץ וׁשל , ְֲִֵֵֶֶָ

ׁשל  ּפסּול. - טמאה ּתרּומה וׁשל זרה, עבֹודה וׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנּדחת,
ּכׁשר. הּזה, ואם יּזה; לא טהֹורה, ְְְִִֵֶַָָָָֹּתרּומה

.Êלעצים ׁשּלּקטֹו להסקה]אזֹוב -]- מׁשקין עליו ונפלּו , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
לאכלין לּקטֹו להּזיה. ּכׁשר והּוא לאכילה]מנּגבֹו, ונפלּו[- , ְְְְְְְֳִִֵַַָָָָָָ

להּזיה  נטמא ׁשהרי ּפסּול; ׁשּנּגבֹו, ּפי על אף - מׁשקין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָעליו
ּכטמאין  הם הרי הּכלים, וכל האכלין וכל הּמׁשקין ׁשּכל -ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּכנלקט  זה הרי לחּטאת, לּקטֹו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חּטאת, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלענין

ּבֹו. ּומּזה מנּגבֹו מׁשקין, עליו נפלּו ואם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָלעצים;

יב  ¤¤ּפרק
ׁשהּוא אדם ‡. ּכל ׁשּנגע ּכיון - עליו והּזה ּבמת, ׁשּנטמא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

לֹו עלתה - טמא ׁשל ּבׂשרֹו מעֹור מקֹום ּבכל הּנּדה ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָמּמי
ראׁש על אֹו אצּבעֹו, ראׁש על הּזיה נפלה אפּלּו ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹהּזיה;

שפתיו]ׂשפתֹו אף [- ּכלּום; אינּה ּבלׁשֹונֹו, נגעה אם אבל . ְְְְֲִִֵַָָָָָ
ּכמֹו טמאה, לענין ׁשּבּגלּוי ּכאברים ׁשהּלׁשֹון ּפי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻעל
וכן  ּוטבילה. הּזיה לענין ׁשּבּגלּוי ּכאברים אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו,
ּכלי  ׁשל לגּופֹו ׁשהּגיע ּכיון - עליו והּזה ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכלי

הּזיה. לֹו עלתה נּדה, מּמי ׁשהּוא ְִִֵֶַָָָָָָּכל
ׁשניהן ·. על להּזֹות ׁשּנתּכּון אדם, בני ׁשני אֹו כלים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשני

על  הראׁשֹון מעל הּמים ונטפּו מהן, אחד על והּזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאחד,
מהּזית  עליו הּמים ׁשּיּפלּו עד ּבטמאתֹו; הּׁשני הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשני

הּתמצית מן לא אחר]הּמּזה, ממקום שנתמצו על [- הּזה . ְִִִֶַַַַַָֹ
אֹו ּכאחד, ׁשניהן על הּזה אם לֹו ונסּתּפק כלים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשני

ּפסּולה. הּזיתֹו - עליו נמצה ְְֲִֵֵַָָָָָָמחברֹו
על ‚. ספק עליה, והּזה החרׂש, על נתּונה ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמחט

ּפסּולה  הּזיתֹו - עליה נמצה החרׂש מן ספק הּזה, .הּמחט ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מחלקים]המפּצליןּכלים „. מורכבים זה [- מחּברין ׁשהן ְְִִִֵֵֶֶַָָֻֻ

מסּפרת ּכגֹון ּבמסמרין, מספריים]לזה ּפרקין[- [-ׁשל ְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹ
מלאכה,חלקים] ּבׁשעת - ּבהן וכּיֹוצא רהיטני ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָואזמל

חּבּור  אינן מלאכה, ּבׁשעת וׁשּלא ּולהּזיה; לטמאה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֻחּבּור
ּולהּזיה? לטמאה חּבּור הן ּכיצד להּזיה. ולא לטמאה ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹֹֻֻלא
ואם  הּׁשני; נטמא מלאכה, ּבׁשעת מהן אחד נטמא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאם
הּזיה, לׁשניהן עלתה - מלאכה ּבׁשעת מהן אחד על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּזה
ּולהּזיה? לטמאה חּבּור אינן וכיצד אחד. ּגּוף הן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּוכאּלּו
נטמא  לא מלאכה, ּבׁשעת ׁשּלא מהם אחד נטמא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאם
ׁשּלא  מהם אחד על והּזה ׁשניהם, נטמאּו ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחברֹו;
מחּברין. ׁשהם ּפי על אף חברֹו, טהר לא - מלאכה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻּבׁשעת
חּבּור  ׁשּיהיה ּגזרּו סֹופרים מּדברי אבל ּתֹורה. ּדין הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָוזה
ׁשעת  מּׁשּום ּגזרה - מלאכה ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֻלטמאה
נטמא  מהם, ּבאחד טמאה נגעה אם ּולעֹולם ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻמלאכה;
אפּלּו להּזיה, חּבּור יהיּו ׁשּלא עליהם ּגזרּו וכן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחברֹו.
מלאכה; ּבׁשעת ׁשּלא מּׁשּום ּגזרה - מלאכה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹּבׁשעת

מהם, אחד על הּזה אם ׁשּיּזה ּולעֹולם עד חברֹו טהר לא ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
'חּבּור  ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל למדּת, הּנה עליו. ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּגם
ּגזרה  אּלא זה אין - להּזיה' חּבּור ואינֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻלטמאה,

ׁשּבארנּו. הּדר על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַמּדבריהם,
ׁשּתפר ׁשני ‰. ּכגֹון אחד, ּכגּוף ׁשּנעׂשּו עד ׁשחּברן כלים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לטמאה  חּבּור אּלּו הרי - יריעֹות ׁשּתי אֹו בגדים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָֻׁשני
אחד  ּככלי ׁשהן מּפני .ּולהּזיה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

.Â חלשה]ׁשלל תפירה ּתפּור [- ׁשהּוא והּבגד הּכֹובסין, ְְְִֶֶֶַַַָ
להּזיה, חּבּור אינן להּתירן, עֹומדין והן הֹואיל - ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּבכלאים

ׁשּבּקנּתל הּסּלים וכן לטמאה. חּבּור הן [שקשורים והרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
החמור] מצידי טרּבלומונחים ׁשל והּמּטה המסייע , כלי -] ְְִֶַַָָ

וקרןלדיש] רגל], ּכליבה[- מתים]ׁשל מיטת וקרנים[- ,-] ְְְְִִֶֶֶַַָ
שתיה] וׁשלׁשלתכלי דרכים, יֹוצאי -]ׁשל בה [שתלויים ְְְְִֵֶֶֶַָ

צרי אּלא להּזיה, חּבּור ואינן לטמאה, חּבּור - ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻהּמפּתחֹות
ּומפּתח, מפּתח ּובכל וסל, סל ּבכל הּמּזה מן הּמים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָׁשּיּגעּו
המפּצלת. זֹו מּמּטה וקֹורה קֹורה ּובכל וקרן, קרן ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּובכל

.Ê ּכסתֹותהמחּבר שמיכות]ׁשלׁש ׁשל [- וׁשׁש צמר, ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
הרי  - מטּפחֹות עׂשרה ׁשּתים אֹו סדינין, ׁשלׁשה אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹּפׁשּתן,
לטמאה, חּבּור - ּכן על יתר ּולהּזיה; לטמאה חּבּור ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻֻאּלּו

אח  וטּלית אחד, חלּוק להּזיה. חּבּור ּוקלּובקרין ואינן ת, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ארּכין  היּו אפּלּו ּולהּזיה; לטמאה חּבּור הן הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֻֻאחד
קלּובקרין? הּוא ואיזה ׁשהן. ּכל ּביֹותר, רחבין אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָּביֹותר,
אֹותן  ותֹופרין ּביניהן, ּגפן צמר ׁשּמּניחין בגדים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָזה

הּגׁשמים. לימֹות חלּוק מהן ועֹוׂשין ְְְִִִֵֶַַַָָּכאחת,
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.Á דוד]הּמחםּכּסּוי מחּבר[- ּבׁשלׁשלּתֹו[למיחם]ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַַָֻ
טהר  לא - הּכּסּוי על הּזה הּכל; טהר הּמחם, על הּזה -ִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֹ

עליו. ׁשּיּזה עד ֵֶֶַַַַָָהּמחם,
.Ëוהענּבל שלו]הּזּוג ולשונית הפעמון לטמאה [- חּבּור , ְְְְִִַָָָֻ

ׁשניהן. טהרּו מהן, אחד על הּזה ואם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּולהּזיה;
.È טוויה]הּטוי כלי ּבֹו[- ׁשֹוזרין אֹו הּפׁשּתן, ּבֹו ׁשּטוין ְְְִִִִֶַַָָ

הּטוּוי החבלים עליו ׁשּמלּפפין העץ ּבֹו; יׁש גּופין ׁשלׁשה - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
החוט] 'ּכֹוׁש'[- הּנקרא הּוא מקל], הּברזל [- אֹו והּנחׁשת ; ְְְְִֶֶַַַַָֹ

ּפֹותלין  ׁשּבּה 'צנירה', הּנקרא הּוא הּזה, העץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּבראׁש
'ּפּקה'. הּנקראת והיא הּכֹוׁש, ׁשּבאמצע והרחים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוטֹווין;
על  לא יּזה לא - ׁשּנטמא החבלים ּבֹו ׁשּפֹותלין ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹהּכֹוׁש
על  הּזה ואם הּצנירה; על אּלא הּכֹוׁש, על ולא ׁשּלֹו, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּפּקה
אחת  על מּזה - ּפׁשּתן וׁשל הּכל. טהר מּׁשלׁשּתן, ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאחד

חּבּור.מּׁשל  ׁשּׁשלׁשּתן לכּתחּלה, ׁשּתן ְְְְְְִִִֶַָָָָָ
.‡Èעריסה ׁשל התינוק]עֹור עריסת ׁשהּוא [שבתחתית ֲִֶֶָ

לפּקֹות כפתורים]מחּבר ּולהּזיה;[- לטמאה חּבּור - ְְְְְִִַָָָָֻֻ
עץ]הּמלּבן ולא [של לטמאה לא חּבּור אינֹו - מּטֹות ׁשל ְְְְִִֵֵֶַַָֹֹֻ

ְַָָלהּזיה.
.·Èהּקדּוחֹות הּכלים ידֹות קדח ּכל ע"י [שהחיבור ְְִֵַַָ

נּצבשבידית] ּכגֹון נקּוב [קת], ׁשהּנּצב ּבֹו, וכּיֹוצא הּסּכין ְְִִִֵֶַַַַַָָ
הּידֹות  אבל ּולהּזיה; לטמאה חּבּור - ּבֹו נכנס ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻוהּברזל

שבידית]החדּוקֹות 'חדק' ע"י שהחיבור החנית [– עץ ּכגֹון , ְֲֲִֵַַ
להּזיה. חּבּור אינֹו - ּבּברזל נכנס ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהעץ

יג  ¤¤ּפרק
חומרות]מעלֹות ‡. החּטאת[- ּבטהרת עׂשּו פרה יתרֹות -] ְְֲֳֵַַַַָָָ

ועֹומד אדומה] לקדׁש, טבל אפּלּו הּטהֹור, ׁשהאדם :ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
ולא  לחּטאת, טהֹור אינֹו - הּמזּבח ּגּבי על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָֹּומׁשּמׁש

לקּדׁשן ולא הּמים, למּלּוי ולא האפר לׂשרפתּה, [נתינת ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹ
ּכלתוכן] ואחר חּטאת, לׁשם ׁשּיטּבל עד להּזֹות, ולא ,ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹֹ

- ׁשּבעזרה מזרק אפּלּו - הּכלים וכן לחּטאת. טהֹור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיהיה
ּכל  וכן חּטאת. לׁשם ׁשּיטּבילּוהּו עד לחּטאת, טהֹור ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָאינֹו
לענין  הן הרי טהֹורין, ׁשהן ּפי על אף - והּמׁשקין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהאכלין

הּטמאין  ּומׁשקין ּכאכלין .החּטאת ְְֳִִִֵַַַַָָָ
למׁשּכב ּכל ·. הראּוי ׁשהּוא ּכלי ּפי על אף - למֹוׁשב אֹו ְְְְִִִֶַַָָָָָ

הּזב ּכמדרס הּוא הרי - הּקדׁש לגּבי מושב טהֹור [משכב ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ
הזב] ע"י שונים באופנים שנטמאו ומדרס עד מרכב ,ַ

חּטאת. לׁשם -]ׁשּיטּבילּוהּו היה [התנא ּגּודגדה ּבן יֹוחנן ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ
מטּפחּתֹו[חולין]אֹוכל והיתה ימיו, ּכל הּקדׁש ּבטהרת ְְְְְֳִֵֶַַַָָָָָָֹ

החּטאת. לענין הּזב ְְְְִִַַַַַָָּכמדרס
-]ולדּכל ‚. מן נולד ׁשאינֹו[- ּפי על אף - הּטמאֹות ְְִֵֶַַַַָֻ

הרי  - ׁשּבארנּו ּכמֹו לקדׁש, אפּלּו ּכלים ולא אדם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמטּמא
'המקּדׁש אמרּו: לפיכ לחּטאת. וכלים אדם מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהּוא
על  מׁשקין יּפלּו ׁשּמא - הּסנּדל' את ינעל לא חּטאת, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמי
הן  טמאין הּמׁשקין ׁשּכל טמא; הּסנּדל ונמצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּסנּדל,
ּבּסנּדל, ּבנגיעתֹו המקּדׁש זה ויתטּמא החּטאת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָלגּבי

טמאים. חּטאת מי ְְְְִִֵֵַָונמצאּו

הּידים,„. את המטּמאים ּבדברים ּבלבד ידיו ׁשּנטמאּו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָמי
ּפי  על אף - ּבהן וכּיֹוצא ּבמׁשקין אֹו ּבאכלין ׁשּנגע ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכגֹון
ּבלבד, ידיו טבילת אּלא צרי ואינֹו לקדׁש, טהֹור ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

ׁשּיתּבאר  וצריּכמֹו חּטאת, לענין ּגּופֹו ּכל נטמא הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכ נטמא - אחת ידֹו אּלא נטמאת לא אפּלּו ּלֹו,טבילה; ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֻ

לטמאה. ראׁשֹון הּוא ְְֲִֵַָֻוהרי
סֹופרים ‰. מּדברי ּבין תֹורה מּדברי ּבין טבילה, הּטעּון ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָּכל

מי  הּמּזה ואת החּטאת אפר ואת החּטאת את מטּמא -ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ואת  הּמכׁשר, האזֹוב את מטּמא וכן ּובמּׂשא. ּבמּגע ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻחּטאת,
הריקן  הּכלי ואת נתקּדׁשּו, לא ועדין ׁשּנתמּלאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמים
לא  אבל ּבמּגע, מאּלּו אחד ּכל מטּמא לחּטאת; ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּטהֹור

ּכּלֹו.ּבמּׂשא  את ּפסל החּטאת, אפר ּבמקצת ׁשּנגע וטמא . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
.Â ׁשּמֹונין אין ּכדר ּוׁשליׁשי, ׁשני ראׁשֹון לחּטאת מֹונין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָ

חּטאת, לׁשם ׁשּטבלּו עׂשרה ּכיצד? ּולקדׁש. ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹלתרּומה
חּטאת  לגּבי אּלא נטמא לא אפּלּו מהם, אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹונטמא
וחברֹו ּבחברֹו, ונגע ּבלבד, ידֹו ׁשּנטמאת ּכגֹון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבלבד,

לחּטאת  טמאין ּכּלם - מאה הם אפּלּו ּכלים ּבחברֹו, וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻ
נטמאּו לא אפּלּו מהן, ּכלי ׁשּנטמא לחּטאת, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹהּטהֹורים
מׁשקין  ׁשּנגעּו ּכגֹון חּטאת, לגּבי ּבלבד אחֹוריו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָאּלא
נטמאּו - ּבׁשליׁשי וׁשני ׁשני, ּבכלי זה ּכלי ונגע ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָּבאחֹוריו,

מאה. הן ואפּלּו חּטאת, לגּבי ּכּלן ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָֻהּכלים
.Ê ׁשהּוא ּכל ּפי על אף הּזב, ּבמדרס להתטּמא הראּוי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

הנידֹו אם לקדׁש, הזיזו]טהֹור נטמא,[- - לחּטאת הּטהֹור ְְְֱִִִֶַַָָָָֹ
את  ׁשהניד לחּטאת הּטהֹור וכן ּבֹו. נגע ׁשּלא ּפי על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאף
את  אֹו רּקֹו, את ׁשהניד אֹו לחּטאת, טהֹור ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהאדם

זה  אדם ׁשל רגליו ּבֹו.מימי נגע ׁשּלא ּפי על אף נטמא, - ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּטהֹור  את מטּמא אינֹו - למדרס ראּוי ׁשאינֹו ּכלי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאבל

ּבֹו. נגע ּכן אם אּלא ְִֵֶַַָָָלחּטאת,
.Á טמאּכלי הּטהֹור [טומאת]הּטמא הנידֹו אם מת, ְְֱִִִֵֵֵַַָָ

ּפי  על ואף ּבֹו, נגע ׁשּלא ּפי על ואף נטמא, - ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹלחּטאת
מפּתח  ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, מטּמא מת טמא ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשאין
לחּטאת  הּטהֹור וסגר ּבּדלת, ּתלּוי ׁשהיה מת טמא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
וכן  נטמא. הּטמא, הּמפּתח את והניד הֹואיל - הּדלת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
טמא  זה הרי - זרע ׁשכבת ואת הּׁשרץ את הסיט ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאם
ּכמֹו ּבמּׂשא, מטּמאין אּלּו ׁשאין ּפי על אף ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָלחּטאת,

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ë הּזב מן למעלה ׁשהיּו ּבכלים ׁשּנגע לחּטאת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּטהֹור

טהֹור  ׁשהּוא ּפי על אף - 'מּדף' הּנקראין והם ּבֹו, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשּנגע  לחּטאת הּטהֹור ּכלי וכן לחּטאת; נטמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלקדׁש,

לחּטאת  נטמא .ּבמּדף, ְְְִַַָָָ
.È ּבין הּטהֹור טמאין ּבין - ּומׁשקין ּבאכלין ׁשּנגע לחּטאת ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

- טהֹורין אינם חּטאת לגּבי ּומׁשקין אכלין ׁשּכל ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָטהֹורין,
ּבידֹו ּבהם נגע ּבהם אם נגע ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגּופֹו, ּכל נטמא , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

- ּבהם נגע ולא ּבידֹו ׁשהסיטן אֹו ּגּופֹו, ּבׁשאר אֹו ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹּברגלֹו
ּכלים  מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּבתּנּור, ּבידֹו נגע אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָטהֹור.

ּכּלֹו נטמא - לחּטאת טהֹורין ּברגלֹוׁשאינם נגע אם אבל ; ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻ
ׁשהיה. ּכמֹו לחּטאת טהֹור הּוא הרי ְְֲֵֶֶַָָָָָּבהם,
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.‡È מים הּטהֹור לתֹו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס לחּטאת ְְְְִִִֶַַַָָֹֻ
ּומּדברי  ׁשאּובין, ׁשהם מּפני נטמא; - לחּטאת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּנתמּלאּו

נטמא  - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהּבא ּכמֹוסֹופרים, , ְְְְְְִִִִֶַַָָֹֻ
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

.·È הארץ הּכל עּמי ואפּלּו החּטאת, טהרת על ;נאמנין ֱֲֳִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבּה; נזהרין הּכל בּה, ׁשּנעׂשּו אּלּו ּומעלֹות חמרתּה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻמּפני
למׁשמרת", יׂשראל ּבני לעדת "והיתה ּבּתֹורה: נאמר ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהרי
ּכלי  ׁשהביא הארץ עם ,לפיכ למׁשמר. ראּויין יׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכל
- לחּטאת' טהֹור זה 'ּכלי ואמר: חרׂש, ּכלי אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָמּביתֹו,
ׁשאֹותֹו ּפי על ואף מּמּנּו, ּומּזין ּבֹו ּומקּדׁשין טהֹור; זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָהרי
'טהֹור  ׁשאמר: הארץ עם וכן ולתרּומה. לקדׁש טמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכלי
'טהֹורין  ואמר: אצלֹו, חּטאת מי ׁשהיּו אֹו לחּטאת', ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאני

ּבּה. מזלזל מּיׂשראל אדם ׁשאין נאמן, - ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהן'

ה'תשע"ג  אלול כ"ד שישי יום

יד  ¤¤ּפרק
חּטאתּכלי ‡. אפר ּבֹו ׁשהיה אדומה]חרׂש פרה ונגע [- , ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּגּבֹו, מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹורין; - מּצּדֹו ׁשרץ ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַּבֹו
ּפי  על אף - הּׁשרץ ּגּבי על הּכלי הּניח חּטאת. לגּבי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָאפּלּו
מחּוץ  "והּניח ׁשּנאמר: טמא, האפר הרי הּכלי, נטמא ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
ּגּבי  על ולא טהֹור. מקֹום זה ואין טהֹור", ּבמקֹום ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּמחנה

ׁשני אכל ּגּבי על הּניחֹו אפּלּו אּלא ּבלבד, [-הּׁשרץ ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
והן לטומאה] קּלה, טמאה ׁשּטמאתן מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ,ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻ

"ּבמקֹום  ׁשּנאמר: האפר, נטמא הרי - סֹופרים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמּדברי
ּכלי  וכן ּבעֹולם. טמאה ׁשם ּגּבי על יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻטהֹור",
טמא  ׁשּבבית ארּבה על ונתּון חּטאת, אפר ּבֹו ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻחרׂש

לּבית מׁשלׁשל הּכלי היה אם שבבית]- הארובה -[לחלק ְְְִִִַַַָָָֻ
ּפֹותח ּבארּבה ׁשאין ּפי על אף האפר, חלל]נטמא טפח.[- ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

טמא. טפח, ּפֹותח ּבארּבה היה אם - מׁשלׁשל היה לא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻואם
ּבין היה ·. טפח ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ּבין - אבן ׁשל הּכלי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

טהֹור. האפר ּבּה, ֵֵֶֶָָָׁשאין
ּומּקף וכן ‚. מקּדׁשין, מים אֹו אפר, ּבֹו ׁשּיׁש חרׂש ּכלי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻ

ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי הרי [- - הּמת ּבאהל ונתּון , ְְֲִִֵֵֶַָָָֹ
ּפתיל, ּבצמיד נּצלת החּטאת ׁשאין טמאים, והּמים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאפר

טהֹור.ׁשּנאמר  מקֹום זה ואין טהֹור", "ּבמקֹום : ְְֱֵֶֶֶַָָָָ
ּבצמיד וכן „. נּצֹולין אינם קדׁש, ׁשל ּומׁשקין אכלין ְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

הּטהֹור ּפתיל  ריקן ּוכלי מקּדׁשין, ׁשאינן מים אבל ; ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפתיל. ּבצמיד נּצל - ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָלחּטאת
הּמים  נפסלּו הּבעלים, נטמאּו אם אבל טהֹורים; ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָהּבעלים
ּפתיל, צמיד מּקפין מימיו היּו ּכיצד? ׁשהם. מקֹום ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּבכל
מּבחּוץ, הּוא טמאים; ׁשניהם - הּמת ּבאהל והם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַֹוהּוא
הּוא  טהֹורין; ׁשניהם - מּבפנים מקּדׁשין ׁשאינם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻוהּמים
מימיו  ּכ טמא, ׁשהּוא ּכׁשם - ּבחּוץ והּמים ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבפנים,

ְִּפסּולין.

וכּיֹוצא הּטהֹור ‰. הּתּנּור, ּגּבי על עֹומד  ׁשהיה לחּטאת ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
לּתּנּור, חּוץ ידֹו ּופׁשט לחּטאת, טהֹורים ׁשאינם מּכלים ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבֹו
ּגּבי  על הּמּטל קנה וכן ּבידֹו, חּטאת מי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּוכלי
אחד  ּבֹו, ּתלּויין חּטאת מי ּבהם ׁשּיׁש כלים ּוׁשני ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּתּנּור,
ּבמקֹום  ׁשאינן לפי טמאין, אּלּו הרי - מּכאן ואחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמּכאן
הן  הרי הּתּנּור, על נׁשענין והן והֹואיל לחּטאת; ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָהּטהֹור

ּגּביו  על מּנחין ּובידֹוּכאּלּו הּתּנּור, על עֹומד היה אם אבל . ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻ
הרי  - מקּדׁשין ׁשאינם מים אֹו לחּטאת, הּטהֹור ריקן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכלי
יד  ּופׁשט לּתּנּור, חּוץ עֹומד היה ׁשהיּו; ּכמֹות טהֹורין ְְִֵֵֶַַַָָָָָאּלּו
ּגּבי  על והעבירֹו חּטאת, מי ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי ונטל ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלחּלֹון,
טמאה, ּגּבי על ׁשעברה הּזיה וכן טהֹור. זה הרי - ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּתּנּור

ּומֹוׁשב מׁשּכב זב]ּכגֹון ּבה [של טהֹורה.וכּיֹוצא זֹו הרי - ן ְְְְֲִֵֵֶַָָָָ
.Â זה ּכלי ׁשּנגעּו קדׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּוכלי חּטאת מי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ּכלי  אבל ּבֹו; ׁשּיׁש וכל חּטאת ׁשל ּכלי  נטמא הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה
לחּטאת  הּטהֹור נגע אם וכן ּכׁשהיה. טהֹור ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּקדׁש,
נטמא  הרי - הארץ על מּנחין ּכׁשהם ידיו ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבׁשניהם
הּכלי  ּבנגיעת נטמא לחּטאת הּטהֹור ׁשהרי חּטאת; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשל

ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, טהֹור מי ׁשאינֹו את וטּמא וחזר , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ַָחּטאת.

.Êׁשל הגּביּה זה טמאין; ׁשניהם ידיו, ּבׁשּתי הּכלים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
טהֹור  ׁשאינֹו ּבכלי ׁשּנגע אדם ּבֹו ׁשּנגע מּפני נטמא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
טמא  והּוא ׁשהגּביהֹו זה מּפני נטמא קדׁש וׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלחּטאת,
ׁשּנטמאּו מּפני ּבמּׂשא, מטּמאין ׁשהם נּדה, מי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבנׂשיאת
קדׁש ׁשל הּכלי היה אם ,לפיכ קדׁש. ׁשל הּכלי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמחמת
החּטאת  והגּביּה ּבֹו, נגע ולא ּבּניר והגּביהֹו ּבניר, ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹּכרּו
ולא  ּבּכלי, נגע לא ׁשהרי טהֹורין; ׁשניהם - ׁשנּיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבידֹו
ׁשל  היה אפּלּו - הּקדׁש ּכלי היה אם אבל לחּטאת. ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹנטמא

טמאין  ׁשניהם ּבניר, .חּטאת ְְְִִֵֵֶַָָ
.Á הזיז]הסיט -]- ּבהם נגע ולא ּבידֹו, הּכלים ׁשני את ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

מטּמא  לחּטאת טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ׁשאין טהֹורין; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשניהם
היה  ּכן אם אּלא ּבידֹו, ּבֹו ׁשּיּגע עד לחּטאת, הּטהֹור ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאת

ׁשּבארנּו ּכמֹו למדרס, .ראּוי ְְְְִֵֶַָָ
.Ë ּכמֹוּכל תרּומה, לגּבי טהֹור ׁשהּוא הּטמאֹות ספק ְְְְְֵֵֶַַָָָֻ

ׁשּתֹולין ׁשּיתּבאר  הּספקֹות וכל לחּטאת. טהֹור הּוא הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּתרּומה את מספק]עליהן מטמאים נֹולדּו[- אם - ְְֲִֵֶֶַָ

ּגּבי  על טהרֹות נעׂשּו ואם נׁשּפכין; אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָּבחּטאת,
ׁשהחּטאת  אּלּו ספקֹות להם ׁשּנֹולדּו ואדם ּכלים ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹותם

והרפפֹות ּתלּויֹות. הּטהרֹות אֹותן הרי - עליהם [-נׁשּפכין ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָ
מנסרים] לתרּומה רשתות טהֹורֹות הן והרי ּככלים, ְְְֲִִֵֵֵֵַָָאינן

ּולחּטאת. ְְֶַָֹּולקדׁש
.Èתאנים]ּדבלה גוש מי [- לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל ְְְְֵֵֶֶָָָָ

טמאין, הּמים ּכביצה, ּבּה יׁש אם - ואכלּה ּונטלּה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָחּטאת,
ׁשּכל  טהֹורה; ׁשהיתה ּבין טמאה, הּדבלה ׁשהיתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבין
והאֹוכלּה לחּטאת. טהֹור אינֹו קדׁש, אכל אפּלּו ְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹֹהאכלין,
ּבמי  נטמא ּכבר והּוא ּתרּומה, ׁשאכל מּפני - מיתה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָחּיב
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האכל  ׁשאין ּבטהרתם; הּמים ּכביצה, ּבּה אין ואם ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹנּדה.
לתרּומה  ּבין - ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד אחרים, את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמטּמא

לחּטאת. ּבין לקדׁש ְְֵֵֶַָֹּבין

טו  ¤¤ּפרק
ּבין הּנֹוגע ‡. אדם ּבין הּזאה, לצר ׁשּלא חּטאת ּבמי ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ואינֹו טמא, - ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכלים
ׁשּמי  למדּת, הּנה הערב"; עד יטמא הּנּדה, ּבמי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ"והּנגע
ּבכל  מּגעם וטמאת ּתֹורה, ׁשל הּטמאֹות מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּנּדה
ּובמּׂשא; ּבמּגע מטּמאין הּזאה, ּכדי ּבהם היה ואם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהּוא.
ּבׁשעת  ּבגדים מטּמא - לצר ׁשּלא הּנֹוׂשאן אֹו ּבהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהּנֹוגע
ׁשּנאמר: מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד מּׂשאֹו, ּבׁשעת אֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמּגעֹו
על  ּבמּזה מדּבר אינֹו ּבגדיו"; יכּבס הּנּדה, מי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ"ּומּזה
טהֹור. הּוא ׁשּיהיה וחמר קל הּטמא, את טהר אם - ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּטמא

הּׁשמּועה רבינו]מּפי "ּומּזה [ממשה ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָ
לׁשעּור אּלא נאמר לא הּנּדה", אֹו[טומאה]מי ׁשהּנֹוגע - ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

- הּזיה לצר ׁשּלא הּזיה, ּכדי ּבהם ׁשּיׁש הּנּדה מי ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּנֹוׂשא
הּזאה? ׁשעּור הּוא וכּמה ּתֹורה. ּדין ּבגדים, ּומטּמא ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָטמא
ּדברים  ּבּמה ּבּמים. אזֹוב ׁשל גבעֹולין ראׁשי ׁשּיטּבל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי
נׂשאם  אֹו ּבהם ׁשּנגע ּבזמן מטּמאין? חּטאת ׁשּמי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאמּורים,
ׁשעׂשּו אחר אבל מצותם; ׁשּיעׂשּו קדם ,לצר ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
האזֹוב  את ׁשּטבל הרי ּכיצד? ּכלל. מטּמאין אינם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמצותם,
ׁשֹותתין  הּמים והיּו הּכלים, על אֹו הּטמא האדם על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוהּזה
הּזיה  ּבׁשעת הּנּתזין הּמים וכן לארץ, הּטמא מעל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָויֹורדין
טהֹורים, הּמים אֹותם הרי - הּטהֹור על אֹו הארץ ְֲִִֵֶַַַַַָָָָעל

ּבהם על והּנֹוגע להּזֹות האזֹוב את הטּביל טהֹור. והּנֹוׂשאם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּכׁשרין  המנּטפין הּמים הרי - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻּדבר
מי  טמאת מטּמאין לפיכ ׁשּבארנּו; ּכמֹו מהם, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֻלהּזֹות
היתה  הּטבילה ׁשהרי - מצותם עׂשּו ׁשּלא לפי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחּטאת,

טמאה. מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ְְְֵֵֵֶַָָָֻלׁשם
מצותם אין ·. ׁשּיעׂשּו קדם הּכל, את מטּמאין חּטאת מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

חּטאת  מי אבל להּזיה. ּוכׁשרין טהֹורין ׁשּיהיּו עד -ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
מהם  ׁשּׁשתת אֹו מים, ּבהם ׁשּנתערב ּכגֹון - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנפסלּו
נגע  אם - אֹותם הּפֹוסלין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבהמה,
ׁשּנגע  ּבין ּבידיו, ׁשּנגע ּבין נטמא; לתרּומה, הּטהֹור ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהם
ּבידיו  ואפּלּו לחּטאת, הּטהֹור אדם ּבהן נגע ּגּופֹו. ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָּבׁשאר

ׁשהיה  ּכמֹות טהֹור הּוא הרי -. ְֲֵֶָָָ
אדם מי ‚. ׁשּנטמאּו אחר ּבהם ונגע ׁשּנטמאּו, חּטאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבהם  נגע נטמא. - ּבגּופֹו ּבין ּבידיו, ּבין - לתרּומה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהּטהֹור
הּוא  הרי ּגּופֹו, ּבׁשאר נגע נטמא; ּבידיו, לחּטאת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָהּטהֹור

ׁשהיה  ּכמֹות .טהֹור ְֶָָָ
מי מי „. אֹו מקוה, מי אֹו מעין, מי לתֹוכם ׁשּנפלּו חּטאת ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

מי  רב ואם ּבמּׂשא; מטּמאין חּטאת, מי רב אם - ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹפרֹות
מטּמאין  למחצה, מחצה מטּמאין; אין ּפרה פרֹות, אפר . ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

מקלה ּבאפר שריפה]ׁשּנתערב היה [- אם - ּבכּלן וקּדׁש , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
אפר  הרב היה ואם נּדה; ּכמי מטּמאין ּפרה, אפר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹהרב

ּבמּׂשא. מטּמאין אבל ּבמּגע, מטּמאין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמקלה

ׁשּנת אפר ‰. לקּדׁשן,ּכׁשר ראּויין ׁשאינן הּמים ּגּבי על נֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
- ּבגּופֹו ּבין ּבידיו, ּבין - לתרּומה הּטהֹור ּבהם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָונגע
זה  הרי - ּבידיו אפּלּו לחּטאת, הּטהֹור ּבהם נגע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָנטמא;

ׁשהיה  ּכמֹות .טהֹור ְֶָָָ
.Â יגּבלםמי לא ׁשּנפסלּו, יערבבם]חּטאת ׁשּלא [- - ּבטיט ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ

ׁשּמי  ויטמא; ּבּטיט יּגע ׁשּמא לאחרים, ּתּקלה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיעׂשם
היא". "חּטאת ׁשּנאמר: ּבטיט, ּבטלין אינם ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָחּטאת

.Êּבתֹו ׁשּנׁשחטה ּפי על אף - ּפרה ׁשּׁשתאתן חּטאת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָמי
ׁשעֹות וארּבע מהשתיה]עׂשרים ׁשּנאמר:[- טהֹור, ּבׂשרּה , ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ

ּבטלין; אינם ׁשמּורין, ׁשהם ּבזמן - נּדה" למי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ"למׁשמרת
ּבטלּו - ּפרה אֹותן ׁשּׁשתאתן ּבזמן נידה]אבל מי ,[מהיות ְְְֲִֶַַָָָָָָָ
ׁשמּורין. אינן ְֲִֵֵֶָׁשהרי

.Áהרּבים על מּמּנּו ׁשּמּזין מחּלֹון והּזה [הטמאים]הּמּזה , ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הרי  - ּפסּולין הּמים נמצאּו ּכ ואחר לּמקּדׁש, ונכנס ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָעליו,
ׁשהם  הרּבים, על מהם ׁשּמּזין הּמים ׁשחזקת ּפטּור; ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה
ׁשל  מחּלֹון עליו הּזה אם אבל ּכאנּוס. זה והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשרין,
ּבקרּבן  חּיב - ּפסּולין הּמים ונמצאּו לּמקּדׁש, ונכנס ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָיחיד,
ּכ ואחר הּמים, על לבּדק לֹו ׁשהיה מּפני ויֹורד; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹעֹולה

ל  ּבארץ יּכנס ׁשּׁשֹותתים ּבּמים העם היּו מחליקים ּמקּדׁש. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
רּבים ׁשל שם]מחּלֹון ונכנסים [שהוזו אֹותם, ודֹורסים , ְְְְִִִִֵֶַַָָ

הם. ּפסּולין ׁשּמא להם חֹוׁשׁשין היּו ולא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלּמקּדׁש;
.Ë הּמּזה- ּכביצה ּבֹו יׁש אם - לחּטאת הּטמא ּבאזֹוב ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּמים  - ּכביצה ּבֹו אין ּפסּולה; והּזיתֹו ּפסּולין, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמים
וחברֹו חברֹו, מטּמא זה ואזֹוב ּפסּולה. והּזיתֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכׁשרים,

מֹונין ׁשאין מאה; הם אפּלּו טומאה]לחברֹו, [דרגות ֲֲִִֵֵֵֵֶַָ
ְַָלחּטאת.

.È- הּזיה ּכדי מים עליו והרי עליו, ׁשהּזה ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻהּמגּביּה
מטּמאין  אינם מצותן ׁשעׂשּו ׁשהּמים ׁשּבארנּו.טהֹור; ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zrxv z`nh zFkld¦§ª§©¨©©
ּוׁשּתים  עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
ּבצרעת  להֹורֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִֶֶַַַָָָֹמצוֹות
טמאה; סימני יּקץ ׁשּלא (ב) ּבּתֹורה; הּכתּוב ּכדינּה ְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻאדם
ּבקריעת  מפרסם הּמצרע ׁשּיהיה (ד) הּנתק; יגּלח ׁשּלא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻ(ג)
צרעת; טהרת (ה) ׂשפם; על ועטּיה ראׁשֹו ּופריעת ְְֲֳִִַַַַַַָָָָָָָֹּבגדיו
צרעת  ּדין (ז) ּכׁשּיטהר; ׂשערֹו ּכל את הּמצרע ׁשּיגּלח ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ(ו)
ּבפרקים  - אּלּו מצוֹות ּובאּור הּבית. צרעת ּדין (ח) ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּבגד;

ֵאּלּו.

א  ּפרק
-dxdhxtq הלכות טומאת צרעת

¤¤
ותהיה ‡. העֹור, מן מקֹום ׁשּילּבין הּוא - הּבׂשר עֹור ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָצרעת

ּולמעלה ּביצה ּומּקרּום ּביצה ּכקרּום לבן הּלבנּונית -] ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ
דההיותר] ׁשהיא לבנּונית אבל הּביצה [כהה]; מּקרּום ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

ּבהק אּלא צרעת, אינּה - הּוא.[פריחה]ּולמּטה ְֵֶַַַַָָָָֹ
לבן ·. הן: ואּלּו הּבׂשר, עֹור ּבצרעת יׁש מראֹות ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹוארּבע
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.‡È מים הּטהֹור לתֹו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס לחּטאת ְְְְִִִֶַַַָָֹֻ
ּומּדברי  ׁשאּובין, ׁשהם מּפני נטמא; - לחּטאת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּנתמּלאּו

נטמא  - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהּבא ּכמֹוסֹופרים, , ְְְְְְִִִִֶַַָָֹֻ
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

.·È הארץ הּכל עּמי ואפּלּו החּטאת, טהרת על ;נאמנין ֱֲֳִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבּה; נזהרין הּכל בּה, ׁשּנעׂשּו אּלּו ּומעלֹות חמרתּה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻמּפני
למׁשמרת", יׂשראל ּבני לעדת "והיתה ּבּתֹורה: נאמר ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהרי
ּכלי  ׁשהביא הארץ עם ,לפיכ למׁשמר. ראּויין יׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכל
- לחּטאת' טהֹור זה 'ּכלי ואמר: חרׂש, ּכלי אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָמּביתֹו,
ׁשאֹותֹו ּפי על ואף מּמּנּו, ּומּזין ּבֹו ּומקּדׁשין טהֹור; זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָהרי
'טהֹור  ׁשאמר: הארץ עם וכן ולתרּומה. לקדׁש טמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכלי
'טהֹורין  ואמר: אצלֹו, חּטאת מי ׁשהיּו אֹו לחּטאת', ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאני

ּבּה. מזלזל מּיׂשראל אדם ׁשאין נאמן, - ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהן'

ה'תשע"ג  אלול כ"ד שישי יום

יד  ¤¤ּפרק
חּטאתּכלי ‡. אפר ּבֹו ׁשהיה אדומה]חרׂש פרה ונגע [- , ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּגּבֹו, מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹורין; - מּצּדֹו ׁשרץ ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַּבֹו
ּפי  על אף - הּׁשרץ ּגּבי על הּכלי הּניח חּטאת. לגּבי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָאפּלּו
מחּוץ  "והּניח ׁשּנאמר: טמא, האפר הרי הּכלי, נטמא ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
ּגּבי  על ולא טהֹור. מקֹום זה ואין טהֹור", ּבמקֹום ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּמחנה

ׁשני אכל ּגּבי על הּניחֹו אפּלּו אּלא ּבלבד, [-הּׁשרץ ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
והן לטומאה] קּלה, טמאה ׁשּטמאתן מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ,ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻ

"ּבמקֹום  ׁשּנאמר: האפר, נטמא הרי - סֹופרים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמּדברי
ּכלי  וכן ּבעֹולם. טמאה ׁשם ּגּבי על יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻטהֹור",
טמא  ׁשּבבית ארּבה על ונתּון חּטאת, אפר ּבֹו ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻחרׂש

לּבית מׁשלׁשל הּכלי היה אם שבבית]- הארובה -[לחלק ְְְִִִַַַָָָֻ
ּפֹותח ּבארּבה ׁשאין ּפי על אף האפר, חלל]נטמא טפח.[- ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

טמא. טפח, ּפֹותח ּבארּבה היה אם - מׁשלׁשל היה לא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻואם
ּבין היה ·. טפח ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ּבין - אבן ׁשל הּכלי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

טהֹור. האפר ּבּה, ֵֵֶֶָָָׁשאין
ּומּקף וכן ‚. מקּדׁשין, מים אֹו אפר, ּבֹו ׁשּיׁש חרׂש ּכלי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻ

ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי הרי [- - הּמת ּבאהל ונתּון , ְְֲִִֵֵֶַָָָֹ
ּפתיל, ּבצמיד נּצלת החּטאת ׁשאין טמאים, והּמים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאפר

טהֹור.ׁשּנאמר  מקֹום זה ואין טהֹור", "ּבמקֹום : ְְֱֵֶֶֶַָָָָ
ּבצמיד וכן „. נּצֹולין אינם קדׁש, ׁשל ּומׁשקין אכלין ְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

הּטהֹור ּפתיל  ריקן ּוכלי מקּדׁשין, ׁשאינן מים אבל ; ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפתיל. ּבצמיד נּצל - ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָלחּטאת
הּמים  נפסלּו הּבעלים, נטמאּו אם אבל טהֹורים; ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָהּבעלים
ּפתיל, צמיד מּקפין מימיו היּו ּכיצד? ׁשהם. מקֹום ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּבכל
מּבחּוץ, הּוא טמאים; ׁשניהם - הּמת ּבאהל והם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַֹוהּוא
הּוא  טהֹורין; ׁשניהם - מּבפנים מקּדׁשין ׁשאינם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻוהּמים
מימיו  ּכ טמא, ׁשהּוא ּכׁשם - ּבחּוץ והּמים ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבפנים,

ְִּפסּולין.

וכּיֹוצא הּטהֹור ‰. הּתּנּור, ּגּבי על עֹומד  ׁשהיה לחּטאת ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
לּתּנּור, חּוץ ידֹו ּופׁשט לחּטאת, טהֹורים ׁשאינם מּכלים ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבֹו
ּגּבי  על הּמּטל קנה וכן ּבידֹו, חּטאת מי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּוכלי
אחד  ּבֹו, ּתלּויין חּטאת מי ּבהם ׁשּיׁש כלים ּוׁשני ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּתּנּור,
ּבמקֹום  ׁשאינן לפי טמאין, אּלּו הרי - מּכאן ואחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמּכאן
הן  הרי הּתּנּור, על נׁשענין והן והֹואיל לחּטאת; ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָהּטהֹור

ּגּביו  על מּנחין ּובידֹוּכאּלּו הּתּנּור, על עֹומד היה אם אבל . ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻ
הרי  - מקּדׁשין ׁשאינם מים אֹו לחּטאת, הּטהֹור ריקן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכלי
יד  ּופׁשט לּתּנּור, חּוץ עֹומד היה ׁשהיּו; ּכמֹות טהֹורין ְְִֵֵֶַַַָָָָָאּלּו
ּגּבי  על והעבירֹו חּטאת, מי ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי ונטל ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלחּלֹון,
טמאה, ּגּבי על ׁשעברה הּזיה וכן טהֹור. זה הרי - ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּתּנּור

ּומֹוׁשב מׁשּכב זב]ּכגֹון ּבה [של טהֹורה.וכּיֹוצא זֹו הרי - ן ְְְְֲִֵֵֶַָָָָ
.Â זה ּכלי ׁשּנגעּו קדׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּוכלי חּטאת מי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ּכלי  אבל ּבֹו; ׁשּיׁש וכל חּטאת ׁשל ּכלי  נטמא הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה
לחּטאת  הּטהֹור נגע אם וכן ּכׁשהיה. טהֹור ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּקדׁש,
נטמא  הרי - הארץ על מּנחין ּכׁשהם ידיו ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבׁשניהם
הּכלי  ּבנגיעת נטמא לחּטאת הּטהֹור ׁשהרי חּטאת; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשל

ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, טהֹור מי ׁשאינֹו את וטּמא וחזר , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ַָחּטאת.

.Êׁשל הגּביּה זה טמאין; ׁשניהם ידיו, ּבׁשּתי הּכלים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
טהֹור  ׁשאינֹו ּבכלי ׁשּנגע אדם ּבֹו ׁשּנגע מּפני נטמא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
טמא  והּוא ׁשהגּביהֹו זה מּפני נטמא קדׁש וׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלחּטאת,
ׁשּנטמאּו מּפני ּבמּׂשא, מטּמאין ׁשהם נּדה, מי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבנׂשיאת
קדׁש ׁשל הּכלי היה אם ,לפיכ קדׁש. ׁשל הּכלי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמחמת
החּטאת  והגּביּה ּבֹו, נגע ולא ּבּניר והגּביהֹו ּבניר, ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹּכרּו
ולא  ּבּכלי, נגע לא ׁשהרי טהֹורין; ׁשניהם - ׁשנּיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבידֹו
ׁשל  היה אפּלּו - הּקדׁש ּכלי היה אם אבל לחּטאת. ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹנטמא

טמאין  ׁשניהם ּבניר, .חּטאת ְְְִִֵֵֶַָָ
.Á הזיז]הסיט -]- ּבהם נגע ולא ּבידֹו, הּכלים ׁשני את ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

מטּמא  לחּטאת טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ׁשאין טהֹורין; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשניהם
היה  ּכן אם אּלא ּבידֹו, ּבֹו ׁשּיּגע עד לחּטאת, הּטהֹור ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאת

ׁשּבארנּו ּכמֹו למדרס, .ראּוי ְְְְִֵֶַָָ
.Ë ּכמֹוּכל תרּומה, לגּבי טהֹור ׁשהּוא הּטמאֹות ספק ְְְְְֵֵֶַַָָָֻ

ׁשּתֹולין ׁשּיתּבאר  הּספקֹות וכל לחּטאת. טהֹור הּוא הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּתרּומה את מספק]עליהן מטמאים נֹולדּו[- אם - ְְֲִֵֶֶַָ

ּגּבי  על טהרֹות נעׂשּו ואם נׁשּפכין; אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָּבחּטאת,
ׁשהחּטאת  אּלּו ספקֹות להם ׁשּנֹולדּו ואדם ּכלים ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹותם

והרפפֹות ּתלּויֹות. הּטהרֹות אֹותן הרי - עליהם [-נׁשּפכין ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָ
מנסרים] לתרּומה רשתות טהֹורֹות הן והרי ּככלים, ְְְֲִִֵֵֵֵַָָאינן

ּולחּטאת. ְְֶַָֹּולקדׁש
.Èתאנים]ּדבלה גוש מי [- לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל ְְְְֵֵֶֶָָָָ

טמאין, הּמים ּכביצה, ּבּה יׁש אם - ואכלּה ּונטלּה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָחּטאת,
ׁשּכל  טהֹורה; ׁשהיתה ּבין טמאה, הּדבלה ׁשהיתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבין
והאֹוכלּה לחּטאת. טהֹור אינֹו קדׁש, אכל אפּלּו ְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹֹהאכלין,
ּבמי  נטמא ּכבר והּוא ּתרּומה, ׁשאכל מּפני - מיתה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָחּיב
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האכל  ׁשאין ּבטהרתם; הּמים ּכביצה, ּבּה אין ואם ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹנּדה.
לתרּומה  ּבין - ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד אחרים, את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמטּמא

לחּטאת. ּבין לקדׁש ְְֵֵֶַָֹּבין

טו  ¤¤ּפרק
ּבין הּנֹוגע ‡. אדם ּבין הּזאה, לצר ׁשּלא חּטאת ּבמי ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ואינֹו טמא, - ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכלים
ׁשּמי  למדּת, הּנה הערב"; עד יטמא הּנּדה, ּבמי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ"והּנגע
ּבכל  מּגעם וטמאת ּתֹורה, ׁשל הּטמאֹות מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּנּדה
ּובמּׂשא; ּבמּגע מטּמאין הּזאה, ּכדי ּבהם היה ואם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהּוא.
ּבׁשעת  ּבגדים מטּמא - לצר ׁשּלא הּנֹוׂשאן אֹו ּבהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהּנֹוגע
ׁשּנאמר: מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד מּׂשאֹו, ּבׁשעת אֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמּגעֹו
על  ּבמּזה מדּבר אינֹו ּבגדיו"; יכּבס הּנּדה, מי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ"ּומּזה
טהֹור. הּוא ׁשּיהיה וחמר קל הּטמא, את טהר אם - ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּטמא

הּׁשמּועה רבינו]מּפי "ּומּזה [ממשה ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָ
לׁשעּור אּלא נאמר לא הּנּדה", אֹו[טומאה]מי ׁשהּנֹוגע - ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

- הּזיה לצר ׁשּלא הּזיה, ּכדי ּבהם ׁשּיׁש הּנּדה מי ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּנֹוׂשא
הּזאה? ׁשעּור הּוא וכּמה ּתֹורה. ּדין ּבגדים, ּומטּמא ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָטמא
ּדברים  ּבּמה ּבּמים. אזֹוב ׁשל גבעֹולין ראׁשי ׁשּיטּבל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי
נׂשאם  אֹו ּבהם ׁשּנגע ּבזמן מטּמאין? חּטאת ׁשּמי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאמּורים,
ׁשעׂשּו אחר אבל מצותם; ׁשּיעׂשּו קדם ,לצר ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
האזֹוב  את ׁשּטבל הרי ּכיצד? ּכלל. מטּמאין אינם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמצותם,
ׁשֹותתין  הּמים והיּו הּכלים, על אֹו הּטמא האדם על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוהּזה
הּזיה  ּבׁשעת הּנּתזין הּמים וכן לארץ, הּטמא מעל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָויֹורדין
טהֹורים, הּמים אֹותם הרי - הּטהֹור על אֹו הארץ ְֲִִֵֶַַַַַָָָָעל

ּבהם על והּנֹוגע להּזֹות האזֹוב את הטּביל טהֹור. והּנֹוׂשאם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּכׁשרין  המנּטפין הּמים הרי - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻּדבר
מי  טמאת מטּמאין לפיכ ׁשּבארנּו; ּכמֹו מהם, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֻלהּזֹות
היתה  הּטבילה ׁשהרי - מצותם עׂשּו ׁשּלא לפי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחּטאת,

טמאה. מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ְְְֵֵֵֶַָָָֻלׁשם
מצותם אין ·. ׁשּיעׂשּו קדם הּכל, את מטּמאין חּטאת מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

חּטאת  מי אבל להּזיה. ּוכׁשרין טהֹורין ׁשּיהיּו עד -ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
מהם  ׁשּׁשתת אֹו מים, ּבהם ׁשּנתערב ּכגֹון - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנפסלּו
נגע  אם - אֹותם הּפֹוסלין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבהמה,
ׁשּנגע  ּבין ּבידיו, ׁשּנגע ּבין נטמא; לתרּומה, הּטהֹור ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהם
ּבידיו  ואפּלּו לחּטאת, הּטהֹור אדם ּבהן נגע ּגּופֹו. ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָּבׁשאר

ׁשהיה  ּכמֹות טהֹור הּוא הרי -. ְֲֵֶָָָ
אדם מי ‚. ׁשּנטמאּו אחר ּבהם ונגע ׁשּנטמאּו, חּטאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבהם  נגע נטמא. - ּבגּופֹו ּבין ּבידיו, ּבין - לתרּומה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהּטהֹור
הּוא  הרי ּגּופֹו, ּבׁשאר נגע נטמא; ּבידיו, לחּטאת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָהּטהֹור

ׁשהיה  ּכמֹות .טהֹור ְֶָָָ
מי מי „. אֹו מקוה, מי אֹו מעין, מי לתֹוכם ׁשּנפלּו חּטאת ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

מי  רב ואם ּבמּׂשא; מטּמאין חּטאת, מי רב אם - ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹפרֹות
מטּמאין  למחצה, מחצה מטּמאין; אין ּפרה פרֹות, אפר . ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

מקלה ּבאפר שריפה]ׁשּנתערב היה [- אם - ּבכּלן וקּדׁש , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
אפר  הרב היה ואם נּדה; ּכמי מטּמאין ּפרה, אפר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹהרב

ּבמּׂשא. מטּמאין אבל ּבמּגע, מטּמאין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמקלה

ׁשּנת אפר ‰. לקּדׁשן,ּכׁשר ראּויין ׁשאינן הּמים ּגּבי על נֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
- ּבגּופֹו ּבין ּבידיו, ּבין - לתרּומה הּטהֹור ּבהם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָונגע
זה  הרי - ּבידיו אפּלּו לחּטאת, הּטהֹור ּבהם נגע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָנטמא;

ׁשהיה  ּכמֹות .טהֹור ְֶָָָ
.Â יגּבלםמי לא ׁשּנפסלּו, יערבבם]חּטאת ׁשּלא [- - ּבטיט ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ

ׁשּמי  ויטמא; ּבּטיט יּגע ׁשּמא לאחרים, ּתּקלה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיעׂשם
היא". "חּטאת ׁשּנאמר: ּבטיט, ּבטלין אינם ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָחּטאת

.Êּבתֹו ׁשּנׁשחטה ּפי על אף - ּפרה ׁשּׁשתאתן חּטאת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָמי
ׁשעֹות וארּבע מהשתיה]עׂשרים ׁשּנאמר:[- טהֹור, ּבׂשרּה , ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ

ּבטלין; אינם ׁשמּורין, ׁשהם ּבזמן - נּדה" למי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ"למׁשמרת
ּבטלּו - ּפרה אֹותן ׁשּׁשתאתן ּבזמן נידה]אבל מי ,[מהיות ְְְֲִֶַַָָָָָָָ
ׁשמּורין. אינן ְֲִֵֵֶָׁשהרי

.Áהרּבים על מּמּנּו ׁשּמּזין מחּלֹון והּזה [הטמאים]הּמּזה , ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הרי  - ּפסּולין הּמים נמצאּו ּכ ואחר לּמקּדׁש, ונכנס ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָעליו,
ׁשהם  הרּבים, על מהם ׁשּמּזין הּמים ׁשחזקת ּפטּור; ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה
ׁשל  מחּלֹון עליו הּזה אם אבל ּכאנּוס. זה והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשרין,
ּבקרּבן  חּיב - ּפסּולין הּמים ונמצאּו לּמקּדׁש, ונכנס ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָיחיד,
ּכ ואחר הּמים, על לבּדק לֹו ׁשהיה מּפני ויֹורד; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹעֹולה

ל  ּבארץ יּכנס ׁשּׁשֹותתים ּבּמים העם היּו מחליקים ּמקּדׁש. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
רּבים ׁשל שם]מחּלֹון ונכנסים [שהוזו אֹותם, ודֹורסים , ְְְְִִִִֵֶַַָָ

הם. ּפסּולין ׁשּמא להם חֹוׁשׁשין היּו ולא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלּמקּדׁש;
.Ë הּמּזה- ּכביצה ּבֹו יׁש אם - לחּטאת הּטמא ּבאזֹוב ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּמים  - ּכביצה ּבֹו אין ּפסּולה; והּזיתֹו ּפסּולין, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמים
וחברֹו חברֹו, מטּמא זה ואזֹוב ּפסּולה. והּזיתֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכׁשרים,

מֹונין ׁשאין מאה; הם אפּלּו טומאה]לחברֹו, [דרגות ֲֲִִֵֵֵֵֶַָ
ְַָלחּטאת.

.È- הּזיה ּכדי מים עליו והרי עליו, ׁשהּזה ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻהּמגּביּה
מטּמאין  אינם מצותן ׁשעׂשּו ׁשהּמים ׁשּבארנּו.טהֹור; ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּוׁשּתים  עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
ּבצרעת  להֹורֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִֶֶַַַָָָֹמצוֹות
טמאה; סימני יּקץ ׁשּלא (ב) ּבּתֹורה; הּכתּוב ּכדינּה ְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻאדם
ּבקריעת  מפרסם הּמצרע ׁשּיהיה (ד) הּנתק; יגּלח ׁשּלא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻ(ג)
צרעת; טהרת (ה) ׂשפם; על ועטּיה ראׁשֹו ּופריעת ְְֲֳִִַַַַַַָָָָָָָֹּבגדיו
צרעת  ּדין (ז) ּכׁשּיטהר; ׂשערֹו ּכל את הּמצרע ׁשּיגּלח ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ(ו)
ּבפרקים  - אּלּו מצוֹות ּובאּור הּבית. צרעת ּדין (ח) ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּבגד;

ֵאּלּו.

א  ּפרק
-dxdhxtq הלכות טומאת צרעת
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ותהיה ‡. העֹור, מן מקֹום ׁשּילּבין הּוא - הּבׂשר עֹור ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָצרעת

ּולמעלה ּביצה ּומּקרּום ּביצה ּכקרּום לבן הּלבנּונית -] ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ
דההיותר] ׁשהיא לבנּונית אבל הּביצה [כהה]; מּקרּום ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

ּבהק אּלא צרעת, אינּה - הּוא.[פריחה]ּולמּטה ְֵֶַַַַָָָָֹ
לבן ·. הן: ואּלּו הּבׂשר, עֹור ּבצרעת יׁש מראֹות ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹוארּבע
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הּבׂשר  ּבעֹור נראה ׁשהּוא מּמּנּו, למעלה ׁשאין ּביֹותר  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעז
'ּבהרת' הּנקרא הּוא דההּכּׁשלג; ׁשהּוא ולבן מּזה [כהה]. ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

הּנקרא  הּוא יֹומֹו; ּבן ּכבׂש ׁשל נקי ּכצמר ׁשּנראה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמעט,
ההיכל  ּכסיד ׁשּנראה מעט, הּׂשאת מן ׁשּדהה ולבן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ'ׂשאת'.

המקדש] 'סּפחת'[בבית ונקראת הּבהרת, ּתֹולדת הּוא ;-] ְְִֵֶֶֶֶַַַַַ
וטפל] הּוא נספח והרי מעט, ההיכל מּסיד ׁשּדהה ולבן .ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

'סּפחת' נקרא זה וגם הּׂשאת, ּתֹולדת הּוא ּביצה; .ּכקרּום ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
סּפחת  הּוא ההיכל, ּכסיד ׁשהּוא ׁשהּמראה למדּת, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּנה
הּׂשאת; סּפחת הּוא ּביצה, ּכקרּום ׁשהּוא והּמראה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּבהרת,
חכמים: אמרּו מּכאן טפלה. אּלא סּפחת, לׁשֹון ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין

ׁשנים - נגעים בתורה]'מראֹות ארּבעה:[המפורשים ׁשהן ְְְְִִֵֶַַַָָָ
וסּפחּתּה'. ׂשאת וסּפחּתּה, ְְְְְֵֶֶַַַַַָָּבהרת

ּבין ‚. זה, עם זה מצטרפין ּכּלן - אּלּו נגעים מראֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻארּבע
ראּית ּבתחּלת ּבין להחמיר, ּבין ּבסֹוף להקל ּבין הּנגע, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

ההסגרים]הּׁשבעה ׁשּנפטר[של לאחר ּבין הּמצרע [נטהר], ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ
נחלט נטמא]אֹו ּכׁשלג,[- לבן ּכּלֹו ׁשהיה נגע אחד ּכיצד? . ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ואחד  ּביצה, ּכקרּום אֹו נקי, ּכצמר אֹו ההיכל, ּכסיד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
ּכמראה  ּומקצתֹו הּבהרת, ּכמראה הּלבן מקצת ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹנגע
הּוא  אחד ּכמראה הּכל - הּסּפחת ּכמראה ּומקצתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּׂשאת,
הּנגעים  'מראֹות ואמרּו חכמים, מנאּום לּמה ּכן אם ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָחׁשּוב.
ׁשאינֹו ּכהן ׁשּכל ּבּמראֹות; להבין ּכדי ארּבעה'? ׁשהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשנים
אֹותֹו ּומֹודיעין אֹותֹו ּכׁשּמלּמדין ּוׁשמֹותיהם ּבּמראֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַמּכיר
הּבהרת, היא 'זֹו ויאמר: ויּכיר ׁשּיבין עד הּנגע, יראה לא -ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ

סּפחּתּה'. היא וזֹו הּׂשאת, היא 'זֹו סּפחּתּה'; היא ְְְְְִִִֵַַַַַָָוזֹו
מקצת היה „. אּלּו, מראֹות מארּבעה הּלבן ּבמראה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ה  צרעת נגע זה ּגם - ּבֹו מערבת ׁשּנאמר אדמימּות :ּוא, ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ּולסּפחת  לּׂשאת, הּדין והּוא אדמּדמת"; לבנה ּבהרת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ"אֹו
המערב  הּזה והּמראה הּבהרת. ּולסּפחת ׂשאת ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹׁשל

'ּפתּו' הּנקרא הּוא אדם, ּומעט מעורב]מּלבנּונית -]. ְְְִִִֶַַַָָֹ
ּכאּלּו רֹואין אּלּו? מראֹות ּבארּבעה הּפתּו מראה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָוכיצד
ׁשני  הראׁשֹון ּבּכֹוס ונתערב חלב, מלאֹות כֹוסֹות ארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָהן
טּפין, ׁשמֹונה ּובּׁשליׁשי טּפין, ארּבעה ּובּׁשני דם, ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָטּפי
ּכמראה  הּוא ׁשּבּבהרת, הּפתּו טּפין. עׂשרה ׁשׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּוברביעי
ׁשליׁשי; ּכֹוס ּכמראה ׁשּבּׂשאת, והּפתּו הרביעי; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּכֹוס
והּפתּו ׁשני; ּכֹוס ּכמראה הּבהרת, ׁשּבסּפחת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָוהּפתּו

הראׁשֹון. הּכֹוס ּכמראה הּׂשאת, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָׁשּבסּפחת
עם ּכל ‰. זה מצטרפין - הּפתּו ּבין הּלבן ּבין הּמראֹות, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לבן, ּכּלֹו הּנגע ׁשהיה ּובין חׁשּובין; הן אחד ּוכמראה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻזה,
הּוא, אחד ּכמראה הּכל - אדמּדם ּומקצתֹו לבן מקצתֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו

להחמיר  ּבין להקל .ּבין ְְְִֵֵֵַָ
.Â ולא ּכל 'נגע' קרּויה אינּה - הּבׂשר עֹור צרעת מראה ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

הּבׂשר  מעֹור עמק הּנגע מראה ׁשּיהיה עד לא מטּמאה, ; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּבמׁשיׁשתֹו למששו]עמק שניתן -]- העין ּבמראית אּלא , ְְְִִִִֶַַָָָָֹ

היה  אם אבל הּצל; מן עמּקה לעין הּנראית החּמה ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻּכמראה
ּב הּפתּו אֹו הּלבן מן מראה ּגבֹוּה אֹו העֹור, ׁשאר עם ׁשוה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

הּצמחים מן צמח ּכמֹו אּלא נגע, אינֹו - פריחה]העֹור -] ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּבּגּוף. ִַָהעֹולים

.Ê ּבגדים צרעת ּבין אדם צרעת ּבין צרעת, נגעי ּכל ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָׁשעּור
ּכגריס פול]- חצי מקום]הּקלקי[= מרּבע;[שם ׁשהּוא ְְְִִִִֶַָֻ

וׁשׁש ׁשלׁשים צמיחת ּכדי הּבׂשר, מעֹור מרּבע מקֹום ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹֻוהּוא
הּפחֹות  וכל רחב. ׂשערֹות וׁשׁש אר ׂשערֹות ׁשׁש ְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֹׂשערֹות,

צרעת. נגע אינֹו ִֵֶֶַַַָמּזה,
.Á היה אפּלּו - ׂשערֹות חמׁש צמיחת ּכדי רחּבֹו ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנגע

ּבֹו ׁשּיהיה עד צרעת, נגע ואינֹו טהֹור; זה הרי אּמה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָארּכֹו
ּכגריס  מּסיני.רּבּוע למׁשה הלכה הּׁשעּורין, וכל . ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹ

.Ë ארּבעה ּכל לׁשאר הּדין הּוא 'ּבהרת', ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכגריס  הּנגע ׁשּיהיה - והּוא ;ּפתּו ׁשל אֹו לבן ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹמראֹות
קֹוראין  ׁשאנּו הּוא וזה הּבׂשר; מעֹור עמק ויהיה יתר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹו

סתם  'ּבהרת' ּבאדם אֹותֹו נראית ּכּׁשלג, עּזה ׁשהיא ּבהרת . ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
עּזה; ּבּכּוׁשי נראית ּכהה, ׁשהיא ּובהרת ּכהה; לבן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
ולא  לבן לא ׁשאינֹו ּבבינֹוני, אּלא הּכל מׁשערין אין ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹלפיכ

ָֹׁשחר.
.È לבן,ׁשלׁשה ׂשער הּבׂשר: עֹור ּבצרעת הן טמאה סימני ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֻ

באמצעה]והּמחיה בריא בשר והּפׂשיֹון[- התפשטות , -] ְְְְִִַַָ
ּבֹוהצרעת] ׁשּנֹולדה מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁשין ּוׁשלׁשּתן ;ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

הּכהן, ּכׁשּיראהּו - חי ּבׂשר מחית אֹו לבן ׂשער ּובּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבהרת,
- מחיה ולא לבן ׂשער בּה היה לא 'טמא'. ויאמר ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹֹֹיחליטֹו
ּבּבהרת  נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי ימים, ׁשבעת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָיסּגיר

ׁשּפׂשתה אֹו מחיה, אֹו לבן, פשטה]ׂשער הרי [- - והֹוסיפה ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
ולא  לבן, ׂשער ולא מחיה לא ּבּה נֹולד לא מחלט; ְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹֹֹֻזה
אחד  ּבּה נֹולד אם ׁשני. ׁשבּוע יסּגיר - ּבעֹור ְְִִִֵֶַַַָָָָָָּפׂשתה
ויפטרּנּו, טהֹור זה הרי - לאו ואם מחליטֹו. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָמּׁשלׁשּתן,
ואם  ׁשבּועֹות; ׁשני על יתר הסּגר הּבׂשר עֹור ּבנגעי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
לבן, ׂשער ּבֹו נֹולד אֹו הּנגע, ּפׂשה וטהר, ׁשּפטרֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלאחר

לטמאה. מחלט זה הרי - מחיה ְְְְֲִֵֶָָָֻֻאֹו
.‡È ּכהה נעׂשת ההסּגר ּולאחר ּכּׁשלג, עּזה ׁשהיתה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהרת

ונעׂשת  ּביצה, ּכקרּום ּבּתחּלה ׁשהיתה אֹו ּביצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּכקרּום
סימן  הּמראה עּזּות ׁשאין ׁשהיתה; ּכמֹות היא הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכּׁשלג

ּכהּיתֹו ולא חולשתו]טמאה, אם [- אּלא טהרה; סימן ְְְֳִִִֶַָָָָָֹֻ
ׁשהרי  - ּביצה מּקרּום ּכהה ונעׂשת מראֹות, מארּבע ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָנתמעט

ּבהק פריחה]נעׂשת זה [- הּוא מה ּכן, אם טהֹור. ּולפיכ , ְֲִִֵֶַַַָָָֹ
ּבעֹור  הּנגע פׂשה ולא הּנגע, ּכהה "והּנה ּבּתֹורה: ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר
וכן  טהֹור; מראֹות, מארּבע ּכהה ׁשאם הּכהן"? וטהרֹו -ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ולא  לבן ׂשער לא ּבֹו נֹולדה ולא ּפׂשה, ולא ּכהה, לא ְְְְִֵֵָָָָָָָֹֹֹֹֹאם

טהֹור  זה הרי - .מחיה ְֲִֵֶָָ

ה'תשע"ג  אלול כ"ה קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
ּפחֹות ׂשער ‡. אין - ּבּצרעת טמאה סימן ׁשהּוא לבן, ְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

ׂשערֹות  ּבזּוג מּׁשּתי נּטלֹות ׁשּיהיּו ּכדי ארּכן? יהיה וכּמה ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מספריים] זה,[- מּׁשעּור קצרה ואחת ארּכה אחת היתה .ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ

מּלמּטה אחת אֹו לבנה, ואחת ׁשחרה אחת [בשורשה]אֹו ְְְְִַַַַַַַָָָָֹ
עּקרן ׁשהיה אֹו ּכׁשּתים, ונראת מּלמעלה [שורשן]ונחלקה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ
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מלּבין  עּקרן היה טהֹור; זה הרי - מלּבין וראׁשן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמׁשחיר
טמא. ׁשהּוא, ּכל ׁשהּלבן ּפי על אף - מׁשחיר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוראׁשן

ׁשּיׁשׁשּתי ·. ּפי על אף - הּנגע ּבתֹו ׁשהן לבנֹות ׂשערֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הּנה  ואחת הּנה אחת מפּזרֹות והן ּביניהן, ׁשחר -ׂשער ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ
מצמצם ּכגריס הּנגע היה אפּלּו טמאה; סימן אּלּו [-הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

ׁשּתי בדיוק] ׁשהיּו ּובין ממעטֹו. הּׁשחר ׂשער מקֹום אין ,ְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבסֹוף  ׁשהיּו ּובין מּקפּתן, והיא הּבהרת ּבתֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָהּׂשערֹות
מּבחּוץ  הּבהרת ּבצד היּו אם אבל טמא; זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבהרת

הרי  ׁשּתי - ּבֹו ׁשּצֹומחֹות העֹור ׁשּיהיה עד טהֹור, זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
הּנגע, ּבתֹו ׂשערֹות ׁשּתי היּו לבן. הּלבנֹות ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָהּׂשערֹות
וׁשֹוכבֹות  לּנגע, חּוצה היּו טמא; - לֹו חּוצה ְְְְֵֶַַָָָָוׁשֹוכבֹות

טמאה. סימן אינן - ְְִֵַָָֻּבתֹוכֹו
לבנֹות לבן ‚. ׁשהיּו ּבין מראה; ּבכל מטּמא הּׂשערֹות, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּדהה לבן לבנֹות ׁשהיּו ּבין הֹואיל [כהה]ּכּׁשלג, - ּביֹותר ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
טמא. לבן, ְֵֵֶַָָָּומראיהן

ׁשל אין „. ּבגּופּה ׁשּיהיה עד טמאה, סימן לבן ׂשער ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשחין ותֹוכּה ּבהרת ּכיצד? מכה]ּבהרת. מכוה[- [-אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבהקכוויה] פריחה]אֹו מחית[- קרום]אֹו אֹו[- הּׁשחין ְְִִַַַֹ
אֹו הּׁשחין ּבתֹו לבנֹות ׂשערֹות ּוׁשּתי הּמכוה, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָמחית
והרי  טמאה; סימן אינֹו - הּנגע ׁשּבתֹו הּבהק אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻהּמכוה
ּפי  על אף - ויסּגיר לבן, ׂשער ּבּה ׁשאין ּכבהרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזֹו
מחיתן  את אֹו הּמכוה את אֹו הּׁשחין את מּקפת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּבהרת
ׁשחין  היה אם וכן הּׂשערֹות. ׁשּתי ּבהן ׁשּיׁש הּבהק את ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹו
הּׂשערֹות  ׁשּתי את מּקיף ּבהק אֹו מחיתן אֹו מכוה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹאֹו
ׁשּתי  ּבין חֹולק ׁשהיה אֹו ּבצּדן, להן סמּו אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּלבנֹות,
הּבהרת  והרי טמאה; סימן אינן אּלּו הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּׂשערֹות

ויסּגיר לבן, ׂשער ּבּה ׁשאין ימים]ּכבהרת .[שבעה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
את הלכּו‰. מּקיפין ׁשהיּו והּמכוה והּבהק הּׁשחין להן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

אֹותן, חֹולקין אֹו להן, נסמכין אֹו הּלבנֹות, ְְְְִִִֶַַָָָָָהׁשערֹות
הּׁשבּוע  ּבסֹוף ּבגּופּה, הּבהרת ּבתֹו הּׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָונמצאּו

מחלט זה הרי - הּׁשני הּׁשבּוע ּבסֹוף אֹו טמא]הראׁשֹון, -]; ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻ
אֹותֹו יפטר להן, הלכּו לא .[הכהן]ואם ְְְִִֶָָֹֹ

.Â את אין הּבהרת ׁשּתקּדם עד טמאה, סימן לבן ׂשער ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ׁשּנאמר  - הּלבן ׁשּתהפהּׂשער לבן", ׂשער הפכה "והיא : ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

הּבהרת לבן]אֹותֹו השער לבן [את ׂשער קדם אם אבל ; ֲִֵֶֶַַַָָָָָ
טמאה, סימן ּבּה ׁשאין ּכבהרת היא הרי - הּבהרת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻאת

ְְִַויסּגיר.
.Ê ּבֹוהיתה והחלט לבן, ׂשער ּובּה ּבהרת, טמא]בֹו ,[נהיה ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻ

וטהר, ּבמקֹומֹו, לבן ׂשער והּניחה הּבהרת, הלכה ּכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
הראׁשֹונה, הּבהרת ּבמקֹום אחרת ּבהרת חזרה ּכ ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
ּפקּדה' 'ׂשער הּנקרא הּוא זה - ּבתֹוכּה הּלבן  הּׂשער ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻוהרי

הראשונה] מהבהרת "פקדון" טמאה,[- סימן ואינֹו ,ְְִֵַָֻ
לא  היא, ׁשהפכּתּו - לבן" ׂשער הפכה "והיא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

חברּתּה. ְֲֲֶֶַָָׁשהפכּתּו
.Á והחלט,היתה ׂשערֹות, ׁשּתי ּובּה ּכגריס, ּבהרת בֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

הּׂשערֹות  ׁשּתי ונׁשארּו וטהר, ּגריס, ּכחצי מּמּנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוהל
זה ּבמקֹום גריס ּכחצי וחזר הּנׁשאר, גריס ׁשהל,ּבחצי ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

סימן  אינן - ּכגריס ּבּבהרת לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוהרי
אחת  ּבהרת הּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיהפ עד .טמאה; ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

.Ë ּבהרת ּבהרת ּבצּדּה ונֹולדה ּכלּום, ּבּה ואין גריס, ּכחצי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבהרת  להסּגיר; זֹו הרי - אחת ׂשערה ּובּה גריס, ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָּכחצי
ּכחצי  ּבהרת לֹו ונֹולדה אחת, ׂשערה ּובּה גריס, ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָּכחצי
ּכחצי  ּבהרת להסּגיר. זֹו הרי - אחת ׂשערה ּובּה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָגריס,
ּובּה גריס, ּכחצי ּבהרת לּה ונֹולדה ׂשערֹות, ׁשּתי ּובּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָגריס,
ּבּה ואין גריס, ּכחצי ּבהרת להסּגיר. זֹו הרי - אחת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׂשערה
- ׂשערֹות ׁשּתי ּובּה גריס, ּכחצי ּבהרת לֹו ונֹולדה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָּכלּום,
הּׂשערֹות  לׁשּתי הּבהרת קדמה ׁשהרי להחליט; זֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי

הרי הּלבנֹות  - קדמה הּבהרת ספק קדם, לבן ׂשער ספק . ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבספק. ׁשּטמאתֹו לי, ויראה טמא; ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֻזה

ג  ¤¤ּפרק
הנגע]הּמחיהאין ‡. באמצע בריא בשר טמאה,[- סימן ְְִִֵַַָָֻ

ׁשעּורּה? וכּמה זה; על יתר אֹו מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻעד
והּוא  רחב; ּוׁשּתים אר ׁשּתים ׂשערֹות, ארּבע צמיחת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֹּכדי

ּבאמצ  הּמחיה אֹותּהׁשּתהיה מּקפת והּבהרת הּבהרת, ע ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
והיא צד, ׁשּתי [הבהרת]מּכל רחב הּמחיה על יתרה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ

ּבצד  הּמחיה היתה אם אבל יתר. אֹו צד מּכל ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָׂשערֹות
ׁשהיה  ּכגֹון מפּזרת, היתה טמאה; סימן אינּה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהּבהרת,

ּכחרּדל חי קטן]ּבׂשר שיעור ּכחרּדל [- חי ּובׂשר זה ּבמקֹום ְְְְְֶַַַַָָָָָָָ
אינן  הּבהרת, ּבאמצע ׁשהּכל ּפי על אף - אחר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבמקֹום
ּבאמצע  אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה עד לכעדׁשה, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמצטרפין

יתר. אֹו מרּבע ּכעדׁשה ְֲֵֶֶַַַָָָָֻהּבהרת,
הּמחיה הּמחיה ·. מראה ׁשהיה ּבין - מראה ּבכל מטּמאה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לבן  אֹו ׁשחר, אֹו מארּבע אדם, הּלבן יהיה ׁשּלא והּוא, : ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַמראֹות

ּבהרת.אין ‚. ׁשל ּבגּופּה ׁשּתהיה עד טמאה, סימן הּמחיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ׁשחין ּבאמצעּה ׁשהיה ּבהרת מכוה [מכה]ּכיצד? אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מחיתן[כוויה] שעליהם]אֹו קרום ּבהק[- פריחה]אֹו -], ְִַָָֹ
מחיתן  ּבתֹו אֹו הּמכוה ּבתֹו אֹו הּׁשחין ּבתֹו ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָוהּמחיה
הּבהרת, ּבאמצע ׁשהּמחיה ּפי על אף - הּבהק ּבתֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹאֹו
הּמכוה  אֹו הּׁשחין ּבתֹו ׁשהיא מּפני טמאה; סימן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻאינּה
את  הּׁשחין הּקיף אם וכן הּבהק. ּבתֹו אֹו מחיתן, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹאֹו
אֹו הּמחיה, את והּבהק מחיתּה, את והּמכוה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמחיתֹו,

נצמד]ׁשּנסמ אחד [- ׁשחלק אֹו מּצּדּה, לּמחיה מהם אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ו  טמאה; סימן אינּה - לתֹוכּה ונכנס הּמחיה את הרי מהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ויסּגיר סימן, ּבּה ׁשאין ּכבהרת ימים]זֹו להן [שבעה הלכּו . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשהיּו אֹו הּמחיה, ּתחת ׁשהיה הּבהק אֹו הּמכוה אֹו ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשחין
לתֹוכּה, נכנסין ׁשהיּו אֹו אֹותּה, מּקיפין ׁשהיּו אֹו ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָּבצּדּה,
ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף הּבהרת ּבתֹו לבּדּה הּמחיה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָונמצאת

יחליט זה הרי - ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף הכהן]אֹו יטמאהו -]; ְְֲִִֵֵֶַַָ
יפטר. להן, הלכּו לא ְְְִִֶָָֹֹואם

את הּמחיה „. מחיה ׁשּקדמה ּבין לעֹולם, טמאה סימן - ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
נאמר  ׁשּלא לפי הּמחיה; את ּבהרת ׁשּקדמה ּבין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּבהרת,

ׂשער ּבּה הפכה "והיא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הפכה". "והיא : ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
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הּבׂשר  ּבעֹור נראה ׁשהּוא מּמּנּו, למעלה ׁשאין ּביֹותר  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעז
'ּבהרת' הּנקרא הּוא דההּכּׁשלג; ׁשהּוא ולבן מּזה [כהה]. ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

הּנקרא  הּוא יֹומֹו; ּבן ּכבׂש ׁשל נקי ּכצמר ׁשּנראה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמעט,
ההיכל  ּכסיד ׁשּנראה מעט, הּׂשאת מן ׁשּדהה ולבן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ'ׂשאת'.

המקדש] 'סּפחת'[בבית ונקראת הּבהרת, ּתֹולדת הּוא ;-] ְְִֵֶֶֶֶַַַַַ
וטפל] הּוא נספח והרי מעט, ההיכל מּסיד ׁשּדהה ולבן .ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

'סּפחת' נקרא זה וגם הּׂשאת, ּתֹולדת הּוא ּביצה; .ּכקרּום ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
סּפחת  הּוא ההיכל, ּכסיד ׁשהּוא ׁשהּמראה למדּת, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּנה
הּׂשאת; סּפחת הּוא ּביצה, ּכקרּום ׁשהּוא והּמראה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּבהרת,
חכמים: אמרּו מּכאן טפלה. אּלא סּפחת, לׁשֹון ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין

ׁשנים - נגעים בתורה]'מראֹות ארּבעה:[המפורשים ׁשהן ְְְְִִֵֶַַַָָָ
וסּפחּתּה'. ׂשאת וסּפחּתּה, ְְְְְֵֶֶַַַַַָָּבהרת

ּבין ‚. זה, עם זה מצטרפין ּכּלן - אּלּו נגעים מראֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻארּבע
ראּית ּבתחּלת ּבין להחמיר, ּבין ּבסֹוף להקל ּבין הּנגע, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

ההסגרים]הּׁשבעה ׁשּנפטר[של לאחר ּבין הּמצרע [נטהר], ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ
נחלט נטמא]אֹו ּכׁשלג,[- לבן ּכּלֹו ׁשהיה נגע אחד ּכיצד? . ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ואחד  ּביצה, ּכקרּום אֹו נקי, ּכצמר אֹו ההיכל, ּכסיד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
ּכמראה  ּומקצתֹו הּבהרת, ּכמראה הּלבן מקצת ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹנגע
הּוא  אחד ּכמראה הּכל - הּסּפחת ּכמראה ּומקצתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּׂשאת,
הּנגעים  'מראֹות ואמרּו חכמים, מנאּום לּמה ּכן אם ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָחׁשּוב.
ׁשאינֹו ּכהן ׁשּכל ּבּמראֹות; להבין ּכדי ארּבעה'? ׁשהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשנים
אֹותֹו ּומֹודיעין אֹותֹו ּכׁשּמלּמדין ּוׁשמֹותיהם ּבּמראֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַמּכיר
הּבהרת, היא 'זֹו ויאמר: ויּכיר ׁשּיבין עד הּנגע, יראה לא -ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ

סּפחּתּה'. היא וזֹו הּׂשאת, היא 'זֹו סּפחּתּה'; היא ְְְְְִִִֵַַַַַָָוזֹו
מקצת היה „. אּלּו, מראֹות מארּבעה הּלבן ּבמראה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ה  צרעת נגע זה ּגם - ּבֹו מערבת ׁשּנאמר אדמימּות :ּוא, ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ּולסּפחת  לּׂשאת, הּדין והּוא אדמּדמת"; לבנה ּבהרת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ"אֹו
המערב  הּזה והּמראה הּבהרת. ּולסּפחת ׂשאת ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹׁשל

'ּפתּו' הּנקרא הּוא אדם, ּומעט מעורב]מּלבנּונית -]. ְְְִִִֶַַַָָֹ
ּכאּלּו רֹואין אּלּו? מראֹות ּבארּבעה הּפתּו מראה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָוכיצד
ׁשני  הראׁשֹון ּבּכֹוס ונתערב חלב, מלאֹות כֹוסֹות ארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָהן
טּפין, ׁשמֹונה ּובּׁשליׁשי טּפין, ארּבעה ּובּׁשני דם, ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָטּפי
ּכמראה  הּוא ׁשּבּבהרת, הּפתּו טּפין. עׂשרה ׁשׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּוברביעי
ׁשליׁשי; ּכֹוס ּכמראה ׁשּבּׂשאת, והּפתּו הרביעי; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּכֹוס
והּפתּו ׁשני; ּכֹוס ּכמראה הּבהרת, ׁשּבסּפחת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָוהּפתּו

הראׁשֹון. הּכֹוס ּכמראה הּׂשאת, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָׁשּבסּפחת
עם ּכל ‰. זה מצטרפין - הּפתּו ּבין הּלבן ּבין הּמראֹות, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לבן, ּכּלֹו הּנגע ׁשהיה ּובין חׁשּובין; הן אחד ּוכמראה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻזה,
הּוא, אחד ּכמראה הּכל - אדמּדם ּומקצתֹו לבן מקצתֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו

להחמיר  ּבין להקל .ּבין ְְְִֵֵֵַָ
.Â ולא ּכל 'נגע' קרּויה אינּה - הּבׂשר עֹור צרעת מראה ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

הּבׂשר  מעֹור עמק הּנגע מראה ׁשּיהיה עד לא מטּמאה, ; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּבמׁשיׁשתֹו למששו]עמק שניתן -]- העין ּבמראית אּלא , ְְְִִִִֶַַָָָָֹ

היה  אם אבל הּצל; מן עמּקה לעין הּנראית החּמה ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻּכמראה
ּב הּפתּו אֹו הּלבן מן מראה ּגבֹוּה אֹו העֹור, ׁשאר עם ׁשוה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

הּצמחים מן צמח ּכמֹו אּלא נגע, אינֹו - פריחה]העֹור -] ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּבּגּוף. ִַָהעֹולים

.Ê ּבגדים צרעת ּבין אדם צרעת ּבין צרעת, נגעי ּכל ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָׁשעּור
ּכגריס פול]- חצי מקום]הּקלקי[= מרּבע;[שם ׁשהּוא ְְְִִִִֶַָֻ

וׁשׁש ׁשלׁשים צמיחת ּכדי הּבׂשר, מעֹור מרּבע מקֹום ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹֻוהּוא
הּפחֹות  וכל רחב. ׂשערֹות וׁשׁש אר ׂשערֹות ׁשׁש ְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֹׂשערֹות,

צרעת. נגע אינֹו ִֵֶֶַַַָמּזה,
.Á היה אפּלּו - ׂשערֹות חמׁש צמיחת ּכדי רחּבֹו ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנגע

ּבֹו ׁשּיהיה עד צרעת, נגע ואינֹו טהֹור; זה הרי אּמה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָארּכֹו
ּכגריס  מּסיני.רּבּוע למׁשה הלכה הּׁשעּורין, וכל . ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹ

.Ë ארּבעה ּכל לׁשאר הּדין הּוא 'ּבהרת', ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכגריס  הּנגע ׁשּיהיה - והּוא ;ּפתּו ׁשל אֹו לבן ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹמראֹות
קֹוראין  ׁשאנּו הּוא וזה הּבׂשר; מעֹור עמק ויהיה יתר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹו

סתם  'ּבהרת' ּבאדם אֹותֹו נראית ּכּׁשלג, עּזה ׁשהיא ּבהרת . ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
עּזה; ּבּכּוׁשי נראית ּכהה, ׁשהיא ּובהרת ּכהה; לבן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
ולא  לבן לא ׁשאינֹו ּבבינֹוני, אּלא הּכל מׁשערין אין ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹלפיכ

ָֹׁשחר.
.È לבן,ׁשלׁשה ׂשער הּבׂשר: עֹור ּבצרעת הן טמאה סימני ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֻ

באמצעה]והּמחיה בריא בשר והּפׂשיֹון[- התפשטות , -] ְְְְִִַַָ
ּבֹוהצרעת] ׁשּנֹולדה מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁשין ּוׁשלׁשּתן ;ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

הּכהן, ּכׁשּיראהּו - חי ּבׂשר מחית אֹו לבן ׂשער ּובּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבהרת,
- מחיה ולא לבן ׂשער בּה היה לא 'טמא'. ויאמר ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹֹֹיחליטֹו
ּבּבהרת  נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי ימים, ׁשבעת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָיסּגיר

ׁשּפׂשתה אֹו מחיה, אֹו לבן, פשטה]ׂשער הרי [- - והֹוסיפה ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
ולא  לבן, ׂשער ולא מחיה לא ּבּה נֹולד לא מחלט; ְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹֹֹֻזה
אחד  ּבּה נֹולד אם ׁשני. ׁשבּוע יסּגיר - ּבעֹור ְְִִִֵֶַַַָָָָָָּפׂשתה
ויפטרּנּו, טהֹור זה הרי - לאו ואם מחליטֹו. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָמּׁשלׁשּתן,
ואם  ׁשבּועֹות; ׁשני על יתר הסּגר הּבׂשר עֹור ּבנגעי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
לבן, ׂשער ּבֹו נֹולד אֹו הּנגע, ּפׂשה וטהר, ׁשּפטרֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלאחר

לטמאה. מחלט זה הרי - מחיה ְְְְֲִֵֶָָָֻֻאֹו
.‡È ּכהה נעׂשת ההסּגר ּולאחר ּכּׁשלג, עּזה ׁשהיתה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהרת

ונעׂשת  ּביצה, ּכקרּום ּבּתחּלה ׁשהיתה אֹו ּביצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּכקרּום
סימן  הּמראה עּזּות ׁשאין ׁשהיתה; ּכמֹות היא הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכּׁשלג

ּכהּיתֹו ולא חולשתו]טמאה, אם [- אּלא טהרה; סימן ְְְֳִִִֶַָָָָָֹֻ
ׁשהרי  - ּביצה מּקרּום ּכהה ונעׂשת מראֹות, מארּבע ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָנתמעט

ּבהק פריחה]נעׂשת זה [- הּוא מה ּכן, אם טהֹור. ּולפיכ , ְֲִִֵֶַַַָָָֹ
ּבעֹור  הּנגע פׂשה ולא הּנגע, ּכהה "והּנה ּבּתֹורה: ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר
וכן  טהֹור; מראֹות, מארּבע ּכהה ׁשאם הּכהן"? וטהרֹו -ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ולא  לבן ׂשער לא ּבֹו נֹולדה ולא ּפׂשה, ולא ּכהה, לא ְְְְִֵֵָָָָָָָֹֹֹֹֹאם

טהֹור  זה הרי - .מחיה ְֲִֵֶָָ

ה'תשע"ג  אלול כ"ה קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
ּפחֹות ׂשער ‡. אין - ּבּצרעת טמאה סימן ׁשהּוא לבן, ְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

ׂשערֹות  ּבזּוג מּׁשּתי נּטלֹות ׁשּיהיּו ּכדי ארּכן? יהיה וכּמה ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מספריים] זה,[- מּׁשעּור קצרה ואחת ארּכה אחת היתה .ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ

מּלמּטה אחת אֹו לבנה, ואחת ׁשחרה אחת [בשורשה]אֹו ְְְְִַַַַַַַָָָָֹ
עּקרן ׁשהיה אֹו ּכׁשּתים, ונראת מּלמעלה [שורשן]ונחלקה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ
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מלּבין  עּקרן היה טהֹור; זה הרי - מלּבין וראׁשן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמׁשחיר
טמא. ׁשהּוא, ּכל ׁשהּלבן ּפי על אף - מׁשחיר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוראׁשן

ׁשּיׁשׁשּתי ·. ּפי על אף - הּנגע ּבתֹו ׁשהן לבנֹות ׂשערֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הּנה  ואחת הּנה אחת מפּזרֹות והן ּביניהן, ׁשחר -ׂשער ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ
מצמצם ּכגריס הּנגע היה אפּלּו טמאה; סימן אּלּו [-הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

ׁשּתי בדיוק] ׁשהיּו ּובין ממעטֹו. הּׁשחר ׂשער מקֹום אין ,ְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבסֹוף  ׁשהיּו ּובין מּקפּתן, והיא הּבהרת ּבתֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָהּׂשערֹות
מּבחּוץ  הּבהרת ּבצד היּו אם אבל טמא; זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבהרת

הרי  ׁשּתי - ּבֹו ׁשּצֹומחֹות העֹור ׁשּיהיה עד טהֹור, זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
הּנגע, ּבתֹו ׂשערֹות ׁשּתי היּו לבן. הּלבנֹות ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָהּׂשערֹות
וׁשֹוכבֹות  לּנגע, חּוצה היּו טמא; - לֹו חּוצה ְְְְֵֶַַָָָָוׁשֹוכבֹות

טמאה. סימן אינן - ְְִֵַָָֻּבתֹוכֹו
לבנֹות לבן ‚. ׁשהיּו ּבין מראה; ּבכל מטּמא הּׂשערֹות, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּדהה לבן לבנֹות ׁשהיּו ּבין הֹואיל [כהה]ּכּׁשלג, - ּביֹותר ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
טמא. לבן, ְֵֵֶַָָָּומראיהן

ׁשל אין „. ּבגּופּה ׁשּיהיה עד טמאה, סימן לבן ׂשער ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשחין ותֹוכּה ּבהרת ּכיצד? מכה]ּבהרת. מכוה[- [-אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבהקכוויה] פריחה]אֹו מחית[- קרום]אֹו אֹו[- הּׁשחין ְְִִַַַֹ
אֹו הּׁשחין ּבתֹו לבנֹות ׂשערֹות ּוׁשּתי הּמכוה, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָמחית
והרי  טמאה; סימן אינֹו - הּנגע ׁשּבתֹו הּבהק אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻהּמכוה
ּפי  על אף - ויסּגיר לבן, ׂשער ּבּה ׁשאין ּכבהרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזֹו
מחיתן  את אֹו הּמכוה את אֹו הּׁשחין את מּקפת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּבהרת
ׁשחין  היה אם וכן הּׂשערֹות. ׁשּתי ּבהן ׁשּיׁש הּבהק את ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹו
הּׂשערֹות  ׁשּתי את מּקיף ּבהק אֹו מחיתן אֹו מכוה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹאֹו
ׁשּתי  ּבין חֹולק ׁשהיה אֹו ּבצּדן, להן סמּו אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּלבנֹות,
הּבהרת  והרי טמאה; סימן אינן אּלּו הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּׂשערֹות

ויסּגיר לבן, ׂשער ּבּה ׁשאין ימים]ּכבהרת .[שבעה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
את הלכּו‰. מּקיפין ׁשהיּו והּמכוה והּבהק הּׁשחין להן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

אֹותן, חֹולקין אֹו להן, נסמכין אֹו הּלבנֹות, ְְְְִִִֶַַָָָָָהׁשערֹות
הּׁשבּוע  ּבסֹוף ּבגּופּה, הּבהרת ּבתֹו הּׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָונמצאּו

מחלט זה הרי - הּׁשני הּׁשבּוע ּבסֹוף אֹו טמא]הראׁשֹון, -]; ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻ
אֹותֹו יפטר להן, הלכּו לא .[הכהן]ואם ְְְִִֶָָֹֹ

.Â את אין הּבהרת ׁשּתקּדם עד טמאה, סימן לבן ׂשער ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ׁשּנאמר  - הּלבן ׁשּתהפהּׂשער לבן", ׂשער הפכה "והיא : ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

הּבהרת לבן]אֹותֹו השער לבן [את ׂשער קדם אם אבל ; ֲִֵֶֶַַַָָָָָ
טמאה, סימן ּבּה ׁשאין ּכבהרת היא הרי - הּבהרת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻאת

ְְִַויסּגיר.
.Ê ּבֹוהיתה והחלט לבן, ׂשער ּובּה ּבהרת, טמא]בֹו ,[נהיה ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻ

וטהר, ּבמקֹומֹו, לבן ׂשער והּניחה הּבהרת, הלכה ּכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
הראׁשֹונה, הּבהרת ּבמקֹום אחרת ּבהרת חזרה ּכ ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
ּפקּדה' 'ׂשער הּנקרא הּוא זה - ּבתֹוכּה הּלבן  הּׂשער ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻוהרי

הראשונה] מהבהרת "פקדון" טמאה,[- סימן ואינֹו ,ְְִֵַָֻ
לא  היא, ׁשהפכּתּו - לבן" ׂשער הפכה "והיא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

חברּתּה. ְֲֲֶֶַָָׁשהפכּתּו
.Á והחלט,היתה ׂשערֹות, ׁשּתי ּובּה ּכגריס, ּבהרת בֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

הּׂשערֹות  ׁשּתי ונׁשארּו וטהר, ּגריס, ּכחצי מּמּנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוהל
זה ּבמקֹום גריס ּכחצי וחזר הּנׁשאר, גריס ׁשהל,ּבחצי ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

סימן  אינן - ּכגריס ּבּבהרת לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוהרי
אחת  ּבהרת הּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיהפ עד .טמאה; ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

.Ë ּבהרת ּבהרת ּבצּדּה ונֹולדה ּכלּום, ּבּה ואין גריס, ּכחצי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבהרת  להסּגיר; זֹו הרי - אחת ׂשערה ּובּה גריס, ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָּכחצי
ּכחצי  ּבהרת לֹו ונֹולדה אחת, ׂשערה ּובּה גריס, ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָּכחצי
ּכחצי  ּבהרת להסּגיר. זֹו הרי - אחת ׂשערה ּובּה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָגריס,
ּובּה גריס, ּכחצי ּבהרת לּה ונֹולדה ׂשערֹות, ׁשּתי ּובּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָגריס,
ּבּה ואין גריס, ּכחצי ּבהרת להסּגיר. זֹו הרי - אחת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׂשערה
- ׂשערֹות ׁשּתי ּובּה גריס, ּכחצי ּבהרת לֹו ונֹולדה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָּכלּום,
הּׂשערֹות  לׁשּתי הּבהרת קדמה ׁשהרי להחליט; זֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי

הרי הּלבנֹות  - קדמה הּבהרת ספק קדם, לבן ׂשער ספק . ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבספק. ׁשּטמאתֹו לי, ויראה טמא; ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֻזה

ג  ¤¤ּפרק
הנגע]הּמחיהאין ‡. באמצע בריא בשר טמאה,[- סימן ְְִִֵַַָָֻ

ׁשעּורּה? וכּמה זה; על יתר אֹו מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻעד
והּוא  רחב; ּוׁשּתים אר ׁשּתים ׂשערֹות, ארּבע צמיחת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֹּכדי

ּבאמצ  הּמחיה אֹותּהׁשּתהיה מּקפת והּבהרת הּבהרת, ע ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
והיא צד, ׁשּתי [הבהרת]מּכל רחב הּמחיה על יתרה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ

ּבצד  הּמחיה היתה אם אבל יתר. אֹו צד מּכל ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָׂשערֹות
ׁשהיה  ּכגֹון מפּזרת, היתה טמאה; סימן אינּה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהּבהרת,

ּכחרּדל חי קטן]ּבׂשר שיעור ּכחרּדל [- חי ּובׂשר זה ּבמקֹום ְְְְְֶַַַַָָָָָָָ
אינן  הּבהרת, ּבאמצע ׁשהּכל ּפי על אף - אחר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבמקֹום
ּבאמצע  אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה עד לכעדׁשה, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמצטרפין

יתר. אֹו מרּבע ּכעדׁשה ְֲֵֶֶַַַָָָָֻהּבהרת,
הּמחיה הּמחיה ·. מראה ׁשהיה ּבין - מראה ּבכל מטּמאה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לבן  אֹו ׁשחר, אֹו מארּבע אדם, הּלבן יהיה ׁשּלא והּוא, : ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַמראֹות

ּבהרת.אין ‚. ׁשל ּבגּופּה ׁשּתהיה עד טמאה, סימן הּמחיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ׁשחין ּבאמצעּה ׁשהיה ּבהרת מכוה [מכה]ּכיצד? אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מחיתן[כוויה] שעליהם]אֹו קרום ּבהק[- פריחה]אֹו -], ְִַָָֹ
מחיתן  ּבתֹו אֹו הּמכוה ּבתֹו אֹו הּׁשחין ּבתֹו ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָוהּמחיה
הּבהרת, ּבאמצע ׁשהּמחיה ּפי על אף - הּבהק ּבתֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹאֹו
הּמכוה  אֹו הּׁשחין ּבתֹו ׁשהיא מּפני טמאה; סימן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻאינּה
את  הּׁשחין הּקיף אם וכן הּבהק. ּבתֹו אֹו מחיתן, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹאֹו
אֹו הּמחיה, את והּבהק מחיתּה, את והּמכוה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמחיתֹו,

נצמד]ׁשּנסמ אחד [- ׁשחלק אֹו מּצּדּה, לּמחיה מהם אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ו  טמאה; סימן אינּה - לתֹוכּה ונכנס הּמחיה את הרי מהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ויסּגיר סימן, ּבּה ׁשאין ּכבהרת ימים]זֹו להן [שבעה הלכּו . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשהיּו אֹו הּמחיה, ּתחת ׁשהיה הּבהק אֹו הּמכוה אֹו ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשחין
לתֹוכּה, נכנסין ׁשהיּו אֹו אֹותּה, מּקיפין ׁשהיּו אֹו ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָּבצּדּה,
ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף הּבהרת ּבתֹו לבּדּה הּמחיה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָונמצאת

יחליט זה הרי - ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף הכהן]אֹו יטמאהו -]; ְְֲִִֵֵֶַַָ
יפטר. להן, הלכּו לא ְְְִִֶָָֹֹואם

את הּמחיה „. מחיה ׁשּקדמה ּבין לעֹולם, טמאה סימן - ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
נאמר  ׁשּלא לפי הּמחיה; את ּבהרת ׁשּקדמה ּבין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּבהרת,

ׂשער ּבּה הפכה "והיא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הפכה". "והיא : ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

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



zrxvפו z`neh zekld - dxdh xtq - lel` d"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לׂשער  לׁשניהן, צרי אינֹו - ּבּׂשאת" חי ּבׂשר ּומחית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלבן,
ׂשער  נאמר ולא טמאה. סימן מהן אחד ּכל אּלא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּולמחיה;
ׁשּתהיה  - לּמחיה ׁשעּור לּתן אּלא הּמחיה, עם ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלבן

ׂשערֹות.[בגודלה] ׁשּתי ׁשהּוא לבן, ׂשער לקּבל ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָּכדי
מצמצםּבהרת ‰. בדיוק]ּכגריס מחיה [- ּובאמצעּה , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֻ

אֹו הּבהרת, נתמעטה מחלט. זה הרי - מצמצמת ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻּכעדׁשה
ּבהרת  ׁשּבתֹו הּמחיה רבתה אם וכן הּמחיה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתמעטה
ׁשּתהיה  עד ּבמחיה, מטּמאה הּבהרת ׁשאין טהֹור; - ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזֹו
הּמחיה  היתה צד. מּכל ׂשערֹות ׁשּתי רחב הּמחיה על ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹיתרה

ורבת מּכעדׁשה, גדלה]ּפחּותה ׁשּנעׂשת [- עד הּמחיה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָ
ּׁשהיתה, מּמה הּמחיה נתמעטה מחלט; זה הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּכעדׁשה
סימן  ּכאן ואין ׁשהיה, ּכמֹות זה הרי - לּה ׁשהלכה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו

ְָֻטמאה.
.Â ורבּוּבהרת מּכעדׁשה, יתרה מחיה ּובּה מּכגריס, יתרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבהרת  ּתתמעט ׁשּלא ּובלבד טמא; - ׁשּנתמעטּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹו
ּתקרב  ולא מּכעדׁשה, הּמחיה ּתתמעט ולא ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹמּכגריס,

לסֹוף קצה]הּמחיה ׁשּתי [- צמיחת מּכדי ּבפחֹות הּבהרת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָׂשערֹות,

.Ê אֹותּהּבהרת מּקיף יתר אֹו ּכעדׁשה חי ּובׂשר ּכגריס, ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּבהרת  הרי - החי הּבׂשר את מּקפת ׁשנּיה ּובהרת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמּבחּוץ,
ּובהרת  טמאה; סימן ּבּה אין ׁשהרי להסּגיר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּפנימית
הּבׂשר  נתמעט ּבאמצעּה. הּמחיה ׁשהרי להחליט, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהחיצֹונה
וכלה  מתמעט ׁשהיה ּבין - ּכּלֹו ׁשהל אֹו ׁשּביניהן, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהחי
ּכבהרת  ׁשּתיהן הרי - מּבחּוץ מתמעט ׁשהיה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּבפנים,

טמאה  סימן ּבּה ׁשאין .אחת ְִֵֶַַַָָֻ
Á והּמחיה האברים, מן אבר ּבראׁש ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהרת

מּפני  טמאה; סימן אינּה - האבר ּבראׁש הּבהרת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּבאמצע
ויֹורד ׁשהּמחיה ׁשֹופע מקצתֹו ונמצא הּנגע, את חֹולקת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבּנגעים  ונאמר מּכאן; ויֹורד ׁשֹופע ּומקצתֹו "וראהּומּכאן : ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ראׁשי  הן ואּלּו ּכאחת. ּכּלֹו הּנגע רֹואה ׁשּיהיה  עד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻהּכהן",
ידים  אצּבעֹות ראׁשי ּבמחיה: מטּמאין ׁשאינן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאברים

החטם, וראׁש אזנים, וראׁשי וראׁשי ורגלים, העטרה, וראׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
והיבלת איׁש, ׁשל הּדּדין ראׁשי אבל אּׁשה; ׁשל [-הּדּדין ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

והּדלּדּוליןיבלת] בעור], ּבמחיה.[גידול מטּמאין - ְְְְְְִִִִַַָ
.Ëיֹוׁשב מקֹומן ׁשהיה אּלּו, אברים ראׁשי שטוח]וכל -] ְְִֵֵֵֵֶָָָָָָ

ּברּית ּכרב עגּלין היּו אם אבל ּבנגעים; מטּמאין - [-ּכגריס ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָֹֻ
חטמֹו,טבע] ּבראׁש ּכגריס ּבהרת ּכיצד? טהֹורין. אדם, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבני

ׁשּנאמר: טהֹור, - ואיל איל ׁשֹופעת אצּבעֹו, ּבראׁש ְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹו
ּכאחד. ּכּלֹו ׁשּיראהּו עד הּכהן", ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֻ"וראהּו

ד  ¤¤ּפרק
הנגע]הּפׂשיֹון ‡. התפשטות והּוא,[- - ׁשהּוא ּבכל מטּמא ְְְְִֵֶַַָ

היה  אם אבל הּנגעים; מּמראֹות מאחד הּפׂשיֹון ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
ּבהק מראה פריחה]הּפׂשיֹון הּפׂשיֹון [- ואין ּפׂשיֹון. אינֹו , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹ

לתֹו ּפׂשה אם אבל לּנגע; חּוץ ׁשּיפׂשה עד טמאה, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻסימן
חי  ּבׂשר ּובתֹוכּה ּבהרת ּכיצד? ׁשהיה. ּכמֹות הּוא הרי ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנגע,

והסּגירּה[בריא] מּכעדׁשה, ימים]ּפחֹות שבעה ,[הכהן ְְֲִִִַָָָָ

ׁשהלּובס  אֹו ּׁשהיתה, מּמה הּמחיה נתמעטה הּׁשבּוע ֹוף ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּפֹוׂשה  הּבהרת ׁשאין ּפׂשיֹון; זה אין - ּכּלֹו החי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּבׂשר

לּה. לחּוצה אּלא ְְֶָָָָלתֹוכּה,
אבל אין ·. הסּגר; אחר ׁשּיהיה עד טמאה, סימן הּפׂשיֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

והֹול ּפֹוׂשה ׁשהּוא הּנגע את הּכהן וראה ּבּתחּלה, ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאם
מחליט אינֹו מטמא]- הּׁשבּוע,[- סֹוף עד מסּגירֹו אּלא ; ְְִִֵֶַַַַַָָ

ְְִֶויראה.
ּפֹוׂשהאין ‚. לפסיון]הּבהרת סימן מהווה הּׁשחין [- לתֹו ְְִֵֶֶַַַָ

מכה] הּמכוה[- לתֹו ולא כוויה], מחית[- לתֹו ולא ,-] ְְְְְְִִַַָֹֹ
ולא קרום] לראׁש ולא הּמכוה; מחית לתֹו ולא ְְְְְְְִִִַַַָָֹֹֹֹהּׁשחין,

"ואם  ׁשּנאמר: מהן, הּׂשער והל ׁשּנקרחּו ּפי על אף ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּזקן,
לתֹו ׁשּפׂשת הּבהרת אבל ּבעֹור". הּמסּפחת תפׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפׂשה

ּפׂשיֹון.[פריחה]הּבהק זה הרי , ְֲִֵֶַַֹ
הּמכוה,„. ּומחית הּׁשחין ּומחית והּבהק והּמכוה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָֹהּׁשחין

חֹולקין האם[מפרידים]ׁשהיּו המקורית]ּבין הבהרת -] ְִֵֶָָֹ
ראשון]לּפׂשיֹון  הסגר הסּגירֹו[אחרי טמאה; סימן אינֹו - ְְְִִִִֵַַָֻ

שני] ל [הסגר והלכּו ,- לאם סמּו הּפׂשיֹון ׁשּנמצא עד הן ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ
מחלט. זה ְֲֵֶָֻהרי

והלּבהרת ‰. ועֹוד, גריס ּכחצי ּופׂשתה [התרפא]ּכגריס, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
עם  האם מן ׁשהּנֹותר ּפי על אף - גריס ּכחצי האם ְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹֹמן
ּופׂשת  ּכגריס, היתה טהֹור; זה הרי מּכגריס, יתר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָהּפׂשיֹון

ּכּתחּלה [התפשטה] ּתראה - האם לּה והלכה ועֹוד, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹּכגריס
חדשה] ּבהרת [כבהרת ּבֹו היתה ׁשבּוע. אחר ׁשבּוע ויסּגיר ,ְְְִֶֶַַַַַַָָָָ

וחזרה הסּגר, ימי ּבסֹוף הּבהרת והלכה ּבהרת והסּגירֹו, ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהיתה ּכמֹות היא הרי - ׁשהיתה ּכמֹות [אינה ּבמקֹומּה ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָ

ּכמֹות כחדשה] וחזרה ּופׂשתה הסּגר, ימי ּבתֹו נתמעטה ;ְְְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ
ּכמֹות  וחזרה הּפׂשיֹון, ונתמעט ׁשּפׂשתה אֹו ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהיתה,

יפטור). (או יסּגיר זה הרי - ְְֲִֵֶֶַָָׁשהיתה
.Âמחיה ּבּפׂשיֹון ונֹולד ּכגריס, ּופׂשתה ּכגריס, [בשר ּבהרת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ

באמצעו] ּתראה בריא - האם לּה והלכה לבן, ׂשער ְְֵֵֶָָָָָָָָֹאֹו
חדשה]ּכּתחּלה והסּגירֹו,[כבהרת ּכגריס ּבהרת ּבֹו היתה . ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ספק  היא, ׁשהיא ספק - ּכסלע היא והרי הּׁשבּוע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּובסֹוף
טמא. זה הרי - ּתחּתיה ּבאה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאחרת

.Êוחּוט ּכגריס, נגוע]ּבהרת דק יׁש[קטע אם - מּמּנה יֹוצא ְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
זֹוקקּה - ׂשערֹות ׁשּתי רחב -]ּבֹו להיטמאות כדי [זקוקה ְְְֵַָָֹ

סימן  הּמחיה ׁשאין למחיה; לא אבל ּולפׂשיֹון, לבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלׂשער
הּמחיה  סֹוף ּבין ויהיה הּבהרת, אֹותּה ׁשּתּקיף עד - ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻטמאה
ּבהרֹות, ׁשּתי היּו ׂשערֹות. ׁשּתי צמיחת רחב הּבהרת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוסֹוף
מצרפן; ׂשערֹות, ׁשּתי רחב ּבֹו יׁש אם - לזֹו מּזֹו יֹוצא ְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹוחּוט
נֹולד  ולא ׁשבּוע, אחר ׁשבּוע הסּגירֹו מצרפן. אינֹו לאו, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹואם
ׁשהּוא  ּכל הּנגע ּפׂשה הפטר ּולאחר ּופטרֹו, טמאה סימן ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלֹו

מחלט. זה הרי -ְֲֵֶָֻ
.Áׁשהלכּו החלט מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ׁשּטהרה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבהרת

לעֹולם  ּבּה מסּגירין אין - הּטמאה סימני .מּמּנה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
.Ëׁשּכנסה הפטר[התמעטה]ּבהרת טהרה]אחר -], ְְֵֶֶֶֶַַַָָ

לכמֹות  וחזרה ׁשּפׂשתה, אֹו ׁשהיתה, לכמֹות ְְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָּופׂשתה
ּבטהרתֹו. הּוא הרי - ְְֲֳֵֶָָָָׁשהיתה
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.Èּבתֹו לבן וׂשער ּכעדׁשה, מחיה ּובּה ּכגריס, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבהרת
טמא  - הּמחיה הלכה החלט ּולאחר והחליטֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמחיה,
הּמחיה. מּפני טמא - הּלבן הּׂשער הל לבן; ׂשער ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָמּפני
טמא  - הּלבן הּׂשער והל הּבהרת, ּבתֹו הּלבן הּׂשער ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהיה

לבן  ׂשער מּפני טמא - הּמחיה הלכה הּמחיה; .מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָ
.‡È ה - ּופׂשיֹון מחיה ּובּה מּפני ּבהרת, טמא - הּמחיה לכה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לבן  ּבׂשער וכן הּמחיה. מּפני טמא - הּפׂשיֹון הל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּפׂשיֹון;
ׂשער ּובפׂשיֹון  ּבֹו וחזר הּׂשער, והל לבן, ּבׂשער החליטֹו . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשהחליטֹו אֹו ּפׂשיֹון; אֹו מחיה, לֹו ׁשּנֹולדה אֹו אחר, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלבן
ׂשער  אֹו אחרת, מחיה לֹו ונֹולדה הּמחיה, והלכה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבמחיה,
וחזר  הּפׂשיֹון, והל ּבפׂשיֹון, ׁשהחליטֹו אֹו ּפׂשיֹון; אֹו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָלבן,
זה  הרי - לבן ׂשער אֹו מחיה, ּבֹו ׁשּנֹולדה אֹו אחר, ּפׂשיֹון ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבֹו
אֹו ּבּתחּלה, ׁשהחלט הּטמא אחד ׁשהיה. ּכמֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּבטמאתֹו
אחר  אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִֵֶַַַַַָָֻׁשהחלט
ׁשּלא  עד טהֹור, אינֹו - מקֹום מּכל והחלט הֹואיל - ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻהפטר
אחר. סימן ולא ּבֹו, ׁשהחלט סימן לא טמאה; סימן ּבֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻֻיּׁשאר
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יכֹול ‡. ׁשאינֹו מי ּכל ׁשני? לפסח ׁשּנדחה טמא הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאיזה

ּכגֹון  טמאתֹו, מּפני עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח את ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלאכל
נּדֹות  ּובֹועלי ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות ּבנבלה זבים הּנֹוגע אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ

טֹובל, זה הרי - עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוׁשרץ
אֹוכל  ׁשמׁשֹו, ּכׁשּיעריב ולערב ׁשּיטּבל, אחר עליו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשֹוחטין

הּפסח. ֶֶַַאת
ׁשּלֹו·. ׁשביעי ׁשחל מת טהרתו]טמא יום להיֹות [- ְְְִִִֵֵֶֶָ

הּוא  והרי עליו, והּזה ׁשּטבל ּפי על אף - עׂשר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻּבארּבעה
נדחה  אּלא עליו, ׁשֹוחטין אין - לערב קדׁשים לאכל ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹראּוי
לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים, "ויהי ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלפסח
מּפי  - ההּוא" ּבּיֹום הּפסח לעׂשֹות יכלּו ולא ְְֲִִֶַַַַַָָָֹאדם,

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ׁשּלהם [מסורת ׁשּׁשביעי למדּו, ְְְִִֶֶֶַָָָ
לערב, יאכלּו והם עליהם יּׁשחט אם ׁשאלּו, זה ועל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהיה,
אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהם. ׁשֹוחטין ׁשאין ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּופרׁש

מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן ּבטמאֹות [אם עליהןּבׁשּנטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ׁשאין נטמא] הּמת, מן טמאֹות ּבׁשאר טמא היה אם אבל ;ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ

אחר  ׁשּלֹו ּבּׁשביעי עליו ׁשֹוחטין - עליהן מגּלח  ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּנזיר
ּפסחֹו. אֹוכל ׁשמׁשֹו ּוכׁשּיעריב עליו, ויּזה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֻׁשּיטּבל

ראּיֹות‚. ׁשּתי ׁשראה זיבה]זב ימים [של ׁשבעת וספר , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ואם  לערב; אֹוכל והּוא עליו, ׁשֹוחטין - ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָוטבל
ּפסח  מּלעׂשֹות ּפטּור זה הרי הּדם, ׁשּנזרק אחר זֹוב ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָראה

וכן -]ׁשני. ודינה דם, שראתה יֹום[אשה [טהור]ׁשֹומרת ְִֵֵֶֶ
יֹום הּׁשּמּור[הטמא]ּכנגד ּביֹום טֹובלת הטהור]- ּכמֹו[- , ְְְִֶֶֶֶַ

אֹוכלת  והיא עליה, וׁשֹוחטין אסּורֹות, ּבביאֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּבארנּו
ּפטּורה  הּפסח, ּדם ׁשּנזרק אחר ּדם ראת ואם ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלערב;
ׁשּלּה ּבּׁשביעי הּנּדה על ׁשֹוחטין ואין ׁשני. ּפסח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּלעׂשֹות
לאכל  ראּויה ואינּה ׁשמיני, ליל עד טֹובלת אינּה ׁשהרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּתׁשיעי. ליל עד ְִִִֵַָָקדׁשים
ּכּפּורים„. קרבן]מחּסרי הביאו וטרם שנטהרו [טמאים ְְִִֵֻ

ׁשֹוחטין  - עׂשר ּבארּבעה קרּבנֹותיהם הבאת יֹום ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשחל
קדם  ּבין עׂשר, ּבארּבעה קרּבנֹותיהם ּומקריבין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעליהם
לערב. ּפסחיהם ואֹוכלין ׁשחיטתֹו; אחר ּבין הּפסח ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשחיטת
- ּדין לבית קרּבנֹותיהם ׁשּימסרּו עד עליהם, ׁשֹוחטין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָואין

אֹותם. יקריבּו ולא יפׁשעּו, ְְְְִִֶַָָֹׁשּמא
וראה ‰. עׂשר, ּבארּבעה להיֹות ׁשּלֹו ׁשמיני ׁשחל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹמצרע
ונטמא]קרי נׁשים [- לעזרת ונכנס טֹובל, זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

יֹום ׁשּטבּול ּפי על ואף קרּבנֹותיו. שיטהר ּומביא טמא -] ְְְְִִֵֶַַָָ
להּכנס בערב] ואּסּורֹו הֹואיל נׁשים, לעזרת להּכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָאסּור

מּד חכמים]בריהםׁשם ּביאת [של ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
יבֹוא  - ּבמֹועדֹו הּפסח הקרבת יֹום הּוא זה ויֹום ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָהּמקּדׁש,

ּדבריהם. ׁשל אּסּור וידחה ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָעׂשה
.Â עליו מּזין אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָטמא

עׂשר  ּבׁשלׁשה להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי חל ואפּלּו למחר; ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָֹאּלא
עליו  ּומּזין עׂשר, ארּבעה ליֹום יּדחה - ׁשּבת והּוא ;ּבניסן, ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו ׁשֹוחטין ׁשני.ואין לפסח יּדחה אּלא , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשבּות מּׁשּום ּבׁשּבת הּזיה אּסּור חכמים]והלא ,[איסור ְְֲִִַַַָָָֹ

מּפני  ּכרת? ּבמקֹום ּדבריהם יעמידּו והיא ּבכרת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּפסח
ׁשבּות מּׁשּום ּבהּזיה אסּור ׁשהּוא השבת]ׁשּבּיֹום יום -], ְְִֶֶַַָָָ

העמידּו לפיכ ּכרת; עליו ׁשחּיבין הּקרּבן זמן ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאינֹו
לבֹוא  לעתיד ּגֹורם ׁשהּדבר ּפי על אף ּבמקֹומם, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדבריהם

ּכרת. ּבמקֹום ְֲִֵַָֹלעמד
.Ê אחר עליו ׁשֹוחטין הּפסח, ּבערב ׁשּמל ערל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

- וטבל ּומל עׂשר, ארּבעה ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמל.
ּכפֹורׁש הּוא והרי לערב; אֹוכל ׁשאינֹו עליו, ׁשֹוחטין ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין

הּקבר במת]מן כנוגע -]ּכ ואחר ימים ׁשבעת ׁשּצרי , ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּביֹום  הּבאה לּׁשנה למת זה ּגר יטמא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָיטהר
ּכ 'אׁשּתקד ויאמר: לערב, ויאכל ויטּבל עׂשר, ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹארּבעה

טבל  ּכׁשּמלּתי: יׂשראל לי והלא עׂשּו לערב'. ואכלּתי ּתי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּדבריהם  העמידּו והיא ּבכרת, והּפסח מּדבריהם, זֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגזרה
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לׂשער  לׁשניהן, צרי אינֹו - ּבּׂשאת" חי ּבׂשר ּומחית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלבן,
ׂשער  נאמר ולא טמאה. סימן מהן אחד ּכל אּלא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּולמחיה;
ׁשּתהיה  - לּמחיה ׁשעּור לּתן אּלא הּמחיה, עם ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלבן

ׂשערֹות.[בגודלה] ׁשּתי ׁשהּוא לבן, ׂשער לקּבל ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָּכדי
מצמצםּבהרת ‰. בדיוק]ּכגריס מחיה [- ּובאמצעּה , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֻ

אֹו הּבהרת, נתמעטה מחלט. זה הרי - מצמצמת ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻּכעדׁשה
ּבהרת  ׁשּבתֹו הּמחיה רבתה אם וכן הּמחיה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתמעטה
ׁשּתהיה  עד ּבמחיה, מטּמאה הּבהרת ׁשאין טהֹור; - ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזֹו
הּמחיה  היתה צד. מּכל ׂשערֹות ׁשּתי רחב הּמחיה על ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹיתרה

ורבת מּכעדׁשה, גדלה]ּפחּותה ׁשּנעׂשת [- עד הּמחיה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָ
ּׁשהיתה, מּמה הּמחיה נתמעטה מחלט; זה הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּכעדׁשה
סימן  ּכאן ואין ׁשהיה, ּכמֹות זה הרי - לּה ׁשהלכה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו

ְָֻטמאה.
.Â ורבּוּבהרת מּכעדׁשה, יתרה מחיה ּובּה מּכגריס, יתרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבהרת  ּתתמעט ׁשּלא ּובלבד טמא; - ׁשּנתמעטּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹו
ּתקרב  ולא מּכעדׁשה, הּמחיה ּתתמעט ולא ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹמּכגריס,

לסֹוף קצה]הּמחיה ׁשּתי [- צמיחת מּכדי ּבפחֹות הּבהרת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָׂשערֹות,

.Ê אֹותּהּבהרת מּקיף יתר אֹו ּכעדׁשה חי ּובׂשר ּכגריס, ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּבהרת  הרי - החי הּבׂשר את מּקפת ׁשנּיה ּובהרת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמּבחּוץ,
ּובהרת  טמאה; סימן ּבּה אין ׁשהרי להסּגיר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּפנימית
הּבׂשר  נתמעט ּבאמצעּה. הּמחיה ׁשהרי להחליט, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהחיצֹונה
וכלה  מתמעט ׁשהיה ּבין - ּכּלֹו ׁשהל אֹו ׁשּביניהן, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהחי
ּכבהרת  ׁשּתיהן הרי - מּבחּוץ מתמעט ׁשהיה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּבפנים,

טמאה  סימן ּבּה ׁשאין .אחת ְִֵֶַַַָָֻ
Á והּמחיה האברים, מן אבר ּבראׁש ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהרת

מּפני  טמאה; סימן אינּה - האבר ּבראׁש הּבהרת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּבאמצע
ויֹורד ׁשהּמחיה ׁשֹופע מקצתֹו ונמצא הּנגע, את חֹולקת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבּנגעים  ונאמר מּכאן; ויֹורד ׁשֹופע ּומקצתֹו "וראהּומּכאן : ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ראׁשי  הן ואּלּו ּכאחת. ּכּלֹו הּנגע רֹואה ׁשּיהיה  עד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻהּכהן",
ידים  אצּבעֹות ראׁשי ּבמחיה: מטּמאין ׁשאינן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאברים

החטם, וראׁש אזנים, וראׁשי וראׁשי ורגלים, העטרה, וראׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
והיבלת איׁש, ׁשל הּדּדין ראׁשי אבל אּׁשה; ׁשל [-הּדּדין ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

והּדלּדּוליןיבלת] בעור], ּבמחיה.[גידול מטּמאין - ְְְְְְִִִִַַָ
.Ëיֹוׁשב מקֹומן ׁשהיה אּלּו, אברים ראׁשי שטוח]וכל -] ְְִֵֵֵֵֶָָָָָָ

ּברּית ּכרב עגּלין היּו אם אבל ּבנגעים; מטּמאין - [-ּכגריס ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָֹֻ
חטמֹו,טבע] ּבראׁש ּכגריס ּבהרת ּכיצד? טהֹורין. אדם, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבני

ׁשּנאמר: טהֹור, - ואיל איל ׁשֹופעת אצּבעֹו, ּבראׁש ְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹו
ּכאחד. ּכּלֹו ׁשּיראהּו עד הּכהן", ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֻ"וראהּו

ד  ¤¤ּפרק
הנגע]הּפׂשיֹון ‡. התפשטות והּוא,[- - ׁשהּוא ּבכל מטּמא ְְְְִֵֶַַָ

היה  אם אבל הּנגעים; מּמראֹות מאחד הּפׂשיֹון ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
ּבהק מראה פריחה]הּפׂשיֹון הּפׂשיֹון [- ואין ּפׂשיֹון. אינֹו , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹ

לתֹו ּפׂשה אם אבל לּנגע; חּוץ ׁשּיפׂשה עד טמאה, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻסימן
חי  ּבׂשר ּובתֹוכּה ּבהרת ּכיצד? ׁשהיה. ּכמֹות הּוא הרי ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנגע,

