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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

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

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

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

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

.zncewd ez`neh
:df uexiz `xnbd dgecéëä éà,miwyndn xyad `nhp m` -éàä ¦¨¦©

xyad z` sexyln erpnp `l' ,epzpyna epipyy ef oeyl -
d`nehd clea `nhpy'äàîehä áàa àîèpL øNaä íò,ddenz ¦©¨¨¤¦§¨§©©§¨

df itl ixdyïé÷Lîe øNaä íò''d`nehd a`a e`nhpydéì éòaéî ¦©¨¨©§¦¦¨¥¥
xzeny jka `ed yecigd lk ixdy ,xnel dkixv dpynd dzid ±
xyad iab lry miwynd ici lr iyilyd xyal d`neh siqedl
:xg` uexiz zvxzne `xnbd da zxfeg ef `iyew zngn .oey`xd

éäð àlà[elit`-]ïðaøcî ,àúééøBàcî ìëBà ànèî ìëBà ïéàc ¤¨§¦§¥¤§©¥¤¦§©§¨¦§©¨¨
eäéîlke` [mewn lkn-]ànèîeprinydl dpynd d`ae .lke` ¦§©¥

,oey`xd xyad mr cgi iyilyd xyad z` sexyl xzeny
ipy eze` miyere ,opaxc d`neh el mitiqen jkay elit`e

.mdixacn d`nehl
:dpyna epipy .epzpyna `aiwr iax ixac z` zxxan `xnbd

éñBä'åë ÷éìãälî eòðîð àì íéðäk ìL ïäéîéî ,àáé÷ò éaø óony ¦©¦£¦¨¦¥¤¤Ÿ£¦Ÿ¦§§¦§©§¦
.zn `nha `nhpy xpa mei leaha lqtpy:`xnbd dywnéãkî¦§¦

[ixd-]éåä éàî íBé ìeáèa ìñôpL ïîL`ld ,`ed dn ±éLéìL ¤¤¤¦§©¦§©¨¥§¦¦
,`ed d`nehldéì ÷éìãî éëå[onyd z` miwilcn xy`ke-]ajez §¦©§¦¥§

úî àîèa àîèpL øð,d`nehl oey`x `edyéåä éàîdidp dn ± ¥¤¦§¨¦§¥¥©¨¥
jka dyrp `ed `ld ,onydéðLok m`e .d`nehlòîLî à÷ éàî ¥¦©¨©§©

ïìy df oic `ld ,`aiwr iax eprinyn dn ±éLéìLd`nehløzeî ¨§¦¦¨
Cä eðééä ,éðL BúBNòì`pipg iax eprinydy yecig eze` `ed ± ©£¥¦©§©

eilr siqed dn ok m`e ,lirl x`eank ,miycw xyaa mipdkd obq
'`aiwr iax siqed' dpeyla dpynd dhwp recne ,`aiwr iax
zvxzn .`pipg iax ixac lr ztqez eixaca yiy rnyny

:`xnbdàëä ,äãeäé áø øîà,`aiwr iax ixaca o`k -ìL øða ¨©©§¨¨¨§¥¤
ïðé÷ñò úëzî.xaecn -øîà àðîçøcdxezd dxn` oky ±xacna) ©¤¤¨§¦©§©£¨¨¨©
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ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

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

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

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

xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

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

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

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

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

.zncewd ez`neh
:df uexiz `xnbd dgecéëä éà,miwyndn xyad `nhp m` -éàä ¦¨¦©

xyad z` sexyln erpnp `l' ,epzpyna epipyy ef oeyl -
d`nehd clea `nhpy'äàîehä áàa àîèpL øNaä íò,ddenz ¦©¨¨¤¦§¨§©©§¨

df itl ixdyïé÷Lîe øNaä íò''d`nehd a`a e`nhpydéì éòaéî ¦©¨¨©§¦¦¨¥¥
xzeny jka `ed yecigd lk ixdy ,xnel dkixv dpynd dzid ±
xyad iab lry miwynd ici lr iyilyd xyal d`neh siqedl
:xg` uexiz zvxzne `xnbd da zxfeg ef `iyew zngn .oey`xd

éäð àlà[elit`-]ïðaøcî ,àúééøBàcî ìëBà ànèî ìëBà ïéàc ¤¨§¦§¥¤§©¥¤¦§©§¨¦§©¨¨
eäéîlke` [mewn lkn-]ànèîeprinydl dpynd d`ae .lke` ¦§©¥

,oey`xd xyad mr cgi iyilyd xyad z` sexyl xzeny
ipy eze` miyere ,opaxc d`neh el mitiqen jkay elit`e

.mdixacn d`nehl
:dpyna epipy .epzpyna `aiwr iax ixac z` zxxan `xnbd

éñBä'åë ÷éìãälî eòðîð àì íéðäk ìL ïäéîéî ,àáé÷ò éaø óony ¦©¦£¦¨¦¥¤¤Ÿ£¦Ÿ¦§§¦§©§¦
.zn `nha `nhpy xpa mei leaha lqtpy:`xnbd dywnéãkî¦§¦

[ixd-]éåä éàî íBé ìeáèa ìñôpL ïîL`ld ,`ed dn ±éLéìL ¤¤¤¦§©¦§©¨¥§¦¦
,`ed d`nehldéì ÷éìãî éëå[onyd z` miwilcn xy`ke-]ajez §¦©§¦¥§

úî àîèa àîèpL øð,d`nehl oey`x `edyéåä éàîdidp dn ± ¥¤¦§¨¦§¥¥©¨¥
jka dyrp `ed `ld ,onydéðLok m`e .d`nehlòîLî à÷ éàî ¥¦©¨©§©

ïìy df oic `ld ,`aiwr iax eprinyn dn ±éLéìLd`nehløzeî ¨§¦¦¨
Cä eðééä ,éðL BúBNòì`pipg iax eprinydy yecig eze` `ed ± ©£¥¦©§©

eilr siqed dn ok m`e ,lirl x`eank ,miycw xyaa mipdkd obq
'`aiwr iax siqed' dpeyla dpynd dhwp recne ,`aiwr iax
zvxzn .`pipg iax ixac lr ztqez eixaca yiy rnyny

:`xnbdàëä ,äãeäé áø øîà,`aiwr iax ixaca o`k -ìL øða ¨©©§¨¨¨§¥¤
ïðé÷ñò úëzî.xaecn -øîà àðîçøcdxezd dxn` oky ±xacna) ©¤¤¨§¦©§©£¨¨¨©
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המשך ביאור למס' פסחים ליום חמישי עמ' א
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,irqnÎzehn zyxt zay .c"qa
,a`Îmgpn ycegd mikxan

e"kyz'd
)(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰

¯a„ÈÂ יׂשראל לבני הּמּטֹות ראׁשי אל מׁשה «¿«≈ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּכי  איׁש הוי', צּוה אׁשר הּדבר זה ֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹלאמר

וגֹו' נדר להבין 1יּדֹור וצרי ענין 2. ּכללּות מהּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָ

ּבירּוׁשלמי  איתא והרי ּבמה 3הּנדרים, ּדּיּך לא ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

לאדם  ולּמה (ּבתמיהה), כּו' ּתֹורה ְְְִִֶָָָָָָָָָּׁשאסרה

להבין  צרי ּגם הּמּותר. ּדבר עצמֹו על ְְֱִִֶַַַַָָָָָלאסֹור

ּדוקא, הּמּטֹות לראׁשי זֹו ּפרׁשה נאמרה ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָלּמה

יׂשראל. לכל ׁשּנאמרּו הּפרׁשּיֹות ׁשאר ּככל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדלא

ללּמדם  לּנׂשיאים ּכבֹוד חלק ּפירׁש, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָורׁש"י

ּומֹוסיף, יׂשראל. ּבני לכל ואחרּֿכ ְְְְְִִִֵֵַַָָָָּתחילה,

לֹומר  ּתלמּוד ּכן, הּדּברֹות ׁשאר ׁשאף ְְְִִִֵֶַַַַַָּומּנין

וידּבר  ּבעדה, הּנׂשיאים וכל אהרן אליו ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹוּיׁשּובּו

יׂשראל  ּבני ּכל נּגׁשּו כן ואחרי אליהם, .4מׁשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ענין  הּכתּוב מׁשמיע מּדּוע להבין צרי עדין ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָא

ּתחילה) ללּמדם לּנׂשיאים ּכבֹוד (ׁשחלק ְְְְִִִֶֶַַַָָָָזה

ראה  ּומה רׁש"י, ּובפירּוׁש ּדוקא. נדרים ְְְְִִֵַַַָָָָָָָּבפרׁשת

מּומחה  ּביחיד נדרים ׁשהפרת למד ּכאן, ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָלאמרּה

צרי ּגם ּבזה. הענין מהּו להבין וצרי ְְְְִִִִֶַַָָָָָָוכּו'.

הּבחּיי  ּׁשּכתב מה נדרים 5להבין ּפרׁשת ׁשּנסמכה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

מֹועדֹות  ּפרׁשת ׁשּבסּיּום לפי מֹועדֹות, ְְְֲֲִִֶַַָָָָלפרׁשת

מּנדריכם 6נאמר  לבד ּבמֹועדיכם לה' ּתעׂשּו אּלה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

ׁשהרי  מּובן, אינֹו ולכאֹורה וגֹו'. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָונדבֹותיכם

נדר. עלֿידי נעׂשה אינֹו הּמֹועדים ענין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָּכללּות

לבד  נאמר הּמֹועדים ענין ּבסּיּום ְְְְְֱֲִִִֶַַַַַַָואדרּבה,

והּׁשּיכּות  הּקׁשר מהּו ואםּֿכן גֹו', ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָמּנדריכם

למֹועדֹות. נדרים ְְֲִֵֶָׁשּבין
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בֿג).1) ל, (מטות פרשתנו א'סט).2)ריש ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר המטות גו' וידבר רד"ה ראה - לקמן בהבא

זו).3) (מהתוועדות ואילך 107 ע' חי"ג לקו"ש וראה ה"א. פ"ט לאֿלב.4)נדרים לד, ב.5)תשא ל, (מטות) ס"פ 6)פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מטות: פרשת את הפותח בפסוק נאמר

˙Bhn‰ ÈL‡¯ Ï‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂהשבטים Ï‡¯NÈנשיאי È·Ï «¿«≈…∆∆»≈««ƒ¿≈ƒ¿»≈
'B‚Â ¯„ ¯BcÈ Èk LÈ‡ ,'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê ¯Ó‡Ï1 ≈…∆«»»¬∆ƒ»¬»»ƒƒƒ∆∆¿

הנדרים. דיני פרטי את ומפרטת הולכת והתורה

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ2˙eÏÏk e‰Ó ¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚ ואוסר נודר שאדם ƒ¿««¿»ƒ

כאלה  מדברים ליהנות עצמו על

‡È˙‡ואחרים, È¯‰Â מובא «¬≈ƒ»
ÈÓÏLe¯Èa3 ירושלמי בתלמוד ƒ«¿ƒ

נדרים Óa‰במסכת jic ‡Ï…«∆»¿«
(‰‰ÈÓ˙a) 'eÎ ‰¯Bz ‰¯Ò‡M∆»¿»»ƒ¿ƒ»
אסרה  שהתורה במה לך די לא וכי

עוד  עצמך על מוסיף שאתה עליך

BÒ‡Ï¯איסורים, Ì„‡Ï ‰nÏÂ¿»»»»»∆¡
?.¯˙en‰ ¯·c BÓˆÚ ÏÚ ואם ««¿»»«»

ולא  תמוה הוא הנדרים עניין כל כן

מובן.

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb תמוה דבר עוד «»ƒ¿»ƒ
BÊ ‰L¯t ‰¯Ó‡ ‰nÏ פרשת »»∆∆¿»»»»

‰Bhn˙הנדרים  ÈL‡¯Ï נשיאי ¿»≈««
L‡¯השבטים  ÏÎk ‡Ïc ,‡˜Âc«¿»¿…¿»¿»

e¯Ó‡pL ˙BiL¯t‰'ה עלֿידי ««¿ƒ∆∆∆¿
את  למסור עלֿמנת רבנו למשה

È"L¯Âהדברים  .Ï‡¯NÈ ÏÎÏ¿»ƒ¿»≈¿«ƒ
L¯Èt שהפרשה לכך טעם ונתן ≈≈

המטות, לראשי B·k„נאמרה ˜ÏÁ»«»
,‰ÏÈÁz Ì„nÏÏ ÌÈ‡ÈNpÏ«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ»
.Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»¿≈ƒ¿»≈

ÛÈÒBÓe עוד,רש"י ÔÈpÓeומפרש ƒƒ«ƒ
למדים  אנו L‡¯מהיכן Û‡L∆«¿»

,Ôk ˙B¯ac‰ שאר גם שלמעשה «ƒ¿≈
נמסרו  משה אל מה' שנאמרו הדברים

המטות  לראשי נאמרו שתחילה כך

ישראל בני לכל כך אחר ¿»eÓÏz„ורק
¯ÓBÏ כי (בפרשת אחר במקום «
‡ÂÈÏתשא) e·eLiÂ,משה אל «»≈»
Ô¯‰‡ הכהןÌÈ‡ÈNp‰ ÏÎÂ «¬…¿»«¿ƒƒ

,Ì‰ÈÏ‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ ,‰„Úa»≈»«¿«≈…∆¬≈∆
Èa Ïk eLb ÔÎ È¯Á‡Â¿«¬≈≈ƒ¿»¿≈

Ï‡¯NÈ4 על מדברים אלה ופסוקים ƒ¿»≈
את  לעם משה מסר שבו הקבוע הסדר

שמעו  הנשיאים שתמיד הרי ה', דברי

את  למסור אומר שהכתוב כך על להתפלא אין זה ולפי העם. שאר לפני

תחילה. לנשיאים זו בפרשה ÔÈ·‰Ïהאמור CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡ אכן אם «¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
התורה  דיני כל לגבי נכון Ê‰הדבר ÔÈÚ ·e˙k‰ ÚÈÓLÓ ÚecÓ«««¿ƒ««»ƒ¿»∆

ÌÈ¯„ ˙L¯Ùa (‰ÏÈÁz Ì„nÏÏ ÌÈ‡ÈNpÏ „B·k ˜ÏÁL)∆»«»«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ»¿»»«¿»ƒ
È"L¯ Le¯ÈÙ·e ?.‡˜Âc,הזו לשאלה התייחסות ¯‡‰יש ‰Óe «¿»¿≈«ƒ»»»

˙¯Ù‰L „ÓÏ ,Ô‡k d¯Ó‡Ï¿»¿»»»≈∆¬»«
'eÎÂ ‰ÁÓeÓ „ÈÁÈa ÌÈ¯„¿»ƒ¿»ƒ¿∆¿
נמסרו  שהדברים מפרט הכתוב כלומר,

בפרשת  דווקא המטות לראשי תחילה

יכול  מומחה שדיין ללמד כדי נדרים

כדיין  גם נדרים להתיר) (לבטל, להפר

צורך  יש מומחה, אין (ואם יחיד

מומחים). שאינם CÈ¯ˆÂ¿»ƒבשלושה
‰Êa ÔÈÚ‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï לפי ¿»ƒ«»ƒ¿»»∆

הדברים.? של הפנימית המשמעות

·˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆»«
ÈiÁa‰5 זו לפרשה בפירושו «¿«≈

ÌÈ¯„ ˙L¯t ‰ÎÓÒpL בה ∆ƒ¿¿»»»«¿»ƒ
מטות  פרשת »««¿L¯ÙÏ˙פותחת

˙B„ÚBÓ פינחס בפרשת מדובר שבה ¬
מטות, לפרשת ÈÙÏ¿ƒהסמוכה

˙B„ÚBÓ ˙L¯t ÌeiÒaL לאחר ∆¿ƒ»»«¬
חג  בכל להביא שיש הקרבנות פירוט

eNÚzבתורהÓ‡6¯ומועד  ‰l‡ ∆¡«≈∆«¬
„·Ï ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï«¿¬≈∆¿«

Â ÌÎÈ¯„pÓ'B‚Â ÌÎÈ˙B·„ ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿
החובה  קרבנות הם אלה כלומר,

לקרבנות  בנוסף בחגים להקריב שצריך

נדבה. או נדר בגלל הבאים

,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ מדוע ¿ƒ¿»≈»
בין  לסמיכות טעם נתינת הוא הדבר

הנדרים  לפרשת הקרבנות פרשת

ÌÈ„ÚBn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk È¯‰L∆¬≈¿»ƒ¿««¬ƒ
¯„ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ BÈ‡ של ≈«¬∆«¿≈∆∆

הקדוש  מאת מצווה זו אלא האדם

הוא. ÔÈÚברוך ÌeiÒa ,‰a¯„‡Â¿«¿«»¿ƒƒ¿«
„·Ï ¯Ó‡ ÌÈ„ÚBn‰«¬ƒ∆¡«¿«

'B‚ ÌÎÈ¯„pÓ מדגיש עצמו והפסוק ƒƒ¿≈∆
החגים  קרבנות בעניין האמור שכל

מהנדרים  ונפרד נבדל דבר הוא

‰Lw¯והנדבות, e‰Ó ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈««∆∆
ÌÈ¯„ ÔÈaL ˙eÎiM‰Â¿««»∆≈¿»ƒ

˙B„ÚBÓÏ דברי של המשמעות ומה ¿¬
לזו.? זו הפרשיות סמיכות על בחיי רבנו
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

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

  וידבר משה אל ראשי המטותה "מאמר ד  )ג

ה ............  ו"תשכ'ה אב- מברכים החודש מנחם, מטות מסעיפ "ש

  , מטות מסעי פ"ששיחת   )ד

 יג  .......................  ו"כתש'ה מברכים החודש מנחם אב

   מטותפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

חי   .....................................................................    יגרך כ )ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"כל על התורה לוי יצחק מתוך פניני  )ו

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

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה   )ז

בכ  ............   תרגום מאידיש, בלחוברת  ל שניאורסאהן"ה ז"ע

גכ  ....................  מטותפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

הכ  .........  מטות מסעילשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

גס  .............  מטות מסעילשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספריעורשי  )יא

דס  ..................................  מטות מסעילשבוע פרשת  

גע............  מטות מסעילשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

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

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

עח   .........  מטות מסעילשבוע פרשת  פרקים ליום' ג –  )יד

ק   ..........  מטות מסעילשבוע פרשת  פרק אחד ליום –  )טו

זק  ............ מטות מסעיוע פרשת לשב ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

ביק  .. ................................  זפ- ופ פרק יםתהל, יז- טזפרק  מלכים א

  סנהדרין מסכת – משניות  )יח

ידק  ...................................................   ביאור קהתי

גכק  .......................................................  מסכת יומא עקבעין י  )יט

  עם ביאורים  פסחיםמסכת   )כ

דכק  ......................................................    טזעד דף  ידף מ

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   וציונים עם הערות שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

בנק  ......................... ................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

בנק  ......................... ................................  ר הזקן"אדמו

   התורלקוטי   )כג

דנק  ......................... ................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

נדק  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

נהק  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

נהק  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –רים שיעורים בהמשך המאמ  )כז

נוק  .....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תש'הם המאמריספר   )כח

נזק  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

נזק  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"מוהרייר "אדמו ק"כ ומןי  )ל

נזק  ....................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

נחק  ....................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קנט  ...........................................  הלכות בית הבחירה  )לב

סאק  ...............................  בק פרביאורים בפרקי אבות   )לג

בסק  ......................................  חומש לקריאה בציבור  )לד

עדק  ....................  מטות מסעילשבוע פרשת לוח זמנים   )לה

עהק ...................  לשבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לו



ה

,irqnÎzehn zyxt zay .c"qa
,a`Îmgpn ycegd mikxan

e"kyz'd
)(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰

¯a„ÈÂ יׂשראל לבני הּמּטֹות ראׁשי אל מׁשה «¿«≈ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּכי  איׁש הוי', צּוה אׁשר הּדבר זה ֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹלאמר

וגֹו' נדר להבין 1יּדֹור וצרי ענין 2. ּכללּות מהּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָ

ּבירּוׁשלמי  איתא והרי ּבמה 3הּנדרים, ּדּיּך לא ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

לאדם  ולּמה (ּבתמיהה), כּו' ּתֹורה ְְְִִֶָָָָָָָָָּׁשאסרה

להבין  צרי ּגם הּמּותר. ּדבר עצמֹו על ְְֱִִֶַַַַָָָָָלאסֹור

ּדוקא, הּמּטֹות לראׁשי זֹו ּפרׁשה נאמרה ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָלּמה

יׂשראל. לכל ׁשּנאמרּו הּפרׁשּיֹות ׁשאר ּככל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדלא

ללּמדם  לּנׂשיאים ּכבֹוד חלק ּפירׁש, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָורׁש"י

ּומֹוסיף, יׂשראל. ּבני לכל ואחרּֿכ ְְְְְִִִֵֵַַָָָָּתחילה,

לֹומר  ּתלמּוד ּכן, הּדּברֹות ׁשאר ׁשאף ְְְִִִֵֶַַַַַָּומּנין

וידּבר  ּבעדה, הּנׂשיאים וכל אהרן אליו ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹוּיׁשּובּו

יׂשראל  ּבני ּכל נּגׁשּו כן ואחרי אליהם, .4מׁשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ענין  הּכתּוב מׁשמיע מּדּוע להבין צרי עדין ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָא

ּתחילה) ללּמדם לּנׂשיאים ּכבֹוד (ׁשחלק ְְְְִִִֶֶַַַָָָָזה

ראה  ּומה רׁש"י, ּובפירּוׁש ּדוקא. נדרים ְְְְִִֵַַַָָָָָָָּבפרׁשת

מּומחה  ּביחיד נדרים ׁשהפרת למד ּכאן, ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָלאמרּה

צרי ּגם ּבזה. הענין מהּו להבין וצרי ְְְְִִִִֶַַָָָָָָוכּו'.

הּבחּיי  ּׁשּכתב מה נדרים 5להבין ּפרׁשת ׁשּנסמכה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

מֹועדֹות  ּפרׁשת ׁשּבסּיּום לפי מֹועדֹות, ְְְֲֲִִֶַַָָָָלפרׁשת

מּנדריכם 6נאמר  לבד ּבמֹועדיכם לה' ּתעׂשּו אּלה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

ׁשהרי  מּובן, אינֹו ולכאֹורה וגֹו'. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָונדבֹותיכם

נדר. עלֿידי נעׂשה אינֹו הּמֹועדים ענין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָּכללּות

לבד  נאמר הּמֹועדים ענין ּבסּיּום ְְְְְֱֲִִִֶַַַַַַָואדרּבה,

והּׁשּיכּות  הּקׁשר מהּו ואםּֿכן גֹו', ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָמּנדריכם

למֹועדֹות. נדרים ְְֲִֵֶָׁשּבין
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בֿג).1) ל, (מטות פרשתנו א'סט).2)ריש ע' ח"ב תער"ב (המשך העת"ר המטות גו' וידבר רד"ה ראה - לקמן בהבא

זו).3) (מהתוועדות ואילך 107 ע' חי"ג לקו"ש וראה ה"א. פ"ט לאֿלב.4)נדרים לד, ב.5)תשא ל, (מטות) ס"פ 6)פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מטות: פרשת את הפותח בפסוק נאמר

˙Bhn‰ ÈL‡¯ Ï‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂהשבטים Ï‡¯NÈנשיאי È·Ï «¿«≈…∆∆»≈««ƒ¿≈ƒ¿»≈
'B‚Â ¯„ ¯BcÈ Èk LÈ‡ ,'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê ¯Ó‡Ï1 ≈…∆«»»¬∆ƒ»¬»»ƒƒƒ∆∆¿

הנדרים. דיני פרטי את ומפרטת הולכת והתורה

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ2˙eÏÏk e‰Ó ¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚ ואוסר נודר שאדם ƒ¿««¿»ƒ

כאלה  מדברים ליהנות עצמו על

‡È˙‡ואחרים, È¯‰Â מובא «¬≈ƒ»
ÈÓÏLe¯Èa3 ירושלמי בתלמוד ƒ«¿ƒ

נדרים Óa‰במסכת jic ‡Ï…«∆»¿«
(‰‰ÈÓ˙a) 'eÎ ‰¯Bz ‰¯Ò‡M∆»¿»»ƒ¿ƒ»
אסרה  שהתורה במה לך די לא וכי

עוד  עצמך על מוסיף שאתה עליך

BÒ‡Ï¯איסורים, Ì„‡Ï ‰nÏÂ¿»»»»»∆¡
?.¯˙en‰ ¯·c BÓˆÚ ÏÚ ואם ««¿»»«»

ולא  תמוה הוא הנדרים עניין כל כן

מובן.

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb תמוה דבר עוד «»ƒ¿»ƒ
BÊ ‰L¯t ‰¯Ó‡ ‰nÏ פרשת »»∆∆¿»»»»

‰Bhn˙הנדרים  ÈL‡¯Ï נשיאי ¿»≈««
L‡¯השבטים  ÏÎk ‡Ïc ,‡˜Âc«¿»¿…¿»¿»

e¯Ó‡pL ˙BiL¯t‰'ה עלֿידי ««¿ƒ∆∆∆¿
את  למסור עלֿמנת רבנו למשה

È"L¯Âהדברים  .Ï‡¯NÈ ÏÎÏ¿»ƒ¿»≈¿«ƒ
L¯Èt שהפרשה לכך טעם ונתן ≈≈

המטות, לראשי B·k„נאמרה ˜ÏÁ»«»
,‰ÏÈÁz Ì„nÏÏ ÌÈ‡ÈNpÏ«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ»
.Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»¿≈ƒ¿»≈

ÛÈÒBÓe עוד,רש"י ÔÈpÓeומפרש ƒƒ«ƒ
למדים  אנו L‡¯מהיכן Û‡L∆«¿»

,Ôk ˙B¯ac‰ שאר גם שלמעשה «ƒ¿≈
נמסרו  משה אל מה' שנאמרו הדברים

המטות  לראשי נאמרו שתחילה כך

ישראל בני לכל כך אחר ¿»eÓÏz„ורק
¯ÓBÏ כי (בפרשת אחר במקום «
‡ÂÈÏתשא) e·eLiÂ,משה אל «»≈»
Ô¯‰‡ הכהןÌÈ‡ÈNp‰ ÏÎÂ «¬…¿»«¿ƒƒ

,Ì‰ÈÏ‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ ,‰„Úa»≈»«¿«≈…∆¬≈∆
Èa Ïk eLb ÔÎ È¯Á‡Â¿«¬≈≈ƒ¿»¿≈

Ï‡¯NÈ4 על מדברים אלה ופסוקים ƒ¿»≈
את  לעם משה מסר שבו הקבוע הסדר

שמעו  הנשיאים שתמיד הרי ה', דברי

את  למסור אומר שהכתוב כך על להתפלא אין זה ולפי העם. שאר לפני

תחילה. לנשיאים זו בפרשה ÔÈ·‰Ïהאמור CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡ אכן אם «¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
התורה  דיני כל לגבי נכון Ê‰הדבר ÔÈÚ ·e˙k‰ ÚÈÓLÓ ÚecÓ«««¿ƒ««»ƒ¿»∆

ÌÈ¯„ ˙L¯Ùa (‰ÏÈÁz Ì„nÏÏ ÌÈ‡ÈNpÏ „B·k ˜ÏÁL)∆»«»«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ»¿»»«¿»ƒ
È"L¯ Le¯ÈÙ·e ?.‡˜Âc,הזו לשאלה התייחסות ¯‡‰יש ‰Óe «¿»¿≈«ƒ»»»

˙¯Ù‰L „ÓÏ ,Ô‡k d¯Ó‡Ï¿»¿»»»≈∆¬»«
'eÎÂ ‰ÁÓeÓ „ÈÁÈa ÌÈ¯„¿»ƒ¿»ƒ¿∆¿
נמסרו  שהדברים מפרט הכתוב כלומר,

בפרשת  דווקא המטות לראשי תחילה

יכול  מומחה שדיין ללמד כדי נדרים

כדיין  גם נדרים להתיר) (לבטל, להפר

צורך  יש מומחה, אין (ואם יחיד

מומחים). שאינם CÈ¯ˆÂ¿»ƒבשלושה
‰Êa ÔÈÚ‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï לפי ¿»ƒ«»ƒ¿»»∆

הדברים.? של הפנימית המשמעות

·˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆»«
ÈiÁa‰5 זו לפרשה בפירושו «¿«≈

ÌÈ¯„ ˙L¯t ‰ÎÓÒpL בה ∆ƒ¿¿»»»«¿»ƒ
מטות  פרשת »««¿L¯ÙÏ˙פותחת

˙B„ÚBÓ פינחס בפרשת מדובר שבה ¬
מטות, לפרשת ÈÙÏ¿ƒהסמוכה

˙B„ÚBÓ ˙L¯t ÌeiÒaL לאחר ∆¿ƒ»»«¬
חג  בכל להביא שיש הקרבנות פירוט

eNÚzבתורהÓ‡6¯ומועד  ‰l‡ ∆¡«≈∆«¬
„·Ï ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï«¿¬≈∆¿«

Â ÌÎÈ¯„pÓ'B‚Â ÌÎÈ˙B·„ ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿
החובה  קרבנות הם אלה כלומר,

לקרבנות  בנוסף בחגים להקריב שצריך

נדבה. או נדר בגלל הבאים

,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ מדוע ¿ƒ¿»≈»
בין  לסמיכות טעם נתינת הוא הדבר

הנדרים  לפרשת הקרבנות פרשת

ÌÈ„ÚBn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk È¯‰L∆¬≈¿»ƒ¿««¬ƒ
¯„ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ BÈ‡ של ≈«¬∆«¿≈∆∆

הקדוש  מאת מצווה זו אלא האדם

הוא. ÔÈÚברוך ÌeiÒa ,‰a¯„‡Â¿«¿«»¿ƒƒ¿«
„·Ï ¯Ó‡ ÌÈ„ÚBn‰«¬ƒ∆¡«¿«

'B‚ ÌÎÈ¯„pÓ מדגיש עצמו והפסוק ƒƒ¿≈∆
החגים  קרבנות בעניין האמור שכל

מהנדרים  ונפרד נבדל דבר הוא

‰Lw¯והנדבות, e‰Ó ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈««∆∆
ÌÈ¯„ ÔÈaL ˙eÎiM‰Â¿««»∆≈¿»ƒ

˙B„ÚBÓÏ דברי של המשמעות ומה ¿¬
לזו.? זו הפרשיות סמיכות על בחיי רבנו
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zehndו iy`x l` dyn xacie

הּקּב"ה ÔÈÚ‰Âב) ׁשּנתאּוה ידּוע ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶַַַָָָָ

ּבתחּתֹונים  ּדירה לֹו והיינּו,7להיֹות , ְְְְְִִִַַָ

ׁשּלכן  ּדוקא, למּטה הּדירה ׁשּתהיה היא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּכּונה

ּכדי  הּמּטה ּבעניני לעסֹוק יׂשראל ּבני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָצריכים

להיֹות  צרי ׁשּלא מּובן, ּומּזה ּולזּככם. ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹלבררם

ּכמאמר  הּפריׁשּות, ענין ׁשהּוא הּנדרים, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָענין

ז"ל  ּכאׁשר 8רּבֹותינּו ּכי לפריׁשּות, סיג נדרים ְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

מבררם  אינֹו הרי הּמּוּתרים, מּדברים ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָּפֹורׁש

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּתֹורת וכּידּוע על 9ּומזּככם. ְְְֵַַַַַַַַָָ

עזֹוב 10הּפסּוק  וגֹו' ׂשֹונא חמֹור תראה ּכי ְְֲֲִִֶַַָָ

ׁשל  ּבאֹופן אינֹו העבֹודה ׁשּסדר עּמֹו, ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָּתעזֹוב

ּתעזֹוב  עזֹוב אּדרּבה, אּלא החמרּיּות, ְְְֲִִֶַַַַַָָָָׁשבירת

עם  יחד להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה היינּו ְְְֲִִִִֶַַַָָָעּמֹו,

הם  ׁשּגם ּולזּככם , לבררם  הּבהמית, ונפׁש ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָהּגּוף

ּדּיּך ּתֹורה אמרה ולכן האלקּות. ּבמדריגת ְְְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָָֹיתעּלּו

על  לאסֹור לאדם ואין ּתֹורה, ׁשאסרת ְְְֱֲֵֶֶַַָָָָָָּבמה

הּכּונה  ׁשּתכלית ּכיון הּמּוּתרים, ּדברים ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָעצמֹו

אמנם  הּבירּורים. ּבענין ּבאדם 11היא הּוא זה ּכל , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

הֹול כּו',12יׁשר הּיׁשרה ּבּדר ׁשהֹול והינּו , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ורֹואה  ,הּדר את ועבר ּופגם ׁשחטא מי ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאבל

אזי  הּדבר, את לברר לֹו ׁשאיֿאפׁשר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּבנפׁשֹו

מּדבר  ּגם הנאה ונֹודר עצמֹו ׁשּפֹורׁש היא ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָהעצה

ׁשּיׁשנֹו אדמּו"ר מו"ח כ"ק ּוכדברי ְְְְִֵֶֶַַָהּמּוּתר,
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ה.10)וש"נ. כג, ואילך.11)משפטים 1076 ע' ח"ד לקו"ש גם כט.12)ראה ז, קהלת - הכתוב לשון ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ‰Â הדברים ·) של הפנימי התוכן Úe„Èלפי ‰p‰c ,‡e‰ מאמר ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»«

במדרש ז"ל ‰aw"‰חכמינו ‰e‡˙pLהוא ברוך BÏהקדוש ˙BÈ‰Ï ∆ƒ¿«»«»»ƒ¿
ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc7‰ek‰L ,eÈÈ‰Â העולם , בריאת של והמטרה ƒ»¿«¿ƒ¿«¿∆««»»

‰¯Èc‰ ‰È‰zL ‡È‰ והשראת גילוי תהיה שבו לאלוקות משכן מקום ƒ∆ƒ¿∆«ƒ»
התחתון hÓÏ‰השכינה הזה בעולם ¿«»

Èa ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎlL ,‡˜Âc«¿»∆»≈¿ƒƒ¿≈
‰hn‰ ÈÈÚa ˜BÒÚÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬¿ƒ¿¿≈««»
גשמיים  דברים עם במגע ולבוא

Ì¯¯·Ïוחומריים  È„k בין להפריד ¿≈¿»¿»
יחד  בהם המעורבים והרע הטוב

הטוב  את לעשות ÌÎkÊÏeולהעלות ¿«¿»
מזוככים  הגשמיים הדברים את

יותר. Ô·eÓ,ומעודנים ‰fÓe מאחר ƒ∆»
דברים  עם להתעסק האדם שעל

אותם, ולהעלות לזככם כדי גשמיים

ÔÈÚמובן ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡lL∆…»ƒƒ¿ƒ¿«
ÌÈ¯„p‰ עצמו על אוסר שאדם «¿»ƒ

הזה, בעולם שונים ∆e‰L‡דברים
˙eLÈ¯t‰ ÔÈÚ והתרחקות ƒ¿««¿ƒ

העולם, ¯eÈ˙Baמגשמיות ¯Ó‡Ók¿«¬««≈
Ï"Ê8Èk ,˙eLÈ¯ÙÏ ‚ÈÒ ÌÈ¯„ «¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

ÌÈ¯·cÓ L¯Bt ¯L‡k«¬∆≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯zen‰ ונהנה בהם מתעסק ולא «»ƒ

Ì¯¯·Óמהם, BÈ‡ È¯‰¬≈≈¿«¿»
ÌÎkÊÓe למטרת בניגוד וזאת ¿«¿»

עם  במגע יבוא כן שהאדם הבריאה

ה'תחתונים' את ויהפוך הגשמיות

לה'. ומשכן 'דירה' להיות דווקא

ŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz Úe„iÎÂ¿«»«««««≈
·BË9˜eÒt‰ ÏÚ10‰‡¯˙ Èk ««»ƒƒ¿∆

'B‚Â E‡BN ¯BÓÁ תחת רובץ ¬«¬¿
בדעתך  ויעלה לו מעזוב וחדלת משאו

מעל  המשא בפריקת לו לסייע שלא

התורה לך אומרת BnÚהחמור, ·BÊÚz ·BÊÚ הבעל ופירש לו, תסייע וכן »«¬ƒ
כאשר  - חמור תראה כי שבט: כ"ח יום...", "היום מתוך (להלן, טוב שם

שונא  שהוא - שונאך - תראה הגוף, שהוא שלך בהחומר טוב בעיון תסתכל

תחת  רובץ - שהוא תראה ועוד ורוחניות, לאלקות המתגעגעת הנשמה את

והגוף  ומצוות תורה ידי על שיזדכך להגוף הוא ברוך הקדוש שנתן - משאו

לקיים  שיוכל - לו מעזוב וחדלת - בלבבך יעלה ואולי בקיומם. מתעצל

הדרך  בזו לא הנה החומריות, את לשבור בסיגופים תתחיל אם כי שליחותו,

ולא  ולזככו הגוף את לברר - עמו תעזוב עזוב - אם כי התורה, אור ישכון

מובן הבעלֿשםֿטוב ומדברי בסיגופים. ‰B·Ú„‰לשברו ¯„qL שהסדר ∆≈∆»¬»

ה' בעבודת והרצוי ‰ei¯ÓÁ˙הנכון ˙¯È·L ÏL ÔÙB‡a BÈ‡≈¿∆∆¿ƒ««»¿ƒ
'לשבור' כוונה מתוך הזה העולם מענייני ופרישות סיגופים באמצעות וביטולה

החומריות, ‡a¯c‰,את ‡l‡הוא ה' בעבודת והרצוי הנכון BÊÚ·הסדר ∆»«¿«»»
,BnÚ ·BÊÚzעליו המוטל את לבצע לגוף B·Ú‰L„‰לעזור eÈÈ‰ «¬ƒ«¿∆»¬»

כראוי  ה' BÈ‰Ï˙עבודת ‰ÎÈ¯ˆ לא ¿ƒ»ƒ¿
הגוף  ו'שבירת' לגוף התנגדות מתוך

LÙÂאלא  Ûeb‰ ÌÚ „ÁÈ««ƒ«¿∆∆
Ì¯¯·Ï ,˙ÈÓ‰a‰ בין להפריד ««¬ƒ¿«¿»

בהם  המעורבים והרע «¿»¿ÌÎkÊÏeהטוב
ואת  הגשמי הגוף את ולעדן לזכך

הבהמית, elÚ˙Èהנפש Ì‰ ÌbL∆«≈ƒ¿«
ÔÎÏÂ .˙e˜Ï‡‰ ˙‚È¯„Óa בגלל ¿«¿≈«»¡…¿»≈

שיתוף  תוך היא הנכונה ה' שעבודת

לגוף וסיוע Bz¯‰פעולה ‰¯Ó‡»¿»»
האמורים  הירושלמי התלמוד כדברי

לך jicלעיל  ומספיק Óa‰די «∆»¿«
Ì„‡Ï ÔÈ‡Â ,‰¯Bz E˙¯Ò‡L∆¬»»¿»¿≈»»»

נדרים  BÓˆÚלידור ÏÚ ¯BÒ‡Ï∆¡««¿
ÔÂÈk ,ÌÈ¯zen‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«»ƒ≈»

‰ek‰ ˙ÈÏÎzL בריאת כללות של ∆«¿ƒ««»»
‰ÌÈ¯e¯Èaהעולם  ÔÈÚa ‡È‰ƒ¿ƒ¿««≈ƒ

נועד  מה לשם להבין צריך שכך וכיוון

הנדרים.? עניין כל

הביאור: אלא

ÌÓ‡11‰Ê Ïk על , לעיל המבואר »¿»»∆
לפרוש  רצוי לא דבר של שלאמתו כך

ה' את לעבוד יש אלא העולם מענייני

הגשמיות  ועם ולזככו הגוף עם

לקדושה  Ì„‡aולהעלותה ‡e‰¿»»
CÏB‰ ¯LÈ12CÏB‰L eÈ‰Â , »»≈¿«¿∆≈

,'eÎ ‰¯Li‰ C¯ca והנהגתו «∆∆«¿»»
התורה  הוראות לפי הם «¬‡·Ïומעשיו

Ì‚Ùe ‡ËÁL ÈÓ כמבואר ƒ∆»»»«
(ובלשון  כביכול למעלה וכן האדם בנפש פגם יוצר החטא כי רבים במקומות

לא  מצות על "והעובר א: פרק התניא שבספר התשובה באגרת הזקן רבנו

חוצבה" ומקור בשרשה למעלה פגם עושה בנפשו הרע שנדבק עלֿידי תעשה,

הנפש) ‰C¯cשל ˙‡ ¯·ÚÂ,התורה דרכי על ויודע B¯Â‡‰ועבר מכיר ¿»«∆«∆∆¿∆
BÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L BLÙa היכולת את לו ‰c·¯שאין ˙‡ ¯¯·Ï והוא ¿«¿∆ƒ∆¿»¿»≈∆«»»

במצבו  יפגע הדבר העולם, בענייני שקוע להיות ירבה שאם בעצמו יודע

‰Úˆ‰הרוחני, ÈÊ‡ אדם ‰‡‰לאותו ¯„BÂ BÓˆÚ L¯BtL ‡È‰ ¬«»≈»ƒ∆≈«¿¿≈¬»»
איסור  עצמו על Á"ÂÓומקבל ˜"Î È¯·„Îe ,¯zen‰ ¯·cÓ Ìb«ƒ»»«»¿ƒ¿≈

וחמי  חותנו ‡„eÓ"¯מורי מליובאוויטש, יצחק יוסף (רבי הריי"צ הרבי «¿
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ניט, מען טאר ניט, מ'טאר וואס הּידּוע: ְִִִֶַַַָָָָָהּפתּגם

ניט  מען ּדארף מ'מעג, וואס לפי 13אּון והינּו , ְְְְִִֶֶַַָ

זֹו ׁשּלא להיֹות ׁשּיכֹול ּומּצב ּבמעמד ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּנמצא

אּדרּבה, אּלא הּמאכל, את יברר לא ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבלבד

ולכן  כּו', למּטה אֹותֹו ויֹוריד ימׁשי ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָׁשהּמאכל

עצמֹו. על ולאסֹור מּמּנּו לפרׁש ְְְֱִִִֶֶַַָֹצרי

העֹולמֹות ÔÈÚÂג) ּבכללּות הּנ"ל אֹופּנים ב' ¿ƒ¿«ְִִַַַָָָ

האצילּות  עֹולם ׁשּבין החילּוק ֲִִֵֶַָָהּוא

עֹולם  ּדהּנה, ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. ְְְְֲִִִִֵָָָָָועֹולמֹות

ּביּה ּדכתיב מבֹורר, עֹולם הּוא לא 14האצילּות ְְֲִִִֵָָָֹ

האחדּות  עֹולם ונקרא רע, ׁשּׁשם 15יגּור לפי , ְְְְְְִִֶַַָָָָ

וגרמֹוהי  איהּו ּגם אּלא חד, וחּיֹוהי איהּו רק ְְְִִִִֶַַַַַָֹלא

ֿ 16חד  ּבריאהֿיצירה ּבעֹולמֹות מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְִִֵֵֶַַָָָָ

נאמר  ׁשעלֿזה ׁשּׁשם 17עׂשּיה, יּפרד, ּומּׁשם ֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

כּו', רע ׁשל לּמציאּות ועד הּפרּוד, ענין ְְְְִִִֵֶַַַַַַמתחיל

עלּֿכלּֿפנים  יׁש הּבריאה ּבעֹולם אפילּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשהרי

רע  רק 18מיעּוט ׁשּי הּנדרים ׁשענין מּובן, ּומּזה . ְְִִִִֶֶַַַַַָָָ

 ֿ מה ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות ְְְְֲִִִֵַַַָָָָּבמדריגת

צֹור אין האצילּות עֹולם מדריגת מּצד ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּׁשאיןּֿכן

זה  הרי הּספיר ֹות ּובענין הּנדרים. ּבענין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָּכלל

החכמה  לספירת הּבינה ספירת ּבין ,19החילּוק ְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
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שני).13) אדר כה יום" ב"היום (הועתק עד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש .72 ע' תש"ה השיחות תהלים 14)ספר

ואילך. ג ג, במדבר לקו"ת ה. ובכ"מ.15)ה, שבת. מסכת להאריז"ל הש"ס לקוטי פ"ב. ח"א הקודש עבודת תקו"ז 16)ראה

ב). (ג, ובכ"מ.17)בהקדמה א. נז, וארא א. ג, בראשית תו"א וראה י. ב, ציור 18)בראשית (שער מג שער חיים עץ ראה

להדרוש. בהקדמה עטר"ת 19)עולמות) המטות גו' וידבר ד"ה ואילך. א'שט ע' שם אוה"ת סע"א. פה, פרשתנו לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הרבי) ‰Úe„iשל Ìb˙t‰ BLiL חסידים ËÈ,בין ¯‡Ë'Ó Ò‡ÂÂ : ∆∆¿«ƒ¿»«»«»»ƒ

ËÈ ÔÚÓ Û¯‡c ,‚ÚÓ'Ó Ò‡ÂÂ Ôe‡ ,ËÈ ÔÚÓ ¯‡Ë13, מה »∆ƒ»∆«¿∆ƒ
מיותר, – שמותר ומה אסור, – העולם הפרישות eÈ‰Âשאסור מענייני ¿«¿

באנשים  וראוייה נכונה התנהגות היא המותרים מדברים גם וההימנעות

ÓpLˆ‡מסויימים  ÈÙÏ אדם אותו ¿ƒ∆ƒ¿»
את  ו"עבר הישרה מהדרך שסטה

נמצא  vÓe·הדרך" „ÓÚÓa¿«¬»«»
„·Ïa BÊ ‡lL ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL∆»ƒ¿∆…ƒ¿«
ÏÎ‡n‰ ˙‡ ¯¯·È ‡Ï ‡e‰L∆…¿»≈∆««¬»

לקדושה, אותו «∆‡l‡ויעלה
CÈLÓÈ ÏÎ‡n‰L ,‰a¯c‡«¿«»∆««¬»«¿ƒ

'eÎ ‰hÓÏ B˙B‡ „È¯BÈÂ ולמרות ¿ƒ¿«»
כיוון  הדין, מן באכילה מותר שהמאכל

בגשמיות  ששקוע באדם שמדובר

לו  תגרום האכילה וחומריות,

הזקן  רבנו לשון (וזה נוספת הידרדרות

בזוללי  שהוא מי "אך ז: פרק בתניא

גופו  תאוות למלאת יין וסובאי בשר

חיות  יורד זה עלֿידי הבהמית... ונפשו

שעה  לפי ונכלל שבקרבו והיין הבשר

הטמאות  קליפות שבשלוש גמור ברע

לפי  ומרכבה לבוש להן נעשה וגופו

ויחזור  האדם ישוב אשר עד שעה

ולתורתו..."), ה' ˆ¯CÈלעבודת ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ
זה BÒ‡ÏÂ¯אדם epnÓ L¯ÙÏƒ¿…ƒ∆¿∆¡

BÓˆÚ ÏÚ מצד המותרים דברים גם ««¿
עצמם.

Ï"p‰ ÌÈpÙB‡ '· ÔÈÚÂ (‚¿ƒ¿««ƒ««
כן בעב  שהאדם – האחד האדם, ודת

אותם  ומברר העולם בענייני עוסק

כפי  העולם, מענייני ופורש נדרים נודר שהאדם והשני לקדושה, אותם  ומעלה

ביטוי  לידי ובא משתקף ‰eÏÈÁ˜שהוא ‡e‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»»»«ƒ
‰‡ˆeÏÈ˙ההבדל  ÌÏBÚ ÔÈaL העולמות ארבעת מבין והנעלה הראשון ∆≈»»¬ƒ

הכללית  iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a‰הרוחניים ˙BÓÏBÚÂ שלמטה הרוחניים ¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
האצילות. B·Ó¯¯מעולם ÌÏBÚ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ,‰p‰c¿ƒ≈»»¬ƒ»¿»

הקדושה, והיפך רע בו אין שמלכתחילה dÈaומזוכך ·È˙Îc14 בו שכתוב ƒ¿ƒ≈
˙e„Á‡‰ ÌÏBÚ ‡¯˜Â ,Ú¯ E¯e‚È ‡Ï15 בטל הכול שבו העולם …¿¿«¿ƒ¿»»»«¿

מאלוקות, נפרד כדבר שנראית מציאות שום ואין מוחלטת בצורה לאלוקות

ÌML ÈÙÏהזוהר כלשון הרי האצילות È‰BiÁÂבעולם e‰È‡ ˜¯ ‡Ï ¿ƒ∆»…«ƒ¿«ƒ
,„Á,אחד שלו והחיות Á„הוא È‰BÓ¯‚Â e‰È‡ Ìb ‡l‡ הוא «∆»«ƒ¿«¿ƒ«

אחד  כביכול, שלו, שעשר 16וה"כלים" היא הכוונה בחסידות וכמבואר

ב"כלים" "אורות" התלבשות של בדרך ומאירות מתגלות העליונות הספירות

ואין  באלוקות לחלוטין מאוחדים (חיוהי) ה"אורות" רק לא האצילות ובעולם

לאור  לגרום נועדו שבעצם (גרמוהי) ה"כלים" גם אלא נפרדת מציאות להם

תניא, (ראה לגמרי לאלוקות בטלים הם גם מסוים, ו'ציור' מסוימת הגדרה

וחיוהי  "איהו כ: סימן הקודש אגרת

(פירוש: בהון חד וגרמוהי איהו חד

הן  חיוהי דאצילות ספירות עשר

שכולן  הכלים הן וגרמוהי האורות

 ֿ בבריאהֿיצירה מהֿשאיןֿכן אלוקות

"הן  שהכלים למרות זאת עשיה"),

באריכות). שם עיין – גבול" בבחינת

˙BÓÏBÚa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»»
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a אין שם ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

כמו  דרגה באותה לאלוקות ביטול

האצילות על ÊŒÏÚL‰בעולם ∆«∆
והנבראים  הספירות של מעמדם

בעולמות הרו  עליונים) (כמלאכים חניים

Ó‡17,„¯tÈ¯אלו  ÌMÓe ∆¡«ƒ»ƒ»≈
,„e¯t‰ ÔÈÚ ÏÈÁ˙Ó ÌML כי ∆»«¿ƒƒ¿««≈

כמו  מוחלט אינו לאלוקות הביטול

נמוכות ÚÂ„באצילות  יותר שבדרגות ¿«
מקום  נתינת ¯Úיש ÏL ˙e‡ÈˆnÏ«¿ƒ∆«

,'eÎ,הקדושה ‡eÏÈÙהיפך È¯‰L∆¬≈¬ƒ
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa עולם שהוא ¿»«¿ƒ»

מאד  נעלה ÌÈtŒÏkŒÏÚרוחני LÈ≈«»»ƒ
Ú¯ ËeÚÈÓ18 העולמות ארבעת על ƒ«

נאמר  אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשייה

האצילות  שבעולם האריז"ל בכתבי

בעולם  רע"), יגורך ("לא טוב כולו

בעולם  רע, ומיעוטו טוב רובו הבריאה

בספר  נאמר (ולכן רע רובו העשייה ובעולם רע וחציו טוב חציו היצירה

הקליפות", "עולם נקרא הגשמי, העשייה עולם הזה, שהעולם ו, פרק התניא,

בו"). גוברים והרשעים ורעים קשים הזה עולם מעשה ו"כל

ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚL ,Ô·eÓ ‰fÓe שקוע להיות מהאדם למנוע שנועדו ƒ∆»∆ƒ¿««¿»ƒ
המידה  על יתר Œ‰‡È¯aבגשמיות ˙BÓÏBÚ ˙‚È¯„Óa ˜¯ CiL«»«¿«¿≈«»¿ƒ»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ פירוד של מציאות יש שבהם עולמות כאמור, שהם, ¿ƒ»¬ƒ»
מסוג  מדברים ופרישות בהתרחקות צורך ויש לאלוקות ביטול ואי מהקדושה

‰‡ˆeÏÈ˙זה  ÌÏBÚ ˙‚È¯„Ó „vÓ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó כל אין שבו «∆≈≈ƒ««¿≈«»»¬ƒ
רצויים  בלתי לדברים מקום ‰ÌÈ¯„p.נתינת ÔÈÚa ÏÏk C¯Bˆ ÔÈ‡≈∆¿»¿ƒ¿««¿»ƒ

˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚ·e האמורים האופנים ששני בספירות כפי משתקפים ¿ƒ¿««¿ƒ
‰eÏÈÁ˜העליונות  ‰Ê È¯‰ ההבדל‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈa יש שבה ¬≈∆«ƒ≈¿ƒ««ƒ»
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הּקּב"ה ÔÈÚ‰Âב) ׁשּנתאּוה ידּוע ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶַַַָָָָ

ּבתחּתֹונים  ּדירה לֹו והיינּו,7להיֹות , ְְְְְִִִַַָ

ׁשּלכן  ּדוקא, למּטה הּדירה ׁשּתהיה היא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּכּונה

ּכדי  הּמּטה ּבעניני לעסֹוק יׂשראל ּבני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָצריכים

להיֹות  צרי ׁשּלא מּובן, ּומּזה ּולזּככם. ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹלבררם

ּכמאמר  הּפריׁשּות, ענין ׁשהּוא הּנדרים, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָענין

ז"ל  ּכאׁשר 8רּבֹותינּו ּכי לפריׁשּות, סיג נדרים ְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

מבררם  אינֹו הרי הּמּוּתרים, מּדברים ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָּפֹורׁש

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּתֹורת וכּידּוע על 9ּומזּככם. ְְְֵַַַַַַַַָָ

עזֹוב 10הּפסּוק  וגֹו' ׂשֹונא חמֹור תראה ּכי ְְֲֲִִֶַַָָ

ׁשל  ּבאֹופן אינֹו העבֹודה ׁשּסדר עּמֹו, ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָּתעזֹוב

ּתעזֹוב  עזֹוב אּדרּבה, אּלא החמרּיּות, ְְְֲִִֶַַַַַָָָָׁשבירת

עם  יחד להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה היינּו ְְְֲִִִִֶַַַָָָעּמֹו,

הם  ׁשּגם ּולזּככם , לבררם  הּבהמית, ונפׁש ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָהּגּוף

ּדּיּך ּתֹורה אמרה ולכן האלקּות. ּבמדריגת ְְְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָָֹיתעּלּו

על  לאסֹור לאדם ואין ּתֹורה, ׁשאסרת ְְְֱֲֵֶֶַַָָָָָָּבמה

הּכּונה  ׁשּתכלית ּכיון הּמּוּתרים, ּדברים ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָעצמֹו

אמנם  הּבירּורים. ּבענין ּבאדם 11היא הּוא זה ּכל , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

הֹול כּו',12יׁשר הּיׁשרה ּבּדר ׁשהֹול והינּו , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ורֹואה  ,הּדר את ועבר ּופגם ׁשחטא מי ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאבל

אזי  הּדבר, את לברר לֹו ׁשאיֿאפׁשר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּבנפׁשֹו

מּדבר  ּגם הנאה ונֹודר עצמֹו ׁשּפֹורׁש היא ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָהעצה

ׁשּיׁשנֹו אדמּו"ר מו"ח כ"ק ּוכדברי ְְְְִֵֶֶַַָהּמּוּתר,
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לט). (כט, ובכ"מ.7)פינחס רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא פ"ג 8)ראה אבות

כא.9)מי"ג. סימן בהוספות טוב שם כתר שבט. כח יום " ב"היום הועתק שכה. ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש

ה.10)וש"נ. כג, ואילך.11)משפטים 1076 ע' ח"ד לקו"ש גם כט.12)ראה ז, קהלת - הכתוב לשון ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ‰Â הדברים ·) של הפנימי התוכן Úe„Èלפי ‰p‰c ,‡e‰ מאמר ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»«

במדרש ז"ל ‰aw"‰חכמינו ‰e‡˙pLהוא ברוך BÏהקדוש ˙BÈ‰Ï ∆ƒ¿«»«»»ƒ¿
ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc7‰ek‰L ,eÈÈ‰Â העולם , בריאת של והמטרה ƒ»¿«¿ƒ¿«¿∆««»»

‰¯Èc‰ ‰È‰zL ‡È‰ והשראת גילוי תהיה שבו לאלוקות משכן מקום ƒ∆ƒ¿∆«ƒ»
התחתון hÓÏ‰השכינה הזה בעולם ¿«»

Èa ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎlL ,‡˜Âc«¿»∆»≈¿ƒƒ¿≈
‰hn‰ ÈÈÚa ˜BÒÚÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬¿ƒ¿¿≈««»
גשמיים  דברים עם במגע ולבוא

Ì¯¯·Ïוחומריים  È„k בין להפריד ¿≈¿»¿»
יחד  בהם המעורבים והרע הטוב

הטוב  את לעשות ÌÎkÊÏeולהעלות ¿«¿»
מזוככים  הגשמיים הדברים את

יותר. Ô·eÓ,ומעודנים ‰fÓe מאחר ƒ∆»
דברים  עם להתעסק האדם שעל

אותם, ולהעלות לזככם כדי גשמיים

ÔÈÚמובן ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡lL∆…»ƒƒ¿ƒ¿«
ÌÈ¯„p‰ עצמו על אוסר שאדם «¿»ƒ

הזה, בעולם שונים ∆e‰L‡דברים
˙eLÈ¯t‰ ÔÈÚ והתרחקות ƒ¿««¿ƒ

העולם, ¯eÈ˙Baמגשמיות ¯Ó‡Ók¿«¬««≈
Ï"Ê8Èk ,˙eLÈ¯ÙÏ ‚ÈÒ ÌÈ¯„ «¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

ÌÈ¯·cÓ L¯Bt ¯L‡k«¬∆≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯zen‰ ונהנה בהם מתעסק ולא «»ƒ

Ì¯¯·Óמהם, BÈ‡ È¯‰¬≈≈¿«¿»
ÌÎkÊÓe למטרת בניגוד וזאת ¿«¿»

עם  במגע יבוא כן שהאדם הבריאה

ה'תחתונים' את ויהפוך הגשמיות

לה'. ומשכן 'דירה' להיות דווקא

ŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz Úe„iÎÂ¿«»«««««≈
·BË9˜eÒt‰ ÏÚ10‰‡¯˙ Èk ««»ƒƒ¿∆

'B‚Â E‡BN ¯BÓÁ תחת רובץ ¬«¬¿
בדעתך  ויעלה לו מעזוב וחדלת משאו

מעל  המשא בפריקת לו לסייע שלא

התורה לך אומרת BnÚהחמור, ·BÊÚz ·BÊÚ הבעל ופירש לו, תסייע וכן »«¬ƒ
כאשר  - חמור תראה כי שבט: כ"ח יום...", "היום מתוך (להלן, טוב שם

שונא  שהוא - שונאך - תראה הגוף, שהוא שלך בהחומר טוב בעיון תסתכל

תחת  רובץ - שהוא תראה ועוד ורוחניות, לאלקות המתגעגעת הנשמה את

והגוף  ומצוות תורה ידי על שיזדכך להגוף הוא ברוך הקדוש שנתן - משאו

לקיים  שיוכל - לו מעזוב וחדלת - בלבבך יעלה ואולי בקיומם. מתעצל

הדרך  בזו לא הנה החומריות, את לשבור בסיגופים תתחיל אם כי שליחותו,

ולא  ולזככו הגוף את לברר - עמו תעזוב עזוב - אם כי התורה, אור ישכון

מובן הבעלֿשםֿטוב ומדברי בסיגופים. ‰B·Ú„‰לשברו ¯„qL שהסדר ∆≈∆»¬»

ה' בעבודת והרצוי ‰ei¯ÓÁ˙הנכון ˙¯È·L ÏL ÔÙB‡a BÈ‡≈¿∆∆¿ƒ««»¿ƒ
'לשבור' כוונה מתוך הזה העולם מענייני ופרישות סיגופים באמצעות וביטולה

החומריות, ‡a¯c‰,את ‡l‡הוא ה' בעבודת והרצוי הנכון BÊÚ·הסדר ∆»«¿«»»
,BnÚ ·BÊÚzעליו המוטל את לבצע לגוף B·Ú‰L„‰לעזור eÈÈ‰ «¬ƒ«¿∆»¬»

כראוי  ה' BÈ‰Ï˙עבודת ‰ÎÈ¯ˆ לא ¿ƒ»ƒ¿
הגוף  ו'שבירת' לגוף התנגדות מתוך

LÙÂאלא  Ûeb‰ ÌÚ „ÁÈ««ƒ«¿∆∆
Ì¯¯·Ï ,˙ÈÓ‰a‰ בין להפריד ««¬ƒ¿«¿»

בהם  המעורבים והרע «¿»¿ÌÎkÊÏeהטוב
ואת  הגשמי הגוף את ולעדן לזכך

הבהמית, elÚ˙Èהנפש Ì‰ ÌbL∆«≈ƒ¿«
ÔÎÏÂ .˙e˜Ï‡‰ ˙‚È¯„Óa בגלל ¿«¿≈«»¡…¿»≈

שיתוף  תוך היא הנכונה ה' שעבודת

לגוף וסיוע Bz¯‰פעולה ‰¯Ó‡»¿»»
האמורים  הירושלמי התלמוד כדברי

לך jicלעיל  ומספיק Óa‰די «∆»¿«
Ì„‡Ï ÔÈ‡Â ,‰¯Bz E˙¯Ò‡L∆¬»»¿»¿≈»»»

נדרים  BÓˆÚלידור ÏÚ ¯BÒ‡Ï∆¡««¿
ÔÂÈk ,ÌÈ¯zen‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«»ƒ≈»

‰ek‰ ˙ÈÏÎzL בריאת כללות של ∆«¿ƒ««»»
‰ÌÈ¯e¯Èaהעולם  ÔÈÚa ‡È‰ƒ¿ƒ¿««≈ƒ

נועד  מה לשם להבין צריך שכך וכיוון

הנדרים.? עניין כל

הביאור: אלא

ÌÓ‡11‰Ê Ïk על , לעיל המבואר »¿»»∆
לפרוש  רצוי לא דבר של שלאמתו כך

ה' את לעבוד יש אלא העולם מענייני

הגשמיות  ועם ולזככו הגוף עם

לקדושה  Ì„‡aולהעלותה ‡e‰¿»»
CÏB‰ ¯LÈ12CÏB‰L eÈ‰Â , »»≈¿«¿∆≈

,'eÎ ‰¯Li‰ C¯ca והנהגתו «∆∆«¿»»
התורה  הוראות לפי הם «¬‡·Ïומעשיו

Ì‚Ùe ‡ËÁL ÈÓ כמבואר ƒ∆»»»«
(ובלשון  כביכול למעלה וכן האדם בנפש פגם יוצר החטא כי רבים במקומות

לא  מצות על "והעובר א: פרק התניא שבספר התשובה באגרת הזקן רבנו

חוצבה" ומקור בשרשה למעלה פגם עושה בנפשו הרע שנדבק עלֿידי תעשה,

הנפש) ‰C¯cשל ˙‡ ¯·ÚÂ,התורה דרכי על ויודע B¯Â‡‰ועבר מכיר ¿»«∆«∆∆¿∆
BÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L BLÙa היכולת את לו ‰c·¯שאין ˙‡ ¯¯·Ï והוא ¿«¿∆ƒ∆¿»¿»≈∆«»»

במצבו  יפגע הדבר העולם, בענייני שקוע להיות ירבה שאם בעצמו יודע

‰Úˆ‰הרוחני, ÈÊ‡ אדם ‰‡‰לאותו ¯„BÂ BÓˆÚ L¯BtL ‡È‰ ¬«»≈»ƒ∆≈«¿¿≈¬»»
איסור  עצמו על Á"ÂÓומקבל ˜"Î È¯·„Îe ,¯zen‰ ¯·cÓ Ìb«ƒ»»«»¿ƒ¿≈

וחמי  חותנו ‡„eÓ"¯מורי מליובאוויטש, יצחק יוסף (רבי הריי"צ הרבי «¿
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ניט, מען טאר ניט, מ'טאר וואס הּידּוע: ְִִִֶַַַָָָָָהּפתּגם

ניט  מען ּדארף מ'מעג, וואס לפי 13אּון והינּו , ְְְְִִֶֶַַָ

זֹו ׁשּלא להיֹות ׁשּיכֹול ּומּצב ּבמעמד ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּנמצא

אּדרּבה, אּלא הּמאכל, את יברר לא ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבלבד

ולכן  כּו', למּטה אֹותֹו ויֹוריד ימׁשי ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָׁשהּמאכל

עצמֹו. על ולאסֹור מּמּנּו לפרׁש ְְְֱִִִֶֶַַָֹצרי

העֹולמֹות ÔÈÚÂג) ּבכללּות הּנ"ל אֹופּנים ב' ¿ƒ¿«ְִִַַַָָָ

האצילּות  עֹולם ׁשּבין החילּוק ֲִִֵֶַָָהּוא

עֹולם  ּדהּנה, ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. ְְְְֲִִִִֵָָָָָועֹולמֹות

ּביּה ּדכתיב מבֹורר, עֹולם הּוא לא 14האצילּות ְְֲִִִֵָָָֹ

האחדּות  עֹולם ונקרא רע, ׁשּׁשם 15יגּור לפי , ְְְְְְִִֶַַָָָָ

וגרמֹוהי  איהּו ּגם אּלא חד, וחּיֹוהי איהּו רק ְְְִִִִֶַַַַַָֹלא

ֿ 16חד  ּבריאהֿיצירה ּבעֹולמֹות מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְִִֵֵֶַַָָָָ

נאמר  ׁשעלֿזה ׁשּׁשם 17עׂשּיה, יּפרד, ּומּׁשם ֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

כּו', רע ׁשל לּמציאּות ועד הּפרּוד, ענין ְְְְִִִֵֶַַַַַַמתחיל

עלּֿכלּֿפנים  יׁש הּבריאה ּבעֹולם אפילּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשהרי

רע  רק 18מיעּוט ׁשּי הּנדרים ׁשענין מּובן, ּומּזה . ְְִִִִֶֶַַַַַָָָ

 ֿ מה ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות ְְְְֲִִִֵַַַָָָָּבמדריגת

צֹור אין האצילּות עֹולם מדריגת מּצד ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּׁשאיןּֿכן

זה  הרי הּספיר ֹות ּובענין הּנדרים. ּבענין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָּכלל

החכמה  לספירת הּבינה ספירת ּבין ,19החילּוק ְְְִִִִִֵַַַַַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

שני).13) אדר כה יום" ב"היום (הועתק עד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש .72 ע' תש"ה השיחות תהלים 14)ספר

ואילך. ג ג, במדבר לקו"ת ה. ובכ"מ.15)ה, שבת. מסכת להאריז"ל הש"ס לקוטי פ"ב. ח"א הקודש עבודת תקו"ז 16)ראה

ב). (ג, ובכ"מ.17)בהקדמה א. נז, וארא א. ג, בראשית תו"א וראה י. ב, ציור 18)בראשית (שער מג שער חיים עץ ראה

להדרוש. בהקדמה עטר"ת 19)עולמות) המטות גו' וידבר ד"ה ואילך. א'שט ע' שם אוה"ת סע"א. פה, פרשתנו לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הרבי) ‰Úe„iשל Ìb˙t‰ BLiL חסידים ËÈ,בין ¯‡Ë'Ó Ò‡ÂÂ : ∆∆¿«ƒ¿»«»«»»ƒ

ËÈ ÔÚÓ Û¯‡c ,‚ÚÓ'Ó Ò‡ÂÂ Ôe‡ ,ËÈ ÔÚÓ ¯‡Ë13, מה »∆ƒ»∆«¿∆ƒ
מיותר, – שמותר ומה אסור, – העולם הפרישות eÈ‰Âשאסור מענייני ¿«¿

באנשים  וראוייה נכונה התנהגות היא המותרים מדברים גם וההימנעות

ÓpLˆ‡מסויימים  ÈÙÏ אדם אותו ¿ƒ∆ƒ¿»
את  ו"עבר הישרה מהדרך שסטה

נמצא  vÓe·הדרך" „ÓÚÓa¿«¬»«»
„·Ïa BÊ ‡lL ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL∆»ƒ¿∆…ƒ¿«
ÏÎ‡n‰ ˙‡ ¯¯·È ‡Ï ‡e‰L∆…¿»≈∆««¬»

לקדושה, אותו «∆‡l‡ויעלה
CÈLÓÈ ÏÎ‡n‰L ,‰a¯c‡«¿«»∆««¬»«¿ƒ

'eÎ ‰hÓÏ B˙B‡ „È¯BÈÂ ולמרות ¿ƒ¿«»
כיוון  הדין, מן באכילה מותר שהמאכל

בגשמיות  ששקוע באדם שמדובר

לו  תגרום האכילה וחומריות,

הזקן  רבנו לשון (וזה נוספת הידרדרות

בזוללי  שהוא מי "אך ז: פרק בתניא

גופו  תאוות למלאת יין וסובאי בשר

חיות  יורד זה עלֿידי הבהמית... ונפשו

שעה  לפי ונכלל שבקרבו והיין הבשר

הטמאות  קליפות שבשלוש גמור ברע

לפי  ומרכבה לבוש להן נעשה וגופו

ויחזור  האדם ישוב אשר עד שעה

ולתורתו..."), ה' ˆ¯CÈלעבודת ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ
זה BÒ‡ÏÂ¯אדם epnÓ L¯ÙÏƒ¿…ƒ∆¿∆¡

BÓˆÚ ÏÚ מצד המותרים דברים גם ««¿
עצמם.

Ï"p‰ ÌÈpÙB‡ '· ÔÈÚÂ (‚¿ƒ¿««ƒ««
כן בעב  שהאדם – האחד האדם, ודת

אותם  ומברר העולם בענייני עוסק

כפי  העולם, מענייני ופורש נדרים נודר שהאדם והשני לקדושה, אותם  ומעלה

ביטוי  לידי ובא משתקף ‰eÏÈÁ˜שהוא ‡e‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»»»«ƒ
‰‡ˆeÏÈ˙ההבדל  ÌÏBÚ ÔÈaL העולמות ארבעת מבין והנעלה הראשון ∆≈»»¬ƒ

הכללית  iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a‰הרוחניים ˙BÓÏBÚÂ שלמטה הרוחניים ¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
האצילות. B·Ó¯¯מעולם ÌÏBÚ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ,‰p‰c¿ƒ≈»»¬ƒ»¿»

הקדושה, והיפך רע בו אין שמלכתחילה dÈaומזוכך ·È˙Îc14 בו שכתוב ƒ¿ƒ≈
˙e„Á‡‰ ÌÏBÚ ‡¯˜Â ,Ú¯ E¯e‚È ‡Ï15 בטל הכול שבו העולם …¿¿«¿ƒ¿»»»«¿

מאלוקות, נפרד כדבר שנראית מציאות שום ואין מוחלטת בצורה לאלוקות

ÌML ÈÙÏהזוהר כלשון הרי האצילות È‰BiÁÂבעולם e‰È‡ ˜¯ ‡Ï ¿ƒ∆»…«ƒ¿«ƒ
,„Á,אחד שלו והחיות Á„הוא È‰BÓ¯‚Â e‰È‡ Ìb ‡l‡ הוא «∆»«ƒ¿«¿ƒ«

אחד  כביכול, שלו, שעשר 16וה"כלים" היא הכוונה בחסידות וכמבואר

ב"כלים" "אורות" התלבשות של בדרך ומאירות מתגלות העליונות הספירות

ואין  באלוקות לחלוטין מאוחדים (חיוהי) ה"אורות" רק לא האצילות ובעולם

לאור  לגרום נועדו שבעצם (גרמוהי) ה"כלים" גם אלא נפרדת מציאות להם

תניא, (ראה לגמרי לאלוקות בטלים הם גם מסוים, ו'ציור' מסוימת הגדרה

וחיוהי  "איהו כ: סימן הקודש אגרת

(פירוש: בהון חד וגרמוהי איהו חד

הן  חיוהי דאצילות ספירות עשר

שכולן  הכלים הן וגרמוהי האורות

 ֿ בבריאהֿיצירה מהֿשאיןֿכן אלוקות

"הן  שהכלים למרות זאת עשיה"),

באריכות). שם עיין – גבול" בבחינת

˙BÓÏBÚa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»»
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a אין שם ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

כמו  דרגה באותה לאלוקות ביטול

האצילות על ÊŒÏÚL‰בעולם ∆«∆
והנבראים  הספירות של מעמדם

בעולמות הרו  עליונים) (כמלאכים חניים

Ó‡17,„¯tÈ¯אלו  ÌMÓe ∆¡«ƒ»ƒ»≈
,„e¯t‰ ÔÈÚ ÏÈÁ˙Ó ÌML כי ∆»«¿ƒƒ¿««≈

כמו  מוחלט אינו לאלוקות הביטול

נמוכות ÚÂ„באצילות  יותר שבדרגות ¿«
מקום  נתינת ¯Úיש ÏL ˙e‡ÈˆnÏ«¿ƒ∆«

,'eÎ,הקדושה ‡eÏÈÙהיפך È¯‰L∆¬≈¬ƒ
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa עולם שהוא ¿»«¿ƒ»

מאד  נעלה ÌÈtŒÏkŒÏÚרוחני LÈ≈«»»ƒ
Ú¯ ËeÚÈÓ18 העולמות ארבעת על ƒ«

נאמר  אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשייה

האצילות  שבעולם האריז"ל בכתבי

בעולם  רע"), יגורך ("לא טוב כולו

בעולם  רע, ומיעוטו טוב רובו הבריאה

בספר  נאמר (ולכן רע רובו העשייה ובעולם רע וחציו טוב חציו היצירה

הקליפות", "עולם נקרא הגשמי, העשייה עולם הזה, שהעולם ו, פרק התניא,

בו"). גוברים והרשעים ורעים קשים הזה עולם מעשה ו"כל

ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚL ,Ô·eÓ ‰fÓe שקוע להיות מהאדם למנוע שנועדו ƒ∆»∆ƒ¿««¿»ƒ
המידה  על יתר Œ‰‡È¯aבגשמיות ˙BÓÏBÚ ˙‚È¯„Óa ˜¯ CiL«»«¿«¿≈«»¿ƒ»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ פירוד של מציאות יש שבהם עולמות כאמור, שהם, ¿ƒ»¬ƒ»
מסוג  מדברים ופרישות בהתרחקות צורך ויש לאלוקות ביטול ואי מהקדושה

‰‡ˆeÏÈ˙זה  ÌÏBÚ ˙‚È¯„Ó „vÓ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó כל אין שבו «∆≈≈ƒ««¿≈«»»¬ƒ
רצויים  בלתי לדברים מקום ‰ÌÈ¯„p.נתינת ÔÈÚa ÏÏk C¯Bˆ ÔÈ‡≈∆¿»¿ƒ¿««¿»ƒ

˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚ·e האמורים האופנים ששני בספירות כפי משתקפים ¿ƒ¿««¿ƒ
‰eÏÈÁ˜העליונות  ‰Ê È¯‰ ההבדל‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈa יש שבה ¬≈∆«ƒ≈¿ƒ««ƒ»
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zehndח iy`x l` dyn xacie

ההׁשּתלׁשלּות, מקֹור היא הּבינה ספירת ְְְְְְִִִִִֵַַַַָּדהּנה

הּבנין, ימי מּׁשבעת למעלה היֹותּה ׁשעם ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָוהינּו

מקֹורם  ׁשהיא אליהם, ׁשּיכּות לּה יׁש ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָמּכלֿמקֹום 

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּנדרים. ענין ׁשם ׁשּי ולכן ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָכּו',

מהׁשּתלׁשלּות, למעלה היא החכמה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָּבחינת

לפי  והינּו איןֿסֹוף, אֹור מאיר ׁשּבחכמה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָוכּידּוע

הענ  זּולתֹוׁשּנרּגׁש ואין הּוא לבּדֹו ׁשהּוא ין ְְְְִִֵֶֶַָָָָ

יניקת 20כּו' ׁשּתהיה ׁשּי לא החכמה ּומּבחינת ,ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבחכמה,21החיצֹונים, ולא ימּותּו ְְְְִִֶַָָָָֹ

הּנדרים. ענין ׁשם ׁשּי לא ְְְִִֵַַַָָָָֹולכן

ּבמקֹום p‰Â‰ד) הּנ"ל חילּוק ׁשּיׁשנֹו ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְִֵֶֶַַָ

יׁשנֹו כן ּכמֹו ּובּספירֹות), ְְְִֵֶַָָ(ּבעֹולמֹות

ׁשּבין  החילּוק ּכללּות ׁשּזהּו ּבּזמן, ּגם זה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָחילּוק

החֹול  והענין 22ימֹות הּׁשּבת. ויֹום ימיםֿטֹובים , ְְְְִִִַַַָָָָ

לעיל  נתּבאר ּדהּנה הּבירּורים,23ּבזה, ּבענין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

ּדבירּור  ּבאֹופן אם לּפסלת, ּבׁשּיכּות ּבירּור ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיׁש

האֹוכל  ּדבירּור ּבאֹופן אֹו האֹוכל, מּתֹו ְְְִֵֶֶֶֶַָָהּפסֹולת

הּפסֹולת  העבֹודה 24מּתֹו ּכללּות היא זה ּובענין . ְְְְֲִִִֶֶַָָָָ

ענין  יׁשנֹו ּבימיםֿטֹובים ּגם אמנם, החֹול. ְְְְִִִִֶַַַָָָּדימֹות

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לּפסֹולת, ּבׁשּיכּות ּפרׁש25הּבירּור ְְְֵֶֶֶֶַַַָָ
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א'עו). ע' שם תער"ב (המשך העת"ר הנ"ל סד"ה ואילך). תקמג ע' עטר"ת בהגהה.20)(סה"מ פל"ה תניא איוב 21)ראה

ובכ"מ. ד. יב, לך תו"א וראה כא. רכ.22)ד, ע' תר"ל (סה"מ עטר"ת תר"ל. הנ"ל ד"ה ואילך. א'שח ע' שם אוה"ת ראה

ואילך). תקמד ע' ואילך).23)עטר"ת רנט ע' תשכ"ו (סה"מ ואילך פ"ד תמוז די"ב מנה מי תער"ב 24)ד"ה המשך ראה

ואילך. א'נח ע' ואילך. א'מה ס"ע ובכ"מ.25)ח"ב שרה. חיי ר"פ תו"א ב. פח, זח"ב וראה ג. ב, מלאכי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מקום  יש ולכן עצמית ומציאות ליישות ופרישות מקום »ÈÙÒÏƒ¿ƒ¯˙לנדרים

‰ÓÎÁ‰19 ביטול הוא כפי עניינה ופרישות, בנדרים צורך אין ובה מוחלט «»¿»
‰Èa‰ומבאר,שהולך  ˙¯ÈÙÒ ‰p‰c התפשטות הוא הרעיון שעניינה ¿ƒ≈¿ƒ««ƒ»

בלבד  כנקודה הוא שבחכמה ‰‰eÏLÏzL˙,השכלי ¯B˜Ó ‡È‰ האור ƒ¿«ƒ¿«¿¿
להוות  היורד את האלוקי ולקיים

בצורה  למטה מלמעלה בא העולמות

לפי  לדרגה מדרגה ויורד הדרגתית

דרגה  שכל כך השתלשלות' 'סדר

של  חוליות כמו בחברתה קשורה

והמקור  בזו, זו האחוזות שרשרת

האור  והמשכת ירידת מתחילה שממנו

ספירת  (כי הבינה ספירת הוא זו בדרך

מבין  הראשונה אמנם היא החכמה

והגילוי  האור בא שדרכן הספירות עשר

לה  שאין בלבד כנקודה היא אבל

וגילוי) ÌÚLהתפשטות eÈ‰Â¿«¿∆ƒ
ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ‰ÏÚÓÏ d˙BÈ‰¡»¿«¿»ƒƒ¿«¿≈

ÔÈa‰ חלק היא הבינה ספירת , «ƒ¿»
בינה  לחכמה (הנחלקים מהמוחין

המידות  משבע שלמעלה ודעת)

בהן  כי הבניין" ימי "שבעת הנקראות

חסד  "עולם שכתוב (כמו העולם נברא

שהבינה ÌB˜ÓŒÏkÓיבנה") למרות ƒ»»
(כמו  מהמידות למעלה שבאדם היא

מתגלה  שהוא האופן הן המידות

ואילו  זולתו, אל ממנו חוץ ומשפיע

זאת  בכל לעצמו) בעיקר הם המוחין

‡È‰L ,Ì‰ÈÏ‡ ˙eÎiL dÏ LÈ≈»«»¬≈∆∆ƒ
'eÎ Ì¯B˜Ó בין ויחס קשר ויש , ¿»

"אם  נקראת היא כך שום (ועל למידות המקור היא הבינה כך למידות המוחין

ÌLהבנים") CiL ÔÎÏÂהבינה ‰ÌÈ¯„pבספירת ÔÈÚ למרות כי ¿»≈«»»ƒ¿««¿»ƒ
יורד  האלוקי האור שבו השתלשלות' ל'סדר קשורה הבינה ספירת מעלתה,

לבירור. שזקוקים תחתונים ונבראים לעולמות עד לדרגה מדרגה

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó החכמה ספירת ‰È‡העליונה, «∆≈≈¿ƒ««»¿»ƒ
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ ערך לה ירידת ואין של ל'השתלשלות' ויחס ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

למטה  האלוקי ÓÎÁaL‰האור Úe„iÎÂ העליונהŒÔÈ‡ ¯B‡ ¯È‡Ó ¿«»«∆«»¿»≈ƒ≈
ÛBÒ,מוגבלים בעולמות מהתלבשות שלמעלה הבליֿגבול האלוקי האור

Lb¯pL ÈÙÏ eÈ‰Â החכמה בספירת‡e‰ Bc·Ï ‡e‰L ÔÈÚ‰ ¿«¿¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿»∆¿«
'eÎ B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â20 שום קיימת לא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא שמלבד ¿≈»

אמיתית, CiLמציאות ‡Ï ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓe ייתכן È‰zL‰לא ƒ¿ƒ««»¿»…«»∆ƒ¿∆

,ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ להשפיע תרד האלוקי מהאור והארה שהשפעה ¿ƒ««ƒƒ
הקדושה  לגבול מחוץ בהיותם 'חיצונים' הנקראים וסטראֿאחרא לקליפות

·e˙kL BÓÎe21,‰ÓÎÁa ‡ÏÂ e˙eÓÈ חכמה שאין במקום כלומר, ¿∆»»¿…¿»¿»
באלוקות, מדבקות נובעת חיות כי חיות, אין איןֿסוף האור של התגלות ואין

האמיתיים  החיים Ï‡מקור ÔÎÏÂ¿»≈…
ÌL CiL החכמה ÔÈÚבספירת «»»ƒ¿«
ÌÈ¯„p‰ נתינת שום שאין מאחר כי «¿»ƒ

בנדרים  צורך אין הטוב, להיפך מקום

רצויים.ופרישות  בלתי מדברים

˜eÏÈÁ BLiL ÌLk ‰p‰Â („¿ƒ≈¿≈∆∆¿ƒ
אופני ‰Ï"pההבדל  שני בין ««

צורך  אין שבו האחד העבודה,

נחוצה  הפרישות שבו והשני בפרישות

ÌB˜Óa בדומה מוגדר רוחני בתחום ¿»
המקום ««(BÓÏBÚa˙להגדרת

˙B¯ÈÙq·e הבדל שיש לעיל כמבואר «¿ƒ
 ֿ בריאה לעולמות האצילות עולם בין

ספירת  בין הבדל ויש יצירהֿעשייה

הבינה  לספירת ÔÎהחכמה BÓk ,(¿≈
˜eÏÈÁ BLÈהבדל‰Ê שני בין ∆¿ƒ∆

האמורים e‰fLהאופנים ,ÔÓfa Ìb««¿«∆∆
הוא אלו אופנים «¿eÏÏk˙שני

˜eÏÈÁ‰ההבדל˙BÓÈ ÔÈaL «ƒ∆≈¿
ÏBÁ‰22ÌBÈÂ ÌÈ·BËŒÌÈÓÈ , «»ƒƒ¿

˙aM‰.ומבאר שהולך כפי ««»
¯‡a˙ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ23 מי" דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈
תמוז  בי"ב שנאמר יעקב" עפר מנה

ביאור  עם לאור (ויצא תשכ"ו זו, שנה

באריכות  שם יעויין השנה. בלק פרשת לשבוע מלכות' ב'דבר אפשר )בדרך
ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚa והרע הטוב בין ההבדלה היינו הגשמיים, הדברים של ¿ƒ¿««≈ƒ

לקדושה, והעלאתם בהם ÏÒtÏ˙,המעורבים ˙eÎiLa ¯e¯Èa LiL∆≈≈¿«»«¿…∆
(קליפות  רע בהם שמעורב דברים ולהעלות לברר מלכתחילה שנועד בירור

לאוכל  ביחס כפסולת הוא אלוקות) (קדושה, לטוב שביחס אחרא) וסטרא

אופנים בשני הוא הבירור עצמו e¯È·c¯ובזה ÔÙB‡a Ì‡ והוצאה הפרדה ƒ¿∆¿≈
e¯È·c¯של ÔÙB‡a B‡ ,ÏÎB‡‰ CBzÓ ˙ÏBÒt‰ והוצאה הפרדה «¿∆ƒ»∆¿∆¿≈
‰ÏBÒt˙של  CBzÓ ÏÎB‡‰24‰Ê ÔÈÚ·e הפסולת. בירור ‰È‡של »∆ƒ«¿∆¿ƒ¿»∆ƒ

‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk"הבירורים "עבודת Ìbשל ,ÌÓ‡ .ÏBÁ‰ ˙BÓÈc ¿»»¬»ƒ«»¿»«
ÌÈ·BËŒÌÈÓÈa החול מימות ונעלית גבוהה יותר ומדריגה במעלה שהם אף ¿»ƒƒ

זאת  טובים BLÈבכל ÏBÒtÏ˙,בימים ˙eÎiLa ¯e¯Èa‰ ÔÈÚ ∆¿ƒ¿««≈¿«»«¿∆
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e"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqnÎzehn zyxt zay

ּתהיה  ׁשּלא ּבזהירּות  צֹור יׁש ולכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹחּגיכם,

ׁשּׂשמחת  הּדין ּוכפׁשטּות כּו', לחיצֹונים ְְְְִִִִִֶַַַַָיניקה

להאכיל  ׁשחיב ּבאֹופן להיֹות צריכה ְְְְֲִִִֶֶַַָָיֹוםֿטֹוב

ּכמֹו כּו', הענּיים ׁשאר עם ולאלמנה לּיתֹום ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָלּגר

והּיתֹום 26ׁשּכתּוב  והּגר וגֹו' אּתה ,ּבחּג וׂשמחּת ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָ

עלֿזה  הּנה זאת, ולּולי , ּבׁשערי אׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהאלמנה

חּגיכם  ּפרׁש ּפניכם על ּפרׁש וזריתי ועד 27נאמר . ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

ּברגלים  ׁשֹוטרים להעמיד ּביתּֿדין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָׁשחּיבין

ׁשּׂשמחת  ּכדי כּו', ּומחּפׂשין מסּבבין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַׁשּיהיּו

ּכהֹוגן  ּתהיה לפי 28יֹוםֿטֹוב הּוא זה וכל . ְְְִִֶֶֶַָ

ּדאימא  מֹוחין ּבחינת הּוא ּכי 29ׁשּיֹוםֿטֹוב , ְְִִִִֶַָ

לׂשמחה  מֹועדים הם ּוכתיב 30ימיםֿטֹובים ,31 ְְְֲִִִִִֵָָ

מדריגת  ׁשּזֹוהי ּבינה, ּבחינת ׂשמחה, הּבנים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאם

ּכמאמר  הּבריאה, מקּננא 32עֹולם עיּלאה אימא ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ההׁשּתלׁשלּות  מקֹור היא ׁשּבינה  וכיון ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּבכּורסיא.

יניקה  ׁשל ענין ׁשם ׁשּי לכן ג), סעיף ְְְִִִֵֶַָָָָָ(כנ"ל

ּבחינת  ׁשהּוא הּׁשּבת, יֹום הּוא מּזה ּולמעלה ְְְִִֶֶַַַַָָכּו'.

ּדאּבא  מהׁשּתלׁשלּות,29מֹוחין ׁשּלמעלה ּבחינה , ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו הּפסֹולת, ענין ׁשּי לא ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבזה

ׁשּבּתכם  ּפרׁש ולא ּדוקא, חּגיכם ולכן 33ּפרׁש , ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּוׁשתּיה  ּבאכילה לעּנגֹו מצוה ועד 34ׁשּבת , ְְְְְֲִִִַַַַָָָָ

ּתענּוג  ּבׁשּבת ׁשינה ׁשאיֿאפׁשר 35ׁשאפילּו ּכיון , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

אינּה ּדׁשּבת העבֹודה ּוכללּות כּו', יניקה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָׁשּתהיה
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יד.26) טז, ראה הי"ח.27)פ' פ"ו יו"ט הל' סי"ג.28)רמב"ם סתקכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע הכ"א. עץ 29)שם פרי ראה

א'עג). (ע' העת"ר הנ"ל ד"ה ד. יא, צו לקו"ת פ"א. קדש מקראי שער דיו"ט.30)חיים (וקידוש) תפלת תהלים 31)נוסח

ד. פח, שמע"צ לקו"ת הבנים. אם ערך הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס ב. פה, א. פד, ח"ב א. ריט, ח"א זהר ט. קיג,

א).32)ובכ"מ. (כג, ת"ו זהר 33.25)תקוני שבהערה ותו"א זח"ב רמב.34)ראה ר"ס או"ח אדה"ז ילקוט 35)שו"ע ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL BÓÎe25המועדים ÔÎÏÂפסולת L¯tלגבי ,ÌÎÈbÁ בימים גם ¿∆»∆∆«≈∆¿»≈

ˆC¯B,טובים LÈ,החול ימות ÈÈ˜‰בדוגמת ‰È‰z ‡lL ˙e¯È‰Êa ≈∆ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆¿ƒ»
,'eÎ ÌÈBˆÈÁÏ ישנה שכאשר הבינה ספירת לגבי לעיל האמור דרך על «ƒƒ

הראוי  למקום יגיע שהשפע מיוחדת בזהירות צורך יש והתגלות, התפשטות

יניקה  גם אגב כבדרך תהיה ולא

בצד  שלא ל'חיצונים' והשפעה

שישנה  טובים בימים גם וכך הקדושה,

ויש  מלמעלה והתגלות הארה בהם

למקום  ירד לא שהשפע בזהירות צורך

רצוי  ‰ÔÈcלא ˙eËLÙÎe כמו ¿«¿«ƒ
כפשוטה  בהלכה »¿ÁÓOL∆ƒ˙שמצינו

·BËŒÌBÈ מתוקף נובעת שבעיקרה

אלה  בימים שמאיר האלוקי הגילוי

ולכן  מיוחדת, זהירות היא דורשת

·ÈÁL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿∆∆«»
ÏÈÎ‡‰Ï אוכל ÌB˙iÏלספק ¯bÏ ¿«¬ƒ«≈«»

ÌÈiÚ‰ ¯‡L ÌÚ ‰ÓÏ‡ÏÂ¿»«¿»»ƒ¿»»¬ƒƒ
·e˙kL BÓk ,'eÎ26 לגבי בתורה ¿∆»

טובים  בימים השמחה «¿»«¿zÁÓNÂמצות
¯b‰Â 'B‚Â ‰z‡ ,EbÁa¿«∆«»¿¿«≈
¯L‡ ‰ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â¿«»¿»«¿»»¬∆

,˙‡Ê ÈÏeÏÂ ,EÈ¯ÚLa כאשר ƒ¿»∆¿≈…
ולהנאתו  לעצמו רק בחג שמח האדם

גם  בשמחה משתף ≈p‰ƒ‰נזקקים ואינו
¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚ אינה זו ששמחה «∆∆¡«

אומר  ה' אלא ה' לפני ומקובלת רצויה

שכזו  שמחה אפזר È˙È¯ÊÂבעקבות , ¿≈ƒƒ
L¯t ÌÎÈt ÏÚ L¯t∆∆«¿≈∆∆∆

ÌÎÈbÁ27. טוב שביום מצינו ועוד «≈∆
תהיה  שהשמחה מיוחדת זהירות נחוצה

ראוייה  לא בצורה ולא »¿ÚÂ„כדבעי
כך  ÔÈcŒ˙Èaכדי ÔÈ·iÁL∆«»ƒ≈ƒ

ÌÈÏ‚¯a ÌÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ
טובים וימים eÎ'חגים ÔÈNtÁÓe ÔÈ·aÒÓ eÈ‰iL ובפרדסין בגנות ∆ƒ¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ

ובצניעות, החג לקדושת כראוי נוהגים BËŒÌBÈ·שהעם ˙ÁÓOL È„k¿≈∆ƒ¿«
Ô‚B‰k ‰È‰z28‰Ê ÏÎÂ בזהירות . הצורך על המוכיחים ושמירה הדברים ƒ¿∆«∆¿»∆

טוב  יום בשמחת ÔÈÁBÓוסייגים ˙ÈÁa ‡e‰ ·BËŒÌBiL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆¿ƒ«ƒ
‡ÓÈ‡c29, שהם 'מוחין המוחין ואם לאב נמשלו המידות ל'הולדת' המקור ¿ƒ»

הזהירות  עניין כל לעיל שנתבאר וכמו בינה. - דאימא' ו'מוחין חכמה – דאבא'

החכמה  במדריגת ולא הבינה במדריגת נדרש (נדרים) Èkƒוהפרישות
‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ Ì‰ ÌÈ·BËŒÌÈÓÈ30·È˙Îe ,31ÌÈa‰ Ì‡ »ƒƒ≈¬ƒ¿ƒ¿»¿ƒ≈«»ƒ

,‰Èa ˙ÈÁa ,‰ÁÓN הבינה ספירת בין מיוחד קשר שיש הרי ¿≈»¿ƒ«ƒ»
השמחה  לעניין הבנים") "אם נקראת למידות המקור È‰BfL∆ƒ(שבהיותה

Ó‡Ók¯בינה בחינת  ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ ˙‚È¯„Ó32 הזוהר‡ÓÈ‡ «¿≈«»«¿ƒ»¿«¬«ƒ»
‡ÈÒ¯eÎa ‡p˜Ó ‰‡lÈÚ בשונה הבינה, ספירת (שהיא העליונה האם ƒ»»¿«¿»¿¿«»

התחתונה, האם תתאה", מ"אימא

שם  (היינו 'מקננת' המלכות) ספירת

בכורסה, שלה) והקן המדור נמצא

(כמו  הכסא עולם הנקרא הבריאה עולם

יושב  ה' את "ואראה בישעיה שכתוב

כסא"). ‰È‡על ‰ÈaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ»ƒ
Ï"Î) ˙eÏLÏzL‰‰ ¯B˜Ó¿«ƒ¿«¿¿
ÔÈÚ ÌL CiL ÔÎÏ ,(‚ ÛÈÚÒ¿ƒ»≈«»»ƒ¿»

'eÎ ‰˜ÈÈ ÏL שתיתכן ומאחר ∆¿ƒ»
שהם  לחיצונים יניקה של אפשרות

בזהירות  צורך יש הקדושה, היפך

ונמצא  יקרה. לא שהדבר כדי מיוחדת

בזהירות  צורך יש טובים בימים שגם

מקום  יש וממילא החול ימות מעין

לעיל. כמבואר ונדרים לפרישות

‰fÓ ‰ÏÚÓÏe רק לא למעלה ¿«¿»ƒ∆
מהחגים גם אלא החול ‰e‡מימות

L ,˙aM‰ ÌBÈ˙ÈÁa ‡e‰ ««»∆¿ƒ«
‡a‡c ÔÈÁBÓ29, חכמה כאמור ƒ¿«»

בגלל  ו'אם' ל'אב' נמשלו ובינה

(כך  המידות ב'הולדת' פעולתן

והבינה  הרעיון, נקודת היא שהחכמה

שלו) וההתפתחות ההרחבה היא

‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa¿ƒ»∆¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰Ó לעיל כמבואר ≈ƒ¿«¿¿

האלוקי  האור מאיר החכמה שבספירת

מ'סדר  שלמעלה גבול ובלי האיןֿסוף

מאיר  האלוקי האור שבו השתלשלות'

וצמצום בספירת ÊaL‰בגבול ∆»∆
מהעולמות שלמעלה ‰ÏBÒt˙החכמה ÔÈÚ CiL ‡Ï,מלכתחילה …«»ƒ¿««¿∆

·e˙kM ‰Ó e‰fLלעיל הנזכר Âc˜‡,פסולת L¯tבפסוק ÌÎÈbÁ ∆∆«∆»∆∆«≈∆«¿»
ÌÎzaL L¯t ‡ÏÂ33 אין ומהגבול מהעולמות למעלה בהיותה לשבת כי ¿…∆∆««¿∆

ופסולת', aL˙'פרש' ÔÎÏÂ להיפך אלא העולם מענייני לפרישות זמן אינו ¿»≈«»
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a B‚pÚÏ ‰ÂˆÓ34‰ÈL eÏÈÙ‡L „ÚÂ שהיא , ƒ¿»¿«¿«¬ƒ»¿ƒ»¿«∆¬ƒ≈»

של  החיות השינה בעת שהרי ושתייה מאכילה אפילו וחומרי גשמי יותר דבר

מסויימת במידה מסתלקת eÚz‚האדם ˙aLa35¯LÙ‡ŒÈ‡L ÔÂÈk , ¿«»«¬≈»∆ƒ∆¿»
'eÎ ‰˜ÈÈ ‰È‰zL אין המוגבלים מהעולמות למעלה היא שהשבת כיוון ∆ƒ¿∆¿ƒ»
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ט zehnd iy`x l` dyn xacie

ההׁשּתלׁשלּות, מקֹור היא הּבינה ספירת ְְְְְְִִִִִֵַַַַָּדהּנה

הּבנין, ימי מּׁשבעת למעלה היֹותּה ׁשעם ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָוהינּו

מקֹורם  ׁשהיא אליהם, ׁשּיכּות לּה יׁש ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָמּכלֿמקֹום 

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּנדרים. ענין ׁשם ׁשּי ולכן ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָכּו',

מהׁשּתלׁשלּות, למעלה היא החכמה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָּבחינת

לפי  והינּו איןֿסֹוף, אֹור מאיר ׁשּבחכמה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָוכּידּוע

הענ  זּולתֹוׁשּנרּגׁש ואין הּוא לבּדֹו ׁשהּוא ין ְְְְִִֵֶֶַָָָָ

יניקת 20כּו' ׁשּתהיה ׁשּי לא החכמה ּומּבחינת ,ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבחכמה,21החיצֹונים, ולא ימּותּו ְְְְִִֶַָָָָֹ

הּנדרים. ענין ׁשם ׁשּי לא ְְְִִֵַַַָָָָֹולכן

ּבמקֹום p‰Â‰ד) הּנ"ל חילּוק ׁשּיׁשנֹו ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְִֵֶֶַַָ

יׁשנֹו כן ּכמֹו ּובּספירֹות), ְְְִֵֶַָָ(ּבעֹולמֹות

ׁשּבין  החילּוק ּכללּות ׁשּזהּו ּבּזמן, ּגם זה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָחילּוק

החֹול  והענין 22ימֹות הּׁשּבת. ויֹום ימיםֿטֹובים , ְְְְִִִַַַָָָָ

לעיל  נתּבאר ּדהּנה הּבירּורים,23ּבזה, ּבענין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

ּדבירּור  ּבאֹופן אם לּפסלת, ּבׁשּיכּות ּבירּור ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיׁש

האֹוכל  ּדבירּור ּבאֹופן אֹו האֹוכל, מּתֹו ְְְִֵֶֶֶֶַָָהּפסֹולת

הּפסֹולת  העבֹודה 24מּתֹו ּכללּות היא זה ּובענין . ְְְְֲִִִֶֶַָָָָ

ענין  יׁשנֹו ּבימיםֿטֹובים ּגם אמנם, החֹול. ְְְְִִִִֶַַַָָָּדימֹות

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לּפסֹולת, ּבׁשּיכּות ּפרׁש25הּבירּור ְְְֵֶֶֶֶַַַָָ
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א'עו). ע' שם תער"ב (המשך העת"ר הנ"ל סד"ה ואילך). תקמג ע' עטר"ת בהגהה.20)(סה"מ פל"ה תניא איוב 21)ראה

ובכ"מ. ד. יב, לך תו"א וראה כא. רכ.22)ד, ע' תר"ל (סה"מ עטר"ת תר"ל. הנ"ל ד"ה ואילך. א'שח ע' שם אוה"ת ראה

ואילך). תקמד ע' ואילך).23)עטר"ת רנט ע' תשכ"ו (סה"מ ואילך פ"ד תמוז די"ב מנה מי תער"ב 24)ד"ה המשך ראה

ואילך. א'נח ע' ואילך. א'מה ס"ע ובכ"מ.25)ח"ב שרה. חיי ר"פ תו"א ב. פח, זח"ב וראה ג. ב, מלאכי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מקום  יש ולכן עצמית ומציאות ליישות ופרישות מקום »ÈÙÒÏƒ¿ƒ¯˙לנדרים

‰ÓÎÁ‰19 ביטול הוא כפי עניינה ופרישות, בנדרים צורך אין ובה מוחלט «»¿»
‰Èa‰ומבאר,שהולך  ˙¯ÈÙÒ ‰p‰c התפשטות הוא הרעיון שעניינה ¿ƒ≈¿ƒ««ƒ»

בלבד  כנקודה הוא שבחכמה ‰‰eÏLÏzL˙,השכלי ¯B˜Ó ‡È‰ האור ƒ¿«ƒ¿«¿¿
להוות  היורד את האלוקי ולקיים

בצורה  למטה מלמעלה בא העולמות

לפי  לדרגה מדרגה ויורד הדרגתית

דרגה  שכל כך השתלשלות' 'סדר

של  חוליות כמו בחברתה קשורה

והמקור  בזו, זו האחוזות שרשרת

האור  והמשכת ירידת מתחילה שממנו

ספירת  (כי הבינה ספירת הוא זו בדרך

מבין  הראשונה אמנם היא החכמה

והגילוי  האור בא שדרכן הספירות עשר

לה  שאין בלבד כנקודה היא אבל

וגילוי) ÌÚLהתפשטות eÈ‰Â¿«¿∆ƒ
ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ‰ÏÚÓÏ d˙BÈ‰¡»¿«¿»ƒƒ¿«¿≈

ÔÈa‰ חלק היא הבינה ספירת , «ƒ¿»
בינה  לחכמה (הנחלקים מהמוחין

המידות  משבע שלמעלה ודעת)

בהן  כי הבניין" ימי "שבעת הנקראות

חסד  "עולם שכתוב (כמו העולם נברא

שהבינה ÌB˜ÓŒÏkÓיבנה") למרות ƒ»»
(כמו  מהמידות למעלה שבאדם היא

מתגלה  שהוא האופן הן המידות

ואילו  זולתו, אל ממנו חוץ ומשפיע

זאת  בכל לעצמו) בעיקר הם המוחין

‡È‰L ,Ì‰ÈÏ‡ ˙eÎiL dÏ LÈ≈»«»¬≈∆∆ƒ
'eÎ Ì¯B˜Ó בין ויחס קשר ויש , ¿»

"אם  נקראת היא כך שום (ועל למידות המקור היא הבינה כך למידות המוחין

ÌLהבנים") CiL ÔÎÏÂהבינה ‰ÌÈ¯„pבספירת ÔÈÚ למרות כי ¿»≈«»»ƒ¿««¿»ƒ
יורד  האלוקי האור שבו השתלשלות' ל'סדר קשורה הבינה ספירת מעלתה,

לבירור. שזקוקים תחתונים ונבראים לעולמות עד לדרגה מדרגה

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó החכמה ספירת ‰È‡העליונה, «∆≈≈¿ƒ««»¿»ƒ
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ ערך לה ירידת ואין של ל'השתלשלות' ויחס ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

למטה  האלוקי ÓÎÁaL‰האור Úe„iÎÂ העליונהŒÔÈ‡ ¯B‡ ¯È‡Ó ¿«»«∆«»¿»≈ƒ≈
ÛBÒ,מוגבלים בעולמות מהתלבשות שלמעלה הבליֿגבול האלוקי האור

Lb¯pL ÈÙÏ eÈ‰Â החכמה בספירת‡e‰ Bc·Ï ‡e‰L ÔÈÚ‰ ¿«¿¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿»∆¿«
'eÎ B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â20 שום קיימת לא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא שמלבד ¿≈»

אמיתית, CiLמציאות ‡Ï ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓe ייתכן È‰zL‰לא ƒ¿ƒ««»¿»…«»∆ƒ¿∆

,ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ להשפיע תרד האלוקי מהאור והארה שהשפעה ¿ƒ««ƒƒ
הקדושה  לגבול מחוץ בהיותם 'חיצונים' הנקראים וסטראֿאחרא לקליפות

·e˙kL BÓÎe21,‰ÓÎÁa ‡ÏÂ e˙eÓÈ חכמה שאין במקום כלומר, ¿∆»»¿…¿»¿»
באלוקות, מדבקות נובעת חיות כי חיות, אין איןֿסוף האור של התגלות ואין

האמיתיים  החיים Ï‡מקור ÔÎÏÂ¿»≈…
ÌL CiL החכמה ÔÈÚבספירת «»»ƒ¿«
ÌÈ¯„p‰ נתינת שום שאין מאחר כי «¿»ƒ

בנדרים  צורך אין הטוב, להיפך מקום

רצויים.ופרישות  בלתי מדברים

˜eÏÈÁ BLiL ÌLk ‰p‰Â („¿ƒ≈¿≈∆∆¿ƒ
אופני ‰Ï"pההבדל  שני בין ««

צורך  אין שבו האחד העבודה,

נחוצה  הפרישות שבו והשני בפרישות

ÌB˜Óa בדומה מוגדר רוחני בתחום ¿»
המקום ««(BÓÏBÚa˙להגדרת

˙B¯ÈÙq·e הבדל שיש לעיל כמבואר «¿ƒ
 ֿ בריאה לעולמות האצילות עולם בין

ספירת  בין הבדל ויש יצירהֿעשייה

הבינה  לספירת ÔÎהחכמה BÓk ,(¿≈
˜eÏÈÁ BLÈהבדל‰Ê שני בין ∆¿ƒ∆

האמורים e‰fLהאופנים ,ÔÓfa Ìb««¿«∆∆
הוא אלו אופנים «¿eÏÏk˙שני

˜eÏÈÁ‰ההבדל˙BÓÈ ÔÈaL «ƒ∆≈¿
ÏBÁ‰22ÌBÈÂ ÌÈ·BËŒÌÈÓÈ , «»ƒƒ¿

˙aM‰.ומבאר שהולך כפי ««»
¯‡a˙ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ23 מי" דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈
תמוז  בי"ב שנאמר יעקב" עפר מנה

ביאור  עם לאור (ויצא תשכ"ו זו, שנה

באריכות  שם יעויין השנה. בלק פרשת לשבוע מלכות' ב'דבר אפשר )בדרך
ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚa והרע הטוב בין ההבדלה היינו הגשמיים, הדברים של ¿ƒ¿««≈ƒ

לקדושה, והעלאתם בהם ÏÒtÏ˙,המעורבים ˙eÎiLa ¯e¯Èa LiL∆≈≈¿«»«¿…∆
(קליפות  רע בהם שמעורב דברים ולהעלות לברר מלכתחילה שנועד בירור

לאוכל  ביחס כפסולת הוא אלוקות) (קדושה, לטוב שביחס אחרא) וסטרא

אופנים בשני הוא הבירור עצמו e¯È·c¯ובזה ÔÙB‡a Ì‡ והוצאה הפרדה ƒ¿∆¿≈
e¯È·c¯של ÔÙB‡a B‡ ,ÏÎB‡‰ CBzÓ ˙ÏBÒt‰ והוצאה הפרדה «¿∆ƒ»∆¿∆¿≈
‰ÏBÒt˙של  CBzÓ ÏÎB‡‰24‰Ê ÔÈÚ·e הפסולת. בירור ‰È‡של »∆ƒ«¿∆¿ƒ¿»∆ƒ

‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk"הבירורים "עבודת Ìbשל ,ÌÓ‡ .ÏBÁ‰ ˙BÓÈc ¿»»¬»ƒ«»¿»«
ÌÈ·BËŒÌÈÓÈa החול מימות ונעלית גבוהה יותר ומדריגה במעלה שהם אף ¿»ƒƒ

זאת  טובים BLÈבכל ÏBÒtÏ˙,בימים ˙eÎiLa ¯e¯Èa‰ ÔÈÚ ∆¿ƒ¿««≈¿«»«¿∆
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e"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqnÎzehn zyxt zay

ּתהיה  ׁשּלא ּבזהירּות  צֹור יׁש ולכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹחּגיכם,

ׁשּׂשמחת  הּדין ּוכפׁשטּות כּו', לחיצֹונים ְְְְִִִִִֶַַַַָיניקה

להאכיל  ׁשחיב ּבאֹופן להיֹות צריכה ְְְְֲִִִֶֶַַָָיֹוםֿטֹוב

ּכמֹו כּו', הענּיים ׁשאר עם ולאלמנה לּיתֹום ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָלּגר

והּיתֹום 26ׁשּכתּוב  והּגר וגֹו' אּתה ,ּבחּג וׂשמחּת ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָ

עלֿזה  הּנה זאת, ולּולי , ּבׁשערי אׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהאלמנה

חּגיכם  ּפרׁש ּפניכם על ּפרׁש וזריתי ועד 27נאמר . ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

ּברגלים  ׁשֹוטרים להעמיד ּביתּֿדין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָׁשחּיבין

ׁשּׂשמחת  ּכדי כּו', ּומחּפׂשין מסּבבין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַׁשּיהיּו

ּכהֹוגן  ּתהיה לפי 28יֹוםֿטֹוב הּוא זה וכל . ְְְִִֶֶֶַָ

ּדאימא  מֹוחין ּבחינת הּוא ּכי 29ׁשּיֹוםֿטֹוב , ְְִִִִֶַָ

לׂשמחה  מֹועדים הם ּוכתיב 30ימיםֿטֹובים ,31 ְְְֲִִִִִֵָָ

מדריגת  ׁשּזֹוהי ּבינה, ּבחינת ׂשמחה, הּבנים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאם

ּכמאמר  הּבריאה, מקּננא 32עֹולם עיּלאה אימא ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ההׁשּתלׁשלּות  מקֹור היא ׁשּבינה  וכיון ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּבכּורסיא.