והסּגירּה[בריא] מּכעדׁשה, ימים]ּפחֹות שבעה ,[הכהן ְְֲִִִַָָָָ

ׁשהלּובס  אֹו ּׁשהיתה, מּמה הּמחיה נתמעטה הּׁשבּוע ֹוף ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּפֹוׂשה  הּבהרת ׁשאין ּפׂשיֹון; זה אין - ּכּלֹו החי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּבׂשר

לּה. לחּוצה אּלא ְְֶָָָָלתֹוכּה,
אבל אין ·. הסּגר; אחר ׁשּיהיה עד טמאה, סימן הּפׂשיֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

והֹול ּפֹוׂשה ׁשהּוא הּנגע את הּכהן וראה ּבּתחּלה, ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאם
מחליט אינֹו מטמא]- הּׁשבּוע,[- סֹוף עד מסּגירֹו אּלא ; ְְִִֵֶַַַַַָָ

ְְִֶויראה.
ּפֹוׂשהאין ‚. לפסיון]הּבהרת סימן מהווה הּׁשחין [- לתֹו ְְִֵֶֶַַַָ

מכה] הּמכוה[- לתֹו ולא כוויה], מחית[- לתֹו ולא ,-] ְְְְְְִִַַָֹֹ
ולא קרום] לראׁש ולא הּמכוה; מחית לתֹו ולא ְְְְְְְִִִַַַָָֹֹֹֹהּׁשחין,

"ואם  ׁשּנאמר: מהן, הּׂשער והל ׁשּנקרחּו ּפי על אף ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּזקן,
לתֹו ׁשּפׂשת הּבהרת אבל ּבעֹור". הּמסּפחת תפׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפׂשה

ּפׂשיֹון.[פריחה]הּבהק זה הרי , ְֲִֵֶַַֹ
הּמכוה,„. ּומחית הּׁשחין ּומחית והּבהק והּמכוה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָֹהּׁשחין

חֹולקין האם[מפרידים]ׁשהיּו המקורית]ּבין הבהרת -] ְִֵֶָָֹ
ראשון]לּפׂשיֹון  הסגר הסּגירֹו[אחרי טמאה; סימן אינֹו - ְְְִִִִֵַַָֻ

שני] ל [הסגר והלכּו ,- לאם סמּו הּפׂשיֹון ׁשּנמצא עד הן ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ
מחלט. זה ְֲֵֶָֻהרי

והלּבהרת ‰. ועֹוד, גריס ּכחצי ּופׂשתה [התרפא]ּכגריס, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
עם  האם מן ׁשהּנֹותר ּפי על אף - גריס ּכחצי האם ְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹֹמן
ּופׂשת  ּכגריס, היתה טהֹור; זה הרי מּכגריס, יתר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָהּפׂשיֹון

ּכּתחּלה [התפשטה] ּתראה - האם לּה והלכה ועֹוד, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹּכגריס
חדשה] ּבהרת [כבהרת ּבֹו היתה ׁשבּוע. אחר ׁשבּוע ויסּגיר ,ְְְִֶֶַַַַַַָָָָ

וחזרה הסּגר, ימי ּבסֹוף הּבהרת והלכה ּבהרת והסּגירֹו, ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהיתה ּכמֹות היא הרי - ׁשהיתה ּכמֹות [אינה ּבמקֹומּה ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָ

ּכמֹות כחדשה] וחזרה ּופׂשתה הסּגר, ימי ּבתֹו נתמעטה ;ְְְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ
ּכמֹות  וחזרה הּפׂשיֹון, ונתמעט ׁשּפׂשתה אֹו ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהיתה,

יפטור). (או יסּגיר זה הרי - ְְֲִֵֶֶַָָׁשהיתה
.Âמחיה ּבּפׂשיֹון ונֹולד ּכגריס, ּופׂשתה ּכגריס, [בשר ּבהרת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ

באמצעו] ּתראה בריא - האם לּה והלכה לבן, ׂשער ְְֵֵֶָָָָָָָָֹאֹו
חדשה]ּכּתחּלה והסּגירֹו,[כבהרת ּכגריס ּבהרת ּבֹו היתה . ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ספק  היא, ׁשהיא ספק - ּכסלע היא והרי הּׁשבּוע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּובסֹוף
טמא. זה הרי - ּתחּתיה ּבאה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאחרת

.Êוחּוט ּכגריס, נגוע]ּבהרת דק יׁש[קטע אם - מּמּנה יֹוצא ְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
זֹוקקּה - ׂשערֹות ׁשּתי רחב -]ּבֹו להיטמאות כדי [זקוקה ְְְֵַָָֹ

סימן  הּמחיה ׁשאין למחיה; לא אבל ּולפׂשיֹון, לבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלׂשער
הּמחיה  סֹוף ּבין ויהיה הּבהרת, אֹותּה ׁשּתּקיף עד - ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻטמאה
ּבהרֹות, ׁשּתי היּו ׂשערֹות. ׁשּתי צמיחת רחב הּבהרת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוסֹוף
מצרפן; ׂשערֹות, ׁשּתי רחב ּבֹו יׁש אם - לזֹו מּזֹו יֹוצא ְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹוחּוט
נֹולד  ולא ׁשבּוע, אחר ׁשבּוע הסּגירֹו מצרפן. אינֹו לאו, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹואם
ׁשהּוא  ּכל הּנגע ּפׂשה הפטר ּולאחר ּופטרֹו, טמאה סימן ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלֹו

מחלט. זה הרי -ְֲֵֶָֻ
.Áׁשהלכּו החלט מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ׁשּטהרה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבהרת

לעֹולם  ּבּה מסּגירין אין - הּטמאה סימני .מּמּנה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
.Ëׁשּכנסה הפטר[התמעטה]ּבהרת טהרה]אחר -], ְְֵֶֶֶֶַַַָָ

לכמֹות  וחזרה ׁשּפׂשתה, אֹו ׁשהיתה, לכמֹות ְְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָּופׂשתה
ּבטהרתֹו. הּוא הרי - ְְֲֳֵֶָָָָׁשהיתה
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.Èּבתֹו לבן וׂשער ּכעדׁשה, מחיה ּובּה ּכגריס, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבהרת
טמא  - הּמחיה הלכה החלט ּולאחר והחליטֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמחיה,
הּמחיה. מּפני טמא - הּלבן הּׂשער הל לבן; ׂשער ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָמּפני
טמא  - הּלבן הּׂשער והל הּבהרת, ּבתֹו הּלבן הּׂשער ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהיה

לבן  ׂשער מּפני טמא - הּמחיה הלכה הּמחיה; .מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָ
.‡È ה - ּופׂשיֹון מחיה ּובּה מּפני ּבהרת, טמא - הּמחיה לכה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לבן  ּבׂשער וכן הּמחיה. מּפני טמא - הּפׂשיֹון הל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּפׂשיֹון;
ׂשער ּובפׂשיֹון  ּבֹו וחזר הּׂשער, והל לבן, ּבׂשער החליטֹו . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשהחליטֹו אֹו ּפׂשיֹון; אֹו מחיה, לֹו ׁשּנֹולדה אֹו אחר, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלבן
ׂשער  אֹו אחרת, מחיה לֹו ונֹולדה הּמחיה, והלכה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבמחיה,
וחזר  הּפׂשיֹון, והל ּבפׂשיֹון, ׁשהחליטֹו אֹו ּפׂשיֹון; אֹו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָלבן,
זה  הרי - לבן ׂשער אֹו מחיה, ּבֹו ׁשּנֹולדה אֹו אחר, ּפׂשיֹון ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבֹו
אֹו ּבּתחּלה, ׁשהחלט הּטמא אחד ׁשהיה. ּכמֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּבטמאתֹו
אחר  אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִֵֶַַַַַָָֻׁשהחלט
ׁשּלא  עד טהֹור, אינֹו - מקֹום מּכל והחלט הֹואיל - ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻהפטר
אחר. סימן ולא ּבֹו, ׁשהחלט סימן לא טמאה; סימן ּבֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻֻיּׁשאר
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ו  ¤¤ּפרק
יכֹול ‡. ׁשאינֹו מי ּכל ׁשני? לפסח ׁשּנדחה טמא הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאיזה

ּכגֹון  טמאתֹו, מּפני עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח את ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלאכל
נּדֹות  ּובֹועלי ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות ּבנבלה זבים הּנֹוגע אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ

טֹובל, זה הרי - עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוׁשרץ
אֹוכל  ׁשמׁשֹו, ּכׁשּיעריב ולערב ׁשּיטּבל, אחר עליו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשֹוחטין

הּפסח. ֶֶַַאת
ׁשּלֹו·. ׁשביעי ׁשחל מת טהרתו]טמא יום להיֹות [- ְְְִִִֵֵֶֶָ

הּוא  והרי עליו, והּזה ׁשּטבל ּפי על אף - עׂשר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻּבארּבעה
נדחה  אּלא עליו, ׁשֹוחטין אין - לערב קדׁשים לאכל ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹראּוי
לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים, "ויהי ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלפסח
מּפי  - ההּוא" ּבּיֹום הּפסח לעׂשֹות יכלּו ולא ְְֲִִֶַַַַַָָָֹאדם,

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ׁשּלהם [מסורת ׁשּׁשביעי למדּו, ְְְִִֶֶֶַָָָ
לערב, יאכלּו והם עליהם יּׁשחט אם ׁשאלּו, זה ועל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהיה,
אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהם. ׁשֹוחטין ׁשאין ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּופרׁש

מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן ּבטמאֹות [אם עליהןּבׁשּנטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ׁשאין נטמא] הּמת, מן טמאֹות ּבׁשאר טמא היה אם אבל ;ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ

אחר  ׁשּלֹו ּבּׁשביעי עליו ׁשֹוחטין - עליהן מגּלח  ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּנזיר
ּפסחֹו. אֹוכל ׁשמׁשֹו ּוכׁשּיעריב עליו, ויּזה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֻׁשּיטּבל

ראּיֹות‚. ׁשּתי ׁשראה זיבה]זב ימים [של ׁשבעת וספר , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ואם  לערב; אֹוכל והּוא עליו, ׁשֹוחטין - ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָוטבל
ּפסח  מּלעׂשֹות ּפטּור זה הרי הּדם, ׁשּנזרק אחר זֹוב ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָראה

וכן -]ׁשני. ודינה דם, שראתה יֹום[אשה [טהור]ׁשֹומרת ְִֵֵֶֶ
יֹום הּׁשּמּור[הטמא]ּכנגד ּביֹום טֹובלת הטהור]- ּכמֹו[- , ְְְִֶֶֶֶַ

אֹוכלת  והיא עליה, וׁשֹוחטין אסּורֹות, ּבביאֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּבארנּו
ּפטּורה  הּפסח, ּדם ׁשּנזרק אחר ּדם ראת ואם ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלערב;
ׁשּלּה ּבּׁשביעי הּנּדה על ׁשֹוחטין ואין ׁשני. ּפסח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּלעׂשֹות
לאכל  ראּויה ואינּה ׁשמיני, ליל עד טֹובלת אינּה ׁשהרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּתׁשיעי. ליל עד ְִִִֵַָָקדׁשים
ּכּפּורים„. קרבן]מחּסרי הביאו וטרם שנטהרו [טמאים ְְִִֵֻ

ׁשֹוחטין  - עׂשר ּבארּבעה קרּבנֹותיהם הבאת יֹום ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשחל
קדם  ּבין עׂשר, ּבארּבעה קרּבנֹותיהם ּומקריבין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעליהם
לערב. ּפסחיהם ואֹוכלין ׁשחיטתֹו; אחר ּבין הּפסח ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשחיטת
- ּדין לבית קרּבנֹותיהם ׁשּימסרּו עד עליהם, ׁשֹוחטין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָואין

אֹותם. יקריבּו ולא יפׁשעּו, ְְְְִִֶַָָֹׁשּמא
וראה ‰. עׂשר, ּבארּבעה להיֹות ׁשּלֹו ׁשמיני ׁשחל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹמצרע
ונטמא]קרי נׁשים [- לעזרת ונכנס טֹובל, זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

יֹום ׁשּטבּול ּפי על ואף קרּבנֹותיו. שיטהר ּומביא טמא -] ְְְְִִֵֶַַָָ
להּכנס בערב] ואּסּורֹו הֹואיל נׁשים, לעזרת להּכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָאסּור

מּד חכמים]בריהםׁשם ּביאת [של ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
יבֹוא  - ּבמֹועדֹו הּפסח הקרבת יֹום הּוא זה ויֹום ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָהּמקּדׁש,

ּדבריהם. ׁשל אּסּור וידחה ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָעׂשה
.Â עליו מּזין אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָטמא

עׂשר  ּבׁשלׁשה להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי חל ואפּלּו למחר; ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָֹאּלא
עליו  ּומּזין עׂשר, ארּבעה ליֹום יּדחה - ׁשּבת והּוא ;ּבניסן, ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו ׁשֹוחטין ׁשני.ואין לפסח יּדחה אּלא , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשבּות מּׁשּום ּבׁשּבת הּזיה אּסּור חכמים]והלא ,[איסור ְְֲִִַַַָָָֹ

מּפני  ּכרת? ּבמקֹום ּדבריהם יעמידּו והיא ּבכרת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּפסח
ׁשבּות מּׁשּום ּבהּזיה אסּור ׁשהּוא השבת]ׁשּבּיֹום יום -], ְְִֶֶַַָָָ

העמידּו לפיכ ּכרת; עליו ׁשחּיבין הּקרּבן זמן ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאינֹו
לבֹוא  לעתיד ּגֹורם ׁשהּדבר ּפי על אף ּבמקֹומם, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדבריהם

ּכרת. ּבמקֹום ְֲִֵַָֹלעמד
.Ê אחר עליו ׁשֹוחטין הּפסח, ּבערב ׁשּמל ערל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

- וטבל ּומל עׂשר, ארּבעה ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמל.
ּכפֹורׁש הּוא והרי לערב; אֹוכל ׁשאינֹו עליו, ׁשֹוחטין ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין

הּקבר במת]מן כנוגע -]ּכ ואחר ימים ׁשבעת ׁשּצרי , ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּביֹום  הּבאה לּׁשנה למת זה ּגר יטמא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָיטהר
ּכ 'אׁשּתקד ויאמר: לערב, ויאכל ויטּבל עׂשר, ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹארּבעה

טבל  ּכׁשּמלּתי: יׂשראל לי והלא עׂשּו לערב'. ואכלּתי ּתי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּדבריהם  העמידּו והיא ּבכרת, והּפסח מּדבריהם, זֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגזרה
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מּפני  עׂשר? ארּבעה יֹום ׁשהּוא הּקרּבן, ּביֹום ּכרת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבמקֹום
טֹובל  ואינֹו ויטּבל, ׁשּיּמֹול עד ּבּמצוֹות, מתחּיב הּגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשאין
לפיכ הּגרּות; ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמילה, מן ׁשּירפא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד
ׁשּלא  לֹו יׁש הּמל זה ׁשהרי - זה ּבמקֹום ּדבריהם ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהעמידּו

ּכלל. חּיּוב לידי יבֹוא ולא ׁשּיבריא, עד ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹלטּבל
.Áהּפרס ּבבית ׁשּבא ונחרש]מי - קבר בו שהיה ,[שדה ְְִֵֶַָָ

מנּפח זה ולא [העפר]הרי עצם, מצא לא ואם ;והֹול ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּבבית  ׁשהל ּפי על ואף ּפסחֹו, ואֹוכל ׁשֹוחט - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָנטמא
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו מּדבריהם, הּפרס ּבית ׁשּטמאת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּפרס;
ּכרת, ּבמקֹום ּדבריהם העמידּו ולא מת, טמאת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָֹֻּבהלכֹות

ׁשּנדֹוׁש הּפרס ּבית וכן ׁשּבארנּו; אדם]ּכמֹו ברגלי הקבר -], ְְְְֵֵֵֶֶַַָָ
ּפסח. לעֹוׂשה ֶֶַָָטהֹור

.Ë לערב הּפסח לאכל ראּוי לילה האֹונן, ׁשאנינּות מּפני . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכרת, ּבמקֹום זה ּבדבר ּדבריהם העמידּו לא ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמּדבריהם,
ׁשּיפרׁש ּכדי אֹוכל, ּכ ואחר וטֹובל, עליו, ׁשֹוחטין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאּלא

ּדעּתֹו יּסיח ולא אנינותו]מאנינּותֹו, בזמן נטמא אולי -]. ְְֲִִֵַַַֹ
ׁשּכבר  חצֹות, אחר הּמת לֹו ׁשּמת אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה
- חצֹות קדם הּמת לֹו מת אם אבל ּפסח. ּבקרּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹנתחּיב
עליו, ׁשחטּו ואם לּׁשני; יּדחה אּלא עליו, ׁשֹוחטין ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאין
עׂשר, ּבׁשלׁשה מת לֹו מת לערב. ואֹוכל טֹובל - הּדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוזרקּו
אֹונן  קבּורה ּביֹום הּוא הרי - עׂשר ּבארּבעה ְְְְְֲֵֵַָָָָָָּוקברֹו

חכמים]מּדבריהם מּדבריהם;[של לילֹו ּתֹופס ואינֹו , ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶ
ּבׁשאר  אף לערב ואֹוכל וטֹובל עליו ׁשֹוחטין ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלפיכ

ׁשמּועה ויֹום יום הּקדׁשים. ל' בתוך קרובו, שמת שמע -] ְְֳִַָָ
עצמֹותממיתתו] לּקּוט אחר]ויֹום לקבר הוריו, ,[מקברי ְֲִָ

מתֹו עצמֹות לֹו ׁשּלּקטּו מי ,לפיכ הּקבּורה; ּכיֹום הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָהרי
ׁשֹוחטין  - מת לֹו ׁשּמת ׁשּׁשמע אֹו עׂשר, ארּבעה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּביֹום

לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל וטֹובל ְְֳִֵֵֶֶַָָָָעליו,
.Èּבגל חֹופר ׁשהיה אבנים]מי על [לחפש]לבּקׁש[מפולת ְְִֵֵֶַַַָָ

והרי  ּבּגל, מת ׁשם יּמצא ׁשּמא עליו; ׁשֹוחטין אין - ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמת
מת  ׁשם נמצא ולא עליו, ׁשחטּו ׁשחיטה. ּבׁשעת טמא ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹהּוא
- הּדם ׁשּנזרק אחר מת ׁשם נמצא לערב. אֹוכל זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכגֹון  הּדם, זריקת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ּבוּדאי לֹו נֹודע ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאם

עגל ּגל המת]ׁשהיה מעל היה כולו וודאי חּיב [- זה הרי - ֲֵֶֶַַָָָָֹ
על  עֹומד היה לא וׁשּמא הּדבר, ספק ואם ׁשני; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבפסח
הרי  - זריקה אחר אּלא נטמא ולא זריקה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻהּטמאה

ׁשני. מּפסח ּפטּור ִִֵֶֶַָזה
.‡Èונמצא ,ּבּדר ׁשעבר שעבר]מי מׁשּכב [לאחר מת ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ

הּתהֹום טמאת הּמת היה אם - ּדר ׁשל שלא לרחּבּה -] ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מעולם] שם הימצאו על טמא ידעו ׁשהּוא ּפי על אף ,ִֵֶַַָ

ואף  ּפסחֹו. ואֹוכל וׁשֹוחט לפסח, טהֹור זה הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָלּתרּומה,
טהֹור  הּתהֹום, טמאת והיא הֹואיל ׁשּנגע, ׁשאפׁשר ּפי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻעל
הּקצה  אל הּקצה מן והּוא ׁשלם, ׁשהּמת ּפי על ואף ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפסח;

מעליו] שעבר ׁשּיּודע [וודאי עד ּפסחֹו, עֹוׂשה זה הרי -ְֲִִֵֶֶֶַַָ
מהּל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבֹו. ׁשּנטמא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבוּדאי
אֹו רֹוכב, היה אם אבל יּגע. ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּברגליו,
טמאת  ׁשהיא ּפי על אף טמא, זה הרי - מּׂשא ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻטֹוען

וׁשּלא  יסיט, וׁשּלא יּגע, ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לפי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּתהֹום;
נזירּות. ּבהלכֹות הּתהֹום טמאת ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָֻיאהיל.

.·È נֹודע ּכ ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשעׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי
ׁשני  ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ׁשהיה ;לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

הּקּבלה מּפי הלכה זה, רבינו]ודבר נֹודע [ממשה אם אבל . ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָ
ידּועה ּבטמאה טמא ׁשהיה הימצאה]לֹו על אדם שידע -], ְְְֵֶָָָָָֻ

ׁשני. ּבפסח ְִֵֶַַָחּיב
.‚Èוהּזה ּבמת, ׁשּנטמא בימי]מי הפרה, מאפר [עליו ְְְִִֵֶָָֻ

ולא  הּתהֹום, ּבקבר נטמא ׁשּלֹו ּובּׁשביעי ּוׁשביעי, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָֹׁשליׁשי
ּכך  ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ועׂשה לֹוידע, נֹודע ְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּכיון  ׁשני; ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהיה
נטמא  אם אבל הראׁשֹונה. טמאה ּפסקה ּבּׁשביעי, ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֻׁשּטבל
ׁשעׂשה  עד ידע ולא לטמאתֹו, ּבּׁשּׁשי הּתהֹום ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֻֻּבטמאת
עד  טמא, הּטמא ׁשחזקת ׁשני; ּבפסח חּיב זה הרי - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּפסח

לּדבר ׁשרגלים - וּדאי טהֹור שוודאי ׁשּיהיה מסתבר -] ְְִִֶֶֶַַַַַָָָ
.נטמא]

ה'תשע"ג  אלול כ' שני יום

ז  ¤¤ּפרק
מעּוט ‡. היּו אם - ראׁשֹון ּבפסח מת טמאי ׁשהיּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָרּבים

אבל  הּטמאים; ּכׁשאר ׁשני לפסח נדחין אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּקהל,
ּכלי  אֹו הּכהנים ׁשהיּו אֹו מת, טמאי הּקהל רב היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאם

המקדש]הּׁשרת נדחין,[כלי אינם - מת טמאת טמאים ְְְִִִֵֵֵֵַַָָֻ
הּטהֹורים, עם הּטמאים ּבטמאה, הּפסח ּכּלם יקריבּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻאּלא
- אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים, "ויהי ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
הּמת  ּבטמאת - זה ודבר נדחה. הּצּבּור ואין נדחים, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻיחידים

הּמקּדׁש. ּבביאת ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָּבלבד,
ּכּלם ·. - מת טמאי ּומחצה טהֹורים מחצה הּקהל ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיּו

ּבטהרה, לעצמם עֹוׂשין והּטהֹורים ּבראׁשֹון, ְְְְְֳִִִִַַָָָָעֹוׂשין
ּבטמאה  אֹותֹו ואֹוכלין ּבטמאה, לעצמם עֹוׂשין .והּטמאים ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָֻֻ

- אחד אפּלּו הּטהֹורים, על עֹודפין הּמת טמאי היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָואם
ּבטמאה. ּכּלם ְְֲַָָֻֻיעׂשּו

ּובזמן ‚. טהֹורים, ּומחצה מת, טמאי מחצה האנׁשים ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו
- טהֹורים הרב יהיּו האנׁשים, ּבכלל הּנׁשים מֹונה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשאּתה
לא  עֹוׂשין אינם והּטמאין הראׁשֹון, את עֹוׂשים ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹהּטהֹורים
מּפני  הראׁשֹון, את עֹוׂשין אין הּׁשני: את ולא הראׁשֹון ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאת
ּבּׁשני  ׁשהּנׁשים מּפני הּׁשני, את עֹוׂשין ואין מעּוט; ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהם
את  עֹוׂשין מחצה ואין מחצה, הּטמאים ונמצאּו ְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָרׁשּות,

.הּׁשני  ִֵַ
ּומעּוטן „. נּדֹות, ּובֹועלי ּומצרעים זבים הּקהל רב ְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹהיּו

ׁשהם  לפי הראׁשֹון, עֹוׂשין אין מת טמאי אֹותם - מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָטמאי
את  עֹוׂשין הּיחידים ׁשאין - הּׁשני את עֹוׂשין ואינן ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמעּוט;
וכאן  הראׁשֹון, את הּקהל רב ׁשעׂשּו ּבזמן אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשני
הּמעּוט  אּלּו יעׂשּו לא ּבראׁשֹון, הּקהל רב עׂשה ולא ְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹֹהֹואיל

הּׁשני  את למת .הּטמאים ְְִִֵֵֵֶַַ
.‰- ּבהם וכּיֹוצא זבים ּומעּוט מת, טמאי הּקהל רב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהיּו
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אינם  ּבהם וכּיֹוצא והּזבין הראׁשֹון. את עֹוׂשין מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאי
עֹוׂשין  אינם הּׁשני: את ולא הראׁשֹון את לא ְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹעֹוׂשין,
ּבלבד; הּמת טמאת אּלא ּבצּבּור נדחית ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּבראׁשֹון,
ּבא  אם אּלא ׁשני ּפסח עֹוׂשין ׁשאין ּבּׁשני, עֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואינם
אין  ּבטמאה, הראׁשֹון נעׂשה אם אבל ּבטהרה, ְְְֲֲֳִִִֵַָָָָָָָֻהראׁשֹון

ׁשני  ּפסח .ׁשם ִֵֶַָ
.Â,ּבהם וכּיֹוצא זבים ּוׁשליׁש טהֹורים, הּקהל ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהיּו

את  לא עֹוׂשין אינן מת טמאי אֹותם - מת טמאי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָֹּוׁשליׁש
ולא  הם הראׁשֹון ׁשהרי ראׁשֹון, עֹוׂשים אינם הּׁשני: את ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ׁשהרי  יעׂשּו, לא ּובּׁשני הּזבים; עם טהֹורים לגּבי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּועטים
ּבראׁשֹון  עׂשּו הּפסח מעּוט מׁשערים ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבכל  מׁשערין אין טהֹורים? אֹו טמאים הּקהל רב אם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹלידע
נמנין עׂשרים ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר - על [משתתפים]האֹוכלין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ

אּלא  עליהם; לׁשחט אחד ּביד אֹותֹו ּומׁשּלחין אחד, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּפסח
ועד לעזרה, הּנכנסים ּבכל כ]מׁשערין [עדיין]ׁשהם[- ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ

אֹותן. מׁשערין הראׁשֹונה, ּכת ׁשּתּכנס קדם ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמּבחּוץ
.Êּבספק ׁשּנטמא ב:]יחיד נטמא האם ספק הּיחיד [- רׁשּות ְְְִִִִֵֶַָָָ

כטמא] ודינו יּדחה [- זה הרי - ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָ
רׁשּות  ּבספק ׁשּנטמא וצּבּור מת; טמאי ּכׁשאר ׁשני, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלפסח

ּבטמאה. ּכּלם יעׂשּו ְְֲִַַָָָֻֻהּיחיד,
.Á,ּכטהֹור נאכל זה הרי - ּבטמאה ׁשהקריבּוהּו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻּפסח

לאכילה  אּלא ּבא לא טמא,ׁשּמּתחּלתֹו לכל נאכל ואינֹו ; ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּולכּיֹוצא  הּזאת, הּטמאה להם ׁשּנדחית מת לטמאי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻאּלא
ׁשהּטמאה  הּטמאים אבל טמאֹות. מּגע מּטמאי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻּבהם,

נּדֹות וזבֹות זבים ּכגֹון מּגּופם, עליהם ויֹולדֹות יֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ
מּפי  ּפטּורין; אכלּו, ואם מּמּנּו. יאכלּו לא - ְְְְְִִִִִִֶָָֹֹֹּומצרעים

רבינו]הּׁשמּועה ממשה לטהֹורין,[מסורת ׁשהּנאכל למדּו, ְְְֱִִֶֶַַָָָ
חּיבין  אין לטמאין, והּנאכל טמאה; מּׁשּום עליו ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻחּיבין
האמּורין  מן מת טמאי אכלּו אפּלּו טמאה. מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָֻעליו

הנקרבים] אמּורים,[האברים ּדברים ּבּמה ּפטּורין. ְְֲִִִֶֶַָׁשּלֹו,
זריקת  קדם הּצּבּור ּבׁשּנטמאּו ּבטמאה? יאכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהּפסח

יאכל. לא הּדם, זריקת לאחר נטמאּו אם אבל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּדם;
.Ë- זריקה קדם הּצּבּור רב ונטמאּו ּבטהרה, ְְְְְְֳִִִֶַָָָָֹֹׁשחטּוהּו

אחר  יטמאּו ׁשּמא ּגזרה, יאכל; לא והּפסח הּדם, את ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזֹורק
ּבטמאה  ויאכלּוהּו אחרת, ּבׁשנה ׁשרת זריקה ּכלי היּו . ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

את  מטּמאין ואינם הֹואיל - ּבֹו וכּיֹוצא ּבׁשרץ  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָטמאים
את  ׁשּמטּמאין ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאדם,
ּפי  על אף ויאכל הּטהֹורים, אּלא אֹותֹו יעׂשּו לא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּבׂשר,
ולא  ּבלאו, ׁשהיא ּבׂשר ּבטמאת ׁשּיאכל מּוטב טמא; ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהּוא
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכרת, ׁשהם הּגּוף טמאי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹיאכלּוהּו

הּמקּדׁשין. ְְִֵַָֻּפסּולי

ה'תשע"ג  אלול כ"א שלישי יום

ח  ¤¤ּפרק
עׂשה,‡. מצות - עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח ּבׂשר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאכילת

ּומּצֹות, אׁש צלי הּזה, ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
יאכלהּו". מררים ְְִַֹֹֻעל

ּומרֹור,·. מּצה מצאּו לא אם מעּכבין; ּומרֹור מּצה ְְְְִִֵַַַָָָָָֹואין
לבּדֹו הּפסח ּבׂשר ּבאכילת חֹובתֹו ידי מרֹור יֹוצא אבל . ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָ

יאכלהּו". מררים "על ׁשּנאמר: מצוה, אינֹו - ּפסח ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻּבלא
ׂשבע;‚. אכילת הּפסח ּבׂשר לאכל הּמבחר מן ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֻמצוה

אֹוכל  - עׂשר ּבארּבעה חגיגה ׁשלמי הקריב אם ,ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָלפיכ
מּמּנּו לׂשּבע ּכדי הּפסח ּבׂשר אֹוכל ּכ ואחר ּתחּלה, .מהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּבׂשר  אכילת וכן חֹובתֹו. ידי יצא ּכזית, אּלא אכל לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואם
עׂשה, מצות - אּיר לחדׁש עׂשר חמּׁשה ּבלילי ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפסח

יאכלהּו". ּומררים מּצֹות "על ּבֹו: ְְֱִֶֶַַַֹֹֻׁשּנאמר
אׁש„. צלי אּלא נאכלין אינם ּכזית ּוׁשניהם מהם והאֹוכל ; ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
מעט]נא מבּׁשל [צלוי ׁשּנאמר:אֹו לֹוקה, - ּפסחים ּבלילי ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֻ

נא  אכל ּבּמים". מבּׁשל ּובׁשל נא, מּמּנּו ּתאכלּו ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ"אל
נכללּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ּכאחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּומבּׁשל
אינֹו - יֹום מּבעֹוד מבּׁשל אֹו נא מּמּנּו אכל אחד. ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּבלאו
לאכלֹו ׁשּמצוה ּבׁשעה - אׁש" צלי אם "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָלֹוקה,
ּפטּור. יֹום, מּבעֹוד אבל ּומבּׁשל; נא אכילת על חּיב ְְֲֲִִִַַַָָָָָָֻצלי,

עׂשה ‰. מצות על עבר יֹום, מּבעֹוד צלי ּכזית מּמּנּו ,אכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
לא  "ּבּלילה", - הּזה" ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מּכלל הּבא ולאו מ:]ּבּיֹום; הנלמד הּוא.[- עׂשה עׂשה, ְְֲֲִֵֵַַָָָ
.Âּבֹו ׁשהתחיל הּבׂשר הּוא - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָ"נא"

עדין. אדם לאכילת ראּוי ואינֹו מעט, ונצלה האּור ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָמעׂשה
מצות  ּובּטל לֹוקה, אינֹו - חי ּבׂשר מּמּנּו אכל אם ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאבל

האעׂשה  - אׁש" "צלי ׁשּנאמר: אסּור.[הרי], צלי, ׁשאינֹו ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּפטּור. - ואכלֹו ,ׁשּנתחר עד צרּכֹו ּכל ְְֲִֵֶַַָָָָָָָצלהּו

.Ê,ּבמים ׁשּנתּבּׁשל ּבין - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ"מבּׁשל"
ּפרֹות  ּבמי אֹו מׁשקין ּבׁשאר ׁשּנתּבּׁשל "ּובׁשל ּבין ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּכל. רּבה ְִַָָֹֻמבּׁשל",
.Áאֹו צלהּו, ּכ ואחר ׁשּבּׁשלֹו אֹו ּבּׁשלֹו, ּכ ואחר ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצלהּו

חּיב  - ואכלֹו קדרה, צלי אֹותֹוׁשעׂשהּו לסּו מּתר אבל ; ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֻ
ּומּתר  הּמים. מן חּוץ ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּוׁשאר וׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּביין

ּפרֹות. ּובמי ּבמׁשקין ׁשּנצלה, אחר הּבׂשר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלטּבל
.Ë צֹולין מּתכֹות אין ּכלי אֹו אבן ּכלי ּגּבי על הּפסח את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

היה  אם ,לפיכ אחר; ּדבר צלי לא אׁש", "צלי ׁשּנאמר: -ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
צֹולין  ואין עליו. צֹולין האּור, ּבֹו ׁשּתׁשלט ּכדי מנּקב ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֻּכלי
וצֹולה  ּכּלֹו, חם הּׁשּפּוד ׁשהרי - מּתכת ׁשל ּבׁשּפּוד ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַֻאֹותֹו

מהאש]מקֹומֹו ולא השפוד מחום נצלה ונמצא, -]. ְ
.È,ּבּתּנּור ותלהּו האׁש, ּכל את וגרף הּתּנּור, את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּסיק

אׁש צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי - על וצלהּו וצלהּו חתכֹו . ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
חרסית  אֹו סיד ּגּבי על צלהּו אׁש. צלי זה הרי ּגחלים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגּבי

סיד] צלי [מין זה ׁשאין אסּור; זה הרי - טבריה חּמי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
נקבּותֹו ּבית עד ּפיו מּתֹו ּתֹוחבֹו אֹותֹו? צֹולין ּכיצד ְֲִִִֵֵֵַַַאׁש.

והאׁש[אחוריו] הּתּנּור, לתֹו אֹותֹו ותֹולה עץ, ׁשל ְְְְֵֵֶֶַַַָּבׁשּפּוד
ולא למּט לֹו; חּוצה ּבּתּנּור, מעיו ּובני ּכרעיו ותֹולה ה. ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבתֹוכֹו גופו]יּתנם וׁשּפּוד [בתוך הּוא. ּבּׁשּול ּכמין ׁשּזה , ְְְְִִִֵֶֶַ
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מּפני  עׂשר? ארּבעה יֹום ׁשהּוא הּקרּבן, ּביֹום ּכרת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבמקֹום
טֹובל  ואינֹו ויטּבל, ׁשּיּמֹול עד ּבּמצוֹות, מתחּיב הּגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשאין
לפיכ הּגרּות; ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמילה, מן ׁשּירפא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד
ׁשּלא  לֹו יׁש הּמל זה ׁשהרי - זה ּבמקֹום ּדבריהם ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהעמידּו

ּכלל. חּיּוב לידי יבֹוא ולא ׁשּיבריא, עד ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹלטּבל
.Áהּפרס ּבבית ׁשּבא ונחרש]מי - קבר בו שהיה ,[שדה ְְִֵֶַָָ

מנּפח זה ולא [העפר]הרי עצם, מצא לא ואם ;והֹול ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּבבית  ׁשהל ּפי על ואף ּפסחֹו, ואֹוכל ׁשֹוחט - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָנטמא
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו מּדבריהם, הּפרס ּבית ׁשּטמאת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּפרס;
ּכרת, ּבמקֹום ּדבריהם העמידּו ולא מת, טמאת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָֹֻּבהלכֹות

ׁשּנדֹוׁש הּפרס ּבית וכן ׁשּבארנּו; אדם]ּכמֹו ברגלי הקבר -], ְְְְֵֵֵֶֶַַָָ
ּפסח. לעֹוׂשה ֶֶַָָטהֹור

.Ë לערב הּפסח לאכל ראּוי לילה האֹונן, ׁשאנינּות מּפני . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכרת, ּבמקֹום זה ּבדבר ּדבריהם העמידּו לא ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמּדבריהם,
ׁשּיפרׁש ּכדי אֹוכל, ּכ ואחר וטֹובל, עליו, ׁשֹוחטין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאּלא

ּדעּתֹו יּסיח ולא אנינותו]מאנינּותֹו, בזמן נטמא אולי -]. ְְֲִִֵַַַֹ
ׁשּכבר  חצֹות, אחר הּמת לֹו ׁשּמת אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה
- חצֹות קדם הּמת לֹו מת אם אבל ּפסח. ּבקרּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹנתחּיב
עליו, ׁשחטּו ואם לּׁשני; יּדחה אּלא עליו, ׁשֹוחטין ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאין
עׂשר, ּבׁשלׁשה מת לֹו מת לערב. ואֹוכל טֹובל - הּדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוזרקּו
אֹונן  קבּורה ּביֹום הּוא הרי - עׂשר ּבארּבעה ְְְְְֲֵֵַָָָָָָּוקברֹו

חכמים]מּדבריהם מּדבריהם;[של לילֹו ּתֹופס ואינֹו , ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶ
ּבׁשאר  אף לערב ואֹוכל וטֹובל עליו ׁשֹוחטין ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלפיכ

ׁשמּועה ויֹום יום הּקדׁשים. ל' בתוך קרובו, שמת שמע -] ְְֳִַָָ
עצמֹותממיתתו] לּקּוט אחר]ויֹום לקבר הוריו, ,[מקברי ְֲִָ

מתֹו עצמֹות לֹו ׁשּלּקטּו מי ,לפיכ הּקבּורה; ּכיֹום הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָהרי
ׁשֹוחטין  - מת לֹו ׁשּמת ׁשּׁשמע אֹו עׂשר, ארּבעה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּביֹום

לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל וטֹובל ְְֳִֵֵֶֶַָָָָעליו,
.Èּבגל חֹופר ׁשהיה אבנים]מי על [לחפש]לבּקׁש[מפולת ְְִֵֵֶַַַָָ

והרי  ּבּגל, מת ׁשם יּמצא ׁשּמא עליו; ׁשֹוחטין אין - ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמת
מת  ׁשם נמצא ולא עליו, ׁשחטּו ׁשחיטה. ּבׁשעת טמא ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹהּוא
- הּדם ׁשּנזרק אחר מת ׁשם נמצא לערב. אֹוכל זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכגֹון  הּדם, זריקת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ּבוּדאי לֹו נֹודע ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאם

עגל ּגל המת]ׁשהיה מעל היה כולו וודאי חּיב [- זה הרי - ֲֵֶֶַַָָָָֹ
על  עֹומד היה לא וׁשּמא הּדבר, ספק ואם ׁשני; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבפסח
הרי  - זריקה אחר אּלא נטמא ולא זריקה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻהּטמאה

ׁשני. מּפסח ּפטּור ִִֵֶֶַָזה
.‡Èונמצא ,ּבּדר ׁשעבר שעבר]מי מׁשּכב [לאחר מת ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ

הּתהֹום טמאת הּמת היה אם - ּדר ׁשל שלא לרחּבּה -] ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מעולם] שם הימצאו על טמא ידעו ׁשהּוא ּפי על אף ,ִֵֶַַָ

ואף  ּפסחֹו. ואֹוכל וׁשֹוחט לפסח, טהֹור זה הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָלּתרּומה,
טהֹור  הּתהֹום, טמאת והיא הֹואיל ׁשּנגע, ׁשאפׁשר ּפי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻעל
הּקצה  אל הּקצה מן והּוא ׁשלם, ׁשהּמת ּפי על ואף ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפסח;

מעליו] שעבר ׁשּיּודע [וודאי עד ּפסחֹו, עֹוׂשה זה הרי -ְֲִִֵֶֶֶַַָ
מהּל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבֹו. ׁשּנטמא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבוּדאי
אֹו רֹוכב, היה אם אבל יּגע. ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּברגליו,
טמאת  ׁשהיא ּפי על אף טמא, זה הרי - מּׂשא ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻטֹוען

וׁשּלא  יסיט, וׁשּלא יּגע, ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לפי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּתהֹום;
נזירּות. ּבהלכֹות הּתהֹום טמאת ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָֻיאהיל.

.·È נֹודע ּכ ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשעׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי
ׁשני  ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ׁשהיה ;לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

הּקּבלה מּפי הלכה זה, רבינו]ודבר נֹודע [ממשה אם אבל . ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָ
ידּועה ּבטמאה טמא ׁשהיה הימצאה]לֹו על אדם שידע -], ְְְֵֶָָָָָֻ

ׁשני. ּבפסח ְִֵֶַַָחּיב
.‚Èוהּזה ּבמת, ׁשּנטמא בימי]מי הפרה, מאפר [עליו ְְְִִֵֶָָֻ

ולא  הּתהֹום, ּבקבר נטמא ׁשּלֹו ּובּׁשביעי ּוׁשביעי, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָֹׁשליׁשי
ּכך  ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ועׂשה לֹוידע, נֹודע ְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּכיון  ׁשני; ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהיה
נטמא  אם אבל הראׁשֹונה. טמאה ּפסקה ּבּׁשביעי, ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֻׁשּטבל
ׁשעׂשה  עד ידע ולא לטמאתֹו, ּבּׁשּׁשי הּתהֹום ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֻֻּבטמאת
עד  טמא, הּטמא ׁשחזקת ׁשני; ּבפסח חּיב זה הרי - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּפסח

לּדבר ׁשרגלים - וּדאי טהֹור שוודאי ׁשּיהיה מסתבר -] ְְִִֶֶֶַַַַַָָָ
.נטמא]

ה'תשע"ג  אלול כ' שני יום

ז  ¤¤ּפרק
מעּוט ‡. היּו אם - ראׁשֹון ּבפסח מת טמאי ׁשהיּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָרּבים

אבל  הּטמאים; ּכׁשאר ׁשני לפסח נדחין אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּקהל,
ּכלי  אֹו הּכהנים ׁשהיּו אֹו מת, טמאי הּקהל רב היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאם

המקדש]הּׁשרת נדחין,[כלי אינם - מת טמאת טמאים ְְְִִִֵֵֵֵַַָָֻ
הּטהֹורים, עם הּטמאים ּבטמאה, הּפסח ּכּלם יקריבּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻאּלא
- אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים, "ויהי ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
הּמת  ּבטמאת - זה ודבר נדחה. הּצּבּור ואין נדחים, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻיחידים

הּמקּדׁש. ּבביאת ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָּבלבד,
ּכּלם ·. - מת טמאי ּומחצה טהֹורים מחצה הּקהל ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיּו

ּבטהרה, לעצמם עֹוׂשין והּטהֹורים ּבראׁשֹון, ְְְְְֳִִִִַַָָָָעֹוׂשין
ּבטמאה  אֹותֹו ואֹוכלין ּבטמאה, לעצמם עֹוׂשין .והּטמאים ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָֻֻ

- אחד אפּלּו הּטהֹורים, על עֹודפין הּמת טמאי היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָואם
ּבטמאה. ּכּלם ְְֲַָָֻֻיעׂשּו

ּובזמן ‚. טהֹורים, ּומחצה מת, טמאי מחצה האנׁשים ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו
- טהֹורים הרב יהיּו האנׁשים, ּבכלל הּנׁשים מֹונה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשאּתה
לא  עֹוׂשין אינם והּטמאין הראׁשֹון, את עֹוׂשים ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹהּטהֹורים
מּפני  הראׁשֹון, את עֹוׂשין אין הּׁשני: את ולא הראׁשֹון ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאת
ּבּׁשני  ׁשהּנׁשים מּפני הּׁשני, את עֹוׂשין ואין מעּוט; ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהם
את  עֹוׂשין מחצה ואין מחצה, הּטמאים ונמצאּו ְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָרׁשּות,

.הּׁשני  ִֵַ
ּומעּוטן „. נּדֹות, ּובֹועלי ּומצרעים זבים הּקהל רב ְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹהיּו

ׁשהם  לפי הראׁשֹון, עֹוׂשין אין מת טמאי אֹותם - מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָטמאי
את  עֹוׂשין הּיחידים ׁשאין - הּׁשני את עֹוׂשין ואינן ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמעּוט;
וכאן  הראׁשֹון, את הּקהל רב ׁשעׂשּו ּבזמן אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשני
הּמעּוט  אּלּו יעׂשּו לא ּבראׁשֹון, הּקהל רב עׂשה ולא ְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹֹהֹואיל

הּׁשני  את למת .הּטמאים ְְִִֵֵֵֶַַ
.‰- ּבהם וכּיֹוצא זבים ּומעּוט מת, טמאי הּקהל רב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהיּו
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אינם  ּבהם וכּיֹוצא והּזבין הראׁשֹון. את עֹוׂשין מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאי
עֹוׂשין  אינם הּׁשני: את ולא הראׁשֹון את לא ְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹעֹוׂשין,
ּבלבד; הּמת טמאת אּלא ּבצּבּור נדחית ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּבראׁשֹון,
ּבא  אם אּלא ׁשני ּפסח עֹוׂשין ׁשאין ּבּׁשני, עֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואינם
אין  ּבטמאה, הראׁשֹון נעׂשה אם אבל ּבטהרה, ְְְֲֲֳִִִֵַָָָָָָָֻהראׁשֹון

ׁשני  ּפסח .ׁשם ִֵֶַָ
.Â,ּבהם וכּיֹוצא זבים ּוׁשליׁש טהֹורים, הּקהל ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהיּו

את  לא עֹוׂשין אינן מת טמאי אֹותם - מת טמאי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָֹּוׁשליׁש
ולא  הם הראׁשֹון ׁשהרי ראׁשֹון, עֹוׂשים אינם הּׁשני: את ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ׁשהרי  יעׂשּו, לא ּובּׁשני הּזבים; עם טהֹורים לגּבי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּועטים
ּבראׁשֹון  עׂשּו הּפסח מעּוט מׁשערים ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבכל  מׁשערין אין טהֹורים? אֹו טמאים הּקהל רב אם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹלידע
נמנין עׂשרים ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר - על [משתתפים]האֹוכלין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ

אּלא  עליהם; לׁשחט אחד ּביד אֹותֹו ּומׁשּלחין אחד, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּפסח
ועד לעזרה, הּנכנסים ּבכל כ]מׁשערין [עדיין]ׁשהם[- ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ

אֹותן. מׁשערין הראׁשֹונה, ּכת ׁשּתּכנס קדם ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמּבחּוץ
.Êּבספק ׁשּנטמא ב:]יחיד נטמא האם ספק הּיחיד [- רׁשּות ְְְִִִִֵֶַָָָ

כטמא] ודינו יּדחה [- זה הרי - ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָ
רׁשּות  ּבספק ׁשּנטמא וצּבּור מת; טמאי ּכׁשאר ׁשני, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלפסח

ּבטמאה. ּכּלם יעׂשּו ְְֲִַַָָָֻֻהּיחיד,
.Á,ּכטהֹור נאכל זה הרי - ּבטמאה ׁשהקריבּוהּו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻּפסח

לאכילה  אּלא ּבא לא טמא,ׁשּמּתחּלתֹו לכל נאכל ואינֹו ; ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּולכּיֹוצא  הּזאת, הּטמאה להם ׁשּנדחית מת לטמאי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻאּלא
ׁשהּטמאה  הּטמאים אבל טמאֹות. מּגע מּטמאי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻּבהם,

נּדֹות וזבֹות זבים ּכגֹון מּגּופם, עליהם ויֹולדֹות יֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ
מּפי  ּפטּורין; אכלּו, ואם מּמּנּו. יאכלּו לא - ְְְְְִִִִִִֶָָֹֹֹּומצרעים

רבינו]הּׁשמּועה ממשה לטהֹורין,[מסורת ׁשהּנאכל למדּו, ְְְֱִִֶֶַַָָָ
חּיבין  אין לטמאין, והּנאכל טמאה; מּׁשּום עליו ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻחּיבין
האמּורין  מן מת טמאי אכלּו אפּלּו טמאה. מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָֻעליו

הנקרבים] אמּורים,[האברים ּדברים ּבּמה ּפטּורין. ְְֲִִִֶֶַָׁשּלֹו,
זריקת  קדם הּצּבּור ּבׁשּנטמאּו ּבטמאה? יאכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהּפסח

יאכל. לא הּדם, זריקת לאחר נטמאּו אם אבל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּדם;
.Ë- זריקה קדם הּצּבּור רב ונטמאּו ּבטהרה, ְְְְְְֳִִִֶַָָָָֹֹׁשחטּוהּו

אחר  יטמאּו ׁשּמא ּגזרה, יאכל; לא והּפסח הּדם, את ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזֹורק
ּבטמאה  ויאכלּוהּו אחרת, ּבׁשנה ׁשרת זריקה ּכלי היּו . ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

את  מטּמאין ואינם הֹואיל - ּבֹו וכּיֹוצא ּבׁשרץ  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָטמאים
את  ׁשּמטּמאין ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאדם,
ּפי  על אף ויאכל הּטהֹורים, אּלא אֹותֹו יעׂשּו לא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּבׂשר,
ולא  ּבלאו, ׁשהיא ּבׂשר ּבטמאת ׁשּיאכל מּוטב טמא; ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהּוא
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכרת, ׁשהם הּגּוף טמאי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹיאכלּוהּו

הּמקּדׁשין. ְְִֵַָֻּפסּולי

ה'תשע"ג  אלול כ"א שלישי יום

ח  ¤¤ּפרק
עׂשה,‡. מצות - עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח ּבׂשר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאכילת

ּומּצֹות, אׁש צלי הּזה, ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
יאכלהּו". מררים ְְִַֹֹֻעל

ּומרֹור,·. מּצה מצאּו לא אם מעּכבין; ּומרֹור מּצה ְְְְִִֵַַַָָָָָֹואין
לבּדֹו הּפסח ּבׂשר ּבאכילת חֹובתֹו ידי מרֹור יֹוצא אבל . ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָ

יאכלהּו". מררים "על ׁשּנאמר: מצוה, אינֹו - ּפסח ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻּבלא
ׂשבע;‚. אכילת הּפסח ּבׂשר לאכל הּמבחר מן ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֻמצוה

אֹוכל  - עׂשר ּבארּבעה חגיגה ׁשלמי הקריב אם ,ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָלפיכ
מּמּנּו לׂשּבע ּכדי הּפסח ּבׂשר אֹוכל ּכ ואחר ּתחּלה, .מהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּבׂשר  אכילת וכן חֹובתֹו. ידי יצא ּכזית, אּלא אכל לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואם
עׂשה, מצות - אּיר לחדׁש עׂשר חמּׁשה ּבלילי ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפסח

יאכלהּו". ּומררים מּצֹות "על ּבֹו: ְְֱִֶֶַַַֹֹֻׁשּנאמר
אׁש„. צלי אּלא נאכלין אינם ּכזית ּוׁשניהם מהם והאֹוכל ; ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
מעט]נא מבּׁשל [צלוי ׁשּנאמר:אֹו לֹוקה, - ּפסחים ּבלילי ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֻ

נא  אכל ּבּמים". מבּׁשל ּובׁשל נא, מּמּנּו ּתאכלּו ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ"אל
נכללּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ּכאחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּומבּׁשל
אינֹו - יֹום מּבעֹוד מבּׁשל אֹו נא מּמּנּו אכל אחד. ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּבלאו
לאכלֹו ׁשּמצוה ּבׁשעה - אׁש" צלי אם "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָלֹוקה,
ּפטּור. יֹום, מּבעֹוד אבל ּומבּׁשל; נא אכילת על חּיב ְְֲֲִִִַַַָָָָָָֻצלי,

עׂשה ‰. מצות על עבר יֹום, מּבעֹוד צלי ּכזית מּמּנּו ,אכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
לא  "ּבּלילה", - הּזה" ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מּכלל הּבא ולאו מ:]ּבּיֹום; הנלמד הּוא.[- עׂשה עׂשה, ְְֲֲִֵֵַַָָָ
.Âּבֹו ׁשהתחיל הּבׂשר הּוא - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָ"נא"

עדין. אדם לאכילת ראּוי ואינֹו מעט, ונצלה האּור ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָמעׂשה
מצות  ּובּטל לֹוקה, אינֹו - חי ּבׂשר מּמּנּו אכל אם ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאבל

האעׂשה  - אׁש" "צלי ׁשּנאמר: אסּור.[הרי], צלי, ׁשאינֹו ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּפטּור. - ואכלֹו ,ׁשּנתחר עד צרּכֹו ּכל ְְֲִֵֶַַָָָָָָָצלהּו

.Ê,ּבמים ׁשּנתּבּׁשל ּבין - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ"מבּׁשל"
ּפרֹות  ּבמי אֹו מׁשקין ּבׁשאר ׁשּנתּבּׁשל "ּובׁשל ּבין ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּכל. רּבה ְִַָָֹֻמבּׁשל",
.Áאֹו צלהּו, ּכ ואחר ׁשּבּׁשלֹו אֹו ּבּׁשלֹו, ּכ ואחר ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצלהּו

חּיב  - ואכלֹו קדרה, צלי אֹותֹוׁשעׂשהּו לסּו מּתר אבל ; ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֻ
ּומּתר  הּמים. מן חּוץ ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּוׁשאר וׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּביין

ּפרֹות. ּובמי ּבמׁשקין ׁשּנצלה, אחר הּבׂשר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלטּבל
.Ë צֹולין מּתכֹות אין ּכלי אֹו אבן ּכלי ּגּבי על הּפסח את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

היה  אם ,לפיכ אחר; ּדבר צלי לא אׁש", "צלי ׁשּנאמר: -ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
צֹולין  ואין עליו. צֹולין האּור, ּבֹו ׁשּתׁשלט ּכדי מנּקב ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֻּכלי
וצֹולה  ּכּלֹו, חם הּׁשּפּוד ׁשהרי - מּתכת ׁשל ּבׁשּפּוד ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַֻאֹותֹו

מהאש]מקֹומֹו ולא השפוד מחום נצלה ונמצא, -]. ְ
.È,ּבּתּנּור ותלהּו האׁש, ּכל את וגרף הּתּנּור, את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּסיק

אׁש צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי - על וצלהּו וצלהּו חתכֹו . ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
חרסית  אֹו סיד ּגּבי על צלהּו אׁש. צלי זה הרי ּגחלים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגּבי

סיד] צלי [מין זה ׁשאין אסּור; זה הרי - טבריה חּמי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
נקבּותֹו ּבית עד ּפיו מּתֹו ּתֹוחבֹו אֹותֹו? צֹולין ּכיצד ְֲִִִֵֵֵַַַאׁש.

והאׁש[אחוריו] הּתּנּור, לתֹו אֹותֹו ותֹולה עץ, ׁשל ְְְְֵֵֶֶַַַָּבׁשּפּוד
ולא למּט לֹו; חּוצה ּבּתּנּור, מעיו ּובני ּכרעיו ותֹולה ה. ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבתֹוכֹו גופו]יּתנם וׁשּפּוד [בתוך הּוא. ּבּׁשּול ּכמין ׁשּזה , ְְְְִִִֵֶֶַ
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את[עץ]ׁשל יזרק ׁשּלא ּכדי לצלּיתֹו, ּבֹוררין היּו [-רּמֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָֹֹ
העץ]מימיויצאו] ויבּׁשלֹו.[של ְִֵַָ

.‡È מּפני מקֹומֹו, את יקלף - ּתּנּור ׁשל ּבחרׂשֹו הּבׂשר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹנגע
החרׂש צלי .ׁשהּוא ְִֶֶֶַ

.·È;מקֹומֹו את יקלף - אליו וחזר החרׂש, על מרטּבֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנטף
אסּורה, - ּכׁשּיּצלה מּמּנּו ׁשּתפרׁש והּלחה הּמרק ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכל

צלי  ּבׂשר אינּה .ׁשהרי ֲִֵֵֶָָָָ
.‚Èהּסלת על ׁשּלֹו הרטב מן והתחמם נטף [החמה, ִֶֶֶַַַָָֹֹ

ויׁשליכּנּוהרוטב] מקֹומֹו, את יקמץ מפני - הסולת, את -] ְְְְִִֶֶַֹ
הפסול] .הרוטב

.„È.יאכלּו הּכהנים, חבּורת אם - ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹסכֹו
הּוא חי אם - יׂשראל ׁשל צליה]ואם לפני יּדיחּנּו[- , ְְִִִִֵֶֶַַָ

מעׂשר  ׁשל ּבׁשמן סכֹו החיצֹון. את יקלף צלי, ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוינּגב;
ּדמים יעׂשּנּו לא - בממון]ׁשני לפדותו חבּורה;[- ּבני על ְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ּפֹודין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשאין
ּגדי  אפּלּו הּתערבת, מּפני - ּכאחד ּפסחים ׁשני צֹולין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹואין

.וטלה  ְֶָ
.ÂËּבארנּו אּלא ּכבר נאכל הּפסח ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

העברה מן להרחיק ּכדי חצֹות, אחר עד יאכלו שלא -] ְְְֲֲִִֵֵַַָָ
השחר] עמוד עד שיעלה הּלילה, ּכל ׁשּיאכל ּתֹורה ודין ;ְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּומּצה, חמץ ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר הּׁשחר. עּמּוד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיעלה
טעּון ּבני [אמירת]ׁשהּוא וׁשאין אכילתֹו, ּבׁשעת הּלל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבתחּלת  אפּלּו ּבׁשנה, ׁשּנרּדמּו אחר ואֹוכלין חֹוזרין ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָחבּורה
ְַַָהּלילה.

ה'תשע"ג  אלול כ"ב רביעי יום

ט  ¤¤ּפרק
מֹוציאין ‡. ואין אחת, ּבחבּורה אּלא נאכל אינֹו ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפסח

ּבׂשר  ּכזית מּמּנּו והּמֹוציא ּבּה. ׁשּיאכל החבּורה מן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשּנאמר: לֹוקה, - עׂשר חמּׁשה ּבלילי לחבּורה ְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמחבּורה
ׁשּיּניחּנּו והּוא, חּוצה"; הּבׂשר מן הּבית מן תֹוציא ְִִִִִֶֶַַַַָָָֹ"לא

ּכׁשּבת ּבֹו, ּכתּובה ׁשהֹוצאה - שבת]ּבחּוץ לפיכ,[כדיני ; ְְְִֶַַָָָָָ
אחר  מֹוציא ואין ׁשּבת. ּכהֹוצאת והּנחה, עקירה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָצרי
האגף  מן נפסל. הראׁשֹון, ׁשהֹוציאֹו ׁשּכיון - ּבפסח ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹוציא

המשקוף] שברוחב הדלת ּומן [מקום ּכלפנים; ְְְְִִִִִולפנים,
- הּפתח עבי ׁשהּוא עצמֹו, והאגף ּכלחּוץ; ולחּוץ, ְְְְֲֲֳִֶֶַַַַַַַָָהאגף
והעלּיֹות, הּגּגים ּכלפנים; הּכתלים, ועבי החּלֹונֹות ְְְְְֲֳִִִִִִַַַַַַָָָּכלחּוץ.

הּבית. ּבכלל ְִִֵַַַָאינם
ּבׁשגגה ·. ּבין ּבזדֹון ּבין לחבּורתֹו, חּוץ ׁשּיצא הּפסח ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשר

ׁשּיצא  קדׁשים קדׁשי ּכבׂשר הּוא והרי ּבאכילה; נאסר -ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
לחֹומת  חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו לעזרה, ְְֲִִֶַַַָָָָָָָחּוץ

טרפה  ׁשהּכל - ׁשּבארנּוירּוׁשלים ּכמֹו אכילתֹו, על ולֹוקין , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ויֹורד  הּבׂשר חֹות - מקצתֹו ׁשּיצא אבר הּקרּבנֹות. ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבמעׂשה
- ׁשּבפנים ּכל הּבׂשר; את וקֹולף לעצם, מּגיע ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעד

ׁשּבחּוץ וכל שיצא]יאכל, לעצם,[- מּגיע ּוכׁשהּוא יּׂשרף. - ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבקֹופיץ גדול]חֹות דינו],[סכין ׁשאר [כך היה אם ְְִִֵָָָ

עד  קֹולף עצם, ּבֹו לׁשּבר ׁשאסּור ּפסח היה ואם ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹקדׁשים;
ּומׁשליכֹו הּפרק, מן מקצתֹו ׁשּיצא האבר ּומפרק ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּפרק,

ַלחּוץ.
ּכל ‚. צריכה אחד, ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשּתי

הּקף לּה לעׂשֹות מהן "מן [מחיצה]חבּורה ׁשּנאמר: , ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּׁשמּועה מּפי - חּוצה" רבינו]הּבׂשר ממשה למדּו,[מסורת ְְִִַַָָָָָ

חּוצה לֹו לּתן הֹופכין [גבול]ׁשּצרי ואּלּו אכילתֹו; למקֹום ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָ
היל ּפניהם את הֹופכין ואּלּו ואֹוכלין, היל ּפניהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָאת

מערּבבין. יהּוא ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְִִֵֶָֹֻואֹוכלין
ׁשּתי „. ּבין הּבית, ּבאמצע יינם ּבֹו ׁשּמֹוזגין הּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה

קֹופץ למזג, עֹומד ּכׁשהּׁשּמׁש - ּפיו [סוגר]החבּורֹות את ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
אוכל] חבּורתֹו,[ואינו אצל ׁשּמּגיע עד ּפניו, את ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּומחזיר

חבּורֹות. ּבׁשּתי לאכל ׁשאסּור ּׁשּבפיו; מה אֹוכל ּכ ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואחר
מּפני  - ואֹוכלת חבּורתּה, מּבני ּפניה להחזיר לּכּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומּתר

ּבפניהם. לאכל ּבֹוׁשה ְֱִִֵֶֶֶָֹׁשהיא
חבּורֹות‰. אֹוכלין;ׁשּתי אינן מּביניהן, מחיצה ׁשּנפרצה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

אינן  - ּביניהם מחיצה ונעׂשית אחת, חבּורה היתה אם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
חבּורֹות, ּבׁשּתי נאכל הּפסח ׁשאין ׁשּתסּתּלק; עד ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹוכלין

לחבּורה  מחבּורה נעקרין .ואין ְֱֲֲִֵֵֶַָָָ
.Âׁשלׁש ׁשּנכנסּו חבּורה ּפסחן,ּבני לאכל יתר אֹו מהם ה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

ּבני  ׁשּדר ּבׁשעה נכנסּו אם - חבּורה ּבני ׁשאר ּבאּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹולא
ולא  הּׁשאר על לכּלם המעֹורר וחזר הּפסחים, לאכל ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻאדם
ממּתינים  ואין ׁשּיׂשּבעּו, עד אֹוכלין ׁשּנכנסּו אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבאּו
אּלּו ּומצאּו ,ּכ אחר הּמתאחרין ּבאּו ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָלּׁשאר;
אבל  חלקם. ּדמי להם מׁשּלמים אינן - הּכל ׁשאכלּו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשלׁשה
ּדברים  ּבּמה ממּתינים. אּלּו הרי ּבלבד, ׁשנים נכנסּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָאם
ׁשּנפטרין  ּבעת אבל לאכל. ּכניסתם ּבׁשעת ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹאמּורים?

אחד [שיוצאים] ּגמר אפּלּו לחברֹו; להמּתין צרי אדם אין ,ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
להמּתין. צרי ואינֹו יצא, - מּלאכל ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָֹּבלבד

.Ê מּפסח ּבין ראׁשֹון מּפסח ּבין הּפסח, מן ּכזית ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמאכיל
זרה לעבֹודה למׁשּמד שהשתמד]ׁשני, ּתֹוׁשב [יהודי לגר אֹו , ְְֲִִֵֵַָָָָָֻ

נח] בני מצוות ז' ששומר ׂשכיר[נכרי עֹובר [גוי]אֹו זה הרי - ֲִֵֵֶָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, ואינֹו תעׂשה; ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹּבלא
מאכילין  ואין נכר; אל העֹובד זה ּבּתֹורה, האמּור נכר" ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּו"בן
"ּתֹוׁשב  ׁשּנאמר: - ׂשכיר אֹו ּתֹוׁשב ּגר אפ ּלּו לגֹוי, ְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָמּמּנּו

ּבֹו". יאכל לא ְִַָֹֹוׂשכיר
.Á וכל ערל" ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּפסח מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

הּוא  אֹוכל אבל אֹוכל, ׁשאינֹו הּוא "ּבֹו" ּבֹו"; יאכל לא ֲֵֵֵֵֶַָָֹֹערל
ּתֹוׁשב לגר ּומרֹור מּצה להאכיל מּתר וכן ּומרֹור. ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֻמּצה

ְִָּולׂשכיר.
.Ë הּפסח מּלׁשחט אֹותֹו מעּכבת ועבדיו ּבניו ׁשּמילת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכׁשם

מּלאכל  אֹותֹו מעּכבת ּכ יאכל - אז אתֹו, "ּומלּת ׁשּנאמר: , ְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
ּבן  לֹו ׁשהיה אֹו הּפסח, ׁשּנׁשחט אחר עבד קנה ּכיצד? ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבֹו".
זה  הרי - הּפסח ׁשחיטת אחר אּלא להּמֹול זמּנֹו הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּלא
למילה  ראּוי הּבן יהיה וכיצד אֹותן. ׁשּימּול עד לאכל, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאסּור
ּכגֹון  ׁשחיטה? קדם ראּוי יהיה ולא הּפסח, ׁשחיטת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹאחר

חּמה ונרפא]ׁשחלצּתּו מעת [שנחלה ימים ׁשבעת ׁשּצרי , ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
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אחר  ונרּפאת עינֹו ׁשּכאבה ּוכגֹון הבראתֹו, מּיֹום ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלעת
טמטּום ׁשהיה אֹו מינו]ׁשחיטה, נודע ולא - ונקרע [סתום ְְְְִִֶַָָָֻ

זכר. ונמצא הּפסח ׁשחיטת ְְְִִֶַַַַַָָָאחר

ה'תשע"ג  אלול כ"ג חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, זה הרי - טהֹור ּבפסח עצם ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּׁשֹובר

בֹו" תׁשּברּו לא לא "ועצם "ועצם ׁשני: ּבפסח נאמר וכן ; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
עצם, ּבֹו ׁשבר אם - ּבטמאה ׁשּבא ּפסח אבל בֹו". ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻיׁשּברּו

הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; רבינו]אינֹו ממשה למדּו:[מסורת ְְִִֵֶַָָ
את  הּׁשֹובר אחד ּבטמא. ולא ּבטהֹור, - בֹו" תׁשּברּו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ"לא
יֹום, מּבעֹוד עצם ּבֹו ׁשּׁשבר אֹו עׂשר, חמּׁשה ּבלילי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהעצם

לֹוקה; זה הרי - ימים ּכּמה אחר ׁשּׁשבר ֲִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
מּבׂשרֹו,·. הּנֹותר ּבכלל הּפסח עצמֹות ׂשֹורפין ,ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָלפיכ

ּתּקלה  לידי ּבהן יבֹואּו ׁשּלא .ּכדי ְִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבׂשר,‚. ּכזית עליו ׁשּיׁש עצם ׁשבירת על אּלא חּיבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין

ּכזית  עליו וׁשאין מח, ּבֹו ׁשאין עצם אבל  מח; ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
וׁשבר  ּבׂשר, ּכזית עליו היה ׁשבירתֹו. על חּיב אינֹו - ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָּבׂשר
ׁשהּמקֹום  ּפי על אף חּיב, - הּבׂשר ּבמקֹום ׁשּלא ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעצם

מּבׂשר  ּפנּוי .ׁשּׁשבר ִֶַָָָָ
לֹוקה „. אחד, ּבעצם הּׁשֹובר אחר .והּׁשֹובר ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מּׁשּום ‰. חּיב אינֹו ּגידים, והמחּת עצמֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהּׂשֹורף

עצם  .ׁשבירת ְִֶֶַ
.Âנא ׁשהּוא מעט]ּפסח את [צלוי ּבֹו וׁשבר מבּׁשל, אֹו ְְֶֶֶַַָָָֻ

ויציאה ּבטמאה נפסל אפּלּו לֹוקה. - שיצא העצם -] ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֻ
החבורה] אכילת ּבהם,ממקום ׁשבירת וכּיֹוצא אּסּור ּבֹו יׁש ְְִִֵֵֶַַָ

הּכׁשר  ׁשעת לֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהעצם.
כשר] שהיה ׁשעת [זמן לֹו היתה לא אם אבל ונפסל; ,ְְְְֲִִַַָָָֹ

ׁשּנתּפּגל ּכגֹון בהקרבה]הּכׁשר, הּזמן [נפסל ּבמחׁשבת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַֹ
זמנו] אחר לאוכלו הּׁשם[שחשב ׁשּנּוי ּבמחׁשבת [-כגון אֹו ְֲִֵֶֶַַ

בעליו] לשם העצם.שלא ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו אין -ְִִֵֶֶַָ
.Êהאליה עצם אינּה[הזנב]ׁשבר ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לאכילה. ְֲִַָָראּויה
.Á מּתרין אּלּו הרי רּכים, עצמים ּכמֹו ׁשהם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהּסחּוסחים,

.לאכלם  ְְָָ
.Ë,אֹותם יאכל לא - רּכים ׁשעצמֹותיו ,ור קטן ּגדי ְְִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה

עצם  הּׁשֹובר ׁשאחד - לֹוקה אכל, ואם עצם; ׁשֹובר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּזה
ּבּׁשֹור  ׁשּנאכל ּכל הּכלל: זה .ר עצם הּׁשֹובר אֹו ְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָקׁשה,
הּגדי  מן ּכנגּדֹו לאכל ׁשּמּתר הּוא - ׁשּיתּבּׁשל אחר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּגדֹול

ּכנפים ראׁשי ּכגֹון צלּיתֹו, אחר עצמות]הר ּוסחּוסחים.[- ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
.È ראּויין ׁשהן ּפי על אף - להקׁשֹות ׁשּסֹופן הרּכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּגידין

נמנין אין - ּבפסח ונאכלין עּתה, [מחשבים]לאכילה ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
נוספים]עליהם משתתפים מּפני [- ׁשּבראׁש, מח על ונמנין . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

מח  על נמנין ואין עצם; ׁשבירת ּבלא להֹוציאֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּיכֹול
אינֹו ׁשהרי - ראׁשיו מּׁשני הּסתּום העצם והּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּקֹולית,

העצם. ּבׁשבירת אּלא להֹוציאֹו, ְְִִִֶֶֶַָָָיכֹול

.‡È,ואֹוכל הּבׂשר את חֹות - הּפסח את אֹוכל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשאדם
ּוכׁשּיּגיע  רצה; אם ּומפרקן הּפרק, מן העצמֹות את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוחֹות
והעצמֹות  הּגידים ׁשאר עם ּומּניחֹו מֹוציאֹו, הּנׁשה, ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָלגיד

אכילה  ּבׁשעת ׁשּיֹוצאין אֹותֹווהּקרּומֹות מנּקין ׁשאין - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
ׁשלם. אֹותֹו צֹולין אּלא אֹותֹו, מחּתכין ואין הּבׂשר, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּכׁשאר
יחסר  ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; - חתיכֹות חתיכֹות חתכֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָֹואם

ׁשּלא להׁשּתּדל אדם צרי עד אבר. הּפסח מּבׂשר יׁשאיר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּבּׁשני  וכן ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "[ו]לא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹּבקר,
ּבין  מּמּנּו, הׁשאיר ואם ּבקר". עד מּמּנּו יׁשאירּו "לא ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹנאמר:
לאו  על לֹוקה ואינֹו תעׂשה; ּבלא עֹובר - ּבּׁשני ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבראׁשֹון
ּבאׁש . . מּמּנּו "והּנתר ׁשּנאמר: לעׂשה, נּתק ׁשהרי - ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה

ְִֹּתׂשרפּו".
.·È ׁשלמים עּמֹו מקריבין ּבראׁשֹון, הּפסח את ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמקריבין

אֹו ּגדֹולים הּצאן, מן אֹו הּבקר מן - עׂשר ארּבעה ְְְִִִַַַָָָָָָֹּביֹום
היא קטּנים  וזֹו הּׁשלמים. זבחי ּככל נקבֹות, אֹו זכרים , ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

ּבּתֹורה:ה  נאמר זה ועל עׂשר'; ארּבעה 'חגיגת ּנקראת ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
עּמֹו מביאין אימתי ּובקר". צאן ,אלהי לה' ּפסח ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ"וזבחּת

ּבחל ּבא ׁשהּוא ּבזמן זֹו? בחול]חגיגה י"ד ּובטהרה [שחל ְְְֲֳִִֶַָָָָֹ
ישבעו ּובמעט ולא פסח, קרבן באותו השתתפו [כשרבים ְָֻ
אֹוממנו] ּבׁשּבת, להיֹות עׂשר ארּבעה יֹום חל אם אבל .ְְְֲִִַַָָָָָָָ

אין  - מרּבים הּפסחים ׁשהיּו אֹו ּבטמאה, הּפסח ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻׁשּבא
ּבלבד. הּפסחים אּלא מקריבין ואין חגיגה, עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָמביאין

.‚È והיא חֹובה; ואינּה רׁשּות, - עׂשר ארּבעה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָחגיגת
ואסּור  ׁשלמים. זבחי ּככל אחד, ולילה ימים לׁשני ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנאכלת
ׁשּנאמר: הּׁשליׁשי, לּיֹום עׂשר ארּבעה חגיגת מּבׂשר ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָלהּניח
- הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ"ולא
ּבׂשר  למּניח אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹלּבקר";
"לּבקר", ׁשּנאמר: - עׂשר ׁשּׁשה ליֹום עׂשר ארּבעה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחגיגת
יׂשרף  אּלא לֹוקה; אינֹו והּמֹותיר, הּׁשני. יֹום ׁשל ּבקר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹעד

הּנֹותרים. ּכׁשאר מּמּנה, ְִִִֶַַָָָָהּנֹותר
.„È וכל הּׁשלחן, על הּפסח עם ׁשעלה חגיגה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻּבׂשר

ואינם  עּמֹו, מתּבערין - הּׁשלחן על עּמֹו העֹולים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָֻהּתבׁשילין
הּתערבת  מּפני ּגזרה, עצמֹו: ּכּפסח חצֹות עד אּלא .נאכלים ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

.ÂË אסּור - הראׁשֹון ׁשני? לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ְִִִֵֵֶֶַַַָָמה
חמץ על נׁשחט ואינֹו יּמצא', ּוב'בל יראה' ּב'בל [-ּבחמץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

הבעלים] ברשות חמץ חּוץ כשיש מּמּנּו מֹוציאין ואין ,ְִִִֵֶ
וטעּון עּמֹו[אמירת]לחבּורה, ּומביאין ּבאכילתֹו, הּלל ְְֲֲִִִִֵַַַָָָ

טמאת  הּקהל רב נטמא אם ּבטמאה ׁשּיבֹוא ואפׁשר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻֻחגיגה,
ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ - ׁשני ּפסח אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת,
לבית  חּוץ אֹותֹו ּומֹוציאין ּבאכילתֹו, הּלל טעּון ְְֲִִִֵֵֵַַָָואינֹו
ּבטמאה. ּבא ואינֹו חגיגה, עּמֹו מביאין ואין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָֻאכילתֹו,
ונאכלין  ּבעׂשּיתם, הּלל ּוטעּונין הּׁשּבת, את ּדֹוחין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוׁשניהם
ואין  מהם, מֹותירין ואין ּומרֹור, מּצה על אחד ּבבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָצלי
לראׁשֹון  הּׁשני יׁשוה לא ולּמה העצם. את ּבהם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשֹוברין
יעׂשּו הּפסח חּקת "ּככל ׁשּנאמר: מאחר הּדברים, ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻלכל
ׁשאינֹו ללּמד הּפסח, חּקי מּקצת ּבֹו ׁשּפרׁש לפי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻאֹותֹו"?
הּמצוֹות  והן ּבֹו; ׁשּנתּפרׁשּו ּבּדברים אּלא לראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשוה
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את[עץ]ׁשל יזרק ׁשּלא ּכדי לצלּיתֹו, ּבֹוררין היּו [-רּמֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָֹֹ
העץ]מימיויצאו] ויבּׁשלֹו.[של ְִֵַָ

.‡È מּפני מקֹומֹו, את יקלף - ּתּנּור ׁשל ּבחרׂשֹו הּבׂשר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹנגע
החרׂש צלי .ׁשהּוא ְִֶֶֶַ

.·È;מקֹומֹו את יקלף - אליו וחזר החרׂש, על מרטּבֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנטף
אסּורה, - ּכׁשּיּצלה מּמּנּו ׁשּתפרׁש והּלחה הּמרק ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכל

צלי  ּבׂשר אינּה .ׁשהרי ֲִֵֵֶָָָָ
.‚Èהּסלת על ׁשּלֹו הרטב מן והתחמם נטף [החמה, ִֶֶֶַַַָָֹֹ

ויׁשליכּנּוהרוטב] מקֹומֹו, את יקמץ מפני - הסולת, את -] ְְְְִִֶֶַֹ
הפסול] .הרוטב

.„È.יאכלּו הּכהנים, חבּורת אם - ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹסכֹו
הּוא חי אם - יׂשראל ׁשל צליה]ואם לפני יּדיחּנּו[- , ְְִִִִֵֶֶַַָ

מעׂשר  ׁשל ּבׁשמן סכֹו החיצֹון. את יקלף צלי, ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוינּגב;
ּדמים יעׂשּנּו לא - בממון]ׁשני לפדותו חבּורה;[- ּבני על ְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ּפֹודין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשאין
ּגדי  אפּלּו הּתערבת, מּפני - ּכאחד ּפסחים ׁשני צֹולין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹואין

.וטלה  ְֶָ
.ÂËּבארנּו אּלא ּכבר נאכל הּפסח ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

העברה מן להרחיק ּכדי חצֹות, אחר עד יאכלו שלא -] ְְְֲֲִִֵֵַַָָ
השחר] עמוד עד שיעלה הּלילה, ּכל ׁשּיאכל ּתֹורה ודין ;ְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּומּצה, חמץ ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר הּׁשחר. עּמּוד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיעלה
טעּון ּבני [אמירת]ׁשהּוא וׁשאין אכילתֹו, ּבׁשעת הּלל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבתחּלת  אפּלּו ּבׁשנה, ׁשּנרּדמּו אחר ואֹוכלין חֹוזרין ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָחבּורה
ְַַָהּלילה.

ה'תשע"ג  אלול כ"ב רביעי יום

ט  ¤¤ּפרק
מֹוציאין ‡. ואין אחת, ּבחבּורה אּלא נאכל אינֹו ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפסח

ּבׂשר  ּכזית מּמּנּו והּמֹוציא ּבּה. ׁשּיאכל החבּורה מן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשּנאמר: לֹוקה, - עׂשר חמּׁשה ּבלילי לחבּורה ְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמחבּורה
ׁשּיּניחּנּו והּוא, חּוצה"; הּבׂשר מן הּבית מן תֹוציא ְִִִִִֶֶַַַַָָָֹ"לא

ּכׁשּבת ּבֹו, ּכתּובה ׁשהֹוצאה - שבת]ּבחּוץ לפיכ,[כדיני ; ְְְִֶַַָָָָָ
אחר  מֹוציא ואין ׁשּבת. ּכהֹוצאת והּנחה, עקירה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָצרי
האגף  מן נפסל. הראׁשֹון, ׁשהֹוציאֹו ׁשּכיון - ּבפסח ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹוציא

המשקוף] שברוחב הדלת ּומן [מקום ּכלפנים; ְְְְִִִִִולפנים,
- הּפתח עבי ׁשהּוא עצמֹו, והאגף ּכלחּוץ; ולחּוץ, ְְְְֲֲֳִֶֶַַַַַַַָָהאגף
והעלּיֹות, הּגּגים ּכלפנים; הּכתלים, ועבי החּלֹונֹות ְְְְְֲֳִִִִִִַַַַַַָָָּכלחּוץ.

הּבית. ּבכלל ְִִֵַַַָאינם
ּבׁשגגה ·. ּבין ּבזדֹון ּבין לחבּורתֹו, חּוץ ׁשּיצא הּפסח ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשר

ׁשּיצא  קדׁשים קדׁשי ּכבׂשר הּוא והרי ּבאכילה; נאסר -ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
לחֹומת  חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו לעזרה, ְְֲִִֶַַַָָָָָָָחּוץ

טרפה  ׁשהּכל - ׁשּבארנּוירּוׁשלים ּכמֹו אכילתֹו, על ולֹוקין , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ויֹורד  הּבׂשר חֹות - מקצתֹו ׁשּיצא אבר הּקרּבנֹות. ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבמעׂשה
- ׁשּבפנים ּכל הּבׂשר; את וקֹולף לעצם, מּגיע ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעד

ׁשּבחּוץ וכל שיצא]יאכל, לעצם,[- מּגיע ּוכׁשהּוא יּׂשרף. - ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבקֹופיץ גדול]חֹות דינו],[סכין ׁשאר [כך היה אם ְְִִֵָָָ

עד  קֹולף עצם, ּבֹו לׁשּבר ׁשאסּור ּפסח היה ואם ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹקדׁשים;
ּומׁשליכֹו הּפרק, מן מקצתֹו ׁשּיצא האבר ּומפרק ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּפרק,

ַלחּוץ.
ּכל ‚. צריכה אחד, ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשּתי

הּקף לּה לעׂשֹות מהן "מן [מחיצה]חבּורה ׁשּנאמר: , ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּׁשמּועה מּפי - חּוצה" רבינו]הּבׂשר ממשה למדּו,[מסורת ְְִִַַָָָָָ

חּוצה לֹו לּתן הֹופכין [גבול]ׁשּצרי ואּלּו אכילתֹו; למקֹום ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָ
היל ּפניהם את הֹופכין ואּלּו ואֹוכלין, היל ּפניהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָאת

מערּבבין. יהּוא ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְִִֵֶָֹֻואֹוכלין
ׁשּתי „. ּבין הּבית, ּבאמצע יינם ּבֹו ׁשּמֹוזגין הּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה

קֹופץ למזג, עֹומד ּכׁשהּׁשּמׁש - ּפיו [סוגר]החבּורֹות את ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
אוכל] חבּורתֹו,[ואינו אצל ׁשּמּגיע עד ּפניו, את ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּומחזיר

חבּורֹות. ּבׁשּתי לאכל ׁשאסּור ּׁשּבפיו; מה אֹוכל ּכ ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואחר
מּפני  - ואֹוכלת חבּורתּה, מּבני ּפניה להחזיר לּכּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומּתר

ּבפניהם. לאכל ּבֹוׁשה ְֱִִֵֶֶֶָֹׁשהיא
חבּורֹות‰. אֹוכלין;ׁשּתי אינן מּביניהן, מחיצה ׁשּנפרצה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

אינן  - ּביניהם מחיצה ונעׂשית אחת, חבּורה היתה אם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
חבּורֹות, ּבׁשּתי נאכל הּפסח ׁשאין ׁשּתסּתּלק; עד ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹוכלין

לחבּורה  מחבּורה נעקרין .ואין ְֱֲֲִֵֵֶַָָָ
.Âׁשלׁש ׁשּנכנסּו חבּורה ּפסחן,ּבני לאכל יתר אֹו מהם ה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

ּבני  ׁשּדר ּבׁשעה נכנסּו אם - חבּורה ּבני ׁשאר ּבאּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹולא
ולא  הּׁשאר על לכּלם המעֹורר וחזר הּפסחים, לאכל ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻאדם
ממּתינים  ואין ׁשּיׂשּבעּו, עד אֹוכלין ׁשּנכנסּו אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבאּו
אּלּו ּומצאּו ,ּכ אחר הּמתאחרין ּבאּו ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָלּׁשאר;
אבל  חלקם. ּדמי להם מׁשּלמים אינן - הּכל ׁשאכלּו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשלׁשה
ּדברים  ּבּמה ממּתינים. אּלּו הרי ּבלבד, ׁשנים נכנסּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָאם
ׁשּנפטרין  ּבעת אבל לאכל. ּכניסתם ּבׁשעת ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹאמּורים?

אחד [שיוצאים] ּגמר אפּלּו לחברֹו; להמּתין צרי אדם אין ,ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
להמּתין. צרי ואינֹו יצא, - מּלאכל ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָֹּבלבד

.Ê מּפסח ּבין ראׁשֹון מּפסח ּבין הּפסח, מן ּכזית ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמאכיל
זרה לעבֹודה למׁשּמד שהשתמד]ׁשני, ּתֹוׁשב [יהודי לגר אֹו , ְְֲִִֵֵַָָָָָֻ

נח] בני מצוות ז' ששומר ׂשכיר[נכרי עֹובר [גוי]אֹו זה הרי - ֲִֵֵֶָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, ואינֹו תעׂשה; ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹּבלא
מאכילין  ואין נכר; אל העֹובד זה ּבּתֹורה, האמּור נכר" ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּו"בן
"ּתֹוׁשב  ׁשּנאמר: - ׂשכיר אֹו ּתֹוׁשב ּגר אפ ּלּו לגֹוי, ְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָמּמּנּו

ּבֹו". יאכל לא ְִַָֹֹוׂשכיר
.Á וכל ערל" ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּפסח מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

הּוא  אֹוכל אבל אֹוכל, ׁשאינֹו הּוא "ּבֹו" ּבֹו"; יאכל לא ֲֵֵֵֵֶַָָֹֹערל
ּתֹוׁשב לגר ּומרֹור מּצה להאכיל מּתר וכן ּומרֹור. ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֻמּצה

ְִָּולׂשכיר.
.Ë הּפסח מּלׁשחט אֹותֹו מעּכבת ועבדיו ּבניו ׁשּמילת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכׁשם

מּלאכל  אֹותֹו מעּכבת ּכ יאכל - אז אתֹו, "ּומלּת ׁשּנאמר: , ְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
ּבן  לֹו ׁשהיה אֹו הּפסח, ׁשּנׁשחט אחר עבד קנה ּכיצד? ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבֹו".
זה  הרי - הּפסח ׁשחיטת אחר אּלא להּמֹול זמּנֹו הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּלא
למילה  ראּוי הּבן יהיה וכיצד אֹותן. ׁשּימּול עד לאכל, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאסּור
ּכגֹון  ׁשחיטה? קדם ראּוי יהיה ולא הּפסח, ׁשחיטת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹאחר

חּמה ונרפא]ׁשחלצּתּו מעת [שנחלה ימים ׁשבעת ׁשּצרי , ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
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אחר  ונרּפאת עינֹו ׁשּכאבה ּוכגֹון הבראתֹו, מּיֹום ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלעת
טמטּום ׁשהיה אֹו מינו]ׁשחיטה, נודע ולא - ונקרע [סתום ְְְְִִֶַָָָֻ

זכר. ונמצא הּפסח ׁשחיטת ְְְִִֶַַַַַָָָאחר

ה'תשע"ג  אלול כ"ג חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, זה הרי - טהֹור ּבפסח עצם ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּׁשֹובר

בֹו" תׁשּברּו לא לא "ועצם "ועצם ׁשני: ּבפסח נאמר וכן ; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
עצם, ּבֹו ׁשבר אם - ּבטמאה ׁשּבא ּפסח אבל בֹו". ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻיׁשּברּו

הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; רבינו]אינֹו ממשה למדּו:[מסורת ְְִִֵֶַָָ
את  הּׁשֹובר אחד ּבטמא. ולא ּבטהֹור, - בֹו" תׁשּברּו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ"לא
יֹום, מּבעֹוד עצם ּבֹו ׁשּׁשבר אֹו עׂשר, חמּׁשה ּבלילי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהעצם

לֹוקה; זה הרי - ימים ּכּמה אחר ׁשּׁשבר ֲִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
מּבׂשרֹו,·. הּנֹותר ּבכלל הּפסח עצמֹות ׂשֹורפין ,ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָלפיכ

ּתּקלה  לידי ּבהן יבֹואּו ׁשּלא .ּכדי ְִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבׂשר,‚. ּכזית עליו ׁשּיׁש עצם ׁשבירת על אּלא חּיבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין

ּכזית  עליו וׁשאין מח, ּבֹו ׁשאין עצם אבל  מח; ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
וׁשבר  ּבׂשר, ּכזית עליו היה ׁשבירתֹו. על חּיב אינֹו - ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָּבׂשר
ׁשהּמקֹום  ּפי על אף חּיב, - הּבׂשר ּבמקֹום ׁשּלא ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעצם

מּבׂשר  ּפנּוי .ׁשּׁשבר ִֶַָָָָ
לֹוקה „. אחד, ּבעצם הּׁשֹובר אחר .והּׁשֹובר ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מּׁשּום ‰. חּיב אינֹו ּגידים, והמחּת עצמֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהּׂשֹורף

עצם  .ׁשבירת ְִֶֶַ
.Âנא ׁשהּוא מעט]ּפסח את [צלוי ּבֹו וׁשבר מבּׁשל, אֹו ְְֶֶֶַַָָָֻ

ויציאה ּבטמאה נפסל אפּלּו לֹוקה. - שיצא העצם -] ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֻ
החבורה] אכילת ּבהם,ממקום ׁשבירת וכּיֹוצא אּסּור ּבֹו יׁש ְְִִֵֵֶַַָ

הּכׁשר  ׁשעת לֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהעצם.
כשר] שהיה ׁשעת [זמן לֹו היתה לא אם אבל ונפסל; ,ְְְְֲִִַַָָָֹ

ׁשּנתּפּגל ּכגֹון בהקרבה]הּכׁשר, הּזמן [נפסל ּבמחׁשבת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַֹ
זמנו] אחר לאוכלו הּׁשם[שחשב ׁשּנּוי ּבמחׁשבת [-כגון אֹו ְֲִֵֶֶַַ

בעליו] לשם העצם.שלא ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו אין -ְִִֵֶֶַָ
.Êהאליה עצם אינּה[הזנב]ׁשבר ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לאכילה. ְֲִַָָראּויה
.Á מּתרין אּלּו הרי רּכים, עצמים ּכמֹו ׁשהם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהּסחּוסחים,

.לאכלם  ְְָָ
.Ë,אֹותם יאכל לא - רּכים ׁשעצמֹותיו ,ור קטן ּגדי ְְִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה

עצם  הּׁשֹובר ׁשאחד - לֹוקה אכל, ואם עצם; ׁשֹובר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּזה
ּבּׁשֹור  ׁשּנאכל ּכל הּכלל: זה .ר עצם הּׁשֹובר אֹו ְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָקׁשה,
הּגדי  מן ּכנגּדֹו לאכל ׁשּמּתר הּוא - ׁשּיתּבּׁשל אחר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּגדֹול

ּכנפים ראׁשי ּכגֹון צלּיתֹו, אחר עצמות]הר ּוסחּוסחים.[- ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
.È ראּויין ׁשהן ּפי על אף - להקׁשֹות ׁשּסֹופן הרּכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּגידין

נמנין אין - ּבפסח ונאכלין עּתה, [מחשבים]לאכילה ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
נוספים]עליהם משתתפים מּפני [- ׁשּבראׁש, מח על ונמנין . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

מח  על נמנין ואין עצם; ׁשבירת ּבלא להֹוציאֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּיכֹול
אינֹו ׁשהרי - ראׁשיו מּׁשני הּסתּום העצם והּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּקֹולית,

העצם. ּבׁשבירת אּלא להֹוציאֹו, ְְִִִֶֶֶַָָָיכֹול

.‡È,ואֹוכל הּבׂשר את חֹות - הּפסח את אֹוכל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשאדם
ּוכׁשּיּגיע  רצה; אם ּומפרקן הּפרק, מן העצמֹות את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוחֹות
והעצמֹות  הּגידים ׁשאר עם ּומּניחֹו מֹוציאֹו, הּנׁשה, ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָלגיד

אכילה  ּבׁשעת ׁשּיֹוצאין אֹותֹווהּקרּומֹות מנּקין ׁשאין - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
ׁשלם. אֹותֹו צֹולין אּלא אֹותֹו, מחּתכין ואין הּבׂשר, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּכׁשאר
יחסר  ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; - חתיכֹות חתיכֹות חתכֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָֹואם

ׁשּלא להׁשּתּדל אדם צרי עד אבר. הּפסח מּבׂשר יׁשאיר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּבּׁשני  וכן ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "[ו]לא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹּבקר,
ּבין  מּמּנּו, הׁשאיר ואם ּבקר". עד מּמּנּו יׁשאירּו "לא ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹנאמר:
לאו  על לֹוקה ואינֹו תעׂשה; ּבלא עֹובר - ּבּׁשני ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבראׁשֹון
ּבאׁש . . מּמּנּו "והּנתר ׁשּנאמר: לעׂשה, נּתק ׁשהרי - ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה

ְִֹּתׂשרפּו".
.·È ׁשלמים עּמֹו מקריבין ּבראׁשֹון, הּפסח את ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמקריבין

אֹו ּגדֹולים הּצאן, מן אֹו הּבקר מן - עׂשר ארּבעה ְְְִִִַַַָָָָָָֹּביֹום
היא קטּנים  וזֹו הּׁשלמים. זבחי ּככל נקבֹות, אֹו זכרים , ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

ּבּתֹורה:ה  נאמר זה ועל עׂשר'; ארּבעה 'חגיגת ּנקראת ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
עּמֹו מביאין אימתי ּובקר". צאן ,אלהי לה' ּפסח ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ"וזבחּת

ּבחל ּבא ׁשהּוא ּבזמן זֹו? בחול]חגיגה י"ד ּובטהרה [שחל ְְְֲֳִִֶַָָָָֹ
ישבעו ּובמעט ולא פסח, קרבן באותו השתתפו [כשרבים ְָֻ
אֹוממנו] ּבׁשּבת, להיֹות עׂשר ארּבעה יֹום חל אם אבל .ְְְֲִִַַָָָָָָָ

אין  - מרּבים הּפסחים ׁשהיּו אֹו ּבטמאה, הּפסח ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻׁשּבא
ּבלבד. הּפסחים אּלא מקריבין ואין חגיגה, עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָמביאין

.‚È והיא חֹובה; ואינּה רׁשּות, - עׂשר ארּבעה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָחגיגת
ואסּור  ׁשלמים. זבחי ּככל אחד, ולילה ימים לׁשני ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנאכלת
ׁשּנאמר: הּׁשליׁשי, לּיֹום עׂשר ארּבעה חגיגת מּבׂשר ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָלהּניח
- הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ"ולא
ּבׂשר  למּניח אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹלּבקר";
"לּבקר", ׁשּנאמר: - עׂשר ׁשּׁשה ליֹום עׂשר ארּבעה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחגיגת
יׂשרף  אּלא לֹוקה; אינֹו והּמֹותיר, הּׁשני. יֹום ׁשל ּבקר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹעד

הּנֹותרים. ּכׁשאר מּמּנה, ְִִִֶַַָָָָהּנֹותר
.„È וכל הּׁשלחן, על הּפסח עם ׁשעלה חגיגה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻּבׂשר

ואינם  עּמֹו, מתּבערין - הּׁשלחן על עּמֹו העֹולים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָֻהּתבׁשילין
הּתערבת  מּפני ּגזרה, עצמֹו: ּכּפסח חצֹות עד אּלא .נאכלים ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

.ÂË אסּור - הראׁשֹון ׁשני? לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ְִִִֵֵֶֶַַַָָמה
חמץ על נׁשחט ואינֹו יּמצא', ּוב'בל יראה' ּב'בל [-ּבחמץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

הבעלים] ברשות חמץ חּוץ כשיש מּמּנּו מֹוציאין ואין ,ְִִִֵֶ
וטעּון עּמֹו[אמירת]לחבּורה, ּומביאין ּבאכילתֹו, הּלל ְְֲֲִִִִֵַַַָָָ

טמאת  הּקהל רב נטמא אם ּבטמאה ׁשּיבֹוא ואפׁשר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻֻחגיגה,
ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ - ׁשני ּפסח אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת,
לבית  חּוץ אֹותֹו ּומֹוציאין ּבאכילתֹו, הּלל טעּון ְְֲִִִֵֵֵַַָָואינֹו
ּבטמאה. ּבא ואינֹו חגיגה, עּמֹו מביאין ואין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָֻאכילתֹו,
ונאכלין  ּבעׂשּיתם, הּלל ּוטעּונין הּׁשּבת, את ּדֹוחין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוׁשניהם
ואין  מהם, מֹותירין ואין ּומרֹור, מּצה על אחד ּבבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָצלי
לראׁשֹון  הּׁשני יׁשוה לא ולּמה העצם. את ּבהם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשֹוברין
יעׂשּו הּפסח חּקת "ּככל ׁשּנאמר: מאחר הּדברים, ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻלכל
ׁשאינֹו ללּמד הּפסח, חּקי מּקצת ּבֹו ׁשּפרׁש לפי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻאֹותֹו"?
הּמצוֹות  והן ּבֹו; ׁשּנתּפרׁשּו ּבּדברים אּלא לראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשוה
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ּבמצרים, ׁשּנאמר זה ׁשּכלל הּפסח". "חּקת והם ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻׁשּבגּופֹו,
ּבאגּדת  ּדם הּגעת טעּון וׁשהּוא מּבעׂשֹור, הּפסח ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻׁשּיּלקח
אין  - ּבחּפזֹון וׁשּיאכל הּמזּוזֹות, ולׁשּתי לּמׁשקֹוף ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאזֹוב
ּבפסח  אּלא נעׂשּו ולא לדֹורֹות, נֹוהגים הּדברים ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹאֹותם

ּבלבד. ְְִִִַַמצרים
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  אלול כ"ד שישי יום

-zepaxwxtq
dbibg zFkld¦§£¦¨

מצוֹות  ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
ה'; ּפני את להראֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָֹלא
ׁשּלא  (ד) ּברגלים; לׂשמח (ג) רגלים; ּבׁשלׁש לחג  ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹֹ(ב)
לֹו ולּתן מּלׂשּמחֹו הּלוי יעזב ׁשּלא (ה) ריקם; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹיראה
הּסּכֹות  ּבחג העם את להקהיל (ו) ּברגלים; ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻמּתנֹותיו

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשמּטה. ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָּבמֹוצאי

א  ¤¤ּפרק
מּׁשלׁשה ‡. רגל ּבכל יׂשראל נצטּוּו עׂשה מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשלׁש

;"זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: הראּיה, הן: ואּלּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרגלים,
והּׂשמחה, ;"אלהי לה' "ּתחג ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹוהחגיגה,
היא  - ּבּתֹורה האמּורה הראּיה ."ּבחּג "וׂשמחּת ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
ויביא  חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּבעזרה ּפניו  ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיראה

העֹוף  מן ּבין עֹולה, קרּבן ׁשּבא עּמֹו ּומי הּבהמה. מן ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּלא  ּדּיֹו לא - עֹולה הביא ולא ראׁשֹון, ּביֹום ְְֲִִֵֶַָָָָֹֹֹלעזרה
תעׂשה, לא מצות על ׁשעבר אּלא עׂשה, מצות ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעׂשה
זה, לאו על לֹוקה ואינֹו ריקם". פני יראּו "ולא ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
היא  - ּבּתֹורה האמּורה החגיגה מעׂשה. עׂשה לא ֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהרי
ּכׁשּיבֹוא  חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ׁשלמים ְְְְִִִֶֶֶַָָָָׁשּיקריב
מן  אּלא ּבאים הּׁשלמים ׁשאין ידּוע, והּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהראֹות;
אין  - והחגיגה הראּיה ׁשהן אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּבהמה.
הּוא  - ּברגלים האמּורה הּׂשמחה ּבהן. חּיבֹות ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָהּנׁשים

יתר ׁשלמים הן [בנוסף]ׁשּיקריב ואּלּו חגיגה, ׁשלמי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשלמים, "וזבחּת ׁשּנאמר: ׂשמחה', 'ׁשלמי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנקראין
חּיבֹות  ונׁשים ."אלהי ה' לפני וׂשמחּת ׁשם; ְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָֹואכלּת

זֹו. ְְִָּבמצוה
הּתֹורה ·. מן ׁשעּור להן אין - והחגיגה ׁשּנאמר:הראּיה , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

סֹופרים מּדברי אבל וגֹו'"; ידֹו ּכמּתנת חכמים]"איׁש -], ְְְְְֲִִִִֵַַָָ
ולא  ּכסף, מעה מּׁשוה ּפחֹות ראּיה עֹולת קרּבן יהא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּכפי  להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ּפחֹות חגיגה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשלמי

ּכ ידֹו, "ּכמּתנת ׁשּנאמר: אלהי".עׁשרֹו, ה' ברּכת ְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָֹ
ּבעת ‚. ׁשעּור. חכמים ּבהם נתנּו לא ׂשמחה, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשלמי

קרּבנֹות  ּבידֹו היּו אם - לחג לירּוׁשלים אדם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיעלה
אין  ואם הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו יעלה אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהראּיה,

ּכּמה  ׁשוה ּבידֹו היה אפּלּו ּכסף; ׁשוה יביא לא ּכסף, ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּבידֹו
ולּמה  קרּבן. ולא ּכסף ּבלא ריקם לעלֹות לֹו אסּור ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹזהּובים,
ימצא  לא ׁשּמא ּגזרה, ּכסף? ׁשוה ּבידֹו ׁשּיעלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאסרּו

סיגים  הּמעֹות יּמצאּו ׁשּמא אֹו טובים]למּכר, .[לא ְְִִִִֶַָָָֹ
וׁשלמי „. ראּיתֹו עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹמי

הרגל  ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי ׁשּנאמר:חגיגתֹו, , ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ראּויין  ׁשּכּלם מלּמד - "אלהי לה' ּתחג ימים ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ"ׁשבעת

הם. ראׁשֹון ּתׁשלּומי וכּלם ְְֲִִֵֵַַָָֻלחגיגה,
הקריב ּומצוה‰. לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים, ְְְְְְִִִִִִַַָָֹ

ּבּׁשני  יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג ּבין המאחר ּבראׁשֹון, וכל . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ
אספּתי". מּמֹועד "נּוגי נאמר: ועליו מגּנה, זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.Â חגעבר ולא הקריב]הרגל ּבאחריּותֹו[לא חּיב אינֹו , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ
קרבנו] אבד אם להקריב חייב ּבֹו[אינו וכּיֹוצא זה ועל ;ְְֵֶַַ

לתקן". יּוכל לא "מעּות, ְְֱִֶַַָֹֹֻנאמר:
.Ê חֹוגג מי - הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֵֶֶַַַָֹֻ

ואף  ׁשמיני; ׁשהּוא האחרֹון, טֹוב ּוביֹום הרגל, ּכל ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָאת
הּוא  ראׁשֹון ּתׁשלּומי חג הּׁשמיני, ּביֹום חג ׁשּלא מי וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹ

ׁשׁשת  ּכל ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג - ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָהּׁשבּועֹות
הּׁשמּועה  מּפי זה ודבר הּׁשבּועֹות; חג ׁשּלאחר ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּימים

רבינו] ממשה הּׁשבּועֹות[מסורת ׁשחג ז'נאמר, לו [יש ֱֶֶַַַָ
לתׁשלּומין.ימים] הּמּצֹות ְְְִַַַַּכחג

.Á הּׁשּבת עֹולת את לא ּדֹוחין אינם חגיגה, וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכקרּבנֹות  קבּוע זמן להם ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא

למחר  חֹוגג הּיֹום, חֹוגג אינֹו ׁשאם ׁשּבארנּו.הּצּבּור; ּכמֹו , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּביֹום  מקריבין ׁשאין ּפי על אף טֹוב; יֹום את ּדֹוחין ְְֲִִִִֵֶֶַַַָאבל
חגיגה  וׁשלמי ראּיה עֹולת מקריבין ּונדבֹות, נדרים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָטֹוב

חֹובֹות. אּלא ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ׂשמחה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוׁשלמי
.Ëחגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשּמקריב

סֹומ טֹוב, ּביֹום ּכדר[ידיו]וׂשמחתֹו ּכחֹו ּבכל עליהם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָֹ
מעּכבת  אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף הּימים; ּבׁשאר ,ׁשעֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מּׁשּום  עליה ּגזרּו לא הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמֹו
בחג]ׁשבּות בבהמה להשתמש חכמים איסור -]. ְ

.Èלהביאּההּמפריׁש חּיבין יֹורׁשיו ומת, ראּיתֹו .עֹולת ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: - ּונדבֹות נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו להקריב ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֻֻמּתר
ונדבתיכם", מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם, לה' ּתעׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ"אּלה
מצרע  עֹולת ּכגֹון "לעלתיכם", ּברגל. ׁשּקרבין - ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּכלל

להביא "ּולמנחתיכם", יֹולדת; על]ועֹולת מלמד מנחת [- ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ
קנאֹות ּומנחת סוטה]חֹוטא לרּבֹות [של "ּולׁשלמיכם", ; ְְְְְִֵֵֶַַַָ

ּבּמֹועד קרבין הּכל נזיר. המועד]ׁשלמי קרבין [חול ואין , ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָֹ
טֹוב. ְּביֹום

.‡È לֹומי משפחתו]אֹוכליןׁשהיּו מעטין [- ּונכסים מרּבין ְְְִִִִִֶָָָֻֻ
חגיגה ׁשלמי מביא לאכילה]- ראּיה [שהם ועֹולת מרּבין, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ

לגמרי] ּונכסים [שקרבים מעטין אֹוכלין לֹו היּו ְְִִִִָָָָֻֻמעטין;
מעטֹות. חגיגה וׁשלמי מרּבֹות, ראּיה עֹולת מביא - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻֻֻמרּבין
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לעֹולה, מּמעה יפחֹות 'לא אמרּו: זה על - מעט וזה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻזה
נאמר: זה על - מרּבה וזה זה לׁשלמים'; ּכסף ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻּוׁשּתי

א  אלהי ה' ל"."ּכברּכת נתן ׁשר ְְֱֲִֶֶַַָָֹ

ה'תשע"ג  אלול כ"ה קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
האנׁשים,‡. וכל הראּיה; מן ּפטּורין ועבדים, ְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָָנׁשים

וסּומא  וקטן וׁשֹוטה ואּלם מחרׁש חּוץ - ּבראּיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָחּיבים
מאד  והענג והר והחֹולה הּזקן וכן וערל, וטמא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוחּגר
עׂשר, האחד אּלּו ּכל רגליהן. על לעלֹות יכֹולין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינן
אף  - החרׁש ּבראּיה. חּיבין האנׁשים, ּכל ּוׁשאר ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּפטּורין;
מן  ּפטּור - אחת ּבאזנֹו חרׁש אפּלּו מדּבר, ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
- אחת ּברגלֹו חּגר אֹו אחת, ּבעינֹו הּסּומה וכן ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָהראּיה.
טמטּום  ּפטּור. ׁשֹומע, ׁשהּוא ּפי על אף - האּלם ְִִֵֵֶַַַָָָֻּפטּור.

מינו] ידוע ונקבה]ואנּדרּגינס[לא זכר סימני בו -[יש ְְְִַַַ
אּׁשה. ספק ׁשהן מּפני ּבן ּפטּורין, וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ

אּלּו ׁשּכל ּומּנין ׁשּבֹו. עבדּות צד מּפני ּפטּור, - ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָחֹורין
,"זכּור ּכל "יראה אֹומר: הּוא הרי הראּיה? מן ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָּפטּורין
ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין עׂשה ּומצות הּנׁשים. את ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלהֹוציא
ּכל  "ּבבֹוא נאמר: הרי ועֹוד ּבּה; חּיבין העבדים ְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָאין
יׂשראל  ּכל "ּבבֹוא ונאמר: העבדים. להֹוציא ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל",
ּבאים  הם ּכ ה', לפני להראֹות ּבאין ׁשהם  ּכׁשם - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָלראֹות"
ׁשאינֹו סּומה להֹוציא - ׁשכינתֹו ּובית קדׁשֹו הדר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָלראֹות
ׁשלמה, ראּיתֹו אין ׁשהרי אחת, עינֹו נסמית אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָרֹואה,

ׁשאינֹוּגמּורה  מי להֹוציא - יׁשמעּו" "למען נאמר: וׁשם . ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשאינֹו מי להֹוציא - ילמדּו" "ּולמען ּגמּורה. ׁשמיעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשֹומע
ּבעלת" ונאמר: ללּמד. מצּוה ללמד המצּוה ׁשּכל ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻֻמדּבר,
להֹוציא  ּברגליו, לעלֹות ׁשּיכֹול מי - ה'" ּפני את ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָלראֹות
ּביאת  ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר וענג. וזקן וחֹולה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹחּגר

לביאה ראּוי הּטמא ׁשאין הערל,[למקדש]הּמקּדׁש, וכן ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכּטמא. ֵַָָמאּוס

וכּיֹוצא ·. הּכלבים צֹואת לקּבץ ׁשּמלאכּתֹו והּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָהמקּמץ,
לרפּואה  אֹו העֹורֹות לעּבּוד נחׁשת ּבהן המצרף וכן , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

והעּבדנין ׁשּלֹו, עורות]ּבּמחצב ׁשהן [מעבדי ּפי על אף - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּומלּבּוׁשן, ּגּופן מטהרין אּלּו הרי - מלאכּתן מּפני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָמאּוסין

להראֹות. יׂשראל ּבכלל ְְְְִִִֵֵַָָועֹולין
ולעלֹות ‚. אביו, ׁשל ּבידֹו לאחז ׁשּיכֹול קטן ְְֱֲִֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ּבֹו, ּולהראֹות להעלֹותֹו חּיב אביו - הּבית להר ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָמירּוׁשלים
ּבּמצוֹות  לחּנכֹו היה ּכדי ואם ."זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חּיב  אינֹו - ּבאחת אפּלּו חרׁש אֹו סּומה אֹו חּגר ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּקטן
ּגדֹול  היה ׁשאּלּו לרפּואה; ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִֶֶַַַָָָָָלחּנכֹו,

ּפטּור  היה - ׁשּבארנּו.ּכ ּכמֹו , ְְֵֶַָָָָ
ּבחגיגה„. חּיב ּבראּיה, החּיב חגיגה]ּכל קרבן וכל [- ; ְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ּבׂשמחה  חּיבין וכּלן החגיגה. מן ּפטּור הראּיה, מן ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָָֻהּפטּור
וערל  וקטן וׁשֹוטה מדּבר, ואינֹו ׁשֹומע ׁשאינֹו מחרׁש חּוץ -ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הם  הרי חּיּוב, ּבני ׁשאינם מּפני - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוטמא.
מּפני  - וטמא וערל ּבּתֹורה; האמּורֹות מצוֹות מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּפטּורין
ּכמֹו לביאה, ראּויין ואינם ּבּקדׁשים אֹוכלים ְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָׁשאינם
מעׂשה  ּובהלכֹות הּמקּדׁש ּביאת ּבהלכֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָׁשּבארנּו

ְַָָהּקרּבנֹות.
.‰- ּבּׁשני ונתרּפא ראׁשֹון, ּביֹום סּומה אֹו חּגר ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמי

- ּפטּור היה חֹובתֹו ׁשּביֹום החגיגה; ּומן הראּיה מן ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָּפטּור
ׁשּבארנּו ּכמֹו הם, ראׁשֹון ּתׁשלּומי החג ימֹות אם ׁשּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

למחר, ׁשּטהר ּפי על אף - הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבלילי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָנטמא
להביא  חּיב זה הרי - ראׁשֹון ּביֹום נטמא אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָּפטּור;

ּכׁשּיטהר. הרגל, ימי ּבתֹו ּוראּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָחגיגתֹו
.Â עֹולה להביא חּיב אינֹו החג, ימי ּבכל לעזרה ׁשּבא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמי

פני  יראּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשּזה - ׁשּיּכנס עת ּבכל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבידֹו
ראׁשֹון,ריקם" יֹום ׁשהּוא ּבלבד, הרגל ּבעּקר אּלא אינֹו , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

מקּבלין  - ׁשּיבֹוא עת ּבכל הביא ואם ראׁשֹון. ּתׁשלּומי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָאֹו
ּומקריב  אין מּמּנּו, ׁשהראּיה, ראּיה; עֹולת לׁשם אֹותּה ין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשעּור. ִָלּה
.Ê מקצתן מהן והקריב לחגיגתֹו, ּבהמ ֹות עׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהפריׁש

ׁשהרי  הּׁשאר, ּומקריב חֹוזר אינֹו ׁשּוב - ּופסק ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבראׁשֹון,
הּיֹום, ּדחקֹו אּלא ּפסק, לא ואם אֹותן; יכֹול ׁשּיר ולא ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹ

למחר  הּׁשאר מקריב - הּיֹום .להקריבן ְְְְְִִַַַַָָָָ
.Á ּכׁשאר החּלין, מן אּלא ּכּלּה ּבאה אינּה ראּיה ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻעֹולת

ּבאֹות  חגיגה, ׁשלמי אבל ּבהן. חּיב ׁשאדם ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּקרּבנֹות
מן  לֹוקח - חּלין מעֹות עם המערבֹות ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֻמּמעֹות
ׁשּיהיה  והּוא, חגיגה; ׁשלמי ּומקריבּה ּבהמה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתערבת
חגיגה  ׁשּׁשלמי מּפני - החּלין מן ראׁשֹונה אכילה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻׁשעּור

החּלין  מן אּלא ּבא אינֹו חֹובה ׁשהּוא וכל .חֹובה, ְִִֵֶֶַָָָָֹֻ
.Ë;ּבהמה ּבמעׂשר חגיגה, ׁשלמי חֹובת ידי אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָויֹוצא

טֹוב  ּביֹום אֹותֹו מביאין ּביֹום ואין יעּׂשר ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָ
טֹוב.

.È ּונדבֹות ּבנדרים ׂשמחה ׁשלמי חֹובת ידי יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָיֹוצאין
ּובבכֹור  ּובאׁשם ּבחּטאת - והּכהנים ּבהמה, ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹּובמעׂשר
לפני  ּבׂשר ּבאכילת לׂשמח היא זֹו ׁשּמצוה וׁשֹוק; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּובחזה
ּבעֹופֹות  לא חֹובתם, ידי יֹוצאין אין אבל אכלּו. והרי ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָָֹה',

המׂשּמח  ּבׂשר ׁשאינם - ּבמנחֹות ּבפסחים,ולא ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
של]ׁשחגיגת חגיגה קרבן עׂשר[- רׁשּות;[בניסן]ארּבעה ְְֲִֶַַָָָָ

ּבּה יֹוצא אבל חגיגה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא אדם אין ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָלפיכ
ׂשמחה. חֹובת ְְִֵַָידי

.‡È יֹום מערב ּוׁשחטם נדבה, אֹו נדר ׁשלמים לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָמי
ידי  ּבהם יֹוצא אינֹו - טֹוב ּביֹום ׁשאכלם ּפי על אף - ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָטֹוב
ּבהן  יֹוצא אבל החּלין; מן אּלא ּבאה ׁשאינּה חגיגה, ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחֹובת

ׂשמחה  חֹובת .ידי ְְִֵַָ
.·È מהם ואכל הֹואיל - הרגל קדם ׁשּׁשחטן ּפי על ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאף

ׂשמחה  ׁשלמי לׁשחט צרי ׁשאינֹו חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּברגל,
ׂשמחה  .ּבׁשעת ְְִִַָ

.‚Èאדם יביא מּפני [קרבן]לא עׂשר, ארּבעה ּביֹום ּתֹודה ְְְִִֵַָָָָָָָָֹ
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ּבמצרים, ׁשּנאמר זה ׁשּכלל הּפסח". "חּקת והם ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻׁשּבגּופֹו,
ּבאגּדת  ּדם הּגעת טעּון וׁשהּוא מּבעׂשֹור, הּפסח ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻׁשּיּלקח
אין  - ּבחּפזֹון וׁשּיאכל הּמזּוזֹות, ולׁשּתי לּמׁשקֹוף ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאזֹוב
ּבפסח  אּלא נעׂשּו ולא לדֹורֹות, נֹוהגים הּדברים ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹאֹותם

ּבלבד. ְְִִִַַמצרים
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  אלול כ"ד שישי יום

-zepaxwxtq
dbibg zFkld¦§£¦¨

מצוֹות  ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
ה'; ּפני את להראֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָֹלא
ׁשּלא  (ד) ּברגלים; לׂשמח (ג) רגלים; ּבׁשלׁש לחג  ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹֹ(ב)
לֹו ולּתן מּלׂשּמחֹו הּלוי יעזב ׁשּלא (ה) ריקם; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹיראה
הּסּכֹות  ּבחג העם את להקהיל (ו) ּברגלים; ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻמּתנֹותיו

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשמּטה. ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָּבמֹוצאי

א  ¤¤ּפרק
מּׁשלׁשה ‡. רגל ּבכל יׂשראל נצטּוּו עׂשה מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשלׁש

;"זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: הראּיה, הן: ואּלּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרגלים,
והּׂשמחה, ;"אלהי לה' "ּתחג ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹוהחגיגה,
היא  - ּבּתֹורה האמּורה הראּיה ."ּבחּג "וׂשמחּת ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
ויביא  חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּבעזרה ּפניו  ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיראה

העֹוף  מן ּבין עֹולה, קרּבן ׁשּבא עּמֹו ּומי הּבהמה. מן ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּלא  ּדּיֹו לא - עֹולה הביא ולא ראׁשֹון, ּביֹום ְְֲִִֵֶַָָָָֹֹֹלעזרה
תעׂשה, לא מצות על ׁשעבר אּלא עׂשה, מצות ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעׂשה
זה, לאו על לֹוקה ואינֹו ריקם". פני יראּו "ולא ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
היא  - ּבּתֹורה האמּורה החגיגה מעׂשה. עׂשה לא ֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהרי
ּכׁשּיבֹוא  חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ׁשלמים ְְְְִִִֶֶֶַָָָָׁשּיקריב
מן  אּלא ּבאים הּׁשלמים ׁשאין ידּוע, והּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהראֹות;
אין  - והחגיגה הראּיה ׁשהן אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּבהמה.
הּוא  - ּברגלים האמּורה הּׂשמחה ּבהן. חּיבֹות ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָהּנׁשים

יתר ׁשלמים הן [בנוסף]ׁשּיקריב ואּלּו חגיגה, ׁשלמי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשלמים, "וזבחּת ׁשּנאמר: ׂשמחה', 'ׁשלמי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנקראין
חּיבֹות  ונׁשים ."אלהי ה' לפני וׂשמחּת ׁשם; ְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָֹואכלּת

זֹו. ְְִָּבמצוה
הּתֹורה ·. מן ׁשעּור להן אין - והחגיגה ׁשּנאמר:הראּיה , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

סֹופרים מּדברי אבל וגֹו'"; ידֹו ּכמּתנת חכמים]"איׁש -], ְְְְְֲִִִִֵַַָָ
ולא  ּכסף, מעה מּׁשוה ּפחֹות ראּיה עֹולת קרּבן יהא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּכפי  להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ּפחֹות חגיגה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשלמי

ּכ ידֹו, "ּכמּתנת ׁשּנאמר: אלהי".עׁשרֹו, ה' ברּכת ְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָֹ
ּבעת ‚. ׁשעּור. חכמים ּבהם נתנּו לא ׂשמחה, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשלמי

קרּבנֹות  ּבידֹו היּו אם - לחג לירּוׁשלים אדם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיעלה
אין  ואם הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו יעלה אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהראּיה,

ּכּמה  ׁשוה ּבידֹו היה אפּלּו ּכסף; ׁשוה יביא לא ּכסף, ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּבידֹו
ולּמה  קרּבן. ולא ּכסף ּבלא ריקם לעלֹות לֹו אסּור ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹזהּובים,
ימצא  לא ׁשּמא ּגזרה, ּכסף? ׁשוה ּבידֹו ׁשּיעלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאסרּו

סיגים  הּמעֹות יּמצאּו ׁשּמא אֹו טובים]למּכר, .[לא ְְִִִִֶַָָָֹ
וׁשלמי „. ראּיתֹו עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹמי

הרגל  ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי ׁשּנאמר:חגיגתֹו, , ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ראּויין  ׁשּכּלם מלּמד - "אלהי לה' ּתחג ימים ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ"ׁשבעת

הם. ראׁשֹון ּתׁשלּומי וכּלם ְְֲִִֵֵַַָָֻלחגיגה,
הקריב ּומצוה‰. לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים, ְְְְְְִִִִִִַַָָֹ

ּבּׁשני  יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג ּבין המאחר ּבראׁשֹון, וכל . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ
אספּתי". מּמֹועד "נּוגי נאמר: ועליו מגּנה, זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.Â חגעבר ולא הקריב]הרגל ּבאחריּותֹו[לא חּיב אינֹו , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ
קרבנו] אבד אם להקריב חייב ּבֹו[אינו וכּיֹוצא זה ועל ;ְְֵֶַַ

לתקן". יּוכל לא "מעּות, ְְֱִֶַַָֹֹֻנאמר:
.Ê חֹוגג מי - הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֵֶֶַַַָֹֻ

ואף  ׁשמיני; ׁשהּוא האחרֹון, טֹוב ּוביֹום הרגל, ּכל ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָאת
הּוא  ראׁשֹון ּתׁשלּומי חג הּׁשמיני, ּביֹום חג ׁשּלא מי וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹ

ׁשׁשת  ּכל ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג - ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָהּׁשבּועֹות
הּׁשמּועה  מּפי זה ודבר הּׁשבּועֹות; חג ׁשּלאחר ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּימים

רבינו] ממשה הּׁשבּועֹות[מסורת ׁשחג ז'נאמר, לו [יש ֱֶֶַַַָ
לתׁשלּומין.ימים] הּמּצֹות ְְְִַַַַּכחג

.Á הּׁשּבת עֹולת את לא ּדֹוחין אינם חגיגה, וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכקרּבנֹות  קבּוע זמן להם ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא

למחר  חֹוגג הּיֹום, חֹוגג אינֹו ׁשאם ׁשּבארנּו.הּצּבּור; ּכמֹו , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּביֹום  מקריבין ׁשאין ּפי על אף טֹוב; יֹום את ּדֹוחין ְְֲִִִִֵֶֶַַַָאבל
חגיגה  וׁשלמי ראּיה עֹולת מקריבין ּונדבֹות, נדרים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָטֹוב

חֹובֹות. אּלא ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ׂשמחה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוׁשלמי
.Ëחגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשּמקריב

סֹומ טֹוב, ּביֹום ּכדר[ידיו]וׂשמחתֹו ּכחֹו ּבכל עליהם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָֹ
מעּכבת  אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף הּימים; ּבׁשאר ,ׁשעֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מּׁשּום  עליה ּגזרּו לא הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמֹו
בחג]ׁשבּות בבהמה להשתמש חכמים איסור -]. ְ

.Èלהביאּההּמפריׁש חּיבין יֹורׁשיו ומת, ראּיתֹו .עֹולת ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: - ּונדבֹות נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו להקריב ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֻֻמּתר
ונדבתיכם", מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם, לה' ּתעׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ"אּלה
מצרע  עֹולת ּכגֹון "לעלתיכם", ּברגל. ׁשּקרבין - ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּכלל

להביא "ּולמנחתיכם", יֹולדת; על]ועֹולת מלמד מנחת [- ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ
קנאֹות ּומנחת סוטה]חֹוטא לרּבֹות [של "ּולׁשלמיכם", ; ְְְְְִֵֵֶַַַָ

ּבּמֹועד קרבין הּכל נזיר. המועד]ׁשלמי קרבין [חול ואין , ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָֹ
טֹוב. ְּביֹום

.‡È לֹומי משפחתו]אֹוכליןׁשהיּו מעטין [- ּונכסים מרּבין ְְְִִִִִֶָָָֻֻ
חגיגה ׁשלמי מביא לאכילה]- ראּיה [שהם ועֹולת מרּבין, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ

לגמרי] ּונכסים [שקרבים מעטין אֹוכלין לֹו היּו ְְִִִִָָָָֻֻמעטין;
מעטֹות. חגיגה וׁשלמי מרּבֹות, ראּיה עֹולת מביא - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻֻֻמרּבין
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לעֹולה, מּמעה יפחֹות 'לא אמרּו: זה על - מעט וזה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻזה
נאמר: זה על - מרּבה וזה זה לׁשלמים'; ּכסף ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻּוׁשּתי

א  אלהי ה' ל"."ּכברּכת נתן ׁשר ְְֱֲִֶֶַַָָֹ

ה'תשע"ג  אלול כ"ה קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
האנׁשים,‡. וכל הראּיה; מן ּפטּורין ועבדים, ְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָָנׁשים

וסּומא  וקטן וׁשֹוטה ואּלם מחרׁש חּוץ - ּבראּיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָחּיבים
מאד  והענג והר והחֹולה הּזקן וכן וערל, וטמא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוחּגר
עׂשר, האחד אּלּו ּכל רגליהן. על לעלֹות יכֹולין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינן
אף  - החרׁש ּבראּיה. חּיבין האנׁשים, ּכל ּוׁשאר ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּפטּורין;
מן  ּפטּור - אחת ּבאזנֹו חרׁש אפּלּו מדּבר, ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
- אחת ּברגלֹו חּגר אֹו אחת, ּבעינֹו הּסּומה וכן ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָהראּיה.
טמטּום  ּפטּור. ׁשֹומע, ׁשהּוא ּפי על אף - האּלם ְִִֵֵֶַַַָָָֻּפטּור.