יניקה  ׁשל ענין ׁשם ׁשּי לכן ג), סעיף ְְְִִִֵֶַָָָָָ(כנ"ל

ּבחינת  ׁשהּוא הּׁשּבת, יֹום הּוא מּזה ּולמעלה ְְְִִֶֶַַַַָָכּו'.

ּדאּבא  מהׁשּתלׁשלּות,29מֹוחין ׁשּלמעלה ּבחינה , ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו הּפסֹולת, ענין ׁשּי לא ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבזה

ׁשּבּתכם  ּפרׁש ולא ּדוקא, חּגיכם ולכן 33ּפרׁש , ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּוׁשתּיה  ּבאכילה לעּנגֹו מצוה ועד 34ׁשּבת , ְְְְְֲִִִַַַַָָָָ

ּתענּוג  ּבׁשּבת ׁשינה ׁשאיֿאפׁשר 35ׁשאפילּו ּכיון , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

אינּה ּדׁשּבת העבֹודה ּוכללּות כּו', יניקה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָׁשּתהיה
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יד.26) טז, ראה הי"ח.27)פ' פ"ו יו"ט הל' סי"ג.28)רמב"ם סתקכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע הכ"א. עץ 29)שם פרי ראה

א'עג). (ע' העת"ר הנ"ל ד"ה ד. יא, צו לקו"ת פ"א. קדש מקראי שער דיו"ט.30)חיים (וקידוש) תפלת תהלים 31)נוסח

ד. פח, שמע"צ לקו"ת הבנים. אם ערך הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס ב. פה, א. פד, ח"ב א. ריט, ח"א זהר ט. קיג,

א).32)ובכ"מ. (כג, ת"ו זהר 33.25)תקוני שבהערה ותו"א זח"ב רמב.34)ראה ר"ס או"ח אדה"ז ילקוט 35)שו"ע ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL BÓÎe25המועדים ÔÎÏÂפסולת L¯tלגבי ,ÌÎÈbÁ בימים גם ¿∆»∆∆«≈∆¿»≈

ˆC¯B,טובים LÈ,החול ימות ÈÈ˜‰בדוגמת ‰È‰z ‡lL ˙e¯È‰Êa ≈∆ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆¿ƒ»
,'eÎ ÌÈBˆÈÁÏ ישנה שכאשר הבינה ספירת לגבי לעיל האמור דרך על «ƒƒ

הראוי  למקום יגיע שהשפע מיוחדת בזהירות צורך יש והתגלות, התפשטות

יניקה  גם אגב כבדרך תהיה ולא

בצד  שלא ל'חיצונים' והשפעה

שישנה  טובים בימים גם וכך הקדושה,

ויש  מלמעלה והתגלות הארה בהם

למקום  ירד לא שהשפע בזהירות צורך

רצוי  ‰ÔÈcלא ˙eËLÙÎe כמו ¿«¿«ƒ
כפשוטה  בהלכה »¿ÁÓOL∆ƒ˙שמצינו

·BËŒÌBÈ מתוקף נובעת שבעיקרה

אלה  בימים שמאיר האלוקי הגילוי

ולכן  מיוחדת, זהירות היא דורשת

·ÈÁL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿∆∆«»
ÏÈÎ‡‰Ï אוכל ÌB˙iÏלספק ¯bÏ ¿«¬ƒ«≈«»

ÌÈiÚ‰ ¯‡L ÌÚ ‰ÓÏ‡ÏÂ¿»«¿»»ƒ¿»»¬ƒƒ
·e˙kL BÓk ,'eÎ26 לגבי בתורה ¿∆»

טובים  בימים השמחה «¿»«¿zÁÓNÂמצות
¯b‰Â 'B‚Â ‰z‡ ,EbÁa¿«∆«»¿¿«≈
¯L‡ ‰ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â¿«»¿»«¿»»¬∆

,˙‡Ê ÈÏeÏÂ ,EÈ¯ÚLa כאשר ƒ¿»∆¿≈…
ולהנאתו  לעצמו רק בחג שמח האדם

גם  בשמחה משתף ≈p‰ƒ‰נזקקים ואינו
¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚ אינה זו ששמחה «∆∆¡«

אומר  ה' אלא ה' לפני ומקובלת רצויה

שכזו  שמחה אפזר È˙È¯ÊÂבעקבות , ¿≈ƒƒ
L¯t ÌÎÈt ÏÚ L¯t∆∆«¿≈∆∆∆

ÌÎÈbÁ27. טוב שביום מצינו ועוד «≈∆
תהיה  שהשמחה מיוחדת זהירות נחוצה

ראוייה  לא בצורה ולא »¿ÚÂ„כדבעי
כך  ÔÈcŒ˙Èaכדי ÔÈ·iÁL∆«»ƒ≈ƒ

ÌÈÏ‚¯a ÌÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ
טובים וימים eÎ'חגים ÔÈNtÁÓe ÔÈ·aÒÓ eÈ‰iL ובפרדסין בגנות ∆ƒ¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ

ובצניעות, החג לקדושת כראוי נוהגים BËŒÌBÈ·שהעם ˙ÁÓOL È„k¿≈∆ƒ¿«
Ô‚B‰k ‰È‰z28‰Ê ÏÎÂ בזהירות . הצורך על המוכיחים ושמירה הדברים ƒ¿∆«∆¿»∆

טוב  יום בשמחת ÔÈÁBÓוסייגים ˙ÈÁa ‡e‰ ·BËŒÌBiL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆¿ƒ«ƒ
‡ÓÈ‡c29, שהם 'מוחין המוחין ואם לאב נמשלו המידות ל'הולדת' המקור ¿ƒ»

הזהירות  עניין כל לעיל שנתבאר וכמו בינה. - דאימא' ו'מוחין חכמה – דאבא'

החכמה  במדריגת ולא הבינה במדריגת נדרש (נדרים) Èkƒוהפרישות
‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ Ì‰ ÌÈ·BËŒÌÈÓÈ30·È˙Îe ,31ÌÈa‰ Ì‡ »ƒƒ≈¬ƒ¿ƒ¿»¿ƒ≈«»ƒ

,‰Èa ˙ÈÁa ,‰ÁÓN הבינה ספירת בין מיוחד קשר שיש הרי ¿≈»¿ƒ«ƒ»
השמחה  לעניין הבנים") "אם נקראת למידות המקור È‰BfL∆ƒ(שבהיותה

Ó‡Ók¯בינה בחינת  ,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ ˙‚È¯„Ó32 הזוהר‡ÓÈ‡ «¿≈«»«¿ƒ»¿«¬«ƒ»
‡ÈÒ¯eÎa ‡p˜Ó ‰‡lÈÚ בשונה הבינה, ספירת (שהיא העליונה האם ƒ»»¿«¿»¿¿«»

התחתונה, האם תתאה", מ"אימא

שם  (היינו 'מקננת' המלכות) ספירת

בכורסה, שלה) והקן המדור נמצא

(כמו  הכסא עולם הנקרא הבריאה עולם

יושב  ה' את "ואראה בישעיה שכתוב

כסא"). ‰È‡על ‰ÈaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ»ƒ
Ï"Î) ˙eÏLÏzL‰‰ ¯B˜Ó¿«ƒ¿«¿¿
ÔÈÚ ÌL CiL ÔÎÏ ,(‚ ÛÈÚÒ¿ƒ»≈«»»ƒ¿»

'eÎ ‰˜ÈÈ ÏL שתיתכן ומאחר ∆¿ƒ»
שהם  לחיצונים יניקה של אפשרות

בזהירות  צורך יש הקדושה, היפך

ונמצא  יקרה. לא שהדבר כדי מיוחדת

בזהירות  צורך יש טובים בימים שגם

מקום  יש וממילא החול ימות מעין

לעיל. כמבואר ונדרים לפרישות

‰fÓ ‰ÏÚÓÏe רק לא למעלה ¿«¿»ƒ∆
מהחגים גם אלא החול ‰e‡מימות

L ,˙aM‰ ÌBÈ˙ÈÁa ‡e‰ ««»∆¿ƒ«
‡a‡c ÔÈÁBÓ29, חכמה כאמור ƒ¿«»

בגלל  ו'אם' ל'אב' נמשלו ובינה

(כך  המידות ב'הולדת' פעולתן

והבינה  הרעיון, נקודת היא שהחכמה

שלו) וההתפתחות ההרחבה היא

‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa¿ƒ»∆¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰Ó לעיל כמבואר ≈ƒ¿«¿¿

האלוקי  האור מאיר החכמה שבספירת

מ'סדר  שלמעלה גבול ובלי האיןֿסוף

מאיר  האלוקי האור שבו השתלשלות'

וצמצום בספירת ÊaL‰בגבול ∆»∆
מהעולמות שלמעלה ‰ÏBÒt˙החכמה ÔÈÚ CiL ‡Ï,מלכתחילה …«»ƒ¿««¿∆

·e˙kM ‰Ó e‰fLלעיל הנזכר Âc˜‡,פסולת L¯tבפסוק ÌÎÈbÁ ∆∆«∆»∆∆«≈∆«¿»
ÌÎzaL L¯t ‡ÏÂ33 אין ומהגבול מהעולמות למעלה בהיותה לשבת כי ¿…∆∆««¿∆

ופסולת', aL˙'פרש' ÔÎÏÂ להיפך אלא העולם מענייני לפרישות זמן אינו ¿»≈«»
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a B‚pÚÏ ‰ÂˆÓ34‰ÈL eÏÈÙ‡L „ÚÂ שהיא , ƒ¿»¿«¿«¬ƒ»¿ƒ»¿«∆¬ƒ≈»

של  החיות השינה בעת שהרי ושתייה מאכילה אפילו וחומרי גשמי יותר דבר

מסויימת במידה מסתלקת eÚz‚האדם ˙aLa35¯LÙ‡ŒÈ‡L ÔÂÈk , ¿«»«¬≈»∆ƒ∆¿»
'eÎ ‰˜ÈÈ ‰È‰zL אין המוגבלים מהעולמות למעלה היא שהשבת כיוון ∆ƒ¿∆¿ƒ»
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zehndי iy`x l` dyn xacie

ׁשהרי  ּפסֹולת, ּבהם ׁשּׁשּי הּבירּורים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבענין

היא  ּדׁשּבת העבֹודה אּלא אסּור, ּבֹורר ְְֲִֵֶַַָָָָָָּבׁשּבת

ּׁשּכתּוב  מה ׁשהּוא 36עלּֿדר גֹו', אכֹול ואכלּתם ְֲֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבארּוּכה. ּכּנ"ל האֹוכל, מּתֹו אֹוכל ּבירּור ְֲִִֵֶֶַַַַָָענין

לענין  הּמֹועדֹות ענין ׁשּיכּות ּגם יּובן ְְְֲִִֶַַַַַָָָּובזה

מדריגת 19הּנדרים  היא (ׁשּׁשם ּבינה ּבבחינת ּכי , ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ
ג). סעיף (כנ"ל הּנדרים ענין ּגם ׁשּי ְְְֲִִִַַַַַָָהּמֹועדֹות)

ּׁשּכתּוב ‡Cה) מה להבין צרי עלּֿפיֿזה «ְִִִֶֶַַָָָ

איׁש גֹו' הּמּטֹות ראׁשי אל מׁשה ְִֵֵֶֶַַַַָֹוידּבר

הּמבֹואר  עלּֿפי ּדלכאֹורה, וגֹו', נדר יּדֹור ְְְְִִִִֶֶַַָָּכי

ּב ׁשּי הּנדרים ענין הרי ּתחּתֹונֹות לעיל מדרגֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ

מקֹור  ׁשהיא ּדוקא ּבינה ּבבחינת ְְְִִִִֶַַַָָָָּדוקא,

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  ּובעֹולמֹות ְְְְְְֲִִִִַָָָָָלהׁשּתלׁשלּות,

ּבעבֹודת  וכן כּו', ּפירּוד ׁשל ּבאֹופן ׁשהם ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָּדוקא

רֹואה  ּכאׁשר רק הּוא הּנדרים ׁשענין יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבני

ּומּזה  כּו'. הּדבר את לברר לֹו ׁשאיֿאפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבנפׁשֹו

לאנׁשים  יֹותר ׁשּי הּנדרים ׁשענין ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּובן,

להיֹות  צרי מדריגתם ּפחיתּות ׁשּמּצד  ְְְְִִִִִֵֶַַָָָּפׁשּוטים,

מּדּוע  ואםּֿכן כּו'. ּפריׁשּות ׁשל ענין ְְְְִִִֵֶֶַַָָאצלם

ּבמדרגה  ׁשהם הּמּטֹות, לראׁשי זֹו ּפרׁשה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנאמרה

ּכמֹו מׁשה, ּבמדריגת ׁשהיּו הּזקנים ּוכמֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹנעלית,

וׂשמּתי 37ׁשּכתּוב  עלי אׁשר הרּוח מן ואצלּתי ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

החכמה, ּבחינת מׁשה, ּבמדריגת והרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹעליהם,

ג). סעיף (כנ"ל הּנדרים ענין ׁשּי ְְְִִִַַַָָֹלא

C‡ הּוא זֹו ּבפרׁשה הּכּונה ׁשעיקר הּוא, הענין «ְְִִֶַַַָָָָָָָ

לענין  אּדרּבה) אּלא הּנדרים, לענין ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹ(לא

נדרים  ּתֹורה 19הּתרת ׁשעלּֿפי ב) (סעיף וכּנ"ל , ְְְִִִֶַַַַַָָָ
זֹו ׁשּפרׁשה וזהּו הּנדרים. ענין להיֹות צרי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹלא
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או"ח  אדה"ז שו"ע ב. קלד, שבת מסכת של"ה שבת. סעודת אחרי יעקב) (קול האריז"ל סידור יט. ד, ואתחנן ראובני

ס"ב. סרצ"ב ואילך).36)רסרפ"א. א'נח (ע' שם תער"ב המשך וראה כו. ב, יז.37)יואל יא, בהעלותך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ראויים  שאינם לחיצונים 'יניקה' תהיה בה המאיר והשפע שמהאור חשש

השפע, את ‰B·Ú„‰לקבל ˙eÏÏÎe'ה את האדם ‡dÈשל ˙aLc ¿»»¬»¿«»≈»
˙ÏBÒt Ì‰a CiML ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚa בורר יש עצמו שבבירור אלא ¿ƒ¿««≈ƒ∆«»»∆¿∆

פסולת, מתוך אוכל בורר ויש פסולת מתוך Ba¯¯אוכל ˙aLa È¯‰L∆¬≈¿«»≈
¯eÒ‡ החיטה (של בפשטות והבורר »

המלאכות  מל"ט אחת הוא מהמוץ)

ה'ב  וגם בשבת ירור'האסורות

של  והפשוט הרגיל במובנו ברוחניות

לו  אין לרע טוב בין והבדלה הפרדה

בשבת, ‰B·Ú„‰מקום ‡l‡∆»»¬»
‰Ó C¯cŒÏÚ ‡È‰ ˙aLc¿«»ƒ«∆∆«

·e˙kM36,'B‚ ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â ∆»«¬«¿∆»
עוסק  שהאדם מלמד הלשון וכפל

בלבד e¯Èa¯באוכל ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«≈
,ÏÎB‡‰ CBzÓ ÏÎB‡ כל ללא ∆ƒ»∆

פסולת  עם שייכות כל וללא מגע

Ï"pk מי" דיבורֿהמתחיל במאמר ««
יעקב" עפר «¬»ke¯‡a‰.מנה

ÔÈÚ ˙eÎiL Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»««»ƒ¿«
ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚÏ ˙B„ÚBn‰19, «¬¿ƒ¿««¿»ƒ

לעניין  לעיל הנזכר בחיי רבנו כפירוש

מדובר  בה פנחס פרשת של הסמיכות

מדובר  בה מטות לפרשת המועדים על

הנדרים  Èa‰על ˙ÈÁ·a Èkƒƒ¿ƒ«ƒ»
˙‚È¯„Ó ‡È‰ ÌML)∆»ƒ«¿≈«
ÔÈÚ Ìb CiL (˙B„ÚBn‰«¬«»«ƒ¿«

(‚ ÛÈÚÒ Ï"Î) ÌÈ¯„p‰ ורק «¿»ƒ¿ƒ
צורך  כל אין החכמה, בחינת בשבת,

בהרחבה. לעיל כמבואר בזה,

‰ÊŒÈtŒÏÚ C‡ המבואר ‰) לאור ««ƒ∆
בפרישות  והצורך הנדרים שעניין

נמוכות  בדרגות שייך העולם מענייני

'עבודת  שבהם גבוהות בדרגות ולא

אחר  באופן היא CÈ¯»̂ƒה'בירורים'
·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï בפסוק ¿»ƒ«∆»

המאמר  את LÓ‰הפותח ¯a„ÈÂ«¿«≈…∆
LÈ‡ 'B‚ ˙Bhn‰ ÈL‡¯ Ï‡∆»≈««ƒ

,'B‚Â ¯„ ¯BcÈ Èk שפרשת היינו ƒƒ∆∆¿
המטות,הנדרים  לראשי נאמרה

CiL ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚ È¯‰ ÏÈÚÏ ¯‡B·n‰ ÈtŒÏÚ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«ƒ«¿»¿≈¬≈ƒ¿««¿»ƒ«»
,‡˜Âc ˙BBzÁz ˙B‚¯„Óa'תחתונות 'מדרגות לאיזו ומפרט והולך ¿«¿≈«¿«¿»

המאמר, לאורך שנתבאר כפי È‰L‡הכוונה, ‡˜Âc ‰Èa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ»«¿»∆ƒ
,˙eÏLÏzL‰Ï ¯B˜Ó מאיר שבה החכמה לעומת נמוכה דרגה שהיא »¿ƒ¿«¿¿

סוף, אין Ì‰Lאור ‡˜Âc ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ·e»»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¿»∆≈
„e¯Èt ÏL ÔÙB‡aמהאלוקות,'eÎÂ האצילות בעולם עולם ולא שהוא ¿∆∆≈

¯˜האחדות  ‡e‰ ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚL ,Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Úa ÔÎÂ¿≈«¬«¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿««¿»ƒ«
'eÎ ¯·c‰ ˙‡ ¯¯·Ï BÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L BLÙa ‰‡B¯ ¯L‡k«¬∆∆¿«¿∆ƒ∆¿»¿»≈∆«»»
בעבודת  לעסוק היכולת והעדר

ומצבו  מעמדו בגלל היא הבירורים

לעיל  (כמבואר האדם של הנחות

חשש  יש ירוד רוחני במצב שבאדם

לו  יגרום גשמיים בדברים שהעיסוק

נוספת). רוחנית ∆fÓeƒ‰הידרדרות
CiL ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿««¿»ƒ«»
,ÌÈËeLt ÌÈL‡Ï ¯˙BÈ≈«¬»ƒ¿ƒ
Ì˙‚È¯„Ó ˙e˙ÈÁt „vnL∆ƒ«¿ƒ«¿≈»»

‡ˆÌÏהרוחנית  ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆¿»
'eÎ ˙eLÈ¯t ÏL ÔÈÚ מענייני ƒ¿»∆¿ƒ

והחומרי. הגשמי העולם

ÔkŒÌ‡Â השאלה ÚecÓנשאלת ¿ƒ≈««
ÈL‡¯Ï BÊ ‰L¯t ‰¯Ó‡∆∆¿»»»»¿»≈

,˙Bhn‰,השבטים Ì‰Lנשיאי ««∆≈
ÌÈ˜f‰ BÓÎe ,˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa¿«¿≈»«¬≈¿«¿≈ƒ
בתורה  מסופר עליהם הזקנים שבעים

בהעלותך) במדרגה eÈ‰L(בפרשת ∆»
שהיו  כך כדי עד ביותר נעלית

BÓk ,‰LÓ ˙‚È¯„Óa¿«¿≈«…∆¿
·e˙kL37 שבעים לגבי בתורה ∆»

ÔÓוהפרשתי ÈzÏˆ‡Âהזקנים  ¿»«¿ƒƒ
EÈÏÚ ¯L‡ Áe¯‰ רבינו משה על »«¬∆»∆
,Ì‰ÈÏÚ ÈzÓNÂ שהזקנים ומאחר ¿«¿ƒ¬≈∆
של  מרוחו הם קבלו הרי משה

משה  È¯„Óa‚˙במדריגת È¯‰Â«¬≈¿«¿≈«
‡Ï ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ,‰LÓ…∆¿ƒ««»¿»…
Ï"Î) ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚ CiL«»ƒ¿««¿»ƒ

(‚ ÛÈÚÒ פרשה נאמרה כן אם ולמה ¿ƒ
המטות.? לראשי זו

¯˜ÈÚL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ«
‡Ï) ‡e‰ BÊ ‰L¯Ùa ‰ek‰««»»¿»»»…

,ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚÏ האיסור עניין היינו ¿ƒ¿««¿»ƒ
הנדר  ידי על ‡a¯c‰)שנוצר ‡l‡∆»«¿«»

ÌÈ¯„ ˙¯z‰ ÔÈÚÏ19, כמובא ¿ƒ¿««»«¿»ƒ
להורות  המטות לראשי נאמרה שהפרשה רש"י מפירוש המאמר בתחילת

ביחיד) נדרים להתיר יכול (שמומחה נדרים התרת בענייני »»¿Ï"pÎÂהלכה
ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡Ï ‰¯Bz ÈtŒÏÚL (· ÛÈÚÒ) והם ¿ƒ∆«ƒ»…»ƒƒ¿ƒ¿««¿»ƒ

רצוי. לא למצב רק נועדו
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e"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqnÎzehn zyxt zay

הּתרת  יפעלּו ׁשהם ּכדי הּמּטֹות, לראׁשי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנאמרה
חכם  עלֿידי נעׂשה נדרים הּתרת ענין ּכי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָנדרים,

מעיקרֹו הּנדר את ׁשעֹוקר ּובאֹופן ,38ּדוקא, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשּיהיּו יׂשראל ּבני ּכל אצל ׁשּיפעלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָוהיינּו

לענין  יצטרכּו ׁשּלא יֹותר נעלה ּומּצב ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹּבמעמד

הּנדר, את מּתיר  ׁשחכם הענין ּוכללּות ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָהּנדרים.

מּצד  הּוא מּוּתר , נעׂשה האסּור ׁשהּדבר ְְֲִֶֶַַַַָָָָָּדהינּו

ּבחינת  והּוא ׁשּבחכמה, איןֿסֹוף אֹור ְְְְִִֵֶַַַָָּבחינת

ּגם  ויׁש להּתיר. ּביכלּתֹו ׁשּלכן ּדעּתיק, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּגבּורה

והענין  הדיֹוטֹות. ּבׁשלׁשה נדרים הּתרת ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹאֹופן

ּב'סידּור' מבֹואר ּדהּנה ׁשּבׁשלׁשה 39ּבזה, הענין ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

חסדּֿגבּורהּֿתפארת  ּבחינת ׁשהן ,נבר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאֹומר

לרּבים  הּברכה היא ואז יחד, ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָּכׁשּמתּכּללים

 ֿ ועלּֿדר ּכתרֿחכמהּֿבינה. מּבחינת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנמׁשכת

ג' ּבענין לֹומר יׁש ׁשּממׁשיכים זה הדיֹוטֹות, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַ

הּנדר. את להּתיר ּביכלּתם ולכן הּכתר, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּבחינת

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הּסמיכּות ּבביאּור להֹוסיף יׁש ¿«ƒ∆ְְְִִֵֵַ

נדרים, לפרׁשת מֹועדֹות ְְְֲִַַָָָָָּדפרׁשת

לבד  ּבמֹועדיכם לה' ּתעׂשּו אּלה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָׁשּבּפסּוק

הּקׁשר  מרּומז גֹו', ונדבֹותיכם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָמּנדריכם

לפי  ׁשּזהּו לנדרים, מֹועדֹות ׁשּבין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָוהּׁשּייכּות
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ע"ב.38) ריש עד, ואילך).39)כתובות א קד, ואילך. א (קב, המזון ברכת שער - דא"ח עם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂלכך הפנימי È„kהטעם ,˙Bhn‰ ÈL‡¯Ï ‰¯Ó‡ BÊ ‰L¯tL ¿∆∆»»»∆∆¿»¿»≈««¿≈

‰NÚ ÌÈ¯„ ˙¯z‰ ÔÈÚ Èk ,ÌÈ¯„ ˙¯z‰ eÏÚÙÈ Ì‰L∆≈ƒ¿¬«»«¿»ƒƒƒ¿««»«¿»ƒ«¬∆
,‡˜Âc ÌÎÁ È„ÈŒÏÚ פרישות בתור הנדרים מעניין (בשונה מעלתו בגלל «¿≈»»«¿»

לעיל) כמבואר נמוכה, בדרגה שנמצא למי דווקא ששייך ∆¿ÔÙB‡·eואיסור
B¯˜ÈÚÓ ¯„p‰ ˙‡ ¯˜BÚL38, ∆≈∆«∆∆≈ƒ»

לגבי  חכם כמובא שכאשר נדרים דיני

מוחלטת  עקירה זו הרי הנדר את מפר

(ובלשון  מלכתחילה נדר היה לא כאילו

חכם  לרופא, חכם בין "מה הגמרא:

אינו  ורופא מעיקרו הנדר את עוקר

מכאן  אלא ¿»¿eÈÈ‰Âולהבא")מרפא
eÏÚÙiL המטות Ïkראשי Ïˆ‡ ∆ƒ¿¬≈∆»

„ÓÚÓa eÈ‰iL Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿¿«¬»
‡lL ¯˙BÈ ‰ÏÚ ·vÓe«»«¬∆≈∆…

.ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚÏ eÎ¯ËˆÈƒ¿»¿¿ƒ¿««¿»ƒ
¯ÈzÓ ÌÎÁL ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»∆»»«ƒ
¯·c‰L eÈ‰c ,¯„p‰ ˙‡∆«∆∆¿«¿∆«»»

¯eÒ‡‰,בתוקף היה שהנדר זמן כל »»
vÓ„נתהפך  ‡e‰ ,¯zeÓ ‰NÚ«¬∆»ƒ«

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÈÁa¿ƒ«≈
˙ÈÁa ‡e‰Â ,‰ÓÎÁaL∆«»¿»¿¿ƒ«

,˜ÈzÚc ‰¯e·b בקבלה מבואר ¿»¿«ƒ
עליון' 'כתר שבבחינת וחסידות

כשם  הספירות, מעשר (שלמעלה

הראש) מעל הוא בחינת שהכתר יש

מ'יומין' ונבדל (שנעתק יומין' 'עתיק

יומין  'עתיק לבחינת וגם (אף וגילוי) '

מהספירות) למעלה היא עצמה שמצד

עשר  של מבנה) (דמות, 'פרצוף' יש

יש  ב'עתיק' שבהיותן אלא ספירות

לאחר  מאשר שונה משמעות לספירות

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשייה  שבעולמות ובעוד האצילות, בעולם הגילוי

(ראה  ממותקות" "גבורת היא דעתיק' 'גבורה הרי הדין, מידת היא הגבורה

נקרא  הרחמים מידות י"ג המשכת ..." עצרת: שמיני הזקן, לרבנו תורה לקוטי

סתימאה  במוחא המלובשת יומין דעתיק גבורה ... טהורים מים עליכם וזרקתי

ונקרא  ... שבחכמה] סוף אין אור היא דעתיק שגבורה כאן האמור [עלֿדרך

מטמא  טהור יתן מי כדכתיב הטהרה נמשך ידם ועל שבהם לפי טהורים מים

כאן  האמור דרך [על טהרה לשון כן גם נקראת זו עליונה שהמשכה הרי כו'...

בסוד  העיקר היא הטהרה ... למותר]) אסור מהפכים זו בחינה ידי שעל

כנ"ל  דעתיק גבורה המשכת אם כי דאצילות סתם בגבורה זה אין אך הגבורה.

(... בתכלית הממותקות גבורות שהם דעתיק גבורה הטהרה... ≈«∆ÔÎlLמקור
BzÏÎÈaהחכם סוף.Èz‰Ï¯של אין אור בו שמאיר כיון ƒ»¿¿«ƒ

˙BËBÈ„‰ ‰LÏLa ÌÈ¯„ ˙¯z‰ ÔÙB‡ Ìb LÈÂ בהמשך גם כמובא ¿≈«∆«»«¿»ƒƒ¿…»∆¿

יחיד  מומחה ידי על נדר להתיר לאפשרות שבנוסף זה כתוב על רש"י פירוש

היינו  'הדיוטות', שלושה ידי על גם נדר להתיר אפשר המטות") ("ראשי

מומחים. שאינם פשוטים Êa‰,אנשים ÔÈÚ‰Â,הדברים פנימיות לפי ¿»ƒ¿»»∆
'¯e„ÈÒ'a ¯‡B·Ó ‰p‰c39 ובו חיים)" אלוקים (דברי דא"ח עם "סידור ¿ƒ≈¿»«ƒ

הזקן  רבנו מתורת חסידות מאמרי

האמצעי  אדמו"ר ידי על שנכתבו

,C¯· ¯ÓB‡ ‰LÏLaL ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆ƒ¿…»≈¿»≈
(יחד) כאחד שאכלו שלושה כאשר

המברך  בזימון, המזון ברכת מברכים

"נברך" פנימיות Ô‰Lאומר לפי ∆≈
שאכלו  "שלושה המושג העניינים

היינו כאן האמור »ÈÁa¿ƒ˙כאחד"
המידות  של הספירות שלושת

∆∆¿ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ∆∆¿»ƒ‡¯˙העליונות
,„ÁÈ ÌÈÏlk˙nLk זו לא כאשר ¿∆ƒ¿«¿ƒ««

(התחברות  התכללות שיש בלבד

(חסד  בזו זו הספירות של והתאחדות)

אלא  וכו') שבחסד גבורה שבגבורה,

יחד  ספירות שלוש של התכללות יש

בשלישית) יחד ושתיהן בזו «¿Ê‡Â(זו
‡È‰של ÌÈa¯Ïהשפעה ‰Î¯a‰ ƒ«¿»»¿«ƒ

שלושה  שדווקא בהלכה נרמז והדבר

המזון  ברכת מברכים כאחד שאכלו

שאכל  אחד מאשר יותר נעלה באופן

יחד  שאכלו שניים אפילו או לבד

˙ÎLÓpLלרבים ÈÁaÓ˙הברכה ∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«
‰ÈaŒ‰ÓÎÁŒ¯˙k זו שגם ∆∆»¿»ƒ»

שונות  בחינות שלוש של התכללות

והשפעה  ברכה שמביא דבר ביחד,

מיוחדת.

ÔÈÚa ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆≈«¿ƒ¿«
,˙BËBÈ„‰ אבל ‚' המטות" "ראשי ולא פשוטים "הדיוטות" הם שאמנם ∆¿

מיוחד  כוח להם יש שלושה היותם ‰k˙¯,בכוח ˙ÈÁaÓ ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒƒ¿ƒ««∆∆
דעתיק), ("גבורות הכתר מבחינת אור בהם שמאיר המטות" "ראשי כמו

לעיל ‰p„¯כמבואר ˙‡ ¯Èz‰Ï ÌzÏÎÈa ÔÎÏÂ הנשיאים כמו בדיוק ¿»≈ƒ»¿»¿«ƒ∆«∆∆
הנעלים.

˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùc ˙eÎÈÓq‰ ¯e‡È·a ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»»«¬
פנחס ÌÈ¯„שבפרשת ˙L¯ÙÏ,מטות פרשת eÒtaL˜שבפרשתנו ¿»»«¿»ƒ∆«»

,'B‚ ÌÎÈ˙B·„Â ÌÎÈ¯„pÓ „·Ï ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eNÚz ‰l‡≈∆«¬«¿¬≈∆¿«ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆
הנדרים  לענייני שבמועדים החובה ענייני בין ולהפריד להבדיל הכוונה אין

רבנו  כפירוש אלא המאמר) שבתחילת בשאלות סברא שהייתה (כפי והנדבות

ובזה  ביניהם הקשר על מלמד שהפסוק eÎÈiM‰Â˙בחיי ¯Lw‰ ÊÓe¯Ó¿»«∆∆¿««»
,ÌÈ¯„Ï ˙B„ÚBÓ ÔÈaL ביניהם המשותף מה מובן האמור ולפי ∆≈¬ƒ¿»ƒ
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יי zehnd iy`x l` dyn xacie

ׁשהרי  ּפסֹולת, ּבהם ׁשּׁשּי הּבירּורים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבענין

היא  ּדׁשּבת העבֹודה אּלא אסּור, ּבֹורר ְְֲִֵֶַַָָָָָָּבׁשּבת

ּׁשּכתּוב  מה ׁשהּוא 36עלּֿדר גֹו', אכֹול ואכלּתם ְֲֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבארּוּכה. ּכּנ"ל האֹוכל, מּתֹו אֹוכל ּבירּור ְֲִִֵֶֶַַַַָָענין

לענין  הּמֹועדֹות ענין ׁשּיכּות ּגם יּובן ְְְֲִִֶַַַַַָָָּובזה

מדריגת 19הּנדרים  היא (ׁשּׁשם ּבינה ּבבחינת ּכי , ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ
ג). סעיף (כנ"ל הּנדרים ענין ּגם ׁשּי ְְְֲִִִַַַַַָָהּמֹועדֹות)

ּׁשּכתּוב ‡Cה) מה להבין צרי עלּֿפיֿזה «ְִִִֶֶַַָָָ

איׁש גֹו' הּמּטֹות ראׁשי אל מׁשה ְִֵֵֶֶַַַַָֹוידּבר

הּמבֹואר  עלּֿפי ּדלכאֹורה, וגֹו', נדר יּדֹור ְְְְִִִִֶֶַַָָּכי

ּב ׁשּי הּנדרים ענין הרי ּתחּתֹונֹות לעיל מדרגֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ

מקֹור  ׁשהיא ּדוקא ּבינה ּבבחינת ְְְִִִִֶַַַָָָָּדוקא,

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  ּובעֹולמֹות ְְְְְְֲִִִִַָָָָָלהׁשּתלׁשלּות,

ּבעבֹודת  וכן כּו', ּפירּוד ׁשל ּבאֹופן ׁשהם ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָּדוקא

רֹואה  ּכאׁשר רק הּוא הּנדרים ׁשענין יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבני

ּומּזה  כּו'. הּדבר את לברר לֹו ׁשאיֿאפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבנפׁשֹו

לאנׁשים  יֹותר ׁשּי הּנדרים ׁשענין ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמּובן,

להיֹות  צרי מדריגתם ּפחיתּות ׁשּמּצד  ְְְְִִִִִֵֶַַָָָּפׁשּוטים,

מּדּוע  ואםּֿכן כּו'. ּפריׁשּות ׁשל ענין ְְְְִִִֵֶֶַַָָאצלם

ּבמדרגה  ׁשהם הּמּטֹות, לראׁשי זֹו ּפרׁשה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנאמרה

ּכמֹו מׁשה, ּבמדריגת ׁשהיּו הּזקנים ּוכמֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹנעלית,

וׂשמּתי 37ׁשּכתּוב  עלי אׁשר הרּוח מן ואצלּתי ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

החכמה, ּבחינת מׁשה, ּבמדריגת והרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹעליהם,

ג). סעיף (כנ"ל הּנדרים ענין ׁשּי ְְְִִִַַַָָֹלא

C‡ הּוא זֹו ּבפרׁשה הּכּונה ׁשעיקר הּוא, הענין «ְְִִֶַַַָָָָָָָ

לענין  אּדרּבה) אּלא הּנדרים, לענין ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹ(לא

נדרים  ּתֹורה 19הּתרת ׁשעלּֿפי ב) (סעיף וכּנ"ל , ְְְִִִֶַַַַַָָָ
זֹו ׁשּפרׁשה וזהּו הּנדרים. ענין להיֹות צרי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹלא
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או"ח  אדה"ז שו"ע ב. קלד, שבת מסכת של"ה שבת. סעודת אחרי יעקב) (קול האריז"ל סידור יט. ד, ואתחנן ראובני

ס"ב. סרצ"ב ואילך).36)רסרפ"א. א'נח (ע' שם תער"ב המשך וראה כו. ב, יז.37)יואל יא, בהעלותך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ראויים  שאינם לחיצונים 'יניקה' תהיה בה המאיר והשפע שמהאור חשש

השפע, את ‰B·Ú„‰לקבל ˙eÏÏÎe'ה את האדם ‡dÈשל ˙aLc ¿»»¬»¿«»≈»
˙ÏBÒt Ì‰a CiML ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚa בורר יש עצמו שבבירור אלא ¿ƒ¿««≈ƒ∆«»»∆¿∆

פסולת, מתוך אוכל בורר ויש פסולת מתוך Ba¯¯אוכל ˙aLa È¯‰L∆¬≈¿«»≈
¯eÒ‡ החיטה (של בפשטות והבורר »

המלאכות  מל"ט אחת הוא מהמוץ)

ה'ב  וגם בשבת ירור'האסורות

של  והפשוט הרגיל במובנו ברוחניות

לו  אין לרע טוב בין והבדלה הפרדה

בשבת, ‰B·Ú„‰מקום ‡l‡∆»»¬»
‰Ó C¯cŒÏÚ ‡È‰ ˙aLc¿«»ƒ«∆∆«

·e˙kM36,'B‚ ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â ∆»«¬«¿∆»
עוסק  שהאדם מלמד הלשון וכפל

בלבד e¯Èa¯באוכל ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«≈
,ÏÎB‡‰ CBzÓ ÏÎB‡ כל ללא ∆ƒ»∆

פסולת  עם שייכות כל וללא מגע

Ï"pk מי" דיבורֿהמתחיל במאמר ««
יעקב" עפר «¬»ke¯‡a‰.מנה

ÔÈÚ ˙eÎiL Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»««»ƒ¿«
ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚÏ ˙B„ÚBn‰19, «¬¿ƒ¿««¿»ƒ

לעניין  לעיל הנזכר בחיי רבנו כפירוש

מדובר  בה פנחס פרשת של הסמיכות

מדובר  בה מטות לפרשת המועדים על

הנדרים  Èa‰על ˙ÈÁ·a Èkƒƒ¿ƒ«ƒ»
˙‚È¯„Ó ‡È‰ ÌML)∆»ƒ«¿≈«
ÔÈÚ Ìb CiL (˙B„ÚBn‰«¬«»«ƒ¿«

(‚ ÛÈÚÒ Ï"Î) ÌÈ¯„p‰ ורק «¿»ƒ¿ƒ
צורך  כל אין החכמה, בחינת בשבת,

בהרחבה. לעיל כמבואר בזה,

‰ÊŒÈtŒÏÚ C‡ המבואר ‰) לאור ««ƒ∆
בפרישות  והצורך הנדרים שעניין

נמוכות  בדרגות שייך העולם מענייני

'עבודת  שבהם גבוהות בדרגות ולא

אחר  באופן היא CÈ¯»̂ƒה'בירורים'
·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï בפסוק ¿»ƒ«∆»

המאמר  את LÓ‰הפותח ¯a„ÈÂ«¿«≈…∆
LÈ‡ 'B‚ ˙Bhn‰ ÈL‡¯ Ï‡∆»≈««ƒ

,'B‚Â ¯„ ¯BcÈ Èk שפרשת היינו ƒƒ∆∆¿
המטות,הנדרים  לראשי נאמרה

CiL ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚ È¯‰ ÏÈÚÏ ¯‡B·n‰ ÈtŒÏÚ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«ƒ«¿»¿≈¬≈ƒ¿««¿»ƒ«»
,‡˜Âc ˙BBzÁz ˙B‚¯„Óa'תחתונות 'מדרגות לאיזו ומפרט והולך ¿«¿≈«¿«¿»

המאמר, לאורך שנתבאר כפי È‰L‡הכוונה, ‡˜Âc ‰Èa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ»«¿»∆ƒ
,˙eÏLÏzL‰Ï ¯B˜Ó מאיר שבה החכמה לעומת נמוכה דרגה שהיא »¿ƒ¿«¿¿

סוף, אין Ì‰Lאור ‡˜Âc ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ·e»»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¿»∆≈
„e¯Èt ÏL ÔÙB‡aמהאלוקות,'eÎÂ האצילות בעולם עולם ולא שהוא ¿∆∆≈

¯˜האחדות  ‡e‰ ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚL ,Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Úa ÔÎÂ¿≈«¬«¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿««¿»ƒ«
'eÎ ¯·c‰ ˙‡ ¯¯·Ï BÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L BLÙa ‰‡B¯ ¯L‡k«¬∆∆¿«¿∆ƒ∆¿»¿»≈∆«»»
בעבודת  לעסוק היכולת והעדר

ומצבו  מעמדו בגלל היא הבירורים

לעיל  (כמבואר האדם של הנחות

חשש  יש ירוד רוחני במצב שבאדם

לו  יגרום גשמיים בדברים שהעיסוק

נוספת). רוחנית ∆fÓeƒ‰הידרדרות
CiL ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿««¿»ƒ«»
,ÌÈËeLt ÌÈL‡Ï ¯˙BÈ≈«¬»ƒ¿ƒ
Ì˙‚È¯„Ó ˙e˙ÈÁt „vnL∆ƒ«¿ƒ«¿≈»»

‡ˆÌÏהרוחנית  ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆¿»
'eÎ ˙eLÈ¯t ÏL ÔÈÚ מענייני ƒ¿»∆¿ƒ

והחומרי. הגשמי העולם

ÔkŒÌ‡Â השאלה ÚecÓנשאלת ¿ƒ≈««
ÈL‡¯Ï BÊ ‰L¯t ‰¯Ó‡∆∆¿»»»»¿»≈

,˙Bhn‰,השבטים Ì‰Lנשיאי ««∆≈
ÌÈ˜f‰ BÓÎe ,˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa¿«¿≈»«¬≈¿«¿≈ƒ
בתורה  מסופר עליהם הזקנים שבעים

בהעלותך) במדרגה eÈ‰L(בפרשת ∆»
שהיו  כך כדי עד ביותר נעלית

BÓk ,‰LÓ ˙‚È¯„Óa¿«¿≈«…∆¿
·e˙kL37 שבעים לגבי בתורה ∆»

ÔÓוהפרשתי ÈzÏˆ‡Âהזקנים  ¿»«¿ƒƒ
EÈÏÚ ¯L‡ Áe¯‰ רבינו משה על »«¬∆»∆
,Ì‰ÈÏÚ ÈzÓNÂ שהזקנים ומאחר ¿«¿ƒ¬≈∆
של  מרוחו הם קבלו הרי משה

משה  È¯„Óa‚˙במדריגת È¯‰Â«¬≈¿«¿≈«
‡Ï ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ,‰LÓ…∆¿ƒ««»¿»…
Ï"Î) ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚ CiL«»ƒ¿««¿»ƒ

(‚ ÛÈÚÒ פרשה נאמרה כן אם ולמה ¿ƒ
המטות.? לראשי זו

¯˜ÈÚL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ«
‡Ï) ‡e‰ BÊ ‰L¯Ùa ‰ek‰««»»¿»»»…

,ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚÏ האיסור עניין היינו ¿ƒ¿««¿»ƒ
הנדר  ידי על ‡a¯c‰)שנוצר ‡l‡∆»«¿«»

ÌÈ¯„ ˙¯z‰ ÔÈÚÏ19, כמובא ¿ƒ¿««»«¿»ƒ
להורות  המטות לראשי נאמרה שהפרשה רש"י מפירוש המאמר בתחילת

ביחיד) נדרים להתיר יכול (שמומחה נדרים התרת בענייני »»¿Ï"pÎÂהלכה
ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡Ï ‰¯Bz ÈtŒÏÚL (· ÛÈÚÒ) והם ¿ƒ∆«ƒ»…»ƒƒ¿ƒ¿««¿»ƒ

רצוי. לא למצב רק נועדו
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הּתרת  יפעלּו ׁשהם ּכדי הּמּטֹות, לראׁשי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנאמרה
חכם  עלֿידי נעׂשה נדרים הּתרת ענין ּכי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָנדרים,

מעיקרֹו הּנדר את ׁשעֹוקר ּובאֹופן ,38ּדוקא, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשּיהיּו יׂשראל ּבני ּכל אצל ׁשּיפעלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָוהיינּו

לענין  יצטרכּו ׁשּלא יֹותר נעלה ּומּצב ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹּבמעמד

הּנדר, את מּתיר  ׁשחכם הענין ּוכללּות ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָהּנדרים.

מּצד  הּוא מּוּתר , נעׂשה האסּור ׁשהּדבר ְְֲִֶֶַַַַָָָָָּדהינּו

ּבחינת  והּוא ׁשּבחכמה, איןֿסֹוף אֹור ְְְְִִֵֶַַַָָּבחינת

ּגם  ויׁש להּתיר. ּביכלּתֹו ׁשּלכן ּדעּתיק, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּגבּורה

והענין  הדיֹוטֹות. ּבׁשלׁשה נדרים הּתרת ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹאֹופן

ּב'סידּור' מבֹואר ּדהּנה ׁשּבׁשלׁשה 39ּבזה, הענין ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

חסדּֿגבּורהּֿתפארת  ּבחינת ׁשהן ,נבר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאֹומר

לרּבים  הּברכה היא ואז יחד, ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָּכׁשּמתּכּללים

 ֿ ועלּֿדר ּכתרֿחכמהּֿבינה. מּבחינת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנמׁשכת

ג' ּבענין לֹומר יׁש ׁשּממׁשיכים זה הדיֹוטֹות, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַ

הּנדר. את להּתיר ּביכלּתם ולכן הּכתר, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּבחינת

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הּסמיכּות ּבביאּור להֹוסיף יׁש ¿«ƒ∆ְְְִִֵֵַ

נדרים, לפרׁשת מֹועדֹות ְְְֲִַַָָָָָּדפרׁשת

לבד  ּבמֹועדיכם לה' ּתעׂשּו אּלה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָׁשּבּפסּוק

הּקׁשר  מרּומז גֹו', ונדבֹותיכם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָמּנדריכם

לפי  ׁשּזהּו לנדרים, מֹועדֹות ׁשּבין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָוהּׁשּייכּות
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ע"ב.38) ריש עד, ואילך).39)כתובות א קד, ואילך. א (קב, המזון ברכת שער - דא"ח עם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂלכך הפנימי È„kהטעם ,˙Bhn‰ ÈL‡¯Ï ‰¯Ó‡ BÊ ‰L¯tL ¿∆∆»»»∆∆¿»¿»≈««¿≈

‰NÚ ÌÈ¯„ ˙¯z‰ ÔÈÚ Èk ,ÌÈ¯„ ˙¯z‰ eÏÚÙÈ Ì‰L∆≈ƒ¿¬«»«¿»ƒƒƒ¿««»«¿»ƒ«¬∆
,‡˜Âc ÌÎÁ È„ÈŒÏÚ פרישות בתור הנדרים מעניין (בשונה מעלתו בגלל «¿≈»»«¿»

לעיל) כמבואר נמוכה, בדרגה שנמצא למי דווקא ששייך ∆¿ÔÙB‡·eואיסור
B¯˜ÈÚÓ ¯„p‰ ˙‡ ¯˜BÚL38, ∆≈∆«∆∆≈ƒ»

לגבי  חכם כמובא שכאשר נדרים דיני

מוחלטת  עקירה זו הרי הנדר את מפר

(ובלשון  מלכתחילה נדר היה לא כאילו

חכם  לרופא, חכם בין "מה הגמרא:

אינו  ורופא מעיקרו הנדר את עוקר

מכאן  אלא ¿»¿eÈÈ‰Âולהבא")מרפא
eÏÚÙiL המטות Ïkראשי Ïˆ‡ ∆ƒ¿¬≈∆»

„ÓÚÓa eÈ‰iL Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿¿«¬»
‡lL ¯˙BÈ ‰ÏÚ ·vÓe«»«¬∆≈∆…

.ÌÈ¯„p‰ ÔÈÚÏ eÎ¯ËˆÈƒ¿»¿¿ƒ¿««¿»ƒ
¯ÈzÓ ÌÎÁL ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»∆»»«ƒ
¯·c‰L eÈ‰c ,¯„p‰ ˙‡∆«∆∆¿«¿∆«»»

¯eÒ‡‰,בתוקף היה שהנדר זמן כל »»
vÓ„נתהפך  ‡e‰ ,¯zeÓ ‰NÚ«¬∆»ƒ«

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÈÁa¿ƒ«≈
˙ÈÁa ‡e‰Â ,‰ÓÎÁaL∆«»¿»¿¿ƒ«

,˜ÈzÚc ‰¯e·b בקבלה מבואר ¿»¿«ƒ
עליון' 'כתר שבבחינת וחסידות

כשם  הספירות, מעשר (שלמעלה

הראש) מעל הוא בחינת שהכתר יש

מ'יומין' ונבדל (שנעתק יומין' 'עתיק

יומין  'עתיק לבחינת וגם (אף וגילוי) '

מהספירות) למעלה היא עצמה שמצד

עשר  של מבנה) (דמות, 'פרצוף' יש

יש  ב'עתיק' שבהיותן אלא ספירות

לאחר  מאשר שונה משמעות לספירות

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשייה  שבעולמות ובעוד האצילות, בעולם הגילוי

(ראה  ממותקות" "גבורת היא דעתיק' 'גבורה הרי הדין, מידת היא הגבורה

נקרא  הרחמים מידות י"ג המשכת ..." עצרת: שמיני הזקן, לרבנו תורה לקוטי

סתימאה  במוחא המלובשת יומין דעתיק גבורה ... טהורים מים עליכם וזרקתי

ונקרא  ... שבחכמה] סוף אין אור היא דעתיק שגבורה כאן האמור [עלֿדרך

מטמא  טהור יתן מי כדכתיב הטהרה נמשך ידם ועל שבהם לפי טהורים מים

כאן  האמור דרך [על טהרה לשון כן גם נקראת זו עליונה שהמשכה הרי כו'...

בסוד  העיקר היא הטהרה ... למותר]) אסור מהפכים זו בחינה ידי שעל

כנ"ל  דעתיק גבורה המשכת אם כי דאצילות סתם בגבורה זה אין אך הגבורה.

(... בתכלית הממותקות גבורות שהם דעתיק גבורה הטהרה... ≈«∆ÔÎlLמקור
BzÏÎÈaהחכם סוף.Èz‰Ï¯של אין אור בו שמאיר כיון ƒ»¿¿«ƒ

˙BËBÈ„‰ ‰LÏLa ÌÈ¯„ ˙¯z‰ ÔÙB‡ Ìb LÈÂ בהמשך גם כמובא ¿≈«∆«»«¿»ƒƒ¿…»∆¿

יחיד  מומחה ידי על נדר להתיר לאפשרות שבנוסף זה כתוב על רש"י פירוש

היינו  'הדיוטות', שלושה ידי על גם נדר להתיר אפשר המטות") ("ראשי

מומחים. שאינם פשוטים Êa‰,אנשים ÔÈÚ‰Â,הדברים פנימיות לפי ¿»ƒ¿»»∆
'¯e„ÈÒ'a ¯‡B·Ó ‰p‰c39 ובו חיים)" אלוקים (דברי דא"ח עם "סידור ¿ƒ≈¿»«ƒ

הזקן  רבנו מתורת חסידות מאמרי

האמצעי  אדמו"ר ידי על שנכתבו

,C¯· ¯ÓB‡ ‰LÏLaL ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆ƒ¿…»≈¿»≈
(יחד) כאחד שאכלו שלושה כאשר

המברך  בזימון, המזון ברכת מברכים

"נברך" פנימיות Ô‰Lאומר לפי ∆≈
שאכלו  "שלושה המושג העניינים

היינו כאן האמור »ÈÁa¿ƒ˙כאחד"
המידות  של הספירות שלושת

∆∆¿ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ∆∆¿»ƒ‡¯˙העליונות
,„ÁÈ ÌÈÏlk˙nLk זו לא כאשר ¿∆ƒ¿«¿ƒ««

(התחברות  התכללות שיש בלבד

(חסד  בזו זו הספירות של והתאחדות)

אלא  וכו') שבחסד גבורה שבגבורה,

יחד  ספירות שלוש של התכללות יש

בשלישית) יחד ושתיהן בזו «¿Ê‡Â(זו
‡È‰של ÌÈa¯Ïהשפעה ‰Î¯a‰ ƒ«¿»»¿«ƒ

שלושה  שדווקא בהלכה נרמז והדבר

המזון  ברכת מברכים כאחד שאכלו

שאכל  אחד מאשר יותר נעלה באופן

יחד  שאכלו שניים אפילו או לבד

˙ÎLÓpLלרבים ÈÁaÓ˙הברכה ∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«
‰ÈaŒ‰ÓÎÁŒ¯˙k זו שגם ∆∆»¿»ƒ»

שונות  בחינות שלוש של התכללות

והשפעה  ברכה שמביא דבר ביחד,

מיוחדת.

ÔÈÚa ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆≈«¿ƒ¿«
,˙BËBÈ„‰ אבל ‚' המטות" "ראשי ולא פשוטים "הדיוטות" הם שאמנם ∆¿

מיוחד  כוח להם יש שלושה היותם ‰k˙¯,בכוח ˙ÈÁaÓ ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒƒ¿ƒ««∆∆
דעתיק), ("גבורות הכתר מבחינת אור בהם שמאיר המטות" "ראשי כמו

לעיל ‰p„¯כמבואר ˙‡ ¯Èz‰Ï ÌzÏÎÈa ÔÎÏÂ הנשיאים כמו בדיוק ¿»≈ƒ»¿»¿«ƒ∆«∆∆
הנעלים.

˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùc ˙eÎÈÓq‰ ¯e‡È·a ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»»«¬
פנחס ÌÈ¯„שבפרשת ˙L¯ÙÏ,מטות פרשת eÒtaL˜שבפרשתנו ¿»»«¿»ƒ∆«»

,'B‚ ÌÎÈ˙B·„Â ÌÎÈ¯„pÓ „·Ï ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eNÚz ‰l‡≈∆«¬«¿¬≈∆¿«ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆
הנדרים  לענייני שבמועדים החובה ענייני בין ולהפריד להבדיל הכוונה אין

רבנו  כפירוש אלא המאמר) שבתחילת בשאלות סברא שהייתה (כפי והנדבות

ובזה  ביניהם הקשר על מלמד שהפסוק eÎÈiM‰Â˙בחיי ¯Lw‰ ÊÓe¯Ó¿»«∆∆¿««»
,ÌÈ¯„Ï ˙B„ÚBÓ ÔÈaL ביניהם המשותף מה מובן האמור ולפי ∆≈¬ƒ¿»ƒ
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zehndיב iy`x l` dyn xacie

יכֹולה  ׁשּמּׁשם ּבינה, מּבחינת הם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּׁשניהם

הּפריׁשּות  ּבענין צֹור יׁש ולכן כּו', יניקה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָלהיֹות

ׁשעיקרּה נדרים, ּפרׁשת ּבאה ּולאחריֿזה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָכּו'.

ּבחינת  מּצד ׁשּזהּו נדרים, הּתרת ענין ְְְִִִִֶֶַַַַַָָהּוא

ענין  ּוכמֹו הּבינה. מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָהחכמה

מּיֹוםֿטֹוב  ׁשּלמעלה ׁשּבאים 40הּׁשּבת ועד , ְְְִִֶֶַַַַָָָ

ׁשּבת  ׁשּכּולֹו ליֹום הּׁשּבת, ּדיֹום העילּוי ְְְְִִֶַַַַָָָלתכלית

העֹולמים  לחּיי .41ּומנּוחה ְְִֵַָָָ

•
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(המו"ל).40) קצת בסופה.41)חסר תמיד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הדברים Èa‰,בפנימיות ˙ÈÁaÓ Ì‰ Ì‰ÈML ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ«ƒ»

‰˜ÈÈ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ÌMnL∆ƒ»¿»ƒ¿¿ƒ»
,'eÎ באריכות לעיל ≈«¿ÔÎÏÂכמבואר

˙eLÈ¯t‰ ÔÈÚa C¯Bˆ LÈ≈∆¿ƒ¿««¿ƒ
‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe .'eÎ הפסוק לאחר ¿«¬≈∆

בפרשת  המועדות הנזכר שבו פנחס

זהירות  שמחייבת בדרגה הם והנדרים

לעיל, כמבואר ««a‡‰ופרישות,
‡e‰ d¯˜ÈÚL ,ÌÈ¯„ ˙L¯t»»«¿»ƒ∆ƒ»»

˙¯z‰ ÔÈÚ והפרת,ÌÈ¯„ ƒ¿««»«¿»ƒ
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa „vÓ e‰fL∆∆ƒ«¿ƒ««»¿»

‰Èa‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ואין צורך אין החכמה, בבחינת ובה, ∆¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒ»
לנדרים. ‰aM˙מקום ÔÈÚ BÓÎe¿ƒ¿«««»

·BËŒÌBiÓ ‰ÏÚÓlL40, ולכן ∆¿«¿»ƒ
לנדרים  שייך (מועדות) טוב יום

מקום  אין בשבת ואילו ופרישות,

לעיל  כמבואר הבירורים', ל'עבודת

ÈÏÎ˙Ï˙בהרחבה, ÌÈ‡aL „ÚÂ¿«∆»ƒ¿«¿ƒ
ÌBÈÏ ,˙aM‰ ÌBÈc ÈeÏÈÚ‰»ƒ¿««»¿
ÈiÁÏ ‰ÁeÓe ˙aL BÏekL∆«»¿»¿«≈

ÌÈÓÏBÚ‰41 הגאולה זמן שהוא »»ƒ
השלימה.
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יכֹולה  ׁשּמּׁשם ּבינה, מּבחינת הם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּׁשניהם

הּפריׁשּות  ּבענין צֹור יׁש ולכן כּו', יניקה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָלהיֹות

ׁשעיקרּה נדרים, ּפרׁשת ּבאה ּולאחריֿזה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָכּו'.

ּבחינת  מּצד ׁשּזהּו נדרים, הּתרת ענין ְְְִִִִֶֶַַַַַָָהּוא

ענין  ּוכמֹו הּבינה. מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָהחכמה

מּיֹוםֿטֹוב  ׁשּלמעלה ׁשּבאים 40הּׁשּבת ועד , ְְְִִֶֶַַַַָָָ

ׁשּבת  ׁשּכּולֹו ליֹום הּׁשּבת, ּדיֹום העילּוי ְְְְִִֶַַַַָָָלתכלית

העֹולמים  לחּיי .41ּומנּוחה ְְִֵַָָָ
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(המו"ל).40) קצת בסופה.41)חסר תמיד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הדברים Èa‰,בפנימיות ˙ÈÁaÓ Ì‰ Ì‰ÈML ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ«ƒ»

‰˜ÈÈ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ÌMnL∆ƒ»¿»ƒ¿¿ƒ»
,'eÎ באריכות לעיל ≈«¿ÔÎÏÂכמבואר

˙eLÈ¯t‰ ÔÈÚa C¯Bˆ LÈ≈∆¿ƒ¿««¿ƒ
‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe .'eÎ הפסוק לאחר ¿«¬≈∆

בפרשת  המועדות הנזכר שבו פנחס

זהירות  שמחייבת בדרגה הם והנדרים

לעיל, כמבואר ««a‡‰ופרישות,
‡e‰ d¯˜ÈÚL ,ÌÈ¯„ ˙L¯t»»«¿»ƒ∆ƒ»»

˙¯z‰ ÔÈÚ והפרת,ÌÈ¯„ ƒ¿««»«¿»ƒ
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa „vÓ e‰fL∆∆ƒ«¿ƒ««»¿»

‰Èa‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ואין צורך אין החכמה, בבחינת ובה, ∆¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒ»
לנדרים. ‰aM˙מקום ÔÈÚ BÓÎe¿ƒ¿«««»

·BËŒÌBiÓ ‰ÏÚÓlL40, ולכן ∆¿«¿»ƒ
לנדרים  שייך (מועדות) טוב יום

מקום  אין בשבת ואילו ופרישות,

לעיל  כמבואר הבירורים', ל'עבודת

ÈÏÎ˙Ï˙בהרחבה, ÌÈ‡aL „ÚÂ¿«∆»ƒ¿«¿ƒ
ÌBÈÏ ,˙aM‰ ÌBÈc ÈeÏÈÚ‰»ƒ¿««»¿
ÈiÁÏ ‰ÁeÓe ˙aL BÏekL∆«»¿»¿«≈

ÌÈÓÏBÚ‰41 הגאולה זמן שהוא »»ƒ
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.e"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqnÎzehn t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

המצרים"‡. ד"בין השבועות בג' לעולם הם ומסעי מטות .1הפרשיות

רק - זה הרי השבועות, ג' בתוך שהיא בשנים וגם השבועות, ג' לפני שהיא שנים יש פינחס, פרשת
מטות  הפרשיות ואילו הימים. בתשעת לעולם היא דברים פרשת זאת, ולעומת השבועות. ג' בהתחלת
הימים. בתשעת היא שלפעמים - מסעי לפרשת בנוגע מזה ויתירה השבועות, ג' בתוך לעולם הם ומסעי 

השבועות: לג' מטות דפרשת השייכות לבאר ויש

בזה  ומבואר הנדרים. ענין אודות מדובר מטות פרשת והולך 2בהתחלת צדיק, במדריגת שנמצא שמי ,
חז"ל  אמרו עליו - כו' התורה בארץ 3בדרך צדיק אין ש"אדם כיון ורק התורה"; לך שאסרה מה "דייך

יחטא" ולא טוב יעשה לפרישות"4אשר "סייג שהם הנדרים בענין צורך יש אזי לידי 5, יבוא שלא כדי ,
כו'. חטא

המצרים" ד"בין הענין כללות כי - המצרים" ד"בין השבועות לג' נדרים דפרשת השייכות גם וזוהי
התורה  ע"פ היא ההנהגה כאשר שהרי התורה, ע"פ בהנהגה החסרון מצד הוא הגלות מיצר על שקאי

הג  ענין שייך לא רז"ל אזי כמאמר ונמצא,6לות, תורה", בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין
בענין  גם צורך יש  כזה ובמצב התורה; ע"פ בהנהגה חסר  כאשר  רק  הוא המצרים") ("בין הגלות שמיצר 

כנ"ל. הנדרים,

היא  שלפעמים (אף השבועות ג' לפני היא שלפעמים שכיון פינחס, לפרשת בנוגע גם מובן ומזה
היא הרי השבועות), ג' dncwdeבתוך dpkd.השבועות לג'

ר"ה" על דקאי היום במלת ומרומז ר"ה, קודם לעולם ש"קורין נצבים פרשת יום 7[ובדוגמת "שהוא ,
וכמ"ש  רבא"8הדין, דינא יום והוה ותרגם גו', היום שהרי 9ויהי דר"ה, הענין כבר בה שיש שאף והיינו, ,

אותה קורין מ"מ, ר"ה, על דקאי "היום" בה לר"ה].mcewנאמר והקדמה הכנה בתור ר"ה,

בזה:·. והענין
רז"ל  אליהו".10אמרו זה "פינחס

טוב" "מבשר הוא העיקרי ענינו הנה ענינים, כו"כ אצלו שהיו אף הרי - לאליהו לבשר 11ובנוגע שבא ,
הגאולה  של 12על באופן ולא ויגיעה, עבודה ע"י לבוא שצריכים קדושה עניני ככל לזה, שיתכוננו (בכדי

דכיסופא" ).13"נהמא

מתי "עד לבנ"י שאמר מצינו לכן הגאולה, הו"ע אליהו של שענינו שכיון על ולהעיר, פוסחים אתם
אחריו" לכו הבעל ואם אחריו לכו האלקים ה' אם הסעיפים -14שתי נביאים) בשאר מצינו שלא (דבר

מובן  אינו שתי 15דלכאורה על "פוסחים מאשר יותר טוב שזהו אחריו", לכו הבעל "אם לומר היתכן :
האוכל  מתוך הפסולת שמבררים הבירורים, עבודת ע"י דוקא בא הגאולה ענין כי אלא - הסעיפים"?!

מנ"א1) ב' מטו"מ, ש"פ שיחת גם בתחלתה ראה תשכ"א
ואילך). 161 ע' חל"א התוועדויות - מנחם וש"נ.(תורת

מנ"א2) מבה"ח מטו"מ, ש"פ שיחת בתחלתה ראה תשכ"ב
ואילך). 196 ע' חל"ד התוועדויות - מנחם וש"נ.(תורת

ה"א.3) פ"ט נדרים ירושלמי
כ.4) ז, קהלת
מי"ג.5) פ"ג אבות
מ"ב.6) פ"ו שם
נצבים.7) ר"פ לקו"ת
א.8) ב, איוב
ב"היום 9) (נעתק וש"נ סמ"א. בהוספות טוב שם כתר ראה

אלול). כה יום"

סע"א.10) קצ, ח"ב זהר פמ"ז. פרדר"א יח. ו, וארא תיב"ע
קיד, ב"מ פרש"י פינחס. ר"פ יל"ש א. רטו, פינחס) (רע"מ ח"ג

א. יז, מלכיםֿא רלב"ג כהן). מר לאו (ד"ה ב
ז.11) נב, ישעי'
ויל"ש 12) תיב"ע אתא. דלא ובתוד"ה ב מג, עירובין ראה

כו, בחוקותי פרש"י ה"ב. פי"ב מלכים הל' רמב"ם .10 שבהערה
מב.

רע"ד.13) ז, צו בלקו"ת הובא ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ובכ"מ.
כא.14) יח, מלכיםֿא
ואילך.15) 101 ע' חי"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc migqt(ycew zay meil)

:`xnbdàéL÷.xen`d aezkdn l`eny ixac lr dyw ok` ± ©§¨
dxezd on d`neh miwynl oi`y ax zhiy lr dywn `xnbd

:llkòîL àz.yxetn `xwnn ax ixac lr `iyew rnye `ea ± ¨§©
uxyn `nhpy qxg ilka xn`p `ldwie)(cl-bl `i `x,'Uxg ilM lke§¨§¦¤¤

lkF`d lMn ,'ebe `nhi FkFzA xW` lM ,FkFY l` mdn lRi xW £̀¤¦Ÿ¥¤¤Ÿ£¤§¦§¨¦¨¨¤
,`nhi min eilr `Fai xW` lk`i xW`ìëa äúMé øLà ä÷Lî ìëå £¤¥¨¥£¤¨¨¨©¦¦§¨§¨©§¤£¤¦¨¤§¨

.'àîèé éìk`nhn `nh qxg ilky ,`id aezkd zernyn zehyte §¦¦§¨
oiae min ici lr exykedy milke` oia ,ekeza xy` lk z`
on llk d`neh lawn epi` dwyny ax xne` ji` ok m`e ,miwyn

:`xnbd zvxzn .dxezdéàî[edn-]'àîèé',miwyna xn`py ©¦§¨
øéLëäcr oky .envra `nhpy `le ,d`neh lawl milke`d z` ¦§¦

zlawl ie`x `ed oi` lk`nd lr miwyn x`y e` min e`eaiy
`eaiy lke` lk ,ax zrcl aezkd zernyn `id jke .d`neh
xiyki ,ilk lka dzyi xy` dwyn lk eilr `eaiy e` ,min eilr

.`nhd qxgd ilk xie` ici lr `nhidl dwynd eze`
y dn `ld :`xnbd dywnøéLëämilke`d z` dwyndàLéøî ¦§¦¥¥¨

déì úòîL àø÷cxn`p oky ,aezkd ixac zligzn eprny xak ± ¦§¨¨§©¥
my,'àîèé íéî åéìò àBáé øLà 'åâå ìëàé øLà ìëBàä ìkî'dnle ¦¨¨¤£¤¥¨¥£¤¨¨¨©¦¦§¨

.milke`d z` xiykn dwyny epcnlle xefgl aezkd jxved
:`xnbd zvxznãçxacn el` miaezkn [cg`-]amin,ïéLeìz ©§§¦

ãçåxacn mdn [cg`e-]aminïéøaeçî.rwxwléëéøöemikxvpe ± §©§§¨¦§¦¦
meyn ,el` miaezk ipyïðéòîLà éàc[eprinyn did m`y-] §¦©§§¦©

wx aezkdaminïéLeìz`edy mixne` epiid ,mixiykn mdy §§¦
eäðéáLçàc íeMîrwxwdn mylzy jka dwynl maiygdy ± ¦§©§§¦§

,mdl jixv `edy ezrc z` dlibe ilka m`lineìáàmina £¨
àîéà ïéøaeçîmdy [mixne` epiid-]àì,milke`d z` mixiykn §¨¦¥¨Ÿ

.dwyn miaeyg mpi`y meynàðz éàåmina wx [xn`p eli`e-] §¦¨¨
ïéøaeçî`edy mixne` epiid ,mixiykn mdyéîéé÷c íeMî §¨¦¦§¨§¦

éáéLç eäéézëeãaoey`xd mnewna micner oiicr mdy xg`ny ± §§©§£¦¦
,milke`d z` mixiykne dwynk miaeyg md ixdìáàmina £¨

ïéLeìz,mnewnn exwrpyàîéàmdy [mixne` epiid-]àì §¦¥¨Ÿ
mink cer miaeyg mpi`y meyn ,mixiyknok lr .éëéøö§¦¦

oiae miyelz min oiay ,epcnll el` miaezk ipy [mikxvp-]
.mixiykn mixaegn

:xg` aezkn ax zhiy lr dywn `xnbdòîL àzrnye `a ± ¨§©
mixaegn mina xn`p `ld .yxetn `xwnn ax ixac lr `iyew

(el `i my),.'øBäè äéäé íéî äå÷î øBáe ïéòî Cà'`weecy rnyne ©©§¨¦§¥©¦¦§¤¨
miyelz min la` ,d`neh milawn mpi` mixaegn mdy el` min
dxezd on d`neh miwynl oi`y ax ixack `le ,d`neh milawn
,mnvr mind zxdhl aezkd zpeek oi` :`xnbd zvxzn .llk

`l`,'øBäè äéäé' éàîxdhp mda laehd `nhdy,Búàîehî`ae ©¦§¤¨¦§¨
min `le ,mixdhn dewne oirn in `weecy eprinydl aezkd

.miae`y
xn`py '`nhi'y ,ax zhiya lirl x`eand lr dywn `xnbd

:milke` xykdl miyelz miwyn zeaxl `a dwynaeminïéLeìú§¦
éî[ike-]ïéøéLëî,dxezd on d`neh zlawl milke`øîàäå ¦©§¦¦§¨¨©

[xn` ixde-]ïé÷Lî ,àðéðç éaøa éñBé éaølyàiçaèî úéa ©¦¥§©¦£¦¨©§¦¥¦§§©¨
,dxfrayïëc ïäL ïéic àì,d`neh mdl oi`e [mixedh-]L àlàmb Ÿ©¨¤¥¨¨¤¨¤

ïéøéLëî ïéàmixiykn miyelz miny dfn gkene .milke`d z` ¥©§¦¦
lr minkg exfb `l miycw z`neh repnl ickae ,opaxcn wx
on mixiykn miyelz m` ixdy .exiykiy dxfray miwynd
oic `igahn zia iwynn riwtdl minkg cia gk did ji` ,dxezd

:`xnbd zvxzn .`ziixe`c xykdàîbøéziax ixac z` [yxtz-] ¦§§¨
mixiykn oi` `igahn zia iwyny `pipg iaxa iqeiíc ìòly ©¨

oicn hrnzp zepaxw mc oky .min lr `le ,xiykn epi`y zepaxw
enk ,xykdíãì ïépî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦©¦§©

øéLëî BðéàL íéLã÷dnn ,d`neh zlawl milke`d z`øîàpL ¨¨¦¤¥©§¦¤¤¡©
mca(ck ai mixac)'EPlk`Y `l,'íénk epëtLz õøàä ìòo`kne ŸŸ§¤©¨¨¤¦§§¤©¨¦

`weecyíénk CtLpL ícelawl miyyeg oi`e ceai`l jlede ¨¤¦§¨©©¦
e ,minl ywed ilkaøéLëî.mzenk ©§¦
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יג zehnd iy`x l` dyn xacie

יכֹולה  ׁשּמּׁשם ּבינה, מּבחינת הם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּׁשניהם

הּפריׁשּות  ּבענין צֹור יׁש ולכן כּו', יניקה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָלהיֹות

ׁשעיקרּה נדרים, ּפרׁשת ּבאה ּולאחריֿזה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָכּו'.

ּבחינת  מּצד ׁשּזהּו נדרים, הּתרת ענין ְְְִִִִֶֶַַַַַָָהּוא

ענין  ּוכמֹו הּבינה. מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָהחכמה

מּיֹוםֿטֹוב  ׁשּלמעלה ׁשּבאים 40הּׁשּבת ועד , ְְְִִֶֶַַַַָָָ

ׁשּבת  ׁשּכּולֹו ליֹום הּׁשּבת, ּדיֹום העילּוי ְְְְִִֶַַַַָָָלתכלית

העֹולמים  לחּיי .41ּומנּוחה ְְִֵַָָָ

•
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(המו"ל).40) קצת בסופה.41)חסר תמיד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הדברים Èa‰,בפנימיות ˙ÈÁaÓ Ì‰ Ì‰ÈML ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ«ƒ»

‰˜ÈÈ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ÌMnL∆ƒ»¿»ƒ¿¿ƒ»
,'eÎ באריכות לעיל ≈«¿ÔÎÏÂכמבואר

˙eLÈ¯t‰ ÔÈÚa C¯Bˆ LÈ≈∆¿ƒ¿««¿ƒ
‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe .'eÎ הפסוק לאחר ¿«¬≈∆

בפרשת  המועדות הנזכר שבו פנחס

זהירות  שמחייבת בדרגה הם והנדרים

לעיל, כמבואר ««a‡‰ופרישות,
‡e‰ d¯˜ÈÚL ,ÌÈ¯„ ˙L¯t»»«¿»ƒ∆ƒ»»

˙¯z‰ ÔÈÚ והפרת,ÌÈ¯„ ƒ¿««»«¿»ƒ
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa „vÓ e‰fL∆∆ƒ«¿ƒ««»¿»

‰Èa‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ואין צורך אין החכמה, בבחינת ובה, ∆¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒ»
לנדרים. ‰aM˙מקום ÔÈÚ BÓÎe¿ƒ¿«««»

·BËŒÌBiÓ ‰ÏÚÓlL40, ולכן ∆¿«¿»ƒ
לנדרים  שייך (מועדות) טוב יום

מקום  אין בשבת ואילו ופרישות,

לעיל  כמבואר הבירורים', ל'עבודת

ÈÏÎ˙Ï˙בהרחבה, ÌÈ‡aL „ÚÂ¿«∆»ƒ¿«¿ƒ
ÌBÈÏ ,˙aM‰ ÌBÈc ÈeÏÈÚ‰»ƒ¿««»¿
ÈiÁÏ ‰ÁeÓe ˙aL BÏekL∆«»¿»¿«≈

ÌÈÓÏBÚ‰41 הגאולה זמן שהוא »»ƒ
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יכֹולה  ׁשּמּׁשם ּבינה, מּבחינת הם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּׁשניהם

הּפריׁשּות  ּבענין צֹור יׁש ולכן כּו', יניקה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָלהיֹות

ׁשעיקרּה נדרים, ּפרׁשת ּבאה ּולאחריֿזה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָכּו'.

ּבחינת  מּצד ׁשּזהּו נדרים, הּתרת ענין ְְְִִִִֶֶַַַַַָָהּוא

ענין  ּוכמֹו הּבינה. מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָהחכמה

מּיֹוםֿטֹוב  ׁשּלמעלה ׁשּבאים 40הּׁשּבת ועד , ְְְִִֶֶַַַַָָָ

ׁשּבת  ׁשּכּולֹו ליֹום הּׁשּבת, ּדיֹום העילּוי ְְְְִִֶַַַַָָָלתכלית
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(המו"ל).40) קצת בסופה.41)חסר תמיד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הדברים Èa‰,בפנימיות ˙ÈÁaÓ Ì‰ Ì‰ÈML ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ«ƒ»
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,'eÎ באריכות לעיל ≈«¿ÔÎÏÂכמבואר

˙eLÈ¯t‰ ÔÈÚa C¯Bˆ LÈ≈∆¿ƒ¿««¿ƒ
‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe .'eÎ הפסוק לאחר ¿«¬≈∆

בפרשת  המועדות הנזכר שבו פנחס

זהירות  שמחייבת בדרגה הם והנדרים

לעיל, כמבואר ««a‡‰ופרישות,
‡e‰ d¯˜ÈÚL ,ÌÈ¯„ ˙L¯t»»«¿»ƒ∆ƒ»»

˙¯z‰ ÔÈÚ והפרת,ÌÈ¯„ ƒ¿««»«¿»ƒ
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa „vÓ e‰fL∆∆ƒ«¿ƒ««»¿»

‰Èa‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ואין צורך אין החכמה, בבחינת ובה, ∆¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒ»
לנדרים. ‰aM˙מקום ÔÈÚ BÓÎe¿ƒ¿«««»

·BËŒÌBiÓ ‰ÏÚÓlL40, ולכן ∆¿«¿»ƒ
לנדרים  שייך (מועדות) טוב יום

מקום  אין בשבת ואילו ופרישות,

לעיל  כמבואר הבירורים', ל'עבודת

ÈÏÎ˙Ï˙בהרחבה, ÌÈ‡aL „ÚÂ¿«∆»ƒ¿«¿ƒ
ÌBÈÏ ,˙aM‰ ÌBÈc ÈeÏÈÚ‰»ƒ¿««»¿
ÈiÁÏ ‰ÁeÓe ˙aL BÏekL∆«»¿»¿«≈

ÌÈÓÏBÚ‰41 הגאולה זמן שהוא »»ƒ
השלימה.
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.e"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqnÎzehn t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

המצרים"‡. ד"בין השבועות בג' לעולם הם ומסעי מטות .1הפרשיות

רק - זה הרי השבועות, ג' בתוך שהיא בשנים וגם השבועות, ג' לפני שהיא שנים יש פינחס, פרשת
מטות  הפרשיות ואילו הימים. בתשעת לעולם היא דברים פרשת זאת, ולעומת השבועות. ג' בהתחלת
הימים. בתשעת היא שלפעמים - מסעי לפרשת בנוגע מזה ויתירה השבועות, ג' בתוך לעולם הם ומסעי 

השבועות: לג' מטות דפרשת השייכות לבאר ויש

בזה  ומבואר הנדרים. ענין אודות מדובר מטות פרשת והולך 2בהתחלת צדיק, במדריגת שנמצא שמי ,
חז"ל  אמרו עליו - כו' התורה בארץ 3בדרך צדיק אין ש"אדם כיון ורק התורה"; לך שאסרה מה "דייך

יחטא" ולא טוב יעשה לפרישות"4אשר "סייג שהם הנדרים בענין צורך יש אזי לידי 5, יבוא שלא כדי ,
כו'. חטא

המצרים" ד"בין הענין כללות כי - המצרים" ד"בין השבועות לג' נדרים דפרשת השייכות גם וזוהי
התורה  ע"פ היא ההנהגה כאשר שהרי התורה, ע"פ בהנהגה החסרון מצד הוא הגלות מיצר על שקאי

הג  ענין שייך לא רז"ל אזי כמאמר ונמצא,6לות, תורה", בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין
בענין  גם צורך יש  כזה ובמצב התורה; ע"פ בהנהגה חסר  כאשר  רק  הוא המצרים") ("בין הגלות שמיצר 

כנ"ל. הנדרים,

היא  שלפעמים (אף השבועות ג' לפני היא שלפעמים שכיון פינחס, לפרשת בנוגע גם מובן ומזה
היא הרי השבועות), ג' dncwdeבתוך dpkd.השבועות לג'

ר"ה" על דקאי היום במלת ומרומז ר"ה, קודם לעולם ש"קורין נצבים פרשת יום 7[ובדוגמת "שהוא ,
וכמ"ש  רבא"8הדין, דינא יום והוה ותרגם גו', היום שהרי 9ויהי דר"ה, הענין כבר בה שיש שאף והיינו, ,

אותה קורין מ"מ, ר"ה, על דקאי "היום" בה לר"ה].mcewנאמר והקדמה הכנה בתור ר"ה,

בזה:·. והענין
רז"ל  אליהו".10אמרו זה "פינחס

טוב" "מבשר הוא העיקרי ענינו הנה ענינים, כו"כ אצלו שהיו אף הרי - לאליהו לבשר 11ובנוגע שבא ,
הגאולה  של 12על באופן ולא ויגיעה, עבודה ע"י לבוא שצריכים קדושה עניני ככל לזה, שיתכוננו (בכדי

דכיסופא" ).13"נהמא

מתי "עד לבנ"י שאמר מצינו לכן הגאולה, הו"ע אליהו של שענינו שכיון על ולהעיר, פוסחים אתם
אחריו" לכו הבעל ואם אחריו לכו האלקים ה' אם הסעיפים -14שתי נביאים) בשאר מצינו שלא (דבר

מובן  אינו שתי 15דלכאורה על "פוסחים מאשר יותר טוב שזהו אחריו", לכו הבעל "אם לומר היתכן :
האוכל  מתוך הפסולת שמבררים הבירורים, עבודת ע"י דוקא בא הגאולה ענין כי אלא - הסעיפים"?!

מנ"א1) ב' מטו"מ, ש"פ שיחת גם בתחלתה ראה תשכ"א
ואילך). 161 ע' חל"א התוועדויות - מנחם וש"נ.(תורת

מנ"א2) מבה"ח מטו"מ, ש"פ שיחת בתחלתה ראה תשכ"ב
ואילך). 196 ע' חל"ד התוועדויות - מנחם וש"נ.(תורת

ה"א.3) פ"ט נדרים ירושלמי
כ.4) ז, קהלת
מי"ג.5) פ"ג אבות
מ"ב.6) פ"ו שם
נצבים.7) ר"פ לקו"ת
א.8) ב, איוב
ב"היום 9) (נעתק וש"נ סמ"א. בהוספות טוב שם כתר ראה

אלול). כה יום"

סע"א.10) קצ, ח"ב זהר פמ"ז. פרדר"א יח. ו, וארא תיב"ע
קיד, ב"מ פרש"י פינחס. ר"פ יל"ש א. רטו, פינחס) (רע"מ ח"ג

א. יז, מלכיםֿא רלב"ג כהן). מר לאו (ד"ה ב
ז.11) נב, ישעי'
ויל"ש 12) תיב"ע אתא. דלא ובתוד"ה ב מג, עירובין ראה

כו, בחוקותי פרש"י ה"ב. פי"ב מלכים הל' רמב"ם .10 שבהערה
מב.

רע"ד.13) ז, צו בלקו"ת הובא ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ובכ"מ.
כא.14) יח, מלכיםֿא
ואילך.15) 101 ע' חי"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc migqt(ycew zay meil)

:`xnbdàéL÷.xen`d aezkdn l`eny ixac lr dyw ok` ± ©§¨
dxezd on d`neh miwynl oi`y ax zhiy lr dywn `xnbd

:llkòîL àz.yxetn `xwnn ax ixac lr `iyew rnye `ea ± ¨§©
uxyn `nhpy qxg ilka xn`p `ldwie)(cl-bl `i `x,'Uxg ilM lke§¨§¦¤¤

lkF`d lMn ,'ebe `nhi FkFzA xW` lM ,FkFY l` mdn lRi xW £̀¤¦Ÿ¥¤¤Ÿ£¤§¦§¨¦¨¨¤
,`nhi min eilr `Fai xW` lk`i xW`ìëa äúMé øLà ä÷Lî ìëå £¤¥¨¥£¤¨¨¨©¦¦§¨§¨©§¤£¤¦¨¤§¨

.'àîèé éìk`nhn `nh qxg ilky ,`id aezkd zernyn zehyte §¦¦§¨
oiae min ici lr exykedy milke` oia ,ekeza xy` lk z`
on llk d`neh lawn epi` dwyny ax xne` ji` ok m`e ,miwyn

:`xnbd zvxzn .dxezdéàî[edn-]'àîèé',miwyna xn`py ©¦§¨
øéLëäcr oky .envra `nhpy `le ,d`neh lawl milke`d z` ¦§¦

zlawl ie`x `ed oi` lk`nd lr miwyn x`y e` min e`eaiy
`eaiy lke` lk ,ax zrcl aezkd zernyn `id jke .d`neh
xiyki ,ilk lka dzyi xy` dwyn lk eilr `eaiy e` ,min eilr

.`nhd qxgd ilk xie` ici lr `nhidl dwynd eze`
y dn `ld :`xnbd dywnøéLëämilke`d z` dwyndàLéøî ¦§¦¥¥¨

déì úòîL àø÷cxn`p oky ,aezkd ixac zligzn eprny xak ± ¦§¨¨§©¥
my,'àîèé íéî åéìò àBáé øLà 'åâå ìëàé øLà ìëBàä ìkî'dnle ¦¨¨¤£¤¥¨¥£¤¨¨¨©¦¦§¨

.milke`d z` xiykn dwyny epcnlle xefgl aezkd jxved
:`xnbd zvxznãçxacn el` miaezkn [cg`-]amin,ïéLeìz ©§§¦

ãçåxacn mdn [cg`e-]aminïéøaeçî.rwxwléëéøöemikxvpe ± §©§§¨¦§¦¦
meyn ,el` miaezk ipyïðéòîLà éàc[eprinyn did m`y-] §¦©§§¦©

wx aezkdaminïéLeìz`edy mixne` epiid ,mixiykn mdy §§¦
eäðéáLçàc íeMîrwxwdn mylzy jka dwynl maiygdy ± ¦§©§§¦§

,mdl jixv `edy ezrc z` dlibe ilka m`lineìáàmina £¨
àîéà ïéøaeçîmdy [mixne` epiid-]àì,milke`d z` mixiykn §¨¦¥¨Ÿ

.dwyn miaeyg mpi`y meynàðz éàåmina wx [xn`p eli`e-] §¦¨¨
ïéøaeçî`edy mixne` epiid ,mixiykn mdyéîéé÷c íeMî §¨¦¦§¨§¦

éáéLç eäéézëeãaoey`xd mnewna micner oiicr mdy xg`ny ± §§©§£¦¦
,milke`d z` mixiykne dwynk miaeyg md ixdìáàmina £¨

ïéLeìz,mnewnn exwrpyàîéàmdy [mixne` epiid-]àì §¦¥¨Ÿ
mink cer miaeyg mpi`y meyn ,mixiyknok lr .éëéøö§¦¦

oiae miyelz min oiay ,epcnll el` miaezk ipy [mikxvp-]
.mixiykn mixaegn

:xg` aezkn ax zhiy lr dywn `xnbdòîL àzrnye `a ± ¨§©
mixaegn mina xn`p `ld .yxetn `xwnn ax ixac lr `iyew

(el `i my),.'øBäè äéäé íéî äå÷î øBáe ïéòî Cà'`weecy rnyne ©©§¨¦§¥©¦¦§¤¨
miyelz min la` ,d`neh milawn mpi` mixaegn mdy el` min
dxezd on d`neh miwynl oi`y ax ixack `le ,d`neh milawn
,mnvr mind zxdhl aezkd zpeek oi` :`xnbd zvxzn .llk

`l`,'øBäè äéäé' éàîxdhp mda laehd `nhdy,Búàîehî`ae ©¦§¤¨¦§¨
min `le ,mixdhn dewne oirn in `weecy eprinydl aezkd

.miae`y
xn`py '`nhi'y ,ax zhiya lirl x`eand lr dywn `xnbd

:milke` xykdl miyelz miwyn zeaxl `a dwynaeminïéLeìú§¦
éî[ike-]ïéøéLëî,dxezd on d`neh zlawl milke`øîàäå ¦©§¦¦§¨¨©

[xn` ixde-]ïé÷Lî ,àðéðç éaøa éñBé éaølyàiçaèî úéa ©¦¥§©¦£¦¨©§¦¥¦§§©¨
,dxfrayïëc ïäL ïéic àì,d`neh mdl oi`e [mixedh-]L àlàmb Ÿ©¨¤¥¨¨¤¨¤

ïéøéLëî ïéàmixiykn miyelz miny dfn gkene .milke`d z` ¥©§¦¦
lr minkg exfb `l miycw z`neh repnl ickae ,opaxcn wx
on mixiykn miyelz m` ixdy .exiykiy dxfray miwynd
oic `igahn zia iwynn riwtdl minkg cia gk did ji` ,dxezd

:`xnbd zvxzn .`ziixe`c xykdàîbøéziax ixac z` [yxtz-] ¦§§¨
mixiykn oi` `igahn zia iwyny `pipg iaxa iqeiíc ìòly ©¨

oicn hrnzp zepaxw mc oky .min lr `le ,xiykn epi`y zepaxw
enk ,xykdíãì ïépî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦©¦§©

øéLëî BðéàL íéLã÷dnn ,d`neh zlawl milke`d z`øîàpL ¨¨¦¤¥©§¦¤¤¡©
mca(ck ai mixac)'EPlk`Y `l,'íénk epëtLz õøàä ìòo`kne ŸŸ§¤©¨¨¤¦§§¤©¨¦

`weecyíénk CtLpL ícelawl miyyeg oi`e ceai`l jlede ¨¤¦§¨©©¦
e ,minl ywed ilkaøéLëî.mzenk ©§¦
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e"kyz'dיד ,a`Îmgpn g"dan ,irqnÎzehn t"y zgiy

שיש  כיון הסעיפים", שתי על פוסחים אתם מתי "עד אמר ולכן כו', עצמו בפני עומד דבר שכל כך, כו',
כו'. ומצב המעמד וליבון בבירור צורך

הגאולה. הו"ע פינחס של העיקרי ענינו שגם מובן, הרי אליהו", זה ש"פינחס וכיון

הגמרא  מדברי גם וכמשנת"ל 16וכמובן לו", נעשה פלא בחלום פינחס שהשם 17"הרואה בגלל זה שאין
בסנהדרין" כדאמרינן לפינחס, שנעשה "כמו רש"י כפירוש אלא פ', באות מתחיל מובן,18פינחס שמזה ,

שלום" בריתי את לו נותן "הנני - השלום ענין (כמו ענינים כו"כ אצלו שהיו ענינו 19שאף הנה וכיו"ב), ,
"פלא". של הו"ע הגאולה ענין כללות גם והרי לו". נעשה ש "פלא הוא העיקרי

שלפני  - המצרים" ד"בין השבועות לג' והקדמה הכנה בתור פינחס פרשת של ענינה מובן ועפ"ז
רש"י  בפירוש (כמובא למכה רפואה הקב"ה מקדים הגלות, מיצר עם שקשור המצרים" "בין 20שמתחיל

הגמרא  הגאולה.21מדברי מבשר אליהו", זה "פינחס ע"י (

בזה:‚. להוסיף ויש
פינחס", זה "אליהו לומר יותר מתאים פינחס, לאחרי הי' שאליהו כיון הרי - ואליהו לפינחס בנוגע

תורה  הוא בתורה הסדר שגם כידוע בדיוק, בודאי שזהו אליהו", זה "פינחס אומרים .22ואעפ"כ,

בזה  בזהר 23ומבואר מ"ש ע"פ אומרים 24- ולכן העולם, בריאת קודם דנא", "מקדמת כבר הי' שאליהו
לכן). מקודם עוד (שהי' אליהו" זה כן) לאחרי (שהי' ש"פינחס

במדרש  כדאיתא - ופינחס אליהו של ענינם - הגאולה לענין בנוגע הוא הפסוק 25וכן "ורוח 26על
ואפילו  העולם, בריאת קודם שעוד והיינו, המשיח", מלך של רוחו "זה המים", פני על מרחפת אלקים

אור" "יהי המאמר המשיח".27קודם מלך של "רוחו - הגאולה ענין כבר הי' ,

בזה: והענין

(שזהו  העולם בריאת קודם שהי' מכמו יותר נעלית למדריגה יגיעו שעי"ז היא הבריאה כוונת תכלית
דאל"כ, הירידה, קודם שהי' מכמו יותר נעלית לדרגא עלי' שתהי' היינו, עלי', צורך דירידה הענין כללות
במדריגת  נש"י היו הבריאה קודם כי בחנם), דבר עושה אינו שהקב"ה ובודאי תועלת, ללא זה הרי

כמארז"ל  בנשמותיהם28צדיקים, נמלך העילוי "במי ניתוסף העולם בריאת ע"י ואילו צדיקים", של
התשובה  הצדיקים ,29דעבודת מעבודת .30שלמעלה

- למכה רפואה הקדמת בבחינת - המשיח" מלך של "רוחו כבר היתה העולם בריאת שקודם וזהו
כמאמר  התשובה, הו"ע משיח של ענינו בתיובתא".31שהרי צדיקייא לאתבא אתא "משיח

נדח" ממנו ידח "לא דבר של שבסופו לכך נוסף התשובה 32כלומר: ענין ישנו מלכתחילה כבר הנה ,
המשיח". מלך של "רוחו מצד

הלשון  שפיר אתי (שלכן דנא מקדמת הוא - הגאולה ענין - אליהו של שענין יותר מודגש ובזה
הבריאה. קודם כבר שהיתה המשיח" מלך של "רוחו שזהו"ע אליהו"), זה "פינחס
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סע"ב.16) נו, ברכות
(17- מנחם (תורת ס"ב תמוז כ"א פינחס, ש"פ שיחת

וש"נ. .(227 ע' חמ"ז התוועדויות
ב.18) פב,
יב.19) כה, פינחס
כה.20) ד, ואתחנן גם וראה א. ג, אסתר
ב.21) יג, מגילה
לשונות 22) כלל תושבע"פ, חלק של"ה ב. ו, פסחים ראה

ב). (תב, בתחלתו
וש"נ.23) .79 ע' חכ"ו התוועדויות - מנחם תורת ראה

ב.24) מו, ח"א
א.25) פ"ח, ד. פ"ב, ב"ר
ב.26) א, בראשית
ג.27) שם,
ג.28) פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, שם
ובכ"מ.29) א. עג, בלק לקו"ת ראה
תשובה30) הל' רמב"ם ב. לד, ברכות ה"ד.ראה פ"ז
ובכ"מ.31) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
סה"ג.32) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

ספל"ט. תניא

e"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqnÎzehn t"y zgiy

האדם:„. לעבודת גם נוגע זה וענין
הגאולה, ענין כבר הי' הגלות התחלת לפני שעוד והיינו, דנא, מקדמת כבר ישנו הגאולה שענין כיון

טעניתא" "אקדימא למכה, רפואה מקדים שהקב"ה והמניעות 33כאמור הגלות ענין שכללות מובן, הרי -
אמיתית. מציאות אינם כו', שבו והעיכובים

נביעתם, שפוסקת שכיון המכזבין", "נהרות בדוגמת הוא הגלות ענין שכללות בלבד זו לא כלומר:
חיים" "מים בבחי' אינם מלכתחילה שגם הוכחה זו נביעתם,34הרי שפוסקת לאחרי רק נעשה זה שענין -

כל  הרי שכן, וכיון הגלות, ענין את שמבטל הגאולה ענין ישנו מלכתחילה שכבר - מזה יתירה אלא
שכל  נדרים שיש נדרים, לגבי דתורה בנגלה שמצינו (וע"ד אותה שיבטלו כדי אלא אינה הגלות מציאות

אותם  שיבטלו כדי אלא אינו מציאותם ).35קיום

כ  והעיכובים והמניעות הגלות ענין שכל יודעים אינה וכאשר מציאותם וכל אמיתית, מציאות אינם ו'
שבזמן  העבודה נעשית אזי - זאת) לפעול ה"מפתח" שבידו (כך, העבודה ע"י אותם שיבטלו כדי אלא

לבב. וטוב שמחה ומתוך יותר בנקל הגלות

באים  ומזה מישראל, אחד כל של הפרטית מהגאולה החל הגאולה, ענין את פועלים שעי"ז ועד
העולם" אומות מבין ולבני לי ש"פדאני באופן בנ"י, כל של הכללית צדקנו,36לגאולה משיח בביאת ,

טפחים. מעשרה למטה ממש, בפועל

***

רפואה ‰. הקדמת בבחינת השבועות לג' והקדמה כהכנה באה פינחס שפרשת לעיל האמור ע"פ
מישראל  כאו"א עבודת להיות צריכה זה שבזמן האדם, בעבודת גם להתבטא צריך זה שענין מובן, למכה,

פינחס. של העבודה באופן
הענינים  (ככל דתורה בנגלה גם מצינו פינחס, של הפעולה ישנה עכשיו שגם זה שענין - ובהקדמה

ברמז) עכ"פ או בגלוי בנגלה, גם בספרי 37שישנם כדאיתא הפסוק 38, "לכפר 39על ישראל", בני על "ויכפר
המתים". שיחיו עד ומכפר עומד אלא זז, לא עכשיו שעד בנ"י, על ויכפר אלא כאן, נאמר לא בנ"י על

.Â:בזה והענין
בכתוב  נאמר לפינחס .40בנוגע ישראל בני מעל חמתי את .ש"השיב לכן בריתי . את לו נותן הנני .

שלום".

מובן  אינו הקב"ה 41ולכאורה של חמתו את שהשיב פעמים כמה מצינו רבינו למשה בנוגע גם הרי :
בנ"י  שלום"?42מעל בריתי את לו נותן "הנני נאמר לפינחס בנוגע דוקא ולמה ,

בזה: והביאור

למש  הריבנוגע ישראל, רועה היותו הוא ענינו שכל כיון - רבינו כל ezaegה ולעשות להתעניין היא
הי' שלא פינחס, משא"כ מעליהם; הקב"ה חמת את להשיב ובנדו"ד, ישראל, של לטובתם בו התלוי
על  לשאול בא הי' ואילו בנ"י), מעל הקב"ה חמת את השיב ידה שעל הפעולה (שזוהי כו' לקנא מחוייב

כן" מורין "אין תורה ע"פ (שהרי זאת לעשות לו מורין היו לא מס"נ 43זה, מתוך זאת עשה ואעפ"כ ,(
רז"ל  במדרשי (כדאיתא והשגה מהבנה שלמעלה התפעל 44בפועל לא ואעפ"כ להרגו, רצו שמעון ששבט

כו'). הנס על סומכין שאין אף מזה,
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אֿב.33) קעט, זח"א - חז"ל לשון
מ"ט.34) פ"ח פרה
חכ"ט 35) .202 ע' ח"י התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

.35 ע' .7 ע'
רע"א.36) ח, ברכות
וש"נ.37) .183 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
בלק.38) ס"פ

יג.39) כה, פינחס
יאֿיב.40) שם,
וש"נ.41) ואילך. 344 ע' חי"ח לקו"ש גם ראה
ד.42) טז, קרח פרש"י ראה
א.43) פב, סנהדרין
בלק.44) ס"פ ובמדב"ר תנחומא ראה



טו e"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqnÎzehn t"y zgiy

שיש  כיון הסעיפים", שתי על פוסחים אתם מתי "עד אמר ולכן כו', עצמו בפני עומד דבר שכל כך, כו',
כו'. ומצב המעמד וליבון בבירור צורך

הגאולה. הו"ע פינחס של העיקרי ענינו שגם מובן, הרי אליהו", זה ש"פינחס וכיון

הגמרא  מדברי גם וכמשנת"ל 16וכמובן לו", נעשה פלא בחלום פינחס שהשם 17"הרואה בגלל זה שאין
בסנהדרין" כדאמרינן לפינחס, שנעשה "כמו רש"י כפירוש אלא פ', באות מתחיל מובן,18פינחס שמזה ,

שלום" בריתי את לו נותן "הנני - השלום ענין (כמו ענינים כו"כ אצלו שהיו ענינו 19שאף הנה וכיו"ב), ,
"פלא". של הו"ע הגאולה ענין כללות גם והרי לו". נעשה ש "פלא הוא העיקרי

שלפני  - המצרים" ד"בין השבועות לג' והקדמה הכנה בתור פינחס פרשת של ענינה מובן ועפ"ז
רש"י  בפירוש (כמובא למכה רפואה הקב"ה מקדים הגלות, מיצר עם שקשור המצרים" "בין 20שמתחיל

הגמרא  הגאולה.21מדברי מבשר אליהו", זה "פינחס ע"י (

בזה:‚. להוסיף ויש
פינחס", זה "אליהו לומר יותר מתאים פינחס, לאחרי הי' שאליהו כיון הרי - ואליהו לפינחס בנוגע

תורה  הוא בתורה הסדר שגם כידוע בדיוק, בודאי שזהו אליהו", זה "פינחס אומרים .22ואעפ"כ,

בזה  בזהר 23ומבואר מ"ש ע"פ אומרים 24- ולכן העולם, בריאת קודם דנא", "מקדמת כבר הי' שאליהו
לכן). מקודם עוד (שהי' אליהו" זה כן) לאחרי (שהי' ש"פינחס

במדרש  כדאיתא - ופינחס אליהו של ענינם - הגאולה לענין בנוגע הוא הפסוק 25וכן "ורוח 26על
ואפילו  העולם, בריאת קודם שעוד והיינו, המשיח", מלך של רוחו "זה המים", פני על מרחפת אלקים

אור" "יהי המאמר המשיח".27קודם מלך של "רוחו - הגאולה ענין כבר הי' ,

בזה: והענין

(שזהו  העולם בריאת קודם שהי' מכמו יותר נעלית למדריגה יגיעו שעי"ז היא הבריאה כוונת תכלית
דאל"כ, הירידה, קודם שהי' מכמו יותר נעלית לדרגא עלי' שתהי' היינו, עלי', צורך דירידה הענין כללות
במדריגת  נש"י היו הבריאה קודם כי בחנם), דבר עושה אינו שהקב"ה ובודאי תועלת, ללא זה הרי

כמארז"ל  בנשמותיהם28צדיקים, נמלך העילוי "במי ניתוסף העולם בריאת ע"י ואילו צדיקים", של
התשובה  הצדיקים ,29דעבודת מעבודת .30שלמעלה

- למכה רפואה הקדמת בבחינת - המשיח" מלך של "רוחו כבר היתה העולם בריאת שקודם וזהו
כמאמר  התשובה, הו"ע משיח של ענינו בתיובתא".31שהרי צדיקייא לאתבא אתא "משיח

נדח" ממנו ידח "לא דבר של שבסופו לכך נוסף התשובה 32כלומר: ענין ישנו מלכתחילה כבר הנה ,
המשיח". מלך של "רוחו מצד

הלשון  שפיר אתי (שלכן דנא מקדמת הוא - הגאולה ענין - אליהו של שענין יותר מודגש ובזה
הבריאה. קודם כבר שהיתה המשיח" מלך של "רוחו שזהו"ע אליהו"), זה "פינחס
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סע"ב.16) נו, ברכות
(17- מנחם (תורת ס"ב תמוז כ"א פינחס, ש"פ שיחת

וש"נ. .(227 ע' חמ"ז התוועדויות
ב.18) פב,
יב.19) כה, פינחס
כה.20) ד, ואתחנן גם וראה א. ג, אסתר
ב.21) יג, מגילה
לשונות 22) כלל תושבע"פ, חלק של"ה ב. ו, פסחים ראה

ב). (תב, בתחלתו
וש"נ.23) .79 ע' חכ"ו התוועדויות - מנחם תורת ראה

ב.24) מו, ח"א
א.25) פ"ח, ד. פ"ב, ב"ר
ב.26) א, בראשית
ג.27) שם,
ג.28) פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, שם
ובכ"מ.29) א. עג, בלק לקו"ת ראה
תשובה30) הל' רמב"ם ב. לד, ברכות ה"ד.ראה פ"ז
ובכ"מ.31) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
סה"ג.32) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

ספל"ט. תניא

e"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqnÎzehn t"y zgiy

האדם:„. לעבודת גם נוגע זה וענין
הגאולה, ענין כבר הי' הגלות התחלת לפני שעוד והיינו, דנא, מקדמת כבר ישנו הגאולה שענין כיון

טעניתא" "אקדימא למכה, רפואה מקדים שהקב"ה והמניעות 33כאמור הגלות ענין שכללות מובן, הרי -
אמיתית. מציאות אינם כו', שבו והעיכובים

נביעתם, שפוסקת שכיון המכזבין", "נהרות בדוגמת הוא הגלות ענין שכללות בלבד זו לא כלומר:
חיים" "מים בבחי' אינם מלכתחילה שגם הוכחה זו נביעתם,34הרי שפוסקת לאחרי רק נעשה זה שענין -

כל  הרי שכן, וכיון הגלות, ענין את שמבטל הגאולה ענין ישנו מלכתחילה שכבר - מזה יתירה אלא
שכל  נדרים שיש נדרים, לגבי דתורה בנגלה שמצינו (וע"ד אותה שיבטלו כדי אלא אינה הגלות מציאות

אותם  שיבטלו כדי אלא אינו מציאותם ).35קיום

כ  והעיכובים והמניעות הגלות ענין שכל יודעים אינה וכאשר מציאותם וכל אמיתית, מציאות אינם ו'
שבזמן  העבודה נעשית אזי - זאת) לפעול ה"מפתח" שבידו (כך, העבודה ע"י אותם שיבטלו כדי אלא

לבב. וטוב שמחה ומתוך יותר בנקל הגלות

באים  ומזה מישראל, אחד כל של הפרטית מהגאולה החל הגאולה, ענין את פועלים שעי"ז ועד
העולם" אומות מבין ולבני לי ש"פדאני באופן בנ"י, כל של הכללית צדקנו,36לגאולה משיח בביאת ,

טפחים. מעשרה למטה ממש, בפועל

***

רפואה ‰. הקדמת בבחינת השבועות לג' והקדמה כהכנה באה פינחס שפרשת לעיל האמור ע"פ
מישראל  כאו"א עבודת להיות צריכה זה שבזמן האדם, בעבודת גם להתבטא צריך זה שענין מובן, למכה,

פינחס. של העבודה באופן
הענינים  (ככל דתורה בנגלה גם מצינו פינחס, של הפעולה ישנה עכשיו שגם זה שענין - ובהקדמה

ברמז) עכ"פ או בגלוי בנגלה, גם בספרי 37שישנם כדאיתא הפסוק 38, "לכפר 39על ישראל", בני על "ויכפר
המתים". שיחיו עד ומכפר עומד אלא זז, לא עכשיו שעד בנ"י, על ויכפר אלא כאן, נאמר לא בנ"י על

.Â:בזה והענין
בכתוב  נאמר לפינחס .40בנוגע ישראל בני מעל חמתי את .ש"השיב לכן בריתי . את לו נותן הנני .