מינו] ידוע ונקבה]ואנּדרּגינס[לא זכר סימני בו -[יש ְְְִַַַ
אּׁשה. ספק ׁשהן מּפני ּבן ּפטּורין, וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ

אּלּו ׁשּכל ּומּנין ׁשּבֹו. עבדּות צד מּפני ּפטּור, - ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָחֹורין
,"זכּור ּכל "יראה אֹומר: הּוא הרי הראּיה? מן ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָּפטּורין
ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין עׂשה ּומצות הּנׁשים. את ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלהֹוציא
ּכל  "ּבבֹוא נאמר: הרי ועֹוד ּבּה; חּיבין העבדים ְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָאין
יׂשראל  ּכל "ּבבֹוא ונאמר: העבדים. להֹוציא ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל",
ּבאים  הם ּכ ה', לפני להראֹות ּבאין ׁשהם  ּכׁשם - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָלראֹות"
ׁשאינֹו סּומה להֹוציא - ׁשכינתֹו ּובית קדׁשֹו הדר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָלראֹות
ׁשלמה, ראּיתֹו אין ׁשהרי אחת, עינֹו נסמית אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָרֹואה,

ׁשאינֹוּגמּורה  מי להֹוציא - יׁשמעּו" "למען נאמר: וׁשם . ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשאינֹו מי להֹוציא - ילמדּו" "ּולמען ּגמּורה. ׁשמיעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשֹומע
ּבעלת" ונאמר: ללּמד. מצּוה ללמד המצּוה ׁשּכל ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻֻמדּבר,
להֹוציא  ּברגליו, לעלֹות ׁשּיכֹול מי - ה'" ּפני את ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָלראֹות
ּביאת  ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר וענג. וזקן וחֹולה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹחּגר

לביאה ראּוי הּטמא ׁשאין הערל,[למקדש]הּמקּדׁש, וכן ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכּטמא. ֵַָָמאּוס

וכּיֹוצא ·. הּכלבים צֹואת לקּבץ ׁשּמלאכּתֹו והּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָהמקּמץ,
לרפּואה  אֹו העֹורֹות לעּבּוד נחׁשת ּבהן המצרף וכן , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

והעּבדנין ׁשּלֹו, עורות]ּבּמחצב ׁשהן [מעבדי ּפי על אף - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּומלּבּוׁשן, ּגּופן מטהרין אּלּו הרי - מלאכּתן מּפני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָמאּוסין

להראֹות. יׂשראל ּבכלל ְְְְִִִֵֵַָָועֹולין
ולעלֹות ‚. אביו, ׁשל ּבידֹו לאחז ׁשּיכֹול קטן ְְֱֲִֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ּבֹו, ּולהראֹות להעלֹותֹו חּיב אביו - הּבית להר ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָמירּוׁשלים
ּבּמצוֹות  לחּנכֹו היה ּכדי ואם ."זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חּיב  אינֹו - ּבאחת אפּלּו חרׁש אֹו סּומה אֹו חּגר ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּקטן
ּגדֹול  היה ׁשאּלּו לרפּואה; ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִֶֶַַַָָָָָלחּנכֹו,

ּפטּור  היה - ׁשּבארנּו.ּכ ּכמֹו , ְְֵֶַָָָָ
ּבחגיגה„. חּיב ּבראּיה, החּיב חגיגה]ּכל קרבן וכל [- ; ְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ּבׂשמחה  חּיבין וכּלן החגיגה. מן ּפטּור הראּיה, מן ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָָֻהּפטּור
וערל  וקטן וׁשֹוטה מדּבר, ואינֹו ׁשֹומע ׁשאינֹו מחרׁש חּוץ -ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הם  הרי חּיּוב, ּבני ׁשאינם מּפני - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוטמא.
מּפני  - וטמא וערל ּבּתֹורה; האמּורֹות מצוֹות מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּפטּורין
ּכמֹו לביאה, ראּויין ואינם ּבּקדׁשים אֹוכלים ְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָׁשאינם
מעׂשה  ּובהלכֹות הּמקּדׁש ּביאת ּבהלכֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָׁשּבארנּו

ְַָָהּקרּבנֹות.
.‰- ּבּׁשני ונתרּפא ראׁשֹון, ּביֹום סּומה אֹו חּגר ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמי

- ּפטּור היה חֹובתֹו ׁשּביֹום החגיגה; ּומן הראּיה מן ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָּפטּור
ׁשּבארנּו ּכמֹו הם, ראׁשֹון ּתׁשלּומי החג ימֹות אם ׁשּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

למחר, ׁשּטהר ּפי על אף - הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבלילי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָנטמא
להביא  חּיב זה הרי - ראׁשֹון ּביֹום נטמא אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָּפטּור;

ּכׁשּיטהר. הרגל, ימי ּבתֹו ּוראּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָחגיגתֹו
.Â עֹולה להביא חּיב אינֹו החג, ימי ּבכל לעזרה ׁשּבא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמי

פני  יראּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשּזה - ׁשּיּכנס עת ּבכל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבידֹו
ראׁשֹון,ריקם" יֹום ׁשהּוא ּבלבד, הרגל ּבעּקר אּלא אינֹו , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

מקּבלין  - ׁשּיבֹוא עת ּבכל הביא ואם ראׁשֹון. ּתׁשלּומי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָאֹו
ּומקריב  אין מּמּנּו, ׁשהראּיה, ראּיה; עֹולת לׁשם אֹותּה ין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשעּור. ִָלּה
.Ê מקצתן מהן והקריב לחגיגתֹו, ּבהמ ֹות עׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהפריׁש

ׁשהרי  הּׁשאר, ּומקריב חֹוזר אינֹו ׁשּוב - ּופסק ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבראׁשֹון,
הּיֹום, ּדחקֹו אּלא ּפסק, לא ואם אֹותן; יכֹול ׁשּיר ולא ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹ

למחר  הּׁשאר מקריב - הּיֹום .להקריבן ְְְְְִִַַַַָָָָ
.Á ּכׁשאר החּלין, מן אּלא ּכּלּה ּבאה אינּה ראּיה ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻעֹולת

ּבאֹות  חגיגה, ׁשלמי אבל ּבהן. חּיב ׁשאדם ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּקרּבנֹות
מן  לֹוקח - חּלין מעֹות עם המערבֹות ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֻמּמעֹות
ׁשּיהיה  והּוא, חגיגה; ׁשלמי ּומקריבּה ּבהמה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתערבת
חגיגה  ׁשּׁשלמי מּפני - החּלין מן ראׁשֹונה אכילה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻׁשעּור

החּלין  מן אּלא ּבא אינֹו חֹובה ׁשהּוא וכל .חֹובה, ְִִֵֶֶַָָָָֹֻ
.Ë;ּבהמה ּבמעׂשר חגיגה, ׁשלמי חֹובת ידי אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָויֹוצא

טֹוב  ּביֹום אֹותֹו מביאין ּביֹום ואין יעּׂשר ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָ
טֹוב.

.È ּונדבֹות ּבנדרים ׂשמחה ׁשלמי חֹובת ידי יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָיֹוצאין
ּובבכֹור  ּובאׁשם ּבחּטאת - והּכהנים ּבהמה, ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹּובמעׂשר
לפני  ּבׂשר ּבאכילת לׂשמח היא זֹו ׁשּמצוה וׁשֹוק; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּובחזה
ּבעֹופֹות  לא חֹובתם, ידי יֹוצאין אין אבל אכלּו. והרי ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָָֹה',

המׂשּמח  ּבׂשר ׁשאינם - ּבמנחֹות ּבפסחים,ולא ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
של]ׁשחגיגת חגיגה קרבן עׂשר[- רׁשּות;[בניסן]ארּבעה ְְֲִֶַַָָָָ

ּבּה יֹוצא אבל חגיגה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא אדם אין ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָלפיכ
ׂשמחה. חֹובת ְְִֵַָידי

.‡È יֹום מערב ּוׁשחטם נדבה, אֹו נדר ׁשלמים לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָמי
ידי  ּבהם יֹוצא אינֹו - טֹוב ּביֹום ׁשאכלם ּפי על אף - ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָטֹוב
ּבהן  יֹוצא אבל החּלין; מן אּלא ּבאה ׁשאינּה חגיגה, ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחֹובת

ׂשמחה  חֹובת .ידי ְְִֵַָ
.·È מהם ואכל הֹואיל - הרגל קדם ׁשּׁשחטן ּפי על ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאף

ׂשמחה  ׁשלמי לׁשחט צרי ׁשאינֹו חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּברגל,
ׂשמחה  .ּבׁשעת ְְִִַָ

.‚Èאדם יביא מּפני [קרבן]לא עׂשר, ארּבעה ּביֹום ּתֹודה ְְְִִֵַָָָָָָָָֹ
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ׁשּבּה[לחמי] עמה]החמץ קדׁשים [שמביאין מביאין ׁשאין ; ְִִִֵֵֶֶֶָָָָ
ּכמֹו ׂשמחה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא - הביא ואם הּפסּול. ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָלבית

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„È לׁשם חֹובתי ידי ּבּה ׁשאצא ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:

חגיגה; ידי ּבּה יֹוצא ואינֹו ּתֹודה, להביא חּיב - ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָחגיגה'
החּלין  מן אּלא ּבאה חגיגה ׁשלמי ׁשאין אדם ּכׁשּיזּבח . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ּוב  הּוא אֹוכל יהיה לא - ׂשמחה וׁשלמי ואׁשּתֹוחגיגה ניו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ
לׂשּמח  חּיב אּלא ּגמּורה, מצוה ׁשעׂשה וידּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד,
והּיתֹום  והּגר "והּלוי ׁשּנאמר: והאמללים, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהענּיים

ׁשאכל  ּומי עׁשרֹו. ּכפי ּומׁשקם הּכל, מאכיל - ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוהאלמנה"
ּכלחם  "זבחיהם נאמר: עליו - עּמֹו אּלּו ׂשּמח ולא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזבחיו,
ּומצוה  לנפׁשם". לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹאֹונים
נחלה, ולא חלק, לא לֹו ׁשאין לפי - הּכל מן יתר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבּלוי
ׁשלחנֹו על לוּיים לזּמן צרי ,לפיכ ּבּבׂשר; מּתנֹות לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻואין
ּכדי  ׁשּלהם, מעׂשר עם ּבׂשר מּתנֹות להם יּתן אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלׂשּמחם,
מּלׂשּמחֹו, הּלוי את העֹוזב וכל צרכיהם. ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּימצאּו
תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּברגלים מעׂשרֹותיו מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוׁשיהה

הּלוי". את ּתעזב ּפן ,ל "הּׁשמר ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd lel` d"k - h"i -

ה'תשע"ג  אלול י"ט ראשון יום

.‚È˜ .Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ חמישי י "ט ֿ כ "ג אלול 

― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה

― הקי"ג אדּמה,הּמצוה ּפרה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּכמֹו מת, מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכדי
למׁשמרת" ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמר

(h ,hi xacna)ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, ְְִֶֶֶֶַַָָָֻהמיחדת

ה'תשע"ג  אלול כ' שני יום

ה'תשע"ג  אלול כ"א שלישי יום

.‚È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ג אדּמה,הּמצוה ּפרה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּכמֹו מת, מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכדי
למׁשמרת" ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמר

(h ,hi xacna)ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, ְְִֶֶֶֶַַָָָֻהמיחדת

ה'תשע"ג  אלול כ"ב רביעי יום

ה'תשע"ג  אלול כ"ג חמישי יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

Ð zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny

(exdhl Ð ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ֿ מצוה ּובכל ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ֿ אחד ּכל ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ֿ הּמקראֹות ּכל ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ֿ הּמינים ּכל ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ֿ זה. ּכל ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ֿ מין ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכל
טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת
אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ֿ ּדיני ּכל נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ֿ ּכן ּגם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ֿ ּדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ֿ ּדיני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ֿ ּדיני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכל
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,
זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻרּבֹות
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר
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ה'תשע"ג  אלול כ"ד שישי יום

.‡˜ .Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש כ "ד ֿ כ "ה אלול 

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

Ð zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny
(exdhl Ð ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ֿ מצוה ּובכל ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ֿ אחד ּכל ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ֿ הּמקראֹות ּכל ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ֿ הּמינים ּכל ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ֿ זה. ּכל ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ֿ מין ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכל
טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת
אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ֿ ּדיני ּכל נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ֿ ּכן ּגם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ֿ ּדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ֿ ּדיני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ֿ ּדיני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכל

י לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. חדּולטּמא ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻ
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן

ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,
זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻרּבֹות
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

― הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ
(exera zipepal dz`xpy)ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא

טהֹור, ּמּמּנה ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ֿ ּדיני ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
הסּגר צרי ּמּמּנה mini)מה zray),צרי ּׁשאינֹו ּומה , ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― ההסּגר עם ּׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּומה
(aiaqn)הּנתק(xry mewna `edyk rbp ly eny)וזּולת ― ְֶֶַַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה מּפרטי ְְְִִֵֵֶֶָָָָֻזה

ה'תשע"ג  אלול כ"ה קודש שבת יום

.Ê˘ .Á˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הש"ח סימניהּמצוה מּלתלֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

לכותם אֹו אמרֹו:(y`a)צרעת והּוא מראה, ׁשּיׁשּתּנה ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ֿ הּצרעת" ּבנגע g)"הּׁשמר ,ck mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

(my `vz'הּצרעת ּבנגע "'הּׁשמר :(g ,ck mixac)― ְִֶֶַַַַָָ
הּמׁשנה ּולׁשֹון ֿ תעׂשה". c)ּבלא dpyn f wxt mirbp): ְְְֲִֶַַָֹ

ֿ הּמחיה את והּכוה טמאה סימני igd"הּתֹולׁש xyad) ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
(rbpayּכמֹו ולֹוקה, ֿ תעׂשה" ּבלא עֹובר ׁשּנתּבאר― ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ

ְִּבמקֹומֹו.

― הש"ז הּנתקהּמצוה ׂשער מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
(xrya rbp)"יגּלח לא ֿ הּנתק "ואת אמרֹו: והּוא ,,bi `xwie) ְְְְֵֶֶֶַַַָֹ

(blספרא ּולׁשֹון .(rixfz zyxt)סימני לתֹולׁש "מּנין : ְְְִִִִֵֵַָָ
ואתֿ ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשעֹובר נתקֹו מּתֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֻטמאה

יגּלח". לא ְֵֶֶַַַֹהּנתק
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צה lel` b"kÎh"i iyingÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּבּה[לחמי] עמה]החמץ קדׁשים [שמביאין מביאין ׁשאין ; ְִִִֵֵֶֶֶָָָָ
ּכמֹו ׂשמחה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא - הביא ואם הּפסּול. ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָלבית

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„È לׁשם חֹובתי ידי ּבּה ׁשאצא ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:

חגיגה; ידי ּבּה יֹוצא ואינֹו ּתֹודה, להביא חּיב - ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָחגיגה'
החּלין  מן אּלא ּבאה חגיגה ׁשלמי ׁשאין אדם ּכׁשּיזּבח . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ּוב  הּוא אֹוכל יהיה לא - ׂשמחה וׁשלמי ואׁשּתֹוחגיגה ניו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ
לׂשּמח  חּיב אּלא ּגמּורה, מצוה ׁשעׂשה וידּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד,
והּיתֹום  והּגר "והּלוי ׁשּנאמר: והאמללים, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהענּיים

ׁשאכל  ּומי עׁשרֹו. ּכפי ּומׁשקם הּכל, מאכיל - ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוהאלמנה"
ּכלחם  "זבחיהם נאמר: עליו - עּמֹו אּלּו ׂשּמח ולא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזבחיו,
ּומצוה  לנפׁשם". לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹאֹונים
נחלה, ולא חלק, לא לֹו ׁשאין לפי - הּכל מן יתר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבּלוי
ׁשלחנֹו על לוּיים לזּמן צרי ,לפיכ ּבּבׂשר; מּתנֹות לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻואין
ּכדי  ׁשּלהם, מעׂשר עם ּבׂשר מּתנֹות להם יּתן אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלׂשּמחם,
מּלׂשּמחֹו, הּלוי את העֹוזב וכל צרכיהם. ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּימצאּו
תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּברגלים מעׂשרֹותיו מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוׁשיהה

הּלוי". את ּתעזב ּפן ,ל "הּׁשמר ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd lel` d"k - h"i -

ה'תשע"ג  אלול י"ט ראשון יום

.‚È˜ .Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ חמישי י "ט ֿ כ "ג אלול 

― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה

― הקי"ג אדּמה,הּמצוה ּפרה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּכמֹו מת, מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכדי
למׁשמרת" ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמר

(h ,hi xacna)ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, ְְִֶֶֶֶַַָָָֻהמיחדת

ה'תשע"ג  אלול כ' שני יום

ה'תשע"ג  אלול כ"א שלישי יום

.‚È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ג אדּמה,הּמצוה ּפרה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּכמֹו מת, מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכדי
למׁשמרת" ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמר

(h ,hi xacna)ּבּמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, ְְִֶֶֶֶַַָָָֻהמיחדת

ה'תשע"ג  אלול כ"ב רביעי יום

ה'תשע"ג  אלול כ"ג חמישי יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

Ð zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny

(exdhl Ð ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ֿ מצוה ּובכל ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ֿ אחד ּכל ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ֿ הּמקראֹות ּכל ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ֿ הּמינים ּכל ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ֿ זה. ּכל ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ֿ מין ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכל
טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת
אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ֿ ּדיני ּכל נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ֿ ּכן ּגם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ֿ ּדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ֿ ּדיני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ֿ ּדיני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכל
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,
זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻרּבֹות
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר
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ה'תשע"ג  אלול כ"ד שישי יום

.‡˜ .Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש כ "ד ֿ כ "ה אלול 

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

Ð zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny
(exdhl Ð ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ֿ מצוה ּובכל ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ֿ אחד ּכל ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ֿ הּמקראֹות ּכל ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ֿ הּמינים ּכל ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ֿ זה. ּכל ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ֿ מין ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכל
טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת
אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ֿ ּדיני ּכל נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ֿ ּכן ּגם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ֿ ּדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ֿ ּדיני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ֿ ּדיני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכל

י לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. חדּולטּמא ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻ
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן

ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,
זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻרּבֹות
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

― הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ
(exera zipepal dz`xpy)ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא

טהֹור, ּמּמּנה ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ֿ ּדיני ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
הסּגר צרי ּמּמּנה mini)מה zray),צרי ּׁשאינֹו ּומה , ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― ההסּגר עם ּׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּומה
(aiaqn)הּנתק(xry mewna `edyk rbp ly eny)וזּולת ― ְֶֶַַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה מּפרטי ְְְִִֵֵֶֶָָָָֻזה

ה'תשע"ג  אלול כ"ה קודש שבת יום

.Ê˘ .Á˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הש"ח סימניהּמצוה מּלתלֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

לכותם אֹו אמרֹו:(y`a)צרעת והּוא מראה, ׁשּיׁשּתּנה ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ֿ הּצרעת" ּבנגע g)"הּׁשמר ,ck mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

(my `vz'הּצרעת ּבנגע "'הּׁשמר :(g ,ck mixac)― ְִֶֶַַַַָָ
הּמׁשנה ּולׁשֹון ֿ תעׂשה". c)ּבלא dpyn f wxt mirbp): ְְְֲִֶַַָֹ

ֿ הּמחיה את והּכוה טמאה סימני igd"הּתֹולׁש xyad) ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
(rbpayּכמֹו ולֹוקה, ֿ תעׂשה" ּבלא עֹובר ׁשּנתּבאר― ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ

ְִּבמקֹומֹו.

― הש"ז הּנתקהּמצוה ׂשער מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
(xrya rbp)"יגּלח לא ֿ הּנתק "ואת אמרֹו: והּוא ,,bi `xwie) ְְְְֵֶֶֶַַַָֹ

(blספרא ּולׁשֹון .(rixfz zyxt)סימני לתֹולׁש "מּנין : ְְְִִִִֵֵַָָ
ואתֿ ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשעֹובר נתקֹו מּתֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֻטמאה

יגּלח". לא ְֵֶֶַַַֹהּנתק
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc migqt(iyiy meil)

,el`áéiçmiie`x mpi`y miyp` myl ehgyy oeiky .z`hg ©¨
lirl dpyna x`eank jka gqtd lqtp ,elk`l(.`q)dpzip `le ,

ehgy m` j` .ezhigy iptn zegcidl zayåéìëBàìmc` ipa ± §§¨
epnn lek`l milekiy,åéìëBàì àlMåe` ,mdipy myl epiidc §¤Ÿ§§¨

ehgyy,åéeðîì àlLå åéeðîìe`,íéìøòìå ïéìenìe`ïéàîhì ¦§¨§¤Ÿ¦§¨©¦§¨£¥¦©§¥¦
,øeèt ,ïéøBähìåxyk gqtd df ote`a oky.dpyna my x`eank §©§¦¨

:leqta zaya hgypy gqt ly mitqep mipte`àöîðå BèçL§¨§¦§¨
gqtd didy,íeî ìòa,daxwdl `ed leqt ixde,áéiç`ed bbeyy ©©©¨

m` j` .ezhigy mcew minenn exwal eilr didy oeik ,qep` `le

,øúqa äôéøè àöîðå BèçL`ly miiniptd eixa`n cg`a epiidc §¨§¦§¨§¥¨©¥¤
,dhigyd iptl ewceal did ozip,øeèt.jka `ed qep`y meyn ¨

m` okeòãBðå ,BèçLokn xg`l elLdhigyd mcew cer §¨§©¤
íãé úà íéìòaä eëLî,xg` gqt lr epnpe gqtdnBà ¨§©§¨¦¤¨¨

eúnL,dhigyd mcew eilraeàîèpL Bà,dhigyd mcew ¤¥¤¦§§
iptn zegcidl zay dpzip `l elld mipte`d lkay

,dhigyd,úeLøa èçML éðtî ,øeèt`l dhigyd zryay ¨¦§¥¤¨©¦§
aygpe ,z`f wecal eilr lhen did `l mbe ,`ed oky rci
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שישי עמ' ב



kÎhiצו wxt `Îmikln - mi`iap

hi `Îmikln`kÎfi

æé:òLéìà úéîé àeäé áøçî èìîpäå àeäé úéîé ìàæç áøçî èìîpä äéäåçéìàøNéá ézøàLäå §¨À̈©¦§¨²¥¤¬¤£¨¥−¨¦´¥®§©¦§¨²¥¤¬¤¥−¨¦¬¡¦¨«§¦§©§¦¬§¦§¨¥−
:Bì ÷Lð-àì øLà ätä-ìëå ìòaì eòøë-àì øLà íékøaä-ìk íéôìà úòáLèéàöîiå íMî Cìiå ¦§©´£¨¦®¨©¦§©À¦£¤³«Ÿ¨«§Æ©©½©§¨̧©¤½£¤¬«Ÿ¨©−«©¥¤́¦Â¨©¦§º̈

CìLiå åéìà eäiìà øáòiå øNòä íéðLa àeäå åéðôì íéãîö øNò-íéðL Løç àeäå èôL-ïa òLéìà-úà¤¡¦¨³¤¨¨Æ§´Ÿ¥½§¥¨¨³§¨¦Æ§¨½̈§−¦§¥´¤¨¨®©©£³Ÿ¥¦Æ̈Æ¥½̈©©§¥¬
:åéìà Bzøcàëéøçà äëìàå énàìe éáàì àp-ä÷Mà øîàiå eäiìà éøçà õøiå ø÷aä-úà áæòiåE ©©§−¥¨«©©£Ÿ́¤©¨À̈©Æ̈¨Æ©£¥´¥«¦½̈©ÀŸ¤¤§¨¨Æ§¨¦´§¦¦½§¥§−̈©£¤®

:Cì éúéNò-äî ék áeL Cì Bì øîàiåàëø÷aä éìëáe eäçaæiå ø÷aä ãîö-úà çwiå åéøçàî áLiå ©³Ÿ¤Æ¥´½¦¬¤¨¦−¦¨«©¨̧¨¥©£¹̈©¦©´¤¤¯¤©¨¨´©¦§¨¥À¦§¦³©¨¨Æ
:eäúøLéå eäiìà éøçà Cìiå í÷iå eìëàiå íòì ïziå øNaä íìMa¦§¨´©¨½̈©¦¥¬¨−̈©Ÿ¥®©À̈¨©¥²¤©£¥¬¥¦−̈©§¨§¥«

k `ÎmiklneÎ`

àìLe Bìéç-ìk-úà õá÷ íøà-Cìî ããä-ïáeïBøîL-ìò øöiå ìòiå áëøå ñeñå Bzà Cìî íéðLe íéL ¤£©´¤«¤£À̈¨©Æ¤¨¥½§Ÿ¦̧§©¬¦¤²¤¦−§´¨¨®¤©©À©©Æ̈©Æ©´Ÿ§½
:da íçliåá:äøéòä ìàøNé-Cìî áàçà-ìà íéëàìî çìLiåâEtñk ããä-ïa øîà äk Bì øîàiå ©¦−̈¤¨«©¦§©¯©§¨¦²¤©§¨¬¤«¤¦§¨¥−¨¦«¨©´Ÿ¤ÀµŸ¨©´¤£©½©§§¬

éLðå àeä-éì Eáäæeéðáe E:íä-éì íéáBhä Eãéðà Eì Cìnä éðãà Eøáãk øîàiå ìàøNé-Cìî ïòiå §¨§−¦«®§¨¤¯¨¤²©¦−¦¥«©©³©¤«¤¦§¨¥Æ©½Ÿ¤¦§¨§−£Ÿ¦´©¤®¤§¬£¦−
:éì-øLà-ìëåäéìà ézçìL-ék øîàì ããä-ïa øîà-äk eøîàiå íéëàìnä eáLiåEáäæe Etñk øîàì E §¨£¤¦«©¨ªÆÆ©©§¨¦½©´Ÿ§½«Ÿ¨©¬¤£©−¥®Ÿ¦«¨©³§¦¥¤ÆÆ¥½Ÿ©§§¯§¨§²

éLðåéðáe E:ïzú éì Eåéìà éãáò-úà çìLà øçî úòk-íà | ékéãáò éza úàå Eúéa-úà eNtçå EE §¨¤¯¨¤−¦¬¦¥«¦´¦¨¥´¨À̈¤§©³¤£¨©Æ¥¤½§¦§Æ¤¥´§½§¥−¨¥´£¨¤®
éðéò ãîçî-ìk äéäå:eç÷ìå íãéá eîéNé E §¨¨Æ¨©§©´¥¤½¨¦¬§¨−̈§¨¨«

i"yx
(ÊÈ).Ú˘ÈÏ‡ ˙ÈÓÈ ארבעים אלא שהמית מצינו לא

ביריחו הדובים ידי על ילדים כד)ושנים ב ב :(מלכים
(Î).·Â˘ ÍÏ:מאחרי.ÍÏ È˙È˘Ú ‰Ó ÈÎ שתבא

‰·˘¯.(Î‡)אחרי: ÌÏ˘· כך הבשר, את להם בשל
י  תרגמו וכן ומנחם, דונ''ש תיבות פירשו בשתי ונתן

להון) תיבות,(בשיל לשתי לחלקו צריך אין אומר, ואני .
הבשר  את השוורים לשני בשלם הבשר, בשלם ומהו

משנים: פחות אין שהצמד ÌÚÏ.שלהם, Ô˙ÈÂ מרוב
משתה: עשה תתן.(‰)שמחה לי וגו' אליך שלחתי כי

עליך: גוזר אני אחרת אבל לי, תתנם כי ÏÎ(Â)ידעתי
.ÂÁ˜ÏÂ Ì„È· ÂÓÈ˘È ÍÈÈÚ „ÓÁÓ כל והלא

עיניך, מחמד מהו אלא הם, חמדה דברי הראשונים
בו שנאמר תורה, ספר זה חמדה, מתוך יט חמדה (תהלים

דבר יא) בלבו, אחאב אמר רב, ומפז מזהב הנחמדים :
ישראל  זקני של לבדי, שלי זה אין מבקש, זה גדול

הארץ, זקני לכל ויקרא לפיכך: שמות היא, תנחומא (מדרש

ב) קב סנהדרין היו כט, זרה, עבודה עובדין שהיו פי על אף
התורה: את מכבדין

cec zcevn
(ÊÈ).ËÏÓ‰ ‰È‰Âהמקום לו צוה מישראל , נקמה שבקש לפי 

ירבה חזאל  כי הנקם , בדבר  השלוחים  יהיו והם  אלו , למשוח 
אחאב בית  כל יהרוג כי  יהוא , ימית ממנו והנמלט להשמידם ,
כל  עם חזאל , מלוך  טרם  הרגם שיהוא [ואף הבעל עובדי וכל 
נמלטים היו יהוא, המיתם לא אילו כי נמלט, לשון  אמר  זאת
להיות במלחמה, לרדת מדרכם אין  המה כי על  חזאל, מחרב 

חזאל ]: ביד  נהרגים  ‡Ú˘ÈÏ.הם ˙ÈÓÈ: בקללתו שהרגם המצות, מן המנוערים הנערים שהם  ז''ל  רבותינו È˙¯‡˘‰Â.(ÁÈ)אמרו 
כי וכו', הברכים כל חשבון המה אשר אלפים, שבעת  במספר שיהיו שבהם, הכשרים יכלה לא חזאל, חרב  בם  שתמשול  אף

כשרים: עוד  בהם  ימצא לא אלו ÂÁ¯˘.(ËÈ)זולת ‡Â‰Â:החורש הבקר אחר ÂÈÙÏ.הולך ÌÈ„Óˆ ¯˘Ú ÌÈ˘י''ב שם  היו  כי
החורש דרך  כי לפניו, הלך  צמדו גם כי י ''ב, לפניו הלכו כן אם העשר , בשנים  באחרונה  והוא בקר , צמד  אחד ובכל  חורשים ,

הבקר: אחרי וכמו‡„¯˙Â.ללכת הנביאים, כמנהג אדרת הוא  גם וילבש  לה ', נביא שיהא לרמזו מאדרתו , קצת  עליו השליך 
ד)שנאמר יג וכו ':(זכריה אדרת ילבשו ולא :(Î).‡ מאתם :‡˘˜‰ ללכת  ונפטרים  רשות השואלים ˘Â·.כדרך  ÍÏלנשק לך

אלי: ושוב אמרת, כאשר ואמך  ÍÏ.אביך È˙È˘Ú ‰Ó ÈÎ הנפל גםכי לומר: רצה לך, גם  המה אזי שעשיתי , מה והניסים  אות
אחרי : תלך  אם  כמוהם, תעשה  ‰·˜¯.(Î‡)אתה ÈÏÎ·Â: מעצים ÌÚÏ.שהמה Ô˙ÈÂ לגודל זאת ועשה  בחרישה, עמו שהיו 

Î¯Â·.(‡)השמחה : ÒÂÒÂ: מלכים לל ''ב  כראוי ורכב , סוס הרבה  לומר : שכל Í¯·„Î.(„)רוצה  חשב כי הוא, כן  דברת  כאשר
לו: הודה  ולכן וזהבו, כספו ולעשר ושעבוד , המס  עליהם ולהטיל  ממשלתו, תחת  הכל  להיות היה הדד  בן שלחתי(‰)שאלת כי

לי: אותם תתן אשר  ההיא הכוונה  וכו', אליך  ששלחתי מה  כי ידמה, כן  לא  לבבי  לומר : רצה תתן. לי ÚÎ˙(Â)וכו' Ì‡ ÈÎ
.¯ÁÓ בביתך אשר את  לחפש למחרת, הזאת כעת אליך  עבדי לשלח מוכרח  אהיה ואם בעצמך , תתן כשלא כי  לומר: רצה 

והזהב: הכסף  מלבד  עיניך , מחמד  כל  יקחו  שהמה לך דע הנה כרחך , בעל לקחת 

oeiv zcevn
(ËÈ).ÌÈ„Óˆ, יחד מחוברים הולכים כי הבקר , זוג  יקרא כן

מלשון טו)והוא  יט פתיל :(במדבר מלשון‡˘˜‰.(Î)צמיד
אליהו:ÂÈ¯Á‡Ó.(Î‡)נשיקה: להם,·˘ÌÏ.מאחרי בשל 

וכן להעם, לומר: יט)רוצה טו נתתני,(יהושע הנגב  ארץ
לי: נתת  וביקור:Â˘ÙÁÂ.(Â)ומשפטו: דרישה ענין 

`v wxt mildz - miaezk

`v mildzfhÎ`.

à:ïðBìúé écL ìöa ïBéìò øúña áLéá:Ba-çèáà éäìà éúãeöîe éñçî ýåýéì øîàâEìévé àeä ék −Ÿ¥§¥´¤¤§®§¥¬©¹©À¦§¨«Ÿ©À−©«Ÿ̈©§¦´§«¨¦®¡¹Ÿ©À¤§©«¦³´−©¦«§
:úBeä øácî Le÷é çtîã:Bzîà äøçñå äpö äñçz åéôðk-úçúå Cì Cñé | Búøáàaäàøéú-àì ¦©¬¨À¦¤¬¤©«§¤§¨¸¨´¤−¨§©«©§¨¨´¤§¤®¦−̈§«Ÿ¥¨´£¦«Ÿ−¦¨

:íîBé óeòé õçî äìéì ãçtîåéøäö ãeLé áèwî Cìäé ìôàa øácî:íæäááøe óìà | Ecvî ìté ¦©´©¨®§¨¥¹¥À¨¬¨«−¦¤¤¨´Ÿ¤©«£®Ÿ¦¹¤À¤¨¬¨«¢¨«¦¦³Ÿ¦¦§¸¤À¤§¨¨¬
ðéîéîéìà E:Lbé àì Eçéðéòa ÷ø:äàøz íéòLø úîlLå èéaú EèzîN ïBéìò éñçî ýåýé äzà-ék ¦«¦¤®¹¥¤À´Ÿ¦¨«−©§¥¤´©¦®§¦ª©−§¨¦´¦§¤«¦©¨´§Ÿ̈´©§¦®¤¹§À©´§¨
ðBòî:Eééìà äpàú-àì:Eìäàa áø÷é-àì òâðå äòø Eàéì Cl-äeöé åéëàìî ékéëøc-ìëa EøîL:E §¤«Ÿ§ª¤´¥¤´¨¨®§¹¤À©Ÿ¦§©¬§¨«¢¤«¦´−©§¨¨§©¤¨®¹¦§¨§À§¨§¨¤«

áéðeàOé íétk-ìòbz-ït E:Eìâø ïáàa óâé:ïépúå øéôk ñîøz Cøãz ïúôå ìçL-ìòãé÷Lç éá ék ©©©¬¦¦¨®§¤¦−Ÿ¨¤´¤©§¤«©©´©¨¤´¤¦§®Ÿ¦§−Ÿ§¦´§©¦«¦³¦´−¨©
:éîL òãé-ék eäábNà eäèlôàååè:eäãaëàå eäölçà äøöá éëðà-Bnò eäðòàå | éðàø÷éæèCøà ©«£©§¥®¹£©§¥À¦¨©¬§¦«¦§¨¥̧¦§¤«¡¥À¦¨«Ÿ¦¬§¨¨®£¹©§¥À©«£©§¥«´Ÿ¤

:éúòeLéa eäàøàå eäòéaNà íéîé −¨¦©§¦¥®§¹©§¥À¦«¨¦«
i"yx

(‡).ÔÂÈÏÚ ¯˙Ò· ·˘ÂÈ כנפי בסתר חוסה שהוא מי
הרי  עליו מגין שהקב"ה בצלו יתלונן הוא השכינה
בכנפי  לחסות האדם בני את משיא זה רבינו משה

ÔÂÈÏÚ.השכינה: ¯˙Ò· ·˘ÂÈב)כמו בצלו (שה"ש
וישבתי: חוזק:˘„È.חמדתי Ï‰'(·)לשון ¯ÓÂ‡

.ÈÒÁÓ אני ולמה ממני ילמדו והכל ומצודתי הוא
כן: Â‚Â'.(‚)אומר ˘Â˜È ÁÙÓ ÍÏÈˆÈ ‡Â‰ ÈÎ לכל

עליון: בסתר יושב אומר הוא ואחד אחד
(„).Â˙¯·‡·:כנף.ÍÒÈ:יסוכך.‰ÒÁ˙:תתכסה

.‰¯ÁÒÂ ‰ˆ קרוב האדם את המקפת צנה הוא
סחור: סחור לשון סוחרה רוחותיו, Ï‡(‰)לארבע

.‡¯È˙:בו תבטח ÛÂÚÈאם ıÁÓ.ÌÓÂÈ המעופף שד
Ë˜ÓÂ·.(Â)כחץ: ,¯·„Ó מזיק זה הם, שדים שמות

בצהרים: מזיק וזה ÏÂÙÈ(Ê)ישודד:Â˘È„.בלילה
.ÛÏ‡ Í„ˆÓכמו חנייה כ"ה)לשון כל (בראשית פני על

נפל: ואליך Í„ˆÓ.אחיו שדים אלף יחנו משמאלך
להזיק: יגשו ולמה:ÓÏ˘Â˙.(Á)לא ÈÎ(Ë)כליון,

ÈÒÁÓ.אמרת:‡˙‰. קצר:‰' מקרא זה ÔÂÈÏÚוהרי
.ÍÂÚÓ ˙Ó˘:מבטחך מעון שמת הקב"ה Ï‡(È)את

.‰‡˙לידו אנה והאלהי' וכן תקרה כא)לא :(שמות
(·È).ÛÂ‚˙ ÔÙ אצופי"ר נגיפה לשון כל וכן תכשל פן

בלע"ז:

cec zcevn
(‡).'Â‚Â ·˘ÂÈהיושב אתה היושב מול  אל קריאה בל ' אמר 

תורתו: סתרי ובעיון ה' בעבודת המתבודד  ר "ל  עליון בסתר 
.'Â‚Â Ïˆ·: במ"ש הדבר וכפל  וכו' המתלונן ‡ÓÂ¯(·)אתה

.'‰Ï:' וכו מחסי הוא אשר  ה ' בעבור לך אני  ÈÎ(‚)אומר
.ÍÏÈˆÈ ‡Â‰:המשבר ומדבר הלוכד  מפח יצילך  הוא  אשר

(„).Â˙¯·‡·: עליך ויגן יסוכך  אמיתת‡Â˙Ó.בכנפיו
וסוחרה: כצנה  היא ˙È¯‡.(‰)הבטחתו ‡Ï עליך יסוך  כי על 

מפחד: תירא באופל :Ó„·¯.(Â)לא ההולך  דבר המזיק  מן 
.·Ë˜Ó: צהרים בעת נפשות השודד  קטב המזיק  ÏÂÙÈ.(Ê)מן

ומ"מ  ומימינך מצדך  רבים  אנשים יפלו  הדבר בעת אם אף 
לך : יזיק ולא ההוא הדבר יגש  לא  Â‚Â'.(Á)אליך מיתת¯˜

הנופלים הרשעים  תשלומין  ותראה  בעיניך  רק  תביט  האנשים
לרעה : בך  יגעו לא ‡˙‰.(Ë)אבל  ÈÎה'כאש אתה  תאמר ר

וממטר: מזרם בו לחסות במדורו  הבוטח כאדם  בו תבטח ר"ל  מעונך  תשים עליון אל  ועל ˙‡Â‰.(È)מחסי  ‡Ïתזדמן לא  אז
רעה: Â‚Â'.לך Ú‚Â:במ"ש הדבר ÌÈÙÎ.(È·)כפל  ÏÚרגלי בארץ  ללכת יעזבוך  ולא  ידם כף על אותך  ישאו ההם המלאכים

וההשגחה: השמירה גודל על  משל  והוא בארץ המוטל  באבן רגליך  תכה  פן יזיקו˙„¯ÍÂ.(È‚)כי ולא ברגליך עליהם  תרמוס
Á˘˜.(È„)אותך : È· ÈÎ:הממיתים החיות  מן אצילהו לכן בי וחשק הואיל ה' יאמר ˘ÈÓ.כה Ú„È ÈÎומכיר יודע והוא  הואיל 

מפני : חרד להיות  אותו :È‡¯˜È.(ÂË)שמי  אענה  אלי  יקרא כאשר ·ˆ¯‰.לכן  ÈÎ‡ ÂÓÚעמו אהיה  בעולם  צרה בוא  בעת
ממנו: כבודו:‡Â‰ˆÏÁ.להצילו ארבה  ועוד הצרה מן אותו הריבוי:‡˘·Â‰ÚÈ.(ÊË)אוציא לגודל מהם  שבע Â‰‡¯‡Â.יהיה

ה': תשועת  בימיו  יראה בעיניו

oeiv zcevn
(‡)ÂÏ˙È.Ô בה ילין צדק וכן התמדה  א)ענין :(ישעיה
(·).È˙„ÂˆÓÂ:חזק מבצר  Â˜È˘.מרשת:ÁÙÓ.(‚)ענין 

מוקש: הוה‰ÂÂ˙.מלשון  על  הוה  כמו  שברון  ז)ענין :(יחזקאל
(„).Â˙¯·‡·:בכנפיו.‰ˆ:למגן הוא לבושÁÒÂ¯‰.דומה

סחור : סחור  הגוף  מסבבת  Ë˜Ó·.בחשך:·‡ÏÙ.(Â)מברזל 
שאול  קטבך  אהי כמו כריתה  מענין  כן  יג)נקרא  Â˘È„.:(הושע

וגזלה : שדידה ומדור:ÍÂÚÓ.(Ë)מל' מעון מלשון 
(È).‰Â‡˙לידו אנה  והאלהים כמו הזדמנות  כא)ענין :(שמות

(‡È).ÍÏ: עליך(·È).ÛÂ‚˙הרה אשה  ונגפו  כמו הכאה  ענין
האריה :˘ÏÁ.(È‚):(שם) משמות נחש :Ô˙ÙÂ.שם ÈÙÎ¯.מין

בחור: נחש:ÔÈ˙Â.ארי התחזקות:‡˘‚·‰Â.(È„)מין  ענין
(ÂË).Â‰ˆÏÁ‡:ושליפה הוצאה ענין

xe` ldi
רבות ברכתו(ב) אמו  רבקה ואף  ע "ד  דפ"ד  פע "ה  וישלח ר"פ

מלאכיו כי לו  אמרה וכך  וגו' עליון בסתר  יושב שנאמר כנגדן
יקראני רוה"ק  ברכתו הזה בלשון לו שאמרה  כיון וגו'. לך  יצוה

ויצא ס"פ  בת"א  לדרכו  הלך  ויעקב בדרך  מענין וגו'. ואענהו
יעיר כנשר בד "ה לך  יצוה  מלאכיו  כי  ומענין לבן. וישכם בד"ה

העומדים: בין מהלכים בד"ה  תלך בדרכי אם בענין  ועמ "ש 



צז kÎhi wxt `Îmikln - mi`iap

hi `Îmikln`kÎfi

æé:òLéìà úéîé àeäé áøçî èìîpäå àeäé úéîé ìàæç áøçî èìîpä äéäåçéìàøNéá ézøàLäå §¨À̈©¦§¨²¥¤¬¤£¨¥−¨¦´¥®§©¦§¨²¥¤¬¤¥−¨¦¬¡¦¨«§¦§©§¦¬§¦§¨¥−
:Bì ÷Lð-àì øLà ätä-ìëå ìòaì eòøë-àì øLà íékøaä-ìk íéôìà úòáLèéàöîiå íMî Cìiå ¦§©´£¨¦®¨©¦§©À¦£¤³«Ÿ¨«§Æ©©½©§¨̧©¤½£¤¬«Ÿ¨©−«©¥¤́¦Â¨©¦§º̈

CìLiå åéìà eäiìà øáòiå øNòä íéðLa àeäå åéðôì íéãîö øNò-íéðL Løç àeäå èôL-ïa òLéìà-úà¤¡¦¨³¤¨¨Æ§´Ÿ¥½§¥¨¨³§¨¦Æ§¨½̈§−¦§¥´¤¨¨®©©£³Ÿ¥¦Æ̈Æ¥½̈©©§¥¬
:åéìà Bzøcàëéøçà äëìàå énàìe éáàì àp-ä÷Mà øîàiå eäiìà éøçà õøiå ø÷aä-úà áæòiåE ©©§−¥¨«©©£Ÿ́¤©¨À̈©Æ̈¨Æ©£¥´¥«¦½̈©ÀŸ¤¤§¨¨Æ§¨¦´§¦¦½§¥§−̈©£¤®

:Cì éúéNò-äî ék áeL Cì Bì øîàiåàëø÷aä éìëáe eäçaæiå ø÷aä ãîö-úà çwiå åéøçàî áLiå ©³Ÿ¤Æ¥´½¦¬¤¨¦−¦¨«©¨̧¨¥©£¹̈©¦©´¤¤¯¤©¨¨´©¦§¨¥À¦§¦³©¨¨Æ
:eäúøLéå eäiìà éøçà Cìiå í÷iå eìëàiå íòì ïziå øNaä íìMa¦§¨´©¨½̈©¦¥¬¨−̈©Ÿ¥®©À̈¨©¥²¤©£¥¬¥¦−̈©§¨§¥«

k `ÎmiklneÎ`

àìLe Bìéç-ìk-úà õá÷ íøà-Cìî ããä-ïáeïBøîL-ìò øöiå ìòiå áëøå ñeñå Bzà Cìî íéðLe íéL ¤£©´¤«¤£À̈¨©Æ¤¨¥½§Ÿ¦̧§©¬¦¤²¤¦−§´¨¨®¤©©À©©Æ̈©Æ©´Ÿ§½
:da íçliåá:äøéòä ìàøNé-Cìî áàçà-ìà íéëàìî çìLiåâEtñk ããä-ïa øîà äk Bì øîàiå ©¦−̈¤¨«©¦§©¯©§¨¦²¤©§¨¬¤«¤¦§¨¥−¨¦«¨©´Ÿ¤ÀµŸ¨©´¤£©½©§§¬

éLðå àeä-éì Eáäæeéðáe E:íä-éì íéáBhä Eãéðà Eì Cìnä éðãà Eøáãk øîàiå ìàøNé-Cìî ïòiå §¨§−¦«®§¨¤¯¨¤²©¦−¦¥«©©³©¤«¤¦§¨¥Æ©½Ÿ¤¦§¨§−£Ÿ¦´©¤®¤§¬£¦−
:éì-øLà-ìëåäéìà ézçìL-ék øîàì ããä-ïa øîà-äk eøîàiå íéëàìnä eáLiåEáäæe Etñk øîàì E §¨£¤¦«©¨ªÆÆ©©§¨¦½©´Ÿ§½«Ÿ¨©¬¤£©−¥®Ÿ¦«¨©³§¦¥¤ÆÆ¥½Ÿ©§§¯§¨§²

éLðåéðáe E:ïzú éì Eåéìà éãáò-úà çìLà øçî úòk-íà | ékéãáò éza úàå Eúéa-úà eNtçå EE §¨¤¯¨¤−¦¬¦¥«¦´¦¨¥´¨À̈¤§©³¤£¨©Æ¥¤½§¦§Æ¤¥´§½§¥−¨¥´£¨¤®
éðéò ãîçî-ìk äéäå:eç÷ìå íãéá eîéNé E §¨¨Æ¨©§©´¥¤½¨¦¬§¨−̈§¨¨«

i"yx
(ÊÈ).Ú˘ÈÏ‡ ˙ÈÓÈ ארבעים אלא שהמית מצינו לא

ביריחו הדובים ידי על ילדים כד)ושנים ב ב :(מלכים
(Î).·Â˘ ÍÏ:מאחרי.ÍÏ È˙È˘Ú ‰Ó ÈÎ שתבא

‰·˘¯.(Î‡)אחרי: ÌÏ˘· כך הבשר, את להם בשל
י  תרגמו וכן ומנחם, דונ''ש תיבות פירשו בשתי ונתן

להון) תיבות,(בשיל לשתי לחלקו צריך אין אומר, ואני .
הבשר  את השוורים לשני בשלם הבשר, בשלם ומהו

משנים: פחות אין שהצמד ÌÚÏ.שלהם, Ô˙ÈÂ מרוב
משתה: עשה תתן.(‰)שמחה לי וגו' אליך שלחתי כי

עליך: גוזר אני אחרת אבל לי, תתנם כי ÏÎ(Â)ידעתי
.ÂÁ˜ÏÂ Ì„È· ÂÓÈ˘È ÍÈÈÚ „ÓÁÓ כל והלא

עיניך, מחמד מהו אלא הם, חמדה דברי הראשונים
בו שנאמר תורה, ספר זה חמדה, מתוך יט חמדה (תהלים

דבר יא) בלבו, אחאב אמר רב, ומפז מזהב הנחמדים :
ישראל  זקני של לבדי, שלי זה אין מבקש, זה גדול

הארץ, זקני לכל ויקרא לפיכך: שמות היא, תנחומא (מדרש

ב) קב סנהדרין היו כט, זרה, עבודה עובדין שהיו פי על אף
התורה: את מכבדין

cec zcevn
(ÊÈ).ËÏÓ‰ ‰È‰Âהמקום לו צוה מישראל , נקמה שבקש לפי 

ירבה חזאל  כי הנקם , בדבר  השלוחים  יהיו והם  אלו , למשוח 
אחאב בית  כל יהרוג כי  יהוא , ימית ממנו והנמלט להשמידם ,
כל  עם חזאל , מלוך  טרם  הרגם שיהוא [ואף הבעל עובדי וכל 
נמלטים היו יהוא, המיתם לא אילו כי נמלט, לשון  אמר  זאת
להיות במלחמה, לרדת מדרכם אין  המה כי על  חזאל, מחרב 

חזאל ]: ביד  נהרגים  ‡Ú˘ÈÏ.הם ˙ÈÓÈ: בקללתו שהרגם המצות, מן המנוערים הנערים שהם  ז''ל  רבותינו È˙¯‡˘‰Â.(ÁÈ)אמרו 
כי וכו', הברכים כל חשבון המה אשר אלפים, שבעת  במספר שיהיו שבהם, הכשרים יכלה לא חזאל, חרב  בם  שתמשול  אף

כשרים: עוד  בהם  ימצא לא אלו ÂÁ¯˘.(ËÈ)זולת ‡Â‰Â:החורש הבקר אחר ÂÈÙÏ.הולך ÌÈ„Óˆ ¯˘Ú ÌÈ˘י''ב שם  היו  כי
החורש דרך  כי לפניו, הלך  צמדו גם כי י ''ב, לפניו הלכו כן אם העשר , בשנים  באחרונה  והוא בקר , צמד  אחד ובכל  חורשים ,

הבקר: אחרי וכמו‡„¯˙Â.ללכת הנביאים, כמנהג אדרת הוא  גם וילבש  לה ', נביא שיהא לרמזו מאדרתו , קצת  עליו השליך 
ד)שנאמר יג וכו ':(זכריה אדרת ילבשו ולא :(Î).‡ מאתם :‡˘˜‰ ללכת  ונפטרים  רשות השואלים ˘Â·.כדרך  ÍÏלנשק לך

אלי: ושוב אמרת, כאשר ואמך  ÍÏ.אביך È˙È˘Ú ‰Ó ÈÎ הנפל גםכי לומר: רצה לך, גם  המה אזי שעשיתי , מה והניסים  אות
אחרי : תלך  אם  כמוהם, תעשה  ‰·˜¯.(Î‡)אתה ÈÏÎ·Â: מעצים ÌÚÏ.שהמה Ô˙ÈÂ לגודל זאת ועשה  בחרישה, עמו שהיו 

Î¯Â·.(‡)השמחה : ÒÂÒÂ: מלכים לל ''ב  כראוי ורכב , סוס הרבה  לומר : שכל Í¯·„Î.(„)רוצה  חשב כי הוא, כן  דברת  כאשר
לו: הודה  ולכן וזהבו, כספו ולעשר ושעבוד , המס  עליהם ולהטיל  ממשלתו, תחת  הכל  להיות היה הדד  בן שלחתי(‰)שאלת כי

לי: אותם תתן אשר  ההיא הכוונה  וכו', אליך  ששלחתי מה  כי ידמה, כן  לא  לבבי  לומר : רצה תתן. לי ÚÎ˙(Â)וכו' Ì‡ ÈÎ
.¯ÁÓ בביתך אשר את  לחפש למחרת, הזאת כעת אליך  עבדי לשלח מוכרח  אהיה ואם בעצמך , תתן כשלא כי  לומר: רצה 

והזהב: הכסף  מלבד  עיניך , מחמד  כל  יקחו  שהמה לך דע הנה כרחך , בעל לקחת 

oeiv zcevn
(ËÈ).ÌÈ„Óˆ, יחד מחוברים הולכים כי הבקר , זוג  יקרא כן

מלשון טו)והוא  יט פתיל :(במדבר מלשון‡˘˜‰.(Î)צמיד
אליהו:ÂÈ¯Á‡Ó.(Î‡)נשיקה: להם,·˘ÌÏ.מאחרי בשל 

וכן להעם, לומר: יט)רוצה טו נתתני,(יהושע הנגב  ארץ
לי: נתת  וביקור:Â˘ÙÁÂ.(Â)ומשפטו: דרישה ענין 

`v wxt mildz - miaezk

`v mildzfhÎ`.

à:ïðBìúé écL ìöa ïBéìò øúña áLéá:Ba-çèáà éäìà éúãeöîe éñçî ýåýéì øîàâEìévé àeä ék −Ÿ¥§¥´¤¤§®§¥¬©¹©À¦§¨«Ÿ©À−©«Ÿ̈©§¦´§«¨¦®¡¹Ÿ©À¤§©«¦³´−©¦«§
:úBeä øácî Le÷é çtîã:Bzîà äøçñå äpö äñçz åéôðk-úçúå Cì Cñé | Búøáàaäàøéú-àì ¦©¬¨À¦¤¬¤©«§¤§¨¸¨´¤−¨§©«©§¨¨´¤§¤®¦−̈§«Ÿ¥¨´£¦«Ÿ−¦¨

:íîBé óeòé õçî äìéì ãçtîåéøäö ãeLé áèwî Cìäé ìôàa øácî:íæäááøe óìà | Ecvî ìté ¦©´©¨®§¨¥¹¥À¨¬¨«−¦¤¤¨´Ÿ¤©«£®Ÿ¦¹¤À¤¨¬¨«¢¨«¦¦³Ÿ¦¦§¸¤À¤§¨¨¬
ðéîéîéìà E:Lbé àì Eçéðéòa ÷ø:äàøz íéòLø úîlLå èéaú EèzîN ïBéìò éñçî ýåýé äzà-ék ¦«¦¤®¹¥¤À´Ÿ¦¨«−©§¥¤´©¦®§¦ª©−§¨¦´¦§¤«¦©¨´§Ÿ̈´©§¦®¤¹§À©´§¨
ðBòî:Eééìà äpàú-àì:Eìäàa áø÷é-àì òâðå äòø Eàéì Cl-äeöé åéëàìî ékéëøc-ìëa EøîL:E §¤«Ÿ§ª¤´¥¤´¨¨®§¹¤À©Ÿ¦§©¬§¨«¢¤«¦´−©§¨¨§©¤¨®¹¦§¨§À§¨§¨¤«

áéðeàOé íétk-ìòbz-ït E:Eìâø ïáàa óâé:ïépúå øéôk ñîøz Cøãz ïúôå ìçL-ìòãé÷Lç éá ék ©©©¬¦¦¨®§¤¦−Ÿ¨¤´¤©§¤«©©´©¨¤´¤¦§®Ÿ¦§−Ÿ§¦´§©¦«¦³¦´−¨©
:éîL òãé-ék eäábNà eäèlôàååè:eäãaëàå eäölçà äøöá éëðà-Bnò eäðòàå | éðàø÷éæèCøà ©«£©§¥®¹£©§¥À¦¨©¬§¦«¦§¨¥̧¦§¤«¡¥À¦¨«Ÿ¦¬§¨¨®£¹©§¥À©«£©§¥«´Ÿ¤

:éúòeLéa eäàøàå eäòéaNà íéîé −¨¦©§¦¥®§¹©§¥À¦«¨¦«
i"yx

(‡).ÔÂÈÏÚ ¯˙Ò· ·˘ÂÈ כנפי בסתר חוסה שהוא מי
הרי  עליו מגין שהקב"ה בצלו יתלונן הוא השכינה
בכנפי  לחסות האדם בני את משיא זה רבינו משה

ÔÂÈÏÚ.השכינה: ¯˙Ò· ·˘ÂÈב)כמו בצלו (שה"ש
וישבתי: חוזק:˘„È.חמדתי Ï‰'(·)לשון ¯ÓÂ‡

.ÈÒÁÓ אני ולמה ממני ילמדו והכל ומצודתי הוא
כן: Â‚Â'.(‚)אומר ˘Â˜È ÁÙÓ ÍÏÈˆÈ ‡Â‰ ÈÎ לכל

עליון: בסתר יושב אומר הוא ואחד אחד
(„).Â˙¯·‡·:כנף.ÍÒÈ:יסוכך.‰ÒÁ˙:תתכסה

.‰¯ÁÒÂ ‰ˆ קרוב האדם את המקפת צנה הוא
סחור: סחור לשון סוחרה רוחותיו, Ï‡(‰)לארבע

.‡¯È˙:בו תבטח ÛÂÚÈאם ıÁÓ.ÌÓÂÈ המעופף שד
Ë˜ÓÂ·.(Â)כחץ: ,¯·„Ó מזיק זה הם, שדים שמות

בצהרים: מזיק וזה ÏÂÙÈ(Ê)ישודד:Â˘È„.בלילה
.ÛÏ‡ Í„ˆÓכמו חנייה כ"ה)לשון כל (בראשית פני על

נפל: ואליך Í„ˆÓ.אחיו שדים אלף יחנו משמאלך
להזיק: יגשו ולמה:ÓÏ˘Â˙.(Á)לא ÈÎ(Ë)כליון,

ÈÒÁÓ.אמרת:‡˙‰. קצר:‰' מקרא זה ÔÂÈÏÚוהרי
.ÍÂÚÓ ˙Ó˘:מבטחך מעון שמת הקב"ה Ï‡(È)את

.‰‡˙לידו אנה והאלהי' וכן תקרה כא)לא :(שמות
(·È).ÛÂ‚˙ ÔÙ אצופי"ר נגיפה לשון כל וכן תכשל פן

בלע"ז:

cec zcevn
(‡).'Â‚Â ·˘ÂÈהיושב אתה היושב מול  אל קריאה בל ' אמר 

תורתו: סתרי ובעיון ה' בעבודת המתבודד  ר "ל  עליון בסתר 
.'Â‚Â Ïˆ·: במ"ש הדבר וכפל  וכו' המתלונן ‡ÓÂ¯(·)אתה

.'‰Ï:' וכו מחסי הוא אשר  ה ' בעבור לך אני  ÈÎ(‚)אומר
.ÍÏÈˆÈ ‡Â‰:המשבר ומדבר הלוכד  מפח יצילך  הוא  אשר

(„).Â˙¯·‡·: עליך ויגן יסוכך  אמיתת‡Â˙Ó.בכנפיו
וסוחרה: כצנה  היא ˙È¯‡.(‰)הבטחתו ‡Ï עליך יסוך  כי על 

מפחד: תירא באופל :Ó„·¯.(Â)לא ההולך  דבר המזיק  מן 
.·Ë˜Ó: צהרים בעת נפשות השודד  קטב המזיק  ÏÂÙÈ.(Ê)מן

ומ"מ  ומימינך מצדך  רבים  אנשים יפלו  הדבר בעת אם אף 
לך : יזיק ולא ההוא הדבר יגש  לא  Â‚Â'.(Á)אליך מיתת¯˜

הנופלים הרשעים  תשלומין  ותראה  בעיניך  רק  תביט  האנשים
לרעה : בך  יגעו לא ‡˙‰.(Ë)אבל  ÈÎה'כאש אתה  תאמר ר

וממטר: מזרם בו לחסות במדורו  הבוטח כאדם  בו תבטח ר"ל  מעונך  תשים עליון אל  ועל ˙‡Â‰.(È)מחסי  ‡Ïתזדמן לא  אז
רעה: Â‚Â'.לך Ú‚Â:במ"ש הדבר ÌÈÙÎ.(È·)כפל  ÏÚרגלי בארץ  ללכת יעזבוך  ולא  ידם כף על אותך  ישאו ההם המלאכים

וההשגחה: השמירה גודל על  משל  והוא בארץ המוטל  באבן רגליך  תכה  פן יזיקו˙„¯ÍÂ.(È‚)כי ולא ברגליך עליהם  תרמוס
Á˘˜.(È„)אותך : È· ÈÎ:הממיתים החיות  מן אצילהו לכן בי וחשק הואיל ה' יאמר ˘ÈÓ.כה Ú„È ÈÎומכיר יודע והוא  הואיל 

מפני : חרד להיות  אותו :È‡¯˜È.(ÂË)שמי  אענה  אלי  יקרא כאשר ·ˆ¯‰.לכן  ÈÎ‡ ÂÓÚעמו אהיה  בעולם  צרה בוא  בעת
ממנו: כבודו:‡Â‰ˆÏÁ.להצילו ארבה  ועוד הצרה מן אותו הריבוי:‡˘·Â‰ÚÈ.(ÊË)אוציא לגודל מהם  שבע Â‰‡¯‡Â.יהיה

ה': תשועת  בימיו  יראה בעיניו

oeiv zcevn
(‡)ÂÏ˙È.Ô בה ילין צדק וכן התמדה  א)ענין :(ישעיה
(·).È˙„ÂˆÓÂ:חזק מבצר  Â˜È˘.מרשת:ÁÙÓ.(‚)ענין 

מוקש: הוה‰ÂÂ˙.מלשון  על  הוה  כמו  שברון  ז)ענין :(יחזקאל
(„).Â˙¯·‡·:בכנפיו.‰ˆ:למגן הוא לבושÁÒÂ¯‰.דומה

סחור : סחור  הגוף  מסבבת  Ë˜Ó·.בחשך:·‡ÏÙ.(Â)מברזל 
שאול  קטבך  אהי כמו כריתה  מענין  כן  יג)נקרא  Â˘È„.:(הושע

וגזלה : שדידה ומדור:ÍÂÚÓ.(Ë)מל' מעון מלשון 
(È).‰Â‡˙לידו אנה  והאלהים כמו הזדמנות  כא)ענין :(שמות

(‡È).ÍÏ: עליך(·È).ÛÂ‚˙הרה אשה  ונגפו  כמו הכאה  ענין
האריה :˘ÏÁ.(È‚):(שם) משמות נחש :Ô˙ÙÂ.שם ÈÙÎ¯.מין

בחור: נחש:ÔÈ˙Â.ארי התחזקות:‡˘‚·‰Â.(È„)מין  ענין
(ÂË).Â‰ˆÏÁ‡:ושליפה הוצאה ענין

xe` ldi
רבות ברכתו(ב) אמו  רבקה ואף  ע "ד  דפ"ד  פע "ה  וישלח ר"פ

מלאכיו כי לו  אמרה וכך  וגו' עליון בסתר  יושב שנאמר כנגדן
יקראני רוה"ק  ברכתו הזה בלשון לו שאמרה  כיון וגו'. לך  יצוה

ויצא ס"פ  בת"א  לדרכו  הלך  ויעקב בדרך  מענין וגו'. ואענהו
יעיר כנשר בד "ה לך  יצוה  מלאכיו  כי  ומענין לבן. וישכם בד"ה

העומדים: בין מהלכים בד"ה  תלך בדרכי אם בענין  ועמ "ש 
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc migqt(ycew zay meil)

úaMamdipy eid zayay ,xnelk ,ipyd wepizd z` lny iptl ©©¨
,zay axra epnfy df z` mcew ln `ede ,eiptl milhenCä àkéàc§¦¨©

déa ãéøèc úaLconfy wepizd eiptl oiicr epyi dry dze`ay ± §©¨§¨¦¥
,ryedi iax exhet jk meyne ,ezlina cexh `ede zaya ezlin

mle` ,`ed devn xaca cexh ixdyàëäxaecn epzpynaïBâk ¨¨§
àLéøa øeaéö éøeîéàì eäðéèçLå íãwLzepaxw z` hgye mcwy ± ¤¨©§©£¦§§¥¥¦§¥¨

did `l xak mnyl ipyd gafd z` hgyyke ,dligza xeaivd
xaca drehl aygp epi`y ,exhetl oi` jkitle ,mzhigya cexh

.devn
:`xnbd dywnéëä éàjynda epipyy dny ,`vnp ok m` - ¦¨¦

dpyndì èçBMä óà ,øîBà øéàî éaø''øeèt øeaéö éøeîéà íL ©¦¥¦¥©©¥§¥¥¥¦¨
ok mb xaecnàLéøa øeaéö éøeîéàì eäðéèçLå íéã÷c áb ìò óà- ©©©§¨¦§©£¦§§¥¥¦§¥¨

devn meiwa cexh epi`e ,dligza xeaiv ixeni`d z` hgye mcwy
,devn xaca dreh meyn xi`n iax exhet ok it lr s`e ,efàéðúäå§¨©§¨

,`ziixaaøîà [áøò ìáàî] àéiç éaømyae÷ìçð àì ,øéàî éaø ©¦¦¨¥¨¥£¨¨©©¦¥¦Ÿ¤§§
ìò òLBäé éaøå øæòéìà éaøináøò ìeîì ãçà ,úB÷Bðéz éðL åì eéäL ©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¤¨Ÿ§¥¦¤¨¨¤¤

,áéiçc ,úaMa úaL áøò ìL úà ìîe çëLå ,úaMa ìeîì ãçàå úaL©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤¤¤©¨©©¨§©¨
.devn dyry it lr s`e,úB÷Bðéz éðL Bì eéäL ìò ,e÷ìçð äî ìò©¨¤§§©¤¨§¥¦

øçà ìL úà ìîe çëLå ,úaMa ìeîì ãçàå úaMä øçà ìeîì ãçà¤¨¨©©©©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤©©
,øèBt òLBäé éaøå ,úàhç áéiçî øæòéìà éaøc ,úaMa úaMämeyn ©©¨©©¨§©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥

dpiade .ef dlina devn dyr `ly ab lr s`e ,devn xaca drhy
mdipyy zngn `yixay ,xi`n iax ly eixaca dzr `xnbd
dligz lne ,meid mpnf mdipyy aeygl drh ,mzlin onf ribd
axra epnfy wepizd z` ln ,okn xg`le ,zaya epnfy wepizd z`
`l xak elny dryay oeik mewn lkn ,devn dyry s`e ,zay

xaca dreh aeyg epi` ,ef zaya dlin zevn eilr zlhen dzid
df z` wx lny xaecn `tiqa eli`e .z`hg aiig jkitle ,devn
epnfy wepizd dfy aeygl drhy iptn zayd xg`l epnfy
ly ezlina oiicr cexh didy iptn ryedi iax exhet okle ,zaya
`yixdn `eti` gkene .zaya elenl eilr lheny ipyd wepizd
cexh did `lyk devn xaca drehd aiigzn xi`n iax itly

.zrk eilr zlhend devn xaca
:ddinza `xnbd daiynåàøañúedfy xnel dz` xeaq ike ± §¦§§¨

zay axr ly lnd z` aiigny `ziixaa xi`n iax ly enrh
,jk lr zeywdl yi `lde ,zayaíúä äî`tiqa my dne -àìc ¨¨¨§Ÿ

äåöî ãéáòxg`l epnfy wepizd z` lnyk devn dyr `ly - ¨¦¦§¨
ok it lr s` ,zaydøèteze`òLBäé éaø,[xi`n iax zrcl]àëéä ¨©©¦§ª©¥¨

äåöî ãéáò à÷cz` lny `yixa oebk ,devn dyry mewna - §¨¨¦¦§¨
y xnel okzi ike ,epnf ribd xaky zay axr ly wepizdáéiçî§©¥

aiign xi`n iaxy mrhdy xnel gxkdae .jk lr ryedi iax eze`
mrhn `l` ,devn xaca cexh epi` xaky meyn epi` `yixa

.xg`
eit lre ,`ziixaa xi`n iax ixacl xg` xe`ia d`ian `xnbd

:`yixa xi`n iax ly enrh x`aziéác éøîàziaa exn`-] ¨§¦§¥
[ly eyxcn,éàpé éaøaàLéø[xi`n iax zrcl] ryedi iax aiigy ©¦©©¥¨

xaecn zaya zay axr ly lnd z`ìîe íãwL ïBâkz`úaL ìL §¤¨©¨¤©¨
,úaL áøòaslgzpy ,xnelkz` lne ,zewepizd ipy oia ixnbl el §¤¤©¨

,zay axra epnfy wepizd dfy xaqy jezn ,zay axra zay ly
ipyd z` ln okle ,ezerh el drcep `l oiicr zaya zxgnle

,meid epnfy xaqy jezn ,lenz` did epnfy
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שבת קודש עמ' א

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד הגמרא:נה éléîמבררת éðä àðî אחת מזים שכשהיו זה דין יודעים מהיכן - §¨¨¥¦¥

הגמרא: מבארת ממש. הכפורת גג על מזים היו לא ובשעיר בפר àçàלמעלה áø øîà̈©©©¨
,àø÷ øîà ,àøéæ éaø øîà ,á÷òé øa(טו טז החטאת (ויקרא ׂשעיר את 'וׁשחט ©©£Ÿ¨©©¦¥¨¨©§¨ְְִֶַַַָָ

äוגו' ìò BúBà äfäå,'úøtkä éðôìå úøtk,נדרש øîàéוכך àì הזאות הכתוב §¦¨©©©Ÿ¤§¦§¥©©Ÿ¤ŸŸ©
øéòNa ähîì,'הּכּפרת 'ולפני éøöדהיינו àìcC,לכותבוøîâc ללמדו שניתן - §©¨©¨¦ְְִֵֶַַֹ§Ÿ¨¦§¨©

,øôc ähnî למדים ולהלן ההזאות, מנין התורה פירשה לא השעיר דם בהזאת שהרי ¦©¨§©
ולמדים  ּבאצּבעֹו' הּדם מן ּפעמים ׁשבע יּזה הּכּפרת 'ולפני בו שכתוב מפר, בהיקש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמניינם

ללמוד  כדי לפר שעיר והוקש ומאחר הזאות, שבע שהיו שעיר של ההזאות על גם

פר, של למטה øîàðמהזאות änì שלמדים כשם והלא שעיר, אצל למטה הזאות כלל ¨¨¤¡©
השעיר  מדם להזות שצריך ההזאה גוף על ללמוד אפשר כך מפר, ההזאות מנין את

בכדי  בשעיר למטה הזאה כתבה שהתורה ממה ללמוד יש אלא 'ìò'למטה. éLewàì§©¥©
הכפורת  'על שכתוב מה -'éðôì'ì הכפורת',' 'לפני שכתוב למה -'éðôl' äî הכפורת §¦§¥©¦§¥

ìò åàìc,הארץ על משמע ש'לפני' עצמה, בכפורת נוגע היה שלא -'ìò' óà מה - §¨©©©
הכפורת  'על ìòשכתוב åàìc ממש.' הכפורת גג על מזה היה שלא ממש, §¨©

הגמרא: להיפך,äaøcà,מקשה øtaנלמד äìòîì øîàé àì'וגו 'והּזה הכתוב את ©§©¨ŸŸ©§©§¨©¨ְִָ

הּכּפרת' ּפני éøöעל àìc,øéòNc äìònî øîâc ,C מנין תורה כתבה לא שהרי ְֵֶַַַֹ§Ÿ¨¦§¨©¦©§¨§¨¦
אותו' 'והזה בו שכתוב למעלה השעיר מהזאת להלן ולמדים פר, של למעלה בהזאה

כן  ואם אחת, הזאה øîàðשמשמע änì אפשר הרי למעלה, פר של ההזאה כלל ¨¨¤¡©
שבא  כרחך ועל משעיר. למעלה ההזאה עיקר את גם 'éðôì'ללמוד éLewàì הכפורת §©¥¦§¥

למטה למעלה,ìò'ì'שנאמר שנאמר Lnî,הכפורת ìò 'ìò' äî על שיגע שצריך §©¨©©©¨
Lnîהכפורת  ìò 'éðôì' óà.כפורת של בעביה שיגע מנין וצריך קשה עדיין כן ואם ©¦§¥©©¨

בכפורת. ממש נוגעת היתה לא שההזאה

הגמרא: éàîדוחה éàä,זו היא קושיא ומה -øéòNc ähîì àîìLa zøîà éà ©©¦¨§©§¦§¨¨§©¨§¨¦
בכדי  אפשר éLewàìנכתב ממש. בכפורת נוגע אינו 'על' שאף וללמדנו ל'לפני' 'על' §©¥

ש  øôcלבאר äìòîì,'בפר למעלה יאמר 'לא déìשהקשינו éòaéî לדרשה צריך - §©§¨§©¦¨¥¥
,á÷òé ïa øæòéìà éaø éác àðúc ,á÷òé ïa øæòéìà éaø éác àðúãëì נאמר §¦§¨¨§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¨¨§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

áàבתורה  äða äæ ,'äîã÷ úøtkä éðt ìò' שBðéà 'éðt' øîàpL íB÷î ìk ©§¥©©Ÿ¤¥§¨¤¨¨¨¨¨¤¤¡©§¥¥
íéã÷ àlà.מיותר ואינו נדרש הפסוק כל ובכך מזרח, לצד -zøîà éà àlà ¤¨¨¦¤¨¦¨§©§

éLewàì øôc äìòîìכן אם ממש, שיגע הכוונה הכפורת' 'לפני שאף ähîìולומר §©§¨§©§©¥§©¨
,àúà éàîì øéòNc שאינו ל'לפני' 'על' שמקישים כרחך ועל מפר. ללמדו אפשר הרי §¨¦§©¨¨

ממש. נוגע

,ïðaø eðzהשעיר דם לגבי בפסוק ðôìåנאמר úøtkä ìò BúBà äfäå','úøtkä é ¨©¨¨§¦¨©©©Ÿ¤§¦§¥©©Ÿ¤
eðãîì זה úçàמזהänkמפסוק ,øéòNa äìòîì,אחד משמע 'אותו' שלשון - ¨©§©¨§©§¨©¨¦©©

änkאבל òãBé éðéà øéòNa ähîì.בהזאותיו מנין תורה כתבה שלא הזאות, §©¨©¨¦¥¦¥©©¨
הברייתא: øta,מבארת ähîì íéîc eøîàð ,ïc éðéøä שבע יזה הכפורת 'ולפני £¥¦¨¤¤§¨¦§©¨©¨

øéòNa,פעמים', ähîì íéîc eøîàðå,'הכפורת òáL,'ולפני øta ähîl äî §¤¤§¨¦§©¨©¨¦©§©¨©¨¤©
Cìk Bà ,òáL øéòNa ähîì óàBæ Cøãì,אחר באופן íéîcללמוד eøîàð ©§©¨©¨¦¤©§¨§¤¤¤¤§¨¦

øéòNa äìòîì,'הכפורת על אותו øéòNa'והזה ähîì íéîc eøîàðå ולפני' §©§¨©¨¦§¤¤§¨¦§©¨©¨¦
úçà,הכפורת', øéòNa äìòîl äî,'אותו' הלשון משמע úçà,שכן øéòNa ähîì óà בין שעיר, של בהזאה זה ולפי ©§©§¨©¨¦©©©§©¨©¨¦©©

אחת. הזאה היתה למטה ובין למעלה

i"yx

éìéî éðä àðîlr dfn epi`c .
ly zg` mizy oze` zxetkd
dlrn ly zg`e xta dlrn

:ynn zxetkd bb lr xiryaàì
øéòùá äèîì øîàéxn`i `l .

dhnl epiidc zxetkd iptle
lr eze` dfde dia aizkc xiryc
jixv `lc zxetkd iptle zxetkd
ixdy xtc dhnn xnb seq seqc
opitlie ze`fd dnk ea yxit `l
dia aizkc xtc dhnn onwl dil
minrt ray dfi zxetkd iptle
wezyil dipin xnb seq seqc oeike
`zlin dlekl dxnbile dipin `xw
xtc dhnn xiryc dhnc
z` dyre aizkc iccdl yewzi`c
xtd mcl dyr xy`k enc
jixhvi` dicic dlrnl `nlyac
eze` dfde aizkc zg` ea yxetnc
rnyn `cg eze`e zxetkd lr

:zg` yxit `l xtc dlrnaeäîì
øîàðdil iyew`l xiryc dhnl .

zxetkd lr xnele xiryc dlrn
e`lc iptl dn zxetkd iptlk
lr iptl `dc zxetka rbep ynn
ynn `lc lr s` rnyn ux`d
`diy oiprl `l` zxetka rbep

:dhnl eci ccvnøîàé àì äáøãà
êéøö àìã øôá äìòîìseq seqc .

yxity xiryc dlrnn onwl xnb
:zg` eaéùå÷àì øîàð äîìiptl .

:cnll `a dptendy xtc lrl xtc
ùîî ìò ìò äîipt lr `dc .

ynn lr iptl s` aizk zxetkd
ly diara mirbep minc ediy

:zxetkäèîì àîìùá úøîà éà
éùå÷àì øéòùãdlrnl oxn`ck .

irain xn`i `l jl `iywc xtc
:'eke `ipzckl dil
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc migqt(ycew zay meil)

úaMamdipy eid zayay ,xnelk ,ipyd wepizd z` lny iptl ©©¨
,zay axra epnfy df z` mcew ln `ede ,eiptl milhenCä àkéàc§¦¨©

déa ãéøèc úaLconfy wepizd eiptl oiicr epyi dry dze`ay ± §©¨§¨¦¥
,ryedi iax exhet jk meyne ,ezlina cexh `ede zaya ezlin

mle` ,`ed devn xaca cexh ixdyàëäxaecn epzpynaïBâk ¨¨§
àLéøa øeaéö éøeîéàì eäðéèçLå íãwLzepaxw z` hgye mcwy ± ¤¨©§©£¦§§¥¥¦§¥¨

did `l xak mnyl ipyd gafd z` hgyyke ,dligza xeaivd
xaca drehl aygp epi`y ,exhetl oi` jkitle ,mzhigya cexh

.devn
:`xnbd dywnéëä éàjynda epipyy dny ,`vnp ok m` - ¦¨¦

dpyndì èçBMä óà ,øîBà øéàî éaø''øeèt øeaéö éøeîéà íL ©¦¥¦¥©©¥§¥¥¥¦¨
ok mb xaecnàLéøa øeaéö éøeîéàì eäðéèçLå íéã÷c áb ìò óà- ©©©§¨¦§©£¦§§¥¥¦§¥¨

devn meiwa cexh epi`e ,dligza xeaiv ixeni`d z` hgye mcwy
,devn xaca dreh meyn xi`n iax exhet ok it lr s`e ,efàéðúäå§¨©§¨

,`ziixaaøîà [áøò ìáàî] àéiç éaømyae÷ìçð àì ,øéàî éaø ©¦¦¨¥¨¥£¨¨©©¦¥¦Ÿ¤§§
ìò òLBäé éaøå øæòéìà éaøináøò ìeîì ãçà ,úB÷Bðéz éðL åì eéäL ©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¤¨Ÿ§¥¦¤¨¨¤¤

,áéiçc ,úaMa úaL áøò ìL úà ìîe çëLå ,úaMa ìeîì ãçàå úaL©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤¤¤©¨©©¨§©¨
.devn dyry it lr s`e,úB÷Bðéz éðL Bì eéäL ìò ,e÷ìçð äî ìò©¨¤§§©¤¨§¥¦

øçà ìL úà ìîe çëLå ,úaMa ìeîì ãçàå úaMä øçà ìeîì ãçà¤¨¨©©©©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤©©
,øèBt òLBäé éaøå ,úàhç áéiçî øæòéìà éaøc ,úaMa úaMämeyn ©©¨©©¨§©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥

dpiade .ef dlina devn dyr `ly ab lr s`e ,devn xaca drhy
mdipyy zngn `yixay ,xi`n iax ly eixaca dzr `xnbd
dligz lne ,meid mpnf mdipyy aeygl drh ,mzlin onf ribd
axra epnfy wepizd z` ln ,okn xg`le ,zaya epnfy wepizd z`
`l xak elny dryay oeik mewn lkn ,devn dyry s`e ,zay

xaca dreh aeyg epi` ,ef zaya dlin zevn eilr zlhen dzid
df z` wx lny xaecn `tiqa eli`e .z`hg aiig jkitle ,devn
epnfy wepizd dfy aeygl drhy iptn zayd xg`l epnfy
ly ezlina oiicr cexh didy iptn ryedi iax exhet okle ,zaya
`yixdn `eti` gkene .zaya elenl eilr lheny ipyd wepizd
cexh did `lyk devn xaca drehd aiigzn xi`n iax itly

.zrk eilr zlhend devn xaca
:ddinza `xnbd daiynåàøañúedfy xnel dz` xeaq ike ± §¦§§¨

zay axr ly lnd z` aiigny `ziixaa xi`n iax ly enrh
,jk lr zeywdl yi `lde ,zayaíúä äî`tiqa my dne -àìc ¨¨¨§Ÿ

äåöî ãéáòxg`l epnfy wepizd z` lnyk devn dyr `ly - ¨¦¦§¨
ok it lr s` ,zaydøèteze`òLBäé éaø,[xi`n iax zrcl]àëéä ¨©©¦§ª©¥¨

äåöî ãéáò à÷cz` lny `yixa oebk ,devn dyry mewna - §¨¨¦¦§¨
y xnel okzi ike ,epnf ribd xaky zay axr ly wepizdáéiçî§©¥

aiign xi`n iaxy mrhdy xnel gxkdae .jk lr ryedi iax eze`
mrhn `l` ,devn xaca cexh epi` xaky meyn epi` `yixa

.xg`
eit lre ,`ziixaa xi`n iax ixacl xg` xe`ia d`ian `xnbd

:`yixa xi`n iax ly enrh x`aziéác éøîàziaa exn`-] ¨§¦§¥
[ly eyxcn,éàpé éaøaàLéø[xi`n iax zrcl] ryedi iax aiigy ©¦©©¥¨

xaecn zaya zay axr ly lnd z`ìîe íãwL ïBâkz`úaL ìL §¤¨©¨¤©¨
,úaL áøòaslgzpy ,xnelkz` lne ,zewepizd ipy oia ixnbl el §¤¤©¨

,zay axra epnfy wepizd dfy xaqy jezn ,zay axra zay ly
ipyd z` ln okle ,ezerh el drcep `l oiicr zaya zxgnle

,meid epnfy xaqy jezn ,lenz` did epnfy
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד הגמרא:נה éléîמבררת éðä àðî אחת מזים שכשהיו זה דין יודעים מהיכן - §¨¨¥¦¥

הגמרא: מבארת ממש. הכפורת גג על מזים היו לא ובשעיר בפר àçàלמעלה áø øîà̈©©©¨
,àø÷ øîà ,àøéæ éaø øîà ,á÷òé øa(טו טז החטאת (ויקרא ׂשעיר את 'וׁשחט ©©£Ÿ¨©©¦¥¨¨©§¨ְְִֶַַַָָ

äוגו' ìò BúBà äfäå,'úøtkä éðôìå úøtk,נדרש øîàéוכך àì הזאות הכתוב §¦¨©©©Ÿ¤§¦§¥©©Ÿ¤ŸŸ©
øéòNa ähîì,'הּכּפרת 'ולפני éøöדהיינו àìcC,לכותבוøîâc ללמדו שניתן - §©¨©¨¦ְְִֵֶַַֹ§Ÿ¨¦§¨©

,øôc ähnî למדים ולהלן ההזאות, מנין התורה פירשה לא השעיר דם בהזאת שהרי ¦©¨§©
ולמדים  ּבאצּבעֹו' הּדם מן ּפעמים ׁשבע יּזה הּכּפרת 'ולפני בו שכתוב מפר, בהיקש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמניינם

ללמוד  כדי לפר שעיר והוקש ומאחר הזאות, שבע שהיו שעיר של ההזאות על גם

פר, של למטה øîàðמהזאות änì שלמדים כשם והלא שעיר, אצל למטה הזאות כלל ¨¨¤¡©
השעיר  מדם להזות שצריך ההזאה גוף על ללמוד אפשר כך מפר, ההזאות מנין את

בכדי  בשעיר למטה הזאה כתבה שהתורה ממה ללמוד יש אלא 'ìò'למטה. éLewàì§©¥©
הכפורת  'על שכתוב מה -'éðôì'ì הכפורת',' 'לפני שכתוב למה -'éðôl' äî הכפורת §¦§¥©¦§¥

ìò åàìc,הארץ על משמע ש'לפני' עצמה, בכפורת נוגע היה שלא -'ìò' óà מה - §¨©©©
הכפורת  'על ìòשכתוב åàìc ממש.' הכפורת גג על מזה היה שלא ממש, §¨©

הגמרא: להיפך,äaøcà,מקשה øtaנלמד äìòîì øîàé àì'וגו 'והּזה הכתוב את ©§©¨ŸŸ©§©§¨©¨ְִָ

הּכּפרת' ּפני éøöעל àìc,øéòNc äìònî øîâc ,C מנין תורה כתבה לא שהרי ְֵֶַַַֹ§Ÿ¨¦§¨©¦©§¨§¨¦
אותו' 'והזה בו שכתוב למעלה השעיר מהזאת להלן ולמדים פר, של למעלה בהזאה

כן  ואם אחת, הזאה øîàðשמשמע änì אפשר הרי למעלה, פר של ההזאה כלל ¨¨¤¡©
שבא  כרחך ועל משעיר. למעלה ההזאה עיקר את גם 'éðôì'ללמוד éLewàì הכפורת §©¥¦§¥

למטה למעלה,ìò'ì'שנאמר שנאמר Lnî,הכפורת ìò 'ìò' äî על שיגע שצריך §©¨©©©¨
Lnîהכפורת  ìò 'éðôì' óà.כפורת של בעביה שיגע מנין וצריך קשה עדיין כן ואם ©¦§¥©©¨

בכפורת. ממש נוגעת היתה לא שההזאה

הגמרא: éàîדוחה éàä,זו היא קושיא ומה -øéòNc ähîì àîìLa zøîà éà ©©¦¨§©§¦§¨¨§©¨§¨¦
בכדי  אפשר éLewàìנכתב ממש. בכפורת נוגע אינו 'על' שאף וללמדנו ל'לפני' 'על' §©¥

ש  øôcלבאר äìòîì,'בפר למעלה יאמר 'לא déìשהקשינו éòaéî לדרשה צריך - §©§¨§©¦¨¥¥
,á÷òé ïa øæòéìà éaø éác àðúc ,á÷òé ïa øæòéìà éaø éác àðúãëì נאמר §¦§¨¨§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¨¨§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

áàבתורה  äða äæ ,'äîã÷ úøtkä éðt ìò' שBðéà 'éðt' øîàpL íB÷î ìk ©§¥©©Ÿ¤¥§¨¤¨¨¨¨¨¤¤¡©§¥¥
íéã÷ àlà.מיותר ואינו נדרש הפסוק כל ובכך מזרח, לצד -zøîà éà àlà ¤¨¨¦¤¨¦¨§©§

éLewàì øôc äìòîìכן אם ממש, שיגע הכוונה הכפורת' 'לפני שאף ähîìולומר §©§¨§©§©¥§©¨
,àúà éàîì øéòNc שאינו ל'לפני' 'על' שמקישים כרחך ועל מפר. ללמדו אפשר הרי §¨¦§©¨¨

ממש. נוגע

,ïðaø eðzהשעיר דם לגבי בפסוק ðôìåנאמר úøtkä ìò BúBà äfäå','úøtkä é ¨©¨¨§¦¨©©©Ÿ¤§¦§¥©©Ÿ¤
eðãîì זה úçàמזהänkמפסוק ,øéòNa äìòîì,אחד משמע 'אותו' שלשון - ¨©§©¨§©§¨©¨¦©©

änkאבל òãBé éðéà øéòNa ähîì.בהזאותיו מנין תורה כתבה שלא הזאות, §©¨©¨¦¥¦¥©©¨
הברייתא: øta,מבארת ähîì íéîc eøîàð ,ïc éðéøä שבע יזה הכפורת 'ולפני £¥¦¨¤¤§¨¦§©¨©¨

øéòNa,פעמים', ähîì íéîc eøîàðå,'הכפורת òáL,'ולפני øta ähîl äî §¤¤§¨¦§©¨©¨¦©§©¨©¨¤©
Cìk Bà ,òáL øéòNa ähîì óàBæ Cøãì,אחר באופן íéîcללמוד eøîàð ©§©¨©¨¦¤©§¨§¤¤¤¤§¨¦

øéòNa äìòîì,'הכפורת על אותו øéòNa'והזה ähîì íéîc eøîàðå ולפני' §©§¨©¨¦§¤¤§¨¦§©¨©¨¦
úçà,הכפורת', øéòNa äìòîl äî,'אותו' הלשון משמע úçà,שכן øéòNa ähîì óà בין שעיר, של בהזאה זה ולפי ©§©§¨©¨¦©©©§©¨©¨¦©©

אחת. הזאה היתה למטה ובין למעלה

i"yx

éìéî éðä àðîlr dfn epi`c .
ly zg` mizy oze` zxetkd
dlrn ly zg`e xta dlrn

:ynn zxetkd bb lr xiryaàì
øéòùá äèîì øîàéxn`i `l .

dhnl epiidc zxetkd iptle
lr eze` dfde dia aizkc xiryc
jixv `lc zxetkd iptle zxetkd
ixdy xtc dhnn xnb seq seqc
opitlie ze`fd dnk ea yxit `l
dia aizkc xtc dhnn onwl dil
minrt ray dfi zxetkd iptle
wezyil dipin xnb seq seqc oeike
`zlin dlekl dxnbile dipin `xw
xtc dhnn xiryc dhnc
z` dyre aizkc iccdl yewzi`c
xtd mcl dyr xy`k enc
jixhvi` dicic dlrnl `nlyac
eze` dfde aizkc zg` ea yxetnc
rnyn `cg eze`e zxetkd lr

:zg` yxit `l xtc dlrnaeäîì
øîàðdil iyew`l xiryc dhnl .

zxetkd lr xnele xiryc dlrn
e`lc iptl dn zxetkd iptlk
lr iptl `dc zxetka rbep ynn
ynn `lc lr s` rnyn ux`d
`diy oiprl `l` zxetka rbep

:dhnl eci ccvnøîàé àì äáøãà
êéøö àìã øôá äìòîìseq seqc .

yxity xiryc dlrnn onwl xnb
:zg` eaéùå÷àì øîàð äîìiptl .

:cnll `a dptendy xtc lrl xtc
ùîî ìò ìò äîipt lr `dc .

ynn lr iptl s` aizk zxetkd
ly diara mirbep minc ediy

:zxetkäèîì àîìùá úøîà éà
éùå÷àì øéòùãdlrnl oxn`ck .

irain xn`i `l jl `iywc xtc
:'eke `ipzckl dil



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

óelç Bà ,àáé÷ò éaø Bì øîàz` oecle silgdl ozip dxe`kl ± ¨©©¦£¦¨¦
,dketd dxeva xnege lwdàéäL äàfä íà äîwx dxeq`íeMî ¨¦©¨¨¤¦¦

,úeáLok it lr s`eúaMä úà äçBc dðéà,gqtd zaxwd jxevl §¥¨¨¤©©¨
àéäL äèéçLdxeq`úà äçãz àlL ïéc Bðéà ,äëàìî íeMî §¦¨¤¦¦§¨¨¥¦¤Ÿ¦§¤¤

,úaMä.gqtd z` eaixwi `l zaya gqt axr legiyk `linne ©©¨
,àáé÷ò ,øæòéìà éaø Bì øîàixd ,df xnege lw xne` dz` cvik ¨©©¦¡¦¤¤£¦¨

zø÷òz` jkaäøBza áeúkM äî(a h xacna)l`xUi ipa EUrie' ¨©§¨©¤¨©¨§©£§¥¦§¨¥
gqRd z`,'BãòBîagqtd z` aixwdl yiy micnel epnny ¤©¨©§£

ecrenaïéalgykìBçaeïéalgyk,úaMaleki xnege lw oi`e ¥©¥©©¨
.aezkd zyxcn cnlpd z` zegcl

Bì øîà,xfril` iaxl `aiwr iaxãòBîk elàì ãòBî éì àáä ,éaø ¨©©¦¨¥¦¥¨¥§¥
.äèéçMìiabl cenll mpn` ozip 'ecrena' weqtdn ,xnelk ©§¦¨

z` dgczy ,dziiyrl [gqt axr] cren dl rawpy gqtd zhigy
lirl zexkfpd zelertd iabl epnn cenll ozip `l j` ,zayd
oi`y [ezlai jezige megzl uegn ez`ad ,oaxwd ly ezakxd]
opi` jk meyne ,gqt axr iptl ozeyrl ozipe oziiyrl reaw cren

.zayd z` zegec
äëàìî ìk ,àáé÷ò éaø øîà ììkdlert -áøòî dúBNòì øLôàL §¨¨©©¦£¦¨¨§¨¨¤¤§¨©£¨¥¤¤

úaMä úà äçBc dðéà ,úaLm` elit` ,gqtd zaxwd jxevl ©¨¥¨¨¤©©¨
d la` .opaxcn wx dxeqi`äèéçL,oaxwd lydúBNòì øLôà éàL §¦¨¤¦¤§¨©£¨

.úaMä úà äçBc ,úaL áøòî¥¤¤©¨¨¤©©¨

àøîâ
d`ian `xnbd .zayd z` dgec gqtd zaxwdy dpyna epipy

:df oipra dyrn zxtqnd `ziixaBæ äëìä ,ïðaø eðzzaxwdy ¨©¨¨£¨¨
,zayd z` dgec gqtdàøéúá éðaî äîlòúði`iyp eidy ¦§©§¨¦§¥§¥¨

y .l`xyi ux`a oixcdpqdøNò äòaøà ìç úçà íòtoqipaúBéäì ©©©©¨©§¨¨¨¨¦§
,úaMaeeçëL`xiza ipaíà eòãé àìåd zaxwdúà äçBc çñt ©©¨¨§§Ÿ¨§¦¤©¤¤

,åàì íà ,úaMäeíeìk ,eøîàm`d -Léo`kçñt íà òãBiL íãà ©©¨¦¨¨§§¥¨¨¤¥©¦¤©
Lé ãçà íãà ,íäì eøîà .åàì íà úaMä úà äçBco`käìòL ¤¤©©¨¦¨¨§¨¤¨¨¤¨¥¤¨¨

LnéML ,BîL éìáaä ìläå ìáaîz`äéòîL øBcä éìBãb éðL ¦¨¤§¦¥©©§¦§¤¦¥§¥§¥©§©§¨
å ,ïBéìèáàå`edeçìL .åàì íà úaMä úà äçBã çñt íà òãBéipa §©§©§§¥©¦¤©¤¤©©¨¦¨¨§

`xizaBì eàø÷åe ,mdil` `eaiy lldlòãBé äzà íeìk ,Bì eøîà §¨§¨§§©¨¥©
íäì øîà .åàì íà úaMä úà äçBc çñtä íàheyt `ld ,lld ¦©¤©¤¤©©¨¦¨¨©¨¤

ixdy ,dgecyéëåwx,úaMä úà äçBcL äðLa eðì Lé ãçà çñt §¦¤©¤¨¥¨§¨¨¤¤¤©©¨
íéçñt íéúànî øúBé äaøä àìäåmi`ad mitqene micinz - ©£Ÿ©§¥¥¦¨©¦§¨¦

gqt oaxw enk miyakn.úaMä úà ïéçBcL äðLa eðì Lé,xnelk ¥¨§¨¨¤¦¤©©¨
s`y ,zaya mitqende micinzd ly mzaxwdn cenll yi

.zayd z` dgec gqtd zaxwdEì ïépî ,Bì eøîàzcnl okidn ± ¨§¦©¦§
.cinzd oick gqtd oicy z`fa 'BãòBî' øîàð ,íäì øîàlr ieeiv ¨©¨¤¤¡©£©

d zaxwda 'BãòBî' øîàðå ,çñtd zaxwd lr ieeiv,ãéîzyie ¤©§¤¡©£©¨¦
,dey dxifba cenlläîy myk ±ãéîza øeîàä 'BãòBn'epivn ©£¨¨©¨¦

df oaxwy elv`çñta øeîàä 'BãòBî' óà ,úaMä úà äçBc¤¤©©¨©£¨¨©¤©
ezcearãBòå .úaMä úà äçBcixdy ,cinzd oaxwn cenll mrh ¤¤©©¨§

Leðò ïéàL ãéîz äîe ,àeä øîBçå ì÷a [miyprp-]úøk`lyk ©¨¤©¨¦¤¥¨¨¥
ok it lr s`e ,eze` miaixwn,úøk LeðòL çñt ,úaMä úà äçBc¤¤©©¨¤©¤¨¨¥

ike.úaMä úà äçBcL ïéc Bðéà¥¦¤¤¤©©¨
lld ly ezelcb z` `xiza ipa e`xy xg`n :dyrnd jynd

lecb `edy ze`xl egkepe ,dxeza,mdnLàøa eäeáéLBä ãiî¦¨¦¨Ÿ
eäepéîelàéNðoixcdpqdLøBc äéäå ,íäéìòbedp didy itk ¦¨¦£¥¤§¨¨¥

,dyer `iypdyìkeze`ìéçúä .çñtä úBëìäa Blek íBiälld ¨©§¦§©¤©¦§¦
ïøèð÷î[`xiza ipa z` aivrdle hipwdl±]íéøáãaegkyy lr §©§§¨¦§¨¦

e dkldd z`éî ,ïäì øîàdn -äéäàå ìáaî äìòàL íëì íøb ¨©¨¤¦¨©¨¤¤¤¡¤¦¨¤§¤§¤
ízLnL àlL ,íëa äúéäL úeìöò ,íëéìò àéNðz`éìBãb éðL ¨¦£¥¤©§¤¨§¨¨¤¤Ÿ¦©§¤§¥§¥

ïBéìèáàå äéòîL øBcädgec gqtd zaxwdy mzxkf `l ok zngne ©§©§¨§©§©§
.zayd z`

:lld ipta `xiza ipa elrdy dl`y lr zxtqn `ziixadeøîà̈§

Bì,lldl `xiza ipa,éaøm`çëLmc`áøòî ïékñ àéáä àìå ©¦¨©§Ÿ¥¦©¦¥¤¤
úaL,zaya gqtd zhigy jxevl dxfrleäîixd ,dyri cvik ± ©¨©

e`iadl did ozipy iptn miaxd zeyx jxc e`iadl xeq` zaya
.lenz`nïäì çpä àlà ,ézçëLå ézòîL Bæ äëìä ,ïäì øîà̈©¨¤£¨¨¨©§¦§¨©§¦¤¨©©¨¤

ìàøNéìs`y iptn ,mcia laewnd itk bedpl xeaivl gipp -íà §¦§¨¥¦
,ïä íéàéáð ïéàmipt lk lr.ïä íéàéáð éðacvik e`x ,xnelk ¥§¦¦¥§¥§¦¦¥

.ie`xk didiy mbdpn lr jnzqdl ozipy oeik xeaivd ebdpi
,ok`e,øçîì,gqt axr zayaBçñtL éîdidBáçBz ,äìèagz ± §¨¨¦¤¦§¨¤£

oikqd z`Bøîöae ,dxfrl e`iad jke,éãb BçñtL éîel oi`y §©§¦¤¦§§¦
,ea qtzp oikqd oi`y xriy `l` xnväàø .åéðø÷ ïéa BáçBzlld £¥©§¨¨¨

d z`äNòî,xeaivd eyryøkæðåa,øîàå ,äëìäok`Ck ©£¤§¦§©£¨¨§¨©¨
ïBéìèáàå äéòîL étî éðìae÷îz`ad jxevl ok zeyrl xzeny §§©¦¦¦§©§¨§©§©§

.oikqd
:lld xn`y dyxcd z` zx`an `xnbd'BãòBî' øîàð ,øî øîà̈©©¤¡©£

àä 'BãòBn' äî ,ãéîza 'BãòBî' øîàðå çñtaúà äçBc ãéîza øeî ©¤©§¤¡©£©¨¦©£¨¨©¨¦¤¤
.úaL äçBc çñta øeîàä 'BãòBî' óà ,úaMä:`xnbd dywnãéîúå ©©¨©£¨¨©¤©¤©¨§¨¦

déôeb[envr±]éçãc ïìðîd z` ezaxwd dgecy epl oipn ±.úaL ¥§¨¨§¨¥©¨
,'BãòBîa' déa áéúëc íeMî àîéìéàeze` miaixwny ezernyny ¦¥¨¦¦§¦¥§£

y ,dyw ok m` ,zaya elit`e el rawpy onfaáéúk àä énð çñt¤©©¦¨§¦
,'BãòBî' äéarecne ,zayd z` dgecy cenll did ozip dfne ¥£

.cinzdn ecnell lld jxvedàlàweqtdy jgxk lràì 'BãòBî' ¤¨£Ÿ
diddéì òîLî,zaya elit` axw gqtdy epnn cenll lldl ©§©¥

,legd zenia epiidc ,xzidd onfa `weec ecinrdl ozipy meyn
ok m`eénð àëäxn`py dn cinzd iabldéì òîLî àì 'BãòBî'± ¨¨©¦£Ÿ©§©¥

zxfeg ok m`e .epnn z`f cenll ozip `le ,jk ezernyn oi`
:`xnbd zvxzn .zayd z` dgec cinzd zaxwdy oipn ,`iyewd

àlàc dnn zay dgec cinzd zaxwdy ecnlàø÷ øîàxacna) ¤¨¨©§¨
(i gkzaya sqen oaxw oiprl,'ãéîzä úìBò ìò BzaLa úaL úìBò'©©©§©©©©©¨¦

,cinzd oaxwl sqepa axwy epiidcììkîrnyn `linne ± ¦§¨
y.úaMa äáø÷ ãéîúc [äìBò]gqt oaxwl dey dxifba ecnl epnne ¨§¨¦§¥¨©©¨

.zaya axw `ed s`y
:`xiza ipal lld xn`y xnege lwa dpc `xnbd,ãBòå ,øî øîà̈©©§

øîBçå ì÷,`edçñt ,úaMä úà äçBc úøk Leðò ïéàL ãéîz äîe ©¨¤©¨¦¤¥¨¨¥¤¤©©¨¤©
.úaMä úà äçBcL ïéc Bðéà úøk LeðòL:`xnbd dywnàkéà ¤¨¨¥¥¦¤¤¤©©¨¦¨

Cøôéîì,cinzdn gqtd oic micnel cvik ,zeywdl ozip ixd ±äî §¦§©©
ãéîúl,gqtd oicn xeng epicyïkL`ed,øéãz,mei lka axwy §¨¦¤¥¨¦

å`edy cerìéìëepnn mixi`yn oi`e gafnl elek axwy ± §¨¦
epi`y gqtd ok oi`y dn ,zayd z` dgec jk meyne ,dlik`l
z` dgci `l ,gafnl elek axw epi` mbe dpya zg` m` ik axw

d z` :`xnbd zvxzn .zaydeäì øîà øîBçå ì÷lldàLéøa± ©¨¤¨©§§¥¨
,dligzaäeëøôe,xkfpd ote`a eilr eywd mde ±øãäåxg`le ± ©§¨©£©

,mziiyew z` lld lawy xg`n ,okneäì øîàd z`äåL äøéæb ¨©§§¥¨¨¨
.lirl d`aedy cinzd oaxwn

:`xnbd dywnøîâc øçàî éëåeizeaxn lld cnly ±äåL äøéæb §¦¥©©§¨©§¥¨¨¨
,efå ì÷éì änì øîBçok` :`xnbd zvxzn .exne`l jxved dnl ± ©¨¤¨¨¦

,xnege lwl jxved `le dey dxifbdn cnl lldeäãéãì àlà¤¨§¦§
eäì øîà÷c ,mzhiyl z`f mdl xn` ±àîìLad z`äåL äøéæb ¨¨©§¦§¨¨§¥¨¨¨

zxkfpdeúéøîb àìmzxaq `l s`e ,mkizeaxn mzcnl `l ± Ÿ¨§¦
llkd zngn mknvrn dze`Bîöòî äåL äøéæb ïc íãà ïéàc`l` §¥¨¨¨§¥¨¨¨¥©§

,eaxn dcnl ok m`Bîöòî ïc íãàc øîBçå ì÷ àlà`l m` s` ¤¨©¨¤§¨¨¨¥©§
,eizeaxn ernyïãéîì eëì éòaéàxnele cenll mikixv mziid ± ¦¨¥§§¥©

e .zayd z` dgec gqtdydéì eøîàd ,lldl `xiza ipaøîBçå ì÷ ¨§¥©¨¤
z`adyàëéøt[jxten±]àeäepcnl `l jkitle ,lirl x`eank §¦¨

.eze`
m`iadl ick zendad iab lr mipikqd z` eagzy `ziixaa epipy

:df oic zxxan `xnbd .dxfrläìè BçñtL éî ,øçîì ,øî øîà̈©©§¨¨¦¤¦§¨¤
ãb ,Bøîöa Bì áçBz.åéðø÷ ïéa Bì áçBz ,é ¥§©§§¦¥¥©§¨
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קז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc migqt(oey`x meil)

óelç Bà ,àáé÷ò éaø Bì øîàz` oecle silgdl ozip dxe`kl ± ¨©©¦£¦¨¦
,dketd dxeva xnege lwdàéäL äàfä íà äîwx dxeq`íeMî ¨¦©¨¨¤¦¦

,úeáLok it lr s`eúaMä úà äçBc dðéà,gqtd zaxwd jxevl §¥¨¨¤©©¨
àéäL äèéçLdxeq`úà äçãz àlL ïéc Bðéà ,äëàìî íeMî §¦¨¤¦¦§¨¨¥¦¤Ÿ¦§¤¤

,úaMä.gqtd z` eaixwi `l zaya gqt axr legiyk `linne ©©¨
,àáé÷ò ,øæòéìà éaø Bì øîàixd ,df xnege lw xne` dz` cvik ¨©©¦¡¦¤¤£¦¨

zø÷òz` jkaäøBza áeúkM äî(a h xacna)l`xUi ipa EUrie' ¨©§¨©¤¨©¨§©£§¥¦§¨¥
gqRd z`,'BãòBîagqtd z` aixwdl yiy micnel epnny ¤©¨©§£

ecrenaïéalgykìBçaeïéalgyk,úaMaleki xnege lw oi`e ¥©¥©©¨
.aezkd zyxcn cnlpd z` zegcl

Bì øîà,xfril` iaxl `aiwr iaxãòBîk elàì ãòBî éì àáä ,éaø ¨©©¦¨¥¦¥¨¥§¥
.äèéçMìiabl cenll mpn` ozip 'ecrena' weqtdn ,xnelk ©§¦¨

z` dgczy ,dziiyrl [gqt axr] cren dl rawpy gqtd zhigy
lirl zexkfpd zelertd iabl epnn cenll ozip `l j` ,zayd
oi`y [ezlai jezige megzl uegn ez`ad ,oaxwd ly ezakxd]
opi` jk meyne ,gqt axr iptl ozeyrl ozipe oziiyrl reaw cren

.zayd z` zegec
äëàìî ìk ,àáé÷ò éaø øîà ììkdlert -áøòî dúBNòì øLôàL §¨¨©©¦£¦¨¨§¨¨¤¤§¨©£¨¥¤¤

úaMä úà äçBc dðéà ,úaLm` elit` ,gqtd zaxwd jxevl ©¨¥¨¨¤©©¨
d la` .opaxcn wx dxeqi`äèéçL,oaxwd lydúBNòì øLôà éàL §¦¨¤¦¤§¨©£¨

.úaMä úà äçBc ,úaL áøòî¥¤¤©¨¨¤©©¨

àøîâ
d`ian `xnbd .zayd z` dgec gqtd zaxwdy dpyna epipy

:df oipra dyrn zxtqnd `ziixaBæ äëìä ,ïðaø eðzzaxwdy ¨©¨¨£¨¨
,zayd z` dgec gqtdàøéúá éðaî äîlòúði`iyp eidy ¦§©§¨¦§¥§¥¨

y .l`xyi ux`a oixcdpqdøNò äòaøà ìç úçà íòtoqipaúBéäì ©©©©¨©§¨¨¨¨¦§
,úaMaeeçëL`xiza ipaíà eòãé àìåd zaxwdúà äçBc çñt ©©¨¨§§Ÿ¨§¦¤©¤¤

,åàì íà ,úaMäeíeìk ,eøîàm`d -Léo`kçñt íà òãBiL íãà ©©¨¦¨¨§§¥¨¨¤¥©¦¤©
Lé ãçà íãà ,íäì eøîà .åàì íà úaMä úà äçBco`käìòL ¤¤©©¨¦¨¨§¨¤¨¨¤¨¥¤¨¨

LnéML ,BîL éìáaä ìläå ìáaîz`äéòîL øBcä éìBãb éðL ¦¨¤§¦¥©©§¦§¤¦¥§¥§¥©§©§¨
å ,ïBéìèáàå`edeçìL .åàì íà úaMä úà äçBã çñt íà òãBéipa §©§©§§¥©¦¤©¤¤©©¨¦¨¨§

`xizaBì eàø÷åe ,mdil` `eaiy lldlòãBé äzà íeìk ,Bì eøîà §¨§¨§§©¨¥©
íäì øîà .åàì íà úaMä úà äçBc çñtä íàheyt `ld ,lld ¦©¤©¤¤©©¨¦¨¨©¨¤

ixdy ,dgecyéëåwx,úaMä úà äçBcL äðLa eðì Lé ãçà çñt §¦¤©¤¨¥¨§¨¨¤¤¤©©¨
íéçñt íéúànî øúBé äaøä àìäåmi`ad mitqene micinz - ©£Ÿ©§¥¥¦¨©¦§¨¦

gqt oaxw enk miyakn.úaMä úà ïéçBcL äðLa eðì Lé,xnelk ¥¨§¨¨¤¦¤©©¨
s`y ,zaya mitqende micinzd ly mzaxwdn cenll yi

.zayd z` dgec gqtd zaxwdEì ïépî ,Bì eøîàzcnl okidn ± ¨§¦©¦§
.cinzd oick gqtd oicy z`fa 'BãòBî' øîàð ,íäì øîàlr ieeiv ¨©¨¤¤¡©£©

d zaxwda 'BãòBî' øîàðå ,çñtd zaxwd lr ieeiv,ãéîzyie ¤©§¤¡©£©¨¦
,dey dxifba cenlläîy myk ±ãéîza øeîàä 'BãòBn'epivn ©£¨¨©¨¦

df oaxwy elv`çñta øeîàä 'BãòBî' óà ,úaMä úà äçBc¤¤©©¨©£¨¨©¤©
ezcearãBòå .úaMä úà äçBcixdy ,cinzd oaxwn cenll mrh ¤¤©©¨§

Leðò ïéàL ãéîz äîe ,àeä øîBçå ì÷a [miyprp-]úøk`lyk ©¨¤©¨¦¤¥¨¨¥
ok it lr s`e ,eze` miaixwn,úøk LeðòL çñt ,úaMä úà äçBc¤¤©©¨¤©¤¨¨¥

ike.úaMä úà äçBcL ïéc Bðéà¥¦¤¤¤©©¨
lld ly ezelcb z` `xiza ipa e`xy xg`n :dyrnd jynd

lecb `edy ze`xl egkepe ,dxeza,mdnLàøa eäeáéLBä ãiî¦¨¦¨Ÿ
eäepéîelàéNðoixcdpqdLøBc äéäå ,íäéìòbedp didy itk ¦¨¦£¥¤§¨¨¥

,dyer `iypdyìkeze`ìéçúä .çñtä úBëìäa Blek íBiälld ¨©§¦§©¤©¦§¦
ïøèð÷î[`xiza ipa z` aivrdle hipwdl±]íéøáãaegkyy lr §©§§¨¦§¨¦

e dkldd z`éî ,ïäì øîàdn -äéäàå ìáaî äìòàL íëì íøb ¨©¨¤¦¨©¨¤¤¤¡¤¦¨¤§¤§¤
ízLnL àlL ,íëa äúéäL úeìöò ,íëéìò àéNðz`éìBãb éðL ¨¦£¥¤©§¤¨§¨¨¤¤Ÿ¦©§¤§¥§¥

ïBéìèáàå äéòîL øBcädgec gqtd zaxwdy mzxkf `l ok zngne ©§©§¨§©§©§
.zayd z`

:lld ipta `xiza ipa elrdy dl`y lr zxtqn `ziixadeøîà̈§

Bì,lldl `xiza ipa,éaøm`çëLmc`áøòî ïékñ àéáä àìå ©¦¨©§Ÿ¥¦©¦¥¤¤
úaL,zaya gqtd zhigy jxevl dxfrleäîixd ,dyri cvik ± ©¨©

e`iadl did ozipy iptn miaxd zeyx jxc e`iadl xeq` zaya
.lenz`nïäì çpä àlà ,ézçëLå ézòîL Bæ äëìä ,ïäì øîà̈©¨¤£¨¨¨©§¦§¨©§¦¤¨©©¨¤

ìàøNéìs`y iptn ,mcia laewnd itk bedpl xeaivl gipp -íà §¦§¨¥¦
,ïä íéàéáð ïéàmipt lk lr.ïä íéàéáð éðacvik e`x ,xnelk ¥§¦¦¥§¥§¦¦¥

.ie`xk didiy mbdpn lr jnzqdl ozipy oeik xeaivd ebdpi
,ok`e,øçîì,gqt axr zayaBçñtL éîdidBáçBz ,äìèagz ± §¨¨¦¤¦§¨¤£

oikqd z`Bøîöae ,dxfrl e`iad jke,éãb BçñtL éîel oi`y §©§¦¤¦§§¦
,ea qtzp oikqd oi`y xriy `l` xnväàø .åéðø÷ ïéa BáçBzlld £¥©§¨¨¨

d z`äNòî,xeaivd eyryøkæðåa,øîàå ,äëìäok`Ck ©£¤§¦§©£¨¨§¨©¨
ïBéìèáàå äéòîL étî éðìae÷îz`ad jxevl ok zeyrl xzeny §§©¦¦¦§©§¨§©§©§

.oikqd
:lld xn`y dyxcd z` zx`an `xnbd'BãòBî' øîàð ,øî øîà̈©©¤¡©£

àä 'BãòBn' äî ,ãéîza 'BãòBî' øîàðå çñtaúà äçBc ãéîza øeî ©¤©§¤¡©£©¨¦©£¨¨©¨¦¤¤
.úaL äçBc çñta øeîàä 'BãòBî' óà ,úaMä:`xnbd dywnãéîúå ©©¨©£¨¨©¤©¤©¨§¨¦

déôeb[envr±]éçãc ïìðîd z` ezaxwd dgecy epl oipn ±.úaL ¥§¨¨§¨¥©¨
,'BãòBîa' déa áéúëc íeMî àîéìéàeze` miaixwny ezernyny ¦¥¨¦¦§¦¥§£

y ,dyw ok m` ,zaya elit`e el rawpy onfaáéúk àä énð çñt¤©©¦¨§¦
,'BãòBî' äéarecne ,zayd z` dgecy cenll did ozip dfne ¥£

.cinzdn ecnell lld jxvedàlàweqtdy jgxk lràì 'BãòBî' ¤¨£Ÿ
diddéì òîLî,zaya elit` axw gqtdy epnn cenll lldl ©§©¥

,legd zenia epiidc ,xzidd onfa `weec ecinrdl ozipy meyn
ok m`eénð àëäxn`py dn cinzd iabldéì òîLî àì 'BãòBî'± ¨¨©¦£Ÿ©§©¥

zxfeg ok m`e .epnn z`f cenll ozip `le ,jk ezernyn oi`
:`xnbd zvxzn .zayd z` dgec cinzd zaxwdy oipn ,`iyewd

àlàc dnn zay dgec cinzd zaxwdy ecnlàø÷ øîàxacna) ¤¨¨©§¨
(i gkzaya sqen oaxw oiprl,'ãéîzä úìBò ìò BzaLa úaL úìBò'©©©§©©©©©¨¦

,cinzd oaxwl sqepa axwy epiidcììkîrnyn `linne ± ¦§¨
y.úaMa äáø÷ ãéîúc [äìBò]gqt oaxwl dey dxifba ecnl epnne ¨§¨¦§¥¨©©¨

.zaya axw `ed s`y
:`xiza ipal lld xn`y xnege lwa dpc `xnbd,ãBòå ,øî øîà̈©©§

øîBçå ì÷,`edçñt ,úaMä úà äçBc úøk Leðò ïéàL ãéîz äîe ©¨¤©¨¦¤¥¨¨¥¤¤©©¨¤©
.úaMä úà äçBcL ïéc Bðéà úøk LeðòL:`xnbd dywnàkéà ¤¨¨¥¥¦¤¤¤©©¨¦¨

Cøôéîì,cinzdn gqtd oic micnel cvik ,zeywdl ozip ixd ±äî §¦§©©
ãéîúl,gqtd oicn xeng epicyïkL`ed,øéãz,mei lka axwy §¨¦¤¥¨¦

å`edy cerìéìëepnn mixi`yn oi`e gafnl elek axwy ± §¨¦
epi`y gqtd ok oi`y dn ,zayd z` dgec jk meyne ,dlik`l
z` dgci `l ,gafnl elek axw epi` mbe dpya zg` m` ik axw

d z` :`xnbd zvxzn .zaydeäì øîà øîBçå ì÷lldàLéøa± ©¨¤¨©§§¥¨
,dligzaäeëøôe,xkfpd ote`a eilr eywd mde ±øãäåxg`le ± ©§¨©£©

,mziiyew z` lld lawy xg`n ,okneäì øîàd z`äåL äøéæb ¨©§§¥¨¨¨
.lirl d`aedy cinzd oaxwn

:`xnbd dywnøîâc øçàî éëåeizeaxn lld cnly ±äåL äøéæb §¦¥©©§¨©§¥¨¨¨
,efå ì÷éì änì øîBçok` :`xnbd zvxzn .exne`l jxved dnl ± ©¨¤¨¨¦

,xnege lwl jxved `le dey dxifbdn cnl lldeäãéãì àlà¤¨§¦§
eäì øîà÷c ,mzhiyl z`f mdl xn` ±àîìLad z`äåL äøéæb ¨¨©§¦§¨¨§¥¨¨¨

zxkfpdeúéøîb àìmzxaq `l s`e ,mkizeaxn mzcnl `l ± Ÿ¨§¦
llkd zngn mknvrn dze`Bîöòî äåL äøéæb ïc íãà ïéàc`l` §¥¨¨¨§¥¨¨¨¥©§

,eaxn dcnl ok m`Bîöòî ïc íãàc øîBçå ì÷ àlà`l m` s` ¤¨©¨¤§¨¨¨¥©§
,eizeaxn ernyïãéîì eëì éòaéàxnele cenll mikixv mziid ± ¦¨¥§§¥©

e .zayd z` dgec gqtdydéì eøîàd ,lldl `xiza ipaøîBçå ì÷ ¨§¥©¨¤
z`adyàëéøt[jxten±]àeäepcnl `l jkitle ,lirl x`eank §¦¨

.eze`
m`iadl ick zendad iab lr mipikqd z` eagzy `ziixaa epipy

:df oic zxxan `xnbd .dxfrläìè BçñtL éî ,øçîì ,øî øîà̈©©§¨¨¦¤¦§¨¤
ãb ,Bøîöa Bì áçBz.åéðø÷ ïéa Bì áçBz ,é ¥§©§§¦¥¥©§¨
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פסחים. פרק ששי - אלו דברים דף סו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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פסחים. פרק ששי - אלו דברים דף סו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

:`xnbd dywnàäå,oaxwd znda lr oikqd z` gipnyk ixde ± §¨
äãBáò ãéáò à÷ynzyn ±íéLã÷acnlpy itk xeq` dfe ,`ed ¨¨¦£¨§¨¨¦

aezkdn(hi eh mixac):`xnbd zvxzn .'LxFW xFkaA carz `l'Ÿ©£Ÿ¦§¤
dfa ebdp ,ok eyry mze`kcinz bdpy itìläz`ada zeyrl §¦¥

.eizepaxwBúìBòa íãà ìòî àì åéîiî ,ìlä ìò åéìò eøîà ,àéðúc§©§¨¨§¨¨©¦¥¦¨¨Ÿ¨©¨¨§¨
.lld ly dler oaxwa dlirn xeqi`a mc` lykp `l mlern ±

,dxfrl uegn dyicwn did `ly meynàlàdiddàéáîz`-] ¤¨§¦¨
oiicr `idyk [dndadäéìò Bãé CîBñå ,dLéc÷îe ,äøæòì ,ïéleç¦¨£¨¨©§¦¨§¥¨¨¤¨

,dèçBLådzid `l dzhigyl dzycwd oiay xvwd onfay `vnpe §£¨
wx gqt oaxwl zendad eycwed o`k s`e .da lernl zedy
ocera mdipikq z` odilr gipdl elki jkitle ,dxfrl e`aedyn

.oileg
:df uexiz lr dywne day `xnbdLéc÷î éöî éëéä úaMa çñt¤©©©¨¥¦¨¥©§¦

déì,zaya mdigqt z` yicwdl elki cvik ±ïðúäådpyna ¥§¨§©
dviaa(:el),ïéLéc÷î ïéà,aeh meia minyl zeycwdåokïéà ¥©§¦¦§¥

ïéëéøòî,'ilr 'ipelt jxr' e` 'ikxr' xnel ±åïéîéøçî ïéàxnel ± ©£¦¦§¥©£¦¦
,'mxg ef dnda ixd'ïéäéaâî ïéàåzexitd on miyixtn oi` ± §¥©§¦¦

.úBøNòîe äîeøz:dpynd zniiqnelà ìk,mixeqi`dáBè íBéa §¨©©§¨¥§
eøîàe ,mze`øîBçå ì÷mixeq` mdyúaMam`e .epnn dxengy ¨§©¨¤©©¨

e`aedyn wx zendad eycwedy lirl epxn`y dn dyw ok
:`xnbd zvxzn .zaya dxfrléléî éðä,zaya yicwdl xeq`y ¨¥¦¥

úBáBça[miycw-]ïîæ ïäì òeá÷ ïéàLze`hg oebk ,ozaxwdl §¤¥¨©¨¤§©
,zeny`e,ïîæ ïäì òeáwL úBáBça ìáà,gqt oebkïéLéc÷îoze` £¨§¤¨©¨¤§©©§¦¦

z` dgec ozaxwdy xg`ny ,zaya lgyk elit` ozaxwd meia
enke .ok ozycwd s` ,zaydúà íãà Léc÷î ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨©§¦¨¨¤

úaMa Bçñt,gqt axr da lgyåoaxw z`áBè íBéa Búâéâç. ¦§©©¨§£¦¨§
zeyxa zendad z` ekiled cvik :zeywdl `xnbd dtiqen

,mdilr mipikqdyk miaxdàìäåzeyxa dnda zaya bidpnd ©£Ÿ
xeqi` lr xaer ,ie`yn dilr lhenyk miaxd.'ønçî'zvxzn §©¥
`ed ixd df ote`ay meyn xzen xacd :`xnbdãé øçàìk ønçî§©¥¦§©©¨

.dlh lr ie`yn lihdl jxcd oi` oky ,dlibxd jxcdn iepiya ±
:dywne `xnbd dayéäð ,énð ãé øçàìk ønçî[mpn`±]àøeqéàc §©¥¦§©©¨©¦§¦§¦¨

,àkéì àúééøBàcj`àäéî ïðaøcî àøeqéà[mipt lk lr-],àkéà §©§¨¥¨¦¨¦§©¨¨¦¨¦¨
,ok` :`xnbd zvxzn .xacd xzed cvik ,dyw oiicr ok m`eeðééä©§

dépéî éòa à÷cozip m`d ,lld z` `xiza ipa el`yy dn df ± §¨¨¥¦¥
oicd dn ,dzid mzl`ye .df ote`a oikqd z` `iadl xizdl

yiykøác[dyrn-]äøBzä ïî øzéä Bì LiL`ed dxezd ony - ¨¨¤¤¤¥¦©¨
,xzenåéðôì ãîBò úeáL øáãelr xearl jixv ezeyrl icke ± §©§¥§¨¨

dvex `ede ,zeay xeqi`Bø÷òìeilr xearl ±ãé øçàìk,iepiya - §¨§¦§©©¨
z`f dyereäåöî íB÷îa,gqtd zaxwd zevn jxevl -éàî- ¦§¦§¨©

e .xzen df m`dïäì øîà,lldàlà ,ézçëLå ézòîL Bæ äëìä ¨©¨¤£¨¨¨©§¦§¨©§¦¤¨
.ïä íéàéáð éða ,ïä íéàéáð ïéà íà ,ìàøNéì ïäì eçépä©¦¨¤§¦§¨¥¦¥§¦¦¥§¥§¦¦¥

x`azn epnny ,d`bznd ly eypera xn`n d`ian `xnbd
:edel`yy dkldd z` gky lldy mrhdøîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

øäéúîä ìk ,áø,d`bznd ±,àeä íëç íày yprpBúîëç ©¨©¦§©¥¦¨¨¨§¨
,epnî ú÷lzñîe,àeä àéáð íày yprp.epnî ú÷lzñî Búàeáð ¦§©¤¤¦¤¦¨¦§¨¦§©¤¤¦¤

y xn`y dn :ax ixac xewn z` `xnbd zx`anàeä íëç íà¦¨¨
,epnî ú÷lzñî Búîëçcnlpîmr didy dyrndøî øîàc .ìlä ¨§¨¦§©¤¤¦¤¥¦¥§¨©©

,lirl `ziixaaìéçúälldïøèð÷î[`xiza ipa z`-],íéøáãa ¦§¦§©§§¨¦§¨¦
ok zngnye mday zelvr meyn oicd z` egkyy lr mxrivy

,`iypl dpnzd `edåiabl edel`yyk okn xg`ly el mxb df §
,oikqd z`ad.ézçëLå ézòîL Bæ äëìä eäì øîà÷de`bdy o`kne ¨¨©§£¨¨¨©§¦§¨©§¦

.dnkgd zewlzqd icil d`ian
y ax xn`y dne,àeä àéáð íà,d`bzdy dfú÷lzñî Búàeáð ¦¨¦§¨¦§©¤¤

,epnîepcnl z`fîlv` xn`py dnáéúëc .äøBácdxiya ¦¤¦§¨¦§¦
ly e`av xy `xqiq z` l`xyi egvipy xg`l dxeac dxn`y

orpk jln(f d mihtey),äøBác ézîwL ãò elãç ìàøNéa ïBæøô eìãç'¨§§¨§¦§¨¥¨¥©©©§¦§¨
.'åâå 'ìàøNéa íà ézîwLixra zayl elcg l`xyi ipay ,xnelk ©©§¦¥§¦§¨¥

dxeac iznwy cr ,miaie`d cgtn ,dneg mdl oi`y ifxtd§
z` dlityd dl` dixacae .cgtl ewiqtde l`xyi z` bidpdl

.diyrna dx`tzde diptly mibidpndáéúëedxiyd jynda §¦
(ai d my),'åâå 'øéL éøac éøeò éøeò äøBác éøeò éøeò'`idy ,epiidc ¦¦§¨¦¦©§¦¦

dl xefgzy dywiae ,dz`eap dwlzqpy zngn dwzzyd
de`bdy ,epcnl o`kne .dxiya jiyndl lkezy ick dz`eap

.d`eapd zewlzqd icil d`ian
:mcewd xn`nd oirk sqep xn`n d`ian `xnbd,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©

,epnî ú÷lzñî Búîëç ,àeä íëç íà ,ñòBkL íãà ìkeàéáð íà ¨¨¨¤¥¦¨¨¨§¨¦§©¤¤¦¤¦¨¦
.epnî ú÷lzñî Búàeáð ,àeä§¨¦§©¤¤¦¤

y xn`y dn :yiwl yix ixac xewn z` `xnbd zx`aníëç íà¦¨¨
,epnî ú÷lzñî Búîëç àeäcnlpîmr didy dyrnd.äLn ¨§¨¦§©¤¤¦¤¥Ÿ¤

áéúëcoipramiayd z`xwl odkd xfrl`e dyn ly mz`ivi ¦§¦
oicn znglnn(eh-ci `l xacna),'åâå ìéçä éãe÷t ìò äLî óö÷iå'©¦§ŸŸ¤©§¥¤¨¦

,'dawp lM mziIgd dWn mdil` xn`Ie .dnglOd `aSn mi`Ad©¨¦¦§¨©¦§¨¨©Ÿ¤£¥¤¤©¦¦¤¨§¥¨
.miiga zeawpd z` exi`ydy `avd ixy lr dyn qrkyáéúëe§¦

okn xg`l(`k `l my)íéàaä àávä éLðà ìà ïäkä øæòìà øîàiå'©Ÿ¤¤§¨¨©Ÿ¥¤©§¥©¨¨©¨¦
,'åâå 'äLî úà 'ä äeö øLà äøBzä úwç úàæ äîçìnìmcnily ©¦§¨¨Ÿª©©¨£¤¦¨¤Ÿ¤

x`ean `lde .oicnn egwly milkd z` xiykdl cvik xfrl`
,'d itn el` zekld lr dehvp epiax dyny weqtaììkîyie ± ¦§¨

,dfn cenlldépéî ílòéà äLîczekld dynn egkyp dzry ± §Ÿ¤¦©©¦¥
.l`xyi ipa z` envr `ed mcnil `l jkitle ,qrky iptn el`

y yiwl yix xn`y dne,àeä àéáð íà,qrekdú÷lzñî Búàeáð ¦¨¦§¨¦§©¤¤
,epnîcnlpîmr didy dyrndáéúëc .òLéìàryil` xn`y ¦¤¥¡¦¨¦§¦

mec` jlne htyedi mr eil` cxiyk l`xyi jln mxedil `iapd
'd xac z` renyl(ci b 'a mikln),éðà äãeäé Cìî èôLBäé éðt éìeì'¥§¥§¨¨¤¤§¨£¦
éìà èéaà íà ,àNð.'åâå jàøà íàå Ewelgl dvxy ilely ,xnelk Ÿ¥¦©¦¥¤§¦¤§¤¨

.ryx didy mxedi l` llk hian did `l ,htyedil ceakáéúëe§¦
okn xg`l(eh b my)gex eilr gepzy dvxyk ryil` xn`y ,

d`eapd.'åâå ''ä ãé åéìò éäzå ïbðîä ïbðk äéäå ,ïbðî éì eç÷ äzòå'§©¨§¦§©¥§¨¨§©¥©§©¥©§¦¨¨©
,ez`eap epnn dwlzqd mxedi lr qrky zngny ,epcnl o`kne
okn xg`l wxe ,eqrk z` epnn xiarzy dpibp renyl jxvede

.d`eapd gex `id ''d ci eilr idze'
:qrkd zepba sqep xn`n d`ian `xnbd,Léht øa éðî éaø øîà̈©©¦¨¦©©¦

eléôà ,ñòBkL ìkm`åéìò ïé÷ñBtl dkfiy eiabl eraw -,äìeãb ¨¤¥£¦§¦¨¨§¨
BúBà ïéãéøBî ,íéîMä ïî:`xnbd zl`ey .dpnnïìðî.`ed jky ¦©¨©¦¦¦§¨¨

:`xnbd daiyn,áàéìàî,jlnd cec ly eig`øîàpLeiabl ¥¡¦¨¤¤¡©
mizylt len l`xyi ly dkxrnd dcya cec z` eze`xal`eny)

(gk fi '`zLèð éî ìòå zãøé [äf] änì ,øîàiå ãåãa áàéìà óà øçiå'©¦©©¡¦¨§¨¦©Ÿ¤¨¨¤¨©§¨§©¦¨©§¨
ðãæ úà ézòãé éðà ,øaãna äpää ïàvä èòîïòîì ék Eááì òø úàå E §©©Ÿ¨¥¨©¦§¨£¦¨©§¦¤§Ÿ§§¥Ÿ©§¨¤¦§©©

,'zãøé äîçìnä úBàøz` yhpy aygy meyn cec lr qrky §©¦§¨¨¨¨§¨
lr glyp cecy rci `le ,dnglnd z` ze`xl `eal ick o`vd

.dkxrnd dcyay eig`le el dciv `iadl eia` iciåy epivnéë §¤¨§¦
ìæà[jld-]Lîîì ìàeîLåäðéçipan cg` z` dkelnl geynl ± £©§¥§¦§§¦§

,'d ieeiv it lr cec ia` iyieälëaz` eiptl iyi xiard xy`k ± §ª§
,a`il`n ueg cec ig` lkáéúkl`eny xn`y(i-g fh my),äæa àì' §¦Ÿ¨¤

''ä øçá,jkl exgap `l mlerny rnyny ,jln didiyáàéìàáe ¨©¤¡¦¨
,zeklnl oebd `edy ayge l`eny eze` d`xykáéúk(f fh my) §¦

ék ,BúîB÷ dáb ìàå eäàøî ìà èaz ìà ,ìàeîL ìà 'ä øîàiå'©Ÿ¤¤§¥©©¥¤©§¥§¤§Ÿ©¨¦
ììkî ,'eäézñàî,ef oeyln rnyne -àðcéàä ãò déì íéçø äåäc §©§¦¦§¨©£¨¨¦¥©©¦§¨

`edy iptn eq`n dzr wxe ,jelnl ea xgae dzr cr 'd ead`y -
.el dwqtpy dlecbd z` ciqtd qrky xg`ny `vnpe ,ofbx

dzr .zaya miaxw cinzde gqtdy oicd xewn z` lirl epipy
s` miaxw cinzde gqtdy oicd xewn z` `xnbd zxxan

:`xnbd zl`ey .d`nehaïçkLàiabl oicd xewn z` epivn - ©§§¨
eçãc çñôe ãéîz[migecy-],úaLlirl x`eank(`"r)oicd la` , ¨¦¤©§¨©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc migqt(oey`x meil)

:`xnbd dywnàäå,oaxwd znda lr oikqd z` gipnyk ixde ± §¨
äãBáò ãéáò à÷ynzyn ±íéLã÷acnlpy itk xeq` dfe ,`ed ¨¨¦£¨§¨¨¦

aezkdn(hi eh mixac):`xnbd zvxzn .'LxFW xFkaA carz `l'Ÿ©£Ÿ¦§¤
dfa ebdp ,ok eyry mze`kcinz bdpy itìläz`ada zeyrl §¦¥

.eizepaxwBúìBòa íãà ìòî àì åéîiî ,ìlä ìò åéìò eøîà ,àéðúc§©§¨¨§¨¨©¦¥¦¨¨Ÿ¨©¨¨§¨
.lld ly dler oaxwa dlirn xeqi`a mc` lykp `l mlern ±

,dxfrl uegn dyicwn did `ly meynàlàdiddàéáîz`-] ¤¨§¦¨
oiicr `idyk [dndadäéìò Bãé CîBñå ,dLéc÷îe ,äøæòì ,ïéleç¦¨£¨¨©§¦¨§¥¨¨¤¨

,dèçBLådzid `l dzhigyl dzycwd oiay xvwd onfay `vnpe §£¨
wx gqt oaxwl zendad eycwed o`k s`e .da lernl zedy
ocera mdipikq z` odilr gipdl elki jkitle ,dxfrl e`aedyn

.oileg
:df uexiz lr dywne day `xnbdLéc÷î éöî éëéä úaMa çñt¤©©©¨¥¦¨¥©§¦

déì,zaya mdigqt z` yicwdl elki cvik ±ïðúäådpyna ¥§¨§©
dviaa(:el),ïéLéc÷î ïéà,aeh meia minyl zeycwdåokïéà ¥©§¦¦§¥

ïéëéøòî,'ilr 'ipelt jxr' e` 'ikxr' xnel ±åïéîéøçî ïéàxnel ± ©£¦¦§¥©£¦¦
,'mxg ef dnda ixd'ïéäéaâî ïéàåzexitd on miyixtn oi` ± §¥©§¦¦

.úBøNòîe äîeøz:dpynd zniiqnelà ìk,mixeqi`dáBè íBéa §¨©©§¨¥§
eøîàe ,mze`øîBçå ì÷mixeq` mdyúaMam`e .epnn dxengy ¨§©¨¤©©¨

e`aedyn wx zendad eycwedy lirl epxn`y dn dyw ok
:`xnbd zvxzn .zaya dxfrléléî éðä,zaya yicwdl xeq`y ¨¥¦¥

úBáBça[miycw-]ïîæ ïäì òeá÷ ïéàLze`hg oebk ,ozaxwdl §¤¥¨©¨¤§©
,zeny`e,ïîæ ïäì òeáwL úBáBça ìáà,gqt oebkïéLéc÷îoze` £¨§¤¨©¨¤§©©§¦¦

z` dgec ozaxwdy xg`ny ,zaya lgyk elit` ozaxwd meia
enke .ok ozycwd s` ,zaydúà íãà Léc÷î ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨©§¦¨¨¤

úaMa Bçñt,gqt axr da lgyåoaxw z`áBè íBéa Búâéâç. ¦§©©¨§£¦¨§
zeyxa zendad z` ekiled cvik :zeywdl `xnbd dtiqen

,mdilr mipikqdyk miaxdàìäåzeyxa dnda zaya bidpnd ©£Ÿ
xeqi` lr xaer ,ie`yn dilr lhenyk miaxd.'ønçî'zvxzn §©¥
`ed ixd df ote`ay meyn xzen xacd :`xnbdãé øçàìk ønçî§©¥¦§©©¨

.dlh lr ie`yn lihdl jxcd oi` oky ,dlibxd jxcdn iepiya ±
:dywne `xnbd dayéäð ,énð ãé øçàìk ønçî[mpn`±]àøeqéàc §©¥¦§©©¨©¦§¦§¦¨

,àkéì àúééøBàcj`àäéî ïðaøcî àøeqéà[mipt lk lr-],àkéà §©§¨¥¨¦¨¦§©¨¨¦¨¦¨
,ok` :`xnbd zvxzn .xacd xzed cvik ,dyw oiicr ok m`eeðééä©§

dépéî éòa à÷cozip m`d ,lld z` `xiza ipa el`yy dn df ± §¨¨¥¦¥
oicd dn ,dzid mzl`ye .df ote`a oikqd z` `iadl xizdl

yiykøác[dyrn-]äøBzä ïî øzéä Bì LiL`ed dxezd ony - ¨¨¤¤¤¥¦©¨
,xzenåéðôì ãîBò úeáL øáãelr xearl jixv ezeyrl icke ± §©§¥§¨¨

dvex `ede ,zeay xeqi`Bø÷òìeilr xearl ±ãé øçàìk,iepiya - §¨§¦§©©¨
z`f dyereäåöî íB÷îa,gqtd zaxwd zevn jxevl -éàî- ¦§¦§¨©

e .xzen df m`dïäì øîà,lldàlà ,ézçëLå ézòîL Bæ äëìä ¨©¨¤£¨¨¨©§¦§¨©§¦¤¨
.ïä íéàéáð éða ,ïä íéàéáð ïéà íà ,ìàøNéì ïäì eçépä©¦¨¤§¦§¨¥¦¥§¦¦¥§¥§¦¦¥

x`azn epnny ,d`bznd ly eypera xn`n d`ian `xnbd
:edel`yy dkldd z` gky lldy mrhdøîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

øäéúîä ìk ,áø,d`bznd ±,àeä íëç íày yprpBúîëç ©¨©¦§©¥¦¨¨¨§¨
,epnî ú÷lzñîe,àeä àéáð íày yprp.epnî ú÷lzñî Búàeáð ¦§©¤¤¦¤¦¨¦§¨¦§©¤¤¦¤

y xn`y dn :ax ixac xewn z` `xnbd zx`anàeä íëç íà¦¨¨
,epnî ú÷lzñî Búîëçcnlpîmr didy dyrndøî øîàc .ìlä ¨§¨¦§©¤¤¦¤¥¦¥§¨©©

,lirl `ziixaaìéçúälldïøèð÷î[`xiza ipa z`-],íéøáãa ¦§¦§©§§¨¦§¨¦
ok zngnye mday zelvr meyn oicd z` egkyy lr mxrivy

,`iypl dpnzd `edåiabl edel`yyk okn xg`ly el mxb df §
,oikqd z`ad.ézçëLå ézòîL Bæ äëìä eäì øîà÷de`bdy o`kne ¨¨©§£¨¨¨©§¦§¨©§¦

.dnkgd zewlzqd icil d`ian
y ax xn`y dne,àeä àéáð íà,d`bzdy dfú÷lzñî Búàeáð ¦¨¦§¨¦§©¤¤

,epnîepcnl z`fîlv` xn`py dnáéúëc .äøBácdxiya ¦¤¦§¨¦§¦
ly e`av xy `xqiq z` l`xyi egvipy xg`l dxeac dxn`y

orpk jln(f d mihtey),äøBác ézîwL ãò elãç ìàøNéa ïBæøô eìãç'¨§§¨§¦§¨¥¨¥©©©§¦§¨
.'åâå 'ìàøNéa íà ézîwLixra zayl elcg l`xyi ipay ,xnelk ©©§¦¥§¦§¨¥

dxeac iznwy cr ,miaie`d cgtn ,dneg mdl oi`y ifxtd§
z` dlityd dl` dixacae .cgtl ewiqtde l`xyi z` bidpdl

.diyrna dx`tzde diptly mibidpndáéúëedxiyd jynda §¦
(ai d my),'åâå 'øéL éøac éøeò éøeò äøBác éøeò éøeò'`idy ,epiidc ¦¦§¨¦¦©§¦¦

dl xefgzy dywiae ,dz`eap dwlzqpy zngn dwzzyd
de`bdy ,epcnl o`kne .dxiya jiyndl lkezy ick dz`eap

.d`eapd zewlzqd icil d`ian
:mcewd xn`nd oirk sqep xn`n d`ian `xnbd,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©

,epnî ú÷lzñî Búîëç ,àeä íëç íà ,ñòBkL íãà ìkeàéáð íà ¨¨¨¤¥¦¨¨¨§¨¦§©¤¤¦¤¦¨¦
.epnî ú÷lzñî Búàeáð ,àeä§¨¦§©¤¤¦¤

y xn`y dn :yiwl yix ixac xewn z` `xnbd zx`aníëç íà¦¨¨
,epnî ú÷lzñî Búîëç àeäcnlpîmr didy dyrnd.äLn ¨§¨¦§©¤¤¦¤¥Ÿ¤

áéúëcoipramiayd z`xwl odkd xfrl`e dyn ly mz`ivi ¦§¦
oicn znglnn(eh-ci `l xacna),'åâå ìéçä éãe÷t ìò äLî óö÷iå'©¦§ŸŸ¤©§¥¤¨¦

,'dawp lM mziIgd dWn mdil` xn`Ie .dnglOd `aSn mi`Ad©¨¦¦§¨©¦§¨¨©Ÿ¤£¥¤¤©¦¦¤¨§¥¨
.miiga zeawpd z` exi`ydy `avd ixy lr dyn qrkyáéúëe§¦

okn xg`l(`k `l my)íéàaä àávä éLðà ìà ïäkä øæòìà øîàiå'©Ÿ¤¤§¨¨©Ÿ¥¤©§¥©¨¨©¨¦
,'åâå 'äLî úà 'ä äeö øLà äøBzä úwç úàæ äîçìnìmcnily ©¦§¨¨Ÿª©©¨£¤¦¨¤Ÿ¤

x`ean `lde .oicnn egwly milkd z` xiykdl cvik xfrl`
,'d itn el` zekld lr dehvp epiax dyny weqtaììkîyie ± ¦§¨

,dfn cenlldépéî ílòéà äLîczekld dynn egkyp dzry ± §Ÿ¤¦©©¦¥
.l`xyi ipa z` envr `ed mcnil `l jkitle ,qrky iptn el`

y yiwl yix xn`y dne,àeä àéáð íà,qrekdú÷lzñî Búàeáð ¦¨¦§¨¦§©¤¤
,epnîcnlpîmr didy dyrndáéúëc .òLéìàryil` xn`y ¦¤¥¡¦¨¦§¦

mec` jlne htyedi mr eil` cxiyk l`xyi jln mxedil `iapd
'd xac z` renyl(ci b 'a mikln),éðà äãeäé Cìî èôLBäé éðt éìeì'¥§¥§¨¨¤¤§¨£¦
éìà èéaà íà ,àNð.'åâå jàøà íàå Ewelgl dvxy ilely ,xnelk Ÿ¥¦©¦¥¤§¦¤§¤¨

.ryx didy mxedi l` llk hian did `l ,htyedil ceakáéúëe§¦
okn xg`l(eh b my)gex eilr gepzy dvxyk ryil` xn`y ,

d`eapd.'åâå ''ä ãé åéìò éäzå ïbðîä ïbðk äéäå ,ïbðî éì eç÷ äzòå'§©¨§¦§©¥§¨¨§©¥©§©¥©§¦¨¨©
,ez`eap epnn dwlzqd mxedi lr qrky zngny ,epcnl o`kne
okn xg`l wxe ,eqrk z` epnn xiarzy dpibp renyl jxvede

.d`eapd gex `id ''d ci eilr idze'
:qrkd zepba sqep xn`n d`ian `xnbd,Léht øa éðî éaø øîà̈©©¦¨¦©©¦

eléôà ,ñòBkL ìkm`åéìò ïé÷ñBtl dkfiy eiabl eraw -,äìeãb ¨¤¥£¦§¦¨¨§¨
BúBà ïéãéøBî ,íéîMä ïî:`xnbd zl`ey .dpnnïìðî.`ed jky ¦©¨©¦¦¦§¨¨

:`xnbd daiyn,áàéìàî,jlnd cec ly eig`øîàpLeiabl ¥¡¦¨¤¤¡©
mizylt len l`xyi ly dkxrnd dcya cec z` eze`xal`eny)

(gk fi '`zLèð éî ìòå zãøé [äf] änì ,øîàiå ãåãa áàéìà óà øçiå'©¦©©¡¦¨§¨¦©Ÿ¤¨¨¤¨©§¨§©¦¨©§¨
ðãæ úà ézòãé éðà ,øaãna äpää ïàvä èòîïòîì ék Eááì òø úàå E §©©Ÿ¨¥¨©¦§¨£¦¨©§¦¤§Ÿ§§¥Ÿ©§¨¤¦§©©

,'zãøé äîçìnä úBàøz` yhpy aygy meyn cec lr qrky §©¦§¨¨¨¨§¨
lr glyp cecy rci `le ,dnglnd z` ze`xl `eal ick o`vd

.dkxrnd dcyay eig`le el dciv `iadl eia` iciåy epivnéë §¤¨§¦
ìæà[jld-]Lîîì ìàeîLåäðéçipan cg` z` dkelnl geynl ± £©§¥§¦§§¦§

,'d ieeiv it lr cec ia` iyieälëaz` eiptl iyi xiard xy`k ± §ª§
,a`il`n ueg cec ig` lkáéúkl`eny xn`y(i-g fh my),äæa àì' §¦Ÿ¨¤

''ä øçá,jkl exgap `l mlerny rnyny ,jln didiyáàéìàáe ¨©¤¡¦¨
,zeklnl oebd `edy ayge l`eny eze` d`xykáéúk(f fh my) §¦

ék ,BúîB÷ dáb ìàå eäàøî ìà èaz ìà ,ìàeîL ìà 'ä øîàiå'©Ÿ¤¤§¥©©¥¤©§¥§¤§Ÿ©¨¦
ììkî ,'eäézñàî,ef oeyln rnyne -àðcéàä ãò déì íéçø äåäc §©§¦¦§¨©£¨¨¦¥©©¦§¨

`edy iptn eq`n dzr wxe ,jelnl ea xgae dzr cr 'd ead`y -
.el dwqtpy dlecbd z` ciqtd qrky xg`ny `vnpe ,ofbx

dzr .zaya miaxw cinzde gqtdy oicd xewn z` lirl epipy
s` miaxw cinzde gqtdy oicd xewn z` `xnbd zxxan

:`xnbd zl`ey .d`nehaïçkLàiabl oicd xewn z` epivn - ©§§¨
eçãc çñôe ãéîz[migecy-],úaLlirl x`eank(`"r)oicd la` , ¨¦¤©§¨©¨

eçãcd z` el` zepaxw ipy,äàîeèmze` miaixwny epiidc §¨§¨
,mi`nh xeaivd aexyk.ïì àðî:`xnbd daiynéëéä ék ,éøîà §¨¨¨§¦¦¥¦

éìécómicnely myk ±(my)ãéîzî çñtdey dxifbaïéðòìdgecy §¨¦¤©¦¨¦§¦§©
éìé énð éëä ,úaLçñtî ãéîz ó,ef dey dxifbaïéðòìezaxwd ©¨¨¦©¦¨¦¨¦¦¤©§¦§©
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המשך בעמוד קיק



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

àlày o`kn cenll yi jgxk lräòL Eì Lé[onf-]Ldaïéáf ¤¨¥§¨¨¤¨¦
ïéçlzLî ïéòøBöîedxfrd onïéçlzLî íéúî éàîè ïéàå,dpnn §¨¦¦§©§¦§¥§¥¥¥¦¦§©§¦

åaäæéà,`ed onf.äàîeèa àaä çñt äæi`nh xeaivd aex xy`ky §¥¤¤¤©©¨§§¨
dxfrl mizn i`nh miqpkp s`e d`neha eze` miaixwn mizn
miafd ly mgeliy lr zeevl aezkd jxved jkitle ,eaixwdl

.df onfa s` dpnn mirxevnde
:yiwl yix `iady xewnd z` dgec iia`éëä éà ,ééaà øîà̈©©©¥¦¨¦

,yiwl yix ixack epcnll `a weqtdyénð àîéìepl yi ixd ± ¥¨©¦
y ,ok mb xneløîàéglyl yiy aezkdøîàé ìàå ,íéúî éàîèe áæ Ÿ©¨§¥¥¥¦§©Ÿ©

glyl yiyéðàå ,òøBöîiziidøîBà,xnege lwa cnele invrn §¨©£¦¥
m`òøBöî ,çlzLî áæxzei dxeng ez`nehy.ïkL ìk àìike ¨¦§©¥©§¨Ÿ¨¤¥

,xzein epi` rxevn iabl ieeivdy lirlck uxzp o`k mby jiiy
àlày epcnll `aäòL Eì Lé[onf-]ïéçlzLî ïéòøBönLon ¤¨¥§¨¨¤§¨¦¦§©§¦

dxfrdïéçlzLî íéúî éàîèe ïéáæ ïéàå,dpnnàaä çñt äæ ,äæéàå §¥¨¦§¥¥¥¦¦§©§¦§¥¤¤¤©©¨
.äàîeèaz` dyer afd s` df itl ixdy ,ok xnel oi` `lde §§¨

,mi`nh xeaivd aexyk gqtdénð éëä àîéz éëå,oicd jk ok`y §¦¥¨¨¦©¦
ïðúäåoldl dpyna(:dv),íéáæ epnî eìëàé àì ,äàîeèa àaä çñt §¨§©¤©©¨§§¨ŸŸ§¦¤¨¦

eìëà íàå ,úBãìBéå úBcð úBáæå,epnn.ïéøeètzyxc itly xg`ne §¨¦§§§¦¨§§¦
epi` df oice ,d`neha gqtd z` dyer afd s`y `vnp yiwl yix

.eixack yexcl oi`y gken ,dpyna x`eank oekp
a` ayiin dzr:opgei iax `iady xewnd z` ii,ééaà øîà àlà¤¨¨©©©¥

íìBòìd`neha `a gqtdy micnelàn÷ àøwîmcewd weqtdn ± §¨¦§¨©¨
miyxece ,'yi`' ipy gqt oipra xn`py ,lirl opgei iax `iady
,d`neha miyer `l` oigcp xeaiv oi`e ipy gqtl dgcp 'yi`'y
cigiy ,xg` ote`a z`f yexcl ozipy yiwl yix dywdy dne
z` miaixwn `l mi`nh maexy xeaiv eli`e ipy gqtl dgcp

y aiydl yi jk lr ,llk gqtdïk íà,oicd didàðîçø áBzëéð ¦¥¦§©£¨¨
,'àîè äéäé ék Léà Léà'daizd mle`éì änì 'Lôðì'.dazekl ¦¦¦¦§¤¨¥¨¤¤¨¨¦

mda mixingny ze`neh x`y hrnl `a 'ytpl' zehyta ixdy
mpi` zna e`nhpy xeaivd s`y xn`p m`e ,zn z`nehn xzei
x`yl zn z`neh oia welig oi` ok m` ,llk gqtd z` miaixwn

.mzq d`neh aezkl ozip dide ze`nehàîéz éëåy,'Lôðì' éàä §¦¥¨©¨¤¤
àúàc àeä éëäì`weecy epcnll ick ,azkp jkl ±àeä úî àîhä §¨¦©£¨©§¥¥

øàL ìáà ,éðL çñôì äçãðcdàì ïéàîè`l` ipy gqtl migcp §¦§¤§¤©¥¦£¨§¨§¥¦Ÿ
,mzxneg idefe ,gqtd z` llk miaixwn mpi`ìBëé ,àéðúäåziid §¨©§¨¨

y xnelàlà éðL çñt ïéNBò eäé àìoqip c"ia eidy iníéúî éàîè Ÿ§¦¤©¥¦¤¨§¥¥¥¦
åin okä÷Bçø Cøãa äéäLeidy in la` ,ycwnd onïéòøBöîe ïéáæ §¤¨¨§¤¤§¨¨¦§¨¦

úBcð éìòBáe,oqip c"iaïéépîewitqd m` ipy gqt miyer md s`y £¥¦¦©¦
,xdhidlLéà Léà' øîBì ãeîìzlky rnyny ,'`nh didi iM ©§©¦¦¦¦§¤¨¥

,dl`yd zxfeg ok m`e .ipy gqt miyer oqip c"ia mi`nhd'Lôðì'¨¤¤
àlà .éì änì àðîçø áúëcjgxk lrøîà÷ éëäwiicl yi jk ± §¨©©£¨¨¨¨¦¤¨¨¦¨¨©

`weecy ,weqtdn'Léà'zn `nh `edy cigiïéàå ,éðL çñôì äçãð ¦¦§¤§¤©¥¦§¥
øeaéömizn i`nh eaexyéãáò àlà ,éðL çñôì äçãðmiaixwn ± ¦¦§¤§¤©¥¦¤¨¨§¦

ecrena gqtd z`å .äàîeèa'ytpl' weqta azkpy ayein dzr §§¨§
,epcnll ickéãáò éëmiaixwny dny ±øeaéöz` `nh eaexy ¦¨§¦¦

gqtd,äàîeèaepiidaz`nehìáà ,úî àîèn zg` lkaøàL §§¨§§¥¥£¨§¨
déãáò àì ,úBàîeè`l` d`neha gqtd z` xeaivd miyer oi` - §Ÿ¨§¦

.ipy gqtl migcp
yiy zenewn x`yle ycwnl mi`nh eqpki `ly dxeza epiehvp

.dyecw mda`nhle zn `nhly ,df oipra mpic welgy `l`
xepwip xryn miptl epiidc ,'dpiky dpgn'l wx qpkdl xq`p uxy
dpgn'l mb qpkdl xeq` ixw lrale afl ,dxfrd gzt `edy
dpgn'n mb glzyn rxevnd eli`e ,elek ziad xdl epiidc ,'diel
zg` lka dnegdn miptl qpkdl el xeq`y ,epiidc ,'l`xyi
d`ian ,mirxevnd geliy lirl xkfedy ab`e .l`xyi ixrn

:xeqi`a qpkpy rxevn oica zwelgn `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
L òøBöîe xar,Búvéçnî íéðôì ñðëply dnegdn miptl epiidc §¨¤¦§©¦§¦¦§¦¨

,l`xyi ixrn zg`øeèt,zewlnnøîàpL(en bi `xwie)oica ¨¤¤¡©
,`Ed `nh ,`nhi FA rbPd xW` ini lM' rxevndõeçî ,áLé ããa ¨§¥£¤©¤©¦§¨¨¥¨¨¥¥¦

,(BáLBî äðçnì õeçî áLé Bcáì áLé ããa) 'BáLBî äðçnìixde ©©£¤¨¨¨¥¥§©¥¥¦©©£¤¨
yáeúkäweqtd -B÷úðeqipkde dyrz `l xeqi`n e`ived ± ©¨§¨

,äNòìoi`y 'dyrl wzipd e`l' oic ea dpzp dxezdy ,xnelk ©£¥
miiwi e`ld lr xar m`y ,ezpwz efy rnyny meyn ,eilr miwel

.ypri `le dyrd z`
:`cqg ax ixac lr dywn `xnbd,déáéúéà,`ziixaa epipy ¥¦¥

,Búvéçnî íéðôì ñðëpL òøBöîoecipíéòaøàa.zewlnúBáæå ïéáæ §¨¤¦§©¦§¦¦§¦¨§©§¨¦¨¦§¨
,ïúvéçnî íéðôì eñðëpL,'diel dpgn' `edy ziad xdl ,epiidc ¤¦§§¦§¦¦§¦¨¨

mipecipíéòaøàa.zewlnàìå ,äiåì äðçîì ñðkéì øzeî úî àîèe §©§¨¦§¥¥¨¦¨¥§©£¥§¦¨§Ÿ
eléôà àlà ,eøîà ãáìa úî àîèd z`Bîöò úîqipkdl xzen §¥¥¦§©¨§¤¨£¦¥©§

,myløîàpLmixvnn l`xyi ipa mr ez`va epiax dyn iabl ¤¤¡©
(hi bi zeny),'Bnò óñBé úBîöò úà äLî çwiå'e'Bnò'rnyn ©¦©Ÿ¤¤©§¥¦¦

,Búvéçîalw ok m`e ,iel did dyn ixdy ,diel dpgna epiidc ¦§¦¨
`ziixaa yxetn ixd .myl qpkdl xzen zn `nhy xnege
.`cqg ax ixack `lye ,dwel 'l`xyi dpgn'l qpkpy rxevndy

:`xnbd zayiinàéä éàpzcenild oipra yi mi`pz zwelgn ± ©¨¥¦
,'ayi cca'nàéðúcrxevna xn`p ,`ziixaaáLé ããa'uEgn §©§¨¨¨¥¥¦

y `id 'ayi cca' weqtd zernyne ,'FaWFn dpgOl,áLé Bcáì`ae ©©£¤¨§©¥¥
epcnllLdpgnl uegn ezaiyia,íéøçà ïéàîè eäé àlmiaf oebk ¤Ÿ§§¥¦£¥¦

,mizn i`nhe,Bnò ïéáLBé,mdlyn xeng egeliyy epiidc §¦¦
oiicre .l`xyi dpgnn s` glzynyìBëéy xnel ziidïéáæ eäé ¨§¨¦

,úçà äðçîì ïéçlzLî íéúî éàîèe,dey mgeliyy epiidcãeîìz §¥¥¥¦¦§©§¦§©£¤©©©§
øîBìzepgnd geliy zyxta(b d xacna)'íäéðçî úà eànèé àìå' ©§Ÿ§©§¤©£¥¤

aezkd `ay o`kne ,'mpgn' xn`p `le ,miax oeylaäðçî ïzéì¦¥©£¤
,äæì äðçîe äæìmi`nhdn cg` lky epcnll `ay ,xnelk ¨¤©£¤¨¤

,xg` dpgnl glzyn ok iptly weqta mixkfpd.äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨
éøö Bðéà ,øîBà ïBòîL éaøCick 'ayi cca'n dyxca jxev oi` ± ©¦¦§¥¥¨¦

y ,zepgn dyelyl uegn glzyn rxevndy epcnllàeä éøä£¥
øîBà(a weqt my)àîè ìëå áæ ìëå òeøö ìk äðçnä ïî eçlLéå' ¥¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥

,'Lôðìly mgeliya yiy miweligd z` cenll ozip myne ¨¤¤
,dyw oky .mi`nhdøîàéglyl yiy aezkdøîàé ìàå ,úî éàîè Ÿ©§¥¥¥§©Ÿ©

glyl yiyéðàå ,áæ éàîèiziidøîBà,xnege lwa cnele invrn §¥¥¨©£¦¥
m`ïéáæ ,ïéçlzLî íéúî éàîèdxeng xzei mz`nehy,ïkL ìk àì §¥¥¥¦¦§©§¦¨¦Ÿ¨¤¥

ok m`øîàð änìd glzynyäiðL äðçî Bì ïzéì ,áæ,egeliyl ¨¨¤¡©¨¦¥©£¤§¦¨
.diel dpgnn mb glzyn dpiky dpgnn egeliyl sqepayåok §

,dywøîàéglyl yiy aezkdàé ìàå áæøîglyl yiy,òøBöî Ÿ©¨§©Ÿ©§¨
éðàåiziidøîBàm` ,invrnïéòøBöî ,ïéçlzLî ïéáæmz`nehy ©£¦¥¨¦¦§©§¦§¨¦

xzei dxeng,ïkL ìk àìok m`øîàð änìd glzyny,òøBöî Ÿ¨¤¥¨¨¤¡©§¨
úéLéìL äðçî Bì ïzéìdpiky dpgnn egeliyl sqepay ,egeliyl ¦¥©£¤§¦¦

`linne .l`xyi dpgnn mb glzyn dieleøîBà àeäLkrxevna §¤¥
,'áLé ããa',l`xyi dpgnn glzyn rxevndy epcnll jxved `l ¨¨¥¥

`a `l`áeúkäläNòì B÷zðqpkp m` zewlnn eze` xehtle ©¨©§©£¥
cca' aezkdy ,oerny iax zhiyk xaq `cqg axy `vnpe .myl
rxevny da epipyy `ziixad eli`e ,dyrl ewzpl `a 'ayi
xaqy ,dcedi iax zrck dhwp dwel ezvignn miptl qpkpy
oi`e mi`nh x`yn xzei glzyn rxevndy micnel df weqtny

.zewlnn exhtl dyrl aezkd ewzpy mixne`
afd geliy z` cenll ozip didy oerny iax ixaca dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .zn `nh geliyn xnege lwadéøîeç éàîn -id ©§¥
ezxneg.úî àîhî áæc:`xnbd daiynïkLafd lv`äàîeè §¨¦§¥¥¤¥§¨

.Bôebî åéìò äàöBé:`xnbd dywnøeîç úî àîè ,äaøcà,epnn §¨¨¨¦©§©¨§¥¥¨
äàfä ïeòè ïkLminia z`hg in lyéòéáLe éLéìLeli`e ,ezxdhl ¤¥¨©¨¨§¦¦§¦¦

iax zpeek oi` ,ok` :`xnbd zvxzn .cala dliaha xdhp afd
ezpeek `l` ,zn `nhn afd geliy z` cenll ozipy xnel oerny

ixdy ,`idàø÷ øîàgeliya miaiegnd iabl [lirlc weqtd-] ¨©§¨
àîè'siqede ,'Wtpl'àîè ìëå'ickõøL àîè úBaøìgeliyl ¨¥¨¤¤§Ÿ¨¥§©§¥¤¤

.zn `nhk dpiky dpgnnåy jeznõøL àîhî øeîç áæozip did §¨¨¦§¥¤¤
yexita egeliy azkpy `l` ,xnege lwa epnn egeliy z` cenll

.diel dpgnn mb glzyny epcnll ick
:`xnbd zl`eydéøîeç éàîedaiyn .uxy `nhn afd ly ©§¥

:`xnbd,ïøîàãk:`xnbd dywn .etebn z`vei d`nehdy §©£¨¨
,äaøcà`nhøeîç õøL,epnn,ñðBàa ànèî ïkLepi` afd eli`e ©§©¨¤¤¨¤¥§©¥§¤

.qpe` zngn d`xyk `nhp:`xnbd zvxzn,éøîà̈§¦
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc migqt(ipy meil)

àlày o`kn cenll yi jgxk lräòL Eì Lé[onf-]Ldaïéáf ¤¨¥§¨¨¤¨¦
ïéçlzLî ïéòøBöîedxfrd onïéçlzLî íéúî éàîè ïéàå,dpnn §¨¦¦§©§¦§¥§¥¥¥¦¦§©§¦

åaäæéà,`ed onf.äàîeèa àaä çñt äæi`nh xeaivd aex xy`ky §¥¤¤¤©©¨§§¨
dxfrl mizn i`nh miqpkp s`e d`neha eze` miaixwn mizn
miafd ly mgeliy lr zeevl aezkd jxved jkitle ,eaixwdl

.df onfa s` dpnn mirxevnde
:yiwl yix `iady xewnd z` dgec iia`éëä éà ,ééaà øîà̈©©©¥¦¨¦

,yiwl yix ixack epcnll `a weqtdyénð àîéìepl yi ixd ± ¥¨©¦
y ,ok mb xneløîàéglyl yiy aezkdøîàé ìàå ,íéúî éàîèe áæ Ÿ©¨§¥¥¥¦§©Ÿ©

glyl yiyéðàå ,òøBöîiziidøîBà,xnege lwa cnele invrn §¨©£¦¥
m`òøBöî ,çlzLî áæxzei dxeng ez`nehy.ïkL ìk àìike ¨¦§©¥©§¨Ÿ¨¤¥

,xzein epi` rxevn iabl ieeivdy lirlck uxzp o`k mby jiiy
àlày epcnll `aäòL Eì Lé[onf-]ïéçlzLî ïéòøBönLon ¤¨¥§¨¨¤§¨¦¦§©§¦

dxfrdïéçlzLî íéúî éàîèe ïéáæ ïéàå,dpnnàaä çñt äæ ,äæéàå §¥¨¦§¥¥¥¦¦§©§¦§¥¤¤¤©©¨
.äàîeèaz` dyer afd s` df itl ixdy ,ok xnel oi` `lde §§¨

,mi`nh xeaivd aexyk gqtdénð éëä àîéz éëå,oicd jk ok`y §¦¥¨¨¦©¦
ïðúäåoldl dpyna(:dv),íéáæ epnî eìëàé àì ,äàîeèa àaä çñt §¨§©¤©©¨§§¨ŸŸ§¦¤¨¦

eìëà íàå ,úBãìBéå úBcð úBáæå,epnn.ïéøeètzyxc itly xg`ne §¨¦§§§¦¨§§¦
epi` df oice ,d`neha gqtd z` dyer afd s`y `vnp yiwl yix

.eixack yexcl oi`y gken ,dpyna x`eank oekp
a` ayiin dzr:opgei iax `iady xewnd z` ii,ééaà øîà àlà¤¨¨©©©¥

íìBòìd`neha `a gqtdy micnelàn÷ àøwîmcewd weqtdn ± §¨¦§¨©¨
miyxece ,'yi`' ipy gqt oipra xn`py ,lirl opgei iax `iady
,d`neha miyer `l` oigcp xeaiv oi`e ipy gqtl dgcp 'yi`'y
cigiy ,xg` ote`a z`f yexcl ozipy yiwl yix dywdy dne
z` miaixwn `l mi`nh maexy xeaiv eli`e ipy gqtl dgcp

y aiydl yi jk lr ,llk gqtdïk íà,oicd didàðîçø áBzëéð ¦¥¦§©£¨¨
,'àîè äéäé ék Léà Léà'daizd mle`éì änì 'Lôðì'.dazekl ¦¦¦¦§¤¨¥¨¤¤¨¨¦

mda mixingny ze`neh x`y hrnl `a 'ytpl' zehyta ixdy
mpi` zna e`nhpy xeaivd s`y xn`p m`e ,zn z`nehn xzei
x`yl zn z`neh oia welig oi` ok m` ,llk gqtd z` miaixwn

.mzq d`neh aezkl ozip dide ze`nehàîéz éëåy,'Lôðì' éàä §¦¥¨©¨¤¤
àúàc àeä éëäì`weecy epcnll ick ,azkp jkl ±àeä úî àîhä §¨¦©£¨©§¥¥

øàL ìáà ,éðL çñôì äçãðcdàì ïéàîè`l` ipy gqtl migcp §¦§¤§¤©¥¦£¨§¨§¥¦Ÿ
,mzxneg idefe ,gqtd z` llk miaixwn mpi`ìBëé ,àéðúäåziid §¨©§¨¨

y xnelàlà éðL çñt ïéNBò eäé àìoqip c"ia eidy iníéúî éàîè Ÿ§¦¤©¥¦¤¨§¥¥¥¦
åin okä÷Bçø Cøãa äéäLeidy in la` ,ycwnd onïéòøBöîe ïéáæ §¤¨¨§¤¤§¨¨¦§¨¦

úBcð éìòBáe,oqip c"iaïéépîewitqd m` ipy gqt miyer md s`y £¥¦¦©¦
,xdhidlLéà Léà' øîBì ãeîìzlky rnyny ,'`nh didi iM ©§©¦¦¦¦§¤¨¥

,dl`yd zxfeg ok m`e .ipy gqt miyer oqip c"ia mi`nhd'Lôðì'¨¤¤
àlà .éì änì àðîçø áúëcjgxk lrøîà÷ éëäwiicl yi jk ± §¨©©£¨¨¨¨¦¤¨¨¦¨¨©

`weecy ,weqtdn'Léà'zn `nh `edy cigiïéàå ,éðL çñôì äçãð ¦¦§¤§¤©¥¦§¥
øeaéömizn i`nh eaexyéãáò àlà ,éðL çñôì äçãðmiaixwn ± ¦¦§¤§¤©¥¦¤¨¨§¦

ecrena gqtd z`å .äàîeèa'ytpl' weqta azkpy ayein dzr §§¨§
,epcnll ickéãáò éëmiaixwny dny ±øeaéöz` `nh eaexy ¦¨§¦¦

gqtd,äàîeèaepiidaz`nehìáà ,úî àîèn zg` lkaøàL §§¨§§¥¥£¨§¨
déãáò àì ,úBàîeè`l` d`neha gqtd z` xeaivd miyer oi` - §Ÿ¨§¦

.ipy gqtl migcp
yiy zenewn x`yle ycwnl mi`nh eqpki `ly dxeza epiehvp

.dyecw mda`nhle zn `nhly ,df oipra mpic welgy `l`
xepwip xryn miptl epiidc ,'dpiky dpgn'l wx qpkdl xq`p uxy
dpgn'l mb qpkdl xeq` ixw lrale afl ,dxfrd gzt `edy
dpgn'n mb glzyn rxevnd eli`e ,elek ziad xdl epiidc ,'diel
zg` lka dnegdn miptl qpkdl el xeq`y ,epiidc ,'l`xyi
d`ian ,mirxevnd geliy lirl xkfedy ab`e .l`xyi ixrn

:xeqi`a qpkpy rxevn oica zwelgn `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
L òøBöîe xar,Búvéçnî íéðôì ñðëply dnegdn miptl epiidc §¨¤¦§©¦§¦¦§¦¨

,l`xyi ixrn zg`øeèt,zewlnnøîàpL(en bi `xwie)oica ¨¤¤¡©
,`Ed `nh ,`nhi FA rbPd xW` ini lM' rxevndõeçî ,áLé ããa ¨§¥£¤©¤©¦§¨¨¥¨¨¥¥¦

,(BáLBî äðçnì õeçî áLé Bcáì áLé ããa) 'BáLBî äðçnìixde ©©£¤¨¨¨¥¥§©¥¥¦©©£¤¨
yáeúkäweqtd -B÷úðeqipkde dyrz `l xeqi`n e`ived ± ©¨§¨

,äNòìoi`y 'dyrl wzipd e`l' oic ea dpzp dxezdy ,xnelk ©£¥
miiwi e`ld lr xar m`y ,ezpwz efy rnyny meyn ,eilr miwel

.ypri `le dyrd z`
:`cqg ax ixac lr dywn `xnbd,déáéúéà,`ziixaa epipy ¥¦¥

,Búvéçnî íéðôì ñðëpL òøBöîoecipíéòaøàa.zewlnúBáæå ïéáæ §¨¤¦§©¦§¦¦§¦¨§©§¨¦¨¦§¨
,ïúvéçnî íéðôì eñðëpL,'diel dpgn' `edy ziad xdl ,epiidc ¤¦§§¦§¦¦§¦¨¨

mipecipíéòaøàa.zewlnàìå ,äiåì äðçîì ñðkéì øzeî úî àîèe §©§¨¦§¥¥¨¦¨¥§©£¥§¦¨§Ÿ
eléôà àlà ,eøîà ãáìa úî àîèd z`Bîöò úîqipkdl xzen §¥¥¦§©¨§¤¨£¦¥©§

,myløîàpLmixvnn l`xyi ipa mr ez`va epiax dyn iabl ¤¤¡©
(hi bi zeny),'Bnò óñBé úBîöò úà äLî çwiå'e'Bnò'rnyn ©¦©Ÿ¤¤©§¥¦¦

,Búvéçîalw ok m`e ,iel did dyn ixdy ,diel dpgna epiidc ¦§¦¨
`ziixaa yxetn ixd .myl qpkdl xzen zn `nhy xnege
.`cqg ax ixack `lye ,dwel 'l`xyi dpgn'l qpkpy rxevndy

:`xnbd zayiinàéä éàpzcenild oipra yi mi`pz zwelgn ± ©¨¥¦
,'ayi cca'nàéðúcrxevna xn`p ,`ziixaaáLé ããa'uEgn §©§¨¨¨¥¥¦

y `id 'ayi cca' weqtd zernyne ,'FaWFn dpgOl,áLé Bcáì`ae ©©£¤¨§©¥¥
epcnllLdpgnl uegn ezaiyia,íéøçà ïéàîè eäé àlmiaf oebk ¤Ÿ§§¥¦£¥¦

,mizn i`nhe,Bnò ïéáLBé,mdlyn xeng egeliyy epiidc §¦¦
oiicre .l`xyi dpgnn s` glzynyìBëéy xnel ziidïéáæ eäé ¨§¨¦

,úçà äðçîì ïéçlzLî íéúî éàîèe,dey mgeliyy epiidcãeîìz §¥¥¥¦¦§©§¦§©£¤©©©§
øîBìzepgnd geliy zyxta(b d xacna)'íäéðçî úà eànèé àìå' ©§Ÿ§©§¤©£¥¤

aezkd `ay o`kne ,'mpgn' xn`p `le ,miax oeylaäðçî ïzéì¦¥©£¤
,äæì äðçîe äæìmi`nhdn cg` lky epcnll `ay ,xnelk ¨¤©£¤¨¤

,xg` dpgnl glzyn ok iptly weqta mixkfpd.äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨
éøö Bðéà ,øîBà ïBòîL éaøCick 'ayi cca'n dyxca jxev oi` ± ©¦¦§¥¥¨¦

y ,zepgn dyelyl uegn glzyn rxevndy epcnllàeä éøä£¥
øîBà(a weqt my)àîè ìëå áæ ìëå òeøö ìk äðçnä ïî eçlLéå' ¥¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥

,'Lôðìly mgeliya yiy miweligd z` cenll ozip myne ¨¤¤
,dyw oky .mi`nhdøîàéglyl yiy aezkdøîàé ìàå ,úî éàîè Ÿ©§¥¥¥§©Ÿ©

glyl yiyéðàå ,áæ éàîèiziidøîBà,xnege lwa cnele invrn §¥¥¨©£¦¥
m`ïéáæ ,ïéçlzLî íéúî éàîèdxeng xzei mz`nehy,ïkL ìk àì §¥¥¥¦¦§©§¦¨¦Ÿ¨¤¥

ok m`øîàð änìd glzynyäiðL äðçî Bì ïzéì ,áæ,egeliyl ¨¨¤¡©¨¦¥©£¤§¦¨
.diel dpgnn mb glzyn dpiky dpgnn egeliyl sqepayåok §

,dywøîàéglyl yiy aezkdàé ìàå áæøîglyl yiy,òøBöî Ÿ©¨§©Ÿ©§¨
éðàåiziidøîBàm` ,invrnïéòøBöî ,ïéçlzLî ïéáæmz`nehy ©£¦¥¨¦¦§©§¦§¨¦

xzei dxeng,ïkL ìk àìok m`øîàð änìd glzyny,òøBöî Ÿ¨¤¥¨¨¤¡©§¨
úéLéìL äðçî Bì ïzéìdpiky dpgnn egeliyl sqepay ,egeliyl ¦¥©£¤§¦¦

`linne .l`xyi dpgnn mb glzyn dieleøîBà àeäLkrxevna §¤¥
,'áLé ããa',l`xyi dpgnn glzyn rxevndy epcnll jxved `l ¨¨¥¥

`a `l`áeúkäläNòì B÷zðqpkp m` zewlnn eze` xehtle ©¨©§©£¥
cca' aezkdy ,oerny iax zhiyk xaq `cqg axy `vnpe .myl
rxevny da epipyy `ziixad eli`e ,dyrl ewzpl `a 'ayi
xaqy ,dcedi iax zrck dhwp dwel ezvignn miptl qpkpy
oi`e mi`nh x`yn xzei glzyn rxevndy micnel df weqtny

.zewlnn exhtl dyrl aezkd ewzpy mixne`
afd geliy z` cenll ozip didy oerny iax ixaca dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .zn `nh geliyn xnege lwadéøîeç éàîn -id ©§¥
ezxneg.úî àîhî áæc:`xnbd daiynïkLafd lv`äàîeè §¨¦§¥¥¤¥§¨

.Bôebî åéìò äàöBé:`xnbd dywnøeîç úî àîè ,äaøcà,epnn §¨¨¨¦©§©¨§¥¥¨
äàfä ïeòè ïkLminia z`hg in lyéòéáLe éLéìLeli`e ,ezxdhl ¤¥¨©¨¨§¦¦§¦¦

iax zpeek oi` ,ok` :`xnbd zvxzn .cala dliaha xdhp afd
ezpeek `l` ,zn `nhn afd geliy z` cenll ozipy xnel oerny

ixdy ,`idàø÷ øîàgeliya miaiegnd iabl [lirlc weqtd-] ¨©§¨
àîè'siqede ,'Wtpl'àîè ìëå'ickõøL àîè úBaøìgeliyl ¨¥¨¤¤§Ÿ¨¥§©§¥¤¤

.zn `nhk dpiky dpgnnåy jeznõøL àîhî øeîç áæozip did §¨¨¦§¥¤¤
yexita egeliy azkpy `l` ,xnege lwa epnn egeliy z` cenll

.diel dpgnn mb glzyny epcnll ick
:`xnbd zl`eydéøîeç éàîedaiyn .uxy `nhn afd ly ©§¥

:`xnbd,ïøîàãk:`xnbd dywn .etebn z`vei d`nehdy §©£¨¨
,äaøcà`nhøeîç õøL,epnn,ñðBàa ànèî ïkLepi` afd eli`e ©§©¨¤¤¨¤¥§©¥§¤

.qpe` zngn d`xyk `nhp:`xnbd zvxzn,éøîà̈§¦
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פסחים. פרק ששי - אלו דברים דף סז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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פסחים. פרק ששי - אלו דברים דף סז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

ñðBàa énèî ééenè énð áæ àðåeb éàä ékd`neha `nhpd af s` ± ¦©©§¨¨©¦©¥§©¥§¤
,qpe`a s` `nhp ,axr z`neh epiidc uxy z`nehl dnecd efk

eáæ ìL äðBLàø äiàø ,àðeä áø øîàc ,àðeä áøãkdzngn `nhpy ¦§©¨§¨©©¨§¦¨¦¨¤¨
,axrd cr wxäànèîs` eze`.ñðBàa`xneg mey oi`y `vnp §©§¨§¤

z`vei ez`nehy epnn xeng afy xg`ne ,afan xzei uxy `nha
.uxy `nhn xnege lwa afd geliy z` cenll did ozip etebn

`ed weqta xkfpy 'rexv'y oerny iax ixaca lirl x`azp
xnege lwa dpc `xnbd .afn xnege lwa ecnell ozip oky ,xzein

:`xnbd zl`ey .df.áfî òøBöîc déøîeç éàî:`xnbd daiyn ©§¥¦§¨¦¨
ïkLrxevnäòéøt ïeòè,ey`x zexry z` lcbiy -äîéøôe± ¤¥¨§¦¨§¦¨

,eicba z` mextie,ähnä LéîLúa øeñàåepi`y af ok oi`y dn §¨§©§¦©¦¨
:`xnbd dywn .el` mixaca aiegnøeîç áæ ,äaøcà,epnnïkL ©§©¨¨¨¤¥

áLBîå ákLî ànèî,d`nehd a` mze` dyere eizgzyåok §©¥¦§¨§¨§
èqéäa ñøç éìk ànèîoi`y dn ,ea rbp `l m` s` ,ezffd ici lr ± §©¥§¦¤¤§¤¥

ozipy xnel oerny iax zpeek oi` ,ok` :`xnbd zvxzn .rxevn ok
ixdy ,`id ezpeek `l` ,afn rxevnd geliy z` cenllàø÷ øîà̈©§¨

geliya miaiegnd iabl [lirlc weqtd-],'áæ'siqede'áæ ìëå'ick ¨§¨¨
éø÷ ìòa úBaøì.afk diel dpgnn geliylåy jeznøeîç òøBöî §©©©§¦§§¨¨

éø÷ ìòaî`l` ,xnege lwa epnn egeliy z` cenll ozip did ¦©©§¦
.l`xyi dpgnn mb glzyny epcnll ick yexita egeliy azkpy

:`xnbd zl`eydéøîeç éàîedaiyn .ixw lran rxevnd ly ©§¥
:`xnbd,ïøîàãk.dhnd yinyza xeq`e dnixte drixt oerhy §©£¨¨

:`xnbd dywnøeîç éø÷ ìòa ,äaøcà,epnneäMîa ànèî ïkL ©§©¨©©§¦¨¤¥§©¥§©¤
yk wx `nhp rxevnd eli`e ,epnn `veiy ixwlceba rbp ea d`xp

:`xnbd zvxzn .zegtl qixbk lydì øáñoerny iax,ïúð éaøk ¨©¨§©¦¨¨
éøö áæ ,ìàòîLé éaø íeMî øîBà ïúð éaø ,àéðúcCepnn `vzy §©§¨©¦¨¨¥¦©¦¦§¨¥¨¨¦

ly xeriya daifúîéúçkly awpd znizq ick ±änàä étick ©£¦©¦¨©¨
,`nhiy,íéîëç Bì eãBä àìåxeriya daifa `nhpy exaq `l` §Ÿ£¨¦
.edylkdéì L÷zéàåywede -,áæì éø÷ ìòawx `nhp `ed s`y §¦§©¥©©§¦§¨

xg`ne .dn`d it znizgk ly df xeriya ixw epnn `veiyk
oi`y `vnp ,rxevna xn`py qixbk xeriyn lecb df xeriyy
z` cenll did ozip jkitle ,rxevnn xzei ixw lraa `xneg mey

.xnege lwa ixw lran egeliy
:`xnbd zl`ey .oerny iax ixaca cer dpc `xnbd'òeøö ìë'å§¨¨©

,éì änìoerny iax ixaca `xnbd dx`iay xg`n ,xnelk ¨¨¦
'lke'n oke uxy `nh z` zn `nha xn`py 'lke'n miaxny
.rxevn iabl xn`py 'lk'n micnel dn ,ixw lra z` afa xn`py

`l` ,xac epnn micnel oi` ok` :`xnbd daiynéãééàab` - ©§¥
áéúëcweqtd jyndaénð áéúk ,'áæ ìk'weqtd zligzaìk' ¦§¦¨¨§¦©¦¨
.'òeøö̈©

:`xnbd dywn .dcedi iax zrca dpc `xnbdäãeäé éaøådn §©¦§¨

ixde ,xaeqøétL[dti-],ïBòîL éaø øîà÷eglyie' ly weqtdny ©¦¨¨©©¦¦§
geliy oica yiy miweligd z` cenll ozip envr 'dpgnd on
zvxzn .dcedi iax `iady sqepd weqta jxev oi`e ,mi`nhd

y dcedi iax xaq :`xnbdàeää,afe rexv weqta xkfedy dn - ©
déì éòaéîjxvp ±ìBëé ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúãëìxnel ziid ¦¨¥¥§¦§©§¨©¦¡¦¤¤¥¨

m`ye÷çc[ewgcp-]àaä çñôa äøæòì eñðëðå ïéòøBöîe ïéáæ ¨£¨¦§¨¦§¦§§¨£¨¨§¤©©¨
äàîeèa,mizn i`nh xeaivd aexykïéáéiç eäé ìBëé,zxk jk lr §§¨¨§©¨¦

øîBì ãeîìz(a d xacna)ìëå áæ ìëå òeøö ìk äðçnä ïî eçlLéå' ©§©¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ
,'Lôðì àîè,epcnll ick ,dfl df mi`nhd z` aezkd yiwdy ¨¥¨¨¤

wxyïéçlzLî íéúî éàîhL äòLaqpkdl mixeq`e dxfrd on §¨¨¤§¥¥¥¦¦§©§¦
s` ,dil`ïéçlzLî ïéòøBöîe ïéáæ,zxk jk lr miaiigzne dpnn ¨¦§¨¦¦§©§¦

j`xy`kïéçlzLî íéúî éàîè ïéàqpkdl mixzene dxfrd on ¥§¥¥¥¦¦§©§¦
,d`neha `a gqtdyk oebk ,dil`ïéçlzLî ïéòøBöîe ïéáæ ïéàon ¥¨¦§¨¦¦§©§¦

dcedi iax xaqy xg`ne .zxk jk lr eaiigziy oiprl dxfrd
jixv did ,xzein epi`e xfril` iax ly ezyxcl jxvp weqtdy

.mixg` miweqtn zepgnd iwelig z` cenll
:`ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbdúBaøì 'áæ ìë'å 'áæ' ,øî øîà̈©©¨§¨¨§©

déì òéiñî .éø÷ ìòareiq o`kn yi -ìixacéaø øîàc ,ïðçBé éaø ©©§¦§©©¥§©¦¨¨§¨©©¦
úBléçî ,ïðçBédxfrd zgzyeLc÷úð àì,dzyecwaéø÷ ìòáe ¨¨§¦Ÿ¦§©§©©§¦
ì õeç çlzLî,úBðçî ézLepicly .diel dpgnne dpiky dpgnn ¦§©¥©¦§¥©£

ixw lray ,`ziixad ixaca x`azdy dnn reiq yi ipyd
.afk diel dpgnn glzyn

:opgei iax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéîdpyna epipyd"t miaf) ¥¦¥
(`"in,éø÷ ìòa`ed ixdòbîka rbpy ink ±åàì éàî .õøLzpeek ©©§¦§©©¤¤©¨

`id dpyndmzeeydlìoipr,íúBðçîuxy `nhy myky §©£¨
iax ixack `lye ,ixw lra mb jk dpiky dpgnn wx glzyn

:`xnbd zvxzn .opgeiàìdzpeek `l` ,dpynd zpeek idef Ÿ
md mieyyìjyn oipr,íúàîeèafk mini dray mi`nh mpi`y §§¨¨

.cala axr z`neh `l` zn `nhe
dpynd z` x`al ozip ike :dywne `xnbd dayìjyn oipr §

,íúàîeèixdeéàä[uxy `nh-]déa áéúk áøò úàîeè,yexita §¨¨©§©¤¤§¦¥
éàäå[ixw lra-]déa áéúk áøò úàîeèxazqn `le ,yexita §©§©¤¤§¦¥

,dxeza miyxetnd mipic dpynd eprinyzyåàì àlàjixv ¤¨¨
mzeeydl dpynd zpeeky xnelìoipr.íúBðçî:`xnbd zvxzn §©£¨

íìBòì ,àìmzeeydl dzpeekìoic oipr,ïì òîLî÷ àäå ,íúàîeè Ÿ§¨§§¨¨§¨¨©§©¨
äî ,õøL òbîk éø÷ ìòácy myk ±ànèî õøL òbîmc`d z` §©©§¦§©©¤¤©©©¤¤§©¥

mb,ñðBàa,epevxa `ly zn uxy eilr ltpy oebkéø÷ ìòa óà §¤©©©§¦
ànèîmb [`nhp-],ñðBàadlik` ieaix zngn d`xy oebk §©¥§¤

.dizye
:opgei iax ixac lr dywne day `xnbd,éáéúéîjynda epipy ¥¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc migqt(oey`x meil)

àø÷ øîàcipy gqt oipra(`i-i h xacna),àîè äéäé ék Léà Léà' §¨©§¨¦¦¦¦§¤¨¥
LôðìWcgA ,'dl gqt dUre ,mkizxcl F` mkl dwgx Kxca F` ¨¤¤§¤¤§Ÿ¨¨¤§ŸŸ¥¤§¨¨¤©©©Ÿ¤

z` aixwd `ly mc`y ,'miAxrd oiA mFi xUr drAx`A ipXd©¥¦§©§¨¨¨¨¥¨©§©¦
,ycwnd on wegx didy iptn e` ez`neh zngn epnfa gqtd

`weecy ,cenll yi o`kne .xii` c"ia eze` aixwnLéàcigi ¦
`nhpyì äçãða aixwdïéàå ,éðL çñôdøeaéömaex e`nhpy ¦§¤§¤©¥¦§¥¦

éãáò àlà ,éðL çñôì ïéçãéðecrena gqtd z` miaixwn ± ¦§¦§¤©¥¦¤¨¨§¦
.äàîeèa§§¨

:opgei iax `iady xewnd lr dywn yiwl oa oerny iaxdéì øîà̈©¥
àîéà ,ïðçBé éaøì Lé÷ì ïa ïBòîL éaøweicd z` xg` ote`a xen` ± ©¦¦§¤¨¦§©¦¨¨¥¨

,weqtdnLéà`nh cigi,éðL çñôì äçãðj`øeaéö`nh eaexy ¦¦§¤§¤©¥¦¦

àzðwz eäì úéìgqtd z` aixwdlçñôa àìå ïBLàø çñôa àì ¥§©©§¨Ÿ§¤©¦§Ÿ§¤©
.éðL.d`neha gqtd z` miaixwny o`kn cenll ozip `l ok m`e ¥¦

:d`neha axw gqtdy xg` xewnn yxec yiwl oa oerny iax
àëäî ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àlàdnn ,z`f cenll yi o`kn - ¤¨¨©©¦¦§¤¨¦¥¨¨

xacna l`xyi ipa eidy onfa dynl xn`py(a d my)ipA z` ev' ,©¤§¥
l`xUi.'Lôðì àîè ìëå áæ ìëå òeøö ìk äðçnä ïî eçlLéå ¦§¨¥¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥¨¤¤

,dyw dxe`klyøîàéglyl aezkdøîàé ìàå ,íéúî éàîè Ÿ©§¥¥¥¦§©Ÿ©
glyléðàå ,ïéòøBöîe ïéáæiziidøîBà,xnege lwa cnele invrn ¨¦§¨¦©£¦¥

ïéçlzLî íéúî éàîè íà,dpgnd onïéòøBöîe ïéáæmixengy ¦§¥¥¥¦¦§©§¦¨¦§¨¦
,mtebn mdilr z`vei mz`neh oky ,xzeiïkL ìk àìŸ¨¤¥

.dpgndn miglzyny
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc migqt(ipy meil)

ñðBàa énèî ééenè énð áæ àðåeb éàä ékd`neha `nhpd af s` ± ¦©©§¨¨©¦©¥§©¥§¤
,qpe`a s` `nhp ,axr z`neh epiidc uxy z`nehl dnecd efk

eáæ ìL äðBLàø äiàø ,àðeä áø øîàc ,àðeä áøãkdzngn `nhpy ¦§©¨§¨©©¨§¦¨¦¨¤¨
,axrd cr wxäànèîs` eze`.ñðBàa`xneg mey oi`y `vnp §©§¨§¤

z`vei ez`nehy epnn xeng afy xg`ne ,afan xzei uxy `nha
.uxy `nhn xnege lwa afd geliy z` cenll did ozip etebn

`ed weqta xkfpy 'rexv'y oerny iax ixaca lirl x`azp
xnege lwa dpc `xnbd .afn xnege lwa ecnell ozip oky ,xzein

:`xnbd zl`ey .df.áfî òøBöîc déøîeç éàî:`xnbd daiyn ©§¥¦§¨¦¨
ïkLrxevnäòéøt ïeòè,ey`x zexry z` lcbiy -äîéøôe± ¤¥¨§¦¨§¦¨

,eicba z` mextie,ähnä LéîLúa øeñàåepi`y af ok oi`y dn §¨§©§¦©¦¨
:`xnbd dywn .el` mixaca aiegnøeîç áæ ,äaøcà,epnnïkL ©§©¨¨¨¤¥

áLBîå ákLî ànèî,d`nehd a` mze` dyere eizgzyåok §©¥¦§¨§¨§
èqéäa ñøç éìk ànèîoi`y dn ,ea rbp `l m` s` ,ezffd ici lr ± §©¥§¦¤¤§¤¥

ozipy xnel oerny iax zpeek oi` ,ok` :`xnbd zvxzn .rxevn ok
ixdy ,`id ezpeek `l` ,afn rxevnd geliy z` cenllàø÷ øîà̈©§¨

geliya miaiegnd iabl [lirlc weqtd-],'áæ'siqede'áæ ìëå'ick ¨§¨¨
éø÷ ìòa úBaøì.afk diel dpgnn geliylåy jeznøeîç òøBöî §©©©§¦§§¨¨

éø÷ ìòaî`l` ,xnege lwa epnn egeliy z` cenll ozip did ¦©©§¦
.l`xyi dpgnn mb glzyny epcnll ick yexita egeliy azkpy

:`xnbd zl`eydéøîeç éàîedaiyn .ixw lran rxevnd ly ©§¥
:`xnbd,ïøîàãk.dhnd yinyza xeq`e dnixte drixt oerhy §©£¨¨

:`xnbd dywnøeîç éø÷ ìòa ,äaøcà,epnneäMîa ànèî ïkL ©§©¨©©§¦¨¤¥§©¥§©¤
yk wx `nhp rxevnd eli`e ,epnn `veiy ixwlceba rbp ea d`xp

:`xnbd zvxzn .zegtl qixbk lydì øáñoerny iax,ïúð éaøk ¨©¨§©¦¨¨
éøö áæ ,ìàòîLé éaø íeMî øîBà ïúð éaø ,àéðúcCepnn `vzy §©§¨©¦¨¨¥¦©¦¦§¨¥¨¨¦

ly xeriya daifúîéúçkly awpd znizq ick ±änàä étick ©£¦©¦¨©¨
,`nhiy,íéîëç Bì eãBä àìåxeriya daifa `nhpy exaq `l` §Ÿ£¨¦
.edylkdéì L÷zéàåywede -,áæì éø÷ ìòawx `nhp `ed s`y §¦§©¥©©§¦§¨

xg`ne .dn`d it znizgk ly df xeriya ixw epnn `veiyk
oi`y `vnp ,rxevna xn`py qixbk xeriyn lecb df xeriyy
z` cenll did ozip jkitle ,rxevnn xzei ixw lraa `xneg mey

.xnege lwa ixw lran egeliy
:`xnbd zl`ey .oerny iax ixaca cer dpc `xnbd'òeøö ìë'å§¨¨©

,éì änìoerny iax ixaca `xnbd dx`iay xg`n ,xnelk ¨¨¦
'lke'n oke uxy `nh z` zn `nha xn`py 'lke'n miaxny
.rxevn iabl xn`py 'lk'n micnel dn ,ixw lra z` afa xn`py

`l` ,xac epnn micnel oi` ok` :`xnbd daiynéãééàab` - ©§¥
áéúëcweqtd jyndaénð áéúk ,'áæ ìk'weqtd zligzaìk' ¦§¦¨¨§¦©¦¨
.'òeøö̈©

:`xnbd dywn .dcedi iax zrca dpc `xnbdäãeäé éaøådn §©¦§¨

ixde ,xaeqøétL[dti-],ïBòîL éaø øîà÷eglyie' ly weqtdny ©¦¨¨©©¦¦§
geliy oica yiy miweligd z` cenll ozip envr 'dpgnd on
zvxzn .dcedi iax `iady sqepd weqta jxev oi`e ,mi`nhd

y dcedi iax xaq :`xnbdàeää,afe rexv weqta xkfedy dn - ©
déì éòaéîjxvp ±ìBëé ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúãëìxnel ziid ¦¨¥¥§¦§©§¨©¦¡¦¤¤¥¨

m`ye÷çc[ewgcp-]àaä çñôa äøæòì eñðëðå ïéòøBöîe ïéáæ ¨£¨¦§¨¦§¦§§¨£¨¨§¤©©¨
äàîeèa,mizn i`nh xeaivd aexykïéáéiç eäé ìBëé,zxk jk lr §§¨¨§©¨¦

øîBì ãeîìz(a d xacna)ìëå áæ ìëå òeøö ìk äðçnä ïî eçlLéå' ©§©¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ
,'Lôðì àîè,epcnll ick ,dfl df mi`nhd z` aezkd yiwdy ¨¥¨¨¤

wxyïéçlzLî íéúî éàîhL äòLaqpkdl mixeq`e dxfrd on §¨¨¤§¥¥¥¦¦§©§¦
s` ,dil`ïéçlzLî ïéòøBöîe ïéáæ,zxk jk lr miaiigzne dpnn ¨¦§¨¦¦§©§¦

j`xy`kïéçlzLî íéúî éàîè ïéàqpkdl mixzene dxfrd on ¥§¥¥¥¦¦§©§¦
,d`neha `a gqtdyk oebk ,dil`ïéçlzLî ïéòøBöîe ïéáæ ïéàon ¥¨¦§¨¦¦§©§¦

dcedi iax xaqy xg`ne .zxk jk lr eaiigziy oiprl dxfrd
jixv did ,xzein epi`e xfril` iax ly ezyxcl jxvp weqtdy

.mixg` miweqtn zepgnd iwelig z` cenll
:`ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbdúBaøì 'áæ ìë'å 'áæ' ,øî øîà̈©©¨§¨¨§©

déì òéiñî .éø÷ ìòareiq o`kn yi -ìixacéaø øîàc ,ïðçBé éaø ©©§¦§©©¥§©¦¨¨§¨©©¦
úBléçî ,ïðçBédxfrd zgzyeLc÷úð àì,dzyecwaéø÷ ìòáe ¨¨§¦Ÿ¦§©§©©§¦
ì õeç çlzLî,úBðçî ézLepicly .diel dpgnne dpiky dpgnn ¦§©¥©¦§¥©£

ixw lray ,`ziixad ixaca x`azdy dnn reiq yi ipyd
.afk diel dpgnn glzyn

:opgei iax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéîdpyna epipyd"t miaf) ¥¦¥
(`"in,éø÷ ìòa`ed ixdòbîka rbpy ink ±åàì éàî .õøLzpeek ©©§¦§©©¤¤©¨

`id dpyndmzeeydlìoipr,íúBðçîuxy `nhy myky §©£¨
iax ixack `lye ,ixw lra mb jk dpiky dpgnn wx glzyn

:`xnbd zvxzn .opgeiàìdzpeek `l` ,dpynd zpeek idef Ÿ
md mieyyìjyn oipr,íúàîeèafk mini dray mi`nh mpi`y §§¨¨

.cala axr z`neh `l` zn `nhe
dpynd z` x`al ozip ike :dywne `xnbd dayìjyn oipr §

,íúàîeèixdeéàä[uxy `nh-]déa áéúk áøò úàîeè,yexita §¨¨©§©¤¤§¦¥
éàäå[ixw lra-]déa áéúk áøò úàîeèxazqn `le ,yexita §©§©¤¤§¦¥

,dxeza miyxetnd mipic dpynd eprinyzyåàì àlàjixv ¤¨¨
mzeeydl dpynd zpeeky xnelìoipr.íúBðçî:`xnbd zvxzn §©£¨

íìBòì ,àìmzeeydl dzpeekìoic oipr,ïì òîLî÷ àäå ,íúàîeè Ÿ§¨§§¨¨§¨¨©§©¨
äî ,õøL òbîk éø÷ ìòácy myk ±ànèî õøL òbîmc`d z` §©©§¦§©©¤¤©©©¤¤§©¥

mb,ñðBàa,epevxa `ly zn uxy eilr ltpy oebkéø÷ ìòa óà §¤©©©§¦
ànèîmb [`nhp-],ñðBàadlik` ieaix zngn d`xy oebk §©¥§¤

.dizye
:opgei iax ixac lr dywne day `xnbd,éáéúéîjynda epipy ¥¦¥

,dpyn dze`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc migqt(oey`x meil)

àø÷ øîàcipy gqt oipra(`i-i h xacna),àîè äéäé ék Léà Léà' §¨©§¨¦¦¦¦§¤¨¥
LôðìWcgA ,'dl gqt dUre ,mkizxcl F` mkl dwgx Kxca F` ¨¤¤§¤¤§Ÿ¨¨¤§ŸŸ¥¤§¨¨¤©©©Ÿ¤

z` aixwd `ly mc`y ,'miAxrd oiA mFi xUr drAx`A ipXd©¥¦§©§¨¨¨¨¥¨©§©¦
,ycwnd on wegx didy iptn e` ez`neh zngn epnfa gqtd

`weecy ,cenll yi o`kne .xii` c"ia eze` aixwnLéàcigi ¦
`nhpyì äçãða aixwdïéàå ,éðL çñôdøeaéömaex e`nhpy ¦§¤§¤©¥¦§¥¦

éãáò àlà ,éðL çñôì ïéçãéðecrena gqtd z` miaixwn ± ¦§¦§¤©¥¦¤¨¨§¦
.äàîeèa§§¨

:opgei iax `iady xewnd lr dywn yiwl oa oerny iaxdéì øîà̈©¥
àîéà ,ïðçBé éaøì Lé÷ì ïa ïBòîL éaøweicd z` xg` ote`a xen` ± ©¦¦§¤¨¦§©¦¨¨¥¨

,weqtdnLéà`nh cigi,éðL çñôì äçãðj`øeaéö`nh eaexy ¦¦§¤§¤©¥¦¦

àzðwz eäì úéìgqtd z` aixwdlçñôa àìå ïBLàø çñôa àì ¥§©©§¨Ÿ§¤©¦§Ÿ§¤©
.éðL.d`neha gqtd z` miaixwny o`kn cenll ozip `l ok m`e ¥¦

:d`neha axw gqtdy xg` xewnn yxec yiwl oa oerny iax
àëäî ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àlàdnn ,z`f cenll yi o`kn - ¤¨¨©©¦¦§¤¨¦¥¨¨

xacna l`xyi ipa eidy onfa dynl xn`py(a d my)ipA z` ev' ,©¤§¥
l`xUi.'Lôðì àîè ìëå áæ ìëå òeøö ìk äðçnä ïî eçlLéå ¦§¨¥¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥¨¤¤

,dyw dxe`klyøîàéglyl aezkdøîàé ìàå ,íéúî éàîè Ÿ©§¥¥¥¦§©Ÿ©
glyléðàå ,ïéòøBöîe ïéáæiziidøîBà,xnege lwa cnele invrn ¨¦§¨¦©£¦¥

ïéçlzLî íéúî éàîè íà,dpgnd onïéòøBöîe ïéáæmixengy ¦§¥¥¥¦¦§©§¦¨¦§¨¦
,mtebn mdilr z`vei mz`neh oky ,xzeiïkL ìk àìŸ¨¤¥

.dpgndn miglzyny
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xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc migqt(iyily meil)

äcð ìòBa`ed ixd.úî àîèk:`xnbd zxxanìiabéàîdzeeyd ¥¦¨¦§¥¥§©
,dpynd mze`ì àîéìéàjyn oipr,íúàîeèixdéàä[zn `nh-] ¦¥¨§§¨¨©
äòáL úàîeèminidéa áéúk,yexitaéàäå[dcp lrea-]úàîeè §©¦§¨§¦¥§©§©

äòáLminidéa áéúkeprinydl dpynd dkxved `le ,yexita ¦§¨§¦¥
.df oicåàì àlàmzeeydl dzpeekìoipr,íúBðçî`nhy myky ¤¨¨§©£¨

.dcp lrea mb jk dpiky dpgnn wx glzyn znàôéñcîe- ¦§¥¨
dpynd ly `tiqay jezneìoipréåä íúBðçîrnyn ,xaecn - §©£¨¨¥

ayì énð àLéøoipríúBðçî,qpe`a d`nehd oiprl `le ,xaecn ¥¨©¦§©£¨
rbnk dpiky dpgnn wx glzyn ixw lray di`xd zxfeg ok m`e

:`xnbd zvxzn .opgei iax ixack `lye ,uxyàéøéà éãéîike - ¦¦¦§¨
,`id di`xàúéàãk àäå àúéàãk àä,`idy itk efe `idy itk ef - ¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

ze`nhidd ote`a zwqer `ziixad ly `yixdy okzi ,xnelk
.mi`nhd geliy oica zwqer `tiqd eli`e

:opgei iax ixac lr dywne day `xnbd,éáéúéî`ziixaa epipy ¥¦¥
,mi`nhd geliy oipraáfî øeîç òøBöîdpgnn glzyny dna §¨¨¦¨

,l`xyiúî àîhî øeîç áæå,diel dpgnn glzyny dnaàöé §¨¨¦§¥¥¨¨
.epnî øeîç úî àîhL éø÷ ìòa:`xnbd zxxanéàîzpeek ©©§¦¤§¥¥¨¦¤©

dxn`y dna `ziixadàöé','epnn xeng zn `nhy ixw lraåàì ¨¨¨
y dpeekd oi` m`d ±áæ ììkî àöé,diel dpgnn mb glzynyàáe ¨¨¦§¨¨¨

úî àîè ììëì,df dpgna xzedyepnî øeîç úî àîè àäc ¦§¨§¥¥§¨§¥¥¨¦¤
[ixw lran],äiåì äðçîa øzeîåixw lra oky lke`diy lwd §¨§©£¥§¦¨

xn`y opgei iax ixack `ly `ziixad `eti` zxaeqe .ea xzen
:`xnbd zvxzn .zepgn izyl ueg glzyn ixw lraàìidef Ÿ

y dzpeek `l` ,`ziixad zpeekàöéixw lraäðçnîmewn - ¨¨¦©£¥
ly eayenäðçîì ñðëðå ,úî àîèly eayen mewn -,áæxnelk §¥¥§¦§©§©£¥¨

,zepgn izyn afk glzynyepnî øeîç úî àîèc áb ìò óàå§©©©¦§¥¥¨¦¤
,äiåì äðçîa [øzeîå] (øúåîã)d`nehdy lkky `ed llkde §¨§©£¥§¦¨

llkn ixw lra `vi mewn lkn ,xzei xeng geliyd xzei dxeng
dpgna xq`idl zn `nhn xeng `ed ixd dlw ez`nehy s`y df
yxtzd `ly mi`nh ipy yiy xg`n ,xacd mrhe .afk diel
zepgn geliy oipra miieaix ipy yie ,uxy `nhe ixw lra ,mpic

(a d xacna),'ytpl `nh lke'n ipyde 'af lke'n cg`d ,éîãc éàîì§©§¨¥
déì ïðénãî déìyxtzdy `nhl yxtzd `ly `nh lk mincn - ¥§©¦©¥

eilr z`vei d`nehdy afl dnec ixw lray xg`ne ,el dnece
.diel dpgnn ezenk glzyn `ed ixd ,etebn

:diel dpgnn glzyn ixw lray sqep cenil d`ian `xnbdéðz̈¥
àpz`ziixa [zeziixa zepyl libx didy] minkgd cg` dpy - ©¨

öé áøc dén÷,éîécáà øa ÷çdxeza xn`py dn(`i bk mixac)iabl ©¥§©¦§¨©©§¦¦
dlil dxTn xFdh didi `l xW` Wi` La didi iM' ixw lraàöéå ¦¦§¤§¦£¤Ÿ¦§¤¨¦§¥¨§¨§¨¨

,äðéëL äðçî Bæ ,'äðçnì õeçî ìàjynde ,epnn glzyn `edy ¤¦©©£¤©£¥§¦¨
weqtd,äiåì äðçî Bæ ,'äðçnä CBz ìà àáé àì',glzyn epnn mby Ÿ¨Ÿ¤©©£¤©£¥§¦¨

eéø÷ ìòáì ïàkîdxfra `nhp m`ì õeç àöiLúBðçî ézL.el` ¦¨§©©§¦¤¥¥¦§¥©£
:`xnbd dywndéì øîàz` eipta dpyy inl inica` xa wgvi ax ¨©¥

,`ziixad.déz÷étà dézìéiò àì ézkàef `ziixa itl ,xnelk ©©¦Ÿ©¥§¥©¦§¥
,epnn z`vl jixv dpiky dpgna `nhpdy weqta xn`p dligz
epxidfn weqtd jynd eli`e ,diel dpgnl qpkpy `vnp `linne
dvegn cneryk xaecny rnyne ,diel dpgnl llk qpki `ly
xa wgvi ax dnzy dn dfe .weqtd oeyla ayiizn df oi`e ,el
ea oc dz` xake diel dpgnl ezqipka zpc `l oiicr' ,inica`

.'epnn `vi eli`kàðéøçà àðLéì,ef ddinz gqepa zxg` oeyl ± ¦§¨©£¦¨
dézìéiò déz÷étà àì ézkàz`vl aezkd eilr devyk `ld ± ©©¦Ÿ©¦§¥©¥§¥

ekixvd `l oiicre ,diel dpgnl qpkp `ed ixd dpiky dpgnn
lr exidfne eil` ezqipka oc `ed xake diel dpgnn z`vl weqtd

:`xnbd zvxzn .el dvegn cner eli`k jkàîéà àlàxen` ± ¤¨¥¨
l` `vie' ,`ziixad oeylaäiåì äðçî Bæ 'äðçnì õeçî`nhpdy ¦©©£¤©£¥§¦¨

e ,epnn z`vl deevn ea,äðéëL äðçî Bæ 'äðçnä CBz ìà àáé àì'Ÿ¨Ÿ¤©©£¤©£¥§¦¨
dpiky dpgnl qpki `ly aezkd exidfn diel dpgnn ez`vay.

:`ziixad ly dyxcd lr dywn `xnbdé÷úî,àðéáø dì óoipn ©§¦¨©¦¨
,diel dpgnn ixw lra geliy weqtdn cenll eplàîéàyéãéà ¥¨¦¦

éãéàåexn`p ,eay miieeivd ipy ,xnelk ,dfe df -ìz` xeq` §¦¦§

a `nhd ziidyå ,äðéëL äðçîeprinydløBáòì[xaery-]åéìò ©£¥§¦¨§©£¨¨
äNòa,`vei epi` m` ,'`vie' xn`pyåaäNòú àì`le' xeqi` ©£¥§Ÿ©£¤

:`xnbd zvxzn .'`eaiïk íà,weqtd zpeek efyàöéå' àø÷ àîéì ¦¥¥¨§¨§¨¨
,'CBz ìà àáé àìå äðçnì õeçî ìàdyrz `le dyr micnel epiide ¤¦©©£¤§Ÿ¨Ÿ¤

zaiz eli`e ,dpiky dpgna ixw lraléì änì ,'äðçnä'.dazekl ©©£¤¨¨¦
`l`dpéî òîLweqtd `ay o`kn gken -ïzéì[siqedl-]Bì §©¦¨¦¥

ixw lralúøçà äðçîdpgnn s` glzyny xnel ,egeliyl ©£¤©¤¤
.diel

'eke zayd z` oigec gqta mixac el` :dpyna epipyåéáø÷ éeçéîe¦§¨¨
.'åëå:`xnbd zxxan.åéáø÷ éeçéî éàî:`xnbd zx`anàðeä áø ©¦§¨¨©¨

ïáwðnL ,øîà[miirnd z`],ïékñajelkldn mze` owexl ¨©¤§©§¨§©¦
.axrd cr egixqi `ly ick mkezay,øîà áø øa àéiç (áø)©¦¨©©¨©

l `id dpeekdàééòîc à÷øéLmiirna dwec`y dgild ±à÷ôðc ¦§¨§¥©¨§¨§¨
àðékñc à÷çBc ábàs`e ,mdilr oikqd zwigc ici lr z`veiy ± ©©£¨§©¦¨

:`xnbd zx`an .zaya dxzed ef dlert(øæòéìà) éaø øîà̈©©¦
àîòè éàî ,[øæòìà]ewenip edn ±áø øa àéiçcz` jk yxtl ¤§¨¨©©£¨§¦¨©©

,dpynay 'iegin'dáéúëc`al cizrl miwicvd iabl(fi d diryi) ¦§¦
.'eìëàé íéøb íéçî úBáøçå':`xnbd zl`eyòîLî éàîcvik ± §¨§¥¦¨¦Ÿ¥©©§©

:`xnbd dper .df weqtn cnl `edíbøúîãkmbxzy dn it lr ± §¦§©§¥
óñBé áøl`ifer oa ozpei iax mya df weqtïäéñëðå'àiòéLøc ©¥§¦§¥¤¦§¦©¨

'ïeðñçé ài÷écöo`kne ,miwicvd eyxi miryxd iqkp z`e - ©¦©¨©§§
jkitle ,mi`epye mirx mdy my lr 'mign' e`xwp miryxdy
irnn diefade dqe`nd dgild weliqk dpynay 'iegin'd yxtzn

.oaxwd
:lirl `aedy weqtd zligz z` zx`an `xnbdíéNáë eòøå'§¨§¨¦

'íøáãk(my),l`xyi ebprzie erxi `al cizrly xnelk ,øîà §¨§¨¨©
,áø øîà äéîøé øa àéLðîepiid 'mxack'ía øaeãîkitk ± §©§¨©¦§§¨¨©©©§¨¨

:`xnbd zxxan .`iapd ici lr mdl ghaedy,'ía øaeãîk' éàî©©§¨¨
:`xnbd zx`an .dghad dze` dzid dn ,xnelk,ééaà øîàef ¨©©©¥

,weqtd jynda z`aeny,'eìëàé íéøb íéçî úBáøçå',epiidc §¨§¥¦¨¦Ÿ¥
:`xnbd dywn .miryxd ly mdiqkp z` eyxi miwicvdyøîà̈©

àáø déì,iia`l'úBáøç' áéúk éà àîìLa,xeaigd e"`e ila ¥¨¨¦§¨¨¦§¦¨§
úøîà÷ãkdghadd `ed weqtd seqy ,jixack xnel ozip ± ¦§¨¨§©

j` ,ezligza zxkfpdàzLä[dzr-]'úBáøçå' áéúëce"`e mr ©§¨¦§¦§¨§
y rnyn ,xeaigdéúéøçà àúléî[xg` xac-]øîà÷weqtd ¦§¨©£¦¦¨¨©

.zxkfpd dghadd ef oi`e ,eteqa
:xg` ote`a x`an `ax,àáø øîà àlà`id weqtd zpeekáøãk ¤¨¨©¨¨¦§©

úà eiçiL íé÷écö ïéãéúò ,áø øîà ìàððç áø øîàc ,áø øîà ìàððç£©§¥¨©©§¨©©£©§¥¨©©£¦¦©¦¦¤§©¤
,íéúnäixdyàëä áéúkmiwicvd iabl,'íøáãk íéNáë eòøå' ©¥¦§¦¨¨§¨§¨¦§¨§¨

íúä áéúëedkin xtqa(ci f)minid zixg` iabl ,ãòìâå ïLá eòøé' §¦¨¨¦§¨¨§¦§¨
.'íìBò éîéky weqtd z` yexcl yieäæ 'ïLa'`id dpeekd ± ¦¥¨¨¨¤

lL ,ïLaä ïî àaä òLéìàixdøîàp(ai d '` minid ixac)èôLå éðòéå' ¡¦¨©¨¦©¨¨¤¤¡©§©§©§¨¨
áéúëe ,'ïLaa`iapd ryil` iabl(`i b 'a mikln)èôL ïa òLéìà ät' ©¨¨§¦Ÿ¡¦¨¤¨¨

,'eäiìà éãé ìò íéî ÷öé øLà,oyaa ayiy hty ly epa didy ixd £¤¨©©¦©§¥¥¦¨
eøîàpL ,eäiìà äæ 'ãòìb'`iapd edil` iabl(` fi '` mikln)øîàiå' ¦§¨¤¥¦¨¤¤¡©©Ÿ¤

.'åâå 'ãòìâ éáLBzî éaLzä eäiìàryil`e edil`y epivny xg`ne ¥¦¨©¦§¦¦¨¥¦§¨
mby dey dxifb micnel ,'dirx' oeyl mda xn`pe mizn eigd
micizry dyexit `al cizrl miwicva dxn`py 'dirx'd
ryil`e edil`a xaecnk ,'mxack' dpeekd efe ,mizn zeigdl

.mizn eigdy
:mizn eigi miwicvdy dyxc cer d`ian `xnbdìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥

øîàpL ,íéúî eiçiL íé÷écö íéãéúò ,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øaiabl ©©§¨¦¨©©¦¨¨£¦¦©¦¦¤§©¥¦¤¤¡©
minid zixg`(c g dixkf)ìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æ eáLé ãBò'í ¥§§¥¦§¥¦§Ÿ§¨©¦

áéúëe ,'íéîé áBøî Bãéa BzðòLî Léàåz` glyyk ryil` lv` §¦¦§©§§¨¥¨¦§¦
znd zinpeyd oa l` ezxyn ifgib(hk c 'a mikln)'ebe ifgibl xn`Ie'©Ÿ¤§¥£¦

,'øòpä éðt ìò ézðòLî zîNå,zprynd ici lr ezeigdl edeivy §©§¨¦§©§¦©§¥©©©
dpeekd 'ecia ezpryn yi`e' dixkfa xn`pyk s`y yxtl yie

.mizn zeigdl eze` ynyz ,wicv epiidc ,'yi`' zpryny `id
:`al cizrl oipra ze`eapd xe`iaa oecl dkiynn `xnbdàleò¨

éîø,miznd ziigz oiprl miweqtd oia dxizq dywd ±áéúk ¨¥§¦
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc migqt(iyily meil)

äcð ìòBa`ed ixd.úî àîèk:`xnbd zxxanìiabéàîdzeeyd ¥¦¨¦§¥¥§©
,dpynd mze`ì àîéìéàjyn oipr,íúàîeèixdéàä[zn `nh-] ¦¥¨§§¨¨©
äòáL úàîeèminidéa áéúk,yexitaéàäå[dcp lrea-]úàîeè §©¦§¨§¦¥§©§©

äòáLminidéa áéúkeprinydl dpynd dkxved `le ,yexita ¦§¨§¦¥
.df oicåàì àlàmzeeydl dzpeekìoipr,íúBðçî`nhy myky ¤¨¨§©£¨

.dcp lrea mb jk dpiky dpgnn wx glzyn znàôéñcîe- ¦§¥¨
dpynd ly `tiqay jezneìoipréåä íúBðçîrnyn ,xaecn - §©£¨¨¥

ayì énð àLéøoipríúBðçî,qpe`a d`nehd oiprl `le ,xaecn ¥¨©¦§©£¨
rbnk dpiky dpgnn wx glzyn ixw lray di`xd zxfeg ok m`e

:`xnbd zvxzn .opgei iax ixack `lye ,uxyàéøéà éãéîike - ¦¦¦§¨
,`id di`xàúéàãk àäå àúéàãk àä,`idy itk efe `idy itk ef - ¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

ze`nhidd ote`a zwqer `ziixad ly `yixdy okzi ,xnelk
.mi`nhd geliy oica zwqer `tiqd eli`e

:opgei iax ixac lr dywne day `xnbd,éáéúéî`ziixaa epipy ¥¦¥
,mi`nhd geliy oipraáfî øeîç òøBöîdpgnn glzyny dna §¨¨¦¨

,l`xyiúî àîhî øeîç áæå,diel dpgnn glzyny dnaàöé §¨¨¦§¥¥¨¨
.epnî øeîç úî àîhL éø÷ ìòa:`xnbd zxxanéàîzpeek ©©§¦¤§¥¥¨¦¤©

dxn`y dna `ziixadàöé','epnn xeng zn `nhy ixw lraåàì ¨¨¨
y dpeekd oi` m`d ±áæ ììkî àöé,diel dpgnn mb glzynyàáe ¨¨¦§¨¨¨

úî àîè ììëì,df dpgna xzedyepnî øeîç úî àîè àäc ¦§¨§¥¥§¨§¥¥¨¦¤
[ixw lran],äiåì äðçîa øzeîåixw lra oky lke`diy lwd §¨§©£¥§¦¨

xn`y opgei iax ixack `ly `ziixad `eti` zxaeqe .ea xzen
:`xnbd zvxzn .zepgn izyl ueg glzyn ixw lraàìidef Ÿ

y dzpeek `l` ,`ziixad zpeekàöéixw lraäðçnîmewn - ¨¨¦©£¥
ly eayenäðçîì ñðëðå ,úî àîèly eayen mewn -,áæxnelk §¥¥§¦§©§©£¥¨

,zepgn izyn afk glzynyepnî øeîç úî àîèc áb ìò óàå§©©©¦§¥¥¨¦¤
,äiåì äðçîa [øzeîå] (øúåîã)d`nehdy lkky `ed llkde §¨§©£¥§¦¨

llkn ixw lra `vi mewn lkn ,xzei xeng geliyd xzei dxeng
dpgna xq`idl zn `nhn xeng `ed ixd dlw ez`nehy s`y df
yxtzd `ly mi`nh ipy yiy xg`n ,xacd mrhe .afk diel
zepgn geliy oipra miieaix ipy yie ,uxy `nhe ixw lra ,mpic

(a d xacna),'ytpl `nh lke'n ipyde 'af lke'n cg`d ,éîãc éàîì§©§¨¥
déì ïðénãî déìyxtzdy `nhl yxtzd `ly `nh lk mincn - ¥§©¦©¥

eilr z`vei d`nehdy afl dnec ixw lray xg`ne ,el dnece
.diel dpgnn ezenk glzyn `ed ixd ,etebn

:diel dpgnn glzyn ixw lray sqep cenil d`ian `xnbdéðz̈¥
àpz`ziixa [zeziixa zepyl libx didy] minkgd cg` dpy - ©¨

öé áøc dén÷,éîécáà øa ÷çdxeza xn`py dn(`i bk mixac)iabl ©¥§©¦§¨©©§¦¦
dlil dxTn xFdh didi `l xW` Wi` La didi iM' ixw lraàöéå ¦¦§¤§¦£¤Ÿ¦§¤¨¦§¥¨§¨§¨¨

,äðéëL äðçî Bæ ,'äðçnì õeçî ìàjynde ,epnn glzyn `edy ¤¦©©£¤©£¥§¦¨
weqtd,äiåì äðçî Bæ ,'äðçnä CBz ìà àáé àì',glzyn epnn mby Ÿ¨Ÿ¤©©£¤©£¥§¦¨

eéø÷ ìòáì ïàkîdxfra `nhp m`ì õeç àöiLúBðçî ézL.el` ¦¨§©©§¦¤¥¥¦§¥©£
:`xnbd dywndéì øîàz` eipta dpyy inl inica` xa wgvi ax ¨©¥

,`ziixad.déz÷étà dézìéiò àì ézkàef `ziixa itl ,xnelk ©©¦Ÿ©¥§¥©¦§¥
,epnn z`vl jixv dpiky dpgna `nhpdy weqta xn`p dligz
epxidfn weqtd jynd eli`e ,diel dpgnl qpkpy `vnp `linne
dvegn cneryk xaecny rnyne ,diel dpgnl llk qpki `ly
xa wgvi ax dnzy dn dfe .weqtd oeyla ayiizn df oi`e ,el
ea oc dz` xake diel dpgnl ezqipka zpc `l oiicr' ,inica`

.'epnn `vi eli`kàðéøçà àðLéì,ef ddinz gqepa zxg` oeyl ± ¦§¨©£¦¨
dézìéiò déz÷étà àì ézkàz`vl aezkd eilr devyk `ld ± ©©¦Ÿ©¦§¥©¥§¥

ekixvd `l oiicre ,diel dpgnl qpkp `ed ixd dpiky dpgnn
lr exidfne eil` ezqipka oc `ed xake diel dpgnn z`vl weqtd

:`xnbd zvxzn .el dvegn cner eli`k jkàîéà àlàxen` ± ¤¨¥¨
l` `vie' ,`ziixad oeylaäiåì äðçî Bæ 'äðçnì õeçî`nhpdy ¦©©£¤©£¥§¦¨

e ,epnn z`vl deevn ea,äðéëL äðçî Bæ 'äðçnä CBz ìà àáé àì'Ÿ¨Ÿ¤©©£¤©£¥§¦¨
dpiky dpgnl qpki `ly aezkd exidfn diel dpgnn ez`vay.

:`ziixad ly dyxcd lr dywn `xnbdé÷úî,àðéáø dì óoipn ©§¦¨©¦¨
,diel dpgnn ixw lra geliy weqtdn cenll eplàîéàyéãéà ¥¨¦¦

éãéàåexn`p ,eay miieeivd ipy ,xnelk ,dfe df -ìz` xeq` §¦¦§

a `nhd ziidyå ,äðéëL äðçîeprinydløBáòì[xaery-]åéìò ©£¥§¦¨§©£¨¨
äNòa,`vei epi` m` ,'`vie' xn`pyåaäNòú àì`le' xeqi` ©£¥§Ÿ©£¤

:`xnbd zvxzn .'`eaiïk íà,weqtd zpeek efyàöéå' àø÷ àîéì ¦¥¥¨§¨§¨¨
,'CBz ìà àáé àìå äðçnì õeçî ìàdyrz `le dyr micnel epiide ¤¦©©£¤§Ÿ¨Ÿ¤

zaiz eli`e ,dpiky dpgna ixw lraléì änì ,'äðçnä'.dazekl ©©£¤¨¨¦
`l`dpéî òîLweqtd `ay o`kn gken -ïzéì[siqedl-]Bì §©¦¨¦¥

ixw lralúøçà äðçîdpgnn s` glzyny xnel ,egeliyl ©£¤©¤¤
.diel

'eke zayd z` oigec gqta mixac el` :dpyna epipyåéáø÷ éeçéîe¦§¨¨
.'åëå:`xnbd zxxan.åéáø÷ éeçéî éàî:`xnbd zx`anàðeä áø ©¦§¨¨©¨

ïáwðnL ,øîà[miirnd z`],ïékñajelkldn mze` owexl ¨©¤§©§¨§©¦
.axrd cr egixqi `ly ick mkezay,øîà áø øa àéiç (áø)©¦¨©©¨©

l `id dpeekdàééòîc à÷øéLmiirna dwec`y dgild ±à÷ôðc ¦§¨§¥©¨§¨§¨
àðékñc à÷çBc ábàs`e ,mdilr oikqd zwigc ici lr z`veiy ± ©©£¨§©¦¨

:`xnbd zx`an .zaya dxzed ef dlert(øæòéìà) éaø øîà̈©©¦
àîòè éàî ,[øæòìà]ewenip edn ±áø øa àéiçcz` jk yxtl ¤§¨¨©©£¨§¦¨©©

,dpynay 'iegin'dáéúëc`al cizrl miwicvd iabl(fi d diryi) ¦§¦
.'eìëàé íéøb íéçî úBáøçå':`xnbd zl`eyòîLî éàîcvik ± §¨§¥¦¨¦Ÿ¥©©§©

:`xnbd dper .df weqtn cnl `edíbøúîãkmbxzy dn it lr ± §¦§©§¥
óñBé áøl`ifer oa ozpei iax mya df weqtïäéñëðå'àiòéLøc ©¥§¦§¥¤¦§¦©¨

'ïeðñçé ài÷écöo`kne ,miwicvd eyxi miryxd iqkp z`e - ©¦©¨©§§
jkitle ,mi`epye mirx mdy my lr 'mign' e`xwp miryxdy
irnn diefade dqe`nd dgild weliqk dpynay 'iegin'd yxtzn

.oaxwd
:lirl `aedy weqtd zligz z` zx`an `xnbdíéNáë eòøå'§¨§¨¦

'íøáãk(my),l`xyi ebprzie erxi `al cizrly xnelk ,øîà §¨§¨¨©
,áø øîà äéîøé øa àéLðîepiid 'mxack'ía øaeãîkitk ± §©§¨©¦§§¨¨©©©§¨¨

:`xnbd zxxan .`iapd ici lr mdl ghaedy,'ía øaeãîk' éàî©©§¨¨
:`xnbd zx`an .dghad dze` dzid dn ,xnelk,ééaà øîàef ¨©©©¥

,weqtd jynda z`aeny,'eìëàé íéøb íéçî úBáøçå',epiidc §¨§¥¦¨¦Ÿ¥
:`xnbd dywn .miryxd ly mdiqkp z` eyxi miwicvdyøîà̈©

àáø déì,iia`l'úBáøç' áéúk éà àîìLa,xeaigd e"`e ila ¥¨¨¦§¨¨¦§¦¨§
úøîà÷ãkdghadd `ed weqtd seqy ,jixack xnel ozip ± ¦§¨¨§©

j` ,ezligza zxkfpdàzLä[dzr-]'úBáøçå' áéúëce"`e mr ©§¨¦§¦§¨§
y rnyn ,xeaigdéúéøçà àúléî[xg` xac-]øîà÷weqtd ¦§¨©£¦¦¨¨©

.zxkfpd dghadd ef oi`e ,eteqa
:xg` ote`a x`an `ax,àáø øîà àlà`id weqtd zpeekáøãk ¤¨¨©¨¨¦§©

úà eiçiL íé÷écö ïéãéúò ,áø øîà ìàððç áø øîàc ,áø øîà ìàððç£©§¥¨©©§¨©©£©§¥¨©©£¦¦©¦¦¤§©¤
,íéúnäixdyàëä áéúkmiwicvd iabl,'íøáãk íéNáë eòøå' ©¥¦§¦¨¨§¨§¨¦§¨§¨

íúä áéúëedkin xtqa(ci f)minid zixg` iabl ,ãòìâå ïLá eòøé' §¦¨¨¦§¨¨§¦§¨
.'íìBò éîéky weqtd z` yexcl yieäæ 'ïLa'`id dpeekd ± ¦¥¨¨¨¤

lL ,ïLaä ïî àaä òLéìàixdøîàp(ai d '` minid ixac)èôLå éðòéå' ¡¦¨©¨¦©¨¨¤¤¡©§©§©§¨¨
áéúëe ,'ïLaa`iapd ryil` iabl(`i b 'a mikln)èôL ïa òLéìà ät' ©¨¨§¦Ÿ¡¦¨¤¨¨

,'eäiìà éãé ìò íéî ÷öé øLà,oyaa ayiy hty ly epa didy ixd £¤¨©©¦©§¥¥¦¨
eøîàpL ,eäiìà äæ 'ãòìb'`iapd edil` iabl(` fi '` mikln)øîàiå' ¦§¨¤¥¦¨¤¤¡©©Ÿ¤

.'åâå 'ãòìâ éáLBzî éaLzä eäiìàryil`e edil`y epivny xg`ne ¥¦¨©¦§¦¦¨¥¦§¨
mby dey dxifb micnel ,'dirx' oeyl mda xn`pe mizn eigd
micizry dyexit `al cizrl miwicva dxn`py 'dirx'd
ryil`e edil`a xaecnk ,'mxack' dpeekd efe ,mizn zeigdl

.mizn eigdy
:mizn eigi miwicvdy dyxc cer d`ian `xnbdìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥

øîàpL ,íéúî eiçiL íé÷écö íéãéúò ,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øaiabl ©©§¨¦¨©©¦¨¨£¦¦©¦¦¤§©¥¦¤¤¡©
minid zixg`(c g dixkf)ìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æ eáLé ãBò'í ¥§§¥¦§¥¦§Ÿ§¨©¦

áéúëe ,'íéîé áBøî Bãéa BzðòLî Léàåz` glyyk ryil` lv` §¦¦§©§§¨¥¨¦§¦
znd zinpeyd oa l` ezxyn ifgib(hk c 'a mikln)'ebe ifgibl xn`Ie'©Ÿ¤§¥£¦

,'øòpä éðt ìò ézðòLî zîNå,zprynd ici lr ezeigdl edeivy §©§¨¦§©§¦©§¥©©©
dpeekd 'ecia ezpryn yi`e' dixkfa xn`pyk s`y yxtl yie

.mizn zeigdl eze` ynyz ,wicv epiidc ,'yi`' zpryny `id
:`al cizrl oipra ze`eapd xe`iaa oecl dkiynn `xnbdàleò¨

éîø,miznd ziigz oiprl miweqtd oia dxizq dywd ±áéúk ¨¥§¦
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פסחים. פרק ששי - אלו דברים דף סח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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פסחים. פרק ששי - אלו דברים דף סח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

'eke zayd z` oigec gqta mixac el` :dpyna epipyøè÷äå§¤§¥
.'åëå åéáìçxhwd oic z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd £¨¨

:zaya mialgdäáéáç änk äàøe àa ,ïBòîL éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¦§Ÿ§¥©¨£¦¨
äåöîdze` miiwl mixdnnydzòLa,dpnfa ±íéáìç øè÷ä éøäL ¦§¨§©§¨¤£¥¤§¥£¨¦

íéøãôe íéøáàåzaya miaxwd mitqende micinzd lyíéøLk §¥¨¦§¨¦§¥¦
zeyridläìélä ìk,mzaxwd mei xg`lyåok it lr s`ïéà ¨©©§¨§¥

,CLçzL ãò íäì íéðézîîjezny .meia ea mze` mixihwn `l` ©§¦¦¨¤©¤¤§©
daiagy xg`n mdiptn zayd zigcp ,meia mzxhwd onf xwiry
z` mixihwn zaya lgy gqt axra s` jkitle .dzrya devn
devnd z` miiwl ick ,eixg`ly dlila `le meia ea gqtd ialg

.dzrya
:dpyna epipy'åëå Búàáäå Búákøäz` oigec oi` ,ezlai zkizge ©§¨¨©£¨¨

:`xnbd dywn .zlaid jezig oic z` zxxan `xnbd .zayd
eäðéîøeoiaexira epipyy dnn epzpyn lr zeywdl yie ±(.bw), §¦§

Lc÷na úìaé ïéëúBçixeq` lr ycwna exfb `ly xg`n ,zaya §¦©¤¤©¦§¨
,'zeay'íàå ,äðéãna àì ìáàdkzegl dvexïàëå ïàk ,éìka± £¨Ÿ©§¦¨§¦©§¦¨§¨

,dpicnae ycwna.øeñàcia zlai jezgl zaya xzeny rnyne ¨
:`xnbd zvxzn .epzpyn ixack `lye ,ycwnaéaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦

àðéðç øa éñBé,ef `iyew evxizãçmdn cg` ±éãéàå éãéà ,øîà ¥©£¦¨©¨©¦¦§¦¦
dyrpd jeziga zewqer ,zeipynd izy ,efe ef ±,ãiay `l`àä± ©¨¨

zwqer ezxqe`y epzpynazlai,äçìxeqi`dy it lr s`y §©¨
mewn lkn ,opaxc ixeqi` exzed ycwnae ,opaxcn cia dkzegl
eli`e ,zay iptl dkzegl did ozipy oeik minkg z`f exq` o`k

àäzwqer oiaexira dpynd -azlai,äLáéoi` opaxcn elit`y ¨¦¥¨
.dkzegl xeqi`àä ,àéL÷ àìå ,äçìa éãéàå éãéà ,øîà ãçå- §©¨©¦¦§¦¦§©¨§Ÿ©§¨¨

dkzegyk xaecn oiaexira,ãiaopaxc ixeqi` lkk xzen xacde ©¨
eli`e ,ycwna exzedyàädkzegyk xaecn epzpyna ±,éìka ¨©§¦

.ycwna dxzed `ly dxenb dk`ln `ide
.exiagk mi`xen`dn cg` lk uxiz `l recn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîìe-àì àîòè éàî ,éìka àä ãia àä §©§¨©¨©¨¨©§¦©©£¨Ÿ
äçìa àä àéL÷ àìå ãia éãéàå éãéà ,øîàe.äLáéa àädper ¨©¦¦§¦¦©¨§Ÿ©§¨¨§©¨¨¦¥¨

:`xnbd,Cì øîàzlaiàëéøt Cøôî äLáé,dil`n zkxtp ± ¨©¨§¥¨¦§¨§¦¨
:`xnbd zl`ey .'jezig' dzxqd z`xwp oi` `linneøîàc ïàîìe§©§¨©

àì àîòè éàî ,äLáéa àä äçìa àä àéL÷ àìå ãia éãéàå éãéà¦¦§¦¦©¨§Ÿ©§¨¨§©¨¨¦¥¨©©£¨Ÿ
.éìka àä ãia àä àéL÷ àìå äçìa éãéàå éãéà ,øîà:`xnbd dper ¨©¦¦§¦¦§©¨§Ÿ©§¨¨©¨¨©§¦

,Cì øîàa dkzegyk epzpyn z` cinrdl ozip ikeàä ,éìk[ixd-] ¨©¨§¦¨
xakíúä éðz÷,oiaexira,øeñà ïàëå ïàk éìka íàrecn ok m`e ¨¨¥¨¨¦©§¦¨§¨¨

:`xnbd zx`an .zipy df oic epzpyn aezkzyCãéàådf `xen` ± §¦¨
y ,aiyi ilka epzpyn z` cinrdyéðz÷c àä`pzd dpyy dn ± ¨§¨¨¥

a jezigd oic z`,àëä éìkz`y meyn `edàúâeìt[mzwelgn-] §¦¨¨§§¨
ïðéòeîLàì àúà òLBäé éaøå øæòéìà éaøcick ,eprinydl `a - §©¦¡¦¤¤§©¦§ª©£¨§©§¦©

.ilka elit` zlaid jezig z` xizn xfril` iaxy ycgl
:dpyna epipy,øæòéìà éaø øîà,`ed oic `ldeäèéçL íà äîe ¨©©¦¡¦¤¤¨¦§¦¨

'åëåzeay meyn ody el` ,zayd z` dgec dk`ln meyn `idy
exizdy ,gikei aeh mei ,ryedi iax el xn` .zayd z` egci `l
dn xfril` iax el xn` .zeay meyn ea xeq`e dk`ln meyn ea
mdizexaq z` zx`an `xnbd .devnl zeyx di`x dn ,ryedi df

:xfril` iaxe ryedi iax lyòLBäé éaøepic z` gikedy ©¦§ª©
aeh mei zk`lnndéîòèì,ezhiyl dfa jled ±íBé úçîN ,øîàc §©§¥§¨©¦§©

áBèdizye dlik`a,àéä äåöî énðexzed `l ok it lr s`e ©¦¦§¨¦
did ozipyk ,zeay meyn wx zexeq`y zelert elit` dkxevl
zaxwdl dpnn gikedl ozip jkitle ,aeh mei iptl mzeyrl

.gqtdíãàì Bì ïéà ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúcbedplàlà áBè íBéa §©§¨©¦¡¦¤¤¥¥¨¨¨§¤¨
BàdidiyäúBLå ìëBà,meid lkBàdidiyäðBLå áLBécnel ± ¥§¤¥§¤

id lkeli`e .dprzi ok zngn m` mb ,meeä÷lç ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥©§¥
,[aeh mei z`-]ì Béöçå ,äiúLe äìéëàì Béöça cenil.Løãnä úéá ¤§©£¦¨§¦¨§¤§§¥©¦§¨

.aeh meia zezyle lek`l devn yiy ryedi iax xaeqy ixd
:mdizexaq xewn xe`iaa dkiynn `xnbd,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨

íäéðLe,ryedi iaxe xfril` iax ±.eLøc ãçà àø÷îyãçà áeúk §¥¤¦§¨¤¨¨§¨¤¨
øîBàgqt ly iriay iabl(g fh mixac)éäìà 'äì úøöò','Ernyne ¥£¤¤©¡Ÿ¤

,'d zcearl elek ycwen zeidl jixv aeh meiyåeli`ãçà áeúë §¨¤¨

øîBàzxvr ipiny iabl(dl hk xacna),'íëì äéäz úøöò'rnyne ¥£¤¤¦§¤¨¤
xfril` iax ewlgpe .dizye dlik`a sebd z`pdl crep aeh meiy

,miweqtd oiay dxizqd aeyiia ryedi iaxe,øáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©
zeidl jixv aeh meiy'äì Blek Bà,dxez cenil ici lrBlek Bà ©

íëì,dizye dlik`a,øáñ òLBäé éaøå`id mc`l d`xeddy ¨¤§©¦§ª©¨©
.íëì Béöçå 'äì Béöç ,eä÷lç©§¥¤§©§¤§¨¤

:dlik`a mda genyl yiy mini oipra zxacn `xnbdí"áò)
úøöòa íéãBî ìkä ,øæòìà éaø øîà .(ïîéñzereayd bg ±ïðéòác ¦¨¨©©¦¤§¨¨©Ÿ¦¨£¤¤§¨¦©

jxev yiy -énða,'íëì',dizye dlik`a genyl epiidcéàî ©¦¨¤©
,àeä äøBz Ba äðzépL íBé ,àîòèze`xdl ick ea genyl jixve ©£¨¤¦§¨¨

.l`xyi mr lr laewne ievx df meiyúaMa íéãBî ìkä ,äaø øîà̈©©¨©Ÿ¦©©¨
,àîòè éàî ,'íëì' énð ïðéòácaezky xg`n(bi gp diryi)úàø÷å' §¨¦©©¦¨¤©©£¨§¨¨¨

'âðBò úaMì.dzynae lk`na zayd z` bprl jixv,óñBé áø øîà ©©¨¤¨©©¥
äzLî éîé' ,àîòè éàî ,'íëì' énð ïðéòác íéøeôa íéãBî ìkä©Ÿ¦§¦§¨¦©©¦¨¤©©£¨§¥¦§¤

déa áéúk 'äçîNå(ak h xzq`). §¦§¨§¦¥
:miaeh minia dlik` zevn oipra dyrn `xnbd d`iandéøa øî©§¥

[epa-]àúéðòúa áéúé äåä àzL dlek ,àðéáøcdid dpyd lk ± §©¦¨¨©¨£¨¨¦§©£¦¨
ziprza ayeiøáìueg -àzøöòî,zereayan ±àéøeôe,mixete ± §©¥£©§¨©¨

éìòîe[axr-].éøetéëc àîBéa :`xnbd zx`anúøöò,dprzd `l ©£¥¨§¦¥£¤¤
`edy xg`n,äøBz Ba äðzépL íBéae ,ea genyl jixveàéøet`l ¤¦§¨¨©¨

y xg`n ,dprzdáéúk 'äçîNå äzLî éîé'`ly dne ,eiabl §¥¦§¤§¦§¨§¦
a dprzd,éøetéëc àîBé éìòîmeyn `ed,ézôcî áø øa àéiç éðúc ©£¥¨§¦¥§¨¥¦¨©©¦¦§¦

xetik mei oipra weqta xn`p(al bk `xwie)íëéúBLôð úà íúépòå'§¦¦¤¤©§¥¤
.'Lãçì äòLúa,`ziixad ddnzïépòúî (íä) äòLúa éëåike - §¦§¨©Ÿ¤§¦§¦§¨¥¦§©¦

,ixyza iriyza miprzny eheytk weqtd z` yxtl ozipàìäå©£Ÿ
éøéNòaixyzaàlà ,ïépòúîweqtd `a,Eì øîBìyìëBàä ìk ©£¦¦¦§©¦¤¨©§¨¨¥

eléàk áeúkä åéìò äìòî ,Ba äòLúa äúBLå`edéòéLz äpòúî §¤§¦§¨©£¤¨¨©¨§¦¦§©¤§¦¦
,éøéNòålek`l devn yi xetk mei axray ,xnel weqtd zpeeke ©£¦¦

.envr xetik meia zeprzdl gk didiy ick zezyle
:zereayd bg ly ezeaiyg oiprn zxtqn `xnbdàîBéa óñBé áø©¥§¨

øîà àzøöòc,ezia iyp`léãáòàzìz àìâò éìlbr il epikd ± ©£©§¨¨©¨§¦¦¤§¨¦§¨
.xgaen `ede en`l iyily clepyàîBé éàä àì éà ,øîàozn ly ¨©¦Ÿ©¨

dxezíéøb à÷c,dxezd cenil jezn mnexzdl il mxby -änk §¨¨¦©¨
à÷eLa àkéà 'óñBé'`le ,inyk 'sqei' mnyy weya miax yi ixd ± ¥¦¨§¨

.df meia gny ip` ok lr ,mdn lcap iziid
:dxezd cenila dgnyd oipra cerïéúìz ìk úLL áø[miyely-] ©¥¤¨§¨¦

déãeîìz déì øcäî ïéîBé,ecenil lr xfeg did ±åokn xg`léìú ¦§©¥¥©§¥§¨¥
àLãc àøaéòa éà÷å,zlcd gixa lv` cnere oryp did ±øîàå §¨¥§¦§¨§¨¨§¨©

éàLôð éàãç,iytp igny ±éàø÷ Cì ,éàLôð éàãçjliaya - £©©§©£©©§©¨§©
,[`xwna] izcnl jkxevleéàðz êìiidzy ick ,[dpyna] izipy ± ¨§©

:`xnbd dywn .`ad mlerl gha zpkeyéðéà`ed jk m`d - ¥¦
,eceniln dpdp cneld wxyà ,øæòìà éaø øîàäåàìîìécenil §¨¨©©¦¤§¨¨¦§¨¥

døîàpL ,õøàå íéîL eîéi÷úð àì äøBz(dk bl dinxi)éúéøá àì íà' ¨Ÿ¦§©§¨©¦¨¨¤¤¤¡©¦Ÿ§¦¦
,'ézîN àì õøàå íéîL úBwç äìéìå íîBé'dlile mnei izixa'y ¨¨¨§¨ª¨©¦¨¨¤Ÿ¨§¦

epiehvp eilry dxezd cenil epiid(g ` ryedi)xtq WEni `l'Ÿ¨¥¤
cenild zekfa ok m`e ,'dlile mnFi FA zibde LiRn dGd dxFYd©¨©¤¦¦§¨¦¨¨¨©§¨
miiwzn mlerd lk ok` :`xnbd zvxzn .elek mlerd miiwzn

j` ,ecenil zekfaLéðéà ãéáò ék àøwéòîmc`yk dligzkln ± ¥¦¨¨¦¨¦¦¦
,cnelãéáò à÷ déLôðc àzòcàmiiwl ,cnel `ed envr jxevl ± ©©§¨§©§¥¨¨¦

.'zibde' ly ieevd z`
dk`ln dxzedy xg`ny xfril` iax ixaca oecl day `xnbd
jxevl zeay ixeqi` exzeiy oky lk oaxwd zaxwd jxevl zaya

:dfénð øæòéìà éaø øîà÷c éàîìe ,éMà áø øîàdn itl s` - ¨©©©¦§©§¨¨©©¦¡¦¤¤©¦
a dlik`dy xfril` iax xn`y,úeLø áBè íBédpnn gikedl oi`e §

oiicr ,devn zk`lnlàëøét déì úéàitk eixacl diigc yi ± ¦¥¦§¨
,`id diigcde .xnege lwn ,ryedi iax orhyL áBè íBi äîelwd ©¤

e aezkdúeLø ìL äëàìî Ba øézäit lr s` ,ytp lke` jxevl ¦¦§¨¨¤§
okøézä àìeadnòL úeáL,aeh mei mcew dzeyrl ozipykúaL Ÿ¦¦§¤¦¨©¨

dxengdøézz àlL ïéc Bðéà ,äåöî ìL äëàìî àlà da øézä àlL¤Ÿ¦¦¨¤¨§¨¨¤¦§¨¥¦¤Ÿ©¦
dnòL úeáLxeq`l yi i`ce `l` ,zay mcew dzeyrl ozipyk §¤¦¨
lit` zaya.devn ly zeay e
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc migqt(iyily meil)

'eke zayd z` oigec gqta mixac el` :dpyna epipyøè÷äå§¤§¥
.'åëå åéáìçxhwd oic z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd £¨¨

:zaya mialgdäáéáç änk äàøe àa ,ïBòîL éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¦§Ÿ§¥©¨£¦¨
äåöîdze` miiwl mixdnnydzòLa,dpnfa ±íéáìç øè÷ä éøäL ¦§¨§©§¨¤£¥¤§¥£¨¦

íéøãôe íéøáàåzaya miaxwd mitqende micinzd lyíéøLk §¥¨¦§¨¦§¥¦
zeyridläìélä ìk,mzaxwd mei xg`lyåok it lr s`ïéà ¨©©§¨§¥

,CLçzL ãò íäì íéðézîîjezny .meia ea mze` mixihwn `l` ©§¦¦¨¤©¤¤§©
daiagy xg`n mdiptn zayd zigcp ,meia mzxhwd onf xwiry
z` mixihwn zaya lgy gqt axra s` jkitle .dzrya devn
devnd z` miiwl ick ,eixg`ly dlila `le meia ea gqtd ialg

.dzrya
:dpyna epipy'åëå Búàáäå Búákøäz` oigec oi` ,ezlai zkizge ©§¨¨©£¨¨

:`xnbd dywn .zlaid jezig oic z` zxxan `xnbd .zayd
eäðéîøeoiaexira epipyy dnn epzpyn lr zeywdl yie ±(.bw), §¦§

Lc÷na úìaé ïéëúBçixeq` lr ycwna exfb `ly xg`n ,zaya §¦©¤¤©¦§¨
,'zeay'íàå ,äðéãna àì ìáàdkzegl dvexïàëå ïàk ,éìka± £¨Ÿ©§¦¨§¦©§¦¨§¨

,dpicnae ycwna.øeñàcia zlai jezgl zaya xzeny rnyne ¨
:`xnbd zvxzn .epzpyn ixack `lye ,ycwnaéaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦

àðéðç øa éñBé,ef `iyew evxizãçmdn cg` ±éãéàå éãéà ,øîà ¥©£¦¨©¨©¦¦§¦¦
dyrpd jeziga zewqer ,zeipynd izy ,efe ef ±,ãiay `l`àä± ©¨¨

zwqer ezxqe`y epzpynazlai,äçìxeqi`dy it lr s`y §©¨
mewn lkn ,opaxc ixeqi` exzed ycwnae ,opaxcn cia dkzegl
eli`e ,zay iptl dkzegl did ozipy oeik minkg z`f exq` o`k

àäzwqer oiaexira dpynd -azlai,äLáéoi` opaxcn elit`y ¨¦¥¨
.dkzegl xeqi`àä ,àéL÷ àìå ,äçìa éãéàå éãéà ,øîà ãçå- §©¨©¦¦§¦¦§©¨§Ÿ©§¨¨

dkzegyk xaecn oiaexira,ãiaopaxc ixeqi` lkk xzen xacde ©¨
eli`e ,ycwna exzedyàädkzegyk xaecn epzpyna ±,éìka ¨©§¦

.ycwna dxzed `ly dxenb dk`ln `ide
.exiagk mi`xen`dn cg` lk uxiz `l recn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîìe-àì àîòè éàî ,éìka àä ãia àä §©§¨©¨©¨¨©§¦©©£¨Ÿ
äçìa àä àéL÷ àìå ãia éãéàå éãéà ,øîàe.äLáéa àädper ¨©¦¦§¦¦©¨§Ÿ©§¨¨§©¨¨¦¥¨

:`xnbd,Cì øîàzlaiàëéøt Cøôî äLáé,dil`n zkxtp ± ¨©¨§¥¨¦§¨§¦¨
:`xnbd zl`ey .'jezig' dzxqd z`xwp oi` `linneøîàc ïàîìe§©§¨©

àì àîòè éàî ,äLáéa àä äçìa àä àéL÷ àìå ãia éãéàå éãéà¦¦§¦¦©¨§Ÿ©§¨¨§©¨¨¦¥¨©©£¨Ÿ
.éìka àä ãia àä àéL÷ àìå äçìa éãéàå éãéà ,øîà:`xnbd dper ¨©¦¦§¦¦§©¨§Ÿ©§¨¨©¨¨©§¦

,Cì øîàa dkzegyk epzpyn z` cinrdl ozip ikeàä ,éìk[ixd-] ¨©¨§¦¨
xakíúä éðz÷,oiaexira,øeñà ïàëå ïàk éìka íàrecn ok m`e ¨¨¥¨¨¦©§¦¨§¨¨

:`xnbd zx`an .zipy df oic epzpyn aezkzyCãéàådf `xen` ± §¦¨
y ,aiyi ilka epzpyn z` cinrdyéðz÷c àä`pzd dpyy dn ± ¨§¨¨¥

a jezigd oic z`,àëä éìkz`y meyn `edàúâeìt[mzwelgn-] §¦¨¨§§¨
ïðéòeîLàì àúà òLBäé éaøå øæòéìà éaøcick ,eprinydl `a - §©¦¡¦¤¤§©¦§ª©£¨§©§¦©

.ilka elit` zlaid jezig z` xizn xfril` iaxy ycgl
:dpyna epipy,øæòéìà éaø øîà,`ed oic `ldeäèéçL íà äîe ¨©©¦¡¦¤¤¨¦§¦¨

'åëåzeay meyn ody el` ,zayd z` dgec dk`ln meyn `idy
exizdy ,gikei aeh mei ,ryedi iax el xn` .zayd z` egci `l
dn xfril` iax el xn` .zeay meyn ea xeq`e dk`ln meyn ea
mdizexaq z` zx`an `xnbd .devnl zeyx di`x dn ,ryedi df

:xfril` iaxe ryedi iax lyòLBäé éaøepic z` gikedy ©¦§ª©
aeh mei zk`lnndéîòèì,ezhiyl dfa jled ±íBé úçîN ,øîàc §©§¥§¨©¦§©

áBèdizye dlik`a,àéä äåöî énðexzed `l ok it lr s`e ©¦¦§¨¦
did ozipyk ,zeay meyn wx zexeq`y zelert elit` dkxevl
zaxwdl dpnn gikedl ozip jkitle ,aeh mei iptl mzeyrl

.gqtdíãàì Bì ïéà ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúcbedplàlà áBè íBéa §©§¨©¦¡¦¤¤¥¥¨¨¨§¤¨
BàdidiyäúBLå ìëBà,meid lkBàdidiyäðBLå áLBécnel ± ¥§¤¥§¤

id lkeli`e .dprzi ok zngn m` mb ,meeä÷lç ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥©§¥
,[aeh mei z`-]ì Béöçå ,äiúLe äìéëàì Béöça cenil.Løãnä úéá ¤§©£¦¨§¦¨§¤§§¥©¦§¨

.aeh meia zezyle lek`l devn yiy ryedi iax xaeqy ixd
:mdizexaq xewn xe`iaa dkiynn `xnbd,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨

íäéðLe,ryedi iaxe xfril` iax ±.eLøc ãçà àø÷îyãçà áeúk §¥¤¦§¨¤¨¨§¨¤¨
øîBàgqt ly iriay iabl(g fh mixac)éäìà 'äì úøöò','Ernyne ¥£¤¤©¡Ÿ¤

,'d zcearl elek ycwen zeidl jixv aeh meiyåeli`ãçà áeúë §¨¤¨

øîBàzxvr ipiny iabl(dl hk xacna),'íëì äéäz úøöò'rnyne ¥£¤¤¦§¤¨¤
xfril` iax ewlgpe .dizye dlik`a sebd z`pdl crep aeh meiy

,miweqtd oiay dxizqd aeyiia ryedi iaxe,øáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©
zeidl jixv aeh meiy'äì Blek Bà,dxez cenil ici lrBlek Bà ©

íëì,dizye dlik`a,øáñ òLBäé éaøå`id mc`l d`xeddy ¨¤§©¦§ª©¨©
.íëì Béöçå 'äì Béöç ,eä÷lç©§¥¤§©§¤§¨¤