שלום".

מובן  אינו הקב"ה 41ולכאורה של חמתו את שהשיב פעמים כמה מצינו רבינו למשה בנוגע גם הרי :
בנ"י  שלום"?42מעל בריתי את לו נותן "הנני נאמר לפינחס בנוגע דוקא ולמה ,

בזה: והביאור

למש  הריבנוגע ישראל, רועה היותו הוא ענינו שכל כיון - רבינו כל ezaegה ולעשות להתעניין היא
הי' שלא פינחס, משא"כ מעליהם; הקב"ה חמת את להשיב ובנדו"ד, ישראל, של לטובתם בו התלוי
על  לשאול בא הי' ואילו בנ"י), מעל הקב"ה חמת את השיב ידה שעל הפעולה (שזוהי כו' לקנא מחוייב

כן" מורין "אין תורה ע"פ (שהרי זאת לעשות לו מורין היו לא מס"נ 43זה, מתוך זאת עשה ואעפ"כ ,(
רז"ל  במדרשי (כדאיתא והשגה מהבנה שלמעלה התפעל 44בפועל לא ואעפ"כ להרגו, רצו שמעון ששבט

כו'). הנס על סומכין שאין אף מזה,
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אֿב.33) קעט, זח"א - חז"ל לשון
מ"ט.34) פ"ח פרה
חכ"ט 35) .202 ע' ח"י התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

.35 ע' .7 ע'
רע"א.36) ח, ברכות
וש"נ.37) .183 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
בלק.38) ס"פ

יג.39) כה, פינחס
יאֿיב.40) שם,
וש"נ.41) ואילך. 344 ע' חי"ח לקו"ש גם ראה
ד.42) טז, קרח פרש"י ראה
א.43) פב, סנהדרין
בלק.44) ס"פ ובמדב"ר תנחומא ראה



e"kyz'dטז ,a`Îmgpn g"dan ,irqnÎzehn t"y zgiy

היתה פינחס של שפעולתו - הענין envrונקודת gka,שבנפשו משה בחי' מצד לא ואפילו ,

בתניא - בגמרא 45כמבואר "מ"ש פסוק 46בפירוש כי 47על מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל ועתה
וכו', היא זוטרתי מילתא משה לגבי אין, היא, זוטרתי מילתא יראה אטו אלקיך, ה' את ליראה אם
ישראל  מבית ונפש נפש כל כי הוא, הענין אלא כתיב, מעמך שואל דהא התירוץ, מובן אינו דלכאורה

וכו'" משרע"ה מבחי' בה -יש

הלכה" ממנו "נתעלמה - עצמו רבינו למשה בנוגע משה.48שהרי לניצוץ בנוגע ועאכו"כ ,

מקובלני למשה לו "אמר שפינחס הענין jnn"49ואף  עצם ואילו כח, נתינת של ענין רק זה הרי -
הלכה" ונזכר מעשה ש"ראה באופן דוקא.49הי' עצמו בכח ,

שלום". בריתי את לו נותן ד"הנני לענין זכה לכן עצמו, בכח היתה פינחס של שפעולתו וכיון

.Ê:יותר ובפרטיות
הוא  לפינחס משה שבין עלי'50החילוק התורה, ענין שזהו למטה, מלמעלה הוא משה של שענינו -

רז"ל 51נאמר  אמרו שלכן (דהקב"ה), "דברי" בפיך", שמתי אשר וביראה 52"דברי באימה להלן "מה
למשה  שנאמר ממש ה' דבר הוא זמן ובכל שבכ"א התורה עסק גם "כי כו'", כאן אף ובזיע וברתת

ארצה 53מסיני" מוצב "סולם שהיא התפלה, ענין שזהו למעלה, מלמטה הוא פינחס של ענינו ואילו ;
השמימה" מגיע .54וראשו

מ"ש  תפלה 55וזהו מלשון "ויפלל" המגפה", ותעצר ויפלל פינחס מצינו 56"ויעמוד דלכאורה: -
כמ"ש  הקטורת, ע"י המגפה עצר ותעצר 57שאהרן החיים ובין המתים בין ויעמוד גו' הקטורת את "ויתן

פינחס  של ענינו שכללות הוא, הענין אך - תפלה? ע"י המגפה עצר שפינחס מצינו היכן אבל המגפה ";
התפלה. ענין שזהו למעלה, מלמטה הוא

פינחס  של הנבואה לענין בנוגע גם יובן הרלב"ג 58ועפ"ז (כמ"ש מאד הרבה ימים שהאריך שאף ,59

לשמש  ראוי הי' המילואים בימי שכבר מצינו שהרי - ואליהו) פינחס משתווים שבהם לענינים בנוגע
במקומות 60בכהונה  אלא שלו נבואות נמצאו לא מ"מ, - כו' יפתח בימי וגם יהושע, בימי שחי ומצינו ,

הדבר  וטעם בלבד, הנבואה.61ספורים ענין ולא למעלה), (מלמטה התפלה ענין הי' ענינו שעיקר לפי ,

ללא  רצוא של באופן זה הי' לא מ"מ, למעלה, מלמטה העלאה הוא פינחס של שענינו אף אמנם,
נדב  של החטא נתכפר  ידו שעל (ועד השוב ענין גם אצלו הי' אלא ואביהוא), נדב אצל שהי' (כפי שוב

הענין 62ואביהוא  היפך דוקא, למטה בחיים שישארו היינו, המגפה, נעצרה ידו שעל בכך כמודגש - (
מלחמה  משוח שהי' מצינו וכן שוב, ללא מלחמה 63דרצוא משוח הי' שלא להדעות מפורש 64(וגם הרי ,

במלחמה  בעצמו שהשתתף בקרא שהו"ע 65להדיא שוב, של תנועה הוא המלחמה ענין כללות והרי ,(
דוקא. למטה ההמשכה
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רפמ"ב.45)
ב.46) לג, ברכות
יב.47) יו"ד, עקב
שם.48) מסנהדרין - ו כה, בלק פרש"י
תשכ"א 49) מנ"א מבה"ח פינחס, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(150 ע' חל"א התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה
שם.50) מסנהדרין - ז שם, פרש"י
כא.51) נט, ישעי'
וש"נ.52) א. כב, ברכות
ב.53) סז, יתרו תו"א
שו,54) ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ריש
ל.55) קו, תהלים
ב.56) כו, ב. ו, ברכות ראה

יבֿיג.57) יז, קרח
מהרז"ו.58) ובפי' בתחלתו ויק"ר ראה
דברי 59) רד"ק וראה א. יז, מלכיםֿא ח. ו, לא. ה, שופטים ס'

.384 ע' ח"ב ציון מנחם מנחם תורת גם וראה כ. ט, הימיםֿא
וש"נ.

הל'60) רמב"ם שם. מהרש"א ובחדא"ג ב קא, זבחים ראה
הי"ג. פ"ה המקדש ביאת

א'סח.61) ע' ח"ב תער"ב המשך גם ראה
עדר.62) ע' תרכ"ט בסה"מ ונת' הובא א. ריז, זח"ג ראה

ח"ב שי. ע' ח"א תער"ב שם.המשך
ו.63) לא, (מטות) פרשתנו פרש"י רע"א. מג, סוטה
איסו"ב 64) הל' לרמב"ם משל"מ שם. סוטה מהרש"א ראה

ועוד. הט"ז. פי"ז
שם.65) פרשתנו

e"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqnÎzehn t"y zgiy

.Á:עצמו בכח העבודה למעלת בנוגע - מזה וההוראה
-66ידוע  הוא חב"ד חסידות של ("אויפטו") החידוש דוקא,שכל עצמו בכח עבודה להיות שצריכה

יחי'" באמונתו ו"צדיק הצדיק, של עבודתו היא שהעיקר השיטה כמו כו', אחר מישהו על לסמוך ,67ולא
עצמו, בכח העבודה שתהי' בהכרח אלא הרבי... על לסמוך שיכולים כך, יחי'", אלא יחי' תקרי ְְִֶַ"אל

למעלה. מלמטה

צריכה  זה, עם יחד אבל, הענינים, לכל בנוגע נשיאינו רבותינו של כח הנתינת וישנה צורך יש בודאי
בדרך  הולכים שאכן לידע שכדי אלא, הארעווען", "אליין טאן", "אליין דוקא, עצמו בכח העבודה ַַָָלהיות

כו'. הורנו אשר ואורחותיו בדרכיו לילך צריכים הנכונה,

(היפך  המתים דתחיית הענין פועלים פינחס, של עבודתו בדוגמת דוקא, עצמו בכח העבודה וע"י
מית" (ד)איקרי מדרגי' דנפיל ל"מאן בנוגע התחי' מענין החל רח"ל), המגיפה דתחיית 68ענין לענין ועד ,

טפחים. מעשרה למטה ממש, בפועל כו', ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת כפשוטו, המתים

***

.Ë.'גו המטות ראשי אל משה וידבר ד"ה מאמר

***

צדקנו. משיח בביאת ולשמחה, לששון אלו ימים שיהפכו בברכה סיים שליט"א אדמו"ר ...כ"ק
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ועוד.66) .133 ע' תש"ד סה"ש ב. קמא, ח"א לקו"ד ראה
פל"ג.67) תניא בסופה. מכות וראה ד. ב, חבקוק

ד.68) ס"ע ח"ב באג"ק הנסמן ב. קלה, זח"ג ראה
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.Á:עצמו בכח העבודה למעלת בנוגע - מזה וההוראה
-66ידוע  הוא חב"ד חסידות של ("אויפטו") החידוש דוקא,שכל עצמו בכח עבודה להיות שצריכה

יחי'" באמונתו ו"צדיק הצדיק, של עבודתו היא שהעיקר השיטה כמו כו', אחר מישהו על לסמוך ,67ולא
עצמו, בכח העבודה שתהי' בהכרח אלא הרבי... על לסמוך שיכולים כך, יחי'", אלא יחי' תקרי ְְִֶַ"אל

למעלה. מלמטה

צריכה  זה, עם יחד אבל, הענינים, לכל בנוגע נשיאינו רבותינו של כח הנתינת וישנה צורך יש בודאי
בדרך  הולכים שאכן לידע שכדי אלא, הארעווען", "אליין טאן", "אליין דוקא, עצמו בכח העבודה ַַָָלהיות

כו'. הורנו אשר ואורחותיו בדרכיו לילך צריכים הנכונה,

(היפך  המתים דתחיית הענין פועלים פינחס, של עבודתו בדוגמת דוקא, עצמו בכח העבודה וע"י
מית" (ד)איקרי מדרגי' דנפיל ל"מאן בנוגע התחי' מענין החל רח"ל), המגיפה דתחיית 68ענין לענין ועד ,

טפחים. מעשרה למטה ממש, בפועל כו', ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת כפשוטו, המתים

***

.Ë.'גו המטות ראשי אל משה וידבר ד"ה מאמר

***

צדקנו. משיח בביאת ולשמחה, לששון אלו ימים שיהפכו בברכה סיים שליט"א אדמו"ר ...כ"ק
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ועוד.66) .133 ע' תש"ד סה"ש ב. קמא, ח"א לקו"ד ראה
פל"ג.67) תניא בסופה. מכות וראה ד. ב, חבקוק

ד.68) ס"ע ח"ב באג"ק הנסמן ב. קלה, זח"ג ראה

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

e lagdàcðet åéìò CøBk[dlelg dxebg-]àé÷ñt Bàdxebg - ¥¨¨§¨§©§¨
,miiweyd aiaq dze` mixbegyepáðòé àlL ãáìáe`cpetl ¦§©¤Ÿ©©§¤

dxaqe .`nlra dkixka lagd lr eze` jexki `l` ,`iwqtle
jezn `ny ,dxifb meyn zaya daipr xqe` dcedi iaxy `xnbd

,dzywd df itle .dxiyw icil `eai da wqrznyàéL÷`ld-] ©§¨
weixacn [dyäãeäé éaøcdaipraäãeäé éaøcàeixac lr ± §©¦§¨©§©¦§¨

xfby myk ,onydn lek`l `eai `ny da xfb `l recn ,zxtetya
oke .daipraàéL÷mdixacn [dyw-]ïðaøcdaipraïðaøcàlr ± ©§¨§©¨¨©§©¨¨

.onya exfby enk daipra exfb `l recn ,zxtetya mdixac
n :`xnbd zvxznàéL÷ àì ïðaøcà ïðaøcy meyn ,dyw `l ±ïîL §©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨¤¤
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mle`e .zxtetyay onydólçéî àì äøéL÷a äáéðòdpi` ± £¦¨¦§¦¨Ÿ¦©©
.dxiyw icil jk jezn e`eai `l daipr xizp m` s`e ,ztlgzn
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ixacnïðaødaipracàïðaø.xg` mewna mdixac lr -ïðúc± ©¨¨©§©¨¨¦§©
zay zkqna epipy ixdy(.biw),ïéøLB÷zayaéìcxead itl §¦§¦
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היתה פינחס של שפעולתו - הענין envrונקודת gka,שבנפשו משה בחי' מצד לא ואפילו ,

בתניא - בגמרא 45כמבואר "מ"ש פסוק 46בפירוש כי 47על מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל ועתה
וכו', היא זוטרתי מילתא משה לגבי אין, היא, זוטרתי מילתא יראה אטו אלקיך, ה' את ליראה אם
ישראל  מבית ונפש נפש כל כי הוא, הענין אלא כתיב, מעמך שואל דהא התירוץ, מובן אינו דלכאורה

וכו'" משרע"ה מבחי' בה -יש

הלכה" ממנו "נתעלמה - עצמו רבינו למשה בנוגע משה.48שהרי לניצוץ בנוגע ועאכו"כ ,

מקובלני למשה לו "אמר שפינחס הענין jnn"49ואף  עצם ואילו כח, נתינת של ענין רק זה הרי -
הלכה" ונזכר מעשה ש"ראה באופן דוקא.49הי' עצמו בכח ,

שלום". בריתי את לו נותן ד"הנני לענין זכה לכן עצמו, בכח היתה פינחס של שפעולתו וכיון

.Ê:יותר ובפרטיות
הוא  לפינחס משה שבין עלי'50החילוק התורה, ענין שזהו למטה, מלמעלה הוא משה של שענינו -

רז"ל 51נאמר  אמרו שלכן (דהקב"ה), "דברי" בפיך", שמתי אשר וביראה 52"דברי באימה להלן "מה
למשה  שנאמר ממש ה' דבר הוא זמן ובכל שבכ"א התורה עסק גם "כי כו'", כאן אף ובזיע וברתת

ארצה 53מסיני" מוצב "סולם שהיא התפלה, ענין שזהו למעלה, מלמטה הוא פינחס של ענינו ואילו ;
השמימה" מגיע .54וראשו

מ"ש  תפלה 55וזהו מלשון "ויפלל" המגפה", ותעצר ויפלל פינחס מצינו 56"ויעמוד דלכאורה: -
כמ"ש  הקטורת, ע"י המגפה עצר ותעצר 57שאהרן החיים ובין המתים בין ויעמוד גו' הקטורת את "ויתן

פינחס  של ענינו שכללות הוא, הענין אך - תפלה? ע"י המגפה עצר שפינחס מצינו היכן אבל המגפה ";
התפלה. ענין שזהו למעלה, מלמטה הוא

פינחס  של הנבואה לענין בנוגע גם יובן הרלב"ג 58ועפ"ז (כמ"ש מאד הרבה ימים שהאריך שאף ,59

לשמש  ראוי הי' המילואים בימי שכבר מצינו שהרי - ואליהו) פינחס משתווים שבהם לענינים בנוגע
במקומות 60בכהונה  אלא שלו נבואות נמצאו לא מ"מ, - כו' יפתח בימי וגם יהושע, בימי שחי ומצינו ,

הדבר  וטעם בלבד, הנבואה.61ספורים ענין ולא למעלה), (מלמטה התפלה ענין הי' ענינו שעיקר לפי ,

ללא  רצוא של באופן זה הי' לא מ"מ, למעלה, מלמטה העלאה הוא פינחס של שענינו אף אמנם,
נדב  של החטא נתכפר  ידו שעל (ועד השוב ענין גם אצלו הי' אלא ואביהוא), נדב אצל שהי' (כפי שוב

הענין 62ואביהוא  היפך דוקא, למטה בחיים שישארו היינו, המגפה, נעצרה ידו שעל בכך כמודגש - (
מלחמה  משוח שהי' מצינו וכן שוב, ללא מלחמה 63דרצוא משוח הי' שלא להדעות מפורש 64(וגם הרי ,

במלחמה  בעצמו שהשתתף בקרא שהו"ע 65להדיא שוב, של תנועה הוא המלחמה ענין כללות והרי ,(
דוקא. למטה ההמשכה
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רפמ"ב.45)
ב.46) לג, ברכות
יב.47) יו"ד, עקב
שם.48) מסנהדרין - ו כה, בלק פרש"י
תשכ"א 49) מנ"א מבה"ח פינחס, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(150 ע' חל"א התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה
שם.50) מסנהדרין - ז שם, פרש"י
כא.51) נט, ישעי'
וש"נ.52) א. כב, ברכות
ב.53) סז, יתרו תו"א
שו,54) ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ריש
ל.55) קו, תהלים
ב.56) כו, ב. ו, ברכות ראה

יבֿיג.57) יז, קרח
מהרז"ו.58) ובפי' בתחלתו ויק"ר ראה
דברי 59) רד"ק וראה א. יז, מלכיםֿא ח. ו, לא. ה, שופטים ס'

.384 ע' ח"ב ציון מנחם מנחם תורת גם וראה כ. ט, הימיםֿא
וש"נ.

הל'60) רמב"ם שם. מהרש"א ובחדא"ג ב קא, זבחים ראה
הי"ג. פ"ה המקדש ביאת

א'סח.61) ע' ח"ב תער"ב המשך גם ראה
עדר.62) ע' תרכ"ט בסה"מ ונת' הובא א. ריז, זח"ג ראה

ח"ב שי. ע' ח"א תער"ב שם.המשך
ו.63) לא, (מטות) פרשתנו פרש"י רע"א. מג, סוטה
איסו"ב 64) הל' לרמב"ם משל"מ שם. סוטה מהרש"א ראה

ועוד. הט"ז. פי"ז
שם.65) פרשתנו

e"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqnÎzehn t"y zgiy

.Á:עצמו בכח העבודה למעלת בנוגע - מזה וההוראה
-66ידוע  הוא חב"ד חסידות של ("אויפטו") החידוש דוקא,שכל עצמו בכח עבודה להיות שצריכה

יחי'" באמונתו ו"צדיק הצדיק, של עבודתו היא שהעיקר השיטה כמו כו', אחר מישהו על לסמוך ,67ולא
עצמו, בכח העבודה שתהי' בהכרח אלא הרבי... על לסמוך שיכולים כך, יחי'", אלא יחי' תקרי ְְִֶַ"אל

למעלה. מלמטה

צריכה  זה, עם יחד אבל, הענינים, לכל בנוגע נשיאינו רבותינו של כח הנתינת וישנה צורך יש בודאי
בדרך  הולכים שאכן לידע שכדי אלא, הארעווען", "אליין טאן", "אליין דוקא, עצמו בכח העבודה ַַָָלהיות

כו'. הורנו אשר ואורחותיו בדרכיו לילך צריכים הנכונה,

(היפך  המתים דתחיית הענין פועלים פינחס, של עבודתו בדוגמת דוקא, עצמו בכח העבודה וע"י
מית" (ד)איקרי מדרגי' דנפיל ל"מאן בנוגע התחי' מענין החל רח"ל), המגיפה דתחיית 68ענין לענין ועד ,

טפחים. מעשרה למטה ממש, בפועל כו', ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת כפשוטו, המתים

***

.Ë.'גו המטות ראשי אל משה וידבר ד"ה מאמר

***

צדקנו. משיח בביאת ולשמחה, לששון אלו ימים שיהפכו בברכה סיים שליט"א אדמו"ר ...כ"ק
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ועוד.66) .133 ע' תש"ד סה"ש ב. קמא, ח"א לקו"ד ראה
פל"ג.67) תניא בסופה. מכות וראה ד. ב, חבקוק

ד.68) ס"ע ח"ב באג"ק הנסמן ב. קלה, זח"ג ראה

e"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqnÎzehn t"y zgiy
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-66ידוע  הוא חב"ד חסידות של ("אויפטו") החידוש דוקא,שכל עצמו בכח עבודה להיות שצריכה

יחי'" באמונתו ו"צדיק הצדיק, של עבודתו היא שהעיקר השיטה כמו כו', אחר מישהו על לסמוך ,67ולא
עצמו, בכח העבודה שתהי' בהכרח אלא הרבי... על לסמוך שיכולים כך, יחי'", אלא יחי' תקרי ְְִֶַ"אל

למעלה. מלמטה

צריכה  זה, עם יחד אבל, הענינים, לכל בנוגע נשיאינו רבותינו של כח הנתינת וישנה צורך יש בודאי
בדרך  הולכים שאכן לידע שכדי אלא, הארעווען", "אליין טאן", "אליין דוקא, עצמו בכח העבודה ַַָָלהיות

כו'. הורנו אשר ואורחותיו בדרכיו לילך צריכים הנכונה,

(היפך  המתים דתחיית הענין פועלים פינחס, של עבודתו בדוגמת דוקא, עצמו בכח העבודה וע"י
מית" (ד)איקרי מדרגי' דנפיל ל"מאן בנוגע התחי' מענין החל רח"ל), המגיפה דתחיית 68ענין לענין ועד ,

טפחים. מעשרה למטה ממש, בפועל כו', ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת כפשוטו, המתים

***

.Ë.'גו המטות ראשי אל משה וידבר ד"ה מאמר

***
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ועוד.66) .133 ע' תש"ד סה"ש ב. קמא, ח"א לקו"ד ראה
פל"ג.67) תניא בסופה. מכות וראה ד. ב, חבקוק

ד.68) ס"ע ח"ב באג"ק הנסמן ב. קלה, זח"ג ראה

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

e lagdàcðet åéìò CøBk[dlelg dxebg-]àé÷ñt Bàdxebg - ¥¨¨§¨§©§¨
,miiweyd aiaq dze` mixbegyepáðòé àlL ãáìáe`cpetl ¦§©¤Ÿ©©§¤

dxaqe .`nlra dkixka lagd lr eze` jexki `l` ,`iwqtle
jezn `ny ,dxifb meyn zaya daipr xqe` dcedi iaxy `xnbd

,dzywd df itle .dxiyw icil `eai da wqrznyàéL÷`ld-] ©§¨
weixacn [dyäãeäé éaøcdaipraäãeäé éaøcàeixac lr ± §©¦§¨©§©¦§¨

xfby myk ,onydn lek`l `eai `ny da xfb `l recn ,zxtetya
oke .daipraàéL÷mdixacn [dyw-]ïðaøcdaipraïðaøcàlr ± ©§¨§©¨¨©§©¨¨

.onya exfby enk daipra exfb `l recn ,zxtetya mdixac
n :`xnbd zvxznàéL÷ àì ïðaøcà ïðaøcy meyn ,dyw `l ±ïîL §©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨¤¤

zxtetyayïîLaxg`ólçéîixdy ,mc` ipa lv` [slgzn-] §¤¤¦©©
z` mb lek`l e`eai ony lek`l milibxy xg`ne ,`ed ony eze`

mle`e .zxtetyay onydólçéî àì äøéL÷a äáéðòdpi` ± £¦¨¦§¦¨Ÿ¦©©
.dxiyw icil jk jezn e`eai `l daipr xizp m` s`e ,ztlgzn

n okeàéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøcc meyn ,dyw `l ±àîòè §©¦§¨©§©¦§¨Ÿ©§¨©£¨
[enrhy-]äãeäé éaøc,daipr xqe`dåàì[epi`-]äáéðò øæâc íeMî §©¦§¨¨¦§¨©£¦¨

äøéL÷ eèà,dxiyw icil e`eai daipr xizp m`y ±àlàenrh ¨§¦¨¤¨
`edøáñ÷c íeMîydôeb äáéðò[dnvr-],àéä äøéL÷on dxeq`e ¦§¨¨©£¦¨¨§¦¨¦

.xyew ly dk`ln a` meyn dxezd
:daipr xzida minkg zhiy lr dywn `xnbdéîøe[dywe-] §¦

ixacnïðaødaipracàïðaø.xg` mewna mdixac lr -ïðúc± ©¨¨©§©¨¨¦§©
zay zkqna epipy ixdy(.biw),ïéøLB÷zayaéìcxead itl §¦§¦

àé÷ñôamc` oi` oky ,miiweyd aiaq dze` mixbegy dxebga - ¦§©§¨
`vnpe ,zeriawa my dgipdle ely `iwqtd z` ciqtdl dvex

.`niiw ly xyw df oi`yàì ìáàilcd z` mixyew,ìáça`ny £¨Ÿ§¤¤
.zaya xeq`d `niiw ly xyw `edy `vnpe ,mlerl my epgipi
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ieyr `ed oky ,zeriawa my exi`ydle ilcl elhal `eai `ny

.jklàèéLt àlàlaga xaecny [heyt-]écøâc,[mibxe` ly-] ¤¨§¦¨§©§¦
`ny ea yeygl oi` ok lre ,reaw ote`a min ielinl ie`x epi`y

,mlerl my edexi`yie ilcl edelhaiemewn lknïðaø eøæâ`ly ¨§©¨¨
a xeywlécøâc ìáç,`niiw ly xyw epi`y elit`eèà[meyn-] ¤¤§©§¦¨

a xeywl e`eai `ny yygd.àîìòc ìáçexizd recn ok m`e ¤¤§¨§¨
daipr lr exfb `le ,wqtpy lag aeprl lirl d`aedy dpyna

:`xnbd zvxzn .dxiyw meynïéàlagl daipr dnec oi` ok` ± ¦
y meyn ,icxbcólçéî ìáça ìáçlaga xizp m`e ,[slgzn-] ¤¤§¤¤¦©©

la` ,lag lka xizdl e`eai icxbcàôlçéî àì äøéL÷a äáéðò- £¦¨¦§¦¨Ÿ¦©§¨
xizdl jk jezn e`eai `l daipr xizp m`e ,ztlgzn dpi`
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ea dyery mewna ok dyri `ny ,men ea dyer epi`y mewna
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שני עמ' א



יח

zehn zyxt zegiy ihewl יג כרך

פעמים ‡. כמה נתבאר רש"י 1כבר של שדרכו ,
לפרש עה"ת, והבלתי lkבפירושו הקשים הענינים

ענינים eheytaמובנים ישנם ובאם מקרא, של
(בפי' מובנים כבלתי הכתובים)heytdהנראים של

שלדעתו  הוכחה גופא זה הרי – מפרשם רש"י ואין
ונקל  פשוט באופן אלו ענינים מתיישבים רש"י של

לפרשם  צורך שאין עד מזה 2כ"כ, גם [וכדמוכח
יודע  "איני בפירושו רש"י כותב מקומות שבכמה

מלמדנו" את 3מה לפרש דעתו אין ואם – וכיו"ב
lk לא הכתובים, בפשטות ביאור הדורשים הדברים

אלו]. בכתובים להעיר לו הי'
מאומה  מבאר לא שרש"י מה ביאור צריך עפ"ז

בפרשתנו  הכתוב "אלה 4על נדרים: פרשת בסיום
לאשתו  איש בין משה את ה' ציוה אשר החוקים
אי"מ: דלכאורה – אבי'" בית בנעורי' לבתו אב בין
הנדרים  מדיני קצר סיום הוא הפסוק שתוכן מכיון
נקודת  לראש לכל לכתוב הו"ל לפנ"ז, שנאמרו
האמור  נדרו) לקיים הנודר (שחובת דנדר הדין

epzyxt zlgza5 השבע או לה' נדר ידור כי "איש :
ככל  דברו יחל לא נפשו על איסר לאסר שבועה
הפרטים  לפרט ואח"כ – יעשה" מפיו 6היוצא

לבתו"? אב בין לאשתו איש "בין – האמורים

"אלה הכתוב שמקדים שלאחר miwegdואף
) מובן גו'", משה את ה' צוה ששוב i"yxtl7אשר ,(

הנדר, לקיים החיוב עצם את ביניהם לכלול א"א
בדבר  טעם "שאין (מצוה "חוקה" בגדר שאינו כיון

עבדיו" על וחוקותיו המלך גזירת שהרי 8אלא ,(

טעם  בה יחלל 9מפורש לא כמו – דברו יחל "לא :
חולין", דבריו יעשה לא היוצא jkitleדברו, "ככל

משא"כ – יעשה" איש ihxt10מפיו ש"בין הדינים
טעם  בהם מצינו שלא לבתו", אב בין לאשתו

בכתוב;

הכתוב  חזר למה טעם: דורש גופא זה אבל
על  ולא נדרים שבדיני ה"חוקים" על רק בסיכומו

דנדרים? הדין עיקר

בזה:·. הביאור
לקיים zehytaמובן צרים שהנודר הדין שעצם

דבר  הוא כי מיוחד, לקרא זקוק אינו דיבורו,
במה  הוא נכלל וגם מחייבו; הפשוט שהשכל

דומה 11שנאמר  שאינו (אף תרחק" שקר "מדבר
שבועה  ענין מכללות הוא מובן וגם ממש).
מצינו  ולכן בתורה. כ"פ המבואר ברית) (וכריתות

כמ"ש  תורה, מתן לפני גם הנדרים "וידר 12ענין
אלקים  בית יהי' וגו' הזאת והאבן וגו' נדר יעקב

הקב"ה  לו אמר ואח"כ שם 13גו'", לי נדרת "אשר
ארץ  אל ושוב הזאת הארץ מן צא קום עתה נדר,

– לי נדרת "אשר ופרש"י: אתה jixveמולדתך"
שם  שתקריב אלקים בית יהי' שאמרת לשלמו

קרבנות".

נדרים) פ' לפני (עוד בתורה מצינו ג"כ ולכן
"נדר" של בגדר שהם ענינים הכתוב 14כמה ואין ,

מפרש  אלא הנדר, לקיים החיוב עצם בהם מזכיר
ואופני  "איש פרטים כגון: נדר, מדין המסתעפים ם

יפליא לה'"xcpכי נפשות רק 15בערכך שהכתוב ,
"איש  וכן הערכין; של השונים הסכומים את קובע
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(1.141 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
מה 2) ע"פ הוא שמובן מפני או בעצם, פשוט שהוא מפני או
xaky.לפנ"ז פרש"י
ח"ה 3) בלקו "ש כיו"ב מקומות כו"כ ונסמנו ה. כח, תולדות

.(2 (בהערה 1 ע'
יז.4) ל,
ג.5) שם,
(לפרטיהם:)6) ונדבותיכם מנדריכם לבד שלפני': פ' כבסיום

גו'. ולמנחותיכם לעולותיכם
אי"ז7) פתגמי'", יבטל "לא אונקלס התרגום לפי' mrhכי

שלא  – עצמה ההלכה זוהי כ"א יעשה", מפיו היוצא "ככל למה
זהו הרי לפרש"י משא"כ דיבורו, מה mrhיבטל לקיים החיוב

מזה ikשנדר וכמובן בפנים). (כדלקמן חולין דבריו עושה בלא"ה
נתן אבינו עם mrhשאברהם צדיק "להמית לא למה להקב"ה

לך". הוא חולין – לך "חלילה כי כה), יח, (וירא רשע"
אחרי 8) כו. טו, בשלח פרש"י וראה ה. כו, תולדות פרש"י

ב. יט, חוקת יט. יט, קדושים ד. יח,

שם.9) פרשתנו פרש"י
על10) הבת zellkכי נדרי מפירים והבעל שהאב הדין

"לכך  יחל) לא ד"ה (שם יקר הכלי כמ"ש בפשטות י"ל והאשה
אביה  ברשות או בעלה ברשות אשה שכל מטעם להפר בידם יש
ודומה  הסכמתם, בלתי קטנה או גדולה לעשות בידה כח ואין

ע"מ הנדר בשעת התנו וכשאינן כאלו האב, או הבעל שיסכימו
אין  הדינים פרטי על אבל – וכו'" הנדר בטל למפרע אז מסכימים

תשל"ג. מטו"מ פ' שיחת ראה אבל טעם. מפורש
ראה 11) – מ"ת ללפני (בנוגע גם ולהעיר ז. כג, משפטים

.147 ע' ח"ה בלקו"ש מהמבואר בפנים) לקמן
כב.12) כ. כח, ויצא
יג.13) לא, שם
ועוד.14) כא. יח. כב, אמור טז. ז, ויקרא גם ראה
ב.15) כז, בחוקותי

zehn zyxt - zegiy ihewl

יפליא כי אשה xcpאו xecpl"'לה להזיר ,16נזיר
ע"ז: והטעם נזיר. דיני פרטי רק מפרש שהכתוב
המובן  דבר הוא הנדר לקיים החיוב שעצם לפי

מעצמו.

ממ"ש  נראה וגו'17וכן לה' נדר ישראל "וידר
הנדר  את קיימו ובנ"י עריהם", את והחרמתי

כמ"ש  ואת18בפועל, אתהם –mdixr"ויחרם "
ידוע  הי' זו) פרשה שנאמרה (קודם אז שגם היינו

קיומם. וחובת הנדרים ענין להם

נדר  ידור כי "איש בפרשתנו שמ"ש צ"ל, עפ"ז
ככל  דברו יחל לא וגו' שבועה השבע או לה'
זה  להשמיענו הכתוב בא לא יעשה" מפיו היוצא

דין או ציווי לכאורה ycgבתור שמשמע כפי ,
והקדמה  פתיחה כעין שהוא אלא דקרא, מלישנא
בענין  הכתוב: אמר וכאילו אח"כ; שנאמר למה
היוצא  ש"ככל הידוע העיקרי דינו אשר הנדרים,
אשה  נדרי בנידון הלכות כמה בו יש יעשה", מפיו
הוא  ובזה – נשואה ואשה אבי' בבית בנעורי'

זו. פ' של החידוש

מובן צריך zehytaובמילא אין שרש"י ועד –
את  לסכם הפרשה בסוף הכתוב שכשבא – לפרשו

באה זו שפ' ההלכות של הפרקים ,epcnllראשי
מכיון  דנדרים, הדין עצם גם עמהן לצרף מקום אין

משום פה .efבפרשהyecigשאין

הסדרה:‚. בתחלת רש"י מ"ש ג"כ יומתק עפ"ז
ללמדם  לנשיאים כבוד חלק – המטות "ראשי
שהפרת  למד כאן, לאומרה ראה ומה וכו' תחלה
מפר  מומחה יחיד אין ואם מומחה, ביחיד נדרים
להוכיח  שיש אף ולכאורה, הדיוטות". בשלשה
ענין  שיש המטות" ראשי "אל זו פ' שנאמרה ממה
מ"מ  המטות", ל"ראשי השייך בנדרים מיוחד

הוא זה שענין מקרא, של בפשוטו ענין jtidמנ"ל,
– ?19הנדרים zxtdהנדרים

זו  פרשה שכל מכיון מובן: הנ"ל עפ"י אמנם
ללמדנו  אלא בכלל) דנדרים הענין (לעצם באה לא
ובזה  – נשואי' ולאחר בנעורי' דאשה פרטים דינים

הוא והבעל zxtdyהחידוש האב ע"י היא נדרי'
הפרת  שבלי בזה, גם הוא שהחידוש סברא (דאין
מאי  כי – וכו' נדרי' כל קמו אזי והבעל האב

כשפרשה וא"כ הנדרים), כשאר נדר ה"ז efקמ"ל:
ענין  בה שיש לרמז המטות" ראשי "אל נאמרה
נוגעת  זו ששייכות מסתבר הרי – אליהם השייך

הפרשה zxtdבדין של תוכנה שהוא .20נדרים

המטות"„. ראשי ד"אל שהלימוד זה ענין והנה
ל  בשייכות דווקא גם zxtdהוא הכרח לו יש נדרים,

הענינים: בפנימיות
בירושלמי  מ"ש "לא 21ידוע לנדרים: בנוגע

מבקש  שאתה אלא התורה לך שאסרה מה דייך
מובן: ע"ז והטעם אחרים", דברים עליך לאסור
בכדי  ה"ה ומצוות התורה בקיום העליונה הכוונה

דירה ית' לו (עלֿידם) ובמילא mipezgza22לעשות .
העבודה שצ"ל הגשמיים,mr23מובן, הענינים

ולהבדל mdnלעשות להסתייג ולא ית', לו דירה
ושבועות  נדרים ע"י .24מהם

ארז"ל  הרי לאידך, סיג 25אמנם "נדרים
הציווי  את לקיים מסייעים שהנדרים 26לפרישות"

לך". במותר עצמך ד"קדש

שאדם 27ונתבאר  אלו, הוראות ב' בין החילוק 
מה  "דייך אמרו עליו וישר, טוב באופן המתנהג

בנדרים  הוא אסור ואדרבה התורה", לך ,28שאסרה
את  ולברר מלעבוד אותו מונעים שהם מאחר
אינה  שהנהגתו זה משא"כ הגשמיים; הדברים
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ב.16) ו, נשא
ב.17) כא, חוקת
ג.18) שם,
בפירוש 19) הדבר" "זה ד"ה שם רש"י במ"ש קשה ועד"ז

ובעל  התרה בל' שהחכם לומר הוא מיעוט הדבר זה "ד"א השני:
וכו'". הפרה בל'

ע"י 20) נדרים (שהפרת זה גם התורה פירשה לא ואעפי"כ
אי"ז כי – בהסיכום הדיוטות) שלשה או מומחה yxetnיחיד

" כ"א וכו'".cnlבכתוב, נדרים שהפרת
ה"א.21) פ"ט נדרים
ספ"ג.22) ב"ר ג. בחוקותי שם וראה טז. נשא תנחומא

פל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר
חמור 23) תראה "כי ה) כג, (משפטים עה"פ הבעש"ט וכתורת

תעזוב עזוב וגו' ע'enrשונאך ח"ח התמים כג. ע' יום (היום "
32 ע' ח"א לקו"ש .145 ע' תש"ד ספה"מ וראה אֿב]. [תא, מטֿנ

ואילך).
שנ 24) לאחד (לפנ"ז): שם ירושלמי אין ראה . . הככר מן דר

אכיל iytp'לא lr ihgהו"ע כדמסיים zxzd(וע"ז נדרים,
שם). בירושלמי

מי"ג.25) פ"ג אבות
תניא 26) וראה קד). (פיסקא כא יד, ראה ספרי א. כ, יבמות

קדושים. ר"פ רמב"ן וראה מדאורייתא". "שהוא א) (לט, פ"ל
סע"ב). (לד, פכ"ז פ"ז. תניא

(27.1076 ע' ח"ד לקו"ש ראה
שבהערה 28) ירושלמי גם וראה קדושין. סוף ירושלמי ראה

.21



יט

zehn zyxt zegiy ihewl יג כרך

פעמים ‡. כמה נתבאר רש"י 1כבר של שדרכו ,
לפרש עה"ת, והבלתי lkבפירושו הקשים הענינים

ענינים eheytaמובנים ישנם ובאם מקרא, של
(בפי' מובנים כבלתי הכתובים)heytdהנראים של

שלדעתו  הוכחה גופא זה הרי – מפרשם רש"י ואין
ונקל  פשוט באופן אלו ענינים מתיישבים רש"י של

לפרשם  צורך שאין עד מזה 2כ"כ, גם [וכדמוכח
יודע  "איני בפירושו רש"י כותב מקומות שבכמה

מלמדנו" את 3מה לפרש דעתו אין ואם – וכיו"ב
lk לא הכתובים, בפשטות ביאור הדורשים הדברים

אלו]. בכתובים להעיר לו הי'
מאומה  מבאר לא שרש"י מה ביאור צריך עפ"ז

בפרשתנו  הכתוב "אלה 4על נדרים: פרשת בסיום
לאשתו  איש בין משה את ה' ציוה אשר החוקים
אי"מ: דלכאורה – אבי'" בית בנעורי' לבתו אב בין
הנדרים  מדיני קצר סיום הוא הפסוק שתוכן מכיון
נקודת  לראש לכל לכתוב הו"ל לפנ"ז, שנאמרו
האמור  נדרו) לקיים הנודר (שחובת דנדר הדין

epzyxt zlgza5 השבע או לה' נדר ידור כי "איש :
ככל  דברו יחל לא נפשו על איסר לאסר שבועה
הפרטים  לפרט ואח"כ – יעשה" מפיו 6היוצא

לבתו"? אב בין לאשתו איש "בין – האמורים

"אלה הכתוב שמקדים שלאחר miwegdואף
) מובן גו'", משה את ה' צוה ששוב i"yxtl7אשר ,(

הנדר, לקיים החיוב עצם את ביניהם לכלול א"א
בדבר  טעם "שאין (מצוה "חוקה" בגדר שאינו כיון

עבדיו" על וחוקותיו המלך גזירת שהרי 8אלא ,(

טעם  בה יחלל 9מפורש לא כמו – דברו יחל "לא :
חולין", דבריו יעשה לא היוצא jkitleדברו, "ככל

משא"כ – יעשה" איש ihxt10מפיו ש"בין הדינים
טעם  בהם מצינו שלא לבתו", אב בין לאשתו

בכתוב;

הכתוב  חזר למה טעם: דורש גופא זה אבל
על  ולא נדרים שבדיני ה"חוקים" על רק בסיכומו

דנדרים? הדין עיקר

בזה:·. הביאור
לקיים zehytaמובן צרים שהנודר הדין שעצם

דבר  הוא כי מיוחד, לקרא זקוק אינו דיבורו,
במה  הוא נכלל וגם מחייבו; הפשוט שהשכל

דומה 11שנאמר  שאינו (אף תרחק" שקר "מדבר
שבועה  ענין מכללות הוא מובן וגם ממש).
מצינו  ולכן בתורה. כ"פ המבואר ברית) (וכריתות

כמ"ש  תורה, מתן לפני גם הנדרים "וידר 12ענין
אלקים  בית יהי' וגו' הזאת והאבן וגו' נדר יעקב

הקב"ה  לו אמר ואח"כ שם 13גו'", לי נדרת "אשר
ארץ  אל ושוב הזאת הארץ מן צא קום עתה נדר,

– לי נדרת "אשר ופרש"י: אתה jixveמולדתך"
שם  שתקריב אלקים בית יהי' שאמרת לשלמו

קרבנות".

נדרים) פ' לפני (עוד בתורה מצינו ג"כ ולכן
"נדר" של בגדר שהם ענינים הכתוב 14כמה ואין ,

מפרש  אלא הנדר, לקיים החיוב עצם בהם מזכיר
ואופני  "איש פרטים כגון: נדר, מדין המסתעפים ם

יפליא לה'"xcpכי נפשות רק 15בערכך שהכתוב ,
"איש  וכן הערכין; של השונים הסכומים את קובע
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(1.141 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
מה 2) ע"פ הוא שמובן מפני או בעצם, פשוט שהוא מפני או
xaky.לפנ"ז פרש"י
ח"ה 3) בלקו "ש כיו"ב מקומות כו"כ ונסמנו ה. כח, תולדות

.(2 (בהערה 1 ע'
יז.4) ל,
ג.5) שם,
(לפרטיהם:)6) ונדבותיכם מנדריכם לבד שלפני': פ' כבסיום

גו'. ולמנחותיכם לעולותיכם
אי"ז7) פתגמי'", יבטל "לא אונקלס התרגום לפי' mrhכי

שלא  – עצמה ההלכה זוהי כ"א יעשה", מפיו היוצא "ככל למה
זהו הרי לפרש"י משא"כ דיבורו, מה mrhיבטל לקיים החיוב

מזה ikשנדר וכמובן בפנים). (כדלקמן חולין דבריו עושה בלא"ה
נתן אבינו עם mrhשאברהם צדיק "להמית לא למה להקב"ה

לך". הוא חולין – לך "חלילה כי כה), יח, (וירא רשע"
אחרי 8) כו. טו, בשלח פרש"י וראה ה. כו, תולדות פרש"י

ב. יט, חוקת יט. יט, קדושים ד. יח,

שם.9) פרשתנו פרש"י
על10) הבת zellkכי נדרי מפירים והבעל שהאב הדין

"לכך  יחל) לא ד"ה (שם יקר הכלי כמ"ש בפשטות י"ל והאשה
אביה  ברשות או בעלה ברשות אשה שכל מטעם להפר בידם יש
ודומה  הסכמתם, בלתי קטנה או גדולה לעשות בידה כח ואין

ע"מ הנדר בשעת התנו וכשאינן כאלו האב, או הבעל שיסכימו
אין  הדינים פרטי על אבל – וכו'" הנדר בטל למפרע אז מסכימים

תשל"ג. מטו"מ פ' שיחת ראה אבל טעם. מפורש
ראה 11) – מ"ת ללפני (בנוגע גם ולהעיר ז. כג, משפטים

.147 ע' ח"ה בלקו"ש מהמבואר בפנים) לקמן
כב.12) כ. כח, ויצא
יג.13) לא, שם
ועוד.14) כא. יח. כב, אמור טז. ז, ויקרא גם ראה
ב.15) כז, בחוקותי
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יפליא כי אשה xcpאו xecpl"'לה להזיר ,16נזיר
ע"ז: והטעם נזיר. דיני פרטי רק מפרש שהכתוב
המובן  דבר הוא הנדר לקיים החיוב שעצם לפי

מעצמו.

ממ"ש  נראה וגו'17וכן לה' נדר ישראל "וידר
הנדר  את קיימו ובנ"י עריהם", את והחרמתי

כמ"ש  ואת18בפועל, אתהם –mdixr"ויחרם "
ידוע  הי' זו) פרשה שנאמרה (קודם אז שגם היינו

קיומם. וחובת הנדרים ענין להם

נדר  ידור כי "איש בפרשתנו שמ"ש צ"ל, עפ"ז
ככל  דברו יחל לא וגו' שבועה השבע או לה'
זה  להשמיענו הכתוב בא לא יעשה" מפיו היוצא

דין או ציווי לכאורה ycgבתור שמשמע כפי ,
והקדמה  פתיחה כעין שהוא אלא דקרא, מלישנא
בענין  הכתוב: אמר וכאילו אח"כ; שנאמר למה
היוצא  ש"ככל הידוע העיקרי דינו אשר הנדרים,
אשה  נדרי בנידון הלכות כמה בו יש יעשה", מפיו
הוא  ובזה – נשואה ואשה אבי' בבית בנעורי'

זו. פ' של החידוש

מובן צריך zehytaובמילא אין שרש"י ועד –
את  לסכם הפרשה בסוף הכתוב שכשבא – לפרשו

באה זו שפ' ההלכות של הפרקים ,epcnllראשי
מכיון  דנדרים, הדין עצם גם עמהן לצרף מקום אין

משום פה .efבפרשהyecigשאין

הסדרה:‚. בתחלת רש"י מ"ש ג"כ יומתק עפ"ז
ללמדם  לנשיאים כבוד חלק – המטות "ראשי
שהפרת  למד כאן, לאומרה ראה ומה וכו' תחלה
מפר  מומחה יחיד אין ואם מומחה, ביחיד נדרים
להוכיח  שיש אף ולכאורה, הדיוטות". בשלשה
ענין  שיש המטות" ראשי "אל זו פ' שנאמרה ממה
מ"מ  המטות", ל"ראשי השייך בנדרים מיוחד

הוא זה שענין מקרא, של בפשוטו ענין jtidמנ"ל,
– ?19הנדרים zxtdהנדרים

זו  פרשה שכל מכיון מובן: הנ"ל עפ"י אמנם
ללמדנו  אלא בכלל) דנדרים הענין (לעצם באה לא
ובזה  – נשואי' ולאחר בנעורי' דאשה פרטים דינים

הוא והבעל zxtdyהחידוש האב ע"י היא נדרי'
הפרת  שבלי בזה, גם הוא שהחידוש סברא (דאין
מאי  כי – וכו' נדרי' כל קמו אזי והבעל האב

כשפרשה וא"כ הנדרים), כשאר נדר ה"ז efקמ"ל:
ענין  בה שיש לרמז המטות" ראשי "אל נאמרה
נוגעת  זו ששייכות מסתבר הרי – אליהם השייך

הפרשה zxtdבדין של תוכנה שהוא .20נדרים

המטות"„. ראשי ד"אל שהלימוד זה ענין והנה
ל  בשייכות דווקא גם zxtdהוא הכרח לו יש נדרים,

הענינים: בפנימיות
בירושלמי  מ"ש "לא 21ידוע לנדרים: בנוגע

מבקש  שאתה אלא התורה לך שאסרה מה דייך
מובן: ע"ז והטעם אחרים", דברים עליך לאסור
בכדי  ה"ה ומצוות התורה בקיום העליונה הכוונה

דירה ית' לו (עלֿידם) ובמילא mipezgza22לעשות .
העבודה שצ"ל הגשמיים,mr23מובן, הענינים

ולהבדל mdnלעשות להסתייג ולא ית', לו דירה
ושבועות  נדרים ע"י .24מהם

ארז"ל  הרי לאידך, סיג 25אמנם "נדרים
הציווי  את לקיים מסייעים שהנדרים 26לפרישות"

לך". במותר עצמך ד"קדש

שאדם 27ונתבאר  אלו, הוראות ב' בין החילוק 
מה  "דייך אמרו עליו וישר, טוב באופן המתנהג

בנדרים  הוא אסור ואדרבה התורה", לך ,28שאסרה
את  ולברר מלעבוד אותו מונעים שהם מאחר
אינה  שהנהגתו זה משא"כ הגשמיים; הדברים
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ב.16) ו, נשא
ב.17) כא, חוקת
ג.18) שם,
בפירוש 19) הדבר" "זה ד"ה שם רש"י במ"ש קשה ועד"ז

ובעל  התרה בל' שהחכם לומר הוא מיעוט הדבר זה "ד"א השני:
וכו'". הפרה בל'

ע"י 20) נדרים (שהפרת זה גם התורה פירשה לא ואעפי"כ
אי"ז כי – בהסיכום הדיוטות) שלשה או מומחה yxetnיחיד

" כ"א וכו'".cnlבכתוב, נדרים שהפרת
ה"א.21) פ"ט נדרים
ספ"ג.22) ב"ר ג. בחוקותי שם וראה טז. נשא תנחומא

פל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר
חמור 23) תראה "כי ה) כג, (משפטים עה"פ הבעש"ט וכתורת

תעזוב עזוב וגו' ע'enrשונאך ח"ח התמים כג. ע' יום (היום "
32 ע' ח"א לקו"ש .145 ע' תש"ד ספה"מ וראה אֿב]. [תא, מטֿנ

ואילך).
שנ 24) לאחד (לפנ"ז): שם ירושלמי אין ראה . . הככר מן דר

אכיל iytp'לא lr ihgהו"ע כדמסיים zxzd(וע"ז נדרים,
שם). בירושלמי

מי"ג.25) פ"ג אבות
תניא 26) וראה קד). (פיסקא כא יד, ראה ספרי א. כ, יבמות

קדושים. ר"פ רמב"ן וראה מדאורייתא". "שהוא א) (לט, פ"ל
סע"ב). (לד, פכ"ז פ"ז. תניא

(27.1076 ע' ח"ד לקו"ש ראה
שבהערה 28) ירושלמי גם וראה קדושין. סוף ירושלמי ראה

.21
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שהדברים  לחוש יש שבמצבו למיהוי, כדבעי
ירידה  בו יפעלו "נדרים 29הגשמיים אמרו עליו -

לפרישות" .30סיג

הוא  שהתכלית מובן לדרגא 31לפ"ז להתעלות
– היינו יתירה, מעלה יש שבה וביטול zlilyכזו

ענין  איזה שיש מרמזת כשהתורה ומעתה הנדר.
ג' (או מומחה ליחיד דווקא המשתייך בנדרים

בי"ד  שהם הרי 32הדיוטות, – הנעלה דרגתו מצד (
שאין  השייך33מובן בענין הנדרים,meiwlהמדובר

לביטול (או zxtdeכ"א שהמומחה היינו – הנדרים
פועל  שמג 34ielirהב"ד) עד הנודר, יע בהאדם

לנדרים. צריך שאין כזו לדרגא

ענין ‰. הוא זו פרשה של שעיקרה הנ"ל ע"פ
zxtd נדרים פרשת נאמרה למה ג"כ יובן הנדרים,

ישראל: לארץ לכניסתם סמוך (הלזו)
במדבר  בנ"י עבודת שבין (העיקרי) ההפרש

בזה  הוא בא"י היו 35לעבודתם לא שבמדבר ,
שם  ניזונים היו שהרי גשמיים, בענינים עסוקים
של  מבארה מים ושתו מן, – השמים" מן ב"לחם
לבושים, באספקת להתעסק להם הי' לא וגם מרים,

עמהם  גדלו בגדיהם ישראל 36כי בארץ משא"כ ;
– וכו' וזריעה החרישה במלאכת לעסוק הוצרכו
הכוונה  תכלית כנ"ל, היא, זו עבודה ודוקא

דירה ית' לו לעשות .mipezgzaהעליונה:

בה  ולהתעסק לא"י להכנס כשעמדו ולכן
פ' להם נאמרה זו, שגם zxtdבעבודה נדרים,

כנ"ל. הגשמיים הענינים עם העבודה היא תוכנה

.Â זו בפרשה גם כתוב שבפועל מכיון אמנם
סמוך  להם נאמר זה וגם – נדרים של הדין עצם
– הגשמיים בהענינים ולהתעסקותם לא"י לכניסתם

הלזו: העבודה באופן הוראה יש בזה שגם מובן
היינו  – דברו" יחל "לא הוא נדרים ענין נקודת
העבודה  אופן וזהו – חולין" דבריו יעשה ש"לא
הגשמיים  "דבריו" שגם לפעול הגשמיים, בהענינים

קדושה  בהם להמשיך אלא "חולין", יהיו .37לא

בענין נרמזת זו שהוראה עצמם,mixcpdומכיון
של  מובן זו e`k"`הרי לעבודה הכח למי 38ישנו גם ,

לדרגת הגיע כתוב 39נדרים zxtdשלא ע"ז והטעם ,
כי  – לבתו" אב בין לאשתו איש "בין להלן:

הק  של "אשתו" בדוגמת הוא מבנ"י ,40ב"ה כאו"א
הקב"ה  של לו 41ו"בתו" נותן שהקב"ה ובודאי ,

לו  לעשות רצונו ולמלאות זו, עבודה לפעול הכח
בתחתונים. דירה ית'

(e"kyz ,n"ehn t"y zgiyn)
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פי"ג.29) פ"ח. פ"ז. תניא ראה
כו'30) אפשי אי אדם יאמר "אל במרז"ל הה"מ פי' וע"ד

ש"סורו  מכיון בע"ת, משא"כ בצדיקים דוקא שזהו כו'", אפשי
" צ"ל `iytרע" i` תרל"ו רבים מים ד). (ט, ואתחנן (לקו"ת "

1182 ס"ע שם בלקו"ש נתבאר .(136 (ע' תש"ד סה"מ רלד). (ע'
ואילך).
דלכאורה 31) – לקולא שספקו מקום כל טעם לבאר יש עפ"ז

וביותר  הודאי. רק חכמים אמרו למה – (או לספק יכנס למה
(עג, קדושין וראה הספק). על שהוא – תלוי אשם מחיוב יקשה

ספ"ד). קמיפלגי ד"ה תזריע (ובלקו"ת בקהל יבוא ספק א)
ב).32) קכ, (ב"ב לומר ד"ה רשב"ם
–b"dkלהעיר33) (להשמיענו עדיף דהתירא כח בדחז"ל:

דהתירא). ד"ה ב ב, ביצה
ואילך.34) 1077 ע' שם לקו"ש ראה
ואילך.35) 1042 ע' שם לקו"ש שלח. ר"פ לקו"ת ראה
וראה 36) מעליך". בלתה לא "שמלתך ד) ח, (עקב כמ"ש

שם. פרש"י שם. ילקו"ש

דרמ"צ 37) ואילך. ד קמה, סידור א. יג, (תו"א בדא"ח גם ראה
הקודש" טהרת על שנעשו "חולין ענין בביאור ועוד) א. ח,
לא  שלו שה"חולין" האדם עבודת שזוהי וש"נ), ב. יט, (חגיגה

" – כ"א עצמם), מצד שהם (כמו ממש "חולין" zxdhיהיו lr
ycewd."
(לקו"ת 38) נדר" בלי צ"ל הלבבות שנתמעטו ש"עכשיו ואף

ממשיכין  שאין היינו – הביאור) סוף המטות. גו' וידבר סד"ה
וכו'. שיתעלה באופן האו"מ

יש 39) א) הרי: – פרישות של העבודה צ"ל שאצלו ואף
מהו  רק הוא החילוק ב) עטה"ק. וצ"ל בהם שמוכרח "חולין"

xwir גם צ"ל הסוגים מב' כאו"א שאצל מובן אבל העבודה,
ואילך). 1078 ע' שם לקו"ש גם (וראה השני' עבודה

ושה"ש 40) ואשה. איש בדוגמת הם וכנס"י שהקב"ה כידוע
חז"ל. במדרשי כידוע ע"ז מיוסד

החביבות 41) כשאין שאפילו מוכח ושם ספ"ג. שהש"ר ראה
ד"בתי". החביבות ישנה ו"אמי" ד"אחותי"

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

deáàk déì,eia` oerny iaxk ±,éîc ÷eøæk ÷Bøæì ãîBòä ìk øîàc ¥©£©§¨©¨¨¥¦§§¨¨¥
,gafnd iab lr wxfidl cner `ede qeka mcd lawzpy xg`le
zyecwa mgld z` ycwn `ed ok lre ,wxfp xaky ink `ed ixd
ici lr dpwz el` zelgl oi` aeye mcd jtypy xg`ne .sebd

.xeriad onf ribdy cr `ahvi`d bb lr egped ,oeict
dcezd zelg oipra epzpyn lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbd

:gqt axra ziad xda egpedyàðz,`ziixaa epipy ±éaø íeMî ¨¨¦©¦
,eøîà øæòìà,`ahvi`d iab lr egpedy el` zelg,eéä úBøéLk ¤§¨¨¨§§¥¨

e .dlik`a zexzeneL ïîæ ìkeid odizyúBçpen,myíòä ìkeid ¨§©¤¨¨¨¨
ïéìëBàxy`k ziyingd dryd zligzae .ung,ïäî úçà äìhéð §¦¦§¨©©¥¤

mrd lk eidïéìBze ,mvng z`àìeidïéìëBàeze`ïéôøBN àìå ¦Ÿ§¦§Ÿ§¦
ziyingd dryd seqae .mzndal epnn milik`n `l` ,eze`

xy`kïäézL eìhéð,ziyyd dryd dqpkpe ,dlk`p dipyd mbe ¦§§¥¤
ïéôøBN ïlek eìéçúä.mvng z` ¦§¦¨§¦

:ungd xeqi` onfl eyry xg` oniq d`ian `ziixadàaà ,àéðz©§¨©¨
,øîBà ìeàL̈¥
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שהדברים  לחוש יש שבמצבו למיהוי, כדבעי
ירידה  בו יפעלו "נדרים 29הגשמיים אמרו עליו -

לפרישות" .30סיג

הוא  שהתכלית מובן לדרגא 31לפ"ז להתעלות
– היינו יתירה, מעלה יש שבה וביטול zlilyכזו

ענין  איזה שיש מרמזת כשהתורה ומעתה הנדר.
ג' (או מומחה ליחיד דווקא המשתייך בנדרים

בי"ד  שהם הרי 32הדיוטות, – הנעלה דרגתו מצד (
שאין  השייך33מובן בענין הנדרים,meiwlהמדובר

לביטול (או zxtdeכ"א שהמומחה היינו – הנדרים
פועל  שמג 34ielirהב"ד) עד הנודר, יע בהאדם

לנדרים. צריך שאין כזו לדרגא

ענין ‰. הוא זו פרשה של שעיקרה הנ"ל ע"פ
zxtd נדרים פרשת נאמרה למה ג"כ יובן הנדרים,

ישראל: לארץ לכניסתם סמוך (הלזו)
במדבר  בנ"י עבודת שבין (העיקרי) ההפרש

בזה  הוא בא"י היו 35לעבודתם לא שבמדבר ,
שם  ניזונים היו שהרי גשמיים, בענינים עסוקים
של  מבארה מים ושתו מן, – השמים" מן ב"לחם
לבושים, באספקת להתעסק להם הי' לא וגם מרים,

עמהם  גדלו בגדיהם ישראל 36כי בארץ משא"כ ;
– וכו' וזריעה החרישה במלאכת לעסוק הוצרכו
הכוונה  תכלית כנ"ל, היא, זו עבודה ודוקא

דירה ית' לו לעשות .mipezgzaהעליונה:

בה  ולהתעסק לא"י להכנס כשעמדו ולכן
פ' להם נאמרה זו, שגם zxtdבעבודה נדרים,

כנ"ל. הגשמיים הענינים עם העבודה היא תוכנה

.Â זו בפרשה גם כתוב שבפועל מכיון אמנם
סמוך  להם נאמר זה וגם – נדרים של הדין עצם
– הגשמיים בהענינים ולהתעסקותם לא"י לכניסתם

הלזו: העבודה באופן הוראה יש בזה שגם מובן
היינו  – דברו" יחל "לא הוא נדרים ענין נקודת
העבודה  אופן וזהו – חולין" דבריו יעשה ש"לא
הגשמיים  "דבריו" שגם לפעול הגשמיים, בהענינים

קדושה  בהם להמשיך אלא "חולין", יהיו .37לא

בענין נרמזת זו שהוראה עצמם,mixcpdומכיון
של  מובן זו e`k"`הרי לעבודה הכח למי 38ישנו גם ,

לדרגת הגיע כתוב 39נדרים zxtdשלא ע"ז והטעם ,
כי  – לבתו" אב בין לאשתו איש "בין להלן:

הק  של "אשתו" בדוגמת הוא מבנ"י ,40ב"ה כאו"א
הקב"ה  של לו 41ו"בתו" נותן שהקב"ה ובודאי ,

לו  לעשות רצונו ולמלאות זו, עבודה לפעול הכח
בתחתונים. דירה ית'

(e"kyz ,n"ehn t"y zgiyn)
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פי"ג.29) פ"ח. פ"ז. תניא ראה
כו'30) אפשי אי אדם יאמר "אל במרז"ל הה"מ פי' וע"ד

ש"סורו  מכיון בע"ת, משא"כ בצדיקים דוקא שזהו כו'", אפשי
" צ"ל `iytרע" i` תרל"ו רבים מים ד). (ט, ואתחנן (לקו"ת "

1182 ס"ע שם בלקו"ש נתבאר .(136 (ע' תש"ד סה"מ רלד). (ע'
ואילך).
דלכאורה 31) – לקולא שספקו מקום כל טעם לבאר יש עפ"ז

וביותר  הודאי. רק חכמים אמרו למה – (או לספק יכנס למה
(עג, קדושין וראה הספק). על שהוא – תלוי אשם מחיוב יקשה

ספ"ד). קמיפלגי ד"ה תזריע (ובלקו"ת בקהל יבוא ספק א)
ב).32) קכ, (ב"ב לומר ד"ה רשב"ם
–b"dkלהעיר33) (להשמיענו עדיף דהתירא כח בדחז"ל:

דהתירא). ד"ה ב ב, ביצה
ואילך.34) 1077 ע' שם לקו"ש ראה
ואילך.35) 1042 ע' שם לקו"ש שלח. ר"פ לקו"ת ראה
וראה 36) מעליך". בלתה לא "שמלתך ד) ח, (עקב כמ"ש

שם. פרש"י שם. ילקו"ש

דרמ"צ 37) ואילך. ד קמה, סידור א. יג, (תו"א בדא"ח גם ראה
הקודש" טהרת על שנעשו "חולין ענין בביאור ועוד) א. ח,
לא  שלו שה"חולין" האדם עבודת שזוהי וש"נ), ב. יט, (חגיגה

" – כ"א עצמם), מצד שהם (כמו ממש "חולין" zxdhיהיו lr
ycewd."
(לקו"ת 38) נדר" בלי צ"ל הלבבות שנתמעטו ש"עכשיו ואף

ממשיכין  שאין היינו – הביאור) סוף המטות. גו' וידבר סד"ה
וכו'. שיתעלה באופן האו"מ

יש 39) א) הרי: – פרישות של העבודה צ"ל שאצלו ואף
מהו  רק הוא החילוק ב) עטה"ק. וצ"ל בהם שמוכרח "חולין"

xwir גם צ"ל הסוגים מב' כאו"א שאצל מובן אבל העבודה,
ואילך). 1078 ע' שם לקו"ש גם (וראה השני' עבודה

ושה"ש 40) ואשה. איש בדוגמת הם וכנס"י שהקב"ה כידוע
חז"ל. במדרשי כידוע ע"ז מיוסד

החביבות 41) כשאין שאפילו מוכח ושם ספ"ג. שהש"ר ראה
ד"בתי". החביבות ישנה ו"אמי" ד"אחותי"

ביאור מ"ש בזוהר, בשעה שנברא האדם באה תורה 
והמליצה בעד האדם – וטעם דנברא העולם באות ב' 

דוקא – סימן "ברכה"
תא1 חזי, כד ברא קודשא בריך הוא עלמא, כל יומא 
ויומא עביד עבידתא כדקא חזי, בכל יומא ויומא כמה 

דאצטריך.
כיון2 דאתא יומא שתיתאה, ואצטריך למברי אדם, 
הוא(  בריך  קודשא  )קמי  אמרה  קמי',  אורייתא  אתת 
קמך,  לארגזא  הוא  זמין  למברי  בעי  דאת  אדם  האי 
אמר  יתברי,  דלא  לי'  טב  רוגזא,  תאריך  לא  אלמלא 
ארך  אתקרינא  למגנא  וכי  הוא,  בריך  קודשא  לה 
אפים, אלא כולא באורייתא אתברי, וכולא באורייתא 

אשתכלל.
בגין3 דעד לא ברא קודשא בריך הוא עלמא, אתון 
עאלת  למפרע,  וחד  חד  כל  ועאלו  קמי',  אתוון  כל 
תי"ו, אמרה קמי' רעותך למברי בי עלמא, א"ל לאו, 
דבך זמינין כמה צדיקיא למימת4, דכתיב )יחזקאל ט, 

1( ]תרגום ללה"ק[ בא וראה כשברא הקב"ה את העולם, בכל יום ויום 
עשה את מלאכתו כראוי לו, בכל יום ויום כמו שהי' צריך.

2( ]תרגום ללה"ק[ כיון שבא יום הששי והי' צריך לברוא את האדם, 
באה התורה לפניו, אמרה לפני הקב"ה, זה האדם שאתה רוצה לברוא, 
עתיד הוא להרגיז אותך, אם לא תאריך לו אפך מוטב לו שלא יברא, 
אמר לה הקב"ה וכי לחנם אני נקרא ארך אפים בתורה, אלא כל מעשה 

בראשית נברא על ידי תורה, וכל הבריאה נשתכללה על ידי התורה.
3( ]תרגום ללה"ק[ )ומפרש את סדר הבריאה שהיתה על ידי אותיות 
כל  באו  העולם  את  הקב"ה  ברא  שלא  שעד  לפי  ואמר:(  התורה 
האותיות לפני הקב"ה ונכנסו כל אחת ואחת למפרע )בסדר תשר"ק 
וכל אחת בקשה שעל ידה יברא העולם(, נכנסה אות ת' לפניו אמרה 
העולם,  בך  לברוא  אפשר  אי  לה  אמר  העולם.  בי  לברוא  רצונך  לו 
תיו על מצחות  "והתוית  כי בך עתידים הרבה צדיקים למות דכתיב 
האנשים וגו', ותנינן" שבת נ"ה עמוד א', "דכתיב וממקדשיך תחלו, 
אל תקרי ממקדשי אלא ממקודשי" שהם צדיקים הקדושים, ולפיכך 

העולם לא יברא בך.
4( ראה גם לעיל סימן יב.

ד( והתוית תיו על מצחות האנשים וגו', ותנינן דכתיב 
וממקדשי תחלו, אל תקרי ממקדשי אלא ממקודשי, 

ובגין כך עלמא לא יתברי בך.
וחד  חד  כל  רי"ש  קו"ף  שי"ן  אתוון  תלת  עאלו5 
בלחודוי, אמר לי' קודשא בריך הוא לאו אתון כדאי 
למברי בכו עלמא, דהא אתון אתוון דאתקרי בכו שקר, 
אוקמוה,  והא  קמאי,  למיקם  כדאי  איהו  לאו  ושקר 
ועאלו פ"א צד"י וכן כלהו, עד דמטו אתוון לאת כ"ף, 
כיון דנחת כ"ף מעל כתרא, אזדעזעו עלאי ותתאי כו', 
עד דאתקיים כלא באת בי"ת דאיהו סימן ברכה, ובה 

אשתכלל עלמא ואתברי.
ואי6 תימא דאל"ף איהו רישא דכל )אינון( אתוון, 
)לאו( יאות איהו, אלא בגין דאתקרי בי' ארור )ובגין 
דאתקרי בי' ארור(, בגין דא לא אתברי בה עלמא וכו'. 
בגין דלא למיהב דוכתא לסטרא אחרא דאקרי ארור, 
ובי'  עלמא  בבי"ת  ואשתכלל  עלמא,  בה  אתברי  לא 

אתברי.
ספר הזהר חלק א' דף ר"ה עמוד ב'

5( ]תרגום ללה"ק[ נכנסו ג' אותיות ש'ק'ר' כל אחד לבדה, אמר להם 
הקב"ה אין אתם כדאי לברוא בכם את העולם, כי ביחד אתם אותיות 
אוקמוה"  "והא  לפני,  לעמוד  כדאי  אינו  ושקר  שק"ר,  בכם  שנקרא 
וכבר פירשוהו לעיל בזוהר דף ב' עמוד ב', ואחר כך נכנסו אותיות 
כיון  כ',  לאות  האותיות  שהגיעו  עד  האותיות,  כל  שאר  וכן  וצ'  פ' 
שירדה כ' מעל הכתר נזדעזעו עליונים ותחתונים )כמבואר שם(, עד 
התחילה  שבה  ב'רכה  סימן  שהיא  ב'  באות  הבריאה  כל  שנתקיימה 

התורה, ובה נשתכלל העולם ונברא.
האותיות  כל  ראש  היא  א'  אות  הלא  ואם תאמר  ללה"ק[  ]תרגום   )6
ולמה לא נברא העולם בה, ומתרץ  אמת שהוא כך אלא משום שבה 
מתחלת מלת א'רור, בשביל זה לא נברא בה העולם, כדי שלא לתת 
"ואשתכלל  העולם,  בה  נברא  לא  לכן  ארור  הנקרא  אחרא  לסטרא 

בבי"ת עלמא ובי' אתברי" ונשתכלל העולם בב' ובה נברא.
]ראה לקוטי שיחות חלק טו עמוד 11.[

מתוך "פניני לוי יצחק על התורה"
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כב

לב  חוברת

החינוך  טהרת משמר על
אחרות  מערים נוספים רבנים שני הובאו לגבור.133למעשה החסידית להשפעה להניח שלא כדי הכל ,

יהיה  האם – בה הלימודים סדר ועל ישיבה, להקמת תכנית על – החינוך על מאבק החל לאחרֿמכן

הישנה. או החדשה השיטה עלֿפי

"עברית  בשיטת למדו שבהם – אז נקראו הם כך – מתוקנים" "חדרים הונהגו שבה התקופה זו היתה

.134בעברית"

הקימו  אף לכך ובהתאם החדשה, בתנועה כמובן, תמכו, – שבהם האמידים ובפרט – הציבור רוב

החדשה. השיטה עלֿפי הלימודים כל התנהלו שבה ישיבה

כולל  – גדול תלמודֿתורה של ייסודו את פועל לידי להביא במטרה אסיפה ערך שבעלי זוכרת אני

נקודות  עם אל"ףֿבי"ת ילמדו שבו – רש"י עם גמרא ילמדו שבהן יותר גבוהות שנחשבה 135כיתות שיטה ,

בעליל. בלתיֿפדגוגית אז

כדי  הדברים, אל אותו לקרב אפוא ניסה בעלי העניין. את כלל הבין שלא חייט, השתתף זו באסיפה

"אמ  בעלי: אותו שאל יותר. טוב העניין את בגד שיבין לגהץ יותר טוב כיצד איצ'ה, אברהם ר' לי, ור

וחומו  מאוד, חם שנעשה עד לכן קודם היטב אותו שמחממים ברזל, במגהץ האם – תפירתו גמר לאחר

וסגירתו, פתיחתו תוך גחלים, לתוכו להוסיף תמיד שצריך קיטור, במגהץ שמא או רב, זמן מעמד מחזיק

החדשה?"... לאופנה בהתאם

מגהצים  שהיו כפי ברזל, מגהץ שעדיף "ודאי בתוקף: אמר והוא היטב, העניין לו התבהר אוֿאז

היינו: הישנה, בשיטה לימודים בעד קולם את שנתנו האנשים לקבוצת איפוא, הצטרף, הוא פעם".

המקרא" "סיפורי ולא ותנ"ך, חומש את 136אלףֿבית, לבחור ולא הסדר, עלֿפי ללמוד – גופו ומהתנ"ך ;

ללמד. לא – בעיניו חשובים שאינם חלקים ואותם המלמד, בעיני חן המוצאים החלקים

ימים! באותו כך על המאבק היה קשה מה אבל קשה. זה אין – כך על לכתוב

ההנהלה  מחברי אחדים שכנגד". "הצד על נמנו ומנהליה החדשה, השיטה עלֿפי למדו ישיבה באותה

אחד  אבל דבריו, את ישמעו ושהילדים בשבת, שם להתפלל לפעם מפעם יבוא ששניאורסון רצו

שם  תהיה לשיטתו או שלשניאורסון רצה לא הוא בשוםֿאופן. זאת לעשות הניח לא שם מהמתעסקים

ה"בורגנים" על נמנה והוא צעיר, היה לא כבר זה אדם כלשהי. שם).72השפעה נקראו שהם (כפי

עוד  חפשי כרגיל, היה, צעיר שכאדם – בנו את ושלח למשכב, זה אדם נפל זכורתני, זמןֿמה, כעבור

הוא  לו. שתמחלו מכם מבקש הוא אבי. בשם רבי, אליכם, "באתי בעלי: אל בשליחות – בדעותיו יותר

שלא  בכך בכבודכם הפוגע דברֿמה לעשות כוונה כל לו היתה לא רפואה. לו שתאחלו ורצונו בריא, אינו

וכו'. אחרות" סיבות לכך היו אלא לשם, להיכנס לכם הניח

פינחס133) הרב – מהם ברבנות אחד לכהן המשיך ואכן טראשצ'ה, בעיר כרב לכן קודם שכיהן (תר"מֿתרפ"א), גלמן
פטירתו. עד רלוי"צ) (לצד יקטרינוסלב

ספר 134) תכא. ע' ח"ב מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש – בעברית" "עברית הלימוד נגד נשיאינו רבותינו שיטת
ידוע  – בעברית. עברית "לימוד קמו): ע' ח"ח (אגרותֿקודש תשי"ד שבט ו' ובמכתב .199 ע' .195 ע' תרצ"א השיחות
וה"ה  התלמידים, "טובת" כביכול שחפשו ה"מחנכים" של ה"טענות" (למרות רבותינו נשיאינו בזה נלחמו כמה עד

במכתבו)". שמעתיק הנימוקים
(135.44 ע' תרפ"ט השיחות ספר ואילך. קלו ע' ואילך. סז ע' ח"ה מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ראה
המקרא".136) "סיפורי שנקראו התנ"ך, של מקוצרות גרסאות מתוך ללמוד נהגו ההשכלה תנועת של בבתיֿהספר

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



כג

לב  חוברת

החינוך  טהרת משמר על
אחרות  מערים נוספים רבנים שני הובאו לגבור.133למעשה החסידית להשפעה להניח שלא כדי הכל ,

יהיה  האם – בה הלימודים סדר ועל ישיבה, להקמת תכנית על – החינוך על מאבק החל לאחרֿמכן

הישנה. או החדשה השיטה עלֿפי

"עברית  בשיטת למדו שבהם – אז נקראו הם כך – מתוקנים" "חדרים הונהגו שבה התקופה זו היתה

.134בעברית"

הקימו  אף לכך ובהתאם החדשה, בתנועה כמובן, תמכו, – שבהם האמידים ובפרט – הציבור רוב

החדשה. השיטה עלֿפי הלימודים כל התנהלו שבה ישיבה

כולל  – גדול תלמודֿתורה של ייסודו את פועל לידי להביא במטרה אסיפה ערך שבעלי זוכרת אני

נקודות  עם אל"ףֿבי"ת ילמדו שבו – רש"י עם גמרא ילמדו שבהן יותר גבוהות שנחשבה 135כיתות שיטה ,

בעליל. בלתיֿפדגוגית אז

כדי  הדברים, אל אותו לקרב אפוא ניסה בעלי העניין. את כלל הבין שלא חייט, השתתף זו באסיפה

"אמ  בעלי: אותו שאל יותר. טוב העניין את בגד שיבין לגהץ יותר טוב כיצד איצ'ה, אברהם ר' לי, ור

וחומו  מאוד, חם שנעשה עד לכן קודם היטב אותו שמחממים ברזל, במגהץ האם – תפירתו גמר לאחר

וסגירתו, פתיחתו תוך גחלים, לתוכו להוסיף תמיד שצריך קיטור, במגהץ שמא או רב, זמן מעמד מחזיק

החדשה?"... לאופנה בהתאם

מגהצים  שהיו כפי ברזל, מגהץ שעדיף "ודאי בתוקף: אמר והוא היטב, העניין לו התבהר אוֿאז

היינו: הישנה, בשיטה לימודים בעד קולם את שנתנו האנשים לקבוצת איפוא, הצטרף, הוא פעם".

המקרא" "סיפורי ולא ותנ"ך, חומש את 136אלףֿבית, לבחור ולא הסדר, עלֿפי ללמוד – גופו ומהתנ"ך ;

ללמד. לא – בעיניו חשובים שאינם חלקים ואותם המלמד, בעיני חן המוצאים החלקים

ימים! באותו כך על המאבק היה קשה מה אבל קשה. זה אין – כך על לכתוב

ההנהלה  מחברי אחדים שכנגד". "הצד על נמנו ומנהליה החדשה, השיטה עלֿפי למדו ישיבה באותה

אחד  אבל דבריו, את ישמעו ושהילדים בשבת, שם להתפלל לפעם מפעם יבוא ששניאורסון רצו

שם  תהיה לשיטתו או שלשניאורסון רצה לא הוא בשוםֿאופן. זאת לעשות הניח לא שם מהמתעסקים

ה"בורגנים" על נמנה והוא צעיר, היה לא כבר זה אדם כלשהי. שם).72השפעה נקראו שהם (כפי

עוד  חפשי כרגיל, היה, צעיר שכאדם – בנו את ושלח למשכב, זה אדם נפל זכורתני, זמןֿמה, כעבור

הוא  לו. שתמחלו מכם מבקש הוא אבי. בשם רבי, אליכם, "באתי בעלי: אל בשליחות – בדעותיו יותר

שלא  בכך בכבודכם הפוגע דברֿמה לעשות כוונה כל לו היתה לא רפואה. לו שתאחלו ורצונו בריא, אינו

וכו'. אחרות" סיבות לכך היו אלא לשם, להיכנס לכם הניח

פינחס133) הרב – מהם ברבנות אחד לכהן המשיך ואכן טראשצ'ה, בעיר כרב לכן קודם שכיהן (תר"מֿתרפ"א), גלמן
פטירתו. עד רלוי"צ) (לצד יקטרינוסלב

ספר 134) תכא. ע' ח"ב מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש – בעברית" "עברית הלימוד נגד נשיאינו רבותינו שיטת
ידוע  – בעברית. עברית "לימוד קמו): ע' ח"ח (אגרותֿקודש תשי"ד שבט ו' ובמכתב .199 ע' .195 ע' תרצ"א השיחות
וה"ה  התלמידים, "טובת" כביכול שחפשו ה"מחנכים" של ה"טענות" (למרות רבותינו נשיאינו בזה נלחמו כמה עד

במכתבו)". שמעתיק הנימוקים
(135.44 ע' תרפ"ט השיחות ספר ואילך. קלו ע' ואילך. סז ע' ח"ה מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ראה
המקרא".136) "סיפורי שנקראו התנ"ך, של מקוצרות גרסאות מתוך ללמוד נהגו ההשכלה תנועת של בבתיֿהספר

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת מטות

ואסרה  לה'  נדר  תדור  כי  ואשה   – ד  ל, 
אסר בבית אביה בנעוריה

בזה  ומבאר  בעל,  לגבי  הארוס  מעלת  ביאור 
דגם לע"ל יהי' ענין האמונה, וכן דמשיח יהי' רב 

ומלך ביחד וכו'

א. בפרשת מטות מדובר אודות נדרים ואודות עקירת 
נדר, שיש בזה ג' אופנים: על ידי חכם שעוקר את הנדר 
מכאן  הנדר  את  שמפירים  ובעל  אב  ידי  על  למפרע1, 
הנישואין  קודם  זמנים,  ב'  ישנם  גופא  ובבעל  ולהבא2. 
של  זכות  יש  לשניהם  ובעל,  ארוס  הנישואין:  ולאחרי 
הפרת נדרים, אלא שישנם חילוקי דינים בין ארוס לבעל.

לכאורה מסתבר שהבעל יש לו כח וזכות יותר מארוס, 
ומכל מקום מצינו בדין הפרת נדרים, שיש מעלה בארוס 

לגבי בעל:
הנדרים  בקודמין"3,  מיפר  הבעל  ש"אין  הוא  הדין 
שנדרה קודם הנישואין אינם שייכים לבעל. ולעומת זאת, 

בארוס הדין הוא ש"מיפר בקודמין"4.
מיפר  אינו  שארוס  לפי   – הוא  בזה  ההסברים  אחד 
בפני עצמו, אלא יחד עם האב, ד"נערה המאורסה אבי' 
שייכת  לא  האב  שאצל  וכיון  נדרי'"5,  מפירין  ובעלה 
שגם  הארוס,  את  גם  גורר  זה  הרי  דקודמין,  ההגבלה 
אצלו אין הגבלה ומיפר בקודמין. משא"כ הבעל שמיפר 
בפני עצמו, שהרי "נתרוקן רשות אבי'"6, ונעשה מציאות 

לעצמו, במילא ישנן ההגבלות שלו.
הענין בזה בעבודה הוא:

העבודה  עבודה:  אופני  שני  ישנם  השם  בעבודת 
הגלות  זמן  שכללות  הגם  דנישואין.  והעבודה  דאירוסין 
נמשל לאירוסין ודוקא לעתיד לבוא יהי' ענין הנישואין7, 
הנה בפרטיות יש בזמן הגלות גופא המדריגה דאירוסין 

והמדריגה דנישואין.
העבודה דאירוסין היא – "דאסר לה אכולי עלמא"8. 
האדם נעשה מנותק מהעולם. עבודתו לא פעלה עד כדי 
כך שיהי' במדריגה ד"ודבק גו' והיו לבשר אחד"9, להיות 
אלקות,  עם  נתאחד  לא  עדיין  הוא  אלקות,  עם  מאוחד 

אבל מעניני העולם כבר יצא.
האדם  אחד".  לבשר  "והיו   – היא  דנישואין  העבודה 
נעשה מאוחד עם אלקות, עד שמוליד בדומה לו, שזהו 

1( כתובות עד, ריש עמוד ב.

2( ראה נזיר כא, ב ואילך. אנציקלופדי' תלמודית ערך הפרה ס"א )כרך יו"ד עמוד 

קיג ואילך(. ושם נתבאר.

3( נדרים סז, סוף עמוד א. שולחן ערוך יורה דעה סימן רלד סעיף לה.

4( שם, סוף עמוד ב. שולחן ערוך שם ס"ה.

5( שם סו, סוף עמוד ב. שולחן ערוך שם.

6( ראה שם סח, א ובפירוש רש"י )ד"ה נתרוקנה(.

7( ראה שמות רבה ספט"ו. הובא בלקוטי תורה פרשתנו )מטות( פד, ג.

8( קידושין ב, ריש עמוד ב.

9( בראשית ב, כד.

של  "תולדותיהם  רז"ל10  וכמאמר  הנישואין,  תכלית 
וכל עשיותיו הם  והיינו, שהוא  צדיקים מעשים טובים". 

כלי שבטל ומתאחד להענין שבתוך הכלי.
הגם שמעלת העבודה דנישואין היא נעלית הרבה  ב. 
מעלה  יש  מקום,  מכל  דאירוסין,  העבודה  מאשר  יותר 

בעבודה דאירוסין על העבודה דנישואין:
דנישואין,  לעבודה  שהגיע  שכיון  לחשוב,  אדם  יכול 
הרי הוא כבר צדיק גמור, ואינו זקוק עוד לעזר הקב"ה11, 

הוא כבר בעל המיפר בפני עצמו ואינו זקוק להאב.
אבל האמת היא, שכאשר הי' מישהו שאמר כן12, אזי 
ידעו מיד שאינו "בר כוכבא", "דורך כוכב מיעקב"13, אלא 
"בר כוזיבא". ושם דובר אודות מלחמה בגשמיות, ומכל-

שכן בנוגע למלחמה ברוחניות.
עבודה  על  דאירוסין,  עבודה  דארוס,  המעלה  וזוהי 
אבל  יותר,  למטה  הוא  עצמו  שמצד  הגם   – דנישואין 
המעלה בזה היא, שמיפר ב"שותפתי' דאב"14. הוא הולך 
בכחו של הקב"ה, וכאשר הולכים בכחו של הקב"ה, אזי 
שמצד  כזה  למקום  להגיע  וביכלתו  ההגבלות,  כל  סרות 

עצמו לא הי' יכול להגיע אליו.
גשמיים  הדברים  נלקחים  ומתהו  לתיקון,  קדם  תהו 
עם היצר הרע שאקדימי' טעניתא15. הנה מצד כח עצמו 
אינו מיפר בקודמין; הוא לא מגיע בתהו, ובמילא אין לו 

גם את הכח לברר את הענינים שנלקחים מתהו.
שאצל  דאב",  ב"שותפתי'  שמיפר  זה  ידי  על  אבל 
הקב"ה לא קיימת ההגבלה דקודמין, תהו שקדם לתיקון 
– נותן הוא כח גם להארוס, שיגיע בתהו, וינצח את היצר 
עוזרו  שהקב"ה  זה  ידי  על  טעניתא,  שאקדימי'  הרע 
דתהו  הניצוצות  את  לברר  כח  נתינת  זוהי  לו16.  יכול   –
 – נדרים  דהפרת  הענין  וזהו  הגשמיים.  בדברים  שישנם 
היתר ונתינת כח בעבודת הבירורים בדברים הגשמיים17.

ונקודת הענין:
ככל שנמצאים במדריגה נעלית, אפילו כאשר אוחזים 
בעבודה דנישואין18 – צריכים לדעת, שאי אפשר ללכת 
תמיד  צריכים  אלא  כח"(,  אייגענעם  )"מיטן  עצמו  בכח 
להתקשר עם למעלה ממנו, מתוך ידיעה שישנם ענינים 
נעלים יותר, בעילוי אחר עילוי, שעדיין לא הגיע אליהם, 

ובענינים אלו הרי הוא עדיין בהתחלת העבודה.

10( פירוש רש"י ריש פרשת נח. בראשית רבה פ"ל, ו.

11( העיקר הוא שהקב"ה לא יעזור ללעומת זה, ואם רק הקב"ה לא יעזור ללעומת 

זה, אזי ינצח כבר גם ללא העזר של הקב"ה... )מהנחה בלתי מוגה(.

12( ראה ירושלמי תענית פ"ד ה"ה. ובבלי – גיטין נז, א. סנהדרין צג, ב.

13( בלק כד, יז.

14( עיין לעיל הערה 4.

15( ראה זהר חלק א קעט, ב.

16( ראה סוכה נב, ריש עמוד ב. ושם נתבאר.

17( ראה ד"ה להבין ענין הנדרים דשבת פרשת מטות תשי"ד פ"ו )תורת מנחם – 

התוועדויות חלק יב עמוד 133 ואילך(. ושם נתבאר.

18( והרי עומדים אנו בפרשת "מסעי", וכבר עברנו כמה וכמה מסעות, כך, שיכול 

להיות שבענינים מסויימים עומדים כבר במדריגת נישואין )מהנחה בלתי מוגה(.



irqnÎzehnכד zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k oey`x meil inei xeriy

ß fenz a"k oey`x mei ß

ì(á)úBhnä éLàø-ìà äLî øaãéåìàøNé éðáì ©§©¥³¤Æ¤¨¥´©©½¦§¥¬¦§¨¥−
:ýåýé äeö øLà øácä äæ øîàì¥®Ÿ¤´©¨½̈£¤−¦¨¬§Ÿ̈«

i"yx£˙Bhn‰ ÈL‡¯∑ ׁשאר ׁשאף ּומּנין יׂשראל. ּבני לכל ּכ ואחר ּתחּלה, ללּמדם לּנׂשיאים ּכבֹוד חלק »≈««ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
לֹומר ּתלמּוד ּכן? לד)הּדּברֹות ואחריֿכן (שמות אליהם: מׁשה וידּבר ּבעדה וכלֿהּנׂשאים אהרן אליו "וּיׁשבּו : ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ממחה  יחיד אין ואם ממחה, ּביחיד נדרים ׁשהפרת לּמד, ּכאן? לאמרּה ראה ּומה יׂשראל". ּכלּֿבני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֻֻנּגׁשּו
הדיֹוטֹות. ּבׁשלׁשה מפר קכ)– "זה (ב"ב ּכאן נאמר ּבלבד? לּנׂשיאים אּלא זֹו ּפרׁשה מׁשה אמר ׁשּלא יכֹול אֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

חּוץ ּבׁשחּוטי ונאמר יז)הּדבר", ׁשּנאמר:(ויקרא יׂשראל, ּבני ּולכל ּולבניו לאהרן נאמרה ּלהּלן מה הּדבר", "זה ְְְְְְְְְֱֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לכּלן  נאמרה זֹו אף וגֹו'" אהרן אל ‰c·¯."ּדּבר ‰Ê∑(ספרי)יא)נתנּבאמׁשה ּכחצֹות (שמות ה' אמר ּב"ּכה ְְְֱֲֵֶֶַַַָָֹֻ∆«»»ְְֲִֵֶַַַָֹֹ

הּדבר" "זה ּבלׁשֹון ׁשּנתנּבא מׁשה עליהם מּוסף ה'", אמר ּב"ּכה נתנּבאּו והּנביאים עז הּלילה". נדרים ).(ספרי. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּובעל "הּתרה", ּבלׁשֹון ׁשהחכם לֹומר הּוא, מעּוט – הּדבר זה אחר: ּכלׁשֹון (ואב)ּדבר "הפרה" ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

מּופר  ואין מּתר אין – חּלפּו ואם ּכאן, עזרא עזרא עזרא עזרא .הּכתּוב אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵַָָָָֻ

(â)øñàì äòáL òáMä-Bà ýåýéì øãð øcé-ék Léà¦Á¦«¦¸Ÿ¤¹¤©«Ÿ̈À«¦¨³©§ª¨Æ¤§³Ÿ
åétî àöiä-ìëk Bøác ìçé àì BLôð-ìò øqà¦¨Æ©©§½¬Ÿ©¥−§¨®§¨©Ÿ¥¬¦¦−

:äNòé©«£¤«
i"yx£¯„∑,נבלֹות ׁשּיאכל נׁשּבע אפּלּו יכֹול ּפלֹוני. ּדבר אעׂשה ׁשּלא אֹו אֹוכל ׁשּלא קֹונם, עלי הרי האֹומר: ∆∆ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

להּתיר  ולא הּמּתר, את לאסר – אּסר " "לאסר לֹומר ּתלמּוד יעׂשה"? מּפיו "ּככלֿהּיֹוצא עליו קֹורא ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻאני
האסּור  B¯·c.את ÏÁÈ ‡Ï∑ חּלין ּדבריו יעׂשה לא דברֹו", יחּלל "לא .ּכמֹו ֶָָ…«≈¿»ְְְְֲִֵֶַַָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1076 'nr c"g y"ewl t"r)

ililW F` iaEIg oipr ± mixcp§¨¦¦§¨¦¦§¦¦

וגווגווגווגו'''' עלעלעלעל־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו אאאאּסּסּסּסרררר לאסרלאסרלאסרלאסר ׁשׁשׁשׁשבעהבעהבעהבעה אאאאֹוֹוֹוֹו־־־־ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבעבעבעבע ליהוהליהוהליהוהליהוה נדרנדרנדרנדר ּכּכּכּכיייי־־־־ייייּדּדּדּדרררר ג)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ל, (במדבר ִִִִִִִִִִִִֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּבּבּבּבּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה איתאאיתאאיתאאיתא לנדריםלנדריםלנדריםלנדרים פ"ג)ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹוגעגעגעגע מּגיע (אבות עי"ז הּמּתרים, ּדברים עצמֹו על ׁשאֹוסר דע"י היינּו, לפריׁשּות", סייג "נדרים : ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻ

רצּוי. ּדבר הּוא הּנדרים ׁשענין מׁשמע מּזה ."ל ּבּמּתר עצמ "קּדׁש הּפריׁשּות, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻלדרּגת
נאמר ּבּירּוׁשלמי ה"א)ואּלּו פ"ט נדרים,(נדרים – הּמּתרים ּדברים עצמֹו על אֹוסר ׁשאדם ּדזה הּתֹורה", ל ּׁשאסרה מה "ּדּייּך ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

הּנ"ל? הּמׁשנה מאמר עם מתאים זה אי להבין  וצרי ׁשלילי. ענין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּוא
האדם  את עׂשה "האלקים אׁשר ּבריאתֹו ּכתכלית למהוי, ּכדבעי מתנהג האדם ּכאׁשר האדם: ּבדרּגת ּתלּוי ׁשהּדבר ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹוי"ל,

ואדרּבה: הּמּתרים, מּדברים להתנּזר צרי אינֹו לקדּׁשה.חחחחּיּיּיּיבבבביׁשר", ּולהעלֹותם הזה עֹולם עניני עם להתעּסק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻ
עסּוק  הּוא ּבריאתֹו, ּתכלית על יחׁשב אׁשר ּדתחת רּבים", חׁשּבֹונֹות ּבּקׁשּו "הּמה אּלא, ּכדבעי, אינּה עבֹודתֹו ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאבל

מעל  ׁשאינֹו רק לא אז הּנה ּגׁשמּיים, מּדברים הּוא ותענּוגֹו הּזה, עֹולם ּבעניני לׁשקע אי אּלא ּבחׁשּבֹונֹות הּגׁשמּיּות את ה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
עצמֹו לגּדר עליו ולכן הּגׁשמי) הּדבר את (וגם מּמדרגתֹו אֹותֹו יֹורידּו הּגׁשמי ּובּדבר ּבּמאכל והּתענּוג הּתאוה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאדרּבה,

ח"ו  יּכׁשל ׁשּלא ּופריׁשּות .ּבנדרים ְְִִִִֵֶָָֹ

È·Ïב  ‡iË·L ÈLÈ¯ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ∆ƒ≈≈ƒ¿«»ƒ¿≈
:ÈÈ „Èwt Èc ‡Ób˙t ÔÈc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

˜ÌÈג  Ìi˜È B‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„ ¯cÈ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ«¿«√»¿»¿««¿»
dÓb˙t Ïh·È ‡Ï dLÙ ÏÚ ¯Ò‡ ¯ÒÓÏ¿≈«≈»««¿≈»¿««ƒ¿»≈

:„aÚÈ dÓetÓ ˜BtÈc ÏÎk¿»¿ƒƒ≈«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

a˙Bhn‰ ÈL‡¯ הּפרׁשה ׁשּזאת ּדעּתי, לפי . »≈««ְְִִֶַַָָָֹ
היא  ּכן על מדין, מלחמת אחר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהיתה
ּבמׁשה, ואהרן מרים וּתדּבר ּכמֹו ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹאחריה.
ּפירׁשּתי. ּכאׁשר ּבחצרֹות, וּיהיּו ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַאחר
ואל  מׁשה אל ּגד ּבני ׁשּבאּו אמר ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּכתּוב

ּדבריהם. ודּברּו העדה, נׂשיאי ואל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָאלעזר
אלעזר  את מׁשה להם ויצו ּכתּוב כן ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואחרי
אבֹות  ראׁשי ואת נּון ּבן יהֹוׁשע ואת ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹֻהּכהן
ּובעבּור  הּנזּכרים. העדה נׂשיאי הם ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָהּמּטֹות,
והּיֹוצא  ראּובן, ולבני ּגד לבני מׁשה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשאמר

מׁשה  וידּבר ּכתּוב ּכן על ּתעׂשּו, ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹמּפיכם
הּיֹוצא  ּככל ּכתּוב, וׁשם הּמּטֹות. ראׁשי ְְֵֵֶַַַָָָָאל

Ï‡¯NÈיעׂשה:מּפיו È·Ï ּכן ׁשּיאמרּו . ֲִִֶַƒ¿≈ƒ¿»≈ְֵֶֹ
יׂשראל: ְְִִֵֵָלבני

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת מטות

בני  אצל  יהי'  אז  שגם  לבוא,  לעתיד  שיהי'  דרך19  ]ועל 
ישראל ענין האמונה – דלכאורה אינו מובן: כיון שאז תהי' 
ראי' באלקות, למה יצטרכו לענין האמונה? אך הענין הוא, 
יותר מהענינים שיהיו באופן  שגם אז יתגלו ענינים נעלים 

של ראי', ובנוגע לענינים אלו יהי' צורך ענין האמונה20.
מלך"21,  ואיהו  רב  ש"איהו  למשיח  בנוגע  שמצינו  וזהו 
ולכאורה, הרי רב ומלך הם ב' הפכים, ש"רב" ענינו השפעה 
הוא,  הענין  אך  וריחוק?  רוממות  ענינו  ו"מלך"  בקירוב, 

19( המוסגר בחצאי ריבוע – מהנחה בלתי מוגה.

20( ראה לקוטי תורה ואתחנן ז, סוף עמוד א ואילך. ובכמה מקומות.

ב  קי,  מצותיך  )דרך  ג  פרק  מלך  מינוי  מצות  להצמח-צדק  המצוות  ספר  ראה   )21

ואילך(. ובכמה מקומות.