:dlik`a mda genyl yiy mini oipra zxacn `xnbdí"áò)
úøöòa íéãBî ìkä ,øæòìà éaø øîà .(ïîéñzereayd bg ±ïðéòác ¦¨¨©©¦¤§¨¨©Ÿ¦¨£¤¤§¨¦©

jxev yiy -énða,'íëì',dizye dlik`a genyl epiidcéàî ©¦¨¤©
,àeä äøBz Ba äðzépL íBé ,àîòèze`xdl ick ea genyl jixve ©£¨¤¦§¨¨

.l`xyi mr lr laewne ievx df meiyúaMa íéãBî ìkä ,äaø øîà̈©©¨©Ÿ¦©©¨
,àîòè éàî ,'íëì' énð ïðéòácaezky xg`n(bi gp diryi)úàø÷å' §¨¦©©¦¨¤©©£¨§¨¨¨

'âðBò úaMì.dzynae lk`na zayd z` bprl jixv,óñBé áø øîà ©©¨¤¨©©¥
äzLî éîé' ,àîòè éàî ,'íëì' énð ïðéòác íéøeôa íéãBî ìkä©Ÿ¦§¦§¨¦©©¦¨¤©©£¨§¥¦§¤

déa áéúk 'äçîNå(ak h xzq`). §¦§¨§¦¥
:miaeh minia dlik` zevn oipra dyrn `xnbd d`iandéøa øî©§¥

[epa-]àúéðòúa áéúé äåä àzL dlek ,àðéáøcdid dpyd lk ± §©¦¨¨©¨£¨¨¦§©£¦¨
ziprza ayeiøáìueg -àzøöòî,zereayan ±àéøeôe,mixete ± §©¥£©§¨©¨

éìòîe[axr-].éøetéëc àîBéa :`xnbd zx`anúøöò,dprzd `l ©£¥¨§¦¥£¤¤
`edy xg`n,äøBz Ba äðzépL íBéae ,ea genyl jixveàéøet`l ¤¦§¨¨©¨

y xg`n ,dprzdáéúk 'äçîNå äzLî éîé'`ly dne ,eiabl §¥¦§¤§¦§¨§¦
a dprzd,éøetéëc àîBé éìòîmeyn `ed,ézôcî áø øa àéiç éðúc ©£¥¨§¦¥§¨¥¦¨©©¦¦§¦

xetik mei oipra weqta xn`p(al bk `xwie)íëéúBLôð úà íúépòå'§¦¦¤¤©§¥¤
.'Lãçì äòLúa,`ziixad ddnzïépòúî (íä) äòLúa éëåike - §¦§¨©Ÿ¤§¦§¦§¨¥¦§©¦

,ixyza iriyza miprzny eheytk weqtd z` yxtl ozipàìäå©£Ÿ
éøéNòaixyzaàlà ,ïépòúîweqtd `a,Eì øîBìyìëBàä ìk ©£¦¦¦§©¦¤¨©§¨¨¥

eléàk áeúkä åéìò äìòî ,Ba äòLúa äúBLå`edéòéLz äpòúî §¤§¦§¨©£¤¨¨©¨§¦¦§©¤§¦¦
,éøéNòålek`l devn yi xetk mei axray ,xnel weqtd zpeeke ©£¦¦

.envr xetik meia zeprzdl gk didiy ick zezyle
:zereayd bg ly ezeaiyg oiprn zxtqn `xnbdàîBéa óñBé áø©¥§¨

øîà àzøöòc,ezia iyp`léãáòàzìz àìâò éìlbr il epikd ± ©£©§¨¨©¨§¦¦¤§¨¦§¨
.xgaen `ede en`l iyily clepyàîBé éàä àì éà ,øîàozn ly ¨©¦Ÿ©¨

dxezíéøb à÷c,dxezd cenil jezn mnexzdl il mxby -änk §¨¨¦©¨
à÷eLa àkéà 'óñBé'`le ,inyk 'sqei' mnyy weya miax yi ixd ± ¥¦¨§¨

.df meia gny ip` ok lr ,mdn lcap iziid
:dxezd cenila dgnyd oipra cerïéúìz ìk úLL áø[miyely-] ©¥¤¨§¨¦

déãeîìz déì øcäî ïéîBé,ecenil lr xfeg did ±åokn xg`léìú ¦§©¥¥©§¥§¨¥
àLãc àøaéòa éà÷å,zlcd gixa lv` cnere oryp did ±øîàå §¨¥§¦§¨§¨¨§¨©

éàLôð éàãç,iytp igny ±éàø÷ Cì ,éàLôð éàãçjliaya - £©©§©£©©§©¨§©
,[`xwna] izcnl jkxevleéàðz êìiidzy ick ,[dpyna] izipy ± ¨§©

:`xnbd dywn .`ad mlerl gha zpkeyéðéà`ed jk m`d - ¥¦
,eceniln dpdp cneld wxyà ,øæòìà éaø øîàäåàìîìécenil §¨¨©©¦¤§¨¨¦§¨¥

døîàpL ,õøàå íéîL eîéi÷úð àì äøBz(dk bl dinxi)éúéøá àì íà' ¨Ÿ¦§©§¨©¦¨¨¤¤¤¡©¦Ÿ§¦¦
,'ézîN àì õøàå íéîL úBwç äìéìå íîBé'dlile mnei izixa'y ¨¨¨§¨ª¨©¦¨¨¤Ÿ¨§¦

epiehvp eilry dxezd cenil epiid(g ` ryedi)xtq WEni `l'Ÿ¨¥¤
cenild zekfa ok m`e ,'dlile mnFi FA zibde LiRn dGd dxFYd©¨©¤¦¦§¨¦¨¨¨©§¨
miiwzn mlerd lk ok` :`xnbd zvxzn .elek mlerd miiwzn

j` ,ecenil zekfaLéðéà ãéáò ék àøwéòîmc`yk dligzkln ± ¥¦¨¨¦¨¦¦¦
,cnelãéáò à÷ déLôðc àzòcàmiiwl ,cnel `ed envr jxevl ± ©©§¨§©§¥¨¨¦

.'zibde' ly ieevd z`
dk`ln dxzedy xg`ny xfril` iax ixaca oecl day `xnbd
jxevl zeay ixeqi` exzeiy oky lk oaxwd zaxwd jxevl zaya

:dfénð øæòéìà éaø øîà÷c éàîìe ,éMà áø øîàdn itl s` - ¨©©©¦§©§¨¨©©¦¡¦¤¤©¦
a dlik`dy xfril` iax xn`y,úeLø áBè íBédpnn gikedl oi`e §

oiicr ,devn zk`lnlàëøét déì úéàitk eixacl diigc yi ± ¦¥¦§¨
,`id diigcde .xnege lwn ,ryedi iax orhyL áBè íBi äîelwd ©¤

e aezkdúeLø ìL äëàìî Ba øézäit lr s` ,ytp lke` jxevl ¦¦§¨¨¤§
okøézä àìeadnòL úeáL,aeh mei mcew dzeyrl ozipykúaL Ÿ¦¦§¤¦¨©¨

dxengdøézz àlL ïéc Bðéà ,äåöî ìL äëàìî àlà da øézä àlL¤Ÿ¦¦¨¤¨§¨¨¤¦§¨¥¦¤Ÿ©¦
dnòL úeáLxeq`l yi i`ce `l` ,zay mcew dzeyrl ozipyk §¤¦¨
lit` zaya.devn ly zeay e
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc migqt(iriax meil)

:oipra xfril` iax ly ezrc z` zx`an `xnbd,øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤
y iptn ,devn zk`lnl zeyx zk`lnn gikedl oi`y xaqúeáL§

éãò äåöîcdéì ó.zeyx jxevl ziyrpd zeay lr ezrcl dticr ± §¦§¨¨¦¥
`l bgd zgny jxevl dk`ln exizdy s` ,aeh meia ,jk meyne
zaya j` .zeyx bgd zgnyy iptn ,dkxevl zeay exizd
zeayd z` s` ,gqtd zevn jxevl `ed da dk`lnd xzidy

.devnd dgciz `ly ick minkg exizd
xfril` iax oia ozne `ynd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:`aiwr iaxl,él äîe ,øæòéìà éaø øîà ,àéðzdidiy recn ,xnelk ©§¨¨©©¦¡¦¤¤©¦
ixd ,gqtd zaxwdl mikxvpd mipey devn ixiykn oia lcadíà¦

y ep`vn,úaMä úà äèéçL øçàlL äåöî éøéLëî eçcda xzedy ¨©§¦¥¦§¨¤§©©§¦¨¤©©¨
ab lr s` oaxwd ly eiaxw iegindéì ãéáòúéàcdzyrpy ± §¦§£¦¥

d xak dnlyedeäåöîike ,deab jxev `idyàìy xn`peçãémb ¦§¨Ÿ¦§
,äèéçL éðôlL äåöî éøéLëî,zelaid jezig oebk,úaMä úàick ©§¦¥¦§¨¤¦§¥§¦¨¤©©¨

.devnd z` miiwl didi ozipy
,él äîc ,àáé÷ò éaø Bì øîàixd ,df oica denzl yi dn ,xnelk ¨©©¦£¦¨§©¦

,úaMä úà äèéçL øçàlL äåöî éøéLëî eçc íàiptn wx dféøäL ¦¨©§¦¥¦§¨¤§©©§¦¨¤©©¨¤£¥
xakäúçcd,úaMä úà äèéçLz` minkg exq` `l ok zngne ¨£¨§¦¨¤©©¨

ike j` ,okn xg`l zkxvpd zeaydøîàzyäåöî éøéLëî eçãé Ÿ©¦§©§¦¥¦§¨
éðôlLd,úaMä úà äèéçLkLoiicräúçc àldúà äèéçL ¤¦§¥§¦¨¤©©¨¤Ÿ¨£¨§¦¨¤

.úaMä©©¨
:`aiwr iax orhy ztqep dprh d`ian `ziixadøçà øácorh ¨¨©¥

dhigyd iptl zay ixeqi` xizdl oi` ,xfril` iaxl `aiwr iax
yeygl yiy xg`nàöné ànLdúà ìlçî àöîðå ìeñt çáæ ¤¨¦¨¥¤©¨§¦§¨§©¥¤

,òøôîì úaMädprh lr `xnbd dywn .devn dyr `ly xg`n ©©¨§©§¥©
:eféëä éàike ,dfl yeygl yiyèçLð àì énð èçLîzepaxw ¦¨¦¦§¨©¦Ÿ¦§©

,zayaàöné ànLd.òøôîì úaMä úà ìlçî àöîðå ìeñt çáæ ¤¨¦¨¥¤©¨§¦§¨§©¥¤©©¨§©§¥©
:`xnbd dwiqnàä àlàgafa leqtl miyyegy ef dprh ±øîà ¤¨¨¨©

déìxfril` iaxl `aiwr iaxàLéøa,dligza ±déëøôedywde ± ¥§¥¨©§¥
,zxkfpd `iyewd z` xfril` iax eløãäåiax xfg okn xg`le ± ©£©

e `aiwrCä déì øîàdprh'eçc íà él äî'c.lirl d`aedy ¨©¥©§©¦¦¨
:dpyna epipy'åëå çéëBz äàfä øîàå àáé÷ò éaø áéLä`idy ¥¦©¦£¦¨§¨©©¨¨¦©

dz` s` ,zayd z` dgec dpi`e zeay meyn `ide devn meyn
zeay meyn ode devn meyn ody it lr s`y ,el` lr dnzz l`
m` dne ,oc ip` dilre ,xfril` iax el xn` .zayd z` egci `l
meyn `idy d`fd ,zayd z` dgec dk`ln meyn `idy dhigy
,selig e` ,`aiwr iax el xn` .zayd z` dgecy oic epi` zeay
dhigy ,zayd z` dgec dpi` zeay meyn `idy d`fd m` dn
iax el xn` .zayd z` dgcz `ly oic epi` dk`ln meyn `idy
oia lega oia ,'ecrena' dxeza aezky dn zxwr ,`aiwr ,xfril`

.zaya
iax oia ozne `ynd jynd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:`aiwr iaxl xfril`äèéçLa ,àáé÷ò ,øæòéìà éaø Bì øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¡¦¤¤£¦¨¦§¦¨
éðzáLä,jegibe wegy ly ote`a,Búúéî àäz äèéçLa,xnelk ¥©§©¦¦§¦¨§¥¦¨

.mc` icia zeniy elliwBì øîà,`aiwr iaxéðøétëz ìà ,éaø± ¨©©¦©©§¦¥¦
iabl ipzcnly dna xetkz l`,d`fdïécä úòLaep`y dzr ± ¦§©©¦

ixd ,da mipcå ,àéä úeáL äàfä ,Enî éðìae÷î Ckok it lr s` ¨§§©¦¦§©¨¨§¦§
úaMä úà äçBc dðéà.gqtd zaxwd jxevl s` ¥¨¨¤©©¨

:`xnbd dywnàeäc øçàî éëå[xfril` iax-]déøîâàz` cnil ± §¦¥©©§©§§¥
,df oic `aiwr iaxdéa øãä à÷ àîòè éàîd`fdy xn`e ea xfg ± ©©£¨¨¨©¥

:`xnbd zvxzn .zay dgec ok,déøîâà ék øæòéìà éaø ,àleò øîà̈©¨©¦¡¦¤¤¦©§§¥
iabläîeøúc äàfälkeiy ick exdhl `nh odk lr mifny ± ©¨¨¦§¨

dnexza lek`ldéøîâàmeyn z`fe ,zayd z` dgec dpi`y ©§§¥
ãzyxtd.úaL àéçc àì dôeb äîeøúedéáúBà ék énð àáé÷ò éaø §§¨¨Ÿ¨£¨©¨©¦£¦¨©¦¦§¥

n ,xfril` iax lr dywdyk ±,déáúBà äîeøúc äàfäs` lry ©¨¨¦§¨§¥
àéäLjxevläåöîdnexz zlik` lyàéäådxeq`úeáL íeMî ¤¦¦§¨§¦¦§

.zayd z` dgec dpi` ,calaàeäå[xfril` iax-]øáñnyäàfä §¨©©¨¨
çñôcgqtd z` aixwdl lkeiy ick zn `nh lr mifny -à÷ §¤©¨

déì áéúBîoick zay dgec ef d`fdy el dpr jkitle ,`aiwr iax ¦¥
.gqtd zaxwd

:`ler ly evexiz lr dywn `xnbd,äaø áéúî,`ziixaa epipy ¥¦©¨
àáé÷ò éaø áéLäxfril` iaxlçéëBz úî àîè úàfä ,øîàåoi`y ¥¦©¦£¦¨§¨©©¨©§¥¥¦©

k epiide ,zxn`y xnege lwd z` xnelìçLd meidBlL éòéáL ¤¨§¦¦¤
exdhl dnec` dxt xt`n eilr zefdl yi f`y](hi hi xacna)[úBéäì¦§

,çñtä áøòáe úaMa,zaya lgy gqt axra ,xnelkLez`fdàéä ©©¨§¤¤©¤©¤¦
jxevl,äåöî,gqtd z` aixwdl lkeiy ickàéäådxeq`íeMî ¦§¨§¦¦

.úaMä úà äçBc dðéàå ,úeáL`aiwr iaxy `ziixaa yxetn ixd §§¥¨¨¤©©¨
jxevly d`fdn `le ,gqtd zlik` jxevly d`fdn dywd

xz:`xnbd dwiqn .`ler ixack dneçñôc äàfä éàcåå àlà¤¨©©©¨¨§¤©
déøîâà.zay dgec dpi`y `aiwr iax z` xfril` iax ©§§¥

:dywne `xnbd daydéøîâàc øçàî éëå,oicd jkyàîòè éàî §¦¥©©§©§§¥©©£¨
éøt à÷øæòéìà éaø déì Cef d`fd dgczy xnege lwa cnle ¨¨¦¥©¦¡¦¤¤

:`xnbd zvxzn .zayd z` gqtd jxevlydéøîb øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§¨¥
[ecenlz±]déì ø÷òúéà,dlgy zngn epnn gkype xwrp -àúàå ¦§£©¥©£¨

[`ae±]déøîb éøekãàì àáé÷ò éaømyle ,ecenlz z` el xikfdl ± ©¦£¦¨§©§¥§¨¥
iaxy ick ,dhigyl d`fdn xnege lw cenll yiy el xn` jk
zay dgec dpi` gqtd z`fdy ecnil envr `edy xkfi xfril`

:`xnbd dywn .ea xefgiedéì àîéðå`aiwr iax xn` `l recne ± §¥¨¥
xfril` iaxläéãäazvxzn .gkye ecnil jky yexita - §¤§¨

:`xnbdøáñ,`aiwr iaxàòøà çøBà åàìux` jxc df oi` ± ¨©¨©©§¨
.jka yiiazny meyn ,ecnily dn gkyy eaxl cinlz xn`iy

dywn .zayd z` dgec d`fdd oi` recn zx`an `xnbd
:`xnbdéãkî ,úaL àéçc àì àîòè éàî ,äàfäå[ixd-]éìeèìè §©¨¨©©£¨Ÿ¨£¨©¨¦§¦¦§¥

àeä àîìòa,d`fdd in ly opaxcn lehlh xeqi` `l` da oi` ± §¨§¨
ok m`eíeMî úaL éçãzd zaxwd.çñt:`xnbd zvxznøîà ¦§¥©¨¦¤©¨©

äpìhé ànL äøéæb ,äaø,dfnd [d`fdd in day zigelvd z`-] ©¨§¥¨¤¨¦§¤¨
meid zayy gkyieíéaøä úeLøa úBnà òaøà äpøéáòéåick §©£¦¤¨©§©©¦§¨©¦

.`ziixe`c xeqi`a zayd z` llgn `vnpe ,`nhd lr zefdl
:`xnbd dywndéøaòéð ,øæòéìà éaøìe,miaxd zeyxa mxiariy ± §©¦¡¦¤¤¦©§¥

úaMä úà ïéçBc äåöî éøéLëî ,øæòéìà éaø øîà àäcdyeryk s` §¨¨©©¦¦¡¦¤¤©§¦¥¦§¨¦¤©©¨
zaxwd zevnl xiykn ixd `id ef d`fde ,dxenb dk`ln mzngn

:`xnbd zvxzn .gqtdéléî éðä ,éøîàmigec devn ixiykny ¨§¦¨¥¦¥
`weec epiid ,zayéæç déôeb àøáâc àëéäie`x envr mc`dyk ± ¥¨§©§¨¥£¦
,devnd z` miiwlå`linndéìò àáeiç éîødevnd aeig lhen ± §¨¥¦¨£¥

.devnd ixiykn iptn s` zayd zigcp ok zngne ,eilràëä ìáà£¨¨¨
[o`k-]éæç àì déôeb àøáâcdzr ie`x epi` envr mc`dy - §©§¨¥Ÿ£¦

,ez`neh zngn gqtd z` aixwdldéìò àáeiç éîø àìlhen oi` ± Ÿ¨¥¦¨£¥
dgcizy 'devn ixiykn' o`k oi` `linne ,ef devn aeig eilr

.mdiptn zayd
it lr ,xfril` iax zrcl dax xn`y oic yecig d`ian `xnbd

:ezhiya ex`iay dnïè÷ ,øæòéìà éaø éøáãì ,äaø øîà[wepiz-] ¨©©¨§¦§¥©¦¡¦¤¤¨¨
ïénç Bì ïénçî ,àéøaick mda evgexlBúBøáäìe`ixadl-] ¨¦§©¦©¦§©§

[ewfgleúaMa Bìeîìe,zay lelig dfa yiy s` lrdéì éæç àäc §©©¨§¨£¦¥
devnl xiykn `id ezvigxe ,da aiegne dlinl ie`x `ed ixdy ±

j` .efäìBç ïè÷,edevgx `l cer lk elenl okeqnyBì ïénçî ïéà ¨¨¤¥§©¦
zayaàäc ,Bìeîìe BúBøáäì ïénçdzrdéì éæç àìoi`e ,dlinl ©¦§©§§§¨Ÿ£¦¥

.zayd z` dgciy devn aeig o`k
:`xnbd dywnàeä àéøa éàå ,àáø øîàelenl ozipe wepiz eze` ¨©¨¨§¦¨¦

,dvigx `ll s`déì änìl wewf `ed recn ±ïénçickBúBøáäì ¨¨¥©¦§©§
ozipe li`ed ,jxevl `ly zay lelig edf ok m`e ,`ixa `ed ixde

:`xnbd dwiqn .dvigx `ll mb elenl,àáø øîà àlàm` i`ce ¤¨¨©¨¨
y okìkä[zewepizd lk-]ïä ïéìBçmiaygpìöàäìéîokeqne ©Ÿ¦¥¥¤¦¨

jkitle ,dvigx `ll mlenlïéà ,äìBç ïè÷ ãçàå àéøa ïè÷ ãçà¤¨¨¨¨¦§¤¨¨¨¤¥
éæç àì àäc ,úaMa Bìeîìe BúBøáäì ïénç Bì ïénçîiptl dlinl §©¦©¦§©§§©©¨§¨Ÿ£¦

enngi `l` ,ezlin jxevl zay llgl xzid oi` jkitle ,ezvigx
.zay axrn mind z`

devn ixiykny ,xfril` iax zhiya ex`iay dn lr dywn iia`
:devnd meiwl ie`x mc`dyk wx zayd z` migecééaà déáéúéà¥¦¥©©¥

,`ziixaa epipyy dnn dax lrìøòlecbìî àlLenvr z` ¨¥¤Ÿ¨
,gqtd z` aixwd `l jk lyae gqt axraéaø éøác ,úøk Leðò̈¨¥¦§¥©¦

éæç àì déôeb àøáâc àëä àäå .øæòéìà,lxr ecera gqtd zaxwdl ¡¦¤¤§¨¨¨§©§¨¥Ÿ£¦
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc migqt(iriax meil)

:oipra xfril` iax ly ezrc z` zx`an `xnbd,øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤
y iptn ,devn zk`lnl zeyx zk`lnn gikedl oi`y xaqúeáL§

éãò äåöîcdéì ó.zeyx jxevl ziyrpd zeay lr ezrcl dticr ± §¦§¨¨¦¥
`l bgd zgny jxevl dk`ln exizdy s` ,aeh meia ,jk meyne
zaya j` .zeyx bgd zgnyy iptn ,dkxevl zeay exizd
zeayd z` s` ,gqtd zevn jxevl `ed da dk`lnd xzidy

.devnd dgciz `ly ick minkg exizd
xfril` iax oia ozne `ynd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:`aiwr iaxl,él äîe ,øæòéìà éaø øîà ,àéðzdidiy recn ,xnelk ©§¨¨©©¦¡¦¤¤©¦
ixd ,gqtd zaxwdl mikxvpd mipey devn ixiykn oia lcadíà¦

y ep`vn,úaMä úà äèéçL øçàlL äåöî éøéLëî eçcda xzedy ¨©§¦¥¦§¨¤§©©§¦¨¤©©¨
ab lr s` oaxwd ly eiaxw iegindéì ãéáòúéàcdzyrpy ± §¦§£¦¥

d xak dnlyedeäåöîike ,deab jxev `idyàìy xn`peçãémb ¦§¨Ÿ¦§
,äèéçL éðôlL äåöî éøéLëî,zelaid jezig oebk,úaMä úàick ©§¦¥¦§¨¤¦§¥§¦¨¤©©¨

.devnd z` miiwl didi ozipy
,él äîc ,àáé÷ò éaø Bì øîàixd ,df oica denzl yi dn ,xnelk ¨©©¦£¦¨§©¦

,úaMä úà äèéçL øçàlL äåöî éøéLëî eçc íàiptn wx dféøäL ¦¨©§¦¥¦§¨¤§©©§¦¨¤©©¨¤£¥
xakäúçcd,úaMä úà äèéçLz` minkg exq` `l ok zngne ¨£¨§¦¨¤©©¨

ike j` ,okn xg`l zkxvpd zeaydøîàzyäåöî éøéLëî eçãé Ÿ©¦§©§¦¥¦§¨
éðôlLd,úaMä úà äèéçLkLoiicräúçc àldúà äèéçL ¤¦§¥§¦¨¤©©¨¤Ÿ¨£¨§¦¨¤

.úaMä©©¨
:`aiwr iax orhy ztqep dprh d`ian `ziixadøçà øácorh ¨¨©¥

dhigyd iptl zay ixeqi` xizdl oi` ,xfril` iaxl `aiwr iax
yeygl yiy xg`nàöné ànLdúà ìlçî àöîðå ìeñt çáæ ¤¨¦¨¥¤©¨§¦§¨§©¥¤

,òøôîì úaMädprh lr `xnbd dywn .devn dyr `ly xg`n ©©¨§©§¥©
:eféëä éàike ,dfl yeygl yiyèçLð àì énð èçLîzepaxw ¦¨¦¦§¨©¦Ÿ¦§©

,zayaàöné ànLd.òøôîì úaMä úà ìlçî àöîðå ìeñt çáæ ¤¨¦¨¥¤©¨§¦§¨§©¥¤©©¨§©§¥©
:`xnbd dwiqnàä àlàgafa leqtl miyyegy ef dprh ±øîà ¤¨¨¨©

déìxfril` iaxl `aiwr iaxàLéøa,dligza ±déëøôedywde ± ¥§¥¨©§¥
,zxkfpd `iyewd z` xfril` iax eløãäåiax xfg okn xg`le ± ©£©

e `aiwrCä déì øîàdprh'eçc íà él äî'c.lirl d`aedy ¨©¥©§©¦¦¨
:dpyna epipy'åëå çéëBz äàfä øîàå àáé÷ò éaø áéLä`idy ¥¦©¦£¦¨§¨©©¨¨¦©

dz` s` ,zayd z` dgec dpi`e zeay meyn `ide devn meyn
zeay meyn ode devn meyn ody it lr s`y ,el` lr dnzz l`
m` dne ,oc ip` dilre ,xfril` iax el xn` .zayd z` egci `l
meyn `idy d`fd ,zayd z` dgec dk`ln meyn `idy dhigy
,selig e` ,`aiwr iax el xn` .zayd z` dgecy oic epi` zeay
dhigy ,zayd z` dgec dpi` zeay meyn `idy d`fd m` dn
iax el xn` .zayd z` dgcz `ly oic epi` dk`ln meyn `idy
oia lega oia ,'ecrena' dxeza aezky dn zxwr ,`aiwr ,xfril`

.zaya
iax oia ozne `ynd jynd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:`aiwr iaxl xfril`äèéçLa ,àáé÷ò ,øæòéìà éaø Bì øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¡¦¤¤£¦¨¦§¦¨
éðzáLä,jegibe wegy ly ote`a,Búúéî àäz äèéçLa,xnelk ¥©§©¦¦§¦¨§¥¦¨

.mc` icia zeniy elliwBì øîà,`aiwr iaxéðøétëz ìà ,éaø± ¨©©¦©©§¦¥¦
iabl ipzcnly dna xetkz l`,d`fdïécä úòLaep`y dzr ± ¦§©©¦

ixd ,da mipcå ,àéä úeáL äàfä ,Enî éðìae÷î Ckok it lr s` ¨§§©¦¦§©¨¨§¦§
úaMä úà äçBc dðéà.gqtd zaxwd jxevl s` ¥¨¨¤©©¨

:`xnbd dywnàeäc øçàî éëå[xfril` iax-]déøîâàz` cnil ± §¦¥©©§©§§¥
,df oic `aiwr iaxdéa øãä à÷ àîòè éàîd`fdy xn`e ea xfg ± ©©£¨¨¨©¥

:`xnbd zvxzn .zay dgec ok,déøîâà ék øæòéìà éaø ,àleò øîà̈©¨©¦¡¦¤¤¦©§§¥
iabläîeøúc äàfälkeiy ick exdhl `nh odk lr mifny ± ©¨¨¦§¨

dnexza lek`ldéøîâàmeyn z`fe ,zayd z` dgec dpi`y ©§§¥
ãzyxtd.úaL àéçc àì dôeb äîeøúedéáúBà ék énð àáé÷ò éaø §§¨¨Ÿ¨£¨©¨©¦£¦¨©¦¦§¥

n ,xfril` iax lr dywdyk ±,déáúBà äîeøúc äàfäs` lry ©¨¨¦§¨§¥
àéäLjxevläåöîdnexz zlik` lyàéäådxeq`úeáL íeMî ¤¦¦§¨§¦¦§

.zayd z` dgec dpi` ,calaàeäå[xfril` iax-]øáñnyäàfä §¨©©¨¨
çñôcgqtd z` aixwdl lkeiy ick zn `nh lr mifny -à÷ §¤©¨

déì áéúBîoick zay dgec ef d`fdy el dpr jkitle ,`aiwr iax ¦¥
.gqtd zaxwd

:`ler ly evexiz lr dywn `xnbd,äaø áéúî,`ziixaa epipy ¥¦©¨
àáé÷ò éaø áéLäxfril` iaxlçéëBz úî àîè úàfä ,øîàåoi`y ¥¦©¦£¦¨§¨©©¨©§¥¥¦©

k epiide ,zxn`y xnege lwd z` xnelìçLd meidBlL éòéáL ¤¨§¦¦¤
exdhl dnec` dxt xt`n eilr zefdl yi f`y](hi hi xacna)[úBéäì¦§

,çñtä áøòáe úaMa,zaya lgy gqt axra ,xnelkLez`fdàéä ©©¨§¤¤©¤©¤¦
jxevl,äåöî,gqtd z` aixwdl lkeiy ickàéäådxeq`íeMî ¦§¨§¦¦

.úaMä úà äçBc dðéàå ,úeáL`aiwr iaxy `ziixaa yxetn ixd §§¥¨¨¤©©¨
jxevly d`fdn `le ,gqtd zlik` jxevly d`fdn dywd

xz:`xnbd dwiqn .`ler ixack dneçñôc äàfä éàcåå àlà¤¨©©©¨¨§¤©
déøîâà.zay dgec dpi`y `aiwr iax z` xfril` iax ©§§¥

:dywne `xnbd daydéøîâàc øçàî éëå,oicd jkyàîòè éàî §¦¥©©§©§§¥©©£¨
éøt à÷øæòéìà éaø déì Cef d`fd dgczy xnege lwa cnle ¨¨¦¥©¦¡¦¤¤

:`xnbd zvxzn .zayd z` gqtd jxevlydéøîb øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§¨¥
[ecenlz±]déì ø÷òúéà,dlgy zngn epnn gkype xwrp -àúàå ¦§£©¥©£¨

[`ae±]déøîb éøekãàì àáé÷ò éaømyle ,ecenlz z` el xikfdl ± ©¦£¦¨§©§¥§¨¥
iaxy ick ,dhigyl d`fdn xnege lw cenll yiy el xn` jk
zay dgec dpi` gqtd z`fdy ecnil envr `edy xkfi xfril`

:`xnbd dywn .ea xefgiedéì àîéðå`aiwr iax xn` `l recne ± §¥¨¥
xfril` iaxläéãäazvxzn .gkye ecnil jky yexita - §¤§¨

:`xnbdøáñ,`aiwr iaxàòøà çøBà åàìux` jxc df oi` ± ¨©¨©©§¨
.jka yiiazny meyn ,ecnily dn gkyy eaxl cinlz xn`iy

dywn .zayd z` dgec d`fdd oi` recn zx`an `xnbd
:`xnbdéãkî ,úaL àéçc àì àîòè éàî ,äàfäå[ixd-]éìeèìè §©¨¨©©£¨Ÿ¨£¨©¨¦§¦¦§¥

àeä àîìòa,d`fdd in ly opaxcn lehlh xeqi` `l` da oi` ± §¨§¨
ok m`eíeMî úaL éçãzd zaxwd.çñt:`xnbd zvxznøîà ¦§¥©¨¦¤©¨©

äpìhé ànL äøéæb ,äaø,dfnd [d`fdd in day zigelvd z`-] ©¨§¥¨¤¨¦§¤¨
meid zayy gkyieíéaøä úeLøa úBnà òaøà äpøéáòéåick §©£¦¤¨©§©©¦§¨©¦

.`ziixe`c xeqi`a zayd z` llgn `vnpe ,`nhd lr zefdl
:`xnbd dywndéøaòéð ,øæòéìà éaøìe,miaxd zeyxa mxiariy ± §©¦¡¦¤¤¦©§¥

úaMä úà ïéçBc äåöî éøéLëî ,øæòéìà éaø øîà àäcdyeryk s` §¨¨©©¦¦¡¦¤¤©§¦¥¦§¨¦¤©©¨
zaxwd zevnl xiykn ixd `id ef d`fde ,dxenb dk`ln mzngn

:`xnbd zvxzn .gqtdéléî éðä ,éøîàmigec devn ixiykny ¨§¦¨¥¦¥
`weec epiid ,zayéæç déôeb àøáâc àëéäie`x envr mc`dyk ± ¥¨§©§¨¥£¦
,devnd z` miiwlå`linndéìò àáeiç éîødevnd aeig lhen ± §¨¥¦¨£¥

.devnd ixiykn iptn s` zayd zigcp ok zngne ,eilràëä ìáà£¨¨¨
[o`k-]éæç àì déôeb àøáâcdzr ie`x epi` envr mc`dy - §©§¨¥Ÿ£¦

,ez`neh zngn gqtd z` aixwdldéìò àáeiç éîø àìlhen oi` ± Ÿ¨¥¦¨£¥
dgcizy 'devn ixiykn' o`k oi` `linne ,ef devn aeig eilr

.mdiptn zayd
it lr ,xfril` iax zrcl dax xn`y oic yecig d`ian `xnbd

:ezhiya ex`iay dnïè÷ ,øæòéìà éaø éøáãì ,äaø øîà[wepiz-] ¨©©¨§¦§¥©¦¡¦¤¤¨¨
ïénç Bì ïénçî ,àéøaick mda evgexlBúBøáäìe`ixadl-] ¨¦§©¦©¦§©§

[ewfgleúaMa Bìeîìe,zay lelig dfa yiy s` lrdéì éæç àäc §©©¨§¨£¦¥
devnl xiykn `id ezvigxe ,da aiegne dlinl ie`x `ed ixdy ±

j` .efäìBç ïè÷,edevgx `l cer lk elenl okeqnyBì ïénçî ïéà ¨¨¤¥§©¦
zayaàäc ,Bìeîìe BúBøáäì ïénçdzrdéì éæç àìoi`e ,dlinl ©¦§©§§§¨Ÿ£¦¥

.zayd z` dgciy devn aeig o`k
:`xnbd dywnàeä àéøa éàå ,àáø øîàelenl ozipe wepiz eze` ¨©¨¨§¦¨¦

,dvigx `ll s`déì änìl wewf `ed recn ±ïénçickBúBøáäì ¨¨¥©¦§©§
ozipe li`ed ,jxevl `ly zay lelig edf ok m`e ,`ixa `ed ixde

:`xnbd dwiqn .dvigx `ll mb elenl,àáø øîà àlàm` i`ce ¤¨¨©¨¨
y okìkä[zewepizd lk-]ïä ïéìBçmiaygpìöàäìéîokeqne ©Ÿ¦¥¥¤¦¨

jkitle ,dvigx `ll mlenlïéà ,äìBç ïè÷ ãçàå àéøa ïè÷ ãçà¤¨¨¨¨¦§¤¨¨¨¤¥
éæç àì àäc ,úaMa Bìeîìe BúBøáäì ïénç Bì ïénçîiptl dlinl §©¦©¦§©§§©©¨§¨Ÿ£¦

enngi `l` ,ezlin jxevl zay llgl xzid oi` jkitle ,ezvigx
.zay axrn mind z`

devn ixiykny ,xfril` iax zhiya ex`iay dn lr dywn iia`
:devnd meiwl ie`x mc`dyk wx zayd z` migecééaà déáéúéà¥¦¥©©¥

,`ziixaa epipyy dnn dax lrìøòlecbìî àlLenvr z` ¨¥¤Ÿ¨
,gqtd z` aixwd `l jk lyae gqt axraéaø éøác ,úøk Leðò̈¨¥¦§¥©¦

éæç àì déôeb àøáâc àëä àäå .øæòéìà,lxr ecera gqtd zaxwdl ¡¦¤¤§¨¨¨§©§¨¥Ÿ£¦
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פסחים. פרק ששי - אלו דברים דף סט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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פסחים. פרק ששי - אלו דברים דף סט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

ey ,epicia hewp llkeléàL ìëznieqn d`neh drxi`ãéçéa Ÿ¤¦§¨¦
y dfk ote`aäçãðxacd rxi`yk ,ipy gqtlad aexéãáò ,øeaéö ¦§¤§¦¨§¦

gqtd z` xeaivd miyer -äàîeèamiaiig mpi`e ,evxi m` §§¨
.xdhidlåy ,`ed sqep llkàúléî ìë[aeig-]øeaéöa àúéàc- §¨¦§¨§¦¨§¦

,gqtd zaxwdl exykeiy ick zeyrl xeaivd lr lhenyàúéà¦¨
ãéçéa,ezeyrl cigid lr mb lhen ±àúéìc àúléî ìëåoi`y ± §¨¦§¨¦§¨§¥¨

ea miaiegn,ãéçéa àúéì ,øeaéöadxn`p gqtd zevny xg`n §¦¥¨§¨¦
leqta ,jkitle .cgia l`xyi lkløeaéö délek éàc ,úeìéøòlk±] £¥§¦¥¦

[xeaivdeäðéð íéìøò,[md-]eëééLôð eìBäî eîe÷ eäì ïðéøîà £¥¦¦§¨§¦©§§©§©§
àçñt éãéáòåz` eyre mknvr z` elene enew mdl mixne` ± ©£¦¦¦§¨

`linn ,xeaiva xzed `l df leqt oky ,gqtdénð ãéçé`edyk ¨¦©¦
lxrãéáòå ìéäî àì éàå ,àçñt ãéáòå ìBäî íe÷ déì ïðéøîàm`e ± ¨§¦©¥§©£¦¦§¨§¦Ÿ¨¦§¨¦

,gqtd z` zeyrl lkeiy icka ln `l.úøk Leðòleqta j` ¨¨¥
äàîeè,zn zngnyïðécî àì eäðéð ïéàîè àøeaéö délek éàc §¨§¦¥¦¨§¥¦¦§Ÿ©¦©
eäééìò,mxdhl ick mdilr zefdl miaiig `l ±àlàmivex m` £©§¤¨

éãáògqtd z`énð ãéçé ,äàîeèa,`nh `edykøeètd`fdn ¨§¦§§¨¨¦©¦¨
.zayd z` ef d`fd dgec oi` jkitle ,dxdhe

,xeaiva `zilc `zlin lk' dax xn`y llkd lr dywn `xnbd
:'cigia `zilçñt éøäå ,àáøì òLBäé áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©§ª©§¨¨©£¥¤©

déúéìc éðLbdep epi`y ±,øeaéöamiyer xeaivd oi` mlerly ¥¦§¥¥§¦
,ipy gqt.ãéçéa déúéàå`ly gqtd ipicn oic lk ,dax itl ixde §¦¥§¨¦

:`xnbd zvxzn .epnn xeht cigid mb xeaivd ea eaiigzdøîà̈©
íúä éðàL ,déì,ipy gqt iabl xacd dpey -àäcxakdéì ãáò ¥¨¦¨¨§¨£©¥

[dyr±]àøeaéögqtd z`,ïBLàøaaeig ipy gqt oi`y xg`ne ¦¨¨¦
xacd aygp ,gqtd zaeg meiwl sqep cren `ed `l` ,envr ipta
ote`a ,mpn` .cigid mb ea aiigzn jkitle ,xeaivd ea eaiigzdy
mb ,miaf maex eidy oebk ,oey`xa gqtd z` dyer epi` xeaivdy

.ipyd z` dyer epi` zn `nh didy zngn e`yr `ly cigid
dgece ,dax xn`y llkd lr ztqep `iyew dywn `xnbd

:xfril` iax zhiya exe`ia z` dizeawra,éáéúéîepipy ¥¦¥
,`ziixaaìBëéy xnel iziidúøk Leðò àäé àìz` dyr `ly in ¨Ÿ§¥¨¨¥

,gqtdàlàin `weecä÷Bçø Cøãa äéä àlLå øBäè äéäLzrya ¤¨¤¨¨¨§¤Ÿ¨¨§¤¤§¨
j` ,ezaxwdøL àîèe ìøòíéàîhä ìk øàLe õowzl mileki eidy ¨¥§¥¤¤§¨¨©§¥¦

,axra gqtd z` lek`l miie`x zeidl mnvr z`ïépîmiyprpy ¦©¦
,z`f eyr `lyk zxkaøîBì ãeîìz(bi h xacna)Léàäå'`Ed xW` ©§©§¨¦£¤

`edd WtPd dzxkpe ,gqRd zFUrl lcge did `l KxcaE xFdḧ§¤¤Ÿ¨¨§¨©©£©¤©§¦§§¨©¤¤©¦
,'dwegx jxca did `ly xedhde' aezkl weqtd lkiy ,'diOrn¥©¤¨
z` owzl mileki eidy dl` z` miaxn 'yi`de' dlind xeziine
:`ziixad ixaca `xnbd zwiicn .z`f eyr `le axrl mnvr

øcäî à÷cî`pzd xfgny jkn -õøL àîhà,ieaixd on ecnell ¦§¨§©©©§¥¤¤
c gkenøáñ÷yïé÷øBæå ïéèçBL ïéàgqtd z`,õøL àîè ìòoke ¨¨©¥£¦§§¦©§¥¤¤

,ezxdhl iriaya zn `nh lréàcy xaqàîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL §¦£¦§§¦©§¥
déìò déøecäàì déì änì ,õøL,ieaixd on ecnelleðééäed ixd ±` ¤¤¨¨¥§©§¥£¥©§

køBäèqpkdl i`yx epi`y s` oky ,weqta yexita xkfend xenb ¨
eilr efi m` s`e ,ez`neh iptn gqtd z` envra aixwdle dxfrl
gqtd z` aixwiy gily gelyl leki ,axrl wx xdhii leahie

.dxdha eplk`i axrle ,exearaàîìà,`ziixadn gken `l` ± ©§¨
yéæç àìc áb ìò óàlk gqtd z` aixwdl ie`x epi` `nhdy ± ©©©§Ÿ£¦

mewn lkn ,lahe eilr efid `ly onfdéìò àáeiç [àéîø]lhen ± ¨§¨¦¨£¥
ici lr eaixwdl lkeiy ick envr owzl jixve ,eilr gqtd aeig

,dxdha axra elke`le ,gilyey ok m` gkendéúéìc áb ìò óà©©©§¥¥
aeig oi`y ±øeaéöa,mnvr z` xdhl ,uxya e` ,zna e`nhpy §¦

déúéà[epyi-],ãéçéazxfeg aey ok m`e .dax ixack `ly ¦¥§¨¦
.zay dgec d`fd oi` xfril` iax zhiyl recn `iyewd

:xfril` iax zhiy z` ayiind xg` uexiz d`ian `xnbdàlà¤¨
ïé÷øBæå ïéèçBL øæòéìà éaø øáñ÷ ,àáø øîàgqtd z`àîè ìò ¨©¨¨¨¨©©¦¡¦¤¤£¦§§¦©§¥

,BlL éòéáMa úî àîèì ïécä àeäå ,õøL.dliahe d`fd mcew s`e ¤¤§©¦¦§¥¥©§¦¦¤
,`linneéàîì äàfäjgxk lr ,eilr zefdl mikixv dn myl ± ©¨¨§©

äìéëàìixde ,axra egqt z` lek`l lkeiy -àì íéçñt úìéëà ©£¦¨£¦©§¨¦Ÿ
àákòîm` mbe ,ezaeg ici z`vln aixwnd z` zakrn dpi` ± §©§¨

gqtd oaxw zaeg ici `vi xak ,gqtd on lk`ie axrl xdhi `l
d`fdd z` el xizdl daiq oi` `linne ,gafnd iab lr ezaxwda

.zaya lgy gqt axra
:`xnbd dywnàöîð ïk íà ,àáøì àaà øa àcà áø déì øîà̈©¥©©¨©©¨§¨¨¦¥¦§¨

yçñtdfì àlL èçLðmy,åéìëBàepi`y `nh myl hgyp ixdy ¤©¦§¨¤Ÿ§§¨
epipy ixde ,axra elke`l cizr(.`q lirl).leqt dfk gqty

:`xnbd zvxzn,déì øîàhgypy gqtdy epipyy dnàlL ¨©¥§Ÿ
åéìëBàìhgypy oebk epiid ,leqtéæç àìc ï÷æìe äìBçìmpi`y ± §§¨§¤§¨¥§Ÿ£¦

mnvr owzl mzlekia oi`e ,mzyleg iptn elke`l miie`x
,elke`leéàä ìáà,df `nh ±éæç àæçéîz` lek`l `ed ie`x - £¨©¦§¨£¦

wxe ,xdhie leahi m` gqtdï÷zî àìc àeä éðewzowiz `l ± ©¥§Ÿ¦§¨
hgypy aygp jkitle ,elke`l lreta lkeiy ick ez`nehn envr

.eilke`l gqtd
:dpyna epipy .dpynd ixac z` x`al zxfeg `xnbdøîà ììk§¨¨©

,'åëå àáé÷ò éaødpi` ,zay axrn dzeyrl xyt`y dk`ln lk ©¦£¦¨
dgec ,zay axrn dzeyrl xyt` i`y dhigy ,zayd z` dgec

.zayd z`ò éaøk äëìä ,áø øîà äãeäé áø øîàénð ïðúe .àáé÷ ¨©©§¨¨©©£¨¨§©¦£¦¨§©©¦
(.lw zay)àðåeb éàä ék äìéî éab,dnec ote`a ±éaø øîà ììk ©¥¦¨¦©©§¨§¨¨©©¦

äëàìî ìk ,àáé÷ò,zaya dpnf lgy dlin ziiyrl zkxvpd £¦¨¨§¨¨
,úaL áøòî dúBNòì øLôàLzeyx jxc dlinl oikq z`ad oebk ¤¤§¨©£¨¥¤¤©¨

,miaxd,úaMä úà äçBc dðéàd j`äìéî,dnvrøLôà éàL ¥¨¨¤©©¨¦¨¤¦¤§¨
,úaL áøòî dúBNòì,dcill ipinyd meil reaw dpnf ixdyäçBc ©£¨¥¤¤©¨¨

áø øîà äãeäé áø øîàå ,úaMä úày my mb.àáé÷ò éaøk äëìä ¤©©¨§¨©©§¨¨©©£¨¨§©¦£¦¨
àëéøöeoipra mb ,`aiwr iaxk dkldy eprinydl ax did jixve ± §¦¨

.dlin ixiykn oipra mbe gqt oaxw ixiyknïðéòîLà éàcm`y ± §¦©§§¦©
l wx eprinyn didéabixiykn,çñt`weecy xne` iziidíúä ©¥¤©¨¨

äåöî [éøéLëîc àeä] (éøéùëî àåäã)zay axra mzeyrl ozipy §©§¦¥¦§¨
äéìò eúøëð àìc íeMî ,úaL eçc àì[gqtd zevn lr-]ìLL Ÿ¨©¨¦§Ÿ¦§§¨¤¨§Ÿ

úBúéøa äøNò,jk lk dxeng dpi`eìL äéìò eúøëðc äìéî ìáàL ¤§¥§¦£¨¦¨§¦§§¨¤¨§Ÿ
éçãéì àîéà ,úBúéøa äøNò,ote` lka zayd z` dixiykn egci - ¤§¥§¦¥¨¦§¥

.`aiwr iax ixack `lyïðéòîLà éàåwx `aiwr iaxk dkldy §¦©§§¦©
ixiykn iabl,äléîy xne` iziidäåöî éøéLëîc àeä íúäozipy ¦¨¨¨§©§¦¥¦§¨

zay axra mzeyrl,úaL eçc àìmeynàkéìcaeigúøklr Ÿ¨©¨§¥¨¨¥
,xgn `l` meid epa z` leni `l m` a`dàkéàc çñt ìáàea £¨¤©§¦¨

úøk,oqip c"ia ephgyi `l m`éçãéì àîéàz` eixiykn egci ± ¨¥¥¨¦§¥
,lenz`n mzeyrl ozipyk mb zaydàëéøöax did jixv ok` ± §¦¨

.`aiwr iaxk dkldy mipiprd ipya eprinydl

äðùî
drax` zbibg' `xwpy dbibg oaxw mi`ian eid gqt oaxw mr cgi
,miaezkd zyxcn cnlp `ed m`d eiabl mi`pzd ewlgpe ,'xyr
daeg `ede ,miaezkd on cnlp epi`y e` ,dxezd on daeg `ede
zxxan .eze` mi`ian eid mixwn dfi`a x`az dpynde ,opaxcn

:dpyndBnò äâéâç àéáî éúîéà:dpynd daiyn ,gqtd oaxw mr ± ¥¨©¥¦£¦¨¦
àeäL ïîæa[gqtd oaxw-]äøäèa ,ìBça àagqtd z` eyry ± ¦§©¤¨©§¨¢¨

,dxdhaèòeîáeipa z` riaydl ickn hren exya didy ± §¨
,dligz dbibgd z` milke` eid df ote`ae ,eilr epnpy dxeagd

.gqtd z` milke` eid mzriay xnbaeåeli`àa àeäL ïîæa §¦§©¤¨
,úaMae`äaeøîa,dxeagd ipa z` riaydl ick daxd ea yiy ± ©©¨¦§¤

äàîeèáemizn i`nh mipdkd aex e` xeaivd aexy ±ïéàéáî ïéà §§¨¥§¦¦
,äâéâç Bnòoi` daexnae ,d`nehe zay dgec dpi`y xg`n ¦£¦¨
.el mikixv

:dbibg oaxwa mitqep mipic,ø÷aä ïî ,ïàvä ïî äàa äúéä äâéâç£¦¨¨§¨¨¨¦©Ÿ¦©¨¨
ì úìëàðå .úBá÷pä ïîe íéøëfä ïî ,íéfòä ïîe íéNákä ïîíéîé éðL ¦©§¨¦¦¨¦¦¦©§¨¦¦©§¥§¤¡¤¤¦§¥¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc migqt(iriax meil)

ey ,epicia hewp llkeléàL ìëznieqn d`neh drxi`ãéçéa Ÿ¤¦§¨¦
y dfk ote`aäçãðxacd rxi`yk ,ipy gqtlad aexéãáò ,øeaéö ¦§¤§¦¨§¦

gqtd z` xeaivd miyer -äàîeèamiaiig mpi`e ,evxi m` §§¨
.xdhidlåy ,`ed sqep llkàúléî ìë[aeig-]øeaéöa àúéàc- §¨¦§¨§¦¨§¦

,gqtd zaxwdl exykeiy ick zeyrl xeaivd lr lhenyàúéà¦¨
ãéçéa,ezeyrl cigid lr mb lhen ±àúéìc àúléî ìëåoi`y ± §¨¦§¨¦§¨§¥¨

ea miaiegn,ãéçéa àúéì ,øeaéöadxn`p gqtd zevny xg`n §¦¥¨§¨¦
leqta ,jkitle .cgia l`xyi lkløeaéö délek éàc ,úeìéøòlk±] £¥§¦¥¦

[xeaivdeäðéð íéìøò,[md-]eëééLôð eìBäî eîe÷ eäì ïðéøîà £¥¦¦§¨§¦©§§©§©§
àçñt éãéáòåz` eyre mknvr z` elene enew mdl mixne` ± ©£¦¦¦§¨

`linn ,xeaiva xzed `l df leqt oky ,gqtdénð ãéçé`edyk ¨¦©¦
lxrãéáòå ìéäî àì éàå ,àçñt ãéáòå ìBäî íe÷ déì ïðéøîàm`e ± ¨§¦©¥§©£¦¦§¨§¦Ÿ¨¦§¨¦

,gqtd z` zeyrl lkeiy icka ln `l.úøk Leðòleqta j` ¨¨¥
äàîeè,zn zngnyïðécî àì eäðéð ïéàîè àøeaéö délek éàc §¨§¦¥¦¨§¥¦¦§Ÿ©¦©
eäééìò,mxdhl ick mdilr zefdl miaiig `l ±àlàmivex m` £©§¤¨

éãáògqtd z`énð ãéçé ,äàîeèa,`nh `edykøeètd`fdn ¨§¦§§¨¨¦©¦¨
.zayd z` ef d`fd dgec oi` jkitle ,dxdhe

,xeaiva `zilc `zlin lk' dax xn`y llkd lr dywn `xnbd
:'cigia `zilçñt éøäå ,àáøì òLBäé áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©§ª©§¨¨©£¥¤©

déúéìc éðLbdep epi`y ±,øeaéöamiyer xeaivd oi` mlerly ¥¦§¥¥§¦
,ipy gqt.ãéçéa déúéàå`ly gqtd ipicn oic lk ,dax itl ixde §¦¥§¨¦

:`xnbd zvxzn .epnn xeht cigid mb xeaivd ea eaiigzdøîà̈©
íúä éðàL ,déì,ipy gqt iabl xacd dpey -àäcxakdéì ãáò ¥¨¦¨¨§¨£©¥

[dyr±]àøeaéögqtd z`,ïBLàøaaeig ipy gqt oi`y xg`ne ¦¨¨¦
xacd aygp ,gqtd zaeg meiwl sqep cren `ed `l` ,envr ipta
ote`a ,mpn` .cigid mb ea aiigzn jkitle ,xeaivd ea eaiigzdy
mb ,miaf maex eidy oebk ,oey`xa gqtd z` dyer epi` xeaivdy

.ipyd z` dyer epi` zn `nh didy zngn e`yr `ly cigid
dgece ,dax xn`y llkd lr ztqep `iyew dywn `xnbd

:xfril` iax zhiya exe`ia z` dizeawra,éáéúéîepipy ¥¦¥
,`ziixaaìBëéy xnel iziidúøk Leðò àäé àìz` dyr `ly in ¨Ÿ§¥¨¨¥

,gqtdàlàin `weecä÷Bçø Cøãa äéä àlLå øBäè äéäLzrya ¤¨¤¨¨¨§¤Ÿ¨¨§¤¤§¨
j` ,ezaxwdøL àîèe ìøòíéàîhä ìk øàLe õowzl mileki eidy ¨¥§¥¤¤§¨¨©§¥¦

,axra gqtd z` lek`l miie`x zeidl mnvr z`ïépîmiyprpy ¦©¦
,z`f eyr `lyk zxkaøîBì ãeîìz(bi h xacna)Léàäå'`Ed xW` ©§©§¨¦£¤

`edd WtPd dzxkpe ,gqRd zFUrl lcge did `l KxcaE xFdḧ§¤¤Ÿ¨¨§¨©©£©¤©§¦§§¨©¤¤©¦
,'dwegx jxca did `ly xedhde' aezkl weqtd lkiy ,'diOrn¥©¤¨
z` owzl mileki eidy dl` z` miaxn 'yi`de' dlind xeziine
:`ziixad ixaca `xnbd zwiicn .z`f eyr `le axrl mnvr

øcäî à÷cî`pzd xfgny jkn -õøL àîhà,ieaixd on ecnell ¦§¨§©©©§¥¤¤
c gkenøáñ÷yïé÷øBæå ïéèçBL ïéàgqtd z`,õøL àîè ìòoke ¨¨©¥£¦§§¦©§¥¤¤

,ezxdhl iriaya zn `nh lréàcy xaqàîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL §¦£¦§§¦©§¥
déìò déøecäàì déì änì ,õøL,ieaixd on ecnelleðééäed ixd ±` ¤¤¨¨¥§©§¥£¥©§

køBäèqpkdl i`yx epi`y s` oky ,weqta yexita xkfend xenb ¨
eilr efi m` s`e ,ez`neh iptn gqtd z` envra aixwdle dxfrl
gqtd z` aixwiy gily gelyl leki ,axrl wx xdhii leahie

.dxdha eplk`i axrle ,exearaàîìà,`ziixadn gken `l` ± ©§¨
yéæç àìc áb ìò óàlk gqtd z` aixwdl ie`x epi` `nhdy ± ©©©§Ÿ£¦

mewn lkn ,lahe eilr efid `ly onfdéìò àáeiç [àéîø]lhen ± ¨§¨¦¨£¥
ici lr eaixwdl lkeiy ick envr owzl jixve ,eilr gqtd aeig

,dxdha axra elke`le ,gilyey ok m` gkendéúéìc áb ìò óà©©©§¥¥
aeig oi`y ±øeaéöa,mnvr z` xdhl ,uxya e` ,zna e`nhpy §¦

déúéà[epyi-],ãéçéazxfeg aey ok m`e .dax ixack `ly ¦¥§¨¦
.zay dgec d`fd oi` xfril` iax zhiyl recn `iyewd

:xfril` iax zhiy z` ayiind xg` uexiz d`ian `xnbdàlà¤¨
ïé÷øBæå ïéèçBL øæòéìà éaø øáñ÷ ,àáø øîàgqtd z`àîè ìò ¨©¨¨¨¨©©¦¡¦¤¤£¦§§¦©§¥

,BlL éòéáMa úî àîèì ïécä àeäå ,õøL.dliahe d`fd mcew s`e ¤¤§©¦¦§¥¥©§¦¦¤
,`linneéàîì äàfäjgxk lr ,eilr zefdl mikixv dn myl ± ©¨¨§©

äìéëàìixde ,axra egqt z` lek`l lkeiy -àì íéçñt úìéëà ©£¦¨£¦©§¨¦Ÿ
àákòîm` mbe ,ezaeg ici z`vln aixwnd z` zakrn dpi` ± §©§¨

gqtd oaxw zaeg ici `vi xak ,gqtd on lk`ie axrl xdhi `l
d`fdd z` el xizdl daiq oi` `linne ,gafnd iab lr ezaxwda

.zaya lgy gqt axra
:`xnbd dywnàöîð ïk íà ,àáøì àaà øa àcà áø déì øîà̈©¥©©¨©©¨§¨¨¦¥¦§¨

yçñtdfì àlL èçLðmy,åéìëBàepi`y `nh myl hgyp ixdy ¤©¦§¨¤Ÿ§§¨
epipy ixde ,axra elke`l cizr(.`q lirl).leqt dfk gqty

:`xnbd zvxzn,déì øîàhgypy gqtdy epipyy dnàlL ¨©¥§Ÿ
åéìëBàìhgypy oebk epiid ,leqtéæç àìc ï÷æìe äìBçìmpi`y ± §§¨§¤§¨¥§Ÿ£¦

mnvr owzl mzlekia oi`e ,mzyleg iptn elke`l miie`x
,elke`leéàä ìáà,df `nh ±éæç àæçéîz` lek`l `ed ie`x - £¨©¦§¨£¦

wxe ,xdhie leahi m` gqtdï÷zî àìc àeä éðewzowiz `l ± ©¥§Ÿ¦§¨
hgypy aygp jkitle ,elke`l lreta lkeiy ick ez`nehn envr

.eilke`l gqtd
:dpyna epipy .dpynd ixac z` x`al zxfeg `xnbdøîà ììk§¨¨©

,'åëå àáé÷ò éaødpi` ,zay axrn dzeyrl xyt`y dk`ln lk ©¦£¦¨
dgec ,zay axrn dzeyrl xyt` i`y dhigy ,zayd z` dgec

.zayd z`ò éaøk äëìä ,áø øîà äãeäé áø øîàénð ïðúe .àáé÷ ¨©©§¨¨©©£¨¨§©¦£¦¨§©©¦
(.lw zay)àðåeb éàä ék äìéî éab,dnec ote`a ±éaø øîà ììk ©¥¦¨¦©©§¨§¨¨©©¦

äëàìî ìk ,àáé÷ò,zaya dpnf lgy dlin ziiyrl zkxvpd £¦¨¨§¨¨
,úaL áøòî dúBNòì øLôàLzeyx jxc dlinl oikq z`ad oebk ¤¤§¨©£¨¥¤¤©¨

,miaxd,úaMä úà äçBc dðéàd j`äìéî,dnvrøLôà éàL ¥¨¨¤©©¨¦¨¤¦¤§¨
,úaL áøòî dúBNòì,dcill ipinyd meil reaw dpnf ixdyäçBc ©£¨¥¤¤©¨¨

áø øîà äãeäé áø øîàå ,úaMä úày my mb.àáé÷ò éaøk äëìä ¤©©¨§¨©©§¨¨©©£¨¨§©¦£¦¨
àëéøöeoipra mb ,`aiwr iaxk dkldy eprinydl ax did jixve ± §¦¨

.dlin ixiykn oipra mbe gqt oaxw ixiyknïðéòîLà éàcm`y ± §¦©§§¦©
l wx eprinyn didéabixiykn,çñt`weecy xne` iziidíúä ©¥¤©¨¨

äåöî [éøéLëîc àeä] (éøéùëî àåäã)zay axra mzeyrl ozipy §©§¦¥¦§¨
äéìò eúøëð àìc íeMî ,úaL eçc àì[gqtd zevn lr-]ìLL Ÿ¨©¨¦§Ÿ¦§§¨¤¨§Ÿ

úBúéøa äøNò,jk lk dxeng dpi`eìL äéìò eúøëðc äìéî ìáàL ¤§¥§¦£¨¦¨§¦§§¨¤¨§Ÿ
éçãéì àîéà ,úBúéøa äøNò,ote` lka zayd z` dixiykn egci - ¤§¥§¦¥¨¦§¥

.`aiwr iax ixack `lyïðéòîLà éàåwx `aiwr iaxk dkldy §¦©§§¦©
ixiykn iabl,äléîy xne` iziidäåöî éøéLëîc àeä íúäozipy ¦¨¨¨§©§¦¥¦§¨

zay axra mzeyrl,úaL eçc àìmeynàkéìcaeigúøklr Ÿ¨©¨§¥¨¨¥
,xgn `l` meid epa z` leni `l m` a`dàkéàc çñt ìáàea £¨¤©§¦¨

úøk,oqip c"ia ephgyi `l m`éçãéì àîéàz` eixiykn egci ± ¨¥¥¨¦§¥
,lenz`n mzeyrl ozipyk mb zaydàëéøöax did jixv ok` ± §¦¨

.`aiwr iaxk dkldy mipiprd ipya eprinydl

äðùî
drax` zbibg' `xwpy dbibg oaxw mi`ian eid gqt oaxw mr cgi
,miaezkd zyxcn cnlp `ed m`d eiabl mi`pzd ewlgpe ,'xyr
daeg `ede ,miaezkd on cnlp epi`y e` ,dxezd on daeg `ede
zxxan .eze` mi`ian eid mixwn dfi`a x`az dpynde ,opaxcn

:dpyndBnò äâéâç àéáî éúîéà:dpynd daiyn ,gqtd oaxw mr ± ¥¨©¥¦£¦¨¦
àeäL ïîæa[gqtd oaxw-]äøäèa ,ìBça àagqtd z` eyry ± ¦§©¤¨©§¨¢¨

,dxdhaèòeîáeipa z` riaydl ickn hren exya didy ± §¨
,dligz dbibgd z` milke` eid df ote`ae ,eilr epnpy dxeagd

.gqtd z` milke` eid mzriay xnbaeåeli`àa àeäL ïîæa §¦§©¤¨
,úaMae`äaeøîa,dxeagd ipa z` riaydl ick daxd ea yiy ± ©©¨¦§¤

äàîeèáemizn i`nh mipdkd aex e` xeaivd aexy ±ïéàéáî ïéà §§¨¥§¦¦
,äâéâç Bnòoi` daexnae ,d`nehe zay dgec dpi`y xg`n ¦£¦¨
.el mikixv

:dbibg oaxwa mitqep mipic,ø÷aä ïî ,ïàvä ïî äàa äúéä äâéâç£¦¨¨§¨¨¨¦©Ÿ¦©¨¨
ì úìëàðå .úBá÷pä ïîe íéøëfä ïî ,íéfòä ïîe íéNákä ïîíéîé éðL ¦©§¨¦¦¨¦¦¦©§¨¦¦©§¥§¤¡¤¤¦§¥¨¦

.ãçà äìéìå§©§¨¤¨
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המשך בעמוד סח



xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc migqt(iying meil)

àéä äáBç åàì.dxezd on daeg dpi` -äáBç Czòc à÷ìñ éàc ¨¨¦§¦¨§¨©§¨¨
éúéz ,àéäaxweze `eaz -.äàîeèa éúéúå ,äaeøîa éúéúå ,úaMa ¦¥¥©©¨§¥¥¦§¤§¥¥§§¨

i` oke ,d`nehe zay dgec onf el reawy daeg oaxw lk ixdyel
daexn gqtd xya xy`k dz`ad lhal epl did `l daeg dzid

.eilke`l
:`xnbd zxxanàéúà àîòè éàî eäéî èòeîáe,mipt lk lr ± §¨¦©©£¨¨§¨

dze` mi`iany mrhd edn ,dbibg `iadl aeig oi`y xg`n
`ed mrhd :`xnbd zx`an .eilke`l hren gqtd xyayk

äléçz úìëàð ,çñtä íò äàaä äâéâç ,àéðúãk,gqtd iptl -éãk ¦§©§¨£¦¨©¨¨¦©¤©¤¡¤¤§¦¨§¥
àäiLdòáOä ìò ìëàð çñtmdyk mzlik` seqa edelk`iy ± ¤§¥¤©¤¡¨©©Ÿ©

jxck daeyg dlik` mdl didze ,ezlik`n epdiie miray
.miklnd

:dpyna epipyì úìëàðå'åëå íéîé éðLd`ian `xnbd .cg` dlile §¤¡¤¤¦§¥¨¦
:dpynd lr zwlegd `ziixaàéðúc ,àîéz ïák àìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ§¤¥¨§©§¨

,`ziixaa,çñtä íò äàaä äâéâç ,øîBà àîéz ïa`idy it lr s` ¤¥¨¥£¦¨©¨¨¦©¤©
mewn lkn ,dlile mini ipyl milk`pd minlyd zepaxwnéøä£¥

äìéìå íBéì àlà úìëàð dðéàå çñtk àéäzevg cr ,epiidc ,ezenk ¦©¤©§¥¨¤¡¤¤¤¨§¨©§¨
,e"h lilì úìëàð øNò äMîç úâéâçå,ãçà äìéìå íéîé éðL,epiidc ©£¦©£¦¨¨¨¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨

:`niz oa dpy cere .f"h mei seq crda àöBé øNò äòaøà úâéâçå©£¦©©§¨¨¨¨¥¨
íeMîinly aeig,äçîN,zxgnl `l` c"ia daixwd `l m`ïéàå ¦¦§¨§¥
àöBéíeMî daaeigäâéâçdaegy oaxw lky iptn .aeh mei ly ¥¨¦£¦¨

xaky dndan e`ianyk ezaeg ici `vei epi` ,e`iadl mc`d lr
dcnl dgny inly iabl j` ,xg` oaxw zyecwa dycwed

`xnbd(.g dbibg).dl`k zendan mb m`iadl ozipy
:`xnbd zxxanàîéz ïác àîòè éàîmeil wx zlk`p c"i zbibgy ©©£¨§¤¥¨

yxc `niz oa :`xnbd zx`an .dlileéðúîãkdpyy itk ±áø ¦§©§¥©
déøa àéiçìxn`py ,[epa-](dk cl zeny)âç çáæ ø÷aì ïéìé àìå' §¦¨§¥§Ÿ¨¦©Ÿ¤¤©©

,'çñtäy yexcl yieäæ 'âç çáæ'oaxw,äâéâçe,BòîLîk ,'çñtä' ©¨©¤©©¤£¦¨©¨©§©§¨
àðîçø øîàåmdipy iabl dxezd dxn`e ±,'ïéìé àì',epiidc §¨©©£¨¨Ÿ¨¦

c"i zbibgy o`kne .zxgnl mdn xizedle mpildl xeq`y
.dzaxwd mei xg`ly dlild zevg cr wx ,gqtk ,zlk`p

`id c"i zbibg m`d ,`niz oa zrca zewitq dnk d`ian `xnbd
p mipipra mb gqtk:mitqeeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -ïáì ¦©§¨§§¤

,àîézc"i zbibg m`dúìëàð`idyk `weecéìöoick ,dielv ± ¥¨¤¡¤¤¨¦
,gqtdúìëàð ïéà Bà`weec,éìö,dwelye zlyean s` `l` ¥¤¡¤¤¨¦

,`ed wtqd yxeye .zepaxw x`ykàðîçø déL÷à ékdyiwdyk ± ¦©§¥©£¨¨
c"i zbibg z` dxezd dzeeydeçñôìm`d ,lirl `aedy weqta §¤©

`weecìoipräðéì,dze` dyiwd [xgnl oaxwd on xya zxzed-] §¦¨
ì ìáàoipr,àì éìözlyean `idyk mb dlke`l ozip ok m`e £¨§¨¦Ÿ

.zepaxwd x`yk ,dwelyeàîìéc Bà,xn`p `ny e` -àðL àì- ¦§¨Ÿ§¨
zlik` oiprl oiae ,dpil oiprl oia `ed ywidde ,dpey oicd oi`

.ilv
:wtqd z` zhyet `xnbdòîL àzda epipyy ,dpynn(.fhw onwl) ¨§©

lkn dfd dlild dpzyp dn' ,xcqd lila eia` z` l`ey oady
,lyeane ,wely ,ilv xya oilke` ep` zelild lkay 'eke zelild

,àcñç áø øîàå ,'éìö Blek äfä äìélädpyneænàîéz ïa éøác ©©§¨©¤¨¦§¨©©¦§¨¦§¥¤¥¨
,c"i zbibge gqtd ,dlild eze`ay zepaxwd lk ezhiyly ,`id

:`xnbd dwiqn .ilv `weec milk`pdpéî òîLo`kn gken ok` ± §©¦¨
.ilv `weec zlk`p c"i zbibg s` `niz oa itly

:`niz oa zrca zewitq cer,àîéz ïáì ,eäì àéòaéàzbibg m`d ¦©§¨§§¤¥¨
c"iø÷aä ïî äàa,minly x`yk,ø÷aä ïî äàa dðéà Bà`l` ¨¨¦©¨¨¥¨¨¨¦©¨¨

m`d ,ewtzqd oke .gqtk ,o`vd on `weecïî äàazendad ¨¨¦
úBá÷pä,minly x`yk,úBá÷pä ïî äàa dðéà Bàon `weec `l` ©§¥¥¨¨¨¦©§¥

m`d ,ewtzqd oke .gqtk ,mixkfdäàadndaníéðL ézL úa ¨¨©§¥¨¦
,minly x`ykäàa dðéà Bàdndan,íéðL ézL úa`weec `l` ¥¨¨¨©§¥¨¦

,`ed zewitqd yxeye .gqtk ,dzpy za dndanàðîçø déL÷à ék¦©§¥©£¨¨
c"i zbibg z` dxezd dyiwdyk ±,çñôì`weec m`déãéîì §¤©§¦¦

äìéëàc,dyiwd oaxwd zlik` ote` oiprl ±éléî ìëì ìáà± ©£¦¨£¨§¨¦¥
,oaxwd `aen dpnn dndad libe oin oebk ,mipiprd x`ylàìŸ

on s` mi`ad minly x`yk dpic el` mipiprl `linne ,dyiwd

.mipy izy zepa zendane zeawpd one xwad,àðL àì àîìéc Bà¦§¨Ÿ§¨
ezenk d`a `id jkitle ,eipic lkl gqtl c"i zbibg dywede

.dpy oa xkfne o`vd on `weec
:zewitqd z` zhyet `xnbdòîL àz,`ziixaníò äàaä äâéâç ¨§©£¦¨©¨¨¦

,çñtk àéä éøä çñtäy ,epiide,ø÷aä ïî äàa dðéàå ïàvä ïî äàa ©¤©£¥¦©¤©¨¨¦©Ÿ§¥¨¨¨¦©¨¨
äàa dðéàå dúðL úa äàa ,úBá÷pä ïî äàa dðéàå íéøëfä ïî äàä¨¦©§¨¦§¥¨¨¨¦©§¥¨¨©§¨¨§¥¨¨¨
àlà úìëàð dðéàå ,äìéìå íBéì àlà úìëàð dðéàå .íéðL ézL úa©§¥¨¦§¥¨¤¡¤¤¤¨§¨©§¨§¥¨¤¡¤¤¤¨

åéeðîì àlà úìëàð dðéàå ,éìöiptl gqta etzzydy mze`l ± ¨¦§¥¨¤¡¤¤¤¨¦§¨
:`xnbd dgiken .ezhigyàøáñ éàä déì úéàc déì úòîL ïàî± ©¨§©¥§¦¥©§¨¨

meil `l` zlk`p dpi` c"i zbibgy ,jk xaeqy zrnyy `pzd in
`ed `ld ,gqtk dlile,àîéz ïaok m`edpéî òîLezhiyly ¤¥¨§©¦¨

ïðéòa àúléî eälekdwiqn .gqtd ipic lk z` dbibga bedpl yi ± §¦§¨¨¦©
:`xnbddpéî òîL.`ziixadn jk gikedl yi ok` ± §©¦¨

:`niz oa zrca wtq cerda Lé ,àîéz ïáì ,eäì àéòaéàzbibga-] ¦©§¨§§¤¥¨¤¨
[c"iíeMîxeqi`íöò úøéáL,gqta enkúøéáL íeMî da ïéà Bà ¦§¦©¤¤¥¨¦§¦©

íöòä.m`d ,`ed wtqd yxeye[dLwàc] (äéù÷à éëã) áb ìò óà ¨¤¤©©©§©§¨
,çñôì àðîçøixdàø÷ øîàweqta xn`p -(en ai zeny)`l mvre' ©£¨¨§¤©¨©§¨§¤¤Ÿ

ExAWz,'Bá`weecy yexcl yi ok m`eBaxeayl xeq` [gqta-] ¦§§
,mvràeä ìeñôa àìå øLëa ,'Ba' éàä ,àîìéc Bà .äâéâça àìå§Ÿ©£¦¨¦§¨©§¨¥§Ÿ§¨
àúàcxeq` xyk gqt oaxwa `weecy epcnll d`a 'ea' zaizy ± ©£¨

c"i zbibg z` zhrnn dpi` j` ,xzen leqta j` mvr xeayl
.df xeqi`n

:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àzdpynn(b"n g"t milwy), ¨§©
ïékñdhigyl zcreindúàöîpLmilyexia [d`vnpy-]äòaøàa ©¦¤¦§¥§©§¨¨
øNò,oqipada èçBLepaxw z` ,`vend,ãiî`e ,dvxi m`epi ¨¨¥¨¦¨

i`cea ,d`nhp m` s`e li`ed .d`neh yyg iptn dliahdl jixv
c"il xe`a 'dyny aixri'y ick oqipa b"ia dilra deliahd xak
d`vnp m` j` .gqtd zhigyl da ynzydl elkeie ,xdhze

ìLaøNò äLy `ed oicd ,oqipaäðBL[xfeg-]ìéaèîeoikqd z` ¦§Ÿ¨¨¨¤©§¦
lk jyna dliahdl dilra elkie li`edy .d`neh wtq zngn
eyr `l oiicry miyyeg ,c"il dxedh didz oiicre meid eze`

milyexia `vend mle` .z`fõéôB÷llk jxcay dlecb oikq ± ¦
,zenvr zxiaye xya jezigl `l` dhigyl zynyn dpi`ïéa¥

d`vnpyäæa,c"ia ±äæa ïéáe,b"ia ±ìéaèîe äðBLm` ,dze` ¨¤¥¨¤¤©§¦
oi` mvr zxiaya xeq` gqtd oaxwe xg`ny ,da ynzydl dvex
epiznd `l` ,deliahd `l oiicry okzie c"ia dl miwewf milrad

.xgn jxevl dliahdl ick ,c"i ly zeynyd oial jenq cr
:`xnbd zxxanépî,dpynd dzpyp in zrck -àîéìéàzrck ©¦¦¥¨

ïðaø,gqtl c"i zbibg z` miyiwn mpi`e `niz oa lr miwlegd ©¨¨
,mvr zxiay xeqi` meyn ef dbibga oi`y i`ce mzhiyl `linne

ixdàðL éàîdpey dna -ïékñgipdl yiyìéaèîcdilra dze` ©§¨©¦§©§¦
dfa i`ce .b"ia dilra dliahny gipdl oi`y uitewn ,b"iaàéæçc§©§¨

c"ia yeniyl die`xy ±ìd zhigy jxev,çñtixd ,ok m` dywe §¤©
énð õéôB÷ia dliahny gipdl yic ,b"éæç àäc"ia yeniylìjxev ¦©¦¨£¦§

d zenvr zxiay,äâéâç,minkg zrck dpynd dzpyp zn`a m`e £¦¨
.dliahdle aeyl jixv c"ia uitew `vendy dxn`e dwlig recn

:`xnbd dwiqnåàì àlàxnel jixv,àéä àîéz ïácipicy xaeqy ¤¨¨§¤¥¨¦
,gqtd ipicl miey c"i zbibg,dpéî òîLey xaqyda Lézbibga-] §©¦¨¤¨

[c"iíeMîxeqi`,íöòä úøéáLyeniy mey uitewa oi` `linne ¦§¦©¨¤¤
jixv c"ia d`vend jkle ,b"ia dliahdl mifxcfn `le c"ia

.dliahdle xefgl
:`xnbd dgecíìBòì ,àìzrck dpynde ,ïðaøxaecnàaL ïBâk Ÿ§¨©¨¨§¤¨

gqtd,úaMaoi`e li`edy ,zaya gqt axr lgy ,epiidc ©©¨
mpi` ok lre ,c"ia uitewl miwewf milrad oi` dbibg ea miaixwn

iahdl mifxcfn.b"ia dl
opax zrck dpyndy cinrdl zexyt`d z` dgec `xnbd

:`xnbd dywn .zaya lgy gqt axraeìç ,àôéñ éðz÷cî àäå§¨¦§¨¨¥¥¨¨
,úaMa úBéäì øNò äòaøàuitew ea `vn m` s`ãiî da èçBL ©§¨¨¨¨¦§©©¨¥¨¦¨

uitewl miwewf milrad oi`y ab lr s`y ,dliahdl jixv epi`e
zhigy jxevle ,dbibg ea miaixwn `ly xg`n zaya lgy c"ia
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc migqt(iying meil)

àéä äáBç åàì.dxezd on daeg dpi` -äáBç Czòc à÷ìñ éàc ¨¨¦§¦¨§¨©§¨¨
éúéz ,àéäaxweze `eaz -.äàîeèa éúéúå ,äaeøîa éúéúå ,úaMa ¦¥¥©©¨§¥¥¦§¤§¥¥§§¨

i` oke ,d`nehe zay dgec onf el reawy daeg oaxw lk ixdyel
daexn gqtd xya xy`k dz`ad lhal epl did `l daeg dzid

.eilke`l
:`xnbd zxxanàéúà àîòè éàî eäéî èòeîáe,mipt lk lr ± §¨¦©©£¨¨§¨

dze` mi`iany mrhd edn ,dbibg `iadl aeig oi`y xg`n
`ed mrhd :`xnbd zx`an .eilke`l hren gqtd xyayk

äléçz úìëàð ,çñtä íò äàaä äâéâç ,àéðúãk,gqtd iptl -éãk ¦§©§¨£¦¨©¨¨¦©¤©¤¡¤¤§¦¨§¥
àäiLdòáOä ìò ìëàð çñtmdyk mzlik` seqa edelk`iy ± ¤§¥¤©¤¡¨©©Ÿ©

jxck daeyg dlik` mdl didze ,ezlik`n epdiie miray
.miklnd

:dpyna epipyì úìëàðå'åëå íéîé éðLd`ian `xnbd .cg` dlile §¤¡¤¤¦§¥¨¦
:dpynd lr zwlegd `ziixaàéðúc ,àîéz ïák àìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ§¤¥¨§©§¨

,`ziixaa,çñtä íò äàaä äâéâç ,øîBà àîéz ïa`idy it lr s` ¤¥¨¥£¦¨©¨¨¦©¤©
mewn lkn ,dlile mini ipyl milk`pd minlyd zepaxwnéøä£¥

äìéìå íBéì àlà úìëàð dðéàå çñtk àéäzevg cr ,epiidc ,ezenk ¦©¤©§¥¨¤¡¤¤¤¨§¨©§¨
,e"h lilì úìëàð øNò äMîç úâéâçå,ãçà äìéìå íéîé éðL,epiidc ©£¦©£¦¨¨¨¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨

:`niz oa dpy cere .f"h mei seq crda àöBé øNò äòaøà úâéâçå©£¦©©§¨¨¨¨¥¨
íeMîinly aeig,äçîN,zxgnl `l` c"ia daixwd `l m`ïéàå ¦¦§¨§¥
àöBéíeMî daaeigäâéâçdaegy oaxw lky iptn .aeh mei ly ¥¨¦£¦¨

xaky dndan e`ianyk ezaeg ici `vei epi` ,e`iadl mc`d lr
dcnl dgny inly iabl j` ,xg` oaxw zyecwa dycwed

`xnbd(.g dbibg).dl`k zendan mb m`iadl ozipy
:`xnbd zxxanàîéz ïác àîòè éàîmeil wx zlk`p c"i zbibgy ©©£¨§¤¥¨

yxc `niz oa :`xnbd zx`an .dlileéðúîãkdpyy itk ±áø ¦§©§¥©
déøa àéiçìxn`py ,[epa-](dk cl zeny)âç çáæ ø÷aì ïéìé àìå' §¦¨§¥§Ÿ¨¦©Ÿ¤¤©©

,'çñtäy yexcl yieäæ 'âç çáæ'oaxw,äâéâçe,BòîLîk ,'çñtä' ©¨©¤©©¤£¦¨©¨©§©§¨
àðîçø øîàåmdipy iabl dxezd dxn`e ±,'ïéìé àì',epiidc §¨©©£¨¨Ÿ¨¦

c"i zbibgy o`kne .zxgnl mdn xizedle mpildl xeq`y
.dzaxwd mei xg`ly dlild zevg cr wx ,gqtk ,zlk`p

`id c"i zbibg m`d ,`niz oa zrca zewitq dnk d`ian `xnbd
p mipipra mb gqtk:mitqeeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -ïáì ¦©§¨§§¤

,àîézc"i zbibg m`dúìëàð`idyk `weecéìöoick ,dielv ± ¥¨¤¡¤¤¨¦
,gqtdúìëàð ïéà Bà`weec,éìö,dwelye zlyean s` `l` ¥¤¡¤¤¨¦

,`ed wtqd yxeye .zepaxw x`ykàðîçø déL÷à ékdyiwdyk ± ¦©§¥©£¨¨
c"i zbibg z` dxezd dzeeydeçñôìm`d ,lirl `aedy weqta §¤©

`weecìoipräðéì,dze` dyiwd [xgnl oaxwd on xya zxzed-] §¦¨
ì ìáàoipr,àì éìözlyean `idyk mb dlke`l ozip ok m`e £¨§¨¦Ÿ

.zepaxwd x`yk ,dwelyeàîìéc Bà,xn`p `ny e` -àðL àì- ¦§¨Ÿ§¨
zlik` oiprl oiae ,dpil oiprl oia `ed ywidde ,dpey oicd oi`

.ilv
:wtqd z` zhyet `xnbdòîL àzda epipyy ,dpynn(.fhw onwl) ¨§©

lkn dfd dlild dpzyp dn' ,xcqd lila eia` z` l`ey oady
,lyeane ,wely ,ilv xya oilke` ep` zelild lkay 'eke zelild

,àcñç áø øîàå ,'éìö Blek äfä äìélädpyneænàîéz ïa éøác ©©§¨©¤¨¦§¨©©¦§¨¦§¥¤¥¨
,c"i zbibge gqtd ,dlild eze`ay zepaxwd lk ezhiyly ,`id

:`xnbd dwiqn .ilv `weec milk`pdpéî òîLo`kn gken ok` ± §©¦¨
.ilv `weec zlk`p c"i zbibg s` `niz oa itly

:`niz oa zrca zewitq cer,àîéz ïáì ,eäì àéòaéàzbibg m`d ¦©§¨§§¤¥¨
c"iø÷aä ïî äàa,minly x`yk,ø÷aä ïî äàa dðéà Bà`l` ¨¨¦©¨¨¥¨¨¨¦©¨¨

m`d ,ewtzqd oke .gqtk ,o`vd on `weecïî äàazendad ¨¨¦
úBá÷pä,minly x`yk,úBá÷pä ïî äàa dðéà Bàon `weec `l` ©§¥¥¨¨¨¦©§¥

m`d ,ewtzqd oke .gqtk ,mixkfdäàadndaníéðL ézL úa ¨¨©§¥¨¦
,minly x`ykäàa dðéà Bàdndan,íéðL ézL úa`weec `l` ¥¨¨¨©§¥¨¦

,`ed zewitqd yxeye .gqtk ,dzpy za dndanàðîçø déL÷à ék¦©§¥©£¨¨
c"i zbibg z` dxezd dyiwdyk ±,çñôì`weec m`déãéîì §¤©§¦¦

äìéëàc,dyiwd oaxwd zlik` ote` oiprl ±éléî ìëì ìáà± ©£¦¨£¨§¨¦¥
,oaxwd `aen dpnn dndad libe oin oebk ,mipiprd x`ylàìŸ

on s` mi`ad minly x`yk dpic el` mipiprl `linne ,dyiwd

.mipy izy zepa zendane zeawpd one xwad,àðL àì àîìéc Bà¦§¨Ÿ§¨
ezenk d`a `id jkitle ,eipic lkl gqtl c"i zbibg dywede

.dpy oa xkfne o`vd on `weec
:zewitqd z` zhyet `xnbdòîL àz,`ziixaníò äàaä äâéâç ¨§©£¦¨©¨¨¦

,çñtk àéä éøä çñtäy ,epiide,ø÷aä ïî äàa dðéàå ïàvä ïî äàa ©¤©£¥¦©¤©¨¨¦©Ÿ§¥¨¨¨¦©¨¨
äàa dðéàå dúðL úa äàa ,úBá÷pä ïî äàa dðéàå íéøëfä ïî äàä¨¦©§¨¦§¥¨¨¨¦©§¥¨¨©§¨¨§¥¨¨¨
àlà úìëàð dðéàå ,äìéìå íBéì àlà úìëàð dðéàå .íéðL ézL úa©§¥¨¦§¥¨¤¡¤¤¤¨§¨©§¨§¥¨¤¡¤¤¤¨

åéeðîì àlà úìëàð dðéàå ,éìöiptl gqta etzzydy mze`l ± ¨¦§¥¨¤¡¤¤¤¨¦§¨
:`xnbd dgiken .ezhigyàøáñ éàä déì úéàc déì úòîL ïàî± ©¨§©¥§¦¥©§¨¨

meil `l` zlk`p dpi` c"i zbibgy ,jk xaeqy zrnyy `pzd in
`ed `ld ,gqtk dlile,àîéz ïaok m`edpéî òîLezhiyly ¤¥¨§©¦¨

ïðéòa àúléî eälekdwiqn .gqtd ipic lk z` dbibga bedpl yi ± §¦§¨¨¦©
:`xnbddpéî òîL.`ziixadn jk gikedl yi ok` ± §©¦¨

:`niz oa zrca wtq cerda Lé ,àîéz ïáì ,eäì àéòaéàzbibga-] ¦©§¨§§¤¥¨¤¨
[c"iíeMîxeqi`íöò úøéáL,gqta enkúøéáL íeMî da ïéà Bà ¦§¦©¤¤¥¨¦§¦©

íöòä.m`d ,`ed wtqd yxeye[dLwàc] (äéù÷à éëã) áb ìò óà ¨¤¤©©©§©§¨
,çñôì àðîçøixdàø÷ øîàweqta xn`p -(en ai zeny)`l mvre' ©£¨¨§¤©¨©§¨§¤¤Ÿ

ExAWz,'Bá`weecy yexcl yi ok m`eBaxeayl xeq` [gqta-] ¦§§
,mvràeä ìeñôa àìå øLëa ,'Ba' éàä ,àîìéc Bà .äâéâça àìå§Ÿ©£¦¨¦§¨©§¨¥§Ÿ§¨
àúàcxeq` xyk gqt oaxwa `weecy epcnll d`a 'ea' zaizy ± ©£¨

c"i zbibg z` zhrnn dpi` j` ,xzen leqta j` mvr xeayl
.df xeqi`n

:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àzdpynn(b"n g"t milwy), ¨§©
ïékñdhigyl zcreindúàöîpLmilyexia [d`vnpy-]äòaøàa ©¦¤¦§¥§©§¨¨
øNò,oqipada èçBLepaxw z` ,`vend,ãiî`e ,dvxi m`epi ¨¨¥¨¦¨

i`cea ,d`nhp m` s`e li`ed .d`neh yyg iptn dliahdl jixv
c"il xe`a 'dyny aixri'y ick oqipa b"ia dilra deliahd xak
d`vnp m` j` .gqtd zhigyl da ynzydl elkeie ,xdhze

ìLaøNò äLy `ed oicd ,oqipaäðBL[xfeg-]ìéaèîeoikqd z` ¦§Ÿ¨¨¨¤©§¦
lk jyna dliahdl dilra elkie li`edy .d`neh wtq zngn
eyr `l oiicry miyyeg ,c"il dxedh didz oiicre meid eze`

milyexia `vend mle` .z`fõéôB÷llk jxcay dlecb oikq ± ¦
,zenvr zxiaye xya jezigl `l` dhigyl zynyn dpi`ïéa¥

d`vnpyäæa,c"ia ±äæa ïéáe,b"ia ±ìéaèîe äðBLm` ,dze` ¨¤¥¨¤¤©§¦
oi` mvr zxiaya xeq` gqtd oaxwe xg`ny ,da ynzydl dvex
epiznd `l` ,deliahd `l oiicry okzie c"ia dl miwewf milrad

.xgn jxevl dliahdl ick ,c"i ly zeynyd oial jenq cr
:`xnbd zxxanépî,dpynd dzpyp in zrck -àîéìéàzrck ©¦¦¥¨

ïðaø,gqtl c"i zbibg z` miyiwn mpi`e `niz oa lr miwlegd ©¨¨
,mvr zxiay xeqi` meyn ef dbibga oi`y i`ce mzhiyl `linne

ixdàðL éàîdpey dna -ïékñgipdl yiyìéaèîcdilra dze` ©§¨©¦§©§¦
dfa i`ce .b"ia dilra dliahny gipdl oi`y uitewn ,b"iaàéæçc§©§¨

c"ia yeniyl die`xy ±ìd zhigy jxev,çñtixd ,ok m` dywe §¤©
énð õéôB÷ia dliahny gipdl yic ,b"éæç àäc"ia yeniylìjxev ¦©¦¨£¦§

d zenvr zxiay,äâéâç,minkg zrck dpynd dzpyp zn`a m`e £¦¨
.dliahdle aeyl jixv c"ia uitew `vendy dxn`e dwlig recn

:`xnbd dwiqnåàì àlàxnel jixv,àéä àîéz ïácipicy xaeqy ¤¨¨§¤¥¨¦
,gqtd ipicl miey c"i zbibg,dpéî òîLey xaqyda Lézbibga-] §©¦¨¤¨

[c"iíeMîxeqi`,íöòä úøéáLyeniy mey uitewa oi` `linne ¦§¦©¨¤¤
jixv c"ia d`vend jkle ,b"ia dliahdl mifxcfn `le c"ia

.dliahdle xefgl
:`xnbd dgecíìBòì ,àìzrck dpynde ,ïðaøxaecnàaL ïBâk Ÿ§¨©¨¨§¤¨

gqtd,úaMaoi`e li`edy ,zaya gqt axr lgy ,epiidc ©©¨
mpi` ok lre ,c"ia uitewl miwewf milrad oi` dbibg ea miaixwn

iahdl mifxcfn.b"ia dl
opax zrck dpyndy cinrdl zexyt`d z` dgec `xnbd

:`xnbd dywn .zaya lgy gqt axraeìç ,àôéñ éðz÷cî àäå§¨¦§¨¨¥¥¨¨
,úaMa úBéäì øNò äòaøàuitew ea `vn m` s`ãiî da èçBL ©§¨¨¨¨¦§©©¨¥¨¦¨

uitewl miwewf milrad oi`y ab lr s`y ,dliahdl jixv epi`e
zhigy jxevle ,dbibg ea miaixwn `ly xg`n zaya lgy c"ia
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פסחים. פרק ששי - אלו דברים דף ע עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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פסחים. פרק ששי - אלו דברים דף ע עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

äaeøîadxeagd ipa z` riaydl eice daexn exyayk ± ¦§¤
jkle ,dbibg enr miaixwn oi`y `ed oicd df ote`ay ,mihrend
`xnbd dgec .b"ia uitewd z` liahdl mifxcfn milrad oi`

:dywne ef zexyt`éòãé àðî`diy b"ia milrad erci okidn ± §¨¨§¦
ipa cer mzxeagl sxhvdl miieyr dry lk ixd ,daexn mgqt
`ny milrad miyyeg cinz ,jky xg`ne .dlicbdle mc`
ekxhvie mriaydl gqtd xya witqi `le dxeagd ipa eaxzii

.b"ia uitewd z` liahdl mifxcfne ,dbibgd z` mb aixwdl
pynd z` dcinrne zxfeg `xnbd:xg` ote`ae opax zrck d

àlàå`yixa xaecnàaLgqtd,äàîeèa`ed oicd df ote`ay §¤¨¤¨§§¨
uitewl miwewf milrad oi` `linne ,dbibg enr miaixwn oi`y

:dywne `xnbd day .c"iaéòãé àðî óBñ óBñerci okidn ± §¨¨§¦
ekxhvi `le mi`nh xeaivd aex eidi gqt axray b"ia milrad

xaecn :`xnbd zvxzn .uitewlúéîc[zny-]àéNðe` jlnd ± §¦¨¦
ezxeawa wqrzdl l`xyi lk lr devny ,oixcdpqd y`x

.el `nhidle
:`xnbd zxxanúîéà àéNð úéîc,izni` ±ìLa úéîc àîéìéàäL §¦¨¦¥©¦¥¨§¦¦§Ÿ¨

déìaèîc éì änì ïékñ ,øNòdilral didz daiq dfi` ± ¨¨©¦¨¨¦§©§§¥
zngn d`neha gqtd z` zeyrl cizry rcei ixd ,dliahdl
`veny dpyna xn`p recn ok m`e .`iypd zxeawa ezewqrzd

:`xnbd dwiqn .dxedhk daiygdl i`yx oikqdàlàåxaecn §¤¨
,øNò äòaøàa úéîcmixeaq eidyk b"ia xak eliahd mdilk z`e §¦§©§¨¨¨¨

ok m` :`xnbd dywn .dxdha gqtd z` eyriyïékñ àðL éàî©§¨©¦
migipnyìéaèîc,dilra dze`õéôB÷ àðL éàîemigipnyàìc §©§¦©§¨¦§Ÿ

dì ìéaèî`a gqtdyk ixd ,dliahdl `vend jixve dilra ©§¦¨
ok m`e ,zenvr da xeayl xzeny dbibg enr miaixwn dxdha

.uitewd z` s` milrad eliahd i`ce
:`xnbd zvxznàëéøö àì`l`àéNðcdidìLa ññBb,øNò äL Ÿ§¦¨§¨¦¥¦§Ÿ¨¨¨

zeni `ly e` ,d`neha gqtd axwie zeni m`d ,wtqa xacd dide
d z` jkitle .dxdha axwieà÷éôñ ãçc ,ïékñ,dilral da did ©¦§©§¥¨

zeni `l ile`e ,dxedh `dzy jxhvi `le `iypd zeni ile`
,dxedh `dzy jxhviedì ìéaèîiptn dliahdy migipn - ©§¦¨

d z` j` .dxdha gqtd z` eyrie zeni `ly zexyt`d,õéôB÷¦
é÷éôñ éøúcdbibg e`iai `le `iypd zeni ile`y ,dilral da yi ¦§¥§¥¥

didi egqty okzi ixd ,zeni `l m` s`e ,e"ha `le c"ia `l
cvl yyg `ly migipn `linne ,dbibg enr aixwi `le daexn

e dl jxhviy wegxddì ìéaèî àìcinrdl ozipy ,`vnp .b"ia Ÿ©§¦¨
oa zrc iabl dpnn gikedl oi` `linne ,opax zrck ef dpyn

.c"i zbibga mvr zxiay xeqi` oipra `niz
dpi` c"i zbibgy epzpyn ipic lr zwlegd drc d`ian `xnbd

zay dgec:àéðz,`ziixaaLøét éàzøBc ïa äãeäéon lcape ©§¨§¨¤§©¥©
,zay dgec dpi` c"i zbibgy mixne` eidy minkgdéàzøBãå àeä§§©

,Bða,x`eaiy itk mdilr wlgpy zngníBøca Bì áLéå Cìäåwegx §§¨©§¨©©¨
jke .dbibge gqta aiigzi `ly ick ,milyexinàBáé íà ,øîà̈©¦¨

eäiìà`iapdízââç àì äî éðtî ,ìàøNéì íäì øîàéå[mzaxwd-] ¥¦¨§Ÿ©¨¤§¦§¨¥¦§¥¨Ÿ£©§¤
d z`äâéâçc"i lyéìBãb éðL ìò éðäîz .Bì íéøîBà ïä äî ,úaMa £¦¨©©¨¨¥§¦§¥©¦©§¥§¥

àìå íéìBãb ïéðLøãå íéìBãb íéîëç ïäL ,ïBéìèáàå äéòîL øBcä©§©§¨§©§©§¤¥£¨¦§¦§©§¨¦§¦§Ÿ
ìàøNéì ïäì eøîày.úaMä úà äçBc äâéâç ¨§¨¤§¦§¨¥£¦¨¨¤©©¨

:i`zxec oa ly enrh z` x`an axïác àîòè éàî ,áø øîà̈©©©©£¨§¤
áéúëc ,éàzøBc(a fh mixac)éäìà 'äì çñt zçáæå'àìäå .'ø÷áe ïàö E §©¦§¦§¨©§¨¤©©¡Ÿ¤Ÿ¨¨©£Ÿ

z` yxtl ozip `loky ,eheytk aezkdçñt ïéà`aïî àlà ¥¤©¤¨¦
íéfòä ïîe íéNákä.xwad on `leàlàweqtd zpeeka x`al yi ©§¨¦¦¨¦¦¤¨

y,çñt äæ 'ïàö'e,äâéâç Bæ 'ø÷á',xwad on s` d`a dbibgd oky Ÿ¤¤©¨¨£¦¨
,'çñt zçáæå' àðîçø øîàå,'gqt' dbibgl dxezd d`xwy epiidc §¨©©£¨¨§¨©§¨¤©

.zay dgece edenk dpic ok m`e
:minkg zrc z` x`an iy` axíéLeøôc àîòè ïðàå ,éMà áø øîà̈©©©¦©£©©£¨¦§¦

LBøôðå e÷éðon miyxetd ly mnrh z` yxtl epkxved ike ± ¥§¦§
,mzhiyk miweqtd z` yexcle minkgdàø÷ àlàweqtd-] ¤¨§¨

[ax yxcyàúàc àeä ïîçð áøãëìax ly ezyxc z` epcnll - §¦§©©§¨©£¨
,`a ongpçñtä øúBîì ïéépî ,deáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîàc§¨©©©§¨¨©©¨©£©¦©¦§©©¤©

eizgz xg` dy eilra eyixtde ,ca`e gqt myl ycwedy dy ±
,cea`d dyd z` e`vn okn xg`le ,edeaixwdeáøwLzxeza ¤¨¥

íéîìL,eixg`l e` lbxaéäìà 'äì çñt zçáæå' øîàpLïàö E §¨¦¤¤¡©§¨©§¨¤©©¡Ÿ¤Ÿ
íéNákä ïî àlà àa çñt ïéà àìäå ,àa ø÷aä ïî çñt éëå .'ø÷áe¨¨§¦¤©¦©¨¨¨©£Ÿ¥¤©¨¤¨¦©§¨¦

àlà .íéfòä ïîel o`knàäé ,çñtä øúBîaxwïàvä ïî àaä øáãì ¦¨¦¦¤¨©©¤©§¥§¨¨©¨¦©Ÿ
,ø÷aä ïîeo`vd ibeq lkn axwd oaxw jl oi`y .minly epiidc ¦©¨¨

.cala minly `l` zeawpn oiae mixkfn oia xwade
:`xnbd dywnïðaøåmixaeqe i`zxec oa dcedi lr miwlegy §©¨¨

,e"h zbibg s`e zayd z` migec mpi` dbibgd zepaxw lkyéàî©
éçc àì àîòèd z` e"h zbibg.àeä øeaéö ïaø÷ éàcå àä ,úaL ©£¨Ÿ¨¥©¨¨©©¨§©¦

.onf dl reawe xeaivd ztiq`a z`aen ,gqtd enk ,`id mb ixdy
:`xnbd zvxznøîà ,àøôñ ïa äãeäé éaø íeMî àòléà éaø øîà̈©©¦¦§¨¦©¦§¨¤©§¨¨©

àø÷zekeqd bga dbibgd zaxwd iabl(`n bk `xwie)âç åúà íúbçå' §¨§©Ÿ¤ŸŸ©
,'äðMa íéîé úòáL 'äìike ,dyweäòáLozip cala mini ©¦§©¨¦©¨¨¦§¨

ixd ,daixwdl,eåä äðBîLdaixwdl leki zxvr ipinya s` oky §¨¨
,ok iptl witqd `l m`,úaMä úà äçBc dðéàL äâéâçì ïàkî àlà¤¨¦¨©£¦¨¤¥¨¨¤©©¨

.daixwdl ozip bgd ini zpeny jezn draya wx `linne
:weqtd zyxc lr `iyew d`ian `xnbdàúà ék[`ayk-]ïéáø ¦£¨¨¦

laalðôì ézøîà ,øîàäML àlà àöBî äzà éàL íéîòt ,éúBaø é ¨©¨©§¦¦§¥©©§¨¦¤¦©¨¥¤¨¦¨
epiide ,dbibgd z` aixwdl ozip mda miniáBè íBé ìçL ïBâk§¤¨

,úaMa âç ìL ïBLàøäzaya lg zxvr ipiny s` df ote`ay ¨¦¤©©©¨
,dyw ok m`e .daixwdl ozip crend leg ini zyya wx `linne
.zekeqa dbibgd zaxwdl mini dray mpyiy weqtd xne` cvik

:`xnbd zvxznàìëz ïéáà ,ééaà øîà[leMyd oia` ±]ék àîéì ¨©©©¥¨¦¦§¨¥¨¦
àúléî àädpi`y efk `iyew dywi edenk mc`y okzi ike ± ¨¦§¨

y `id dyxcd zpeeky xexa ixd .zpbedäðîLdaxwdl miniàì §Ÿ¨Ÿ
ììk dì úçkLîj` ,dpy s`a `vnz `l -äòáLminiàúéà ©§©©¨§¨¦§¨¦¨

áBøad,íéðLdxaic el` mipy lre ,lega lg oey`x aeh meiyk §¨¦
.dxezd

lka mi`ad] dbibg oaxwe dgny inly aeiga oic d`ian `xnbd
:[milbxd zyelyïèçML íéîìL ,øæòìà éaø øîà ,àleò øîà̈©¨¨©©¦¤§¨¨§¨¦¤§¨¨

ïäa àöBé Bðéà ,áBè íBé áøòîezaeg iciíeMî àìinlyäçîN ¥¤¤¥¥¨¤Ÿ¦¦§¨
,äâéâç íeMî àìå:`xnbd zx`an .bga minlydn lk`i m` s`e §Ÿ¦£¦¨

äçîN íeMî,`vei epi`áéúëcl`xyi ipa eehvpy dn oipra ¦¦§¨¦§¦
lair xda gafn zepal ux`l mzqipka(f fk mixac),zçáæå'minlW §¨©§¨§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc migqt(iriax meil)

åok it lr s`éðz÷y -úøk Leðò,ef devn lhiay lràîìà± §¨¨¥¨¨¥©§¨
xfril` iax zrcly ,ok m` gkendéìò àáeiç éîølr lhen - §¦¦¨£¥

ie`x epi`yk oiae ,zrk dniiwl ie`xyk oia devnd aeig mc`d
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`l recn ,`iyewd zxfeg ok m`e ,d`fd ici lr envr z` owzle
z` migecd devn ixiykn lk oick ef d`fd xfril` iax xizd
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ïé÷øBæåenc z`ìò[xear-]õøL àîèlah `l m`e ,leahiy cr §§¦©§¥¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc migqt(iying meil)

äaeøîadxeagd ipa z` riaydl eice daexn exyayk ± ¦§¤
jkle ,dbibg enr miaixwn oi`y `ed oicd df ote`ay ,mihrend
`xnbd dgec .b"ia uitewd z` liahdl mifxcfn milrad oi`

:dywne ef zexyt`éòãé àðî`diy b"ia milrad erci okidn ± §¨¨§¦
ipa cer mzxeagl sxhvdl miieyr dry lk ixd ,daexn mgqt
`ny milrad miyyeg cinz ,jky xg`ne .dlicbdle mc`
ekxhvie mriaydl gqtd xya witqi `le dxeagd ipa eaxzii

.b"ia uitewd z` liahdl mifxcfne ,dbibgd z` mb aixwdl
pynd z` dcinrne zxfeg `xnbd:xg` ote`ae opax zrck d

àlàå`yixa xaecnàaLgqtd,äàîeèa`ed oicd df ote`ay §¤¨¤¨§§¨
uitewl miwewf milrad oi` `linne ,dbibg enr miaixwn oi`y

:dywne `xnbd day .c"iaéòãé àðî óBñ óBñerci okidn ± §¨¨§¦
ekxhvi `le mi`nh xeaivd aex eidi gqt axray b"ia milrad

xaecn :`xnbd zvxzn .uitewlúéîc[zny-]àéNðe` jlnd ± §¦¨¦
ezxeawa wqrzdl l`xyi lk lr devny ,oixcdpqd y`x

.el `nhidle
:`xnbd zxxanúîéà àéNð úéîc,izni` ±ìLa úéîc àîéìéàäL §¦¨¦¥©¦¥¨§¦¦§Ÿ¨

déìaèîc éì änì ïékñ ,øNòdilral didz daiq dfi` ± ¨¨©¦¨¨¦§©§§¥
zngn d`neha gqtd z` zeyrl cizry rcei ixd ,dliahdl
`veny dpyna xn`p recn ok m`e .`iypd zxeawa ezewqrzd

:`xnbd dwiqn .dxedhk daiygdl i`yx oikqdàlàåxaecn §¤¨
,øNò äòaøàa úéîcmixeaq eidyk b"ia xak eliahd mdilk z`e §¦§©§¨¨¨¨

ok m` :`xnbd dywn .dxdha gqtd z` eyriyïékñ àðL éàî©§¨©¦
migipnyìéaèîc,dilra dze`õéôB÷ àðL éàîemigipnyàìc §©§¦©§¨¦§Ÿ

dì ìéaèî`a gqtdyk ixd ,dliahdl `vend jixve dilra ©§¦¨
ok m`e ,zenvr da xeayl xzeny dbibg enr miaixwn dxdha

.uitewd z` s` milrad eliahd i`ce
:`xnbd zvxznàëéøö àì`l`àéNðcdidìLa ññBb,øNò äL Ÿ§¦¨§¨¦¥¦§Ÿ¨¨¨

zeni `ly e` ,d`neha gqtd axwie zeni m`d ,wtqa xacd dide
d z` jkitle .dxdha axwieà÷éôñ ãçc ,ïékñ,dilral da did ©¦§©§¥¨

zeni `l ile`e ,dxedh `dzy jxhvi `le `iypd zeni ile`
,dxedh `dzy jxhviedì ìéaèîiptn dliahdy migipn - ©§¦¨

d z` j` .dxdha gqtd z` eyrie zeni `ly zexyt`d,õéôB÷¦
é÷éôñ éøúcdbibg e`iai `le `iypd zeni ile`y ,dilral da yi ¦§¥§¥¥

didi egqty okzi ixd ,zeni `l m` s`e ,e"ha `le c"ia `l
cvl yyg `ly migipn `linne ,dbibg enr aixwi `le daexn

e dl jxhviy wegxddì ìéaèî àìcinrdl ozipy ,`vnp .b"ia Ÿ©§¦¨
oa zrc iabl dpnn gikedl oi` `linne ,opax zrck ef dpyn

.c"i zbibga mvr zxiay xeqi` oipra `niz
dpi` c"i zbibgy epzpyn ipic lr zwlegd drc d`ian `xnbd

zay dgec:àéðz,`ziixaaLøét éàzøBc ïa äãeäéon lcape ©§¨§¨¤§©¥©
,zay dgec dpi` c"i zbibgy mixne` eidy minkgdéàzøBãå àeä§§©

,Bða,x`eaiy itk mdilr wlgpy zngníBøca Bì áLéå Cìäåwegx §§¨©§¨©©¨
jke .dbibge gqta aiigzi `ly ick ,milyexinàBáé íà ,øîà̈©¦¨

eäiìà`iapdízââç àì äî éðtî ,ìàøNéì íäì øîàéå[mzaxwd-] ¥¦¨§Ÿ©¨¤§¦§¨¥¦§¥¨Ÿ£©§¤
d z`äâéâçc"i lyéìBãb éðL ìò éðäîz .Bì íéøîBà ïä äî ,úaMa £¦¨©©¨¨¥§¦§¥©¦©§¥§¥

àìå íéìBãb ïéðLøãå íéìBãb íéîëç ïäL ,ïBéìèáàå äéòîL øBcä©§©§¨§©§©§¤¥£¨¦§¦§©§¨¦§¦§Ÿ
ìàøNéì ïäì eøîày.úaMä úà äçBc äâéâç ¨§¨¤§¦§¨¥£¦¨¨¤©©¨

:i`zxec oa ly enrh z` x`an axïác àîòè éàî ,áø øîà̈©©©©£¨§¤
áéúëc ,éàzøBc(a fh mixac)éäìà 'äì çñt zçáæå'àìäå .'ø÷áe ïàö E §©¦§¦§¨©§¨¤©©¡Ÿ¤Ÿ¨¨©£Ÿ

z` yxtl ozip `loky ,eheytk aezkdçñt ïéà`aïî àlà ¥¤©¤¨¦
íéfòä ïîe íéNákä.xwad on `leàlàweqtd zpeeka x`al yi ©§¨¦¦¨¦¦¤¨

y,çñt äæ 'ïàö'e,äâéâç Bæ 'ø÷á',xwad on s` d`a dbibgd oky Ÿ¤¤©¨¨£¦¨
,'çñt zçáæå' àðîçø øîàå,'gqt' dbibgl dxezd d`xwy epiidc §¨©©£¨¨§¨©§¨¤©

.zay dgece edenk dpic ok m`e
:minkg zrc z` x`an iy` axíéLeøôc àîòè ïðàå ,éMà áø øîà̈©©©¦©£©©£¨¦§¦

LBøôðå e÷éðon miyxetd ly mnrh z` yxtl epkxved ike ± ¥§¦§
,mzhiyk miweqtd z` yexcle minkgdàø÷ àlàweqtd-] ¤¨§¨

[ax yxcyàúàc àeä ïîçð áøãëìax ly ezyxc z` epcnll - §¦§©©§¨©£¨
,`a ongpçñtä øúBîì ïéépî ,deáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîàc§¨©©©§¨¨©©¨©£©¦©¦§©©¤©

eizgz xg` dy eilra eyixtde ,ca`e gqt myl ycwedy dy ±
,cea`d dyd z` e`vn okn xg`le ,edeaixwdeáøwLzxeza ¤¨¥

íéîìL,eixg`l e` lbxaéäìà 'äì çñt zçáæå' øîàpLïàö E §¨¦¤¤¡©§¨©§¨¤©©¡Ÿ¤Ÿ
íéNákä ïî àlà àa çñt ïéà àìäå ,àa ø÷aä ïî çñt éëå .'ø÷áe¨¨§¦¤©¦©¨¨¨©£Ÿ¥¤©¨¤¨¦©§¨¦

àlà .íéfòä ïîel o`knàäé ,çñtä øúBîaxwïàvä ïî àaä øáãì ¦¨¦¦¤¨©©¤©§¥§¨¨©¨¦©Ÿ
,ø÷aä ïîeo`vd ibeq lkn axwd oaxw jl oi`y .minly epiidc ¦©¨¨

.cala minly `l` zeawpn oiae mixkfn oia xwade
:`xnbd dywnïðaøåmixaeqe i`zxec oa dcedi lr miwlegy §©¨¨

,e"h zbibg s`e zayd z` migec mpi` dbibgd zepaxw lkyéàî©
éçc àì àîòèd z` e"h zbibg.àeä øeaéö ïaø÷ éàcå àä ,úaL ©£¨Ÿ¨¥©¨¨©©¨§©¦

.onf dl reawe xeaivd ztiq`a z`aen ,gqtd enk ,`id mb ixdy
:`xnbd zvxznøîà ,àøôñ ïa äãeäé éaø íeMî àòléà éaø øîà̈©©¦¦§¨¦©¦§¨¤©§¨¨©

àø÷zekeqd bga dbibgd zaxwd iabl(`n bk `xwie)âç åúà íúbçå' §¨§©Ÿ¤ŸŸ©
,'äðMa íéîé úòáL 'äìike ,dyweäòáLozip cala mini ©¦§©¨¦©¨¨¦§¨

ixd ,daixwdl,eåä äðBîLdaixwdl leki zxvr ipinya s` oky §¨¨
,ok iptl witqd `l m`,úaMä úà äçBc dðéàL äâéâçì ïàkî àlà¤¨¦¨©£¦¨¤¥¨¨¤©©¨

.daixwdl ozip bgd ini zpeny jezn draya wx `linne
:weqtd zyxc lr `iyew d`ian `xnbdàúà ék[`ayk-]ïéáø ¦£¨¨¦

laalðôì ézøîà ,øîàäML àlà àöBî äzà éàL íéîòt ,éúBaø é ¨©¨©§¦¦§¥©©§¨¦¤¦©¨¥¤¨¦¨
epiide ,dbibgd z` aixwdl ozip mda miniáBè íBé ìçL ïBâk§¤¨

,úaMa âç ìL ïBLàøäzaya lg zxvr ipiny s` df ote`ay ¨¦¤©©©¨
,dyw ok m`e .daixwdl ozip crend leg ini zyya wx `linne
.zekeqa dbibgd zaxwdl mini dray mpyiy weqtd xne` cvik

:`xnbd zvxznàìëz ïéáà ,ééaà øîà[leMyd oia` ±]ék àîéì ¨©©©¥¨¦¦§¨¥¨¦
àúléî àädpi`y efk `iyew dywi edenk mc`y okzi ike ± ¨¦§¨

y `id dyxcd zpeeky xexa ixd .zpbedäðîLdaxwdl miniàì §Ÿ¨Ÿ
ììk dì úçkLîj` ,dpy s`a `vnz `l -äòáLminiàúéà ©§©©¨§¨¦§¨¦¨

áBøad,íéðLdxaic el` mipy lre ,lega lg oey`x aeh meiyk §¨¦
.dxezd

lka mi`ad] dbibg oaxwe dgny inly aeiga oic d`ian `xnbd
:[milbxd zyelyïèçML íéîìL ,øæòìà éaø øîà ,àleò øîà̈©¨¨©©¦¤§¨¨§¨¦¤§¨¨

ïäa àöBé Bðéà ,áBè íBé áøòîezaeg iciíeMî àìinlyäçîN ¥¤¤¥¥¨¤Ÿ¦¦§¨
,äâéâç íeMî àìå:`xnbd zx`an .bga minlydn lk`i m` s`e §Ÿ¦£¦¨

äçîN íeMî,`vei epi`áéúëcl`xyi ipa eehvpy dn oipra ¦¦§¨¦§¦
lair xda gafn zepal ux`l mzqipka(f fk mixac),zçáæå'minlW §¨©§¨§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc migqt(iriax meil)
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc migqt(iyiy meil)

úòLad,àkéìå äçîNonf epi` oiicry aeh mei axra ohgy ixdy ¦§©¦§¨§¥¨
e .bgd inia wx zbdepy ,dgnyäâéâç íeMîmeyn ,`vi `l ¦£¦¨

dbibgdyäáBçaL øác éåäzevnn mc`d lr daegy oaxw - ¨¥¨¨¤§¨
,e`iadl dxezd,ïéleçä ïî àlà àa Bðéà äáBçaL øác ìëå`le §¨¨¨¤§¨¥¨¤¨¦©¦

zegpna x`eank ,xg` oaxw zyecwa dyecw xaky dndan(.at),
zaeg ici da `vei epi` minlyl xak dycwed ef dnday xg`ne

.dbibg
:xfrl` iax ixacl di`x d`ian `xnbddéì òéiñî àîéìxn`p ± ¥¨§©©¥

epipyy ,xfrl` iaxl di`x yi oldl z`aend `ziixadny
zekeqd bga xn`p ,`ziixaa(eh fh mixac),'çîN Cà úééäå'§¨¦¨©¨¥©

xn`p xak `ldy ,xzein df weqt dxe`kle(ci-bi fh my)zMQd bg'©©ªŸ
` ,'LBgA YgnUe 'ebe Ll dUrYweqtd `ay `líBé éìéì úBaøì ©£¤§§¨©§¨§©¤§©¥¥

ïBøçàä áBè[zxvr ipiny-]ìaeig,äçîNlr genyl yiy epiide ¨©£§¦§¨
dywne .aeh mei axra mhgyie ,df dlila minly zlik` ici

:`ziixadøîBà äzàz` zeaxl yiyïBøçàä áBè íBé éìéì ©¨¥¥¥¨©£
,dgnylBà[`ny±]Bðéàokàlàz` zeaxl yiáBè íBé éìéì ¥¤¨¥¥
,ïBLàøä.dlila mlke`l ick bgd axra minly hegyl aiige ¨¦

:`ziixad zayiine÷ìç (çîN) 'Cà' øîBì ãeîìz'j`' zaiz - ©§©©¨¥©¨©
epiaixy ieaixd z` welgl d`a `id o`ke ,hrnl cinz d`a
dpeekdy xnel epl yie ,zelild cg` z` epnn hrnle ,lirl

:`xnbd zxxan .oey`xd dlillàîòè éàîdaxn recn ± ©©£¨
`le oey`xd z` zhrnne dgnyl oexg`d dlild z` `ziixad

,jtidlçîNé äna Bì ïéàc íeMî åàìepi`y iptn ,oey`xd dlila ¨¦§¥©¤¦§©
,dgny onf epi`y bgd axra wx `l` minlyd z` hegyl leki

.xfrl` iax ixack ,ezaeg ici `vei epi` df ote`ae
:`xnbd dgecàîòè éðúãk ,àìdx`iay itk `l` mrhd df oi` ± Ÿ¦§¨¥©£¨

,`ziixad dywny .dixac jynda mrhd z` dnvr `ziixad
.ïBLàø áBè íBé éìéì àéöBäìe ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøì úéàø äî̈¨¦¨§©¥¥¨©£§¦¥¥¦

,zvxzneéðà äaøîz`LiL ïBøçàä áBè íBé éìéìzevnäçîN ©§¤£¦¥¥¨©£¤¥¦§¨
åéðôì,eizelilae bgd iniaïéàL ïBLàø áBè íBé éìéì éðà àéöBîe §¨¨¦£¦¥¥¦¤¥
zevnåéðôì äçîNon yexcl xazqn xzeiy .bgd iptly minia ¦§¨§¨¨

yexcl xy`n ,da aiigzd xaky dgnya jiyndl yiy aezkd
.dgnya ligzdl yiy

:xfrl` iax ixac lr dywn sqei ax,óñBé áø áéúîepipy ¥¦©¥
,`ziixaaíeMî da àöBé øNò äòaøà úâéâçinly aeig,äçîN £¦©©§¨¨¨¨¥¨¦¦§¨

íeMî da àöBé ïéàåaeigäâéâçxfrl` iax ixacle .aeh mei ly §¥¥¨¦£¦¨
éànà,dgny ici da `veiïðéòa àämikixv ep` jk myl ixd ± ©©¨¨¦©

d didzyàkéìå ,äçîN úòLa äçéáædhgey ixdy ,o`k oi`e - §¦¨¦§©¦§¨§¥¨
:`xnbd zvxzn .c"ia,ïéáà øa éãéà áø øîàxaecnákéòLz` ¨©©¦¦©¨¦¤¦¥

dbibgd zhigydèçLe.dgny onf `edy e"ha §¨¨
:ici` ax ixacl reiq d`ian `xnbdénð éëä ,éMà áø øîà̈©©©¦¨¦©¦

àøazñî,e"ha dhgyyk xaecnyéëä àîéz àì éàcxn`z `l` ¦§©§¨§¦Ÿ¥¨¨¦
,dywi ,c"ia dhgyydì éðz÷ ïàî àúéðúî àäin ef `ziixa ± ¨©§¦¨©¨¨¥¨

`ld ,d`pyàîéz ïalirl yxetnk ,d`py(.r)zhiyle ,àîéz ïa ¤¥¨¤¥¨
äðéìa dì äìñt àäxaeq ixdy ,dpila zlqtp c"i zbibg ixd ± ¨¨§¨¨§¦¨

ok m`e ,dlik`a dxeq` e"h meiae ,gqtk dlile meil wx zlk`py
:`xnbd dwiqn .dgny aeig ici da `vei epi` i`cedpéî òîL± §©¦¨

.e"ha dhgyyk xaecny o`kn gken ok`
:xfrl` iax ixac lr dywn `axàáø áéúîdpyna epipydkeq) ¥¦¨¨

(:anzxin` zevny ,zekeqd bga zebdepd zeevnd oipraìlää©©¥
ezevnäçîOäzebdepäðîL.miniúòLa äçéáæ ïðéòa úøîà éàå ©¦§¨§Ÿ¨§¦¨§©¨¦©§¦¨¦§©

dì úçkLî àìc ïéàébñ ïéðîæ àä ,äçîN`l zeax minrt ixd - ¦§¨¨¦§¦©¦¦§Ÿ©§©©¨
dgnyd bdpzy `vnzäòáL àlàixack dpeny `le ,mini ¤¨¦§¨

epiide ,dpynd.úaMa úBéäì ïBLàøä áBè íBé ìçL ïBâkzhigyy §¤¨¨¦¦§©©¨
mhgeyl ozip `l bgd axra s`e ,zay dgec dpi` dgnyd inly
dgny inly lek`l ozip `ly `vnp ,'dgny onf' epi`y xg`n

:`xnbd zvxzn .df aeh meia,äãeäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§¨
adf ote`BçnNîdgnyd zevn z` miiwn -azlik`éøéòN §©§§§¦¥

.íéìâøäzaya s`e ,z`hgl xiry axw did bgd inin mei lkay ¨§¨¦
.eze` miaixwn eid

:`xnbd dgec,àáø øîày xg`n jk uxzl ozip `lúBáeLz ézL ¨©¨¨§¥§

øácadgny zevn miiwl ozip `ly zegikend zei`x izy opyi ± ©¨¨
.milbxd ixiryaàãç,zg` di`x -íéìâøä éøéòNcmiaxwd £¨¦§¦¥¨§¨¦

,zaya,ïéìëàð ïéà éìö ïéìëàð éçmxyan lek`l `ad ,xnelk ©¤¡¨¦¨¦¥¤¡¨¦
z` migec eziilve eleyia oi`y iptn ig elke`l jixv zaya

,zaydåixda äçîNxya zlik`ãBòå .àkéì éçwx ixdy ,di`x §¦§¨§©¥¨§
dïéìëBà íéðäk,z`hg oick ,mdnå,ok m`éçîN äna ìàøNé.í Ÿ£¦§¦§¦§¨¥©¤§¥¦

:xg` ote`a zvxzne `xnbd dayBçnNî ,àtt áø øîà àlà¤¨¨©©¨¨§©§
,ïLé ïééå äi÷ð úeñëa.dgny icil mi`ian el` mixac s`y ¦§§¦¨§©¦¨¨

iax ly enyn `ler ixac lr zwlegd drc d`ian `xnbd
:dgny inly oipra xfrl`àúà ék[`ayk-]ïéáølaaløîà ¦£¨¨¦¨©

myaíeMî ïäa àöBé ,áBè íBé áøòî ïèçML íéîìL ,øæòìà éaø©¦¤§¨¨§¨¦¤§¨¨¥¤¤¥¨¤¦
,äçîN íeMî àöBé .äâéâç íeMî ïäa àöBé ïéàå äçîNy meynàì ¦§¨§¥¥¨¤¦£¦¨¥¦¦§¨Ÿ

àìå ,äçîN úòLa äçéáæ ïðéòa`vei,äâéâç íeMîy meynøác éåä ¨¦©§¦¨¦§©¦§¨§Ÿ¦£¦¨¨¥¨¨
.ïéleçä ïî àlà àa Bðéà äáBçaL øác ìëå äáBçaL¤§¨§¨¨¨¤§¨¥¨¤¨¦©¦

:oiax ixac lr dywn `xnbdéáéúéî,`ziixaa epipyy dnn ¥¦¥
øîBà äzà ,äçîNì ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøì 'çîN Cà úééäå'§¨¦¨©¨¥©§©¥¥¨©£§¦§¨©¨¥
áBè íBé éìéì úBaøì àlà Bðéà Bà ,ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøì§©¥¥¨©£¥¤¨§©¥¥

àîòè éàî .÷ìç 'Cà' øîBì ãeîìz ,ïBLàøäz` miaxn `l recn ± ¨¦©§©©¨©©©£¨
,oey`xd dlild.çîNé äna Bì ïéàc íeMî åàìepi`y ,epiidc ¨¦§¥©¤¦§©

onf epi`e li`ed bgd axra minlyd zhigya ezaeg ici `vei
.dgny zrya dgiaf jixv oi`y xaqy oiax ixack `lye ,dgny

,daiyid ipa egcáBè íBé éìéì úBaøì úéàø äî ,àéðúãk ,àìŸ¦§©§¨¨¨¦¨§©¥¥
áBè íBé éìéì éðà äaøî .ïBLàøä áBè íBé éìéì àéöBäìe ïBøçàä̈©£§¦¥¥¨¦©§¤£¦¥¥
ïéàL ïBLàøä áBè íBé éìéì éðà àéöBîe åéðôì äçîN LiL ïBøçàä̈©£¤¥¦§¨§¨¨¦£¦¥¥¨¦¤¥

.åéðôì äçîN¦§¨§¨¨
:dbibg oaxw oipra oecl zxfeg `xnbdéøeîéàì ïépî ,àðäk áø øîà̈©©©£¨¦©¦§¥¥

úâéâçäðéìa ïéìñôpL øNò äMîçxgyd zelr cr exhwed `l m` £¦©£¦¨¨¨¤¦§¨¦§¦¨
,f"h mei lyøîàpL(gi bk zeny),'ø÷a ãò ébç áìç ïéìé àìå'alg'e ¤¤¡©§Ÿ¨¦¥¤©¦©Ÿ¤

,dbibgd ixeni` epiid 'ibgéîñådéì Cxn`p df weqtl jenqae ± §¨¦¥
mixekiad z`ad zevn oipra(hi bk my)úéLàø'Lznc` ixEMA ¥¦¦¥©§¨§

,'ziy`x xwea cr' azkp eli`k df ixde ,'Lidl` 'd ziA `iaŸ¦¥¡Ÿ¤
àøîéîìepcnll ±'ø÷a' éàäcd epidø÷adïBLàøzaxwd xg`ly §¥§¨§©Ÿ¤Ÿ¤¦