פנימית,  השפעה  שתהי'  היינו,  הענינים,  ב'  יהיו  שבמשיח 
שבה יהי' ענין הראי', ויהי' גם ענין של רוממות, שבזה יהי' 

בענין האמונה.
זמן  במשך  ועבודתינו  במעשינו  גם  הוא  זה  דרך  ועל 
ישנם  דנישואין,  במדריגה  נמצאים  כאשר  שגם   – הגלות 
ענינים נעלים יותר שלגביהם נמצאים במדריגה דאירוסין[.
ממנו,  שלמעלה  דרגא  עם  שמתקשרים  זה  ידי  ועל 
שהם  ענינים  שישנם  כיון  מוכן,  אינו  שעדיין  ידיעה  מתוך 
בעילוי אחר עילוי – אזי גורר ה"אב" עמו גם את ה"ארוס", 

ומתבטלות אצלו כל ההגבלות, ו"מיפר בקודמין".
לקוטי שיחות חלק ב עמוד 612 ואילך – תורת מנחם 

התוועדויות חלק יז עמוד 126

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

ãòBnä,xeriad ly,ãòBnä øçàì ÷Bcáédryd zligzn ©¥¦§§©©©¥
`l okn xg`l la` ,dlild cr xyr drax` mei ly ziriayd

.minkge dcedi iax ewlgp dna x`eai `xnbae .wecai
:dwicad xg`l ungd mr bedpl cvik zx`an dpyndäîe©

øéiLnM,exeqi` onf cr ezlik` jxevl ezwica xg`l ungdn ¤§©¥
àòðéöa epçépé,xeny mewna -àlL éãke ca`iéøö àäéä÷éãa C ©¦¤§¦§¨§¥¤Ÿ§¥¨¦§¦¨

.åéøçà©£¨

àøîâ
dxaqe .dwicad ipnfa minkge dcedi iax ewlgpy dpyna epipy
.ungd z` wecal yiy minrtd oipna ewlgpy ,dligza `xnbd
drax`ae xyr drax` xe` oiwcea' xn`y dcedi iax zrcly
cg` lka ungd z` wecal yi ,xeriad zryae zixgy xyr
xe` wca `l' exn`y minkg zrcle .mixen`d mipnfd zylyn
crend jeza wca `l 'eke xyr drax`a wecai xyr drax`
xwira wca `l m`y `l` ,zg` dwicaa ic ,'crend xg`l wecai
ipyd onfa wca `l m`e ,ipyd onfa wecai c"i lila `edy dpnf

:`xnbd zl`ey jkitl .iyilya wecaiàîòè éàî[enrh edn-] ©©£¨
äãeäé éaøc:`xnbd daiyn .minrt yly wecal jixvnyáø §©¦§¨©

eäééåøz éøîàc àðeä áø øa äaøå àcñçyly ,exn` mdipy ± ¦§¨§©¨©©¨§¨§¦©§©§
od el` zewicaìL ãâðkúBúaLä L[dzayd zepeyl-]Lzexen` §¤¤¨Ÿ©§¨¤

'øBàN Eì äàøé àìå õîç Eì äàøé àì' ,äøBza(f bi zeny),úòáL' ©¨Ÿ¥¨¤§¨¥§Ÿ¥¨¤§§¦§©
'íëézáa àöné àì øBàN íéîé(hi ai my)e ,eúéaLz ïBLàøä íBia Cà' ¨¦§Ÿ¦¨¥§¨¥¤©©¨¦©§¦

'íëézaî øBàN(eh ai my)exn`p dzayd zepeyl ylyy ixd . §¦¨¥¤
.dzayde ,d`ivn xcrd ,di`x xcrd ,unga
:dcedi iax ixaca df yexit dgec `xnbdáéúî[dywd-]áø ¥¦©

,óñBé,`ziixaa epipy `ldìLa ÷ãa àlL ìk ,øîBà äãeäé éaøäL ¥©¦§¨¥Ÿ¤Ÿ¨©¦§Ÿ¨
íé÷øt[mipnf-]àîìà .÷ãBa Bðéà áeL ,eìlä[gkene-]ïàkîa §¨¦©¨¥¥©§¨§¦¨

éâéìôc àeä Cìéàåonfdn dwica aeiga `l` ewlgp `ly ± §¥©¦§¦¦
m`e ,md cala mipnf dyly dcedi iax zrcly ,jli`e iyilyd
mb wecai minkg zrcle ,wecai `l aey xeriad zrya wca `l

wca m`e ,zg` dwicaa ic lkd ixacl j` .xeriad onf xg`l
.wecal jixv epi` aey xyr drax` lila

yxetn ditly ,`ziixad ixaca zxg` `qxib d`ian `xnbd
:zg` dwicaa icy dixacaéëä éðúî àøèeæ øî[jk dpey-] ©§¨©§¥¨¦

.ef drenyáéúî[dywd-]óñBé áøxa daxe `cqg ax ixac lr ¥¦©¥
,`ziixaa yexita epipy `ld ,`ped axàlL ìk ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥Ÿ¤Ÿ

ìMî ãçàa ÷ãaàîìà .÷ãBa Bðéà áeL ,eìlä íé÷øt äL[gkene-] ¨©§¤¨¦§Ÿ¨§¨¦©¨¥¥©§¨
wxy'÷ãBa Bðéà áeL'axeriad onf xg`léâéìôc àeä,[ewlgp-] §¥¥¦§¦¦

onfa wxy ixd ,'el` mipnfn cg`a' dcedi iax xn` yexita oky
.mzylya `le wcea `ed cg`:`xnbd dwiqnénð äãeäé éaø àlà¤¨©¦§¨©¦

wx [ok mb-]'÷ãa àì íà'oey`xd onfaøîà÷,ipyd onfa wecaiy ¦Ÿ¨©¨¨©
mipnf zyly lka wecaiy `le ,iyilya wecai ipya wca `l m`e

.el`éâìôéî÷ àäa àëäå,ewlgp jka o`ke ±øî[dcedi iax-],øáñ §¨¨§¨¨¦§§¦©¨©
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כה irqnÎzehn zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k oey`x meil inei xeriy

ß fenz a"k oey`x mei ß

ì(á)úBhnä éLàø-ìà äLî øaãéåìàøNé éðáì ©§©¥³¤Æ¤¨¥´©©½¦§¥¬¦§¨¥−
:ýåýé äeö øLà øácä äæ øîàì¥®Ÿ¤´©¨½̈£¤−¦¨¬§Ÿ̈«

i"yx£˙Bhn‰ ÈL‡¯∑ ׁשאר ׁשאף ּומּנין יׂשראל. ּבני לכל ּכ ואחר ּתחּלה, ללּמדם לּנׂשיאים ּכבֹוד חלק »≈««ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
לֹומר ּתלמּוד ּכן? לד)הּדּברֹות ואחריֿכן (שמות אליהם: מׁשה וידּבר ּבעדה וכלֿהּנׂשאים אהרן אליו "וּיׁשבּו : ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ממחה  יחיד אין ואם ממחה, ּביחיד נדרים ׁשהפרת לּמד, ּכאן? לאמרּה ראה ּומה יׂשראל". ּכלּֿבני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֻֻנּגׁשּו
הדיֹוטֹות. ּבׁשלׁשה מפר קכ)– "זה (ב"ב ּכאן נאמר ּבלבד? לּנׂשיאים אּלא זֹו ּפרׁשה מׁשה אמר ׁשּלא יכֹול אֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

חּוץ ּבׁשחּוטי ונאמר יז)הּדבר", ׁשּנאמר:(ויקרא יׂשראל, ּבני ּולכל ּולבניו לאהרן נאמרה ּלהּלן מה הּדבר", "זה ְְְְְְְְְֱֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לכּלן  נאמרה זֹו אף וגֹו'" אהרן אל ‰c·¯."ּדּבר ‰Ê∑(ספרי)יא)נתנּבאמׁשה ּכחצֹות (שמות ה' אמר ּב"ּכה ְְְֱֲֵֶֶַַַָָֹֻ∆«»»ְְֲִֵֶַַַָֹֹ

הּדבר" "זה ּבלׁשֹון ׁשּנתנּבא מׁשה עליהם מּוסף ה'", אמר ּב"ּכה נתנּבאּו והּנביאים עז הּלילה". נדרים ).(ספרי. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּובעל "הּתרה", ּבלׁשֹון ׁשהחכם לֹומר הּוא, מעּוט – הּדבר זה אחר: ּכלׁשֹון (ואב)ּדבר "הפרה" ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

מּופר  ואין מּתר אין – חּלפּו ואם ּכאן, עזרא עזרא עזרא עזרא .הּכתּוב אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵַָָָָֻ

(â)øñàì äòáL òáMä-Bà ýåýéì øãð øcé-ék Léà¦Á¦«¦¸Ÿ¤¹¤©«Ÿ̈À«¦¨³©§ª¨Æ¤§³Ÿ
åétî àöiä-ìëk Bøác ìçé àì BLôð-ìò øqà¦¨Æ©©§½¬Ÿ©¥−§¨®§¨©Ÿ¥¬¦¦−

:äNòé©«£¤«
i"yx£¯„∑,נבלֹות ׁשּיאכל נׁשּבע אפּלּו יכֹול ּפלֹוני. ּדבר אעׂשה ׁשּלא אֹו אֹוכל ׁשּלא קֹונם, עלי הרי האֹומר: ∆∆ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

להּתיר  ולא הּמּתר, את לאסר – אּסר " "לאסר לֹומר ּתלמּוד יעׂשה"? מּפיו "ּככלֿהּיֹוצא עליו קֹורא ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻאני
האסּור  B¯·c.את ÏÁÈ ‡Ï∑ חּלין ּדבריו יעׂשה לא דברֹו", יחּלל "לא .ּכמֹו ֶָָ…«≈¿»ְְְְֲִֵֶַַָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1076 'nr c"g y"ewl t"r)

ililW F` iaEIg oipr ± mixcp§¨¦¦§¨¦¦§¦¦

וגווגווגווגו'''' עלעלעלעל־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו אאאאּסּסּסּסרררר לאסרלאסרלאסרלאסר ׁשׁשׁשׁשבעהבעהבעהבעה אאאאֹוֹוֹוֹו־־־־ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבעבעבעבע ליהוהליהוהליהוהליהוה נדרנדרנדרנדר ּכּכּכּכיייי־־־־ייייּדּדּדּדרררר ג)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ל, (במדבר ִִִִִִִִִִִִֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּבּבּבּבּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה איתאאיתאאיתאאיתא לנדריםלנדריםלנדריםלנדרים פ"ג)ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹוגעגעגעגע מּגיע (אבות עי"ז הּמּתרים, ּדברים עצמֹו על ׁשאֹוסר דע"י היינּו, לפריׁשּות", סייג "נדרים : ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻ

רצּוי. ּדבר הּוא הּנדרים ׁשענין מׁשמע מּזה ."ל ּבּמּתר עצמ "קּדׁש הּפריׁשּות, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻלדרּגת
נאמר ּבּירּוׁשלמי ה"א)ואּלּו פ"ט נדרים,(נדרים – הּמּתרים ּדברים עצמֹו על אֹוסר ׁשאדם ּדזה הּתֹורה", ל ּׁשאסרה מה "ּדּייּך ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

הּנ"ל? הּמׁשנה מאמר עם מתאים זה אי להבין  וצרי ׁשלילי. ענין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּוא
האדם  את עׂשה "האלקים אׁשר ּבריאתֹו ּכתכלית למהוי, ּכדבעי מתנהג האדם ּכאׁשר האדם: ּבדרּגת ּתלּוי ׁשהּדבר ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹוי"ל,

ואדרּבה: הּמּתרים, מּדברים להתנּזר צרי אינֹו לקדּׁשה.חחחחּיּיּיּיבבבביׁשר", ּולהעלֹותם הזה עֹולם עניני עם להתעּסק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻ
עסּוק  הּוא ּבריאתֹו, ּתכלית על יחׁשב אׁשר ּדתחת רּבים", חׁשּבֹונֹות ּבּקׁשּו "הּמה אּלא, ּכדבעי, אינּה עבֹודתֹו ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאבל

מעל  ׁשאינֹו רק לא אז הּנה ּגׁשמּיים, מּדברים הּוא ותענּוגֹו הּזה, עֹולם ּבעניני לׁשקע אי אּלא ּבחׁשּבֹונֹות הּגׁשמּיּות את ה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
עצמֹו לגּדר עליו ולכן הּגׁשמי) הּדבר את (וגם מּמדרגתֹו אֹותֹו יֹורידּו הּגׁשמי ּובּדבר ּבּמאכל והּתענּוג הּתאוה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאדרּבה,

ח"ו  יּכׁשל ׁשּלא ּופריׁשּות .ּבנדרים ְְִִִִֵֶָָֹ

È·Ïב  ‡iË·L ÈLÈ¯ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ∆ƒ≈≈ƒ¿«»ƒ¿≈
:ÈÈ „Èwt Èc ‡Ób˙t ÔÈc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

˜ÌÈג  Ìi˜È B‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„ ¯cÈ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ«¿«√»¿»¿««¿»
dÓb˙t Ïh·È ‡Ï dLÙ ÏÚ ¯Ò‡ ¯ÒÓÏ¿≈«≈»««¿≈»¿««ƒ¿»≈

:„aÚÈ dÓetÓ ˜BtÈc ÏÎk¿»¿ƒƒ≈«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

a˙Bhn‰ ÈL‡¯ הּפרׁשה ׁשּזאת ּדעּתי, לפי . »≈««ְְִִֶַַָָָֹ
היא  ּכן על מדין, מלחמת אחר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהיתה
ּבמׁשה, ואהרן מרים וּתדּבר ּכמֹו ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹאחריה.
ּפירׁשּתי. ּכאׁשר ּבחצרֹות, וּיהיּו ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַאחר
ואל  מׁשה אל ּגד ּבני ׁשּבאּו אמר ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּכתּוב

ּדבריהם. ודּברּו העדה, נׂשיאי ואל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָאלעזר
אלעזר  את מׁשה להם ויצו ּכתּוב כן ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואחרי
אבֹות  ראׁשי ואת נּון ּבן יהֹוׁשע ואת ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹֻהּכהן
ּובעבּור  הּנזּכרים. העדה נׂשיאי הם ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָהּמּטֹות,
והּיֹוצא  ראּובן, ולבני ּגד לבני מׁשה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשאמר

מׁשה  וידּבר ּכתּוב ּכן על ּתעׂשּו, ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹמּפיכם
הּיֹוצא  ּככל ּכתּוב, וׁשם הּמּטֹות. ראׁשי ְְֵֵֶַַַָָָָאל

Ï‡¯NÈיעׂשה:מּפיו È·Ï ּכן ׁשּיאמרּו . ֲִִֶַƒ¿≈ƒ¿»≈ְֵֶֹ
יׂשראל: ְְִִֵֵָלבני

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

ãòBnä,xeriad ly,ãòBnä øçàì ÷Bcáédryd zligzn ©¥¦§§©©©¥
`l okn xg`l la` ,dlild cr xyr drax` mei ly ziriayd

.minkge dcedi iax ewlgp dna x`eai `xnbae .wecai
:dwicad xg`l ungd mr bedpl cvik zx`an dpyndäîe©

øéiLnM,exeqi` onf cr ezlik` jxevl ezwica xg`l ungdn ¤§©¥
àòðéöa epçépé,xeny mewna -àlL éãke ca`iéøö àäéä÷éãa C ©¦¤§¦§¨§¥¤Ÿ§¥¨¦§¦¨

.åéøçà©£¨

àøîâ
dxaqe .dwicad ipnfa minkge dcedi iax ewlgpy dpyna epipy
.ungd z` wecal yiy minrtd oipna ewlgpy ,dligza `xnbd
drax`ae xyr drax` xe` oiwcea' xn`y dcedi iax zrcly
cg` lka ungd z` wecal yi ,xeriad zryae zixgy xyr
xe` wca `l' exn`y minkg zrcle .mixen`d mipnfd zylyn
crend jeza wca `l 'eke xyr drax`a wecai xyr drax`
xwira wca `l m`y `l` ,zg` dwicaa ic ,'crend xg`l wecai
ipyd onfa wca `l m`e ,ipyd onfa wecai c"i lila `edy dpnf

:`xnbd zl`ey jkitl .iyilya wecaiàîòè éàî[enrh edn-] ©©£¨
äãeäé éaøc:`xnbd daiyn .minrt yly wecal jixvnyáø §©¦§¨©

eäééåøz éøîàc àðeä áø øa äaøå àcñçyly ,exn` mdipy ± ¦§¨§©¨©©¨§¨§¦©§©§
od el` zewicaìL ãâðkúBúaLä L[dzayd zepeyl-]Lzexen` §¤¤¨Ÿ©§¨¤

'øBàN Eì äàøé àìå õîç Eì äàøé àì' ,äøBza(f bi zeny),úòáL' ©¨Ÿ¥¨¤§¨¥§Ÿ¥¨¤§§¦§©
'íëézáa àöné àì øBàN íéîé(hi ai my)e ,eúéaLz ïBLàøä íBia Cà' ¨¦§Ÿ¦¨¥§¨¥¤©©¨¦©§¦

'íëézaî øBàN(eh ai my)exn`p dzayd zepeyl ylyy ixd . §¦¨¥¤
.dzayde ,d`ivn xcrd ,di`x xcrd ,unga
:dcedi iax ixaca df yexit dgec `xnbdáéúî[dywd-]áø ¥¦©

,óñBé,`ziixaa epipy `ldìLa ÷ãa àlL ìk ,øîBà äãeäé éaøäL ¥©¦§¨¥Ÿ¤Ÿ¨©¦§Ÿ¨
íé÷øt[mipnf-]àîìà .÷ãBa Bðéà áeL ,eìlä[gkene-]ïàkîa §¨¦©¨¥¥©§¨§¦¨

éâéìôc àeä Cìéàåonfdn dwica aeiga `l` ewlgp `ly ± §¥©¦§¦¦
m`e ,md cala mipnf dyly dcedi iax zrcly ,jli`e iyilyd
mb wecai minkg zrcle ,wecai `l aey xeriad zrya wca `l

wca m`e ,zg` dwicaa ic lkd ixacl j` .xeriad onf xg`l
.wecal jixv epi` aey xyr drax` lila

yxetn ditly ,`ziixad ixaca zxg` `qxib d`ian `xnbd
:zg` dwicaa icy dixacaéëä éðúî àøèeæ øî[jk dpey-] ©§¨©§¥¨¦

.ef drenyáéúî[dywd-]óñBé áøxa daxe `cqg ax ixac lr ¥¦©¥
,`ziixaa yexita epipy `ld ,`ped axàlL ìk ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥Ÿ¤Ÿ

ìMî ãçàa ÷ãaàîìà .÷ãBa Bðéà áeL ,eìlä íé÷øt äL[gkene-] ¨©§¤¨¦§Ÿ¨§¨¦©¨¥¥©§¨
wxy'÷ãBa Bðéà áeL'axeriad onf xg`léâéìôc àeä,[ewlgp-] §¥¥¦§¦¦

onfa wxy ixd ,'el` mipnfn cg`a' dcedi iax xn` yexita oky
.mzylya `le wcea `ed cg`:`xnbd dwiqnénð äãeäé éaø àlà¤¨©¦§¨©¦

wx [ok mb-]'÷ãa àì íà'oey`xd onfaøîà÷,ipyd onfa wecaiy ¦Ÿ¨©¨¨©
mipnf zyly lka wecaiy `le ,iyilya wecai ipya wca `l m`e

.el`éâìôéî÷ àäa àëäå,ewlgp jka o`ke ±øî[dcedi iax-],øáñ §¨¨§¨¨¦§§¦©¨©
ïéà àøeqéà énwîdxezd on ungd xeqi` onf mcew `weec ± ¦©¥¦¨¦

la` ,wecal minkg epwiz ,ziriayd dryaàøeqéà øúaxg`l-] ¨©¦¨
[exeqi`àì,wecal epwizdépéî ìëéîì éúà àîìéc äøéæb`ny ± Ÿ§¥¨¦§¨¨¥§¥©¦¥

.epnn lek`l `eai unga zewqrzd ick jezéøáñ ïðaøåminkge ± §©¨¨¨§¦
,mixaeqïðéøæb àìexeqi` onf xg`l s`e ,ef dxifb mixfeb ep` oi` ± Ÿ¨§¦©

.epnn lk`i `ny miyyeg oi`e ,ewceal yi
cre .xnerd zgpn z` oqipa f"h meia aixwdl dxezd on devn
zaxwde ,dlik`a ef dpy ly dycg d`eaz dxeq` dry dze`l
dcedi iax zhiyn dywn `xnbd .dlik`a dze` dxizn xnerd

ca epzpyna ezhiy lr ,df xeqi` oipra:ung zwica oiéîe[ike-] ¦
äãeäé éaø øæbenr wqrzdl `ly xeqi` lk`naéúà àîìéc ¨©©¦§¨¦§¨¨¥

dépéî ìëéîìz` wecal xq` ok meyne ,epnn lek`l `eai `ny ± §¥©¦¥
dxezd on exeqi` onf xg`l ungdïðz àäåzkqna epipy ixde ± §¨§©

zegpn(:fq),áøwMîoaxwøîBòäeid ,oqipa f"haïéàöBîe ïéàöBéea ¦¤¨©¨¤§¦§¦
z` meiaíéìLeøé é÷eLkéì÷å çî÷ íéàìî íäLdzlwpy d`eaz - ¥§¨©¦¤¥§¥¦¤©§¨¦
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ã ycew zegiyn zecewp ã(fvy 'nr c ycew zexb`)

להלהלהלה'''' נדרנדרנדרנדר ייייּדּדּדּדרררר ּכּכּכּכיייי ג)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ּב'מפלא(ל, מתחילה נדרים נדריו סמסמסמסמּוּוּוּומצות א' ויֹום ׁשנה י"ב ׁשּבן ּבספרי וכדאיתא לאיׁש', ִִִִִִִִִִִִֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ּכמאמר סייג, ּבגדר הּוא נדר ּדהּנה לבאר, ויׁש ׁשנה. י"ג מּבן רק מתחילים הּתֹורה צּוּויי ׁשאר ואּלּו יג)נבּדקים, ג, (אבֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

לפרי  סייג הּוא נדרים זה ודבר למׁשמרּתי'. 'מׁשמרת ּבבחינת אּסּור, ּבדבר יּכׁשל ׁשּלא ּכדי הּמּתר ּבדבר נֹודר ׁשאדם ׁשּות, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ר"ל. הּתֹורה' ּברׁשּות 'נבל ׁשּיהיה אפׁשר הרי לבד הּמצוֹות ּבקּיּום ּכי ההכרח, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמן

נדרים מצות מתחילה ּו'מׁשמרת'לכן ּגדר עצמֹו על לקחת האדם על ּובראׁשֹונה ׁשּבראׁש לנּו לרמז ּכדי ׁשנה, י"ב ּבגיל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשנה. י"ג ּבן ּכׁשּיהיה הּמצוֹות, ׁשאר ּבקּיּום לחייבֹו יׁש זֹו הכנה אחרי ורק ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלּתֹורה,

ã ycew zegiyn zecewp ã(191 'nr bl zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' נדרנדרנדרנדר ייייּדּדּדּדרררר ּכּכּכּכיייי ג)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש אחד(ל, ּבמקֹום חז"ל. בדברי סתירה מצינּו נדרים יג)ּבענין ג, ואמרּו(אבֹות הּנֹודר ּבׁשבח ּדּברּו ִִִִִִִִִִִִֹֹ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אחר ּובמקֹום לפריׁשּות, סייג א)ּנדרים ט, נדרים ׁשאּתה (ירּוׁשלמי אּלא ּתֹורה, ּׁשאסרה מה ּדייּך לא - הּנֹודר ׁשל ּבגנּותֹו ּדּברּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

לפרׁש צרי מֹותרֹות, אחרי ונמׁש ה' ּבעבֹודת נמּוכה ּבדרּגה ּׁשּנמצא ׁשּמי ּבזה, הּבאּור וידּוע אחרים? ּדברים עלי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאֹוסר
הּמּתר  ׁשהּדבר חׁשׁש ואין ה', ּבעבֹודת נעלית לדרּגה ׁשהּגיע מי א לפריׁשּות. סייג נדרים אמרּו ועליו הּמּתר, מּדבר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻּגם

כו'. ּדייּך לא אמרּו ועליו ּולזּככם, לבררם ּכדי העֹולם עניני עם לעסק עליו אדרּבה, – ירידה לֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹיגרם

ã ycew zegiyn zecewp ã(263 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

חחחחּלּלּלּליןיןיןין ּדּדּדּדבריובריובריובריו יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה ג)לאלאלאלא הרי (ל, כן יעׂשה לא אם ׁשהרי ּבדּבּורֹו, לעמד צרי ׁשאדם לכ טעם נתינת ּכאן יׁש זה לפי ֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ
וּירא ּבפרׁשת רש"י ׁשּפרׁש ּוכמֹו חּלין. ּדבריו עֹוׂשה כה)הּוא להמית (יח, ׁשּלא טעם נתינת ׁשהּוא ,ל הּוא חּלין ,ל חלילה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

סּבתֹו. ולא עצמֹו החּיּוב אּלא ּכאן אין ּפתּגמיּה, יבּטל לא הּתרּגּום, לפי ּכן ּׁשאין מה רׁשע. עם עזרא עזרא עזרא עזרא צּדיק אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(ã)úéáa øqà äøñàå ýåýéì øãð øcú-ék äMàå§¦¾̈¦«¦¬Ÿ¤−¤©«Ÿ̈®§¨«§¨¬¦¨²§¥¬
:äéøòða äéáà̈¦−¨¦§ª¤«¨

i"yx£‰È·‡ ˙È·a∑(ספרי)ּבביתֹו אינּה ואפּלּו אביה אין ∑È¯Úa‰.ּברׁשּות ׁשהּקטּנה ּבֹוגרת, ולא קטּנה ולא ¿≈»ƒ»ְְֲִִִֵֵַָָָƒ¿À∆»ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ
קטּנה? היא זֹו ואי נדריה. להפר אביה ׁשל ּברׁשּותֹו אינּה והּבֹוגרת נדר, ב)נדרּה מ"ה ּבת (נדה רּבֹותינּו: אמרּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ׁשנה  י"ב ּבת נדר. נדרּה – הקּדיׁשה ּולׁשםֿמי נדרה לׁשםֿמי ידעה אם נבּדקין: נדריה אחד ויֹום ׁשנה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָי"א
להּבדק  צריכה אינּה אחד עזרא עזרא עזרא עזרא .ויֹום אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵֶָָָָ

(ä)äøñà øLà døñàå døãð-úà äéáà òîLå§¨©̧¨¦¹¨¤¦§À̈¤«¡¨¨Æ£¤´¨«§¨´
äéøãð-ìk eî÷å äéáà dì Léøçäå dLôð-ìò©©§½̈§¤«¡¦¬−̈¨¦®¨§¨̧Æ¨§¨¤½¨

:íe÷é dLôð-ìò äøñà-øLà øqà-ìëå§¨¦¨²£¤¨«§¨¬©©§−̈¨«

(å)äéøãð-ìk BòîL íBéa dúà äéáà àéðä-íàå§¦¥¦̧¨¦´¨Ÿ¨»§´¨§¼¨§¨¤À¨
ýåýéå íe÷é àì dLôð-ìò äøñà-øLà äéøñàå¤«¡¨¤²¨£¤¨«§¨¬©©§−̈´Ÿ¨®©«Ÿ̈Æ

:dúà äéáà àéðä-ék dì-çìñé¦§©½̈¦«¥¦¬¨¦−¨Ÿ¨«
i"yx£d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ŒÌ‡Â∑,היא מה יֹודע איני זֹו "הנאה" לּה. ׁשהפר ּכלֹומר הּנדר, מן אֹותּה מנע אם ¿ƒ≈ƒ»ƒ»…»ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

לׁשֹון  ּופׁשּוטֹו: הפרה. זֹו "הנאה" אֹומר: הוי והפר", אֹותּה יניא איׁשּה ׁשמע ּביֹום "ואם אֹומר: ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹּכׁשהּוא
וכן והסרה; לב)מניעה וכן(לקמן תניאּון", "ולּמה קמא): וכן(תהילים ראׁשי", אלֿיני ראׁש "ׁשמן יד): "וידעּתם (לעיל : ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

מעלי  סרּתם אׁשר את – dÏŒÁÏÒÈ.אתּֿתנּואתי" '‰Â∑ וׁשמע ּבנזיר ׁשּנדרה ּבאּׁשה מדּבר? הּכתּוב ּבּמה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ«ƒ¿«»ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

‡Ò¯ד  ¯Ò˙Â ÈÈ Ì„˜ ¯„ ¯c˙ È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈ƒ«¿«√»¿»¿≈«≈«
:‡‰˙eÈ·¯a ‡‰e·‡ ˙È·a¿≈»»¿«¿»»

‡Ò¯˙ה  Èc d¯Ò‡Â d¯„ ˙È ‡‰e·‡ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿«»»»ƒ¿«¿≈»«ƒ¬»«
Ïk ÔeÓe˜ÈÂ ‡‰e·‡ dÏ ˜BzLÈÂ dLÙ ÏÚ««¿«¿ƒ¿«»»ƒ»
dLÙ ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc È¯Ò‡ ÏÎÂ ‡‰¯„ƒ¿»»¿»≈»≈ƒ¬»«««¿«

:ÔeÓe˜È¿

Ïkו  ÚÓL„ ‡ÓBÈa d˙È ‡‰e·‡ ÈcÚ‡ Ì‡Â¿ƒ«¿ƒ»»»«¿»ƒ¿«»
‡Ï dLÙ ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ‡‰¯Ò‡Â ‡‰¯„ƒ¿»»∆¡»»»ƒ¬»«««¿«»
ÈcÚ‡ È¯‡ dÏ ˜·zLÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÔeÓe˜È¿ƒ√»¿»ƒ¿¿∆«¬≈«¿ƒ

:d˙È ‡‰e·‡»»»«

dxezd lr `xfr oa`

b'‰Ï,ּכן יהיה אם והּנדר. הּׁשם ׁשהזּכיר . «ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַ
אתעּנה: אֹו וכ ּכ לּׁשם ׁשם ‰Ú·Mאּתן . ְְֵֵֶֶֶַַָָƒ»«ֵ

רּבים: וכמֹוהּו ׁשם. עם ּובא Ï‡הּפֹועל. ְִִֵַַַָָ…

B¯·c ÏÁÈ לׁשֹון ואינּנּו יחּלל. לא ּכמֹו . «≈¿»ְְְְֵֵֶַֹ
ּכי  לקּבלה, צריכין אנחנּו והּנה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָמחילה.
מתי  ּפירׁש ולא ואּׁשה, איׁש אמר ְְִִֵֵַַַָָָָֹהּכתּוב

אּׁשה: ּתהיה מתי אֹו איׁש ְְִִִִֶֶַָָיהיה
c¯q‡ ‰¯Ò‡Â,ואסרה איסר. אסרה אֹו . ¿»¿»ƒ»ְְְִָָָָָ

אסר: ּכמֹו ואינּנּו אחר. ְְְִִֵֵֶַַָָמּמׁשקל

irqnÎzehn zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k oey`x meil inei xeriy
ּומ  יין וׁשֹותה נדרּה על ועֹוברת ידעה לא והיא לּה, והפר סליחה,ּבעלּה ׁשּצריכה היא זֹו לּמתים, ּטּמאה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

מּופרים לׁשאינן וחמר קל סליחה, צריכים הּמּופרים ואם מּופר. ׁשהּוא עזרא עזרא עזרא עזרא .(ספרי)ואףֿעלּֿפי אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(æ)àèáî Bà äéìò äéøãðe Léàì äéäú Béä-íàå§¦¨³¦«§¤Æ§¦½§¨¤−¨¨¤®¨µ¦§¨´
:dLôð-ìò äøñà øLà äéúôN§¨¤½¨£¤¬¨«§−̈©©§¨«

i"yx£LÈ‡Ï ‰È‰˙ BÈ‰ŒÌ‡Â∑(סז איׁשּה(נדרים ּבית "ואם אֹומר: ּכׁשהּוא נׂשּואה? אּלא אינֹו אֹו ארּוסה; זֹו ¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָ
הא  הפר נדריה. מפירין ּובעלּה ׁשאביה ּבּה, לחלק ּובא ּבארּוסה; וכאן אמּורה, נׂשּואה הרי ולא נדרה", ב ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

מהם  אחד קּים אם לֹומר צרי ואין מּופר, אינֹו זה הרי האב, הפר ולא הּבעל הפר אֹו הּבעל, È¯„e‰.הפר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ¿»∆»
‰ÈÏÚ∑הּוקמּו ולא הּופרּו ולא אביה ּבהן ׁשמע ולא אביה, ּבבית עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנדרה אבןאבןאבןאבן »∆»ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ

(ç)eî÷å dì Léøçäå BòîL íBéa dLéà òîLå§¨©¬¦¨²§¬¨§−§¤«¡¦´¨®§¨´
:eî÷é dLôð-ìò äøñà-øLà äøñàå äéøãð§¨¤À¨¤«¡¨¤²¨£¤¨«§¨¬©©§−̈¨ª«

i"yx£'B‚Â dLÈ‡ ÚÓLÂ∑ קּים ׁשהּוא הּבעל, קּים ׁשאם ,ל .הרי ¿»«ƒ»¿ְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

(è)øôäå dúBà àéðé dLéà òîL íBéa íàåÂ§¦Â§¸§´Ÿ©¦¨»¨¦´¨¼§¥¥À
øLà äéúôN àèáî úàå äéìò øLà døãð-úà¤¦§¨Æ£¤´¨¤½¨§¥Æ¦§¨´§¨¤½¨£¤¬

:dì-çìñé ýåýéå dLôð-ìò äøñà̈«§−̈©©§¨®©«Ÿ̈−¦§©¨«
i"yx£d¯„Œ˙‡ ¯Ù‰Â∑ ׁשּבנעּוריה ּכל – אביה" ּבית "ּבנעריה לֹומר ּתלמּוד האב? הפר לא אפּלּו יכֹול ¿≈≈∆ƒ¿»ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

היא אביה יג)ּברׁשּות עזרא עזרא עזרא עזרא .(קידושין אבןאבןאבןאבן ְִִִָָ

(é)dLôð-ìò äøñà-øLà ìk äLeøâe äðîìà øãðå§¥¬¤©§¨−̈§¨®²Ÿ£¤¨«§¨¬©©§−̈
:äéìò íe÷é̈¬¨¤«¨

i"yx£‰ÈÏÚ Ìe˜È dLÙŒÏÚ ‰¯Ò‡Œ¯L‡ Ïk∑ ּובאלמנה ּבעל; ּברׁשּות ולא אב ּברׁשּות לא ׁשאינּה לפי …¬∆»¿»««¿»»»∆»ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
מדּבר, הּכתּוב הּנּׂשּואין סז)מן –(נדרים הארּוסין מן אלמנה האב אבל לרׁשּות וחזרה נתרֹוקנה הּבעל, .מת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(àé)-ìò øqà äøñà-Bà äøãð dLéà úéa-íàå§¦¥¬¦−̈¨¨®¨¨«§¨¬¦¨²©
:äòáLa dLôð©§−̈¦§ª¨«

i"yx£‰¯„ dLÈ‡ ˙ÈaŒÌ‡Â∑ מדּבר הּכתּוב עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבנׂשּואה אבןאבןאבןאבן ¿ƒ≈ƒ»»»»ְְִֵַַָָ

(áé)eî÷å dúà àéðä àì dì Løçäå dLéà òîLå§¨©³¦¨Æ§¤«¡¦´½̈¬Ÿ¥¦−Ÿ¨®§¨̧Æ
:íe÷é dLôð-ìò äøñà-øLà øqà-ìëå äéøãð-ìk̈§¨¤½¨§¨¦¨²£¤¨«§¨¬©©§−̈¨«

‡Bז  dÏÚ ‡‰¯„Â ¯·‚Ï ÈÂ‰˙ ‰Â‰Ó Ì‡Â¿ƒ≈¡»∆¡≈ƒ¿«¿ƒ¿»»¬«
:dLÙ ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ‡‰˙ÂÙÒ Le¯t≈ƒ¿»»»ƒ¬»«««¿«

dÏח  ˜BzLÈÂ ÚÓL„ ‡ÓBÈa dÏÚa ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ‡‰¯Ò‡Â ‡‰¯„ ÔeÓe˜ÈÂƒƒ¿»»∆¡»»»ƒ¬»««

:ÔeÓe˜È dLÙ«¿«¿

Ïh·eט  d˙È ÈcÚ‡ dÏÚa ÚÓL„ ‡ÓBÈa Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ¿««¬««¿ƒ»«««
Èc ‡‰˙ÂÙÒ Le¯t ˙ÈÂ dÏÚ Èc ‡‰¯„ ˙È»ƒ¿»»ƒ¬«¿»≈ƒ¿»»»ƒ
:dÏ ˜·zLÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓe dLÙ ÏÚ ˙¯Ò‡¬»«««¿«ƒ√»¿»ƒ¿¿∆«

ÏÚי  ˙¯Ò‡ Èc Ïk ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡ ¯„e¿««¿¿»¿»¿»…ƒ¬»««
:dÏÚ Ìe˜È dLÙ«¿«¿¬«

ÏÚיא  ¯Ò‡ ˙¯Ò‡ B‡ ˙¯„ dÏÚa ˙Èa Ì‡Â¿ƒ≈«¬«¿»«¬»«≈»«
:Ìei˜a dLÙ«¿«¿ƒ

d˙Èיב  ÈcÚ‡ ‡Ï dÏ ˜BzLÈÂ dÏÚa ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿ƒ¿«»«¿ƒ»«
ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ¯Ò‡ ÏÎÂ ‡‰¯„ Ïk ÔeÓe˜ÈÂƒ»ƒ¿»»¿»≈»ƒ¬»««

:ÔeÓe˜È dLÙ«¿«¿

dxezd lr `xfr oa`

e‡È‰:ּתנּואתי את ּכמֹו והפר, ׁשבר ּכמֹו . ≈ƒְְְְִֵֵֶַָָ
BÚÓL ÌBÈa:אחר ּביֹום לא . ¿»¿ְֵַֹ

f‰ÈÏÚ ‰È¯„e הניא ולא אביה, ּבבית . ¿»∆»»∆»ְְִִֵֵָָֹ
אֹותּה: יניא ּבעלּה אביה, ְִִַָָָָָָאֹותּה

hÚBÓL ÌBÈa:מּפיה הּדבר .‡Ë·Ó ¿¿«ִִַָָָƒ¿»
‰È˙ÙN:הּׁשבּועה . ¿»∆»ְַָ

`i‰¯„ dLÈ‡ ˙Èa Ì‡Â ּבּימים האלמנה . ¿ƒ≈ƒ»»»»ְִַַָָָָ
נדרּה ּתקים לא אֹותּה, והניא ְְְְִִִֵֵַַַָָֹהּקדמֹונים,

ׁשּנדרה  העתיד, ּדבר על וזה אלמנּותּה. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּבימי
סליחה  מּלת הּזמן. הּגעת קֹודם הּבעל ְְִִֵֶַַַַַַַַָָּומת

ְֶֶמפֹורׁשת:



כז irqnÎzehn zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(fvy 'nr c ycew zexb`)

להלהלהלה'''' נדרנדרנדרנדר ייייּדּדּדּדרררר ּכּכּכּכיייי ג)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ּב'מפלא(ל, מתחילה נדרים נדריו סמסמסמסמּוּוּוּומצות א' ויֹום ׁשנה י"ב ׁשּבן ּבספרי וכדאיתא לאיׁש', ִִִִִִִִִִִִֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ּכמאמר סייג, ּבגדר הּוא נדר ּדהּנה לבאר, ויׁש ׁשנה. י"ג מּבן רק מתחילים הּתֹורה צּוּויי ׁשאר ואּלּו יג)נבּדקים, ג, (אבֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

לפרי  סייג הּוא נדרים זה ודבר למׁשמרּתי'. 'מׁשמרת ּבבחינת אּסּור, ּבדבר יּכׁשל ׁשּלא ּכדי הּמּתר ּבדבר נֹודר ׁשאדם ׁשּות, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ר"ל. הּתֹורה' ּברׁשּות 'נבל ׁשּיהיה אפׁשר הרי לבד הּמצוֹות ּבקּיּום ּכי ההכרח, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמן

נדרים מצות מתחילה ּו'מׁשמרת'לכן ּגדר עצמֹו על לקחת האדם על ּובראׁשֹונה ׁשּבראׁש לנּו לרמז ּכדי ׁשנה, י"ב ּבגיל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשנה. י"ג ּבן ּכׁשּיהיה הּמצוֹות, ׁשאר ּבקּיּום לחייבֹו יׁש זֹו הכנה אחרי ורק ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלּתֹורה,

ã ycew zegiyn zecewp ã(191 'nr bl zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' נדרנדרנדרנדר ייייּדּדּדּדרררר ּכּכּכּכיייי ג)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש אחד(ל, ּבמקֹום חז"ל. בדברי סתירה מצינּו נדרים יג)ּבענין ג, ואמרּו(אבֹות הּנֹודר ּבׁשבח ּדּברּו ִִִִִִִִִִִִֹֹ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אחר ּובמקֹום לפריׁשּות, סייג א)ּנדרים ט, נדרים ׁשאּתה (ירּוׁשלמי אּלא ּתֹורה, ּׁשאסרה מה ּדייּך לא - הּנֹודר ׁשל ּבגנּותֹו ּדּברּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

לפרׁש צרי מֹותרֹות, אחרי ונמׁש ה' ּבעבֹודת נמּוכה ּבדרּגה ּׁשּנמצא ׁשּמי ּבזה, הּבאּור וידּוע אחרים? ּדברים עלי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאֹוסר
הּמּתר  ׁשהּדבר חׁשׁש ואין ה', ּבעבֹודת נעלית לדרּגה ׁשהּגיע מי א לפריׁשּות. סייג נדרים אמרּו ועליו הּמּתר, מּדבר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻּגם

כו'. ּדייּך לא אמרּו ועליו ּולזּככם, לבררם ּכדי העֹולם עניני עם לעסק עליו אדרּבה, – ירידה לֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹיגרם

ã ycew zegiyn zecewp ã(263 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

חחחחּלּלּלּליןיןיןין ּדּדּדּדבריובריובריובריו יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה ג)לאלאלאלא הרי (ל, כן יעׂשה לא אם ׁשהרי ּבדּבּורֹו, לעמד צרי ׁשאדם לכ טעם נתינת ּכאן יׁש זה לפי ֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ
וּירא ּבפרׁשת רש"י ׁשּפרׁש ּוכמֹו חּלין. ּדבריו עֹוׂשה כה)הּוא להמית (יח, ׁשּלא טעם נתינת ׁשהּוא ,ל הּוא חּלין ,ל חלילה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

סּבתֹו. ולא עצמֹו החּיּוב אּלא ּכאן אין ּפתּגמיּה, יבּטל לא הּתרּגּום, לפי ּכן ּׁשאין מה רׁשע. עם עזרא עזרא עזרא עזרא צּדיק אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(ã)úéáa øqà äøñàå ýåýéì øãð øcú-ék äMàå§¦¾̈¦«¦¬Ÿ¤−¤©«Ÿ̈®§¨«§¨¬¦¨²§¥¬
:äéøòða äéáà̈¦−¨¦§ª¤«¨

i"yx£‰È·‡ ˙È·a∑(ספרי)ּבביתֹו אינּה ואפּלּו אביה אין ∑È¯Úa‰.ּברׁשּות ׁשהּקטּנה ּבֹוגרת, ולא קטּנה ולא ¿≈»ƒ»ְְֲִִִֵֵַָָָƒ¿À∆»ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ
קטּנה? היא זֹו ואי נדריה. להפר אביה ׁשל ּברׁשּותֹו אינּה והּבֹוגרת נדר, ב)נדרּה מ"ה ּבת (נדה רּבֹותינּו: אמרּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ׁשנה  י"ב ּבת נדר. נדרּה – הקּדיׁשה ּולׁשםֿמי נדרה לׁשםֿמי ידעה אם נבּדקין: נדריה אחד ויֹום ׁשנה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָי"א
להּבדק  צריכה אינּה אחד עזרא עזרא עזרא עזרא .ויֹום אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵֶָָָָ

(ä)äøñà øLà døñàå døãð-úà äéáà òîLå§¨©̧¨¦¹¨¤¦§À̈¤«¡¨¨Æ£¤´¨«§¨´
äéøãð-ìk eî÷å äéáà dì Léøçäå dLôð-ìò©©§½̈§¤«¡¦¬−̈¨¦®¨§¨̧Æ¨§¨¤½¨

:íe÷é dLôð-ìò äøñà-øLà øqà-ìëå§¨¦¨²£¤¨«§¨¬©©§−̈¨«

(å)äéøãð-ìk BòîL íBéa dúà äéáà àéðä-íàå§¦¥¦̧¨¦´¨Ÿ¨»§´¨§¼¨§¨¤À¨
ýåýéå íe÷é àì dLôð-ìò äøñà-øLà äéøñàå¤«¡¨¤²¨£¤¨«§¨¬©©§−̈´Ÿ¨®©«Ÿ̈Æ

:dúà äéáà àéðä-ék dì-çìñé¦§©½̈¦«¥¦¬¨¦−¨Ÿ¨«
i"yx£d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ŒÌ‡Â∑,היא מה יֹודע איני זֹו "הנאה" לּה. ׁשהפר ּכלֹומר הּנדר, מן אֹותּה מנע אם ¿ƒ≈ƒ»ƒ»…»ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

לׁשֹון  ּופׁשּוטֹו: הפרה. זֹו "הנאה" אֹומר: הוי והפר", אֹותּה יניא איׁשּה ׁשמע ּביֹום "ואם אֹומר: ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹּכׁשהּוא
וכן והסרה; לב)מניעה וכן(לקמן תניאּון", "ולּמה קמא): וכן(תהילים ראׁשי", אלֿיני ראׁש "ׁשמן יד): "וידעּתם (לעיל : ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

מעלי  סרּתם אׁשר את – dÏŒÁÏÒÈ.אתּֿתנּואתי" '‰Â∑ וׁשמע ּבנזיר ׁשּנדרה ּבאּׁשה מדּבר? הּכתּוב ּבּמה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ«ƒ¿«»ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

‡Ò¯ד  ¯Ò˙Â ÈÈ Ì„˜ ¯„ ¯c˙ È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈ƒ«¿«√»¿»¿≈«≈«
:‡‰˙eÈ·¯a ‡‰e·‡ ˙È·a¿≈»»¿«¿»»

‡Ò¯˙ה  Èc d¯Ò‡Â d¯„ ˙È ‡‰e·‡ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿«»»»ƒ¿«¿≈»«ƒ¬»«
Ïk ÔeÓe˜ÈÂ ‡‰e·‡ dÏ ˜BzLÈÂ dLÙ ÏÚ««¿«¿ƒ¿«»»ƒ»
dLÙ ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc È¯Ò‡ ÏÎÂ ‡‰¯„ƒ¿»»¿»≈»≈ƒ¬»«««¿«

:ÔeÓe˜È¿

Ïkו  ÚÓL„ ‡ÓBÈa d˙È ‡‰e·‡ ÈcÚ‡ Ì‡Â¿ƒ«¿ƒ»»»«¿»ƒ¿«»
‡Ï dLÙ ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ‡‰¯Ò‡Â ‡‰¯„ƒ¿»»∆¡»»»ƒ¬»«««¿«»
ÈcÚ‡ È¯‡ dÏ ˜·zLÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÔeÓe˜È¿ƒ√»¿»ƒ¿¿∆«¬≈«¿ƒ

:d˙È ‡‰e·‡»»»«

dxezd lr `xfr oa`

b'‰Ï,ּכן יהיה אם והּנדר. הּׁשם ׁשהזּכיר . «ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַ
אתעּנה: אֹו וכ ּכ לּׁשם ׁשם ‰Ú·Mאּתן . ְְֵֵֶֶֶַַָָƒ»«ֵ

רּבים: וכמֹוהּו ׁשם. עם ּובא Ï‡הּפֹועל. ְִִֵַַַָָ…

B¯·c ÏÁÈ לׁשֹון ואינּנּו יחּלל. לא ּכמֹו . «≈¿»ְְְְֵֵֶַֹ
ּכי  לקּבלה, צריכין אנחנּו והּנה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָמחילה.
מתי  ּפירׁש ולא ואּׁשה, איׁש אמר ְְִִֵֵַַַָָָָֹהּכתּוב

אּׁשה: ּתהיה מתי אֹו איׁש ְְִִִִֶֶַָָיהיה
c¯q‡ ‰¯Ò‡Â,ואסרה איסר. אסרה אֹו . ¿»¿»ƒ»ְְְִָָָָָ

אסר: ּכמֹו ואינּנּו אחר. ְְְִִֵֵֶַַָָמּמׁשקל

irqnÎzehn zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k oey`x meil inei xeriy
ּומ  יין וׁשֹותה נדרּה על ועֹוברת ידעה לא והיא לּה, והפר סליחה,ּבעלּה ׁשּצריכה היא זֹו לּמתים, ּטּמאה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

מּופרים לׁשאינן וחמר קל סליחה, צריכים הּמּופרים ואם מּופר. ׁשהּוא עזרא עזרא עזרא עזרא .(ספרי)ואףֿעלּֿפי אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(æ)àèáî Bà äéìò äéøãðe Léàì äéäú Béä-íàå§¦¨³¦«§¤Æ§¦½§¨¤−¨¨¤®¨µ¦§¨´
:dLôð-ìò äøñà øLà äéúôN§¨¤½¨£¤¬¨«§−̈©©§¨«

i"yx£LÈ‡Ï ‰È‰˙ BÈ‰ŒÌ‡Â∑(סז איׁשּה(נדרים ּבית "ואם אֹומר: ּכׁשהּוא נׂשּואה? אּלא אינֹו אֹו ארּוסה; זֹו ¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָ
הא  הפר נדריה. מפירין ּובעלּה ׁשאביה ּבּה, לחלק ּובא ּבארּוסה; וכאן אמּורה, נׂשּואה הרי ולא נדרה", ב ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

מהם  אחד קּים אם לֹומר צרי ואין מּופר, אינֹו זה הרי האב, הפר ולא הּבעל הפר אֹו הּבעל, È¯„e‰.הפר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ¿»∆»
‰ÈÏÚ∑הּוקמּו ולא הּופרּו ולא אביה ּבהן ׁשמע ולא אביה, ּבבית עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנדרה אבןאבןאבןאבן »∆»ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ

(ç)eî÷å dì Léøçäå BòîL íBéa dLéà òîLå§¨©¬¦¨²§¬¨§−§¤«¡¦´¨®§¨´
:eî÷é dLôð-ìò äøñà-øLà äøñàå äéøãð§¨¤À¨¤«¡¨¤²¨£¤¨«§¨¬©©§−̈¨ª«

i"yx£'B‚Â dLÈ‡ ÚÓLÂ∑ קּים ׁשהּוא הּבעל, קּים ׁשאם ,ל .הרי ¿»«ƒ»¿ְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

(è)øôäå dúBà àéðé dLéà òîL íBéa íàåÂ§¦Â§¸§´Ÿ©¦¨»¨¦´¨¼§¥¥À
øLà äéúôN àèáî úàå äéìò øLà døãð-úà¤¦§¨Æ£¤´¨¤½¨§¥Æ¦§¨´§¨¤½¨£¤¬

:dì-çìñé ýåýéå dLôð-ìò äøñà̈«§−̈©©§¨®©«Ÿ̈−¦§©¨«
i"yx£d¯„Œ˙‡ ¯Ù‰Â∑ ׁשּבנעּוריה ּכל – אביה" ּבית "ּבנעריה לֹומר ּתלמּוד האב? הפר לא אפּלּו יכֹול ¿≈≈∆ƒ¿»ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

היא אביה יג)ּברׁשּות עזרא עזרא עזרא עזרא .(קידושין אבןאבןאבןאבן ְִִִָָ

(é)dLôð-ìò äøñà-øLà ìk äLeøâe äðîìà øãðå§¥¬¤©§¨−̈§¨®²Ÿ£¤¨«§¨¬©©§−̈
:äéìò íe÷é̈¬¨¤«¨

i"yx£‰ÈÏÚ Ìe˜È dLÙŒÏÚ ‰¯Ò‡Œ¯L‡ Ïk∑ ּובאלמנה ּבעל; ּברׁשּות ולא אב ּברׁשּות לא ׁשאינּה לפי …¬∆»¿»««¿»»»∆»ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
מדּבר, הּכתּוב הּנּׂשּואין סז)מן –(נדרים הארּוסין מן אלמנה האב אבל לרׁשּות וחזרה נתרֹוקנה הּבעל, .מת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(àé)-ìò øqà äøñà-Bà äøãð dLéà úéa-íàå§¦¥¬¦−̈¨¨®¨¨«§¨¬¦¨²©
:äòáLa dLôð©§−̈¦§ª¨«

i"yx£‰¯„ dLÈ‡ ˙ÈaŒÌ‡Â∑ מדּבר הּכתּוב עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבנׂשּואה אבןאבןאבןאבן ¿ƒ≈ƒ»»»»ְְִֵַַָָ

(áé)eî÷å dúà àéðä àì dì Løçäå dLéà òîLå§¨©³¦¨Æ§¤«¡¦´½̈¬Ÿ¥¦−Ÿ¨®§¨̧Æ
:íe÷é dLôð-ìò äøñà-øLà øqà-ìëå äéøãð-ìk̈§¨¤½¨§¨¦¨²£¤¨«§¨¬©©§−̈¨«

‡Bז  dÏÚ ‡‰¯„Â ¯·‚Ï ÈÂ‰˙ ‰Â‰Ó Ì‡Â¿ƒ≈¡»∆¡≈ƒ¿«¿ƒ¿»»¬«
:dLÙ ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ‡‰˙ÂÙÒ Le¯t≈ƒ¿»»»ƒ¬»«««¿«

dÏח  ˜BzLÈÂ ÚÓL„ ‡ÓBÈa dÏÚa ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ‡‰¯Ò‡Â ‡‰¯„ ÔeÓe˜ÈÂƒƒ¿»»∆¡»»»ƒ¬»««

:ÔeÓe˜È dLÙ«¿«¿

Ïh·eט  d˙È ÈcÚ‡ dÏÚa ÚÓL„ ‡ÓBÈa Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ¿««¬««¿ƒ»«««
Èc ‡‰˙ÂÙÒ Le¯t ˙ÈÂ dÏÚ Èc ‡‰¯„ ˙È»ƒ¿»»ƒ¬«¿»≈ƒ¿»»»ƒ
:dÏ ˜·zLÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓe dLÙ ÏÚ ˙¯Ò‡¬»«««¿«ƒ√»¿»ƒ¿¿∆«

ÏÚי  ˙¯Ò‡ Èc Ïk ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡ ¯„e¿««¿¿»¿»¿»…ƒ¬»««
:dÏÚ Ìe˜È dLÙ«¿«¿¬«

ÏÚיא  ¯Ò‡ ˙¯Ò‡ B‡ ˙¯„ dÏÚa ˙Èa Ì‡Â¿ƒ≈«¬«¿»«¬»«≈»«
:Ìei˜a dLÙ«¿«¿ƒ

d˙Èיב  ÈcÚ‡ ‡Ï dÏ ˜BzLÈÂ dÏÚa ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿ƒ¿«»«¿ƒ»«
ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ¯Ò‡ ÏÎÂ ‡‰¯„ Ïk ÔeÓe˜ÈÂƒ»ƒ¿»»¿»≈»ƒ¬»««

:ÔeÓe˜È dLÙ«¿«¿

dxezd lr `xfr oa`

e‡È‰:ּתנּואתי את ּכמֹו והפר, ׁשבר ּכמֹו . ≈ƒְְְְִֵֵֶַָָ
BÚÓL ÌBÈa:אחר ּביֹום לא . ¿»¿ְֵַֹ

f‰ÈÏÚ ‰È¯„e הניא ולא אביה, ּבבית . ¿»∆»»∆»ְְִִֵֵָָֹ
אֹותּה: יניא ּבעלּה אביה, ְִִַָָָָָָאֹותּה

hÚBÓL ÌBÈa:מּפיה הּדבר .‡Ë·Ó ¿¿«ִִַָָָƒ¿»
‰È˙ÙN:הּׁשבּועה . ¿»∆»ְַָ

`i‰¯„ dLÈ‡ ˙Èa Ì‡Â ּבּימים האלמנה . ¿ƒ≈ƒ»»»»ְִַַָָָָ
נדרּה ּתקים לא אֹותּה, והניא ְְְְִִִֵֵַַַָָֹהּקדמֹונים,

ׁשּנדרה  העתיד, ּדבר על וזה אלמנּותּה. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּבימי
סליחה  מּלת הּזמן. הּגעת קֹודם הּבעל ְְִִֵֶַַַַַַַַָָּומת

ְֶֶמפֹורׁשת:
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(âé)íúà øôé øôä-íàå|BòîL íBéa dLéà §¦¨¥Á¨¥̧Ÿ¨¬¦¨»§´¨§¼
íe÷é àì dLôð øqàìe äéøãðì äéúôN àöBî-ìk̈¨̧§¨¤¯¨¦§¨¤²¨§¦©¬©§−̈´Ÿ¨®

:dì-çìñé ýåýéå íøôä dLéà¦¨´£¥½̈©«Ÿ̈−¦§©¨«

(ãé)dLéà Lôð úpòì øqà úòáL-ìëå øãð-ìk̈¥²¤§¨§ª©¬¦−̈§©´Ÿ¨®¤¦¨¬
:epøôé dLéàå epîé÷é§¦¤−§¦¨¬§¥¤«

i"yx£'B‚Â ¯q‡ ˙Ú·LŒÏÎÂ ¯„ŒÏk∑ לֹומר ּתלמּוד ּבמׁשמע? נדרים ּכל יכֹול מפר, ׁשהּבעל ׁשאמר לפי »≈∆¿»¿À«ƒ»¿ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
נדרים ּבמּסכת מפרׁשים והם ּבלבד. נפׁש עּנּוי נדרי אּלא מפר אינֹו – נפׁש" עט)"לעּנת עזרא עזרא עזרא עזרא .(דף אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(åè)íBé-ìà íBiî dLéà dì Léøçé Løçä-íàå§¦©«£¥Á©«£¦¸¨¬¦¨»¦´¤¼
øLà äéøñà-ìk-úà Bà äéøãð-ìk-úà íé÷äå§¥¦Æ¤¨§¨¤½¨¬¤¨¡¨¤−¨£¤´

:BòîL íBéa dì Løçä-ék íúà íé÷ä äéìò̈¤®¨¥¦´Ÿ½̈¦¤«¡¦¬−̈§¬¨§«
i"yx£ÌBÈŒÏ‡ ÌBiÓ∑ עד אּלא מפר ׁשאין ללּמד – אלֿיֹום" "מּיֹום נאמר לכ לעת, מעת ּתאמר ׁשּלא  ƒ∆ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּתחׁש אבןאבןאבןאבן ֱֶֶַ

(æè)-úà àNðå BòîL éøçà íúà øôé øôä-íàå§¦¨¥¬¨¥²Ÿ−̈©«£¥´¨§®§¨−̈¤
:dðåò£Ÿ¨«

i"yx£BÚÓL È¯Á‡∑ ּבּיֹום ּבֹו אפּלּו לּה והפר וחזר ּבֹו" "אפׁשי ׁשאמר: וקּים, ׁשּׁשמע NÂ‡.אחרי «¬≈»¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ¿»»
dBÚŒ˙‡∑ עֹונׁשין לכל ּתחּתיו נכנס הּוא לחברֹו, ּתּקלה ׁשהּגֹורם מּכאן, למדנּו ּתחּתיה. נכנס עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא אבןאבןאבןאבן ∆¬»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

(æé)Léà ïéa äLî-úà ýåýé äeö øLà íéwçä älà¥´¤©«ª¦À£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¦−
ô :äéáà úéa äéøòða Bzáì áà-ïéa BzLàì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦§®¥¨´§¦½¦§ª¤−¨¥¬¨¦«¨

àì(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)øçà íéðéãnä úàî ìàøNé éða úî÷ð í÷ð§ÀŸ¦§©Æ§¥´¦§¨¥½¥¥−©¦§¨¦®©©−
énò-ìà óñàz:E ¥«¨¥¬¤©¤«

i"yx£„n‰ ˙‡ÓÌÈÈ∑ׁשּיהיּו מהם יראים ׁשהיּו יראה, מחמת לּדבר נכנס ּו ׁשהּמֹואבים הּמֹואבים, מאת ולא ≈≈«ƒ¿»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אּלא נאמר ׁשּלא אֹותם, ב)ׁשֹוללים להם.(דברים לא ריב על נתעּברּו מדינים אבל מלחמה", ּבם "אלּֿתתּגר : ְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

העּמֹונית  ונעמה הּמֹואבּיה רּות מהם: להֹוציא לי ׁשּיׁש טֹובֹות ּפרידֹות ׁשּתי  מּפני אחר: .ּדבר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

(â)íëzàî eöìçä øîàì íòä-ìà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤¨¨´¥½Ÿ¥¨«§¯¥«¦§¤²
ýåýé-úî÷ð úúì ïéãî-ìò eéäéå àávì íéLðà£¨¦−©¨¨®§¦«§Æ©¦§½̈¨¥¬¦§©§Ÿ̈−

:ïéãîa§¦§¨«

„Èיג  ‡ÓBÈa dÏÚa ÔB‰˙È Ïh·È ‡Ïha Ì‡Â¿ƒ«»»¿««»¿«¬«¿»ƒ
¯Ò‡Ïe ‡‰¯„Ï ‡‰˙ÂÙÒ ˙e˜t‡ Ïk ÚÓL¿«»«»ƒ¿»»»¿ƒ¿»»¿≈«
Ì„˜ ÔÓe ÔepÏha dÏÚa ÔeÓe˜È ‡Ï dLÙ«¿«»¿«¬««≈ƒƒ√»

:dÏ ˜·zLÈ ÈÈ¿»ƒ¿¿∆«

LÙיד  ‡ÙbÒÏ ¯Ò‡ ˙Óei˜ ÏÎÂ ¯„ Ïk»¿«¿»ƒ«≈»¿«»»¿»
:ÔepÏh·È dÏÚ·e ÔepÓi˜È dÏÚa«¬«¿«¿ƒ«¬«¿«¿ƒ

ÌBÈÏטו  ÌBiÓ dÏÚa dÏ ˜BzLÈ ˜zLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿««¬«ƒ¿
Èc ‡‰¯Ò‡ Ïk ˙È B‡ ‡‰¯„ Ïk ˙È Ìi˜ÈÂƒ««»»ƒ¿»»»»¡»»»ƒ
‡ÓBÈa dÏ ˜˙L È¯‡ ÔB‰˙È Ìi˜È dÏÚ¬«¿««»¿¬≈»≈«¿»

:ÚÓL„ƒ¿»

ÚÓLcטז  ¯˙a ÔB‰˙È Ïh·È ‡Ïha Ì‡Â¿ƒ«»»¿««»¿»«ƒ¿»
:d·BÁ ˙È Ïa˜ÈÂƒ««»«

b·¯יז  ÔÈa ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»ƒ«ƒ¿»»∆≈¿«
˙Èa ‡‰˙eÈ·¯a dz¯·Ï ‡a‡ ÔÈa d˙z‡Ï¿ƒ¿≈≈«»ƒ¿«≈¿«¿»»≈

:‡‰e·‡»»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È‡È„Óב  ÔÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙eÚ¯t Ú¯t˙‡ƒ¿¿«À¿¬¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»»≈
:CÈnÚÏ Lk˙z Ôk ¯˙a»«≈ƒ¿¿≈¿«»

ÔBÎpÓג  eÊÈ¯Ê ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ∆ƒ«»¿≈«¿ƒƒ¿
·‰ÈÓÏ ÔÈ„Ó ÏÚ ÔB‰ÈÂ ‡ÏÈÁÏ ÔÈ¯·bÀ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»¿≈«

:ÔÈ„Óa ÈÈ„ ‡nÚ ÔÈc ˙eÚ¯tÀ¿¬ƒ«»«¿»¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

ciLÙ ˙BpÚÏ ׁשהּוא נפׁש לעּנֹות אפילּו . ¿«»∆ְֲִֶֶֶַ
ּפירׁשּתי: ּכאׁשר ְֲִֵֶַַַהּצֹום,

ehÌÈ˜‰Âאי ּפירׁש ּכן ואחר הקים. ּכבר . ¿≈ƒְְִֵֵֵֵֵַַָ

ׁשמעֹו: ּביֹום ׁשהחריׁש ּבעבּור אֹותם, ְְֱֲִִֵֶֶַָָהקים
fhdBÚ ˙‡ ‡NÂ:ּברׁשּותֹו היא ּכי . ¿»»∆¬»ְִִִ
fiBzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa:ּבֹוגרת והיא .ÔÈa ≈ƒ¿ƒ¿ְִֶֶ≈

Bz·Ï נאמר ‡· ּכן על ּבֹוגרת, אינּנה אם . »¿ƒֱִֵֵֶֶֶֶַַָ
ְִֶָבנעּוריה:

irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑(ספרי) אחר ולא ּבׂשמחה עׂשה ּבּדבר, ּתלּויה ׁשּמיתתֹו ׁשּׁשמע ∑‰eˆÏÁ.אףֿעלּֿפי «¿«≈…∆¿ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ≈»¿

מזּינים  צבא חלּוצי לׁשֹון וכן∑‡ÌÈL.ּכתרּגּומֹו, טז)צּדיקים, וכן(שמות אנׁשים", "ּבחרֿלנּו א): "אנׁשים (דברים : ְְְְֲִֵַָָָֻ¬»ƒְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָ
וידעים" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ∑Œ˙Ó˜‰'.חכמים ּכנגד עֹומד ּכאּלּו יׂשראל, ּכנגד .ׁשהעֹומד ֲִִִָֻƒ¿«ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãia)(264 'nr c i"yx yexitl mixe`

הקבהקבהקבהקב""""הההה ּכּכּכּכנגדנגדנגדנגד עעעעֹוֹוֹוֹומדמדמדמד ּכּכּכּכאאאאּלּלּלּלּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכנגדנגדנגדנגד ג)ׁשׁשׁשׁשהעהעהעהעֹוֹוֹוֹומדמדמדמד ּבׁשּלח (לא, ּבפרׁשת – זה ענין רש"י מביא אחרים מקֹומֹות ּבׁשני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ז) ּבהעלֹות(טו, לה)ּובפרׁשת מּפסּוק(י, לכ ראיה מביא וׁשם ג־ד), פג, ראׁש,(ּתהּלים נׂשאּו ּומׂשנאי יהמיּון אֹויבי הּנה ּכי : ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

נקמת ּבּכתּוב מפרׁש הרי ּכאן - עּמֹו ונּמּוקֹו לדבריו. ראיה מביא אינֹו ּכאן ואּלּו סֹוד. יערימּו עּמ ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלעל .ּבּבּבּבניניניני . . ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ב־ג)הההה''''נקמת 'קמי',(ּפסּוקים רק ּכתיב ּבהעלֹות ּובפרׁשת ּבׁשּלח ּבפרׁשת ּכן ּׁשאין מה אחר. מּמקֹום ּבראיה צר ואין , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

לא. ותּו ,'עזרא עזרא עזרא עזרא 'מׂשּנאי אבןאבןאבןאבן ְְְֶַֹ

(ã)ìàøNé úBhî ìëì ähnì óìà ähnì óìà¤µ¤©©¤½¤−¤©©¤®§ŸÆ©´¦§¨¥½
:àávì eçìLz¦§§−©¨¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ ˙BhÓ ÏÎÏ∑(ספרי) לוי ׁשבט .לרּבֹות ¿…«ƒ¿»≈ְִֵֵֶַ

(ä)øNò-íéðL ähnì óìà ìàøNé éôìàî eøñniå©¦¨«§Æ¥«©§¥´¦§¨¥½¤−¤©©¤®§¥«¨¨¬
:àáö éöeìç óìà¤−¤£¥¬¨¨«

i"yx£e¯ÒniÂ∑יׂש רֹועי ׁשל ׁשבחן מה להֹודיע ּבמיתתֹו ׁשמעּו ׁשּלא עד יׂשראל: על חביבים הם ּכּמה ראל «ƒ»¿ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
אֹומר? טז)הּוא עד (שמות ללכת רצּו לא מדין, ּבנקמת ּתלּויה מׁשה ׁשּמיתת ּומּׁשּׁשמעּו ּוסקלני", מעט "עֹוד : ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

ּכרחן  על עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנמסרּו אבןאבןאבןאבן ְְְִֶַָָ

(å)íúà àávì ähnì óìà äLî íúà çìLiå©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¤¬¤©©¤−©¨¨®ÂŸÂ̈
Lãwä éìëe àávì ïäkä øæòìà-ïa ñçðét-úàå§¤¦̧§¹̈¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©¨½̈§¥¬©²Ÿ¤

:Bãéa äòeøzä úBøööçå©«£«Ÿ§¬©§−̈§¨«
i"yx£ÒÁÈtŒ˙‡Â Ì˙‡∑?אלעזר הל ולא ּפינחס, הל מה ּומּפני ּכּלם. ּכנגד ׁשקּול ּפינחס ׁשהיה מּגיד, …»¿∆ƒ¿»ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

נקמת  לנקם ׁשהל אחר: ּדבר יגמר. צּור, ּבת ּכזּבי ׁשהרג ּבּמצוה, ׁשהתחיל מי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאמר
ׁשּנאמר אּמֹו, אבי לז)יֹוסף אתֹו"(בראשית מכרּו "והּמדנים מ): יֹוסף?(סוטה מּׁשל ּפינחס ׁשל אּמֹו ׁשהיתה ּומּנין . ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ו)ׁשּנאמר ּביצרֹו.(שמות ׁשּפטּפט יֹוסף ּומּזרע אלילים לעבֹודת עגלים ׁשּפּטם יתרֹו מּזרע – ּפּוטיאל" "מּבנֹות : ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
מג) מלחמה (סוטה מׁשּוח ׁשהיה אחר: ‰L„w.ּדבר ÈÏÎe∑ ּומפריח עּמהם ּבלעם ׁשהיה והּציץ, הארֹון זה ְְִֵֶַַָָָָָָ¿≈«…∆ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

לכ נֹופלים, והם ּבֹו חקּוק ׁשהּׁשם הּציץ את להם הראה עּמהם, ּפֹורח עצמֹו והּוא ּבכׁשפים מדין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמלכי
"אלֿחלליהם" ּכתיב: ּבבלעם וכן האויר, מן החללים על ׁשּנֹופלים מדין, ּבמלכי "עלֿחלליהם" ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָנאמר:

יהֹוׁשע וכן∑B„Èa.(יג)ּבספר כא)ּברׁשּותֹו; מּידֹו"(במדבר אתּֿכלֿארצֹו "וּיּקח עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְֵֶַֻ¿»ְְְִִִֵֶַַַָָ

(æ)äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïéãî-ìò eàaöiå©¦§§Æ©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®
:øëæ-ìk eâøäiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©©«©§−¨¨¨«

ÏÎÏד  ‡Ë·LÏ ‡ÙÏ‡ ‡Ë·LÏ ‡ÙÏ‡«¿»¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»¿…
:‡ÏÈÁÏ ÔeÁlLz Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿«¿¿≈»

‡ÙÏ‡ה  Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡Ó e¯Áa˙‡Â¿ƒ¿¿»≈«¿«»¿ƒ¿»≈«¿»
:‡ÏÈÁ ÈÊ¯ÊÓ ÔÈÙÏ‡ ¯NÚ È¯z ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿≈¬««¿ƒ¿»¿≈≈»

ÏÈÁÏ‡ו  ‡Ë·LÏ ‡ÙÏ‡ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿∆«¿»¿ƒ¿»¿≈»
‡ÏÈÁÏ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁÈt ˙ÈÂ ÔB‰˙È»¿¿»ƒ¿»«∆¿»»«¬»¿≈»

:d„Èa ‡z·aÈ ˙¯ˆˆÁÂ ‡L„e˜„ ÈÓe»≈¿¿»«¬«¿««∆¿»ƒ≈

È˙ז  ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈ„Ó ÏÚ eÏiÁ˙‡Â¿ƒ¿«»«ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»»
:‡¯eÎc Ïk eÏË˜e ‰LÓ∆¿»»¿»

dxezd lr `xfr oa`

beˆÏÁ‰:חלּוציכם חּגרּו .'‰ ˙Ó˜ היא . ≈»¿ְֲֵֶַƒ¿«ִ
ּכֹוכבים: עבֹודת ּבעבּור יׂשראל, ּבני ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָנקמת

de¯ÒniÂ למסֹור מּמּנּו, וקרֹוב וּיּנתנּו. ּכמֹו . «ƒ»¿ְְְְִִִֶַָָ
ּבה': ַַַמעל

eL„w‰ ÈÏÎe:הארֹון . ¿≈«…∆ָָ
f¯ÎÊ Ïk e‚¯‰iÂ:ּבׁשנים ּגדֹול . «««¿»»»ְִָָ



כט irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k oey`x meil inei xeriy

(âé)íúà øôé øôä-íàå|BòîL íBéa dLéà §¦¨¥Á¨¥̧Ÿ¨¬¦¨»§´¨§¼
íe÷é àì dLôð øqàìe äéøãðì äéúôN àöBî-ìk̈¨̧§¨¤¯¨¦§¨¤²¨§¦©¬©§−̈´Ÿ¨®

:dì-çìñé ýåýéå íøôä dLéà¦¨´£¥½̈©«Ÿ̈−¦§©¨«

(ãé)dLéà Lôð úpòì øqà úòáL-ìëå øãð-ìk̈¥²¤§¨§ª©¬¦−̈§©´Ÿ¨®¤¦¨¬
:epøôé dLéàå epîé÷é§¦¤−§¦¨¬§¥¤«

i"yx£'B‚Â ¯q‡ ˙Ú·LŒÏÎÂ ¯„ŒÏk∑ לֹומר ּתלמּוד ּבמׁשמע? נדרים ּכל יכֹול מפר, ׁשהּבעל ׁשאמר לפי »≈∆¿»¿À«ƒ»¿ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
נדרים ּבמּסכת מפרׁשים והם ּבלבד. נפׁש עּנּוי נדרי אּלא מפר אינֹו – נפׁש" עט)"לעּנת עזרא עזרא עזרא עזרא .(דף אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(åè)íBé-ìà íBiî dLéà dì Léøçé Løçä-íàå§¦©«£¥Á©«£¦¸¨¬¦¨»¦´¤¼
øLà äéøñà-ìk-úà Bà äéøãð-ìk-úà íé÷äå§¥¦Æ¤¨§¨¤½¨¬¤¨¡¨¤−¨£¤´

:BòîL íBéa dì Løçä-ék íúà íé÷ä äéìò̈¤®¨¥¦´Ÿ½̈¦¤«¡¦¬−̈§¬¨§«
i"yx£ÌBÈŒÏ‡ ÌBiÓ∑ עד אּלא מפר ׁשאין ללּמד – אלֿיֹום" "מּיֹום נאמר לכ לעת, מעת ּתאמר ׁשּלא  ƒ∆ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּתחׁש אבןאבןאבןאבן ֱֶֶַ

(æè)-úà àNðå BòîL éøçà íúà øôé øôä-íàå§¦¨¥¬¨¥²Ÿ−̈©«£¥´¨§®§¨−̈¤
:dðåò£Ÿ¨«

i"yx£BÚÓL È¯Á‡∑ ּבּיֹום ּבֹו אפּלּו לּה והפר וחזר ּבֹו" "אפׁשי ׁשאמר: וקּים, ׁשּׁשמע NÂ‡.אחרי «¬≈»¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ¿»»
dBÚŒ˙‡∑ עֹונׁשין לכל ּתחּתיו נכנס הּוא לחברֹו, ּתּקלה ׁשהּגֹורם מּכאן, למדנּו ּתחּתיה. נכנס עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא אבןאבןאבןאבן ∆¬»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

(æé)Léà ïéa äLî-úà ýåýé äeö øLà íéwçä älà¥´¤©«ª¦À£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¦−
ô :äéáà úéa äéøòða Bzáì áà-ïéa BzLàì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦§®¥¨´§¦½¦§ª¤−¨¥¬¨¦«¨

àì(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)øçà íéðéãnä úàî ìàøNé éða úî÷ð í÷ð§ÀŸ¦§©Æ§¥´¦§¨¥½¥¥−©¦§¨¦®©©−
énò-ìà óñàz:E ¥«¨¥¬¤©¤«

i"yx£„n‰ ˙‡ÓÌÈÈ∑ׁשּיהיּו מהם יראים ׁשהיּו יראה, מחמת לּדבר נכנס ּו ׁשהּמֹואבים הּמֹואבים, מאת ולא ≈≈«ƒ¿»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אּלא נאמר ׁשּלא אֹותם, ב)ׁשֹוללים להם.(דברים לא ריב על נתעּברּו מדינים אבל מלחמה", ּבם "אלּֿתתּגר : ְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

העּמֹונית  ונעמה הּמֹואבּיה רּות מהם: להֹוציא לי ׁשּיׁש טֹובֹות ּפרידֹות ׁשּתי  מּפני אחר: .ּדבר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

(â)íëzàî eöìçä øîàì íòä-ìà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤¨¨´¥½Ÿ¥¨«§¯¥«¦§¤²
ýåýé-úî÷ð úúì ïéãî-ìò eéäéå àávì íéLðà£¨¦−©¨¨®§¦«§Æ©¦§½̈¨¥¬¦§©§Ÿ̈−

:ïéãîa§¦§¨«

„Èיג  ‡ÓBÈa dÏÚa ÔB‰˙È Ïh·È ‡Ïha Ì‡Â¿ƒ«»»¿««»¿«¬«¿»ƒ
¯Ò‡Ïe ‡‰¯„Ï ‡‰˙ÂÙÒ ˙e˜t‡ Ïk ÚÓL¿«»«»ƒ¿»»»¿ƒ¿»»¿≈«
Ì„˜ ÔÓe ÔepÏha dÏÚa ÔeÓe˜È ‡Ï dLÙ«¿«»¿«¬««≈ƒƒ√»

:dÏ ˜·zLÈ ÈÈ¿»ƒ¿¿∆«

LÙיד  ‡ÙbÒÏ ¯Ò‡ ˙Óei˜ ÏÎÂ ¯„ Ïk»¿«¿»ƒ«≈»¿«»»¿»
:ÔepÏh·È dÏÚ·e ÔepÓi˜È dÏÚa«¬«¿«¿ƒ«¬«¿«¿ƒ

ÌBÈÏטו  ÌBiÓ dÏÚa dÏ ˜BzLÈ ˜zLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿««¬«ƒ¿
Èc ‡‰¯Ò‡ Ïk ˙È B‡ ‡‰¯„ Ïk ˙È Ìi˜ÈÂƒ««»»ƒ¿»»»»¡»»»ƒ
‡ÓBÈa dÏ ˜˙L È¯‡ ÔB‰˙È Ìi˜È dÏÚ¬«¿««»¿¬≈»≈«¿»

:ÚÓL„ƒ¿»

ÚÓLcטז  ¯˙a ÔB‰˙È Ïh·È ‡Ïha Ì‡Â¿ƒ«»»¿««»¿»«ƒ¿»
:d·BÁ ˙È Ïa˜ÈÂƒ««»«

b·¯יז  ÔÈa ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»ƒ«ƒ¿»»∆≈¿«
˙Èa ‡‰˙eÈ·¯a dz¯·Ï ‡a‡ ÔÈa d˙z‡Ï¿ƒ¿≈≈«»ƒ¿«≈¿«¿»»≈

:‡‰e·‡»»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È‡È„Óב  ÔÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙eÚ¯t Ú¯t˙‡ƒ¿¿«À¿¬¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»»≈
:CÈnÚÏ Lk˙z Ôk ¯˙a»«≈ƒ¿¿≈¿«»

ÔBÎpÓג  eÊÈ¯Ê ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ∆ƒ«»¿≈«¿ƒƒ¿
·‰ÈÓÏ ÔÈ„Ó ÏÚ ÔB‰ÈÂ ‡ÏÈÁÏ ÔÈ¯·bÀ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»¿≈«

:ÔÈ„Óa ÈÈ„ ‡nÚ ÔÈc ˙eÚ¯tÀ¿¬ƒ«»«¿»¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

ciLÙ ˙BpÚÏ ׁשהּוא נפׁש לעּנֹות אפילּו . ¿«»∆ְֲִֶֶֶַ
ּפירׁשּתי: ּכאׁשר ְֲִֵֶַַַהּצֹום,

ehÌÈ˜‰Âאי ּפירׁש ּכן ואחר הקים. ּכבר . ¿≈ƒְְִֵֵֵֵֵַַָ

ׁשמעֹו: ּביֹום ׁשהחריׁש ּבעבּור אֹותם, ְְֱֲִִֵֶֶַָָהקים
fhdBÚ ˙‡ ‡NÂ:ּברׁשּותֹו היא ּכי . ¿»»∆¬»ְִִִ
fiBzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa:ּבֹוגרת והיא .ÔÈa ≈ƒ¿ƒ¿ְִֶֶ≈

Bz·Ï נאמר ‡· ּכן על ּבֹוגרת, אינּנה אם . »¿ƒֱִֵֵֶֶֶֶַַָ
ְִֶָבנעּוריה:

irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑(ספרי) אחר ולא ּבׂשמחה עׂשה ּבּדבר, ּתלּויה ׁשּמיתתֹו ׁשּׁשמע ∑‰eˆÏÁ.אףֿעלּֿפי «¿«≈…∆¿ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ≈»¿

מזּינים  צבא חלּוצי לׁשֹון וכן∑‡ÌÈL.ּכתרּגּומֹו, טז)צּדיקים, וכן(שמות אנׁשים", "ּבחרֿלנּו א): "אנׁשים (דברים : ְְְְֲִֵַָָָֻ¬»ƒְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָ
וידעים" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ∑Œ˙Ó˜‰'.חכמים ּכנגד עֹומד ּכאּלּו יׂשראל, ּכנגד .ׁשהעֹומד ֲִִִָֻƒ¿«ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãia)(264 'nr c i"yx yexitl mixe`

הקבהקבהקבהקב""""הההה ּכּכּכּכנגדנגדנגדנגד עעעעֹוֹוֹוֹומדמדמדמד ּכּכּכּכאאאאּלּלּלּלּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכנגדנגדנגדנגד ג)ׁשׁשׁשׁשהעהעהעהעֹוֹוֹוֹומדמדמדמד ּבׁשּלח (לא, ּבפרׁשת – זה ענין רש"י מביא אחרים מקֹומֹות ּבׁשני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ז) ּבהעלֹות(טו, לה)ּובפרׁשת מּפסּוק(י, לכ ראיה מביא וׁשם ג־ד), פג, ראׁש,(ּתהּלים נׂשאּו ּומׂשנאי יהמיּון אֹויבי הּנה ּכי : ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

נקמת ּבּכתּוב מפרׁש הרי ּכאן - עּמֹו ונּמּוקֹו לדבריו. ראיה מביא אינֹו ּכאן ואּלּו סֹוד. יערימּו עּמ ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלעל .ּבּבּבּבניניניני . . ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ב־ג)הההה''''נקמת 'קמי',(ּפסּוקים רק ּכתיב ּבהעלֹות ּובפרׁשת ּבׁשּלח ּבפרׁשת ּכן ּׁשאין מה אחר. מּמקֹום ּבראיה צר ואין , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

לא. ותּו ,'עזרא עזרא עזרא עזרא 'מׂשּנאי אבןאבןאבןאבן ְְְֶַֹ

(ã)ìàøNé úBhî ìëì ähnì óìà ähnì óìà¤µ¤©©¤½¤−¤©©¤®§ŸÆ©´¦§¨¥½
:àávì eçìLz¦§§−©¨¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ ˙BhÓ ÏÎÏ∑(ספרי) לוי ׁשבט .לרּבֹות ¿…«ƒ¿»≈ְִֵֵֶַ

(ä)øNò-íéðL ähnì óìà ìàøNé éôìàî eøñniå©¦¨«§Æ¥«©§¥´¦§¨¥½¤−¤©©¤®§¥«¨¨¬
:àáö éöeìç óìà¤−¤£¥¬¨¨«

i"yx£e¯ÒniÂ∑יׂש רֹועי ׁשל ׁשבחן מה להֹודיע ּבמיתתֹו ׁשמעּו ׁשּלא עד יׂשראל: על חביבים הם ּכּמה ראל «ƒ»¿ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
אֹומר? טז)הּוא עד (שמות ללכת רצּו לא מדין, ּבנקמת ּתלּויה מׁשה ׁשּמיתת ּומּׁשּׁשמעּו ּוסקלני", מעט "עֹוד : ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

ּכרחן  על עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנמסרּו אבןאבןאבןאבן ְְְִֶַָָ

(å)íúà àávì ähnì óìà äLî íúà çìLiå©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¤¬¤©©¤−©¨¨®ÂŸÂ̈
Lãwä éìëe àávì ïäkä øæòìà-ïa ñçðét-úàå§¤¦̧§¹̈¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©¨½̈§¥¬©²Ÿ¤

:Bãéa äòeøzä úBøööçå©«£«Ÿ§¬©§−̈§¨«
i"yx£ÒÁÈtŒ˙‡Â Ì˙‡∑?אלעזר הל ולא ּפינחס, הל מה ּומּפני ּכּלם. ּכנגד ׁשקּול ּפינחס ׁשהיה מּגיד, …»¿∆ƒ¿»ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

נקמת  לנקם ׁשהל אחר: ּדבר יגמר. צּור, ּבת ּכזּבי ׁשהרג ּבּמצוה, ׁשהתחיל מי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאמר
ׁשּנאמר אּמֹו, אבי לז)יֹוסף אתֹו"(בראשית מכרּו "והּמדנים מ): יֹוסף?(סוטה מּׁשל ּפינחס ׁשל אּמֹו ׁשהיתה ּומּנין . ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ו)ׁשּנאמר ּביצרֹו.(שמות ׁשּפטּפט יֹוסף ּומּזרע אלילים לעבֹודת עגלים ׁשּפּטם יתרֹו מּזרע – ּפּוטיאל" "מּבנֹות : ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
מג) מלחמה (סוטה מׁשּוח ׁשהיה אחר: ‰L„w.ּדבר ÈÏÎe∑ ּומפריח עּמהם ּבלעם ׁשהיה והּציץ, הארֹון זה ְְִֵֶַַָָָָָָ¿≈«…∆ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

לכ נֹופלים, והם ּבֹו חקּוק ׁשהּׁשם הּציץ את להם הראה עּמהם, ּפֹורח עצמֹו והּוא ּבכׁשפים מדין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמלכי
"אלֿחלליהם" ּכתיב: ּבבלעם וכן האויר, מן החללים על ׁשּנֹופלים מדין, ּבמלכי "עלֿחלליהם" ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָנאמר:

יהֹוׁשע וכן∑B„Èa.(יג)ּבספר כא)ּברׁשּותֹו; מּידֹו"(במדבר אתּֿכלֿארצֹו "וּיּקח עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְֵֶַֻ¿»ְְְִִִֵֶַַַָָ

(æ)äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïéãî-ìò eàaöiå©¦§§Æ©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®
:øëæ-ìk eâøäiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©©«©§−¨¨¨«

ÏÎÏד  ‡Ë·LÏ ‡ÙÏ‡ ‡Ë·LÏ ‡ÙÏ‡«¿»¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»¿…
:‡ÏÈÁÏ ÔeÁlLz Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿«¿¿≈»

‡ÙÏ‡ה  Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡Ó e¯Áa˙‡Â¿ƒ¿¿»≈«¿«»¿ƒ¿»≈«¿»
:‡ÏÈÁ ÈÊ¯ÊÓ ÔÈÙÏ‡ ¯NÚ È¯z ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿≈¬««¿ƒ¿»¿≈≈»

ÏÈÁÏ‡ו  ‡Ë·LÏ ‡ÙÏ‡ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿∆«¿»¿ƒ¿»¿≈»
‡ÏÈÁÏ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁÈt ˙ÈÂ ÔB‰˙È»¿¿»ƒ¿»«∆¿»»«¬»¿≈»

:d„Èa ‡z·aÈ ˙¯ˆˆÁÂ ‡L„e˜„ ÈÓe»≈¿¿»«¬«¿««∆¿»ƒ≈

È˙ז  ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈ„Ó ÏÚ eÏiÁ˙‡Â¿ƒ¿«»«ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»»
:‡¯eÎc Ïk eÏË˜e ‰LÓ∆¿»»¿»

dxezd lr `xfr oa`

beˆÏÁ‰:חלּוציכם חּגרּו .'‰ ˙Ó˜ היא . ≈»¿ְֲֵֶַƒ¿«ִ
ּכֹוכבים: עבֹודת ּבעבּור יׂשראל, ּבני ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָנקמת

de¯ÒniÂ למסֹור מּמּנּו, וקרֹוב וּיּנתנּו. ּכמֹו . «ƒ»¿ְְְְִִִֶַָָ
ּבה': ַַַמעל

eL„w‰ ÈÏÎe:הארֹון . ¿≈«…∆ָָ
f¯ÎÊ Ïk e‚¯‰iÂ:ּבׁשנים ּגדֹול . «««¿»»»ְִָָ
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(ç)éåà-úà íäéììç-ìò eâøä ïéãî éëìî-úàå§¤©§¥̧¦§¹̈¨«§´©©§¥¤À¤¡¦³
úLîç òáø-úàå øeç-úàå øeö-úàå í÷ø-úàå§¤¤¸¤Æ§¤³§¤Æ§¤¤½©£¥−¤

:áøça eâøä øBòa-ïa íòìa úàå ïéãî éëìî©§¥´¦§®̈§¥Æ¦§¨´¤§½¨«§−¤¨«¤
i"yx£ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ˙LÓÁ∑,ללּמד אּלא "חמׁשת"? לֹומר הזקק לּמה הּכתּוב, מנה ׁשחמּׁשה רֹואה איני וכי ¬≈∆«¿≈ƒ¿»ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

מּיׂשראל  ׁשהּפיל אלף וארּבעה עׂשרים ׂשכר לּטל ׁשם הל ּבלעם ּבּפרענּות. ּכּלם והׁשוּו ּבעצה ּכּלם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻׁשּׁשוּו
לא (ספרי)ּבעצתֹו, רּבֹוא ׁשּׁשים ּכׁשהייתם אם להם: אמר רעה. עצה ּומּׂשיאן יׂשראל לקראת מּמדין ויצא ְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

קּפחּוהּו ולא מׁשלם ׂשכרֹו לֹו נתנּו להּלחם? ּבאים אּתם אלף ּבי"ב ועכׁשו להם, ּבא ∑Áa¯·.יכלּתם הּוא ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ∆»∆ָ
ותפׂש הּוא ּובא ּובּקׁשה, ּתפּלה עלֿידי ּבפיהם אּלא נֹוצחים ׁשאין ּבאּמנּותם, אּמנּותֹו והחליף יׂשראל ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻֻעל

ׁשּנאמר ּבחרב, ׁשּבאין האּמֹות ּבאּמנּות אּמנּותם והחליפּו עליו ּבאּו הם אף ּבפיו, לקּללם (בראשית אּמנּותם ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
תחיה"כז) ועלֿחרּב" עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְִֶַַ

(è)úàå ítè-úàå ïéãî éLð-úà ìàøNé-éðá eaLiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¤§¥¬¦§−̈§¤©¨®§¥̧
íìéç-ìk-úàå íäð÷î-ìk-úàå ízîäa-ìk̈§¤§¨¯§¤¨¦§¥¤²§¤¨¥−̈

:eææa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨«

(é)íúøéè-ìk úàå íúáLBîa íäéøò-ìk úàå§¥³¨¨«¥¤Æ§´§Ÿ½̈§¥−¨¦«Ÿ¨®
:Làa eôøN̈«§−¨¥«

i"yx£Ì˙¯ÈË∑ מֹוׁשב לׁשֹון אחר: ּדבר חּקיהם. יֹודעי ּכֹומרים מֹוׁשב לׁשֹון ׁשהּוא ׁשּלהם, ּפלטרין מקֹום ƒ…»ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
"סרני ׁשּמתּורגם ּכמֹו ּפלׁשּתאי"ׂשריהם, "טּורני – עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפלׁשּתים" אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

(àé)íãàa çB÷ìnä-ìk úàå ììMä-ìk-úà eç÷iå©¦§Æ¤¨©¨½̈§¥−¨©©§®©¨«¨−̈
:äîäaáe©§¥¨«

i"yx£'B‚Â ÏÏM‰ŒÏkŒ˙‡ eÁ˜iÂ∑ ׁשּלא ּבּבּזה יד לׁשלח הּגזל על נחׁשדּו ולא וצּדיקים, ּכׁשרים ׁשהיּו מּגיד, «ƒ¿∆»«»»¿ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
אנׁשי  אף וגֹו'", הרחלים ּכעדר  ׁשּני" ּבּקּבלה מפרׁש ועליהם וגֹו'", "אתּֿכלֿהּׁשלל ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּברׁשּות,

צּדיקים  ּכּלם ׁשּב ותכׁשיטין ∑ÏÏL.הּמלחמה מלּבּוׁש ׁשל מּטלטלין ׁשאינם ∑Êa.הן מּטלטלין, ּבּזת הּוא ְִִִֶַַָָָָֻ»»ְְְְְִִִִֵֶַַַ«ְְִִִֵֶַַָ
–∑ÁB˜ÏÓ.ּתכׁשיטין  ּו"מלקֹוח" ּבאדם, – "ׁשבי" "מלקֹוח": אצל "ׁשבי" ׁשּכתּוב ּובמקֹום ּובהמה. אדם ְִִַ«¿«ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבּבהמה  אבןאבןאבןאבן ְֵַָ

(áé)úãò-ìàå ïäkä øæòìà-ìàå äLî-ìà eàáiå©¨¦¿¤¤Á§¤¤§¨¨̧©Ÿ¥¹§¤£©´
ììMä-úàå çB÷ìnä-úàå éáMä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥À¤©§¦¯§¤©©§²©§¤©¨−̈
ïcøé-ìò øLà áàBî úáøò-ìà äðçnä-ìà¤©©«£¤®¤©§´Ÿ½̈£¤−©©§¥¬

ñ :Bçøé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥«

È˙ח  ÔB‰ÈÏÈË˜ ÏÚ eÏË˜ ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ˙ÈÂ¿»«¿≈ƒ¿»¿»«¿ƒ≈»
Ú·¯ ˙ÈÂ ¯eÁ ˙ÈÂ ¯eˆ ˙ÈÂ Ì˜¯ ˙ÈÂ ÈÂ‡¡ƒ¿»∆∆¿»¿»¿»∆«
¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÈÂ ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ‡LÓÁ«¿»«¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿

:‡a¯Á· eÏË¿̃»¿«¿»

ÈÂ˙ט  ÔÈ„Ó ÈL ˙È Ï‡¯NÈ È· B·Le¿¿≈ƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»¿»
ÔB‰È˙Èb Ïk ˙ÈÂ ÔB‰¯ÈÚa Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»»¿ƒ¿¿»»≈≈

:BÊa ÔB‰ÈÒÎ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿

Èa˙י  Ïk ˙ÈÂ ÔB‰È·˙BÓa ÔB‰ÈÂ¯˜ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿¿»≈¿»»≈
:‡¯ea e„È˜B‡ ÔB‰˙„‚Òƒ¿«¿ƒ¿»

z¯·c‡יא  Ïk ˙ÈÂ ‰‡„Ú Ïk ˙È B·Le¿»»¬»»¿»»¿«¿»
:‡¯ÈÚ··e ‡L‡a∆¡»»ƒ¿ƒ»

‰k‡יב  ¯ÊÚÏ‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ ei˙È‡Â¿«¿ƒ¿»∆¿»∆¿»»«¬»
˙ÈÂ ‡È·L ˙È Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk ˙ÂÏe¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»¿»
‡i¯LÈÓÏ ‡˙È¯LÓÏ ‰‡„Ú ˙ÈÂ ‡z¯·c¿«¿»¿»¬»»¿«¿ƒ»¿≈¿«»

:BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ Èc ·‡BÓ„¿»ƒ««¿¿»ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

g¯eˆ ˙‡Â:ּכזּבי אבי .¯BÚa Ôa ÌÚÏa. ¿∆ְֲִִָƒ¿»∆¿
אל  ּבא מקֹומֹו, אל ׁשּׁשב אחר אֹומרים, ְְִֵֶֶֶַַָָיׁש
ּביׂשראל  ׁשהיתה הּמּגפה ׁשמע ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמדין.

מדין: מּזקני ממֹון לקחת ׁשב ְְֲִִִֵַַַָָָָָּבעצתֹו,

hÌÏÈÁ ּונחׁשת וכסף זהב והּוא ּכלל. ׁשם . ≈»ְְְֵֶֶֶָָָָֹ
ּובגדים: ְְִֶַָּוברזל

iÌ˙B·LBÓa Ì‰È¯Ú Ïk ˙‡Â:ּופרט ּכלל . ¿∆»»≈∆¿¿»ְְָָ
Ì˙B¯ÈË:המלכים ארמֹוני . ƒ»ְְִֵַַָ

`iÏk ˙‡Â ÏÏM‰ Ïk ˙‡ eÁ˜iÂ«ƒ¿∆»«»»¿∆»
ÁB˜Ïn‰:ולּבהמה לאדם ּכלל ׁשם . ««¿«ְְְֵֵַָָָָָ

aiÈ·M‰:לאדם ּפרט .ÏÏM‰ הם . «¿ƒְָָָָ«»»ֵ
ְִַָהּבגדים:
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ß fenz b"k ipy mei ß

(âé)å ïäkä øæòìàå äLî eàöiåäãòä éàéNð-ìë ©¥̧§¹¤̧§¤§¨¨¯©Ÿ¥²§¨§¦¥¬¨«¥−̈
:äðçnì õeçî-ìà íúàø÷ì¦§¨¨®¤¦−©©«£¤«

i"yx£Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e‡ˆiÂ∑ הּבּזה מן לחטף יֹוצאים יׂשראל נערי את ׁשראּו .לפי «≈¿…∆¿∆¿»»«…≈ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

(ãé)íéôìàä éøN ìéçä éãe÷t ìò äLî óö÷iå©¦§´Ÿ¤½©−§¥´¤¨®¦¨¥³¨«£¨¦Æ
:äîçìnä àávî íéàaä úBànä éøNå§¨¥´©¥½©¨¦−¦§¨¬©¦§¨¨«

i"yx£ÏÈÁ‰ È„e˜t ÏÚ ‰LÓ Ûˆ˜iÂ∑ׁשּיׁש ּבּגדֹולים, ּתלּוי הּדֹור סרחֹון ׁשּכל ,ללּמד החיל; על ממּנים «ƒ¿……∆«¿≈∆»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
למחֹות  ּבידם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכח אבןאבןאבןאבן ְְִַָָֹ

(åè):äá÷ð-ìk íúéiçä äLî íäéìà øîàiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¬Ÿ¤£¥¤−¤®©«¦¦¤−¨§¥¨«

(æè)-øñîì íòìa øáãa ìàøNé éðáì eéä äpä ïä¥´¥¹¨¨¸¦§¥³¦§¨¥Æ¦§©´¦§½̈¦§¨
úãòa äôbnä éäzå øBòt øác-ìò ýåýéa ìòî©¬©©«Ÿ̈−©§©´§®©§¦¬©©¥−̈©«£©¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£‰p‰ Ô‰∑ּבּה ּפלֹוני ׁשּנכׁשל היא זֹו אֹותן: מּכירין ׁשהיּו ÌÚÏa.מּגיד, ¯·„a∑אפּלּו להם: אמר ≈≈»ְְִִִִִִֶֶַַַָָָƒ¿«ƒ¿»ֲִֶַָָ

הּמצרים  מן אּתם מרּבים ׁשּמא להם; יכֹולים אּתם אין ׁשּבעֹולם, האּמֹות) (ס"א המֹונֹות ּכל מכניסים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻאּתם
רכב מאֹות ׁשׁש ּבחלק ׁשהיּו ּכדאיתא וכּו' הּוא זּמה ׂשֹונא אּלּו ׁשל אלהיהם עצה: ואּׂשיאכם ּבֹואּו ּבחּור? ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

.ּובּספרי  ְִֵַ

(æé)Léà úòãé äMà-ìëå óha øëæ-ìë eâøä äzòå§©¾̈¦§¬¨¨−̈©¨®§¨¦À̈Ÿ©¬©¦²
:eâøä øëæ ákLîì§¦§©¬¨−̈£«Ÿ

i"yx£LÈ‡ ˙Ú„È ‰M‡ŒÏÎÂ∑(ס נבעלה.(יבמות ׁשּלא אףֿעלּֿפי להּבעל סו)ראּויה העבירּום,(יבמות הּציץ ולפני ¿»ƒ»…««ƒְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מֹוריקֹות  ּפניה להּבעל ׁשאם (ספרי)∑‰¯‚e.והראּויה יׁשמעאל, רּבי ּדברי הענין, להפסיק ואמר? חזר לּמה ְְְִִֵֶָָָָָ¬…ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

(וכלֿאּׁשה  להרג אם יֹודע איני וגֹו'", ּבּנׁשים הּטף וכל איׁש... ידעת וכלֿאּׁשה ּבּטף כלֿזכר "הרגּו קֹורא: ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹאני
"הרגּו" נאמר לכ הּטף? עם להחי ֹות אֹו הּזכרים עם עזרא עזרא עזרא עזרא .ידעת) אבןאבןאבןאבן ְְְֱֲֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹ

(çé)øëæ ákLî eòãé-àì øLà íéLpa óhä ìëå§ŸÆ©©´©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´¨¨®
:íëì eéçä©«£−¨¤«

(èé)âøä ìk íéîé úòáL äðçnì õeçî eðç ízàå§©¤À£²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®ŸÁŸ¥¸
ìëå Lôð|éLéìMä íBia eàhçúz ììça òâð ¤¹¤§´ŸŸ¥´©¤«¨À̈¦§©§º©³©§¦¦Æ

:íëéáLe ízà éòéáMä íBiáe©´©§¦¦½©¤−§¦¤«

¯·¯·Èיג  ÏÎÂ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e˜Ùe¿»∆¿∆¿»»«¬»¿»«¿¿≈
:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ÔB‰˙eÓ„˜Ï ‡zLÎ¿ƒ¿»»√»¿¿ƒ»»¿«¿ƒ»

¯Èaיד  ‡ÏÈÁ ÏÚ ÔpÓÓc ÏÚ ‰LÓ ÊÈ‚¯e¿ƒ∆«ƒ¿«»«≈»«»≈
:‡·¯˜ ÏÈÁÓ B˙‡c ‡˙Â‡Ó Èa¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»«¬≈≈¿»»

a˜‡:טו  Ïk ÔezÓi˜‰ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿∆¬«≈¿»À¿»

ÌÚÏaטז  ˙ˆÚa Ï‡¯NÈ È·Ï ‰‡Â‰ Ôep‡ ‡‰»ƒ¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«ƒ¿»
˙Â‰Â ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ¿«»»¿»√»¿»«≈«¿«¬«

:ÈÈ„ ‡zLÎa ‡˙BÓ»»ƒ¿ƒ¿»«¿»

ÏÎÂיז  ‡ÏÙËa ‡¯eÎc ÏÎ eÏeË˜ ÔÚÎe¿«¿»¿»¿«¿»¿»
:eÏeË˜ ‡¯eÎ„ È·kLÓÏ ¯·b ˙Ú„Èc ‡˙z‡ƒ¿»ƒ««¿«¿ƒ¿¿≈¿»¿

È·kLÓיח  ‡Ú„È ‡Ï Èc ‡iL· ‡ÏÙË ÏÎÂ¿…«¿»ƒ¿«»ƒ»¿»»ƒ¿¿≈
:ÔBÎÏ eÓÈi˜ ‡¯eÎ„¿»«ƒ¿

Ú·L‡יט  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ B¯L Ôez‡Â¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¿»
·¯˜ Èc ÏÎÂ ‡LÙ ÏË˜ Èc Ïk ÔÈÓBÈƒ…ƒ¿««¿»¿…ƒ¿«
‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ Ôecz ‡ÏÈË˜a¿»ƒ»«¬ƒ¿»¿ƒ»»

:ÔBÎÈ·Le Ôez‡ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ciÏÈÁ‰ È„e˜t ÏÚ,'ה יפקֹוד מּגזרת . «¿≈∆»ƒְְִִִַ
ּכמֹו קרּואי, מּלת וכן החיל. ּפקידי ְְְְְִִִֵֵֵֶַָּכמֹו

‰B‡n˙קריאי: È¯NÂ ÌÈÙÏ‡‰ È¯N הם . ְִֵ»≈»¬»ƒ¿»≈«≈ֵ

ּוׁשנים: ּוׁשלׁשים ְְִִֵַָֹמאה
eh‰·˜ Ïk Ì˙ÈiÁ‰אפילּו הּטעם, . «ƒƒ∆»¿≈»ֲִַַַ

ּכמׁשמעֹו, להיֹות ויּתכן ּכל. אין וכן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָֹאחת.

ּכן: ורּבים החיּו. נקבה ּכל ְְְִִֵֵֶַָָּכי
fiÛË:נקבה אֹו זכר לקטן, ּכלל ׁשם . «ְְְֵֵָָָָָָ



לי irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k oey`x meil inei xeriy

(ç)éåà-úà íäéììç-ìò eâøä ïéãî éëìî-úàå§¤©§¥̧¦§¹̈¨«§´©©§¥¤À¤¡¦³
úLîç òáø-úàå øeç-úàå øeö-úàå í÷ø-úàå§¤¤¸¤Æ§¤³§¤Æ§¤¤½©£¥−¤

:áøça eâøä øBòa-ïa íòìa úàå ïéãî éëìî©§¥´¦§®̈§¥Æ¦§¨´¤§½¨«§−¤¨«¤
i"yx£ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ˙LÓÁ∑,ללּמד אּלא "חמׁשת"? לֹומר הזקק לּמה הּכתּוב, מנה ׁשחמּׁשה רֹואה איני וכי ¬≈∆«¿≈ƒ¿»ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

מּיׂשראל  ׁשהּפיל אלף וארּבעה עׂשרים ׂשכר לּטל ׁשם הל ּבלעם ּבּפרענּות. ּכּלם והׁשוּו ּבעצה ּכּלם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻׁשּׁשוּו
לא (ספרי)ּבעצתֹו, רּבֹוא ׁשּׁשים ּכׁשהייתם אם להם: אמר רעה. עצה ּומּׂשיאן יׂשראל לקראת מּמדין ויצא ְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

קּפחּוהּו ולא מׁשלם ׂשכרֹו לֹו נתנּו להּלחם? ּבאים אּתם אלף ּבי"ב ועכׁשו להם, ּבא ∑Áa¯·.יכלּתם הּוא ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ∆»∆ָ
ותפׂש הּוא ּובא ּובּקׁשה, ּתפּלה עלֿידי ּבפיהם אּלא נֹוצחים ׁשאין ּבאּמנּותם, אּמנּותֹו והחליף יׂשראל ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻֻעל

ׁשּנאמר ּבחרב, ׁשּבאין האּמֹות ּבאּמנּות אּמנּותם והחליפּו עליו ּבאּו הם אף ּבפיו, לקּללם (בראשית אּמנּותם ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
תחיה"כז) ועלֿחרּב" עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְִֶַַ

(è)úàå ítè-úàå ïéãî éLð-úà ìàøNé-éðá eaLiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¤§¥¬¦§−̈§¤©¨®§¥̧
íìéç-ìk-úàå íäð÷î-ìk-úàå ízîäa-ìk̈§¤§¨¯§¤¨¦§¥¤²§¤¨¥−̈

:eææa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨«

(é)íúøéè-ìk úàå íúáLBîa íäéøò-ìk úàå§¥³¨¨«¥¤Æ§´§Ÿ½̈§¥−¨¦«Ÿ¨®
:Làa eôøN̈«§−¨¥«

i"yx£Ì˙¯ÈË∑ מֹוׁשב לׁשֹון אחר: ּדבר חּקיהם. יֹודעי ּכֹומרים מֹוׁשב לׁשֹון ׁשהּוא ׁשּלהם, ּפלטרין מקֹום ƒ…»ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
"סרני ׁשּמתּורגם ּכמֹו ּפלׁשּתאי"ׂשריהם, "טּורני – עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפלׁשּתים" אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

(àé)íãàa çB÷ìnä-ìk úàå ììMä-ìk-úà eç÷iå©¦§Æ¤¨©¨½̈§¥−¨©©§®©¨«¨−̈
:äîäaáe©§¥¨«

i"yx£'B‚Â ÏÏM‰ŒÏkŒ˙‡ eÁ˜iÂ∑ ׁשּלא ּבּבּזה יד לׁשלח הּגזל על נחׁשדּו ולא וצּדיקים, ּכׁשרים ׁשהיּו מּגיד, «ƒ¿∆»«»»¿ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
אנׁשי  אף וגֹו'", הרחלים ּכעדר  ׁשּני" ּבּקּבלה מפרׁש ועליהם וגֹו'", "אתּֿכלֿהּׁשלל ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּברׁשּות,

צּדיקים  ּכּלם ׁשּב ותכׁשיטין ∑ÏÏL.הּמלחמה מלּבּוׁש ׁשל מּטלטלין ׁשאינם ∑Êa.הן מּטלטלין, ּבּזת הּוא ְִִִֶַַָָָָֻ»»ְְְְְִִִִֵֶַַַ«ְְִִִֵֶַַָ
–∑ÁB˜ÏÓ.ּתכׁשיטין  ּו"מלקֹוח" ּבאדם, – "ׁשבי" "מלקֹוח": אצל "ׁשבי" ׁשּכתּוב ּובמקֹום ּובהמה. אדם ְִִַ«¿«ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבּבהמה  אבןאבןאבןאבן ְֵַָ

(áé)úãò-ìàå ïäkä øæòìà-ìàå äLî-ìà eàáiå©¨¦¿¤¤Á§¤¤§¨¨̧©Ÿ¥¹§¤£©´
ììMä-úàå çB÷ìnä-úàå éáMä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥À¤©§¦¯§¤©©§²©§¤©¨−̈
ïcøé-ìò øLà áàBî úáøò-ìà äðçnä-ìà¤©©«£¤®¤©§´Ÿ½̈£¤−©©§¥¬

ñ :Bçøé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥«

È˙ח  ÔB‰ÈÏÈË˜ ÏÚ eÏË˜ ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ˙ÈÂ¿»«¿≈ƒ¿»¿»«¿ƒ≈»
Ú·¯ ˙ÈÂ ¯eÁ ˙ÈÂ ¯eˆ ˙ÈÂ Ì˜¯ ˙ÈÂ ÈÂ‡¡ƒ¿»∆∆¿»¿»¿»∆«
¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÈÂ ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ‡LÓÁ«¿»«¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿

:‡a¯Á· eÏË¿̃»¿«¿»

ÈÂ˙ט  ÔÈ„Ó ÈL ˙È Ï‡¯NÈ È· B·Le¿¿≈ƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»¿»
ÔB‰È˙Èb Ïk ˙ÈÂ ÔB‰¯ÈÚa Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»»¿ƒ¿¿»»≈≈

:BÊa ÔB‰ÈÒÎ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿

Èa˙י  Ïk ˙ÈÂ ÔB‰È·˙BÓa ÔB‰ÈÂ¯˜ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿¿»≈¿»»≈
:‡¯ea e„È˜B‡ ÔB‰˙„‚Òƒ¿«¿ƒ¿»

z¯·c‡יא  Ïk ˙ÈÂ ‰‡„Ú Ïk ˙È B·Le¿»»¬»»¿»»¿«¿»
:‡¯ÈÚ··e ‡L‡a∆¡»»ƒ¿ƒ»

‰k‡יב  ¯ÊÚÏ‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ ei˙È‡Â¿«¿ƒ¿»∆¿»∆¿»»«¬»
˙ÈÂ ‡È·L ˙È Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk ˙ÂÏe¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»¿»
‡i¯LÈÓÏ ‡˙È¯LÓÏ ‰‡„Ú ˙ÈÂ ‡z¯·c¿«¿»¿»¬»»¿«¿ƒ»¿≈¿«»

:BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ Èc ·‡BÓ„¿»ƒ««¿¿»ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

g¯eˆ ˙‡Â:ּכזּבי אבי .¯BÚa Ôa ÌÚÏa. ¿∆ְֲִִָƒ¿»∆¿
אל  ּבא מקֹומֹו, אל ׁשּׁשב אחר אֹומרים, ְְִֵֶֶֶַַָָיׁש
ּביׂשראל  ׁשהיתה הּמּגפה ׁשמע ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמדין.

מדין: מּזקני ממֹון לקחת ׁשב ְְֲִִִֵַַַָָָָָּבעצתֹו,

hÌÏÈÁ ּונחׁשת וכסף זהב והּוא ּכלל. ׁשם . ≈»ְְְֵֶֶֶָָָָֹ
ּובגדים: ְְִֶַָּוברזל

iÌ˙B·LBÓa Ì‰È¯Ú Ïk ˙‡Â:ּופרט ּכלל . ¿∆»»≈∆¿¿»ְְָָ
Ì˙B¯ÈË:המלכים ארמֹוני . ƒ»ְְִֵַַָ

`iÏk ˙‡Â ÏÏM‰ Ïk ˙‡ eÁ˜iÂ«ƒ¿∆»«»»¿∆»
ÁB˜Ïn‰:ולּבהמה לאדם ּכלל ׁשם . ««¿«ְְְֵֵַָָָָָ

aiÈ·M‰:לאדם ּפרט .ÏÏM‰ הם . «¿ƒְָָָָ«»»ֵ
ְִַָהּבגדים:

irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ipy meil inei xeriy

ß fenz b"k ipy mei ß

(âé)å ïäkä øæòìàå äLî eàöiåäãòä éàéNð-ìë ©¥̧§¹¤̧§¤§¨¨¯©Ÿ¥²§¨§¦¥¬¨«¥−̈
:äðçnì õeçî-ìà íúàø÷ì¦§¨¨®¤¦−©©«£¤«

i"yx£Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e‡ˆiÂ∑ הּבּזה מן לחטף יֹוצאים יׂשראל נערי את ׁשראּו .לפי «≈¿…∆¿∆¿»»«…≈ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

(ãé)íéôìàä éøN ìéçä éãe÷t ìò äLî óö÷iå©¦§´Ÿ¤½©−§¥´¤¨®¦¨¥³¨«£¨¦Æ
:äîçìnä àávî íéàaä úBànä éøNå§¨¥´©¥½©¨¦−¦§¨¬©¦§¨¨«

i"yx£ÏÈÁ‰ È„e˜t ÏÚ ‰LÓ Ûˆ˜iÂ∑ׁשּיׁש ּבּגדֹולים, ּתלּוי הּדֹור סרחֹון ׁשּכל ,ללּמד החיל; על ממּנים «ƒ¿……∆«¿≈∆»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
למחֹות  ּבידם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכח אבןאבןאבןאבן ְְִַָָֹ

(åè):äá÷ð-ìk íúéiçä äLî íäéìà øîàiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¬Ÿ¤£¥¤−¤®©«¦¦¤−¨§¥¨«

(æè)-øñîì íòìa øáãa ìàøNé éðáì eéä äpä ïä¥´¥¹¨¨¸¦§¥³¦§¨¥Æ¦§©´¦§½̈¦§¨
úãòa äôbnä éäzå øBòt øác-ìò ýåýéa ìòî©¬©©«Ÿ̈−©§©´§®©§¦¬©©¥−̈©«£©¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£‰p‰ Ô‰∑ּבּה ּפלֹוני ׁשּנכׁשל היא זֹו אֹותן: מּכירין ׁשהיּו ÌÚÏa.מּגיד, ¯·„a∑אפּלּו להם: אמר ≈≈»ְְִִִִִִֶֶַַַָָָƒ¿«ƒ¿»ֲִֶַָָ

הּמצרים  מן אּתם מרּבים ׁשּמא להם; יכֹולים אּתם אין ׁשּבעֹולם, האּמֹות) (ס"א המֹונֹות ּכל מכניסים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻאּתם
רכב מאֹות ׁשׁש ּבחלק ׁשהיּו ּכדאיתא וכּו' הּוא זּמה ׂשֹונא אּלּו ׁשל אלהיהם עצה: ואּׂשיאכם ּבֹואּו ּבחּור? ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

.ּובּספרי  ְִֵַ

(æé)Léà úòãé äMà-ìëå óha øëæ-ìë eâøä äzòå§©¾̈¦§¬¨¨−̈©¨®§¨¦À̈Ÿ©¬©¦²
:eâøä øëæ ákLîì§¦§©¬¨−̈£«Ÿ

i"yx£LÈ‡ ˙Ú„È ‰M‡ŒÏÎÂ∑(ס נבעלה.(יבמות ׁשּלא אףֿעלּֿפי להּבעל סו)ראּויה העבירּום,(יבמות הּציץ ולפני ¿»ƒ»…««ƒְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מֹוריקֹות  ּפניה להּבעל ׁשאם (ספרי)∑‰¯‚e.והראּויה יׁשמעאל, רּבי ּדברי הענין, להפסיק ואמר? חזר לּמה ְְְִִֵֶָָָָָ¬…ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

(וכלֿאּׁשה  להרג אם יֹודע איני וגֹו'", ּבּנׁשים הּטף וכל איׁש... ידעת וכלֿאּׁשה ּבּטף כלֿזכר "הרגּו קֹורא: ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹאני
"הרגּו" נאמר לכ הּטף? עם להחי ֹות אֹו הּזכרים עם עזרא עזרא עזרא עזרא .ידעת) אבןאבןאבןאבן ְְְֱֲֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹ

(çé)øëæ ákLî eòãé-àì øLà íéLpa óhä ìëå§ŸÆ©©´©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´¨¨®
:íëì eéçä©«£−¨¤«

(èé)âøä ìk íéîé úòáL äðçnì õeçî eðç ízàå§©¤À£²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®ŸÁŸ¥¸
ìëå Lôð|éLéìMä íBia eàhçúz ììça òâð ¤¹¤§´ŸŸ¥´©¤«¨À̈¦§©§º©³©§¦¦Æ

:íëéáLe ízà éòéáMä íBiáe©´©§¦¦½©¤−§¦¤«

¯·¯·Èיג  ÏÎÂ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e˜Ùe¿»∆¿∆¿»»«¬»¿»«¿¿≈
:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ÔB‰˙eÓ„˜Ï ‡zLÎ¿ƒ¿»»√»¿¿ƒ»»¿«¿ƒ»

¯Èaיד  ‡ÏÈÁ ÏÚ ÔpÓÓc ÏÚ ‰LÓ ÊÈ‚¯e¿ƒ∆«ƒ¿«»«≈»«»≈
:‡·¯˜ ÏÈÁÓ B˙‡c ‡˙Â‡Ó Èa¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»«¬≈≈¿»»

a˜‡:טו  Ïk ÔezÓi˜‰ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿∆¬«≈¿»À¿»

ÌÚÏaטז  ˙ˆÚa Ï‡¯NÈ È·Ï ‰‡Â‰ Ôep‡ ‡‰»ƒ¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«ƒ¿»
˙Â‰Â ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ¿«»»¿»√»¿»«≈«¿«¬«

:ÈÈ„ ‡zLÎa ‡˙BÓ»»ƒ¿ƒ¿»«¿»

ÏÎÂיז  ‡ÏÙËa ‡¯eÎc ÏÎ eÏeË˜ ÔÚÎe¿«¿»¿»¿«¿»¿»
:eÏeË˜ ‡¯eÎ„ È·kLÓÏ ¯·b ˙Ú„Èc ‡˙z‡ƒ¿»ƒ««¿«¿ƒ¿¿≈¿»¿

È·kLÓיח  ‡Ú„È ‡Ï Èc ‡iL· ‡ÏÙË ÏÎÂ¿…«¿»ƒ¿«»ƒ»¿»»ƒ¿¿≈
:ÔBÎÏ eÓÈi˜ ‡¯eÎ„¿»«ƒ¿

Ú·L‡יט  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ B¯L Ôez‡Â¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¿»
·¯˜ Èc ÏÎÂ ‡LÙ ÏË˜ Èc Ïk ÔÈÓBÈƒ…ƒ¿««¿»¿…ƒ¿«
‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ Ôecz ‡ÏÈË˜a¿»ƒ»«¬ƒ¿»¿ƒ»»

:ÔBÎÈ·Le Ôez‡ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ciÏÈÁ‰ È„e˜t ÏÚ,'ה יפקֹוד מּגזרת . «¿≈∆»ƒְְִִִַ
ּכמֹו קרּואי, מּלת וכן החיל. ּפקידי ְְְְְִִִֵֵֵֶַָּכמֹו

‰B‡n˙קריאי: È¯NÂ ÌÈÙÏ‡‰ È¯N הם . ְִֵ»≈»¬»ƒ¿»≈«≈ֵ

ּוׁשנים: ּוׁשלׁשים ְְִִֵַָֹמאה
eh‰·˜ Ïk Ì˙ÈiÁ‰אפילּו הּטעם, . «ƒƒ∆»¿≈»ֲִַַַ

ּכמׁשמעֹו, להיֹות ויּתכן ּכל. אין וכן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָֹאחת.