.f"h mei ly exwea epiidc ,dbibgd
:eixac lr dywn sqei axé÷úîàîòè ,óñBé áø dì ómicinrny ©§¦¨©¥©£¨

meyn `ed oey`xd xweaa weqtd z`àä ,'úéLàø' áúëcm`àì §¨©¥¦¨Ÿ
àðéîà äåä ,'úéLàø' áúkyéðL ø÷a ,'ø÷a' éàîzaxwd xg`ly ¨©¥¦£¨£¦¨©Ÿ¤Ÿ¤¥¦

,dywe ,f"i mei xwea epiidc ,dbibgdéãéî àkéà éîep`vn ike - ¦¦¨¦¦
zepaxwd x`ya df oirn xacàúøBàî déì ìéñtéà øNácxyay ± §¨¨¦§¦¥¥§¨

,axrdn xak dlik`l lqtp oaxwdåd eli`ïéøeîàelqti `l ely §¥¦
àøôö ãòe"h zbibg ixeni`y okzi `l ok m`e .zxgnly xwead ± ©©§¨

wx elqti ,f"i liln dlik`a zlqtpe f"h mei seq cr zlk`py
,f"h xweaa xak milqtp dixeni`y gxkdae ,f"i meia zxgnl

.miweqtd zekinqn z`f cenll wwcfpy ilan
:`iyewd z` dgec iia`àì äîlà ,ééaà déì øîàdz` recn ± ¨©¥©©¥©¨¨Ÿ

,exya lqtpy xg`l milqtp eixeni`y oaxw ep`vn `ly xne`
éøäåa ep`vnøNac ,äéøæò ïa øæòìà éaøì ,çñtoaxwddéì ìéñtéà ©£¥¤©§©¦¤§¨¨¤£©§¨§§©¦§¦¥

úBöçî,e"h lilåd eli`ïéøeîàmilqtp `làøôö ãò.zxgnly ¥£§¥¦©©§¨
oaxwd xyay it lr s`y ,xnel mewn did e"h zbibga s` ,ok m`e
xweadn wx elqti mixeni`d ,f"i liln xak dlik`l lqtp

.`pdk ax ly cenill epkxvp jkitle ,zxgnly
:sqei ax ly eziiyew z` x`an `axà÷ éëä óñBé áø ,àáø øîà̈©¨¨©¥¨¦¨

,déì àéL÷,oey`xd `le ipyd epiid 'xwea'y xnel did okzi cvik ©§¨¥
àpz elàc éãéî àkéà éî,oldl `aezy `ziixad lyìonf oipr ¦¦¨¦¦§¦©¨§

d leqtøNaoaxwd lyéòa àìdaizd ly zekinql'úéLàø'ick ¨¨Ÿ¨¥¥¦
,oey`xd epiid ea xn`py 'xwea'dy xnelåeli`ì ,àðäk áøoipr §©©£¨§

dïéøeîéàaekir jk lyae xya zyecwn dxeng mzyecwy ¥¦
,xzei xeng mzliqt'úéLàø' éòaxweadn milqtpy cenll ick ¨¥¥¦

.oey`xd
:`xnbd zxxanàéä éàî:`xnbd daiyn .`ziixa dze`,àéðúc ©¦§©§¨

weqta xn`p(c fh mixac)c"i zbibg iabløLà øNaä ïî ïéìé àì'Ÿ¨¦¦©¨¨£¤
,'ø÷aì ïBLàøä íBia áøòa çaæz¦§©¨¤¤©¨¦©Ÿ¤
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc migqt(iyiy meil)

úòLad,àkéìå äçîNonf epi` oiicry aeh mei axra ohgy ixdy ¦§©¦§¨§¥¨
e .bgd inia wx zbdepy ,dgnyäâéâç íeMîmeyn ,`vi `l ¦£¦¨

dbibgdyäáBçaL øác éåäzevnn mc`d lr daegy oaxw - ¨¥¨¨¤§¨
,e`iadl dxezd,ïéleçä ïî àlà àa Bðéà äáBçaL øác ìëå`le §¨¨¨¤§¨¥¨¤¨¦©¦

zegpna x`eank ,xg` oaxw zyecwa dyecw xaky dndan(.at),
zaeg ici da `vei epi` minlyl xak dycwed ef dnday xg`ne

.dbibg
:xfrl` iax ixacl di`x d`ian `xnbddéì òéiñî àîéìxn`p ± ¥¨§©©¥

epipyy ,xfrl` iaxl di`x yi oldl z`aend `ziixadny
zekeqd bga xn`p ,`ziixaa(eh fh mixac),'çîN Cà úééäå'§¨¦¨©¨¥©

xn`p xak `ldy ,xzein df weqt dxe`kle(ci-bi fh my)zMQd bg'©©ªŸ
` ,'LBgA YgnUe 'ebe Ll dUrYweqtd `ay `líBé éìéì úBaøì ©£¤§§¨©§¨§©¤§©¥¥

ïBøçàä áBè[zxvr ipiny-]ìaeig,äçîNlr genyl yiy epiide ¨©£§¦§¨
dywne .aeh mei axra mhgyie ,df dlila minly zlik` ici

:`ziixadøîBà äzàz` zeaxl yiyïBøçàä áBè íBé éìéì ©¨¥¥¥¨©£
,dgnylBà[`ny±]Bðéàokàlàz` zeaxl yiáBè íBé éìéì ¥¤¨¥¥
,ïBLàøä.dlila mlke`l ick bgd axra minly hegyl aiige ¨¦

:`ziixad zayiine÷ìç (çîN) 'Cà' øîBì ãeîìz'j`' zaiz - ©§©©¨¥©¨©
epiaixy ieaixd z` welgl d`a `id o`ke ,hrnl cinz d`a
dpeekdy xnel epl yie ,zelild cg` z` epnn hrnle ,lirl

:`xnbd zxxan .oey`xd dlillàîòè éàîdaxn recn ± ©©£¨
`le oey`xd z` zhrnne dgnyl oexg`d dlild z` `ziixad

,jtidlçîNé äna Bì ïéàc íeMî åàìepi`y iptn ,oey`xd dlila ¨¦§¥©¤¦§©
,dgny onf epi`y bgd axra wx `l` minlyd z` hegyl leki

.xfrl` iax ixack ,ezaeg ici `vei epi` df ote`ae
:`xnbd dgecàîòè éðúãk ,àìdx`iay itk `l` mrhd df oi` ± Ÿ¦§¨¥©£¨

,`ziixad dywny .dixac jynda mrhd z` dnvr `ziixad
.ïBLàø áBè íBé éìéì àéöBäìe ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøì úéàø äî̈¨¦¨§©¥¥¨©£§¦¥¥¦

,zvxzneéðà äaøîz`LiL ïBøçàä áBè íBé éìéìzevnäçîN ©§¤£¦¥¥¨©£¤¥¦§¨
åéðôì,eizelilae bgd iniaïéàL ïBLàø áBè íBé éìéì éðà àéöBîe §¨¨¦£¦¥¥¦¤¥
zevnåéðôì äçîNon yexcl xazqn xzeiy .bgd iptly minia ¦§¨§¨¨

yexcl xy`n ,da aiigzd xaky dgnya jiyndl yiy aezkd
.dgnya ligzdl yiy

:xfrl` iax ixac lr dywn sqei ax,óñBé áø áéúîepipy ¥¦©¥
,`ziixaaíeMî da àöBé øNò äòaøà úâéâçinly aeig,äçîN £¦©©§¨¨¨¨¥¨¦¦§¨

íeMî da àöBé ïéàåaeigäâéâçxfrl` iax ixacle .aeh mei ly §¥¥¨¦£¦¨
éànà,dgny ici da `veiïðéòa àämikixv ep` jk myl ixd ± ©©¨¨¦©

d didzyàkéìå ,äçîN úòLa äçéáædhgey ixdy ,o`k oi`e - §¦¨¦§©¦§¨§¥¨
:`xnbd zvxzn .c"ia,ïéáà øa éãéà áø øîàxaecnákéòLz` ¨©©¦¦©¨¦¤¦¥

dbibgd zhigydèçLe.dgny onf `edy e"ha §¨¨
:ici` ax ixacl reiq d`ian `xnbdénð éëä ,éMà áø øîà̈©©©¦¨¦©¦

àøazñî,e"ha dhgyyk xaecnyéëä àîéz àì éàcxn`z `l` ¦§©§¨§¦Ÿ¥¨¨¦
,dywi ,c"ia dhgyydì éðz÷ ïàî àúéðúî àäin ef `ziixa ± ¨©§¦¨©¨¨¥¨

`ld ,d`pyàîéz ïalirl yxetnk ,d`py(.r)zhiyle ,àîéz ïa ¤¥¨¤¥¨
äðéìa dì äìñt àäxaeq ixdy ,dpila zlqtp c"i zbibg ixd ± ¨¨§¨¨§¦¨

ok m`e ,dlik`a dxeq` e"h meiae ,gqtk dlile meil wx zlk`py
:`xnbd dwiqn .dgny aeig ici da `vei epi` i`cedpéî òîL± §©¦¨

.e"ha dhgyyk xaecny o`kn gken ok`
:xfrl` iax ixac lr dywn `axàáø áéúîdpyna epipydkeq) ¥¦¨¨

(:anzxin` zevny ,zekeqd bga zebdepd zeevnd oipraìlää©©¥
ezevnäçîOäzebdepäðîL.miniúòLa äçéáæ ïðéòa úøîà éàå ©¦§¨§Ÿ¨§¦¨§©¨¦©§¦¨¦§©

dì úçkLî àìc ïéàébñ ïéðîæ àä ,äçîN`l zeax minrt ixd - ¦§¨¨¦§¦©¦¦§Ÿ©§©©¨
dgnyd bdpzy `vnzäòáL àlàixack dpeny `le ,mini ¤¨¦§¨

epiide ,dpynd.úaMa úBéäì ïBLàøä áBè íBé ìçL ïBâkzhigyy §¤¨¨¦¦§©©¨
mhgeyl ozip `l bgd axra s`e ,zay dgec dpi` dgnyd inly
dgny inly lek`l ozip `ly `vnp ,'dgny onf' epi`y xg`n

:`xnbd zvxzn .df aeh meia,äãeäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§¨
adf ote`BçnNîdgnyd zevn z` miiwn -azlik`éøéòN §©§§§¦¥

.íéìâøäzaya s`e ,z`hgl xiry axw did bgd inin mei lkay ¨§¨¦
.eze` miaixwn eid

:`xnbd dgec,àáø øîày xg`n jk uxzl ozip `lúBáeLz ézL ¨©¨¨§¥§

øácadgny zevn miiwl ozip `ly zegikend zei`x izy opyi ± ©¨¨
.milbxd ixiryaàãç,zg` di`x -íéìâøä éøéòNcmiaxwd £¨¦§¦¥¨§¨¦

,zaya,ïéìëàð ïéà éìö ïéìëàð éçmxyan lek`l `ad ,xnelk ©¤¡¨¦¨¦¥¤¡¨¦
z` migec eziilve eleyia oi`y iptn ig elke`l jixv zaya

,zaydåixda äçîNxya zlik`ãBòå .àkéì éçwx ixdy ,di`x §¦§¨§©¥¨§
dïéìëBà íéðäk,z`hg oick ,mdnå,ok m`éçîN äna ìàøNé.í Ÿ£¦§¦§¦§¨¥©¤§¥¦

:xg` ote`a zvxzne `xnbd dayBçnNî ,àtt áø øîà àlà¤¨¨©©¨¨§©§
,ïLé ïééå äi÷ð úeñëa.dgny icil mi`ian el` mixac s`y ¦§§¦¨§©¦¨¨

iax ly enyn `ler ixac lr zwlegd drc d`ian `xnbd
:dgny inly oipra xfrl`àúà ék[`ayk-]ïéáølaaløîà ¦£¨¨¦¨©

myaíeMî ïäa àöBé ,áBè íBé áøòî ïèçML íéîìL ,øæòìà éaø©¦¤§¨¨§¨¦¤§¨¨¥¤¤¥¨¤¦
,äçîN íeMî àöBé .äâéâç íeMî ïäa àöBé ïéàå äçîNy meynàì ¦§¨§¥¥¨¤¦£¦¨¥¦¦§¨Ÿ

àìå ,äçîN úòLa äçéáæ ïðéòa`vei,äâéâç íeMîy meynøác éåä ¨¦©§¦¨¦§©¦§¨§Ÿ¦£¦¨¨¥¨¨
.ïéleçä ïî àlà àa Bðéà äáBçaL øác ìëå äáBçaL¤§¨§¨¨¨¤§¨¥¨¤¨¦©¦

:oiax ixac lr dywn `xnbdéáéúéî,`ziixaa epipyy dnn ¥¦¥
øîBà äzà ,äçîNì ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøì 'çîN Cà úééäå'§¨¦¨©¨¥©§©¥¥¨©£§¦§¨©¨¥
áBè íBé éìéì úBaøì àlà Bðéà Bà ,ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøì§©¥¥¨©£¥¤¨§©¥¥

àîòè éàî .÷ìç 'Cà' øîBì ãeîìz ,ïBLàøäz` miaxn `l recn ± ¨¦©§©©¨©©©£¨
,oey`xd dlild.çîNé äna Bì ïéàc íeMî åàìepi`y ,epiidc ¨¦§¥©¤¦§©

onf epi`e li`ed bgd axra minlyd zhigya ezaeg ici `vei
.dgny zrya dgiaf jixv oi`y xaqy oiax ixack `lye ,dgny

,daiyid ipa egcáBè íBé éìéì úBaøì úéàø äî ,àéðúãk ,àìŸ¦§©§¨¨¨¦¨§©¥¥
áBè íBé éìéì éðà äaøî .ïBLàøä áBè íBé éìéì àéöBäìe ïBøçàä̈©£§¦¥¥¨¦©§¤£¦¥¥
ïéàL ïBLàøä áBè íBé éìéì éðà àéöBîe åéðôì äçîN LiL ïBøçàä̈©£¤¥¦§¨§¨¨¦£¦¥¥¨¦¤¥

.åéðôì äçîN¦§¨§¨¨
:dbibg oaxw oipra oecl zxfeg `xnbdéøeîéàì ïépî ,àðäk áø øîà̈©©©£¨¦©¦§¥¥

úâéâçäðéìa ïéìñôpL øNò äMîçxgyd zelr cr exhwed `l m` £¦©£¦¨¨¨¤¦§¨¦§¦¨
,f"h mei lyøîàpL(gi bk zeny),'ø÷a ãò ébç áìç ïéìé àìå'alg'e ¤¤¡©§Ÿ¨¦¥¤©¦©Ÿ¤

,dbibgd ixeni` epiid 'ibgéîñådéì Cxn`p df weqtl jenqae ± §¨¦¥
mixekiad z`ad zevn oipra(hi bk my)úéLàø'Lznc` ixEMA ¥¦¦¥©§¨§

,'ziy`x xwea cr' azkp eli`k df ixde ,'Lidl` 'd ziA `iaŸ¦¥¡Ÿ¤
àøîéîìepcnll ±'ø÷a' éàäcd epidø÷adïBLàøzaxwd xg`ly §¥§¨§©Ÿ¤Ÿ¤¦

.f"h mei ly exwea epiidc ,dbibgd
:eixac lr dywn sqei axé÷úîàîòè ,óñBé áø dì ómicinrny ©§¦¨©¥©£¨

meyn `ed oey`xd xweaa weqtd z`àä ,'úéLàø' áúëcm`àì §¨©¥¦¨Ÿ
àðéîà äåä ,'úéLàø' áúkyéðL ø÷a ,'ø÷a' éàîzaxwd xg`ly ¨©¥¦£¨£¦¨©Ÿ¤Ÿ¤¥¦

,dywe ,f"i mei xwea epiidc ,dbibgdéãéî àkéà éîep`vn ike - ¦¦¨¦¦
zepaxwd x`ya df oirn xacàúøBàî déì ìéñtéà øNácxyay ± §¨¨¦§¦¥¥§¨

,axrdn xak dlik`l lqtp oaxwdåd eli`ïéøeîàelqti `l ely §¥¦
àøôö ãòe"h zbibg ixeni`y okzi `l ok m`e .zxgnly xwead ± ©©§¨

wx elqti ,f"i liln dlik`a zlqtpe f"h mei seq cr zlk`py
,f"h xweaa xak milqtp dixeni`y gxkdae ,f"i meia zxgnl

.miweqtd zekinqn z`f cenll wwcfpy ilan
:`iyewd z` dgec iia`àì äîlà ,ééaà déì øîàdz` recn ± ¨©¥©©¥©¨¨Ÿ

,exya lqtpy xg`l milqtp eixeni`y oaxw ep`vn `ly xne`
éøäåa ep`vnøNac ,äéøæò ïa øæòìà éaøì ,çñtoaxwddéì ìéñtéà ©£¥¤©§©¦¤§¨¨¤£©§¨§§©¦§¦¥

úBöçî,e"h lilåd eli`ïéøeîàmilqtp `làøôö ãò.zxgnly ¥£§¥¦©©§¨
oaxwd xyay it lr s`y ,xnel mewn did e"h zbibga s` ,ok m`e
xweadn wx elqti mixeni`d ,f"i liln xak dlik`l lqtp

.`pdk ax ly cenill epkxvp jkitle ,zxgnly
:sqei ax ly eziiyew z` x`an `axà÷ éëä óñBé áø ,àáø øîà̈©¨¨©¥¨¦¨

,déì àéL÷,oey`xd `le ipyd epiid 'xwea'y xnel did okzi cvik ©§¨¥
àpz elàc éãéî àkéà éî,oldl `aezy `ziixad lyìonf oipr ¦¦¨¦¦§¦©¨§

d leqtøNaoaxwd lyéòa àìdaizd ly zekinql'úéLàø'ick ¨¨Ÿ¨¥¥¦
,oey`xd epiid ea xn`py 'xwea'dy xnelåeli`ì ,àðäk áøoipr §©©£¨§

dïéøeîéàaekir jk lyae xya zyecwn dxeng mzyecwy ¥¦
,xzei xeng mzliqt'úéLàø' éòaxweadn milqtpy cenll ick ¨¥¥¦

.oey`xd
:`xnbd zxxanàéä éàî:`xnbd daiyn .`ziixa dze`,àéðúc ©¦§©§¨

weqta xn`p(c fh mixac)c"i zbibg iabløLà øNaä ïî ïéìé àì'Ÿ¨¦¦©¨¨£¤
,'ø÷aì ïBLàøä íBia áøòa çaæz¦§©¨¤¤©¨¦©Ÿ¤
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פסחים. פרק ששי - אלו דברים דף עא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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פסחים. פרק ששי - אלו דברים דף עא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

df ixdì úìëàpL øNò äòaøà úâéâç ìò ãnéì.ãçà äìéìå íéîé éðL ¦¥©£¦©©§¨¨¨¨¤¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨
dze` oildl xeq`e ,e"h meie e"h lil ,c"i meia zlk`py ,epiidc
dywn .f"h mei xweal dpeekd 'xwal' xn`py dne ,f"h mei xweal

:`ziixadBðéà Bàok epi` `ny ±àlàzlk`päìéìå íBéì,cala ¥¤¨§¨©§¨
eay e"h mei ly exwea epiid 'xwal' xn`py dne ,e"h lile c"i mei

:`ziixad zvxzn .dlik`a zxq`peäLk'ïBLàøä íBia' øîBà à §¤¥©¨¦
,(ø÷aì),e"h epiidc ,gqt ly oey`xd meid lk zlk`py rnyn ©Ÿ¤
`linneøeîà éðL ø÷a éøäxacn weqtay 'xwea'dy gxkda - £¥Ÿ¤¥¦¨

:dywne `ziixad day .f"h mei ly exweaaBðéà Bàoi` `ny ± ¥
ok aezkd zpeekàlàlø÷adïBLàø,e"h ly exwea epiidcåm` ¤¨Ÿ¤¦§

a ,dywzíéi÷î éðà äîyiy ,xg` weqtn epcnly dn z`äâéâç ¨£¦§©¥£¦¨
ì úìëàpä,ãçà äìéìå íéîé éðLdbibga z`f miiwn ip`y jl aiy` ©¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨

zxg`.Bfî õeç:`ziixad dgecBa øîBà àeäLkzlik` oipra - ¦§¤¥
minly oaxw(fh f `xwie)äáãð Bà øãð íà'Faixwd mFiA ,FpAxw gaf ¦¤¤§¨¨¤©¨§¨§©§¦

inlyy cnll `a ,'lk`i EPOn xzFPde zxgOnE lk`i Fgaf z ¤̀¦§¥¨¥¦¨¢¨§©¨¦¤¥¨¥
'm`' daizd xeziiae ,mdipiay dlile mini ipyl milk`p zeyxd

df ixde ,daeg inly s` df oicl zeaxl `a `edúâéâç ìò ãnéì¦¥©£¦©
ì úìëàpL øNò äòaøàãçà äìéìå íéîé éðLinlyn `id s`y ©§¨¨¨¨¤¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨

zbibga xacnd 'oili `l' weqtdy x`al jiiy `l ,ok m`e ,daegd
.cala dlile meil dzlik` lr dxen ,c"i

:`ziixad ixac z` zx`an `xnbdøî øîàlirl `aed ± ¨©©
,`ziixaa.'ïBLàø ø÷a àlà Bðéà Bà':`xnbd dywn,úøîà àä ¥¤¨Ÿ¤¦¨¨§©

.øeîà éðL ø÷a éøä (ø÷aì) 'ïBLàøä íBia' øîBà àeäLk,xnelk §¤¥©¨¦©Ÿ¤£¥Ÿ¤¥¦¨
mei xwea epiid weqtay 'xwea'dy dgiked xak `ziixad ixd
daiyn .oey`xl dpeekd ile` zwtzqne day `id recne ,ipyd

:`xnbdàlà Bðéà Bà ,øîà÷ éëäy,øaãî áeúkä úBâéâç ézLa ¨¦¨¨©¥¤¨¦§¥£¦©¨§©¥
Bæå dø÷Báì Bæå ,øNò äMîç úâéâç úçàå øNò äòaøà úâéâç úçà©©£¦©©§¨¨¨¨§©©£¦©£¦¨¨¨§§§¨§

.dø÷Báìxyad on oili `l' weqtd ly oey`xd ewlgy ,xnelk §§¨
c"i meia zlk`py ,c"i zbibg iabl xn`p 'axra gafz xy`
ewlg eli`e ,e"h xweaa lg dly dpild xeqi`e eixg`y dlilae
e"h zbibg iabl xen` 'xwal oey`xd meia' weqtd ly ipyd
df meia zlk`py epcnlle ,gqtd bg ly oey`xd meia daxwy

.f"h xweaa lg dly dpild xeqi`e eixg`y dlilae
:`ziixad ixac jynd z` zx`an `xnbdøãädgce `pzd xfg ± £©

e `iyewd z`,øîà,weqtd z` jk x`al ozip cvikàîéé÷c àlà ¨©¤¨§¨§¨
ïìyiy epicia laewn ixd ±ì úìëàpä äâéâç,ãçà äìéìå íéîé éðL ¨£¦¨©¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨

eïk íàweqta 'm`' daizd xezii z`'äáãð Bà øãð íà'epnny ¦¥¦¤¤§¨¨
mini ipyl milk`p ,dbibgd mllkae ,daeg inly s`y miaxn

,mdipiay dlildeéàîa.cinrp dbibg oaxw dfi`a ±éàaúâéâç §©¦£¦©
da áéúk àä ,øNò äòaøàl zlk`pyäìéìå íBéitk ,cala ©§¨¨¨¨¨§¦¨¨©§¨

e ,'oili `l' weqtd ly oey`xd ewlgn epcnlyéàaäMîç úâéâç ¦£¦©£¦¨
áéúk àä ,øNòs`äìéìå íBé daipyd ewlgn epcnly itke ,cala ¨¨¨§¦¨¨©§¨

.'oili `l' weqtd lyàlày jgxk lréàä'xcp m`' ly weqtd ± ¤¨©
`aìlr epcnløNò äMîç úâéâç,cg` dlile mini ipyl zlk`py §£¦©£¦¨¨¨

éàäåàø÷ délek C,'oili `l' ly weqt eze` lk ±ìoiprúâéâç §©¥§¨§£¦©
øNò äòaøàe ,xn`pì úìëàpL øNò äòaøà úâéâç ìò ãnéìéðL ©§¨¨¨¨¦¥©£¦©©§¨¨¨¨¤¤¡¤¤¦§¥

ãçà äìéìå íéîé.dixac ziy`xa `ziixad epnn dwiicy itk ¨¦§©§¨¤¨
dizeawrae sqei ax ly eziiyew z` yxtl `xnbd day dzr
,`ziixad ixac jezn ok m` x`azp :`pdk ax ixac migcp

yàîòè,ipyd xwead epiid weqta xn`py 'xwea'dy epyxity ©£¨
meyn `ed,'ø÷aì ïBLàøä íBia' áéúëcc"i zbibgy ernyny ¦§¦©¨¦©Ÿ¤

epcnl `linne ,e"h epiidc ,oey`xd meid lk zlk`p,'ø÷a' éàîc§©Ÿ¤
ø÷ad,éðLok m`e ,f"h xwea epiidcàäy ,rnynáéúëc àëéä ìk Ÿ¤¥¦¨¨¥¨¦§¦

àîúñ 'ø÷a'epiid [cal±]déa áúk àìc áb ìò óàå ,ïBLàø ø÷a± Ÿ¤§¨¨Ÿ¤¦§©©©§Ÿ¨©¥
eil` zekinqa,'úéLàø'oaxwd xyaa xaecnyk s`y mi`exe ¥¦

epi` 'xwea'y xnel cgein cenill epyxcp mixeni`dn epica lwy
epwqd 'xwal oey`xd meia' xn`py zngn wxe ,oey`x xwea
azkpy 'xwea'd z`y oky lk ,ok m`e .ipyd xweal o`k dpeekdy
`ll mb oey`x xwead `edy yxtl yi dbibgd ixeni` lv`

.`pdk ax ixack `ly ,'ziy`x' zaiz ly zekinqd

äðùî
aiig m` ,ozkldk `ly zepaxw zaya hgyy ina dpc epzpyn

:zay lelig meyn z`hgçñtä[gqt oaxw-]BèçMLbbeyaàlL ©¤©¤§¨¤Ÿ
ìBîLgqt oaxw myl `ly -úaMadidy iptn ,oqipa c"i ea lgy ¦§©©¨

,enyl `ly ehgyl xzen jk ,enyl ehgyl xzeny myky xeaq
,úàhç åéìò áéiç,ezevn z` ea miiw `le leqt oaxwdy oeik ©¨¨¨©¨

.jxevl `ly zay lligy `vnpeíéçáfä ìk øàLex`y - §¨¨©§¨¦
zepaxwïèçMLzaya lgy oqipa c"iaìíLoaxwíà ,çñtmd ¤§¨¨§¥¤©¦

y zendaïééeàø ïðéàoa li` e` lbr hgyy oebk ,llk gqtl ¥¨§¦
e` ,meid zayy gkyy jezn ,minly ly dyak e` miizpy
,zaya gqt oaxw myl mixg` migaf hegyl xzeny xeaq didy

áéiç.reaw epnf oi`y oaxw zaya aixwdl xeq` ixdy ,z`hg ©¨
ïä ïééeàø íàåycwedy dpy oa dy gqt myl hgyy oebk ,gqtl §¦§¦¥

xaqe df oaxwa drh ,egqt z` hegyl ezcxh zngne ,minlyl
,`ed gqty,úàhç áéiçî øæòéìà éaøxaca drhy it lr s`e ©¦¡¦¤¤§©¥©¨

oaxw zevn miiwl ezcxih zngn dzid ezerhy xnelk ,devn
.gqt,øèBt òLBäé éaøådyre devn xaca drehd ,ezrcly oeik §©¦§ª©¥

oaxw zevn miiwl oiekzd ixd df mc`e ,xeht ,`idy lk devn
lr xaqe drh ,egqt hegyl ledae cexh didy jezny `l` ,gqt
zaxwd zevn ef daxwda miiw dzr mbe ,gqt `edy minly

.minly
:ryedi iaxl xfril` iax oia ozne `yn d`ian dpyndBì øîà̈©

øæòéìà éaø,eaiigl xnege lwn cenll ozip `ld ,ryedi iaxl ©¦¡¦¤¤
ixdyøzeî àeäL çñtä íà äîehgylìBîLc"i ea lgy zaya ¨¦©¤©¤¨¦§

ok it lr s` ,oqipa,BîL úà äpéMLk,enyl `ly ehgyy epiidc §¤¦¨¤§
y dz` dcen,áéiç,dpynd zligza x`eankíéçáæoebk ,mixg` ©¨§¨¦

,minlyïéøeñà ïäLelit` zaya mhgeylìúà äpéMLk ,ïîL ¤¥£¦¦§¨§¤¦¨¤
ïîL,mnyl `ly zaya mhgyeéaø Bì øîà .áéiç àäiL ïéc Bðéà §¨¥¦¤§¥©¨¨©©¦

àì ,òLBäéoky ,gqt oaxwn gikedl oi` -çñta zøîà íà,aiigy §ª©Ÿ¦¨©§¨©¤©
meynøeñà øáãa eäpéMLxeq`y zepaxw myl ehgyy - ¤¦¨§¨¨¨

,devn xaca drh `le ,zaya mhgyløîàzeaiiglax`yíéçáæ Ÿ©¦§¨¦
øzenä øáca ïpéML,zaya hegyl xzeny gqt myl mhgyy - ¤¦¨©¨¨©¨

.ef zaya eilr zlhend devn xaca drhy `vnpe
.xzend xacl dpiyy ote` lka xhety rnyn ryedi iax ixacn

:ok xacd oi`y el giken xfril` iaxéøeîéà ,øæòéìà éaø Bì øîà̈©©¦¡¦¤¤¥¥
øeaéömicinz oebk ,zaya maixwdl yiy xeaiv zepaxw - ¦

,mitqeneeçéëBé,izhiykLixdïéøzeî ïämhgeylìïîLzaya ¦¤¥¨¦¦§¨
,mzevn efeåok it lr s`èçBMämixg` zepaxwìïîLly §©¥¦§¨

,zaya el` zepaxw,áéiçxzeny oaxwl mze` dpiyy s`e ©¨
el yi gqt myl migaf x`y hgeyd s` ok m`e .df meia aixwdl

.aiigzdlàì ,òLBäé éaø Bì øîàoky ,mdn gikedl oi` -íà ¨©©¦§ª©Ÿ¦
øeaéö éøeîéàa zøîà[aiig mnyl mixg` zepaxw hgeydy]LiL ¨©§¨§¥¥¦¤¥

äáö÷ ïäìmc` oi`e ,zay lk mdn miaixwny aevw xtqn - ¨¤¦§¨
micinzd ehgypyne ,mzhigya miweqry miax miyp` d`ex
m`e ,el` zepaxwl cer hegyl jixv oi`y `ed rcei mitqende
xaca dreh aygp df oi` ,el` ly mnyl xg` oaxw hgye gky

,jka zerhl el did `l oky ,devnøîàzs` jkBì ïéàL çñta Ÿ©©¤©¤¥
äáö÷,eaixwdl mikixv lkd oky ,gqt oaxwl aevw xtqn oi`y - ¦§¨

cexh did `ed s` jka miwqerd mixg` miax d`xy oeike
`edy xg` oaxw lr aeygl drh jk jezne ,ef devna wqrzdl

.xehte devn xaca dreh df ixde ,enyl ehgye gqt
:xeaiv ixeni` myl hgeya s` dliwnd drc d`ian dpyndéaø©¦

èçBMä óà ,øîBà øéàîmixg` zepaxw dpyd zezay lkaìíL ¥¦¥©©¥§¥
,øeèt ,øeaéö éøeîéàmipt lk lry meyn ,davw mdl yiy s`e ¥¥¦¨

.devn xaca drh
:ezkldk `ly zaya hgypy gqt ly mitqep mipte`LàlL Bèç §¨¤Ÿ

åéìëBàì,zifk epnn lek`l mileki mpi`y dleg e` owf myl -åok §§¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc migqt(iyiy meil)

df ixdì úìëàpL øNò äòaøà úâéâç ìò ãnéì.ãçà äìéìå íéîé éðL ¦¥©£¦©©§¨¨¨¨¤¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨
dze` oildl xeq`e ,e"h meie e"h lil ,c"i meia zlk`py ,epiidc
dywn .f"h mei xweal dpeekd 'xwal' xn`py dne ,f"h mei xweal

:`ziixadBðéà Bàok epi` `ny ±àlàzlk`päìéìå íBéì,cala ¥¤¨§¨©§¨
eay e"h mei ly exwea epiid 'xwal' xn`py dne ,e"h lile c"i mei

:`ziixad zvxzn .dlik`a zxq`peäLk'ïBLàøä íBia' øîBà à §¤¥©¨¦
,(ø÷aì),e"h epiidc ,gqt ly oey`xd meid lk zlk`py rnyn ©Ÿ¤
`linneøeîà éðL ø÷a éøäxacn weqtay 'xwea'dy gxkda - £¥Ÿ¤¥¦¨

:dywne `ziixad day .f"h mei ly exweaaBðéà Bàoi` `ny ± ¥
ok aezkd zpeekàlàlø÷adïBLàø,e"h ly exwea epiidcåm` ¤¨Ÿ¤¦§

a ,dywzíéi÷î éðà äîyiy ,xg` weqtn epcnly dn z`äâéâç ¨£¦§©¥£¦¨
ì úìëàpä,ãçà äìéìå íéîé éðLdbibga z`f miiwn ip`y jl aiy` ©¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨

zxg`.Bfî õeç:`ziixad dgecBa øîBà àeäLkzlik` oipra - ¦§¤¥
minly oaxw(fh f `xwie)äáãð Bà øãð íà'Faixwd mFiA ,FpAxw gaf ¦¤¤§¨¨¤©¨§¨§©§¦

inlyy cnll `a ,'lk`i EPOn xzFPde zxgOnE lk`i Fgaf z ¤̀¦§¥¨¥¦¨¢¨§©¨¦¤¥¨¥
'm`' daizd xeziiae ,mdipiay dlile mini ipyl milk`p zeyxd

df ixde ,daeg inly s` df oicl zeaxl `a `edúâéâç ìò ãnéì¦¥©£¦©
ì úìëàpL øNò äòaøàãçà äìéìå íéîé éðLinlyn `id s`y ©§¨¨¨¨¤¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨

zbibga xacnd 'oili `l' weqtdy x`al jiiy `l ,ok m`e ,daegd
.cala dlile meil dzlik` lr dxen ,c"i

:`ziixad ixac z` zx`an `xnbdøî øîàlirl `aed ± ¨©©
,`ziixaa.'ïBLàø ø÷a àlà Bðéà Bà':`xnbd dywn,úøîà àä ¥¤¨Ÿ¤¦¨¨§©

.øeîà éðL ø÷a éøä (ø÷aì) 'ïBLàøä íBia' øîBà àeäLk,xnelk §¤¥©¨¦©Ÿ¤£¥Ÿ¤¥¦¨
mei xwea epiid weqtay 'xwea'dy dgiked xak `ziixad ixd
daiyn .oey`xl dpeekd ile` zwtzqne day `id recne ,ipyd

:`xnbdàlà Bðéà Bà ,øîà÷ éëäy,øaãî áeúkä úBâéâç ézLa ¨¦¨¨©¥¤¨¦§¥£¦©¨§©¥
Bæå dø÷Báì Bæå ,øNò äMîç úâéâç úçàå øNò äòaøà úâéâç úçà©©£¦©©§¨¨¨¨§©©£¦©£¦¨¨¨§§§¨§

.dø÷Báìxyad on oili `l' weqtd ly oey`xd ewlgy ,xnelk §§¨
c"i meia zlk`py ,c"i zbibg iabl xn`p 'axra gafz xy`
ewlg eli`e ,e"h xweaa lg dly dpild xeqi`e eixg`y dlilae
e"h zbibg iabl xen` 'xwal oey`xd meia' weqtd ly ipyd
df meia zlk`py epcnlle ,gqtd bg ly oey`xd meia daxwy

.f"h xweaa lg dly dpild xeqi`e eixg`y dlilae
:`ziixad ixac jynd z` zx`an `xnbdøãädgce `pzd xfg ± £©

e `iyewd z`,øîà,weqtd z` jk x`al ozip cvikàîéé÷c àlà ¨©¤¨§¨§¨
ïìyiy epicia laewn ixd ±ì úìëàpä äâéâç,ãçà äìéìå íéîé éðL ¨£¦¨©¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨

eïk íàweqta 'm`' daizd xezii z`'äáãð Bà øãð íà'epnny ¦¥¦¤¤§¨¨
mini ipyl milk`p ,dbibgd mllkae ,daeg inly s`y miaxn

,mdipiay dlildeéàîa.cinrp dbibg oaxw dfi`a ±éàaúâéâç §©¦£¦©
da áéúk àä ,øNò äòaøàl zlk`pyäìéìå íBéitk ,cala ©§¨¨¨¨¨§¦¨¨©§¨

e ,'oili `l' weqtd ly oey`xd ewlgn epcnlyéàaäMîç úâéâç ¦£¦©£¦¨
áéúk àä ,øNòs`äìéìå íBé daipyd ewlgn epcnly itke ,cala ¨¨¨§¦¨¨©§¨

.'oili `l' weqtd lyàlày jgxk lréàä'xcp m`' ly weqtd ± ¤¨©
`aìlr epcnløNò äMîç úâéâç,cg` dlile mini ipyl zlk`py §£¦©£¦¨¨¨

éàäåàø÷ délek C,'oili `l' ly weqt eze` lk ±ìoiprúâéâç §©¥§¨§£¦©
øNò äòaøàe ,xn`pì úìëàpL øNò äòaøà úâéâç ìò ãnéìéðL ©§¨¨¨¨¦¥©£¦©©§¨¨¨¨¤¤¡¤¤¦§¥

ãçà äìéìå íéîé.dixac ziy`xa `ziixad epnn dwiicy itk ¨¦§©§¨¤¨
dizeawrae sqei ax ly eziiyew z` yxtl `xnbd day dzr
,`ziixad ixac jezn ok m` x`azp :`pdk ax ixac migcp

yàîòè,ipyd xwead epiid weqta xn`py 'xwea'dy epyxity ©£¨
meyn `ed,'ø÷aì ïBLàøä íBia' áéúëcc"i zbibgy ernyny ¦§¦©¨¦©Ÿ¤

epcnl `linne ,e"h epiidc ,oey`xd meid lk zlk`p,'ø÷a' éàîc§©Ÿ¤
ø÷ad,éðLok m`e ,f"h xwea epiidcàäy ,rnynáéúëc àëéä ìk Ÿ¤¥¦¨¨¥¨¦§¦

àîúñ 'ø÷a'epiid [cal±]déa áúk àìc áb ìò óàå ,ïBLàø ø÷a± Ÿ¤§¨¨Ÿ¤¦§©©©§Ÿ¨©¥
eil` zekinqa,'úéLàø'oaxwd xyaa xaecnyk s`y mi`exe ¥¦

epi` 'xwea'y xnel cgein cenill epyxcp mixeni`dn epica lwy
epwqd 'xwal oey`xd meia' xn`py zngn wxe ,oey`x xwea
azkpy 'xwea'd z`y oky lk ,ok m`e .ipyd xweal o`k dpeekdy
`ll mb oey`x xwead `edy yxtl yi dbibgd ixeni` lv`

.`pdk ax ixack `ly ,'ziy`x' zaiz ly zekinqd

äðùî
aiig m` ,ozkldk `ly zepaxw zaya hgyy ina dpc epzpyn

:zay lelig meyn z`hgçñtä[gqt oaxw-]BèçMLbbeyaàlL ©¤©¤§¨¤Ÿ
ìBîLgqt oaxw myl `ly -úaMadidy iptn ,oqipa c"i ea lgy ¦§©©¨

,enyl `ly ehgyl xzen jk ,enyl ehgyl xzeny myky xeaq
,úàhç åéìò áéiç,ezevn z` ea miiw `le leqt oaxwdy oeik ©¨¨¨©¨

.jxevl `ly zay lligy `vnpeíéçáfä ìk øàLex`y - §¨¨©§¨¦
zepaxwïèçMLzaya lgy oqipa c"iaìíLoaxwíà ,çñtmd ¤§¨¨§¥¤©¦

y zendaïééeàø ïðéàoa li` e` lbr hgyy oebk ,llk gqtl ¥¨§¦
e` ,meid zayy gkyy jezn ,minly ly dyak e` miizpy
,zaya gqt oaxw myl mixg` migaf hegyl xzeny xeaq didy

áéiç.reaw epnf oi`y oaxw zaya aixwdl xeq` ixdy ,z`hg ©¨
ïä ïééeàø íàåycwedy dpy oa dy gqt myl hgyy oebk ,gqtl §¦§¦¥

xaqe df oaxwa drh ,egqt z` hegyl ezcxh zngne ,minlyl
,`ed gqty,úàhç áéiçî øæòéìà éaøxaca drhy it lr s`e ©¦¡¦¤¤§©¥©¨

oaxw zevn miiwl ezcxih zngn dzid ezerhy xnelk ,devn
.gqt,øèBt òLBäé éaøådyre devn xaca drehd ,ezrcly oeik §©¦§ª©¥

oaxw zevn miiwl oiekzd ixd df mc`e ,xeht ,`idy lk devn
lr xaqe drh ,egqt hegyl ledae cexh didy jezny `l` ,gqt
zaxwd zevn ef daxwda miiw dzr mbe ,gqt `edy minly

.minly
:ryedi iaxl xfril` iax oia ozne `yn d`ian dpyndBì øîà̈©

øæòéìà éaø,eaiigl xnege lwn cenll ozip `ld ,ryedi iaxl ©¦¡¦¤¤
ixdyøzeî àeäL çñtä íà äîehgylìBîLc"i ea lgy zaya ¨¦©¤©¤¨¦§

ok it lr s` ,oqipa,BîL úà äpéMLk,enyl `ly ehgyy epiidc §¤¦¨¤§
y dz` dcen,áéiç,dpynd zligza x`eankíéçáæoebk ,mixg` ©¨§¨¦

,minlyïéøeñà ïäLelit` zaya mhgeylìúà äpéMLk ,ïîL ¤¥£¦¦§¨§¤¦¨¤
ïîL,mnyl `ly zaya mhgyeéaø Bì øîà .áéiç àäiL ïéc Bðéà §¨¥¦¤§¥©¨¨©©¦

àì ,òLBäéoky ,gqt oaxwn gikedl oi` -çñta zøîà íà,aiigy §ª©Ÿ¦¨©§¨©¤©
meynøeñà øáãa eäpéMLxeq`y zepaxw myl ehgyy - ¤¦¨§¨¨¨

,devn xaca drh `le ,zaya mhgyløîàzeaiiglax`yíéçáæ Ÿ©¦§¨¦
øzenä øáca ïpéML,zaya hegyl xzeny gqt myl mhgyy - ¤¦¨©¨¨©¨

.ef zaya eilr zlhend devn xaca drhy `vnpe
.xzend xacl dpiyy ote` lka xhety rnyn ryedi iax ixacn

:ok xacd oi`y el giken xfril` iaxéøeîéà ,øæòéìà éaø Bì øîà̈©©¦¡¦¤¤¥¥
øeaéömicinz oebk ,zaya maixwdl yiy xeaiv zepaxw - ¦

,mitqeneeçéëBé,izhiykLixdïéøzeî ïämhgeylìïîLzaya ¦¤¥¨¦¦§¨
,mzevn efeåok it lr s`èçBMämixg` zepaxwìïîLly §©¥¦§¨

,zaya el` zepaxw,áéiçxzeny oaxwl mze` dpiyy s`e ©¨
el yi gqt myl migaf x`y hgeyd s` ok m`e .df meia aixwdl

.aiigzdlàì ,òLBäé éaø Bì øîàoky ,mdn gikedl oi` -íà ¨©©¦§ª©Ÿ¦
øeaéö éøeîéàa zøîà[aiig mnyl mixg` zepaxw hgeydy]LiL ¨©§¨§¥¥¦¤¥

äáö÷ ïäìmc` oi`e ,zay lk mdn miaixwny aevw xtqn - ¨¤¦§¨
micinzd ehgypyne ,mzhigya miweqry miax miyp` d`ex
m`e ,el` zepaxwl cer hegyl jixv oi`y `ed rcei mitqende
xaca dreh aygp df oi` ,el` ly mnyl xg` oaxw hgye gky

,jka zerhl el did `l oky ,devnøîàzs` jkBì ïéàL çñta Ÿ©©¤©¤¥
äáö÷,eaixwdl mikixv lkd oky ,gqt oaxwl aevw xtqn oi`y - ¦§¨

cexh did `ed s` jka miwqerd mixg` miax d`xy oeike
`edy xg` oaxw lr aeygl drh jk jezne ,ef devna wqrzdl

.xehte devn xaca dreh df ixde ,enyl ehgye gqt
:xeaiv ixeni` myl hgeya s` dliwnd drc d`ian dpyndéaø©¦

èçBMä óà ,øîBà øéàîmixg` zepaxw dpyd zezay lkaìíL ¥¦¥©©¥§¥
,øeèt ,øeaéö éøeîéàmipt lk lry meyn ,davw mdl yiy s`e ¥¥¦¨

.devn xaca drh
:ezkldk `ly zaya hgypy gqt ly mitqep mipte`LàlL Bèç §¨¤Ÿ

åéìëBàì,zifk epnn lek`l mileki mpi`y dleg e` owf myl -åok §§¨§
ehgy m`åéeðîì àlLdf oaxw lr epnzp `ly mc` ipa myl ± ¤Ÿ¦§¨

ehgyy e` ,ezhigy iptlìmyïéìøòelenp `ly ±ìemy,ïéàîè §£¥¦§§¥¦
mipte`a xyk gqtdy aygy e` ,meid zayy gkyy ,did bbeye
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc migqt(ycew zay meil)

àøîâ
.z`hg aiig zaya enyl `ly gqtd z` hgeydy ,dpyna epipy
.mipte` ipy dfa jiiy ,enyl `ly oaxw aixwnd mc`a ,dpde
enyly oaxwd epi` df oaxwy rceiy epiidc ,'xwer' `ed cg`d
ecera minly myl gqt oaxw hgyy ,epipipra oebke ,hgey `ed
xeaqe drehy epiidc ,'dreh' `ed ipyde .`ed gqt oaxwy rcei
myl gqt oaxw hgyy oebke ,hgey `ed enyly oaxwd `edy
zegpna mi`xen` ewlgpe .`ed minlyy did xeaqy oeik ,minly

(.hn)oi` zerha dxiwr xaeq dax ,zerha ziyrpy ef dxiwr oica
zerha dxiwr xaeq `cqg axe ,exwr `l eli`ke ,dxiwr dny
.'dreh'a e` 'xwer'a zwqer epzpyn m` dpc `xnbd .dxiwr dny

zl`ey:`xnbdïðé÷ñò éàîa,xaecn ote` dfi`a ±àîéìéàm` ± §©¨§¦©¦¥¨
xaecny xn`päòBèa,hgey `ed enyly oaxwd `edy xeaqe §¤

`ly ehgy okle ,`ed minly df gqt oaxwy did xeaqy oebke
ok m` ,enyldpéî úòîLezaiignd epzpynn cenll jl yi - ¨§©¦¨

y ,z`hgäøé÷ò àéåä úeòèa äøé÷òdnyl `ly zaygn ± £¦¨§¨¨§¨£¦¨
`idyk s` ezxwer ,xg` oaxw myl oaxwd my z` zxwerd
`ed enyly oaxwd `edy xaqe drh aixwnd m` epiidc ,zerha
dxiwr daeyg `id s` ,dpeeka gqt my epnn xwr `le ,hgey
lligy meyn z`hg ezaiign dpynd ixdy ,zrcn xwr eli`k
ehgyy epiide ,leqt `edy ote`a gqt oaxw hgyy ici lr zay
xyk gqt ixd ,dxiwr dny oi` zerha dxiwr m`e ,enyl `ly
jkne .enyl `ly ehgyy llk aygp oi`e ,zayd z` dgecd `ed

zegpna xaeqd dax lr dyw ,gqtd z` zlqet epzpyny(.hn)

e .dxiwr dny oi` zerha dxiwryàlàzwqer epzpyny xn`z ¤¨
ø÷Bòa,`ed gqt df oaxwy rceiy epiidc ,gqtd z` zrcn §¥

ok m` ,xg` oaxw myl oiekzna exwereàôéñ àîéàx`ae xen` ± ¥¨¥¨
,dpynd jynda xn`py dn z`ïèçML íéçáfä ìk øàLec"ia §¨¨©§¨¦¤§¨¨

,zaya lgy oqipaìíeL[myl-]íà ,çñtäy zenda mdïðéà §©¤©¦¥¨
ïééeàø,gqtláéiçe ,z`hg,úàhç áéiçî øæòéìà éaø ,ïä ïééeàø íà §¦©¨¦§¦¥©¦¡¦¤¤§©¥©¨

éàå ,øèBt òLBäé éaøådpyna xaecn m`e ±ø÷Bòa,zrcnél äî §©¦§ª©¥§¦§¥©¦
md m`ïééeàøe,ïééeàø ïðéàL él äîzwqer epzpyn m` ,xnelk §¦©¦¤¥¨§¦

,miie`x mpi`yl miie`x oia wlgl yiy xacd oaen ,dreha
,md gqt oaxwy aeygle zerh icil `al mc`d aexw miie`xay
mircei lkdy oeik ,miie`x mpi`ae ,devn xaca drehk aygpe
,xwera xaecn m` la` ,drehk aygp df oi` ,gqtl xyk df oi`y
oi`y rcei `ed ixdy ,miie`x mpi`yl miie`x oia wlgl mewn oi`
ryedi iax xhet recne ,gqt myl dpeeka exwere ,gqt df
mny z` zrcn xwr `l` devn xaca drh `l ixde ,miie`xa

:`xnbd dgixkn .gqt mylàèéLt àlà`tiqay `ed heyt ± ¤¨§¦¨
xaecnäòBèam`] exhet ryedi iaxe ,gqt oaxw hgeyy xaqe §¤

xaca dreh' aygpy oeik [gqt oaxwl miie`xd on dndad dzid
ike ,denzl yi ok m`e ,'devnàLéøzxne`d dpynd zligz - ¥¨

zwqer 'aiig zaya enyl `ly ehgyy gqtd'àôéñå ,ø÷Bòa- §¥§¥¨
'gqt myl mhgyy migafd lk x`ye' zxne`d dpynd jynd

zwqer 'eke,äòBèaipya weqrz dpyndy xnel xazqn `l ixd §¤
.yxtz `le mezqze mipey mipte`

:`xnbd dwiqnïéà ,ïéáà éaø øîàxnel jixv gxkda ok` ± ¨©©¦¨¦¦
y.äòBèa àôéñå ø÷Bòa àLéø¥¨§¥§¥¨§¤

:df oipra dyrn d`ian `xnbddéçkLà[e`vn-]øa ÷çöé áø ©§§¥©¦§¨©
éLðéàc àñBìëeàa éà÷ äåäc ,eäáà éaøì óñBéjeza cner didy ± ¥§©¦£¨©£¨¨¥§§¨§¦§¥

.mc` ipa ly ce`n dlecb dxeagdéì øîàiaxl sqei xa wgvi ax ¨©¥
,eda`éàî ïéúéðúî.zyxtzn `id cvik epzpyn -déì øîàiax ©§¦¦©¨©¥

,sqei xa wgvi axl eda`dépéî àðz .äòBèa àôéñå ø÷Bòa àLéø¥¨§¥§¥¨§¤§¨¦¥
ïéðîéæ ïéòaøàmirax` df xac sqei xa wgvi ax epnn cnl ± ©§§¦¦§¦

,minrte,oepiyd aex zngndéì éîãdricid el dnec dzid - ¨¥¥
,z`fddéñéëa àçpîc ïàîkel dxenye zgpen `id eli`k ± §©§©§¨§¦¥
.eqika

ixacn [dreha `tiqe xwera `yixy] df yexit lr dywn `xnbd

:dpyna xfril` iaxïðzxfril` iax zgkeda epzpyna epipy - §©
,aiig gqt myl migaf x`y hgeydyíà äî ,øæòéìà éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤¨¦

øzenL çñtzaya ehgylìBîL úà äpéMLk ,BîLgaf myl ¤©¤¨¦§§¤¦¨¤§
,xg`áéiç,[`yixa epipyy itk] z`hgïéøeñà ïäL íéçáæohgyl ©¨§¨¦¤¥£¦

zayaìïîL úà äpéMLk ,ïîL,gqt myláéiç àäiL ïéc Bðéà ¦§¨§¤¦¨¤§¨¥¦¤§¥©¨
.z`hgàúéà íàå,dpyna lirlc yexitl epyi m`e ±éîc àì àä §¦¦¨¨Ÿ¨¥

oeik ,minec mixwnd ipy oi` ixd ±àLéøczwqerå ø÷Bòaeli` §¥¨§¥§
,äòBèa àôéñoaxwd my z` zrcn xwerd `weecy xnel ozipe ¥¨§¤

.zerha z`f dyerd `l j` ,zay lelig meyn aiigzn
:`xnbd zvxznøæòéìà éaøì,df xnege lw yxcydéì éðL àì± §©¦¡¦¤¤Ÿ¨¦¥

yi ,aiig xwera m`e ,drehl xwer oia oica lcad ezrcl oi`
.dreha s` eaiigl

oia welig yiy xaeq epi` xfril` iax mpn` :dywne `xnbd day
j` ,drehl xwern xnege lw yxc jkle ,drehl xweròLBäé éaøì§©¦§ª©

déì éðLcdreha wx ixdy ,drehl xwer oia ezrcl lcad yiy - §¨¦¥
,xht devn xacaéëä déì épLéì,xfril` iaxl uxzl el did jk ± ¦©¥¥¨¦

aeigd mrhy el aiyd dnle ,xwern dreh llk cenll oi`y
.xeq`d xacl dpiyy meyn `ed `yixa

:`xnbd zvxzndéì øîà÷ éëäiaxl ryedi iax el xn` jk ± ¨¦¨¨©¥
,xfril`ìéãéãixdy ,dheyt `id xnege lwd ziigc izrcl -àì §¦¦Ÿ

éîcoky ,minec mpi` `tiqde `yixd -àôéñå ø÷Bòa àLéø ¨¥¥¨§¥§¥¨
,äòBèaip` xaeq `tiqa ,aiigy ip` dcen `yixay s` okle §¤

mb mle` .xehtyCãéãì,drehl xwer oia lcad oi`y jzrcl - §¦¨
àìy ,`tiql `yixdn gikedl oi` -úà äpéML çñta zøîà íà Ÿ¦¨©§¨©¤©¤¦¨¤

øeñàä øáãì BîL,aiig `edy ['devn xac'a iepiy o`k oi`e]øîàz §§¨¨¨¨Ÿ©
mb aiig `diy,øzenä øáãì ïîL úà äpéML íéçáæaxac'a drhe ¦§¨¦¤¦¨¤§¨§¨¨©¨

.'devn
:dpyna epipydéì øîà[el-]øeaéö éøeîéà ,øæòéìà éaøzepaxw - ¨©¥©¦¡¦¤¤¥¥¦

,mitqene micinz oebk ,zaya maixwdl yiy xeaivïäL ,eçéëBé¦¤¥
ïéøzeîzaya mhgylìèçBMäå ,ïîLmixg` zepaxw zaya ¨¦¦§¨§©¥

ìáéiç ,ïîL.z`hgéøeîéàa zøîà íà ,àì ,òLBäé éaø Bì øîà ¦§¨©¨¨©©¦§ª©Ÿ¦¨©§¨§¥¥
äáö÷ Bì ïéàL çñta øîàz ,äáö÷ ïäì Lé ïkL ,øeaéöel oi`y - ¦¤¥¥¨¤¦§¨Ÿ©©¤©¤¥¦§¨

xg`y xyt` ,egqt aixwd xak envr `ed m` s`e ,aevw xtqn
,eilran cea` `edy did xeaqe ,dxfra cner dlh `vn jk

.eilra myl ehgye
:xg` mewna eixacn ryedi iax ixac lr dywn `xnbdàøîéîì§¥§¨

àëéä ìëcxac lkay xnel ozip m`d -déì úéàcel yiy -äáö÷ §¨¥¨§¦¥¦§¨
òLBäé éaø áéiçî,zay llige ea drhy in z`éøäåepivn §©¥©¦§ª©©£¥

aúB÷Bðézclep cg`d ,lenl zewepiz ipy mc`l eidy ote`a ± ¦
clep ipyde ,eixg`ly zay axra `ed ezlin onfe ,zay axra

,dixg`ly zaya ezlin onfe zaya,äáö÷ ïäì Lécrcei oky §¥¨¤¦§¨
,zaya elenl eilr lhen mdn cg` wxy `edïðúezay zkqna §©

(.flw),ãçà ,úB÷Bðéz éðL Bì eéäL éîjixvyúaMä øçà Bìeîì- ¦¤¨§¥¦¤¨§©©©©¨
,oey`x meiaãçàåjixvyçëLå ,úaMa BìeîìldendìL úà ìîe §¤¨§©©¨§¨©¨¤¤

áéiç ,úaMa ,úaMä øçàiax s`e .zay lelig meyn z`hg ©©©©¨©©¨©¨
dfa dcen ,z`hgn xeht devn xaca drehdy xaeqd ryedi
.epnf mcew eze` lny df wepiz zlina devn dyr `l oky ,aiigy

,zewepiz ipy el eid m` j`ãçàjixvyãçàå ,úaL áøòa Bìeîì ¤¨§§¤¤©¨§¤¨
jixvyìeîìeze`úaMa úaL áøò ìL úà ìîe çëLå ,úaMaoeik ¨©©¨§¨©¨¤¤¤¤©¨©©¨

zaya elenl jixvy wepizd `edy did xeaqy,áéiçî øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©¥
,úàhçz` xhet epi`e ,zay dgec dpi` dpnfa `ly dliny oeik ©¨

,devn dyre devn xaca drhy in,øèBt òLBäé éaøådrhy oeik §©¦§ª©¥
ixd ,zay llige dxeyk bdp `ly s`e ,devn dyre devn xaca
el yiyk s` ryedi iax xhty ixde .df wepiza miiw dlin zevn
yi ok m`e ,cg` wepiz wx zaya lenl eilr did `l oky ,davw
ixeni` myl dxfra `vny gaf zaya hgyy in z` mb xehtl el

.davw mdl yiy it lr s`e ,xeaiv
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,énà éaø øîàdpyna o`k - ¨©©¦©¦¨¨§©¨§¦©

,xaecnd dna zewepiz lyúaL áøò ìL úà ìîe íãwL ïBâk§¤¨©¨¤¤¤¤©¨
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc migqt(ycew zay meil)

àøîâ
.z`hg aiig zaya enyl `ly gqtd z` hgeydy ,dpyna epipy
.mipte` ipy dfa jiiy ,enyl `ly oaxw aixwnd mc`a ,dpde
enyly oaxwd epi` df oaxwy rceiy epiidc ,'xwer' `ed cg`d
ecera minly myl gqt oaxw hgyy ,epipipra oebke ,hgey `ed
xeaqe drehy epiidc ,'dreh' `ed ipyde .`ed gqt oaxwy rcei
myl gqt oaxw hgyy oebke ,hgey `ed enyly oaxwd `edy
zegpna mi`xen` ewlgpe .`ed minlyy did xeaqy oeik ,minly

(.hn)oi` zerha dxiwr xaeq dax ,zerha ziyrpy ef dxiwr oica
zerha dxiwr xaeq `cqg axe ,exwr `l eli`ke ,dxiwr dny
.'dreh'a e` 'xwer'a zwqer epzpyn m` dpc `xnbd .dxiwr dny

zl`ey:`xnbdïðé÷ñò éàîa,xaecn ote` dfi`a ±àîéìéàm` ± §©¨§¦©¦¥¨
xaecny xn`päòBèa,hgey `ed enyly oaxwd `edy xeaqe §¤

`ly ehgy okle ,`ed minly df gqt oaxwy did xeaqy oebke
ok m` ,enyldpéî úòîLezaiignd epzpynn cenll jl yi - ¨§©¦¨

y ,z`hgäøé÷ò àéåä úeòèa äøé÷òdnyl `ly zaygn ± £¦¨§¨¨§¨£¦¨
`idyk s` ezxwer ,xg` oaxw myl oaxwd my z` zxwerd
`ed enyly oaxwd `edy xaqe drh aixwnd m` epiidc ,zerha
dxiwr daeyg `id s` ,dpeeka gqt my epnn xwr `le ,hgey
lligy meyn z`hg ezaiign dpynd ixdy ,zrcn xwr eli`k
ehgyy epiide ,leqt `edy ote`a gqt oaxw hgyy ici lr zay
xyk gqt ixd ,dxiwr dny oi` zerha dxiwr m`e ,enyl `ly
jkne .enyl `ly ehgyy llk aygp oi`e ,zayd z` dgecd `ed

zegpna xaeqd dax lr dyw ,gqtd z` zlqet epzpyny(.hn)

e .dxiwr dny oi` zerha dxiwryàlàzwqer epzpyny xn`z ¤¨
ø÷Bòa,`ed gqt df oaxwy rceiy epiidc ,gqtd z` zrcn §¥

ok m` ,xg` oaxw myl oiekzna exwereàôéñ àîéàx`ae xen` ± ¥¨¥¨
,dpynd jynda xn`py dn z`ïèçML íéçáfä ìk øàLec"ia §¨¨©§¨¦¤§¨¨

,zaya lgy oqipaìíeL[myl-]íà ,çñtäy zenda mdïðéà §©¤©¦¥¨
ïééeàø,gqtláéiçe ,z`hg,úàhç áéiçî øæòéìà éaø ,ïä ïééeàø íà §¦©¨¦§¦¥©¦¡¦¤¤§©¥©¨

éàå ,øèBt òLBäé éaøådpyna xaecn m`e ±ø÷Bòa,zrcnél äî §©¦§ª©¥§¦§¥©¦
md m`ïééeàøe,ïééeàø ïðéàL él äîzwqer epzpyn m` ,xnelk §¦©¦¤¥¨§¦

,miie`x mpi`yl miie`x oia wlgl yiy xacd oaen ,dreha
,md gqt oaxwy aeygle zerh icil `al mc`d aexw miie`xay
mircei lkdy oeik ,miie`x mpi`ae ,devn xaca drehk aygpe
,xwera xaecn m` la` ,drehk aygp df oi` ,gqtl xyk df oi`y
oi`y rcei `ed ixdy ,miie`x mpi`yl miie`x oia wlgl mewn oi`
ryedi iax xhet recne ,gqt myl dpeeka exwere ,gqt df
mny z` zrcn xwr `l` devn xaca drh `l ixde ,miie`xa

:`xnbd dgixkn .gqt mylàèéLt àlà`tiqay `ed heyt ± ¤¨§¦¨
xaecnäòBèam`] exhet ryedi iaxe ,gqt oaxw hgeyy xaqe §¤

xaca dreh' aygpy oeik [gqt oaxwl miie`xd on dndad dzid
ike ,denzl yi ok m`e ,'devnàLéøzxne`d dpynd zligz - ¥¨

zwqer 'aiig zaya enyl `ly ehgyy gqtd'àôéñå ,ø÷Bòa- §¥§¥¨
'gqt myl mhgyy migafd lk x`ye' zxne`d dpynd jynd

zwqer 'eke,äòBèaipya weqrz dpyndy xnel xazqn `l ixd §¤
.yxtz `le mezqze mipey mipte`

:`xnbd dwiqnïéà ,ïéáà éaø øîàxnel jixv gxkda ok` ± ¨©©¦¨¦¦
y.äòBèa àôéñå ø÷Bòa àLéø¥¨§¥§¥¨§¤

:df oipra dyrn d`ian `xnbddéçkLà[e`vn-]øa ÷çöé áø ©§§¥©¦§¨©
éLðéàc àñBìëeàa éà÷ äåäc ,eäáà éaøì óñBéjeza cner didy ± ¥§©¦£¨©£¨¨¥§§¨§¦§¥

.mc` ipa ly ce`n dlecb dxeagdéì øîàiaxl sqei xa wgvi ax ¨©¥
,eda`éàî ïéúéðúî.zyxtzn `id cvik epzpyn -déì øîàiax ©§¦¦©¨©¥

,sqei xa wgvi axl eda`dépéî àðz .äòBèa àôéñå ø÷Bòa àLéø¥¨§¥§¥¨§¤§¨¦¥
ïéðîéæ ïéòaøàmirax` df xac sqei xa wgvi ax epnn cnl ± ©§§¦¦§¦

,minrte,oepiyd aex zngndéì éîãdricid el dnec dzid - ¨¥¥
,z`fddéñéëa àçpîc ïàîkel dxenye zgpen `id eli`k ± §©§©§¨§¦¥
.eqika

ixacn [dreha `tiqe xwera `yixy] df yexit lr dywn `xnbd

:dpyna xfril` iaxïðzxfril` iax zgkeda epzpyna epipy - §©
,aiig gqt myl migaf x`y hgeydyíà äî ,øæòéìà éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤¨¦

øzenL çñtzaya ehgylìBîL úà äpéMLk ,BîLgaf myl ¤©¤¨¦§§¤¦¨¤§
,xg`áéiç,[`yixa epipyy itk] z`hgïéøeñà ïäL íéçáæohgyl ©¨§¨¦¤¥£¦

zayaìïîL úà äpéMLk ,ïîL,gqt myláéiç àäiL ïéc Bðéà ¦§¨§¤¦¨¤§¨¥¦¤§¥©¨
.z`hgàúéà íàå,dpyna lirlc yexitl epyi m`e ±éîc àì àä §¦¦¨¨Ÿ¨¥

oeik ,minec mixwnd ipy oi` ixd ±àLéøczwqerå ø÷Bòaeli` §¥¨§¥§
,äòBèa àôéñoaxwd my z` zrcn xwerd `weecy xnel ozipe ¥¨§¤

.zerha z`f dyerd `l j` ,zay lelig meyn aiigzn
:`xnbd zvxznøæòéìà éaøì,df xnege lw yxcydéì éðL àì± §©¦¡¦¤¤Ÿ¨¦¥

yi ,aiig xwera m`e ,drehl xwer oia oica lcad ezrcl oi`
.dreha s` eaiigl

oia welig yiy xaeq epi` xfril` iax mpn` :dywne `xnbd day
j` ,drehl xwern xnege lw yxc jkle ,drehl xweròLBäé éaøì§©¦§ª©

déì éðLcdreha wx ixdy ,drehl xwer oia ezrcl lcad yiy - §¨¦¥
,xht devn xacaéëä déì épLéì,xfril` iaxl uxzl el did jk ± ¦©¥¥¨¦

aeigd mrhy el aiyd dnle ,xwern dreh llk cenll oi`y
.xeq`d xacl dpiyy meyn `ed `yixa

:`xnbd zvxzndéì øîà÷ éëäiaxl ryedi iax el xn` jk ± ¨¦¨¨©¥
,xfril`ìéãéãixdy ,dheyt `id xnege lwd ziigc izrcl -àì §¦¦Ÿ

éîcoky ,minec mpi` `tiqde `yixd -àôéñå ø÷Bòa àLéø ¨¥¥¨§¥§¥¨
,äòBèaip` xaeq `tiqa ,aiigy ip` dcen `yixay s` okle §¤

mb mle` .xehtyCãéãì,drehl xwer oia lcad oi`y jzrcl - §¦¨
àìy ,`tiql `yixdn gikedl oi` -úà äpéML çñta zøîà íà Ÿ¦¨©§¨©¤©¤¦¨¤

øeñàä øáãì BîL,aiig `edy ['devn xac'a iepiy o`k oi`e]øîàz §§¨¨¨¨Ÿ©
mb aiig `diy,øzenä øáãì ïîL úà äpéML íéçáæaxac'a drhe ¦§¨¦¤¦¨¤§¨§¨¨©¨

.'devn
:dpyna epipydéì øîà[el-]øeaéö éøeîéà ,øæòéìà éaøzepaxw - ¨©¥©¦¡¦¤¤¥¥¦

,mitqene micinz oebk ,zaya maixwdl yiy xeaivïäL ,eçéëBé¦¤¥
ïéøzeîzaya mhgylìèçBMäå ,ïîLmixg` zepaxw zaya ¨¦¦§¨§©¥

ìáéiç ,ïîL.z`hgéøeîéàa zøîà íà ,àì ,òLBäé éaø Bì øîà ¦§¨©¨¨©©¦§ª©Ÿ¦¨©§¨§¥¥
äáö÷ Bì ïéàL çñta øîàz ,äáö÷ ïäì Lé ïkL ,øeaéöel oi`y - ¦¤¥¥¨¤¦§¨Ÿ©©¤©¤¥¦§¨

xg`y xyt` ,egqt aixwd xak envr `ed m` s`e ,aevw xtqn
,eilran cea` `edy did xeaqe ,dxfra cner dlh `vn jk

.eilra myl ehgye
:xg` mewna eixacn ryedi iax ixac lr dywn `xnbdàøîéîì§¥§¨

àëéä ìëcxac lkay xnel ozip m`d -déì úéàcel yiy -äáö÷ §¨¥¨§¦¥¦§¨
òLBäé éaø áéiçî,zay llige ea drhy in z`éøäåepivn §©¥©¦§ª©©£¥

aúB÷Bðézclep cg`d ,lenl zewepiz ipy mc`l eidy ote`a ± ¦
clep ipyde ,eixg`ly zay axra `ed ezlin onfe ,zay axra

,dixg`ly zaya ezlin onfe zaya,äáö÷ ïäì Lécrcei oky §¥¨¤¦§¨
,zaya elenl eilr lhen mdn cg` wxy `edïðúezay zkqna §©

(.flw),ãçà ,úB÷Bðéz éðL Bì eéäL éîjixvyúaMä øçà Bìeîì- ¦¤¨§¥¦¤¨§©©©©¨
,oey`x meiaãçàåjixvyçëLå ,úaMa BìeîìldendìL úà ìîe §¤¨§©©¨§¨©¨¤¤

áéiç ,úaMa ,úaMä øçàiax s`e .zay lelig meyn z`hg ©©©©¨©©¨©¨
dfa dcen ,z`hgn xeht devn xaca drehdy xaeqd ryedi
.epnf mcew eze` lny df wepiz zlina devn dyr `l oky ,aiigy

,zewepiz ipy el eid m` j`ãçàjixvyãçàå ,úaL áøòa Bìeîì ¤¨§§¤¤©¨§¤¨
jixvyìeîìeze`úaMa úaL áøò ìL úà ìîe çëLå ,úaMaoeik ¨©©¨§¨©¨¤¤¤¤©¨©©¨

zaya elenl jixvy wepizd `edy did xeaqy,áéiçî øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©¥
,úàhçz` xhet epi`e ,zay dgec dpi` dpnfa `ly dliny oeik ©¨

,devn dyre devn xaca drhy in,øèBt òLBäé éaøådrhy oeik §©¦§ª©¥
ixd ,zay llige dxeyk bdp `ly s`e ,devn dyre devn xaca
el yiyk s` ryedi iax xhty ixde .df wepiza miiw dlin zevn
yi ok m`e ,cg` wepiz wx zaya lenl eilr did `l oky ,davw
ixeni` myl dxfra `vny gaf zaya hgyy in z` mb xehtl el

.davw mdl yiy it lr s`e ,xeaiv
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,énà éaø øîàdpyna o`k - ¨©©¦©¦¨¨§©¨§¦©

,xaecnd dna zewepiz lyúaL áøò ìL úà ìîe íãwL ïBâk§¤¨©¨¤¤¤¤©¨
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פסחים. פרק ששי - אלו דברים דף עב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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פסחים. פרק ששי - אלו דברים דף עב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

eilr zlheny xeaqe `ed cexh ezerhe ezaygn itly it lr s`e
iptn ,aiig mewn lkn ,jka devn dyr s`e ,elenl devnàlL¤Ÿ

äðzðdze`úBçcì úaL,dlin zevn iptn llgzdle zegcidl - ¦§¨©¨¦¨
wepizde ,zay axra lenip xak zaya ezlin onfy wepizd ixdy
`ly `vnpe ,zay dgec ezlin oi` ixd ,zay axra ezlin onfy
xaca cexh did `le df meia dlin zevn eilr zlhen dzid

,devnå]a eli`àôéñ,`ziixad ixac seqa xen`d dxwna - §¥¨
,zaya zayd xg` ly z` lna epiidc,Bìöà úBçcì úaL äðzð¦§¨©¨¦¨¤§

ezcxihe ,zaya ezlin onfy wepizd z` lenl eilr lhen ixdy
onfy wepizd z` enewna lenle zerhl el dnxb dlind zevna

devn xaca dreh `ed ixde ,zayd xg`l ezlin,[oaen jkae
iaxy epipyy dn s` oaen df itle .`tiql `yixd oiay weligd
epcnrde ,xeaiv ixeni` myl zepaxw x`y hgeya s` xhet xi`n
oeik ,xeaivd ixeni` eaxw xaky xg`l hgyy ote`a s` eixac

yàëä,epzpyna o`k -,øeaéö ïaø÷ ìöà úBçcì úaL äðzð éøä ¨¨£¥¦§¨©¨¦¨¥¤¨§©¦
okle ,zaya maixwdl jixvy mitqende micinzd lv` epiidc
it lr s`e .mnyl mixg` migaf hgeyd z` xi`n iax xht
eilr lhen did `l xake ,xeaivd zepaxw eaxw xak ef zayay
dtewza df gafa cexh didy ici lry oeik mewn lkn ,maixwdl
meid ehgyp xaky gky ,axwil cner df gafy rceie ,dxary
,mnyl hgye jlde [meid eilr zlhen mzevny] xeaiv ixeni`

.devn xaca drehl aygp okle
:xe`iad lr dywn `xnbdénð àëä ,àðäk áøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§©©£¨¨¨©¦

zay axr ly z` lna epiidc ,`ziixad ly `yixa o`k s` ±
,zay axra zay ly z` lne mcwe zayacì úaL äðzð éøäúBç £¥¦§¨©¨¦¨

àîìòc úB÷Bðéz ìöàlg mzlin onfy mleray zewepiz x`y ± ¥¤¦§¨§¨
,mzlin onf meidy zewepizd lk z` lenl xzen ixdy ,ef zaya

:`xnbd zvxzn .xi`n iax zrcl exhetl yiedéì øîà`pdk ax ¨©¥
,iy` axláéäéúéà àì úäéî àøáb éàäc éaâìmc` eze` lv` ± §©¥§©©§¨¦©Ÿ¦§§¦

oi` ixdy ,dlin jxevl zegcidl ef zay dpzip `l ,mipt lk lr
.mda cexh epi`e eilr zlhen mzlin zevn

:dpyna epipyì ïèçML íéçáfä ìk øàLeïðéà íà ,çñt íeL §¨¨©§¨¦¤§¨¨§¤©¦¥¨
òLBäé éaøå úàhç áéiçî øæòéìà éaø ,ïééeàø íàå ,áéiç ,ïééeàø§¦©¨§¦§¦©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©

.øèBt¥
mpi`yl miie`x oia ryedi iax zrca df weligy zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .lkd ixacl epi` ,miie`xdéì éðLc àpz ïàî- ©©¨§¨¦¥
wlige ryedi iax dpiy ezrcly `pzd edinì ïééeàø ïéaïðéàL ¥§¦§¤¥¨

,ïééeàøhgyy ote`a wx gqt myl migaf x`y hgeyd z` xhete §¦
:`xnbd daiyn .gqtl miie`xd zepaxwàéðúc ,àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦§©§¨

myl oqipa c"i ea lgy zaya migaf x`y hgeyd oipra `ziixaa
,gqtãçàå ,ïééeàøä íéçáfä ãçàdèçBMä ïëå ,ïééeàø ïðéàL íéçáæ ¤¨©§¨¦¨§¦§¤¨§¨¦¤¥¨§¦§¥©¥

axw zayamixg` zepìøeaéö éøeîéà íLmigecd xeaiv zepaxw - §¥¥¥¦
,zayd z`,øeèteyxtedy f`ne li`ed ,`ed xacd mrhe ¨

,maixwdl eilry rceie ezaygna mda cexh did el` zepaxw
myl e` gqt myl zaya mhgyle zerhl el dnxb ef dcxihe
xaca dreh `ed ixd ,meid eilr zlhen mzevny xeaiv ixeni`

.devn.øéàî éaø éøác:zwleg dhiye÷ìçð àì ,ïBòîL éaø øîà ¦§¥©¦¥¦¨©©¦¦§Ÿ¤§§
,áéiçL ,ïééeàø ïðéàL ìò òLBäé éaøå øæòéìà éaøaygp epi`e ©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¤¥¨§¦¤©¨

,gqtl mixyk el` oi`y mircei lkde li`ed ,devn xaca drehl
òLBäé éaøå úàhç áéiçî øæòéìà éaøL ,ïééeàøä ìò ,e÷ìçð äî ìò©¨¤§§©¨§¦¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©

.øèBtmpi`yl miie`x oia ryedi iax zrca zwlgnd epzpyne ¥
zrck diepy ,miie`x mpi`y z` hgya ezrcl zaiigne ,miie`x

.xi`n iax zrck `le oerny iax
:xi`n iax zhiya dpc `xnbdøèBt ,øæòìà éaø øîà éáéa áø øîà̈©©¥¨¨©©¦¤§¨¨¥

eléôà øéàî éaø äéäaì BèçML íéîìL éçáæ ìL ìâò,çñtä íeL ¨¨©¦¥¦£¦¥¤¤¦§¥§¨¦¤§¨§©¤©
yi mewn lkn ,dfa zerhl ieyr mc` oi`e dyl dnec epi`y s`e
dreh `ed ixde ,dya el slgzp ezaxwda ezcxh jezny xnel

:`xnbd dywn .devn xacaøîàäå ,éáéa áøì àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨§©¥¨§¨¨©
a øéàî éaø äéä äãBî ,ïðçBé éaøzaya hgeyïéîeî éìòázepaxw - ©¦¨¨¤¨¨©¦¥¦§©£¥¦

oky ,aiigy ,daxwdn egcpe men mda ltpy zayd z` migecd

xht `ly x`ean opgei iax ixacne .llk miaxw mpi`y lkl reci
zerhl lelry ote`a `l` xi`n iax,eaiigl yi lbra s` ok m`e ,

epia etilgie erhiy ievn oi`e gqtl axw epi`y lkl reci ixdy
:`xnbd zvxzn .dy oialdéì øîàmlerl ,`xif iaxl iaia ax ¨©¥

,slgzn epi`y xaca s` devn xaca dreh meyn xi`n iax xhet
y `l`ïéîeî éìòáac meyn aiigeäa ãéøè àìcexh did `l ± §©£¥¦Ÿ§¦§

,llk daxwdl micner mpi` ixdy ,dzr cr maixwdl mdaåeli` §
éàä,minlyl ycwedy df lbr -déa ãéøèea cexh did - ©§¦¥

dpt` izn xne`e ea `ed weqr ycwedy f`ne ,eaixwdl
aygpe ,gqt myl zaya eaixwde drh ok zngne ,epaixw`e

.devn xaca drehk
:xi`n iax zrca oecl dkiynn `xnbdïîçð áøî àáø dépéî àòa§¨¦¥¨¨¥©©§¨

ly yak zaya lgy oqipa c"ia hgeyd ,ongp ax z` `ax l`y -
ì ïéleçíeL[myl-]çñt,`ed gqt oaxwy ayge drhy oeikéàî ¦§¤©©

øéàî éaø øîà éìoick exhet m`d ,dfa xi`n iax epl xn` dn - ¦¨©©¦¥¦
.`l e` devn xaca drehdéì øîàaxl ongp ax,`éaø äéä øèBt ¨©¥¥¨¨©¦

eléôà øéàîhgeyaì ïéleç.çñt íeL:ongp axl `ax dywd ¥¦£¦¦§¤©
ïéîeî éìòáa øéàî éaø äéä äãBî ,ïðçBé éaø øîàäåzaya mhgyy §¨¨©©¦¨¨¤¨¨©¦¥¦§©£¥¦

ipa mpi`y meyn enrhe ,aiigy zayd z` dgecd oaxw myl
s` ok m`e ,miie`xd zepaxw mr mtilgdl dreh epi`e oaxw
epi`e oaxw ipa mpi`e li`ed ,aiig `di gqt myl oileg hgeya

:ongp ax uxzn .mda drehéôìçéî àì ïéîeî éìòampi` ± ©£¥¦Ÿ¦©§¦
mnen oky ,zepaxwd oial mpia silgne dreh mc` oi`e ,mitlgzn

j` ,xkipéðä,el` oileg zenda -éôìçéîzendaa mitlgzn - ¨¥¦©§¦
od miycw zenday xaqe drhy xnel lekie ,miycw ly
`ax ay .xeht okle ,zayd z` dgecd oaxw myl eycwedy

:dywneéôelçéà àìå éôelçéà íeMî øéàî éaøc àîòèåenrh ike - §©£¨§©¦¥¦¦¦©¥§Ÿ¦©¥
zenda oia wlgl yiy meyn `ed xehtl e` aiigl xi`n iax ly

,mitlgzn mpi`y zendal mitlgzndéaø øîà éáéa áø øîàäå§¨¨©©¥¨¨©©¦
BèçML íéîìL éçáæ ìL ìâò eléôà øéàî éaø äéä øèBt ,øæòìà¤§¨¨¥¨¨©¦¥¦£¦¥¤¤¦§¥§¨¦¤§¨

ì,çñtä íeLdyd oial lbr oia silgdl ieyr mc` oi` i`ceae §©¤©
,gqtl axwyàîìày gken `l` ±øéàî éaøc àîòè`ed xehtl ©§¨©£¨§©¦¥¦
ãéøèc íeMîdrh jk jezne ,oaxwd zaxwda cexh didy ± ¦¦§¦

ly zendaa ixde ,el slgzny meyn `le ,gqt myl eaixwde
cexh epi`e daxwdl zecner mpi` ixdy ,df mrh jiiy oi` oileg

.mdadéì øîàcg`a drehd z` xhet xi`n iax ,`axl ongp ax ¨©¥
xy`k e` ,mipte`d ipynóìçî àìc áb ìò óà ãéøècexh - §¦©©©§Ÿ¦§¨

myl ehgyy minly ly lbr oebke ,slgzn epi`y s`e ezaxwda
xy`k e` ,gqtãéøè àìc áb ìò óà óìçîepi`y s` slgzn - ¦§¨©©©§Ÿ§¦

e ,gqt myl ehgyy oileg ly dy oebke ,ezaxwda cexhé÷etàì§©¥
hgeyd z` `ivedl ±óìçî éôelçéà àìc ,ïéîeî éìòampi`y - ©£¥¦§Ÿ¦©¥¦§¨

,xkip mnen oky ,zepaxwa mitlgznåmbãéøè ãéøèî àìepi` - §Ÿ¦§¦§¦
xi`n iax aiign jkle ,daxwdl micner mpi`y oeik ,mda cexh

.gqt myl zaya mhgy m`
ly mzrc zx`ane ,devn xaca dreh oica oecl dkiynn `xnbd

:oipra yiwl yixe opgei iaxáéúéayi -å àøéæ éaøenrìàeîL éaø ¨¦©¦¥¨§©¦§¥
àòìéwà ,÷çöé áø øaezia iptly xecfexta -áø øa ìàeîL éaøc ©©¦§¨©¦§¨§©¦§¥©©

éøîà à÷å éáúéå ,÷çöé,exn`e eayie -,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ¦§¨§¨§¦§¨¨§¦¨©©¦¦§¤¨¦
øúBð ìL ãetL Bì ólçúðxzepy oaxw xya ea aegzy cety ± ¦§©¥©¤¨
,ezlik` onf xary xg`léìö ìL ãetLadevny oaxw xyaa - §©¤¨¦

,dlik`l ie`xd miycw xya lek`l oiekzdy epiidc ,elke`l
,xzep xyaa el slgzp zerhaeáéiç ,Bìëàålke` oick ,z`hg ©£¨©¨

pelk`l devny xyay ayge devn xaca drhy s`e ,bbeya xze
.xzepd zlik`a devn dyr `ly oeik ,aiig mewn lkn ,`edéaøå§©¦

ìòa äcð BzLà ,øîà ïðçBé,bbeyaáéiçdyr `ly meyn ,z`hg ¨¨¨©¦§¦¨¨©©¨
m` j` ,oldl x`eaiy itk ,ezliraa devnìòa äcð Bzîáé,bbeya §¦§¦¨¨©

.øeèẗ
welgl `a m` ,opgei iax zrca mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:eixac lr siqedl e` yiwl yix lréøîàc àkéà,exn`y yi ± ¦¨§¨§¦
ezliraa yiy s`e ,opgei iax aiign dcp ezy` lreaay oeiky
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc migqt(ycew zay meil)

eilr zlheny xeaqe `ed cexh ezerhe ezaygn itly it lr s`e
iptn ,aiig mewn lkn ,jka devn dyr s`e ,elenl devnàlL¤Ÿ

äðzðdze`úBçcì úaL,dlin zevn iptn llgzdle zegcidl - ¦§¨©¨¦¨
wepizde ,zay axra lenip xak zaya ezlin onfy wepizd ixdy
`ly `vnpe ,zay dgec ezlin oi` ixd ,zay axra ezlin onfy
xaca cexh did `le df meia dlin zevn eilr zlhen dzid

,devnå]a eli`àôéñ,`ziixad ixac seqa xen`d dxwna - §¥¨
,zaya zayd xg` ly z` lna epiidc,Bìöà úBçcì úaL äðzð¦§¨©¨¦¨¤§

ezcxihe ,zaya ezlin onfy wepizd z` lenl eilr lhen ixdy
onfy wepizd z` enewna lenle zerhl el dnxb dlind zevna

devn xaca dreh `ed ixde ,zayd xg`l ezlin,[oaen jkae
iaxy epipyy dn s` oaen df itle .`tiql `yixd oiay weligd
epcnrde ,xeaiv ixeni` myl zepaxw x`y hgeya s` xhet xi`n
oeik ,xeaivd ixeni` eaxw xaky xg`l hgyy ote`a s` eixac

yàëä,epzpyna o`k -,øeaéö ïaø÷ ìöà úBçcì úaL äðzð éøä ¨¨£¥¦§¨©¨¦¨¥¤¨§©¦
okle ,zaya maixwdl jixvy mitqende micinzd lv` epiidc
it lr s`e .mnyl mixg` migaf hgeyd z` xi`n iax xht
eilr lhen did `l xake ,xeaivd zepaxw eaxw xak ef zayay
dtewza df gafa cexh didy ici lry oeik mewn lkn ,maixwdl
meid ehgyp xaky gky ,axwil cner df gafy rceie ,dxary
,mnyl hgye jlde [meid eilr zlhen mzevny] xeaiv ixeni`

.devn xaca drehl aygp okle
:xe`iad lr dywn `xnbdénð àëä ,àðäk áøì éMà áø déì øîà̈©¥©©¦§©©£¨¨¨©¦

zay axr ly z` lna epiidc ,`ziixad ly `yixa o`k s` ±
,zay axra zay ly z` lne mcwe zayacì úaL äðzð éøäúBç £¥¦§¨©¨¦¨

àîìòc úB÷Bðéz ìöàlg mzlin onfy mleray zewepiz x`y ± ¥¤¦§¨§¨
,mzlin onf meidy zewepizd lk z` lenl xzen ixdy ,ef zaya

:`xnbd zvxzn .xi`n iax zrcl exhetl yiedéì øîà`pdk ax ¨©¥
,iy` axláéäéúéà àì úäéî àøáb éàäc éaâìmc` eze` lv` ± §©¥§©©§¨¦©Ÿ¦§§¦

oi` ixdy ,dlin jxevl zegcidl ef zay dpzip `l ,mipt lk lr
.mda cexh epi`e eilr zlhen mzlin zevn

:dpyna epipyì ïèçML íéçáfä ìk øàLeïðéà íà ,çñt íeL §¨¨©§¨¦¤§¨¨§¤©¦¥¨
òLBäé éaøå úàhç áéiçî øæòéìà éaø ,ïééeàø íàå ,áéiç ,ïééeàø§¦©¨§¦§¦©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©

.øèBt¥
mpi`yl miie`x oia ryedi iax zrca df weligy zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .lkd ixacl epi` ,miie`xdéì éðLc àpz ïàî- ©©¨§¨¦¥
wlige ryedi iax dpiy ezrcly `pzd edinì ïééeàø ïéaïðéàL ¥§¦§¤¥¨

,ïééeàøhgyy ote`a wx gqt myl migaf x`y hgeyd z` xhete §¦
:`xnbd daiyn .gqtl miie`xd zepaxwàéðúc ,àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦§©§¨

myl oqipa c"i ea lgy zaya migaf x`y hgeyd oipra `ziixaa
,gqtãçàå ,ïééeàøä íéçáfä ãçàdèçBMä ïëå ,ïééeàø ïðéàL íéçáæ ¤¨©§¨¦¨§¦§¤¨§¨¦¤¥¨§¦§¥©¥

axw zayamixg` zepìøeaéö éøeîéà íLmigecd xeaiv zepaxw - §¥¥¥¦
,zayd z`,øeèteyxtedy f`ne li`ed ,`ed xacd mrhe ¨

,maixwdl eilry rceie ezaygna mda cexh did el` zepaxw
myl e` gqt myl zaya mhgyle zerhl el dnxb ef dcxihe
xaca dreh `ed ixd ,meid eilr zlhen mzevny xeaiv ixeni`

.devn.øéàî éaø éøác:zwleg dhiye÷ìçð àì ,ïBòîL éaø øîà ¦§¥©¦¥¦¨©©¦¦§Ÿ¤§§
,áéiçL ,ïééeàø ïðéàL ìò òLBäé éaøå øæòéìà éaøaygp epi`e ©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¤¥¨§¦¤©¨

,gqtl mixyk el` oi`y mircei lkde li`ed ,devn xaca drehl
òLBäé éaøå úàhç áéiçî øæòéìà éaøL ,ïééeàøä ìò ,e÷ìçð äî ìò©¨¤§§©¨§¦¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©

.øèBtmpi`yl miie`x oia ryedi iax zrca zwlgnd epzpyne ¥
zrck diepy ,miie`x mpi`y z` hgya ezrcl zaiigne ,miie`x

.xi`n iax zrck `le oerny iax
:xi`n iax zhiya dpc `xnbdøèBt ,øæòìà éaø øîà éáéa áø øîà̈©©¥¨¨©©¦¤§¨¨¥

eléôà øéàî éaø äéäaì BèçML íéîìL éçáæ ìL ìâò,çñtä íeL ¨¨©¦¥¦£¦¥¤¤¦§¥§¨¦¤§¨§©¤©
yi mewn lkn ,dfa zerhl ieyr mc` oi`e dyl dnec epi`y s`e
dreh `ed ixde ,dya el slgzp ezaxwda ezcxh jezny xnel

:`xnbd dywn .devn xacaøîàäå ,éáéa áøì àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨§©¥¨§¨¨©
a øéàî éaø äéä äãBî ,ïðçBé éaøzaya hgeyïéîeî éìòázepaxw - ©¦¨¨¤¨¨©¦¥¦§©£¥¦

oky ,aiigy ,daxwdn egcpe men mda ltpy zayd z` migecd

xht `ly x`ean opgei iax ixacne .llk miaxw mpi`y lkl reci
zerhl lelry ote`a `l` xi`n iax,eaiigl yi lbra s` ok m`e ,

epia etilgie erhiy ievn oi`e gqtl axw epi`y lkl reci ixdy
:`xnbd zvxzn .dy oialdéì øîàmlerl ,`xif iaxl iaia ax ¨©¥

,slgzn epi`y xaca s` devn xaca dreh meyn xi`n iax xhet
y `l`ïéîeî éìòáac meyn aiigeäa ãéøè àìcexh did `l ± §©£¥¦Ÿ§¦§

,llk daxwdl micner mpi` ixdy ,dzr cr maixwdl mdaåeli` §
éàä,minlyl ycwedy df lbr -déa ãéøèea cexh did - ©§¦¥

dpt` izn xne`e ea `ed weqr ycwedy f`ne ,eaixwdl
aygpe ,gqt myl zaya eaixwde drh ok zngne ,epaixw`e

.devn xaca drehk
:xi`n iax zrca oecl dkiynn `xnbdïîçð áøî àáø dépéî àòa§¨¦¥¨¨¥©©§¨

ly yak zaya lgy oqipa c"ia hgeyd ,ongp ax z` `ax l`y -
ì ïéleçíeL[myl-]çñt,`ed gqt oaxwy ayge drhy oeikéàî ¦§¤©©

øéàî éaø øîà éìoick exhet m`d ,dfa xi`n iax epl xn` dn - ¦¨©©¦¥¦
.`l e` devn xaca drehdéì øîàaxl ongp ax,`éaø äéä øèBt ¨©¥¥¨¨©¦

eléôà øéàîhgeyaì ïéleç.çñt íeL:ongp axl `ax dywd ¥¦£¦¦§¤©
ïéîeî éìòáa øéàî éaø äéä äãBî ,ïðçBé éaø øîàäåzaya mhgyy §¨¨©©¦¨¨¤¨¨©¦¥¦§©£¥¦

ipa mpi`y meyn enrhe ,aiigy zayd z` dgecd oaxw myl
s` ok m`e ,miie`xd zepaxw mr mtilgdl dreh epi`e oaxw
epi`e oaxw ipa mpi`e li`ed ,aiig `di gqt myl oileg hgeya

:ongp ax uxzn .mda drehéôìçéî àì ïéîeî éìòampi` ± ©£¥¦Ÿ¦©§¦
mnen oky ,zepaxwd oial mpia silgne dreh mc` oi`e ,mitlgzn

j` ,xkipéðä,el` oileg zenda -éôìçéîzendaa mitlgzn - ¨¥¦©§¦
od miycw zenday xaqe drhy xnel lekie ,miycw ly
`ax ay .xeht okle ,zayd z` dgecd oaxw myl eycwedy

:dywneéôelçéà àìå éôelçéà íeMî øéàî éaøc àîòèåenrh ike - §©£¨§©¦¥¦¦¦©¥§Ÿ¦©¥
zenda oia wlgl yiy meyn `ed xehtl e` aiigl xi`n iax ly

,mitlgzn mpi`y zendal mitlgzndéaø øîà éáéa áø øîàäå§¨¨©©¥¨¨©©¦
BèçML íéîìL éçáæ ìL ìâò eléôà øéàî éaø äéä øèBt ,øæòìà¤§¨¨¥¨¨©¦¥¦£¦¥¤¤¦§¥§¨¦¤§¨

ì,çñtä íeLdyd oial lbr oia silgdl ieyr mc` oi` i`ceae §©¤©
,gqtl axwyàîìày gken `l` ±øéàî éaøc àîòè`ed xehtl ©§¨©£¨§©¦¥¦
ãéøèc íeMîdrh jk jezne ,oaxwd zaxwda cexh didy ± ¦¦§¦

ly zendaa ixde ,el slgzny meyn `le ,gqt myl eaixwde
cexh epi`e daxwdl zecner mpi` ixdy ,df mrh jiiy oi` oileg

.mdadéì øîàcg`a drehd z` xhet xi`n iax ,`axl ongp ax ¨©¥
xy`k e` ,mipte`d ipynóìçî àìc áb ìò óà ãéøècexh - §¦©©©§Ÿ¦§¨

myl ehgyy minly ly lbr oebke ,slgzn epi`y s`e ezaxwda
xy`k e` ,gqtãéøè àìc áb ìò óà óìçîepi`y s` slgzn - ¦§¨©©©§Ÿ§¦

e ,gqt myl ehgyy oileg ly dy oebke ,ezaxwda cexhé÷etàì§©¥
hgeyd z` `ivedl ±óìçî éôelçéà àìc ,ïéîeî éìòampi`y - ©£¥¦§Ÿ¦©¥¦§¨

,xkip mnen oky ,zepaxwa mitlgznåmbãéøè ãéøèî àìepi` - §Ÿ¦§¦§¦
xi`n iax aiign jkle ,daxwdl micner mpi`y oeik ,mda cexh

.gqt myl zaya mhgy m`
ly mzrc zx`ane ,devn xaca dreh oica oecl dkiynn `xnbd

:oipra yiwl yixe opgei iaxáéúéayi -å àøéæ éaøenrìàeîL éaø ¨¦©¦¥¨§©¦§¥
àòìéwà ,÷çöé áø øaezia iptly xecfexta -áø øa ìàeîL éaøc ©©¦§¨©¦§¨§©¦§¥©©

éøîà à÷å éáúéå ,÷çöé,exn`e eayie -,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ¦§¨§¨§¦§¨¨§¦¨©©¦¦§¤¨¦
øúBð ìL ãetL Bì ólçúðxzepy oaxw xya ea aegzy cety ± ¦§©¥©¤¨
,ezlik` onf xary xg`léìö ìL ãetLadevny oaxw xyaa - §©¤¨¦

,dlik`l ie`xd miycw xya lek`l oiekzdy epiidc ,elke`l
,xzep xyaa el slgzp zerhaeáéiç ,Bìëàålke` oick ,z`hg ©£¨©¨

pelk`l devny xyay ayge devn xaca drhy s`e ,bbeya xze
.xzepd zlik`a devn dyr `ly oeik ,aiig mewn lkn ,`edéaøå§©¦

ìòa äcð BzLà ,øîà ïðçBé,bbeyaáéiçdyr `ly meyn ,z`hg ¨¨¨©¦§¦¨¨©©¨
m` j` ,oldl x`eaiy itk ,ezliraa devnìòa äcð Bzîáé,bbeya §¦§¦¨¨©

.øeèẗ
welgl `a m` ,opgei iax zrca mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:eixac lr siqedl e` yiwl yix lréøîàc àkéà,exn`y yi ± ¦¨§¨§¦
ezliraa yiy s`e ,opgei iax aiign dcp ezy` lreaay oeiky
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המשך בעמוד קלה



קלד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc migqt(iyily meil)

cg` weqta(g dk diryi),'çöðì úånä òla'`al cizrly ,epiidc ¦©©¨¤¨¤©
`le zend j`ln rleai,mc` ipa zindl cer helyiáéúëeweqta §¦

xg`(k dq my)`Nni `l xW` owfe mini lEr cFr mXn didi `l'Ÿ¦§¤¦¨¨¦§¨¥£¤Ÿ§©¥
eini z`,'úeîé äðL äàî ïa øòpä ékmiyp`d ekix`iy ,xnelk ¤¨¨¦©©©¤¥¨¨¨¨

cizrly ixd ,zn xrpy exn`i dpy d`n oa mc` zeni m`e mini
,`ler uxize .ezeniy miyp` eidi `alïàk ,àéL÷ àìweqta ± Ÿ©§¨¨

xaecn oey`xd,ìàøNéa,`al cizrl llk ezeni `l ok` mdny §¦§¨¥
eli`eïàkxaecn ipyd weqta ±,íéáëBë éãáBòaj` ,ezeni mdny ¨§§¥¨¦

.mini zekix` xg`l
:`xnbd dywníúä eòa éàî íéáëBë éãáBòåicaer my eyri dn - §§¥¨¦©¨¨¨

`ly xg`n mieb llk eigi `l onf eze`a ixd ,xnelk ,miakek
miebl dpeekd :`xnbd zvxzn .miznd ziigza enewiáéúëã¦§¦

mdiabl(d `q my)íëéøkà øëð éðáe íëðàö eòøå íéøæ eãîòå'§¨§¨¦§¨Ÿ§¤§¥¥¨¦¨¥¤
,'íëéîøBëåmieb ecnri `al cizrly ,`ed weqtd yexite['mixf'] §§¥¤

ecarie mdizecy z` eyxgi mixkpe ,l`xyi o`v z` erxie
wqer mdae ,seqal ezeni j` mini ekix`i el` miebe ,mdinxka

.ipyd weqtd
:`al cizrl ze`eapd xe`iaa cer dpc `xnbdñç áø,éîø àc ©¦§¨¨¥

áéúk(bk ck diryi)änçä äLBáe äðálä äøôçå'zF`av 'd Kln iM §¦§¨§¨©§¨¨¨©©¨¦¨©§¨
eyiiazi `al cizrly `ed weqtd yexite ,'milWExiaE oFIv xdA§©¦¦¨©¦

,exi`i `le dpalde dngdáéúëexg` weqta(ek l my)øBà äéäå' §¦§¨¨
íéîiä úòáL øBàk íéúòáL äéäé änçä øBàå änçä øBàk äðálä©§¨¨§©©¨§©©¨¦§¤¦§¨©¦§¦§©©¨¦
`weec mxe`y ixd ,'`Rxi FzMn ugnE FOr xaW z` 'd Wag mFiA§£Ÿ¤¤¤©©©©¨¦§¨

,`cqg ax uxize .`al cizrl wfgziàaä íìBòì ïàk ,àéL÷ àìŸ©§¨¨¨¨©¨
çéLnä úBîéì ïàkxe`k didie dpald xe` wfgzi giynd zenia - ¨¦©¨¦©

j` ,minid zray xe`k miizray didi dngd xe`e ,dngd
eidiy iptn llk exi`i `le gxide ynyd eyiiazi `ad mlera

.dpikyd d`xn xdef eif wx mlera
:`xnbd dywnìåøîàc ìàeîLyïéàiepiyäfä íìBòä ïéaly-] §¦§¥§¨©¥¥¨¨©¤

[eiykrãáìa úBiëìî ãeaòéL àlà ,çéLnä úBîéìeidi `ly - ¦©¨¦©¤¨¦§©§ª¦§¨
,epzyi `l mixacd x`y j` ,zene`d iklnl micareyn l`xyi

øîéîì àkéà éàî,miweqtd oia dxizqd z` uxzi `ed cvik - ©¦¨§¥©
wqer 'ebe 'dpald xe` dide' weqtdy yxtl oi` ezhiyl ixd

gxide ynyd xe` x`yi onf eze`ay xaeqy oeik giynd zenia
:`xnbd zvxzn .meik `edy itkéãéàå éãéàipy] dfe df ± ¦¦§¦¦

mzpeek [miweqtdàaä íìBòìrahdy l`eny dcen eiably ¨¨©¨
,dpzyiïàk ,àéL÷ àìåeyiiazi gxide ynydy xne`d weqtd - §Ÿ©§¨¨

wqer ,exi`i `le,äðéëL äðçîa,dpikyd eif ,wfg xe` didi eay §©£¥§¦¨
ïàkwqer wfgzi dngde dpald xe`y xne`d weqtde -äðçîa ¨§©£¥

.íé÷écö©¦¦
:miznd ziigz oipra oecl zxfeg `xnbdéîø àáø,dywd -áéúk ¨¨¨¥§¦

(hl al mixac)áéúëe ,'äiçàå úéîà éðà'weqtd jyndaéðàå ézöçî' £¦¨¦©£©¤§¦¨©§¦©£¦
,'àtøàixd ,dyweàzLäezligza weqtd eprinyd dzr - ¤§¨©§¨

yéiçî ééeçàok m`e ,miznd z` dign 'dy ±àtøîz` `txiy ± ©¥§©¥¦§¨
,mikendïkL ìk àì.z`f xnel xzein dxe`kle ,leki `edyàlà Ÿ¨¤¥¤¨

'dig`e zin` ip`'y aeygl erhi `ly icky ,`ed weqta xe`iad
miigd z` oefie digiy `l` ,miznd z` digi 'dy eyexit oi`

jkitl ,miclepd z` `xaieäî ,àeä Ceøa LBãwä øîà[in±]éðàM ¨©©¨¨©¤£¦
,úéîîmze`L Bîk ,äiçî éðày [in-]àtøà éðàå ézöçnz` epiid ¥¦£¦§©¤§¤¨©§¦©£¦¤§¨

.mlv` `l` zkiiy d`etx oi` ixdy ,mikend
:`ax ixack weqtd z` zx`any `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

,ïðaøweqta xn`p(my)ìBëé ,'äiçàå úéîà éðà'zpeeky xnel ziid ©¨¨£¦¨¦©£©¤¨
didzy `id weqtda äúéîmc`a íéiçå ãçàmc`,ãçà,xnelk ¦¨§¤¨§©¦§¤¨

,xg` mc` digie df mc` zini `ed jexa yecwdyíìBòäL Cøãk§¤¤¤¨¨
âäBð,miclep mixg`e mizn miyp`y ,dfd onfaøîBì ãeîìz ¥©§©

weqtd jynda,'àtøà éðàå ézöçî'y jkn cenll yieäkn äî ¨©§¦©£¦¤§¨©©¨
ãçàa äàeôøey myk -'mc` eze`a xacn '`tx` ip`e izvgn §¨§¤¨

,dknl `l` d`etx oi` ixdy ,d"awd ed`txiy dkedyäúéî óà©¦¨
ãçàa íéiçå`id dpeekd 'dig`e zin` ip`' xn`py dna mb jk - §©¦§¤¨

e ,ezny mze` z` d"awd digi `al cizrlyäáeLz ïàkî¦¨§¨
,äøBzä ïî íéúnä úéiçz ïéà íéøîBàìdigiy gken df weqta oky ¨§¦¥§¦©©¥¦¦©¨

.miznd z` d"awd,øçà øácjexa yecwd xne` `ed yexitd ¨¨©¥
,`ed,äiçî éðà úéîî éðàM äî älçzamc`d didy itk ,xnelk ©§¦¨©¤£¦¥¦£¦§©¤

did eiiga m` s` ,digzl eze` miw`yk didi jk eze` izndyk
,men eaàtøà éðàå ézöçnM äî ,øãäåmiznd enewiy xg`le - ©£©©¤¨©§¦©£¦¤§¨

.mdinen z` `tx`
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xcde"המשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc migqt(ycew zay meil)

,devn ly zigelglàéääa ïkL ìkyix ea xaicy dxwna ± ¨¤¥§©¦
,bbeya xzep lke` epiidc ,yiwláéiçîc,opgei iaxcixdäNò àì ¦§©¥§Ÿ¨¨

äåöîe .xzep lk`y jka llkéøîàc úéà,exn`y yie -àéääa- ¦§¨¦§¨§¦§©¦
,ilv ly cetya xzep ly cety el slgzpaøeèt,opgei iax zrcl ¨

,dcp ezy` lreaa `l` aiign epi`eàîòè éàîmrhd dne - ©©£¨
,mdipia wlglì déì äåäc àeä íúäéìeiL,dcp ezy` lreaa my ± ¨¨©£¨¥§©¥

`le ryty oeike ,zxzen `id m` ezlira mcew dl`eyl el did
,z`hg aiige devn xaca drehl aygp epi` ok dyràëä ìáà£¨¨¨

ì déì äåä àìcéìeiLm` le`yl in z` el did `ly xzepa o`k - §Ÿ£¨¥§©¥
,dlik`a xzen xyadàìxaca drehl aygpy meyn ,aiigzi Ÿ

devn.
ezy` oia weligd mrh dn ,opgei iax zrca zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .eznailïðçBé éaøå,eznail ezy` oia wligyéàî §©¦¨¨©
àðLlrea dpey dna -Bzîáémeyn df ixd ,dilr xehtyà÷c §¨§¦§§¨

äåöî ãéáòm` dl`yl el didy s`e ,meai zevn da miiwy - ¨¦¦§¨
`a devnd meiwa ezcxih zngny oeik mewn lkn ,`id zxzen

,ok m` ,xehte devn xaca dreh aygp ,ef dbby icilénð BzLà¦§©¦
äåöî ãéáò à÷ly devn miiwn `ed ezy` zliraa mb ixd - ¨¨¦¦§¨

xaecn :`xnbd zvxzn .exhetl yie diaxe dixt,úøaeòî BzLàa§¦§§¤¤
.ef devn miiwn epi` dzliraay

:dywne `xnbd dayàkéà àäåly devn da yi ixde -úçîN §¨¦¨¦§©
äðBòdrawpy 'dper'a cg` lk ,ezy` z` cewtl mc` aiigy ± ¨

:`xnbd zvxzn .zxaerna s` zbdep ixd ef devne ,eweqir itl el
dilr `ayk xaecndúðBò úòLa àìLaiegny onfa `l - ¤Ÿ¦§©¨¨

:`xnbd aey dywn .devn jka oi`e ,dcwtláéiç ,àáø øîàäå§¨¨©¨¨©¨
çnNì íãàz`äåöî øáãa BzLàzrya `ly s` [yinyza-] ¨¨§©¥©¦§¦§©¦§¨

`ay xaecn :`xnbd zvxzn .jkl zie`zny d`exyk ,dzper
dilrdzñååì Ceîñxeq`y ,dzcip mc ze`xl dlibxy dpera ± ¨§¦§¨

.devn dfa oi`e ,df onfa ynyl
:`xnbd dywnéëä éàjenq dilr `ay ote`a xaecny ok m` - ¦¨¦

,aiig okle dzqeelénð Bzîáé eléôà,eaiigl yi eznaia mb if` - £¦§¦§©¦
did `ly `vnpe ,dzqeel jenq meai zevn eilr lhen oi` ixdy

:`xnbd zvxzn .devn xaca cexhdpéî æéæa ,Bzîáémaid yea ± §¦§§¦¦¨
da qb eal oi`y oeik ,dzqeel dkenq `id m` dl`eyl dpnn

e ,oiicrdpéî æéæa àì ,BzLàdl`eyl el dide ,dpnid yea epi` - ¦§Ÿ§¦¦¨
dl`yl ilan dilr `ae dfa ryty itle .dzqeel dkenq `id m`

.z`hg aiig jkle ,bbey `l` ,devn xaca dreh aygp epi`
:opgei iax jnzqd eilr `pzd edin zxxan `xnbdïðçBé éaøå§©¦¨¨

,devn xaca drehk aygpy meyn dcp eznai lr `ad z` xhty
ïàîk.z`f xn` `pz dfi` zhiyk ±àîéìéàeixacy xn`p m` - §©¦¥¨

miiepyïðúc ,éñBé éaøk(:`n dkeq)ïBLàøä áBè íBé ,øîBà éñBé éaø §©¦¥¦§©©¦¥¥¨¦
âç ìL[zekeqd bg-]çëLå ,úaMa úBéäì ìçL,meid zayy ¤¨¤¨¦§©©¨§¨©

áìelä úà àéöBäåcigid zeyxníéaøä úeLøìmkgl enr zkll §¦¤©¨¦§¨©¦
zk`ln lr xare ,alel zlihp zevn miniiwn cvik epcnliy

,d`ved,úeLøa àéöBäL éðtî ,øeètz` lligy iptn ,xnelk ¨¦§¥¤¦¦§
xdnne weqre ,alel zlihp zevna cexh didy jezn zayd
iax cnl o`kne .devn xaca drehd z` xhet iqei iaxe ,dzeyrl
jkl `ay oeik xehty dcp eznai lr bbeya `al oicd `edy opgei

:`xnbd dgec .meai zevna ezcxh jezníúä éðàL àîìécokzi ± ¦§¨¨¦¨¨
oeik dpey oicd alel iably,ìeäa Bpîæcmiiwl witqdl jixvy ¦§©¨

iwa mc`l zkll xdnne cexh `ed jkitle ,meia ea ezevn

epi`e ,onf dl reaw oi`y meai zevna la` ,devnd ihxt epcnliy
.aiig `edy dcei iqei iax s`y xyt` ,meid dniiwl leda

:xg` `pz ixacn opgei iax ixacl xewn `evnl dqpn `xnbd
àlàåk miiepy opgei iax ixac,íéçáæc òLBäé éaøixack ,xnelk §¤¨©¦§ª©¦§¨¦

x`y zaya hgeyd z` xhty ,migaf iabl epzpyna ryedi iax
miiw mbe gqtd zevna `ed cexhy jezn ,gqtd myl migaf

:`xnbd dgec .ef dhigya devnìeäa Bpîæ énð íúä àîìécokzi - ¦§¨¨¨©¦§©¨
z` hegyl jixv ixdy ,leda epnfy meyn `weec xeht my mby

.dngd zriwy mcew gqtd
:xg` ote`a dqpne `xnbd day,úB÷Bðéúc òLBäé éaøk àlàå§¤¨§©¦§ª©§¦

lirl d`aedy dpyna ryedi iax ixack ,xnelk(`"r)z` xhty ,
jezn ,zay axra lg ezlin onfy wepiz zaya zerha lny in
:`xnbd dgec .ef zaya epnfy xg` wepiz ly ezlina cexh didy

ìeäa Bpîæ énð íúä.ipinyd meid xeariy mcew elenl jixvy oeik ¨¨©¦§©¨
:xg` ote`a dqpne `xnbd dayàlàåmiiepy opgei iax ixacéaøk §¤¨§©¦

ïðúc ,äîeøúc òLBäé(`"n g"t zenexz)äéäodkòãBðå ,äîeøza ìëBà §ª©¦§¨¦§©¨¨¥©§¨§©
äöeìç ïa Bà äLeøb ïa àeäLxeq`e xfk epicy llg `ed ixde ¤¤§¨¤£¨

,dnexzaáéiçî øæòéìà éaøodkl ozil eze`LîBçå ïø÷lk lr ©¦¡¦¤¤§©¥¤¤¨¤
e ,bbeya dnexz lk`y xf oick ,dzr cr lk`y zenexzdéaø©¦

,øèBt òLBäé,odk `edy xaq ixdy ,devn xaca drhy meyn §ª©¥
xhet ryedi iaxy o`kn gken ixd .dnexz lek`l odkl devne

onf oi` ixdy ,leda epnf oi`y s` devn xaca drehaaevw
eznai lread z` z`hgn xehtl yi ok enke ,dnexz zlik`l

:`xnbd dgec .dcpàîìécxnel yi `ny -,ééaà øa éáéa áøãk ¦§¨¦§©¥¨©©©¥
,ééaà øa éáéa áø øîàczwqer ef dpynäîeøúaung lyáøòa §¨©©¥¨©©©¥¦§¨§¤¤

,ìeäa dpîæc ,çñtäyie dlik`a ung xq`p meid jynday oeik ©¤©¦§©¨¨
dyexbd oa z` ryedi iax xht ef dnexza `weece ,etxeyl
epi`y dnexz lk` m` la` ,devn xaca dreh meyn dvelgde

.aiigy ryedi iax dcen dlk`l ledaénð éàozip sqep ote`ae ± ¦©¦
,zegcléðàLa oicd dpey ±éø÷éàc ,äîeøzdzlik` z`xwpy ± ¨¦§¨§¦§¥

äãBáòå ,'äãBáò'bbeya llg lyøLëà àðîçø.dxiykd dxezd - £¨©£¨©£¨¨©§©
ïðúczenexz zkqna(my),äéäodkïa àeäL òãBðå ,áéø÷îe ãîBò ¦§©¨¨¥©§¦§©¤¤

äöeìç ïa Bà äLeøb,ycwna cearl leqty llg `ed ixdeìk §¨¤£¨¨
çaænä éab ìò áéø÷äL ïlek úBðaøwämd ixd dzr cr,ïéìeñt ©¨§¨¨¤¦§¦©©¥©¦§¥©§¦

øéLëî òLBäé éaøåo`kn aixwiy zepaxwd z` wx lqete ,mze` §©¦§ª©©§¦
.`adleïðéøîàå,dfa epxn`e -òLBäé éaøc àîòè éàîedn - §¨§¦©©©£¨§©¦§ª©

,ryedi iax ly enrháéúëc(`i bl mixac)iel hayl dyn zkxaa ¦§¦
,'äöøz åéãé ìòôe Bìéç 'ä Cøa'zlert elit`y weqtdn miyxece ¨¥¥Ÿ©¨¨¦§¤

,mewnd iptl dievx ['elig'] millgd mipdkd ly mzceare mdici
z`xwpy itle .millg mdy rcepyk rxtnl zlqtp mzcear oi`e
aiigzn llgd oi` ,[cin x`aziy itk] 'dcear' dnexz zlik`
meyn mrhd oi`e ,lk` xaky xg`l eleqt el rcep m` dilr

.devn xaca dreh
:`xnbd zl`eyéø÷éà àëéä äîeøúe[z`xwp `id okid-].'äãBáò' §¨¥¨¦§¥£¨
:`xnbd daiynàéðúc,`ziixaaLîà àa àlL ïBôøè éaøa äNòî §©§¨©£¤§©¦©§¤Ÿ¨¤¤

[axra-]ì ,Løãnä úéáìúéøçL[xweaa-]ìàéìîb ïaø Bàöîeøîà §¥©¦§¨§©£¦§¨©¨©§¦¥¨©
Bì øîà .Løãnä úéáì Lîà úàa àì äî éðtî ,Bì,oetxh iax ¦§¥¨Ÿ¨¨¤¤§¥©¦§¨¨©

Bì øîà .ézãáò äãBáò,l`ilnb oaxéøác ìkäîéz éøác àlà ïðéà E £¨¨©§¦¨©¨§¨¤¥¨¤¨¦§¥¥¨
,midenz mixac ±äfä ïîfa äãBáò éëåaxg ycwnd ziayïépî± §¦£¨©§©©¤¦©¦

.okziz cvikBì øîà,oetxh iaxàeä éøä[aezkd-]øîBàxacna) ¨©£¥¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  ימי הסליחות תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס כו' מו"ה שלמה שי'

... מסיבה נתעכב המשלוח ובנתיים התראינו.

ובמה שהעיר כת"ר בבכורות מא, א - עפמש"כ ברגמ"ה שם הראי' ממה דחרס משמע חרוץ 

)דאותיות ס' צ' מתחלפין(.

דחרס  אולמי'  מאי  )דלכאורה  החרס  זה  גרב  מר  דאמר  כיון  בש"ס:  אמרו  מובן  א(  ועפ"ז: 

מגרב(. ב( עכצ"ל דנגע הוא כו' - בא לראי' דמקום כאן לחילוף, כיון דבכל הנגעים צ"ל עמוק מן הצל 

)אף שלסימן טומאה מספיק אם רק מראהו עמוק, ולא ממשו(. כן עיין בזה תורה תמימה לתזריע יג, ג.

תקותי אשר למרות הסוסיו בעת שיחתנו, ידבר במקומות המתאימים ע"ד הענין דכל כבודה 

גו' ושאין יוצאת מענין זה. והרי אפילו בריוח גשמי ורק דיחיד וישנה הבטחה דואברכה מברכיך - שמע 

רב כו' על שלא דיבר רב הונא )אף שלא הי' זה מתפקידו כלל( על השמא )כפרש"י מגילה כז, ב(. וכש"כ 

וק"ו וכו'.