ּכן: ורּבים החיּו. נקבה ּכל ְְְִִֵֵֶַָָּכי
fiÛË:נקבה אֹו זכר לקטן, ּכלל ׁשם . «ְְְֵֵָָָָָָ



irqnÎzehnלב zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ipy meil inei xeriy
i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓ∑ לעזרה יּכנסּו LÙ.ׁשּלא ‚¯‰ Ïk∑(ספרי) המקּבל ּבדבר ּבהֹורג אֹומר: מאיר רּבי ƒ««¬∆ְֲִֶָָָָֹ……≈∆∆ְְְִִֵֵֵֵַַַָָ

יכֹול  אֹו עצמֹו. ּבּמת נֹוגע ּכאּלּו הּמת, ּבחּבּורי אדם מטּמא ׁשהּכלי הּכתּוב: ולּמד מדּבר. הּכתּוב ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻטמאה
חּבּורֹו, עלֿידי נֹוגע מה לנֹוגע, הֹורג מּקיׁש ּבחלל", נגע "וכל לֹומר: ּתלמּוד והרגֹו? חץ ּבֹו זרק ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹאפילּו

חּבּורֹו על-ידי הֹורג ׁשא ∑e‡hÁ˙z.אף ּכדין נּדה האֹומריםּבמי לדברי ׁשאף מתים, טמאי סא)ר קברי (יבמות ְִֵֵַַƒ¿«¿ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
ׁשּנאמר ּבאהל, מטּמאין אינן ּגילּולים לד)עֹובדי קרּויים (יחזקאל אּתם אּתם", אדם מרעיתי צאן צאני "ואּתן : ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

נאמר  ׁשּלא ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ּגילּולים ׁשהעֹובדי הּוא מֹודה אדם, קרּוין ּגילּולים עֹובדי ואין ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאדם
ׁשּנאמר אהלים, טמאת אצל אּלא יט)אדם ּבאהל"(במדבר ימּות ּכי "אדם :.ÌÎÈ·Le Ìz‡∑ ׁשהנכרים לא ְְֱֳִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ«∆¿ƒ∆ְִֶַָֹ

צריכין  ויּטמאּו, לּברית ּכׁשּיבֹואּו ׁשביכם, אף ּבניֿברית, אּתם מה אּלא הּזאה, ּוצריכין טמאה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻמקּבלין
.הּזאה  ַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(269 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

ּבּבּבּבּמּמּמּמת ת ת ת  נגענגענגענגע ּכּכּכּכאאאאּלּלּלּלּוּוּוּו ההההּמּמּמּמתתתת ּבּבּבּבחחחחּבּבּבּבּוּוּוּורירירירי אדםאדםאדםאדם מטמטמטמטּמּמּמּמאאאא ׁשׁשׁשׁשההההּכּכּכּכלילילילי ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב ולולולולּמּמּמּמדדדד מדמדמדמדּבּבּבּברררר,,,, ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב טמאהטמאהטמאהטמאה ההההּמּמּמּמקקקקּבּבּבּבלללל ּבּבּבּבדברדברדברדבר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻּבּבּבּבההההֹוֹוֹוֹורגרגרגרג
יט)עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו ויׁש(לא, ּבחץ? והן ּבחרב הן שהּכּונה מׁשמע מקרא ׁשל ּובפׁשּוטֹו נפׁש, הֹורג ּכל נאמר ּבּפסּוק הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

קׁשּורה  אינּה ׁשהּטמאה הינּו מת, ּבטמאת נטמא אדם ׁשהֹורג מי ׁשּכל מׁשמע, נפׁש הֹורג ּכל ׁשּנאמר מּמה ּדהּנה ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻלֹומר,
ׁשל  חדׁש ּגדר ּכאן ׁשּיׁש מּכיון קׁשה: זה ּולפי מטּמא. ההריגה מעׂשה עצם אּלא הּמת, ּבאהל הּמצאּות עם אֹו ּבמת ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹלנגיעה

חּקת ּבפרׁשת לעיל זה ּדין נזּכר לא מּדּוע מת, ואיל)טמאת א ׁשהּטמאה (יט, מתרץ זה ועל מת? טמאת ּדיני ּכל נאמרּו ׁשם , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
ּבטמאת ּפרט זה ממממּגּגּגּגע ע ע ע היא הרי ּבמת הּנֹוגע ּבכלי ׁשהּנֹוגע ּכאן, ּומחּדׁשת מפרטת ׁשהּתֹורה אּלא לעיל, למדנּו ּכבר עליה , ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

עצמֹו. ּבּמת נֹוגע עזרא עזרא עזרא עזרא ּכאּלּו אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵַַַ

(ë)-ìëå íéfò äNòî-ìëå øBò-éìk-ìëå ãâa-ìëå§¨¤¯¤§¨§¦²§¨©«£¥¬¦¦−§¨
ñ :eàhçúz õò-éìk§¦¥®¦§©¨«

i"yx£ÌÈfÚ ‰NÚÓŒÏÎÂ∑(ת"כ) והעצמֹות והּטלפים הּקרנים ּכלי עזרא עזרא עזרא עזרא .להביא אבןאבןאבןאבן ¿»«¬≈ƒƒְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ

(àë)íéàaä àávä éLðà-ìà ïäkä øæòìà øîàiå©¸Ÿ¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©§¥´©¨½̈©¨¦−
ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ äîçìnì©¦§¨¨®µŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£'B‚Â Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ הלכֹות מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו טעּות, לכלל ּבא ּכעס, לכלל מׁשה ׁשּבא לפי «…∆∆¿»»«…≈¿ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּנאמר לּמּלּואים, ּבּׁשמיני מֹוצא אּתה וכן נכרים, י)ּגעּולי ועלֿאיתמר"(ויקרא עלֿאלעזר (מׁשה) "וּיקצף : ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
וכן טעּות, לכלל ּבא ּכעס, לכלל ּבא כ)– הּכעס (במדבר עלֿידי – אתֿהּסלע" וּי" הּמרים": ּב"ׁשמעּוֿנא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

B‚Â'.טעה  '‰ ‰eˆ ¯L‡∑(ספרי)ּברּבֹו ההֹוראה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתלה אבןאבןאבןאבן ָָ¬∆ƒ»¿ְַַָָָָ

(áë)-úà úLçpä-úà óñkä-úàå áäfä-úà Cà©¬¤©¨−̈§¤©¨®¤¤©§¸¤Æ¤
:úøôòä-úàå ìéãaä-úà ìæøaä©©§¤½¤©§¦−§¤¨«Ÿ¨«¤

i"yx£'B‚Â ·‰f‰Œ˙‡ C‡∑ על לכם להזהיר יׁש עֹוד טמאה, הלכֹות על אּלא לכם הזהיר ׁשּלא אףֿעלּֿפי «∆«»»¿ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
מּטמאת  טהרתן לאחר אפּלּו ּבּכלים מּלהׁשּתּמׁש אּתם ממעטין ּכלֹומר מעּוט, לׁשֹון "ו"א ּגעּול. ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻֻהלכֹות
חלּדה  להעביר ׁשּצרי לֹומר, אתֿהּזהב" א" אמרּו: ורּבֹותינּו נבלֹות. אּסּור מּבליעת ׁשּיּטהרּו עד ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּמת

ׁשהּוא  ּכמֹות יהיה הּמּתכת א חלּדה, ׁשם יהא ׁשּלא ,"א" לׁשֹון וזהּו ׁשּיגעילּנּו, קדם עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּלֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻ

ÈfÚÓכ  „·BÚ ÏÎÂ CLÓc ÔÓ ÏÎÂ Le·Ï ÏÎÂ¿»¿¿»«ƒ¿«¿»«¿«≈
:È‰BÏÚ Ôecz ‡Úc ÔÓ ÏÎÂ¿»«¿»«¬ƒ

B˙‡cכא  ‡ÏÈÁ È¯·‚Ï ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡Â«¬«∆¿»»«¬»¿«¿≈≈»«¬
˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c ‡·¯˜Ïƒ¿»»»¿≈««¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ∆

È˙כב  ‡zLÁ ˙È ‡tÒk ˙ÈÂ ‡·‰c ˙È Ì¯a¿«»«¬»¿»«¿»»¿À¿»»
:‡¯·‡ ˙ÈÂ ‡ˆ·‡ ˙È ‡ÏÊ¯t«¿¿»»¬»»¿»¬»»

dxezd lr `xfr oa`

hiÌÎÈ·Le Ìz‡ הּׁשֹוכן הּכבֹוד ּבעבּור . «∆¿ƒ∆ֲֵַַַָ
ְָּבתֹוכם:

kÌÈfÚ ‰NÚÓ ÏÎÂ והּנה ּפירׁשּתי. ּכאׁשר . ¿»«¬≈ƒƒְְֲִִֵֵֶַַ
הּטעם  טמא הּוא ּבחלל ׁשּנגע ּבעבּור ֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבגד,

ּתהיה  אֹו ׁשּתתחּטאּו. עד ּבגד ּכל ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָועּמכם
לכם, והתאּויתם וכן יֹוצאה. ּתתחּטאּו, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָמּלת

הּפעּול: הּוא הּגבּול ְִַַָּכי
`kÔ‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡iÂ ּתֹורת חּקת ּכי . «…∆∆¿»»«…≈ִַַֻ

להם  אמר ּומׁשה נּתנה. לאלעזר ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹהּפרה,
להם: ּפירׁש ואלעזר ּכלל, ּדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּתתחּטאּו,

akÏÈ„a‰:ידּוע . «¿ƒַָ

irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ipy meil inei xeriy

(âë)øäèå Làá eøéáòz Làá àáé-øLà øác-ìk̈¨º̈£¤¨´Ÿ¨¥À©«£¦³¨¥Æ§¨¥½
Làa àáé-àì øLà ìëå àhçúé äcð éîa Cà©¾§¥¬¦−̈¦§©¨®§¸Ÿ£¤¯«Ÿ¨²Ÿ¨¥−

:íéná eøéáòz©«£¦¬©¨«¦
i"yx£L‡· ‡·ÈŒ¯L‡ ¯·cŒÏk∑ ּכלּום ּבֹו ·‡L.לבּׁשל e¯È·Úz∑(ב מה (ע"ז הגעלתֹו, – ּתׁשמיׁשֹו ּכדר »»»¬∆»…»≈ְְֵַ«¬ƒ»≈ְְְִֶֶַַַָָ

ילּבנּנּו והאסּכלה, הּׁשּפּוד ּכגֹון צלי, עלֿידי ּׁשּתׁשמיׁשֹו ּומה ּבחּמין, יגעילּנּו חּמין, עלֿידי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָׁשּתׁשמיׁשֹו
hÁ˙È‡.ּבאּור  ‰c ÈÓa C‡∑ הּכלים צריכין להם: אמר מת. מּטמאת לטהרֹו זה "חּטּוי" ּפׁשּוטֹו לפי ָ«¿≈ƒ»ƒ¿«»ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ

הטעין  האּסּור מן להכׁשירן ׁשאף מּכאן, ּדרׁשּו ורּבֹותינּו הּטמאה. מן לטהרן וחּטּוי האּסּור, מן לטהרם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻּגעּול
ארּבעים  הם? וכּמה נּדה. ּבהם לטּבל הראּוים מים - ּדרׁשּו ּכאן, הּכתּובין נּדה ּומי מּתכֹות, לכלי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹטבילה

L‡a.סאה  ‡·ÈŒ‡Ï ¯L‡ ÏÎÂ∑ ׁשּתׁשמיׁשן ּוצלֹוחּיֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון האּור, עלֿידי ּתׁשמיׁשֹו ׁשאין ּדבר ּכל ְָ¿…¬∆…»…»≈ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
אּסּור  בלעּו ולא ·ÌÈn.ּבצֹונן e¯È·Úz∑ מּתכֹות ּכלי ודוקא ודּיֹו, עזרא עזרא עזרא עזרא .מטּבילֹו אבןאבןאבןאבן ְְְִֵָֹ«¬ƒ«»ƒְְְְְִֵַַַַָָ

(ãë)øçàå ízøäèe éòéáMä íBia íëéãâa ízñaëå§¦©§¤¯¦§¥¤²©¬©§¦¦−§©§¤®§©©−
ñ :äðçnä-ìà eàáz̈¬Ÿ¤©©«£¤«

i"yx£‰Án‰ŒÏ‡∑ יׂשראל ּומּמחנה לוּיה מּמחנה ׁשּלּוח טעּון  מת טמא ׁשאין ׁשכינה, .למחנה ∆««¬∆ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

(äë):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åë)äîäaáe íãàa éáMä çB÷ìî Làø úà àN̈À¥´³Ÿ©§¸©Æ©§¦½¨«¨−̈©§¥¨®
:äãòä úBáà éLàøå ïäkä øæòìàå äzà©¨Æ§¤§¨¨´©Ÿ¥½§¨¥−£¬¨«¥¨«

i"yx£L‡¯ ˙‡ ‡N∑ החׁשּבֹון את עזרא עזרא עזרא עזרא .קח אבןאבןאבןאבן »≈…ְֶֶַַ

(æë)äîçìnä éNôz ïéa çB÷ìnä-úà úéöçå§¨¦̧¨Æ¤©©§½©¥µ«Ÿ§¥´©¦§¨½̈
:äãòä-ìk ïéáe àávì íéàöiä©«Ÿ§¦−©¨¨®¥−¨¨«¥¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÁÏn‰ ÈNÙz ÔÈa ÁB˜Ïn‰Œ˙‡ ˙ÈˆÁÂ∑לאּלּו וחציֹו לאּלּו עזרא עזרא עזרא עזרא .חציֹו אבןאבןאבןאבן ¿»ƒ»∆««¿«≈…¿≈«ƒ¿»»¿ְְְְְֵֵֶֶ

(çë)äîçìnä éLðà úàî ýåýéì ñëî úîøäå©«£¥«Ÿ¨̧¤¹¤©«Ÿ̈À¥¥º©§¥³©¦§¨¨Æ
íãàä-ïî úBànä Lîçî Lôð ãçà àávì íéàöiä©«Ÿ§¦´©¨½̈¤¨´¤½¤¥«£¥−©¥®¦¨«¨¨Æ

:ïàvä-ïîe íéøîçä-ïîe ø÷aä-ïîe¦©¨½̈¦©«£Ÿ¦−¦©«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 110 'nr b"ig y"ewl t"r)

wEIcA zF`n Wngn cg ¤̀¨¥£¥¥§¦

ההההּמּמּמּמאאאאֹוֹוֹוֹותתתת מחממחממחממחמׁשׁשׁשׁש נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש אחדאחדאחדאחד .... .... ליהוהליהוהליהוהליהוה מכסמכסמכסמכס כח)והרמתוהרמתוהרמתוהרמת (לא, ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
העדה, לכל ּומחצית הּצבא לאנׁשי לתת מחצית חלקים, לׁשני הּמלקֹוח את לחּלק למׁשה צּוה ׁשהּקּב"ה מסּפר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבפרׁשתנּו
ּכּמה  הּכתּוב מפרט לאח"ז הּׁשנּיה. מּמחצית מחמּׁשים ואחד הּצבא, אנׁשי מחלק מאֹות מחמׁש אחד - לה' מכס ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּולהפריׁש

הּצבא. אנׁשי ׁשהפריׁשּו מאֹות מחמׁש אחד סכּום הי' וכּמה הּמלקֹוח, מחצית סכּום ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהיה

ea¯‡כג  dpe¯·Úz ‡¯ea ÏÚzÓc ÌÚcÓ Ïk»ƒ««¿ƒ««¿»««¿≈¿»
‡Ï Èc ÏÎÂ ÈczÈ ‡˙eÈc‡ ÈÓa Ì¯a Èk„ÈÂ¿ƒ¿≈¿«¿≈«»»ƒ«≈¿…ƒ»

:‡iÓa dp¯·Úz ‡¯ea ÏÚzÓƒ««¿»««¿À≈¿«»

ÚÈ·L‡‰כד  ‡ÓBÈa ÔBÎÈLe·Ï Ôe¯eÁ˙e¿«¿¿≈¿»¿ƒ»»
:‡˙È¯LÓÏ ÔeÏÚz Ôk ¯˙·e Ôek„˙Â¿ƒ¿»«≈≈¬¿«¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:כה  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

L‡a‡כו  ‡È·L ˙¯·c ÔaLeÁ ˙È Ïa«̃≈»¿««¿««¿»∆¡»»
˙‰·‡ ÈLÈ¯Â ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â z‡ ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»«¿¿∆¿»»«¬»¿≈≈¬»«

:‡zLk¿ƒ¿»

˜¯·‡כז  ÈÁÈ‚Ó È¯·b ÔÈa ‡z¯·c ˙È ‚lÙ˙e¿«≈»¿«¿»≈«¿≈¿ƒ≈¿»»
:‡zLk Ïk ÔÈ·e ‡ÏÈÁÏ e˜Ùcƒ¿»¿≈»≈»¿ƒ¿»

ÈÁÈ‚Óכח  È¯·b ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡·ÈÒ L¯Ù˙Â¿«¿≈¿ƒ»√»¿»ƒ«¿≈¿ƒ≈
LÓÁÓ ‡LÙ „Á ‡ÏÈÁÏ e˜Ùc ‡·¯¿̃»»ƒ¿»¿≈»««¿»≈¬≈
ÔÓe È¯ÓÁ ÔÓe È¯Bz ÔÓe ‡L‡ ÔÓ ‰‡Ó¿»ƒ¡»»ƒ≈ƒ¬»≈ƒ

:‡Ú»»

dxezd lr `xfr oa`

bk‡hÁ˙È ‰c ÈÓa C‡ הי לנּו,. נראה ה «¿≈ƒ»ƒ¿«»ְִֶָָָ
לא  נּדה מי ּכמֹו הּפרה, אפר מי הּוא ְִִֵֵֵֶַָָָֹּכי
ּבׁשעּור  טעמֹו, ּכי אמרּו, וחז''ל עליו. ְְְְֲִִַַַָָָזֹורק
ודעּתם  הּנּדה. האּׁשה ּבהם ׁשּתרחץ ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּמים

מּדעּתנּו: ְְִֵַָָרחבה
ekL‡¯ ˙‡ ‡N:ּפירׁשּתיו .ÁB˜ÏÓ. »≈…ְִֵַ«¿«

ו',‰È·Mהּבהמה: מּלת ותחסר האדם. . ְֵַָ«¿ƒְְִֶַַָָָ

ירח: ׁשמׁש ‰Ú„‰ּכמֹו ˙B·‡ ÈL‡¯Â הם . ְֵֶֶַָ¿»≈¬»≈»ֵ
ְִִַהּנׂשיאים:

fkÁB˜Ïn‰ ˙‡ ˙ÈˆÁÂ:ּכלל ׁשם . ¿»ƒ»∆««¿«ְֵָ



לג irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ipy meil inei xeriy
i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓ∑ לעזרה יּכנסּו LÙ.ׁשּלא ‚¯‰ Ïk∑(ספרי) המקּבל ּבדבר ּבהֹורג אֹומר: מאיר רּבי ƒ««¬∆ְֲִֶָָָָֹ……≈∆∆ְְְִִֵֵֵֵַַַָָ

יכֹול  אֹו עצמֹו. ּבּמת נֹוגע ּכאּלּו הּמת, ּבחּבּורי אדם מטּמא ׁשהּכלי הּכתּוב: ולּמד מדּבר. הּכתּוב ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻטמאה
חּבּורֹו, עלֿידי נֹוגע מה לנֹוגע, הֹורג מּקיׁש ּבחלל", נגע "וכל לֹומר: ּתלמּוד והרגֹו? חץ ּבֹו זרק ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹאפילּו

חּבּורֹו על-ידי הֹורג ׁשא ∑e‡hÁ˙z.אף ּכדין נּדה האֹומריםּבמי לדברי ׁשאף מתים, טמאי סא)ר קברי (יבמות ְִֵֵַַƒ¿«¿ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
ׁשּנאמר ּבאהל, מטּמאין אינן ּגילּולים לד)עֹובדי קרּויים (יחזקאל אּתם אּתם", אדם מרעיתי צאן צאני "ואּתן : ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

נאמר  ׁשּלא ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ּגילּולים ׁשהעֹובדי הּוא מֹודה אדם, קרּוין ּגילּולים עֹובדי ואין ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאדם
ׁשּנאמר אהלים, טמאת אצל אּלא יט)אדם ּבאהל"(במדבר ימּות ּכי "אדם :.ÌÎÈ·Le Ìz‡∑ ׁשהנכרים לא ְְֱֳִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ«∆¿ƒ∆ְִֶַָֹ

צריכין  ויּטמאּו, לּברית ּכׁשּיבֹואּו ׁשביכם, אף ּבניֿברית, אּתם מה אּלא הּזאה, ּוצריכין טמאה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻמקּבלין
.הּזאה  ַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(269 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

ּבּבּבּבּמּמּמּמת ת ת ת  נגענגענגענגע ּכּכּכּכאאאאּלּלּלּלּוּוּוּו ההההּמּמּמּמתתתת ּבּבּבּבחחחחּבּבּבּבּוּוּוּורירירירי אדםאדםאדםאדם מטמטמטמטּמּמּמּמאאאא ׁשׁשׁשׁשההההּכּכּכּכלילילילי ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב ולולולולּמּמּמּמדדדד מדמדמדמדּבּבּבּברררר,,,, ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב טמאהטמאהטמאהטמאה ההההּמּמּמּמקקקקּבּבּבּבלללל ּבּבּבּבדברדברדברדבר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻּבּבּבּבההההֹוֹוֹוֹורגרגרגרג
יט)עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו ויׁש(לא, ּבחץ? והן ּבחרב הן שהּכּונה מׁשמע מקרא ׁשל ּובפׁשּוטֹו נפׁש, הֹורג ּכל נאמר ּבּפסּוק הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

קׁשּורה  אינּה ׁשהּטמאה הינּו מת, ּבטמאת נטמא אדם ׁשהֹורג מי ׁשּכל מׁשמע, נפׁש הֹורג ּכל ׁשּנאמר מּמה ּדהּנה ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻלֹומר,
ׁשל  חדׁש ּגדר ּכאן ׁשּיׁש מּכיון קׁשה: זה ּולפי מטּמא. ההריגה מעׂשה עצם אּלא הּמת, ּבאהל הּמצאּות עם אֹו ּבמת ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹלנגיעה

חּקת ּבפרׁשת לעיל זה ּדין נזּכר לא מּדּוע מת, ואיל)טמאת א ׁשהּטמאה (יט, מתרץ זה ועל מת? טמאת ּדיני ּכל נאמרּו ׁשם , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
ּבטמאת ּפרט זה ממממּגּגּגּגע ע ע ע היא הרי ּבמת הּנֹוגע ּבכלי ׁשהּנֹוגע ּכאן, ּומחּדׁשת מפרטת ׁשהּתֹורה אּלא לעיל, למדנּו ּכבר עליה , ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

עצמֹו. ּבּמת נֹוגע עזרא עזרא עזרא עזרא ּכאּלּו אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵַַַ

(ë)-ìëå íéfò äNòî-ìëå øBò-éìk-ìëå ãâa-ìëå§¨¤¯¤§¨§¦²§¨©«£¥¬¦¦−§¨
ñ :eàhçúz õò-éìk§¦¥®¦§©¨«

i"yx£ÌÈfÚ ‰NÚÓŒÏÎÂ∑(ת"כ) והעצמֹות והּטלפים הּקרנים ּכלי עזרא עזרא עזרא עזרא .להביא אבןאבןאבןאבן ¿»«¬≈ƒƒְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ

(àë)íéàaä àávä éLðà-ìà ïäkä øæòìà øîàiå©¸Ÿ¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©§¥´©¨½̈©¨¦−
ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ äîçìnì©¦§¨¨®µŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£'B‚Â Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ הלכֹות מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו טעּות, לכלל ּבא ּכעס, לכלל מׁשה ׁשּבא לפי «…∆∆¿»»«…≈¿ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּנאמר לּמּלּואים, ּבּׁשמיני מֹוצא אּתה וכן נכרים, י)ּגעּולי ועלֿאיתמר"(ויקרא עלֿאלעזר (מׁשה) "וּיקצף : ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
וכן טעּות, לכלל ּבא ּכעס, לכלל ּבא כ)– הּכעס (במדבר עלֿידי – אתֿהּסלע" וּי" הּמרים": ּב"ׁשמעּוֿנא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

B‚Â'.טעה  '‰ ‰eˆ ¯L‡∑(ספרי)ּברּבֹו ההֹוראה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתלה אבןאבןאבןאבן ָָ¬∆ƒ»¿ְַַָָָָ

(áë)-úà úLçpä-úà óñkä-úàå áäfä-úà Cà©¬¤©¨−̈§¤©¨®¤¤©§¸¤Æ¤
:úøôòä-úàå ìéãaä-úà ìæøaä©©§¤½¤©§¦−§¤¨«Ÿ¨«¤

i"yx£'B‚Â ·‰f‰Œ˙‡ C‡∑ על לכם להזהיר יׁש עֹוד טמאה, הלכֹות על אּלא לכם הזהיר ׁשּלא אףֿעלּֿפי «∆«»»¿ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
מּטמאת  טהרתן לאחר אפּלּו ּבּכלים מּלהׁשּתּמׁש אּתם ממעטין ּכלֹומר מעּוט, לׁשֹון "ו"א ּגעּול. ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻֻהלכֹות
חלּדה  להעביר ׁשּצרי לֹומר, אתֿהּזהב" א" אמרּו: ורּבֹותינּו נבלֹות. אּסּור מּבליעת ׁשּיּטהרּו עד ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּמת

ׁשהּוא  ּכמֹות יהיה הּמּתכת א חלּדה, ׁשם יהא ׁשּלא ,"א" לׁשֹון וזהּו ׁשּיגעילּנּו, קדם עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּלֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻ

ÈfÚÓכ  „·BÚ ÏÎÂ CLÓc ÔÓ ÏÎÂ Le·Ï ÏÎÂ¿»¿¿»«ƒ¿«¿»«¿«≈
:È‰BÏÚ Ôecz ‡Úc ÔÓ ÏÎÂ¿»«¿»«¬ƒ

B˙‡cכא  ‡ÏÈÁ È¯·‚Ï ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡Â«¬«∆¿»»«¬»¿«¿≈≈»«¬
˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c ‡·¯˜Ïƒ¿»»»¿≈««¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ∆

È˙כב  ‡zLÁ ˙È ‡tÒk ˙ÈÂ ‡·‰c ˙È Ì¯a¿«»«¬»¿»«¿»»¿À¿»»
:‡¯·‡ ˙ÈÂ ‡ˆ·‡ ˙È ‡ÏÊ¯t«¿¿»»¬»»¿»¬»»

dxezd lr `xfr oa`

hiÌÎÈ·Le Ìz‡ הּׁשֹוכן הּכבֹוד ּבעבּור . «∆¿ƒ∆ֲֵַַַָ
ְָּבתֹוכם:

kÌÈfÚ ‰NÚÓ ÏÎÂ והּנה ּפירׁשּתי. ּכאׁשר . ¿»«¬≈ƒƒְְֲִִֵֵֶַַ
הּטעם  טמא הּוא ּבחלל ׁשּנגע ּבעבּור ֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבגד,

ּתהיה  אֹו ׁשּתתחּטאּו. עד ּבגד ּכל ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָועּמכם
לכם, והתאּויתם וכן יֹוצאה. ּתתחּטאּו, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָמּלת

הּפעּול: הּוא הּגבּול ְִַַָּכי
`kÔ‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡iÂ ּתֹורת חּקת ּכי . «…∆∆¿»»«…≈ִַַֻ

להם  אמר ּומׁשה נּתנה. לאלעזר ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹהּפרה,
להם: ּפירׁש ואלעזר ּכלל, ּדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּתתחּטאּו,

akÏÈ„a‰:ידּוע . «¿ƒַָ

irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ipy meil inei xeriy

(âë)øäèå Làá eøéáòz Làá àáé-øLà øác-ìk̈¨º̈£¤¨´Ÿ¨¥À©«£¦³¨¥Æ§¨¥½
Làa àáé-àì øLà ìëå àhçúé äcð éîa Cà©¾§¥¬¦−̈¦§©¨®§¸Ÿ£¤¯«Ÿ¨²Ÿ¨¥−

:íéná eøéáòz©«£¦¬©¨«¦
i"yx£L‡· ‡·ÈŒ¯L‡ ¯·cŒÏk∑ ּכלּום ּבֹו ·‡L.לבּׁשל e¯È·Úz∑(ב מה (ע"ז הגעלתֹו, – ּתׁשמיׁשֹו ּכדר »»»¬∆»…»≈ְְֵַ«¬ƒ»≈ְְְִֶֶַַַָָ

ילּבנּנּו והאסּכלה, הּׁשּפּוד ּכגֹון צלי, עלֿידי ּׁשּתׁשמיׁשֹו ּומה ּבחּמין, יגעילּנּו חּמין, עלֿידי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָׁשּתׁשמיׁשֹו
hÁ˙È‡.ּבאּור  ‰c ÈÓa C‡∑ הּכלים צריכין להם: אמר מת. מּטמאת לטהרֹו זה "חּטּוי" ּפׁשּוטֹו לפי ָ«¿≈ƒ»ƒ¿«»ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ

הטעין  האּסּור מן להכׁשירן ׁשאף מּכאן, ּדרׁשּו ורּבֹותינּו הּטמאה. מן לטהרן וחּטּוי האּסּור, מן לטהרם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻּגעּול
ארּבעים  הם? וכּמה נּדה. ּבהם לטּבל הראּוים מים - ּדרׁשּו ּכאן, הּכתּובין נּדה ּומי מּתכֹות, לכלי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹטבילה

L‡a.סאה  ‡·ÈŒ‡Ï ¯L‡ ÏÎÂ∑ ׁשּתׁשמיׁשן ּוצלֹוחּיֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון האּור, עלֿידי ּתׁשמיׁשֹו ׁשאין ּדבר ּכל ְָ¿…¬∆…»…»≈ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
אּסּור  בלעּו ולא ·ÌÈn.ּבצֹונן e¯È·Úz∑ מּתכֹות ּכלי ודוקא ודּיֹו, עזרא עזרא עזרא עזרא .מטּבילֹו אבןאבןאבןאבן ְְְִֵָֹ«¬ƒ«»ƒְְְְְִֵַַַַָָ

(ãë)øçàå ízøäèe éòéáMä íBia íëéãâa ízñaëå§¦©§¤¯¦§¥¤²©¬©§¦¦−§©§¤®§©©−
ñ :äðçnä-ìà eàáz̈¬Ÿ¤©©«£¤«

i"yx£‰Án‰ŒÏ‡∑ יׂשראל ּומּמחנה לוּיה מּמחנה ׁשּלּוח טעּון  מת טמא ׁשאין ׁשכינה, .למחנה ∆««¬∆ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

(äë):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åë)äîäaáe íãàa éáMä çB÷ìî Làø úà àN̈À¥´³Ÿ©§¸©Æ©§¦½¨«¨−̈©§¥¨®
:äãòä úBáà éLàøå ïäkä øæòìàå äzà©¨Æ§¤§¨¨´©Ÿ¥½§¨¥−£¬¨«¥¨«

i"yx£L‡¯ ˙‡ ‡N∑ החׁשּבֹון את עזרא עזרא עזרא עזרא .קח אבןאבןאבןאבן »≈…ְֶֶַַ

(æë)äîçìnä éNôz ïéa çB÷ìnä-úà úéöçå§¨¦̧¨Æ¤©©§½©¥µ«Ÿ§¥´©¦§¨½̈
:äãòä-ìk ïéáe àávì íéàöiä©«Ÿ§¦−©¨¨®¥−¨¨«¥¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÁÏn‰ ÈNÙz ÔÈa ÁB˜Ïn‰Œ˙‡ ˙ÈˆÁÂ∑לאּלּו וחציֹו לאּלּו עזרא עזרא עזרא עזרא .חציֹו אבןאבןאבןאבן ¿»ƒ»∆««¿«≈…¿≈«ƒ¿»»¿ְְְְְֵֵֶֶ

(çë)äîçìnä éLðà úàî ýåýéì ñëî úîøäå©«£¥«Ÿ¨̧¤¹¤©«Ÿ̈À¥¥º©§¥³©¦§¨¨Æ
íãàä-ïî úBànä Lîçî Lôð ãçà àávì íéàöiä©«Ÿ§¦´©¨½̈¤¨´¤½¤¥«£¥−©¥®¦¨«¨¨Æ

:ïàvä-ïîe íéøîçä-ïîe ø÷aä-ïîe¦©¨½̈¦©«£Ÿ¦−¦©«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 110 'nr b"ig y"ewl t"r)

wEIcA zF`n Wngn cg ¤̀¨¥£¥¥§¦

ההההּמּמּמּמאאאאֹוֹוֹוֹותתתת מחממחממחממחמׁשׁשׁשׁש נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש אחדאחדאחדאחד .... .... ליהוהליהוהליהוהליהוה מכסמכסמכסמכס כח)והרמתוהרמתוהרמתוהרמת (לא, ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
העדה, לכל ּומחצית הּצבא לאנׁשי לתת מחצית חלקים, לׁשני הּמלקֹוח את לחּלק למׁשה צּוה ׁשהּקּב"ה מסּפר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבפרׁשתנּו
ּכּמה  הּכתּוב מפרט לאח"ז הּׁשנּיה. מּמחצית מחמּׁשים ואחד הּצבא, אנׁשי מחלק מאֹות מחמׁש אחד - לה' מכס ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּולהפריׁש

הּצבא. אנׁשי ׁשהפריׁשּו מאֹות מחמׁש אחד סכּום הי' וכּמה הּמלקֹוח, מחצית סכּום ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהיה

ea¯‡כג  dpe¯·Úz ‡¯ea ÏÚzÓc ÌÚcÓ Ïk»ƒ««¿ƒ««¿»««¿≈¿»
‡Ï Èc ÏÎÂ ÈczÈ ‡˙eÈc‡ ÈÓa Ì¯a Èk„ÈÂ¿ƒ¿≈¿«¿≈«»»ƒ«≈¿…ƒ»

:‡iÓa dp¯·Úz ‡¯ea ÏÚzÓƒ««¿»««¿À≈¿«»

ÚÈ·L‡‰כד  ‡ÓBÈa ÔBÎÈLe·Ï Ôe¯eÁ˙e¿«¿¿≈¿»¿ƒ»»
:‡˙È¯LÓÏ ÔeÏÚz Ôk ¯˙·e Ôek„˙Â¿ƒ¿»«≈≈¬¿«¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:כה  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

L‡a‡כו  ‡È·L ˙¯·c ÔaLeÁ ˙È Ïa«̃≈»¿««¿««¿»∆¡»»
˙‰·‡ ÈLÈ¯Â ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â z‡ ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»«¿¿∆¿»»«¬»¿≈≈¬»«

:‡zLk¿ƒ¿»

˜¯·‡כז  ÈÁÈ‚Ó È¯·b ÔÈa ‡z¯·c ˙È ‚lÙ˙e¿«≈»¿«¿»≈«¿≈¿ƒ≈¿»»
:‡zLk Ïk ÔÈ·e ‡ÏÈÁÏ e˜Ùcƒ¿»¿≈»≈»¿ƒ¿»

ÈÁÈ‚Óכח  È¯·b ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡·ÈÒ L¯Ù˙Â¿«¿≈¿ƒ»√»¿»ƒ«¿≈¿ƒ≈
LÓÁÓ ‡LÙ „Á ‡ÏÈÁÏ e˜Ùc ‡·¯¿̃»»ƒ¿»¿≈»««¿»≈¬≈
ÔÓe È¯ÓÁ ÔÓe È¯Bz ÔÓe ‡L‡ ÔÓ ‰‡Ó¿»ƒ¡»»ƒ≈ƒ¬»≈ƒ

:‡Ú»»

dxezd lr `xfr oa`

bk‡hÁ˙È ‰c ÈÓa C‡ הי לנּו,. נראה ה «¿≈ƒ»ƒ¿«»ְִֶָָָ
לא  נּדה מי ּכמֹו הּפרה, אפר מי הּוא ְִִֵֵֵֶַָָָֹּכי
ּבׁשעּור  טעמֹו, ּכי אמרּו, וחז''ל עליו. ְְְְֲִִַַַָָָזֹורק
ודעּתם  הּנּדה. האּׁשה ּבהם ׁשּתרחץ ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּמים

מּדעּתנּו: ְְִֵַָָרחבה
ekL‡¯ ˙‡ ‡N:ּפירׁשּתיו .ÁB˜ÏÓ. »≈…ְִֵַ«¿«

ו',‰È·Mהּבהמה: מּלת ותחסר האדם. . ְֵַָ«¿ƒְְִֶַַָָָ

ירח: ׁשמׁש ‰Ú„‰ּכמֹו ˙B·‡ ÈL‡¯Â הם . ְֵֶֶַָ¿»≈¬»≈»ֵ
ְִִַהּנׂשיאים:

fkÁB˜Ïn‰ ˙‡ ˙ÈˆÁÂ:ּכלל ׁשם . ¿»ƒ»∆««¿«ְֵָ



irqnÎzehnלד zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ipy meil inei xeriy
לידע  למנֹות הּבא ּכל ׁשּיכֹול ּבדבר החׁשּבֹון ּבפרטי ּכ ּכל הארי לּמה "צל"ד לׁשֹונֹו: וזה הּקדֹוׁש, החיים' ה'אֹור ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹוהקׁשה
הרמּב"ן  הקׁשּו וכן לאֹומרֹו". צרי היה ׁשּלא אנכי ּדן . . העדה מחצת ּבענין ּגם וגֹו', לּמכס יעלה וכן למחצה יעלה ּכ ְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּכי

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ותרצּו מפרׁשים, ְְְְְְִִִֵַָועֹוד
ׁשהּׁשבי  ּכלל, מסּתּבר לא ּבפׁשטּות הרי ּבּכתּוב, הּמפרׁש אּלּולא והיא: אפׁשרית, ּתמי' ליּׁשב הּכתּוב ּבא ּדבזה לתרץ, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹויׁש
מאֹות  וחמׁש חמּׁשים ׁשל לקבּוצֹות יחּלק ׁשּמחציתֹו ּכ ּכדי עד מדּיק למסּפר יעלה מסּפרם ּובּבהמה ּבאדם ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻוהּמלקֹוח

הּגמ' וכלׁשֹון עדף, ׁשּיּותר ּבלי ועוד)ּבדּיּוק, ב כח, מה אי-אפׁשר"(חולין הּקּב"ה צּוה לא לּמה קׁשה, ּכן ואם לצמצם". א"א ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
העדף? עם ֲִֶַָֹּלעׂשֹות

עדף. נׁשאר ולא מדּיק, מסּפר ּבפ"ע מין  לכל היה אכן ׁשּבּנּדֹו"ד להֹודיע ּבפרטּיּות, הּמסּפרים ּכל את הּכתּוב מפרט ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻולכן
ׁש מעצמֹו מּובן מאֹות לחמׁש ּכׁשחּלקּו עדף הי' ׁשּלא ׁשּכתב אחרי ּכי מחמּׁשים, אחד הי' ּכּמה ּפרט ּדלא ּבחמּׁשים [והא ּגם ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכן]. עזרא עזרא עזרא עזרא הי' אבןאבןאבןאבן ֵָָ

(èë)úîeøz ïäkä øæòìàì äzúðå eçwz íúéöçnî¦©«£¦−̈¦®̈§¨«©¨²§¤§¨¨¬©Ÿ¥−§©¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(ì)çwz ìàøNé-éða úöçnîe|ãçà|-ïî æçà ¦©«£¦̧§¥«¦§¨¥¹¦©´¤¨´¨ª´¦
-ïîe íéøîçä-ïî ø÷aä-ïî íãàä-ïî íéMîçä©«£¦¦À¦¨«¨¨¯¦©¨¨²¦©«£Ÿ¦¬¦
éøîL íiåìì íúà äzúðå äîäaä-ìkî ïàvä©−Ÿ¦¨©§¥¨®§¨«©¨³Ÿ¨Æ©«§¦¦½«Ÿ§¥¾

:ýåýé ïkLî úøîLî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«

(àì)ýåýé äeö øLàk ïäkä øæòìàå äLî Nòiå©©©́¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úà¤¤«

(áì)àávä íò eææa øLà æaä øúé çB÷ìnä éäéå©«§¦Æ©©§½©¤¤́©½̈£¤¬¨«§−©´©¨¨®
:íéôìà úLîçå óìà íéòáLå óìà úBàî-LL ïàöÀŸ¥«¥¬¤²¤§¦§¦¬¤−¤©«£¥¬¤£¨¦«

i"yx£Êa‰ ¯˙È ÁB˜Ïn‰ È‰ÈÂ∑ את ּכתב הּמלקֹוח, מן אּלא הּמּטלטלין מן מכס להרים נצטּוּו ׁשּלא לפי «¿ƒ««¿«∆∆«»ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
עם  ּבזזּו אׁשר הּמּטלטלין ּבז על עֹודף ׁשהיה מכס, ולכלל חלּקה לכלל ׁשּבא הּמלקֹוח, ויהי הּזה: ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻהּלׁשֹון

וגֹו' הּצאן מסּפר חלּקה, לכלל ּבא ולא לֹו, איׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .הּצבא אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹֹֻ

(âì):óìà íéòáLå íéðL ø÷áe¨¾̈§©¬¦§¦§¦−¨«¤

(ãì):óìà íéMLå ãçà íéøîçå©«£Ÿ¦¾¤¨¬§¦¦−¨«¤

(äì)ákLî eòãé-àì øLà íéLpä-ïî íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´
ìLe íéðL Lôð-ìk øëæ:óìà íéL ¨¨®¨¤¾¤§©¬¦§¦−¨«¤

‰k‡כט  ¯ÊÚÏ‡Ï ·‰È˙Â Ôe·qz ÔB‰˙ebÏtÓƒ«¿¿ƒ¿¿≈«¿∆¿»»«¬»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»

ÔÓל  „Áz‡c „Á ·qz Ï‡¯NÈ Èa ˙ebÏtÓeƒ«¿¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ««ƒ
ÔÓe È¯ÓÁ ÔÓ È¯Bz ÔÓ ‡L‡ ÔÓ ÔÈLÓÁ«¿ƒƒ¡»»ƒ≈ƒ¬»≈ƒ
È¯Ë È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È ·‰È˙Â ‡¯ÈÚa ÏkÓ ‡Ú»»ƒ»¿ƒ»¿≈«»¿¿≈»≈»¿≈

:ÈÈ„ ‡kLÓ ˙¯hÓ«¿««¿¿»«¿»

Èwt„לא  È„ ‡Ók ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«∆¿∆¿»»«¬»¿»ƒ«ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»∆

„Èלב  ‡nÚ BÊ· Èc ‡fa ¯‡L ‡z¯·c ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿«»ƒ
ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó ˙ÈL ‡Ú ‡ÏÈÁÏ e˜Ù¿»¿≈»»»ƒ¿»¿«¿ƒ

:ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ

‡ÔÈÙÏ:לג  ÔÈ¯˙e ÔÈÚ·L È¯B˙Â¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ

‡ÔÈÙÏ:לד  „ÁÂ ÔÈzL È¯ÓÁÂ«¬»≈ƒƒ¿««¿ƒ

Ú„È‡לה  ‡Ï Èc ‡iL ÔÓ ‡L‡„ ‡LÙÂ¿«¿»∆¡»»ƒ¿«»ƒ»¿»»
ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ‡˙LÙ Ïk ‡¯eÎ„ È·kLÓƒ¿¿≈¿»»«¿»»¿»ƒ¿≈

:ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

gkLÙ „Á‡:אחד נפׁש ּכמֹו . ∆»∆∆ְֶֶֶָ
lÊeÁ‡ „Á‡ ּוׁשניהם אחּוז. והאחּוז ּכמֹו . ∆»»ְְְֵֶֶָָ

ּפירׁשּתי: ּכאׁשר ‰Ó‰a‰ּדבקים, ÏkÓּכמֹו . ְְֲִִֵֵֶַַƒ»«¿≈»ְ
חלק, מהם אלעזר לקח לא והּנה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּגמּלים.

הּמסּפר  נזּכר לא ּכן ועל מעּטים. היּו ְְְְִִִֵַַַַָָָֹאּולי
הּלוּים: ׁשּלקחּו הּמסּפר ולא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹׁשהביאּו,

alÊa‰ ¯˙È ּכן על אכלּו, מאׁשר חּוץ . ∆∆«»ְֲֵֵֶַָ
מסּפר  היה ּכי מסּפרם, והזּכיר יתר. ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָאמר

הזּכיר  ּכן ּגם ּכמֹוהּו. ׁשלל ׁשמענּו ולא ְְְִִֵַַַָָָָֹרב
מּפֹועלי  מכס, ּומּלת רב. הּוא ּגם ּכי ֳִִִֵֶֶֶֶַַַַהּמכס,
והּוא  ליֹולדּתֹו. ּוממר מׁשקל על ְְְְִֵֵֶֶַַַַהּכפל,

חלק: והּטעם, הּׂשה. על ּתכּסּו ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹמּגזרת

irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ipy meil inei xeriy

(åì)ïàvä øtñî àáva íéàöiä ÷ìç äöçnä éäzå©§¦Æ©¤«¡½̈¥¾¤©«Ÿ§¦−©¨¨®¦§©´©ÀŸ
ìLìLe óìà úBàî-Líéôìà úòáLå óìà íéL §«¥¬¤̧¤Æ§¦´¤½¤§¦§©¬£¨¦−

:úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(æì)Lîç úBàî LL ïàvä-ïî ýåýéì ñënä éäéå©§¦²©¤¬¤©«Ÿ̈−¦©®Ÿ¥¬¥−¨¥¬
:íéòáLå§¦§¦«

(çì)ìLe äML ø÷aäåýåýéì íñëîe óìà íéL §©̧¨½̈¦¨¬§¦−¨®¤¦§¨¬©«Ÿ̈−
:íéòáLå íéðL§©¬¦§¦§¦«

(èì)ìL íéøîçåíñëîe úBàî Lîçå óìà íéL ©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤©«£¥´¥®¦§¨¬
:íéMLå ãçà ýåýéì©«Ÿ̈−¤¨¬§¦¦«

(î)ýåýéì íñëîe óìà øNò äML íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈¨®¤¦§¨Æ©«Ÿ̈½
ìLe íéðL:Lôð íéL §©¬¦§¦−¨«¤

(àî)øæòìàì ýåýé úîeøz ñëî-úà äLî ïziå©¦¥´¤À¤¤̧¤Æ§©´§Ÿ̈½§¤§¨−̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïäkä©Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤«

(áî)-ïî äLî äöç øLà ìàøNé éða úéöçnîe¦©«£¦−§¥´¦§¨¥®£¤Æ¨¨´¤½¦
:íéàávä íéLðàä̈«£¨¦−©«Ÿ§¦«

i"yx£‰LÓ ‰ˆÁ ¯L‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÈˆÁnÓe∑ הּצבאים האנׁשים מן להם והֹוציא .לעדה ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿»≈¬∆»»…∆ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ

(âî)ìL ïàvä-ïî äãòä úöçî éäzåóìà úBàî-L ©§¦²¤«¡©¬¨«¥−̈¦©®Ÿ§«¥¬¤̧¤Æ
ìLe:úBàî Lîçå íéôìà úòáL óìà íéL §¦´¤½¤¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«

i"yx£‰„Ú‰ ˙ˆÁÓ È‰zÂ∑ּכוכ. «¿ƒ∆¡«»≈»ְָָ

(ãî)ìLe äML ø÷áe:óìà íéL ¨¾̈¦¨¬§¦−¨«¤

(äî)ìL íéøîçå:úBàî Lîçå óìà íéL ©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

(åî):óìà øNò äML íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈¨«¤

(æî)ãçà æçàä-úà ìàøNé-éða úöçnî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦©«£¦´§¥«¦§¨¥À¤¨«¨ªÆ¤¨´
íúà ïziå äîäaä-ïîe íãàä-ïî íéMîçä-ïî¦©«£¦¦½¦¨«¨−̈¦©§¥¨®©¦¥̧Ÿ¹̈
ýåýé äeö øLàk ýåýé ïkLî úøîLî éøîL íiåìì©«§¦¦À«Ÿ§¥Æ¦§¤̧¤Æ¦§©´§Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ‰LÓ ÁwiÂ. עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן «ƒ«…∆¿

e˜Ùלו  Èc ‡i¯·b ˜ÏÁ ‡˙ebÏt ˙Â‰Â«¬««¿»√«À¿«»ƒ¿»
Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙Ïz ‡Ú ÔÈÓ ‡ÏÈÁÏ¿≈»ƒ¿«»»¿«¿»¿»ƒ¿«

:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

Ó‡‰לז  ˙ÈL ‡Ú ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡·ÈÒ ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»√»¿»ƒ»»ƒ¿»
:LÓÁÂ ÔÈÚ·L«¿ƒ¿»≈

˜„Ìלח  ÔB‰·ÈÒe ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ ÔÈ˙Ïz È¯B˙Â¿≈¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿√»
:ÔÈ¯˙e ÔÈÚ·L ÈÈ¿»«¿ƒ¿≈

Ó‡‰לט  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ˙Ïz È¯ÓÁÂ«¬»≈¿»ƒ«¿ƒ«¬≈¿»
:„ÁÂ ÔÈzL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰·ÈÒe¿ƒ¿√»¿»ƒƒ¿»

‡ÔÈÙÏמ  ¯NÚ ‡zL ‡L‡„ ‡LÙÂ¿«¿»∆¡»»ƒ»¬««¿ƒ
:ÔÈLÙ ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ÈÈ Ì„˜ ÔB‰·ÈÒe¿ƒ¿√»¿»¿»ƒ¿≈«¿ƒ

ÈÈמא  Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ·ÈÒ ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«∆»¿ƒ«¿»»√»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Ï¿∆¿»»«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»∆

ÔÓמב  ‰LÓ ‚Ït Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ebÏtÓeƒ«¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«∆ƒ
:‡ÏÈÁÏ e˜Ù Èc ‡i¯·bÀ¿«»ƒ¿»¿≈»

Ó‡‰מג  ˙Ïz ‡Ú ÔÓ ‡zLk ˙ebÏt ˙Â‰Â«¬««¿¿ƒ¿»ƒ»»¿«¿»
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·LÂ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ«¬≈¿»

‡ÔÈÙÏ:מד  ‡zLÂ ÔÈ˙Ïz È¯B˙Â¿≈¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ

Ó‡‰:מה  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ˙Ïz È¯ÓÁÂ«¬»≈¿»ƒ«¿ƒ«¬≈¿»

‡ÔÈÙÏ:מו  ¯NÚ ‡zL ‡L‡„ ‡LÙÂ¿«¿»∆¡»»ƒ»¬««¿ƒ

È˙מז  Ï‡¯NÈ Èa ˙ebÏtÓ ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»
ÔÓe ‡L‡ ÔÓ ÔÈLÓÁ ÔÓ „Á „Áz‡c¿ƒ«««ƒ«¿ƒƒ¡»»ƒ
˙¯hÓ È¯Ë È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È ·‰ÈÂ ‡¯ÈÚa¿ƒ»ƒ«»¿¿≈»≈»¿≈«¿«
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ„ ‡kLÓ«¿¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿»»∆

dxezd lr `xfr oa`

fn‰Ó‰a‰ ÔÓe Ì„‡‰ ÔÓ ¯Ó‡Â:ּכלל ׁשם . ¿»«ƒ»»»ƒ«¿≈»ְֵָ



לה irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ipy meil inei xeriy
לידע  למנֹות הּבא ּכל ׁשּיכֹול ּבדבר החׁשּבֹון ּבפרטי ּכ ּכל הארי לּמה "צל"ד לׁשֹונֹו: וזה הּקדֹוׁש, החיים' ה'אֹור ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹוהקׁשה
הרמּב"ן  הקׁשּו וכן לאֹומרֹו". צרי היה ׁשּלא אנכי ּדן . . העדה מחצת ּבענין ּגם וגֹו', לּמכס יעלה וכן למחצה יעלה ּכ ְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּכי

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ותרצּו מפרׁשים, ְְְְְְִִִֵַָועֹוד
ׁשהּׁשבי  ּכלל, מסּתּבר לא ּבפׁשטּות הרי ּבּכתּוב, הּמפרׁש אּלּולא והיא: אפׁשרית, ּתמי' ליּׁשב הּכתּוב ּבא ּדבזה לתרץ, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹויׁש
מאֹות  וחמׁש חמּׁשים ׁשל לקבּוצֹות יחּלק ׁשּמחציתֹו ּכ ּכדי עד מדּיק למסּפר יעלה מסּפרם ּובּבהמה ּבאדם ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻוהּמלקֹוח

הּגמ' וכלׁשֹון עדף, ׁשּיּותר ּבלי ועוד)ּבדּיּוק, ב כח, מה אי-אפׁשר"(חולין הּקּב"ה צּוה לא לּמה קׁשה, ּכן ואם לצמצם". א"א ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
העדף? עם ֲִֶַָֹּלעׂשֹות

עדף. נׁשאר ולא מדּיק, מסּפר ּבפ"ע מין  לכל היה אכן ׁשּבּנּדֹו"ד להֹודיע ּבפרטּיּות, הּמסּפרים ּכל את הּכתּוב מפרט ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻולכן
ׁש מעצמֹו מּובן מאֹות לחמׁש ּכׁשחּלקּו עדף הי' ׁשּלא ׁשּכתב אחרי ּכי מחמּׁשים, אחד הי' ּכּמה ּפרט ּדלא ּבחמּׁשים [והא ּגם ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכן]. עזרא עזרא עזרא עזרא הי' אבןאבןאבןאבן ֵָָ

(èë)úîeøz ïäkä øæòìàì äzúðå eçwz íúéöçnî¦©«£¦−̈¦®̈§¨«©¨²§¤§¨¨¬©Ÿ¥−§©¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(ì)çwz ìàøNé-éða úöçnîe|ãçà|-ïî æçà ¦©«£¦̧§¥«¦§¨¥¹¦©´¤¨´¨ª´¦
-ïîe íéøîçä-ïî ø÷aä-ïî íãàä-ïî íéMîçä©«£¦¦À¦¨«¨¨¯¦©¨¨²¦©«£Ÿ¦¬¦
éøîL íiåìì íúà äzúðå äîäaä-ìkî ïàvä©−Ÿ¦¨©§¥¨®§¨«©¨³Ÿ¨Æ©«§¦¦½«Ÿ§¥¾

:ýåýé ïkLî úøîLî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«

(àì)ýåýé äeö øLàk ïäkä øæòìàå äLî Nòiå©©©́¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úà¤¤«

(áì)àávä íò eææa øLà æaä øúé çB÷ìnä éäéå©«§¦Æ©©§½©¤¤́©½̈£¤¬¨«§−©´©¨¨®
:íéôìà úLîçå óìà íéòáLå óìà úBàî-LL ïàöÀŸ¥«¥¬¤²¤§¦§¦¬¤−¤©«£¥¬¤£¨¦«

i"yx£Êa‰ ¯˙È ÁB˜Ïn‰ È‰ÈÂ∑ את ּכתב הּמלקֹוח, מן אּלא הּמּטלטלין מן מכס להרים נצטּוּו ׁשּלא לפי «¿ƒ««¿«∆∆«»ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
עם  ּבזזּו אׁשר הּמּטלטלין ּבז על עֹודף ׁשהיה מכס, ולכלל חלּקה לכלל ׁשּבא הּמלקֹוח, ויהי הּזה: ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻהּלׁשֹון

וגֹו' הּצאן מסּפר חלּקה, לכלל ּבא ולא לֹו, איׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .הּצבא אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹֹֻ

(âì):óìà íéòáLå íéðL ø÷áe¨¾̈§©¬¦§¦§¦−¨«¤

(ãì):óìà íéMLå ãçà íéøîçå©«£Ÿ¦¾¤¨¬§¦¦−¨«¤

(äì)ákLî eòãé-àì øLà íéLpä-ïî íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´
ìLe íéðL Lôð-ìk øëæ:óìà íéL ¨¨®¨¤¾¤§©¬¦§¦−¨«¤

‰k‡כט  ¯ÊÚÏ‡Ï ·‰È˙Â Ôe·qz ÔB‰˙ebÏtÓƒ«¿¿ƒ¿¿≈«¿∆¿»»«¬»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»

ÔÓל  „Áz‡c „Á ·qz Ï‡¯NÈ Èa ˙ebÏtÓeƒ«¿¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ««ƒ
ÔÓe È¯ÓÁ ÔÓ È¯Bz ÔÓ ‡L‡ ÔÓ ÔÈLÓÁ«¿ƒƒ¡»»ƒ≈ƒ¬»≈ƒ
È¯Ë È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È ·‰È˙Â ‡¯ÈÚa ÏkÓ ‡Ú»»ƒ»¿ƒ»¿≈«»¿¿≈»≈»¿≈

:ÈÈ„ ‡kLÓ ˙¯hÓ«¿««¿¿»«¿»

Èwt„לא  È„ ‡Ók ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«∆¿∆¿»»«¬»¿»ƒ«ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»∆

„Èלב  ‡nÚ BÊ· Èc ‡fa ¯‡L ‡z¯·c ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿«»ƒ
ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó ˙ÈL ‡Ú ‡ÏÈÁÏ e˜Ù¿»¿≈»»»ƒ¿»¿«¿ƒ

:ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ

‡ÔÈÙÏ:לג  ÔÈ¯˙e ÔÈÚ·L È¯B˙Â¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ

‡ÔÈÙÏ:לד  „ÁÂ ÔÈzL È¯ÓÁÂ«¬»≈ƒƒ¿««¿ƒ

Ú„È‡לה  ‡Ï Èc ‡iL ÔÓ ‡L‡„ ‡LÙÂ¿«¿»∆¡»»ƒ¿«»ƒ»¿»»
ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ‡˙LÙ Ïk ‡¯eÎ„ È·kLÓƒ¿¿≈¿»»«¿»»¿»ƒ¿≈

:ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

gkLÙ „Á‡:אחד נפׁש ּכמֹו . ∆»∆∆ְֶֶֶָ
lÊeÁ‡ „Á‡ ּוׁשניהם אחּוז. והאחּוז ּכמֹו . ∆»»ְְְֵֶֶָָ

ּפירׁשּתי: ּכאׁשר ‰Ó‰a‰ּדבקים, ÏkÓּכמֹו . ְְֲִִֵֵֶַַƒ»«¿≈»ְ
חלק, מהם אלעזר לקח לא והּנה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּגמּלים.

הּמסּפר  נזּכר לא ּכן ועל מעּטים. היּו ְְְְִִִֵַַַַָָָֹאּולי
הּלוּים: ׁשּלקחּו הּמסּפר ולא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹׁשהביאּו,

alÊa‰ ¯˙È ּכן על אכלּו, מאׁשר חּוץ . ∆∆«»ְֲֵֵֶַָ
מסּפר  היה ּכי מסּפרם, והזּכיר יתר. ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָאמר

הזּכיר  ּכן ּגם ּכמֹוהּו. ׁשלל ׁשמענּו ולא ְְְִִֵַַַָָָָֹרב
מּפֹועלי  מכס, ּומּלת רב. הּוא ּגם ּכי ֳִִִֵֶֶֶֶַַַַהּמכס,
והּוא  ליֹולדּתֹו. ּוממר מׁשקל על ְְְְִֵֵֶֶַַַַהּכפל,

חלק: והּטעם, הּׂשה. על ּתכּסּו ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹמּגזרת

irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ipy meil inei xeriy

(åì)ïàvä øtñî àáva íéàöiä ÷ìç äöçnä éäzå©§¦Æ©¤«¡½̈¥¾¤©«Ÿ§¦−©¨¨®¦§©´©ÀŸ
ìLìLe óìà úBàî-Líéôìà úòáLå óìà íéL §«¥¬¤̧¤Æ§¦´¤½¤§¦§©¬£¨¦−

:úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(æì)Lîç úBàî LL ïàvä-ïî ýåýéì ñënä éäéå©§¦²©¤¬¤©«Ÿ̈−¦©®Ÿ¥¬¥−¨¥¬
:íéòáLå§¦§¦«

(çì)ìLe äML ø÷aäåýåýéì íñëîe óìà íéL §©̧¨½̈¦¨¬§¦−¨®¤¦§¨¬©«Ÿ̈−
:íéòáLå íéðL§©¬¦§¦§¦«

(èì)ìL íéøîçåíñëîe úBàî Lîçå óìà íéL ©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤©«£¥´¥®¦§¨¬
:íéMLå ãçà ýåýéì©«Ÿ̈−¤¨¬§¦¦«

(î)ýåýéì íñëîe óìà øNò äML íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈¨®¤¦§¨Æ©«Ÿ̈½
ìLe íéðL:Lôð íéL §©¬¦§¦−¨«¤

(àî)øæòìàì ýåýé úîeøz ñëî-úà äLî ïziå©¦¥´¤À¤¤̧¤Æ§©´§Ÿ̈½§¤§¨−̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïäkä©Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤«

(áî)-ïî äLî äöç øLà ìàøNé éða úéöçnîe¦©«£¦−§¥´¦§¨¥®£¤Æ¨¨´¤½¦
:íéàávä íéLðàä̈«£¨¦−©«Ÿ§¦«

i"yx£‰LÓ ‰ˆÁ ¯L‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÈˆÁnÓe∑ הּצבאים האנׁשים מן להם והֹוציא .לעדה ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿»≈¬∆»»…∆ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ

(âî)ìL ïàvä-ïî äãòä úöçî éäzåóìà úBàî-L ©§¦²¤«¡©¬¨«¥−̈¦©®Ÿ§«¥¬¤̧¤Æ
ìLe:úBàî Lîçå íéôìà úòáL óìà íéL §¦´¤½¤¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«

i"yx£‰„Ú‰ ˙ˆÁÓ È‰zÂ∑ּכוכ. «¿ƒ∆¡«»≈»ְָָ

(ãî)ìLe äML ø÷áe:óìà íéL ¨¾̈¦¨¬§¦−¨«¤

(äî)ìL íéøîçå:úBàî Lîçå óìà íéL ©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

(åî):óìà øNò äML íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈¨«¤

(æî)ãçà æçàä-úà ìàøNé-éða úöçnî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦©«£¦´§¥«¦§¨¥À¤¨«¨ªÆ¤¨´
íúà ïziå äîäaä-ïîe íãàä-ïî íéMîçä-ïî¦©«£¦¦½¦¨«¨−̈¦©§¥¨®©¦¥̧Ÿ¹̈
ýåýé äeö øLàk ýåýé ïkLî úøîLî éøîL íiåìì©«§¦¦À«Ÿ§¥Æ¦§¤̧¤Æ¦§©´§Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ‰LÓ ÁwiÂ. עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן «ƒ«…∆¿

e˜Ùלו  Èc ‡i¯·b ˜ÏÁ ‡˙ebÏt ˙Â‰Â«¬««¿»√«À¿«»ƒ¿»
Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙Ïz ‡Ú ÔÈÓ ‡ÏÈÁÏ¿≈»ƒ¿«»»¿«¿»¿»ƒ¿«

:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

Ó‡‰לז  ˙ÈL ‡Ú ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡·ÈÒ ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»√»¿»ƒ»»ƒ¿»
:LÓÁÂ ÔÈÚ·L«¿ƒ¿»≈

˜„Ìלח  ÔB‰·ÈÒe ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ ÔÈ˙Ïz È¯B˙Â¿≈¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿√»
:ÔÈ¯˙e ÔÈÚ·L ÈÈ¿»«¿ƒ¿≈

Ó‡‰לט  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ˙Ïz È¯ÓÁÂ«¬»≈¿»ƒ«¿ƒ«¬≈¿»
:„ÁÂ ÔÈzL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰·ÈÒe¿ƒ¿√»¿»ƒƒ¿»

‡ÔÈÙÏמ  ¯NÚ ‡zL ‡L‡„ ‡LÙÂ¿«¿»∆¡»»ƒ»¬««¿ƒ
:ÔÈLÙ ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ÈÈ Ì„˜ ÔB‰·ÈÒe¿ƒ¿√»¿»¿»ƒ¿≈«¿ƒ

ÈÈמא  Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ·ÈÒ ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«∆»¿ƒ«¿»»√»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Ï¿∆¿»»«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»∆

ÔÓמב  ‰LÓ ‚Ït Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ebÏtÓeƒ«¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«∆ƒ
:‡ÏÈÁÏ e˜Ù Èc ‡i¯·bÀ¿«»ƒ¿»¿≈»

Ó‡‰מג  ˙Ïz ‡Ú ÔÓ ‡zLk ˙ebÏt ˙Â‰Â«¬««¿¿ƒ¿»ƒ»»¿«¿»
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·LÂ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ«¬≈¿»

‡ÔÈÙÏ:מד  ‡zLÂ ÔÈ˙Ïz È¯B˙Â¿≈¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ

Ó‡‰:מה  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ˙Ïz È¯ÓÁÂ«¬»≈¿»ƒ«¿ƒ«¬≈¿»

‡ÔÈÙÏ:מו  ¯NÚ ‡zL ‡L‡„ ‡LÙÂ¿«¿»∆¡»»ƒ»¬««¿ƒ

È˙מז  Ï‡¯NÈ Èa ˙ebÏtÓ ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»
ÔÓe ‡L‡ ÔÓ ÔÈLÓÁ ÔÓ „Á „Áz‡c¿ƒ«««ƒ«¿ƒƒ¡»»ƒ
˙¯hÓ È¯Ë È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È ·‰ÈÂ ‡¯ÈÚa¿ƒ»ƒ«»¿¿≈»≈»¿≈«¿«
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ„ ‡kLÓ«¿¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿»»∆

dxezd lr `xfr oa`

fn‰Ó‰a‰ ÔÓe Ì„‡‰ ÔÓ ¯Ó‡Â:ּכלל ׁשם . ¿»«ƒ»»»ƒ«¿≈»ְֵָ



irqnÎzehnלו zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ipy meil inei xeriy

(çî)àávä éôìàì øLà íéã÷tä äLî-ìà eáø÷iå©¦§§Æ¤¤½©§ª¦¾£¤−§©§¥´©¨¨®
:úBànä éøNå íéôìàä éøN̈¥¬¨«£¨¦−§¨¥¬©¥«

i"yx£ÌÈ„˜t‰∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .הּממּנים אבןאבןאבןאבן «¿Àƒְִַֻ

(èî)éãáò äLî-ìà eøîàiåéLðà Làø-úà eàNð E ©«Ÿ§Æ¤¤½£¨¤´¨«§À¤²Ÿ©§¥¬
:Léà epnî ã÷ôð-àìå eðãéa øLà äîçìnä©¦§¨−̈£¤´§¨¥®§«Ÿ¦§©¬¦¤−¦«

i"yx£„˜ÙŒ‡ÏÂ∑ּכמֹו "חּסרֹון", ארמי ּבלׁשֹון הּוא אף ׁשגא", "ולא ותרּגּומֹו נחסר, לא)ולא "אנכי (בראשית : ¿…ƒ¿«ְְְְְְְֱֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
וכן ממנינא", ׁשגיא "ּדהות ּתרּגּומֹו: כ)אחּטּנה" א איׁש(שמואל ,מֹוׁשב מקֹום יחסר – "מֹוׁשב יּפקד ּכי : ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

וכן ׁשם, ליׁשב כ)הרגיל ׁשם (שם יֹוׁשב איׁש ואין מקֹומֹו נחסר – ּדוד" מקֹום "וּיּפקד עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

(ð)áäæ-éìë àöî øLà Léà ýåýé ïaø÷-úà áø÷på©©§¥º¤¨§©´§Ÿ̈À¦Á£¤̧¨¨³§¦«¨¨Æ
-ìò øtëì æîeëå ìéâò úòaè ãéîöå äãòöà¤§¨¨´§¨¦½©©−©¨¦´§¨®§©¥¬©

:ýåýé éðôì eðéúLôð©§Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£‰„Úˆ‡∑ רגל ׁשל צמידים יד ∑ÈÓˆÂ„.אּלּו אזן ∑ÏÈ‚Ú.ׁשל הרחם,∑ÊÓeÎÂ.נזמי ּבית ׁשל ּדפּוס ∆¿»»ְִִֵֶֶֶ¿»ƒֶָ»ƒְִֵֶֹ¿»ְֵֶֶֶָ

מדין  ּבנֹות ׁשל הּלב הרהּור על עזרא עזרא עזרא עזרא .לכּפר אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵֶַַַָ

(àð)ízàî áäfä-úà ïäkä øæòìàå äLî çwiå©¦©̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨−̈¥«¦¨®
:äNòî éìk ìk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן −Ÿ§¦¬©«£¤«

(áð)éäéå|ýåýéì eîéøä øLà äîeøzä áäæ-ìk ©§¦´¨§©´©§À̈£¤³¥¦¸Æ©«Ÿ̈½
úàî ì÷L íéMîçå úBàî-òáL óìà øNò äML¦¨̧¨¨¬¤²¤§©¥¬©«£¦¦−¨®¤¥¥Æ

:úBànä éøN úàîe íéôìàä éøN̈¥´¨«£¨¦½¥¥−¨¥¬©¥«

(âð):Bì Léà eææa àávä éLðà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¥Æ©¨½̈¨«§−¦¬«

(ãð)éøN úàî áäfä-úà ïäkä øæòìàå äLî çwiå©¦©̧¤¹§¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©¨½̈¥¥²¨¥¬
ïBøkæ ãòBî ìäà-ìà Búà eàáiå úBànäå íéôìàä̈«£¨¦−§©¥®©¨¦³ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¦¨¬

ô :ýåýé éðôì ìàøNé-éðáì¦§¥«¦§¨¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

‡ÈÙÏמח  ÏÚ ÔpÓÓ Èc ‰LÓ ˙ÂÏ e·È¯˜Â¿»ƒ¿»∆ƒ¿««««¿≈
:‡˙Â‡Ó Èa¯Â ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ‡ÏÈÁ≈»«»≈«¿ƒ¿«»≈»»»

ÔaLÁמט  ˙È eÏÈa˜ CÈc·Ú ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿∆«¿»«ƒ»À¿«
‡pÓ ‡‚L ‡ÏÂ ‡nÚ Èc ‡·¯˜ ÈÁÈ‚Ó È¯·b«¿≈¿ƒ≈¿»»ƒƒ»»¿»¿»ƒ»»

:L‡¡»

ÔÓנ  ÁkL‡c ¯·b ÈÈ„ ‡a¯˜ ˙È ‡·¯˜Â¿»∆¿»»À¿»»«¿»¿«¿«¿««
CBÁÓe ÔÈLc˜ Ô˜ÊÚ ÔÈÎaLÂ ÔÈ¯L ·‰„cƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»«»ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙LÙ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««¿»»»√»¿»

c‰·‡נא  ˙È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆¿∆¿»»«¬»»«¬»
:‡„·BÚc ÔÓ Ïk ÔB‰pÓƒ¿»«¿»»

‡eLÈ¯Ùנב  Èc ‡˙eL¯Ù‡ ·‰c Ïk ‰Â‰Â«¬»»¿««¿»»ƒ«¿ƒ
‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡ ¯NÚ ˙zL ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ«¬««¿ƒ¿«¿»
Èa¯ ÔÓe ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ÔÓ ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«»≈«¿ƒƒ«»≈

:‡˙Â‡Ó»»»

dLÙÏ:נג  ¯·b eÊa ‡ÏÈÁc È¯·b«¿≈¿≈»»¿«¿«¿≈

ÔÓנד  ‡·‰c ˙È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆¿∆¿»»«¬»»«¬»ƒ
ÔkLÓÏ d˙È eÈ˙È‡Â ‡˙Â‡Óe ÔÈÙÏ‡ Èa«̄»≈«¿ƒ»»»¿«¿ƒ»≈¿«¿«

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îc ‡ÓÊƒ¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

gnÌÈ„˜t‰:ּפירׁשּתיו . «¿Àƒְִֵַ
hneÈ„Èa ¯L‡.ּברׁשּותם היֹותם ּבעבּור . ¬∆¿»≈ְֱֲִַָָ

אנׁשים: עׂשרה ּביד ולקחּת ְְְְְֲֲִֵַָָָָָָוכן
p·¯˜pÂ:ּבּפה אֹו ּבמחׁשבה .‰„Úˆ‡. ««¿≈ְְֶַַָָ∆¿»»

ּכתּוב: כן ּכי הּזרֹוע, על לּיד:ÈÓˆÂ„היא . ְִִֵַַַָ¿»ƒַָ

˙ÚaË:ּבאצּבע .ÏÈ‚Ú כן ּכי ּבאזנים, . «««ְֶַָ»ƒְִִֵַָָ
עגֹול: היֹותֹו ּבעבּור ּכן, נקרא אּולי ְֱֲִֵַַָָָּכתּוב.

ÊÓeÎÂ:ּכחבריו . ¿»ֲֵַָ
`p‰NÚÓ ÈÏk Ïk ׁשּלא הּכתּוב הּגיד . …¿ƒ«¬∆ִִֶַָֹ

ׁשבּור: ּכלי ּבהם ְִֶָָָָהיה
bpBÏ LÈ‡ eÊÊa ‡·v‰ ÈL‡ הזּכיר . «¿≈«»»»¿ƒְִִ

מעׂשה  ּוכלי רב זהב ּכי להֹודיע זה, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָהּכתּוב
אחד: ּכל ְֶָָָּבזזּו

irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy

ß fenz c"k iyily mei ß

áì(à)äð÷îe|íeöò ãâ-éðáìå ïáeàø éðáì äéä áø ¦§¤´©À¨º̈¦§¥¯§¥²§¦§¥−̈¨´
äpäå ãòìb õøà-úàå øæòé õøà-úà eàøiå ãàî§®Ÿ©¦§º¤¤³¤©§¥Æ§¤¤´¤¦§½̈§¦¥¬

:äð÷î íB÷î íB÷nä©¨−§¬¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr h zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדד ולבניולבניולבניולבני ראראראראּוּוּוּובןבןבןבן לבנילבנילבנילבני היההיההיההיה רברברברב א)ּוּוּוּומקנהמקנהמקנהמקנה מאכלים (לב, אכלּו ולא הּמן את חּבבּו הּללּו הּׁשבטים ׁשּׁשני ּבספרים איתא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּסּבה  ּבין הּקׁשר את לבאר ויׁש רב. מקנה להם היה וכ האחרים, ּכּׁשבטים ּובקרם, צאנם את ׁשחטּו לא ּולפיכ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאחרים,

הּמן) מקנה)לּמסֹובב(חּבת מקֹום ׁשהּוא הּירּדן, ּבעבר להּׁשאר ּבעבר (הרצֹון להּׁשאר רצּו ראּובן ּובני ּגד ׁשּבני ּבחסידּות מבאר ּדהּנה, . ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מּובן  להקב"ה. קׁשּורים להיֹות ּתמיד יּוכלּו זה ּובעּסּוק טרדֹות, אין הּצאן מרעה ׁשּבעבֹודת מּׁשּום ּבמקנה ולעסק ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּירּדן

ארצּיים. ּבענינים ולעסק יׂשראל לארץ להּכנס רצּו ׁשּלא לכ הביאה הּׁשמים, מן לחם הּמן, ׁשחּבת ּכן, עזרא עזרא עזרא עזרא אם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(á)äLî-ìà eøîàiå ïáeàø éðáe ãâ-éðá eàáiå©¨¬Ÿ§¥−̈§¥´§¥®©«Ÿ§³¤¤Æ
:øîàì äãòä éàéNð-ìàå ïäkä øæòìà-ìàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤¤§¨¨´©Ÿ¥½§¤§¦¥¬¨«¥−̈¥«Ÿ

(â)äìòìàå ïBaLçå äøîðå øæòéå ïáéãå úBøèò£¨³§¦ŸÆ§©§¥´§¦§½̈§¤§−§¤§¨¥®
:ïòáe Báðe íáNe§¨¬§−§«Ÿ

i"yx£'B‚Â Ô·È„Â ˙B¯ËÚ∑היּו ועֹוג סיחֹון .מארץ ¬»¿ƒ…¿ְִֵֶֶָ

(ã)õøà ìàøNé úãò éðôì ýåýé äkä øLà õøàä̈À̈¤£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¦§¥Æ£©´¦§¨¥½¤¬¤
éãáòìå àåä äð÷îñ :äð÷î E ¦§¤−¦®§©«£¨¤−¦§¤«

(ä)éðéòa ïç eðàöî-íà eøîàiåõøàä-úà ïzé E ©«Ÿ§À¦¨¨³¥Æ§¥¤½ª©º¤¨¨¯¤
éãáòì úàfä:ïcøiä-úà eðøáòz-ìà äfçàì E ©²Ÿ©«£¨¤−©«£ª¨®©©«£¦¥−¤©©§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 186 'nr g"g y"ewla dkex`a oiieri)

oCxId xarA x`Xdl oaE`xE cB ipaC mpFvx mrh©©§¨¦§¥¨§¥§¦¨¥§¥¤©©§¥

אתאתאתאת־־־־ההההּיּיּיּיררררּדּדּדּדןןןן:::: אלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתעברנעברנעברנעברנּוּוּוּו .... .... ּבּבּבּבעיניעיניעיניעיני חןחןחןחן אםאםאםאם־־־־מצאנמצאנמצאנמצאנּוּוּוּו ה)ווווּיּיּיּיאמראמראמראמרּוּוּוּו (לב, ַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
רּבּוי  אין זֹו ׁשּבעבֹודה היֹות הּוא, ּבמקנה ולעסק הּירּדן ּבעבר להּׁשאר ּוראּובן ּגד ּבני ׁשחפצּו ׁשהּטעם מבאר, ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּבחסידּות

הּנ"ל. מּטעם צאן רֹועי ׁשהיּו והּׁשבטים האבֹות ּובדגמת מפריע. ּבאין ּבאלקּות ּולהּדבק להתקּׁשר ויּוכלּו ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻהטרדה,
רצּויה, ּבלּתי היא זֹו ׁשהנהגה היינּו, וגֹו', אֹותם ּבׁשלחי אבֹותיכם עׂשּו "ּכה המרּגלים, לחטא ּבּקׁשתם, את מׁשה הׁשוה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹולכן
היא  מ"ת ׁשל ׁשהּכּונה - מ"ת לאחר אבל העֹולם, מעניני ּפריׁשּות ׁשל זֹו להנהגה מקֹום נתינת היתה ּתֹורה מּתן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדקדם

.יתּבר לֹו ּדירה מהם ולעׂשֹות הּגׁשמּיים הענינים עם להתעּסק צריכים – לאלֹוקּות ּכלי הּגׁשמי העֹולם את ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלעׂשֹות
ּובהקּדים: ּוראּובן, ּגד ּבני מענה היה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָוע"ז

ּבתחּתֹונים", "ּדירה למּטה, העצמּות המׁשכת הּוא זה ידי ׁשעל ּגׁשמּיים ּבדברים הּמצֹות קּיּום הּוא העבֹודה ׁשעּקר אמת ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָהן
עֹובדין  ה'ּמארי ׁשל הּמצֹות מעׂשה את מאירים ׁשהם ּבּתֹורה הּוא עסקם ׁשעּקר ּתֹורה' ּב'מארי צר יׁש זאת ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹא

ּבגּלּוי. היא העצמּות המׁשכת ידם ועל ְְְְִִִַַַַָָָָָטבין',

‚„א  È·ÏÂ Ô·e‡¯ È·Ï ‰Â‰ ÈbÒ ¯ÈÚ·e¿ƒ«ƒ¬»ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈»
Ú¯‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÈ Ú¯‡ ˙È BÊÁÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz«ƒ«¬»«¬»¬««¿≈¿»¬«
:¯ÈÚa ˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡¯˙‡ ‡‰Â „ÚÏbƒ¿»¿»«¿»¬«¿«¿≈¿ƒ

LÓÏ‰ב  e¯Ó‡Â Ô·e‡¯ È·e „‚ È· B˙‡Â«¬¿≈»¿≈¿≈«¬»¿∆
:¯ÓÈÓÏ ‡zLk È·¯·¯Ïe ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»«¬»¿«¿¿≈¿ƒ¿»¿≈»

ÔÈ¯Óג  ˙È·e ÔÈ¯ÓeÎÂ ‡zLaÏÓe ‡zÏÏÎÓ«¿∆¿»«¿∆¿»¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ
˙ÚÈÒÂ (‡ÓÈÎÂ) ‡··„ ÈÏÚ·e ‡aLÁ ˙È·e≈À¿»»«¬≈¿»»¿ƒ»¿ƒ«

:ÔBÚ·e ‰LÓ„ ‡z¯·˜ ˙Èa≈¿À¿»¿∆¿

zLk‡ד  Ì„˜ ‡‰·˙È ˙È ÈÈ ‡ÁÓ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»¿»»»¿»»√»¿ƒ¿»
‡È‰ ¯ÈÚa ˙È·Ï ‡¯Lk Ú¯‡ Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈¬«»¿»¿≈¿ƒƒ

:¯ÈÚa ˙È‡ CÈc·ÚÏe¿«¿»ƒ¿ƒ

CÈÈÚaה  ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡ Ì‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ«¿«¿»«¬ƒ¿≈»
‡ÒÁ‡Ï CÈc·ÚÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ·È‰È˙zƒ¿¿ƒ»«¿»»»¿«¿»¿«¬»»

:‡c¯È ˙È ‡p¯·Ú˙ ‡Ï»¿«¿ƒ»»»«¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

`Ô·e‡¯ È·Ï:הּגבירה ּבן הּוא ּכי .‰˜Ó ÌB˜Ó:טֹוב מרעה ׁשם ּכי .a„b Èa e‡·iÂ ּכן על ּבתחּלה, העצה ּבעלי היּו הם . ƒ¿≈¿≈ְִִֶַָ¿ƒ¿∆ְִִֶָ«»…¿≈»ְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ
הּכתּוב: ְִִַָָהקּדימם



לז irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ipy meil inei xeriy

(çî)àávä éôìàì øLà íéã÷tä äLî-ìà eáø÷iå©¦§§Æ¤¤½©§ª¦¾£¤−§©§¥´©¨¨®
:úBànä éøNå íéôìàä éøN̈¥¬¨«£¨¦−§¨¥¬©¥«

i"yx£ÌÈ„˜t‰∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .הּממּנים אבןאבןאבןאבן «¿Àƒְִַֻ

(èî)éãáò äLî-ìà eøîàiåéLðà Làø-úà eàNð E ©«Ÿ§Æ¤¤½£¨¤´¨«§À¤²Ÿ©§¥¬
:Léà epnî ã÷ôð-àìå eðãéa øLà äîçìnä©¦§¨−̈£¤´§¨¥®§«Ÿ¦§©¬¦¤−¦«

i"yx£„˜ÙŒ‡ÏÂ∑ּכמֹו "חּסרֹון", ארמי ּבלׁשֹון הּוא אף ׁשגא", "ולא ותרּגּומֹו נחסר, לא)ולא "אנכי (בראשית : ¿…ƒ¿«ְְְְְְְֱֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
וכן ממנינא", ׁשגיא "ּדהות ּתרּגּומֹו: כ)אחּטּנה" א איׁש(שמואל ,מֹוׁשב מקֹום יחסר – "מֹוׁשב יּפקד ּכי : ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

וכן ׁשם, ליׁשב כ)הרגיל ׁשם (שם יֹוׁשב איׁש ואין מקֹומֹו נחסר – ּדוד" מקֹום "וּיּפקד עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

(ð)áäæ-éìë àöî øLà Léà ýåýé ïaø÷-úà áø÷på©©§¥º¤¨§©´§Ÿ̈À¦Á£¤̧¨¨³§¦«¨¨Æ
-ìò øtëì æîeëå ìéâò úòaè ãéîöå äãòöà¤§¨¨´§¨¦½©©−©¨¦´§¨®§©¥¬©

:ýåýé éðôì eðéúLôð©§Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£‰„Úˆ‡∑ רגל ׁשל צמידים יד ∑ÈÓˆÂ„.אּלּו אזן ∑ÏÈ‚Ú.ׁשל הרחם,∑ÊÓeÎÂ.נזמי ּבית ׁשל ּדפּוס ∆¿»»ְִִֵֶֶֶ¿»ƒֶָ»ƒְִֵֶֹ¿»ְֵֶֶֶָ

מדין  ּבנֹות ׁשל הּלב הרהּור על עזרא עזרא עזרא עזרא .לכּפר אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵֶַַַָ

(àð)ízàî áäfä-úà ïäkä øæòìàå äLî çwiå©¦©̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨−̈¥«¦¨®
:äNòî éìk ìk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן −Ÿ§¦¬©«£¤«

(áð)éäéå|ýåýéì eîéøä øLà äîeøzä áäæ-ìk ©§¦´¨§©´©§À̈£¤³¥¦¸Æ©«Ÿ̈½
úàî ì÷L íéMîçå úBàî-òáL óìà øNò äML¦¨̧¨¨¬¤²¤§©¥¬©«£¦¦−¨®¤¥¥Æ

:úBànä éøN úàîe íéôìàä éøN̈¥´¨«£¨¦½¥¥−¨¥¬©¥«

(âð):Bì Léà eææa àávä éLðà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¥Æ©¨½̈¨«§−¦¬«

(ãð)éøN úàî áäfä-úà ïäkä øæòìàå äLî çwiå©¦©̧¤¹§¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©¨½̈¥¥²¨¥¬
ïBøkæ ãòBî ìäà-ìà Búà eàáiå úBànäå íéôìàä̈«£¨¦−§©¥®©¨¦³ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¦¨¬

ô :ýåýé éðôì ìàøNé-éðáì¦§¥«¦§¨¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

‡ÈÙÏמח  ÏÚ ÔpÓÓ Èc ‰LÓ ˙ÂÏ e·È¯˜Â¿»ƒ¿»∆ƒ¿««««¿≈
:‡˙Â‡Ó Èa¯Â ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ‡ÏÈÁ≈»«»≈«¿ƒ¿«»≈»»»

ÔaLÁמט  ˙È eÏÈa˜ CÈc·Ú ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿∆«¿»«ƒ»À¿«
‡pÓ ‡‚L ‡ÏÂ ‡nÚ Èc ‡·¯˜ ÈÁÈ‚Ó È¯·b«¿≈¿ƒ≈¿»»ƒƒ»»¿»¿»ƒ»»

:L‡¡»

ÔÓנ  ÁkL‡c ¯·b ÈÈ„ ‡a¯˜ ˙È ‡·¯˜Â¿»∆¿»»À¿»»«¿»¿«¿«¿««
CBÁÓe ÔÈLc˜ Ô˜ÊÚ ÔÈÎaLÂ ÔÈ¯L ·‰„cƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»«»ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙LÙ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««¿»»»√»¿»

c‰·‡נא  ˙È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆¿∆¿»»«¬»»«¬»
:‡„·BÚc ÔÓ Ïk ÔB‰pÓƒ¿»«¿»»

‡eLÈ¯Ùנב  Èc ‡˙eL¯Ù‡ ·‰c Ïk ‰Â‰Â«¬»»¿««¿»»ƒ«¿ƒ
‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡ ¯NÚ ˙zL ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ«¬««¿ƒ¿«¿»
Èa¯ ÔÓe ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ÔÓ ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«»≈«¿ƒƒ«»≈

:‡˙Â‡Ó»»»

dLÙÏ:נג  ¯·b eÊa ‡ÏÈÁc È¯·b«¿≈¿≈»»¿«¿«¿≈

ÔÓנד  ‡·‰c ˙È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆¿∆¿»»«¬»»«¬»ƒ
ÔkLÓÏ d˙È eÈ˙È‡Â ‡˙Â‡Óe ÔÈÙÏ‡ Èa«̄»≈«¿ƒ»»»¿«¿ƒ»≈¿«¿«

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îc ‡ÓÊƒ¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

gnÌÈ„˜t‰:ּפירׁשּתיו . «¿Àƒְִֵַ
hneÈ„Èa ¯L‡.ּברׁשּותם היֹותם ּבעבּור . ¬∆¿»≈ְֱֲִַָָ

אנׁשים: עׂשרה ּביד ולקחּת ְְְְְֲֲִֵַָָָָָָוכן
p·¯˜pÂ:ּבּפה אֹו ּבמחׁשבה .‰„Úˆ‡. ««¿≈ְְֶַַָָ∆¿»»

ּכתּוב: כן ּכי הּזרֹוע, על לּיד:ÈÓˆÂ„היא . ְִִֵַַַָ¿»ƒַָ

˙ÚaË:ּבאצּבע .ÏÈ‚Ú כן ּכי ּבאזנים, . «««ְֶַָ»ƒְִִֵַָָ
עגֹול: היֹותֹו ּבעבּור ּכן, נקרא אּולי ְֱֲִֵַַָָָּכתּוב.