קלה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc migqt(iyily meil)

cg` weqta(g dk diryi),'çöðì úånä òla'`al cizrly ,epiidc ¦©©¨¤¨¤©
`le zend j`ln rleai,mc` ipa zindl cer helyiáéúëeweqta §¦

xg`(k dq my)`Nni `l xW` owfe mini lEr cFr mXn didi `l'Ÿ¦§¤¦¨¨¦§¨¥£¤Ÿ§©¥
eini z`,'úeîé äðL äàî ïa øòpä ékmiyp`d ekix`iy ,xnelk ¤¨¨¦©©©¤¥¨¨¨¨

cizrly ixd ,zn xrpy exn`i dpy d`n oa mc` zeni m`e mini
,`ler uxize .ezeniy miyp` eidi `alïàk ,àéL÷ àìweqta ± Ÿ©§¨¨

xaecn oey`xd,ìàøNéa,`al cizrl llk ezeni `l ok` mdny §¦§¨¥
eli`eïàkxaecn ipyd weqta ±,íéáëBë éãáBòaj` ,ezeni mdny ¨§§¥¨¦

.mini zekix` xg`l
:`xnbd dywníúä eòa éàî íéáëBë éãáBòåicaer my eyri dn - §§¥¨¦©¨¨¨

`ly xg`n mieb llk eigi `l onf eze`a ixd ,xnelk ,miakek
miebl dpeekd :`xnbd zvxzn .miznd ziigza enewiáéúëã¦§¦

mdiabl(d `q my)íëéøkà øëð éðáe íëðàö eòøå íéøæ eãîòå'§¨§¨¦§¨Ÿ§¤§¥¥¨¦¨¥¤
,'íëéîøBëåmieb ecnri `al cizrly ,`ed weqtd yexite['mixf'] §§¥¤

ecarie mdizecy z` eyxgi mixkpe ,l`xyi o`v z` erxie
wqer mdae ,seqal ezeni j` mini ekix`i el` miebe ,mdinxka

.ipyd weqtd
:`al cizrl ze`eapd xe`iaa cer dpc `xnbdñç áø,éîø àc ©¦§¨¨¥

áéúk(bk ck diryi)änçä äLBáe äðálä äøôçå'zF`av 'd Kln iM §¦§¨§¨©§¨¨¨©©¨¦¨©§¨
eyiiazi `al cizrly `ed weqtd yexite ,'milWExiaE oFIv xdA§©¦¦¨©¦

,exi`i `le dpalde dngdáéúëexg` weqta(ek l my)øBà äéäå' §¦§¨¨
íéîiä úòáL øBàk íéúòáL äéäé änçä øBàå änçä øBàk äðálä©§¨¨§©©¨§©©¨¦§¤¦§¨©¦§¦§©©¨¦
`weec mxe`y ixd ,'`Rxi FzMn ugnE FOr xaW z` 'd Wag mFiA§£Ÿ¤¤¤©©©©¨¦§¨

,`cqg ax uxize .`al cizrl wfgziàaä íìBòì ïàk ,àéL÷ àìŸ©§¨¨¨¨©¨
çéLnä úBîéì ïàkxe`k didie dpald xe` wfgzi giynd zenia - ¨¦©¨¦©

j` ,minid zray xe`k miizray didi dngd xe`e ,dngd
eidiy iptn llk exi`i `le gxide ynyd eyiiazi `ad mlera

.dpikyd d`xn xdef eif wx mlera
:`xnbd dywnìåøîàc ìàeîLyïéàiepiyäfä íìBòä ïéaly-] §¦§¥§¨©¥¥¨¨©¤

[eiykrãáìa úBiëìî ãeaòéL àlà ,çéLnä úBîéìeidi `ly - ¦©¨¦©¤¨¦§©§ª¦§¨
,epzyi `l mixacd x`y j` ,zene`d iklnl micareyn l`xyi

øîéîì àkéà éàî,miweqtd oia dxizqd z` uxzi `ed cvik - ©¦¨§¥©
wqer 'ebe 'dpald xe` dide' weqtdy yxtl oi` ezhiyl ixd

gxide ynyd xe` x`yi onf eze`ay xaeqy oeik giynd zenia
:`xnbd zvxzn .meik `edy itkéãéàå éãéàipy] dfe df ± ¦¦§¦¦

mzpeek [miweqtdàaä íìBòìrahdy l`eny dcen eiably ¨¨©¨
,dpzyiïàk ,àéL÷ àìåeyiiazi gxide ynydy xne`d weqtd - §Ÿ©§¨¨

wqer ,exi`i `le,äðéëL äðçîa,dpikyd eif ,wfg xe` didi eay §©£¥§¦¨
ïàkwqer wfgzi dngde dpald xe`y xne`d weqtde -äðçîa ¨§©£¥

.íé÷écö©¦¦
:miznd ziigz oipra oecl zxfeg `xnbdéîø àáø,dywd -áéúk ¨¨¨¥§¦

(hl al mixac)áéúëe ,'äiçàå úéîà éðà'weqtd jyndaéðàå ézöçî' £¦¨¦©£©¤§¦¨©§¦©£¦
,'àtøàixd ,dyweàzLäezligza weqtd eprinyd dzr - ¤§¨©§¨

yéiçî ééeçàok m`e ,miznd z` dign 'dy ±àtøîz` `txiy ± ©¥§©¥¦§¨
,mikendïkL ìk àì.z`f xnel xzein dxe`kle ,leki `edyàlà Ÿ¨¤¥¤¨

'dig`e zin` ip`'y aeygl erhi `ly icky ,`ed weqta xe`iad
miigd z` oefie digiy `l` ,miznd z` digi 'dy eyexit oi`

jkitl ,miclepd z` `xaieäî ,àeä Ceøa LBãwä øîà[in±]éðàM ¨©©¨¨©¤£¦
,úéîîmze`L Bîk ,äiçî éðày [in-]àtøà éðàå ézöçnz` epiid ¥¦£¦§©¤§¤¨©§¦©£¦¤§¨

.mlv` `l` zkiiy d`etx oi` ixdy ,mikend
:`ax ixack weqtd z` zx`any `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

,ïðaøweqta xn`p(my)ìBëé ,'äiçàå úéîà éðà'zpeeky xnel ziid ©¨¨£¦¨¦©£©¤¨
didzy `id weqtda äúéîmc`a íéiçå ãçàmc`,ãçà,xnelk ¦¨§¤¨§©¦§¤¨

,xg` mc` digie df mc` zini `ed jexa yecwdyíìBòäL Cøãk§¤¤¤¨¨
âäBð,miclep mixg`e mizn miyp`y ,dfd onfaøîBì ãeîìz ¥©§©

weqtd jynda,'àtøà éðàå ézöçî'y jkn cenll yieäkn äî ¨©§¦©£¦¤§¨©©¨
ãçàa äàeôøey myk -'mc` eze`a xacn '`tx` ip`e izvgn §¨§¤¨

,dknl `l` d`etx oi` ixdy ,d"awd ed`txiy dkedyäúéî óà©¦¨
ãçàa íéiçå`id dpeekd 'dig`e zin` ip`' xn`py dna mb jk - §©¦§¤¨

e ,ezny mze` z` d"awd digi `al cizrlyäáeLz ïàkî¦¨§¨
,äøBzä ïî íéúnä úéiçz ïéà íéøîBàìdigiy gken df weqta oky ¨§¦¥§¦©©¥¦¦©¨

.miznd z` d"awd,øçà øácjexa yecwd xne` `ed yexitd ¨¨©¥
,`ed,äiçî éðà úéîî éðàM äî älçzamc`d didy itk ,xnelk ©§¦¨©¤£¦¥¦£¦§©¤

did eiiga m` s` ,digzl eze` miw`yk didi jk eze` izndyk
,men eaàtøà éðàå ézöçnM äî ,øãäåmiznd enewiy xg`le - ©£©©¤¨©§¦©£¦¤§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc migqt(ycew zay meil)

,devn ly zigelglàéääa ïkL ìkyix ea xaicy dxwna ± ¨¤¥§©¦
,bbeya xzep lke` epiidc ,yiwláéiçîc,opgei iaxcixdäNò àì ¦§©¥§Ÿ¨¨

äåöîe .xzep lk`y jka llkéøîàc úéà,exn`y yie -àéääa- ¦§¨¦§¨§¦§©¦
,ilv ly cetya xzep ly cety el slgzpaøeèt,opgei iax zrcl ¨

,dcp ezy` lreaa `l` aiign epi`eàîòè éàîmrhd dne - ©©£¨
,mdipia wlglì déì äåäc àeä íúäéìeiL,dcp ezy` lreaa my ± ¨¨©£¨¥§©¥

`le ryty oeike ,zxzen `id m` ezlira mcew dl`eyl el did
,z`hg aiige devn xaca drehl aygp epi` ok dyràëä ìáà£¨¨¨

ì déì äåä àìcéìeiLm` le`yl in z` el did `ly xzepa o`k - §Ÿ£¨¥§©¥
,dlik`a xzen xyadàìxaca drehl aygpy meyn ,aiigzi Ÿ

devn.
ezy` oia weligd mrh dn ,opgei iax zrca zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .eznailïðçBé éaøå,eznail ezy` oia wligyéàî §©¦¨¨©
àðLlrea dpey dna -Bzîáémeyn df ixd ,dilr xehtyà÷c §¨§¦§§¨

äåöî ãéáòm` dl`yl el didy s`e ,meai zevn da miiwy - ¨¦¦§¨
`a devnd meiwa ezcxih zngny oeik mewn lkn ,`id zxzen

,ok m` ,xehte devn xaca dreh aygp ,ef dbby icilénð BzLà¦§©¦
äåöî ãéáò à÷ly devn miiwn `ed ezy` zliraa mb ixd - ¨¨¦¦§¨

xaecn :`xnbd zvxzn .exhetl yie diaxe dixt,úøaeòî BzLàa§¦§§¤¤
.ef devn miiwn epi` dzliraay

:dywne `xnbd dayàkéà àäåly devn da yi ixde -úçîN §¨¦¨¦§©
äðBòdrawpy 'dper'a cg` lk ,ezy` z` cewtl mc` aiigy ± ¨

:`xnbd zvxzn .zxaerna s` zbdep ixd ef devne ,eweqir itl el
dilr `ayk xaecndúðBò úòLa àìLaiegny onfa `l - ¤Ÿ¦§©¨¨

:`xnbd aey dywn .devn jka oi`e ,dcwtláéiç ,àáø øîàäå§¨¨©¨¨©¨
çnNì íãàz`äåöî øáãa BzLàzrya `ly s` [yinyza-] ¨¨§©¥©¦§¦§©¦§¨

`ay xaecn :`xnbd zvxzn .jkl zie`zny d`exyk ,dzper
dilrdzñååì Ceîñxeq`y ,dzcip mc ze`xl dlibxy dpera ± ¨§¦§¨

.devn dfa oi`e ,df onfa ynyl
:`xnbd dywnéëä éàjenq dilr `ay ote`a xaecny ok m` - ¦¨¦

,aiig okle dzqeelénð Bzîáé eléôà,eaiigl yi eznaia mb if` - £¦§¦§©¦
did `ly `vnpe ,dzqeel jenq meai zevn eilr lhen oi` ixdy

:`xnbd zvxzn .devn xaca cexhdpéî æéæa ,Bzîáémaid yea ± §¦§§¦¦¨
da qb eal oi`y oeik ,dzqeel dkenq `id m` dl`eyl dpnn

e ,oiicrdpéî æéæa àì ,BzLàdl`eyl el dide ,dpnid yea epi` - ¦§Ÿ§¦¦¨
dl`yl ilan dilr `ae dfa ryty itle .dzqeel dkenq `id m`

.z`hg aiig jkle ,bbey `l` ,devn xaca dreh aygp epi`
:opgei iax jnzqd eilr `pzd edin zxxan `xnbdïðçBé éaøå§©¦¨¨

,devn xaca drehk aygpy meyn dcp eznai lr `ad z` xhty
ïàîk.z`f xn` `pz dfi` zhiyk ±àîéìéàeixacy xn`p m` - §©¦¥¨

miiepyïðúc ,éñBé éaøk(:`n dkeq)ïBLàøä áBè íBé ,øîBà éñBé éaø §©¦¥¦§©©¦¥¥¨¦
âç ìL[zekeqd bg-]çëLå ,úaMa úBéäì ìçL,meid zayy ¤¨¤¨¦§©©¨§¨©

áìelä úà àéöBäåcigid zeyxníéaøä úeLøìmkgl enr zkll §¦¤©¨¦§¨©¦
zk`ln lr xare ,alel zlihp zevn miniiwn cvik epcnliy

,d`ved,úeLøa àéöBäL éðtî ,øeètz` lligy iptn ,xnelk ¨¦§¥¤¦¦§
xdnne weqre ,alel zlihp zevna cexh didy jezn zayd
iax cnl o`kne .devn xaca drehd z` xhet iqei iaxe ,dzeyrl
jkl `ay oeik xehty dcp eznai lr bbeya `al oicd `edy opgei

:`xnbd dgec .meai zevna ezcxh jezníúä éðàL àîìécokzi ± ¦§¨¨¦¨¨
oeik dpey oicd alel iably,ìeäa Bpîæcmiiwl witqdl jixvy ¦§©¨

iwa mc`l zkll xdnne cexh `ed jkitle ,meia ea ezevn

epi`e ,onf dl reaw oi`y meai zevna la` ,devnd ihxt epcnliy
.aiig `edy dcei iqei iax s`y xyt` ,meid dniiwl leda

:xg` `pz ixacn opgei iax ixacl xewn `evnl dqpn `xnbd
àlàåk miiepy opgei iax ixac,íéçáæc òLBäé éaøixack ,xnelk §¤¨©¦§ª©¦§¨¦

x`y zaya hgeyd z` xhty ,migaf iabl epzpyna ryedi iax
miiw mbe gqtd zevna `ed cexhy jezn ,gqtd myl migaf

:`xnbd dgec .ef dhigya devnìeäa Bpîæ énð íúä àîìécokzi - ¦§¨¨¨©¦§©¨
z` hegyl jixv ixdy ,leda epnfy meyn `weec xeht my mby

.dngd zriwy mcew gqtd
:xg` ote`a dqpne `xnbd day,úB÷Bðéúc òLBäé éaøk àlàå§¤¨§©¦§ª©§¦

lirl d`aedy dpyna ryedi iax ixack ,xnelk(`"r)z` xhty ,
jezn ,zay axra lg ezlin onfy wepiz zaya zerha lny in
:`xnbd dgec .ef zaya epnfy xg` wepiz ly ezlina cexh didy

ìeäa Bpîæ énð íúä.ipinyd meid xeariy mcew elenl jixvy oeik ¨¨©¦§©¨
:xg` ote`a dqpne `xnbd dayàlàåmiiepy opgei iax ixacéaøk §¤¨§©¦

ïðúc ,äîeøúc òLBäé(`"n g"t zenexz)äéäodkòãBðå ,äîeøza ìëBà §ª©¦§¨¦§©¨¨¥©§¨§©
äöeìç ïa Bà äLeøb ïa àeäLxeq`e xfk epicy llg `ed ixde ¤¤§¨¤£¨

,dnexzaáéiçî øæòéìà éaøodkl ozil eze`LîBçå ïø÷lk lr ©¦¡¦¤¤§©¥¤¤¨¤
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יז  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

1

2

3

4

`zax `zkld
íãéá ïéçåî [ãð זכות שלימדו יש המנהג 116- על

הקור  אין אם אף התנור את מדליק שנכרי שנתפשט,
שהם  הילדים, בשביל מגמתנו שעיקר דמכיון גדול,
 ֿ לבית ילדים מביאים ואף הבתים, של דרובא ברובא
שם, ומשתהים הזקנים לבית הולכים וילדים המדרש,

הקטנים. עבור להדיא כמדליק הוה
åùàøá åéðéò [äð קטנים וילדים קורֿגדול במקום גם -

לנכרי  לאמירה להזקק ואין שבת, מערב שעון לסדר יש
הדחק  בשעת אם .117כי

zetqede mipeiv
ובמהד"ת.116) זה סימן (בוטשאטש) אברהם רבים.117)אשל פוסקים הדגישו כן

•
zay zekld - jexr ogley

Á דבר עשית לא מדוע השבת אחר לנכרי לומר מותר
שרצונו  דבריו מתוך שמבין אע"פ שעברה בשבת פלוני
כן  לו שאומר כיון כלום בכך אין הבאה בשבת שיעשנו
בשבת  לעשותה ציווי (רמז) שום זו באמירתו ואין בחול
מלאכה  שעשיית (והוא מעצמו כן מבין שהנכרי אלא הבאה
עושה  הנכרי את כשרואה למחות צריך שאין בענין היא זו
של  בחפצים נעשית המלאכה שאין כגון בשבת אותה
לעשות  רגיל אלא ישראל של שכירו (אינו) והנכרי ישראל

ורנ"ב): רמ"ד סי' עיין הנאה בטובת לו

Ë לנכרי מעות ליתן אסור בשבת הוא השוק שיום במקום
אינו  חפץ אותו אם פלוני חפץ לו שיקנה שבת מערב
רגיל  שהוא כמו השוק ביום אלא מקום באותו לקנות מצוי
לקנות  בפירוש לו אמר כאלו זה שהרי קטנות בעיירות
מעות  לו ליתן מותר וה' בד' (אבל השוק יום שהוא בשבת
בשאר  גם לקנות קצת מצוי ואם רנ"ב) בסי' שנתבאר מטעם
שלא  ובלבד שבת בערב אפילו מעות לו ליתן מותר ימים
בדרך  הולך שהוא לו יאמר לא וגם בשבת קנה לו יאמר
זה  שהרי בשבת לקנותו הנכרי ויצטרך מיד שבת במוצאי
הדין  וכן רנ"ב בסי' כמ"ש בשבת לקנות בפירוש לו כאומר
שלא  וטוב למכור לנכרי כלים בנותן אלו דברים כל לענין
שלא  אפשר אי כי בשבת הוא השוק שיום בעיר כלל לדור

לחוש: אין היהודים בשכונת אינו השוק ואם יחטא

È וקנה בהלואה מעות הילך שבת בערב לנכרי לומר מותר
אחזור  ואני השוק ביום למחר פלוני חפץ לעצמך בהם
לך  ואתן אלו מעות חוב בפירעון השבת אחר ממך ואקחנו

ריוח:

‡È למקום סחורתו להוליך בקבלנות נכרי לו ששכר מי
בשבת  ישראל מבית הסחורה ולקח הנכרי ובא פלוני
בסי' כמ"ש העין מראית מפני אלא איסור כאן שאין אע"פ
ראות  כפי במלקות או עשרו לפי בממון לקנסו ראוי רמ"ו
אין  שמותר שסבר טעה ואם ממון לו אין אם דין בית עיני
הסחורה  לקח ואם בשוגג שעשה לומר ונאמן אותו קונסין
מותר  בשבת העיר מן שמפליג אע"פ יום מבעוד מביתו

שם: כמ"ש

·È אלא בשבת לעשותו אסור ואינו מלאכה שאינו דבר
בשבת  לעשותו לנכרי לומר לישראל מותר שבות משום
כל  את כולל שאינו פי על אף חולי מקצת שם שיהיה והוא
לנכרי  ישראל אומר מצוה לצורך או אבר סכנת ולא הגוף
לתקוע  שופר משם להביא כדי השנה בראש באילן לעלות
שאין  לחצר מחצר בשבת חמין לו שיביא לו לומר או בו
כדי  שכ"ה) סי' במ"ש עיין כרמלית דרך (או עירוב ביניהם

המצטער. בהם להרחיץ

שבות  על גזרו לא הפסד במקום הדין שהוא אומרים ויש
גשמים כגון  ע"י הנפסדת מוקצה סחורה נכרי ע"י לטלטל

בענין  אפשר אי אם כרמלית דרך לבית להביאה (ואפילו
(והוא  גדול הפסד במקום דבריהם על לסמוך ויש  אחר)

הפסד). שם שייך שלא אע"פ גדול לצורך הדין

עושה  שהוא כדרך בשבת הנכרי אותו שעושה בדבר זה וכל
שהוא  פי על אף החול מדרך בעשייתו שמשנה דבר אבל בחול
צער  במקום ישראל ע"י אפילו לעשותו מותר גמור שבות
הפסד  במקום הדין שהוא אומרים ויש שכ"ח בסימן כמ"ש
של"ו): סימן (עיין גדול הפסד במקום דבריהם על לסמוך ויש
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק, בו כותב מאשר עבר עליו וסדר חייו עתה, ומסיים בפירוט איזה בעיות.

א( לפעמים מרגיש אדישות בענינים רוחנים ועד לכדי מלחמה עם היצר וכו'.

הענינים  ומבוארים  כהאמור,  תופעות  ע"י  עליו  האדם  לב  יפול  אל  אשר  רז"ל  הוראת  ידועה 

בכ"מ, ועיין ג"כ בספר תניא קדישא במקומות המצוינים בהמפתח בסופו ומהם פרק ז"ך.

ב( איך להדוף מחשבות בלתי רצויות.

בכלל העצה בזה, ע"י היסח הדעת ]ולא על ידי מלחמה עם המחשבה, שזהו דורש עיון בה שזהו 

היפך של היסח הדעת[, אלא כיון שהמחשבה משוטטת תמיד, היסח הדעת הוא ע"י שמעסיקים המחשבה 

בענין שונה לגמרי ומה טוב בענין של תורה ומצוה, ואם מעט אור דוחה הרבה חשך עאכו"כ הרבה אור.

ג( התחלה וסדר בתקון המדות.

דיעותיהם  ואין  כאו"א  הנפש של  בתכונת  תלוי הרבה  בזה שהרי  לקבוע מסמרות  מובן שאין 

שוות, ולכן יתייעץ עם זקני אנ"ש אשר בסביבתו, המכירים אותו, או שיפרט עניניו לפניהם, והם יורוהו. 

ונקודה כללית בתקון האמור הוא, הליכה צעד אחר צעד מדרגא לדרגא ולא דלוג וקפיצה, שאין ענינם 

אלא הוראת שעה לעת מן העתים. כמובן הדברים אמורים בהנוגע רק לגדרים ופרישות בשטח האמור, 

שהרי מה שאסור אסור לעשות ואין לחכות לימים עד שיגיע לדרגא שיבינו האיסור וכו' שלכן לא רק 

דילוג וקפיצה הסדר בזה כי אם עקירה לגמרי ממקום הראשון למקום חדש, ומובן ריחוק המקומות מן 

הקצה אל הקצה, וע"פ המבואר בתניא, שהעובר אפילו על דקדוק קל של ד"ס אסור וקשור הוא בידי 

החיצונים ר"ל, והשומר אפילו על דקדוק קל של ד"ס מתקשר ומתאחד עי"ז עם אין סוף ב"ה, יעוין שם.

ד( במ"ש האם לשנות מקום דירתו, ולאן.

ההחלטה בזה תלוי' בהרבה פרטים, כן בהנוגע לדירה - ביותר חשובה דעת זוגתו תחי' שהרי 

האשה היא הנקראת עקרת הבית.

יוסיף בזה כהנה וכהנה,  ובודאי  וזכות התעסקותו בהפצת היהדות בסביבתו שכותב אודותה 

שהרי הכרח ודרישת השעה היא, תעמוד לו להוספה בברכות השי"ת בהמצטרך לו ולב"ב שי'.

בברכת כתיבה וחתימה טובה ולבשו"ט בכהנ"ל.
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יז  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

1

2

3

4

`zax `zkld
íãéá ïéçåî [ãð זכות שלימדו יש המנהג 116- על

הקור  אין אם אף התנור את מדליק שנכרי שנתפשט,
שהם  הילדים, בשביל מגמתנו שעיקר דמכיון גדול,
 ֿ לבית ילדים מביאים ואף הבתים, של דרובא ברובא
שם, ומשתהים הזקנים לבית הולכים וילדים המדרש,

הקטנים. עבור להדיא כמדליק הוה
åùàøá åéðéò [äð קטנים וילדים קורֿגדול במקום גם -

לנכרי  לאמירה להזקק ואין שבת, מערב שעון לסדר יש
הדחק  בשעת אם .117כי

zetqede mipeiv
ובמהד"ת.116) זה סימן (בוטשאטש) אברהם רבים.117)אשל פוסקים הדגישו כן

•
zay zekld - jexr ogley

Á דבר עשית לא מדוע השבת אחר לנכרי לומר מותר
שרצונו  דבריו מתוך שמבין אע"פ שעברה בשבת פלוני
כן  לו שאומר כיון כלום בכך אין הבאה בשבת שיעשנו
בשבת  לעשותה ציווי (רמז) שום זו באמירתו ואין בחול
מלאכה  שעשיית (והוא מעצמו כן מבין שהנכרי אלא הבאה
עושה  הנכרי את כשרואה למחות צריך שאין בענין היא זו
של  בחפצים נעשית המלאכה שאין כגון בשבת אותה
לעשות  רגיל אלא ישראל של שכירו (אינו) והנכרי ישראל

ורנ"ב): רמ"ד סי' עיין הנאה בטובת לו

Ë לנכרי מעות ליתן אסור בשבת הוא השוק שיום במקום
אינו  חפץ אותו אם פלוני חפץ לו שיקנה שבת מערב
רגיל  שהוא כמו השוק ביום אלא מקום באותו לקנות מצוי
לקנות  בפירוש לו אמר כאלו זה שהרי קטנות בעיירות
מעות  לו ליתן מותר וה' בד' (אבל השוק יום שהוא בשבת
בשאר  גם לקנות קצת מצוי ואם רנ"ב) בסי' שנתבאר מטעם
שלא  ובלבד שבת בערב אפילו מעות לו ליתן מותר ימים
בדרך  הולך שהוא לו יאמר לא וגם בשבת קנה לו יאמר
זה  שהרי בשבת לקנותו הנכרי ויצטרך מיד שבת במוצאי
הדין  וכן רנ"ב בסי' כמ"ש בשבת לקנות בפירוש לו כאומר
שלא  וטוב למכור לנכרי כלים בנותן אלו דברים כל לענין
שלא  אפשר אי כי בשבת הוא השוק שיום בעיר כלל לדור

לחוש: אין היהודים בשכונת אינו השוק ואם יחטא

È וקנה בהלואה מעות הילך שבת בערב לנכרי לומר מותר
אחזור  ואני השוק ביום למחר פלוני חפץ לעצמך בהם
לך  ואתן אלו מעות חוב בפירעון השבת אחר ממך ואקחנו

ריוח:

‡È למקום סחורתו להוליך בקבלנות נכרי לו ששכר מי
בשבת  ישראל מבית הסחורה ולקח הנכרי ובא פלוני
בסי' כמ"ש העין מראית מפני אלא איסור כאן שאין אע"פ
ראות  כפי במלקות או עשרו לפי בממון לקנסו ראוי רמ"ו
אין  שמותר שסבר טעה ואם ממון לו אין אם דין בית עיני
הסחורה  לקח ואם בשוגג שעשה לומר ונאמן אותו קונסין
מותר  בשבת העיר מן שמפליג אע"פ יום מבעוד מביתו

שם: כמ"ש

·È אלא בשבת לעשותו אסור ואינו מלאכה שאינו דבר
בשבת  לעשותו לנכרי לומר לישראל מותר שבות משום
כל  את כולל שאינו פי על אף חולי מקצת שם שיהיה והוא
לנכרי  ישראל אומר מצוה לצורך או אבר סכנת ולא הגוף
לתקוע  שופר משם להביא כדי השנה בראש באילן לעלות
שאין  לחצר מחצר בשבת חמין לו שיביא לו לומר או בו
כדי  שכ"ה) סי' במ"ש עיין כרמלית דרך (או עירוב ביניהם

המצטער. בהם להרחיץ

שבות  על גזרו לא הפסד במקום הדין שהוא אומרים ויש
גשמים כגון  ע"י הנפסדת מוקצה סחורה נכרי ע"י לטלטל

בענין  אפשר אי אם כרמלית דרך לבית להביאה (ואפילו
(והוא  גדול הפסד במקום דבריהם על לסמוך ויש  אחר)

הפסד). שם שייך שלא אע"פ גדול לצורך הדין

עושה  שהוא כדרך בשבת הנכרי אותו שעושה בדבר זה וכל
שהוא  פי על אף החול מדרך בעשייתו שמשנה דבר אבל בחול
צער  במקום ישראל ע"י אפילו לעשותו מותר גמור שבות
הפסד  במקום הדין שהוא אומרים ויש שכ"ח בסימן כמ"ש
של"ו): סימן (עיין גדול הפסד במקום דבריהם על לסמוך ויש
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‚È שמא גזרה בשבת בפיו חשבונותיו לחשוב לאדם אסור
כבר  שעבר חשבון בין להיות העתיד חשבון בין יכתוב
על  הוצאתי וכך כך כגון אותו לידע עדיין לו שצריך אלא
משכר  בידו נשאר ועדיין הפועלים לשכר פלוני בנין
שמגיע  מה שידע כדי להם שנתן מה לידע שצריך הפועלים
מכל  כלום להם יגיע לא חשבון לפי אם ואפילו עדיין להם
להם  מגיע שמא לו מסתפק זה החשבון קודם עכשיו מקום
יכתבנו  שמא לגזור ויש לו הצריך חשבון זה הרי כלום

לזכרון.

חשבון  זה הרי ממנו כלום להם מגיע שאין לו ידוע אם אבל
סאים  כמה וכן בשבת לחשבו ומותר כלל לו צריך שאינו

בחתנות  הוציא דינרים כמה פלונית בשנה לנו היה תבואה
אותם  המחשב בטלה שיחה בכלל שהם באלו וכיוצא בנו
שאסור  בהם ירבה שלא ובלבד בחול אותם כמחשב בשבת

למעלה: כמ"ש בשבת בטלה בשיחה להרבות

„È עמי לעמוד שתוכל בעיניך הנראה לפועל לומר מותר
לשוכרו  לערב לו שצריך מבין כך שמתוך אע"פ לערב
ודבר  שנאמר מפורש דבור אלא נאסר שלא לפי למלאכה
הרי  דבריו מתוך שמבין מה דהיינו הרהור אסור דבור דבר
כמדבר  שזהו לערב עמי נכון היה יאמר לא אבל מותר זה

לשכרו: שרוצה בפירוש

חֿיד  סעיפים בדבור התלויים שבת דיני שז סימן ב' חלק
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של  הזה העיקרי היסוד (בקיצור) יבאר זה בפרק

דאע  ית', שהקב "אחדותו עולמות "פ ריבוי ברא ה

" מקום מכל ית'ונבראים, תופסים בידיעתו אינם "

המציאות  ית' והוא ממש, חשיבי וכלא כלל מקום

היחידה; האמיתית

בדבר  ההתבוננות כיצד יבאר ואילך שלישי ומפרק

האדם. בלב לאלקות האהבה את מעוררת זה

'úé àåäù êéà ,àåä äìôúáù úåððåáúä ïéðòå
.íìåòä ìà àìå ,íìåò ìà

מעוררים  שעלֿידה - בתפלה ההתבוננות עיקר
בחינ  את הוא מהשינה - לה') (האהבה "אברהם" ת

אֿל  ה' בשם שם "ויקרא באברהם: שכתוב בענין
"אֿל עולם  לומר לו הי' הרי תמוה: ולכאורה ."

אלקהה  הוא שהשי"ת היינו העולם,של עולם",
"אֿל נאמר "?עולם ולמה

"אֿל כי הוא, הענין ביאור משמעו ה אך עולם"
עולם  שקיים היינו העולם, של האֿל הוא שהקב"ה
יתברך  והוא עצמו, בפני ודבר יש" "מציאות שהוא

עליו. ושולט אותו ומקיים מחי'

היא:] האמת [אבל

.åîöò éðôá ïéðò íìåòä ïéàù
את  ברא שהקב"ה לאחר גם האמת, לפי
עצמו  בפני "יש" מציאות העולם נעשה לא העולם,

למקורו נפרד ודבר צריך שהוא מאחר מאלקות,
התהוות  "כי - מציאותו תתבטל שלא תמיד
מכח  הנפעלת גשמית פעולה כמו אינה העולמות

יש שהוא בדבר מיש האדם, היא שפעולתו [היינו
מציאות לו יש אומן קודםשכבר כמו הפעולה,

גם  קיים הכסף שחומר - כסף מחתיכת כלי העושה
הצורה  את משנה שהאדם רק הכלי] עשיית לפני
את  סיים שהאדם לאחר ולפיכך שלו", הכח ידי על
הפועל, לכח עוד "צריך הדבר אין שוב פעולתו,

גמור". יש הי' מתחלה שגם מאחר 

" (אינה העולמות התהוות מיש [אבל אלא)"יש ,

" ובריאה התהוות העולמות "מאין ישהיא ולפיכך ,

[- מאלקות נפרד דבר אינם והנבראים

åøåàî åéæå äøàä úåèùôúä úðéçá ïäù àìà
.ùîùä åéæ åîë ,êøáúé

והזיו  האור כמו אלא אינה העולם מציאות
השמש  לזיו "שאין לפי אשר השמש, מן המתפשט
הוא  "צריך לכן השמש", זולת כלל אחרת סיבה
שהרי  עצמו, בפני נפרד דבר ואינו להשמש תמיד
הי' כלא הי' לארץ מתחת הולך שהשמש בלילה
שום  להם שאין היות בנבראים: גם וכך הזיו".
המוחלט  "מאין ונבראו ית', זולתו אחרת סיבה

" מקורם ממש", אל תמיד צריכים הם כן על
רגע  כל שצריך הזיו כמו מאין, להתהוותם

להמאור".

אֿל  הוי' בשם וצווח עומד הי' ש"אברהם וזהו
באי עולם  לכל ומפרסם מכריז שהי' כלומר ,"

לא  עולמו את הקב"ה שברא לאחר שאף העולם
שום  לו אין כי עצמו, בפני נפרד דבר העולם נעשה
"אֿל  וזהו מאלקות. נפרדת "עצמאית", מציאות
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פירוש, חד", "כולא והעולם שאלקות - עולם"
עצמו", בפני [מציאות] "ענין נעשה לא העולם

האלקית. בחיות תמיד תלוי קיומו שכל  מאחר

" הם שהנבראים זה וזיו [והנה, הארה התפשטות

יתברך  "מאורו הוא בזה הדיוק - ,"יתברך מאורו "

ועצמותו  ממהותו התפשטות אינם הנבראים כלומר,

לברוא  ית' מאתו הנמשכת האלקית מהחיות רק ית'

אלא  אינה עצמה זו חיות אשר הנבראים, את ולהחיות

וזיו רק (ונמצא הארה ית' ועצמותו ממהותו

" בחינת רק הם דהארה שהנבראים ית').הארה ממנו "

שממשיך:] וזהו

.íìåòä àåøáì åðåöøá äìòùë 'úé åðîî øéàäù
וזיו  הארה "התפשטות הם שהנבראים זה

יתברך  של מאורו מקורם שגם היא, בזה הכוונה ,"
" רק הוא עלה האור הנבראים דכאשר הקב"ה, של "

מאתו  הקב"ה המשיך העולם את לברוא ית' ברצונו
כל  של חיותם הוא זה אלקי ואור אלקי, "אור" ית'

הנבראים.

ביאור: ליתר

של  הפנימית המשמעות הסוד, תורת פי על
בעשרה רז"ל ושל מאמרות מאמר העולם, נברא

" נעשובדבר הכתוב שמים פיו ה' צבאם"וברוח כל
הוא ה'" ש"דבר האלקית היא, והחיות הכח

וממנה  ית', ועצמותו ממהותו הקב"ה שהמשיך
ותחתונים  עליונים העולמות כל "התהוות היא
נברא  שלכל היינו וקיומם", וחיותם ליש מאין

ה'") ("דבר אלקית חיות יש מיוחדת ונברא

ולקיימו; להחיותו בו המלובשת

" רק הוא זה ה'" והארה זי ו"דבר בלבד ו "
וזיו  אור (כמו כביכול ית', ועצמותו ממהותו
ית' ממנו שהאיר השמש) מן המתפשט השמש

העולם. את לברוא ברצונו כשעלה

היא  שממנה האלקית שהחיות זה, ויסוד -
והארה" "זיו היא הנבראים כל וקיום התהוות
אחדותו  בענין יותר עמוקה הבנה לנו נותן בלבד,
וכל  העולמות כל ית'" "בידיעתו (כיצד ית'
שיבואר  כפי כלל), מקום תופסים אינם הנבראים

להלן. בפרטיות

" שאופן - שבדבר החידוש "המשכת [להבנת

וזיו  אור כמו רק הוא ית' ממנו האלקית החיות

אשר  ולבאר להקדים יש - השמש מן המתפשט

אופנים,המשכה "ב  שני יש ממקורה המתפשטת "

" החסידות בלשון ו אור הנקראים :"שפע ""

ל  מים שפע "דוגמא ומשפיע המערה בגשמיות: "

הם  הראשון, בכלי שהיו שהמים כך אחר, לכלי מכלי

" כל נשפעים עצמם ללא השני הכלי אל ונמשכים "

במהותם. שינוי

ל  המוסר שפע "ודוגמא רב רוחנית: בהשפעה "

" שהוא הסברא הרי שכלית, סברא "משפיע לתלמיד

מובנת  שהיא כפי עצמה סברא אותה היא לתלמיד

(ו  מגלה אינו הרב אם [ואף הרב של )"משפיע "בשכלו

את  מבין שהוא (כפי שבסברא העומק כל את לתלמיד

עכ  לו מוסר הוא הרי מכלֿמקום לעצמו), פ "הדבר

מובנת חלק " שהיא כפי עצמה סברא מאותה מסויים "

הרב]. בשכל

" של באופן השפעה לעומת יש "שפע אך ,

"המשכה " של באופן מהמקור שלא "אור " באופן היינו ,

" שום "חלק נמשך או ישנה מהות " אלא המקור, מן "

בלבד.המשכה " חיצונית הארה של "

ל  השמש אור "משל וזיו אור הוא בגשמיות "

השמש  כדור מגוף חלק שאינו השמש, מן המתפשט

מעצם  כלום נמצא לא השמש באור (שהרי כלל עצמו

הארה  רק הוא השמש אור אלא השמש) כדור חומר

" (כמו בלבד )."אּפשיין חיצונית ָ

ל  נוסף עצם המשכה "משל של השפעה ללא "

" של באופן אלא הנראית "אור הדבר אדם צורת :

" (הנקראת שבמראה "שפיגל במראה בצורה כמובן, .(

ודמותו  האדם, של ועצמותו ממהותו כלום אין

" אלא אינה במראה בלבד.הארה הנראית חיצונית "

" בהמשכת דבר: של מ שפע כללו יש "מהות ""

משא נמשך "ה  ממש, """ בהמשכת זיו אור כ רק קיים "

בלבד.

שנמשכה  האלקית שהחיות בנמשל, הוא וכך

והנבראים, העולמות כל את להחיות כדי ית' מאתו

"א  "המשכה ינה של באופן שמהותו שפע " (שנאמר "

" ית' אלא נמשכה ועצמותו זו), בהמשכה ונמצאת "

" היינו ית', ממנו בלבד והארה זיו רק התפשטות היא

אלקות.חיצונית  של "
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‚È שמא גזרה בשבת בפיו חשבונותיו לחשוב לאדם אסור
כבר  שעבר חשבון בין להיות העתיד חשבון בין יכתוב
על  הוצאתי וכך כך כגון אותו לידע עדיין לו שצריך אלא
משכר  בידו נשאר ועדיין הפועלים לשכר פלוני בנין
שמגיע  מה שידע כדי להם שנתן מה לידע שצריך הפועלים
מכל  כלום להם יגיע לא חשבון לפי אם ואפילו עדיין להם
להם  מגיע שמא לו מסתפק זה החשבון קודם עכשיו מקום
יכתבנו  שמא לגזור ויש לו הצריך חשבון זה הרי כלום

לזכרון.

חשבון  זה הרי ממנו כלום להם מגיע שאין לו ידוע אם אבל
סאים  כמה וכן בשבת לחשבו ומותר כלל לו צריך שאינו

בחתנות  הוציא דינרים כמה פלונית בשנה לנו היה תבואה
אותם  המחשב בטלה שיחה בכלל שהם באלו וכיוצא בנו
שאסור  בהם ירבה שלא ובלבד בחול אותם כמחשב בשבת

למעלה: כמ"ש בשבת בטלה בשיחה להרבות

„È עמי לעמוד שתוכל בעיניך הנראה לפועל לומר מותר
לשוכרו  לערב לו שצריך מבין כך שמתוך אע"פ לערב
ודבר  שנאמר מפורש דבור אלא נאסר שלא לפי למלאכה
הרי  דבריו מתוך שמבין מה דהיינו הרהור אסור דבור דבר
כמדבר  שזהו לערב עמי נכון היה יאמר לא אבל מותר זה

לשכרו: שרוצה בפירוש

חֿיד  סעיפים בדבור התלויים שבת דיני שז סימן ב' חלק
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של  הזה העיקרי היסוד (בקיצור) יבאר זה בפרק

דאע  ית', שהקב "אחדותו עולמות "פ ריבוי ברא ה

" מקום מכל ית'ונבראים, תופסים בידיעתו אינם "

המציאות  ית' והוא ממש, חשיבי וכלא כלל מקום

היחידה; האמיתית

בדבר  ההתבוננות כיצד יבאר ואילך שלישי ומפרק

האדם. בלב לאלקות האהבה את מעוררת זה

'úé àåäù êéà ,àåä äìôúáù úåððåáúä ïéðòå
.íìåòä ìà àìå ,íìåò ìà

מעוררים  שעלֿידה - בתפלה ההתבוננות עיקר
בחינ  את הוא מהשינה - לה') (האהבה "אברהם" ת

אֿל  ה' בשם שם "ויקרא באברהם: שכתוב בענין
"אֿל עולם  לומר לו הי' הרי תמוה: ולכאורה ."

אלקהה  הוא שהשי"ת היינו העולם,של עולם",
"אֿל נאמר "?עולם ולמה

"אֿל כי הוא, הענין ביאור משמעו ה אך עולם"
עולם  שקיים היינו העולם, של האֿל הוא שהקב"ה
יתברך  והוא עצמו, בפני ודבר יש" "מציאות שהוא

עליו. ושולט אותו ומקיים מחי'

היא:] האמת [אבל

.åîöò éðôá ïéðò íìåòä ïéàù
את  ברא שהקב"ה לאחר גם האמת, לפי
עצמו  בפני "יש" מציאות העולם נעשה לא העולם,

למקורו נפרד ודבר צריך שהוא מאחר מאלקות,
התהוות  "כי - מציאותו תתבטל שלא תמיד
מכח  הנפעלת גשמית פעולה כמו אינה העולמות

יש שהוא בדבר מיש האדם, היא שפעולתו [היינו
מציאות לו יש אומן קודםשכבר כמו הפעולה,

גם  קיים הכסף שחומר - כסף מחתיכת כלי העושה
הצורה  את משנה שהאדם רק הכלי] עשיית לפני
את  סיים שהאדם לאחר ולפיכך שלו", הכח ידי על
הפועל, לכח עוד "צריך הדבר אין שוב פעולתו,

גמור". יש הי' מתחלה שגם מאחר 

" (אינה העולמות התהוות מיש [אבל אלא)"יש ,

" ובריאה התהוות העולמות "מאין ישהיא ולפיכך ,

[- מאלקות נפרד דבר אינם והנבראים

åøåàî åéæå äøàä úåèùôúä úðéçá ïäù àìà
.ùîùä åéæ åîë ,êøáúé

והזיו  האור כמו אלא אינה העולם מציאות
השמש  לזיו "שאין לפי אשר השמש, מן המתפשט
הוא  "צריך לכן השמש", זולת כלל אחרת סיבה
שהרי  עצמו, בפני נפרד דבר ואינו להשמש תמיד
הי' כלא הי' לארץ מתחת הולך שהשמש בלילה
שום  להם שאין היות בנבראים: גם וכך הזיו".
המוחלט  "מאין ונבראו ית', זולתו אחרת סיבה

" מקורם ממש", אל תמיד צריכים הם כן על
רגע  כל שצריך הזיו כמו מאין, להתהוותם

להמאור".

אֿל  הוי' בשם וצווח עומד הי' ש"אברהם וזהו
באי עולם  לכל ומפרסם מכריז שהי' כלומר ,"

לא  עולמו את הקב"ה שברא לאחר שאף העולם
שום  לו אין כי עצמו, בפני נפרד דבר העולם נעשה
"אֿל  וזהו מאלקות. נפרדת "עצמאית", מציאות
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פירוש, חד", "כולא והעולם שאלקות - עולם"
עצמו", בפני [מציאות] "ענין נעשה לא העולם

האלקית. בחיות תמיד תלוי קיומו שכל  מאחר

" הם שהנבראים זה וזיו [והנה, הארה התפשטות

יתברך  "מאורו הוא בזה הדיוק - ,"יתברך מאורו "

ועצמותו  ממהותו התפשטות אינם הנבראים כלומר,

לברוא  ית' מאתו הנמשכת האלקית מהחיות רק ית'

אלא  אינה עצמה זו חיות אשר הנבראים, את ולהחיות

וזיו רק (ונמצא הארה ית' ועצמותו ממהותו

" בחינת רק הם דהארה שהנבראים ית').הארה ממנו "

שממשיך:] וזהו

.íìåòä àåøáì åðåöøá äìòùë 'úé åðîî øéàäù
וזיו  הארה "התפשטות הם שהנבראים זה

יתברך  של מאורו מקורם שגם היא, בזה הכוונה ,"
" רק הוא עלה האור הנבראים דכאשר הקב"ה, של "

מאתו  הקב"ה המשיך העולם את לברוא ית' ברצונו
כל  של חיותם הוא זה אלקי ואור אלקי, "אור" ית'

הנבראים.

ביאור: ליתר

של  הפנימית המשמעות הסוד, תורת פי על
בעשרה רז"ל ושל מאמרות מאמר העולם, נברא

" נעשובדבר הכתוב שמים פיו ה' צבאם"וברוח כל
הוא ה'" ש"דבר האלקית היא, והחיות הכח

וממנה  ית', ועצמותו ממהותו הקב"ה שהמשיך
ותחתונים  עליונים העולמות כל "התהוות היא
נברא  שלכל היינו וקיומם", וחיותם ליש מאין

ה'") ("דבר אלקית חיות יש מיוחדת ונברא

ולקיימו; להחיותו בו המלובשת

" רק הוא זה ה'" והארה זי ו"דבר בלבד ו "
וזיו  אור (כמו כביכול ית', ועצמותו ממהותו
ית' ממנו שהאיר השמש) מן המתפשט השמש

העולם. את לברוא ברצונו כשעלה

היא  שממנה האלקית שהחיות זה, ויסוד -
והארה" "זיו היא הנבראים כל וקיום התהוות
אחדותו  בענין יותר עמוקה הבנה לנו נותן בלבד,
וכל  העולמות כל ית'" "בידיעתו (כיצד ית'
שיבואר  כפי כלל), מקום תופסים אינם הנבראים

להלן. בפרטיות

" שאופן - שבדבר החידוש "המשכת [להבנת

וזיו  אור כמו רק הוא ית' ממנו האלקית החיות

אשר  ולבאר להקדים יש - השמש מן המתפשט

אופנים,המשכה "ב  שני יש ממקורה המתפשטת "

" החסידות בלשון ו אור הנקראים :"שפע ""

ל  מים שפע "דוגמא ומשפיע המערה בגשמיות: "

הם  הראשון, בכלי שהיו שהמים כך אחר, לכלי מכלי

" כל נשפעים עצמם ללא השני הכלי אל ונמשכים "

במהותם. שינוי

ל  המוסר שפע "ודוגמא רב רוחנית: בהשפעה "

" שהוא הסברא הרי שכלית, סברא "משפיע לתלמיד

מובנת  שהיא כפי עצמה סברא אותה היא לתלמיד

(ו  מגלה אינו הרב אם [ואף הרב של )"משפיע "בשכלו

את  מבין שהוא (כפי שבסברא העומק כל את לתלמיד

עכ  לו מוסר הוא הרי מכלֿמקום לעצמו), פ "הדבר

מובנת חלק " שהיא כפי עצמה סברא מאותה מסויים "

הרב]. בשכל

" של באופן השפעה לעומת יש "שפע אך ,

"המשכה " של באופן מהמקור שלא "אור " באופן היינו ,

" שום "חלק נמשך או ישנה מהות " אלא המקור, מן "

בלבד.המשכה " חיצונית הארה של "

ל  השמש אור "משל וזיו אור הוא בגשמיות "

השמש  כדור מגוף חלק שאינו השמש, מן המתפשט

מעצם  כלום נמצא לא השמש באור (שהרי כלל עצמו

הארה  רק הוא השמש אור אלא השמש) כדור חומר

" (כמו בלבד )."אּפשיין חיצונית ָ

ל  נוסף עצם המשכה "משל של השפעה ללא "

" של באופן אלא הנראית "אור הדבר אדם צורת :

" (הנקראת שבמראה "שפיגל במראה בצורה כמובן, .(

ודמותו  האדם, של ועצמותו ממהותו כלום אין

" אלא אינה במראה בלבד.הארה הנראית חיצונית "

" בהמשכת דבר: של מ שפע כללו יש "מהות ""

משא נמשך "ה  ממש, """ בהמשכת זיו אור כ רק קיים "

בלבד.

שנמשכה  האלקית שהחיות בנמשל, הוא וכך

והנבראים, העולמות כל את להחיות כדי ית' מאתו

"א  "המשכה ינה של באופן שמהותו שפע " (שנאמר "

" ית' אלא נמשכה ועצמותו זו), בהמשכה ונמצאת "

" היינו ית', ממנו בלבד והארה זיו רק התפשטות היא

אלקות.חיצונית  של "
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האלקית  החיות המשכת אופן בהבנת לסיכום:

יש  העולמות, והתהוות בריאת בשביל ית' ממנו

החיות  (ב) ית'. ועצמותו מהותו (א) ענינים: שלשה

" של באופן ית' מאתו הנמשכת בלבד האלקית ."הארה

וקיומם  מציאותם שכל נבראים מתהווים מההארה (ג)

זו. מהארה אלא אינם
שיש  - לעניננו יותר הדומה משל רבינו יביא ועתה

הנ  ענינים שלשה מעין ל."בו

a wxt zcar `l xy` zgz d"c

•

1

2

3

4

5

6

7

8

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

דהנה ÏÎ·Â(כט) כו'. מרדכי את וילבש ענין יובן זה
הא' מדרגות. ב' בהן יש הנשמות בחי'
תמצא. ליש שמאין החכמה מבחי' שנמשכין מצד
כו'. האב במוח כטפה אבינו. אתה כי בענין וכידוע
לברר  נשמה שבכל מה כח לאין היש בטול והוא
מרדכי. בחי' וזהו כו'. דכיא מיר' בענין כנ"ל ברורים
כו'. המלך בשער היושב היהודי מרדכי שנקרא ומה
העצמות  בבחי' ששרשה שבנשמה יחידה בחי' הוא
החכמה. מן שלמעלה עצמי בטול בחי' לה יש ע"כ
והנה  כנ"ל. כו' פשוט רצון בבחי' הנעשה בטול וכמו
שבבחי' ליש מאין שנמשכת לנשמה להמשיך כדי
דקמיה  העצמות מבחי' דהיינו מעל' מלמעלה החכמה
מקיף  לבוש רק בא זה אין כו'. הא' דעה כבחי' כלא
דלבוש  בטול בחי' עליה להמשיך שהוא לנשמה.
גאות  מלך ה' שז"ש כלא. דקמיה איך שזהו מלכות
המן  בחי' כי ה"ז הלבוש את המן ויקח וזהו כו'. לבש
כנ"ל. החכמה מן שלמעל' החוצפה הוא בקליפה
מצד  שבא אלקית. התנשאות בבחי' מגיע הברור ולאחר
שבא  דיש אין מבחי' שלמעלה דוקא. העצמות
מלביש  דוקא הברור לאחר המן ע"כ כנ"ל בהשתלשלות
מבחי' כו' דחכמה שמאין הנשמה בחי' שהוא למרדכי
וד"ל. האמתי דיש הארה מבחי' שנמשך מלכות. לבוש
ע"י  דוקא אמו לו שעטרה בעטרה הוא מלכות כתר אבל

המן  ע"י ולא כו' דנעשה רצון בטול בחי' ע"י ישראל
כתר  שבחי' לפי כנ"ל. כלל לשם מגיע המן  בחי' אין כי
שבעצמותו  הפשוט התענוג עצם בבחי' הוא מלכות
דוקא. העצמות שמצד המלך שעשועי ונקרא ממש.
מלכות  דלבוש ההתנשאות מבחי' גם למעלה שזהו
חשיב  כלא קמיה דכולא מה בעלמא. הארה רק שאינו
בחי' אין ע"כ ממש העצמות בחי' זה אין אבל

חשי  דכלא בחינת התנשאות ע"י רק כלל. לשם מגיע ב
שמגיע  מפני החכמה. מן שלמעלה העצמי הרצון בטול
בבחי' שרשן שישראל מצד ממש. העצמות בבחי'
ע"י  הוא זה מלכות כתר בחי' ע"כ ממש. העצמות
בבחי' מגיע האלקית שהתנשאות (ואע"פ דוקא ישראל
ממ"ש  לזה בדוגמא במ"א מבואר כאשר האמתי יש
המלך  וכמ"ש וכה"ג כו' בעלמא סימנא אנא רשב"י
התנשאות  בחי' אין מ"מ כו'. ומתנשא כו' המרומם
בחי' זה אין א"כ חשיב. כלא שהוא זולתו על רק נופל
האמתי  יש שהוא מצד שבא רק שהוא כמו האמתי היש
לפי  וד"ל) כו' עולם מימות ומתנשא מרומם הוא ע"כ
דהמן  התנשאות בחי' גם כי כלל. בזלע"ז ד"ז שאין
למעלה  להיותו כלל. לשם מגיע אינו הברור לאחר
ולא  מלכות. כתר נתן ואשר וזהו מלכות. לבוש מבחי'
לו  שעטרה בעטרה דכתיב במ"ת כמו אלא המן ע"י
וד"ל: כנ"ל נעשה שאמרו בשעה כנ"י שהן דוקא אמו
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

˘„Á‰ לכם הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה
ר"ה  נק' תשרי ר"ח שהרי וי"ל השנה, לחדשי
כמו  ר"ה נק' ולכך השנה, חדשי י"ב כולל שהוא

ואח"כ  כלל בדרך הנפש כחות כל כולל הוא שהראש
כולל  הוא ר"ה כמ"כ כו' האיברים כל מקבלים מהראש
חדשים  לי"ב נתחלק מר"ה ואח"כ השנה חיות כל

c"ag i`iyp epizeax zxezn

נתחלק  ואח"כ יום, ל' כולל הוא חדש וכל פרט, בדרך
א' ולמה ראשון, הוא תשרי ר"ח וא"כ ויום, יום לכל

השנה. לחדשי לכם הוא ראשון כאן
Í‡ שבשני העקידה בבעל איתא דהנה הוא, הענין

הוא  א' אופן הבורא, גדולת להבין יכול אופנים
וכמ"ש  שינוי שום להם שאין מזלות י"ב של מסידור
למשל  רואים שאנו כמו תפקידם, את ישנו שלא
והולכים  סובבים הם יום בכל והכוכבים שהשמש
כח  בזה שיש ועכצ"ל שינוי, שום בלי למערב, ממזרח
שום  בזה שיהי' צריך הי' שאל"כ אותן, שמניע מאא"ס
אנו  ואין שנה אלפים לששה קרוב שזה וכיון שינוי,
נמצא  כו'. מאא"ס כח שזה ע"כ שינוי שום בהם רואים
טבע  מבחי' דהיינו הבורא גדולת מבינים אנו שמזה
הב' ואופן כו'. הבורא גדולת להשיג ג"כ אנו יכולים
למשל  כמו הטבע, משינוי הבורא גדולת להשיג יכולים
שמים  ליבשה ים הפך הטבע שינוי שהי' וקי"ס יצי"מ
ומזה  כו', הטבע ע"פ זה שאין כו', יבשה נעשה
הבורא  גדולת מבינים אנו מזה הטבע שינוי שנעשה

שמיא. בחיל עביד שכמצביא יותר,
‰Ê·Â ראש נק' שר"ה שמה ניסן, ור"ח ר"ה ענין יובן

סדר  בבחי' רק זהו השנה חיות כל כולל שהוא
זה  אך כלל, בדרך בר"ה ונתחדש נמשך שהחיות מע"ב

טבע, בבחי' מע"ב סדר הנהגת בבחי' רק הוא החיות
טבע  שינוי שיהי' כדי כללי חיות גילוי שיהי' כדי אבל
שלמעלה  מבחי' הגילוי שאז ניסן, בר"ח דוקא ע"י זהו
לפי  הטבע, שינוי שיהי' כדי ההשתלשלות מסדר
ההשתלשלות  סדר ע"פ שא"ז וקי"ס יצי"מ הי' שבניסן
גילוי  שיהי' ראשון, ניסן ר"ח נק' זו בבחי' ולכן כו'
בניסן  זהו השתלשלות מסדר שלמעלה אא"ס בחי'

ביחוד דו  אופנים שני יש כי ג"כ הוא הקבלה וע"פ קא,
זיווג  והנה פנימי, וזיווג חיצוני זיווג בשם ונק' חו"ב
ע"פ  שזה והיינו כו' העולמות קיום לצורך הוא חיצוני
בחי' יש אבל ראשון, הוא תשרי ובזה כו' הטבע דרכי
והוא  פנימי' השפעה בחי' והוא שבחו"ב פנימי יחוד
ולכן  כו', ראשון ניסן ובזה הטבע, מדרכי שלמעלה מה
גילוי  בחי' הוא זה חדשים, ראש לכם הזה החדש כתי'
פנימי' השפעה שבחי' והיינו במ"א, כמ"ש פנימי'
הראשון. הוא ניסן הטבע מדרכי לצאת שהוא שמחו"ב
זהו  פנימי וזיווג חיצוני זיווג בחי' שני המשכת והנה
ע"י  המלאכים כי ונשמות, המלאכים עבודת ע"י
זיווג  בחי' ממשיכים עולם ברום שעומדים עבודתם
במח' שעלו הנשמות אבל שלהם, השרש שהוא חיצוני
פנימי  זיווג בחי' ממשיכים לכן הכלים מפנימי' ושרשם
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‰‰Â,דחול יומין שאחר וחדש שבת בחי' הוא כ"ז
שבת  ומדי בחדשו חדש מדי והי' לעתיד אבל
פי' שבת, של ושבתו חדש של חדשו דהיינו בשבתו
השבת  בחי' לגבי כחול נחשב דעכשיו שהשבת
ולהבין  חדש. של חדשו הו"ע ועד"ז לעתיד, שיתגלה
החמה  ואור החמה כאור הלבנה אור והי' כתי' הנה זה,
שאור  הפשוט פי' הימים, שבעת כאור שבעתיים יהי'
עוד  יהי' החמה ואור דעכשיו, החמה כאור יהי' הלבנה
נמצא  הימים, שבעת כאור שבעתיים והיינו גדול, יותר
דלעתיד  והלבנה ולבנה, שמש בחי' יהי' לע"ל שגם
כתי' דהנה הוא והענין דלעתיד. מהשמש הארה תקבל
אטו  וארז"ל אחד ושמו אחד הוי' יהי' ההוא ביום
נקרא, אני נכתב שאני כמו לא הוא, אחד לאו האידנא
הוא  הכתיב כי הגם פי' אד', בשם ונק' הוי' בשם נכתב
שמסתיר  אד' שם רק הוא למטה הגילוי אבל הוי', ש'
אבל  ככתבו, השם את קורין היו במקדש ורק ומעלים,

שמו  יהי' לע"ל אבל אד', בשם והיינו בכנויו במדינה
הגילוי  יהי' אז כי והיינו שנכתב, כמו נק' שיהי' אחד
וש' אד' שם בחי' שהיא הלבנה שאור וזהו הוי'. שם
שמו  וזהו הוי', ש' בחי' הוא החמה כאור יהי' אלקי'
הוי' הוי' ויקרא כתי' הנה כי הוא, אחד והוי' אחד.
דלתתא  הוי' שם בחי' שיש בגווייהו טעמא ופסיק
הוי' שם בחי' אבל כו', ומחי' המהוה מקור שהוא

הו  טעמא דלעילא פסיק ולכן עלמין מגדר למעלה א
פסיק  יהי' שלא אחד הוי' יהי' לעתיד אבל בגווייהו,
דלעילא  הוי' ש' במדרגת יהי' דלתתא הוי' ושם טעמא,
החמה  ואור וזהו אחד, יהיו שההויות אחד ה' וזהו כו',
ז"ת  בחי' הימים שבעת כאור יהי' הוי' שמש בחי' הוא
חדשו  ענין יהי' ועד"ז שבת. של שבתו ענין וזהו דע"י,
בקר  י"ב בחי' הם חדשי' י"ב הנה כי חדש, של
ושרש  מלמעלה עליהם דאצי' מל' הוא והים דבריאה
אבל  דאצי', אלכסון גבולי י"ב מבחי' הוא קבלתם
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האלקית  החיות המשכת אופן בהבנת לסיכום:

יש  העולמות, והתהוות בריאת בשביל ית' ממנו

החיות  (ב) ית'. ועצמותו מהותו (א) ענינים: שלשה

" של באופן ית' מאתו הנמשכת בלבד האלקית ."הארה

וקיומם  מציאותם שכל נבראים מתהווים מההארה (ג)

זו. מהארה אלא אינם
שיש  - לעניננו יותר הדומה משל רבינו יביא ועתה

הנ  ענינים שלשה מעין ל."בו
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דהנה ÏÎ·Â(כט) כו'. מרדכי את וילבש ענין יובן זה
הא' מדרגות. ב' בהן יש הנשמות בחי'
תמצא. ליש שמאין החכמה מבחי' שנמשכין מצד
כו'. האב במוח כטפה אבינו. אתה כי בענין וכידוע
לברר  נשמה שבכל מה כח לאין היש בטול והוא
מרדכי. בחי' וזהו כו'. דכיא מיר' בענין כנ"ל ברורים
כו'. המלך בשער היושב היהודי מרדכי שנקרא ומה
העצמות  בבחי' ששרשה שבנשמה יחידה בחי' הוא
החכמה. מן שלמעלה עצמי בטול בחי' לה יש ע"כ
והנה  כנ"ל. כו' פשוט רצון בבחי' הנעשה בטול וכמו
שבבחי' ליש מאין שנמשכת לנשמה להמשיך כדי
דקמיה  העצמות מבחי' דהיינו מעל' מלמעלה החכמה
מקיף  לבוש רק בא זה אין כו'. הא' דעה כבחי' כלא
דלבוש  בטול בחי' עליה להמשיך שהוא לנשמה.
גאות  מלך ה' שז"ש כלא. דקמיה איך שזהו מלכות
המן  בחי' כי ה"ז הלבוש את המן ויקח וזהו כו'. לבש
כנ"ל. החכמה מן שלמעל' החוצפה הוא בקליפה
מצד  שבא אלקית. התנשאות בבחי' מגיע הברור ולאחר
שבא  דיש אין מבחי' שלמעלה דוקא. העצמות
מלביש  דוקא הברור לאחר המן ע"כ כנ"ל בהשתלשלות
מבחי' כו' דחכמה שמאין הנשמה בחי' שהוא למרדכי
וד"ל. האמתי דיש הארה מבחי' שנמשך מלכות. לבוש
ע"י  דוקא אמו לו שעטרה בעטרה הוא מלכות כתר אבל

המן  ע"י ולא כו' דנעשה רצון בטול בחי' ע"י ישראל
כתר  שבחי' לפי כנ"ל. כלל לשם מגיע המן  בחי' אין כי
שבעצמותו  הפשוט התענוג עצם בבחי' הוא מלכות
דוקא. העצמות שמצד המלך שעשועי ונקרא ממש.
מלכות  דלבוש ההתנשאות מבחי' גם למעלה שזהו
חשיב  כלא קמיה דכולא מה בעלמא. הארה רק שאינו
בחי' אין ע"כ ממש העצמות בחי' זה אין אבל

חשי  דכלא בחינת התנשאות ע"י רק כלל. לשם מגיע ב
שמגיע  מפני החכמה. מן שלמעלה העצמי הרצון בטול
בבחי' שרשן שישראל מצד ממש. העצמות בבחי'
ע"י  הוא זה מלכות כתר בחי' ע"כ ממש. העצמות
בבחי' מגיע האלקית שהתנשאות (ואע"פ דוקא ישראל
ממ"ש  לזה בדוגמא במ"א מבואר כאשר האמתי יש
המלך  וכמ"ש וכה"ג כו' בעלמא סימנא אנא רשב"י
התנשאות  בחי' אין מ"מ כו'. ומתנשא כו' המרומם
בחי' זה אין א"כ חשיב. כלא שהוא זולתו על רק נופל
האמתי  יש שהוא מצד שבא רק שהוא כמו האמתי היש
לפי  וד"ל) כו' עולם מימות ומתנשא מרומם הוא ע"כ
דהמן  התנשאות בחי' גם כי כלל. בזלע"ז ד"ז שאין
למעלה  להיותו כלל. לשם מגיע אינו הברור לאחר
ולא  מלכות. כתר נתן ואשר וזהו מלכות. לבוש מבחי'
לו  שעטרה בעטרה דכתיב במ"ת כמו אלא המן ע"י
וד"ל: כנ"ל נעשה שאמרו בשעה כנ"י שהן דוקא אמו
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

˘„Á‰ לכם הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה
ר"ה  נק' תשרי ר"ח שהרי וי"ל השנה, לחדשי
כמו  ר"ה נק' ולכך השנה, חדשי י"ב כולל שהוא

ואח"כ  כלל בדרך הנפש כחות כל כולל הוא שהראש
כולל  הוא ר"ה כמ"כ כו' האיברים כל מקבלים מהראש
חדשים  לי"ב נתחלק מר"ה ואח"כ השנה חיות כל

c"ag i`iyp epizeax zxezn

נתחלק  ואח"כ יום, ל' כולל הוא חדש וכל פרט, בדרך
א' ולמה ראשון, הוא תשרי ר"ח וא"כ ויום, יום לכל

השנה. לחדשי לכם הוא ראשון כאן
Í‡ שבשני העקידה בבעל איתא דהנה הוא, הענין

הוא  א' אופן הבורא, גדולת להבין יכול אופנים
וכמ"ש  שינוי שום להם שאין מזלות י"ב של מסידור
למשל  רואים שאנו כמו תפקידם, את ישנו שלא
והולכים  סובבים הם יום בכל והכוכבים שהשמש
כח  בזה שיש ועכצ"ל שינוי, שום בלי למערב, ממזרח
שום  בזה שיהי' צריך הי' שאל"כ אותן, שמניע מאא"ס
אנו  ואין שנה אלפים לששה קרוב שזה וכיון שינוי,
נמצא  כו'. מאא"ס כח שזה ע"כ שינוי שום בהם רואים
טבע  מבחי' דהיינו הבורא גדולת מבינים אנו שמזה
הב' ואופן כו'. הבורא גדולת להשיג ג"כ אנו יכולים
למשל  כמו הטבע, משינוי הבורא גדולת להשיג יכולים
שמים  ליבשה ים הפך הטבע שינוי שהי' וקי"ס יצי"מ
ומזה  כו', הטבע ע"פ זה שאין כו', יבשה נעשה
הבורא  גדולת מבינים אנו מזה הטבע שינוי שנעשה

שמיא. בחיל עביד שכמצביא יותר,
‰Ê·Â ראש נק' שר"ה שמה ניסן, ור"ח ר"ה ענין יובן

סדר  בבחי' רק זהו השנה חיות כל כולל שהוא
זה  אך כלל, בדרך בר"ה ונתחדש נמשך שהחיות מע"ב

טבע, בבחי' מע"ב סדר הנהגת בבחי' רק הוא החיות
טבע  שינוי שיהי' כדי כללי חיות גילוי שיהי' כדי אבל
שלמעלה  מבחי' הגילוי שאז ניסן, בר"ח דוקא ע"י זהו
לפי  הטבע, שינוי שיהי' כדי ההשתלשלות מסדר
ההשתלשלות  סדר ע"פ שא"ז וקי"ס יצי"מ הי' שבניסן
גילוי  שיהי' ראשון, ניסן ר"ח נק' זו בבחי' ולכן כו'
בניסן  זהו השתלשלות מסדר שלמעלה אא"ס בחי'

ביחוד דו  אופנים שני יש כי ג"כ הוא הקבלה וע"פ קא,
זיווג  והנה פנימי, וזיווג חיצוני זיווג בשם ונק' חו"ב
ע"פ  שזה והיינו כו' העולמות קיום לצורך הוא חיצוני
בחי' יש אבל ראשון, הוא תשרי ובזה כו' הטבע דרכי
והוא  פנימי' השפעה בחי' והוא שבחו"ב פנימי יחוד
ולכן  כו', ראשון ניסן ובזה הטבע, מדרכי שלמעלה מה
גילוי  בחי' הוא זה חדשים, ראש לכם הזה החדש כתי'
פנימי' השפעה שבחי' והיינו במ"א, כמ"ש פנימי'
הראשון. הוא ניסן הטבע מדרכי לצאת שהוא שמחו"ב
זהו  פנימי וזיווג חיצוני זיווג בחי' שני המשכת והנה
ע"י  המלאכים כי ונשמות, המלאכים עבודת ע"י
זיווג  בחי' ממשיכים עולם ברום שעומדים עבודתם
במח' שעלו הנשמות אבל שלהם, השרש שהוא חיצוני
פנימי  זיווג בחי' ממשיכים לכן הכלים מפנימי' ושרשם

חו"ב. של
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‰‰Â,דחול יומין שאחר וחדש שבת בחי' הוא כ"ז
שבת  ומדי בחדשו חדש מדי והי' לעתיד אבל
פי' שבת, של ושבתו חדש של חדשו דהיינו בשבתו
השבת  בחי' לגבי כחול נחשב דעכשיו שהשבת
ולהבין  חדש. של חדשו הו"ע ועד"ז לעתיד, שיתגלה
החמה  ואור החמה כאור הלבנה אור והי' כתי' הנה זה,
שאור  הפשוט פי' הימים, שבעת כאור שבעתיים יהי'
עוד  יהי' החמה ואור דעכשיו, החמה כאור יהי' הלבנה
נמצא  הימים, שבעת כאור שבעתיים והיינו גדול, יותר
דלעתיד  והלבנה ולבנה, שמש בחי' יהי' לע"ל שגם
כתי' דהנה הוא והענין דלעתיד. מהשמש הארה תקבל
אטו  וארז"ל אחד ושמו אחד הוי' יהי' ההוא ביום
נקרא, אני נכתב שאני כמו לא הוא, אחד לאו האידנא
הוא  הכתיב כי הגם פי' אד', בשם ונק' הוי' בשם נכתב
שמסתיר  אד' שם רק הוא למטה הגילוי אבל הוי', ש'
אבל  ככתבו, השם את קורין היו במקדש ורק ומעלים,

שמו  יהי' לע"ל אבל אד', בשם והיינו בכנויו במדינה
הגילוי  יהי' אז כי והיינו שנכתב, כמו נק' שיהי' אחד
וש' אד' שם בחי' שהיא הלבנה שאור וזהו הוי'. שם
שמו  וזהו הוי', ש' בחי' הוא החמה כאור יהי' אלקי'
הוי' הוי' ויקרא כתי' הנה כי הוא, אחד והוי' אחד.
דלתתא  הוי' שם בחי' שיש בגווייהו טעמא ופסיק
הוי' שם בחי' אבל כו', ומחי' המהוה מקור שהוא

הו  טעמא דלעילא פסיק ולכן עלמין מגדר למעלה א
פסיק  יהי' שלא אחד הוי' יהי' לעתיד אבל בגווייהו,
דלעילא  הוי' ש' במדרגת יהי' דלתתא הוי' ושם טעמא,
החמה  ואור וזהו אחד, יהיו שההויות אחד ה' וזהו כו',
ז"ת  בחי' הימים שבעת כאור יהי' הוי' שמש בחי' הוא
חדשו  ענין יהי' ועד"ז שבת. של שבתו ענין וזהו דע"י,
בקר  י"ב בחי' הם חדשי' י"ב הנה כי חדש, של
ושרש  מלמעלה עליהם דאצי' מל' הוא והים דבריאה
אבל  דאצי', אלכסון גבולי י"ב מבחי' הוא קבלתם
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חדשו  וזהו דאריך, יגמדה"ר מבחי' בר"ח יקבלו לע"ל
(ומה  דא"א יגמדה"ר מבחי' יקבלו ר"ח שי"ב חדש של
מדות, י"ג הם דאריך ומדה"ר י"ב רק הוא שבחדשי'
בקר  י"ב כנגד או העיבור, חדש נמצא בר"ח כי אפ"ל

מבחי' יקבלו ולע"ל י"ג, הם הרי מלמעלה עליהם והים
והיינו  להשתחוות, בשר כל יבוא ואז כו'), מדות י"ג
ויותר  כן לעתיד יהי' ברגלים ראי' מצות שהי' שכמו

ושבת. שבת ובכל וחדש חדש בכל מזה
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ברוך: מתיבת למשל נ"ע הרבי  úåàוחוזר íéãéøôîùëå
äîöò éðôá 'áäהמשפט äìëùääמכל ìë åá ïéà éøä

àéääאחד המאמר שיומשך והברכה הברכה , מהי  -
ב'. האות של הפשוטה המשמעות את רק  éðôîוכו '. ÷ø

äìëùää äá äéä øáëù כולו המשפט  åðîîבכל øàùð
מההשכלה -úåàäá úö÷ האור נשאר שבנמשל כפי  -

הצמצום. לאחר שנמשכו אחרי  גם  הגנוזות מהספירות
שנשאר  מה של במשמעות  בסוגריים נ"ע הרבי ומדקדק

כולו: מהמשפט הפרדתה לאחר באות
àåäå)באות שנשאר מה ההשכלה -åîéùø úðéçáá

åá åðàù ïéðòäá äæî àîâåãäá àùåðä éôìå ,ãáìá-
הספירות עשר שהוא  זה בענין שלנו הנמשל לפי  כלומר
אלא ממש  אור אותו הוא שנשאר מה הרי  הגנוזות,

ãáìש èåòéî úðéçáá àåäאבל÷åìéñ úðéçáá àì
,'åë åîéùø ÷ø øàùðùå

עצמו  שהאור פירושו רשימו שנשאר כשאומרים  כלומר:
האור  לא אך מהאור, רושם רק זה שנשאר ומה הסתלק,
הספירות עשר על בנמשל כאן שלנו בנושא ואילו עצמו,
אותו  ממש זה  הרי  הצמצום, לאחר שנמשכו הגנוזות
המשל אין כן ואם מיעוט, של באופן שהוא אלא  אור,
לספירות מכוון משל באותיות הנשארת ההשכלה של

האצלתן. לאחר הגנוזות
'åë íéìëä ìùîë àåä úåéúåàä ïéðò éë åðééäåבדרך -

כאן  מדברים שאנו  וכיון לכלים, משל זה  אותיות כלל
מכוון  משל זה אין הרי  בנמשל, כלים, על ולא  אורות על

äæáלגמרי . íâù øîåì ùé íå÷î ìëîå,באורות -'á ùé
äî íâ äæá ùéå ãáì èåòéî úðéçááù äî åðééä ,íéðéðò

÷åìéñ úðéçááùשיש המיעוט של הענין מלבד כלומר -
באורות, סילוק של בחינה גם שיש  לומר צריך באורות,

øàáúéù åîëå52.(

מהמשפט הופרדה ב' שהאות לאחר למשל: ובחזרה
ההשכלה , כל את בה אין  òהרי  óàåïë éô ìלמרות -

הגדולה, äéäùהירידה ùîî 'áä åúåà àåä 'áä äæ
åá âùåîù ìåãâì ïáåîä 'áä åîöò àåäå êåøá úáéúá
øîàù êåøá ïéðò åà àéäù äâéøãî åæéàá äëøáä ïéðò

.'åë íìåòä äéäå,'ב באות שינוי שום חל לא כלומר -
שהיתה מה בדיוק היא השתנתה, ולא התחלפה לא היא
אלא ההשכלה, כל את בזה מבין שהגדול המשפט  בתוך
הקטן, לימוד לצורך המשפט מכל נפרדה היא שכאשר
במשפט, זה  לפני שהיתה  ההשכלה כל את בה אין הרי 
אותה ממש שהיא למרות בתוכו. כלולה היתה שהיא

שינוי . ללא  אות
ïáåé äæ êøã ìòåבנמשלøùòäá äéäù íåöîöä ïéðò

äìçúáù àåä êåøá óåñ ïéà øåàá úåæåðâä úåøéôñ
הצמצום שלפני  úåøéôñבדרגה øùòä ìë åéä

úåáøòúäå úåãçàúäáמעלות שתי בהם היו  ואז יחד,
גדולות:

ìéòì øëæðë úøëéð úåàéöî úðéçáá àì åéäù äî ãáìã
פשיטות בבחינת  שהיו øùôàכלומר  éà ïë àì íàã)

,('åë ãçé íúåãçàúä úåéäìהיתה ספירה  כל אם כי  -
יכולה היתה  לא עצמה בפני ניכרת מציאות בבחינת
המעלה וזה הספירות, שאר עם ולהתאחד להתערב 

הפשיטות. ענין  שלהם, הראשונה
ש נוספת, גדולה  מעלה בהם היתה זאת לבד äéäהנה

,ãàî äìòðå àìôåî øåà íäá øéàî האור בתוך כלומר -
בהתאחדות כשהם הנה  עצמם, הספירות עשר של

מאוד. ונעלה  מופלא  אור בהם מאיר יחד, והתערבות
- úåîìåòäוממילא úìåëéá äéä àìåהעולמות רק לא -

אלא ìá÷ìהעולמותåìéôàהנמוכים, íéðåéìò øúåéä
àåä êåøá óåñ ïéàá ïäù åîë úåøéôñ øùòä úåìâúä
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ïúìòî íöò ãöî ïä) הספירות úðéçááשל åéäù
ãöî ïäå éøîâì úåèéùôשלהם השניה øåàäהמעלה

éåìéâäåוהנעלה התאחדותםíäáùהמופלא åë'),בזכות 
íåöîöä éãé ìò àì íàהכח ניתן הצמצום  בכוח רק -

זה? צמצום של עניינו  ומה למטה. הספירות את לגלות
אלא ממש , סילוק של ענין úðéçáלא ÷ø êùîð äéäéù

,äîöò éðôá äîëçכל עם מאוחדת שהיא כפי ולא
הספירות בשאר וכן  .הספירות,

äìåìë äúéäù äîëçä úðéçá ùîî àéäù éô ìò óàå
úåæåðâä úåøéôñ øùòä ìë íò àåä êåøá óåñ ïéàá
מהתיבה, הנפרדת ב' שהאות  ברוך  מתיבת הנ"ל וכמשל

בתיבה מחוברת שהיתה ב' אות אותה íå÷îהיא ìëî ,
éøàù íò úáøåòî äðéàå äîöò éðôá äëùîðùë

äúâéøãîî äãéøé äæ éøä úåðéçáäבהפרש במשל כנראה
מההשכלה חלק שהיתה כפי  ב' האות  בין  הגדול

עצמה. בפני  כשהיא למשמעותה  השלם, שבמשפט 
שנעשית הירידה של המשמעות  את נ "ע  הרבי  ומפרט

מהשניה: אחת הפרדתם ידי על בספירות
äæ éãé ìòù úåìâúää íöò éãé ìòù äãéøéä ãáìã)

,á"ë ÷øô ìéòì øëæðëå øáã úåàéöî úðéçáá äùòð-
מצד הוא הגנוזות הספירות של שהפשיטות התבאר שם 
אם אף ומתגלים , יורדים  שהם וככל במקורם, דביקותם
עושה התגלותם עצם הרי שינוי, עצמם בהם נעשה לא
היו  אם אף הוא זה  וענין מציאות, של בבחינה אותם

כאחד, כולם נמשכים
äìâúðå äëùîðùë èøôáåספירה äîöòכל éðôá

úåèéùô úðéçáá äðéàå øáã úåàéöî úðéçáá äùòðù
,íãå÷ äúéäù åîë ùîîכולם נמשכים היו אם אף כי -

שהם גופא בזה מציאות בבחינת נעשים היו כאחד
נמשכת ספירה כל כאשר וכמה כמה אחת ועל התגלו,

עצמה. úåîìòúäבפני  ïë íâ äæ éøä úåèéùôä øãòäã
,'åë éåìéâá äøåà úåéîéðô úðéçá äá øéàî åðéàù øåàä
בפשיטות היא הרי בספירה בגילוי  האור כשמאיר -
האור  הרי בפשיטות, פחות שהיא וככל יותר , גדולה

יותר. מתעלם
(úàæ ãåòשהספירות גופא מזה הנ"ל מהירידה  חוץ -

הנה עצמה, בפני  התגלתה אחת שכל ובפרט התגלו,
בזה גדולה ירידה עוד חלה  לזה øåàäנוסף íìòúðù

לעיל) נ"ע הרבי (כלשון  מאוד" ונעלה  äéäùה"מופלא
.'åë ãçé íéãçàúî åéäùë íäá øéàî

êåøá úáéúá äéäùëù ìéòì øëæðä 'á úåàá ìùîä åîëå
åá ïéà ãøôðùëå ,ìéòì øëæðë äëøáã äìëùää åá äéä
,ìéòì øëæðë 'åë ãáìá íùåøå èòî ÷ø úàæä äìëùäî

ïë åîëבנמשלäá ïéà ãáì äîëçä úøéôñ äëùîðùë
.'åë íåã÷ä øåàäî èòî ÷ø לאור כלל בערך ולא

הספירות. כל עם  מעורבת כשהיתה בה  שהאיר
קיצור.

השכלה, בה שמלובש ברוך תיבת משל דרך ועל
מעט רק  בו אין עצמה בפני ב' אות וכשמפרידים
הקודם, האות אותו  הוא והרי בו, מלובש שהיה מהשכל
לבד הנה עצמה בפני  שנבדלה ידי  על החכמה  כן וכמו

האור. מיעוט  בבחינת  היא הרי  מפשיטותה שיצאה
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אע"פ  אוא"ס, ממשיכים מצוות ע"י בלי־גבול. חסד ממשיך מאדך, בכל אהבת ע"י
המלך, מצות המקיים פשוט איש כמו ומוגבלים. גשמיים בדברים עצמה שהמצוה
מוגבלת  בלתי היא המלך במצות הגדולה שמחתו אבל מהותו, לפי מוגבלת שעשייתו

ּׁשּכתּוב Ê·e‰ז) מה אּתה 37יּובן ּכי חסד, אדנֿי ּול" »∆ְֲִֶֶַַָָָָָֹ
אינֹו ולכאֹורה ּכמעׂשהּו", לאיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵַַָּתׁשּלם

אם 38מּובן  ּכמעׂשהּו", לאיׁש ּתׁשּלם אּתה "ּכי ּדלאחר , ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָ

הּוא  ׂשכר ׁשהּתׁשלּום הּוא, הענין א החסד. מהּו ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכן
לפי  הּוא ּומּכלֿמקֹום החסד, וזהּו ּגבּול, ּבלי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּבבחינת
ידי  על זהּו העליֹון, מאד ּבחינת ׁשּימׁש ּדבכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻמעׂשהּו,
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יג.37) סב, תהלים
המתחיל 38) (דיבור לך מגן אנכי המתחיל דיבור במאמר

עדן. נשמתו טוב שם הבעל מורנו והקשה תרצ"ה: באהלך) אגורה

אמרים  לקוטי שנד. שנג. קצג. קצא. סימן טוב שם כתר ראה -
ואילך  א פא, המגיד להרב תורה אור רמא. סימן המגיד להרב
ע' ב חלק השירים שיר התורה אור הגמרא). שמקשה כמו (ושם:



קמג c"ag i`iyp epizeax zxezn

חדשו  וזהו דאריך, יגמדה"ר מבחי' בר"ח יקבלו לע"ל
(ומה  דא"א יגמדה"ר מבחי' יקבלו ר"ח שי"ב חדש של
מדות, י"ג הם דאריך ומדה"ר י"ב רק הוא שבחדשי'
בקר  י"ב כנגד או העיבור, חדש נמצא בר"ח כי אפ"ל

מבחי' יקבלו ולע"ל י"ג, הם הרי מלמעלה עליהם והים
והיינו  להשתחוות, בשר כל יבוא ואז כו'), מדות י"ג
ויותר  כן לעתיד יהי' ברגלים ראי' מצות שהי' שכמו

ושבת. שבת ובכל וחדש חדש בכל מזה

dpya minrt yely
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ברוך: מתיבת למשל נ"ע הרבי  úåàוחוזר íéãéøôîùëå
äîöò éðôá 'áäהמשפט äìëùääמכל ìë åá ïéà éøä

àéääאחד המאמר שיומשך והברכה הברכה , מהי  -
ב'. האות של הפשוטה המשמעות את רק  éðôîוכו '. ÷ø

äìëùää äá äéä øáëù כולו המשפט  åðîîבכל øàùð
מההשכלה -úåàäá úö÷ האור נשאר שבנמשל כפי  -

הצמצום. לאחר שנמשכו אחרי  גם  הגנוזות מהספירות
שנשאר  מה של במשמעות  בסוגריים נ"ע הרבי ומדקדק

כולו: מהמשפט הפרדתה לאחר באות
àåäå)באות שנשאר מה ההשכלה -åîéùø úðéçáá

åá åðàù ïéðòäá äæî àîâåãäá àùåðä éôìå ,ãáìá-
הספירות עשר שהוא  זה בענין שלנו הנמשל לפי  כלומר
אלא ממש  אור אותו הוא שנשאר מה הרי  הגנוזות,

ãáìש èåòéî úðéçáá àåäאבל÷åìéñ úðéçáá àì
,'åë åîéùø ÷ø øàùðùå

עצמו  שהאור פירושו רשימו שנשאר כשאומרים  כלומר:
האור  לא אך מהאור, רושם רק זה שנשאר ומה הסתלק,
הספירות עשר על בנמשל כאן שלנו בנושא ואילו עצמו,
אותו  ממש זה  הרי  הצמצום, לאחר שנמשכו הגנוזות
המשל אין כן ואם מיעוט, של באופן שהוא אלא  אור,
לספירות מכוון משל באותיות הנשארת ההשכלה של

האצלתן. לאחר הגנוזות
'åë íéìëä ìùîë àåä úåéúåàä ïéðò éë åðééäåבדרך -

כאן  מדברים שאנו  וכיון לכלים, משל זה  אותיות כלל
מכוון  משל זה אין הרי  בנמשל, כלים, על ולא  אורות על

äæáלגמרי . íâù øîåì ùé íå÷î ìëîå,באורות -'á ùé
äî íâ äæá ùéå ãáì èåòéî úðéçááù äî åðééä ,íéðéðò

÷åìéñ úðéçááùשיש המיעוט של הענין מלבד כלומר -
באורות, סילוק של בחינה גם שיש  לומר צריך באורות,

øàáúéù åîëå52.(

מהמשפט הופרדה ב' שהאות לאחר למשל: ובחזרה
ההשכלה , כל את בה אין  òהרי  óàåïë éô ìלמרות -

הגדולה, äéäùהירידה ùîî 'áä åúåà àåä 'áä äæ
åá âùåîù ìåãâì ïáåîä 'áä åîöò àåäå êåøá úáéúá
øîàù êåøá ïéðò åà àéäù äâéøãî åæéàá äëøáä ïéðò

.'åë íìåòä äéäå,'ב באות שינוי שום חל לא כלומר -
שהיתה מה בדיוק היא השתנתה, ולא התחלפה לא היא
אלא ההשכלה, כל את בזה מבין שהגדול המשפט  בתוך
הקטן, לימוד לצורך המשפט מכל נפרדה היא שכאשר
במשפט, זה  לפני שהיתה  ההשכלה כל את בה אין הרי 
אותה ממש שהיא למרות בתוכו. כלולה היתה שהיא

שינוי . ללא  אות
ïáåé äæ êøã ìòåבנמשלøùòäá äéäù íåöîöä ïéðò

äìçúáù àåä êåøá óåñ ïéà øåàá úåæåðâä úåøéôñ
הצמצום שלפני  úåøéôñבדרגה øùòä ìë åéä

úåáøòúäå úåãçàúäáמעלות שתי בהם היו  ואז יחד,
גדולות:

ìéòì øëæðë úøëéð úåàéöî úðéçáá àì åéäù äî ãáìã
פשיטות בבחינת  שהיו øùôàכלומר  éà ïë àì íàã)

,('åë ãçé íúåãçàúä úåéäìהיתה ספירה  כל אם כי  -
יכולה היתה  לא עצמה בפני ניכרת מציאות בבחינת
המעלה וזה הספירות, שאר עם ולהתאחד להתערב 

הפשיטות. ענין  שלהם, הראשונה
ש נוספת, גדולה  מעלה בהם היתה זאת לבד äéäהנה

,ãàî äìòðå àìôåî øåà íäá øéàî האור בתוך כלומר -
בהתאחדות כשהם הנה  עצמם, הספירות עשר של

מאוד. ונעלה  מופלא  אור בהם מאיר יחד, והתערבות
- úåîìåòäוממילא úìåëéá äéä àìåהעולמות רק לא -

אלא ìá÷ìהעולמותåìéôàהנמוכים, íéðåéìò øúåéä
àåä êåøá óåñ ïéàá ïäù åîë úåøéôñ øùòä úåìâúä
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כ"ז.52. בפרק
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ïúìòî íöò ãöî ïä) הספירות úðéçááשל åéäù
ãöî ïäå éøîâì úåèéùôשלהם השניה øåàäהמעלה

éåìéâäåוהנעלה התאחדותםíäáùהמופלא åë'),בזכות 
íåöîöä éãé ìò àì íàהכח ניתן הצמצום  בכוח רק -

זה? צמצום של עניינו  ומה למטה. הספירות את לגלות
אלא ממש , סילוק של ענין úðéçáלא ÷ø êùîð äéäéù

,äîöò éðôá äîëçכל עם מאוחדת שהיא כפי ולא
הספירות בשאר וכן  .הספירות,

äìåìë äúéäù äîëçä úðéçá ùîî àéäù éô ìò óàå
úåæåðâä úåøéôñ øùòä ìë íò àåä êåøá óåñ ïéàá
מהתיבה, הנפרדת ב' שהאות  ברוך  מתיבת הנ"ל וכמשל

בתיבה מחוברת שהיתה ב' אות אותה íå÷îהיא ìëî ,
éøàù íò úáøåòî äðéàå äîöò éðôá äëùîðùë

äúâéøãîî äãéøé äæ éøä úåðéçáäבהפרש במשל כנראה
מההשכלה חלק שהיתה כפי  ב' האות  בין  הגדול

עצמה. בפני  כשהיא למשמעותה  השלם, שבמשפט 
שנעשית הירידה של המשמעות  את נ "ע  הרבי  ומפרט

מהשניה: אחת הפרדתם ידי על בספירות
äæ éãé ìòù úåìâúää íöò éãé ìòù äãéøéä ãáìã)

,á"ë ÷øô ìéòì øëæðëå øáã úåàéöî úðéçáá äùòð-
מצד הוא הגנוזות הספירות של שהפשיטות התבאר שם 
אם אף ומתגלים , יורדים  שהם וככל במקורם, דביקותם
עושה התגלותם עצם הרי שינוי, עצמם בהם נעשה לא
היו  אם אף הוא זה  וענין מציאות, של בבחינה אותם

כאחד, כולם נמשכים
äìâúðå äëùîðùë èøôáåספירה äîöòכל éðôá

úåèéùô úðéçáá äðéàå øáã úåàéöî úðéçáá äùòðù
,íãå÷ äúéäù åîë ùîîכולם נמשכים היו אם אף כי -

שהם גופא בזה מציאות בבחינת נעשים היו כאחד
נמשכת ספירה כל כאשר וכמה כמה אחת ועל התגלו,

עצמה. úåîìòúäבפני  ïë íâ äæ éøä úåèéùôä øãòäã
,'åë éåìéâá äøåà úåéîéðô úðéçá äá øéàî åðéàù øåàä
בפשיטות היא הרי בספירה בגילוי  האור כשמאיר -
האור  הרי בפשיטות, פחות שהיא וככל יותר , גדולה

יותר. מתעלם
(úàæ ãåòשהספירות גופא מזה הנ"ל מהירידה  חוץ -

הנה עצמה, בפני  התגלתה אחת שכל ובפרט התגלו,
בזה גדולה ירידה עוד חלה  לזה øåàäנוסף íìòúðù

לעיל) נ"ע הרבי (כלשון  מאוד" ונעלה  äéäùה"מופלא
.'åë ãçé íéãçàúî åéäùë íäá øéàî

êåøá úáéúá äéäùëù ìéòì øëæðä 'á úåàá ìùîä åîëå
åá ïéà ãøôðùëå ,ìéòì øëæðë äëøáã äìëùää åá äéä
,ìéòì øëæðë 'åë ãáìá íùåøå èòî ÷ø úàæä äìëùäî

ïë åîëבנמשלäá ïéà ãáì äîëçä úøéôñ äëùîðùë
.'åë íåã÷ä øåàäî èòî ÷ø לאור כלל בערך ולא

הספירות. כל עם  מעורבת כשהיתה בה  שהאיר
קיצור.

השכלה, בה שמלובש ברוך תיבת משל דרך ועל
מעט רק  בו אין עצמה בפני ב' אות וכשמפרידים
הקודם, האות אותו  הוא והרי בו, מלובש שהיה מהשכל
לבד הנה עצמה בפני  שנבדלה ידי  על החכמה  כן וכמו

האור. מיעוט  בבחינת  היא הרי  מפשיטותה שיצאה

a"xrz gly zyxt zay
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אע"פ  אוא"ס, ממשיכים מצוות ע"י בלי־גבול. חסד ממשיך מאדך, בכל אהבת ע"י
המלך, מצות המקיים פשוט איש כמו ומוגבלים. גשמיים בדברים עצמה שהמצוה
מוגבלת  בלתי היא המלך במצות הגדולה שמחתו אבל מהותו, לפי מוגבלת שעשייתו

ּׁשּכתּוב Ê·e‰ז) מה אּתה 37יּובן ּכי חסד, אדנֿי ּול" »∆ְֲִֶֶַַָָָָָֹ
אינֹו ולכאֹורה ּכמעׂשהּו", לאיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵַַָּתׁשּלם

אם 38מּובן  ּכמעׂשהּו", לאיׁש ּתׁשּלם אּתה "ּכי ּדלאחר , ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָ

הּוא  ׂשכר ׁשהּתׁשלּום הּוא, הענין א החסד. מהּו ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכן
לפי  הּוא ּומּכלֿמקֹום החסד, וזהּו ּגבּול, ּבלי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּבבחינת
ידי  על זהּו העליֹון, מאד ּבחינת ׁשּימׁש ּדבכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻמעׂשהּו,
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יג.37) סב, תהלים
המתחיל 38) (דיבור לך מגן אנכי המתחיל דיבור במאמר

עדן. נשמתו טוב שם הבעל מורנו והקשה תרצ"ה: באהלך) אגורה

אמרים  לקוטי שנד. שנג. קצג. קצא. סימן טוב שם כתר ראה -
ואילך  א פא, המגיד להרב תורה אור רמא. סימן המגיד להרב
ע' ב חלק השירים שיר התורה אור הגמרא). שמקשה כמו (ושם:



c"agקמד i`iyp epizeax zxezn

ּבבחינת  ּכן ּגם ׁשּזהּו ּדהגם ,"מאד ּד"בכל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאהבה
ההמׁשכה, לפי ּבדגמא להיֹות צרי מּכלֿמקֹום ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָֻהגּבלה,

ּכתיב  ּדהּנה העליֹון, מאד לבחינת ּכלים הם 39ּדמצוֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹ
ׁשהּמצות  מאד", מצות רחבה קץ, ראיתי ּתכלה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹ"לכל
הּמצות  ידי ּדעל העליֹון, מאד לבחינת ּכלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹהם
והגם  הּבליּֿגבּול, איןֿסֹוף אֹור ּבחינת ְְְְֲִִִִֵַַַַַממׁשיכים
ּתפלין  מצות ידי על ּכמֹו חּלּוקים, יׁש הרי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַֹּדבּמצות
וכּידּוע  מחין, ּבהארּבעה סֹוף אין ּדאֹור הּגּלּוי ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹנמׁש

ּתפּלין *ּבענין  מניח הּוא ּברּו ּברּו40הּקדֹוׁש הּקדֹוׁש , ְְְִִִִֵַַַַָָָָ
חכמה, ּבבחינת נמׁש ציצית ידי ועל הּכתר, ּבחינת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּוא
ּבּמצות  חּלּוקים ׁשּיׁש והינּו חסד, ּבבחינת צדקה ידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹועל
מּבחינת  הּוא ּדהּכל מדרגה, ּובאיזה ההמׁשכה היא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמאין

ּבחינת איןֿסֹוף אֹור ּוכמֹועצמּיּות האמּתי, ּגבּול ּבלי ְְְְְֲִִִִִֵַַָ
ּדעּתיק  ּגבּורה מּבחינת הּוא ההמׁשכה ׁשרׁש ׁשֹופר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹמצות

ּדאהרן  עננא ענין ׁשּזהּו חסד, ּבחינת הּוא ,41וסּכה ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּדעּתיק  חסד ּבחינת הּוא הּוא 42ּדבׁשרׁשן ּבכללּות אבל , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

עצמּה ּדהּמצוה והינּו הּבליּֿגבּול, מאיןֿסֹוף ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָהמׁשכה
איןֿסֹוף  ּבחינת ממׁשיכים מקֹום ּומּכל ּגבּולית ְְְִִִִִִֵַַָָהיא
,"נפׁש ּובכל לבב ּד"בכל ּבהאהבה ּוכמֹו ְְְְְְְְְְֲִִַַַָָָָָהּבליּֿגבּול,
האלקּות  מּבחינת נמׁש מגּבלת אהבה ׁשּזהּו ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻלהיֹות
ּבלי  ּבבחינת זה הרי ּבזה הּמצוה ּומּצד ּבהגּבלה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבא

מׁשל  ּדר על זה ויּובן חכם 43ּגבּול, ּכאׁשר ּפׁשּוט, אדם ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
לעׂשֹות  לֹו מצּוה ּגדֹול מל אֹו ּבחכמה ּומפלא ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָֻּגדֹול
אל  ּכלל ּבער אינֹו הרי הּפׁשּוט האדם הּנה ּדבר, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאיזה
ׁשאין  הּוא רחּוקֹו ואפן ּבחכמה, הּמפלא הּגדֹול ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻהחכם
ׁשל  חכמתֹו רֹוממּות ּבהפלאת הׁשערה איזה ּגם ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָלֹו

האדם  ׁשל ּפׁשיטֹו ּולעצם ,הּמל ׁשל ּגדּלתֹו ועצם ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻהחכם
החכם  לגּבי ּכלל ּבמציאּות אינֹו ּכאּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּפׁשּוט
ּגדֹול  מל ואצל ּבחכמה מפלא חכם אצל ּכי ,ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻוהּמל
החכמה  ּבהפלאת הׁשערה ׁשּום לֹו ׁשאין ּכזה איׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנה
אדם  למציאּות נחׁשב אינֹו הרי מל רֹוממּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָוגדלּות
הּפׁשּוט  האדם את מצּוים הּמל אֹו החכם וכאׁשר ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכלל,
נתהּוה  ּכאּלּו הרי זה ּבצּוּוי הּנה ּדבר, איזה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלעׂשֹות
על  ועּתה ּכלל ּבּמציאּות היה לא עּתה עד ּכי ְְְְִִִַַַַַָָָָָֹמציאּותֹו,
מקּים  הּפׁשּוט האדם וכאׁשר מציאּותֹו, נעׂשה הּצּוּוי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָידי
ּכמֹו הינּו יכלּתֹו, ּכפי זאת עֹוׂשה הרי הּצּוּוי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָֹועֹוׂשה
ּבעצם  נׁשּתּנה לא עדין ּכי לעׂשֹות, יכֹול ּפׁשּוט ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאדם
מה  עֹוׂשה ׁשהּוא הּמעׂשה ּדבר ענין ּתכן להבין ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹמהּותֹו
ּבדּיּוק  הּצּוּוי מקּים ׁשהּוא אּלא ,והּמל מהחכם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּׁשּנצטּוה
מּׂשיג  ואינֹו ענינֹו ּתכן יֹודע אינֹו אם ּגם  ׁשּנצטּוה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכפי

ּכ אם ההּוא, הענין היא ּגדל העׂשּיה ׁשל הּפעל הרי ן ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּפנימי  החּיּות אבל והמקּים, העֹוׂשה מהּות ּכפי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻמגּבלת

ּדעם  אין האט ער וואס לעּבען הּגדֹולה יב (ּדעם והּׂשמחה ( ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּבלי  היא ,והּמל החכם צּוּוי מקּים ׁשהּוא ּבזה לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
עצמּות  עם ּומתקּׁשר מתאחד הּוא הרי ׁשּבזה לפי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּגבּול,
לֹו להיֹות ּכלל ּבער ּׁשאינֹו מה ,הּמל ועצמּות ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהחכם
הּמׁשל  ּוככל רֹוממּותם, ּגדל ּבעצם הׁשערה איזה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּגם
ּגבּולי, היא עצמּה ּדהּמצוה הּמצות, ּבענין יּובן ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹהּזה
וזהּו ּגבּולי, ּבלי היא הרי ׁשּבזה הּמצוה מּצד ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָאבל
ל אבל ּבגבּול, ׁשהּוא ּכמעׂשהּו לאיׁש ּתׁשּלם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשאּתה
ּגם  ולכן ּגבּול, ּבלי ׁשהּוא הּמצוה עצם על החסד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאדנ–י

ּגבּול. ּובלי נצחי הּוא ׂשכר ְְְְְִִִַַַהּתׁשלּום
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עמוד  יז דף השנה דראש קמא פרק בגמרא ועיין (ושם: תשמט
כמעשהו, לאיש משלם אם החסד מהו להם שהוקשה דנראה ב

זה). לתרץ האריכו תלים ובמדרש
צו.39) קיט, תהלים
א.40) ו, ברכות

ב.41) עמוד ריש קג, ג חלק זוהר
א'תשו.42) ע' סוכות א'תרעא. ע' האזינו התורה אור ראה

קה. ע' חז"ל מאמרי על יצחק לוי לקוטי וראה
שם 43) ובהנסמן ,240 ע' תרפ"ט המאמרים ספר גם ראה

.59 בהערה

בזה.יב. לו שיש החיות

•
mixeaic ihewl

בשליחות  הכוונה שתכלית א) אלה: ענינים שני
אהבת  בגלל היא הזה לעולם נשמה שולח שהשי"ת
בכלל  בגשמיות ליהודי טובה לעשות ישראל,
חשובה  ידידים של שברכה ב) בפרט. וברוחניות
והתעוררות  הטובה המלצתו מאשר יותר בשמים
הקדמות  שתי הן מיכאל, מלאך של שמים רחמי
רוצה  שאני ולמה לכם לספר רוצה שאני למה לגביי,

ישראל  אהבת מתוך לבכם תשומת את להעיר
ביותר. הגדולה

ביתי  בני עם יחד  נסיעתי לפני בריגא, כשהייתי
מאד. ממורמר הייתי הברית, לארצות מאירופה 
עבודה  שנות 45מ מאד תשוש שהרגשתי אחרי
ממש  נפשות סכנת תוך עלי שעבר ומה קשות כללית
תורה  של באהלה להסתדר רציתי  גופי את ששברו
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לימוד  ובענין האמיתי, התורה מקול נחת ולשאוב
 הימים באותם  ולטביה ליטא הרי היו התורה
כשרים. מלמדים עם כשרים חדרים החיים, ארצות
סוף, כל סוף החלטתי בגוף, שבור בנפש, מדוכדך
הששים  בשנת בידי הגלות נידודי מקל את לקחת
לעבודת  להתמסר כדי לים, מעבר אל וללכת לחיי,

תורה. והרבצת הכלל עסקנות
אנשים  באו ריגא את עזבי לפני האחרונים בימים
זקני  של עדה היתה ביניהם ממני. להיפרד שונים
ה"צמח  אבהסבא מחסידי אחד ביניהם החסידים,
וכאלה  מוהר"ש הרבי הסבא מחסידי אחדים צדק",

אבי. ואצל צדק" ה"צמח הרבי בני אצל שהיו
והבינו  העמוק שברוני את ראו החסידים זקני

הפנימי. ושברוני הרגשתי את היטב
לי: אמרו והם

אם  כי לאמריקה, נוסעים אתם שלא אנו, בטוחים
בכך  רוצים אתם אם לאמריקה, אתכם מביא השי"ת
הברזל  שלשלאות על תמיד לזכור עליכם לא, או
מוביל  שהשי"ת אנו בטוחים אבינו, ביעקב הנזכרים
גם  אנו אבל ביותר, קשה לעבודה לאמריקה אתכם
מרובה, הצלחה לכם יעניק שהשי"ת בטוחים
יחד  שכן, גדולה. בהצלחה זו קשה עבודה שתבצעו
הנשמות  לנסוע, שצריכים אלה גם נוסעים אתכם

האדמו"רים והזכו  כ"ק הקדושים אבותיכם של ת
משונה, ארץ היא שאמריקה אומרים זי"ע. נבג"מ
לכם  מאחלים ואנו מופלג, לעשיר נהפכים לילה שבין
הלב  בעל האמיתי העשיר את לכם ישלח שהשי"ת
לביצוע  הנדרשים הכסף סכומי את ויגייס שיתן הטוב,

הקשה. עבודתכם
של  הכוונה בארוכה להסביר שלמותר חושבני
שליחות  שתכלית א) האמורות: ההקדמות שתי
בגשמיות  ליהודי טובה לעשות היא הנשמה
ידידים  של לברכתם הגדולה החשיבות ב) וברוחניות.

נאמנים.
החסידים: זקני לי ואיחלו אמרו דברים שלשה

עבודה  לעבוד לאמריקה אותי מביא שהשי"ת א)
קשה.

בהצלחה  העבודה תהיה קדושים אבות בזכות ב)
גדולה.

העשיר  את השי"ת לי שיזמין אותי ברכו הם ג)
האמצעים  לי שימציא הטוב הלב  בעל האמיתי הגדול

הדרושים. הכספיים
היו  החסידים שזקני הראשונים הדברים שני

התקיימו. אכן  בהם בטוחים
האחרונות  השנים חמשת במשך עבדתי ומר קשה

יושר  אנשי ישתוממו יומני פעם אי כשיפורסם 
אנשים  שיצרו נחותים מניעה ומקשיי העבודה מקושי
זכות  ברם, הקודש. בעבודת אותי להפריע שונים
ועבודת  וההפרעות, העיכובים כל את הסירה אבות

הצלחה. בכתר ב"ה הוכתרה השנים חמשת
את  לי יזמין שהשי"ת החסידים זקני ברכת ברם,
את  לי שימציא הטוב הלב  בעל הגדול העשיר
של  הקשה לעבודה הנדרשים הכספיים האמצעים
לדאבוני. עדיין נתקיימה לא  שלי הנשמה שליחות
וחינוך  תמימה תורה מוסדות מוסדותיי, שכל אף
ישראל, ובארץ אחרות במדינות וכן זו בארץ הכשר
שברכת  בטוח הריני מאד, קשה כספי במצב נמצאים
לרגע  מקוה אני ליום ומיום תתממש, החסידים זקני
החסידים  זקני ברכת השי"ת ימלא בו המאושר
את  ולהרחיב  לחזק האמצעים בידי יהיו ובעזה"י

הכשר. וחינוך תמימה התורה מוסדות
מייצגים  אנחנו וזבולון, יששכר הננו יחד כולנו אנו
הנה  למעשה זבולון. את מייצגים ואתם יששכר את
עומד  זבולון ואילו נפש במסירות עובד יששכר

בנסיגה.
פתוחות  עינים לזבולון יהיו שכאשר בטוח, הריני
אוספים  היו ב"ה, פועל שיששכר מה לשמוע ואוזניים
הנצרכים  דולר מיליון חצי של הסכום את בקלות

ליובאוויטש. תמימים תומכי ישיבות למרכז
ברכתי  ונותן בנפרד ואחד אחד לכל מודה הריני
מה  על טובה ולפרנסה לבריאות ולמשפחתו אחד לכל
מרכז  עבור בהוה שעושים מה ועל בעבר שעשו

ליובאוויטש. תמימים תומכי ישיבות
עינים, פקיחת ברכת לכולכם מאחל והריני
תומכי  ישיבות שמרכז מה ולראות העינים את לפתוח
אלו  שנים חמש במשך ב"ה פעל ליובאוויטש תמימים
והרבצת  לימוד של הבסיס על  הרע עין בלי 
על  הכשר החינוך בשטח ב"ה שהושג מה כן התורה,
אז   בעזה"י שיסדתי חינוך, לעניני מרכז המוסד ידי
חבר  להיות הגדולים והכבוד הזכות את אחד כל יבין
אמריקה  בכל תמימה תורה לחזית ושותף נכבד
בדגל  להחזיק יכולתם ככל ולעשות וקנדה
תורה  למקום אמריקה את "לעשות ליובאוויטש
אמיתיים, יהודים לנו שיתן הכשר", וחינוך תמימה

ומצוות. תורה שומרי ונשים, אנשים
ביתכם, בני ולטובת לטובתכם היא מכם בקשתי
לעשות  ישראל, ולכלל מכיריכם כל אל ידכם ועל
תמימים  תומכי הישיבות מרכז לטובת ולפעול

ליובאוויטש.
.ÁÂ¯·Â Ì˘‚· ÂÈ‰˙ ÌÈÎÂ¯·
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ּבבחינת  ּכן ּגם ׁשּזהּו ּדהגם ,"מאד ּד"בכל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאהבה
ההמׁשכה, לפי ּבדגמא להיֹות צרי מּכלֿמקֹום ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָֻהגּבלה,

ּכתיב  ּדהּנה העליֹון, מאד לבחינת ּכלים הם 39ּדמצוֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹ
ׁשהּמצות  מאד", מצות רחבה קץ, ראיתי ּתכלה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹ"לכל
הּמצות  ידי ּדעל העליֹון, מאד לבחינת ּכלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹהם
והגם  הּבליּֿגבּול, איןֿסֹוף אֹור ּבחינת ְְְְֲִִִִֵַַַַַממׁשיכים
ּתפלין  מצות ידי על ּכמֹו חּלּוקים, יׁש הרי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַֹּדבּמצות
וכּידּוע  מחין, ּבהארּבעה סֹוף אין ּדאֹור הּגּלּוי ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹנמׁש

ּתפּלין *ּבענין  מניח הּוא ּברּו ּברּו40הּקדֹוׁש הּקדֹוׁש , ְְְִִִִֵַַַַָָָָ
חכמה, ּבבחינת נמׁש ציצית ידי ועל הּכתר, ּבחינת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּוא
ּבּמצות  חּלּוקים ׁשּיׁש והינּו חסד, ּבבחינת צדקה ידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹועל
מּבחינת  הּוא ּדהּכל מדרגה, ּובאיזה ההמׁשכה היא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמאין

ּבחינת איןֿסֹוף אֹור ּוכמֹועצמּיּות האמּתי, ּגבּול ּבלי ְְְְְֲִִִִִֵַַָ
ּדעּתיק  ּגבּורה מּבחינת הּוא ההמׁשכה ׁשרׁש ׁשֹופר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹמצות

ּדאהרן  עננא ענין ׁשּזהּו חסד, ּבחינת הּוא ,41וסּכה ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּדעּתיק  חסד ּבחינת הּוא הּוא 42ּדבׁשרׁשן ּבכללּות אבל , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

עצמּה ּדהּמצוה והינּו הּבליּֿגבּול, מאיןֿסֹוף ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָהמׁשכה
איןֿסֹוף  ּבחינת ממׁשיכים מקֹום ּומּכל ּגבּולית ְְְִִִִִִֵַַָָהיא
,"נפׁש ּובכל לבב ּד"בכל ּבהאהבה ּוכמֹו ְְְְְְְְְְֲִִַַַָָָָָהּבליּֿגבּול,
האלקּות  מּבחינת נמׁש מגּבלת אהבה ׁשּזהּו ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻלהיֹות
ּבלי  ּבבחינת זה הרי ּבזה הּמצוה ּומּצד ּבהגּבלה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבא

מׁשל  ּדר על זה ויּובן חכם 43ּגבּול, ּכאׁשר ּפׁשּוט, אדם ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
לעׂשֹות  לֹו מצּוה ּגדֹול מל אֹו ּבחכמה ּומפלא ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָֻּגדֹול
אל  ּכלל ּבער אינֹו הרי הּפׁשּוט האדם הּנה ּדבר, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאיזה
ׁשאין  הּוא רחּוקֹו ואפן ּבחכמה, הּמפלא הּגדֹול ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻהחכם
ׁשל  חכמתֹו רֹוממּות ּבהפלאת הׁשערה איזה ּגם ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָלֹו

האדם  ׁשל ּפׁשיטֹו ּולעצם ,הּמל ׁשל ּגדּלתֹו ועצם ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻהחכם
החכם  לגּבי ּכלל ּבמציאּות אינֹו ּכאּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּפׁשּוט
ּגדֹול  מל ואצל ּבחכמה מפלא חכם אצל ּכי ,ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻוהּמל
החכמה  ּבהפלאת הׁשערה ׁשּום לֹו ׁשאין ּכזה איׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנה
אדם  למציאּות נחׁשב אינֹו הרי מל רֹוממּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָוגדלּות
הּפׁשּוט  האדם את מצּוים הּמל אֹו החכם וכאׁשר ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכלל,
נתהּוה  ּכאּלּו הרי זה ּבצּוּוי הּנה ּדבר, איזה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלעׂשֹות
על  ועּתה ּכלל ּבּמציאּות היה לא עּתה עד ּכי ְְְְִִִַַַַַָָָָָֹמציאּותֹו,
מקּים  הּפׁשּוט האדם וכאׁשר מציאּותֹו, נעׂשה הּצּוּוי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָידי
ּכמֹו הינּו יכלּתֹו, ּכפי זאת עֹוׂשה הרי הּצּוּוי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָֹועֹוׂשה
ּבעצם  נׁשּתּנה לא עדין ּכי לעׂשֹות, יכֹול ּפׁשּוט ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאדם
מה  עֹוׂשה ׁשהּוא הּמעׂשה ּדבר ענין ּתכן להבין ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹמהּותֹו
ּבדּיּוק  הּצּוּוי מקּים ׁשהּוא אּלא ,והּמל מהחכם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּׁשּנצטּוה
מּׂשיג  ואינֹו ענינֹו ּתכן יֹודע אינֹו אם ּגם  ׁשּנצטּוה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכפי

ּכ אם ההּוא, הענין היא ּגדל העׂשּיה ׁשל הּפעל הרי ן ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּפנימי  החּיּות אבל והמקּים, העֹוׂשה מהּות ּכפי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻמגּבלת

ּדעם  אין האט ער וואס לעּבען הּגדֹולה יב (ּדעם והּׂשמחה ( ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּבלי  היא ,והּמל החכם צּוּוי מקּים ׁשהּוא ּבזה לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
עצמּות  עם ּומתקּׁשר מתאחד הּוא הרי ׁשּבזה לפי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּגבּול,
לֹו להיֹות ּכלל ּבער ּׁשאינֹו מה ,הּמל ועצמּות ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהחכם
הּמׁשל  ּוככל רֹוממּותם, ּגדל ּבעצם הׁשערה איזה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּגם
ּגבּולי, היא עצמּה ּדהּמצוה הּמצות, ּבענין יּובן ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹהּזה
וזהּו ּגבּולי, ּבלי היא הרי ׁשּבזה הּמצוה מּצד ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָאבל
ל אבל ּבגבּול, ׁשהּוא ּכמעׂשהּו לאיׁש ּתׁשּלם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשאּתה
ּגם  ולכן ּגבּול, ּבלי ׁשהּוא הּמצוה עצם על החסד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאדנ–י

ּגבּול. ּובלי נצחי הּוא ׂשכר ְְְְְִִִַַַהּתׁשלּום
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עמוד  יז דף השנה דראש קמא פרק בגמרא ועיין (ושם: תשמט
כמעשהו, לאיש משלם אם החסד מהו להם שהוקשה דנראה ב

זה). לתרץ האריכו תלים ובמדרש
צו.39) קיט, תהלים
א.40) ו, ברכות

ב.41) עמוד ריש קג, ג חלק זוהר
א'תשו.42) ע' סוכות א'תרעא. ע' האזינו התורה אור ראה

קה. ע' חז"ל מאמרי על יצחק לוי לקוטי וראה
שם 43) ובהנסמן ,240 ע' תרפ"ט המאמרים ספר גם ראה

.59 בהערה

בזה.יב. לו שיש החיות

•
mixeaic ihewl

בשליחות  הכוונה שתכלית א) אלה: ענינים שני
אהבת  בגלל היא הזה לעולם נשמה שולח שהשי"ת
בכלל  בגשמיות ליהודי טובה לעשות ישראל,
חשובה  ידידים של שברכה ב) בפרט. וברוחניות
והתעוררות  הטובה המלצתו מאשר יותר בשמים
הקדמות  שתי הן מיכאל, מלאך של שמים רחמי
רוצה  שאני ולמה לכם לספר רוצה שאני למה לגביי,

ישראל  אהבת מתוך לבכם תשומת את להעיר
ביותר. הגדולה

ביתי  בני עם יחד  נסיעתי לפני בריגא, כשהייתי
מאד. ממורמר הייתי הברית, לארצות מאירופה 
עבודה  שנות 45מ מאד תשוש שהרגשתי אחרי
ממש  נפשות סכנת תוך עלי שעבר ומה קשות כללית
תורה  של באהלה להסתדר רציתי  גופי את ששברו
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לימוד  ובענין האמיתי, התורה מקול נחת ולשאוב
 הימים באותם  ולטביה ליטא הרי היו התורה
כשרים. מלמדים עם כשרים חדרים החיים, ארצות
סוף, כל סוף החלטתי בגוף, שבור בנפש, מדוכדך
הששים  בשנת בידי הגלות נידודי מקל את לקחת
לעבודת  להתמסר כדי לים, מעבר אל וללכת לחיי,

תורה. והרבצת הכלל עסקנות
אנשים  באו ריגא את עזבי לפני האחרונים בימים
זקני  של עדה היתה ביניהם ממני. להיפרד שונים
ה"צמח  אבהסבא מחסידי אחד ביניהם החסידים,
וכאלה  מוהר"ש הרבי הסבא מחסידי אחדים צדק",

אבי. ואצל צדק" ה"צמח הרבי בני אצל שהיו
והבינו  העמוק שברוני את ראו החסידים זקני

הפנימי. ושברוני הרגשתי את היטב
לי: אמרו והם

אם  כי לאמריקה, נוסעים אתם שלא אנו, בטוחים
בכך  רוצים אתם אם לאמריקה, אתכם מביא השי"ת
הברזל  שלשלאות על תמיד לזכור עליכם לא, או
מוביל  שהשי"ת אנו בטוחים אבינו, ביעקב הנזכרים
גם  אנו אבל ביותר, קשה לעבודה לאמריקה אתכם
מרובה, הצלחה לכם יעניק שהשי"ת בטוחים
יחד  שכן, גדולה. בהצלחה זו קשה עבודה שתבצעו
הנשמות  לנסוע, שצריכים אלה גם נוסעים אתכם

האדמו"רים והזכו  כ"ק הקדושים אבותיכם של ת
משונה, ארץ היא שאמריקה אומרים זי"ע. נבג"מ
לכם  מאחלים ואנו מופלג, לעשיר נהפכים לילה שבין
הלב  בעל האמיתי העשיר את לכם ישלח שהשי"ת
לביצוע  הנדרשים הכסף סכומי את ויגייס שיתן הטוב,

הקשה. עבודתכם
של  הכוונה בארוכה להסביר שלמותר חושבני
שליחות  שתכלית א) האמורות: ההקדמות שתי
בגשמיות  ליהודי טובה לעשות היא הנשמה
ידידים  של לברכתם הגדולה החשיבות ב) וברוחניות.

נאמנים.
החסידים: זקני לי ואיחלו אמרו דברים שלשה

עבודה  לעבוד לאמריקה אותי מביא שהשי"ת א)
קשה.

בהצלחה  העבודה תהיה קדושים אבות בזכות ב)
גדולה.

העשיר  את השי"ת לי שיזמין אותי ברכו הם ג)
האמצעים  לי שימציא הטוב הלב  בעל האמיתי הגדול

הדרושים. הכספיים
היו  החסידים שזקני הראשונים הדברים שני

התקיימו. אכן  בהם בטוחים
האחרונות  השנים חמשת במשך עבדתי ומר קשה

יושר  אנשי ישתוממו יומני פעם אי כשיפורסם 
אנשים  שיצרו נחותים מניעה ומקשיי העבודה מקושי
זכות  ברם, הקודש. בעבודת אותי להפריע שונים
ועבודת  וההפרעות, העיכובים כל את הסירה אבות

הצלחה. בכתר ב"ה הוכתרה השנים חמשת
את  לי יזמין שהשי"ת החסידים זקני ברכת ברם,
את  לי שימציא הטוב הלב  בעל הגדול העשיר
של  הקשה לעבודה הנדרשים הכספיים האמצעים
לדאבוני. עדיין נתקיימה לא  שלי הנשמה שליחות
וחינוך  תמימה תורה מוסדות מוסדותיי, שכל אף
ישראל, ובארץ אחרות במדינות וכן זו בארץ הכשר
שברכת  בטוח הריני מאד, קשה כספי במצב נמצאים
לרגע  מקוה אני ליום ומיום תתממש, החסידים זקני
החסידים  זקני ברכת השי"ת ימלא בו המאושר
את  ולהרחיב  לחזק האמצעים בידי יהיו ובעזה"י

הכשר. וחינוך תמימה התורה מוסדות
מייצגים  אנחנו וזבולון, יששכר הננו יחד כולנו אנו
הנה  למעשה זבולון. את מייצגים ואתם יששכר את
עומד  זבולון ואילו נפש במסירות עובד יששכר

בנסיגה.
פתוחות  עינים לזבולון יהיו שכאשר בטוח, הריני
אוספים  היו ב"ה, פועל שיששכר מה לשמוע ואוזניים
הנצרכים  דולר מיליון חצי של הסכום את בקלות

ליובאוויטש. תמימים תומכי ישיבות למרכז
ברכתי  ונותן בנפרד ואחד אחד לכל מודה הריני
מה  על טובה ולפרנסה לבריאות ולמשפחתו אחד לכל
מרכז  עבור בהוה שעושים מה ועל בעבר שעשו

ליובאוויטש. תמימים תומכי ישיבות
עינים, פקיחת ברכת לכולכם מאחל והריני
תומכי  ישיבות שמרכז מה ולראות העינים את לפתוח
אלו  שנים חמש במשך ב"ה פעל ליובאוויטש תמימים
והרבצת  לימוד של הבסיס על  הרע עין בלי 
על  הכשר החינוך בשטח ב"ה שהושג מה כן התורה,
אז   בעזה"י שיסדתי חינוך, לעניני מרכז המוסד ידי
חבר  להיות הגדולים והכבוד הזכות את אחד כל יבין
אמריקה  בכל תמימה תורה לחזית ושותף נכבד
בדגל  להחזיק יכולתם ככל ולעשות וקנדה
תורה  למקום אמריקה את "לעשות ליובאוויטש
אמיתיים, יהודים לנו שיתן הכשר", וחינוך תמימה

ומצוות. תורה שומרי ונשים, אנשים
ביתכם, בני ולטובת לטובתכם היא מכם בקשתי
לעשות  ישראל, ולכלל מכיריכם כל אל ידכם ועל
תמימים  תומכי הישיבות מרכז לטובת ולפעול

ליובאוויטש.
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c"agקמו i`iyp epizeax zxezn

v"iixden x"enc` w"k onei

כ"ג  ד' אייר.יום

הרז"א  דודי את שמה ומצאתי לרא"פ, באתי שמינית בשעה דובער 127היום ור' ,
זעליקסאן 128קאצענעלנבויגן  קאּפל יעקב ור' בענינים 129, וישוחחו העיר, מנכבדי בע"ב שני ועוד , ַָָ

עשירית. שעה הגיע כי עד וחיכיתי להם ילכו מהרה עד כי דימיתי אותי, המענינים

אייר]. כ"ד ה' [יום

בא  בקר שביעי בשעה והיום שעברו, ימים בשלשה יום יום רשמתי מאשר העתקה זה כל
הקאמיסווינער  שניאורי אברהם וחתנו 130מר בתו מאת הרשב"ץ למורי מכתב ויביא 131מוויטעבסק, ָ

כי  גדולה ושמחתי שמה, וישבות לויטעבסק היום נוסע הרשב"ץ ומורי למז"ט, בת להם נולד כי
אלו. ימים במשך אצלי נקבץ אשר לכתוב אוכל

את  לסיים צריכים הכל תחילת אבל לעיל, הרשומים הסיפורים עניני כל לפרט הדבר נחוץ
העבר  דשבת הסדר.132הסיפורים על

זו. נסיעתו לרגלי הרשב"ץ מורי של הנהגתו את לחשוב מבלי אוכל לא אתאפק אמנם

לבוא  אותו מבקשים והוא בתו ואשר בתם, לידת דבר המודיע חתנו מכתב את קרא כאשר
הבע"ל  שבת ביום שם הקריאת חג את ויצו 133לחוג המכתב, תוכן את ויספר משינתי אותי עורר ,

הרשות  לו יש אם בשמו, אצלו ולשאול המכתב, תוכן את לו לספר אאמו"ר כ"ק אל אלך כי עלי
– והוא חזרה, יבא בקר ב' מיום יאוחר לא א' ביום כי אחדים, ימים משך על לויטעבסק לנסוע
צמח  אאזמו"ר כ"ק קדש היכלי ציוני את לבקר הלך ומשם במקוה, לטבול הלך – הרשב"ץ מורי
והגדתי  חזרה, בא תשיעי שעה קודם שעה וכרבע שמה, ויתפלל מוהר"ש, אאזמו"ר וכ"ק צדק
סעודת  ולאכול להתפלל הספקתי כבר ואנכי נסיעתו, על והסכמתו אאמו"ר כ"ק של תשובתו לו
השוכב  והשעון  עברו, ימים בשלשה הניירות על הרשום את ולהעתיק לכתוב ישבתי הנה הבוקר,
את  חובש הרשב"ץ מורי עשרה, אחת שעה על רגעים עשר חמישה  מראה עיני לנגד השלחן על

ובי  ומחר היום ימים, שלשה הלא כי במאד עלי טובה רוחי ואני לי תרמילו יהיו ראשון ום
סוף. אין ולאשרי הכתיבה , לעבודת
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מאליסאוו, הלוי מאיר בר' הלל ר' והרה"ח הרה"ג (126
אב  מנחם יא - (תקנ"ה פאריטשער" הלל "ר' בשם הידוע
בראשית  ספר על הרמון בפלח מתולדותיוֿ פרקים תרכ"ד).ראשי
השיחות  ספר וראה בתחילתם. קה"ת) (הוצאת שמות ספר ועל

וש"נ. .29 ע' תש"ו
התולדות  ספר אודותו ראה אהרן. זלמן שניאור הר"ר (127
תש"ו  השיחות ספר .22 ע' תשנ"ז) תש"ז. (קה"ת מהר"ש אדמו"ר
ספר  .000 ע' (לקמן רבינו של מצוה הבר רשימת וש"נ. .5 ע'

ואילך). 271 ע' תרפ"חֿתרצ"א השיחות
("בערע  קאצענעלנבויגן אברהם ב"ר דובער ר' (128ַ
.000 ע' (לקמן רבינו של מצוה הבר ברשימת נזכר אברעמקעס").
ע' תש"ח .27 ע' תש"ד השיחות ספר .(274 ע' שם השיחות ספר
בידי  כתובים וסיפורים ענינים (רשימת הרב"ש רשימות .172

צה. ע' תשס"א)) (קה"ת, שניאורסאהן ז"ל שניאור ברוך הר"ר
.000 ע' לעיל אודותו ראה זעליקסאן. קאפיל יעקב ר' (129

וש"נ.

חנות. בעל הכוונה כנראה הקאמיסווינער: (130ָ
ומשפחתה  הרשב"ץ של הצעירה בתו גרה בוויטעבסק (131
זו  שנה שבט ד' יומן גם וראה .(31 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות (ספר

.(000 ע' (לעיל
ע' (לעיל זו שנה אייר כ' א', דיום יומן רשימת ראה (132

ואילך). 409 ע' תש"וֿה'שי"ת השיחות ספר ואילך. 000
טעמי  ראה – לבת השם קריאת בזמן שונים מנהגים (133
– ועוד. תקפא. ע' ח"א (גאגין) טוב שם כתר שצו. ע' המנהגים
סמוכה  היותר התורה בקריאת – לבת השם בקריאת מנהגנו
ע' חב"ד המנהגיםֿמנהגי (ספר החול בימי היא אם גם להלידה,
מח): ע' ח"ד (אגרותֿקודש תשי"א מרחשון כו מכתב 15).וראה
מבנותיו  אחת בהוולד שפעם הכ"מ, אדמו "ר מו"ח כ"ק לי סיפר
טעם  שיש שאף לו ואמר אדה"ז קראו האמצעי, אדמו"ר כ"ק של
דש"ק, התורה קריאת עד השם בקריאת לחכות לומר מקום הנותן
ביום  לבת שם ויקרא כן, לעשות אין ידועים טעמים מפני בכ"ז

הלידה. ליום הקרוב הקריאה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

משרת  אמר 134מענדל – קרומער דער שלמה העקום, שלמה העגלון אשר בפיו ומענה בא
רודניא  לתחנת להנסיעה מוכן יהיה מורי ואשר העגלה, עם יבוא שעה חצי בעוד ולרגלי 135אשר ,

הרבנית  א"ז כבוד מאת פרידה ברכת לקבל ללכת מורי מיהר הלזו כ"ק 136הידיעה מאת ,
מורתי 137אדמו"ר  אמי כבוד מאת הרח"ה 138, הרא"פ החסידים ומאת אבא 139הראמ"צ 22, הר'

מוארשא 140מצאשניק  ברוך שמואל הר' כרבע 141, המוגבל, ולמועד הכנסת, בית מתפללי ומאת , ַ
תרמיל  בחגורתו, חגור העליון בבגדו מלובש הרשב"ץ מורי לו יושב עשרה, אחד לפני שעה
של  לבואו מחכה  החצר, שער אצל הקורות אחת על לו  סמוך חפציו ושק לזרועו , מתחת הטו"ת

ולברכו. לשלחו ומחכה מורי  אצל עומד ואני העקום, שלמה העגלון

מבית  אחדים יצאו החצר, שער אצל אשר העצים קורת על מורי לשבת אחדים רגעים עברו
ברחוב  ושבים והעוברים לעמוד, מתעכבים הכנסת מבית ההולכים וכן הם, גם ויעמדו הכנסת,
לה  עומדת קבוצה בראותם – נכרים ובין ידידים ובין נשים ובין אנשים בין – החצר שער מול
קהל  היה כבר העקום, העגלון שלמה בוא עד רגעים, כעשרה במשך כי עד המה, גם עמדו בחצר

רב.

צליחה, בנסיעה ומתברך מברך בקרון, ובעמדו העגלה, בשליבות עולה הרשב"ץ מורי
ממקומה. זזה והעגלה סוסיו, את מצליף הארוך השוט מגבי' שלמה, והעגלון

עשרה, שתים שעה על רגעים וחמישה ארבעים השעון מראה אלו, שורות לכתוב בגמרי
כתיבתי  את להמשיך מתכונן רש"ח 142והנני סיפורי המשך אחר 143, העבר קדש השבת ביום

עוד  אין ימים שלשה מהלימוד פנוי להיות מוצלח הכי באשרי התרגשותי מרוב אבל התפילה,
לכותבם. שעלי והסיפורים הדברים אותם בהרהור, מחשבתי וליחד רעיוני לקבל בכחי

כ"ק  כי אותי ומודיע המשרת, מענדל נכנס הצלחתי, על משתומם ויושב בקרבי, צוהל עודני
אליו. לבוא אותי קורא  אאמו"ר

בכתיבתי. מפסיק הנני

היום. חצות אחר רביעית  שעה חצי

בואו. עד אלו בימים לימוד סדר לי הניח מורי אם שאלני, אאמו"ר לכ"ק בבואי

נבוכו. ועשתונותי גופי בכל עבר רעד בשמעי

אמנם  ככה, נתרגשתי מדוע וישאלני בתמהון, עלי הביט רוחי, בסערת שהרגיש אאמו"ר, כ"ק
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השיחות  ספר אודותו ראה קאנטאר. מענדל מנחם ר' (134
וש"נ. .142 ע' תש"ז

קרובה  היותר מסילתֿהברזל תחנת היתה ברודניא (135
מליובאוויטש  לוויטעבסק), מסמאלענסק (שנוסעת ָלליובאוויטש
(לקו"ד  בעגלות נוסעים היו – קילומטר י"ב לערך – זו לתחנה

ובכ"מ). א. קט, ח"א
ראה  רבקה. מרת הצדקנית הרבנית אודותהֿספר 136)

הרבנית  ימי "דברי – רבינו רשימת וש"נ. .26 ע' תרפ"ט השיחות
ואילך). 000 ע' (לקמן רבקה"

מהורש"ב. אדמו"ר כ"ק (137
רשימת  ראה שרה. שטערנא מרת הצדקנית הרבנית (138

.12 הערה 13 ע' תרפ"א השיחות ספר – אודותה רבינו

הר' ר"ת הוא ואולי שלפנינו. בהעתקה כ"ה הראמ"צ: (139
מיותר. מהם אחד וא"כ לאח"ז, מיד הנזכר מצאשניק, אבא

וש"נ. .000 ע' לעיל אודותו ראה (140
תש"ז  וש"נ. .97 ע' תר"ץ השיחות ספר – אודותו ראה (141

וש"נ. .109 ע'
ע' (לעיל זו שנה אייר כ' א', דיום היומן רשימת ראה (142

.(426 ע' תש"וֿה'שי"ת השיחות ספר ואילך. 000
שו"ב  ליב ארי' יעקב ב"ר קיטאין חיים שלמה ר' (143
כסלו  כב ביומן נזכר תרפ"ח. מרֿחשון י נפטר דליובאוויטש.
רשימת  מנחם (תורת תרצ"ה חורף שיחות .(000 ע' (לעיל תרנ"ב

וש"נ. .101 ע' תש"ז השיחות ספר רפו). ע' היומן
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כ"ג  ד' אייר.יום

הרז"א  דודי את שמה ומצאתי לרא"פ, באתי שמינית בשעה דובער 127היום ור' ,
זעליקסאן 128קאצענעלנבויגן  קאּפל יעקב ור' בענינים 129, וישוחחו העיר, מנכבדי בע"ב שני ועוד , ַָָ

עשירית. שעה הגיע כי עד וחיכיתי להם ילכו מהרה עד כי דימיתי אותי, המענינים

אייר]. כ"ד ה' [יום

בא  בקר שביעי בשעה והיום שעברו, ימים בשלשה יום יום רשמתי מאשר העתקה זה כל
הקאמיסווינער  שניאורי אברהם וחתנו 130מר בתו מאת הרשב"ץ למורי מכתב ויביא 131מוויטעבסק, ָ

כי  גדולה ושמחתי שמה, וישבות לויטעבסק היום נוסע הרשב"ץ ומורי למז"ט, בת להם נולד כי
אלו. ימים במשך אצלי נקבץ אשר לכתוב אוכל

את  לסיים צריכים הכל תחילת אבל לעיל, הרשומים הסיפורים עניני כל לפרט הדבר נחוץ
העבר  דשבת הסדר.132הסיפורים על

זו. נסיעתו לרגלי הרשב"ץ מורי של הנהגתו את לחשוב מבלי אוכל לא אתאפק אמנם

לבוא  אותו מבקשים והוא בתו ואשר בתם, לידת דבר המודיע חתנו מכתב את קרא כאשר
הבע"ל  שבת ביום שם הקריאת חג את ויצו 133לחוג המכתב, תוכן את ויספר משינתי אותי עורר ,

הרשות  לו יש אם בשמו, אצלו ולשאול המכתב, תוכן את לו לספר אאמו"ר כ"ק אל אלך כי עלי
– והוא חזרה, יבא בקר ב' מיום יאוחר לא א' ביום כי אחדים, ימים משך על לויטעבסק לנסוע
צמח  אאזמו"ר כ"ק קדש היכלי ציוני את לבקר הלך ומשם במקוה, לטבול הלך – הרשב"ץ מורי
והגדתי  חזרה, בא תשיעי שעה קודם שעה וכרבע שמה, ויתפלל מוהר"ש, אאזמו"ר וכ"ק צדק
סעודת  ולאכול להתפלל הספקתי כבר ואנכי נסיעתו, על והסכמתו אאמו"ר כ"ק של תשובתו לו
השוכב  והשעון  עברו, ימים בשלשה הניירות על הרשום את ולהעתיק לכתוב ישבתי הנה הבוקר,
את  חובש הרשב"ץ מורי עשרה, אחת שעה על רגעים עשר חמישה  מראה עיני לנגד השלחן על

ובי  ומחר היום ימים, שלשה הלא כי במאד עלי טובה רוחי ואני לי תרמילו יהיו ראשון ום
סוף. אין ולאשרי הכתיבה , לעבודת
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מאליסאוו, הלוי מאיר בר' הלל ר' והרה"ח הרה"ג (126
אב  מנחם יא - (תקנ"ה פאריטשער" הלל "ר' בשם הידוע
בראשית  ספר על הרמון בפלח מתולדותיוֿ פרקים תרכ"ד).ראשי
השיחות  ספר וראה בתחילתם. קה"ת) (הוצאת שמות ספר ועל

וש"נ. .29 ע' תש"ו
התולדות  ספר אודותו ראה אהרן. זלמן שניאור הר"ר (127
תש"ו  השיחות ספר .22 ע' תשנ"ז) תש"ז. (קה"ת מהר"ש אדמו"ר
ספר  .000 ע' (לקמן רבינו של מצוה הבר רשימת וש"נ. .5 ע'

ואילך). 271 ע' תרפ"חֿתרצ"א השיחות
("בערע  קאצענעלנבויגן אברהם ב"ר דובער ר' (128ַ
.000 ע' (לקמן רבינו של מצוה הבר ברשימת נזכר אברעמקעס").
ע' תש"ח .27 ע' תש"ד השיחות ספר .(274 ע' שם השיחות ספר
בידי  כתובים וסיפורים ענינים (רשימת הרב"ש רשימות .172

צה. ע' תשס"א)) (קה"ת, שניאורסאהן ז"ל שניאור ברוך הר"ר
.000 ע' לעיל אודותו ראה זעליקסאן. קאפיל יעקב ר' (129

וש"נ.

חנות. בעל הכוונה כנראה הקאמיסווינער: (130ָ
ומשפחתה  הרשב"ץ של הצעירה בתו גרה בוויטעבסק (131
זו  שנה שבט ד' יומן גם וראה .(31 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות (ספר

.(000 ע' (לעיל
ע' (לעיל זו שנה אייר כ' א', דיום יומן רשימת ראה (132

ואילך). 409 ע' תש"וֿה'שי"ת השיחות ספר ואילך. 000
טעמי  ראה – לבת השם קריאת בזמן שונים מנהגים (133
– ועוד. תקפא. ע' ח"א (גאגין) טוב שם כתר שצו. ע' המנהגים
סמוכה  היותר התורה בקריאת – לבת השם בקריאת מנהגנו
ע' חב"ד המנהגיםֿמנהגי (ספר החול בימי היא אם גם להלידה,
מח): ע' ח"ד (אגרותֿקודש תשי"א מרחשון כו מכתב 15).וראה
מבנותיו  אחת בהוולד שפעם הכ"מ, אדמו "ר מו"ח כ"ק לי סיפר
טעם  שיש שאף לו ואמר אדה"ז קראו האמצעי, אדמו"ר כ"ק של
דש"ק, התורה קריאת עד השם בקריאת לחכות לומר מקום הנותן
ביום  לבת שם ויקרא כן, לעשות אין ידועים טעמים מפני בכ"ז

הלידה. ליום הקרוב הקריאה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

משרת  אמר 134מענדל – קרומער דער שלמה העקום, שלמה העגלון אשר בפיו ומענה בא
רודניא  לתחנת להנסיעה מוכן יהיה מורי ואשר העגלה, עם יבוא שעה חצי בעוד ולרגלי 135אשר ,

הרבנית  א"ז כבוד מאת פרידה ברכת לקבל ללכת מורי מיהר הלזו כ"ק 136הידיעה מאת ,
מורתי 137אדמו"ר  אמי כבוד מאת הרח"ה 138, הרא"פ החסידים ומאת אבא 139הראמ"צ 22, הר'

מוארשא 140מצאשניק  ברוך שמואל הר' כרבע 141, המוגבל, ולמועד הכנסת, בית מתפללי ומאת , ַ
תרמיל  בחגורתו, חגור העליון בבגדו מלובש הרשב"ץ מורי לו יושב עשרה, אחד לפני שעה
של  לבואו מחכה  החצר, שער אצל הקורות אחת על לו  סמוך חפציו ושק לזרועו , מתחת הטו"ת

ולברכו. לשלחו ומחכה מורי  אצל עומד ואני העקום, שלמה העגלון

מבית  אחדים יצאו החצר, שער אצל אשר העצים קורת על מורי לשבת אחדים רגעים עברו
ברחוב  ושבים והעוברים לעמוד, מתעכבים הכנסת מבית ההולכים וכן הם, גם ויעמדו הכנסת,
לה  עומדת קבוצה בראותם – נכרים ובין ידידים ובין נשים ובין אנשים בין – החצר שער מול
קהל  היה כבר העקום, העגלון שלמה בוא עד רגעים, כעשרה במשך כי עד המה, גם עמדו בחצר

רב.

צליחה, בנסיעה ומתברך מברך בקרון, ובעמדו העגלה, בשליבות עולה הרשב"ץ מורי
ממקומה. זזה והעגלה סוסיו, את מצליף הארוך השוט מגבי' שלמה, והעגלון

עשרה, שתים שעה על רגעים וחמישה ארבעים השעון מראה אלו, שורות לכתוב בגמרי
כתיבתי  את להמשיך מתכונן רש"ח 142והנני סיפורי המשך אחר 143, העבר קדש השבת ביום

עוד  אין ימים שלשה מהלימוד פנוי להיות מוצלח הכי באשרי התרגשותי מרוב אבל התפילה,
לכותבם. שעלי והסיפורים הדברים אותם בהרהור, מחשבתי וליחד רעיוני לקבל בכחי

כ"ק  כי אותי ומודיע המשרת, מענדל נכנס הצלחתי, על משתומם ויושב בקרבי, צוהל עודני
אליו. לבוא אותי קורא  אאמו"ר

בכתיבתי. מפסיק הנני

היום. חצות אחר רביעית  שעה חצי

בואו. עד אלו בימים לימוד סדר לי הניח מורי אם שאלני, אאמו"ר לכ"ק בבואי

נבוכו. ועשתונותי גופי בכל עבר רעד בשמעי

אמנם  ככה, נתרגשתי מדוע וישאלני בתמהון, עלי הביט רוחי, בסערת שהרגיש אאמו"ר, כ"ק
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השיחות  ספר אודותו ראה קאנטאר. מענדל מנחם ר' (134
וש"נ. .142 ע' תש"ז

קרובה  היותר מסילתֿהברזל תחנת היתה ברודניא (135
מליובאוויטש  לוויטעבסק), מסמאלענסק (שנוסעת ָלליובאוויטש
(לקו"ד  בעגלות נוסעים היו – קילומטר י"ב לערך – זו לתחנה

ובכ"מ). א. קט, ח"א
ראה  רבקה. מרת הצדקנית הרבנית אודותהֿספר 136)

הרבנית  ימי "דברי – רבינו רשימת וש"נ. .26 ע' תרפ"ט השיחות
ואילך). 000 ע' (לקמן רבקה"

מהורש"ב. אדמו"ר כ"ק (137
רשימת  ראה שרה. שטערנא מרת הצדקנית הרבנית (138

.12 הערה 13 ע' תרפ"א השיחות ספר – אודותה רבינו

הר' ר"ת הוא ואולי שלפנינו. בהעתקה כ"ה הראמ"צ: (139
מיותר. מהם אחד וא"כ לאח"ז, מיד הנזכר מצאשניק, אבא

וש"נ. .000 ע' לעיל אודותו ראה (140
תש"ז  וש"נ. .97 ע' תר"ץ השיחות ספר – אודותו ראה (141

וש"נ. .109 ע'
ע' (לעיל זו שנה אייר כ' א', דיום היומן רשימת ראה (142

.(426 ע' תש"וֿה'שי"ת השיחות ספר ואילך. 000
שו"ב  ליב ארי' יעקב ב"ר קיטאין חיים שלמה ר' (143
כסלו  כב ביומן נזכר תרפ"ח. מרֿחשון י נפטר דליובאוויטש.
רשימת  מנחם (תורת תרצ"ה חורף שיחות .(000 ע' (לעיל תרנ"ב

וש"נ. .101 ע' תש"ז השיחות ספר רפו). ע' היומן
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קלה  שעה כעבור אך עץ, כבול ואעמוד מפי, הגה להוציא יכולתי לא התרגשותי לרגלי אנכי
ויואל  וממושכות עמוקות כ"ק בי ויסתכל לבבי, את אאמו"ר לכ"ק גיליתי אז במעט, נרגעתי

לאמר:

מלימודה  שימושה גדולה הדבר, כתיב 144כן לבך לוח על וכתבם יום 145, בכל שעות שתי ,
הוא. ברשותך הזמן ושאר גמרא, תלמוד אלו  ימים בשלשה

אאמו"ר  כ"ק פקודת קיימתי – היום חצות אחר הראשונה חצי בשעה  – לחדרי בבואי
הנני  רביעית, שעה על רגעים וחמישה ארבעים וכעת היום, סעודת ואכלתי הגמרא, בלימוד

הזמן. ובשמירת ומסודרה, נכונה בכתיבה שאצליח רצון ויהי רשימותי, את לכתוב מתכונן
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ב. ז, ברכות כתבם).144) (ושם: ג. ז, ג. ג, משלי (145
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רפ"ב  מ"ח ז"ך ב' ב"ה

שי' רמ"מ מו"ה

וברכה  שלום

שי' ר"צ תלמידינו ידידינו ע"י תשרי מי"ב מכתבם

כאבי  וגדול גדול, צער עליו הצטערתי ומאד הגיעני... גאר

שכתבתי  מכמו אחרת עשות אוכל לא אנכי במאד.

לפאר  השתדלות המיני בכל להשתדל הקודמי' במכתביי

אשר  הקדושה בארצינו ת"ת ישיבת היא חמדה כלי

זצוקללה"ה  הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק הוד הנחילונו

צריך  מאתנו כאו"א אשר ולשמרם, לעבדם זי"ע נבג"מ

שי' אנ"ש הם הקדש ארץ יושבי אחינו כי בנפשו לידע

והעבודה  התורה על ד' לפני והיושבים בקדש העומדים

או  בש"ס חמורה בסוגיא והלימוד המדרש לא (וכאמור

כ"ק  בהנהגת ולהתנהג ללמוד כ"א עיקר, בדא"ח בעומק

ירגיש  מאתנו כאו"א ואשר העיקר), זהו רבותינו, אבותינו

לטובתם  שביכולתו מה כל בגללם לעשות נפשי חוב

אבותינו  כ"ק מצות יקיים בזה ואשר בגו"ר, ולהנאתם

הקדושים. רבותינו

ומחמד  נפשכם, אהוב בן על נא רחמו ידידיי אנא

השי"ת  בעזרת לעזרתי ובאו הטהורה, נשמה עיניכם

הארץ  את לטהר טהורה, במסילה לילך ישרה דרך לבחור

ישיבתם  ואשר מחלוקת, ובעלי ריב המחרחרי מגלולי

כלל, אליהם לב לשית לבלי לזה והעצה ח"ו. רעה בארץ

עצרה, קראו עצה, והבו לנו, אשר את ונזכך נפאר כ"א

כוונתי  כי לעשות איך דעתכם חוות והודיעוני התיישבו

אבותינו  כ"ק וציוו חפצו אשר כפי רק תהי' אשר רצוי'

הק'. רבותינו

כל  על התגברו אנשים, היו היקרים ידידינו

לנשוא  אחד שכם ונשים דרכינו, על העומדים המכשולים

ונקוה  בטהרתה הקדושי' רבותינו אבותינו כ"ק משאת

יטשינו. ואל יעזרינו הוא כי להשי"ת

אנ"ש  היקרים מידידינו כאו"א בשלום גיני נא יפרוש

בארוכה. לכתוב המיועד מכתבם על ואחכה ביחוד. שי'
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בנסי  וסיים המקדש בנסי התנא פתח ביאור: צריך

.1ירושלים 

בזה: והביאור

ב  הקרבנות בסיבת באו אלו נסים המקדש א. .בית

בכדי  קרה זה נס – בירושלים ועקרב נחש הזיק ולא
שבבית  בקרבנות הקשורה החג, בשמחת לפגוע שלא
שאלין  המקום לי צר לחבירו אדם אמר ולא המקדש.

ÌÈÏ˘ÂÈ,בירושלים ללון חייב קרבן המקריב –
זה. בנס צורך הי' מכך וכתוצאה

המקדש, בבית הי' אלו נסים של המקורי מקומם ב.
כולה. המקדש לעיר ונתפשטו נמשכו ומשם

ÌÈÏ˘ÂÈ ˜ÚÂ ˘Á ˜ÈÊ‰ ‡ÏÂ לפירוד רומז "נחש" –
ככתוב  חנם, האשה",2ושנאת ובין בינך אשית "ואיבה

הפסוק  על רז"ל וכמאמר מזה, ההיפך היא ירושלים 3ואילו

שהיא  "עיר – יחדיו" לה שחוברה כעיר הבנוי' "ירושלים
בירושלים  מקום הי' שלא וכשם לחברים". ישראל כל עושה

חם" ד"ארסו "נחש" של המחלוקת מקום 4לאש הי' לא כך ,
ש"ארסו  ב"עקרב" המרומז קרירות, של באופן לפירוד

היא 5קר" שירושלים זה כי המקדש, בבית מקורו זה וענין .
עלו  ששם בשעה "בלבד הוא חברים ישראל כל שעושה עיר

המקדש.7לרגל 6שבטים" לבית

ÌÈÏ˘ÂÈ ÔÈÏ‡˘ ÌÂ˜Ó‰ ÈÏ ˆ ÂÈÁÏ Ì„‡ Ó‡ ‡ÏÂ
צפופים  "עומדים שהיו הי' המקדש מנסי אחד –
כולה, לירושלים זה נס נמשך ומשם רווחים", ומשתחווים

בה  ללון צר המקום הי' .8שלא

.ÌÈÏ˘ÂÈ ˜ÚÂ ˘Á ˜ÈÊ‰ ‡ÏÂ
בכל  דומה נס להיות צריך הי' לכאורה ביאור: צריך

דוקא. ועקרב נחש הזיק שלא מדייק ולמה המזיקות, החיות

סגירת  ידי (על להשמר אפשר חיות משאר א. והביאור:
יזיקו. שלא בכדי בנס צורך ואין בזה), וכיוצא  העיר שערי
מצויים  שהרי להשמר, אפשר אי ועקרב מנחש כן שאין מה

האדמה  בתוך יזיקו.9הם שלא בכדי בנס צורך הי' ולכן ,

ידי  על ועקרב מנחש גם להשמר אפשר לכאורה כי ואם
צריך  הי' המקדש בבית הרי באבנים, הבתים קרקע שירצפו
או  נחש שם הזיק לא כן פי על ואף (כדלקמן), עפר להיות
הנס  נוגע ששם כולה, לירושלים הנס נמשך ומזה עקרב;
מחמת  באבנים הבתים את ריצפו שלא לומר קרוב כי ביותר,

אבנים  רצפת על דהשתחוואה .10האיסור

רז"ל  אמרו וטבלא 11א) אמה על אמה שם הי' "ומקום
(ואף  כו'" עפר ונוטל כו' בה קבועה היתה וטבעת שיש של
לא  ומעולם לפותחה, צריך הוא הרי בטבלא, מכוסה שהי'
(חלל  השיתין ב) תחתיה). – שיזיק – ועקרב נחש הי'

ויורדין "חלולין היו הנסכים) מקום כנגד המזבח עד שתחת

היתה12התהום" "אבן ג) הקדשים . על בקדש (דמונח במערבו
במוחש) כנראה – מונח"שעלי'עפר הארון תחת 13הי' ד) .

(מפני  ומחילין מערות להיות צריכים היו המקדש
דהאוטם 14הטומאה) לומר יש להיפך, נתפרש מדלא ה) .

ד  התחתונות אמות במפרשים היכל (שש (וכלשון עפר הי' (
עפרורית) –15.

בעפר, דוקא הי' הרצפה קדושת שעיקר אלא עוד, ולא
תחתיה  שהוא) ל(עפר חוצצת שנעקרה דאבן הענין .16שזהו

כמה  אבן נעקרה לא הזמן כל שבמשך אפשר אי והנה
מעולם. ועקרב נחש שם הזיק לא זאת ובכל פעמים, וכמה

חם  ארסו נחש הענינים). (בפנימיות ענינו 17ב. ובעבודה ,

שם1.1.1.1. שבגמ' ואף א). (כא, יומא במסכת הגמרא וכקושיית
שמפרשי מזה הנה במקדש", אחרנייתא תרתי "איכא מתרץ
על עומדים אינם ורע"ב) יונה רבינו הרמב"ם, (רש"י, המשנה
קשורים אלו נסים כי קושיא, אי"ז שבפשטות מוכרח זה, קושי
על היא הגמ' וקושיית בפנים). (כדלקמן המקדש קדושת עם
לסיים הו"ל המקדש בנסי שפתח מכיון משנתנו: לשון סגנון

וכיו"ב. המקדש" קדושת מפני "בירושלים קרו אלו כי2.2.2.2.שנסים
הלכות (רמב"ם שלמים שיקריב היא ברגלים האמורה שמחה

רפ"א). שבירושלים3.3.3.3.חגיגה משום שם: יומא בחדא"ג ראה
בירושלים). (שאלין לישנא האי נקט לינה ג,4.4.4.4.בעי בראשית

א. פ"כ, ב"ר וראה פ"ג5.5.5.5.טו. חגיגה ירושלמי ג. קכב, תהלים
ועקרב) שרף נחש (מקום שהמדבר א, קנז זח"ב וראה – ה"ו.

ירושלים. של הלעו"ז נחש.6.6.6.6.הוא מערכת הכינויים ערכי
שם.7.7.7.7. שם.8.8.8.8.ירושלמי וקה"ע משה ש"פ9.9.9.9.פני משיחות

רשימת פי על – תשל"ח ראה פ' מוצש"ק תשל"ו, חו"ב
בלבד. בו10.10.10.10.השומעים אין רק והבור א) כב, (שבת כמארז"ל

בו. יש ועקרבים נחשים אבל כו' הזקן11.11.11.11.מים אדמו"ר שו"ע
ס"א. ב.12.12.12.12.סקל"א טו, א.13.13.13.13.סוטה מט, רמב"ם14.14.14.14.סוכה

רפ"ד. ביהב"ח רפ"א.15.15.15.15.הלכות תמיד רמב"ן16.16.16.16.ראה ראה
כו', יקרות באבנים העזרה כל את ומרצפין ה"י): (פ"א שם
בארזים – שלמה ובבנין ה"ג). פ"ד (שם כו' אטום כו' ההיכל

ואכ"מ. זהב. שם17.17.17.17.מצופים מהסוגיא וכדמוכרח א. כד, זבחים
הרצפה קדושת וזוהי – אותה שחרשו שדה – הרצפה קידש דדוד
ובפנימיות קרקע). לקרקע המחובר ש(האבן) (אלא דשלמה
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קלה  שעה כעבור אך עץ, כבול ואעמוד מפי, הגה להוציא יכולתי לא התרגשותי לרגלי אנכי
ויואל  וממושכות עמוקות כ"ק בי ויסתכל לבבי, את אאמו"ר לכ"ק גיליתי אז במעט, נרגעתי

לאמר:

מלימודה  שימושה גדולה הדבר, כתיב 144כן לבך לוח על וכתבם יום 145, בכל שעות שתי ,
הוא. ברשותך הזמן ושאר גמרא, תלמוד אלו  ימים בשלשה

אאמו"ר  כ"ק פקודת קיימתי – היום חצות אחר הראשונה חצי בשעה  – לחדרי בבואי
הנני  רביעית, שעה על רגעים וחמישה ארבעים וכעת היום, סעודת ואכלתי הגמרא, בלימוד

הזמן. ובשמירת ומסודרה, נכונה בכתיבה שאצליח רצון ויהי רשימותי, את לכתוב מתכונן
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8

ב. ז, ברכות כתבם).144) (ושם: ג. ז, ג. ג, משלי (145

•
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רפ"ב  מ"ח ז"ך ב' ב"ה

שי' רמ"מ מו"ה

וברכה  שלום

שי' ר"צ תלמידינו ידידינו ע"י תשרי מי"ב מכתבם

כאבי  וגדול גדול, צער עליו הצטערתי ומאד הגיעני... גאר

שכתבתי  מכמו אחרת עשות אוכל לא אנכי במאד.

לפאר  השתדלות המיני בכל להשתדל הקודמי' במכתביי

אשר  הקדושה בארצינו ת"ת ישיבת היא חמדה כלי

זצוקללה"ה  הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק הוד הנחילונו

צריך  מאתנו כאו"א אשר ולשמרם, לעבדם זי"ע נבג"מ

שי' אנ"ש הם הקדש ארץ יושבי אחינו כי בנפשו לידע

והעבודה  התורה על ד' לפני והיושבים בקדש העומדים

או  בש"ס חמורה בסוגיא והלימוד המדרש לא (וכאמור

כ"ק  בהנהגת ולהתנהג ללמוד כ"א עיקר, בדא"ח בעומק

ירגיש  מאתנו כאו"א ואשר העיקר), זהו רבותינו, אבותינו

לטובתם  שביכולתו מה כל בגללם לעשות נפשי חוב

אבותינו  כ"ק מצות יקיים בזה ואשר בגו"ר, ולהנאתם

הקדושים. רבותינו

ומחמד  נפשכם, אהוב בן על נא רחמו ידידיי אנא

השי"ת  בעזרת לעזרתי ובאו הטהורה, נשמה עיניכם

הארץ  את לטהר טהורה, במסילה לילך ישרה דרך לבחור

ישיבתם  ואשר מחלוקת, ובעלי ריב המחרחרי מגלולי

כלל, אליהם לב לשית לבלי לזה והעצה ח"ו. רעה בארץ

עצרה, קראו עצה, והבו לנו, אשר את ונזכך נפאר כ"א

כוונתי  כי לעשות איך דעתכם חוות והודיעוני התיישבו

אבותינו  כ"ק וציוו חפצו אשר כפי רק תהי' אשר רצוי'

הק'. רבותינו

כל  על התגברו אנשים, היו היקרים ידידינו

לנשוא  אחד שכם ונשים דרכינו, על העומדים המכשולים

ונקוה  בטהרתה הקדושי' רבותינו אבותינו כ"ק משאת

יטשינו. ואל יעזרינו הוא כי להשי"ת

אנ"ש  היקרים מידידינו כאו"א בשלום גיני נא יפרוש

בארוכה. לכתוב המיועד מכתבם על ואחכה ביחוד. שי'
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בנסי  וסיים המקדש בנסי התנא פתח ביאור: צריך

.1ירושלים 

בזה: והביאור

ב  הקרבנות בסיבת באו אלו נסים המקדש א. .בית

בכדי  קרה זה נס – בירושלים ועקרב נחש הזיק ולא
שבבית  בקרבנות הקשורה החג, בשמחת לפגוע שלא
שאלין  המקום לי צר לחבירו אדם אמר ולא המקדש.

ÌÈÏ˘ÂÈ,בירושלים ללון חייב קרבן המקריב –
זה. בנס צורך הי' מכך וכתוצאה

המקדש, בבית הי' אלו נסים של המקורי מקומם ב.
כולה. המקדש לעיר ונתפשטו נמשכו ומשם

ÌÈÏ˘ÂÈ ˜ÚÂ ˘Á ˜ÈÊ‰ ‡ÏÂ לפירוד רומז "נחש" –
ככתוב  חנם, האשה",2ושנאת ובין בינך אשית "ואיבה

הפסוק  על רז"ל וכמאמר מזה, ההיפך היא ירושלים 3ואילו

שהיא  "עיר – יחדיו" לה שחוברה כעיר הבנוי' "ירושלים
בירושלים  מקום הי' שלא וכשם לחברים". ישראל כל עושה

חם" ד"ארסו "נחש" של המחלוקת מקום 4לאש הי' לא כך ,
ש"ארסו  ב"עקרב" המרומז קרירות, של באופן לפירוד

היא 5קר" שירושלים זה כי המקדש, בבית מקורו זה וענין .
עלו  ששם בשעה "בלבד הוא חברים ישראל כל שעושה עיר

המקדש.7לרגל 6שבטים" לבית

ÌÈÏ˘ÂÈ ÔÈÏ‡˘ ÌÂ˜Ó‰ ÈÏ ˆ ÂÈÁÏ Ì„‡ Ó‡ ‡ÏÂ
צפופים  "עומדים שהיו הי' המקדש מנסי אחד –
כולה, לירושלים זה נס נמשך ומשם רווחים", ומשתחווים

בה  ללון צר המקום הי' .8שלא

.ÌÈÏ˘ÂÈ ˜ÚÂ ˘Á ˜ÈÊ‰ ‡ÏÂ
בכל  דומה נס להיות צריך הי' לכאורה ביאור: צריך

דוקא. ועקרב נחש הזיק שלא מדייק ולמה המזיקות, החיות

סגירת  ידי (על להשמר אפשר חיות משאר א. והביאור:
יזיקו. שלא בכדי בנס צורך ואין בזה), וכיוצא  העיר שערי
מצויים  שהרי להשמר, אפשר אי ועקרב מנחש כן שאין מה

האדמה  בתוך יזיקו.9הם שלא בכדי בנס צורך הי' ולכן ,

ידי  על ועקרב מנחש גם להשמר אפשר לכאורה כי ואם
צריך  הי' המקדש בבית הרי באבנים, הבתים קרקע שירצפו
או  נחש שם הזיק לא כן פי על ואף (כדלקמן), עפר להיות
הנס  נוגע ששם כולה, לירושלים הנס נמשך ומזה עקרב;
מחמת  באבנים הבתים את ריצפו שלא לומר קרוב כי ביותר,

אבנים  רצפת על דהשתחוואה .10האיסור

רז"ל  אמרו וטבלא 11א) אמה על אמה שם הי' "ומקום
(ואף  כו'" עפר ונוטל כו' בה קבועה היתה וטבעת שיש של
לא  ומעולם לפותחה, צריך הוא הרי בטבלא, מכוסה שהי'
(חלל  השיתין ב) תחתיה). – שיזיק – ועקרב נחש הי'

ויורדין "חלולין היו הנסכים) מקום כנגד המזבח עד שתחת

היתה12התהום" "אבן ג) הקדשים . על בקדש (דמונח במערבו
במוחש) כנראה – מונח"שעלי'עפר הארון תחת 13הי' ד) .

(מפני  ומחילין מערות להיות צריכים היו המקדש
דהאוטם 14הטומאה) לומר יש להיפך, נתפרש מדלא ה) .

ד  התחתונות אמות במפרשים היכל (שש (וכלשון עפר הי' (
עפרורית) –15.

בעפר, דוקא הי' הרצפה קדושת שעיקר אלא עוד, ולא
תחתיה  שהוא) ל(עפר חוצצת שנעקרה דאבן הענין .16שזהו

כמה  אבן נעקרה לא הזמן כל שבמשך אפשר אי והנה
מעולם. ועקרב נחש שם הזיק לא זאת ובכל פעמים, וכמה

חם  ארסו נחש הענינים). (בפנימיות ענינו 17ב. ובעבודה ,

שם1.1.1.1. שבגמ' ואף א). (כא, יומא במסכת הגמרא וכקושיית
שמפרשי מזה הנה במקדש", אחרנייתא תרתי "איכא מתרץ
על עומדים אינם ורע"ב) יונה רבינו הרמב"ם, (רש"י, המשנה
קשורים אלו נסים כי קושיא, אי"ז שבפשטות מוכרח זה, קושי
על היא הגמ' וקושיית בפנים). (כדלקמן המקדש קדושת עם
לסיים הו"ל המקדש בנסי שפתח מכיון משנתנו: לשון סגנון

וכיו"ב. המקדש" קדושת מפני "בירושלים קרו אלו כי2.2.2.2.שנסים
הלכות (רמב"ם שלמים שיקריב היא ברגלים האמורה שמחה

רפ"א). שבירושלים3.3.3.3.חגיגה משום שם: יומא בחדא"ג ראה
בירושלים). (שאלין לישנא האי נקט לינה ג,4.4.4.4.בעי בראשית

א. פ"כ, ב"ר וראה פ"ג5.5.5.5.טו. חגיגה ירושלמי ג. קכב, תהלים
ועקרב) שרף נחש (מקום שהמדבר א, קנז זח"ב וראה – ה"ו.

ירושלים. של הלעו"ז נחש.6.6.6.6.הוא מערכת הכינויים ערכי
שם.7.7.7.7. שם.8.8.8.8.ירושלמי וקה"ע משה ש"פ9.9.9.9.פני משיחות

רשימת פי על – תשל"ח ראה פ' מוצש"ק תשל"ו, חו"ב
בלבד. בו10.10.10.10.השומעים אין רק והבור א) כב, (שבת כמארז"ל

בו. יש ועקרבים נחשים אבל כו' הזקן11.11.11.11.מים אדמו"ר שו"ע
ס"א. ב.12.12.12.12.סקל"א טו, א.13.13.13.13.סוטה מט, רמב"ם14.14.14.14.סוכה

רפ"ד. ביהב"ח רפ"א.15.15.15.15.הלכות תמיד רמב"ן16.16.16.16.ראה ראה
כו', יקרות באבנים העזרה כל את ומרצפין ה"י): (פ"א שם
בארזים – שלמה ובבנין ה"ג). פ"ד (שם כו' אטום כו' ההיכל
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מעניקה  עצמּה זֹו ּובּקׁשה הּגאּלה, את לבּקׁש צרי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻיהּודי

מׁשיח  רֹוצים 'אנּו ּכׁשאֹומר ה'. ּבעבֹודת ועּדּוד סּיּוע ְְֲִִִִֵֶַַַַָָלֹו

יתרה  ּוזהירּות ּבעבֹודתֹו, והֹוספה זרּוז ּבֹו ּפֹועל זה - ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָעכׁשיו'

הּמׁשיח. ּביאת את ח"ו ׁשּמעּכב ּדבר ׁשּום ּבידֹו יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
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éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaä älàäE ¨¥À¤©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה לשני מכתביו ובהמשך לברכת השנה שבטח כבר קבלה, בם כותב אודות חינוך בנם 

שליט"א, אשר ישנה רופאה אומרת לסדר באופן שימעט בלימודי קדש, בכדי שיוכל להוסיף בעניני 

גימנסטיקה ולימודים השייכים להתפתחות.

וכיון שתורתנו נקראת תורת חיים גם כפשוטו חיים בעולם הזה וחיים מלאים, ז.א. בריאים 

שלמים וטובים, מובן שאין כדאי לשנות הסדר באופן שיתמעט מן המוקדש ללימוד התורה, ובפרט 

שקשור גם בעניני יראת שמים, אלא שיש להתדבר עם הרופאה, שבזמנים הפנוים מלימוד האמור, 

יסדרו ענינים המועילים ע"פ דרך הטבע בהנ"ל. ומובן וגם פשוט שצריך להסביר הענין לאשתו באופן 

המתאים, והעיקר אשר נכון יהי' לבה בטוח בהשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית, אשר ע"י 

העדר השינוי והמיעוט בשהותו של בנם שי' במסגרת של חדר בודאי שיוסיף בבריאותו גם בפשוטו. 

כן יש להסביר להרופאה, אשר ביה"ס לשם רוצים להכניס את בנם שי' בודאי מעורב עם ילדים אינם 

יהודים )ואולי רובם הם כאלו( ויש לחוש לסיבוכים )קאמפליקאציעס( בנפש הילד, באם יבלה רוב זמנו 

וחינוכו שם, ובפרט למרות האמור שאין שם מקום לאנטישמית, בעוה"ר נמצא זה בכל מקום, ונוסף 

בילדים שאין מסתירים הענין כ"כ, וק"ל. ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל וכן גם בהנוגע לבריאות 

אשתו שתליט"א.

כל האמור הוא באם בדרכי נועם יפעלו הסכמתה המלאה של אשתו תחי' בזה.

ובכל אופן כדאי להסביר כל הנ"ל להרופאה, ולהביע באופן דיפלומטי עכ"פ מעין תמי' קלה, 

על אשר מציעה לאשתו דברים כאלו, טרם מדברת עמו תחלה בכדי לברר כל הדבר שלא תמיד אפשר 

זו יכולה להביא קאמפליקאציעס בין אדם אחד  לדעת מה בין איש לאשתו, ובמכש"כ העדר ידיעה 

לשני, ולא רק פיזיים. וגם בנפש אשתו עצמה, כיון שבטבעה וחינוכה דתית היא, ואפשר שבזמן קצר 

תהי' תוהא ובספק אם טוב עשתה לשנות הלימוד והחינוך או וכו'.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.
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éðçî áø÷aéör áèçî Eéîéî áàL ãr E:E §¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´¥¤½©−Ÿ¥¬¥¤«
àééäìà ýåýé úéøáa EøárìøLà Búìàáe E §¨§§À¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ

éäìà ýåýé:íBiä Enr úøk E(éåì)áéïrîì §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−©«§©´©
El-äéäé àeäå írì Bì | íBiä Eúà-íé÷ä̈¦««Ÿ§Á©¸¹§À̈§³¦«§¤§Æ
òaLð øLàëå Cì-øac øLàk íéäìàì¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤¨®§©«£¤³¦§©Æ

éúáàì:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì Eâéàìå ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ§¬Ÿ
úàfä úéøaä-úà úøk éëðà íëcáì íëzà¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦ÀŸ¥Æ¤©§¦´©½Ÿ

:úàfä äìàä-úàåãéékät BðLé øLà-úà §¤¨«¨−̈©«Ÿ¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ
øLà úàå eðéäìà ýåýé éðôì íBiä ãîò eðnr¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬

:íBiä eðnr ät epðéà(ìàøùé)åèízrãé ízà-ék ¥¤²−Ÿ¦¨¬©«¦«©¤´§©§¤½
-øLà úàå íéøöî õøàa eðáLé-øLà úà¥¬£¤¨©−§§¤´¤¦§¨®¦§¥¯£¤

:ízøár øLà íéBbä áø÷a eðøáræèeàøzå ¨©²§§¤¬¤©¦−£¤¬£©§¤«©¦§Æ
áäæå óñk ïáàå õr íäéìlb úàå íäéöewL-úà¤¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤¤¬¤§¨−̈

:íänr øLàæéBà äMà-Bà Léà íëa Lé-ït £¤¬¦¨¤«¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈¯
írî íBiä äðô Bááì øLà èáL-Bà äçtLî¦§¨¨´¥À¤£¤Á§¨¸Ÿ¤³©Æ¥¦Æ
íéBbä éäìà-úà ãárì úëìì eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤¤́©«£½Ÿ¤¡Ÿ¥−©¦´
:äðrìå Làø äøt LøL íëa Lé-ït íää̈¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤Ÿ¤¬−Ÿ§©«£¨«

çéúàfä äìàä éøác-úà BòîLa äéäå§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥¸¨«¨¹̈©ÀŸ
ék él-äéäé íBìL øîàì Bááìa Cøaúäå§¦§¨¥¸¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½¦²
-úà äåøä úBôñ ïrîì Cìà éaì úeøøLa¦§¦¬¦¦−¥¥®§©²©§¬¨«¨−̈¤

:äàîväèéBì çìñ ýåýé äáàé-àìïLré æà ék ©§¥¨««ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧
Ba äöáøå àeää Léàa Búàð÷å ýåýé-óà©§Ÿ̈³§¦§¨Æ¨¦´©½§¨³§¨Æ
ýåýé äçîe äfä øôqa äáeúkä äìàä-ìk̈¨´¨½̈©§−̈©¥´¤©¤®¨¨³§Ÿ̈Æ

:íéîMä úçzî BîL-úàëýåýé Bìécáäå ¤§½¦©−©©¨¨«¦§¦§¦³§Ÿ̈Æ
úéøaä úBìà ìëk ìàøNé éèáL ìkî ärøì§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ¨´©§¦½

:äfä äøBzä øôña äáeúkäàëøBcä øîàå ©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«§¨©º©´
éøëpäå íëéøçàî eîe÷é øLà íëéða ïBøçàä̈©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½
úBkî-úà eàøå ä÷Bçø õøàî àáé øLà£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈Â§¨Â¤©º
ýåýé älç-øLà äéàìçz-úàå àåää õøàä̈¨³¤©¦Æ§¤©´£ª¤½¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:daáëàì döøà-ìë äôøN çìîå úéøôb ¨«¨§¦´¨¤»©»§¥¨´¨©§¨¼³Ÿ
áNr-ìk dá äìré-àìå çîöú àìå òøfú¦¨©Æ§´Ÿ©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈¨¥®¤

äîãà äøîrå íãñ úëtäîkáéúëíééáöå §©§¥©º§³Ÿ©«£Ÿ̈Æ©§¨´
éø÷:Búîçáe Btàa ýåýé Côä øLà íéBáöe§¦½£¤Æ¨©´§Ÿ̈½§©−©«£¨«

âëäëk ýåýé äNr äî-ìr íéBbä-ìk eøîàå§¨«§Æ¨©¦½©¤̧¨¨¯§Ÿ̈²−̈¨
:äfä ìBãbä óàä éøç äî úàfä õøàì̈¨´¤©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−©¤«

ãëéäìà ýåýé úéøa-úà eáær øLà ìr eøîàå§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´
õøàî íúà BàéöBäa ínr úøk øLà íúáà£Ÿ®̈£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤

:íéøöîäëå eëìiåíéøçà íéäìà eãári ¦§¨«¦©¥«§À©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½
àìå íeòãé-àì øLà íéäìà íäì eåçzLiå©¦§©«£−¨¤®¡Ÿ¦Æ£¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ

:íäì ÷ìçåëàåää õøàa ýåýé óà-øçiå ¨©−¨¤«©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®
øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà äéìr àéáäì§¨¦³¨¤̧¨Æ¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤

:äfäæëóàa íúîãà ìrî ýåýé íLziå ©¤«©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬
Liå ìBãb óö÷áe äîçáeìúøçà õøà-ìà íë §¥−̈§¤´¤¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤

:äfä íBikçëúìâpäå eðéäìà ýåýéì úøzñpä ©¬©¤«©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸ
éøác-ìk-úà úBNrì íìBò-ãr eðéðáìe eðìŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸©½̈©«£¾¤¨¦§¥−

:úàfä äøBzäñ ©¨¬©«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(234 'nr k zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
מעניקה  עצמּה זֹו ּובּקׁשה הּגאּלה, את לבּקׁש צרי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻיהּודי

מׁשיח  רֹוצים 'אנּו ּכׁשאֹומר ה'. ּבעבֹודת ועּדּוד סּיּוע ְְֲִִִִֵֶַַַַָָלֹו

יתרה  ּוזהירּות ּבעבֹודתֹו, והֹוספה זרּוז ּבֹו ּפֹועל זה - ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָעכׁשיו'

הּמׁשיח. ּביאת את ח"ו ׁשּמעּכב ּדבר ׁשּום ּבידֹו יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

éðùìàéìr eàáé-éë äéäåíéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´
éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaä älàäE ¨¥À¤©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®

Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìà úáLäå©«£¥«Ÿ¨Æ¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²
éäìà ýåýé:änL Eáéäìà ýåýé-ãr záLåE §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¨§©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

íBiä Eeöî éëðà-øLà ìëk Bì÷á zrîLå§¨«©§¨´§Ÿ½§²Ÿ£¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®
éðáe äzà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa EâáLå ©¨´¨¤½§¨§¨§−§¨©§¤«§¨̧
éäìà ýåýéEöa÷å áLå Eîçøå EúeáL-úà E §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§«§−§¦«£¤®§À̈§¦¤§Æ

éäìà ýåýé Eöéôä øLà íénrä-ìkî:änL E ¦¨¨´©¦½£¤¯¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¨
ãEöa÷é íMî íéîMä äö÷a Eçcð äéäé-íà¦¦«§¤¬¦©«£−¦§¥´©¨¨®¦¦À̈§©¤§Æ

éäìà ýåýé:Eçwé íMîe Eäýåýé Eàéáäå §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦−̈¦¨¤«¤«¡¦«£º§Ÿ̈´
éäìàEõøàä-ìàéúáà eLøé-øLàdzLøéå E ¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬£Ÿ¤−¦«¦§¨®



iyingקנב ,iriax ,iyily - `l - jlieÎmiavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éúáàî Eaøäå Eáèéäå:Eåéäìà ýåýé ìîeE §¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
ýåýé-úà äáäàì Erøæ ááì-úàå Eááì-úà¤§¨«§−§¤§©´©§¤®§©«£º̈¤§Ÿ̈¯

éäìàéiç ïrîì ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E:E ¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−§©¬©©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(202 'nr cl zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
. . קרא ּדאמר לּמקּדׁש, זכר ּדעבדינן "מּנלן אמרּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָרז"ל

ּבזה  הּדּיּוק ּדריׁשה". ּדבעיא מּכלל לּה, אין ּדֹורׁש היא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָצּיֹון

אּלא LÈ¯c‰הּוא הּגאּלה, על ּבעלמא ּבבּקׁשה ּדי לא ּדוקא: ¿ƒ»ְְְְְֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּתמידית. ּותביעה ּדריׁשה להיֹות ְְְְְִִִִִִָָָצריכה

éùéìùæéäìà ýåýé ïúðåälàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìréàðN-ìrå E:Eeôãø øLà Eçäzàå ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«§©¨´

-ìk-úà úéNrå ýåýé ìB÷a zrîLå áeLú̈½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ¤¨
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöîèýåýé EøéúBäå ¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«§¦«§Á§Ÿ̈¸

éäìàðèá éøôa Eãé äNrî | ìëa Eéøôáe E ¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸¦§§¹¦§¦¯
ýåýé áeLé | ék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´¨´§Ÿ̈À

éìr NeNìéúáà-ìr NN-øLàk áBèì E:Eéék ¨³¨¤̧Æ§½©«£¤−̈©£Ÿ¤«¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLúì Eåéúåöî øîL ¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ

áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä åéúwçå§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ
éäìà ýåýé-ìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eñ ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

àéäåönä ékíBiä Eeöî éëðà øLà úàfä ¦µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð-àìáéàì «Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«¬Ÿ

äîéîMä eðl-äìré éî øîàì àåä íéîMá©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ
:äpNrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéåâé-àìå §¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨§«Ÿ

øár-ìà eðì-øáré éî øîàì àåä íiì øárî¥¥¬¤©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈¤¥³¤
:äpNrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéå íiäãé-ék ©¨Æ§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨¦«

éìà áBø÷éôa ãàî øácä EEááìáe E ¨¬¥¤²©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−
:BúNrìñ ©«£«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz miavp t"y zgiy)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
לצר היא הירידה הּגלּות: ּבמעלת ּבאּורים ּכּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁשנם

ּבאּורים  אמנם, ועֹוד. ;החׁש מּתֹו הּוא האֹור יתרֹון ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹעלּיה;

מרירּות  עקב ׁשּבּלב, ּברגׁש מתקּבלים אינם הּללּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׂשכלּיים

ּתתּבּטל  ׁשהּגלּות ּבּתפּלה וצֹועקים מבּקׁשים אנּו ולכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגלּות,

הּגאּלה. ותבא ְְְַָָָֹֻּכבר

,éùéìù
éòéáøåèéðôì ézúð äàøíéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−

:òøä-úàå úånä-úàå áBhä-úàåæèéëðà øLà §¤©®§¤©−̈¤§¤¨¨«£¤̧¨«Ÿ¦´
éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöîúëìì E §©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¨¤¤́

ìå åéëøãaúééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî øîL ¦§¨½̈§¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨¨®§¨¦´¨
éäìà ýåýé Eëøáe úéáøåEäzà-øLà õøàa §¨¦½¨¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬

:dzLøì änL-àáæéàìå Eááì äðôé-íàå ¨−̈¨§¦§¨«§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ
íéøçà íéäìàì úéåçzLäå zçcðå òîLú¦§®̈§¦©§À̈§¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−

:ízãáråçéïeãáàz ãáà ék íBiä íëì ézãbä ©«£©§¨«¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®
øáò äzà øLà äîãàä-ìr íéîé ïëéøàú-àìŸ©«£¦ª³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ

:dzLøì änL àBáì ïcøiä-úàèéíëá éúãrä ¤©©§¥½¨¬−̈¨§¦§¨«©«¦¸Ÿ¦¨¤´
úånäå íéiçä õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼©«©¦³§©¨̧¤Æ

éðôì ézúðíéiça zøçáe äììwäå äëøaä E ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½
:Erøæå äzà äéçz ïrîìëýåýé-úà äáäàì §©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«§©«£¨Æ¤§Ÿ̈´

éäìàì Eéiç àeä ék Bá-ä÷áãìe Bì÷a rîLE ¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−§¨§¨®¦´³©¤̧Æ
éîé Cøàåì EòaLð øLà äîãàä-ìr úáL §´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤©¨«£¨À̈£¤Á¦§©̧

éúáàì ýåýéúúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E §Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨¥¬
:íäìttt ¨¤«

.ïîéñ å"ááì ,íé÷åñô 'î

àìàCìiåälàä íéøácä-úà øaãéå äLî ©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤
:ìàøNé-ìk-ìàáäàî-ïa íäìà øîàiå ¤¨¦§¨¥«©Ÿ́¤£¥¤À¤¥¨Á

úàöì ãBò ìëeà-àì íBiä éëðà äðL íéøNrå§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−¨¥´
ïcøiä-úà øárú àì éìà øîà ýåýéå àBáìå§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬

:äfäâéäìà ýåýééðôì øáò | àeä E-àeä E ©¤«§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«
éðôlî älàä íéBbä-úà ãéîLéízLøéå E ©§¦º¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®

éðôì øáò àeä rLBäé:ýåýé øac øLàk E §ªÀ©µŸ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
ãâBòìe ïBçéñì äNr øLàk íäì ýåýé äNrå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²

:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«
ä-ìëk íäì íúéNrå íëéðôì ýåýé íðúðe§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧

:íëúà éúéeö øLà äåönäåeöîàå e÷æç ©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«¦§´§¦§½
ýåýé | ék íäéðtî eöørz-ìàå eàøéz-ìà©¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´

éäìààì Cnr Cìää àeä Eàìå Etøé ¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ
:jáæréñ ©«©§¤«¨

éùéîçæéðérì åéìà øîàiå rLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´

iriay ,iyiy - `l - jlieÎmiavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

írä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé-ìë̈¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´
úúì íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà äfä©¤½¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´

:íúBà äpìéçðz äzàå íäìç| àeä ýåýéå ¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈¨«©«Ÿ̈º´
éðôì Cìääàìå Etøé àì Cnr äéäé àeä E ©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

:úçú àìå àøéú àì jáæréèäLî ázëiå ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«©¦§´Ÿ¤»
éåì éða íéðäkä-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½
éð÷æ-ìk-ìàå ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®§¤¨¦§¥−

:ìàøNééòáL | õwî øîàì íúBà äLî åöéå ¦§¨¥«©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©
íéðL:úBkqä âça ähîMä úðL ãrîa ¨¦À§Ÿ¥²§©¬©§¦−̈§©¬©ª«

àéðt-úà úBàøì ìàøNé-ìë àBáaýåýé é §´¨¦§¨¥À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´
éäìàäøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na E ¡Ÿ¤½©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬

:íäéðæàa ìàøNé-ìk ãâð úàfäáé-úà ìä÷ä ©²Ÿ¤¬¤¨¦§¨¥−§¨§¥¤«©§¥´¤
øLà Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàä írä̈À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−£¤´

éørLaeàøéå eãîìé ïrîìe eòîLé ïrîì E ¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ
-ìk-úà úBNrì eøîLå íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨

:úàfä äøBzä éøácâéeòãé-àì øLà íäéðáe ¦§¥−©¨¬©«Ÿ§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À
-ìk íëéäìà ýåýé-úà äàøéì eãîìå eòîLé¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨
øLà äîãàä-ìr íéiç ízà øLà íéîiä©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧

:dzLøì änL ïcøiä-úà íéøár ízàô ©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - d"lyz jlie t"y zgiy)

('zexywzd'

Ï‡¯NÈ Ïk Ï‡ . . ‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆∆»ƒ¿»≈

עלֿידי  חיל אל מחיל והתעּלה הל מׁשה – מׁשה" ויל"ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

יׂשראל". ּכל "אל עצמֹו את וחּבר ׁשּקּׁשר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָזה

éùéù
éòéáù,

ãééîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»
ãrBî ìäàa eávéúäå rLBäé-úà àø÷ úeîì̈¼§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−

rLBäéå äLî Cìiå epeöàåìäàa eávéúiå ©«£©¤®©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤
:ãrBîåèãîriå ïðr ãenra ìäàa ýåýé àøiå ¥«©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ

:ìäàä çút-ìr ïðrä ãenræèýåýé øîàiå ©¬¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
pä äLî-ìàéúáà-ír áëL Eäfä írä í÷å E ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹

àeä øLà õøàä-øëð éäìà | éøçà | äðæå§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤£¤̧³
øLà éúéøa-úà øôäå éðáærå Baø÷a änL-àá̈¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤§¦¦½£¤¬

:Bzà ézøkæéíézáærå àeää-íBiá Bá étà äøçå ¨©−¦¦«§¨¨´©¦´´©«Â©Â©«£©§¦º

úBòø eäàöîe ìëàì äéäå íäî éðô ézøzñäå§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬
ïéà-ék ìr àìä àeää íBia øîàå úBøöå úBaø©−§¨®§¨©Æ©´©½£ÀŸ©´¦¥³

älàä úBòøä éðeàöî éaø÷a éäìà:çééëðàå ¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦¨«¨¬¨¥«¤§¨«Ÿ¦À
ärøä-ìk ìr àeää íBia éðt øézñà øzñä©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬¨¨«¨−̈

:íéøçà íéäìà-ìà äðô ék äNr øLàèéäzrå £¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−£¥¦«§©À̈
-éða-úà dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬¤§¥«
äøéMä él-äéäz ïrîì íäéôa dîéN ìàøNé¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹©¦¨¬

úàfä:ìàøNé éðáa ãrì ©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - 127 'nr ,ci jxk zegiy ihewl)

('zexywzd'

ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰w‰(יב (לא, «¿≈∆»»
ÏL ˙B¯ˆBˆÁÂ ,˙Bˆ¯Ùe ÌÈ¯„‚a ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ‰k ÌBi‰ B˙B‡«…¬ƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿«¬¿∆
Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï) ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz ,Ì‰È„Èa ·‰Ê»»ƒ≈∆¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ∆»»∆
‰ÓBc Y ÔÈ¯ÓB‡ ,˙B¯ˆBˆÁ B„Èa ÔÈ‡L Ô‰k Ïk .(Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»»…≈∆≈¿»¬¿¿ƒ∆

‡e‰ Ô‰k ÔÈ‡L ‰Ê(פ"ז סֹוטה (ּתֹוספּתא ∆∆≈…≈ְֶָָ

ּכּכתּוב "ּכהן", ּבבחינת הּוא יהּודי יט)ּכל "ואּתם (יתרו ְְְִִִֵֶַַַָָֹ

אפֹוא  היא יהּודי ּכל ׁשל חֹובתֹו ּכהנים". ממלכת לי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹּתהיּו

ּב"גדרים  לעמֹוד רּוחני) ּומנהיג ּכרב ׁשמכהן מי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ(ּובמיחד

ּולהביא  העם את להקהיל ּכדי ּבחצֹוצרֹות" ו"לתקע ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹּופרצֹות"

ה'. דבר את ְֶֶַָלהם

éòéáùëézraLð-øLà | äîãàä-ìà epàéáà-ék¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®
øôäå éðeöàðå íeãárå íéøçà íéäìà-ìà äðôe¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−

:éúéøa-úààëúBòø Búà ïàöîú-ék äéäå ¤§¦¦«Â§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´
ãrì åéðôì úàfä äøéMä äúðrå úBøöå úBaø©»§¨¼Â§¨«§Â̈©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½
Bøöé-úà ézrãé ék Bòøæ étî çëMú àì ék¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À
õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä äNò àeä øLà£¤̧³Ÿ¤Æ©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤

:ézraLð øLàáëäøéMä-úà äLî ázëiå £¤¬¦§¨«§¦©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬
:ìàøNé éða-úà dãnìéå àeää íBia úàfä©−Ÿ©´©®©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

âëék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa rLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´
-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

àå íäì ézraLð:Cnr äéäà éëðãë| éäéå ¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«©§¦´
úàfä-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ

:ínz ãr øôñ-ìräëíiåìä-úà äLî åöéå ©¥®¤©−ª¨«©§©³¤Æ¤©«§¦¦½
é-úéøa ïBøà éàNð:øîàì ýåýåëøôñ úà ç÷ì «Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−¥«Ÿ¨ÀŸ©¥´¥³¤



קנג iying ,iriax ,iyily - `l - jlieÎmiavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éúáàî Eaøäå Eáèéäå:Eåéäìà ýåýé ìîeE §¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
ýåýé-úà äáäàì Erøæ ááì-úàå Eááì-úà¤§¨«§−§¤§©´©§¤®§©«£º̈¤§Ÿ̈¯

éäìàéiç ïrîì ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E:E ¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−§©¬©©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(202 'nr cl zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
. . קרא ּדאמר לּמקּדׁש, זכר ּדעבדינן "מּנלן אמרּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָרז"ל

ּבזה  הּדּיּוק ּדריׁשה". ּדבעיא מּכלל לּה, אין ּדֹורׁש היא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָצּיֹון

אּלא LÈ¯c‰הּוא הּגאּלה, על ּבעלמא ּבבּקׁשה ּדי לא ּדוקא: ¿ƒ»ְְְְְֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּתמידית. ּותביעה ּדריׁשה להיֹות ְְְְְִִִִִִָָָצריכה

éùéìùæéäìà ýåýé ïúðåälàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìréàðN-ìrå E:Eeôãø øLà Eçäzàå ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«§©¨´

-ìk-úà úéNrå ýåýé ìB÷a zrîLå áeLú̈½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ¤¨
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöîèýåýé EøéúBäå ¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«§¦«§Á§Ÿ̈¸

éäìàðèá éøôa Eãé äNrî | ìëa Eéøôáe E ¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸¦§§¹¦§¦¯
ýåýé áeLé | ék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´¨´§Ÿ̈À

éìr NeNìéúáà-ìr NN-øLàk áBèì E:Eéék ¨³¨¤̧Æ§½©«£¤−̈©£Ÿ¤«¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLúì Eåéúåöî øîL ¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ

áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä åéúwçå§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ
éäìà ýåýé-ìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eñ ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

àéäåönä ékíBiä Eeöî éëðà øLà úàfä ¦µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð-àìáéàì «Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«¬Ÿ

äîéîMä eðl-äìré éî øîàì àåä íéîMá©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ
:äpNrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéåâé-àìå §¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨§«Ÿ

øár-ìà eðì-øáré éî øîàì àåä íiì øárî¥¥¬¤©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈¤¥³¤
:äpNrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéå íiäãé-ék ©¨Æ§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨¦«

éìà áBø÷éôa ãàî øácä EEááìáe E ¨¬¥¤²©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−
:BúNrìñ ©«£«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz miavp t"y zgiy)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
לצר היא הירידה הּגלּות: ּבמעלת ּבאּורים ּכּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁשנם

ּבאּורים  אמנם, ועֹוד. ;החׁש מּתֹו הּוא האֹור יתרֹון ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹעלּיה;

מרירּות  עקב ׁשּבּלב, ּברגׁש מתקּבלים אינם הּללּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׂשכלּיים

ּתתּבּטל  ׁשהּגלּות ּבּתפּלה וצֹועקים מבּקׁשים אנּו ולכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגלּות,

הּגאּלה. ותבא ְְְַָָָֹֻּכבר

,éùéìù
éòéáøåèéðôì ézúð äàøíéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−

:òøä-úàå úånä-úàå áBhä-úàåæèéëðà øLà §¤©®§¤©−̈¤§¤¨¨«£¤̧¨«Ÿ¦´
éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöîúëìì E §©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¨¤¤́

ìå åéëøãaúééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî øîL ¦§¨½̈§¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨¨®§¨¦´¨
éäìà ýåýé Eëøáe úéáøåEäzà-øLà õøàa §¨¦½¨¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬

:dzLøì änL-àáæéàìå Eááì äðôé-íàå ¨−̈¨§¦§¨«§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ
íéøçà íéäìàì úéåçzLäå zçcðå òîLú¦§®̈§¦©§À̈§¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−

:ízãáråçéïeãáàz ãáà ék íBiä íëì ézãbä ©«£©§¨«¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®
øáò äzà øLà äîãàä-ìr íéîé ïëéøàú-àìŸ©«£¦ª³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ

:dzLøì änL àBáì ïcøiä-úàèéíëá éúãrä ¤©©§¥½¨¬−̈¨§¦§¨«©«¦¸Ÿ¦¨¤´
úånäå íéiçä õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼©«©¦³§©¨̧¤Æ

éðôì ézúðíéiça zøçáe äììwäå äëøaä E ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½
:Erøæå äzà äéçz ïrîìëýåýé-úà äáäàì §©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«§©«£¨Æ¤§Ÿ̈´

éäìàì Eéiç àeä ék Bá-ä÷áãìe Bì÷a rîLE ¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−§¨§¨®¦´³©¤̧Æ
éîé Cøàåì EòaLð øLà äîãàä-ìr úáL §´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤©¨«£¨À̈£¤Á¦§©̧

éúáàì ýåýéúúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E §Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨¥¬
:íäìttt ¨¤«

.ïîéñ å"ááì ,íé÷åñô 'î

àìàCìiåälàä íéøácä-úà øaãéå äLî ©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤
:ìàøNé-ìk-ìàáäàî-ïa íäìà øîàiå ¤¨¦§¨¥«©Ÿ́¤£¥¤À¤¥¨Á

úàöì ãBò ìëeà-àì íBiä éëðà äðL íéøNrå§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−¨¥´
ïcøiä-úà øárú àì éìà øîà ýåýéå àBáìå§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬

:äfäâéäìà ýåýééðôì øáò | àeä E-àeä E ©¤«§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«
éðôlî älàä íéBbä-úà ãéîLéízLøéå E ©§¦º¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®

éðôì øáò àeä rLBäé:ýåýé øac øLàk E §ªÀ©µŸ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
ãâBòìe ïBçéñì äNr øLàk íäì ýåýé äNrå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²

:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«
ä-ìëk íäì íúéNrå íëéðôì ýåýé íðúðe§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧

:íëúà éúéeö øLà äåönäåeöîàå e÷æç ©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«¦§´§¦§½
ýåýé | ék íäéðtî eöørz-ìàå eàøéz-ìà©¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´

éäìààì Cnr Cìää àeä Eàìå Etøé ¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ
:jáæréñ ©«©§¤«¨

éùéîçæéðérì åéìà øîàiå rLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´

iriay ,iyiy - `l - jlieÎmiavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

írä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé-ìë̈¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´
úúì íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà äfä©¤½¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´

:íúBà äpìéçðz äzàå íäìç| àeä ýåýéå ¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈¨«©«Ÿ̈º´
éðôì Cìääàìå Etøé àì Cnr äéäé àeä E ©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

:úçú àìå àøéú àì jáæréèäLî ázëiå ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«©¦§´Ÿ¤»
éåì éða íéðäkä-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½
éð÷æ-ìk-ìàå ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®§¤¨¦§¥−

:ìàøNééòáL | õwî øîàì íúBà äLî åöéå ¦§¨¥«©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©
íéðL:úBkqä âça ähîMä úðL ãrîa ¨¦À§Ÿ¥²§©¬©§¦−̈§©¬©ª«

àéðt-úà úBàøì ìàøNé-ìë àBáaýåýé é §´¨¦§¨¥À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´
éäìàäøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na E ¡Ÿ¤½©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬

:íäéðæàa ìàøNé-ìk ãâð úàfäáé-úà ìä÷ä ©²Ÿ¤¬¤¨¦§¨¥−§¨§¥¤«©§¥´¤
øLà Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàä írä̈À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−£¤´

éørLaeàøéå eãîìé ïrîìe eòîLé ïrîì E ¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ
-ìk-úà úBNrì eøîLå íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨

:úàfä äøBzä éøácâéeòãé-àì øLà íäéðáe ¦§¥−©¨¬©«Ÿ§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À
-ìk íëéäìà ýåýé-úà äàøéì eãîìå eòîLé¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨
øLà äîãàä-ìr íéiç ízà øLà íéîiä©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧

:dzLøì änL ïcøiä-úà íéøár ízàô ©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - d"lyz jlie t"y zgiy)

('zexywzd'

Ï‡¯NÈ Ïk Ï‡ . . ‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆∆»ƒ¿»≈

עלֿידי  חיל אל מחיל והתעּלה הל מׁשה – מׁשה" ויל"ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

יׂשראל". ּכל "אל עצמֹו את וחּבר ׁשּקּׁשר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָזה

éùéù
éòéáù,

ãééîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»
ãrBî ìäàa eávéúäå rLBäé-úà àø÷ úeîì̈¼§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−

rLBäéå äLî Cìiå epeöàåìäàa eávéúiå ©«£©¤®©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤
:ãrBîåèãîriå ïðr ãenra ìäàa ýåýé àøiå ¥«©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ

:ìäàä çút-ìr ïðrä ãenræèýåýé øîàiå ©¬¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
pä äLî-ìàéúáà-ír áëL Eäfä írä í÷å E ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹

àeä øLà õøàä-øëð éäìà | éøçà | äðæå§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤£¤̧³
øLà éúéøa-úà øôäå éðáærå Baø÷a änL-àá̈¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤§¦¦½£¤¬

:Bzà ézøkæéíézáærå àeää-íBiá Bá étà äøçå ¨©−¦¦«§¨¨´©¦´´©«Â©Â©«£©§¦º

úBòø eäàöîe ìëàì äéäå íäî éðô ézøzñäå§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬
ïéà-ék ìr àìä àeää íBia øîàå úBøöå úBaø©−§¨®§¨©Æ©´©½£ÀŸ©´¦¥³

älàä úBòøä éðeàöî éaø÷a éäìà:çééëðàå ¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦¨«¨¬¨¥«¤§¨«Ÿ¦À
ärøä-ìk ìr àeää íBia éðt øézñà øzñä©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬¨¨«¨−̈

:íéøçà íéäìà-ìà äðô ék äNr øLàèéäzrå £¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−£¥¦«§©À̈
-éða-úà dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬¤§¥«
äøéMä él-äéäz ïrîì íäéôa dîéN ìàøNé¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹©¦¨¬

úàfä:ìàøNé éðáa ãrì ©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - 127 'nr ,ci jxk zegiy ihewl)

('zexywzd'

ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰w‰(יב (לא, «¿≈∆»»
ÏL ˙B¯ˆBˆÁÂ ,˙Bˆ¯Ùe ÌÈ¯„‚a ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ‰k ÌBi‰ B˙B‡«…¬ƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿«¬¿∆
Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï) ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz ,Ì‰È„Èa ·‰Ê»»ƒ≈∆¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ∆»»∆
‰ÓBc Y ÔÈ¯ÓB‡ ,˙B¯ˆBˆÁ B„Èa ÔÈ‡L Ô‰k Ïk .(Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»»…≈∆≈¿»¬¿¿ƒ∆

‡e‰ Ô‰k ÔÈ‡L ‰Ê(פ"ז סֹוטה (ּתֹוספּתא ∆∆≈…≈ְֶָָ

ּכּכתּוב "ּכהן", ּבבחינת הּוא יהּודי יט)ּכל "ואּתם (יתרו ְְְִִִֵֶַַַָָֹ

אפֹוא  היא יהּודי ּכל ׁשל חֹובתֹו ּכהנים". ממלכת לי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹּתהיּו

ּב"גדרים  לעמֹוד רּוחני) ּומנהיג ּכרב ׁשמכהן מי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ(ּובמיחד

ּולהביא  העם את להקהיל ּכדי ּבחצֹוצרֹות" ו"לתקע ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹּופרצֹות"

ה'. דבר את ְֶֶַָלהם

éòéáùëézraLð-øLà | äîãàä-ìà epàéáà-ék¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®
øôäå éðeöàðå íeãárå íéøçà íéäìà-ìà äðôe¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−

:éúéøa-úààëúBòø Búà ïàöîú-ék äéäå ¤§¦¦«Â§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´
ãrì åéðôì úàfä äøéMä äúðrå úBøöå úBaø©»§¨¼Â§¨«§Â̈©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½
Bøöé-úà ézrãé ék Bòøæ étî çëMú àì ék¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À
õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä äNò àeä øLà£¤̧³Ÿ¤Æ©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤

:ézraLð øLàáëäøéMä-úà äLî ázëiå £¤¬¦§¨«§¦©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬
:ìàøNé éða-úà dãnìéå àeää íBia úàfä©−Ÿ©´©®©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

âëék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa rLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´
-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

àå íäì ézraLð:Cnr äéäà éëðãë| éäéå ¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«©§¦´
úàfä-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ

:ínz ãr øôñ-ìräëíiåìä-úà äLî åöéå ©¥®¤©−ª¨«©§©³¤Æ¤©«§¦¦½
é-úéøa ïBøà éàNð:øîàì ýåýåëøôñ úà ç÷ì «Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−¥«Ÿ¨ÀŸ©¥´¥³¤



xihtnקנד - `l - jlieÎmiavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-úéøa ïBøà ãvî Búà ízîNå äfä äøBzä©¨Æ©¤½§©§¤´Ÿ½¦©²£¬§¦«
:ãrì Ea íL-äéäå íëéäìà ýåýéæëéëðà ék §Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−§¥«¦´¨«Ÿ¦³

éøî-úà ézrãéépãBòa ïä äLwä Etør-úàå E ¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤¨§§−©¨¤®¥´§¤Á¦Á
óàå ýåýé-ír íúéä íéøîî íBiä íënr éç©̧¦¨¤¹©À©§¦³¡¦¤Æ¦§Ÿ̈½§©−

:éúBî éøçà-ékçëéð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä ¦©«£¥¬¦«©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬
úà íäéðæàá äøaãàå íëéøèLå íëéèáL¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ
-úàå íéîMä-úà ía äãéràå älàä íéøácä©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨½̈¤©¨©−¦§¤

:õøàäèëúçLä-ék éúBî éøçà ézrãé ék ¨¨«¤¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´
íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå ïeúçLz©§¦½§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®
-ék íéîiä úéøçàa ärøä íëúà úàø÷å§¨¨̧¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦
äNrîa Bñérëäì ýåýé éðéra òøä-úà eNrú©«£³¤¨©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬

:íëéãéììàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå §¥¤«©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½
:ínz ãr úàfä äøéMä éøác-úàttt ¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - 378 'nr ,h jxk zegiy ihewl)

('zexywzd'

Ûh‰Â ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰(יב (לא, »¬»ƒ¿«»ƒ¿««
הּוא  ׁשּנֹולד ּתינֹוק ּגם תרי"ב) (מצוה 'חּנּו ה'מנחת ְְְִִִִִֶַַַַָלפי

ׁשל  חּנּוכֹו חׁשּוב: ּכלל מּזה למּדים נמצאנּו המצוה . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבכלל

לדתֹו. עם מּיד מתחיל יהּודי ְְִִִִֵֶֶַָָילד

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

øéèôîçëíëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−
íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå íëéøèLå§«Ÿ§¥¤®©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´
:õøàä-úàå íéîMä-úà ía äãéràå älàä̈¥½¤§¨¦´¨½̈¤©¨©−¦§¤¨¨«¤

èëïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézrãé ék¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½
úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧
-úà eNrú-ék íéîiä úéøçàa ärøä íëúà¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤
:íëéãé äNrîa Bñérëäì ýåýé éðéra òøä̈©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«

ìéøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
:ínz ãr úàfä äøéMättt ©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

.ïîéñ ä"éðãà ,íé÷åñô 'ò íéáöð ìù 'î íòå 'ì

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz miyecw ixg` t"y zgiy)

(‰¯ËÙ‰‰Ó) BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

"צרכיו  את לבּקׁש האדם ׁשעל הּוא, ּתפּלה מצות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָחּיּוב

ּברכֹות  י"ח ּתּקנּו הּגדֹולה ּכנסת ואנׁשי להם", צרי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

"ׁש איׁשׁשהן חפצי לכל אבֹות ּכמֹו ׁשהן הּדברים ּכל אלת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּגדֹולה  ּכנסת אנׁשי :עצמ והּגע ּכּלֹו". הּצּבּור ּולצרכי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻואיׁש

איׁש ּכל ׁשל ׁשחפצֹו וקבעּו יהּודי ּכל ׁשל ּדעּתֹו את ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָהעריכּו

זה  וצר צדקנּו. מׁשיח ּביאת – הּוא ּכּלֹו הּצּבּור וצר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻואיׁש

ּבכל  ּפעמים ּכּמה זאת ּומבּקׁשים ׁשחֹוזרים עד ,ּכ ּכל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹנֹוגע

יֹום!

.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
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הּוא  ׁשּנֹולד ּתינֹוק ּגם תרי"ב) (מצוה 'חּנּו ה'מנחת ְְְִִִִִֶַַַַָלפי

ׁשל  חּנּוכֹו חׁשּוב: ּכלל מּזה למּדים נמצאנּו המצוה . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבכלל

לדתֹו. עם מּיד מתחיל יהּודי ְְִִִִֵֶֶַָָילד
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"צרכיו  את לבּקׁש האדם ׁשעל הּוא, ּתפּלה מצות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָחּיּוב

ּברכֹות  י"ח ּתּקנּו הּגדֹולה ּכנסת ואנׁשי להם", צרי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

"ׁש איׁשׁשהן חפצי לכל אבֹות ּכמֹו ׁשהן הּדברים ּכל אלת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּגדֹולה  ּכנסת אנׁשי :עצמ והּגע ּכּלֹו". הּצּבּור ּולצרכי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻואיׁש

איׁש ּכל ׁשל ׁשחפצֹו וקבעּו יהּודי ּכל ׁשל ּדעּתֹו את ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָהעריכּו

זה  וצר צדקנּו. מׁשיח ּביאת – הּוא ּכּלֹו הּצּבּור וצר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻואיׁש

ּבכל  ּפעמים ּכּמה זאת ּומבּקׁשים ׁשחֹוזרים עד ,ּכ ּכל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹנֹוגע

יֹום!
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:epáwé ýåýé ét øLà Lãç íLâúøèr úééäå ¥´¨½̈£¤²¦¬§Ÿ̈−¦«¢¤«§¨¦²£¤¬¤

éðöe ýåýé-ãéa úøàôzéäìà-óëa äëeìî ó:C ¦§¤−¤§©§Ÿ̈®§¦¬§−̈§©¡Ÿ¨«¦
ããBò øîàé-àì Cöøàìe äáeær ãBò Cì øîàé-àìŸ¥«¨¥Á¨̧¹£À̈§©§¥ÆŸ¥«¨¥¬Æ

äìeòa Cöøàìe dá-éöôç àøwé Cì ék äîîL§¨½̈¦´À̈¦¨¥Æ¤§¦½̈§©§¥−§¨®
:ìraz Cöøàå Ca ýåýé õôç-ékäøeça ìráé-ék ¦«¨¥³§Ÿ̈Æ½̈§©§¥−¦¨¥«¦«¦§©³¨Æ

éða Ceìráé äìeúaNéNé älk-ìr ïúç NBNîe C §½̈¦§¨−¨¨®¦§³¨¨Æ©©½̈¨¦¬
éìréäìà C:CåéúîBç-ìrézã÷ôä íéìLeøé C ¨©−¦¡Ÿ¨«¦©«Ÿ©´¦§«¨©À¦¦§©̧§¦Æ

eLçé àì ãéîz äìélä-ìëå íBiä-ìk íéøîL«Ÿ§¦½¨©¯§¨©©²§¨¨¦−´Ÿ¤«¡®

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

(é,'äa NéNà NBNïîæa íéìLeøé úøîBà Ck ¨¦©¨¤¤§¨©¦¦§©

øîàå) .úeìbäî BáeLa ìàøNé íò øîBà Ck ,Bà .älàbä©§ª¨¨¥©¦§¨¥§¥©¨§¨©

ì ìôëa "NéNà NBN"eNéNiL Lôpäå óebä ãâðk ïBL ¨¦§¤¤¨§¤¤©§©¤¤¤¨¦

,"éäìàa éLôð ìâz" øîàå .íéîçøä úcîa àeäL 'äa©¤§¦©¨©£¦§¨©¨¥©§¦¥Ÿ©

íéøeqé úìa÷îe äðBéìò àéäL Lôpä ìâz ïécä úcîaL¤§¦©©¦¨¥©¤¤¤¦¤§¨§©¤¤¦¦

.(óebäî øúBé äçîNa,òLé éãâa éðLéaìä,øîBìk §¦§¨¥¥©¦§¦©¦¦§¥¤©§©

,óebä úà áañnä Leálk ,ä÷ãöáe äòeLéa éúBà áañ¦¥¦¦¨¦§¨¨©§©§©¥¤©

.BLáBì úà óèBòä ìéònëå,øàt ïäëéBøàt ìécâé §©§¦¨¥¤§§©¥§¥©§¦§¥

ì ,"ïäëé" .íéàð íéLeáìaãåã éðáe" Bîk ,älãb ïBL ¦§¦¨¦§©¥§§ª¨§§¥¨¦

"íéðäk.(gi,g aÎl`eny),äéìë.äéèéLëz éìk Ÿ£¦¥¤¨§¥©§¦¤¨

(àé,'åâå dçîö àéöBz õøàë ékõøàäL Bîk ¦¨¨¤¦¦§¨§¤¨¨¤

,òøfä ïéòøb ãñôðå á÷øpL éøçà dçîö úà äàéöBî¦¨¤¦§¨©£¥¤¦§©§¦§©©§¦©¤©

,íéòøfä éøébøb íéãñôpL éøçà äçéîönL äpbä Bîëe§©¦¨¤©§¦¨©£¥¤¦§¨¦©§¦¥©§¨¦

ìk ãâð íeñøôa äläúe ä÷ãö ìàøNéì 'ä çéîöé ïk¥©§¦©§¦§¨¥§¨¨§¦¨§¦§¤¤¨

.øôò ãò íéìtLî íúeìâa eéäL éøçà íéBbä(ààì ©¦©£¥¤¨§¨¨ª§¨¦©¨¨Ÿ
,äLçàeNòM äî ìò íéBbä ïî òøtälî ÷zLà àì ¤¡¤Ÿ¤§Ÿ¦§¦¨©¦©¦©©¤¨

.ïBiöì,èB÷Là àì.äçeðîa äéäà àì,dâpëøáãk §¦Ÿ¤§Ÿ¤§¤¦§¨©Ÿ©§¨¨

.çøBæå øéànä,øòáé ãétìk dúòeLéåäòeLéäå ©¥¦§¥©¦¨¨§©¦¦§¨§©§¨

.øòBa Là ãétìk ìkì úéàøð äéäz äéìò àéáàL¤¨¦¨¤¨¦§¤¦§¥©Ÿ§©¦¥¥

(á,C÷ãö.Cì äNòàL ÷ãvä,Lãç íLéôk ¦§¥©¤¤¤¤¡¤¨¥¨¨§¦

.CLîäa ïläì øîàpä,epáwé.epLøôé(âéðöeó ©¤¡¨§©¨©¤§¥¦¢¤§¨§¤§¦
,äëeìî.úeëìî ìL úôðöî(ãéöôç" àøwé §¨¦§¤¤¤©§¦¨¥¤§¦

,"dá.úáæòð dðéàå da éðBöø,"äìeòa" Cöøàìe ¨§¦¨§¥¨¤¡¤¤§©§¥§¨
.äîîBL àìå úáMéî àøwé Cöøàì,ìòazáMéúz §©§¥¦¨¥§ª¤¤§Ÿ¥¨¦¨¥¦§©¥

.äéLðàa(ä,'åâå äìeúa øeça ìòáé ékBîk ©£¨¤¨¦¦§©¨§¨§

Ck ,ãeøt éìaî ãçé íéáMéúî äìeúa àNBð øeçaLkL¤§¤¨¥§¨¦§©§¦©©¦§¦¥¨

éða Ca eáMéúéC.Cnî eãøté àìå(åézã÷ôä ¦§©§¨¨©¦§Ÿ¦¨§¦¥¦§©§¦
,'åâå íéøîBLíãé÷ôäL íéëàìnä íä íéøîBMä §¦©§¦¥©©§¨¦¤¦§¦¨

ìò äìéláe íBia íéìltúnL ïBiö éìáà íä íéøîBMä ,øçà Leøt .dáeMéì äpáéLiL íéìLeøé ìò 'äì íéìltúî íäå .íéìLeøé ïéða ìò ä"á÷ä©¦§©§¨©¦§¥¦§©§¦©©§¨©¦¤§¦¤¨§¦¨¥©¥©§¦¥£¥¥¦¤¦§©§¦©©©§¨©

.íéìLeøé,eLçé àì.íéìLeøé ìò ìltúälî ïîæ íeLa íé÷úBL íðéàà 'ä úà íéøékænä,íëì éîc ìøîBàå íæøæî àéápä elàk §¨©¦Ÿ¤¡¥¨§¦§§©¦§¦§©¥©§¨©¦©©§¦¦¤©¢¦¨¤§¦©¨¦§¨§¨§¥



קנו

:íëì éîc-ìà ýåýé-úà íéøékænäæeðzz-ìàå ©©§¦¦Æ¤§Ÿ̈½©¢¦−¨¤«§©¦§¬
äläz íéìLeøé-úà íéNé-ãrå ïðBëé-ãr Bì éîã¢¦−®©§¥º§©¨¦¯¤§«¨©²¦§¦−̈

:õøàaçïzà-íà Bfr rBøæáe Bðéîéa ýåýé òaLð ¨¨«¤¦§©¯§Ÿ̈²¦«¦−¦§´©ª®¦¤¥Á
ðâc-úàéáéàì ìëàî ãBò Cá ezLé-íàå Cøëð-éð ¤§¨¥̧³©«£¨Æ§´Ÿ§©½¦§¦¦§³§¥«¥¨Æ

:Ba zrâé øLà CLBøézèeäìëàé åéôñàî ék ¦«¥½£¤¬¨©−©§«¦³§©«§¨Æ«Ÿ§ª½
:éLã÷ úBøöça eäzLé åéöa÷îe ýåýé-úà eììäå§¦«§−¤§Ÿ̈®§©§¨¬¦§ª−§©§¬¨§¦«

éelñ elñ írä Cøc ept íéørMa eøár eøár¦§³¦§Æ©§¨¦½©−¤´¤¨¨®´Ÿ³Ÿ
:íénrä-ìr ñð eîéøä ïáàî eìwñ älñîäàéäpä ©§¦¨Æ©§´¥¤½¤¨¦¬¥−©¨«©¦«¦¥´

äpä ïBiö-úáì eøîà õøàä äö÷-ìà réîLä ýåýé§Ÿ̈À¦§¦̧©Æ¤§¥´¨½̈¤¦§Æ§©¦½¦¥¬
:åéðôì Búlrôe Bzà BøëN äpä àa CrLéáéeàø÷å ¦§¥−¨®¦¥³§¨Æ¦½§ª¨−§¨¨«§¨«§¬

äLeøã àøwé Cìå ýåýé éìeàb Lãwä-ír íäì̈¤²©©−Ÿ¤§¥´§Ÿ̈®§¨Æ¦¨¥´§½̈
:äáærð àì øérâñàõeîç íBãàî àa | äæ-éî ¦−¬Ÿ¤«¡¨«¨¦¤´¨´¥«¡À£³

Bçk áøa ärö BLeáìa øeãä äæ äøöaî íéãâa§¨¦Æ¦¨§½̈¤µ¨´¦§½Ÿ¤−§´ŸŸ®
:réLBäì áø ä÷ãöa øaãî éðàáíãà recî £¦²§©¥¬¦§¨−̈©¬§¦«©©¬©¨−Ÿ

éãâáe ELeáìì:úâa Cøãk Eâécáì ézëøc | äøet ¦§¤®§¨¤−§Ÿ¥¬§©«¨´¨©´§¦§©¦À
íñîøàå étàa íëøãàå ézà Léà-ïéà íénrîe¥«©¦Æ¥«¦´¦¦½§¤§§¥Æ§©¦½§¤§§¥−
:ézìàâà éLeaìî-ìëå éãâa-ìr íçöð æéå éúîça©«£¨¦®§¥³¦§¨Æ©§¨©½§¨©§©−¤§¨«§¦

ã:äàa éìeàb úðLe éaìa í÷ð íBé ékäèéaàå ¦²¬¨−̈§¦¦®§©¬§©−¨«¨§©¦Æ
érøæ éì òLBzå CîBñ ïéàå íîBzLàå øæò ïéàå§¥´Ÿ¥½§¤§¥−§¥´¥®©³©«¦Æ§Ÿ¦½

:éðúëîñ àéä éúîçååétàa íénr ñeáàå ©«£¨¦−¦¬§¨¨«§¦§¨³©¦Æ§©¦½

ãéîz dðBøëæ íéøékæîe ïBiö ìò íéìaàúnä ízà ,íäì̈¤©¤©¦§©§¦©¦©§¦¦¦§¨¨¦

.e÷zLz ìà ,íëéúBëøááe íëéúBlôúa(æeðzz ìàå ¦§¦¥¤§¦§¥¤©¦§§§©¦§
,'åâå Bì éîãúBáBhä úBçèáää ìëå ìéàBä ,øîBìk ¢¦§©¦§¨©©§¨©

ãéîz BîL úà eøékæä ,íëúà ä"á÷ä çéèáî älàä̈¥¤©§¦©¤§¤©§¦¤§¨¦

úà ïðBëéå úeìbä õa÷iL ãò íëááì åéðôì eëôLå§¦§§¨¨§©§¤©¤§©¥©¨¦¥¤

.õøàa äläz äéîéNéå íéìLeøé(èåéôñàî §¨©¦¦¦¤¨§¦¨¨¨¤§©§¨
,eäeìëàéíä úéaä ìà ïâcä úà íéôqàîä Ÿ§©§©§¦¤©¨¨¤©©¦¥

.eäeìëàé,eäezLé åéöa÷îeLBøézä úà íéöa÷îä Ÿ§§©§¨¦§©§©§¦¤©¦

.eäezLé íä,éLã÷ úBøöça,Lãwä øéò íéìLeøéa ¥¦§§©§¨§¦¦¨©¦¦©Ÿ¤

ìk ìò äðekä ,ïélç àeä íàå .éðL øNòî àeä íà¦©£¥¥¦§¦ª¦©©¨¨©¨

.ìàøNé õøà(é,'åâå íéøòMa eøáò eøáòàeä ¤¤¦§¨¥¦§¦§©§¨¦
eëìe øéòä éøòL Cøc eøáò ,íéBbä ìà àéápä øîàî©£©©¨¦¤©¦¦§¤¤©£¥¨¦§

ìàøNé da eëìé øLà Cøcä úà ìBLënî epôe äãOì©¨¤©¦¦§¤©¤¤£¤¥§¨¦§¨¥

ìlä ìôëå .íöøàì áeL.÷efçì ïBLelñ elñ ¨§©§¨§¤¤©¨§¦ŸŸ
,älñîäeéäé àlL dúBà ùaëìå Cøcä úà ììñì ©§¦¨¦§Ÿ¤©¤¤§¦§Ÿ¨¤Ÿ¦§

.úBiìeìúe úBnb da,ïáàî eìwñ.íéðáàî úBpôì ¨ª§¦©§¥¤¤§©¥£¨¦

,íénòä ìò ñð eîéøäìâcä íò èBî eäéaâä ¨¦¥©¨©¦©§¦¦©¤¤

ìàøNé ìk úà ìàøNé õøàì eàéáiL ,íénòä ìëì úBàì§§¨¨©¦¤¨¦§¤¤¦§¨¥¤¨¦§¨¥

.íìöà eìbL(àé,àa CòLé.EúòeLz äàaäpä ¤¨¤§¨¦§¥¨¨¨§¨¥¦¥
,Bzà BøëNìò ìàøNéì ílLiL áBhä øëOä äpä §¨¦¦¥©¨¨©¤§©¥§¦§¨¥©

.ìBãbä BîL øeáòa eìáqL úeìbä,åéðôì Búlòôe ©¨¤¨§©£§©¨§ª¨§¨¨
íøîLa úeìba ìàøNé eNòL úBáBhä úBlòtä øëNe§©©§ª©¤¨¦§¨¥©¨§¨§¨

.åéúåöîe BúøBz(áé,Cìå.ïBiöì,äLeøc'äL ¨¦§Ÿ¨§¨§¦§¨¤

.dîBìLa LøBc(à,'åâå íBãàî àa äæ éî ¥¦§¨¦¤¨¥¡
ìa àéápä øîàå ,íBãàa äî÷ð úBNòì ä"á÷ä ãéúòïBL ¨¦©£§¨¨¤¡§¨©©¨¦§¨

áéBàa äî÷ð íúBNòaL íéãâa éLeáì íãà éðáa âäBpä©¥¦§¥¨¨§¥§¨¦¤©£¨§¨¨¨¥

àeä éî ,ìàøNé eìàLé elàëe .íäéãâa ìò ícä æzð¦¨©¨©¦§¥¤§¦¦§£¦§¨¥¦

äøöa øéòî íéâeøää íãa åéãâa òeáö íBãàî àaä äæ¤©¨¥¡§©§¨¨§©©£¦¥¦¨§¨

lî àeäL ïëzéå .òeáö ,"õeîç" .íBãà ìLõçîz" ïBL ¤¡£¨©§¦¨¥¤¦§¦§©

"íãa Eìâø(ck,gq mildz)Bîk ,úBiúBàä øãñ óelça , ©§§§¨§¦¥¤¨¦§

."áNk" "Nák",BLeáìa øeãä äæéãâa LálL äæ ¤¤¤¤¤¨¦§¤¤¨©¦§¥

.í÷ð,Bçk áøa äòöòéðî àeä Bçk áøaL ¨¨Ÿ¤§ŸŸ¤§ŸŸ¥¦©

.äö÷ ìà äöwî íéBbä úà ìèìèîeøaãî éðà §©§¥¤©¦¦¨¤¤¨¤£¦§©¥
,ä÷ãöaàeä éðà ,øîBàå íäì áéLî ä"á÷ä elàk ¦§¨¨§¦¥¦¨¤§¥£¦

.ìàøNéì ä÷ãö úBNòì çéèánäå øaãîä äæ,òéLBäì áø.òéLBäì äaøî(á,'åâå ELeáìì íãà òecî,ä"á÷ä úà íb eìàLé elàk ¤©§©¥§©©§¦©©£§¨¨§¦§¨¥©§¦©©§¤§¦©©©¨Ÿ¦§¤§¦¦§£©¤

éLeáì ìò íénãà íéîúk òecîéãâáe ,Eúk åéãâa ìò LiL ,úâa íéáðò CøBcä éãâák E.ïéiäî íénãà íéî(â,écáì ézëøc äøetelàk ©©§¨¦£ª¦©§¤§¨¤§¦§¥©¥£¨¦§©¤¥©§¨¨§¨¦£ª¦¥©©¦¨¨©§¦§©¦§¦

Bîk íîc àéöBäì Bnòå íBãà ìL øOä úà ézâøä ãáì éú÷ãöa íà ék ,íëúeëæa àì ,øîBìk ,íéáðòä úb ézëøc écáì éðà ,øîBàå áéLî ä"á÷ä¥¦§¥£¦§©¦¨©§¦©¨£¨¦§©Ÿ¦§§¤¦¦§¦§¨¦§©¨©§¦¤©©¤¡§©§¦¨¨§

.íúBà íéëøBcLk íéáðòä dëBúa íéövøîe íéøøônL íL ìò "äøet" àø÷ðå .ïééì íéáðòä Ba íéëøBcL úb ,"äøet" .ïéiä àéöBäì úâa íéëøBcL¤§¦§©§¦©©¦¨©¤§¦¨£¨¦§©¦§¦§¨¨©¥¤§¨§¦§©§¦§¨¨£¨¦§¤§¦¨

,ézà Léà ïéà íénòîe.íäéáéBà ílk ék ,ìàøNé éáéBàa í÷päì éúøæòì àaL ãçà ïéà íénòä ìkîe,'åâå étàa íëøãàåìkL ïåék ¥©¦¥¦¦¦¦¨¨©¦¥¤¨¤¨§¤§¨¦§¦¨¥§§¥¦§¨¥¦ª¨§¥¤§¤§§¥§©¦¥¨¤¨

.'åâå íëøãà Cëéôì ,ìàøNéì íéáéBà íénòä,'åâå éãâa ìò íçöð æéå,íîc ,"íçöð" .íãa íéìàâî éúéNò éLeaìî ìëå ,éãâa ìò íîc äféå ¨©¦§¦§¦§¨¥§¦¨¤§§¥§¥¦§¨©§¨©§¦¤¨¨©§¨©§¨©§©¨¦¦§Ÿ¨¦§¨¦§¨¨¨

lî ìLî Cøc ìò øîàð äæ ìëå .B÷æçå íãàä éiç àeäL éôì ,"çöð" ícä àø÷ðå.íãà éðáa âäBpä ïBL(ã,'åâå í÷ð íBé ékäéä í÷pä íBé ék §¦§¨©¨¤©§¦¤©¥¨¨¨§¨§§¨¤¤¡©©¤¤¨¨¦¨©¥¦§¥¨¨¦¨¨¦©¨¨¨¨

.íénòa í÷pä íBé äéäé æàå éìeàb úðL äàaL ãò ,áø ïîæ éaìa(ä,øæBò ïéàå èéaàå,øîBìk .äéä àìå ,øæBò àöîà íà ìkzñî éúééä §¦¦§©©©¤¨¨§©§©§¨¦§¤©¨¨¨©¦§©¦§¥¥¨¦¦¦§©¥¦¤§¨¥§Ÿ¨¨§©

.éúàöî àìå ,älàbì øæò äéäiL ìàøNéa úeëæ Lé íà ézìkzñä,CîBñ ïéàå íîBzLàåúBéäì úeëæ íäa àöîà íà ézððBaúäå ïBänúa ézãîò ¦§©©§¦¦¥§§¦§¨¥¤¦§¤¥¤©§ª¨§Ÿ¨¨¦§¤§¥§¥¥¨©§¦§¦¨§¦§©§¦¦¤§¨¨¤§¦§

.éúàöî àìå ,älàbì Cîñ,éòBøæ éì òLBzå.éða úà ézòLBä úeëæ íäa ïéàL ét ìò óà ,øîBìk,éðúëîñ àéä éúîçåéì LiL äîçä ¤¤©§ª¨§Ÿ¨¨¦©©¦§¦§©©©¦¤¥¨¤§©§¦¤¨©©£¨¦¦§¨¨§¦©¥¨¤¥¦

.íéBba í÷ð úBNòìå ìàøNé úà ìàâì éúBà úëîBñ àéä íéBbä ìò(å,étàa íénò ñeáàå.étàa íénòä úà ñîøàå,éúîça íøkLàå ©©¦¦¤¤¦¦§Ÿ¤¦§¨¥§©£¨¨©¦§¨©¦§©¦§¤§Ÿ¤¨©¦§©¦©£©§¥©£¨¦

:íçöð õøàì ãéøBàå éúîça íøkLàåæéãñç ©«£©§¥−©«£¨¦®§¦¬¨−̈¤¦§¨«©«§¥¸
eðìîb-øLà ìk ìrk ýåýé úläz øékæà | ýåýé§Ÿ̈³©§¦¸§¦´Ÿ§Ÿ̈½§©¾¬Ÿ£¤§¨−̈
åéîçøk íìîb-øLà ìàøNé úéáì áeè-áøå ýåýé§Ÿ̈®§©¸§¥´¦§¨¥½£¤§¨¨¬§©«£−̈

:åéãñç áøëeçàì íéða änä énr-Cà øîàiå §¬Ÿ£¨¨«©¸Ÿ¤¸©©¦´¥½¨¨¦−´Ÿ
:réLBîì íäì éäéå eøwLéèøö Bì | íúøö-ìëa §©¥®©§¦¬¨¤−§¦«©§¨¨«¨¨´´À̈

àeä Búìîçáe Búáäàa íréLBä åéðt Càìîe©§©³¨¨¸«¦½̈§©«£¨¬§¤§¨−´
:íìBò éîé-ìk íàOðéå íìhðéå íìàâ§¨¨®©§©§¥¬©§©§¥−¨§¥¬¨«

ì íäì ïzàåì ãò éúîç ñBk úà úBzL.úeøëLãéøBàå §¤¥¨¤¦§¤£¨¦©§¦§§¦
,íçöð õøàì.õøàì CtLà íîc úàå(æéãñç ¨¨¤¦§¨§¤¨¨¤§Ÿ¨¨¤©§¥

,'ä úBläz øékæà 'äìàøNéì øékæà ,àéápä øîà ©§¦§¦¨©©¨¦©§¦§¦§¨¥

úBaøäì éeàøäî øLà ,íänò äNòL 'ä éãñç úà¤©§¥¤¨¨¦¨¤£¤¥¨¨§©§

.'ä úBläz,'ä eðìîb øLà ìk ìòkíúBà øékæà §¦§©Ÿ£¤§¨¨©§¦¨

.eðìîb øLà ìk ìò eéäL Bîk íéãñçäáeè áøå ©£¨¦§¤¨©¨£¤§¨¨§©
,ìàøNé úéáì.ìàøNé úéáì äNòL áeè áøåøLà §¥¦§¨¥§©¤¨¨§¥¦§¨¥£¤

,åéãñç áøëe åéîçøk íìîb.íäéNòî éôì àìå §¨¨§©£¨§Ÿ£¨¨§Ÿ§¦©£¥¤

(ç,'åâå änä énò Cà øîàiåíàéöBäLk ©Ÿ¤©©¦¥¨§¤¦¨

ìkî ézøça íäáe ,énò ãáì änä Cà ,øîà íéøönî¦¦§©¦¨©©¥¨§©©¦¨¤¨©§¦¦¨

äéä ïëìå ,éðáæòì éa eøwLé àìå ,eáLçé íéðáìe ,úBnàä̈ª§¨¦¥¨§§Ÿ§©§¦§¨§¥¦§¨¥¨¨
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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©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 2e zFwc 46 xwFAA 10 drU 'd mFi :ixWY UcFgl clFnd©¨§¤¦§¥¨¨©¤©§©¨¦

zAWA Fkxan FnvrA `EdÎKExAÎWFcTd ,dpXd iWcgl oFW`xd Wcgd `EdW [ixWY=] iriaXd Wcgd©Ÿ¤©§¦¦¦§¥¤©Ÿ¤¨¦§¨§¥©¨¨©¨¨§©§§¨§§©¨
.dpWA minrR `"i miWcgd z` mikxan l`xUi df gkaE ,lEl` WcgC oFxg`d zAXd `EdW mikxan§¨§¦¤©©¨¨©£§Ÿ¤¡§Ÿ©¤¦§¨¥§¨§¦¤¤¢¨¦§¨¦§¨¨

(ìåìà äë íåé íåéä)



קנז
:íëì éîc-ìà ýåýé-úà íéøékænäæeðzz-ìàå ©©§¦¦Æ¤§Ÿ̈½©¢¦−¨¤«§©¦§¬

äläz íéìLeøé-úà íéNé-ãrå ïðBëé-ãr Bì éîã¢¦−®©§¥º§©¨¦¯¤§«¨©²¦§¦−̈
:õøàaçïzà-íà Bfr rBøæáe Bðéîéa ýåýé òaLð ¨¨«¤¦§©¯§Ÿ̈²¦«¦−¦§´©ª®¦¤¥Á

ðâc-úàéáéàì ìëàî ãBò Cá ezLé-íàå Cøëð-éð ¤§¨¥̧³©«£¨Æ§´Ÿ§©½¦§¦¦§³§¥«¥¨Æ
:Ba zrâé øLà CLBøézèeäìëàé åéôñàî ék ¦«¥½£¤¬¨©−©§«¦³§©«§¨Æ«Ÿ§ª½

:éLã÷ úBøöça eäzLé åéöa÷îe ýåýé-úà eììäå§¦«§−¤§Ÿ̈®§©§¨¬¦§ª−§©§¬¨§¦«
éelñ elñ írä Cøc ept íéørMa eøár eøár¦§³¦§Æ©§¨¦½©−¤´¤¨¨®´Ÿ³Ÿ

:íénrä-ìr ñð eîéøä ïáàî eìwñ älñîäàéäpä ©§¦¨Æ©§´¥¤½¤¨¦¬¥−©¨«©¦«¦¥´
äpä ïBiö-úáì eøîà õøàä äö÷-ìà réîLä ýåýé§Ÿ̈À¦§¦̧©Æ¤§¥´¨½̈¤¦§Æ§©¦½¦¥¬

:åéðôì Búlrôe Bzà BøëN äpä àa CrLéáéeàø÷å ¦§¥−¨®¦¥³§¨Æ¦½§ª¨−§¨¨«§¨«§¬
äLeøã àøwé Cìå ýåýé éìeàb Lãwä-ír íäì̈¤²©©−Ÿ¤§¥´§Ÿ̈®§¨Æ¦¨¥´§½̈

:äáærð àì øérâñàõeîç íBãàî àa | äæ-éî ¦−¬Ÿ¤«¡¨«¨¦¤´¨´¥«¡À£³
Bçk áøa ärö BLeáìa øeãä äæ äøöaî íéãâa§¨¦Æ¦¨§½̈¤µ¨´¦§½Ÿ¤−§´ŸŸ®

:réLBäì áø ä÷ãöa øaãî éðàáíãà recî £¦²§©¥¬¦§¨−̈©¬§¦«©©¬©¨−Ÿ
éãâáe ELeáìì:úâa Cøãk Eâécáì ézëøc | äøet ¦§¤®§¨¤−§Ÿ¥¬§©«¨´¨©´§¦§©¦À

íñîøàå étàa íëøãàå ézà Léà-ïéà íénrîe¥«©¦Æ¥«¦´¦¦½§¤§§¥Æ§©¦½§¤§§¥−
:ézìàâà éLeaìî-ìëå éãâa-ìr íçöð æéå éúîça©«£¨¦®§¥³¦§¨Æ©§¨©½§¨©§©−¤§¨«§¦

ã:äàa éìeàb úðLe éaìa í÷ð íBé ékäèéaàå ¦²¬¨−̈§¦¦®§©¬§©−¨«¨§©¦Æ
érøæ éì òLBzå CîBñ ïéàå íîBzLàå øæò ïéàå§¥´Ÿ¥½§¤§¥−§¥´¥®©³©«¦Æ§Ÿ¦½

:éðúëîñ àéä éúîçååétàa íénr ñeáàå ©«£¨¦−¦¬§¨¨«§¦§¨³©¦Æ§©¦½

ãéîz dðBøëæ íéøékæîe ïBiö ìò íéìaàúnä ízà ,íäì̈¤©¤©¦§©§¦©¦©§¦¦¦§¨¨¦

.e÷zLz ìà ,íëéúBëøááe íëéúBlôúa(æeðzz ìàå ¦§¦¥¤§¦§¥¤©¦§§§©¦§
,'åâå Bì éîãúBáBhä úBçèáää ìëå ìéàBä ,øîBìk ¢¦§©¦§¨©©§¨©

ãéîz BîL úà eøékæä ,íëúà ä"á÷ä çéèáî älàä̈¥¤©§¦©¤§¤©§¦¤§¨¦

úà ïðBëéå úeìbä õa÷iL ãò íëááì åéðôì eëôLå§¦§§¨¨§©§¤©¤§©¥©¨¦¥¤

.õøàa äläz äéîéNéå íéìLeøé(èåéôñàî §¨©¦¦¦¤¨§¦¨¨¨¤§©§¨
,eäeìëàéíä úéaä ìà ïâcä úà íéôqàîä Ÿ§©§©§¦¤©¨¨¤©©¦¥

.eäeìëàé,eäezLé åéöa÷îeLBøézä úà íéöa÷îä Ÿ§§©§¨¦§©§©§¦¤©¦

.eäezLé íä,éLã÷ úBøöça,Lãwä øéò íéìLeøéa ¥¦§§©§¨§¦¦¨©¦¦©Ÿ¤

ìk ìò äðekä ,ïélç àeä íàå .éðL øNòî àeä íà¦©£¥¥¦§¦ª¦©©¨¨©¨

.ìàøNé õøà(é,'åâå íéøòMa eøáò eøáòàeä ¤¤¦§¨¥¦§¦§©§¨¦
eëìe øéòä éøòL Cøc eøáò ,íéBbä ìà àéápä øîàî©£©©¨¦¤©¦¦§¤¤©£¥¨¦§

ìàøNé da eëìé øLà Cøcä úà ìBLënî epôe äãOì©¨¤©¦¦§¤©¤¤£¤¥§¨¦§¨¥

ìlä ìôëå .íöøàì áeL.÷efçì ïBLelñ elñ ¨§©§¨§¤¤©¨§¦ŸŸ
,älñîäeéäé àlL dúBà ùaëìå Cøcä úà ììñì ©§¦¨¦§Ÿ¤©¤¤§¦§Ÿ¨¤Ÿ¦§

.úBiìeìúe úBnb da,ïáàî eìwñ.íéðáàî úBpôì ¨ª§¦©§¥¤¤§©¥£¨¦

,íénòä ìò ñð eîéøäìâcä íò èBî eäéaâä ¨¦¥©¨©¦©§¦¦©¤¤

ìàøNé ìk úà ìàøNé õøàì eàéáiL ,íénòä ìëì úBàì§§¨¨©¦¤¨¦§¤¤¦§¨¥¤¨¦§¨¥

.íìöà eìbL(àé,àa CòLé.EúòeLz äàaäpä ¤¨¤§¨¦§¥¨¨¨§¨¥¦¥
,Bzà BøëNìò ìàøNéì ílLiL áBhä øëOä äpä §¨¦¦¥©¨¨©¤§©¥§¦§¨¥©

.ìBãbä BîL øeáòa eìáqL úeìbä,åéðôì Búlòôe ©¨¤¨§©£§©¨§ª¨§¨¨
íøîLa úeìba ìàøNé eNòL úBáBhä úBlòtä øëNe§©©§ª©¤¨¦§¨¥©¨§¨§¨

.åéúåöîe BúøBz(áé,Cìå.ïBiöì,äLeøc'äL ¨¦§Ÿ¨§¨§¦§¨¤

.dîBìLa LøBc(à,'åâå íBãàî àa äæ éî ¥¦§¨¦¤¨¥¡
ìa àéápä øîàå ,íBãàa äî÷ð úBNòì ä"á÷ä ãéúòïBL ¨¦©£§¨¨¤¡§¨©©¨¦§¨

áéBàa äî÷ð íúBNòaL íéãâa éLeáì íãà éðáa âäBpä©¥¦§¥¨¨§¥§¨¦¤©£¨§¨¨¨¥

àeä éî ,ìàøNé eìàLé elàëe .íäéãâa ìò ícä æzð¦¨©¨©¦§¥¤§¦¦§£¦§¨¥¦

äøöa øéòî íéâeøää íãa åéãâa òeáö íBãàî àaä äæ¤©¨¥¡§©§¨¨§©©£¦¥¦¨§¨

lî àeäL ïëzéå .òeáö ,"õeîç" .íBãà ìLõçîz" ïBL ¤¡£¨©§¦¨¥¤¦§¦§©

"íãa Eìâø(ck,gq mildz)Bîk ,úBiúBàä øãñ óelça , ©§§§¨§¦¥¤¨¦§

."áNk" "Nák",BLeáìa øeãä äæéãâa LálL äæ ¤¤¤¤¤¨¦§¤¤¨©¦§¥

.í÷ð,Bçk áøa äòöòéðî àeä Bçk áøaL ¨¨Ÿ¤§ŸŸ¤§ŸŸ¥¦©

.äö÷ ìà äöwî íéBbä úà ìèìèîeøaãî éðà §©§¥¤©¦¦¨¤¤¨¤£¦§©¥
,ä÷ãöaàeä éðà ,øîBàå íäì áéLî ä"á÷ä elàk ¦§¨¨§¦¥¦¨¤§¥£¦

.ìàøNéì ä÷ãö úBNòì çéèánäå øaãîä äæ,òéLBäì áø.òéLBäì äaøî(á,'åâå ELeáìì íãà òecî,ä"á÷ä úà íb eìàLé elàk ¤©§©¥§©©§¦©©£§¨¨§¦§¨¥©§¦©©§¤§¦©©©¨Ÿ¦§¤§¦¦§£©¤

éLeáì ìò íénãà íéîúk òecîéãâáe ,Eúk åéãâa ìò LiL ,úâa íéáðò CøBcä éãâák E.ïéiäî íénãà íéî(â,écáì ézëøc äøetelàk ©©§¨¦£ª¦©§¤§¨¤§¦§¥©¥£¨¦§©¤¥©§¨¨§¨¦£ª¦¥©©¦¨¨©§¦§©¦§¦

Bîk íîc àéöBäì Bnòå íBãà ìL øOä úà ézâøä ãáì éú÷ãöa íà ék ,íëúeëæa àì ,øîBìk ,íéáðòä úb ézëøc écáì éðà ,øîBàå áéLî ä"á÷ä¥¦§¥£¦§©¦¨©§¦©¨£¨¦§©Ÿ¦§§¤¦¦§¦§¨¦§©¨©§¦¤©©¤¡§©§¦¨¨§

.íúBà íéëøBcLk íéáðòä dëBúa íéövøîe íéøøônL íL ìò "äøet" àø÷ðå .ïééì íéáðòä Ba íéëøBcL úb ,"äøet" .ïéiä àéöBäì úâa íéëøBcL¤§¦§©§¦©©¦¨©¤§¦¨£¨¦§©¦§¦§¨¨©¥¤§¨§¦§©§¦§¨¨£¨¦§¤§¦¨

,ézà Léà ïéà íénòîe.íäéáéBà ílk ék ,ìàøNé éáéBàa í÷päì éúøæòì àaL ãçà ïéà íénòä ìkîe,'åâå étàa íëøãàåìkL ïåék ¥©¦¥¦¦¦¦¨¨©¦¥¤¨¤¨§¤§¨¦§¦¨¥§§¥¦§¨¥¦ª¨§¥¤§¤§§¥§©¦¥¨¤¨

.'åâå íëøãà Cëéôì ,ìàøNéì íéáéBà íénòä,'åâå éãâa ìò íçöð æéå,íîc ,"íçöð" .íãa íéìàâî éúéNò éLeaìî ìëå ,éãâa ìò íîc äféå ¨©¦§¦§¦§¨¥§¦¨¤§§¥§¥¦§¨©§¨©§¦¤¨¨©§¨©§¨©§©¨¦¦§Ÿ¨¦§¨¦§¨¨¨

lî ìLî Cøc ìò øîàð äæ ìëå .B÷æçå íãàä éiç àeäL éôì ,"çöð" ícä àø÷ðå.íãà éðáa âäBpä ïBL(ã,'åâå í÷ð íBé ékäéä í÷pä íBé ék §¦§¨©¨¤©§¦¤©¥¨¨¨§¨§§¨¤¤¡©©¤¤¨¨¦¨©¥¦§¥¨¨¦¨¨¦©¨¨¨¨

.íénòa í÷pä íBé äéäé æàå éìeàb úðL äàaL ãò ,áø ïîæ éaìa(ä,øæBò ïéàå èéaàå,øîBìk .äéä àìå ,øæBò àöîà íà ìkzñî éúééä §¦¦§©©©¤¨¨§©§©§¨¦§¤©¨¨¨©¦§©¦§¥¥¨¦¦¦§©¥¦¤§¨¥§Ÿ¨¨§©

.éúàöî àìå ,älàbì øæò äéäiL ìàøNéa úeëæ Lé íà ézìkzñä,CîBñ ïéàå íîBzLàåúBéäì úeëæ íäa àöîà íà ézððBaúäå ïBänúa ézãîò ¦§©©§¦¦¥§§¦§¨¥¤¦§¤¥¤©§ª¨§Ÿ¨¨¦§¤§¥§¥¥¨©§¦§¦¨§¦§©§¦¦¤§¨¨¤§¦§

.éúàöî àìå ,älàbì Cîñ,éòBøæ éì òLBzå.éða úà ézòLBä úeëæ íäa ïéàL ét ìò óà ,øîBìk,éðúëîñ àéä éúîçåéì LiL äîçä ¤¤©§ª¨§Ÿ¨¨¦©©¦§¦§©©©¦¤¥¨¤§©§¦¤¨©©£¨¦¦§¨¨§¦©¥¨¤¥¦

.íéBba í÷ð úBNòìå ìàøNé úà ìàâì éúBà úëîBñ àéä íéBbä ìò(å,étàa íénò ñeáàå.étàa íénòä úà ñîøàå,éúîça íøkLàå ©©¦¦¤¤¦¦§Ÿ¤¦§¨¥§©£¨¨©¦§¨©¦§©¦§¤§Ÿ¤¨©¦§©¦©£©§¥©£¨¦

:íçöð õøàì ãéøBàå éúîça íøkLàåæéãñç ©«£©§¥−©«£¨¦®§¦¬¨−̈¤¦§¨«©«§¥¸
eðìîb-øLà ìk ìrk ýåýé úläz øékæà | ýåýé§Ÿ̈³©§¦¸§¦´Ÿ§Ÿ̈½§©¾¬Ÿ£¤§¨−̈
åéîçøk íìîb-øLà ìàøNé úéáì áeè-áøå ýåýé§Ÿ̈®§©¸§¥´¦§¨¥½£¤§¨¨¬§©«£−̈

:åéãñç áøëeçàì íéða änä énr-Cà øîàiå §¬Ÿ£¨¨«©¸Ÿ¤¸©©¦´¥½¨¨¦−´Ÿ
:réLBîì íäì éäéå eøwLéèøö Bì | íúøö-ìëa §©¥®©§¦¬¨¤−§¦«©§¨¨«¨¨´´À̈

àeä Búìîçáe Búáäàa íréLBä åéðt Càìîe©§©³¨¨¸«¦½̈§©«£¨¬§¤§¨−´
:íìBò éîé-ìk íàOðéå íìhðéå íìàâ§¨¨®©§©§¥¬©§©§¥−¨§¥¬¨«

ì íäì ïzàåì ãò éúîç ñBk úà úBzL.úeøëLãéøBàå §¤¥¨¤¦§¤£¨¦©§¦§§¦
,íçöð õøàì.õøàì CtLà íîc úàå(æéãñç ¨¨¤¦§¨§¤¨¨¤§Ÿ¨¨¤©§¥

,'ä úBläz øékæà 'äìàøNéì øékæà ,àéápä øîà ©§¦§¦¨©©¨¦©§¦§¦§¨¥

úBaøäì éeàøäî øLà ,íänò äNòL 'ä éãñç úà¤©§¥¤¨¨¦¨¤£¤¥¨¨§©§

.'ä úBläz,'ä eðìîb øLà ìk ìòkíúBà øékæà §¦§©Ÿ£¤§¨¨©§¦¨

.eðìîb øLà ìk ìò eéäL Bîk íéãñçäáeè áøå ©£¨¦§¤¨©¨£¤§¨¨§©
,ìàøNé úéáì.ìàøNé úéáì äNòL áeè áøåøLà §¥¦§¨¥§©¤¨¨§¥¦§¨¥£¤

,åéãñç áøëe åéîçøk íìîb.íäéNòî éôì àìå §¨¨§©£¨§Ÿ£¨¨§Ÿ§¦©£¥¤

(ç,'åâå änä énò Cà øîàiåíàéöBäLk ©Ÿ¤©©¦¥¨§¤¦¨

ìkî ézøça íäáe ,énò ãáì änä Cà ,øîà íéøönî¦¦§©¦¨©©¥¨§©©¦¨¤¨©§¦¦¨

äéä ïëìå ,éðáæòì éa eøwLé àìå ,eáLçé íéðáìe ,úBnàä̈ª§¨¦¥¨§§Ÿ§©§¦§¨§¥¦§¨¥¨¨

.òéLBîì íäì(è,øö Bì íúøö ìëaïîæ ìëa ¨¤§¦©§¨¨¨¨¨§¨§©

.íòéLBäì øäîe ,øö Bì äéä äøöa eéäL,íòéLBä åéðt Càìîe.ä"á÷ä ìL BúeçéìLa íòéLBä åéðôì LnLîä Càìîe,íàOðéå íìhðéåíäéaâäå ¤¨§¨¨¨¨©¦¥§¦¨©§©¨¨¦¨©§¨©§©¥§¨¨¦¨¦§¦¤©§©§¥©§©§¥§¦§¦¨

.íúBà Búáäàa úeáéLçå ãBáëa íîéøäå íàNðe ,Búìîça äøvä ïî,íìBò éîé ìk.òéLBîì íäì äéä úBøBcä ìëa ãéîz ¦©¨¨§¤§¨§¨¨¤¡¦¨§¨©£¦§©£¨¨¨§¥¨¨¦§¨©¨¨¨¤§¦©

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 ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,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©¨§¨¨¥¨¦
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לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים־וילך 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
6:096:138:528:539:249:2510:3010:3019:1619:0919:4019:3318:5019:42באר שבע )ק(

6:076:118:508:519:229:2310:2910:2919:1719:0919:4219:3418:4119:44חיפה )ק(

6:056:098:508:519:219:2210:2810:2819:1619:0919:4119:3318:3019:41ירושלים )ק(

6:096:138:518:529:249:2510:3010:3019:1619:0919:4119:3318:5019:44תל אביב )ק(

5:586:078:548:579:259:2810:3510:3719:5319:4220:2520:1219:2620:26אוסטריה, וינה )ק(

6:496:409:028:569:349:2910:3010:2617:5618:0118:2218:2717:4218:37אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:056:138:589:019:309:3310:4010:4119:5219:4020:2220:1019:2420:14אוקראינה, אודסה )ק(

5:345:428:288:319:009:0310:1010:1219:2719:1519:5819:4618:5919:50אוקראינה, דונייצק )ק(

5:445:538:398:429:119:1410:2110:2319:3819:2620:1019:5719:1020:01אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:076:169:029:069:359:3910:4610:4720:0619:5420:3920:2619:3820:30אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:586:078:558:589:279:3010:3810:3920:0019:4820:3320:2019:3220:24אוקראינה, קייב )ק(

6:336:409:259:279:5710:0011:0611:0720:1720:0620:4620:3519:5020:49איטליה, מילאנו )ק(

6:056:038:388:379:089:0710:1110:0918:2718:2518:4818:4618:0718:50אקוואדור, קיטו )ח(

7:197:119:339:2810:0510:0011:0210:5818:3218:3718:5719:0118:1819:12ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:148:0510:2810:2210:5910:5311:5511:5119:2019:2619:4719:5319:0719:57ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:266:329:139:149:459:4710:5310:5319:5019:4120:1720:0719:2420:11ארה"ב, בולטימור )ק(

6:136:199:019:039:339:3510:4110:4219:4219:3320:1020:0019:1720:11ארה"ב, ברוקלין )ק(

6:146:199:019:039:349:3610:4210:4219:4219:3220:0919:5919:1620:12ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:466:539:369:3910:0810:1011:1711:1820:2120:1120:4920:3919:5520:51ארה"ב, דטרויט )ק(

6:526:559:339:3410:0610:0611:1111:1119:5419:4720:1820:1119:3020:21ארה"ב, היוסטן )ק(

6:186:229:029:049:349:3510:4110:4119:3119:2319:5619:4819:0719:58ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:566:589:359:3510:0710:0811:1211:1219:4919:4320:1320:0619:2620:16ארה"ב, מיאמי )ק(

6:096:158:568:599:299:3110:3710:3819:3719:2820:0519:5519:1120:08ארה"ב, ניו הייבן )ק(

6:046:118:558:579:269:2810:3510:3619:4019:3020:0819:5719:1420:08ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:346:309:039:009:339:3010:3310:3118:3518:3518:5718:5718:1719:01בוליביה, לה-פס )ח(

6:426:529:389:4210:1110:1511:2211:2420:4520:3221:1821:0520:1621:22בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:426:519:399:4310:1110:1511:2211:2420:4620:3321:1921:0520:1721:21בלגיה, בריסל )ק(

6:196:138:408:379:129:0810:1110:0817:5818:0018:2118:2317:4218:29ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:045:598:268:238:588:549:579:5417:4517:4718:0818:1017:2918:16ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

5:586:088:569:009:289:3210:3910:4120:0619:5220:3920:2519:3720:41בריטניה, לונדון )ק(

6:026:139:029:079:349:3910:4610:4920:1820:0420:5320:3819:4820:56בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:036:139:019:059:339:3710:4510:4720:1319:5920:4720:3319:4420:37גרמניה, ברלין )ק(

6:256:349:229:269:549:5811:0511:0720:2820:1621:0120:4720:0020:51גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:216:158:438:399:139:0910:1210:0917:5918:0218:2318:2517:4318:29דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:206:218:568:559:289:2810:3210:3219:0118:5619:2319:1818:3919:22הודו, בומביי )ח(

6:156:168:528:519:249:2310:2810:2718:5818:5319:2019:1618:3619:20הודו, פונה )ח(

5:505:588:438:469:169:1910:2510:2719:4019:2920:1119:5919:1320:03הונגריה, בודפשט )ק(

6:216:279:099:119:419:4410:5010:5019:5019:4120:1820:0819:2520:12טורקיה, איסטנבול )ק(

6:466:519:329:3410:0410:0611:1211:1220:0819:5920:3420:2519:4220:29יוון, אתונה )ק(

6:136:209:059:089:379:4010:4710:4820:0019:4820:3020:1819:3220:22מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים־וילך 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
7:127:149:539:5310:2310:2311:2811:2820:0419:5920:2720:2219:4220:26מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:076:579:159:099:479:4210:4210:3817:5718:0318:2418:3117:4518:35ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:335:368:178:178:478:489:539:5318:3818:3119:0218:5518:1518:59נפאל, קטמנדו )ח(

7:006:589:299:2710:0110:0011:0311:0119:1319:1119:3519:3218:5419:36סינגפור, סינגפור )ח(

5:315:418:318:359:029:0610:1410:1619:4319:3020:1720:0319:1420:07פולין, ורשא )ק(

6:146:108:378:359:109:0710:1010:0818:0718:0718:2818:2817:4918:32פרו, לימה )ח(

6:496:579:429:4510:1410:1711:2311:2420:3520:2421:0520:5320:0821:07צרפת, ליאון )ק(

6:547:029:499:5210:2110:2411:3111:3320:5120:3821:2221:0920:2221:24צרפת, פריז )ק(

5:445:438:198:188:498:489:529:5118:1218:1018:3418:3117:5218:35קולומביה, בוגוטה )ח(

6:306:369:219:239:529:5511:0111:0220:0819:5820:3720:2619:4220:38קנדה, טורונטו )ק(

6:046:118:568:589:289:3110:3710:3819:4819:3720:1720:0619:2020:19קנדה, מונטריאול )ק(

6:126:168:548:569:289:2910:3410:3419:2219:1419:4819:4018:5819:44קפריסין, לרנקה )ק(

6:466:579:489:5210:2010:2411:3211:3521:0920:5421:4521:2920:3821:33רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:156:279:209:259:519:5611:0411:0720:4620:3121:2321:0720:1521:25רוסיה, מוסקבה )ח(

6:286:369:219:249:539:5711:0311:0520:1720:0520:4720:3519:4920:39רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

6:316:399:269:299:5710:0011:0711:0920:2420:1220:5520:4319:5620:56שווייץ, ציריך )ק(

6:036:048:378:369:109:0910:1310:1218:3618:3218:5818:5418:1518:58תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קנט לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים־וילך 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
6:096:138:528:539:249:2510:3010:3019:1619:0919:4019:3318:5019:42באר שבע )ק(

6:076:118:508:519:229:2310:2910:2919:1719:0919:4219:3418:4119:44חיפה )ק(

6:056:098:508:519:219:2210:2810:2819:1619:0919:4119:3318:3019:41ירושלים )ק(

6:096:138:518:529:249:2510:3010:3019:1619:0919:4119:3318:5019:44תל אביב )ק(

5:586:078:548:579:259:2810:3510:3719:5319:4220:2520:1219:2620:26אוסטריה, וינה )ק(

6:496:409:028:569:349:2910:3010:2617:5618:0118:2218:2717:4218:37אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:056:138:589:019:309:3310:4010:4119:5219:4020:2220:1019:2420:14אוקראינה, אודסה )ק(

5:345:428:288:319:009:0310:1010:1219:2719:1519:5819:4618:5919:50אוקראינה, דונייצק )ק(

5:445:538:398:429:119:1410:2110:2319:3819:2620:1019:5719:1020:01אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:076:169:029:069:359:3910:4610:4720:0619:5420:3920:2619:3820:30אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:586:078:558:589:279:3010:3810:3920:0019:4820:3320:2019:3220:24אוקראינה, קייב )ק(

6:336:409:259:279:5710:0011:0611:0720:1720:0620:4620:3519:5020:49איטליה, מילאנו )ק(

6:056:038:388:379:089:0710:1110:0918:2718:2518:4818:4618:0718:50אקוואדור, קיטו )ח(

7:197:119:339:2810:0510:0011:0210:5818:3218:3718:5719:0118:1819:12ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:148:0510:2810:2210:5910:5311:5511:5119:2019:2619:4719:5319:0719:57ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:266:329:139:149:459:4710:5310:5319:5019:4120:1720:0719:2420:11ארה"ב, בולטימור )ק(

6:136:199:019:039:339:3510:4110:4219:4219:3320:1020:0019:1720:11ארה"ב, ברוקלין )ק(

6:146:199:019:039:349:3610:4210:4219:4219:3220:0919:5919:1620:12ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:466:539:369:3910:0810:1011:1711:1820:2120:1120:4920:3919:5520:51ארה"ב, דטרויט )ק(

6:526:559:339:3410:0610:0611:1111:1119:5419:4720:1820:1119:3020:21ארה"ב, היוסטן )ק(

6:186:229:029:049:349:3510:4110:4119:3119:2319:5619:4819:0719:58ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:566:589:359:3510:0710:0811:1211:1219:4919:4320:1320:0619:2620:16ארה"ב, מיאמי )ק(

6:096:158:568:599:299:3110:3710:3819:3719:2820:0519:5519:1120:08ארה"ב, ניו הייבן )ק(

6:046:118:558:579:269:2810:3510:3619:4019:3020:0819:5719:1420:08ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:346:309:039:009:339:3010:3310:3118:3518:3518:5718:5718:1719:01בוליביה, לה-פס )ח(

6:426:529:389:4210:1110:1511:2211:2420:4520:3221:1821:0520:1621:22בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:426:519:399:4310:1110:1511:2211:2420:4620:3321:1921:0520:1721:21בלגיה, בריסל )ק(

6:196:138:408:379:129:0810:1110:0817:5818:0018:2118:2317:4218:29ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:045:598:268:238:588:549:579:5417:4517:4718:0818:1017:2918:16ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

5:586:088:569:009:289:3210:3910:4120:0619:5220:3920:2519:3720:41בריטניה, לונדון )ק(

6:026:139:029:079:349:3910:4610:4920:1820:0420:5320:3819:4820:56בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:036:139:019:059:339:3710:4510:4720:1319:5920:4720:3319:4420:37גרמניה, ברלין )ק(

6:256:349:229:269:549:5811:0511:0720:2820:1621:0120:4720:0020:51גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:216:158:438:399:139:0910:1210:0917:5918:0218:2318:2517:4318:29דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:206:218:568:559:289:2810:3210:3219:0118:5619:2319:1818:3919:22הודו, בומביי )ח(

6:156:168:528:519:249:2310:2810:2718:5818:5319:2019:1618:3619:20הודו, פונה )ח(

5:505:588:438:469:169:1910:2510:2719:4019:2920:1119:5919:1320:03הונגריה, בודפשט )ק(

6:216:279:099:119:419:4410:5010:5019:5019:4120:1820:0819:2520:12טורקיה, איסטנבול )ק(

6:466:519:329:3410:0410:0611:1211:1220:0819:5920:3420:2519:4220:29יוון, אתונה )ק(

6:136:209:059:089:379:4010:4710:4820:0019:4820:3020:1819:3220:22מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים־וילך 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
7:127:149:539:5310:2310:2311:2811:2820:0419:5920:2720:2219:4220:26מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:076:579:159:099:479:4210:4210:3817:5718:0318:2418:3117:4518:35ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:335:368:178:178:478:489:539:5318:3818:3119:0218:5518:1518:59נפאל, קטמנדו )ח(

7:006:589:299:2710:0110:0011:0311:0119:1319:1119:3519:3218:5419:36סינגפור, סינגפור )ח(

5:315:418:318:359:029:0610:1410:1619:4319:3020:1720:0319:1420:07פולין, ורשא )ק(

6:146:108:378:359:109:0710:1010:0818:0718:0718:2818:2817:4918:32פרו, לימה )ח(

6:496:579:429:4510:1410:1711:2311:2420:3520:2421:0520:5320:0821:07צרפת, ליאון )ק(

6:547:029:499:5210:2110:2411:3111:3320:5120:3821:2221:0920:2221:24צרפת, פריז )ק(

5:445:438:198:188:498:489:529:5118:1218:1018:3418:3117:5218:35קולומביה, בוגוטה )ח(

6:306:369:219:239:529:5511:0111:0220:0819:5820:3720:2619:4220:38קנדה, טורונטו )ק(

6:046:118:568:589:289:3110:3710:3819:4819:3720:1720:0619:2020:19קנדה, מונטריאול )ק(

6:126:168:548:569:289:2910:3410:3419:2219:1419:4819:4018:5819:44קפריסין, לרנקה )ק(

6:466:579:489:5210:2010:2411:3211:3521:0920:5421:4521:2920:3821:33רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:156:279:209:259:519:5611:0411:0720:4620:3121:2321:0720:1521:25רוסיה, מוסקבה )ח(

6:286:369:219:249:539:5711:0311:0520:1720:0520:4720:3519:4920:39רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

6:316:399:269:299:5710:0011:0711:0920:2420:1220:5520:4319:5620:56שווייץ, ציריך )ק(

6:036:048:378:369:109:0910:1310:1218:3618:3218:5818:5418:1518:58תאילנד, 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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