ÊÓeÎÂ:ּכחבריו . ¿»ֲֵַָ
`p‰NÚÓ ÈÏk Ïk ׁשּלא הּכתּוב הּגיד . …¿ƒ«¬∆ִִֶַָֹ

ׁשבּור: ּכלי ּבהם ְִֶָָָָהיה
bpBÏ LÈ‡ eÊÊa ‡·v‰ ÈL‡ הזּכיר . «¿≈«»»»¿ƒְִִ

מעׂשה  ּוכלי רב זהב ּכי להֹודיע זה, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָהּכתּוב
אחד: ּכל ְֶָָָּבזזּו

irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy

ß fenz c"k iyily mei ß

áì(à)äð÷îe|íeöò ãâ-éðáìå ïáeàø éðáì äéä áø ¦§¤´©À¨º̈¦§¥¯§¥²§¦§¥−̈¨´
äpäå ãòìb õøà-úàå øæòé õøà-úà eàøiå ãàî§®Ÿ©¦§º¤¤³¤©§¥Æ§¤¤´¤¦§½̈§¦¥¬

:äð÷î íB÷î íB÷nä©¨−§¬¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr h zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדד ולבניולבניולבניולבני ראראראראּוּוּוּובןבןבןבן לבנילבנילבנילבני היההיההיההיה רברברברב א)ּוּוּוּומקנהמקנהמקנהמקנה מאכלים (לב, אכלּו ולא הּמן את חּבבּו הּללּו הּׁשבטים ׁשּׁשני ּבספרים איתא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּסּבה  ּבין הּקׁשר את לבאר ויׁש רב. מקנה להם היה וכ האחרים, ּכּׁשבטים ּובקרם, צאנם את ׁשחטּו לא ּולפיכ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאחרים,

הּמן) מקנה)לּמסֹובב(חּבת מקֹום ׁשהּוא הּירּדן, ּבעבר להּׁשאר ּבעבר (הרצֹון להּׁשאר רצּו ראּובן ּובני ּגד ׁשּבני ּבחסידּות מבאר ּדהּנה, . ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מּובן  להקב"ה. קׁשּורים להיֹות ּתמיד יּוכלּו זה ּובעּסּוק טרדֹות, אין הּצאן מרעה ׁשּבעבֹודת מּׁשּום ּבמקנה ולעסק ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּירּדן

ארצּיים. ּבענינים ולעסק יׂשראל לארץ להּכנס רצּו ׁשּלא לכ הביאה הּׁשמים, מן לחם הּמן, ׁשחּבת ּכן, עזרא עזרא עזרא עזרא אם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(á)äLî-ìà eøîàiå ïáeàø éðáe ãâ-éðá eàáiå©¨¬Ÿ§¥−̈§¥´§¥®©«Ÿ§³¤¤Æ
:øîàì äãòä éàéNð-ìàå ïäkä øæòìà-ìàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤¤§¨¨´©Ÿ¥½§¤§¦¥¬¨«¥−̈¥«Ÿ

(â)äìòìàå ïBaLçå äøîðå øæòéå ïáéãå úBøèò£¨³§¦ŸÆ§©§¥´§¦§½̈§¤§−§¤§¨¥®
:ïòáe Báðe íáNe§¨¬§−§«Ÿ

i"yx£'B‚Â Ô·È„Â ˙B¯ËÚ∑היּו ועֹוג סיחֹון .מארץ ¬»¿ƒ…¿ְִֵֶֶָ

(ã)õøà ìàøNé úãò éðôì ýåýé äkä øLà õøàä̈À̈¤£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¦§¥Æ£©´¦§¨¥½¤¬¤
éãáòìå àåä äð÷îñ :äð÷î E ¦§¤−¦®§©«£¨¤−¦§¤«

(ä)éðéòa ïç eðàöî-íà eøîàiåõøàä-úà ïzé E ©«Ÿ§À¦¨¨³¥Æ§¥¤½ª©º¤¨¨¯¤
éãáòì úàfä:ïcøiä-úà eðøáòz-ìà äfçàì E ©²Ÿ©«£¨¤−©«£ª¨®©©«£¦¥−¤©©§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 186 'nr g"g y"ewla dkex`a oiieri)

oCxId xarA x`Xdl oaE`xE cB ipaC mpFvx mrh©©§¨¦§¥¨§¥§¦¨¥§¥¤©©§¥

אתאתאתאת־־־־ההההּיּיּיּיררררּדּדּדּדןןןן:::: אלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתעברנעברנעברנעברנּוּוּוּו .... .... ּבּבּבּבעיניעיניעיניעיני חןחןחןחן אםאםאםאם־־־־מצאנמצאנמצאנמצאנּוּוּוּו ה)ווווּיּיּיּיאמראמראמראמרּוּוּוּו (לב, ַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
רּבּוי  אין זֹו ׁשּבעבֹודה היֹות הּוא, ּבמקנה ולעסק הּירּדן ּבעבר להּׁשאר ּוראּובן ּגד ּבני ׁשחפצּו ׁשהּטעם מבאר, ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּבחסידּות

הּנ"ל. מּטעם צאן רֹועי ׁשהיּו והּׁשבטים האבֹות ּובדגמת מפריע. ּבאין ּבאלקּות ּולהּדבק להתקּׁשר ויּוכלּו ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻהטרדה,
רצּויה, ּבלּתי היא זֹו ׁשהנהגה היינּו, וגֹו', אֹותם ּבׁשלחי אבֹותיכם עׂשּו "ּכה המרּגלים, לחטא ּבּקׁשתם, את מׁשה הׁשוה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹולכן
היא  מ"ת ׁשל ׁשהּכּונה - מ"ת לאחר אבל העֹולם, מעניני ּפריׁשּות ׁשל זֹו להנהגה מקֹום נתינת היתה ּתֹורה מּתן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדקדם

.יתּבר לֹו ּדירה מהם ולעׂשֹות הּגׁשמּיים הענינים עם להתעּסק צריכים – לאלֹוקּות ּכלי הּגׁשמי העֹולם את ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלעׂשֹות
ּובהקּדים: ּוראּובן, ּגד ּבני מענה היה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָוע"ז

ּבתחּתֹונים", "ּדירה למּטה, העצמּות המׁשכת הּוא זה ידי ׁשעל ּגׁשמּיים ּבדברים הּמצֹות קּיּום הּוא העבֹודה ׁשעּקר אמת ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָהן
עֹובדין  ה'ּמארי ׁשל הּמצֹות מעׂשה את מאירים ׁשהם ּבּתֹורה הּוא עסקם ׁשעּקר ּתֹורה' ּב'מארי צר יׁש זאת ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹא

ּבגּלּוי. היא העצמּות המׁשכת ידם ועל ְְְְִִִַַַַָָָָָטבין',

‚„א  È·ÏÂ Ô·e‡¯ È·Ï ‰Â‰ ÈbÒ ¯ÈÚ·e¿ƒ«ƒ¬»ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈»
Ú¯‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÈ Ú¯‡ ˙È BÊÁÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz«ƒ«¬»«¬»¬««¿≈¿»¬«
:¯ÈÚa ˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡¯˙‡ ‡‰Â „ÚÏbƒ¿»¿»«¿»¬«¿«¿≈¿ƒ

LÓÏ‰ב  e¯Ó‡Â Ô·e‡¯ È·e „‚ È· B˙‡Â«¬¿≈»¿≈¿≈«¬»¿∆
:¯ÓÈÓÏ ‡zLk È·¯·¯Ïe ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»«¬»¿«¿¿≈¿ƒ¿»¿≈»

ÔÈ¯Óג  ˙È·e ÔÈ¯ÓeÎÂ ‡zLaÏÓe ‡zÏÏÎÓ«¿∆¿»«¿∆¿»¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ
˙ÚÈÒÂ (‡ÓÈÎÂ) ‡··„ ÈÏÚ·e ‡aLÁ ˙È·e≈À¿»»«¬≈¿»»¿ƒ»¿ƒ«

:ÔBÚ·e ‰LÓ„ ‡z¯·˜ ˙Èa≈¿À¿»¿∆¿

zLk‡ד  Ì„˜ ‡‰·˙È ˙È ÈÈ ‡ÁÓ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»¿»»»¿»»√»¿ƒ¿»
‡È‰ ¯ÈÚa ˙È·Ï ‡¯Lk Ú¯‡ Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈¬«»¿»¿≈¿ƒƒ

:¯ÈÚa ˙È‡ CÈc·ÚÏe¿«¿»ƒ¿ƒ

CÈÈÚaה  ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡ Ì‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ«¿«¿»«¬ƒ¿≈»
‡ÒÁ‡Ï CÈc·ÚÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ·È‰È˙zƒ¿¿ƒ»«¿»»»¿«¿»¿«¬»»

:‡c¯È ˙È ‡p¯·Ú˙ ‡Ï»¿«¿ƒ»»»«¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

`Ô·e‡¯ È·Ï:הּגבירה ּבן הּוא ּכי .‰˜Ó ÌB˜Ó:טֹוב מרעה ׁשם ּכי .a„b Èa e‡·iÂ ּכן על ּבתחּלה, העצה ּבעלי היּו הם . ƒ¿≈¿≈ְִִֶַָ¿ƒ¿∆ְִִֶָ«»…¿≈»ְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ
הּכתּוב: ְִִַָָהקּדימם



irqnÎzehnלח zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy
ׁשּיּׁשארּו ּבּקׁשּו ּבמארי הםהםהםהםולכן ּגם צר יׁש הּכּונה להׁשלים ּכדי ּכי הּתֹורה, ּבלּמּוד להתעּסק ׁשּיּוכלּו ּכדי הּירּדן, ּבעבר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

המ  מׁשא"כ ׁשרצּוּתֹורה. הּכּונה.ׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכללללרּגלים הפ ׁשּזה ּבּמדּבר יּׁשארּו עזרא עזרא עזרא עזרא יׂשראל אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(å)eàáé íëéçàä ïáeàø éðáìå ãâ-éðáì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¥−̈§¦§¥´§¥®©«©¥¤À¨¸ŸÆ
:äô eáLz ízàå äîçìnì©¦§¨½̈§©¤−¥¬§«Ÿ

i"yx£ÌÎÈÁ‡‰∑ הּוא ּתמיהה .לׁשֹון ««≈∆ְְִָ

(æ)-ìà øáòî ìàøNé éða áì-úà ïeàéðú änìå§¨´¨§¦½¤¥−§¥´¦§¨¥®¥«£ŸÆ¤
:ýåýé íäì ïúð-øLà õøàä̈½̈¤£¤¨©¬¨¤−§Ÿ̈«

i"yx£Ôe‡È˙ ‰nÏÂ∑ וחזק הּמלחמה מּפני לעבר יראים ׁשאּתם סבּורים ׁשּיהיּו מעבר, לּבם ותמנעּו ּתסירּו ¿»»¿ƒְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
והעם  עזרא עזרא עזרא עזרא .הערים אבןאבןאבןאבן ְִֶָָָ

(ç)òðøa Lãwî íúà éçìLa íëéúáà eNò äk¬Ÿ¨−£«Ÿ¥¤®§¨§¦¬Ÿ¨²¦¨¥¬©§¥−©
:õøàä-úà úBàøì¦§¬¤¨¨«¤

i"yx£Ú¯a L„wÓ∑היּו קדׁש ּוׁשני ׁשמּה, ּכ. ƒ»≈«¿≈«ְְֵֵָָָָ

(è)eàéðiå õøàä-úà eàøiå ìBkLà ìçð-ãò eìòiå©©«£º©©´©¤§À©¦§Æ¤¨½̈¤©¨¦¾
ïúð-øLà õøàä-ìà àá-ézìáì ìàøNé éða áì-úà¤¥−§¥´¦§¨¥®§¦§¦ŸÆ¤¨½̈¤£¤¨©¬

:ýåýé íäì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¤−§Ÿ̈«

(é):øîàì òáMiå àeää íBia ýåýé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−©´©®©¦¨©−¥«Ÿ

(àé)íéøNò ïaî íéøönî íéìòä íéLðàä eàøé-íà¦¦§¸¨«£¨¦¹¨«Ÿ¦´¦¦§©À¦¦¤̧¤§¦³
íäøáàì ézòaLð øLà äîãàä úà äìòîå äðL̈¨Æ¨©½§¨¥µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©²§¦§©§¨¨¬

:éøçà eàìî-àì ék á÷òéìe ÷çöéì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦§−̈§©«£®Ÿ¦¬«Ÿ¦§−©«£¨«

(áé)ék ïeð-ïa òLBäéå éfðwä äpôé-ïa áìk ézìa¦§¦º¨¥³¤§ª¤Æ©§¦¦½¦«ª−©¦®¦¬
:ýåýé éøçà eàìî¦§−©«£¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Èfw‰∑(יא עתניאל (סוטה את ּכלב ׁשל אּמֹו לֹו וילדה היה, קנז ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .חֹורגֹו אבןאבןאבןאבן «¿ƒƒְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

(âé)íéòaøà øaãna íòðéå ìàøNéa ýåýé óà-øçiå©¦©©³§Ÿ̈Æ§¦§¨¥½©§¦¥Æ©¦§½̈©§¨¦−
:ýåýé éðéòa òøä äNòä øBcä-ìk íz-ãò äðL̈¨®©ŸÆ¨©½¨«Ÿ¤¬¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÚÈÂ∑(ונד ּבנע וטלטלם (ס"א ונד" "נע מן עזרא עזרא עזרא עזרא .ויטלטלם, אבןאבןאבןאבן «¿ƒ≈ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָ

¯‡Ô·eו  È·ÏÂ „‚ È·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿≈
Ôe·˙Èz Ôez‡Â ‡·¯˜Ï ÔeÏÚÈ ÔBÎÈÁ‡‰«¬≈≈¬ƒ¿»»¿«≈¿

:‡Î‰»»

aÚÓlÓ¯ז  Ï‡¯NÈ È·„ ‡aÏ ˙È ÔeB˙ ‡ÓÏe¿»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆¿«
:ÈÈ ÔB‰Ï ·‰Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ«¿¿»

ÔB‰˙Èח  ˙ÈÁÏL „k ÔBÎ˙‰·‡ e„·Ú ÔÈ„k¿≈¬»¬»«¿«¿»ƒ»¿
:‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ‰‡Èb Ì˜¯Ó≈¿«≈»¿∆¡≈»«¿»

‡¯Ú‡ט  ˙È BÊÁÂ ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ „Ú e˜ÈÏÒe¿ƒ««¿»¿ƒ¿»»«¬»«¿»
‡Ïc ÏÈ„a Ï‡¯NÈ È·c ‡aÏ ˙È eÈB‡Â¿ƒ»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÈÈ ÔB‰Ï ·‰Èc ‡Ú¯‡Ï ÏÚÓÏ¿≈«¿«¿»ƒ«¿¿»

ÌÈi˜Âי  ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿»«¿«ƒ
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

aÓ¯יא  ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒc ‡i¯·b ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡À¿«»ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒƒ«
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»»«¿»ƒ«≈ƒ
eÓÈÏL‡ ‡Ï È¯‡ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¬≈»«¿ƒ

:ÈzÏÁc ¯˙a»«««¿ƒ

a¯יב  ÚLB‰ÈÂ ‰‡f˜ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk Ô‰Ï‡¡»≈»≈«¿À∆¿ƒ»»ƒÀ««
:ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a eÓÈÏL‡ È¯‡ Ôe¬≈«¿ƒ»«««¿»«¿»

Ôep„¯ËÂיג  Ï‡¯NÈa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ
‡¯c Ïk ÛÒc „Ú ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ‡¯a„Óa¿«¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ«¿«»»»

:ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „È·Úc«¬ƒ¿ƒ√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

dÔzeÈ e¯Ó‡iÂ,אחרת ּפעם ויאמרּו אמר . «…¿«ְֶֶַַַַַָֹ
את, ּכי אֹומרים, יׁש הּדברים. ׁשארכּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבעבּור
הּנה  ּכי זה. לּמה אדע ולא יּוּתן. ּפעּול ְִִֵֵֶַַָָָֹהּוא
נׂשא  ולא הארץ. יחלק ארץ. נעּתם ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכתּוב
ּבקרּבֹו: ׁשּמה ּבא הּוא אׁשר הארץ. ְְֲִֶֶָָָָָָאֹותם

fÔe‡Èz:ּתׁשּברּון ּכמֹו . ¿ƒְְְַ
hÏBkL‡ ÏÁ „Ú eÏÚiÂ העֹולים ּכי . ««¬«««∆¿ִִָ

לּנגב: הלכּו ְִֶֶַָָמּצפֹון,
`ie‡ÏÓ ‡Ï מהּבנ והּוא הלמ''ד. קל ין . …ƒ¿ְְִֵֵַַַָָ

מה  הׁשלימּו לא ׁשמן. קרנ מּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹהּכבד,

ְִִֶּׁשהתחילּו:
ai‰pÙÈ Ôa ·Ïk ּדּבר ּכאׁשר ּבתחּלה . »≈∆¿À∆ְֲִִִֵֶַָ

ׁשלחּו נפׁשי. ּבּקׁשּו ּכמֹו מלאּו, ּומּלת ְְְְְִִִִִֵַַַהּׁשם.
:מקּדׁש ְִֵֶָָּבאׁש

biÌÚÈÂ:נחּו ׁשּלא ּבעבּור ונד. נע מּגזרת . «¿ƒ≈ְֲִִֶַַָָָָֹ

irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy

(ãé)íéLðà úeaøz íëéúáà úçz ízî÷ äpäå§¦¥´©§¤À©µ©£´Ÿ¥¤½©§−£¨¦´
:ìàøNé-ìà ýåýé-óà ïBøç ìò ãBò úBtñì íéàhç©¨¦®¦§´À©²£¬©§Ÿ̈−¤¦§¨¥«

i"yx£˙BtÒÏ∑כט)ּכמֹו עלֿׁשנה"(ישעיה ׁשנה "ספּו ז): ּתֹוספת (ירמיה לׁשֹון וגֹו'" ספּו "עלֹותיכם עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ƒ¿ְְְְְֵֶֶֶַָָָָֹ

(åè)øaãna Bçépäì ãBò óñéå åéøçàî ïáeLú ék¦³§ªÆ¥©´£½̈§¨©´½§©¦−©¦§¨®
:äfä íòä-ìëì ízçLå§¦«©¤−§¨¨¨¬©¤«

(æè)eðð÷îì äðáð ïàö úøãb eøîàiå åéìà eLbiå©¦§³¥¨Æ©´Ÿ§½¦§¬Ÿ²Ÿ¦§¤¬§¦§¥−
:eðtèì íéøòå ät®Ÿ§¨¦−§©¥«

i"yx£‰t e˜ÓÏ ‰·∑ אמר לטּפם. מקניהם ׁשהקּדימּו ּובנֹותיהם, מּבניהם יֹותר ממֹונם על היּו חסים ƒ¿∆¿ƒ¿≈…ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּגדרֹות  ואחרּֿכ לטּפכם ערים ּתחּלה לכם ּבנּו טפל. – והּטפל עּקר, – העּקר עׂשּו כן, לא מׁשה: ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹלהם

עזרא עזרא עזרא עזרא .לצאנכם  אבןאבןאבןאבן ְְֶֹ

(æé)øLà ãò ìàøNé éða éðôì íéLç õìçð eðçðàå©«£©¹§¥«¨¥´ª¦À¦§¥Æ§¥´¦§¨¥½©²£¤¬
øöánä éøòa eðtè áLéå íîB÷î-ìà íðàéáä-íà¦£¦«Ÿª−¤§¨®§¨©³©¥̧Æ§¨¥´©¦§½̈

:õøàä éáLé éðtî¦§¥−«§¥¬¨¨«¤
i"yx£ÌÈLÁ ıÏÁ eÁ‡Â∑ּכמֹו מהירים, ח)נזּדּיין ּבז",(ישעיה חׁש ׁשלל "מהר ה): יחיׁשה"(שם "ימהר :. «¬«¿≈»≈Àƒְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

Ï‡¯NÈ Èa ÈÙÏ∑ּבגד נאמר ׁשּכן היּו, ׁשּגּבֹורים מּתֹו ּגיסֹות, לג)ּבראׁשי אףֿקדקד".(דברים זרֹוע "וטרף : ƒ¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּדברים ּבאּלה להם ּוּפירׁש חזר מׁשה ג)ואף אחיכם (שם לפני ּתעברּו חלּוצים וגֹו' ההוא ּבעת אתכם "ואצו : ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּכתיב ּוביריחֹו ּכלּֿבניֿחיל". ו)ּבניֿיׂשראל ּתנאם (יהושע ׁשּקּימּו וגד ראּובן זה לפניהם". הל "והחלּוץ :. ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ

etË ·LÈÂ∑אחינּו אצל ‰n·ˆ¯.ּבעֹודנּו È¯Úa∑ עכׁשו .ׁשּנבנה ¿»««≈ְֵֵֵֶַ¿»≈«ƒ¿»ְְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(279 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים ּבּבּבּבאאאאּלּלּלּלהההה להםלהםלהםלהם ּוּוּוּופרפרפרפרׁשׁשׁשׁש חזרחזרחזרחזר ממממׁשׁשׁשׁשהההה יז)ואףואףואףואף ראּובן (לב, ולבני ּגד לבני מׁשה ּבמענה נאמר לא מּדּוע הּוקׁשה, לרש"י ְְְְַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ּתחלצּו אם להם ׁשאמר ׁשּמה ּדבריו, את מׁשה ּפרׁש ּדברים ׁשּבפרׁשת מביא זה ועל ּגייסֹות? ּבראׁשי ראׁשֹונים, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּילכּו

כ)לּמלחמההההה''''לפני לפני(ּפסּוק ּתעברּו חלּוצים - ראׁשֹונים ׁשּילכּו לֹומר עזרא עזרא עזרא עזרא .אחיכם אחיכם אחיכם אחיכם התּכון אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

(çé)ìàøNé éða ìçðúä ãò eðéza-ìà áeLð àì¬Ÿ¨−¤¨¥®©À¦§©¥Æ§¥´¦§¨¥½
:Búìçð Léà¦−©«£¨«

(èé)äàá ék äàìäå ïcøiì øáòî ízà ìçðð àì ék¦´³Ÿ¦§©Æ¦½̈¥¥¬¤©©§¥−¨¨®§¨¦´¨³¨
ô :äçøæî ïcøiä øáòî eðéìà eðúìçp©«£¨¥̧Æ¥¥½¥¥¬¤©©§¥−¦§¨«¨

i"yx£'B‚Â Ôc¯iÏ ¯·ÚÓ∑ הּמערבי e˙ÏÁ.ּבעבר ‰‡· Èk∑ הּמזרחי ּבעבר קּבלנּוה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכבר אבןאבןאבןאבן ≈≈∆««¿≈¿ֲִֵֶַַָָƒ»»«¬»≈ְְְִִִֵֶַַָָָָ

È„ÈÓÏzיד  ÔBÎ˙‰·‡ ÛÏÁ ÔezÓ˜ ‡‰Â¿»«¿¬«¬»«¿«¿ƒ≈
‡Ê‚¯ ÛB˜z ÏÚ „BÚ ‡ÙÒB‡Ï ‡È·iÁ ‡i¯·bÀ¿«»«»«»¿»»«¿»¿»

:Ï‡¯NÈÏ ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

BÚ„טו  ÛÒBÈÂ dzÏÁc ¯˙aÓ Ôe·e˙˙ È¯‡¬≈¿ƒ»«««¿≈¿≈
‡nÚ ÏÎÏ ÔeÏaÁ˙e ‡¯a„Óa ÔB‰˙e¯Á‡Ï¿«¬¿¿«¿¿»¿«¿¿»«»

:ÔÈ„‰»≈

È·טז  ÔÚc ÔÈ¯ËÁ e¯Ó‡Â d˙ÂÏ e·È¯˜Â¿»ƒ¿»≈«¬»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
:‡ÏÙËÏ ÔÈÂ¯˜Â ‡Î‰ ‡¯ÈÚ·Ïƒ¿ƒ»»»»¿ƒ¿ƒ¿«¿»»

Ú„יז  Ï‡¯NÈ Èa Ì„˜ ÔÈÚ·Ó Ê¯cÊ ‡Á‡Â«¬«¿»ƒ¿»≈«¿ƒ√»¿≈ƒ¿»≈«
ÔÈÂ¯˜a ‡ÏÙË Ôe·˙ÈÂ ÔB‰È¯˙‡Ï ÔepÏÚ Ècƒ¿≈ƒ¿«¿≈¿≈¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:‡Ú¯‡ È·˙È Ì„˜ ÔÓ ÔÎÈ¯k¿ƒ«ƒ√»»¿≈«¿»

Ï‡¯NÈיח  Èa ÔeÒÁÈc „Ú ‡˙È·Ï ·e˙ ‡Ï»¿¿≈»»«¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈
:dzÒÁ‡ ¯·b¿««¬«¿≈

c¯ÈÏ‡יט  ‡¯·ÚÓ ÔB‰nÚ ÔÈÒÁ ‡Ï È¯‡¬≈»«¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»
‡¯·ÚÓ ‡Ï ‡zÒÁ‡ ‡Ïa˜ È¯‡ ‡Ï‰Ïe¿»»¬≈«∆¿»«¬«¿»»»»≈ƒ¿»

:‡ÁÈcÓ ‡c¯ÈÏ¿«¿¿»«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

ci˙ea¯z.ורּביתי טּפחּתי אׁשר מּגזרת . «¿ְְְֲִִִִִִִֶַַ
והּטעם, ּביתֹו. רב ּכל על מּגזרת קרֹוב ְְְִִֵַַַַַַָָוהּוא

הׁשנים: רק BtÒÏ˙ּגדֹול להֹוסיף, ּכמֹו . ִַָָƒ¿ְְִַ
זבחיכם. על ספּו וכמֹוהּו, אחר. מּׁשרׁש ְְְִִֵֵֶֶַַָֹהּוא

הּׁשרׁש מּזה הּיּו''ד ּבבעלי מצאנּו לא ְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹּכי
יּו''ד: חסר הּקל, ְִֵַַַָָּבּבנין

fhÌÈ¯ÚÂ:לטּפנּו ּבתחּלה . ¿»ƒְְִִֵַָ
fiÌÈLÁּכמֹו היּו, מּולים מׁשקל על . Àƒְְִִַַָ

ּתעמֹוד: אל חּוׁשה מהרה מּגזרת, ְְְֲִִִִֵַַַָָמהירים.
hi‰‡Ï‰Â,זמן ועל מקֹום על נמצא . »»¿»ְְְִַַַָָ

ּולמעלה: ְְְַַַַָוהּטעם



לט irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy
ׁשּיּׁשארּו ּבּקׁשּו ּבמארי הםהםהםהםולכן ּגם צר יׁש הּכּונה להׁשלים ּכדי ּכי הּתֹורה, ּבלּמּוד להתעּסק ׁשּיּוכלּו ּכדי הּירּדן, ּבעבר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

המ  מׁשא"כ ׁשרצּוּתֹורה. הּכּונה.ׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכללללרּגלים הפ ׁשּזה ּבּמדּבר יּׁשארּו עזרא עזרא עזרא עזרא יׂשראל אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(å)eàáé íëéçàä ïáeàø éðáìå ãâ-éðáì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¥−̈§¦§¥´§¥®©«©¥¤À¨¸ŸÆ
:äô eáLz ízàå äîçìnì©¦§¨½̈§©¤−¥¬§«Ÿ

i"yx£ÌÎÈÁ‡‰∑ הּוא ּתמיהה .לׁשֹון ««≈∆ְְִָ

(æ)-ìà øáòî ìàøNé éða áì-úà ïeàéðú änìå§¨´¨§¦½¤¥−§¥´¦§¨¥®¥«£ŸÆ¤
:ýåýé íäì ïúð-øLà õøàä̈½̈¤£¤¨©¬¨¤−§Ÿ̈«

i"yx£Ôe‡È˙ ‰nÏÂ∑ וחזק הּמלחמה מּפני לעבר יראים ׁשאּתם סבּורים ׁשּיהיּו מעבר, לּבם ותמנעּו ּתסירּו ¿»»¿ƒְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
והעם  עזרא עזרא עזרא עזרא .הערים אבןאבןאבןאבן ְִֶָָָ

(ç)òðøa Lãwî íúà éçìLa íëéúáà eNò äk¬Ÿ¨−£«Ÿ¥¤®§¨§¦¬Ÿ¨²¦¨¥¬©§¥−©
:õøàä-úà úBàøì¦§¬¤¨¨«¤

i"yx£Ú¯a L„wÓ∑היּו קדׁש ּוׁשני ׁשמּה, ּכ. ƒ»≈«¿≈«ְְֵֵָָָָ

(è)eàéðiå õøàä-úà eàøiå ìBkLà ìçð-ãò eìòiå©©«£º©©´©¤§À©¦§Æ¤¨½̈¤©¨¦¾
ïúð-øLà õøàä-ìà àá-ézìáì ìàøNé éða áì-úà¤¥−§¥´¦§¨¥®§¦§¦ŸÆ¤¨½̈¤£¤¨©¬

:ýåýé íäì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¤−§Ÿ̈«

(é):øîàì òáMiå àeää íBia ýåýé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−©´©®©¦¨©−¥«Ÿ

(àé)íéøNò ïaî íéøönî íéìòä íéLðàä eàøé-íà¦¦§¸¨«£¨¦¹¨«Ÿ¦´¦¦§©À¦¦¤̧¤§¦³
íäøáàì ézòaLð øLà äîãàä úà äìòîå äðL̈¨Æ¨©½§¨¥µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©²§¦§©§¨¨¬

:éøçà eàìî-àì ék á÷òéìe ÷çöéì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦§−̈§©«£®Ÿ¦¬«Ÿ¦§−©«£¨«

(áé)ék ïeð-ïa òLBäéå éfðwä äpôé-ïa áìk ézìa¦§¦º¨¥³¤§ª¤Æ©§¦¦½¦«ª−©¦®¦¬
:ýåýé éøçà eàìî¦§−©«£¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Èfw‰∑(יא עתניאל (סוטה את ּכלב ׁשל אּמֹו לֹו וילדה היה, קנז ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .חֹורגֹו אבןאבןאבןאבן «¿ƒƒְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

(âé)íéòaøà øaãna íòðéå ìàøNéa ýåýé óà-øçiå©¦©©³§Ÿ̈Æ§¦§¨¥½©§¦¥Æ©¦§½̈©§¨¦−
:ýåýé éðéòa òøä äNòä øBcä-ìk íz-ãò äðL̈¨®©ŸÆ¨©½¨«Ÿ¤¬¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÚÈÂ∑(ונד ּבנע וטלטלם (ס"א ונד" "נע מן עזרא עזרא עזרא עזרא .ויטלטלם, אבןאבןאבןאבן «¿ƒ≈ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָ

¯‡Ô·eו  È·ÏÂ „‚ È·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿≈
Ôe·˙Èz Ôez‡Â ‡·¯˜Ï ÔeÏÚÈ ÔBÎÈÁ‡‰«¬≈≈¬ƒ¿»»¿«≈¿

:‡Î‰»»

aÚÓlÓ¯ז  Ï‡¯NÈ È·„ ‡aÏ ˙È ÔeB˙ ‡ÓÏe¿»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆¿«
:ÈÈ ÔB‰Ï ·‰Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ«¿¿»

ÔB‰˙Èח  ˙ÈÁÏL „k ÔBÎ˙‰·‡ e„·Ú ÔÈ„k¿≈¬»¬»«¿«¿»ƒ»¿
:‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ‰‡Èb Ì˜¯Ó≈¿«≈»¿∆¡≈»«¿»

‡¯Ú‡ט  ˙È BÊÁÂ ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ „Ú e˜ÈÏÒe¿ƒ««¿»¿ƒ¿»»«¬»«¿»
‡Ïc ÏÈ„a Ï‡¯NÈ È·c ‡aÏ ˙È eÈB‡Â¿ƒ»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÈÈ ÔB‰Ï ·‰Èc ‡Ú¯‡Ï ÏÚÓÏ¿≈«¿«¿»ƒ«¿¿»

ÌÈi˜Âי  ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿»«¿«ƒ
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

aÓ¯יא  ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒc ‡i¯·b ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡À¿«»ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒƒ«
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»»«¿»ƒ«≈ƒ
eÓÈÏL‡ ‡Ï È¯‡ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¬≈»«¿ƒ

:ÈzÏÁc ¯˙a»«««¿ƒ

a¯יב  ÚLB‰ÈÂ ‰‡f˜ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk Ô‰Ï‡¡»≈»≈«¿À∆¿ƒ»»ƒÀ««
:ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a eÓÈÏL‡ È¯‡ Ôe¬≈«¿ƒ»«««¿»«¿»

Ôep„¯ËÂיג  Ï‡¯NÈa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ
‡¯c Ïk ÛÒc „Ú ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ‡¯a„Óa¿«¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ«¿«»»»

:ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „È·Úc«¬ƒ¿ƒ√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

dÔzeÈ e¯Ó‡iÂ,אחרת ּפעם ויאמרּו אמר . «…¿«ְֶֶַַַַַָֹ
את, ּכי אֹומרים, יׁש הּדברים. ׁשארכּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבעבּור
הּנה  ּכי זה. לּמה אדע ולא יּוּתן. ּפעּול ְִִֵֵֶַַָָָֹהּוא
נׂשא  ולא הארץ. יחלק ארץ. נעּתם ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכתּוב
ּבקרּבֹו: ׁשּמה ּבא הּוא אׁשר הארץ. ְְֲִֶֶָָָָָָאֹותם

fÔe‡Èz:ּתׁשּברּון ּכמֹו . ¿ƒְְְַ
hÏBkL‡ ÏÁ „Ú eÏÚiÂ העֹולים ּכי . ««¬«««∆¿ִִָ

לּנגב: הלכּו ְִֶֶַָָמּצפֹון,
`ie‡ÏÓ ‡Ï מהּבנ והּוא הלמ''ד. קל ין . …ƒ¿ְְִֵֵַַַָָ

מה  הׁשלימּו לא ׁשמן. קרנ מּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹהּכבד,

ְִִֶּׁשהתחילּו:
ai‰pÙÈ Ôa ·Ïk ּדּבר ּכאׁשר ּבתחּלה . »≈∆¿À∆ְֲִִִֵֶַָ

ׁשלחּו נפׁשי. ּבּקׁשּו ּכמֹו מלאּו, ּומּלת ְְְְְִִִִִֵַַַהּׁשם.
:מקּדׁש ְִֵֶָָּבאׁש

biÌÚÈÂ:נחּו ׁשּלא ּבעבּור ונד. נע מּגזרת . «¿ƒ≈ְֲִִֶַַָָָָֹ

irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy

(ãé)íéLðà úeaøz íëéúáà úçz ízî÷ äpäå§¦¥´©§¤À©µ©£´Ÿ¥¤½©§−£¨¦´
:ìàøNé-ìà ýåýé-óà ïBøç ìò ãBò úBtñì íéàhç©¨¦®¦§´À©²£¬©§Ÿ̈−¤¦§¨¥«

i"yx£˙BtÒÏ∑כט)ּכמֹו עלֿׁשנה"(ישעיה ׁשנה "ספּו ז): ּתֹוספת (ירמיה לׁשֹון וגֹו'" ספּו "עלֹותיכם עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ƒ¿ְְְְְֵֶֶֶַָָָָֹ

(åè)øaãna Bçépäì ãBò óñéå åéøçàî ïáeLú ék¦³§ªÆ¥©´£½̈§¨©´½§©¦−©¦§¨®
:äfä íòä-ìëì ízçLå§¦«©¤−§¨¨¨¬©¤«

(æè)eðð÷îì äðáð ïàö úøãb eøîàiå åéìà eLbiå©¦§³¥¨Æ©´Ÿ§½¦§¬Ÿ²Ÿ¦§¤¬§¦§¥−
:eðtèì íéøòå ät®Ÿ§¨¦−§©¥«

i"yx£‰t e˜ÓÏ ‰·∑ אמר לטּפם. מקניהם ׁשהקּדימּו ּובנֹותיהם, מּבניהם יֹותר ממֹונם על היּו חסים ƒ¿∆¿ƒ¿≈…ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּגדרֹות  ואחרּֿכ לטּפכם ערים ּתחּלה לכם ּבנּו טפל. – והּטפל עּקר, – העּקר עׂשּו כן, לא מׁשה: ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹלהם

עזרא עזרא עזרא עזרא .לצאנכם  אבןאבןאבןאבן ְְֶֹ

(æé)øLà ãò ìàøNé éða éðôì íéLç õìçð eðçðàå©«£©¹§¥«¨¥´ª¦À¦§¥Æ§¥´¦§¨¥½©²£¤¬
øöánä éøòa eðtè áLéå íîB÷î-ìà íðàéáä-íà¦£¦«Ÿª−¤§¨®§¨©³©¥̧Æ§¨¥´©¦§½̈

:õøàä éáLé éðtî¦§¥−«§¥¬¨¨«¤
i"yx£ÌÈLÁ ıÏÁ eÁ‡Â∑ּכמֹו מהירים, ח)נזּדּיין ּבז",(ישעיה חׁש ׁשלל "מהר ה): יחיׁשה"(שם "ימהר :. «¬«¿≈»≈Àƒְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

Ï‡¯NÈ Èa ÈÙÏ∑ּבגד נאמר ׁשּכן היּו, ׁשּגּבֹורים מּתֹו ּגיסֹות, לג)ּבראׁשי אףֿקדקד".(דברים זרֹוע "וטרף : ƒ¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּדברים ּבאּלה להם ּוּפירׁש חזר מׁשה ג)ואף אחיכם (שם לפני ּתעברּו חלּוצים וגֹו' ההוא ּבעת אתכם "ואצו : ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּכתיב ּוביריחֹו ּכלּֿבניֿחיל". ו)ּבניֿיׂשראל ּתנאם (יהושע ׁשּקּימּו וגד ראּובן זה לפניהם". הל "והחלּוץ :. ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ

etË ·LÈÂ∑אחינּו אצל ‰n·ˆ¯.ּבעֹודנּו È¯Úa∑ עכׁשו .ׁשּנבנה ¿»««≈ְֵֵֵֶַ¿»≈«ƒ¿»ְְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(279 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים ּבּבּבּבאאאאּלּלּלּלהההה להםלהםלהםלהם ּוּוּוּופרפרפרפרׁשׁשׁשׁש חזרחזרחזרחזר ממממׁשׁשׁשׁשהההה יז)ואףואףואףואף ראּובן (לב, ולבני ּגד לבני מׁשה ּבמענה נאמר לא מּדּוע הּוקׁשה, לרש"י ְְְְַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ּתחלצּו אם להם ׁשאמר ׁשּמה ּדבריו, את מׁשה ּפרׁש ּדברים ׁשּבפרׁשת מביא זה ועל ּגייסֹות? ּבראׁשי ראׁשֹונים, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּילכּו

כ)לּמלחמההההה''''לפני לפני(ּפסּוק ּתעברּו חלּוצים - ראׁשֹונים ׁשּילכּו לֹומר עזרא עזרא עזרא עזרא .אחיכם אחיכם אחיכם אחיכם התּכון אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

(çé)ìàøNé éða ìçðúä ãò eðéza-ìà áeLð àì¬Ÿ¨−¤¨¥®©À¦§©¥Æ§¥´¦§¨¥½
:Búìçð Léà¦−©«£¨«

(èé)äàá ék äàìäå ïcøiì øáòî ízà ìçðð àì ék¦´³Ÿ¦§©Æ¦½̈¥¥¬¤©©§¥−¨¨®§¨¦´¨³¨
ô :äçøæî ïcøiä øáòî eðéìà eðúìçp©«£¨¥̧Æ¥¥½¥¥¬¤©©§¥−¦§¨«¨

i"yx£'B‚Â Ôc¯iÏ ¯·ÚÓ∑ הּמערבי e˙ÏÁ.ּבעבר ‰‡· Èk∑ הּמזרחי ּבעבר קּבלנּוה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכבר אבןאבןאבןאבן ≈≈∆««¿≈¿ֲִֵֶַַָָƒ»»«¬»≈ְְְִִִֵֶַַָָָָ

È„ÈÓÏzיד  ÔBÎ˙‰·‡ ÛÏÁ ÔezÓ˜ ‡‰Â¿»«¿¬«¬»«¿«¿ƒ≈
‡Ê‚¯ ÛB˜z ÏÚ „BÚ ‡ÙÒB‡Ï ‡È·iÁ ‡i¯·bÀ¿«»«»«»¿»»«¿»¿»

:Ï‡¯NÈÏ ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

BÚ„טו  ÛÒBÈÂ dzÏÁc ¯˙aÓ Ôe·e˙˙ È¯‡¬≈¿ƒ»«««¿≈¿≈
‡nÚ ÏÎÏ ÔeÏaÁ˙e ‡¯a„Óa ÔB‰˙e¯Á‡Ï¿«¬¿¿«¿¿»¿«¿¿»«»

:ÔÈ„‰»≈

È·טז  ÔÚc ÔÈ¯ËÁ e¯Ó‡Â d˙ÂÏ e·È¯˜Â¿»ƒ¿»≈«¬»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
:‡ÏÙËÏ ÔÈÂ¯˜Â ‡Î‰ ‡¯ÈÚ·Ïƒ¿ƒ»»»»¿ƒ¿ƒ¿«¿»»

Ú„יז  Ï‡¯NÈ Èa Ì„˜ ÔÈÚ·Ó Ê¯cÊ ‡Á‡Â«¬«¿»ƒ¿»≈«¿ƒ√»¿≈ƒ¿»≈«
ÔÈÂ¯˜a ‡ÏÙË Ôe·˙ÈÂ ÔB‰È¯˙‡Ï ÔepÏÚ Ècƒ¿≈ƒ¿«¿≈¿≈¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:‡Ú¯‡ È·˙È Ì„˜ ÔÓ ÔÎÈ¯k¿ƒ«ƒ√»»¿≈«¿»

Ï‡¯NÈיח  Èa ÔeÒÁÈc „Ú ‡˙È·Ï ·e˙ ‡Ï»¿¿≈»»«¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈
:dzÒÁ‡ ¯·b¿««¬«¿≈

c¯ÈÏ‡יט  ‡¯·ÚÓ ÔB‰nÚ ÔÈÒÁ ‡Ï È¯‡¬≈»«¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»
‡¯·ÚÓ ‡Ï ‡zÒÁ‡ ‡Ïa˜ È¯‡ ‡Ï‰Ïe¿»»¬≈«∆¿»«¬«¿»»»»≈ƒ¿»

:‡ÁÈcÓ ‡c¯ÈÏ¿«¿¿»«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

ci˙ea¯z.ורּביתי טּפחּתי אׁשר מּגזרת . «¿ְְְֲִִִִִִִֶַַ
והּטעם, ּביתֹו. רב ּכל על מּגזרת קרֹוב ְְְִִֵַַַַַַָָוהּוא

הׁשנים: רק BtÒÏ˙ּגדֹול להֹוסיף, ּכמֹו . ִַָָƒ¿ְְִַ
זבחיכם. על ספּו וכמֹוהּו, אחר. מּׁשרׁש ְְְִִֵֵֶֶַַָֹהּוא

הּׁשרׁש מּזה הּיּו''ד ּבבעלי מצאנּו לא ְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹּכי
יּו''ד: חסר הּקל, ְִֵַַַָָּבּבנין

fhÌÈ¯ÚÂ:לטּפנּו ּבתחּלה . ¿»ƒְְִִֵַָ
fiÌÈLÁּכמֹו היּו, מּולים מׁשקל על . Àƒְְִִַַָ

ּתעמֹוד: אל חּוׁשה מהרה מּגזרת, ְְְֲִִִִֵַַַָָמהירים.
hi‰‡Ï‰Â,זמן ועל מקֹום על נמצא . »»¿»ְְְִַַַָָ

ּולמעלה: ְְְַַַַָוהּטעם



irqnÎzehnמ zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k iriax meil inei xeriy

ß fenz d"k iriax mei ß

(ë)äfä øácä-úà ïeNòz-íà äLî íäéìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤½¦©«£−¤©¨¨´©¤®
:äîçìnì ýåýé éðôì eöìçz-íà¦¥¨«§²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«

(àë)ãò ýåýé éðôì ïcøiä-úà õeìç-ìk íëì øáòå§¨©̧¨¤¯¨¨²¤©©§¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¯
:åéðtî åéáéà-úà BLéøBä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן «¦²¤«Ÿ§−̈¦¨¨«

(áë)íúééäå eáLz øçàå ýåýé éðôì õøàä äLaëðå§¦§§¨̧¨¹̈¤¦§¥³§Ÿ̈Æ§©©´¨ª½¦«§¦¤¯
íëì úàfä õøàä äúéäå ìàøNiîe ýåýéî íi÷ð§¦¦²¥«Ÿ̈−¦¦§¨¥®Â§¨«§Â̈¨¨̧¤©¬Ÿ¨¤²

:ýåýé éðôì äfçàì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£ª−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(âë)eòãe ýåýéì íúàèç äpä ïk ïeNòú àì-íàå§¦³Ÿ©«£Æ¥½¦¥¬£¨¤−©«Ÿ̈®§Æ
:íëúà àöîz øLà íëúàhç©©§¤½£¤¬¦§−̈¤§¤«

(ãë)àöiäå íëàðöì úøãâe íëtèì íéøò íëì-eða§«¨¤³¨¦Æ§©§¤½§¥−Ÿ§Ÿ©«£¤®§©Ÿ¥¬
:eNòz íëétî¦¦¤−©«£«

i"yx£ÌÎ‡ˆÏ∑מּגזרת זֹו ח)ּתבה ואל"ף (תהלים לצד"י. נּו"ן ּבין מפסיק אל"ף ּבֹו ׁשאין ּכּלם", ואלפים "צנה : ¿…«¬∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
ּכן  למדּתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו הּוא, צנה ׁשל ה"א ּבמקֹום הּנּו"ן, אחר ּכאן ÌÎÈtÓ.ׁשּבא ‡ˆi‰Â ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ¿«…≈ƒƒ∆

eNÚz∑,ונכּבׁשה לגבּה" אּלא מהם ּבּקׁש לא ׁשּמׁשה וחּלּוק; ּכּבּוׁש עד לּמלחמה לעבר עליכם ׁשּקּבלּתם «¬ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
עׂשּו וכן ׁשחּלקּו ׁשבע להתעּכב הֹוסיפ ּו הרי התנחל", "עד עליהם קּבלּו והם ּתׁשבּו", ואחר עזרא עזרא עזרא עזרא .... אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

(äë)øîàì äLî-ìà ïáeàø éðáe ãâ-éða øîàiå©³Ÿ¤§¥¨Æ§¥´§¥½¤¤−¥®Ÿ
éãáò:äeöî éðãà øLàk eNòé E £¨¤´©«£½©«£¤¬£Ÿ¦−§©¤«

i"yx£„‚ŒÈa ¯Ó‡iÂ∑ אחד ּכאיׁש .ּכּלם «…∆¿≈»ְִֶָָֻ

(åë)éøòa íL-eéäé eðzîäa-ìëå eðð÷î eðéLð eðtè©¥´¨¥½¦§¥−§¨§¤§¥®¦«§−̈§¨¥¬
:ãòìbä©¦§¨«

(æë)éãáòåýåýé éðôì àáö õeìç-ìk eøáòé E ©«£¨¤¸©«©§¹¨£¬¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−
:øác éðãà øLàk äîçìnì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§¨¨®©«£¤¬£Ÿ¦−Ÿ¥«

(çë)òLBäé úàå ïäkä øæòìà úà äLî íäì åöéå©§©³¨¤Æ¤½¥µ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¥−§ª´©
:ìàøNé éðáì úBhnä úBáà éLàø-úàå ïeð-ïa¦®§¤¨¥²£¬©©−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ì‰Ï ÂˆÈÂ∑ּכמֹו ויהֹוׁשע. אלעזר מּנה ּתנאם ועל עליהם, יד)ּכמֹו לכם"(שמות יּלחם "ה' :. «¿«»∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

Ób˙t‡כ  ˙È Ôe„aÚz Ì‡ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿∆ƒ«¿¿»ƒ¿»»
:‡·¯˜Ï ÈÈ„ ‡nÚ Ì„˜ ÔeÊ¯cÊz Ì‡ ÔÈ„‰»≈ƒƒ¿»¿√»«»«¿»ƒ¿»»

˜„Ìכא  ‡c¯È ˙È Ê¯ÊÓc Ïk ÔBÎÏ ¯aÚÈÂ¿«¿≈¿»ƒ¿»«»«¿¿»√»
ÔÓ È‰B··„ ÈÏÚa ˙È C¯˙Èc „Ú ÈÈ„ ‡nÚ«»«¿»«ƒ»≈»«¬≈¿»ƒƒ

:È‰BÓ„√̃»ƒ

Ôkכב  ¯˙·e ÈÈ„ ‡nÚ Ì„˜ ‡Ú¯‡ L·k˙˙Â¿ƒ¿¿≈«¿»√»«»«¿»»«≈
Ï‡¯NiÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈ‡kÊ ÔB‰˙e Ôe·e˙z¿¿«»ƒƒ√»¿»ƒƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ È‰˙e¿≈«¿»»»¿¿«¬»»√»¿»

ÈÈכג  Ì„˜ Ôez·Á ‡‰ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿¿≈»«¿√»¿»
:ÔBÎ˙È ÁkL˙ Èc ÔBÎ˙·BÁ eÚ„e¿«¿ƒ«¿«»¿

ÔBÎÚÏכד  ÔÈ¯ËÁÂ ÔBÎÏÙËÏ ÔÈÂ¯˜ ÔBÎÏ ea¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿¿«¿ƒ¿«¿
:Ôe„aÚz ÔBÎÓetÓ ˜BtÈ„e¿ƒƒ¿««¿

ÓÈÓÏ¯כה  ‰LÓÏ Ô·e‡¯ È·e „‚ È· e¯Ó‡Â«¬»¿≈»¿≈¿≈¿∆¿≈»
:„wÙÓ ÈBa¯ Èc ‡Ók Ôe„aÚÈ CÈc·Ú«¿»«¿¿¿»ƒƒƒ¿«≈

ÔB‰Èכו  ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ‡˙Èb ‡L ‡ÏÙË«¿»»¿»»≈»»¿»¿ƒ»»¿
:„ÚÏ‚ ÈÂ¯˜a Ônz«»¿ƒ¿≈ƒ¿»

nÚ‡כז  Ì„˜ ‡ÏÈÁ Ê¯ÊÓ Ïk Ôe¯aÚÈ CÈc·ÚÂ¿«¿»«¿¿»¿»«≈»√»«»
:ÏlÓÓ ÈBa¯ È„ ‡Ók ‡·¯˜Ï ÈÈ„«¿»ƒ¿»»¿»ƒƒƒ¿«≈

ÈÂ˙כח  ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‰LÓ ÔB‰Ï „ÈwÙe«ƒ¿∆»∆¿»»«¬»¿»
È·Ï ‡iË·L ˙‰·‡ ÈLÈ¯ ˙ÈÂ Ôe ¯a ÚLB‰È¿À««¿»≈≈¬»«ƒ¿«»ƒ¿≈

NÈ:Ï‡¯ ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

`kBLÈ¯B‰ „Ú:הּׁשם . «ƒֵַ
ak'‰ ÈÙÏ,'ה לפני הארֹון. ׁשם ּכי . ƒ¿≈ְִִֵָָָ

לׁשבח: הּוא לעֹולם ּכי ּפירׁשּתי. ְְְֲִִֵֶֶַַַָּכאׁשר

ckÌÎ‡ˆÏ Û''Ï‡והאזניחּו ּכמֹו נֹוסף. . »∆¿…¿∆ְְְִֶֶָ
ְָנהרֹות:

fk‡·ˆ ıeÏÁ Ïk.הּברית הארֹון ּכמֹו . »¬»»ְְִַָָ
צבא: חלּוץ חלּוץ ּכל ְֲַַַָָָָוהּטעם,

irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k iriax meil inei xeriy

(èë)ãâ-éðá eøáòé-íà íäìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹£¥¤À¦©«©§´§¥¨´
ïáeàø-éðáe|äîçìnì õeìç-ìk ïcøiä-úà íëzà §¥«§¥´¦Â§¤Â¤©©§¥º¨¨³©¦§¨¨Æ

íäì ízúðe íëéðôì õøàä äLaëðå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½§¦§§¨¬¨−̈¤¦§¥¤®§©¤¬¨¤²
:äfçàì ãòìbä õøà-úà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤¤¬¤©¦§−̈©«£ª¨«

(ì)íëëúá eæçàðå íëzà íéöeìç eøáòé àì-íàå§¦¯Ÿ©«©§²£¦−¦§¤®§«Ÿ£¬§«Ÿ§¤−
:ïòðk õøàa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤¬¤§¨«©

(àì)øac øLà úà øîàì ïáeàø éðáe ãâ-éðá eðòiå©©«£¯§¥¨²§¥¬§¥−¥®Ÿ¥Á£¤̧¦¤¯
éãáò-ìà ýåýé:äNòð ïk E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈²¤£¨¤−¥¬©«£¤«

(áì)eðzàå ïòðk õøà ýåýé éðôì íéöeìç øáòð eðçð©´§©«£¯Ÿ£¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¤´¤§¨®©§¦¨¸
:ïcøiì øáòî eðúìçð úfçà£ª©´©«£¨¥½¥¥−¤©©§¥«

i"yx£e˙ÏÁ ˙fÁ‡ ez‡Â∑ הּזה מעבר נחלתנּו אחּזת ּתהי ּוברׁשּותנּו ּבידינּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכלֹומר, אבןאבןאבןאבן ¿ƒ»¬À««¬»≈ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

(âì)íäì ïziå|éöçìå ïáeàø éðáìå ãâ-éðáì äLî| ©¦¥´¨¤´¤¿¦§¥¨Á§¦§¥̧§¥¹§©«£¦´
èáL|Cìî ïçéñ úëìîî-úà óñBé-ïá äMðî ¥´¤§©¤´¤¥À¤©§¤̧¤Æ¦ŸÆ¤´¤

äéøòì õøàä ïLaä Cìî âBò úëìîî-úàå éøîàä̈«¡Ÿ¦½§¤̧©§¤½¤−¤´¤©¨¨®¨À̈¤§¨¤¸¨Æ
:áéáñ õøàä éøò úìáâa¦§ª½Ÿ¨¥¬¨−̈¤¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 210 'nr g"kg y"ewl t"r)

EpAx dWn i"r ux`d zWExi§©¨¨¤©Ÿ¤©¥

עעעעֹוֹוֹוֹוג ג ג ג  ואתואתואתואת־־־־ממלכתממלכתממלכתממלכת .... .... סיחןסיחןסיחןסיחן אתאתאתאת־־־־ממלכתממלכתממלכתממלכת בןבןבןבן־־־־ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף מנמנמנמנּׁשּׁשּׁשּׁשהההה |||| ׁשׁשׁשׁשבטבטבטבט |||| ולחציולחציולחציולחצי ראראראראּוּוּוּובןבןבןבן ולבניולבניולבניולבני לבנילבנילבנילבני־־־־גדגדגדגד ממממׁשׁשׁשׁשהההה |||| להםלהםלהםלהם ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
לג)גוגוגוגו'.'.'.'. לב, (מטות

ּבירּוׁשלמי ה"ח)אי' פ"א ּכתיב,(בכורים מׁשה להם "ּדוּיּתן מפרׁש: ׁשם מׁשה' ּוב'פני מעצמן". נטלּו לא מנּׁשה ׁשבט "חצי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ּגד". ּובני ראּובן ּבני ּכמֹו ּבתחּלה מעצמן ּבחרּו לא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֹוהן

לּמרּגלים, אֹותם ׁשהׁשוה ועד רּבנּו, מׁשה לרצֹון הי' לא לּירּדן מעבר אחּוזה ראּובן ּובני ּגד ּבני ׁשּבּקׁשּו זה ּדהרי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹוקׁשה,
הּירּדן? ּבעבר אחּוזה מעצמן" ּבחרּו ׁש"לא מנּׁשה ׁשבט לחצי מעצמֹו רּבנּו מׁשה נתן מּדּוע ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹוא"כ,

הּתֹורה  ּוכמֹו רּבנּו, מׁשה ידי על נפעלּו יׂשראל לעם הּׁשּייכים העּקרּיים הענינים ׁשּכל מצינּו ּדהּנה הּדבר, ּבטעם לֹומר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
מּסיני" ּתֹורה קּבל מ"א)ׁש"מׁשה פ"א למׁשה (אבות נאמר ּכבר רּבֹו לפני להֹורֹות עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה ׁש"אפי' ועד , ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ה"ד)מּסיני" פ"ב פאה אחרֹון"(ירושלמי ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּגֹואל הּוא "מׁשה חז"ל אמרּו יׂשראל לגאּולת ּבנֹוגע כן ּוכמֹו (ראה , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
ועוד) ספ"ט. דב"ר ו. פ"ב, .שמו"ר

ּבב"ב ּדאיתא הארץ, לירּוׁשת ּבנֹוגע הּוא א)וכן ּפענח'(נו, ה'צפנת ּומפרׁש ּבמעׂשר", חּיב למׁשה הּקּב"ה ׁשהראהּו "ּכל ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
א)( לד, ברכה עה"ת המלוקט צפע"נ מׁשה.ראה ידי על ּג"כ היתה הארץ ּוקדּׁשת ּדירּׁשת והינּו האויר", ׁשּלֹו ּבראי' קּדׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ"ּדהּוא

"ּגבּול את ה"א "ירחיב לעת"ל ח)והּנה יט, שופטים כ. יב, ראה וקדמֹוני(פ' קנּזי קיני ארץ את ּגם יׂשראל ּבני (ספרי וּיירׁשּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ועוד) ספמ"ד. ב"ר שם. שופטים רש"י שם. הארץ"ראה את חּבב (ׁש"יֹוסף מנּׁשה לבני מׁשה נתן ׁשּלכן לֹומר יׁש זה ּפי ועל ,ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

א) כז, פנחס רּבנּו.(פירש"י מׁשה ידי על ּתהיה לבא לעתיד לּירּדן ׁשּמעבר החלק ירּוׁשת ׁשּגם ּכדי הּירּדן ּבעבר חלק (ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹ

È·eכט  „‚ Èa Ôe¯aÚÈ Ì‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«∆¿ƒ«¿¿¿≈»¿≈
‡·¯˜Ï Ê¯ÊÓc Ïk ‡c¯È ˙È ÔBÎnÚ Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»«¿¿»»ƒ¿»«ƒ¿»»
Ôez˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ‡Ú¯‡ L·k˙˙Â ‡nÚ Ì„√̃»«»¿ƒ¿¿««¿»√»≈¿ƒ¿

:‡ÒÁ‡Ï „ÚÏ‚„ ‡Ú¯‡ ˙È ÔB‰Ï¿»«¿»¿ƒ¿»¿«¬»»

ÔeÒÁÈÂל  ÔBÎnÚ ÔÈÊ¯ÊÓ Ôe¯aÚÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿¿¿»¿ƒƒ¿¿«¿¿
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÔBÎÈÈa≈≈¿«¿»ƒ¿»«

Ècלא  ˙È ¯ÓÈÓÏ Ô·e‡¯ È·e „‚ È· e·È˙‡Â«¬ƒ¿≈»¿≈¿≈¿≈»»ƒ
:„aÚ Ôk CÈc·ÚÏ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿«¿»≈«¿≈

Ú¯‡Ï‡לב  ÈÈ„ ‡nÚ Ì„˜ ÔÈÊ¯ÊÓ ¯·Ú ‡Á«¿»¿ƒ«¿»¿ƒ√»«»«¿»¿«¿»
‡¯·ÚÓ ‡zÒÁ‡ ˙„eÁ‡ ‡nÚÂ ÔÚÎ„ƒ¿»«¿ƒ»»¬««¬«¿»»≈ƒ¿»

:‡c¯ÈÏ¿«¿¿»

¯‡Ô·eלג  È·ÏÂ „‚ È·Ï ‰LÓ ÔB‰Ï ·‰ÈÂƒ«¿∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿≈
˙ÂkÏÓ ˙È ÛÒBÈ ¯· ‰MÓc ‡Ë·L ˙ebÏÙÏe¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆«≈»«¿¿«
‚BÚ ˙ÂkÏÓ ˙ÈÂ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»«¬»»¿»«¿¿«
ÈÂ¯˜ ÔÈÓeÁ˙a ‡‰Â¯˜Ï ‡Ú¯‡ Ô˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Ú¯‡«¿»¿¿

dxezd lr `xfr oa`

hkÌz˙e רפה ּכפ''א והוי''ו להם. ּתּתנּו . ¿«∆ְְְִֵֶַָָָָ
הּלׁשֹון: מׁשּפט ּכן ּכי יׁשמעאל, ְְְִִִִֵֵַַָָּבלׁשֹון

lÌÎÎ˙· eÊÁ‡Â ּכי ּכבֹוד. להם חלק . ¿…¬¿…¿∆ִֶַָָָ
ּתֹוליכּום  חלּוצים, יעברּו לא אם ְֲִִִַַַַַֹהּטעם,

יתנחמּו, אם אֹו ונאחזּו. ּכרחם ּבעל ְְְְֲֲִִִֶַַָָָֹעּמהם
ּכמׁשּפט  הּמּלה זֹו ּובאת ּבתֹוככם. ְְְְְֲִִֶַַָָֹונאחזּו
מתחּלפים: אהו''י אֹותּיֹות ּכי הּיּו''ד, ְְֱֲִִִִִֵֶַַַּבעלי

`l„b Èa eÚiÂ:חּזּוק ׁשנית . ««¬¿≈»ִִֵ

aleÁ.נֹוסף אנחנּו ואל''ף העיקר, הּוא . «¿ְְֲִֶַָָָָ
מנּׁשה, ׁשבט חצי עּתה עד הזּכיר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹולא

הּׁשבט: חצי היֹותֹו ֱֲֲִֵֶַַּבעבּור



מי irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k iriax meil inei xeriy

ß fenz d"k iriax mei ß

(ë)äfä øácä-úà ïeNòz-íà äLî íäéìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤½¦©«£−¤©¨¨´©¤®
:äîçìnì ýåýé éðôì eöìçz-íà¦¥¨«§²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«

(àë)ãò ýåýé éðôì ïcøiä-úà õeìç-ìk íëì øáòå§¨©̧¨¤¯¨¨²¤©©§¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¯
:åéðtî åéáéà-úà BLéøBä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן «¦²¤«Ÿ§−̈¦¨¨«

(áë)íúééäå eáLz øçàå ýåýé éðôì õøàä äLaëðå§¦§§¨̧¨¹̈¤¦§¥³§Ÿ̈Æ§©©´¨ª½¦«§¦¤¯
íëì úàfä õøàä äúéäå ìàøNiîe ýåýéî íi÷ð§¦¦²¥«Ÿ̈−¦¦§¨¥®Â§¨«§Â̈¨¨̧¤©¬Ÿ¨¤²

:ýåýé éðôì äfçàì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£ª−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(âë)eòãe ýåýéì íúàèç äpä ïk ïeNòú àì-íàå§¦³Ÿ©«£Æ¥½¦¥¬£¨¤−©«Ÿ̈®§Æ
:íëúà àöîz øLà íëúàhç©©§¤½£¤¬¦§−̈¤§¤«

(ãë)àöiäå íëàðöì úøãâe íëtèì íéøò íëì-eða§«¨¤³¨¦Æ§©§¤½§¥−Ÿ§Ÿ©«£¤®§©Ÿ¥¬
:eNòz íëétî¦¦¤−©«£«

i"yx£ÌÎ‡ˆÏ∑מּגזרת זֹו ח)ּתבה ואל"ף (תהלים לצד"י. נּו"ן ּבין מפסיק אל"ף ּבֹו ׁשאין ּכּלם", ואלפים "צנה : ¿…«¬∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
ּכן  למדּתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו הּוא, צנה ׁשל ה"א ּבמקֹום הּנּו"ן, אחר ּכאן ÌÎÈtÓ.ׁשּבא ‡ˆi‰Â ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ¿«…≈ƒƒ∆

eNÚz∑,ונכּבׁשה לגבּה" אּלא מהם ּבּקׁש לא ׁשּמׁשה וחּלּוק; ּכּבּוׁש עד לּמלחמה לעבר עליכם ׁשּקּבלּתם «¬ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
עׂשּו וכן ׁשחּלקּו ׁשבע להתעּכב הֹוסיפ ּו הרי התנחל", "עד עליהם קּבלּו והם ּתׁשבּו", ואחר עזרא עזרא עזרא עזרא .... אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

(äë)øîàì äLî-ìà ïáeàø éðáe ãâ-éða øîàiå©³Ÿ¤§¥¨Æ§¥´§¥½¤¤−¥®Ÿ
éãáò:äeöî éðãà øLàk eNòé E £¨¤´©«£½©«£¤¬£Ÿ¦−§©¤«

i"yx£„‚ŒÈa ¯Ó‡iÂ∑ אחד ּכאיׁש .ּכּלם «…∆¿≈»ְִֶָָֻ

(åë)éøòa íL-eéäé eðzîäa-ìëå eðð÷î eðéLð eðtè©¥´¨¥½¦§¥−§¨§¤§¥®¦«§−̈§¨¥¬
:ãòìbä©¦§¨«

(æë)éãáòåýåýé éðôì àáö õeìç-ìk eøáòé E ©«£¨¤¸©«©§¹¨£¬¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−
:øác éðãà øLàk äîçìnì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§¨¨®©«£¤¬£Ÿ¦−Ÿ¥«

(çë)òLBäé úàå ïäkä øæòìà úà äLî íäì åöéå©§©³¨¤Æ¤½¥µ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¥−§ª´©
:ìàøNé éðáì úBhnä úBáà éLàø-úàå ïeð-ïa¦®§¤¨¥²£¬©©−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ì‰Ï ÂˆÈÂ∑ּכמֹו ויהֹוׁשע. אלעזר מּנה ּתנאם ועל עליהם, יד)ּכמֹו לכם"(שמות יּלחם "ה' :. «¿«»∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

Ób˙t‡כ  ˙È Ôe„aÚz Ì‡ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿∆ƒ«¿¿»ƒ¿»»
:‡·¯˜Ï ÈÈ„ ‡nÚ Ì„˜ ÔeÊ¯cÊz Ì‡ ÔÈ„‰»≈ƒƒ¿»¿√»«»«¿»ƒ¿»»

˜„Ìכא  ‡c¯È ˙È Ê¯ÊÓc Ïk ÔBÎÏ ¯aÚÈÂ¿«¿≈¿»ƒ¿»«»«¿¿»√»
ÔÓ È‰B··„ ÈÏÚa ˙È C¯˙Èc „Ú ÈÈ„ ‡nÚ«»«¿»«ƒ»≈»«¬≈¿»ƒƒ

:È‰BÓ„√̃»ƒ

Ôkכב  ¯˙·e ÈÈ„ ‡nÚ Ì„˜ ‡Ú¯‡ L·k˙˙Â¿ƒ¿¿≈«¿»√»«»«¿»»«≈
Ï‡¯NiÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈ‡kÊ ÔB‰˙e Ôe·e˙z¿¿«»ƒƒ√»¿»ƒƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ È‰˙e¿≈«¿»»»¿¿«¬»»√»¿»

ÈÈכג  Ì„˜ Ôez·Á ‡‰ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿¿≈»«¿√»¿»
:ÔBÎ˙È ÁkL˙ Èc ÔBÎ˙·BÁ eÚ„e¿«¿ƒ«¿«»¿

ÔBÎÚÏכד  ÔÈ¯ËÁÂ ÔBÎÏÙËÏ ÔÈÂ¯˜ ÔBÎÏ ea¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿¿«¿ƒ¿«¿
:Ôe„aÚz ÔBÎÓetÓ ˜BtÈ„e¿ƒƒ¿««¿

ÓÈÓÏ¯כה  ‰LÓÏ Ô·e‡¯ È·e „‚ È· e¯Ó‡Â«¬»¿≈»¿≈¿≈¿∆¿≈»
:„wÙÓ ÈBa¯ Èc ‡Ók Ôe„aÚÈ CÈc·Ú«¿»«¿¿¿»ƒƒƒ¿«≈

ÔB‰Èכו  ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ‡˙Èb ‡L ‡ÏÙË«¿»»¿»»≈»»¿»¿ƒ»»¿
:„ÚÏ‚ ÈÂ¯˜a Ônz«»¿ƒ¿≈ƒ¿»

nÚ‡כז  Ì„˜ ‡ÏÈÁ Ê¯ÊÓ Ïk Ôe¯aÚÈ CÈc·ÚÂ¿«¿»«¿¿»¿»«≈»√»«»
:ÏlÓÓ ÈBa¯ È„ ‡Ók ‡·¯˜Ï ÈÈ„«¿»ƒ¿»»¿»ƒƒƒ¿«≈

ÈÂ˙כח  ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‰LÓ ÔB‰Ï „ÈwÙe«ƒ¿∆»∆¿»»«¬»¿»
È·Ï ‡iË·L ˙‰·‡ ÈLÈ¯ ˙ÈÂ Ôe ¯a ÚLB‰È¿À««¿»≈≈¬»«ƒ¿«»ƒ¿≈

NÈ:Ï‡¯ ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

`kBLÈ¯B‰ „Ú:הּׁשם . «ƒֵַ
ak'‰ ÈÙÏ,'ה לפני הארֹון. ׁשם ּכי . ƒ¿≈ְִִֵָָָ

לׁשבח: הּוא לעֹולם ּכי ּפירׁשּתי. ְְְֲִִֵֶֶַַַָּכאׁשר

ckÌÎ‡ˆÏ Û''Ï‡והאזניחּו ּכמֹו נֹוסף. . »∆¿…¿∆ְְְִֶֶָ
ְָנהרֹות:

fk‡·ˆ ıeÏÁ Ïk.הּברית הארֹון ּכמֹו . »¬»»ְְִַָָ
צבא: חלּוץ חלּוץ ּכל ְֲַַַָָָָוהּטעם,

irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k iriax meil inei xeriy

(èë)ãâ-éðá eøáòé-íà íäìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹£¥¤À¦©«©§´§¥¨´
ïáeàø-éðáe|äîçìnì õeìç-ìk ïcøiä-úà íëzà §¥«§¥´¦Â§¤Â¤©©§¥º¨¨³©¦§¨¨Æ

íäì ízúðe íëéðôì õøàä äLaëðå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½§¦§§¨¬¨−̈¤¦§¥¤®§©¤¬¨¤²
:äfçàì ãòìbä õøà-úà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤¤¬¤©¦§−̈©«£ª¨«

(ì)íëëúá eæçàðå íëzà íéöeìç eøáòé àì-íàå§¦¯Ÿ©«©§²£¦−¦§¤®§«Ÿ£¬§«Ÿ§¤−
:ïòðk õøàa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤¬¤§¨«©

(àì)øac øLà úà øîàì ïáeàø éðáe ãâ-éðá eðòiå©©«£¯§¥¨²§¥¬§¥−¥®Ÿ¥Á£¤̧¦¤¯
éãáò-ìà ýåýé:äNòð ïk E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈²¤£¨¤−¥¬©«£¤«

(áì)eðzàå ïòðk õøà ýåýé éðôì íéöeìç øáòð eðçð©´§©«£¯Ÿ£¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¤´¤§¨®©§¦¨¸
:ïcøiì øáòî eðúìçð úfçà£ª©´©«£¨¥½¥¥−¤©©§¥«

i"yx£e˙ÏÁ ˙fÁ‡ ez‡Â∑ הּזה מעבר נחלתנּו אחּזת ּתהי ּוברׁשּותנּו ּבידינּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכלֹומר, אבןאבןאבןאבן ¿ƒ»¬À««¬»≈ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

(âì)íäì ïziå|éöçìå ïáeàø éðáìå ãâ-éðáì äLî| ©¦¥´¨¤´¤¿¦§¥¨Á§¦§¥̧§¥¹§©«£¦´
èáL|Cìî ïçéñ úëìîî-úà óñBé-ïá äMðî ¥´¤§©¤´¤¥À¤©§¤̧¤Æ¦ŸÆ¤´¤

äéøòì õøàä ïLaä Cìî âBò úëìîî-úàå éøîàä̈«¡Ÿ¦½§¤̧©§¤½¤−¤´¤©¨¨®¨À̈¤§¨¤¸¨Æ
:áéáñ õøàä éøò úìáâa¦§ª½Ÿ¨¥¬¨−̈¤¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 210 'nr g"kg y"ewl t"r)

EpAx dWn i"r ux`d zWExi§©¨¨¤©Ÿ¤©¥

עעעעֹוֹוֹוֹוג ג ג ג  ואתואתואתואת־־־־ממלכתממלכתממלכתממלכת .... .... סיחןסיחןסיחןסיחן אתאתאתאת־־־־ממלכתממלכתממלכתממלכת בןבןבןבן־־־־ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף מנמנמנמנּׁשּׁשּׁשּׁשהההה |||| ׁשׁשׁשׁשבטבטבטבט |||| ולחציולחציולחציולחצי ראראראראּוּוּוּובןבןבןבן ולבניולבניולבניולבני לבנילבנילבנילבני־־־־גדגדגדגד ממממׁשׁשׁשׁשהההה |||| להםלהםלהםלהם ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
לג)גוגוגוגו'.'.'.'. לב, (מטות

ּבירּוׁשלמי ה"ח)אי' פ"א ּכתיב,(בכורים מׁשה להם "ּדוּיּתן מפרׁש: ׁשם מׁשה' ּוב'פני מעצמן". נטלּו לא מנּׁשה ׁשבט "חצי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ּגד". ּובני ראּובן ּבני ּכמֹו ּבתחּלה מעצמן ּבחרּו לא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֹוהן

לּמרּגלים, אֹותם ׁשהׁשוה ועד רּבנּו, מׁשה לרצֹון הי' לא לּירּדן מעבר אחּוזה ראּובן ּובני ּגד ּבני ׁשּבּקׁשּו זה ּדהרי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹוקׁשה,
הּירּדן? ּבעבר אחּוזה מעצמן" ּבחרּו ׁש"לא מנּׁשה ׁשבט לחצי מעצמֹו רּבנּו מׁשה נתן מּדּוע ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹוא"כ,

הּתֹורה  ּוכמֹו רּבנּו, מׁשה ידי על נפעלּו יׂשראל לעם הּׁשּייכים העּקרּיים הענינים ׁשּכל מצינּו ּדהּנה הּדבר, ּבטעם לֹומר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
מּסיני" ּתֹורה קּבל מ"א)ׁש"מׁשה פ"א למׁשה (אבות נאמר ּכבר רּבֹו לפני להֹורֹות עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה ׁש"אפי' ועד , ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ה"ד)מּסיני" פ"ב פאה אחרֹון"(ירושלמי ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּגֹואל הּוא "מׁשה חז"ל אמרּו יׂשראל לגאּולת ּבנֹוגע כן ּוכמֹו (ראה , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
ועוד) ספ"ט. דב"ר ו. פ"ב, .שמו"ר

ּבב"ב ּדאיתא הארץ, לירּוׁשת ּבנֹוגע הּוא א)וכן ּפענח'(נו, ה'צפנת ּומפרׁש ּבמעׂשר", חּיב למׁשה הּקּב"ה ׁשהראהּו "ּכל ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
א)( לד, ברכה עה"ת המלוקט צפע"נ מׁשה.ראה ידי על ּג"כ היתה הארץ ּוקדּׁשת ּדירּׁשת והינּו האויר", ׁשּלֹו ּבראי' קּדׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ"ּדהּוא

"ּגבּול את ה"א "ירחיב לעת"ל ח)והּנה יט, שופטים כ. יב, ראה וקדמֹוני(פ' קנּזי קיני ארץ את ּגם יׂשראל ּבני (ספרי וּיירׁשּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ועוד) ספמ"ד. ב"ר שם. שופטים רש"י שם. הארץ"ראה את חּבב (ׁש"יֹוסף מנּׁשה לבני מׁשה נתן ׁשּלכן לֹומר יׁש זה ּפי ועל ,ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

א) כז, פנחס רּבנּו.(פירש"י מׁשה ידי על ּתהיה לבא לעתיד לּירּדן ׁשּמעבר החלק ירּוׁשת ׁשּגם ּכדי הּירּדן ּבעבר חלק (ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹ

È·eכט  „‚ Èa Ôe¯aÚÈ Ì‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«∆¿ƒ«¿¿¿≈»¿≈
‡·¯˜Ï Ê¯ÊÓc Ïk ‡c¯È ˙È ÔBÎnÚ Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»«¿¿»»ƒ¿»«ƒ¿»»
Ôez˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ‡Ú¯‡ L·k˙˙Â ‡nÚ Ì„√̃»«»¿ƒ¿¿««¿»√»≈¿ƒ¿

:‡ÒÁ‡Ï „ÚÏ‚„ ‡Ú¯‡ ˙È ÔB‰Ï¿»«¿»¿ƒ¿»¿«¬»»

ÔeÒÁÈÂל  ÔBÎnÚ ÔÈÊ¯ÊÓ Ôe¯aÚÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿¿¿»¿ƒƒ¿¿«¿¿
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÔBÎÈÈa≈≈¿«¿»ƒ¿»«

Ècלא  ˙È ¯ÓÈÓÏ Ô·e‡¯ È·e „‚ È· e·È˙‡Â«¬ƒ¿≈»¿≈¿≈¿≈»»ƒ
:„aÚ Ôk CÈc·ÚÏ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿«¿»≈«¿≈

Ú¯‡Ï‡לב  ÈÈ„ ‡nÚ Ì„˜ ÔÈÊ¯ÊÓ ¯·Ú ‡Á«¿»¿ƒ«¿»¿ƒ√»«»«¿»¿«¿»
‡¯·ÚÓ ‡zÒÁ‡ ˙„eÁ‡ ‡nÚÂ ÔÚÎ„ƒ¿»«¿ƒ»»¬««¬«¿»»≈ƒ¿»

:‡c¯ÈÏ¿«¿¿»

¯‡Ô·eלג  È·ÏÂ „‚ È·Ï ‰LÓ ÔB‰Ï ·‰ÈÂƒ«¿∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿≈
˙ÂkÏÓ ˙È ÛÒBÈ ¯· ‰MÓc ‡Ë·L ˙ebÏÙÏe¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆«≈»«¿¿«
‚BÚ ˙ÂkÏÓ ˙ÈÂ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»«¬»»¿»«¿¿«
ÈÂ¯˜ ÔÈÓeÁ˙a ‡‰Â¯˜Ï ‡Ú¯‡ Ô˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Ú¯‡«¿»¿¿

dxezd lr `xfr oa`

hkÌz˙e רפה ּכפ''א והוי''ו להם. ּתּתנּו . ¿«∆ְְְִֵֶַָָָָ
הּלׁשֹון: מׁשּפט ּכן ּכי יׁשמעאל, ְְְִִִִֵֵַַָָּבלׁשֹון

lÌÎÎ˙· eÊÁ‡Â ּכי ּכבֹוד. להם חלק . ¿…¬¿…¿∆ִֶַָָָ
ּתֹוליכּום  חלּוצים, יעברּו לא אם ְֲִִִַַַַַֹהּטעם,

יתנחמּו, אם אֹו ונאחזּו. ּכרחם ּבעל ְְְְֲֲִִִֶַַָָָֹעּמהם
ּכמׁשּפט  הּמּלה זֹו ּובאת ּבתֹוככם. ְְְְְֲִִֶַַָָֹונאחזּו
מתחּלפים: אהו''י אֹותּיֹות ּכי הּיּו''ד, ְְֱֲִִִִִֵֶַַַּבעלי

`l„b Èa eÚiÂ:חּזּוק ׁשנית . ««¬¿≈»ִִֵ

aleÁ.נֹוסף אנחנּו ואל''ף העיקר, הּוא . «¿ְְֲִֶַָָָָ
מנּׁשה, ׁשבט חצי עּתה עד הזּכיר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹולא

הּׁשבט: חצי היֹותֹו ֱֲֲִֵֶַַּבעבּור



irqnÎzehnמב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k iriax meil inei xeriy

(ãì):øòøò úàå úøèò-úàå ïáéc-úà ãâ-éðá eðáiå©¦§´§¥½̈¤¦−Ÿ§¤£¨®Ÿ§¥−£Ÿ¥«

(äì):ääaâéå øæòé-úàå ïôBL úøèò-úàå§¤©§¬Ÿ¨²§¤©§¥−§¨§§¨«

(åì)úøãâå øöáî éøò ïøä úéa-úàå äøîð úéa-úàå§¤¥¬¦§−̈§¤¥´¨¨®¨¥¬¦§−̈§¦§¬Ÿ
:ïàö«Ÿ

i"yx£Ô‡ˆ ˙¯„‚Â ¯ˆ·Ó È¯Ú∑הּללּו אתֿהערים בניֿגד" "וּיבנּו הענין: ּתחּלת על מּוסב הּפסּוק סֹוף זה »≈ƒ¿»¿ƒ¿……ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
צאן" וגדרֹות מבצר "ערי .להיֹות ְְְְִִִֵָָֹ

(æì)úàå àìòìà-úàå ïBaLç-úà eða ïáeàø éðáe§¥³§¥Æ¨½¤¤§−§¤¤§¨¥®§¥−
:íéúéø÷¦§¨¨«¦

(çì)-úàå íL úañeî ïBòî ìòa-úàå Báð-úàå§¤§º§¤©¯©§²«©¬Ÿ¥−§¤
øLà íéøòä úBîL-úà úîLá eàø÷iå äîáN¦§¨®©¦§§´§¥½Ÿ¤§¬¤«¨¦−£¤¬

:eðä«
i"yx£ÌL ˙aÒeÓ ÔBÚÓ ÏÚaŒ˙‡Â B·Œ˙‡Â∑ מע ּובעל האמֹורּיים נבֹו והיּו הם, אלילים עבֹודת ׁשמֹות – ֹון ¿∆¿¿∆««¿«…≈ְְְְֱֱֲִִִִֵַַַָָ

"מּוסּבת  וזהּו אחרים, לׁשמֹות ׁשמם את הסּבּו ראּובן ּובני ׁשּלהם, אלילים עבֹודת ׁשם על עריהם ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹקֹורים
אחר  לׁשם מּוסּבֹות מעֹון ּובעל נבֹו – והיא ∑Ó·NŒ˙‡Â‰.ׁשם" רמּב"ן) ועין ּבׁשמּה (ס"א ׂשבמה, ּבנּו ְְְֵֵֵַַַַ¿∆ƒ¿»ְְְְְִִִֵַַַָָָ

למעלה  האמּורה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׂשבם אבןאבןאבןאבן ְְְֲַָָָָ

(èì)LøBiå äãkìiå äãòìb äMðî-ïa øéëî éða eëìiå©¥̧§¹§¥̧¨¦¯¤§©¤²¦§−̈¨©¦§§ª®¨©−¤
:da-øLà éøîàä-úà¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

i"yx£L¯BiÂ∑ טרּוד ׁשהּוא הֹורׁשה, ּולׁשֹון ירׁשה לׁשֹון חלּקֹות: ׁשּתי מׁשּמׁשת ריׁש ׁשּתבת ,ותרי ּכתרּגּומֹו «∆ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ותרּו אבןאבןאבןאבן ְֵ

(î)áLiå äMðî-ïa øéëîì ãòìbä-úà äLî ïziå©¦¥³¤Æ¤©¦§½̈§¨¦−¤§©¤®©¥−¤
:da עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«

(àî)àø÷iå íäéúeç-úà ãkìiå Cìä äMðî-ïa øéàéå§¨¦³¤§©¤Æ¨©½©¦§−Ÿ¤©«Ÿ¥¤®©¦§¨¬
:øéàé úeç ïäúà¤§¤−©¬Ÿ¨¦«

i"yx£Ì‰È˙eÁ∑ ּכפרניהֹון.¯È‡È ˙eÁ Ô‰˙‡ ‡¯˜iÂ∑ לזּכרֹון ּבׁשמֹו קראם ּבנים, לֹו היּו ׁשּלא עזרא עזרא עזרא עזרא .לפי אבןאבןאבןאבן «…≈∆ְֵַָ«ƒ¿»∆¿∆«…»ƒְְְְִִִִֶָָָָָֹ

ÈÂ˙לד  ˙B¯ËÚ ˙ÈÂ ÔB·Èc ˙È „‚ È· B·e¿¿≈»»ƒ¿»¬»¿»
:¯Ú¯Ú¬…≈

Ó¯Â˙‡:לה  ¯ÊÚÈ ˙ÈÂ ÔÙBL ˙B¯ËÚ ˙ÈÂ¿»«¿»¿»«¿≈¿»»»

ÔÎÈ¯kלו  ÔÈÂ¯˜ Ô¯‰ ˙Èa ˙ÈÂ ‰¯Ó ˙Èa ˙ÈÂ¿»≈ƒ¿»¿»≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ«
:ÔÚc ÔÈ¯ËÁÂ¿«¿ƒ¿»

‡ÏÚÏ‡לז  ˙ÈÂ ÔBaLÁ ˙È Ba Ô·e‡¯ È·e¿≈¿≈¿»∆¿¿»∆¿»≈
:ÌÈ˙È¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»ƒ

ÈÂ˙לח  Ô‰ÓL ÔÙwÓ ÔBÚÓ ÏÚa ˙ÈÂ B· ˙ÈÂ¿»¿¿»««¿«¿«¿»»¿»
Èc ‡iÂ¯˜ ˙‰ÓL ˙È Ô‰ÓL· B¯˜e ‰Ó·Nƒ¿»¿ƒ¿»»»¿»«ƒ¿«»ƒ

:B·¿

ÚÏ‚Ï„לט  ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ Èa eÏÊ‡Â«¬»¿≈»ƒ«¿«∆¿ƒ¿»
:d· È„ ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â ‰eL·ÎÂ¿ƒ¿»¿»ƒ»¡»»ƒ«

MÓ‰מ  ¯a ¯ÈÎÓÏ „ÚÏb ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«∆»ƒ¿»¿»ƒ«¿«∆
:da ·˙ÈÂƒ≈«

ÔB‰È¯Ùkמא  ˙È L·Îe ÏÊ‡ ‰MÓ ¯a ¯È‡ÈÂ¿»ƒ«¿«∆¬«¿«»«¿»≈
:¯È‡È È¯Ùk Ô‰˙È ‡¯˜e¿»»¿∆«¿»≈»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

glB· ˙‡Â ׁשּׁשם נבֹו הר ׁשהּוא יּתכן . ¿∆¿ְִֵֶֶַָָ
אפרׁש: ּכאׁשר מׁשה, אּלה BaÒeÓ˙נקּבר . ְֲֲִֵֶֶַַָֹ«ֵֶ

ׂשבמה: וכן ׁשמֹותם. הּוסּבּו ְְְְִִֵֶָָָהערים
hlL¯BiÂ.היה חי מכיר ּכי אֹומרים, יׁש . «∆ְִִִֵַָָָ

הּגּבֹור  אל ׁשבה וּיֹורׁש ׁשּמּלת ּדעּתי, ְְִִִִֶֶֶַַַַָָּולפי
ּבּמׁשּפחה: ְִֶַָָָָׁשהיה

n‰MÓ Ôa ¯ÈÎÓÏ ÌÚËÂ,מכיר לבני . ¿««¿»ƒ∆¿«∆ְִִֵָ

אחיו: לׁשמעֹון יהּודה וּיאמר ְְְְִִֶַָָֹּכמֹו
`n‰MÓ Ôa ¯È‡ÈÂ.יהּודה מּמׁשּפחת הּוא . ¿»ƒ∆¿«∆ְְִִַַָ

ּבן  מכיר ּבת לקח חצרֹון ּכי ּכתּוב, כן ְִִִֵֶֶַַָָָּכי
הֹוליד  ּוׂשגּוב ׂשגּוב, מּמּנה והֹוליד ְְְְִִִֶֶַָמנּׁשה,
הּגלעד. ּבערי הערים לֹו ׁשהיּו יאיר, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָאת
ּכהנים  יׁש ּגם אּמֹו. מׁשּפחת ׁשם על ְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹונקרא
ּכי  הּגלעדי, ּברזילי ּבני ׁשם על ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָׁשּנקראּו

לקח  אי לׁשאֹול, מקֹום ּפה ואין ּכתּוב. ְְִֵֵֵַָָָֹכן
ּכנען  ארץ ּכי אחר, ׁשבט עם נחלה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָיאיר
ׁשהיא  האמֹורי ארץ ולא הּנחלקת, ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָֹהיא

ּבא  אמֹורי יׁש ּכי מזרחה. לּירּדן רץ מעבר ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּגֹוים: ׁשבעה מּכל הּתּקיף היה והּוא ְְְִִִִַַַַָָָָּכנען,

Ì‰È˙eÁ:קריֹות ּכמֹו מקֹומֹו, לפי ּפירּוׁשֹו . «…≈∆ְְְְִֵָ

irqnÎzehn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k iriax meil inei xeriy

(áî)àø÷iå äéúða-úàå úð÷-úà ãkìiå Cìä çáðå§´Ÿ©¨©½©¦§¬Ÿ¤§−̈§¤§Ÿ¤®¨©¦§¨¯
:BîLa çáð äì̈’−Ÿ©¦§«

i"yx£Á· ‰Ï ‡¯˜iÂ∑לּה נתקּים ׁשּלא לפי הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו וראיתי ה"א, מּפיק אינֹו 'לה' «ƒ¿»»…«ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
לּה הּדֹומֹות ּתבֹות ּבׁשּתי ּידרׁש מה ּותמהני 'לא'. ּכמֹו מדרׁשֹו ׁשּמׁשמעּות רפה, הּוא לפיכ זה, ב)ׁשם :(רות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

בעז", לה ה)"וּיאמר בית":(זכריה "לבנֹותֿלה ְִִֶַַַָָֹֹ

סימן. יק"ב בק"י פסוקים, מטות קי"ב פרשת חסלת

âì(à)õøàî eàöé øLà ìàøNé-éðá éòñî älà¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²¥¤¬¤
:ïøäàå äLî-ãéa íúàáöì íéøöî¦§©−¦§¦§Ÿ¨®§©¤−§©«£«Ÿ

i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑ לטלטלם עליהם ׁשּגזר ׁשאףֿעלּֿפי מקֹום, ׁשל חסדיו להֹודיע הּללּו? הּמּסעֹות נכּתבּו לּמה ≈∆«¿≈ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
מנּוחה, להם היתה ולא ׁשנה ארּבעים ּכל למּסע מּמּסע ּומטלטלים נעים ׁשהיּו ּתאמר לא ּבּמדּבר, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻולהניעם
מּׁשּנסעּו ּגזרה, קדם ראׁשֹונה ּבׁשנה היּו ׁשּכּלם י"ד, מהם צא מּסעֹות; ּוׁשּתים ארּבעים אּלא ּכאן אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשהרי 

ׁשּמּׁש לרתמה ׁשּבאּו עד ׁשּנאמרמרעמסס המרּגלים, נׁשּתּלחּו יב)ם וגֹו'",(לעיל מחצרֹות העם נסעּו "ואחר : ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
יג) ּבמדּבר (שם ׁשהיא למדּת, ּברתמה", וּיחנּו מחצרת "וּיסעּו אֹומר: הּוא וכאן וגֹו'". אנׁשים ׁשלחֿל" :ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

ּבׁשנת  מֹואב ערבֹות עד ההר מהר – אהרן מיתת לאחר ׁשהיּו מּסעֹות ׁשמֹונה מּׁשם הֹוצא ועֹוד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּפארן.
מׁשה  רּבי ׁשל מיסֹודֹו זה מּסעֹות. עׂשרים אּלא נסעּו לא ׁשנה ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשּכל נמצא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹהארּבעים,
לרּפאֹותֹו, רחֹוק למקֹום והֹוליכֹו חֹולה ּבנֹו ׁשהיה למל מׁשל אחרת: ּדרׁשה ּבֹו ּדרׁש ּתנחּומא ורּבי ְְְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּדרׁשן.
את  חׁשׁשּת ּכאן הּוקרנּו, ּכאן יׁשננּו, ּכאן לֹו: אמר הּמּסעֹות. ּכל מֹונה אביו התחיל חֹוזרין, ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּכיון

וכּו' רבה)ראׁש .(במדבר ְְֹ
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מסעי מסעי מסעי מסעי  ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַאאאאּלּלּלּלהההה
ההההּמּמּמּמּסּסּסּסעעעעֹוֹוֹוֹותתתת,,,, ּכּכּכּכלללל ממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה אביואביואביואביו התחילהתחילהתחילהתחיל חחחחֹוֹוֹוֹוזריןזריןזריןזרין ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו ּכּכּכּכיוןיוןיוןיון לרלרלרלרּפּפּפּפאאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו,,,, רחרחרחרחֹוֹוֹוֹוקקקק למקלמקלמקלמקֹוֹוֹוֹוםםםם והוהוהוהֹוֹוֹוֹוליכליכליכליכֹוֹוֹוֹו חחחחֹוֹוֹוֹולהלהלהלה,,,, ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה למללמללמללמל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָממממׁשׁשׁשׁשלללל

וכוכוכוכּוּוּוּו'.'.'.'. ראראראראׁשׁשׁשׁש אתאתאתאת חחחחׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשּתּתּתּת ּכּכּכּכאןאןאןאן ההההֹוֹוֹוֹוקרנקרנקרנקרנּוּוּוּו,,,, ּכּכּכּכאןאןאןאן ייייׁשׁשׁשׁשננננננננּוּוּוּו,,,, ּכּכּכּכאןאןאןאן ללללֹוֹוֹוֹו,,,, ובפרש"י)אמראמראמראמר א. .(לג, ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְֹֹ
סּוף: לים מצרים מארץ הראׁשֹונֹות הּמּסעֹות ג' ּכנגד ּבדקּדּוק מכּונֹות אּלּו ּדגמאֹות ׁשג' לֹומר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻיׁש

למחרתֹו רק מּׁשם ונסעּו מצרים ּדיציאת הראׁשֹון ּבּיֹום ּבאּו ּדלסּכֹות יׁשננּו", "ּכאן נקרא סּכֹותה מרעמסס הראׁשֹון ְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻהּמּסע
כ) יג, בשלח יׁשננּו".(רש"י ּד"ּכאן הּמׁשמעּות וזהּו ּבּלילה, ׁשם ללּון נׁשארּו הראׁשֹון הּמּסע ׁשּלאחר נמצא ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָוא"כ

הּכבֹוד ענני ענין נתחּדׁש לאתם מּסּכֹות הּׁשני לז)ּבּמּסע יב, ותיב"ע כא יג, בשלח ׁשרב (ראה ּבהם יּכה לבל "לצל ׁשענינם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
נתקררּו. ּכן וע"י הּׁשמׁש מחם עליהם הגּנּו ּבנ"י על ׁשּסֹוככּו הּכבֹוד ּדענני הֹוקרנּו", "ּכאן ולכן ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוׁשמׁש",

את  "חׁשׁשּת ּבחי' זה הרי – ּבּמדּבר" מּמּותנּו מצרים את עבד לנּו "טֹוב רּבנּו מׁשה נגד יׂשראל ּכׁשּטענּו סּוף לים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּובמּסע
ׁשהיּו מּצד היתה טענתם עּקר ּבּמדּבר, ׁשהיּו הּנסיֹונֹות ּבׁשאר זה (לעּמת הּתֹורה. על־ּפי ׁשאינּה ׂשכלית טענה "ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻראׁש

ׂשכלית). טענה ולא לּמים ּוצמאים לּלחם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹרעבים
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מצריםמצריםמצריםמצרים מארץמארץמארץמארץ יצאיצאיצאיצאּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר בניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל מסעימסעימסעימסעי א)אאאאּלּלּלּלהההה (לג, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
הּקׁשיא מסעי)ידּועה פרשת ריש לקו"ת אחד (ראה מּסע הּוא מצרים מארץ ׁשּיצאּו הּמּסע הרי רּבים, לׁשֹון מסעי נאמר  מּדּוע ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

רּבים? לׁשֹון מסעי ּומהּו מּמצרים, הּיציאה אחרי ּכבר היּו הּמּסעֹות ּוׁשאר לסּכֹות, מרעמסס הּמּסע ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻּבלבד,
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

לצאת  היא והעבֹודה הׁשי"ת. מעבֹודת ּומעּכבים הּמֹונעים ּדברים והינּו ּוגבּולים, "מיצרים" מּלׁשֹון ּגם הּוא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָמצרים
ה'. את מּלעבד ּבעדֹו יעצר לא ּדבר ׁשּׁשּום הרּוחנּיים, ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹמה"מצרים"

עדין  מּמצרים, יצא ּכבר מּצבֹו ׁשּלגּבי אף ּכי עדין, מסּפיק זה ׁשאין לידע, צרי הרּוחנּיים, מּמצריו "יצא" ּכאׁשר ּגם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאמנם

¯Ùk‰‡מב  ˙ÈÂ ˙˜ ˙È L·Îe ÏÊ‡ Á·Â¿…«¬«¿«»¿«¿»«¿»»»
Ù Ù Ù :dÓLa Á· dÏ ‡¯˜e¿»«…«ƒ¿≈

Ú¯‡Ó‡א  e˜Ù Èc Ï‡¯NÈ È· ÈÏhÓ ÔÈl‡ƒ≈«¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»≈«¿»
:Ô¯‰‡Â ‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈ƒ»¿…∆¿«¬…
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(ãì):øòøò úàå úøèò-úàå ïáéc-úà ãâ-éðá eðáiå©¦§´§¥½̈¤¦−Ÿ§¤£¨®Ÿ§¥−£Ÿ¥«

(äì):ääaâéå øæòé-úàå ïôBL úøèò-úàå§¤©§¬Ÿ¨²§¤©§¥−§¨§§¨«

(åì)úøãâå øöáî éøò ïøä úéa-úàå äøîð úéa-úàå§¤¥¬¦§−̈§¤¥´¨¨®¨¥¬¦§−̈§¦§¬Ÿ
:ïàö«Ÿ

i"yx£Ô‡ˆ ˙¯„‚Â ¯ˆ·Ó È¯Ú∑הּללּו אתֿהערים בניֿגד" "וּיבנּו הענין: ּתחּלת על מּוסב הּפסּוק סֹוף זה »≈ƒ¿»¿ƒ¿……ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
צאן" וגדרֹות מבצר "ערי .להיֹות ְְְְִִִֵָָֹ

(æì)úàå àìòìà-úàå ïBaLç-úà eða ïáeàø éðáe§¥³§¥Æ¨½¤¤§−§¤¤§¨¥®§¥−
:íéúéø÷¦§¨¨«¦

(çì)-úàå íL úañeî ïBòî ìòa-úàå Báð-úàå§¤§º§¤©¯©§²«©¬Ÿ¥−§¤
øLà íéøòä úBîL-úà úîLá eàø÷iå äîáN¦§¨®©¦§§´§¥½Ÿ¤§¬¤«¨¦−£¤¬

:eðä«
i"yx£ÌL ˙aÒeÓ ÔBÚÓ ÏÚaŒ˙‡Â B·Œ˙‡Â∑ מע ּובעל האמֹורּיים נבֹו והיּו הם, אלילים עבֹודת ׁשמֹות – ֹון ¿∆¿¿∆««¿«…≈ְְְְֱֱֲִִִִֵַַַָָ

"מּוסּבת  וזהּו אחרים, לׁשמֹות ׁשמם את הסּבּו ראּובן ּובני ׁשּלהם, אלילים עבֹודת ׁשם על עריהם ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹקֹורים
אחר  לׁשם מּוסּבֹות מעֹון ּובעל נבֹו – והיא ∑Ó·NŒ˙‡Â‰.ׁשם" רמּב"ן) ועין ּבׁשמּה (ס"א ׂשבמה, ּבנּו ְְְֵֵֵַַַַ¿∆ƒ¿»ְְְְְִִִֵַַַָָָ

למעלה  האמּורה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׂשבם אבןאבןאבןאבן ְְְֲַָָָָ

(èì)LøBiå äãkìiå äãòìb äMðî-ïa øéëî éða eëìiå©¥̧§¹§¥̧¨¦¯¤§©¤²¦§−̈¨©¦§§ª®¨©−¤
:da-øLà éøîàä-úà¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

i"yx£L¯BiÂ∑ טרּוד ׁשהּוא הֹורׁשה, ּולׁשֹון ירׁשה לׁשֹון חלּקֹות: ׁשּתי מׁשּמׁשת ריׁש ׁשּתבת ,ותרי ּכתרּגּומֹו «∆ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ותרּו אבןאבןאבןאבן ְֵ

(î)áLiå äMðî-ïa øéëîì ãòìbä-úà äLî ïziå©¦¥³¤Æ¤©¦§½̈§¨¦−¤§©¤®©¥−¤
:da עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«

(àî)àø÷iå íäéúeç-úà ãkìiå Cìä äMðî-ïa øéàéå§¨¦³¤§©¤Æ¨©½©¦§−Ÿ¤©«Ÿ¥¤®©¦§¨¬
:øéàé úeç ïäúà¤§¤−©¬Ÿ¨¦«

i"yx£Ì‰È˙eÁ∑ ּכפרניהֹון.¯È‡È ˙eÁ Ô‰˙‡ ‡¯˜iÂ∑ לזּכרֹון ּבׁשמֹו קראם ּבנים, לֹו היּו ׁשּלא עזרא עזרא עזרא עזרא .לפי אבןאבןאבןאבן «…≈∆ְֵַָ«ƒ¿»∆¿∆«…»ƒְְְְִִִִֶָָָָָֹ

ÈÂ˙לד  ˙B¯ËÚ ˙ÈÂ ÔB·Èc ˙È „‚ È· B·e¿¿≈»»ƒ¿»¬»¿»
:¯Ú¯Ú¬…≈

Ó¯Â˙‡:לה  ¯ÊÚÈ ˙ÈÂ ÔÙBL ˙B¯ËÚ ˙ÈÂ¿»«¿»¿»«¿≈¿»»»

ÔÎÈ¯kלו  ÔÈÂ¯˜ Ô¯‰ ˙Èa ˙ÈÂ ‰¯Ó ˙Èa ˙ÈÂ¿»≈ƒ¿»¿»≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ«
:ÔÚc ÔÈ¯ËÁÂ¿«¿ƒ¿»

‡ÏÚÏ‡לז  ˙ÈÂ ÔBaLÁ ˙È Ba Ô·e‡¯ È·e¿≈¿≈¿»∆¿¿»∆¿»≈
:ÌÈ˙È¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»ƒ

ÈÂ˙לח  Ô‰ÓL ÔÙwÓ ÔBÚÓ ÏÚa ˙ÈÂ B· ˙ÈÂ¿»¿¿»««¿«¿«¿»»¿»
Èc ‡iÂ¯˜ ˙‰ÓL ˙È Ô‰ÓL· B¯˜e ‰Ó·Nƒ¿»¿ƒ¿»»»¿»«ƒ¿«»ƒ

:B·¿

ÚÏ‚Ï„לט  ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ Èa eÏÊ‡Â«¬»¿≈»ƒ«¿«∆¿ƒ¿»
:d· È„ ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â ‰eL·ÎÂ¿ƒ¿»¿»ƒ»¡»»ƒ«

MÓ‰מ  ¯a ¯ÈÎÓÏ „ÚÏb ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«∆»ƒ¿»¿»ƒ«¿«∆
:da ·˙ÈÂƒ≈«

ÔB‰È¯Ùkמא  ˙È L·Îe ÏÊ‡ ‰MÓ ¯a ¯È‡ÈÂ¿»ƒ«¿«∆¬«¿«»«¿»≈
:¯È‡È È¯Ùk Ô‰˙È ‡¯˜e¿»»¿∆«¿»≈»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

glB· ˙‡Â ׁשּׁשם נבֹו הר ׁשהּוא יּתכן . ¿∆¿ְִֵֶֶַָָ
אפרׁש: ּכאׁשר מׁשה, אּלה BaÒeÓ˙נקּבר . ְֲֲִֵֶֶַַָֹ«ֵֶ

ׂשבמה: וכן ׁשמֹותם. הּוסּבּו ְְְְִִֵֶָָָהערים
hlL¯BiÂ.היה חי מכיר ּכי אֹומרים, יׁש . «∆ְִִִֵַָָָ

הּגּבֹור  אל ׁשבה וּיֹורׁש ׁשּמּלת ּדעּתי, ְְִִִִֶֶֶַַַַָָּולפי
ּבּמׁשּפחה: ְִֶַָָָָׁשהיה

n‰MÓ Ôa ¯ÈÎÓÏ ÌÚËÂ,מכיר לבני . ¿««¿»ƒ∆¿«∆ְִִֵָ

אחיו: לׁשמעֹון יהּודה וּיאמר ְְְְִִֶַָָֹּכמֹו
`n‰MÓ Ôa ¯È‡ÈÂ.יהּודה מּמׁשּפחת הּוא . ¿»ƒ∆¿«∆ְְִִַַָ

ּבן  מכיר ּבת לקח חצרֹון ּכי ּכתּוב, כן ְִִִֵֶֶַַָָָּכי
הֹוליד  ּוׂשגּוב ׂשגּוב, מּמּנה והֹוליד ְְְְִִִֶֶַָמנּׁשה,
הּגלעד. ּבערי הערים לֹו ׁשהיּו יאיר, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָאת
ּכהנים  יׁש ּגם אּמֹו. מׁשּפחת ׁשם על ְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹונקרא
ּכי  הּגלעדי, ּברזילי ּבני ׁשם על ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָׁשּנקראּו

לקח  אי לׁשאֹול, מקֹום ּפה ואין ּכתּוב. ְְִֵֵֵַָָָֹכן
ּכנען  ארץ ּכי אחר, ׁשבט עם נחלה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָיאיר
ׁשהיא  האמֹורי ארץ ולא הּנחלקת, ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָֹהיא

ּבא  אמֹורי יׁש ּכי מזרחה. לּירּדן רץ מעבר ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּגֹוים: ׁשבעה מּכל הּתּקיף היה והּוא ְְְִִִִַַַַָָָָּכנען,

Ì‰È˙eÁ:קריֹות ּכמֹו מקֹומֹו, לפי ּפירּוׁשֹו . «…≈∆ְְְְִֵָ

irqnÎzehn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k iriax meil inei xeriy

(áî)àø÷iå äéúða-úàå úð÷-úà ãkìiå Cìä çáðå§´Ÿ©¨©½©¦§¬Ÿ¤§−̈§¤§Ÿ¤®¨©¦§¨¯
:BîLa çáð äì̈’−Ÿ©¦§«

i"yx£Á· ‰Ï ‡¯˜iÂ∑לּה נתקּים ׁשּלא לפי הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו וראיתי ה"א, מּפיק אינֹו 'לה' «ƒ¿»»…«ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
לּה הּדֹומֹות ּתבֹות ּבׁשּתי ּידרׁש מה ּותמהני 'לא'. ּכמֹו מדרׁשֹו ׁשּמׁשמעּות רפה, הּוא לפיכ זה, ב)ׁשם :(רות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

בעז", לה ה)"וּיאמר בית":(זכריה "לבנֹותֿלה ְִִֶַַַָָֹֹ

סימן. יק"ב בק"י פסוקים, מטות קי"ב פרשת חסלת

âì(à)õøàî eàöé øLà ìàøNé-éðá éòñî älà¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²¥¤¬¤
:ïøäàå äLî-ãéa íúàáöì íéøöî¦§©−¦§¦§Ÿ¨®§©¤−§©«£«Ÿ

i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑ לטלטלם עליהם ׁשּגזר ׁשאףֿעלּֿפי מקֹום, ׁשל חסדיו להֹודיע הּללּו? הּמּסעֹות נכּתבּו לּמה ≈∆«¿≈ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
מנּוחה, להם היתה ולא ׁשנה ארּבעים ּכל למּסע מּמּסע ּומטלטלים נעים ׁשהיּו ּתאמר לא ּבּמדּבר, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻולהניעם
מּׁשּנסעּו ּגזרה, קדם ראׁשֹונה ּבׁשנה היּו ׁשּכּלם י"ד, מהם צא מּסעֹות; ּוׁשּתים ארּבעים אּלא ּכאן אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשהרי 

ׁשּמּׁש לרתמה ׁשּבאּו עד ׁשּנאמרמרעמסס המרּגלים, נׁשּתּלחּו יב)ם וגֹו'",(לעיל מחצרֹות העם נסעּו "ואחר : ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
יג) ּבמדּבר (שם ׁשהיא למדּת, ּברתמה", וּיחנּו מחצרת "וּיסעּו אֹומר: הּוא וכאן וגֹו'". אנׁשים ׁשלחֿל" :ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

ּבׁשנת  מֹואב ערבֹות עד ההר מהר – אהרן מיתת לאחר ׁשהיּו מּסעֹות ׁשמֹונה מּׁשם הֹוצא ועֹוד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּפארן.
מׁשה  רּבי ׁשל מיסֹודֹו זה מּסעֹות. עׂשרים אּלא נסעּו לא ׁשנה ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשּכל נמצא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹהארּבעים,
לרּפאֹותֹו, רחֹוק למקֹום והֹוליכֹו חֹולה ּבנֹו ׁשהיה למל מׁשל אחרת: ּדרׁשה ּבֹו ּדרׁש ּתנחּומא ורּבי ְְְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּדרׁשן.
את  חׁשׁשּת ּכאן הּוקרנּו, ּכאן יׁשננּו, ּכאן לֹו: אמר הּמּסעֹות. ּכל מֹונה אביו התחיל חֹוזרין, ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּכיון

וכּו' רבה)ראׁש .(במדבר ְְֹ
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מסעי מסעי מסעי מסעי  ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַאאאאּלּלּלּלהההה
ההההּמּמּמּמּסּסּסּסעעעעֹוֹוֹוֹותתתת,,,, ּכּכּכּכלללל ממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה אביואביואביואביו התחילהתחילהתחילהתחיל חחחחֹוֹוֹוֹוזריןזריןזריןזרין ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו ּכּכּכּכיוןיוןיוןיון לרלרלרלרּפּפּפּפאאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו,,,, רחרחרחרחֹוֹוֹוֹוקקקק למקלמקלמקלמקֹוֹוֹוֹוםםםם והוהוהוהֹוֹוֹוֹוליכליכליכליכֹוֹוֹוֹו חחחחֹוֹוֹוֹולהלהלהלה,,,, ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה למללמללמללמל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָממממׁשׁשׁשׁשלללל

וכוכוכוכּוּוּוּו'.'.'.'. ראראראראׁשׁשׁשׁש אתאתאתאת חחחחׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשּתּתּתּת ּכּכּכּכאןאןאןאן ההההֹוֹוֹוֹוקרנקרנקרנקרנּוּוּוּו,,,, ּכּכּכּכאןאןאןאן ייייׁשׁשׁשׁשננננננננּוּוּוּו,,,, ּכּכּכּכאןאןאןאן ללללֹוֹוֹוֹו,,,, ובפרש"י)אמראמראמראמר א. .(לג, ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְֹֹ
סּוף: לים מצרים מארץ הראׁשֹונֹות הּמּסעֹות ג' ּכנגד ּבדקּדּוק מכּונֹות אּלּו ּדגמאֹות ׁשג' לֹומר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻיׁש

למחרתֹו רק מּׁשם ונסעּו מצרים ּדיציאת הראׁשֹון ּבּיֹום ּבאּו ּדלסּכֹות יׁשננּו", "ּכאן נקרא סּכֹותה מרעמסס הראׁשֹון ְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻהּמּסע
כ) יג, בשלח יׁשננּו".(רש"י ּד"ּכאן הּמׁשמעּות וזהּו ּבּלילה, ׁשם ללּון נׁשארּו הראׁשֹון הּמּסע ׁשּלאחר נמצא ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָוא"כ

הּכבֹוד ענני ענין נתחּדׁש לאתם מּסּכֹות הּׁשני לז)ּבּמּסע יב, ותיב"ע כא יג, בשלח ׁשרב (ראה ּבהם יּכה לבל "לצל ׁשענינם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
נתקררּו. ּכן וע"י הּׁשמׁש מחם עליהם הגּנּו ּבנ"י על ׁשּסֹוככּו הּכבֹוד ּדענני הֹוקרנּו", "ּכאן ולכן ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוׁשמׁש",

את  "חׁשׁשּת ּבחי' זה הרי – ּבּמדּבר" מּמּותנּו מצרים את עבד לנּו "טֹוב רּבנּו מׁשה נגד יׂשראל ּכׁשּטענּו סּוף לים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּובמּסע
ׁשהיּו מּצד היתה טענתם עּקר ּבּמדּבר, ׁשהיּו הּנסיֹונֹות ּבׁשאר זה (לעּמת הּתֹורה. על־ּפי ׁשאינּה ׂשכלית טענה "ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻראׁש

ׂשכלית). טענה ולא לּמים ּוצמאים לּלחם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹרעבים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 348 'nr a"g y"ewl t"r)

zEIpgExA mixvn z`ivi§¦©¦§©¦§¨¦

מצריםמצריםמצריםמצרים מארץמארץמארץמארץ יצאיצאיצאיצאּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר בניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל מסעימסעימסעימסעי א)אאאאּלּלּלּלהההה (לג, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
הּקׁשיא מסעי)ידּועה פרשת ריש לקו"ת אחד (ראה מּסע הּוא מצרים מארץ ׁשּיצאּו הּמּסע הרי רּבים, לׁשֹון מסעי נאמר  מּדּוע ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

רּבים? לׁשֹון מסעי ּומהּו מּמצרים, הּיציאה אחרי ּכבר היּו הּמּסעֹות ּוׁשאר לסּכֹות, מרעמסס הּמּסע ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻּבלבד,
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

לצאת  היא והעבֹודה הׁשי"ת. מעבֹודת ּומעּכבים הּמֹונעים ּדברים והינּו ּוגבּולים, "מיצרים" מּלׁשֹון ּגם הּוא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָמצרים
ה'. את מּלעבד ּבעדֹו יעצר לא ּדבר ׁשּׁשּום הרּוחנּיים, ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹמה"מצרים"

עדין  מּמצרים, יצא ּכבר מּצבֹו ׁשּלגּבי אף ּכי עדין, מסּפיק זה ׁשאין לידע, צרי הרּוחנּיים, מּמצריו "יצא" ּכאׁשר ּגם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאמנם
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יֹות  נעלית מדרגה ּולגּבי יֹותר, עֹוד להתעּלֹות הּוא הּוא.יכֹול ּב"מצרים" עדין ר, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָ

ּבמצרים, עדין הּוא נמצא יֹותר נעלית מדרגה לגּבי הּנה מּמצרים, יצא ּכאׁשר ּגם ּכי לרמז - רּבים לׁשֹון "מסעי" נאמר ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹולכן
ּגבֹוהה. יֹותר למדרגה עצמֹו "ּולהּסיע" להתעּלֹות ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָוצרי

ּובכל  "עֹומד", ולא "מהּל" להיֹות הּוא וענינֹו האדם ּתפקיד ּכי – הּקֹודמת ּבעבֹודתֹו לֹו ּומסּפיק ׁשּדי האדם יאמר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹואל
זה. ׁשּלפני ּבּיֹום מעבֹודתֹו יֹותר עליֹונה לבחינה להתעּלֹות עליו הּקּב"ה, לֹו ׁשּנתן ויֹום ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָיֹום
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בניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  מסעימסעימסעימסעי ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֽֽֽֽאאאאּלּלּלּלהההה
לֹו, ואמר הּמּסעֹות, ּכל מֹונה אביו התחיל חֹוזרין ׁשהיּו ּכיון לרּפאֹותֹו, רחֹוק למקֹום והֹוליכֹו חֹולה, ּבנֹו ׁשהיה למל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָמׁשל
היכן  הּמקֹומֹות ּכל להם מנה למׁשה: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּכ .ראׁש את חׁשׁשּת ּכאן הֹוקרנּו, ּכאן יׁשננּו, ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּכאן

יׂשראל. ּבני מסעי אּלה נאמר: לכ ג)הכעיסּוני, פרשתנו תנחומא ומדרש ובפרש"י א. (לג, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
– ּבּנמׁשל ואּלּו חֹוזרין", ׁשהיּו "ּכיון הּמּסעֹות ּכל את לבנֹו מנה האב דבּמׁשל לּנמׁשל, לגמרי מתאים אינֹו הּמׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָלכאֹורה

מסעֹותיהם? על ׁשּוב חזרּו לא ְְְִֵֵֶַַָָֹיׂשראל
הענינים: ּפנימּיּות על־ּפי ּבזה ְְְִִִִִֶַָָָוי"ל

ׂשרף  "נחׁש הּקלּפֹות יניקת מקֹום הּוא הּמדּבר ּכי הּגלּות, ּבזמן העּמים מדּבר ׁשל הּברּור על ּגם רֹומזים מּסעֹות המ"ב ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּנה
אין  ולכן הּטמאֹות קלּפֹות ג' ׁשהם אינם ועקרב" והּקלּפֹות מהּקדּׁשה, ּבאה ההׁשּפעה ּכי ּכלל, ודׁשא צמח ּגּדּול ּבּמדּבר ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

נאמר  ׁשעליו הּמׁשיח לגּלּוי הרֹומז ירחֹו" ּב"ירּדן הּוא הּמּסעֹות וסּיּום ההׁשּפעה. מקּבלים אינם הכי ּומּׁשּום לּקדּׁשה ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבטלים
הארץ".והריחוהריחוהריחוהריחֹוֹוֹוֹו" מן אעביר הּטמאה רּוח "ואת הּכתּוב ּובלׁשֹון העּמים ּדמדּבר הרע מציאּות ּתתּבּטל ׁשאז ה'", ּביראת ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

על  והסּתר העלם ׁשל מקֹום עמיקּתא, לבירא רמה מאגרא הּנׁשמה ירדה העּמים מדּבר ּדברּור זֹו עבֹודה לצר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹוהּנה
ּבהם  נרּגׁש ּגּופא הּמּסעֹות ׁשּבׁשעת רק הּנׁשמה, עלּית לצר ּגם אּלא הּמדּבר עלּית לצר רק אינּה זֹו וירידה ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹאלקּות,

אּלא וההסּתר ידםידםידםידםהּגלּות (ׁשׁשׁשׁשעלעלעלעל ייייֹוֹוֹוֹותר תר תר תר מּגיעים העלּיה מאחרמאחרמאחרמאחר ׁשהיא הּגלּות ׁשל והּתכלית הּכּונה ׁשּיֹודעים והגם לעלּיה, ( ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
זה  ׁשּמּצב ו"הכעיסּוני" הּקּב"ה על הרֹומז ׁשם" אדם יׁשב לא "אׁשר מדּבר ׁשל מּצב ירידה, נרּגׁשת הּגלּות ּבמקֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאבל

העליֹון. רצֹון הפ ְְֵֶֶָהּוא
הּמקֹומֹות  ּכל להם "מנה מהעלּיה חלק הּנם עצמם ׁשהּמּסעֹות מתּגּלה הּירידה, ׁשּלאחר העלּיה היינּו חֹוזרים ּכאׁשר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָורק
זה  הסּתר ׁשּגם ּיתּגּלה ּכי ,ּכ על לּקּב"ה ׁשּיֹודּו עלי] ׁשּכעסּת [על ּבי" אנפּת ּכי ה' אֹוד" לע"ל הּנאמר ע"ד ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשהכעיסּוני"

ה'. חסדי ְֵַהּוא
הֹול אינֹו ׁשּבן־המל ּבמׁשל מבהיר הּמדרׁש לכן מהעלּיה, חלק ׁשהיא ּבּגלּות הּירידה על לֹומר אפׁשר אי ּתקׁשה: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָואם
וא"כ  לרּפאֹותֹו ּכדי הם אּלּו מּסעֹות מּזֹו, ויתרה לׁשם, הֹוליכֹו הּמל מּזו ויתרה הּקּב"ה) על (הרֹומז הּמל עם אּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלבּדֹו

חסד. ׁשל ענין היא ּגּופא זֹו ׁשּירידה ְְִִִֶֶֶֶָָָָּברּור

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr bk zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים מארץמארץמארץמארץ יצאיצאיצאיצאּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני מסעימסעימסעימסעי א)אאאאּלּלּלּלהההה ּבמּסע(לג, מּמצרים יצאּו יׂשראל ּבני הרי הּׁשאלה, אחד אחד אחד אחד נׁשאלת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
לסּכֹות)ּבלבד מרעמסס וכל (הּמּסע ּוגבּול, מצר לׁשֹון היא מצרים ּדהּנה ּבחסידּות, ּומבאר רּבים. לׁשֹון מסעי נאמר ּומּדּוע , ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֻ

יריחֹו' ל'ירּדן יׂשראל ּבני הּגיעּו לא מח)עֹוד ּפסּוק וּדאין'(לקּמן ׁש'מֹורח לּמׁשיח רמז ב), צג, הּמצר (סנהדרין ּבתֹו עדין הם – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
מּטרת ּכי רּבים, לׁשֹון מסעי נאמר לכן מצרים'. 'ארץ ׁשל ּולהּגיעּכּכּכּכללללוהּגבּול ּוגבּול מצר מּכל לצאת – היא הּמּסעֹות ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

צדקנּו. מׁשיח ידי על והּׁשלמה האמּתית עזרא עזרא עזרא עזרא לּגאּלה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻ

(á)ét-ìò íäéòñîì íäéàöBî-úà äLî ázëiå©¦§¸Ÿ¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−©¦´
:íäéàöBîì íäéòñî älàå ýåýé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈®§¥¬¤©§¥¤−§¨«¥¤«

ÏÚב  ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔB‰È˜tÓ ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»«¿»≈¿«¿»≈«
:ÔB‰È˜tÓÏ ÔB‰ÈÏhÓ ÔÈl‡Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿ƒ≈«¿»≈¿«¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

`ÈÚÒÓ ‰l‡ יׂשראל ּבני חנּו ּכאׁשר . ≈∆«¿≈ְְֲִֵֵֶַָָ
עד  חדׁשים ׁשם ויׁשבּו מֹואב, ְְְְֳִַַָָָָּבערבֹות
ּכי  מּׁשם זזּו ולא הּנזּכרים, הערים ְְִִִִִֶֶַָָָָָֹׁשּבנּו

ּכל  מׁשה ּכתב אהרן, מֹות אחרי ֲֲִֵֶַַַָָֹֹאם
ִַַָהּמּסעים:

aÌ‰È‡ˆBÓ למקֹום,‡˙ מּמקֹום יצאּו אי . ∆»≈∆ְְִֵָָָ

למסעיהם: אחריו ּכן ‰'על Èt ÏÚ ּדבק . ְְֲֵֵֶַַַָ«ƒֵָ
למסעיהם: ְְִֵֶַעם

irqnÎzehn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k iriax meil inei xeriy

(â)øNò äMîça ïBLàøä Lãça ññîòøî eòñiå©¦§³¥«©§§¥Æ©´Ÿ¤¨«¦½©«£¦¨¬¨¨²
-éðá eàöé çñtä úøçnî ïBLàøä Lãçì íBé−©´Ÿ¤¨«¦®¦¨«¢©´©¤À©¨«§³§¥«

:íéøöî-ìk éðéòì äîø ãéa ìàøNé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨¥Æ§¨´¨½̈§¥¥−¨¦§¨«¦

(ã)íäa ýåýé äkä øLà úà íéøa÷î íéøöîe¦§©´¦§©§¦À¥Á£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨¤−
:íéèôL ýåýé äNò íäéäìàáe øBëa-ìk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨§®¥´Ÿ¥¤½¨¨¬§Ÿ̈−§¨¦«

i"yx£ÌÈ¯a˜Ó ÌÈ¯ˆÓe∑ ּבאבלם .טרּודים ƒ¿«ƒ¿«¿ƒְְְִֶָ

(ä):úkña eðçiå ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¬§¥«¦§¨¥−¥«©§§¥®©©«£−§ª«Ÿ

(å):øaãnä äö÷a øLà íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈£¤−¦§¥¬©¦§¨«

(æ)éðt-ìò øLà úøéçä ét-ìò áLiå íúàî eòñiå©¦§Æ¥«¥½̈©¨̧¨Æ©¦´©«¦½Ÿ£¤¬©§¥−
:ìcâî éðôì eðçiå ïBôö ìòa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©´©§®©©«£−¦§¥¬¦§«Ÿ

(ç)äøaãnä íiä-CBúá eøáòiå úøéçä éðtî eòñiå©¦§Æ¦§¥´©«¦½Ÿ©©«©§¬§«©−̈©¦§¨®̈
ìL Cøc eëìiåeðçiå íúà øaãîa íéîé úL ©¥̧§¹¤´¤§³¤¨¦Æ§¦§©´¥½̈©©«£−

:äøîa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨¨«

(è)äøNò íézL íìéàáe äîìéà eàáiå äønî eòñiå©¦§Æ¦¨½̈©¨−Ÿ¥¦®¨Â§¥¦Â§¥̧¤§¥¹
:íL-eðçiå íéøîz íéòáLå íéî úðéò¥¬Ÿ©²¦§¦§¦¬§¨¦−©©«£¨«

(é):óeñ-íé-ìò eðçiå íìéàî eòñiå©¦§−¥«¥¦®©©«£−©©«

(àé):ïéñ-øaãîa eðçiå óeñ-íiî eòñiå©¦§−¦©®©©«£−§¦§©¦«

(áé):ä÷ôãa eðçiå ïéñ-øaãnî eòñiå©¦§−¦¦§©¦®©©«£−§¨§¨«

(âé):Leìàa eðçiå ä÷ôcî eòñiå©¦§−¦¨§®̈©©«£−§¨«

(ãé)íéî íL äéä-àìå íãéôøa eðçiå Leìàî eòñiå©¦§−¥¨®©©«£Æ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦
ì íòì:úBzL ¨−̈¦§«

(åè):éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøî eòñiå©¦§−¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«

(æè):äåàzä úøá÷a eðçiå éðéñ øaãnî eòñiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§−¦¦§©´¦¨®©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«

(æé):úøöça eðçiå äåàzä úøáwî eòñiå©¦§−¦¦§´Ÿ©©«£¨®©©«£−©«£¥«Ÿ

LÓÁa‡ג  ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÒÒÓÚ¯Ó eÏËe¿»≈«¿¿≈¿«¿»«¿»»¿«¿»
‡ÁÒt ¯˙aÓ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»«¿»»ƒ»«ƒ¿»
Ïk ÈÈÚÏ ÈÏb LÈ¯a Ï‡¯NÈ È· e˜Ù¿»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈≈»

:È‡¯ˆÓƒ¿»≈

Ïkד  ÔB‰a ÈÈ ÏË˜ Èc ˙È ÔÈ¯a˜Ó È‡¯ˆÓeƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»
:ÔÈÈc ÈÈ „·Ú ÔB‰˙ÂÚË·e ‡¯Îea¿»¿«¬«¿¬«¿»ƒƒ

kÒa˙:ה  B¯Le ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿¿À…

ËÒa¯ו  Èc Ì˙‡· B¯Le ˙kqÓ eÏËe¿»ƒÀ…¿¿≈»ƒƒ¿«
:‡¯a„Ó«¿¿»

˜„Ìז  Èc ‡˙¯ÈÁ Ìet ÏÚ ·˙Â Ì˙‡Ó eÏËe¿»≈≈»¿»«ƒ»»ƒ√»
:Ïc‚Ó Ì„˜ B¯Le ÔBÙˆ ÏÚa¿≈¿¿√»ƒ¿…

nÈ‡ח  B‚a e¯·ÚÂ ‡˙¯ÈÁ Ìet ÔÓ eÏËe¿»ƒƒ»»«¬»¿«»
ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó eÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬»«¬«¿»»ƒ

:‰¯Óa B¯Le Ì˙‡„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿≈»¿¿»»

È¯zט  ÌÏÈ‡·e ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â ‰¯nÓ eÏËe¿»ƒ»»«¬¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈
B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔiÓc ÔÈÚeaÓ ¯NÚ¬««ƒ¿«ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿

:Ôn«̇»

„ÛeÒ:י  ‡nÈ ÏÚ B¯Le ÌÏÈ‡Ó eÏËe¿»≈≈ƒ¿««»¿

„ÔÈÒ:יא  ‡¯a„Óa B¯Le ÛeÒ„ ‡niÓ eÏËe¿»ƒ«»¿¿¿«¿¿»¿ƒ

Ù„a˜‰:יב  B¯Le ÔÈÒ„ ‡¯a„nÓ eÏËe¿»ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿»¿»

LeÏ‡a:יג  B¯Le ‰˜ÙcÓ eÏËe¿»ƒ»¿»¿¿»

‰Â‰יד  ‡ÏÂ Ì„ÈÙ¯a B¯Le LeÏ‡Ó eÏËe¿»≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»¬»
:ÈzLÓÏ ‡nÚÏ ‡iÓ Ôn«̇»«»¿«»¿ƒ¿≈

„ÈÈÒ:טו  ‡¯a„Óa B¯Le Ì„ÈÙ¯Ó eÏËe¿»≈¿ƒƒ¿¿«¿¿»¿ƒ»

È¯·˜aטז  B¯Le ÈÈÒ„ ‡¯a„nÓ eÏËe¿»ƒ«¿¿»¿ƒ»¿¿ƒ¿≈
:ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈

Áaˆ¯˙:יז  B¯Le ÈÏ‡LÓ„ È¯·wÓ eÏËe¿»ƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿«¬≈…

dxezd lr `xfr oa`

bÁÒt‰ ˙¯ÁnÓ:רמה ּביד וכן ּפירׁשּתיו. . ƒ»√»«∆«ְְְִֵֵַָָָ
cÌÈËÙL '‰ ‰NÚ Ì‰È‰Ï‡·eראׁש ּכמֹו . ≈…≈∆»»¿»ƒְֹ

למׁשה: הּׁשם אמר ּכן ּכי ְִֵֵֶַַָָֹּדגֹון .

f·LiÂ:ליׂשראל אֹו לענן רמז . «»»ְְִֵֶַָָָָ
g˙B¯ÈÁ‰ ÈtÓ אחד מקֹום החירֹות, ּופי . ƒ¿≈«ƒִִֶַָָ

ּבּפנים: והּפה ÌÈÓÈהּוא. ˙LÏL C¯c. ְִֶַַָ∆∆¿…∆»ƒ

ְִֵַּפירׁשּתיו:
fh‰Â‡z‰ ˙B¯·˜,ּברנע ּבקדׁש הּוא . ƒ¿««¬»ְְֵֵַַָ

ּפירׁשּתי: ְֲִֵֶַַּכאׁשר



מה irqnÎzehn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k iriax meil inei xeriy
יֹות  נעלית מדרגה ּולגּבי יֹותר, עֹוד להתעּלֹות הּוא הּוא.יכֹול ּב"מצרים" עדין ר, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָ

ּבמצרים, עדין הּוא נמצא יֹותר נעלית מדרגה לגּבי הּנה מּמצרים, יצא ּכאׁשר ּגם ּכי לרמז - רּבים לׁשֹון "מסעי" נאמר ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹולכן
ּגבֹוהה. יֹותר למדרגה עצמֹו "ּולהּסיע" להתעּלֹות ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָוצרי

ּובכל  "עֹומד", ולא "מהּל" להיֹות הּוא וענינֹו האדם ּתפקיד ּכי – הּקֹודמת ּבעבֹודתֹו לֹו ּומסּפיק ׁשּדי האדם יאמר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹואל
זה. ׁשּלפני ּבּיֹום מעבֹודתֹו יֹותר עליֹונה לבחינה להתעּלֹות עליו הּקּב"ה, לֹו ׁשּנתן ויֹום ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָיֹום

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 390 'nr g"i wlg y"ewl t"r)

zElBd onfA l`xUi ipA zFrQn©§§¥¦§¨¥¦§©©¨

בניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  מסעימסעימסעימסעי ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֽֽֽֽאאאאּלּלּלּלהההה
לֹו, ואמר הּמּסעֹות, ּכל מֹונה אביו התחיל חֹוזרין ׁשהיּו ּכיון לרּפאֹותֹו, רחֹוק למקֹום והֹוליכֹו חֹולה, ּבנֹו ׁשהיה למל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָמׁשל
היכן  הּמקֹומֹות ּכל להם מנה למׁשה: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּכ .ראׁש את חׁשׁשּת ּכאן הֹוקרנּו, ּכאן יׁשננּו, ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּכאן

יׂשראל. ּבני מסעי אּלה נאמר: לכ ג)הכעיסּוני, פרשתנו תנחומא ומדרש ובפרש"י א. (לג, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
– ּבּנמׁשל ואּלּו חֹוזרין", ׁשהיּו "ּכיון הּמּסעֹות ּכל את לבנֹו מנה האב דבּמׁשל לּנמׁשל, לגמרי מתאים אינֹו הּמׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָלכאֹורה

מסעֹותיהם? על ׁשּוב חזרּו לא ְְְִֵֵֶַַָָֹיׂשראל
הענינים: ּפנימּיּות על־ּפי ּבזה ְְְִִִִִֶַָָָוי"ל

ׂשרף  "נחׁש הּקלּפֹות יניקת מקֹום הּוא הּמדּבר ּכי הּגלּות, ּבזמן העּמים מדּבר ׁשל הּברּור על ּגם רֹומזים מּסעֹות המ"ב ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּנה
אין  ולכן הּטמאֹות קלּפֹות ג' ׁשהם אינם ועקרב" והּקלּפֹות מהּקדּׁשה, ּבאה ההׁשּפעה ּכי ּכלל, ודׁשא צמח ּגּדּול ּבּמדּבר ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

נאמר  ׁשעליו הּמׁשיח לגּלּוי הרֹומז ירחֹו" ּב"ירּדן הּוא הּמּסעֹות וסּיּום ההׁשּפעה. מקּבלים אינם הכי ּומּׁשּום לּקדּׁשה ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבטלים
הארץ".והריחוהריחוהריחוהריחֹוֹוֹוֹו" מן אעביר הּטמאה רּוח "ואת הּכתּוב ּובלׁשֹון העּמים ּדמדּבר הרע מציאּות ּתתּבּטל ׁשאז ה'", ּביראת ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

על  והסּתר העלם ׁשל מקֹום עמיקּתא, לבירא רמה מאגרא הּנׁשמה ירדה העּמים מדּבר ּדברּור זֹו עבֹודה לצר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹוהּנה
ּבהם  נרּגׁש ּגּופא הּמּסעֹות ׁשּבׁשעת רק הּנׁשמה, עלּית לצר ּגם אּלא הּמדּבר עלּית לצר רק אינּה זֹו וירידה ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹאלקּות,

אּלא וההסּתר ידםידםידםידםהּגלּות (ׁשׁשׁשׁשעלעלעלעל ייייֹוֹוֹוֹותר תר תר תר מּגיעים העלּיה מאחרמאחרמאחרמאחר ׁשהיא הּגלּות ׁשל והּתכלית הּכּונה ׁשּיֹודעים והגם לעלּיה, ( ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
זה  ׁשּמּצב ו"הכעיסּוני" הּקּב"ה על הרֹומז ׁשם" אדם יׁשב לא "אׁשר מדּבר ׁשל מּצב ירידה, נרּגׁשת הּגלּות ּבמקֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאבל

העליֹון. רצֹון הפ ְְֵֶֶָהּוא
הּמקֹומֹות  ּכל להם "מנה מהעלּיה חלק הּנם עצמם ׁשהּמּסעֹות מתּגּלה הּירידה, ׁשּלאחר העלּיה היינּו חֹוזרים ּכאׁשר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָורק
זה  הסּתר ׁשּגם ּיתּגּלה ּכי ,ּכ על לּקּב"ה ׁשּיֹודּו עלי] ׁשּכעסּת [על ּבי" אנפּת ּכי ה' אֹוד" לע"ל הּנאמר ע"ד ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשהכעיסּוני"

ה'. חסדי ְֵַהּוא
הֹול אינֹו ׁשּבן־המל ּבמׁשל מבהיר הּמדרׁש לכן מהעלּיה, חלק ׁשהיא ּבּגלּות הּירידה על לֹומר אפׁשר אי ּתקׁשה: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָואם
וא"כ  לרּפאֹותֹו ּכדי הם אּלּו מּסעֹות מּזֹו, ויתרה לׁשם, הֹוליכֹו הּמל מּזו ויתרה הּקּב"ה) על (הרֹומז הּמל עם אּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלבּדֹו

חסד. ׁשל ענין היא ּגּופא זֹו ׁשּירידה ְְִִִֶֶֶֶָָָָּברּור

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr bk zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים מארץמארץמארץמארץ יצאיצאיצאיצאּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני מסעימסעימסעימסעי א)אאאאּלּלּלּלהההה ּבמּסע(לג, מּמצרים יצאּו יׂשראל ּבני הרי הּׁשאלה, אחד אחד אחד אחד נׁשאלת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
לסּכֹות)ּבלבד מרעמסס וכל (הּמּסע ּוגבּול, מצר לׁשֹון היא מצרים ּדהּנה ּבחסידּות, ּומבאר רּבים. לׁשֹון מסעי נאמר ּומּדּוע , ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֻ

יריחֹו' ל'ירּדן יׂשראל ּבני הּגיעּו לא מח)עֹוד ּפסּוק וּדאין'(לקּמן ׁש'מֹורח לּמׁשיח רמז ב), צג, הּמצר (סנהדרין ּבתֹו עדין הם – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
מּטרת ּכי רּבים, לׁשֹון מסעי נאמר לכן מצרים'. 'ארץ ׁשל ּולהּגיעּכּכּכּכללללוהּגבּול ּוגבּול מצר מּכל לצאת – היא הּמּסעֹות ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

צדקנּו. מׁשיח ידי על והּׁשלמה האמּתית עזרא עזרא עזרא עזרא לּגאּלה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻ

(á)ét-ìò íäéòñîì íäéàöBî-úà äLî ázëiå©¦§¸Ÿ¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−©¦´
:íäéàöBîì íäéòñî älàå ýåýé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈®§¥¬¤©§¥¤−§¨«¥¤«

ÏÚב  ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔB‰È˜tÓ ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»«¿»≈¿«¿»≈«
:ÔB‰È˜tÓÏ ÔB‰ÈÏhÓ ÔÈl‡Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿ƒ≈«¿»≈¿«¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

`ÈÚÒÓ ‰l‡ יׂשראל ּבני חנּו ּכאׁשר . ≈∆«¿≈ְְֲִֵֵֶַָָ
עד  חדׁשים ׁשם ויׁשבּו מֹואב, ְְְְֳִַַָָָָּבערבֹות
ּכי  מּׁשם זזּו ולא הּנזּכרים, הערים ְְִִִִִֶֶַָָָָָֹׁשּבנּו

ּכל  מׁשה ּכתב אהרן, מֹות אחרי ֲֲִֵֶַַַָָֹֹאם
ִַַָהּמּסעים:

aÌ‰È‡ˆBÓ למקֹום,‡˙ מּמקֹום יצאּו אי . ∆»≈∆ְְִֵָָָ

למסעיהם: אחריו ּכן ‰'על Èt ÏÚ ּדבק . ְְֲֵֵֶַַַָ«ƒֵָ
למסעיהם: ְְִֵֶַעם
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(â)øNò äMîça ïBLàøä Lãça ññîòøî eòñiå©¦§³¥«©§§¥Æ©´Ÿ¤¨«¦½©«£¦¨¬¨¨²
-éðá eàöé çñtä úøçnî ïBLàøä Lãçì íBé−©´Ÿ¤¨«¦®¦¨«¢©´©¤À©¨«§³§¥«

:íéøöî-ìk éðéòì äîø ãéa ìàøNé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨¥Æ§¨´¨½̈§¥¥−¨¦§¨«¦

(ã)íäa ýåýé äkä øLà úà íéøa÷î íéøöîe¦§©´¦§©§¦À¥Á£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨¤−
:íéèôL ýåýé äNò íäéäìàáe øBëa-ìk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨§®¥´Ÿ¥¤½¨¨¬§Ÿ̈−§¨¦«

i"yx£ÌÈ¯a˜Ó ÌÈ¯ˆÓe∑ ּבאבלם .טרּודים ƒ¿«ƒ¿«¿ƒְְְִֶָ

(ä):úkña eðçiå ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¬§¥«¦§¨¥−¥«©§§¥®©©«£−§ª«Ÿ

(å):øaãnä äö÷a øLà íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈£¤−¦§¥¬©¦§¨«

(æ)éðt-ìò øLà úøéçä ét-ìò áLiå íúàî eòñiå©¦§Æ¥«¥½̈©¨̧¨Æ©¦´©«¦½Ÿ£¤¬©§¥−
:ìcâî éðôì eðçiå ïBôö ìòa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©´©§®©©«£−¦§¥¬¦§«Ÿ

(ç)äøaãnä íiä-CBúá eøáòiå úøéçä éðtî eòñiå©¦§Æ¦§¥´©«¦½Ÿ©©«©§¬§«©−̈©¦§¨®̈
ìL Cøc eëìiåeðçiå íúà øaãîa íéîé úL ©¥̧§¹¤´¤§³¤¨¦Æ§¦§©´¥½̈©©«£−

:äøîa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨¨«

(è)äøNò íézL íìéàáe äîìéà eàáiå äønî eòñiå©¦§Æ¦¨½̈©¨−Ÿ¥¦®¨Â§¥¦Â§¥̧¤§¥¹
:íL-eðçiå íéøîz íéòáLå íéî úðéò¥¬Ÿ©²¦§¦§¦¬§¨¦−©©«£¨«

(é):óeñ-íé-ìò eðçiå íìéàî eòñiå©¦§−¥«¥¦®©©«£−©©«

(àé):ïéñ-øaãîa eðçiå óeñ-íiî eòñiå©¦§−¦©®©©«£−§¦§©¦«

(áé):ä÷ôãa eðçiå ïéñ-øaãnî eòñiå©¦§−¦¦§©¦®©©«£−§¨§¨«

(âé):Leìàa eðçiå ä÷ôcî eòñiå©¦§−¦¨§®̈©©«£−§¨«

(ãé)íéî íL äéä-àìå íãéôøa eðçiå Leìàî eòñiå©¦§−¥¨®©©«£Æ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦
ì íòì:úBzL ¨−̈¦§«

(åè):éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøî eòñiå©¦§−¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«

(æè):äåàzä úøá÷a eðçiå éðéñ øaãnî eòñiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§−¦¦§©´¦¨®©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«

(æé):úøöça eðçiå äåàzä úøáwî eòñiå©¦§−¦¦§´Ÿ©©«£¨®©©«£−©«£¥«Ÿ

LÓÁa‡ג  ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÒÒÓÚ¯Ó eÏËe¿»≈«¿¿≈¿«¿»«¿»»¿«¿»
‡ÁÒt ¯˙aÓ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»«¿»»ƒ»«ƒ¿»
Ïk ÈÈÚÏ ÈÏb LÈ¯a Ï‡¯NÈ È· e˜Ù¿»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈≈»

:È‡¯ˆÓƒ¿»≈

Ïkד  ÔB‰a ÈÈ ÏË˜ Èc ˙È ÔÈ¯a˜Ó È‡¯ˆÓeƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»
:ÔÈÈc ÈÈ „·Ú ÔB‰˙ÂÚË·e ‡¯Îea¿»¿«¬«¿¬«¿»ƒƒ

kÒa˙:ה  B¯Le ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿¿À…

ËÒa¯ו  Èc Ì˙‡· B¯Le ˙kqÓ eÏËe¿»ƒÀ…¿¿≈»ƒƒ¿«
:‡¯a„Ó«¿¿»

˜„Ìז  Èc ‡˙¯ÈÁ Ìet ÏÚ ·˙Â Ì˙‡Ó eÏËe¿»≈≈»¿»«ƒ»»ƒ√»
:Ïc‚Ó Ì„˜ B¯Le ÔBÙˆ ÏÚa¿≈¿¿√»ƒ¿…

nÈ‡ח  B‚a e¯·ÚÂ ‡˙¯ÈÁ Ìet ÔÓ eÏËe¿»ƒƒ»»«¬»¿«»
ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó eÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬»«¬«¿»»ƒ

:‰¯Óa B¯Le Ì˙‡„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿≈»¿¿»»

È¯zט  ÌÏÈ‡·e ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â ‰¯nÓ eÏËe¿»ƒ»»«¬¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈
B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔiÓc ÔÈÚeaÓ ¯NÚ¬««ƒ¿«ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿

:Ôn«̇»

„ÛeÒ:י  ‡nÈ ÏÚ B¯Le ÌÏÈ‡Ó eÏËe¿»≈≈ƒ¿««»¿

„ÔÈÒ:יא  ‡¯a„Óa B¯Le ÛeÒ„ ‡niÓ eÏËe¿»ƒ«»¿¿¿«¿¿»¿ƒ

Ù„a˜‰:יב  B¯Le ÔÈÒ„ ‡¯a„nÓ eÏËe¿»ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿»¿»

LeÏ‡a:יג  B¯Le ‰˜ÙcÓ eÏËe¿»ƒ»¿»¿¿»

‰Â‰יד  ‡ÏÂ Ì„ÈÙ¯a B¯Le LeÏ‡Ó eÏËe¿»≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»¬»
:ÈzLÓÏ ‡nÚÏ ‡iÓ Ôn«̇»«»¿«»¿ƒ¿≈

„ÈÈÒ:טו  ‡¯a„Óa B¯Le Ì„ÈÙ¯Ó eÏËe¿»≈¿ƒƒ¿¿«¿¿»¿ƒ»

È¯·˜aטז  B¯Le ÈÈÒ„ ‡¯a„nÓ eÏËe¿»ƒ«¿¿»¿ƒ»¿¿ƒ¿≈
:ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈

Áaˆ¯˙:יז  B¯Le ÈÏ‡LÓ„ È¯·wÓ eÏËe¿»ƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿«¬≈…

dxezd lr `xfr oa`

bÁÒt‰ ˙¯ÁnÓ:רמה ּביד וכן ּפירׁשּתיו. . ƒ»√»«∆«ְְְִֵֵַָָָ
cÌÈËÙL '‰ ‰NÚ Ì‰È‰Ï‡·eראׁש ּכמֹו . ≈…≈∆»»¿»ƒְֹ

למׁשה: הּׁשם אמר ּכן ּכי ְִֵֵֶַַָָֹּדגֹון .

f·LiÂ:ליׂשראל אֹו לענן רמז . «»»ְְִֵֶַָָָָ
g˙B¯ÈÁ‰ ÈtÓ אחד מקֹום החירֹות, ּופי . ƒ¿≈«ƒִִֶַָָ

ּבּפנים: והּפה ÌÈÓÈהּוא. ˙LÏL C¯c. ְִֶַַָ∆∆¿…∆»ƒ

ְִֵַּפירׁשּתיו:
fh‰Â‡z‰ ˙B¯·˜,ּברנע ּבקדׁש הּוא . ƒ¿««¬»ְְֵֵַַָ

ּפירׁשּתי: ְֲִֵֶַַּכאׁשר



irqnÎzehnמו zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k iriax meil inei xeriy

(çé):äîúøa eðçiå úøöçî eòñiå©¦§−¥«£¥®Ÿ©©«£−§¦§¨«
i"yx£‰Ó˙¯a eÁiÂ∑ׁשּנאמר מרּגלים, ׁשל הרע לׁשֹון ׁשם קכ)על לׁשֹון (תהלים ל ּיֹוסיף ּומה ל ּיּתן "מה : ««¬¿ƒ¿»ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

רתמים" ּגחלי עם ׁשנּונים ּגּבֹור חּצי .רמּיה, ְְְֲִִִִִִֵֵַָָ

(èé):õøt ïnøa eðçiå äîúøî eòñiå©¦§−¥«¦§¨®©©«£−§¦¬Ÿ¨«¤

(ë):äðáìa eðçiå õøt ïnøî eòñiå©¦§−¥¦´Ÿ¨®¤©©«£−§¦§¨«

(àë):äqøa eðçiå äðálî eòñiå©¦§−¦¦§¨®©©«£−§¦¨«

(áë):äúìä÷a eðçiå äqøî eòñiå©¦§−¥«¦¨®©©«£−¦§¥¨«¨

(âë):øôL-øäa eðçiå äúìäwî eòñiå©¦§−¦§¥¨®¨©©«£−§©¨«¤

(ãë):äãøça eðçiå øôL-øäî eòñiå©¦§−¥«©¨®¤©©«£−©«£¨¨«

(äë):úìä÷îa eðçiå äãøçî eòñiå©¦§−¥«£¨¨®©©«£−§©§¥«Ÿ

(åë):úçúa eðçiå úìä÷nî eòñiå©¦§−¦©§¥®Ÿ©©«£−§¨«©

(æë):çøúa eðçiå úçzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¨«©

(çë):ä÷úîa eðçiå çøzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¦§¨«

(èë):äðîLça eðçiå ä÷únî eòñiå©¦§−¦¦§®̈©©«£−§©§Ÿ¨«

(ì):úBøñîa eðçiå äðîLçî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ¥«

(àì):ï÷òé éðáa eðçiå úBøñnî eòñiå©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«

(áì):ãbãbä øça eðçiå ï÷òé éðaî eòñiå©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«

(âì):äúáèéa eðçiå ãbãbä øçî eòñiå©¦§−¥´Ÿ©¦§¨®©©«£−§¨§¨«¨

(ãì):äðøáòa eðçiå äúáèiî eòñiå©¦§−¦¨§¨®¨©©«£−§©§Ÿ¨«

(äì):øáb ïéöòa eðçiå äðøáòî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§¤§¬Ÿ¨«¤

åì)(:Lã÷ àåä ïö-øaãîa eðçiå øáb ïéöòî eòñiå©¦§−¥«¤§Ÿ́¨®¤©©«£¬§¦§©¦−¦¬¨¥«

(æì)õøà äö÷a øää øäa eðçiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤
:íBãà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¡«

Ó˙¯a‰:יח  B¯Le ˙¯ˆÁÓ eÏËe¿»≈¬≈…¿¿ƒ¿»

ı¯t:יט  Ôn¯a B¯Le ‰Ó˙¯Ó eÏËe¿»≈ƒ¿»¿¿ƒ…»∆

·Ïa‰:כ  B¯Le ı¯t Ôn¯Ó eÏËe¿»≈ƒ…»∆¿¿ƒ¿»

q¯a‰:כא  B¯Le ‰·lÓ eÏËe¿»ƒƒ¿»¿¿ƒ»

Ï‰˜a˙‰:כב  B¯Le ‰q¯Ó eÏËe¿»≈ƒ»¿ƒ¿≈»»

„ÙL¯:כג  ‡¯eËa B¯Le ‰˙Ï‰˜Ó eÏËe¿»ƒ¿≈»»¿¿»¿»∆

Áa¯„‰:כד  B¯Le ¯ÙL„ ‡¯ehÓ eÏËe¿»ƒ»¿»∆¿«¬»»

BÏ‰˜Óa˙:כה  B¯Le ‰„¯ÁÓ eÏËe¿»≈¬»»¿¿«¿≈

Á˙a˙:כו  B¯Le ˙BÏ‰˜nÓ eÏËe¿»ƒ«¿≈…¿¿»«

Á¯˙a:כז  B¯Le ˙ÁzÓ eÏËe¿»ƒ»«¿¿»«

Óa˙˜‰:כח  B¯Le Á¯zÓ eÏËe¿»ƒ»«¿¿ƒ¿»

ÓLÁa‰:כט  B¯Le ‰˜˙nÓ eÏËe¿»ƒƒ¿»¿¿«¿…»

B¯ÒÓa˙:ל  B¯Le ‰ÓLÁÓ eÏËe¿»≈«¿…»¿¿…≈

Ô˜ÚÈ:לא  È·a B¯Le ˙B¯ÒnÓ eÏËe¿»ƒ…≈¿ƒ¿≈«¬»

‰b„b„:לב  ¯Áa B¯Le Ô˜ÚÈ ÈaÓ eÏËe¿»ƒ¿≈«¬»¿¿…«ƒ¿»

ËÈa·˙‰:לג  B¯Le „b„b‰ ¯ÁÓ eÏËe¿»≈…«ƒ¿»¿¿»¿»»

¯·Úa‰:לד  B¯Le ‰˙·ËiÓ eÏËe¿»ƒ»¿»»¿¿«¿…»

b·¯:לה  ÔÈˆÚa B¯Le ‰¯·ÚÓ eÏËe¿»≈«¿…»¿¿∆¿…»∆

„ˆÔלו  ‡¯a„Óa B¯Le ¯·b ÔÈˆÚÓ eÏËe¿»≈∆¿…»∆¿¿«¿¿»¿ƒ
:Ì˜¯ ‡È‰ƒ¿»

ÈÙÈÒaלז  ‡¯eË ¯‰a B¯Le Ì˜¯Ó eÏËe¿»≈¿»¿¿…»ƒ¿»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡«¿»∆¡

dxezd lr `xfr oa`

flL„wÓ eÚÒiÂ:עיר ׁשם . «ƒ¿ƒ»≈ִֵ

irqnÎzehn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k iriax meil inei xeriy

(çì)ýåýé ét-ìò øää øä-ìà ïäkä ïøäà ìòiå©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬§Ÿ̈−
ìàøNé-éða úàöì íéòaøàä úðLa íL úîiå©¨´¨¨®¦§©´¨«©§¨¦À§¥³§¥«¦§¨¥Æ

:Lãçì ãçàa éLéîçä Lãça íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤
i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה ׁשּמת .מלּמד «ƒְְִִֵֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(412 'nr gi zegiy ihewl)

לחדלחדלחדלחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבאחדאחדאחדאחד החמיהחמיהחמיהחמיׁשׁשׁשׁשיייי ּבּבּבּבחדחדחדחדׁשׁשׁשׁש .... .... .... ׁשׁשׁשׁשםםםם לח)ווווּיּיּיּימתמתמתמת ּבחרּבן (לג, קׁשּורה מנחם־אב, חדׁש ּבראׁש ׁשהיתה אהרן, מיתת ַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹֻ
רז"ל ּכמאמר זה, ּבחדׁש הּוא אף ׁשהיה ב)הּבית, יח, הּׁשנה ּדהּנה,(ראׁש אלקינּו. ּבית ּכׂשרפת צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשקּולה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשאז, ּבדרכיו, וללכת הּטֹובים מּמעׂשיו ללמד זמן ּגם הּוא זה עם יחד אבל ואבלּות, ּבכי ׁשל זמן הּוא צּדיק מיתת ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹיֹום
ּבחּיים הּוא אף ּבחּיים, זרעֹו ב)ּכאׁשר ה, א(ּתענית ירּוׁשלים, על להתאּבל חּיּוב יׁש אחד, מּצד :ּכ הּבית ּבחרּבן ואף . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָֻ

ּבבנין  עֹוסקים ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ׁשאז הּבחירה, ּבית ּבהלכֹות לעסק מיחד זמן הּוא הּמצרים ּבין ּדוקא הרי ,ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלאיד
יד)הּבית צו חּנם(ּתנחּומא ׂשנאת היתה ׁשני ּבית חרּבן סּבת מיחדת: הדּגׁשה ּבזה ויׁש ב). ט, חּנם:(יֹומא אהבת הּוא והּתּקּון , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

ׁשל מּתלמידיו לּתֹורה.אהרןאהרןאהרןאהרןהוי ּומקרבן הּברּיֹות את אֹוהב . . . ְֱֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָֹֹ ְְְִֵֶַַָָָֹֹ

(èì)ïøäàåìL-ïaBúîa äðL úàîe íéøNòå L §©«£½Ÿ¤¨¯§¤§¦²§©−¨¨®§Ÿ−
:øää øäa§¬Ÿ¨¨«

(î)õøàa áâpa áLé-àeäå ãøò Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬©¤−¤§¤´¤
:ìàøNé éða àáa ïòðk§¨®©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑(ג ׁשּנּתנה (ר"ה ּוכסבּור ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו הּׁשמּועה, היא אהרן ׁשּמיתת ,לּמד ּכאן «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּוכתבּה חזר לפיכ ּביׂשראל, להּלחם .רׁשּות ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(290 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

ּבּבּבּבייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל להלהלהלהּלּלּלּלחםחםחםחם ררררׁשׁשׁשׁשּוּוּוּותתתת ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנּתּתּתּתנהנהנהנה מ)ּוּוּוּוכסבכסבכסבכסבּוּוּוּורררר לעיל(לג, רש"י ּכפרּוׁש ּבעמלק, מדּבר הרי ּבזה, לדּיק א)יׁש כא, :(חּקת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

לפרענּות עת ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרּדּות רצּועת הּוא עמלק והרי עמלק. זה . . . הּכנעני שם)וּיׁשמע נלחם (רש"י והּוא , ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ
ׁשּנּתנה ׁשּסבּור הּכּונה ּומה אהרן, ׁשל ּבחּייו ּברפידים, ּגם ׁשעמלק ררררׁשׁשׁשׁשּוּוּוּותתתתּביׂשראל היא, רש"י ּכּונת אּלא ּביׂשראל? להּלחם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לֹו ׁשּנּתנה ּכעמלק, לא לּמלחמה ׁשּנּתנה הזהזהזהזּדּדּדּדּמּמּמּמננננּוּוּוּותתתתיצא ׁשּסבּור ּככנעני , אּלא הּכבֹוד, ענני סּלּוק מחמת ּביׂשראל, לפּגע ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
עצמּהררררׁשׁשׁשׁשּוּוּוּותתתת מיתתֹו אהרן: מיתת חׁשיבֹות ּגדל מלּמדנּו הּכתּוב ּבהם. הּכבֹוד)להּלחם ענני סּלּוק ׁשּנּתנה (לא הרׁשם את יצרה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּביׂשראל. להּלחם עזרא עזרא עזרא עזרא רׁשּות אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵָָ

(àî):äðîìöa eðçiå øää øäî eòñiå©¦§−¥´Ÿ¨¨®©©«£−§©§Ÿ¨«

(áî):ïðeôa eðçiå äðîìvî eòñiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§−¦©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ

(âî):úáàa eðçiå ïðetî eòñiå©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ

(ãî):áàBî ìeáâa íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬¨«

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑ּכמֹו וגּלים, חרבֹות א)לׁשֹון הּׂשדה",(מיכה "לעי עט): לעּיים"(תהילים אתֿירּוׁשלים "ׂשמּו :. ¿ƒ≈»¬»ƒְְְְְְֳִִִִִֶֶַַַָָָָ

(äî):ãb ïáéãa eðçiå íéiòî eòñiå©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«

ÓÈÓ¯‡לח  ÏÚ ‡¯eË ¯‰Ï ‡‰k Ô¯‰‡ ˜ÏÒe¿≈«¬…«¬»¿…»«≈¿»
Èa ˜tÓÏ ÔÈÚa¯‡ ˙La Ônz ˙ÈÓe ÈÈ„«¿»ƒ«»ƒ¿««¿¿ƒ¿≈«¿≈
‰‡MÓÁ ‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¬ƒ»»

:‡Á¯ÈÏ „Áa¿«¿«¿»

k„לט  ÔÈL ˙Ï˙e ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a Ô¯‰‡Â¿«¬…«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ«
:‡¯eË ¯B‰a ˙ÈÓƒ¿»

È˙·מ  ‡e‰Â „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡Úk ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»¿»≈
:Ï‡¯NÈ Èa È˙ÈÓa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡ÓB¯„aƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

ÓÏˆa‰:מא  B¯Le ‡¯eË ¯‰Ó eÏËe¿»≈…»¿¿«¿…»

ÔeÙa:מב  B¯Le ‰ÓÏvÓ eÏËe¿»ƒ«¿…»¿¿…

a‡·˙:מג  B¯Le ÔetÓ eÏËe¿»ƒ…¿¿……

ÌeÁ˙aמד  È‡¯·Ú ˙f‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈ƒ¿
:·‡BÓ»

‚„:מה  Ô·È„a B¯Le ‡˙f‚nÓ eÏËe¿»ƒ¿ƒ»»¿¿ƒ…»

dxezd lr `xfr oa`

nÈÚk‰ ÚÓLiÂ ÌÚËÂ עם נלחם ּכי . ¿«««ƒ¿««¿«¬ƒְִִִַ:ההר ּבהר ּבהיֹותם anÔBeÙeְְְִִֵָָָָֹיׂשראל ‰BÓÏˆ:ּפירׁשּתים . «¿»ְִֵַ



מז irqnÎzehn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k iriax meil inei xeriy

(çé):äîúøa eðçiå úøöçî eòñiå©¦§−¥«£¥®Ÿ©©«£−§¦§¨«
i"yx£‰Ó˙¯a eÁiÂ∑ׁשּנאמר מרּגלים, ׁשל הרע לׁשֹון ׁשם קכ)על לׁשֹון (תהלים ל ּיֹוסיף ּומה ל ּיּתן "מה : ««¬¿ƒ¿»ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

רתמים" ּגחלי עם ׁשנּונים ּגּבֹור חּצי .רמּיה, ְְְֲִִִִִִֵֵַָָ

(èé):õøt ïnøa eðçiå äîúøî eòñiå©¦§−¥«¦§¨®©©«£−§¦¬Ÿ¨«¤

(ë):äðáìa eðçiå õøt ïnøî eòñiå©¦§−¥¦´Ÿ¨®¤©©«£−§¦§¨«

(àë):äqøa eðçiå äðálî eòñiå©¦§−¦¦§¨®©©«£−§¦¨«

(áë):äúìä÷a eðçiå äqøî eòñiå©¦§−¥«¦¨®©©«£−¦§¥¨«¨

(âë):øôL-øäa eðçiå äúìäwî eòñiå©¦§−¦§¥¨®¨©©«£−§©¨«¤

(ãë):äãøça eðçiå øôL-øäî eòñiå©¦§−¥«©¨®¤©©«£−©«£¨¨«

(äë):úìä÷îa eðçiå äãøçî eòñiå©¦§−¥«£¨¨®©©«£−§©§¥«Ÿ

(åë):úçúa eðçiå úìä÷nî eòñiå©¦§−¦©§¥®Ÿ©©«£−§¨«©

(æë):çøúa eðçiå úçzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¨«©

(çë):ä÷úîa eðçiå çøzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¦§¨«

(èë):äðîLça eðçiå ä÷únî eòñiå©¦§−¦¦§®̈©©«£−§©§Ÿ¨«

(ì):úBøñîa eðçiå äðîLçî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ¥«

(àì):ï÷òé éðáa eðçiå úBøñnî eòñiå©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«

(áì):ãbãbä øça eðçiå ï÷òé éðaî eòñiå©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«

(âì):äúáèéa eðçiå ãbãbä øçî eòñiå©¦§−¥´Ÿ©¦§¨®©©«£−§¨§¨«¨

(ãì):äðøáòa eðçiå äúáèiî eòñiå©¦§−¦¨§¨®¨©©«£−§©§Ÿ¨«

(äì):øáb ïéöòa eðçiå äðøáòî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§¤§¬Ÿ¨«¤

åì)(:Lã÷ àåä ïö-øaãîa eðçiå øáb ïéöòî eòñiå©¦§−¥«¤§Ÿ́¨®¤©©«£¬§¦§©¦−¦¬¨¥«

(æì)õøà äö÷a øää øäa eðçiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤
:íBãà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¡«

Ó˙¯a‰:יח  B¯Le ˙¯ˆÁÓ eÏËe¿»≈¬≈…¿¿ƒ¿»

ı¯t:יט  Ôn¯a B¯Le ‰Ó˙¯Ó eÏËe¿»≈ƒ¿»¿¿ƒ…»∆

·Ïa‰:כ  B¯Le ı¯t Ôn¯Ó eÏËe¿»≈ƒ…»∆¿¿ƒ¿»

q¯a‰:כא  B¯Le ‰·lÓ eÏËe¿»ƒƒ¿»¿¿ƒ»

Ï‰˜a˙‰:כב  B¯Le ‰q¯Ó eÏËe¿»≈ƒ»¿ƒ¿≈»»

„ÙL¯:כג  ‡¯eËa B¯Le ‰˙Ï‰˜Ó eÏËe¿»ƒ¿≈»»¿¿»¿»∆

Áa¯„‰:כד  B¯Le ¯ÙL„ ‡¯ehÓ eÏËe¿»ƒ»¿»∆¿«¬»»

BÏ‰˜Óa˙:כה  B¯Le ‰„¯ÁÓ eÏËe¿»≈¬»»¿¿«¿≈

Á˙a˙:כו  B¯Le ˙BÏ‰˜nÓ eÏËe¿»ƒ«¿≈…¿¿»«

Á¯˙a:כז  B¯Le ˙ÁzÓ eÏËe¿»ƒ»«¿¿»«

Óa˙˜‰:כח  B¯Le Á¯zÓ eÏËe¿»ƒ»«¿¿ƒ¿»

ÓLÁa‰:כט  B¯Le ‰˜˙nÓ eÏËe¿»ƒƒ¿»¿¿«¿…»

B¯ÒÓa˙:ל  B¯Le ‰ÓLÁÓ eÏËe¿»≈«¿…»¿¿…≈

Ô˜ÚÈ:לא  È·a B¯Le ˙B¯ÒnÓ eÏËe¿»ƒ…≈¿ƒ¿≈«¬»

‰b„b„:לב  ¯Áa B¯Le Ô˜ÚÈ ÈaÓ eÏËe¿»ƒ¿≈«¬»¿¿…«ƒ¿»

ËÈa·˙‰:לג  B¯Le „b„b‰ ¯ÁÓ eÏËe¿»≈…«ƒ¿»¿¿»¿»»

¯·Úa‰:לד  B¯Le ‰˙·ËiÓ eÏËe¿»ƒ»¿»»¿¿«¿…»

b·¯:לה  ÔÈˆÚa B¯Le ‰¯·ÚÓ eÏËe¿»≈«¿…»¿¿∆¿…»∆

„ˆÔלו  ‡¯a„Óa B¯Le ¯·b ÔÈˆÚÓ eÏËe¿»≈∆¿…»∆¿¿«¿¿»¿ƒ
:Ì˜¯ ‡È‰ƒ¿»

ÈÙÈÒaלז  ‡¯eË ¯‰a B¯Le Ì˜¯Ó eÏËe¿»≈¿»¿¿…»ƒ¿»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡«¿»∆¡

dxezd lr `xfr oa`

flL„wÓ eÚÒiÂ:עיר ׁשם . «ƒ¿ƒ»≈ִֵ

irqnÎzehn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k iriax meil inei xeriy

(çì)ýåýé ét-ìò øää øä-ìà ïäkä ïøäà ìòiå©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬§Ÿ̈−
ìàøNé-éða úàöì íéòaøàä úðLa íL úîiå©¨´¨¨®¦§©´¨«©§¨¦À§¥³§¥«¦§¨¥Æ

:Lãçì ãçàa éLéîçä Lãça íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤
i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה ׁשּמת .מלּמד «ƒְְִִֵֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(412 'nr gi zegiy ihewl)

לחדלחדלחדלחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבאחדאחדאחדאחד החמיהחמיהחמיהחמיׁשׁשׁשׁשיייי ּבּבּבּבחדחדחדחדׁשׁשׁשׁש .... .... .... ׁשׁשׁשׁשםםםם לח)ווווּיּיּיּימתמתמתמת ּבחרּבן (לג, קׁשּורה מנחם־אב, חדׁש ּבראׁש ׁשהיתה אהרן, מיתת ַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹֻ
רז"ל ּכמאמר זה, ּבחדׁש הּוא אף ׁשהיה ב)הּבית, יח, הּׁשנה ּדהּנה,(ראׁש אלקינּו. ּבית ּכׂשרפת צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשקּולה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשאז, ּבדרכיו, וללכת הּטֹובים מּמעׂשיו ללמד זמן ּגם הּוא זה עם יחד אבל ואבלּות, ּבכי ׁשל זמן הּוא צּדיק מיתת ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹיֹום
ּבחּיים הּוא אף ּבחּיים, זרעֹו ב)ּכאׁשר ה, א(ּתענית ירּוׁשלים, על להתאּבל חּיּוב יׁש אחד, מּצד :ּכ הּבית ּבחרּבן ואף . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָֻ

ּבבנין  עֹוסקים ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ׁשאז הּבחירה, ּבית ּבהלכֹות לעסק מיחד זמן הּוא הּמצרים ּבין ּדוקא הרי ,ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלאיד
יד)הּבית צו חּנם(ּתנחּומא ׂשנאת היתה ׁשני ּבית חרּבן סּבת מיחדת: הדּגׁשה ּבזה ויׁש ב). ט, חּנם:(יֹומא אהבת הּוא והּתּקּון , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

ׁשל מּתלמידיו לּתֹורה.אהרןאהרןאהרןאהרןהוי ּומקרבן הּברּיֹות את אֹוהב . . . ְֱֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָֹֹ ְְְִֵֶַַָָָֹֹ

(èì)ïøäàåìL-ïaBúîa äðL úàîe íéøNòå L §©«£½Ÿ¤¨¯§¤§¦²§©−¨¨®§Ÿ−
:øää øäa§¬Ÿ¨¨«

(î)õøàa áâpa áLé-àeäå ãøò Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬©¤−¤§¤´¤
:ìàøNé éða àáa ïòðk§¨®©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑(ג ׁשּנּתנה (ר"ה ּוכסבּור ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו הּׁשמּועה, היא אהרן ׁשּמיתת ,לּמד ּכאן «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּוכתבּה חזר לפיכ ּביׂשראל, להּלחם .רׁשּות ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(290 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

ּבּבּבּבייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל להלהלהלהּלּלּלּלחםחםחםחם ררררׁשׁשׁשׁשּוּוּוּותתתת ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנּתּתּתּתנהנהנהנה מ)ּוּוּוּוכסבכסבכסבכסבּוּוּוּורררר לעיל(לג, רש"י ּכפרּוׁש ּבעמלק, מדּבר הרי ּבזה, לדּיק א)יׁש כא, :(חּקת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

לפרענּות עת ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרּדּות רצּועת הּוא עמלק והרי עמלק. זה . . . הּכנעני שם)וּיׁשמע נלחם (רש"י והּוא , ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ
ׁשּנּתנה ׁשּסבּור הּכּונה ּומה אהרן, ׁשל ּבחּייו ּברפידים, ּגם ׁשעמלק ררררׁשׁשׁשׁשּוּוּוּותתתתּביׂשראל היא, רש"י ּכּונת אּלא ּביׂשראל? להּלחם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לֹו ׁשּנּתנה ּכעמלק, לא לּמלחמה ׁשּנּתנה הזהזהזהזּדּדּדּדּמּמּמּמננננּוּוּוּותתתתיצא ׁשּסבּור ּככנעני , אּלא הּכבֹוד, ענני סּלּוק מחמת ּביׂשראל, לפּגע ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
עצמּהררררׁשׁשׁשׁשּוּוּוּותתתת מיתתֹו אהרן: מיתת חׁשיבֹות ּגדל מלּמדנּו הּכתּוב ּבהם. הּכבֹוד)להּלחם ענני סּלּוק ׁשּנּתנה (לא הרׁשם את יצרה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּביׂשראל. להּלחם עזרא עזרא עזרא עזרא רׁשּות אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵָָ

(àî):äðîìöa eðçiå øää øäî eòñiå©¦§−¥´Ÿ¨¨®©©«£−§©§Ÿ¨«

(áî):ïðeôa eðçiå äðîìvî eòñiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§−¦©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ

(âî):úáàa eðçiå ïðetî eòñiå©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ

(ãî):áàBî ìeáâa íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬¨«

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑ּכמֹו וגּלים, חרבֹות א)לׁשֹון הּׂשדה",(מיכה "לעי עט): לעּיים"(תהילים אתֿירּוׁשלים "ׂשמּו :. ¿ƒ≈»¬»ƒְְְְְְֳִִִִִֶֶַַַָָָָ

(äî):ãb ïáéãa eðçiå íéiòî eòñiå©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«

ÓÈÓ¯‡לח  ÏÚ ‡¯eË ¯‰Ï ‡‰k Ô¯‰‡ ˜ÏÒe¿≈«¬…«¬»¿…»«≈¿»
Èa ˜tÓÏ ÔÈÚa¯‡ ˙La Ônz ˙ÈÓe ÈÈ„«¿»ƒ«»ƒ¿««¿¿ƒ¿≈«¿≈
‰‡MÓÁ ‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¬ƒ»»

:‡Á¯ÈÏ „Áa¿«¿«¿»

k„לט  ÔÈL ˙Ï˙e ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a Ô¯‰‡Â¿«¬…«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ«
:‡¯eË ¯B‰a ˙ÈÓƒ¿»

È˙·מ  ‡e‰Â „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡Úk ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»¿»≈
:Ï‡¯NÈ Èa È˙ÈÓa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡ÓB¯„aƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

ÓÏˆa‰:מא  B¯Le ‡¯eË ¯‰Ó eÏËe¿»≈…»¿¿«¿…»

ÔeÙa:מב  B¯Le ‰ÓÏvÓ eÏËe¿»ƒ«¿…»¿¿…

a‡·˙:מג  B¯Le ÔetÓ eÏËe¿»ƒ…¿¿……

ÌeÁ˙aמד  È‡¯·Ú ˙f‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈ƒ¿
:·‡BÓ»

‚„:מה  Ô·È„a B¯Le ‡˙f‚nÓ eÏËe¿»ƒ¿ƒ»»¿¿ƒ…»

dxezd lr `xfr oa`

nÈÚk‰ ÚÓLiÂ ÌÚËÂ עם נלחם ּכי . ¿«««ƒ¿««¿«¬ƒְִִִַ:ההר ּבהר ּבהיֹותם anÔBeÙeְְְִִֵָָָָֹיׂשראל ‰BÓÏˆ:ּפירׁשּתים . «¿»ְִֵַ
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(åî):äîéúìác ïîìòa eðçiå ãb ïáécî eòñiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§−¦¦´Ÿ¨®©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨

(æî)íéøáòä éøäa eðçiå äîéúìác ïîìòî eòñiå©¦§−¥«©§´Ÿ¦§¨¨®§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−
:Báð éðôì¦§¥¬§«

(çî)ìò áàBî úáøòa eðçiå íéøáòä éøäî eòñiå©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ½̈©−
:Bçøé ïcøé©§¥¬§¥«

(èî)íéhMä ìáà ãò úîLéä úéaî ïcøiä-ìò eðçiå©©«£³©©©§¥Æ¦¥´©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®
ñ :áàBî úáøòa§©§−Ÿ¨«

i"yx£ÌÈhM‰ Ï·‡ „Ú ˙ÓLÈ‰ ˙ÈaÓ∑:חנה ּבר ּבר רּבה ּדאמר מיל, י"ב י ׂשראל מחנה ׁשעּור לּמד ּכאן ƒ≈«¿ƒ…«»≈«ƒƒְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
וכּו'": אתרא ההּוא לי חזי ‰ÌÈhM"לדידי Ï·‡∑ׁשמֹו "אבל" ׁשּטים ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .מיׁשֹור אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֵַַָ»≈«ƒƒְִִִֵֶָ

ß fenz e"k iying mei ß

(ð)ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
:øîàì Bçøé§¥−¥«Ÿ

(àð)ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²
:ïòðk õøà-ìà ïcøiä-úà íéøáò«Ÿ§¦¬¤©©§¥−¤¤¬¤§¨«©

i"yx£'B‚Â ÌzL¯B‰Â 'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk∑ אמר ּכ אּלא ?ּכ על הזהרּו ּפעמים ּכּמה והלא ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿¿«¿∆¿ְְֲֲִֶַַַַָָָָָָֹֻ
אתכ  וׁשֹוטפין ּבאין מים – לאו ואם ּתעברּו. ּכן עלֿמנת ּבּיּבׁשה, ּבּירּדן עֹוברים ּכׁשאּתם מׁשה: ם;להם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבּירּדן  ּבעֹודם יהֹוׁשע להם ׁשאמר מצינּו .וכן ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

(áð)íëéðtî õøàä éáLé-ìk-úà ízLøBäå§¸©§¤¹¤¨«§¥³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½
íúëqî éîìö-ìk úàå íúikNî-ìk úà ízãaàå§¦̧©§¤½¥−¨©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³©¥«Ÿ¨Æ

:eãéîLz íúBîa-ìk úàå eãaàz§©¥½§¥¬¨¨«−̈©§¦«
i"yx£ÌzL¯B‰Â∑ וגרׁשּתם.Ì˙ikNÓ∑ הּקרקע את מסּככין ׁשהיּו ׁשם על סגּדתהֹון", "ּבית ּכתרּגּומֹו: ¿«¿∆ְְֵֶַ«¿ƒ…»ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּכדכתיב ורגלים, ידים ּבפּׁשּוט עליהם להׁשּתחוֹות ׁשיׁש ׁשל אבנים כו)ּברצּפת תּתנּו(ויקרא לא מׂשּכית "ואבן : ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
עליה" להׁשּתחֹות מּתכתהֹון ∑Ì˙ÎqÓ.ּבארצכם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִֶֶַַָָ«≈…»ְְְְַַַ

(âð)ézúð íëì ék da-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå§«©§¤¬¤¨−̈¤¦«©§¤¨®¦¬¨¤²¨©¬¦
:dúà úLøì õøàä-úà¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÌzL¯B‰Â∑ לאו ואם ּבּה, להתקּים ּתּוכלּו – ויׁשבּתםּֿבּה ואז מּיֹוׁשביה, אֹותּה והֹורׁשּתם ¿«¿∆∆»»∆ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבּה להתקּים ּתּוכלּו לא –. ְְְִֵַָֹ

ÓÈ˙Ï·c‰:מו  ÔÓÏÚa B¯Le „b Ô·ÈcÓ eÏËe¿»ƒƒ…»¿¿«¿…ƒ¿»»¿»

È¯eËaמז  B¯Le ‰ÓÈ˙Ï·„ ÔÓÏÚÓ eÏËe¿»≈«¿…ƒ¿»»¿»¿¿≈
:B· Ì„˜c È‡¯·Ú„«¬»»≈ƒ√»¿

i¯LÈÓa‡מח  B¯Le È‡¯·Ú„ È¯ehÓ eÏËe¿»ƒ≈«¬»»≈¿¿≈¿«»
:BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„¿»««¿¿»ƒ≈

LÈÓ¯מט  „Ú ˙BÓÈLÈ ˙ÈaÓ ‡c¯È ÏÚ B¯Le¿««¿¿»ƒ≈¿ƒ«≈«
:·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔÈhLƒƒ¿≈¿«»¿»

ÏÚנ  ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

‡¯Èנא  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

˜„ÔBÎÈÓנב  ÔÓ ‡Ú¯‡ È·˙È Ïk ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»»¿≈«¿»ƒ√»≈
ÈÓÏˆ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙c‚Ò ˙Èa Ïk ˙È Ôe„·˙Â¿≈¿»»≈ƒ¿«¿¿»»«¿≈
:ÔeˆLz ÔB‰˙Óa Ïk ˙ÈÂ Ôe„·z ÔB‰˙ÎzÓ«¿«¿≈¿¿»»»«¿¿≈

‡¯Èנג  da Ôe·˙È˙Â ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»¿≈«¿»¿≈¿«¬≈
:d˙È ˙¯ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È ÔBÎÏ¿¿»ƒ»«¿»¿≈«»«

dxezd lr `xfr oa`

en‰ÓÈ˙Ï·c ÔBÓÏÚa למּסעים ּכלל ׁשם . ¿«¿ƒ¿»»¿»ְְִֵַָָ
חּקת  זאת ּבפרׁשת ּפירׁשּתי ּכאׁשר ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹֻרּבים,

ַָהּתֹורה:

hn˙ÓÈLÈ‰ ˙ÈaÓ הּנׁשקף הּגיא הּוא . ƒ≈«¿ƒ…ְְִַַַָ
להזהיר  הּׁשם צּוה אז הּיׁשימֹון, ּפני ְְְְִִִֵֵַַַַָָעל

לעבֹור: קרֹובים הם ּכי ְְֲִִִֵֵַָיׂשראל,

apÌ˙ikNÓ:מׂשּכית אבן ּכמֹו .Ì˙BÓa. «¿ƒ…»ְְִֶֶַ»»
ארץ: ּבמתי ּכמֹו ּגבֹוהים. ְְְֳִֵֶֶָמקֹומֹות

irqnÎzehn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k iying meil inei xeriy

(ãð)íëéúçtLîì ìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À
Búìçð-úà èéòîz èòîìå Búìçð-úà eaøz áøì̈©º©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ©§¦´¤©«£¨½
úBhîì äéäé Bì ìøBbä änL Bì àöé-øLà ìà¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨©−̈´¦«§¤®§©¬

:eìçðúz íëéúáà£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«
i"yx£‰nL BÏ ‡ˆÈŒ¯L‡ Ï‡∑ יהיה לֹו הּגֹורל, ׁשּמה לֹו יצא אׁשר מקֹום אל זה: הּוא קצר BhÓÏ˙.מקרא ∆¬∆≈≈»»ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ¿«

ÌÎÈ˙·‡∑(קיז ּדב (ב"ב מצרים. יֹוצאי חׁשּבֹון הּׁשבטים לפי ּכמנין ּגבּולין עׂשר ּבׁשנים אחר: עזרא עזרא עזרא עזרא .ר אבןאבןאבןאבן ¬…≈∆ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

(äð)äéäå íëéðtî õøàä éáLé-úà eLéøBú àì-íàå§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ
íðéðöìå íëéðéòa íékNì íäî eøéúBz øLà£¤´¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−
íéáLé ízà øLà õøàä-ìò íëúà eøøöå íëécöa§¦¥¤®§¨«§´¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬

:dä«
i"yx£Ì‰Ó e¯È˙Bz ¯L‡ ‰È‰Â∑ לרעה לכם ÌÎÈÈÚa.יהיה ÌÈkNÏ∑ ּתרּגּום עיניכם. המנּקרים ליתדֹות ¿»»¬∆ƒ≈∆ְְִֶֶָָָ¿ƒƒ¿≈≈∆ְְְִִֵֵֵֶַַַ

"סיּכיא" יתדֹות: ולכלא ∑ÌÈˆÏÂ.ׁשל לס ּגר אתכם הּסֹוככת קֹוצים מסּוכת לׁשֹון הּפֹותרים ּבֹו ּפֹותרים ְִֵֶָָ¿ƒ¿ƒƒְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹ
ובא  יֹוצא מאין ‡˙ÌÎ.אתכם e¯¯ˆÂ∑עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו אבןאבןאבןאבן ְֵֵֵֶֶָָ¿»¿∆¿∆ְְַ

(åð)ô :íëì äNòà íäì úBNòì éúénc øLàk äéäå§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬¨¤−¤«¡¤¬¨¤«

ãì(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íéàa ízà-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬¨¦−
äìçða íëì ìtz øLà õøàä úàæ ïòðk õøàä-ìà¤¨¨´¤§¨®©Ÿ́¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈

:äéúìáâì ïòðk õøà¤¬¤§©−©¦§ª«Ÿ¤«¨
i"yx£'B‚Â ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê∑,לארץ ּבחּוצה נֹוהגין ואין ּבארץ נֹוהגֹות מצוֹות ׁשהרּבה לפי …»»∆¬∆ƒ…»∆¿ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

נֹוהגֹות  הּמצוֹות ולפנים הּללּו הּגבּולים מן :ל לֹומר סביב. רּוחֹותיה ּגבּולי מצרני לכּתב הצר.Ïtz ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻƒ…
ÌÎÏ∑ ׁשהּפיל עלֿידי אֹומר: אּגדה ּומדרׁש נפילה. לׁשֹון חלּוּקה נקראת ּבגֹורל, ׁשּנתחּלקה ׁשם על »∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

עֹוד  ּבהם אין ראה, לֹו: אמר מׁשה, לפני ּוכפתן הּׁשמים מן אּמֹות ׁשבעים ׁשל ׂשריהם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכח! אבןאבןאבןאבן ַֹ

(â)íBãà éãé-ìò ïö-øaãnî áâð-úàt íëì äéäå§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤¦¦§©¦−©§¥´¡®
:äîã÷ çìnä-íé äö÷î áâð ìeáb íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨

i"yx£·‚Œ˙‡t ÌÎÏ ‰È‰Â∑ לּמערב הּמזרח מן אׁשר ּדרֹומית מתחלת ∑ÔˆŒ¯a„nÓ.רּוח אדֹום אצל אׁשר ¿»»»∆¿«∆∆ְְֲֲִִִֶַַַַָָƒƒ¿«ƒְֱֲֵֶֶֶֶַ
ּדרֹומיתֿמזרחית ארץֿיׂשראל מקצֹוע ׁשל ּבדרֹומּה יֹוׁשבֹות ארצֹות ׁשלׁש ּכיצד? הּמּטֹות. ּתׁשעת ארץ ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏנד  ‡·„Ú· ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÒÁ˙Â¿«¿¿»«¿»¿«¿»¿«¿¬«¿
È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰zÒÁ‡ ˙È ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿»«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈
Ônz dÏ ˜BtÈ„Ï ÔB‰zÒÁ‡ ˙È Ôe¯ÈÚÊz«¿ƒ»«¬«¿¿ƒ¿ƒ≈«»
ÔBÎ˙‰·‡ ÈË·LÏ È‰È dÏ Èc ‡·„Ú«¿»ƒ≈¿≈¿ƒ¿≈¬»«¿

:ÔeÒÁz«¿¿

ÔÓנה  ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»¿≈«¿»ƒ
ÔÚÈÒÏ ÔB‰pÓ Ôe¯‡L˙ Èc È‰ÈÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈ƒ≈ƒ«¿¬ƒ¿¿ƒ«
ÔBÎt˜Ó ÔÈ¯MÓÏe ÔBÎÈÏ·˜Ï ÔÈÊ ÔÏË»¿«¿«»»¿≈¿«ƒ¿««¿«¿
:da ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔBÎÏ Ôe˜ÈÚÈÂƒƒ¿««¿»ƒ«»¿ƒ«

‡aÚ„נו  ÔB‰Ï „aÚÓÏ ˙È·LÁ È„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿«¿∆¿≈
:ÔBÎÏ¿

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezב  È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
‚Ït˙˙ Èc ‡Ú¯‡ ‡c ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÔÈÏÚ»ƒ¿«¿»ƒ¿»«»«¿»ƒƒ¿¿≈
:‡‰ÓeÁ˙Ï ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ‡ÒÁ‡a ÔBÎÏ¿¿«¬»»«¿»ƒ¿««ƒ¿»»

ÏÚג  Ôˆ„ ‡¯a„nÓ ‡ÓB¯c Áe¯ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ«
‡ÓB¯c ÌeÁz ÔBÎÏ È‰ÈÂ ÌB„‡ ÈÓeÁz¿≈¡ƒ≈¿¿¿»

:‡Óec˜ ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ÈÙÈqÓƒ¿»≈«»¿ƒ¿»ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

cpÌzÏÁ˙‰Â,והּפעּול והתאּויתם. ּכמֹו . ¿ƒ¿««¿∆ְְְְִִֶַַָ
להזּכיר וטעם ea¯zהארץ: ·¯Ï לדּבק . ְְְִֶַַַָָ»««¿ְִֹ

תֹוריׁשּו: לא ואם ְֲִִַָֹאחריו,
dpÌÈkNÏ הסר מּגזרת, חּדים. קֹוצים . ¿ƒƒְִִִִֵַַָ

ּבסירים: ּדרּכ את ׂש הּנני ְְְִִִִֵֶַַָָמסּוּכתֹו.
ÌÈˆÏÂ ּולׁשֹוטט ּכמֹו מקֹומֹו. לפי ּפירּוׁשֹו . ¿ƒ¿ƒƒְְְְִֵֵ

קֹוצים  אֹו ּבׁשֹוט. מּכֹות ׁשהם ְְִִֵֵֶֶַּבצּדיכם,
ּפירׁש עֹוד והּנה ּפחים. צּנים ּכמֹו ְְִִִִִֵֵֵַַחּדים,

להֹוריׁש חּיבים ׁשהם נחלתם, ּגבּול ְְֲִִֵֶֶַַָָָָלהם
הארץ: יֹוׁשב ִֵֶָָָמּׁשם

aÔÚk ı¯‡‰ Ï‡ עֹודד והּנבּואה ּכמֹו . ∆»»∆¿»«ְְְֵַָ
והּטעם  הּנביא. עֹודד נבּואת הּנבּואה ְְְִִֵַַַַַַַָָָהּנביא,
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(åî):äîéúìác ïîìòa eðçiå ãb ïáécî eòñiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§−¦¦´Ÿ¨®©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨

(æî)íéøáòä éøäa eðçiå äîéúìác ïîìòî eòñiå©¦§−¥«©§´Ÿ¦§¨¨®§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−
:Báð éðôì¦§¥¬§«

(çî)ìò áàBî úáøòa eðçiå íéøáòä éøäî eòñiå©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ½̈©−
:Bçøé ïcøé©§¥¬§¥«

(èî)íéhMä ìáà ãò úîLéä úéaî ïcøiä-ìò eðçiå©©«£³©©©§¥Æ¦¥´©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®
ñ :áàBî úáøòa§©§−Ÿ¨«

i"yx£ÌÈhM‰ Ï·‡ „Ú ˙ÓLÈ‰ ˙ÈaÓ∑:חנה ּבר ּבר רּבה ּדאמר מיל, י"ב י ׂשראל מחנה ׁשעּור לּמד ּכאן ƒ≈«¿ƒ…«»≈«ƒƒְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
וכּו'": אתרא ההּוא לי חזי ‰ÌÈhM"לדידי Ï·‡∑ׁשמֹו "אבל" ׁשּטים ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .מיׁשֹור אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֵַַָ»≈«ƒƒְִִִֵֶָ

ß fenz e"k iying mei ß

(ð)ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
:øîàì Bçøé§¥−¥«Ÿ

(àð)ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²
:ïòðk õøà-ìà ïcøiä-úà íéøáò«Ÿ§¦¬¤©©§¥−¤¤¬¤§¨«©

i"yx£'B‚Â ÌzL¯B‰Â 'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk∑ אמר ּכ אּלא ?ּכ על הזהרּו ּפעמים ּכּמה והלא ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿¿«¿∆¿ְְֲֲִֶַַַַָָָָָָֹֻ
אתכ  וׁשֹוטפין ּבאין מים – לאו ואם ּתעברּו. ּכן עלֿמנת ּבּיּבׁשה, ּבּירּדן עֹוברים ּכׁשאּתם מׁשה: ם;להם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבּירּדן  ּבעֹודם יהֹוׁשע להם ׁשאמר מצינּו .וכן ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

(áð)íëéðtî õøàä éáLé-ìk-úà ízLøBäå§¸©§¤¹¤¨«§¥³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½
íúëqî éîìö-ìk úàå íúikNî-ìk úà ízãaàå§¦̧©§¤½¥−¨©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³©¥«Ÿ¨Æ

:eãéîLz íúBîa-ìk úàå eãaàz§©¥½§¥¬¨¨«−̈©§¦«
i"yx£ÌzL¯B‰Â∑ וגרׁשּתם.Ì˙ikNÓ∑ הּקרקע את מסּככין ׁשהיּו ׁשם על סגּדתהֹון", "ּבית ּכתרּגּומֹו: ¿«¿∆ְְֵֶַ«¿ƒ…»ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּכדכתיב ורגלים, ידים ּבפּׁשּוט עליהם להׁשּתחוֹות ׁשיׁש ׁשל אבנים כו)ּברצּפת תּתנּו(ויקרא לא מׂשּכית "ואבן : ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
עליה" להׁשּתחֹות מּתכתהֹון ∑Ì˙ÎqÓ.ּבארצכם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִֶֶַַָָ«≈…»ְְְְַַַ

(âð)ézúð íëì ék da-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå§«©§¤¬¤¨−̈¤¦«©§¤¨®¦¬¨¤²¨©¬¦
:dúà úLøì õøàä-úà¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÌzL¯B‰Â∑ לאו ואם ּבּה, להתקּים ּתּוכלּו – ויׁשבּתםּֿבּה ואז מּיֹוׁשביה, אֹותּה והֹורׁשּתם ¿«¿∆∆»»∆ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבּה להתקּים ּתּוכלּו לא –. ְְְִֵַָֹ

ÓÈ˙Ï·c‰:מו  ÔÓÏÚa B¯Le „b Ô·ÈcÓ eÏËe¿»ƒƒ…»¿¿«¿…ƒ¿»»¿»

È¯eËaמז  B¯Le ‰ÓÈ˙Ï·„ ÔÓÏÚÓ eÏËe¿»≈«¿…ƒ¿»»¿»¿¿≈
:B· Ì„˜c È‡¯·Ú„«¬»»≈ƒ√»¿

i¯LÈÓa‡מח  B¯Le È‡¯·Ú„ È¯ehÓ eÏËe¿»ƒ≈«¬»»≈¿¿≈¿«»
:BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„¿»««¿¿»ƒ≈

LÈÓ¯מט  „Ú ˙BÓÈLÈ ˙ÈaÓ ‡c¯È ÏÚ B¯Le¿««¿¿»ƒ≈¿ƒ«≈«
:·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔÈhLƒƒ¿≈¿«»¿»

ÏÚנ  ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

‡¯Èנא  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

˜„ÔBÎÈÓנב  ÔÓ ‡Ú¯‡ È·˙È Ïk ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»»¿≈«¿»ƒ√»≈
ÈÓÏˆ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙c‚Ò ˙Èa Ïk ˙È Ôe„·˙Â¿≈¿»»≈ƒ¿«¿¿»»«¿≈
:ÔeˆLz ÔB‰˙Óa Ïk ˙ÈÂ Ôe„·z ÔB‰˙ÎzÓ«¿«¿≈¿¿»»»«¿¿≈

‡¯Èנג  da Ôe·˙È˙Â ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»¿≈«¿»¿≈¿«¬≈
:d˙È ˙¯ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È ÔBÎÏ¿¿»ƒ»«¿»¿≈«»«

dxezd lr `xfr oa`

en‰ÓÈ˙Ï·c ÔBÓÏÚa למּסעים ּכלל ׁשם . ¿«¿ƒ¿»»¿»ְְִֵַָָ
חּקת  זאת ּבפרׁשת ּפירׁשּתי ּכאׁשר ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹֻרּבים,

ַָהּתֹורה:

hn˙ÓÈLÈ‰ ˙ÈaÓ הּנׁשקף הּגיא הּוא . ƒ≈«¿ƒ…ְְִַַַָ
להזהיר  הּׁשם צּוה אז הּיׁשימֹון, ּפני ְְְְִִִֵֵַַַַָָעל

לעבֹור: קרֹובים הם ּכי ְְֲִִִֵֵַָיׂשראל,

apÌ˙ikNÓ:מׂשּכית אבן ּכמֹו .Ì˙BÓa. «¿ƒ…»ְְִֶֶַ»»
ארץ: ּבמתי ּכמֹו ּגבֹוהים. ְְְֳִֵֶֶָמקֹומֹות
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(ãð)íëéúçtLîì ìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À
Búìçð-úà èéòîz èòîìå Búìçð-úà eaøz áøì̈©º©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ©§¦´¤©«£¨½
úBhîì äéäé Bì ìøBbä änL Bì àöé-øLà ìà¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨©−̈´¦«§¤®§©¬

:eìçðúz íëéúáà£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«
i"yx£‰nL BÏ ‡ˆÈŒ¯L‡ Ï‡∑ יהיה לֹו הּגֹורל, ׁשּמה לֹו יצא אׁשר מקֹום אל זה: הּוא קצר BhÓÏ˙.מקרא ∆¬∆≈≈»»ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ¿«

ÌÎÈ˙·‡∑(קיז ּדב (ב"ב מצרים. יֹוצאי חׁשּבֹון הּׁשבטים לפי ּכמנין ּגבּולין עׂשר ּבׁשנים אחר: עזרא עזרא עזרא עזרא .ר אבןאבןאבןאבן ¬…≈∆ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

(äð)äéäå íëéðtî õøàä éáLé-úà eLéøBú àì-íàå§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ
íðéðöìå íëéðéòa íékNì íäî eøéúBz øLà£¤´¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−
íéáLé ízà øLà õøàä-ìò íëúà eøøöå íëécöa§¦¥¤®§¨«§´¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬

:dä«
i"yx£Ì‰Ó e¯È˙Bz ¯L‡ ‰È‰Â∑ לרעה לכם ÌÎÈÈÚa.יהיה ÌÈkNÏ∑ ּתרּגּום עיניכם. המנּקרים ליתדֹות ¿»»¬∆ƒ≈∆ְְִֶֶָָָ¿ƒƒ¿≈≈∆ְְְִִֵֵֵֶַַַ

"סיּכיא" יתדֹות: ולכלא ∑ÌÈˆÏÂ.ׁשל לס ּגר אתכם הּסֹוככת קֹוצים מסּוכת לׁשֹון הּפֹותרים ּבֹו ּפֹותרים ְִֵֶָָ¿ƒ¿ƒƒְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹ
ובא  יֹוצא מאין ‡˙ÌÎ.אתכם e¯¯ˆÂ∑עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו אבןאבןאבןאבן ְֵֵֵֶֶָָ¿»¿∆¿∆ְְַ

(åð)ô :íëì äNòà íäì úBNòì éúénc øLàk äéäå§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬¨¤−¤«¡¤¬¨¤«

ãì(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íéàa ízà-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬¨¦−
äìçða íëì ìtz øLà õøàä úàæ ïòðk õøàä-ìà¤¨¨´¤§¨®©Ÿ́¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈

:äéúìáâì ïòðk õøà¤¬¤§©−©¦§ª«Ÿ¤«¨
i"yx£'B‚Â ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê∑,לארץ ּבחּוצה נֹוהגין ואין ּבארץ נֹוהגֹות מצוֹות ׁשהרּבה לפי …»»∆¬∆ƒ…»∆¿ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

נֹוהגֹות  הּמצוֹות ולפנים הּללּו הּגבּולים מן :ל לֹומר סביב. רּוחֹותיה ּגבּולי מצרני לכּתב הצר.Ïtz ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻƒ…
ÌÎÏ∑ ׁשהּפיל עלֿידי אֹומר: אּגדה ּומדרׁש נפילה. לׁשֹון חלּוּקה נקראת ּבגֹורל, ׁשּנתחּלקה ׁשם על »∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

עֹוד  ּבהם אין ראה, לֹו: אמר מׁשה, לפני ּוכפתן הּׁשמים מן אּמֹות ׁשבעים ׁשל ׂשריהם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכח! אבןאבןאבןאבן ַֹ

(â)íBãà éãé-ìò ïö-øaãnî áâð-úàt íëì äéäå§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤¦¦§©¦−©§¥´¡®
:äîã÷ çìnä-íé äö÷î áâð ìeáb íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨

i"yx£·‚Œ˙‡t ÌÎÏ ‰È‰Â∑ לּמערב הּמזרח מן אׁשר ּדרֹומית מתחלת ∑ÔˆŒ¯a„nÓ.רּוח אדֹום אצל אׁשר ¿»»»∆¿«∆∆ְְֲֲִִִֶַַַַָָƒƒ¿«ƒְֱֲֵֶֶֶֶַ
ּדרֹומיתֿמזרחית ארץֿיׂשראל מקצֹוע ׁשל ּבדרֹומּה יֹוׁשבֹות ארצֹות ׁשלׁש ּכיצד? הּמּטֹות. ּתׁשעת ארץ ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏנד  ‡·„Ú· ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÒÁ˙Â¿«¿¿»«¿»¿«¿»¿«¿¬«¿
È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰zÒÁ‡ ˙È ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿»«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈
Ônz dÏ ˜BtÈ„Ï ÔB‰zÒÁ‡ ˙È Ôe¯ÈÚÊz«¿ƒ»«¬«¿¿ƒ¿ƒ≈«»
ÔBÎ˙‰·‡ ÈË·LÏ È‰È dÏ Èc ‡·„Ú«¿»ƒ≈¿≈¿ƒ¿≈¬»«¿

:ÔeÒÁz«¿¿

ÔÓנה  ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»¿≈«¿»ƒ
ÔÚÈÒÏ ÔB‰pÓ Ôe¯‡L˙ Èc È‰ÈÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈ƒ≈ƒ«¿¬ƒ¿¿ƒ«
ÔBÎt˜Ó ÔÈ¯MÓÏe ÔBÎÈÏ·˜Ï ÔÈÊ ÔÏË»¿«¿«»»¿≈¿«ƒ¿««¿«¿
:da ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔBÎÏ Ôe˜ÈÚÈÂƒƒ¿««¿»ƒ«»¿ƒ«

‡aÚ„נו  ÔB‰Ï „aÚÓÏ ˙È·LÁ È„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿«¿∆¿≈
:ÔBÎÏ¿

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezב  È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
‚Ït˙˙ Èc ‡Ú¯‡ ‡c ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÔÈÏÚ»ƒ¿«¿»ƒ¿»«»«¿»ƒƒ¿¿≈
:‡‰ÓeÁ˙Ï ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ‡ÒÁ‡a ÔBÎÏ¿¿«¬»»«¿»ƒ¿««ƒ¿»»

ÏÚג  Ôˆ„ ‡¯a„nÓ ‡ÓB¯c Áe¯ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ«
‡ÓB¯c ÌeÁz ÔBÎÏ È‰ÈÂ ÌB„‡ ÈÓeÁz¿≈¡ƒ≈¿¿¿»

:‡Óec˜ ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ÈÙÈqÓƒ¿»≈«»¿ƒ¿»ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

cpÌzÏÁ˙‰Â,והּפעּול והתאּויתם. ּכמֹו . ¿ƒ¿««¿∆ְְְְִִֶַַָ
להזּכיר וטעם ea¯zהארץ: ·¯Ï לדּבק . ְְְִֶַַַָָ»««¿ְִֹ

תֹוריׁשּו: לא ואם ְֲִִַָֹאחריו,
dpÌÈkNÏ הסר מּגזרת, חּדים. קֹוצים . ¿ƒƒְִִִִֵַַָ

ּבסירים: ּדרּכ את ׂש הּנני ְְְִִִִֵֶַַָָמסּוּכתֹו.
ÌÈˆÏÂ ּולׁשֹוטט ּכמֹו מקֹומֹו. לפי ּפירּוׁשֹו . ¿ƒ¿ƒƒְְְְִֵֵ

קֹוצים  אֹו ּבׁשֹוט. מּכֹות ׁשהם ְְִִֵֵֶֶַּבצּדיכם,
ּפירׁש עֹוד והּנה ּפחים. צּנים ּכמֹו ְְִִִִִֵֵֵַַחּדים,

להֹוריׁש חּיבים ׁשהם נחלתם, ּגבּול ְְֲִִֵֶֶַַָָָָלהם
הארץ: יֹוׁשב ִֵֶָָָמּׁשם

aÔÚk ı¯‡‰ Ï‡ עֹודד והּנבּואה ּכמֹו . ∆»»∆¿»«ְְְֵַָ
והּטעם  הּנביא. עֹודד נבּואת הּנבּואה ְְְִִֵַַַַַַַָָָהּנביא,
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ּדרֹומיתֿמערבית, ּבמקצֹוע מצרים ארץ ּכּלּה; מֹואב וארץ ּכּלּה, אדֹום וארץ מצרים, ארץ קצת זֹו: אצל ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻזֹו
ּכל  ּפני על מהּל היה מצרים ונחל הּיּמה". תֹוצאֹותיו והיּו מצרים, נחלה "מעצמֹון זֹו: ּבפרׁשה ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּנאמר

ׁשּנאמר מצרים, יג)ארץ לארץֿיׂשראל,(יהושע מצרים ארץ ּבין ּומפסיק מצרים. עלּֿפני אׁשר מןֿהּׁשיחֹור : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
מּמצרים, יׂשראל ּוכׁשּיצאּו לּמזרח, הּדרֹום ּבסֹוף אדֹום ארץ אצל מֹואב וארץ הּמזרח, לצד אצלּה אדֹום ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוארץ
ולא  לארץֿיׂשראל, ּובאין צפֹון לצד הּנילּוס את מעבירם היה לארץ, ּכניסתם את לקרב הּמקֹום רצה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאם

ׁשּנאמר וזהּו ּכן; יג)עׂשה ׁשל (שמות ּבמערבּה הּים על יֹוׁשבים ׁשהם ּפלׁשּתים", ארץ ּדר אלהים נחם "ולא : ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּפלׁשּתים ׁשּנאמר ּכענין – ּכנען ב)ארץ אּלא (צפניה ,הּדר אֹותֹו נחם ולא ּכרתים". ּגֹוי הּים חבל "יׁשבי : ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

יחזקאל ׁשּקראֹו והּוא הּמדּבר, אל ּדרֹומה ּדר והֹוציאם כ)הסּבן ּכּמה (יחזקאל ׁשהיּו לפי העּמים", "מדּבר : ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
אדֹום, ארץ ׁשל לדרֹומּה ׁשּבאּו עד ּתמיד, מזרח ּכלּפי  המערב מן ּדרֹומֹו אצל והֹולכין ּבצּדֹו. יֹוׁשבֹות ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאּמֹות
ּכל  את לסּבב והצרכּו רצה. ולא רחּבּה, ּדר לארץ  ּולהּכנס ארצֹו ּדר לעבר ׁשּיּניחם אדֹום מּמל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּובּקׁשּו

ּבֹו עד אדֹום, ׁשל ׁשּנאמרּדרֹומּה מֹואב, ארץ ׁשל לדרֹומּה יא)אם ולא (שופטים ׁשלח מֹואב אלֿמל "וגם : ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּלּה מזרחי מצר ּכל ׁשּסבבּו עד לּצפֹון ּפניהם הפכּו ּומּׁשם סֹופּה, עד מֹואב ׁשל ּדרֹומּה ּכל והלכּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָאבה".
והּירּדן  ּכנען ארץ ׁשל ּבמזרחּה יֹוׁשבין ׁשהיּו ועֹוג, סיחֹון ארץ את מצאּו מזרחּה, את ּוכׁשּכּלּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלרחּבּה;

ּביפּתח ׁשּנאמר וזהּו ּביניהם; וּיבא (שם)מפסיק מֹואב, ואתֿארץ אדֹום אתֿארץ וּיסב ּבּמדּבר וּיל" : ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הּירּדן, עד וקרבּו מֹואב, ארץ ׁשל ּבצפֹונּה ׁשהיתה ועֹוג, סיחֹון ארץ את וכבׁשּו מֹואב". לארץ ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמּמזרחֿׁשמׁש
היה  – למערב הּירּדן ׁשּבעבר ּכנען ׁשארץ נמצא, מֹואב. ארץ ׁשל מערבית צפֹונית מקצֹוע ּכנגד ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוהּוא

אדֹום  אצל ׁשּלּה ּדרֹומיתֿמזרחית עזרא עזרא עזרא עזרא .מקצֹוע אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִִִֵֶֶַָָ

(ã)øáòå íéaø÷ò äìòîì áâpî ìeábä íëì áñðå§¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©
àöéå òðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå äðö¦½¨§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©§¨¨¬

:äðîöò øáòå øcà-øöç£©©−̈§¨©¬©§«Ÿ¨
i"yx£ÌÈa¯˜Ú ‰ÏÚÓÏ ·‚pÓ Ïe·b‰ ÌÎÏ ·ÒÂ∑ היה ׁשּלא מלּמד "ויצא" אֹו "ונסב" ׁשּנאמר מקֹום ּכל ¿»«»∆«¿ƒ∆∆¿«¬≈«¿«ƒְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּמצר  ועֹובר למערב ּבאלכסֹון עֹולם ׁשל צפֹונֹו לצד ועֹוקם הּמצר יֹוצא לחּוץ. ויֹוצא הֹול אּלא ׁשוה ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהּמצר
הּמצר  מן לפנים עקרּבים מעלה נמצא עקרּבים. מעלה ׁשל ˆ‰.ּבדרֹומּה ¯·ÚÂ∑"מצרימה" ּכמֹו צין, .אל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ¿»«ƒ»ְְְִִֶַָ

ÂÈ˙‡ˆBz eÈ‰Â∑ ּברנע קדׁש ׁשל ּבדרֹומּה c‡Œ¯ˆÁ¯.קצֹותיו. ‡ˆÈÂ∑ צפֹון לצד ּומרחיב הּמצר מתּפּׁשט ¿»¿…»ְְְִֵֵֶַַָָָ¿»»¬««»ְְְִִֵֵַַַַָָ
ּולׁשֹון  מצרים. לנחל ּומּׁשם לעצמֹון ּומּׁשם לחצרֿאּדר לֹו ּובא למערב ּבאלכסֹון עֹוד ונמׁש עֹולם ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָׁשל
אֹותּה ורחב ּברנע. קדׁש את מּׁשעבר להרחיב ׁשהתחיל חצרֿאּדר, ויצא ׁשּכתב לפי ּכאן האמּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ"נסב"
הּדרֹום  לצד ונסב הּמצר נתקּצר והלאה ּומּׁשם עצמֹון, עד ּברנע מּקדׁש היתה צפֹון לצד ׁשּבלטה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָרצּועה
נמצא, יׂשראל. ארץ ּכל ׁשל מערבּה מצר ׁשהּוא הּגדֹול, הּים אל הּמערב לצד ּומּׁשם מצרים, לנחל לֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּובא

ּדרֹומית  מערבית ּבמקצֹוע מצרים .ׁשּנחל ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָ

(ä)åéúàöBú eéäå íéøöî äìçð ïBîöòî ìeábä áñðå§¨©¯©§²¥«©§−©´§¨¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈
:äniä©¨«¨

i"yx£‰ni‰ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑ והלאה מּׁשם הּמערב לצד מארי נגב ּגבּול עֹוד ׁשאין הּמערב, מצר עזרא עזרא עזרא עזרא .אל אבןאבןאבןאבן ¿»¿…»«»»ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(å)äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé ìeáâe§´½̈§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬
:íé ìeáb íëì̈¤−§¬¨«

˜ÒÓÏ‡ד  ‡ÓB¯cÓ ‡ÓeÁz ÔBÎÏ ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿¿»ƒ¿»¿«¿»»
È‰B˜tÓ ÔB‰ÈÂ ÔˆÏ ¯·ÚÈÂ ÌÈa¯˜Ú„¿«¿«ƒƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ
¯c‡ ¯ˆÁÏ ˜BtÈÂ ‰‡Èb Ì˜¯Ï ‡ÓB¯cÓƒ¿»ƒ¿«≈»¿ƒ«¬««»

:ÔÓˆÚÏ ¯·ÚÈÂƒƒ«¿«¿…

„ÌÈ¯ˆÓה  ‡ÏÁÏ ÔBÓˆÚÓ ‡ÓeÁz ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿»≈«¿¿«¬»¿ƒ¿»ƒ
:‡nÈÏ È‰B˜tÓ ÔB‰ÈÂƒ«¿»ƒ¿«»

¯a‡ו  ‡nÈ ÔBÎÏ È‰ÈÂ ‡·¯ÚÓ ÌeÁ˙e¿««¿»ƒ≈¿«»«»
:‡·¯ÚÓ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc dÓeÁ˙e¿≈≈¿≈¿¿««¿»

dxezd lr `xfr oa`

ı¯‡‰ Ï‡:ּכנען ארץ .bÌB„‡ È„È ÏÚ:הּירּדן יד על ּכמֹו מקֹום . .dÌÈ¯ˆÓ ‰ÏÁ:הּיאֹור ואינּנּו מצרים. נחל אל . ∆»»∆ְֶֶַָ«¿≈¡ְְֵַַַַָ«¿»ƒ¿»ƒְְְִִֵֶֶַַַַ
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i"yx£ÌÈ Ïe·‚e∑?מהּו מערבי ‰ÏB„b.ּומצר Ìi‰ ÌÎÏ ‰È‰Â∑ למצר.Ïe·‚e∑ אף הּים, ׁשּבתֹו הּנּסין ¿»ֲִֵַַַָ¿»»»∆«»«»ְֵָ¿ְִִֶַַַָ

"איזל"ש" ׁשּקֹורין אּיים והם הּגבּול, מן עזרא עזרא עזרא עזרא .הם אבןאבןאבןאבן ְְִִִִֵֵֶַ

(æ)eàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬
:øää øä íëì̈¤−¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÙˆ Ïe·‚∑ צפֹון ‰‰¯.מצר ¯‰ ÌÎÏ e‡˙z Ï„b‰ Ìi‰ŒÔÓ∑ מערבית צפֹונית ּבמקצֹוע ׁשהּוא ¿»ֶֶָƒ«»«»…¿»»∆…»»ְְְֲִִִֶַַָ
הימּנּו וחּוצה הימּנּו לפנים הּים מרחב ויׁש הּים, לתֹו ונכנס מׁשּפיע לנטֹות ∑e‡˙z.וראׁשֹו לכם ּתׁשּפעּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ¿»ְְְִֶַָ

ההר  הר אל לּצפֹון, ּכמֹו∑e‡˙z.מּמערב סּבה, יב)לׁשֹון ב הרצים",(ד"ה "אלּֿתא מ): הּׁשער"(יחזקאל "ותאי : ֲִֶַַָָָָֹ¿»ְְְִִֵֶַַַָָָָָ
ּומׁשּפע  מּסב ׁשהּוא "אנפנדי"ץ", ׁשּקֹורין הּיציע, –. ְִִֶֶַַָָָֻֻ

(ç)ìábä úàöBz eéäå úîç àáì eàúz øää øäî¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²«§¬Ÿ©§ª−
:äããö§¨«¨

i"yx£¯‰‰ ¯‰Ó∑ אנטּוכיא זֹו חמת" ּב"לבא ותפּגעּו הּמזרח לצד הּצפֹון מצר אל ותלכּו Bzˆ‡˙.ּתסּבּו ≈…»»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ¿…
Ï·b‰∑,ּכלל להּלן עֹובר ואינֹו לגמרי ׁשם ּכלה הּמצר אֹו הּגבּול, ּתֹוצאֹות ׁשּנאמר מקֹום ּכל הּגבּול. סֹופי «¿Àְְְְְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

רחב  ּולענין הראׁשֹון. הרחב מן יֹותר ּבאלכסֹון להּלן להּמׁש לאחֹוריו ויֹוצא ּומרחיב מתּפּׁשט מּׁשם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאֹו
מּדה  אֹותּה ּכלתה ׁשּׁשם "ּתֹוצאת", קראֹו הראׁשֹון .הּמּדה ְְְִִִֶַָָָָָָָָֹ

(è)ïðéò øöç åéúàöBú eéäå äðøôæ ìábä àöéå§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬«§Ÿ−̈£©´¥®̈
:ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæ¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«

i"yx£ÔÈÚ ¯ˆÁ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑.צפֹוניתֿמזרחית ּבמקצֹוע עינן חצר ונמצאת הּצפֹוני, הּמצר סֹוף היה הּוא ¿»¿…»¬«≈»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
הּמזרחי  מצר אל לכם התאּויתם .ּומּׁשם ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(é):äîôL ïðéò øöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈§¨«¨
i"yx£Ì˙Èe‡˙‰Â∑"ּתתאּו" ּכמֹו ּונטּיה, הסּבה הרבלה ∑ÓÙL‰.לׁשֹון ּומּׁשם הּמזרחי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבּמצר אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿«ƒ∆ְְְְֲִֵָָָ¿»»ְְִִִִֵַַָָָָָ

(àé)ãøéå ïéòì íãwî äìáøä íôMî ìábä ãøéå§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§−̈¦¤´¤¨¨®¦§¨©´
:äîã÷ úøpk-íé óúk-ìò äçîe ìábä©§ªÀ¨¨²©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨

i"yx£ÔÈÚÏ Ì„wÓ∑הֹול והּמצר מקֹום, היא ׁשם ּומארץֿיׂשראל הּמצר, מן לפנים העין נמצא .ּבמזרחֹו. ƒ∆∆»»ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
Ï·b‰ „¯ÈÂ∑והֹול יֹורד הּוא לדרֹום, מּצפֹון הֹול ׁשהּגבּול ˜„Ó‰.ּכל ˙¯pkŒÌÈ Û˙kŒÏÚ ‰ÁÓe∑ ׁשּיהא ¿»««¿Àְְְִֵֵֵֶַָָָ»»«∆∆»ƒ∆∆≈¿»ְֵֶ

הּצפֹון  מן ּובא מֹוׁש והּירּדן הּירּדן, אל יֹורד ּומּׁשם ּכּנרת, ים ּבמזרח והּגבּול ּבמערב, לּגבּול ּתֹו ּכּנרת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָים
ארץֿיׂשראל  ׁשל מזרחּה לצד ּומֹוׁש ּכּנרת, ים ּכנגד ּכנען ארץ לצד ּומתקרב מזרח לצד נֹוטה ּבאלכסֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָלּדרֹום
מצר  התחלת ׁשּמּמּנּו הּמלח, ים אל ּבתֹוצאֹותיו הּגבּול ּכלה ּומּׁשם הּמלח, ּבים ׁשּנֹופל עד ּכּנרת ים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּכנגד

רּוחֹותיה  לארּבע אֹותּה סֹובבת הרי מזרחית, ּדרֹומית עזרא עזרא עזרא עזרא .מקצֹוע אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

¯a‡ז  ‡nÈ ÔÓ ‡etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿¿ƒ»ƒ«»«»
:‡¯eË ¯‰Ï ÔBÎÏ ÔeeÎz¿«¿¿¿…»

ÔB‰ÈÂח  ˙ÓÁ ÈËÓÏ ÔeeÎz ‡¯eË ¯‰Ó≈…»¿«¿ƒ¿≈¬»ƒ
:„„ˆÏ ‡ÓeÁ˙„ È‰B˜tÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

È‰B˜tÓט  ÔB‰ÈÂ ÔB¯ÙÊÏ ‡ÓeÁz ˜BtÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
:‡etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc ÔÈÚ ¯ˆÁÏ«¬«≈»≈¿≈¿¿ƒ»

ÔÈÚי  ¯ˆÁÓ ‡Óec˜ ÌeÁ˙Ï ÔBÎÏ ÔeeÎ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒ»≈¬«≈»
:ÌÙLÏƒ¿»

Á„nÓיא  ‰Ï·¯Ï ÌÙMÓ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿«
¯Ò‚ ÌÈ ÛÈk ÏÚ ÈËÓÈÂ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ ÔÈÚÏ»»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈«≈«ƒ≈«

:‡Óecƒ̃»

dxezd lr `xfr oa`

eÏB„b‰ Ìi‰ ּגבּול והּטעם, הּספרּדי. . «»«»ְְְִַַַַַָ
והּוא  הּגדֹול הּים והיה נחלתכם. ְְְֲֲֶַַַַַַָָָָמערב

ּבעצמֹו: ְְְַַהּגבּול

iÌ˙Èe‡˙‰Â Û''Ï‡Â והתוית וי''ו, ּתחת . ¿»∆¿ƒ¿«ƒ∆ְְִִַַָָ
ּבנינים. ב' הם ואם ּכמֹוÌ˙Èe‡˙‰Âּתיו. . ְְִִִֵָָ¿ƒ¿«ƒ∆ְ

עֹולם: ּגבעֹות ּתאות ְֲִַַַָעד

`i‰ÁÓe.ּתבירתא קדמֹונינּו, אמרּו ּכאׁשר . »»ְְְְֲִֵֶַַָָ
ּכף: ימחאּו ְְֲִִִַַמּגזרת,



ני irqnÎzehn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k iying meil inei xeriy
ּדרֹומיתֿמערבית, ּבמקצֹוע מצרים ארץ ּכּלּה; מֹואב וארץ ּכּלּה, אדֹום וארץ מצרים, ארץ קצת זֹו: אצל ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻזֹו
ּכל  ּפני על מהּל היה מצרים ונחל הּיּמה". תֹוצאֹותיו והיּו מצרים, נחלה "מעצמֹון זֹו: ּבפרׁשה ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּנאמר

ׁשּנאמר מצרים, יג)ארץ לארץֿיׂשראל,(יהושע מצרים ארץ ּבין ּומפסיק מצרים. עלּֿפני אׁשר מןֿהּׁשיחֹור : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
מּמצרים, יׂשראל ּוכׁשּיצאּו לּמזרח, הּדרֹום ּבסֹוף אדֹום ארץ אצל מֹואב וארץ הּמזרח, לצד אצלּה אדֹום ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוארץ
ולא  לארץֿיׂשראל, ּובאין צפֹון לצד הּנילּוס את מעבירם היה לארץ, ּכניסתם את לקרב הּמקֹום רצה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאם

ׁשּנאמר וזהּו ּכן; יג)עׂשה ׁשל (שמות ּבמערבּה הּים על יֹוׁשבים ׁשהם ּפלׁשּתים", ארץ ּדר אלהים נחם "ולא : ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּפלׁשּתים ׁשּנאמר ּכענין – ּכנען ב)ארץ אּלא (צפניה ,הּדר אֹותֹו נחם ולא ּכרתים". ּגֹוי הּים חבל "יׁשבי : ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

יחזקאל ׁשּקראֹו והּוא הּמדּבר, אל ּדרֹומה ּדר והֹוציאם כ)הסּבן ּכּמה (יחזקאל ׁשהיּו לפי העּמים", "מדּבר : ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
אדֹום, ארץ ׁשל לדרֹומּה ׁשּבאּו עד ּתמיד, מזרח ּכלּפי  המערב מן ּדרֹומֹו אצל והֹולכין ּבצּדֹו. יֹוׁשבֹות ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאּמֹות
ּכל  את לסּבב והצרכּו רצה. ולא רחּבּה, ּדר לארץ  ּולהּכנס ארצֹו ּדר לעבר ׁשּיּניחם אדֹום מּמל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּובּקׁשּו

ּבֹו עד אדֹום, ׁשל ׁשּנאמרּדרֹומּה מֹואב, ארץ ׁשל לדרֹומּה יא)אם ולא (שופטים ׁשלח מֹואב אלֿמל "וגם : ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּלּה מזרחי מצר ּכל ׁשּסבבּו עד לּצפֹון ּפניהם הפכּו ּומּׁשם סֹופּה, עד מֹואב ׁשל ּדרֹומּה ּכל והלכּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָאבה".
והּירּדן  ּכנען ארץ ׁשל ּבמזרחּה יֹוׁשבין ׁשהיּו ועֹוג, סיחֹון ארץ את מצאּו מזרחּה, את ּוכׁשּכּלּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלרחּבּה;

ּביפּתח ׁשּנאמר וזהּו ּביניהם; וּיבא (שם)מפסיק מֹואב, ואתֿארץ אדֹום אתֿארץ וּיסב ּבּמדּבר וּיל" : ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הּירּדן, עד וקרבּו מֹואב, ארץ ׁשל ּבצפֹונּה ׁשהיתה ועֹוג, סיחֹון ארץ את וכבׁשּו מֹואב". לארץ ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמּמזרחֿׁשמׁש
היה  – למערב הּירּדן ׁשּבעבר ּכנען ׁשארץ נמצא, מֹואב. ארץ ׁשל מערבית צפֹונית מקצֹוע ּכנגד ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוהּוא

אדֹום  אצל ׁשּלּה ּדרֹומיתֿמזרחית עזרא עזרא עזרא עזרא .מקצֹוע אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִִִֵֶֶַָָ

(ã)øáòå íéaø÷ò äìòîì áâpî ìeábä íëì áñðå§¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©
àöéå òðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå äðö¦½¨§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©§¨¨¬

:äðîöò øáòå øcà-øöç£©©−̈§¨©¬©§«Ÿ¨
i"yx£ÌÈa¯˜Ú ‰ÏÚÓÏ ·‚pÓ Ïe·b‰ ÌÎÏ ·ÒÂ∑ היה ׁשּלא מלּמד "ויצא" אֹו "ונסב" ׁשּנאמר מקֹום ּכל ¿»«»∆«¿ƒ∆∆¿«¬≈«¿«ƒְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּמצר  ועֹובר למערב ּבאלכסֹון עֹולם ׁשל צפֹונֹו לצד ועֹוקם הּמצר יֹוצא לחּוץ. ויֹוצא הֹול אּלא ׁשוה ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהּמצר
הּמצר  מן לפנים עקרּבים מעלה נמצא עקרּבים. מעלה ׁשל ˆ‰.ּבדרֹומּה ¯·ÚÂ∑"מצרימה" ּכמֹו צין, .אל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ¿»«ƒ»ְְְִִֶַָ

ÂÈ˙‡ˆBz eÈ‰Â∑ ּברנע קדׁש ׁשל ּבדרֹומּה c‡Œ¯ˆÁ¯.קצֹותיו. ‡ˆÈÂ∑ צפֹון לצד ּומרחיב הּמצר מתּפּׁשט ¿»¿…»ְְְִֵֵֶַַָָָ¿»»¬««»ְְְִִֵֵַַַַָָ
ּולׁשֹון  מצרים. לנחל ּומּׁשם לעצמֹון ּומּׁשם לחצרֿאּדר לֹו ּובא למערב ּבאלכסֹון עֹוד ונמׁש עֹולם ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָׁשל
אֹותּה ורחב ּברנע. קדׁש את מּׁשעבר להרחיב ׁשהתחיל חצרֿאּדר, ויצא ׁשּכתב לפי ּכאן האמּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ"נסב"
הּדרֹום  לצד ונסב הּמצר נתקּצר והלאה ּומּׁשם עצמֹון, עד ּברנע מּקדׁש היתה צפֹון לצד ׁשּבלטה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָרצּועה
נמצא, יׂשראל. ארץ ּכל ׁשל מערבּה מצר ׁשהּוא הּגדֹול, הּים אל הּמערב לצד ּומּׁשם מצרים, לנחל לֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּובא

ּדרֹומית  מערבית ּבמקצֹוע מצרים .ׁשּנחל ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָ

(ä)åéúàöBú eéäå íéøöî äìçð ïBîöòî ìeábä áñðå§¨©¯©§²¥«©§−©´§¨¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈
:äniä©¨«¨

i"yx£‰ni‰ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑ והלאה מּׁשם הּמערב לצד מארי נגב ּגבּול עֹוד ׁשאין הּמערב, מצר עזרא עזרא עזרא עזרא .אל אבןאבןאבןאבן ¿»¿…»«»»ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(å)äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé ìeáâe§´½̈§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬
:íé ìeáb íëì̈¤−§¬¨«

˜ÒÓÏ‡ד  ‡ÓB¯cÓ ‡ÓeÁz ÔBÎÏ ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿¿»ƒ¿»¿«¿»»
È‰B˜tÓ ÔB‰ÈÂ ÔˆÏ ¯·ÚÈÂ ÌÈa¯˜Ú„¿«¿«ƒƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ
¯c‡ ¯ˆÁÏ ˜BtÈÂ ‰‡Èb Ì˜¯Ï ‡ÓB¯cÓƒ¿»ƒ¿«≈»¿ƒ«¬««»

:ÔÓˆÚÏ ¯·ÚÈÂƒƒ«¿«¿…

„ÌÈ¯ˆÓה  ‡ÏÁÏ ÔBÓˆÚÓ ‡ÓeÁz ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿»≈«¿¿«¬»¿ƒ¿»ƒ
:‡nÈÏ È‰B˜tÓ ÔB‰ÈÂƒ«¿»ƒ¿«»

¯a‡ו  ‡nÈ ÔBÎÏ È‰ÈÂ ‡·¯ÚÓ ÌeÁ˙e¿««¿»ƒ≈¿«»«»
:‡·¯ÚÓ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc dÓeÁ˙e¿≈≈¿≈¿¿««¿»

dxezd lr `xfr oa`

ı¯‡‰ Ï‡:ּכנען ארץ .bÌB„‡ È„È ÏÚ:הּירּדן יד על ּכמֹו מקֹום . .dÌÈ¯ˆÓ ‰ÏÁ:הּיאֹור ואינּנּו מצרים. נחל אל . ∆»»∆ְֶֶַָ«¿≈¡ְְֵַַַַָ«¿»ƒ¿»ƒְְְִִֵֶֶַַַַ

irqnÎzehn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k iying meil inei xeriy
i"yx£ÌÈ Ïe·‚e∑?מהּו מערבי ‰ÏB„b.ּומצר Ìi‰ ÌÎÏ ‰È‰Â∑ למצר.Ïe·‚e∑ אף הּים, ׁשּבתֹו הּנּסין ¿»ֲִֵַַַָ¿»»»∆«»«»ְֵָ¿ְִִֶַַַָ

"איזל"ש" ׁשּקֹורין אּיים והם הּגבּול, מן עזרא עזרא עזרא עזרא .הם אבןאבןאבןאבן ְְִִִִֵֵֶַ

(æ)eàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬
:øää øä íëì̈¤−¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÙˆ Ïe·‚∑ צפֹון ‰‰¯.מצר ¯‰ ÌÎÏ e‡˙z Ï„b‰ Ìi‰ŒÔÓ∑ מערבית צפֹונית ּבמקצֹוע ׁשהּוא ¿»ֶֶָƒ«»«»…¿»»∆…»»ְְְֲִִִֶַַָ
הימּנּו וחּוצה הימּנּו לפנים הּים מרחב ויׁש הּים, לתֹו ונכנס מׁשּפיע לנטֹות ∑e‡˙z.וראׁשֹו לכם ּתׁשּפעּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ¿»ְְְִֶַָ

ההר  הר אל לּצפֹון, ּכמֹו∑e‡˙z.מּמערב סּבה, יב)לׁשֹון ב הרצים",(ד"ה "אלּֿתא מ): הּׁשער"(יחזקאל "ותאי : ֲִֶַַָָָָֹ¿»ְְְִִֵֶַַַָָָָָ
ּומׁשּפע  מּסב ׁשהּוא "אנפנדי"ץ", ׁשּקֹורין הּיציע, –. ְִִֶֶַַָָָֻֻ

(ç)ìábä úàöBz eéäå úîç àáì eàúz øää øäî¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²«§¬Ÿ©§ª−
:äããö§¨«¨

i"yx£¯‰‰ ¯‰Ó∑ אנטּוכיא זֹו חמת" ּב"לבא ותפּגעּו הּמזרח לצד הּצפֹון מצר אל ותלכּו Bzˆ‡˙.ּתסּבּו ≈…»»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ¿…
Ï·b‰∑,ּכלל להּלן עֹובר ואינֹו לגמרי ׁשם ּכלה הּמצר אֹו הּגבּול, ּתֹוצאֹות ׁשּנאמר מקֹום ּכל הּגבּול. סֹופי «¿Àְְְְְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

רחב  ּולענין הראׁשֹון. הרחב מן יֹותר ּבאלכסֹון להּלן להּמׁש לאחֹוריו ויֹוצא ּומרחיב מתּפּׁשט מּׁשם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאֹו
מּדה  אֹותּה ּכלתה ׁשּׁשם "ּתֹוצאת", קראֹו הראׁשֹון .הּמּדה ְְְִִִֶַָָָָָָָָֹ

(è)ïðéò øöç åéúàöBú eéäå äðøôæ ìábä àöéå§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬«§Ÿ−̈£©´¥®̈
:ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæ¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«

i"yx£ÔÈÚ ¯ˆÁ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑.צפֹוניתֿמזרחית ּבמקצֹוע עינן חצר ונמצאת הּצפֹוני, הּמצר סֹוף היה הּוא ¿»¿…»¬«≈»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
הּמזרחי  מצר אל לכם התאּויתם .ּומּׁשם ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(é):äîôL ïðéò øöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈§¨«¨
i"yx£Ì˙Èe‡˙‰Â∑"ּתתאּו" ּכמֹו ּונטּיה, הסּבה הרבלה ∑ÓÙL‰.לׁשֹון ּומּׁשם הּמזרחי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבּמצר אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿«ƒ∆ְְְְֲִֵָָָ¿»»ְְִִִִֵַַָָָָָ

(àé)ãøéå ïéòì íãwî äìáøä íôMî ìábä ãøéå§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§−̈¦¤´¤¨¨®¦§¨©´
:äîã÷ úøpk-íé óúk-ìò äçîe ìábä©§ªÀ¨¨²©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨

i"yx£ÔÈÚÏ Ì„wÓ∑הֹול והּמצר מקֹום, היא ׁשם ּומארץֿיׂשראל הּמצר, מן לפנים העין נמצא .ּבמזרחֹו. ƒ∆∆»»ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
Ï·b‰ „¯ÈÂ∑והֹול יֹורד הּוא לדרֹום, מּצפֹון הֹול ׁשהּגבּול ˜„Ó‰.ּכל ˙¯pkŒÌÈ Û˙kŒÏÚ ‰ÁÓe∑ ׁשּיהא ¿»««¿Àְְְִֵֵֵֶַָָָ»»«∆∆»ƒ∆∆≈¿»ְֵֶ

הּצפֹון  מן ּובא מֹוׁש והּירּדן הּירּדן, אל יֹורד ּומּׁשם ּכּנרת, ים ּבמזרח והּגבּול ּבמערב, לּגבּול ּתֹו ּכּנרת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָים
ארץֿיׂשראל  ׁשל מזרחּה לצד ּומֹוׁש ּכּנרת, ים ּכנגד ּכנען ארץ לצד ּומתקרב מזרח לצד נֹוטה ּבאלכסֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָלּדרֹום
מצר  התחלת ׁשּמּמּנּו הּמלח, ים אל ּבתֹוצאֹותיו הּגבּול ּכלה ּומּׁשם הּמלח, ּבים ׁשּנֹופל עד ּכּנרת ים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּכנגד

רּוחֹותיה  לארּבע אֹותּה סֹובבת הרי מזרחית, ּדרֹומית עזרא עזרא עזרא עזרא .מקצֹוע אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

¯a‡ז  ‡nÈ ÔÓ ‡etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿¿ƒ»ƒ«»«»
:‡¯eË ¯‰Ï ÔBÎÏ ÔeeÎz¿«¿¿¿…»

ÔB‰ÈÂח  ˙ÓÁ ÈËÓÏ ÔeeÎz ‡¯eË ¯‰Ó≈…»¿«¿ƒ¿≈¬»ƒ
:„„ˆÏ ‡ÓeÁ˙„ È‰B˜tÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

È‰B˜tÓט  ÔB‰ÈÂ ÔB¯ÙÊÏ ‡ÓeÁz ˜BtÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
:‡etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc ÔÈÚ ¯ˆÁÏ«¬«≈»≈¿≈¿¿ƒ»

ÔÈÚי  ¯ˆÁÓ ‡Óec˜ ÌeÁ˙Ï ÔBÎÏ ÔeeÎ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒ»≈¬«≈»
:ÌÙLÏƒ¿»

Á„nÓיא  ‰Ï·¯Ï ÌÙMÓ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿«
¯Ò‚ ÌÈ ÛÈk ÏÚ ÈËÓÈÂ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ ÔÈÚÏ»»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈«≈«ƒ≈«

:‡Óecƒ̃»

dxezd lr `xfr oa`

eÏB„b‰ Ìi‰ ּגבּול והּטעם, הּספרּדי. . «»«»ְְְִַַַַַָ
והּוא  הּגדֹול הּים והיה נחלתכם. ְְְֲֲֶַַַַַַָָָָמערב

ּבעצמֹו: ְְְַַהּגבּול

iÌ˙Èe‡˙‰Â Û''Ï‡Â והתוית וי''ו, ּתחת . ¿»∆¿ƒ¿«ƒ∆ְְִִַַָָ
ּבנינים. ב' הם ואם ּכמֹוÌ˙Èe‡˙‰Âּתיו. . ְְִִִֵָָ¿ƒ¿«ƒ∆ְ

עֹולם: ּגבעֹות ּתאות ְֲִַַַָעד

`i‰ÁÓe.ּתבירתא קדמֹונינּו, אמרּו ּכאׁשר . »»ְְְְֲִֵֶַַָָ
ּכף: ימחאּו ְְֲִִִַַמּגזרת,



irqnÎzehnנב zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyiy meil inei xeriy

(áé)çìnä íé åéúàöBú eéäå äðcøiä ìeábä ãøéå§¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´©¤®©
:áéáñ äéúìáâì õøàä íëì äéäz úàæŸÁ¦«§¤̧¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«

(âé)õøàä úàæ øîàì ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−¥®ŸŸ́¨À̈¤
úúì ýåýé äeö øLà ìøBâa dúà eìçðúz øLà£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²

:ähnä éöçå úBhnä úòLúì§¦§©¬©©−©«£¦¬©©¤«

(ãé)ähîe íúáà úéáì éðáeàøä éðá ähî eç÷ì ék¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈©¥¬
eç÷ì äMðî ähî éöçå íúáà úéáì éãbä-éðá§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´§©¤½¨«§−

:íúìçð©«£¨¨«

(åè)øáòî íúìçð eç÷ì ähnä éöçå úBhnä éðL§¥¬©©−©«£¦´©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤
ô :äçøæî äîã÷ Bçøé ïcøéì§©§¥¬§¥−¥¬§¨¦§¨«¨

i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜∑,"אחֹור" קרּויה ּומערבית "ּפנים" קרּויה מזרחית ׁשרּוח ּבּמזרח, ׁשהם העֹולם, ּפני אל ≈¿»ƒ¿»»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
לׂשמאל  וצפֹון לימין ּדרֹום עזרא עזרא עזרא עזרא .לפיכ אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִָָָָֹ

ß fenz f"k iyiy mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤
:ïeð-ïa òLBäéå ïäkä øæòìà õøàä̈¨®¤¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−©¦«

i"yx£ÌÎÏ eÏÁÈŒ¯L‡∑ למׁשּפחֹות הּׁשבט נחלת ּומחּלק לׁשבטֹו, אּפֹוטרֹוּפֹוס ונׂשיא נׂשיא ּכל ּבׁשבילכם. ¬∆ƒ¿¬»∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לכ  ּובֹורר יּתכן ולגברים, ולא ׁשלּוחים. עׂשאּום ּכאּלּו עׂשּוי יהיה עֹוׂשין ּׁשהם ּומה הגּון. חלק ואחד אחד ל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

ׁשהם  מׁשמע – 'ינחלּו' לכם", "ינחילּו לכּתב לֹו היה ּכן ׁשאם ׁשּבּמקרא, "לכם" ּככל זה, "לכם" ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹלפרׁש
ּכמֹו ּובמקֹומכם, ּבׁשבילכם לכם יד)נֹוחלים לכם"(שמות יּלחם "ה' :. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(297 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

הגהגהגהגּוּוּוּון ן ן ן  חלקחלקחלקחלק ואחדואחדואחדואחד אחדאחדאחדאחד לכללכללכללכל ּוּוּוּובבבבֹוֹוֹוֹורררררררר ולגבריםולגבריםולגבריםולגברים למלמלמלמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפחחחחֹוֹוֹוֹותתתת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטבטבטבט נחלתנחלתנחלתנחלת ּוּוּוּומחמחמחמחּלּלּלּלקקקק ללללׁשׁשׁשׁשבטבטבטבטֹוֹוֹוֹו,,,, אאאאּפּפּפּפֹוֹוֹוֹוטרטרטרטרֹוֹוֹוֹוּפּפּפּפֹוֹוֹוֹוסססס ונונונונׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּכּכּכּכלללל
יז) ויׁש(לד, לׁשבטים? הארץ את ׁשחּלקּו ולא למׁשּפחֹות, הּׁשבט נחלת את חּלקּו ׁשהּנׂשיאים לרש"י לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיׁש

מּצד א. לׁשנים. נחלק הּנׂשיא ׁשל ּתפקידֹו ּדהּנה ודאגתֹוייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראללֹומר, צרכיהם, ּכל לסּפּוק יׂשראל ׁשל ׁשלּוחם הּוא – ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
לצרכי ּבעּקר היא זה ּתפקיד ב.ההההּכּכּכּכלללללללל,,,,מּצד הּכלל. לצרכי ׁשּדֹואג מנהיג ממּנה אנׁשים ׁשל קּבּוץ ׁשּכל העֹולם, ּוכדר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

אֹותֹוהקבהקבהקבהקב""""ה ה ה ה מּצד מּנה הקב"ה מׁשה)– ידי צרכי(על את ּגם ּכֹוללת ּפעּלתֹו זה מּנּוי ּומּצד ׁשבטֹו, נׂשיא ,ההההּפּפּפּפרט רט רט רט להיֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
מּנּו ׁשּקּבלּו ויהֹוׁשע, אלעזר נזּכרּו ּבּפסּוק והּנה, ּכיחיד. אחד ּכל ׁשל נׂשיאֹו הּוא רש"י ׁשהרי למד ּומּזה ה', מאת מיחד י ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ׁשּכל  רש"י מפרׁש לכן הּׁשבט. עניני ּכל על ּו'בעלים' ממּנים להיֹות ה' מאת מיחד ּבמּנּוי מדּבר :ּכ הּנׂשיאים לגּבי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻֻׁשאף
ּכפרט. יחיד ּכל ׁשל לצרכיו ּדֹואג והּוא לׁשבטֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס הּוא עזרא עזרא עזרא עזרא נׂשיא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ

È‰B˜tÓיב  ÔB‰ÈÂ ‡c¯ÈÏ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»¿«¿¿»ƒ«¿»ƒ
‡Ú¯‡ ÔBÎÏ È‰˙ ‡c ‡ÁÏÓ„ ‡nÈÏ¿«»¿ƒ¿»»¿≈¿«¿»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡‰ÓeÁ˙Ïƒ¿»»¿¿

c‡יג  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈¿≈»»
ÈÈ „Èwt Èc ‡·„Úa d˙È ÔeÒÁ˙˙ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¿»«¿«¿»ƒ«ƒ¿»
:‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ˙ÚL˙Ï ÔzÓÏ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»

È·Ï˙יד  Ô·e‡¯ È·„ ‡Ë·L eÏÈa˜ È¯‡¬≈«ƒƒ¿»ƒ¿≈¿≈¿≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „‚ È·„ ‡Ë·LÂ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈¬»«¿
:ÔB‰zÒÁ‡ eÏÈa˜ ‰MÓ„ ‡Ë·L ˙ebÏÙe«¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«¬«¿¿

˜eÏÈaטו  ‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«ƒ
‡Óec˜ BÁ¯È„ ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈ƒ»

:‡ÁÈcÓ«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙יז  ÔBÎÏ ÔeÒÁÈ Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ«¿¿¿»
:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ‡Ú¯‡«¿»∆¿»»«¬»ƒÀ««

dxezd lr `xfr oa`

eh˙Bhn‰ ÈL מקֹום לבאר ׁשנית, ּפעם . ¿≈««ְְִֵֵַַָ
ֲַָָנחלתם:

fieÏÁÈ וכן ּפעּולים. לׁשנים יֹוצא ּפעל . ƒ¿¬ְְְִִִֵֵַַֹ

הּמדקּדקים: ּדעת על .‡ÊÚÏ¯ּונחלּתנּו, ְְְְְִַַַַַַָ∆¿»»
הּוא  ּגם יהֹוׁשע. יצא ּפיו על ּכי ְִִִֵֵַַַָֻראׁשֹונה,
ראּובן  לבני נׂשיא הזּכיר ולא אהרן. ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹֹּבן

אמרּו והמפרׁשים חלקם. לקחּו ּכבר ּכי ְְְְְְְְִִֶַָָָָָָוגד,
ּבתחּלה. הּגֹורל יצא ּכאׁשר מיהּודה, החל ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּכי
ּפי  על אף עליהם, ּגדֹולה טענה יׁש ְֲֲִֵֵֶַַַַָָרק

irqnÎzehn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyiy meil inei xeriy

(çé)ìçðì eç÷z ähnî ãçà àéNð ãçà àéNðå§¨¦¬¤¨²¨¦¬¤−̈¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ
:õøàä-úà¤¨¨«¤

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÏÁÏ∑ ּבמקֹומכם אֹותּה וחֹולק נֹוחל .ׁשּיהא ƒ¿…∆»»∆ְְְְִֵֵֵֶֶָ

(èé)áìk äãeäé ähîì íéLðàä úBîL älàå§¥−¤§´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−
:äpôé-ïa¤§ª¤«

(ë):ãeäénò-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤©¦«

(àë):ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«

(áë):éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìe§©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«

(âë)ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé éðáì¦§¥´¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−
:ãôà-ïa¤¥«Ÿ

(ãë):ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«

(äë)ðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«

(åë):ïfò-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«

(æë):éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«

(çë)ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−
:ãeäénò-ïa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤©¦«

èë)(ìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−
ô :ïòðk õøàa§¤¬¤§¨«©

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÏÁÏ∑ למחלקֹותיה להם אֹותּה ינחילּו .ׁשהם ¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

äì(à)ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
:øîàì Bçøé§¥−¥«Ÿ

(á)íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé éða-úà åö©»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈
ì íéøòeðzz íäéúáéáñ íéøòì Løâîe úáL ¨¦´¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−

:íiåìì©«§¦¦«
i"yx£L¯‚Óe∑ לנטע ולא ּבית ׁשם לבנֹות רּׁשאין ואין לעיר, לנֹוי להיֹות סביב לעיר חּוץ חלק מקֹום רוח ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

זריעה  לזרע ולא עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכרם אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶֶַָֹֹ

Ôe·qzיח  ‡Ë·MÓ „Á ‡a¯ „Á ‡a¯Â¿«»««»«ƒƒ¿»ƒ¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡ÒÁ‡Ï¿«¬»»»«¿»

„e‰È„‰יט  ‡Ë·LÏ ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»¿ƒ¿»ƒ»
:‰pÙÈ ¯a ·Ïk»≈«¿À∆

a¯כ  Ï‡eÓL ÔBÚÓL È·c ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿≈«
:„e‰ÈÓÚ«ƒ

ÔBÏÒk:כא  ¯a „„ÈÏ‡ ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¡ƒ»«ƒ¿

ÈÏ‚È:כב  ¯a Èwa ‡a¯ Ô„ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»«»Àƒ«»¿ƒ

¯a‡כג  ‰MÓ È·„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«»
:„Ù‡ ¯a Ï‡ÈpÁ«ƒ≈«≈…

a¯כד  Ï‡eÓ˜ ‡a¯ ÌÈ¯Ù‡ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«ƒ«»¿≈«
:ÔËÙLƒ¿»

a¯כה  ÔÙˆÈÏ‡ ‡a¯ ÔÏe·Ê È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À«»¡ƒ»»«
:C¯t«¿»

a¯כו  Ï‡ÈËÏt ‡a¯ ¯Î˘OÈ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»«»«¿ƒ≈«
:ÔfÚ«»

a¯כז  „e‰ÈÁ‡ ‡a¯ ¯L‡ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«»¬ƒ«
:ÈÓÏL¿…ƒ

a¯כח  Ï‡‰„t ‡a¯ ÈÏzÙ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ«»¿«¿≈«
:„e‰ÈnÚ«ƒ

Ï‡¯NÈכט  Èa ˙È ‡ÒÁ‡Ï ÈÈ „Èwt Èc ÔÈl‡ƒ≈ƒ«ƒ¿»¿«¬»»»¿≈ƒ¿»≈
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

ÏÚא  ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

È‡ÂÏÏב  ÔezÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»≈
ÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔÈÂ¯˜ ÔB‰˙„eÁ‡ ˙ÒÁ‡Ó≈«¬»«««¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆«

:È‡ÂÏÏ Ôezz ÔB‰È¯ÁÒ ‡iÂ¯˜Ï¿ƒ¿«»«¬»≈ƒ¿¿≈»≈

dxezd lr `xfr oa`

ּדעּתינּו: לפי נראה יהיה נכֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָׁשהּפירּוׁש
gkÏ‡‰„t ׁשּתי הם הה''א, נעלם אם . ¿«¿≈ְְִֵֵֵֶַָ

אינּנה  הה''א ּכי ּבּטעם. ׁשוֹות ִִֵֵֶַַַַָָמּלֹות
:המׁש ְִֵֵֶָמהאֹותּיֹות

aL¯‚Óe:ידּוע . ƒ¿»ַָ



נג irqnÎzehn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyiy meil inei xeriy

(áé)çìnä íé åéúàöBú eéäå äðcøiä ìeábä ãøéå§¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´©¤®©
:áéáñ äéúìáâì õøàä íëì äéäz úàæŸÁ¦«§¤̧¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«

(âé)õøàä úàæ øîàì ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−¥®ŸŸ́¨À̈¤
úúì ýåýé äeö øLà ìøBâa dúà eìçðúz øLà£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²

:ähnä éöçå úBhnä úòLúì§¦§©¬©©−©«£¦¬©©¤«

(ãé)ähîe íúáà úéáì éðáeàøä éðá ähî eç÷ì ék¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈©¥¬
eç÷ì äMðî ähî éöçå íúáà úéáì éãbä-éðá§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´§©¤½¨«§−

:íúìçð©«£¨¨«

(åè)øáòî íúìçð eç÷ì ähnä éöçå úBhnä éðL§¥¬©©−©«£¦´©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤
ô :äçøæî äîã÷ Bçøé ïcøéì§©§¥¬§¥−¥¬§¨¦§¨«¨

i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜∑,"אחֹור" קרּויה ּומערבית "ּפנים" קרּויה מזרחית ׁשרּוח ּבּמזרח, ׁשהם העֹולם, ּפני אל ≈¿»ƒ¿»»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
לׂשמאל  וצפֹון לימין ּדרֹום עזרא עזרא עזרא עזרא .לפיכ אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִָָָָֹ

ß fenz f"k iyiy mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤
:ïeð-ïa òLBäéå ïäkä øæòìà õøàä̈¨®¤¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−©¦«

i"yx£ÌÎÏ eÏÁÈŒ¯L‡∑ למׁשּפחֹות הּׁשבט נחלת ּומחּלק לׁשבטֹו, אּפֹוטרֹוּפֹוס ונׂשיא נׂשיא ּכל ּבׁשבילכם. ¬∆ƒ¿¬»∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לכ  ּובֹורר יּתכן ולגברים, ולא ׁשלּוחים. עׂשאּום ּכאּלּו עׂשּוי יהיה עֹוׂשין ּׁשהם ּומה הגּון. חלק ואחד אחד ל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

ׁשהם  מׁשמע – 'ינחלּו' לכם", "ינחילּו לכּתב לֹו היה ּכן ׁשאם ׁשּבּמקרא, "לכם" ּככל זה, "לכם" ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹלפרׁש
ּכמֹו ּובמקֹומכם, ּבׁשבילכם לכם יד)נֹוחלים לכם"(שמות יּלחם "ה' :. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(297 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

הגהגהגהגּוּוּוּון ן ן ן  חלקחלקחלקחלק ואחדואחדואחדואחד אחדאחדאחדאחד לכללכללכללכל ּוּוּוּובבבבֹוֹוֹוֹורררררררר ולגבריםולגבריםולגבריםולגברים למלמלמלמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפחחחחֹוֹוֹוֹותתתת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטבטבטבט נחלתנחלתנחלתנחלת ּוּוּוּומחמחמחמחּלּלּלּלקקקק ללללׁשׁשׁשׁשבטבטבטבטֹוֹוֹוֹו,,,, אאאאּפּפּפּפֹוֹוֹוֹוטרטרטרטרֹוֹוֹוֹוּפּפּפּפֹוֹוֹוֹוסססס ונונונונׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּכּכּכּכלללל
יז) ויׁש(לד, לׁשבטים? הארץ את ׁשחּלקּו ולא למׁשּפחֹות, הּׁשבט נחלת את חּלקּו ׁשהּנׂשיאים לרש"י לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיׁש

מּצד א. לׁשנים. נחלק הּנׂשיא ׁשל ּתפקידֹו ּדהּנה ודאגתֹוייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראללֹומר, צרכיהם, ּכל לסּפּוק יׂשראל ׁשל ׁשלּוחם הּוא – ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
לצרכי ּבעּקר היא זה ּתפקיד ב.ההההּכּכּכּכלללללללל,,,,מּצד הּכלל. לצרכי ׁשּדֹואג מנהיג ממּנה אנׁשים ׁשל קּבּוץ ׁשּכל העֹולם, ּוכדר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

אֹותֹוהקבהקבהקבהקב""""ה ה ה ה מּצד מּנה הקב"ה מׁשה)– ידי צרכי(על את ּגם ּכֹוללת ּפעּלתֹו זה מּנּוי ּומּצד ׁשבטֹו, נׂשיא ,ההההּפּפּפּפרט רט רט רט להיֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
מּנּו ׁשּקּבלּו ויהֹוׁשע, אלעזר נזּכרּו ּבּפסּוק והּנה, ּכיחיד. אחד ּכל ׁשל נׂשיאֹו הּוא רש"י ׁשהרי למד ּומּזה ה', מאת מיחד י ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ׁשּכל  רש"י מפרׁש לכן הּׁשבט. עניני ּכל על ּו'בעלים' ממּנים להיֹות ה' מאת מיחד ּבמּנּוי מדּבר :ּכ הּנׂשיאים לגּבי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻֻׁשאף
ּכפרט. יחיד ּכל ׁשל לצרכיו ּדֹואג והּוא לׁשבטֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס הּוא עזרא עזרא עזרא עזרא נׂשיא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ

È‰B˜tÓיב  ÔB‰ÈÂ ‡c¯ÈÏ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»¿«¿¿»ƒ«¿»ƒ
‡Ú¯‡ ÔBÎÏ È‰˙ ‡c ‡ÁÏÓ„ ‡nÈÏ¿«»¿ƒ¿»»¿≈¿«¿»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡‰ÓeÁ˙Ïƒ¿»»¿¿

c‡יג  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈¿≈»»
ÈÈ „Èwt Èc ‡·„Úa d˙È ÔeÒÁ˙˙ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¿»«¿«¿»ƒ«ƒ¿»
:‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ˙ÚL˙Ï ÔzÓÏ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»

È·Ï˙יד  Ô·e‡¯ È·„ ‡Ë·L eÏÈa˜ È¯‡¬≈«ƒƒ¿»ƒ¿≈¿≈¿≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „‚ È·„ ‡Ë·LÂ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈¬»«¿
:ÔB‰zÒÁ‡ eÏÈa˜ ‰MÓ„ ‡Ë·L ˙ebÏÙe«¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«¬«¿¿

˜eÏÈaטו  ‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«ƒ
‡Óec˜ BÁ¯È„ ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈ƒ»

:‡ÁÈcÓ«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙יז  ÔBÎÏ ÔeÒÁÈ Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ«¿¿¿»
:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ‡Ú¯‡«¿»∆¿»»«¬»ƒÀ««

dxezd lr `xfr oa`

eh˙Bhn‰ ÈL מקֹום לבאר ׁשנית, ּפעם . ¿≈««ְְִֵֵַַָ
ֲַָָנחלתם:

fieÏÁÈ וכן ּפעּולים. לׁשנים יֹוצא ּפעל . ƒ¿¬ְְְִִִֵֵַַֹ

הּמדקּדקים: ּדעת על .‡ÊÚÏ¯ּונחלּתנּו, ְְְְְִַַַַַַָ∆¿»»
הּוא  ּגם יהֹוׁשע. יצא ּפיו על ּכי ְִִִֵֵַַַָֻראׁשֹונה,
ראּובן  לבני נׂשיא הזּכיר ולא אהרן. ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹֹּבן

אמרּו והמפרׁשים חלקם. לקחּו ּכבר ּכי ְְְְְְְְִִֶַָָָָָָוגד,
ּבתחּלה. הּגֹורל יצא ּכאׁשר מיהּודה, החל ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּכי
ּפי  על אף עליהם, ּגדֹולה טענה יׁש ְֲֲִֵֵֶַַַַָָרק

irqnÎzehn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyiy meil inei xeriy

(çé)ìçðì eç÷z ähnî ãçà àéNð ãçà àéNðå§¨¦¬¤¨²¨¦¬¤−̈¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ
:õøàä-úà¤¨¨«¤

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÏÁÏ∑ ּבמקֹומכם אֹותּה וחֹולק נֹוחל .ׁשּיהא ƒ¿…∆»»∆ְְְְִֵֵֵֶֶָ

(èé)áìk äãeäé ähîì íéLðàä úBîL älàå§¥−¤§´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−
:äpôé-ïa¤§ª¤«

(ë):ãeäénò-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤©¦«

(àë):ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«

(áë):éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìe§©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«

(âë)ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé éðáì¦§¥´¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−
:ãôà-ïa¤¥«Ÿ

(ãë):ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«

(äë)ðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«

(åë):ïfò-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«

(æë):éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«

(çë)ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−
:ãeäénò-ïa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤©¦«

èë)(ìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−
ô :ïòðk õøàa§¤¬¤§¨«©

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÏÁÏ∑ למחלקֹותיה להם אֹותּה ינחילּו .ׁשהם ¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

äì(à)ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
:øîàì Bçøé§¥−¥«Ÿ

(á)íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé éða-úà åö©»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈
ì íéøòeðzz íäéúáéáñ íéøòì Løâîe úáL ¨¦´¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−

:íiåìì©«§¦¦«
i"yx£L¯‚Óe∑ לנטע ולא ּבית ׁשם לבנֹות רּׁשאין ואין לעיר, לנֹוי להיֹות סביב לעיר חּוץ חלק מקֹום רוח ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

זריעה  לזרע ולא עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכרם אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶֶַָֹֹ

Ôe·qzיח  ‡Ë·MÓ „Á ‡a¯ „Á ‡a¯Â¿«»««»«ƒƒ¿»ƒ¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡ÒÁ‡Ï¿«¬»»»«¿»

„e‰È„‰יט  ‡Ë·LÏ ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»¿ƒ¿»ƒ»
:‰pÙÈ ¯a ·Ïk»≈«¿À∆

a¯כ  Ï‡eÓL ÔBÚÓL È·c ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿≈«
:„e‰ÈÓÚ«ƒ

ÔBÏÒk:כא  ¯a „„ÈÏ‡ ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¡ƒ»«ƒ¿

ÈÏ‚È:כב  ¯a Èwa ‡a¯ Ô„ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»«»Àƒ«»¿ƒ

¯a‡כג  ‰MÓ È·„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«»
:„Ù‡ ¯a Ï‡ÈpÁ«ƒ≈«≈…

a¯כד  Ï‡eÓ˜ ‡a¯ ÌÈ¯Ù‡ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«ƒ«»¿≈«
:ÔËÙLƒ¿»

a¯כה  ÔÙˆÈÏ‡ ‡a¯ ÔÏe·Ê È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À«»¡ƒ»»«
:C¯t«¿»

a¯כו  Ï‡ÈËÏt ‡a¯ ¯Î˘OÈ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»«»«¿ƒ≈«
:ÔfÚ«»

a¯כז  „e‰ÈÁ‡ ‡a¯ ¯L‡ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«»¬ƒ«
:ÈÓÏL¿…ƒ

a¯כח  Ï‡‰„t ‡a¯ ÈÏzÙ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ«»¿«¿≈«
:„e‰ÈnÚ«ƒ

Ï‡¯NÈכט  Èa ˙È ‡ÒÁ‡Ï ÈÈ „Èwt Èc ÔÈl‡ƒ≈ƒ«ƒ¿»¿«¬»»»¿≈ƒ¿»≈
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

ÏÚא  ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

È‡ÂÏÏב  ÔezÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»≈
ÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔÈÂ¯˜ ÔB‰˙„eÁ‡ ˙ÒÁ‡Ó≈«¬»«««¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆«

:È‡ÂÏÏ Ôezz ÔB‰È¯ÁÒ ‡iÂ¯˜Ï¿ƒ¿«»«¬»≈ƒ¿¿≈»≈

dxezd lr `xfr oa`

ּדעּתינּו: לפי נראה יהיה נכֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָׁשהּפירּוׁש
gkÏ‡‰„t ׁשּתי הם הה''א, נעלם אם . ¿«¿≈ְְִֵֵֵֶַָ

אינּנה  הה''א ּכי ּבּטעם. ׁשוֹות ִִֵֵֶַַַַָָמּלֹות
:המׁש ְִֵֵֶָמהאֹותּיֹות

aL¯‚Óe:ידּוע . ƒ¿»ַָ



irqnÎzehnנד zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ycew zayl inei xeriy

(â)ì íäì íéøòä eéäåeéäé íäéLøâîe úáL §¨¯¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³
:íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáì¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«

i"yx£Ì˙iÁ ÏÎÏe∑ צרכיהם .לכל ¿…«»»ְְֵֶָָ

(ã)øéòä øéwî íiåìì eðzz øLà íéøòä éLøâîe¦§§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ
:áéáñ änà óìà äöeçå̈½¨¤¬¤©−̈¨¦«

i"yx£·È·Ò ‰n‡ ÛÏ‡∑(כא להם ואחר (עירובין נֹותן הּוא אלּפים ּכיצד? הא ּבאּמה". "אלּפים אֹומר: הּוא יו ∆∆«»»ƒְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּוכרמים  לׂשדֹות והחיצֹונים למגרׁש הּפנימּיים אלף ּומהם .סביב, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(ä)íétìà äîã÷-úàt-úà øéòì õeçî íúcîe©Ÿ¤º¦´¨¦À¤§©¥´§¨©§©¶¦
íé-úàt-úàå änàa íétìà áâð-úàt-úàå änàa| ¨«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´
øéòäå änàa íétìà ïBôö úàt úàå änàa íétìà©§©´¦¨«©À̈§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´

:íéøòä éLøâî íäì äéäé äæ Cåza©¨®¤¤µ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«

(å)éøò-LL úà íiåìì eðzz øLà íéøòä úàå§¥´¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´
íäéìòå çöøä änL ñðì eðzz øLà èì÷nä©¦§½̈£¤´¦§½¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´

:øéò íézLe íéòaøà eðzz¦§½©§¨¦¬§©−¦¦«

(æ)äðîLe íéòaøà íiåìì eðzz øLà íéøòä-ìk̈¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½©§¨¦¬§Ÿ¤−
:ïäéLøâî-úàå ïäúà øéò¦®¤§¤−§¤¦§§¥¤«

(ç)úàî ìàøNé-éða úfçàî eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³
Búìçð éôk Léà eèéòîz èòîä úàîe eaøz áøä̈©Æ©§½¥¥¬©§©−©§¦®¦À§¦³©«£¨Æ

ô :íiåìì åéøòî ïzé eìçðé øLà£¤´¦§½̈¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«

ß fenz g"k ycew zay ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²
:ïòðk äöøà ïcøiä-úà íéøáò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן «Ÿ§¦¬¤©©§¥−©¬§¨§¨«©

(àé)íëì äðééäz èì÷î éøò íéøò íëì íúéø÷äå§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½¨¥¬¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®
:äââLa Lôð-äkî çöø änL ñðå§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©©¥¤−¤¦§¨¨«

i"yx£Ì˙È¯˜‰Â∑אֹומר הּוא וכן הזמנה; לׁשֹון אּלא "הקריה" כז)אין לפני"(בראשית אלהי ה' הקרה "ּכי :. ¿ƒ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

ÔB‰Èג  ÔB‰ÈÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔB‰Ï ‡iÂ¯˜ ÔB‰ÈÂƒƒ¿«»¿¿ƒ»¿«¿≈¿
:ÔB‰˙ÂÈÁ ÏÎÏe ÔB‰ÈÈ˜Ïe ÔB‰¯ÈÚ·Ïƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¿»«¿«¿

˜¯z‡ד  Ï˙kÓ È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯e¿»≈ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈ƒ…««¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔÈn‡ ÛÏ‡ ‡¯·Ïe¿»»¬««ƒ¿¿

˜Óec‡ה  Áe¯ ˙È ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ÔeÁLÓ˙Â¿ƒ¿¿ƒ»»¿«¿»»«ƒ»
ÔÈ¯z ‡ÓB¯c Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ«ƒ¿»«¿»¿≈
ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡·¯ÚÓ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«ƒ¿»«««¿»¿≈«¿ƒ
ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡etˆ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡«ƒ¿»«ƒ»¿≈«¿ƒ«ƒ
:‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯ ÔB‰Ï È‰È ÔÈc ‡ÚÈˆÓ· ‡z¯˜Â¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈¿¿»≈ƒ¿«»

˜¯ÈÂו  ˙ÈL ˙È È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈»ƒƒ¿≈
‡ÏBË˜ Ônz ˜¯ÚÓÏ Ôez˙ Èc ‡˙e·ÊL≈»»ƒƒ¿¿≈¬««»»»

:ÔÈÂ¯˜ ÔÈz¯˙Â ÔÈÚa¯‡ Ôezz ÔB‰ÈÏÚÂ«¬≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ

ÈÓ˙Âז  ÔÈÚa¯‡ È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ Ïk»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈«¿¿ƒ¿«¿≈
:Ô‰ÈÁÂ¯ ˙ÈÂ Ô‰˙È ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ»¿∆¿»¿»≈∆

ÔÓח  Ï‡¯NÈ Èa ˙„eÁ‡Ó Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ
ÌeÙk ¯·b Ôe¯ÈÚÊz È¯ÈÚÊ ÔÓe ÔebÒz È‡ÈbÒ«ƒ≈«¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ¿«¿
:È‡ÂÏÏ È‰BÂ¯wÓ ÔzÈ ÔeÒÁÈ Èc dzÒÁ‡«¬«¿≈ƒ«¿¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezי  È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

ÔÈÂ‰Èיא  ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ÔÈÂ¯˜ ÔBÎÏ ÔenÊ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
‡LÙ ÏBË˜Èc ‡ÏBË˜ Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈÂ ÔBÎÏ¿¿≈¬¿«»»»¿ƒ¿«¿»

:eÏLa¿»

dxezd lr `xfr oa`

iÔÚk ּדבקה:‡¯ˆ‰ הּפרׁשה זאת ּגם ידּוע. . «¿»¿»«ְֵַַַָָָָָֹ

irqnÎzehn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 494 'nr a"g f"nyz zegiyd xtq)

xd xvIn hlwn ± zFIcinYd zFvn WWr ¥¦§©§¦¦¦§¨¦¥¤¨©

לכםלכםלכםלכם ּתּתּתּתהיינההיינההיינההיינה מקלטמקלטמקלטמקלט עריעריעריערי עריםעריםעריםערים לכםלכםלכםלכם יא)והקריתםוהקריתםוהקריתםוהקריתם (לה, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
ההההּמּמּמּמקלטקלטקלטקלט.... עריעריעריערי ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש ההההּוּוּוּואאאא ההההּתּתּתּתמידמידמידמידּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת ההההּמּמּמּמצצצצֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשההההּסּסּסּסּמּמּמּמןןןן ּכּכּכּכֹוֹוֹוֹותבתבתבתב,,,, החהחהחהחּנּנּנּנּוּוּוּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבּבּבּבספרספרספרספר

ּביניהם: הּׁשּיכּות לבאר ְְֵֵֵֵֶַַָָויׁש
אדם  ׁשל ׁשּיצרֹו ּומאחר  הרע, יצרֹו על להתּגּבר ׁשּיּוכל להאדם מסּיעֹו הּקּב"ה לכן מּנעּוריו" רע האדם לב ׁש"יצר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָמּכיון
הּקּב"ה  נתן ּולכ מהּיצר, ּבתמידּות להּנצל יּוכל ידֹו ׁשעל ּתמידי, ּבדבר להיֹות צרי העזר לכן להחטיאֹו, ּתמיד עליו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָעֹומד

הרע. מהּיצר ּתמיד להּנצל יּוכל ידם ׁשעל ּתמידי, הּוא חּיּובם זמן ׁשּמׁש מצֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשׁש
ּדגֹואל  מהּיצר, הּיהּודי להּציל הּוא ּתפקידם ּכי מקלט, ערי ּבדגמת הם הּתמידּיֹות מצֹות ּדׁשש מקלט: לערי ׁשּיכּותם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻוזהּו

ּכמאחז"ל הרע, ויצר הּׂשטן הּוא ב)הּדם טז, הּמות".(ב"ב מלא הּוא הרע יצר הּוא ׂשטן "הּוא ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(596 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשגגהגגהגגהגגה נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ממממּכּכּכּכהההה ררררֹוֹוֹוֹוצחצחצחצח ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמה ה ה ה  יא)ונסונסונסונס ּביׂשראלנפנפנפנפׁשׁשׁשׁש(לה, הּׁשנית לּנפׁש רֹומז פ"ב)– ריׁש מּמעל (ּתניא אלֹוּה חלק ׁשהיא , ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשמּמׁש. ּכּמבאר ממממּכּכּכּכהההה ּדקליּפה', ּב'אדם ּדקדּוׁשה' 'אדם ׁשל והחּיּות ה'ּדם' לׁשפיכת ׁשּגֹורם ועֹון, לחטא רֹומז – ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

העברֹותּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשגגהגגהגגהגגהּבחסידּות. מן ּולהתרחק הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות רֹוצה יהּודי ּכל ׁשהרי ּבמזיד, חטא שּי לא ּביהּודי (רמב"ם – ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
כ) ב, ּגרּוׁשין עזרא עזרא עזרא עזרא .הלכֹות אבןאבןאבןאבן ְִִֵ

(áé)úeîé àìå ìàbî èì÷îì íéøòä íëì eéäå§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§−̈¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ
:ètLnì äãòä éðôì Bãîò-ãò çöøä̈«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈©¦§¨«

i"yx£Ï‡bÓ∑קרֹו ׁשהּוא הּדם, ּגֹואל לּנרצח מּפני .ב ƒ…≈ְְִִֵֵֶַַָָָ

(âé)äðééäz èì÷î éøò-LL eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈¦«§¤¬¨
:íëì̈¤«

i"yx£ËÏ˜Ó È¯ÚŒLL∑(ט היּו(מכות לא הּירּדן, ּבעבר ערים ׁשלׁש ּבחּייו מׁשה ׁשהבּדיל ׁשאףֿעלּֿפי מּגיד, ≈»≈ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
ּכנען ּבארץ יהֹוׁשע ׁשּנתן ׁשלׁש ׁשּנבחרּו עד .(ספרי)קֹולטֹות ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(494 'nr a f"nyz zegiyd xtq)

לכםלכםלכםלכם ּתּתּתּתהיינההיינההיינההיינה מקלטמקלטמקלטמקלט עריעריעריערי יג)ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש לבאר (לה, ויׁש מקלט. ערי ׁשׁש – הּתמידּיֹות הּמצוֹות לׁשׁש סימן נֹותן החּנּו ספר ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
'עֹובד' אדם ׁשל יצרֹו ּדהּנה מקלט, לערי אּלה מצוֹות ׁשׁש ּבין הּקׁשר צרּתּתּתּתמיד מיד מיד מיד את ׁשּיׁש אפֹוא ּומּובן הפסק, ללא , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

והּיצר ּתּתּתּתמידימידימידימידיֹוֹוֹוֹותתתת,,,,ּבמצֹות הּׂשטן - הּדם' 'ּגֹואל מּפני יהּודי על מגּנֹות מקלט ערי ּגם והרי יצרֹו. מּפני האדם על ׁשּיׁשמרּו ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ַָהרע.

הּיצר. מּפני עליו ׁשּיׁשמרּו ּתמידיֹות למצוֹות זקּוק חּלין, ּבעניני ּומתעּסק הּמעׂשה ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנמצא מי הרמז: ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּובדר
ּבׁשׁש ּכ ּכל צר לֹו אין ׁשּבת, מצות ּומקּים הּׁשביעי ּבּיֹום ּׁשּנמצא מי ּבדרּגה אבל אֹותן מקּים הּוא ואדרּבה, אּלה. מצוֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

קדּׁשה. ּבעניני אּלא הּיצר מּפני הגנה ּבתֹור לא - יֹותר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻנעלית

(ãé)úà|ìLúàå ïcøiì øáòî eðzz íéøòä L ¥´§´¤«¨¦À¦§Æ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ
ìL:äðééäz èì÷î éøò ïòðk õøàa eðzz íéøòä L §´¤«¨¦½¦§−§¤´¤§¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰ LÏL שם)∑‡˙ וחצי,(מכות ׁשנים אּלא אינן וכאן ׁשבטים ּתׁשעה ּכנען ׁשּבארץ אףֿעלּֿפי ≈¿…∆»ƒ¿ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּדכתיב רֹוצחים, נפיׁשי ּדבגלעד מּׁשּום ׁשּלהם, מקלט ערי מנין ו)הׁשוה עקּבה (הושע און ּפעלי קרית "ּגלעד : ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

.מּדם" ִָ

Óc‡יב  Ï‡bÓ ‡·ÊLÏ ‡iÂ¯˜ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿«»¿≈»»ƒ»≈¿»
‡zLk Ì„˜ Ìe˜Èc „Ú ‡ÏBË˜ ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿»¿»»«¿≈√»¿ƒ¿»

:‡È„Ï¿ƒ»

ÔÈÂ‰Èיג  ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ˙ÈL Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
:ÔBÎÏ¿

ÈÂ˙יד  ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ Ôezz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz ˙È»¿«ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»¿»
ÈÂ¯˜ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a Ôezz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿«»ƒ¿¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈

:ÔÈÂ‰È ‡˙e·ÊL≈»»∆∆¿»

dxezd lr `xfr oa`

`iÌ˙È¯˜‰Â:קרּיה מּגזרת . ¿ƒ¿ƒ∆ְְִִִַָ



נה irqnÎzehn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ycew zayl inei xeriy

(â)ì íäì íéøòä eéäåeéäé íäéLøâîe úáL §¨¯¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³
:íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáì¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«

i"yx£Ì˙iÁ ÏÎÏe∑ צרכיהם .לכל ¿…«»»ְְֵֶָָ

(ã)øéòä øéwî íiåìì eðzz øLà íéøòä éLøâîe¦§§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ
:áéáñ änà óìà äöeçå̈½¨¤¬¤©−̈¨¦«

i"yx£·È·Ò ‰n‡ ÛÏ‡∑(כא להם ואחר (עירובין נֹותן הּוא אלּפים ּכיצד? הא ּבאּמה". "אלּפים אֹומר: הּוא יו ∆∆«»»ƒְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּוכרמים  לׂשדֹות והחיצֹונים למגרׁש הּפנימּיים אלף ּומהם .סביב, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(ä)íétìà äîã÷-úàt-úà øéòì õeçî íúcîe©Ÿ¤º¦´¨¦À¤§©¥´§¨©§©¶¦
íé-úàt-úàå änàa íétìà áâð-úàt-úàå änàa| ¨«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´
øéòäå änàa íétìà ïBôö úàt úàå änàa íétìà©§©´¦¨«©À̈§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´

:íéøòä éLøâî íäì äéäé äæ Cåza©¨®¤¤µ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«

(å)éøò-LL úà íiåìì eðzz øLà íéøòä úàå§¥´¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´
íäéìòå çöøä änL ñðì eðzz øLà èì÷nä©¦§½̈£¤´¦§½¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´

:øéò íézLe íéòaøà eðzz¦§½©§¨¦¬§©−¦¦«

(æ)äðîLe íéòaøà íiåìì eðzz øLà íéøòä-ìk̈¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½©§¨¦¬§Ÿ¤−
:ïäéLøâî-úàå ïäúà øéò¦®¤§¤−§¤¦§§¥¤«

(ç)úàî ìàøNé-éða úfçàî eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³
Búìçð éôk Léà eèéòîz èòîä úàîe eaøz áøä̈©Æ©§½¥¥¬©§©−©§¦®¦À§¦³©«£¨Æ

ô :íiåìì åéøòî ïzé eìçðé øLà£¤´¦§½̈¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«

ß fenz g"k ycew zay ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²
:ïòðk äöøà ïcøiä-úà íéøáò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן «Ÿ§¦¬¤©©§¥−©¬§¨§¨«©

(àé)íëì äðééäz èì÷î éøò íéøò íëì íúéø÷äå§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½¨¥¬¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®
:äââLa Lôð-äkî çöø änL ñðå§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©©¥¤−¤¦§¨¨«

i"yx£Ì˙È¯˜‰Â∑אֹומר הּוא וכן הזמנה; לׁשֹון אּלא "הקריה" כז)אין לפני"(בראשית אלהי ה' הקרה "ּכי :. ¿ƒ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

ÔB‰Èג  ÔB‰ÈÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔB‰Ï ‡iÂ¯˜ ÔB‰ÈÂƒƒ¿«»¿¿ƒ»¿«¿≈¿
:ÔB‰˙ÂÈÁ ÏÎÏe ÔB‰ÈÈ˜Ïe ÔB‰¯ÈÚ·Ïƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¿»«¿«¿

˜¯z‡ד  Ï˙kÓ È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯e¿»≈ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈ƒ…««¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔÈn‡ ÛÏ‡ ‡¯·Ïe¿»»¬««ƒ¿¿

˜Óec‡ה  Áe¯ ˙È ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ÔeÁLÓ˙Â¿ƒ¿¿ƒ»»¿«¿»»«ƒ»
ÔÈ¯z ‡ÓB¯c Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ«ƒ¿»«¿»¿≈
ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡·¯ÚÓ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«ƒ¿»«««¿»¿≈«¿ƒ
ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡etˆ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡«ƒ¿»«ƒ»¿≈«¿ƒ«ƒ
:‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯ ÔB‰Ï È‰È ÔÈc ‡ÚÈˆÓ· ‡z¯˜Â¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈¿¿»≈ƒ¿«»

˜¯ÈÂו  ˙ÈL ˙È È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈»ƒƒ¿≈
‡ÏBË˜ Ônz ˜¯ÚÓÏ Ôez˙ Èc ‡˙e·ÊL≈»»ƒƒ¿¿≈¬««»»»

:ÔÈÂ¯˜ ÔÈz¯˙Â ÔÈÚa¯‡ Ôezz ÔB‰ÈÏÚÂ«¬≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ

ÈÓ˙Âז  ÔÈÚa¯‡ È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ Ïk»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈«¿¿ƒ¿«¿≈
:Ô‰ÈÁÂ¯ ˙ÈÂ Ô‰˙È ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ»¿∆¿»¿»≈∆

ÔÓח  Ï‡¯NÈ Èa ˙„eÁ‡Ó Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ
ÌeÙk ¯·b Ôe¯ÈÚÊz È¯ÈÚÊ ÔÓe ÔebÒz È‡ÈbÒ«ƒ≈«¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ¿«¿
:È‡ÂÏÏ È‰BÂ¯wÓ ÔzÈ ÔeÒÁÈ Èc dzÒÁ‡«¬«¿≈ƒ«¿¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezי  È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

ÔÈÂ‰Èיא  ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ÔÈÂ¯˜ ÔBÎÏ ÔenÊ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
‡LÙ ÏBË˜Èc ‡ÏBË˜ Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈÂ ÔBÎÏ¿¿≈¬¿«»»»¿ƒ¿«¿»

:eÏLa¿»

dxezd lr `xfr oa`

iÔÚk ּדבקה:‡¯ˆ‰ הּפרׁשה זאת ּגם ידּוע. . «¿»¿»«ְֵַַַָָָָָֹ

irqnÎzehn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 494 'nr a"g f"nyz zegiyd xtq)

xd xvIn hlwn ± zFIcinYd zFvn WWr ¥¦§©§¦¦¦§¨¦¥¤¨©

לכםלכםלכםלכם ּתּתּתּתהיינההיינההיינההיינה מקלטמקלטמקלטמקלט עריעריעריערי עריםעריםעריםערים לכםלכםלכםלכם יא)והקריתםוהקריתםוהקריתםוהקריתם (לה, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
ההההּמּמּמּמקלטקלטקלטקלט.... עריעריעריערי ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש ההההּוּוּוּואאאא ההההּתּתּתּתמידמידמידמידּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת ההההּמּמּמּמצצצצֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשההההּסּסּסּסּמּמּמּמןןןן ּכּכּכּכֹוֹוֹוֹותבתבתבתב,,,, החהחהחהחּנּנּנּנּוּוּוּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבּבּבּבספרספרספרספר

ּביניהם: הּׁשּיכּות לבאר ְְֵֵֵֵֶַַָָויׁש
אדם  ׁשל ׁשּיצרֹו ּומאחר  הרע, יצרֹו על להתּגּבר ׁשּיּוכל להאדם מסּיעֹו הּקּב"ה לכן מּנעּוריו" רע האדם לב ׁש"יצר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָמּכיון
הּקּב"ה  נתן ּולכ מהּיצר, ּבתמידּות להּנצל יּוכל ידֹו ׁשעל ּתמידי, ּבדבר להיֹות צרי העזר לכן להחטיאֹו, ּתמיד עליו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָעֹומד

הרע. מהּיצר ּתמיד להּנצל יּוכל ידם ׁשעל ּתמידי, הּוא חּיּובם זמן ׁשּמׁש מצֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשׁש
ּדגֹואל  מהּיצר, הּיהּודי להּציל הּוא ּתפקידם ּכי מקלט, ערי ּבדגמת הם הּתמידּיֹות מצֹות ּדׁשש מקלט: לערי ׁשּיכּותם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻוזהּו

ּכמאחז"ל הרע, ויצר הּׂשטן הּוא ב)הּדם טז, הּמות".(ב"ב מלא הּוא הרע יצר הּוא ׂשטן "הּוא ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(596 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשגגהגגהגגהגגה נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ממממּכּכּכּכהההה ררררֹוֹוֹוֹוצחצחצחצח ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמה ה ה ה  יא)ונסונסונסונס ּביׂשראלנפנפנפנפׁשׁשׁשׁש(לה, הּׁשנית לּנפׁש רֹומז פ"ב)– ריׁש מּמעל (ּתניא אלֹוּה חלק ׁשהיא , ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשמּמׁש. ּכּמבאר ממממּכּכּכּכהההה ּדקליּפה', ּב'אדם ּדקדּוׁשה' 'אדם ׁשל והחּיּות ה'ּדם' לׁשפיכת ׁשּגֹורם ועֹון, לחטא רֹומז – ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

העברֹותּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשגגהגגהגגהגגהּבחסידּות. מן ּולהתרחק הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות רֹוצה יהּודי ּכל ׁשהרי ּבמזיד, חטא שּי לא ּביהּודי (רמב"ם – ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
כ) ב, ּגרּוׁשין עזרא עזרא עזרא עזרא .הלכֹות אבןאבןאבןאבן ְִִֵ

(áé)úeîé àìå ìàbî èì÷îì íéøòä íëì eéäå§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§−̈¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ
:ètLnì äãòä éðôì Bãîò-ãò çöøä̈«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈©¦§¨«

i"yx£Ï‡bÓ∑קרֹו ׁשהּוא הּדם, ּגֹואל לּנרצח מּפני .ב ƒ…≈ְְִִֵֵֶַַָָָ

(âé)äðééäz èì÷î éøò-LL eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈¦«§¤¬¨
:íëì̈¤«

i"yx£ËÏ˜Ó È¯ÚŒLL∑(ט היּו(מכות לא הּירּדן, ּבעבר ערים ׁשלׁש ּבחּייו מׁשה ׁשהבּדיל ׁשאףֿעלּֿפי מּגיד, ≈»≈ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
ּכנען ּבארץ יהֹוׁשע ׁשּנתן ׁשלׁש ׁשּנבחרּו עד .(ספרי)קֹולטֹות ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(494 'nr a f"nyz zegiyd xtq)

לכםלכםלכםלכם ּתּתּתּתהיינההיינההיינההיינה מקלטמקלטמקלטמקלט עריעריעריערי יג)ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש לבאר (לה, ויׁש מקלט. ערי ׁשׁש – הּתמידּיֹות הּמצוֹות לׁשׁש סימן נֹותן החּנּו ספר ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
'עֹובד' אדם ׁשל יצרֹו ּדהּנה מקלט, לערי אּלה מצוֹות ׁשׁש ּבין הּקׁשר צרּתּתּתּתמיד מיד מיד מיד את ׁשּיׁש אפֹוא ּומּובן הפסק, ללא , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

והּיצר ּתּתּתּתמידימידימידימידיֹוֹוֹוֹותתתת,,,,ּבמצֹות הּׂשטן - הּדם' 'ּגֹואל מּפני יהּודי על מגּנֹות מקלט ערי ּגם והרי יצרֹו. מּפני האדם על ׁשּיׁשמרּו ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ַָהרע.

הּיצר. מּפני עליו ׁשּיׁשמרּו ּתמידיֹות למצוֹות זקּוק חּלין, ּבעניני ּומתעּסק הּמעׂשה ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנמצא מי הרמז: ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּובדר
ּבׁשׁש ּכ ּכל צר לֹו אין ׁשּבת, מצות ּומקּים הּׁשביעי ּבּיֹום ּׁשּנמצא מי ּבדרּגה אבל אֹותן מקּים הּוא ואדרּבה, אּלה. מצוֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

קדּׁשה. ּבעניני אּלא הּיצר מּפני הגנה ּבתֹור לא - יֹותר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻנעלית

(ãé)úà|ìLúàå ïcøiì øáòî eðzz íéøòä L ¥´§´¤«¨¦À¦§Æ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ
ìL:äðééäz èì÷î éøò ïòðk õøàa eðzz íéøòä L §´¤«¨¦½¦§−§¤´¤§¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰ LÏL שם)∑‡˙ וחצי,(מכות ׁשנים אּלא אינן וכאן ׁשבטים ּתׁשעה ּכנען ׁשּבארץ אףֿעלּֿפי ≈¿…∆»ƒ¿ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּדכתיב רֹוצחים, נפיׁשי ּדבגלעד מּׁשּום ׁשּלהם, מקלט ערי מנין ו)הׁשוה עקּבה (הושע און ּפעלי קרית "ּגלעד : ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

.מּדם" ִָ

Óc‡יב  Ï‡bÓ ‡·ÊLÏ ‡iÂ¯˜ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿«»¿≈»»ƒ»≈¿»
‡zLk Ì„˜ Ìe˜Èc „Ú ‡ÏBË˜ ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿»¿»»«¿≈√»¿ƒ¿»

:‡È„Ï¿ƒ»

ÔÈÂ‰Èיג  ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ˙ÈL Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
:ÔBÎÏ¿

ÈÂ˙יד  ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ Ôezz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz ˙È»¿«ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»¿»
ÈÂ¯˜ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a Ôezz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿«»ƒ¿¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈

:ÔÈÂ‰È ‡˙e·ÊL≈»»∆∆¿»

dxezd lr `xfr oa`

`iÌ˙È¯˜‰Â:קרּיה מּגזרת . ¿ƒ¿ƒ∆ְְִִִַָ
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(åè)äðééäz íëBúa áLBzìå øbìå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥À§©¥³§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨
-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì älàä íéøòä-LL¥«¤«¨¦¬¨¥−¤§¦§¨®¨´½̈¨¨©¥

:äââLa Lôð עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤−¤¦§¨¨«

(æè)ìæøá éìëa-íàå|úBî àeä çöø úîiå eäkä §¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬
:çöøä úîeé©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£e‰k‰ ÏÊ¯· ÈÏÎaŒÌ‡Â∑,ללּמד ּובא ּבמזיד; ּבהֹורג אּלא לֹו, הּסמּו ּבׁשֹוגג ּבהֹורג מדּבר זה אין ¿ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ»ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
"ּדהיא  ּדמתרּגמינן: ּבֹו" "אׁשרֿימּות ּבכּלם: ׁשּנאמר להמית, ּכדי ׁשעּור ּבֹו ׁשּיהא צרי ּדבר, ּבכל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשההֹורג
אפּלּו ׁשהּוא, ּבכל ממית ׁשהּברזל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, לפני וידּוע ׁשּגלּוי הּברזל, מן חּוץ ּבּה", ּדימּות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָכמּסת
מדּבר, הּכתּוב ּבׁשֹוגג ּבהֹורג ּתאמר ואם ּבֹו". ימּות "אׁשר ּבֹו: לכּתב ׁשעּור ּתֹורה ּבֹו נתנה לא לפיכ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹמחט,
ׁשּבהֹורג  למעלה, האמּורים על לּמד וגֹו'". ראֹות ּבלא ּבּה אׁשרֿימּות ּבכלֿאבן "אֹו למּטה: אֹומר הּוא ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהרי

מדּבר  הּכתּוב .ּבמזיד ְְִֵֵַַָ

(æé)çöø úîiå eäkä da úeîé-øLà ãé ïáàa íàå§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©
:çöøä úîeé úBî àeä®¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„È Ô·‡a∑(ספרי) יד מלא ּבּה da.ׁשּיׁש ˙eÓÈŒ¯L‡∑ ׁשּנאמר לפי ּכתרּגּומֹו. להמית, ׁשעּור ּבּה ׁשּיׁש ¿∆∆»ְֵֶָָֹ¬∆»»ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ
כא) ּבּה"(שמות "אׁשרֿימּות נאמר: לכ ׁשהּוא? ּכל יכֹול ׁשעּור. בּה נתן ולא ּבאבן" רעהּו את איׁש "והּכה :. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

(çé)çöø úîiå eäkä Ba úeîé-øLà ãé-õò éìëa Bà¿¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©
:çöøä úîeé úBî àeä®¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„ÈŒıÚ ÈÏÎa B‡∑ׁשּנאמר כא)לפי אתֿאמתֹו(שמות אֹו אתֿעבּדֹו איׁש יּכה "וכי ּכל : יכֹול ּבּׁשבט". ƒ¿ƒ≈»ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
להמית  ּכדי ּבֹו ׁשּיהא ּבֹו", ֿ ימּות "אׁשר ּבעץ: נאמר לכ .ׁשהּוא? ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(èé)àeä Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé àeä ícä ìàbŸ¥´©½̈¬¨¦−¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬
:epúîé§¦¤«

i"yx£B·ŒBÚ‚Ùa∑ מקלט ערי ּבתֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .אפּלּו אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿ְְֲִִֵָָ

(ë)éìLä-Bà epôcäé äàðNa-íàåäiãöa åéìò C §¦§¦§−̈¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈
:úîiå©¨«Ÿ

i"yx£‰i„ˆa∑ ּבמארב "ּבכמנא" עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו אבןאבןאבןאבן ƒ¿ƒ»ְְְְְֲַַַָָ

·ÔBÎÈÈטו  ‡·˙B˙Ïe ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»≈≈
˜B¯ÚÓÏ ‡·ÊLÏ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙ÈL ÔÈÂ‰È∆∆¿«ƒƒ¿«»»ƒ≈¿≈»»¿≈¬

:eÏLa ‡LÙ ÏBË˜Èc Ïk Ôn˙Ï¿«»»¿ƒ¿«¿»¿»

˜ÏBË‡טז  dÏË˜Â È‰ÁÓ ‡ÏÊ¯Ù„ ÔÓa Ì‡Â¿ƒ¿«¿«¿¿»¿»ƒ¿»¿≈»»
:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡e‰ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

qÓÎ˙יז  ‡È‰c ‡„È· ‡·Ò˙Óc ‡·‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

qÓÎ˙יח  ‡È‰c ‡„Èa ·Ò˙Óc Ú‡c ÔÓa B‡¿«¿»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿≈¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

k„יט  ‡ÏBË˜ ˙È ÏBË˜È ‡e‰ ‡Óc Ï‡b»≈¿»ƒ¿»»»«
:dpÏË˜È ‡e‰ ‡Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ƒ¿««≈ƒƒ»ƒ¿¿ƒ≈

·ÓÎ‡כ  È‰BÏÚ ‡Ó¯ B‡ È‰Ác ‰‡Òa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»¬ƒ¿«¿»
:dÏË˜Â¿»¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ehÏ‡¯NÈ È·Ï ּדבק אינּנּו הּפסּוק . עם ƒ¿≈ƒ¿»≈ִֵֵֶַָָ
אּלה  ּכי אמר, הראׁשֹון ּבּפסּוק ּכי ִִִִֵֶַַָָָָהראׁשֹון.
מקלט  אמר ולא מקלט, ערי ּתהיינה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהערים
ולּגר  יׂשראל לבני ּכי ּבאר, ּכן אחר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָלמי.

האּלה  הערים ׁשׁש ּתהיינה ּבתֹוכם, ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּגר
ְִָמקלט:

hiB· BÚ‚Ùa ּבׁשברי ּכמֹו הּפ''ה, ּבׁשבר . ¿ƒ¿ְְְְִִֵֶֶַ
יׁשּתּנּו: הּפֹועלים ׁשמֹות ּכי ְְֲִִִֶַַָלכם.

kepÙc‰È:ּגבֹוּה מּמקֹום .CÈÏL‰ B‡ ∆¿√∆ִַָָƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ:ּבֹו ׁשּימּות ּכלי אֹו נטּוי. קיר ּכמֹו . »»ְְִִֶָָ

‰i„ˆa:ּפירׁשּתיו . ƒ¿ƒ»ְִֵַ
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(àë)äknä úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá Bà́§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−
:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícä ìàb àeä çöøŸ¥´©®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«

(áë)éìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàååéìò C §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²
:äiãö àìa éìk-ìk̈§¦−§¬Ÿ§¦¨«

i"yx£Ú˙Ùa∑ עליו להּזהר ׁשהּות לֹו היה ולא לֹו סמּו ׁשהיה "ּבתכיף", ותרּגּומֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבאנס. אבןאבןאבןאבן ¿∆«ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

(âë)ìtiå úBàø àìa da úeîé-øLà ïáà-ìëá Bà́§¨¤¹¤£¤¨¬¨Æ§´Ÿ§½©©¥¬
:Búòø Lwáî àìå Bì áéBà-àì àeäå úîiå åéìò̈−̈©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«

i"yx£da ˙eÓÈŒ¯L‡ Ô·‡ŒÏÎ· B‡∑הּכהּו.˙B‡¯ ‡Ïa∑ראהּו ÂÈÏÚ.ׁשּלא ÏtiÂ∑(יא אמרּו:(מכות מּכאן ¿»∆∆¬∆»»ִָ¿…¿ֶָָֹ««≈»»ְִָָ
ּגֹולה  אינֹו עלּיה, ּדר ּגֹולה. ירידה, ּדר עזרא עזרא עזרא עזרא .ההֹורג אבןאבןאבןאבן ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

(ãë)ìò ícä ìàb ïéáe äknä ïéa äãòä eèôLå§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬
:älàä íéètLnä©¦§¨¦−¨¥«¤

(äë)ícä ìàb ãiî çöøä-úà äãòä eìéväå§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼
änL ñð-øLà Bèì÷î øéò-ìà äãòä Búà eáéLäå§¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤¨´¨®¨
Búà çLî-øLà ìãbä ïäkä úBî-ãò da áLéå§¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤¨©¬Ÿ−

:Lãwä ïîLa§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓŒ„Ú∑ את לסּלק ּבא והרֹוצח ימיהם, ּולהארי ּביׂשראל ׁשכינה להׁשרֹות ּבא ׁשהּוא ««…≈«»…ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לכהן  לֹו ׁשהיה לפי אחר: ּדבר ּגדֹול. ּכהן לפני ׁשּיהא ּכדאי אינֹו החּיים, ימי את ּומקּצר מּיׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּׁשכינה
ּבחּייו  ליׂשראל זֹו ּתּקלה ּתארע ׁשּלא להתּפּלל ‰L„w.ּגדֹול ÔÓLa B˙‡ ÁLÓŒ¯L‡∑ מן ּפׁשּוטֹו, לפי ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ¬∆»«…¿∆∆«…∆ְְִִ

הּקדׁש". ּבׁשמן אֹותֹו הּמֹוׁשח מׁשחֹו "אׁשר ּכמֹו: אּלא מׁשחֹו, מי ּפירׁש ׁשּלא הּוא, הּקצרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמקראֹות
אחר  ּומּנּו ּגדֹול ּכהן מת ּדינֹו, נגמר ׁשּלא עד  ׁשאם ללּמד ּדבר, לראית מּכֹות ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹורּבֹותינּו
לכהן, מׁשחֹו הּוא וכי אֹותֹו", "אׁשר ֿמׁשח ׁשּנאמר: ׁשני, ׁשל ּבמיתתֹו חֹוזר ּדינֹו, נגמר מּכאן ּולאחר ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּתחּתיו,

את  להביא אּלא אֹותֹו? מׁשח הּכהן ּבמיתתֹואֹו ׁשּמחזירֹו ּבימיו, ב)הּנמׁשח יא עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכות אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(åë)øLà Bèì÷î øéò ìeáb-úà çöøä àöé àöé-íàå§¦¨¬Ÿ¥¥−¨«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬
:änL ñeðé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨−¨«¨

(æë)Bèì÷î øéò ìeáâì õeçî ícä ìàb Búà àöîe¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´¦§¨®
:íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàb çöøå§¨©ºŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«

i"yx£Ìc BÏ ÔÈ‡∑(ז ּדם (מכות לֹו ׁשאין הּמת את ּכהֹורג הּוא עזרא עזרא עזרא עזרא .הרי אבןאבןאבןאבן ≈»ְֲֵֵֵֵֶֶַָ

‡˙˜ÏË‡כא  dÏË˜Â d„È· È‰ÁÓ e··„· B‡ƒ¿»¿»ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿¿»»
ÏBË˜È ‡Óc Ï‡b ‡e‰ ‡ÏBË˜ ‡ÈÁÓ ÏË˜˙Èƒ¿¿««¬»»»»≈¿»ƒ¿

:‡Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ „k ‡ÏBË˜ ˙È»»»«ƒ¿««≈ƒƒ»

¯Ó‡כב  B‡ È‰Ác e··„ ‡Ïa ÛÎ˙a Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿»¿»¿»ƒ¿»
:dÏ ÔÓÎ ‡Ïa ÔÓ Ïk È‰BÏÚ¬ƒ»»¿»¿«≈

daכג  ˙eÓÈ Èc ˙qÓÎ ‡È‰c ‡·‡ ÏÎ· B‡¿»«¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«
ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â dÏË˜Â È‰BÏÚ ‡Ó¯e ÈÊÁ ‡Ïa¿»»≈¿»¬ƒ¿»¿≈¿»»≈

:d˙LÈa Ú·˙ ‡ÏÂ dÏ≈¿»»«ƒ¿≈

Óc‡כד  Ï‡b ÔÈ·e ‡ÈÁÓ ÔÈa ‡zLk Ôee„ÈÂƒ¿ƒ¿»≈«¬»≈»≈¿»
:ÔÈl‡‰ ‡iÈc ÏÚ«ƒ«»»ƒ≈

Ï‡bכה  „iÓ ‡ÏBË˜ ˙È ‡zLk Ôe·ÊLÈÂƒ≈¿¿ƒ¿»»»»ƒ«»≈
d˙e·ÊL ˙È¯˜Ï ‡zLk d˙È Ôe·È˙ÈÂ ‡Óc¿»ƒƒ»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈»≈
‡‰k ˙eÓÈc „Ú da ·˙ÈÂ Ôn˙Ï ˜¯Ú Ècƒ¬«¿«»ƒ≈««ƒ«¬»

:‡L„e˜ ÁLÓa d˙È Èa¯ Èc ‡a«̄»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«¿»

˜¯È˙כו  ÌeÁz ˙È ‡ÏBË˜ ˜BtÈ ˜tÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒ»»»¿ƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜¯Ú Èc d˙e·ÊL≈»≈ƒ¬«¿«»

ÌeÁ˙Ïכז  ‡¯aÓ ‡Óc Ï‡b d˙È ÁkLÈÂ¿«¿«»≈»≈¿»ƒ»»ƒ¿
‡ÏBË˜ ˙È ‡Óc Ï‡b ÏBË˜ÈÂ d˙e·ÊL ˙È¯ƒ̃¿«≈»≈¿ƒ¿»≈¿»»»»

:‡Óc dÏ ˙ÈÏ≈≈¿»

dxezd lr `xfr oa`

akÚ˙Ùa:ּפתאֹום ּכמֹו . ¿∆«ְְִ
bk˙B‡¯ ‡Ïa:הּפֹועל ׁשם .·ÈB‡ ‡ÏÂ ¿…¿ֵַַ¿…≈

BÏ:רעתֹו לבּקׁש מתּכּון ולא .ְְְִֵֵַַָָֹ
dk˙BÓ „Ú.חּפּוׂש עד מֹות, עד אֹומר, יׁש . «ִֵֵַַ

ּכי  ּכלּום, אמרּו ולא חכמה. ּתמּות ְְְְְִָָָָָֹוכמֹוהּו,
ּכן  וגם ּכמׁשמעֹו. הּוא חכמה ּתמּות ְְְְִֵֶַַָָָָָעּמכם
ּבעד  יכּפר הּוא ּכי הּגדֹול, הּכהן מֹות ְְִֵֵַַַַַָֹעד

ּבימיו: ארע המאֹורע וזה ְְְְִֵֵֶַַָָָָיׂשראל,

ekÏe·b את ‡˙ ּכצאתי ּכמֹו, ּגבּול. מן . ∆¿ְְְִִֵֶ
ִָהעיר:

fkÌc:ּפירׁשּתיו . »ְִֵַ
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(åè)äðééäz íëBúa áLBzìå øbìå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥À§©¥³§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨
-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì älàä íéøòä-LL¥«¤«¨¦¬¨¥−¤§¦§¨®¨´½̈¨¨©¥

:äââLa Lôð עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤−¤¦§¨¨«

(æè)ìæøá éìëa-íàå|úBî àeä çöø úîiå eäkä §¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬
:çöøä úîeé©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£e‰k‰ ÏÊ¯· ÈÏÎaŒÌ‡Â∑,ללּמד ּובא ּבמזיד; ּבהֹורג אּלא לֹו, הּסמּו ּבׁשֹוגג ּבהֹורג מדּבר זה אין ¿ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ»ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
"ּדהיא  ּדמתרּגמינן: ּבֹו" "אׁשרֿימּות ּבכּלם: ׁשּנאמר להמית, ּכדי ׁשעּור ּבֹו ׁשּיהא צרי ּדבר, ּבכל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשההֹורג
אפּלּו ׁשהּוא, ּבכל ממית ׁשהּברזל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, לפני וידּוע ׁשּגלּוי הּברזל, מן חּוץ ּבּה", ּדימּות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָכמּסת
מדּבר, הּכתּוב ּבׁשֹוגג ּבהֹורג ּתאמר ואם ּבֹו". ימּות "אׁשר ּבֹו: לכּתב ׁשעּור ּתֹורה ּבֹו נתנה לא לפיכ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹמחט,
ׁשּבהֹורג  למעלה, האמּורים על לּמד וגֹו'". ראֹות ּבלא ּבּה אׁשרֿימּות ּבכלֿאבן "אֹו למּטה: אֹומר הּוא ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהרי

מדּבר  הּכתּוב .ּבמזיד ְְִֵֵַַָ

(æé)çöø úîiå eäkä da úeîé-øLà ãé ïáàa íàå§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©
:çöøä úîeé úBî àeä®¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„È Ô·‡a∑(ספרי) יד מלא ּבּה da.ׁשּיׁש ˙eÓÈŒ¯L‡∑ ׁשּנאמר לפי ּכתרּגּומֹו. להמית, ׁשעּור ּבּה ׁשּיׁש ¿∆∆»ְֵֶָָֹ¬∆»»ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ
כא) ּבּה"(שמות "אׁשרֿימּות נאמר: לכ ׁשהּוא? ּכל יכֹול ׁשעּור. בּה נתן ולא ּבאבן" רעהּו את איׁש "והּכה :. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

(çé)çöø úîiå eäkä Ba úeîé-øLà ãé-õò éìëa Bà¿¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©
:çöøä úîeé úBî àeä®¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„ÈŒıÚ ÈÏÎa B‡∑ׁשּנאמר כא)לפי אתֿאמתֹו(שמות אֹו אתֿעבּדֹו איׁש יּכה "וכי ּכל : יכֹול ּבּׁשבט". ƒ¿ƒ≈»ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
להמית  ּכדי ּבֹו ׁשּיהא ּבֹו", ֿ ימּות "אׁשר ּבעץ: נאמר לכ .ׁשהּוא? ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(èé)àeä Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé àeä ícä ìàbŸ¥´©½̈¬¨¦−¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬
:epúîé§¦¤«

i"yx£B·ŒBÚ‚Ùa∑ מקלט ערי ּבתֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .אפּלּו אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿ְְֲִִֵָָ

(ë)éìLä-Bà epôcäé äàðNa-íàåäiãöa åéìò C §¦§¦§−̈¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈
:úîiå©¨«Ÿ

i"yx£‰i„ˆa∑ ּבמארב "ּבכמנא" עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו אבןאבןאבןאבן ƒ¿ƒ»ְְְְְֲַַַָָ

·ÔBÎÈÈטו  ‡·˙B˙Ïe ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»≈≈
˜B¯ÚÓÏ ‡·ÊLÏ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙ÈL ÔÈÂ‰È∆∆¿«ƒƒ¿«»»ƒ≈¿≈»»¿≈¬

:eÏLa ‡LÙ ÏBË˜Èc Ïk Ôn˙Ï¿«»»¿ƒ¿«¿»¿»

˜ÏBË‡טז  dÏË˜Â È‰ÁÓ ‡ÏÊ¯Ù„ ÔÓa Ì‡Â¿ƒ¿«¿«¿¿»¿»ƒ¿»¿≈»»
:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡e‰ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

qÓÎ˙יז  ‡È‰c ‡„È· ‡·Ò˙Óc ‡·‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

qÓÎ˙יח  ‡È‰c ‡„Èa ·Ò˙Óc Ú‡c ÔÓa B‡¿«¿»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿≈¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

k„יט  ‡ÏBË˜ ˙È ÏBË˜È ‡e‰ ‡Óc Ï‡b»≈¿»ƒ¿»»»«
:dpÏË˜È ‡e‰ ‡Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ƒ¿««≈ƒƒ»ƒ¿¿ƒ≈

·ÓÎ‡כ  È‰BÏÚ ‡Ó¯ B‡ È‰Ác ‰‡Òa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»¬ƒ¿«¿»
:dÏË˜Â¿»¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ehÏ‡¯NÈ È·Ï ּדבק אינּנּו הּפסּוק . עם ƒ¿≈ƒ¿»≈ִֵֵֶַָָ
אּלה  ּכי אמר, הראׁשֹון ּבּפסּוק ּכי ִִִִֵֶַַָָָָהראׁשֹון.
מקלט  אמר ולא מקלט, ערי ּתהיינה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהערים
ולּגר  יׂשראל לבני ּכי ּבאר, ּכן אחר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָלמי.

האּלה  הערים ׁשׁש ּתהיינה ּבתֹוכם, ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּגר
ְִָמקלט:

hiB· BÚ‚Ùa ּבׁשברי ּכמֹו הּפ''ה, ּבׁשבר . ¿ƒ¿ְְְְִִֵֶֶַ
יׁשּתּנּו: הּפֹועלים ׁשמֹות ּכי ְְֲִִִֶַַָלכם.

kepÙc‰È:ּגבֹוּה מּמקֹום .CÈÏL‰ B‡ ∆¿√∆ִַָָƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ:ּבֹו ׁשּימּות ּכלי אֹו נטּוי. קיר ּכמֹו . »»ְְִִֶָָ

‰i„ˆa:ּפירׁשּתיו . ƒ¿ƒ»ְִֵַ

irqnÎzehn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ycew zayl inei xeriy

(àë)äknä úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá Bà́§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−
:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícä ìàb àeä çöøŸ¥´©®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«

(áë)éìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàååéìò C §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²
:äiãö àìa éìk-ìk̈§¦−§¬Ÿ§¦¨«

i"yx£Ú˙Ùa∑ עליו להּזהר ׁשהּות לֹו היה ולא לֹו סמּו ׁשהיה "ּבתכיף", ותרּגּומֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבאנס. אבןאבןאבןאבן ¿∆«ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

(âë)ìtiå úBàø àìa da úeîé-øLà ïáà-ìëá Bà́§¨¤¹¤£¤¨¬¨Æ§´Ÿ§½©©¥¬
:Búòø Lwáî àìå Bì áéBà-àì àeäå úîiå åéìò̈−̈©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«

i"yx£da ˙eÓÈŒ¯L‡ Ô·‡ŒÏÎ· B‡∑הּכהּו.˙B‡¯ ‡Ïa∑ראהּו ÂÈÏÚ.ׁשּלא ÏtiÂ∑(יא אמרּו:(מכות מּכאן ¿»∆∆¬∆»»ִָ¿…¿ֶָָֹ««≈»»ְִָָ
ּגֹולה  אינֹו עלּיה, ּדר ּגֹולה. ירידה, ּדר עזרא עזרא עזרא עזרא .ההֹורג אבןאבןאבןאבן ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

(ãë)ìò ícä ìàb ïéáe äknä ïéa äãòä eèôLå§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬
:älàä íéètLnä©¦§¨¦−¨¥«¤

(äë)ícä ìàb ãiî çöøä-úà äãòä eìéväå§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼
änL ñð-øLà Bèì÷î øéò-ìà äãòä Búà eáéLäå§¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤¨´¨®¨
Búà çLî-øLà ìãbä ïäkä úBî-ãò da áLéå§¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤¨©¬Ÿ−

:Lãwä ïîLa§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓŒ„Ú∑ את לסּלק ּבא והרֹוצח ימיהם, ּולהארי ּביׂשראל ׁשכינה להׁשרֹות ּבא ׁשהּוא ««…≈«»…ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לכהן  לֹו ׁשהיה לפי אחר: ּדבר ּגדֹול. ּכהן לפני ׁשּיהא ּכדאי אינֹו החּיים, ימי את ּומקּצר מּיׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּׁשכינה
ּבחּייו  ליׂשראל זֹו ּתּקלה ּתארע ׁשּלא להתּפּלל ‰L„w.ּגדֹול ÔÓLa B˙‡ ÁLÓŒ¯L‡∑ מן ּפׁשּוטֹו, לפי ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ¬∆»«…¿∆∆«…∆ְְִִ

הּקדׁש". ּבׁשמן אֹותֹו הּמֹוׁשח מׁשחֹו "אׁשר ּכמֹו: אּלא מׁשחֹו, מי ּפירׁש ׁשּלא הּוא, הּקצרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמקראֹות
אחר  ּומּנּו ּגדֹול ּכהן מת ּדינֹו, נגמר ׁשּלא עד  ׁשאם ללּמד ּדבר, לראית מּכֹות ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹורּבֹותינּו
לכהן, מׁשחֹו הּוא וכי אֹותֹו", "אׁשר ֿמׁשח ׁשּנאמר: ׁשני, ׁשל ּבמיתתֹו חֹוזר ּדינֹו, נגמר מּכאן ּולאחר ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּתחּתיו,

את  להביא אּלא אֹותֹו? מׁשח הּכהן ּבמיתתֹואֹו ׁשּמחזירֹו ּבימיו, ב)הּנמׁשח יא עזרא עזרא עזרא עזרא .(מכות אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(åë)øLà Bèì÷î øéò ìeáb-úà çöøä àöé àöé-íàå§¦¨¬Ÿ¥¥−¨«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬
:änL ñeðé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨−¨«¨

(æë)Bèì÷î øéò ìeáâì õeçî ícä ìàb Búà àöîe¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´¦§¨®
:íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàb çöøå§¨©ºŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«

i"yx£Ìc BÏ ÔÈ‡∑(ז ּדם (מכות לֹו ׁשאין הּמת את ּכהֹורג הּוא עזרא עזרא עזרא עזרא .הרי אבןאבןאבןאבן ≈»ְֲֵֵֵֵֶֶַָ

‡˙˜ÏË‡כא  dÏË˜Â d„È· È‰ÁÓ e··„· B‡ƒ¿»¿»ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿¿»»
ÏBË˜È ‡Óc Ï‡b ‡e‰ ‡ÏBË˜ ‡ÈÁÓ ÏË˜˙Èƒ¿¿««¬»»»»≈¿»ƒ¿

:‡Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ „k ‡ÏBË˜ ˙È»»»«ƒ¿««≈ƒƒ»

¯Ó‡כב  B‡ È‰Ác e··„ ‡Ïa ÛÎ˙a Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿»¿»¿»ƒ¿»
:dÏ ÔÓÎ ‡Ïa ÔÓ Ïk È‰BÏÚ¬ƒ»»¿»¿«≈

daכג  ˙eÓÈ Èc ˙qÓÎ ‡È‰c ‡·‡ ÏÎ· B‡¿»«¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«
ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â dÏË˜Â È‰BÏÚ ‡Ó¯e ÈÊÁ ‡Ïa¿»»≈¿»¬ƒ¿»¿≈¿»»≈

:d˙LÈa Ú·˙ ‡ÏÂ dÏ≈¿»»«ƒ¿≈

Óc‡כד  Ï‡b ÔÈ·e ‡ÈÁÓ ÔÈa ‡zLk Ôee„ÈÂƒ¿ƒ¿»≈«¬»≈»≈¿»
:ÔÈl‡‰ ‡iÈc ÏÚ«ƒ«»»ƒ≈

Ï‡bכה  „iÓ ‡ÏBË˜ ˙È ‡zLk Ôe·ÊLÈÂƒ≈¿¿ƒ¿»»»»ƒ«»≈
d˙e·ÊL ˙È¯˜Ï ‡zLk d˙È Ôe·È˙ÈÂ ‡Óc¿»ƒƒ»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈»≈
‡‰k ˙eÓÈc „Ú da ·˙ÈÂ Ôn˙Ï ˜¯Ú Ècƒ¬«¿«»ƒ≈««ƒ«¬»

:‡L„e˜ ÁLÓa d˙È Èa¯ Èc ‡a«̄»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«¿»

˜¯È˙כו  ÌeÁz ˙È ‡ÏBË˜ ˜BtÈ ˜tÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒ»»»¿ƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜¯Ú Èc d˙e·ÊL≈»≈ƒ¬«¿«»

ÌeÁ˙Ïכז  ‡¯aÓ ‡Óc Ï‡b d˙È ÁkLÈÂ¿«¿«»≈»≈¿»ƒ»»ƒ¿
‡ÏBË˜ ˙È ‡Óc Ï‡b ÏBË˜ÈÂ d˙e·ÊL ˙È¯ƒ̃¿«≈»≈¿ƒ¿»≈¿»»»»

:‡Óc dÏ ˙ÈÏ≈≈¿»

dxezd lr `xfr oa`

akÚ˙Ùa:ּפתאֹום ּכמֹו . ¿∆«ְְִ
bk˙B‡¯ ‡Ïa:הּפֹועל ׁשם .·ÈB‡ ‡ÏÂ ¿…¿ֵַַ¿…≈

BÏ:רעתֹו לבּקׁש מתּכּון ולא .ְְְִֵֵַַָָֹ
dk˙BÓ „Ú.חּפּוׂש עד מֹות, עד אֹומר, יׁש . «ִֵֵַַ

ּכי  ּכלּום, אמרּו ולא חכמה. ּתמּות ְְְְְִָָָָָֹוכמֹוהּו,
ּכן  וגם ּכמׁשמעֹו. הּוא חכמה ּתמּות ְְְְִֵֶַַָָָָָעּמכם
ּבעד  יכּפר הּוא ּכי הּגדֹול, הּכהן מֹות ְְִֵֵַַַַַָֹעד

ּבימיו: ארע המאֹורע וזה ְְְְִֵֵֶַַָָָָיׂשראל,

ekÏe·b את ‡˙ ּכצאתי ּכמֹו, ּגבּול. מן . ∆¿ְְְִִֵֶ
ִָהעיר:

fkÌc:ּפירׁשּתיו . »ְִֵַ



irqnÎzehnנח zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ycew zayl inei xeriy

(çë)ìãbä ïäkä úBî-ãò áLé Bèì÷î øéòá ék¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ
õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkä úBî-éøçàå§©«£¥Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤

:Búfçà£ª¨«

(èë)ìëa íëéúøãì ètLî úwçì íëì älà eéäå§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ
:íëéúáLBî«§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa∑ ּבארץֿיׂשראל ׁשּנֹוהגת זמן ּכל לארץ ּבחּוצה נֹוהגת [קטּנה] סנהדרין ׁשּתהא .לּמד ¿…¿…≈∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

(ì)ãòå çöøä-úà çöøé íéãò éôì Lôð-äkî-ìk̈©̧¥¤½¤§¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´
:úeîì Lôðá äðòé-àì ãçà¤½̈Ÿ©«£¤¬§¤−¤¨«

i"yx£'B‚Â LÙŒ‰kÓŒÏk∑הּנפׁש את ׁשהּכה על להרגֹו Áˆ¯È.הּבא ÌÈ„Ú ÈÙÏ∑ ּובהתראה ׁשּבמזיד ׁשּיעידּו »«≈∆∆¿ְְִֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ≈ƒƒ¿«ְְְִִֵֶֶַָָָ
.הרגֹו ֲָ

(àì)òLø àeä-øLà çöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©£¤¬¨−̈
:úîeé úBî-ék úeîì̈®¦−¨«

i"yx£¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑(לז ּבממֹון (כתובות יּפטר .לא ¿…ƒ¿…∆ְִֵָָֹ

(áì)ì Bèì÷î øéò-ìà ñeðì øôë eç÷ú-àìåáeL §«Ÿ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ
ì:ïäkä úBî-ãò õøàa úáL ¨¤´¤¨½̈¤©−©Ÿ¥«

i"yx£BËÏ˜Ó ¯ÈÚŒÏ‡ ÒeÏ ¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑ מּגלּות נפטר אינֹו ּבׁשֹוגג, ׁשהרג מקלטֹו, עיר אל ׁשּנס למי ¿…ƒ¿…∆»∆ƒƒ¿»ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּכהן  ימּות ּבטרם ּבארץ לׁשבת לׁשּוב ּכפר לּתן לּנס∑ÒeÏ.ּבממֹון ּובקמץ)ּכמֹו ּכמֹו(ּבׁשוא ב), "ׁשּובי (מיכה : ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ»ְְְְְִֵַָָָ

וכן הּמלחמה. מן ׁשּׁשבּו – ג)מלחמה" וכן(צפניה מּמֹועד", ה)"נּוגי "ׁשּוב"(יהושע ּתאמר ּכאׁשר היּו". מלים "ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
ּכלֹומר  "נּוס", וקֹורהּו ּכבר, ׁשּנס מי על "לנּוס" ּתאמר ּכן ּכבר, ׁשּמל מי על ּו"מּול" ּכבר, ׁשּׁשב מי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעל
לא  הּגלּות, מן לפטרֹו לברח, לֹו ׁשּיׁש למי ּכפר ּתקחּו לא ּותפרׁשהּו: לברח, – "לנּוס" ּתאמר ואם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֻמברח.

יׁשּוב? ּומהיכן נס, לא עדין הרי ּבארץ", לׁשבת "לׁשּוב יאמר: היא .ידעּתי ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

(âì)ícä ék da ízà øLà õøàä-úà eôéðçú-àìå§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ½̈¦´©½̈
éðçé àeäøLà ícì øtëé-àì õøàìå õøàä-úà ó ¬©«£¦−¤¨¨®¤§¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´

:BëôL íãa íà-ék da-CtLª©½̈¦¦−§©¬«Ÿ§«
i"yx£eÙÈÁ˙Œ‡ÏÂ∑ תחייבּון ולא ּכתרּגּומֹו ּתרׁשיעּו, עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן ¿…«¬ƒְְְְְְְִַַַָֹ

(ãì)da íéáLé ízà øLà õøàä-úà ànèú àìå§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ«§¦´½̈
CBúa ïëL ýåýé éðà ék dëBúa ïëL éðà øLà£¤¬£¦−Ÿ¥´§¨®¦µ£¦´§Ÿ̈½Ÿ¥¾§−

ô :ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«

eÓÈc˙כח  „Ú ·zÈ d˙e·ÊL ˙È¯˜· È¯‡¬≈¿ƒ¿«≈»≈ƒ≈«ƒ
·e˙È ‡a¯ ‡‰k ˙eÓÈc ¯˙·e ‡a¯ ‡‰k«¬»«»»«ƒ«¬»«»¿

:dzÒÁ‡ Ú¯‡Ï ‡ÏBË»̃»«¬««¬«¿≈

ÏÎaכט  ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈc ˙¯Ê‚Ï ÔBÎÏ ÔÈl‡ ÔB‰ÈÂƒƒ≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»
:ÔBÎÈ·˙BÓ¿»≈

È˙ל  ÏBË˜È ÔÈ„‰Ò ÌeÙÏ ‡LÙ ÏBË˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿»¿«¬ƒƒ¿»
:ÏË˜ÓÏ L‡a „‰ÒÈ ‡Ï „Á „È‰ÒÂ ‡ÏBË»̃»¿»ƒ«»«¿≈∆¡»¿ƒ¿»

‰e‡לא  Èc ÏBË˜ L‡ ÏÚ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¡«»ƒ
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ È¯‡ ÏË˜ÓÏ ·iÁ«»¿ƒ¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿»

È¯˜Ï˙לב  ˜B¯ÚÓÏ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿≈¬¿ƒ¿«
˙eÓÈc „Ú ‡Ú¯‡a ·zÓÏ ·ezÓÏ d˙e·ÊL≈»≈¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒ

:‡‰k«¬»

‡¯Èלג  da Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·iÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¿»ƒ««¬≈
‡Ï ‡Ú¯‡Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁÓ ‡e‰ ‡Ó„¿»¿««»«¿»¿«¿»»
Ì„a Ô‰l‡ da „Lz‡c ÈkÊ Ìc ÏÚ ¯tk˙Óƒ¿««««««¿ƒ»««∆»≈¿«

:dcL‡«¿≈

daלד  ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ¿»¿»¬»«¿»ƒ«»¿ƒ«
ÈzÎLc ÈÈ ‡‡ È¯‡ de‚a ‡È¯L ÈzÈÎL Ècƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««¬≈¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ï‡¯NÈ Èa B‚a ‡È¯L»¿»¿¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

blÛÈÁÈ:ּבּסתר רע עׂשֹות .BÎÙBL:ּגֹואלֹו ּובא ּכמֹו, ּפֹועל. . «¬ƒֲֵֶַַ¿ְֲַָ

irqnÎzehn zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£dÎB˙a ÔÎL È‡ ¯L‡∑ּבטמאתּה אֹותי ּתׁשּכינּו Ï‡¯NÈ.ׁשּלא Èa CB˙a ÔÎL '‰ È‡ Èk∑ אף ¬∆¬ƒ…≈¿»ְְְִִֶַָָֹֻƒ¬ƒ…≈¿¿≈ƒ¿»≈ַ

ּביניהם  (ׁשרּויה) ׁשכינה טמאים, ׁשהם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבזמן אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

åì(à)ãòìâ-éða úçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«¦§¨Æ
éðôì eøaãéå óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®©§©§º¦§¥³
éðáì úBáà éLàø íéàNpä éðôìå äLî¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬¨−¦§¥¬

:ìàøNé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨¥«

(á)ýåýé äeö éðãà-úà eøîàiåõøàä-úà úúì ©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧¤¨¨¯¤
úúì ýåýéá äeö éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa äìçða§©«£¨²§−̈¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½¨¥À

:åéúðáì eðéçà ãçôìö úìçð-úà¤©«£©²§¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«
(â)íéLðì ìàøNé-éðá éèáL éðaî ãçàì eéäåÂ§¨Â§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼

úìçð ìò óñBðå eðéúáà úìçpî ïúìçð äòøâðå§¦§§¨³©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´
:òøbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäz øLà ähnä©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©

i"yx£‰hn‰ ˙ÏÁ ÏÚ ÛÒBÂ∑ אביו ׁשבט על מתיחס והּבן יֹור ׁשּה ּבנּה .ׁשהרי ¿«««¬«««∆ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(ã)ïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈
ähî úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä úìçð ìò©µ©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´

:ïúìçð òøbé eðéúáà£Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«
i"yx£Ï·i‰ ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑ ׁשּיפסק הּיֹובל עתיד אֹומר: יהּודה רּבי היה ‰Ï·i.מּכאן ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑ אין ּכלֹומר ¿ƒƒ¿∆«…≈ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ¿ƒƒ¿∆«…≈ְֵַ

ונמצא  לׁשבטֹו, הּנחלה ּתחזר לא הּיֹובל, יהיה אם ואפּלּו חֹוזרת, אינּה ׁשהירּׁשה ּבּיֹובל, ׁשחֹוזרת מכירה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻזֹו
להם  ּתהיינה אׁשר הּמּטה נחלת על עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנֹוספה אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

(ä)øîàì ýåýé ét-ìò ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ
:íéøác óñBé-éðá ähî ïk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥²©¥¬§¥«¥−«Ÿ§¦«

(å)øîàì ãçôìö úBðáì ýåýé äeö-øLà øácä äæ¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³§¨§¨Æ¥½Ÿ
à íéLðì äðééäz íäéðéòa áBhìähî úçtLîì C ©¬§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®©À§¦§©²©©¥¬

:íéLðì äðééäz íäéáà£¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«

(æ)ähî-ìà ähnî ìàøNé éðáì äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®
éða e÷aãé åéúáà ähî úìçða Léà ék¦´¦À§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬

:ìàøNé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨¥«

ÚÏb„א  Èa ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡˙‰·‡ ÈLÈ¯ e·È¯˜Â¿»ƒ≈≈¬»»»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»
ÛÒBÈ Èa ˙ÈÚ¯fÓ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ ¯a«»ƒ«¿«∆ƒ«¿¬«¿≈≈
ÈLÈ¯ ‡i·¯·¯ Ì„˜e ‰LÓ Ì„˜ eÏÈlÓe«ƒ√»…∆√»«¿¿«»≈≈

:Ï‡¯NÈ È·Ï ‡˙‰·‡¬»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡¯Ú‡ב  ˙È ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt ÈBa¯ ˙È e¯Ó‡Â«¬»»ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«»«¿»
ÈBa¯Â Ï‡¯NÈ È·Ï ‡·„Úa ‡ÒÁ‡a¿«¬»»¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ
˙ÒÁ‡ ˙È ÔzÓÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa „wt˙‡ƒ¿««¿≈¿»«¿»¿ƒ«»«¬»«

:d˙·Ï ‡eÁ‡ „ÁÙÏ¿̂»¿»»»ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈג  È·„ ‡iË·L ÈaÓ „ÁÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
˙ÒÁ‡Ó Ô‰zÒÁ‡ ÚÓ˙˙Â ÔÈLÏƒ¿ƒ¿ƒ¿¿««¬«¿¿∆≈«¬»«
Èc ‡iË·L ˙ÒÁ‡ ÏÚ ÛÒBz˙Â ‡˙‰·‡¬»»»»¿ƒ«««¬»«ƒ¿«»ƒ

:ÚÓzÈ ‡zÒÁ‡ ·„ÚÓe ÔB‰Ï ÔÈÂ‰¿̇∆¿«¿≈¬««¬«¿»ƒƒ¿»

Èד  È·Ï ‡Ï·BÈ È‰È Ì‡ÂÛÒBz˙Â Ï‡¯N ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«
ÔÈÂ‰˙ Èc ‡Ë·L ˙ÒÁ‡ ÏÚ ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿««¬»«ƒ¿»ƒ¿∆¿«
ÚÓzÈ ‡˙‰·‡„ ‡Ë·L ˙ÒÁ‡Óe ÔB‰Ï¿≈«¬»«ƒ¿»«¬»»»»ƒƒ¿«

:Ô‰zÒÁ‡«¬«¿¿∆

ÓÈÓ¯‡ה  ÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈«≈¿»
ÛÒBÈ È·„ ‡Ë·L ˙e‡È ¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

:ÔÈÏlÓÓ¿«¿ƒ

ˆÁÙÏ„ו  ˙·Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»
Ì¯a ÔÈLÏ ÔÈÂ‰z ÔB‰ÈÈÚa ÔÈw˙„Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«

:ÔÈLÏ ÔÈÂ‰z Ô‰e·‡„ ‡Ë·L ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒƒ¿»«¬∆¿∆¿«ƒ¿ƒ

Ë·MÓ‡ז  Ï‡¯NÈ È·Ï ‡ÒÁ‡ ¯ÁÒ˙ ‡ÏÂ¿»«¿««¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»
‡Ë·L ˙ÒÁ‡a ¯·‚ È¯‡ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¬≈¿«¿«¬»«ƒ¿»

:Ï‡¯NÈ Èa Ôe˜acÈ È‰B˙‰·‡„«¬»»ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

cl‡nË˙ ‡ÏÂאֹו הארץ. את החנּוּפה . ¿…¿«≈ֲֶֶַָָָ
ולא  ּבתֹוכם. ׁשֹוכן אני ּכי ּבעבּור צּוּוי, ְְֲֲִִִֵַָֹהּוא
על  יׂשראל, ּבני לכבֹוד רק הארץ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָלכבֹוד

יׂשראל: ּבני ּבתֹו ׁשֹוכן אמר ְְְִֵֵֵֵַָָּכן
`e·¯˜iÂ עם ּדבקה הּפרׁשה זאת ּגם . «ƒ¿¿ְִֵַַָָָָֹ

ערים  יׂשראל מּנחלת לתת מׁשה צּוה ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכאׁשר
‡·B˙לּלוּים: ÈL‡¯:הּנׂשיאים הם . ְִִַ»≈»ְִִֵַ

cÏ·Bi‰ ‰È‰È Ì‡Â,הּיֹובל ׁשּיהיה ואפילּו . ¿ƒƒ¿∆«≈ְֲִִֵֶֶַַ
ּתהיה  רק אלינּו, הּנחלה לׁשּוב נקּוה ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹלא

הּמּטה: נחלת על נֹוספת ֲִֶֶֶַַַַַָּתמיד

dÛÒBÈ È· ‰hÓ Ôk האבֹות ראׁשי ּכי . ≈«≈¿≈≈ִֵָָָ
הּמּטה: ּכל ּבעבּור ְֲִֶַַַָּדּברּו

f·qz ÌÚËÂ ס''א) ּומּפה מּפה ּתּסֹוב ׁשּפעם . ¿««ƒ…ִִִֶַַֹֹ
וטעם  אחרים: ּבין הם ּבין וכה), מּכה ְֲִִִֵֵֵֵַַָֹֹּתּסֹוב

‰ÏÁ ·Bq˙ ‡Ï:הארץ נחלת קֹודם מהּיֹום, . …ƒ«¬»ֲֵֶֶַַַָָ



נט irqnÎzehn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ycew zayl inei xeriy

(çë)ìãbä ïäkä úBî-ãò áLé Bèì÷î øéòá ék¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ
õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkä úBî-éøçàå§©«£¥Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤

:Búfçà£ª¨«

(èë)ìëa íëéúøãì ètLî úwçì íëì älà eéäå§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ
:íëéúáLBî«§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa∑ ּבארץֿיׂשראל ׁשּנֹוהגת זמן ּכל לארץ ּבחּוצה נֹוהגת [קטּנה] סנהדרין ׁשּתהא .לּמד ¿…¿…≈∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

(ì)ãòå çöøä-úà çöøé íéãò éôì Lôð-äkî-ìk̈©̧¥¤½¤§¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´
:úeîì Lôðá äðòé-àì ãçà¤½̈Ÿ©«£¤¬§¤−¤¨«

i"yx£'B‚Â LÙŒ‰kÓŒÏk∑הּנפׁש את ׁשהּכה על להרגֹו Áˆ¯È.הּבא ÌÈ„Ú ÈÙÏ∑ ּובהתראה ׁשּבמזיד ׁשּיעידּו »«≈∆∆¿ְְִֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ≈ƒƒ¿«ְְְִִֵֶֶַָָָ
.הרגֹו ֲָ

(àì)òLø àeä-øLà çöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©£¤¬¨−̈
:úîeé úBî-ék úeîì̈®¦−¨«

i"yx£¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑(לז ּבממֹון (כתובות יּפטר .לא ¿…ƒ¿…∆ְִֵָָֹ

(áì)ì Bèì÷î øéò-ìà ñeðì øôë eç÷ú-àìåáeL §«Ÿ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ
ì:ïäkä úBî-ãò õøàa úáL ¨¤´¤¨½̈¤©−©Ÿ¥«

i"yx£BËÏ˜Ó ¯ÈÚŒÏ‡ ÒeÏ ¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑ מּגלּות נפטר אינֹו ּבׁשֹוגג, ׁשהרג מקלטֹו, עיר אל ׁשּנס למי ¿…ƒ¿…∆»∆ƒƒ¿»ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּכהן  ימּות ּבטרם ּבארץ לׁשבת לׁשּוב ּכפר לּתן לּנס∑ÒeÏ.ּבממֹון ּובקמץ)ּכמֹו ּכמֹו(ּבׁשוא ב), "ׁשּובי (מיכה : ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ»ְְְְְִֵַָָָ

וכן הּמלחמה. מן ׁשּׁשבּו – ג)מלחמה" וכן(צפניה מּמֹועד", ה)"נּוגי "ׁשּוב"(יהושע ּתאמר ּכאׁשר היּו". מלים "ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
ּכלֹומר  "נּוס", וקֹורהּו ּכבר, ׁשּנס מי על "לנּוס" ּתאמר ּכן ּכבר, ׁשּמל מי על ּו"מּול" ּכבר, ׁשּׁשב מי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעל
לא  הּגלּות, מן לפטרֹו לברח, לֹו ׁשּיׁש למי ּכפר ּתקחּו לא ּותפרׁשהּו: לברח, – "לנּוס" ּתאמר ואם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֻמברח.

יׁשּוב? ּומהיכן נס, לא עדין הרי ּבארץ", לׁשבת "לׁשּוב יאמר: היא .ידעּתי ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

(âì)ícä ék da ízà øLà õøàä-úà eôéðçú-àìå§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ½̈¦´©½̈
éðçé àeäøLà ícì øtëé-àì õøàìå õøàä-úà ó ¬©«£¦−¤¨¨®¤§¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´

:BëôL íãa íà-ék da-CtLª©½̈¦¦−§©¬«Ÿ§«
i"yx£eÙÈÁ˙Œ‡ÏÂ∑ תחייבּון ולא ּכתרּגּומֹו ּתרׁשיעּו, עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן ¿…«¬ƒְְְְְְְִַַַָֹ

(ãì)da íéáLé ízà øLà õøàä-úà ànèú àìå§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ«§¦´½̈
CBúa ïëL ýåýé éðà ék dëBúa ïëL éðà øLà£¤¬£¦−Ÿ¥´§¨®¦µ£¦´§Ÿ̈½Ÿ¥¾§−

ô :ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«

eÓÈc˙כח  „Ú ·zÈ d˙e·ÊL ˙È¯˜· È¯‡¬≈¿ƒ¿«≈»≈ƒ≈«ƒ
·e˙È ‡a¯ ‡‰k ˙eÓÈc ¯˙·e ‡a¯ ‡‰k«¬»«»»«ƒ«¬»«»¿

:dzÒÁ‡ Ú¯‡Ï ‡ÏBË»̃»«¬««¬«¿≈

ÏÎaכט  ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈc ˙¯Ê‚Ï ÔBÎÏ ÔÈl‡ ÔB‰ÈÂƒƒ≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»
:ÔBÎÈ·˙BÓ¿»≈

È˙ל  ÏBË˜È ÔÈ„‰Ò ÌeÙÏ ‡LÙ ÏBË˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿»¿«¬ƒƒ¿»
:ÏË˜ÓÏ L‡a „‰ÒÈ ‡Ï „Á „È‰ÒÂ ‡ÏBË»̃»¿»ƒ«»«¿≈∆¡»¿ƒ¿»

‰e‡לא  Èc ÏBË˜ L‡ ÏÚ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¡«»ƒ
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ È¯‡ ÏË˜ÓÏ ·iÁ«»¿ƒ¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿»

È¯˜Ï˙לב  ˜B¯ÚÓÏ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿≈¬¿ƒ¿«
˙eÓÈc „Ú ‡Ú¯‡a ·zÓÏ ·ezÓÏ d˙e·ÊL≈»≈¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒ

:‡‰k«¬»

‡¯Èלג  da Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·iÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¿»ƒ««¬≈
‡Ï ‡Ú¯‡Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁÓ ‡e‰ ‡Ó„¿»¿««»«¿»¿«¿»»
Ì„a Ô‰l‡ da „Lz‡c ÈkÊ Ìc ÏÚ ¯tk˙Óƒ¿««««««¿ƒ»««∆»≈¿«

:dcL‡«¿≈

daלד  ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ¿»¿»¬»«¿»ƒ«»¿ƒ«
ÈzÎLc ÈÈ ‡‡ È¯‡ de‚a ‡È¯L ÈzÈÎL Ècƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««¬≈¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ï‡¯NÈ Èa B‚a ‡È¯L»¿»¿¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

blÛÈÁÈ:ּבּסתר רע עׂשֹות .BÎÙBL:ּגֹואלֹו ּובא ּכמֹו, ּפֹועל. . «¬ƒֲֵֶַַ¿ְֲַָ

irqnÎzehn zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£dÎB˙a ÔÎL È‡ ¯L‡∑ּבטמאתּה אֹותי ּתׁשּכינּו Ï‡¯NÈ.ׁשּלא Èa CB˙a ÔÎL '‰ È‡ Èk∑ אף ¬∆¬ƒ…≈¿»ְְְִִֶַָָֹֻƒ¬ƒ…≈¿¿≈ƒ¿»≈ַ

ּביניהם  (ׁשרּויה) ׁשכינה טמאים, ׁשהם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבזמן אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

åì(à)ãòìâ-éða úçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«¦§¨Æ
éðôì eøaãéå óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®©§©§º¦§¥³
éðáì úBáà éLàø íéàNpä éðôìå äLî¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬¨−¦§¥¬

:ìàøNé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨¥«

(á)ýåýé äeö éðãà-úà eøîàiåõøàä-úà úúì ©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧¤¨¨¯¤
úúì ýåýéá äeö éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa äìçða§©«£¨²§−̈¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½¨¥À

:åéúðáì eðéçà ãçôìö úìçð-úà¤©«£©²§¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«
(â)íéLðì ìàøNé-éðá éèáL éðaî ãçàì eéäåÂ§¨Â§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼

úìçð ìò óñBðå eðéúáà úìçpî ïúìçð äòøâðå§¦§§¨³©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´
:òøbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäz øLà ähnä©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©

i"yx£‰hn‰ ˙ÏÁ ÏÚ ÛÒBÂ∑ אביו ׁשבט על מתיחס והּבן יֹור ׁשּה ּבנּה .ׁשהרי ¿«««¬«««∆ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(ã)ïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈
ähî úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä úìçð ìò©µ©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´

:ïúìçð òøbé eðéúáà£Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«
i"yx£Ï·i‰ ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑ ׁשּיפסק הּיֹובל עתיד אֹומר: יהּודה רּבי היה ‰Ï·i.מּכאן ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑ אין ּכלֹומר ¿ƒƒ¿∆«…≈ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ¿ƒƒ¿∆«…≈ְֵַ

ונמצא  לׁשבטֹו, הּנחלה ּתחזר לא הּיֹובל, יהיה אם ואפּלּו חֹוזרת, אינּה ׁשהירּׁשה ּבּיֹובל, ׁשחֹוזרת מכירה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻזֹו
להם  ּתהיינה אׁשר הּמּטה נחלת על עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנֹוספה אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

(ä)øîàì ýåýé ét-ìò ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ
:íéøác óñBé-éðá ähî ïk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥²©¥¬§¥«¥−«Ÿ§¦«

(å)øîàì ãçôìö úBðáì ýåýé äeö-øLà øácä äæ¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³§¨§¨Æ¥½Ÿ
à íéLðì äðééäz íäéðéòa áBhìähî úçtLîì C ©¬§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®©À§¦§©²©©¥¬

:íéLðì äðééäz íäéáà£¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«

(æ)ähî-ìà ähnî ìàøNé éðáì äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®
éða e÷aãé åéúáà ähî úìçða Léà ék¦´¦À§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬

:ìàøNé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨¥«

ÚÏb„א  Èa ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡˙‰·‡ ÈLÈ¯ e·È¯˜Â¿»ƒ≈≈¬»»»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»
ÛÒBÈ Èa ˙ÈÚ¯fÓ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ ¯a«»ƒ«¿«∆ƒ«¿¬«¿≈≈
ÈLÈ¯ ‡i·¯·¯ Ì„˜e ‰LÓ Ì„˜ eÏÈlÓe«ƒ√»…∆√»«¿¿«»≈≈

:Ï‡¯NÈ È·Ï ‡˙‰·‡¬»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡¯Ú‡ב  ˙È ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt ÈBa¯ ˙È e¯Ó‡Â«¬»»ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«»«¿»
ÈBa¯Â Ï‡¯NÈ È·Ï ‡·„Úa ‡ÒÁ‡a¿«¬»»¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ
˙ÒÁ‡ ˙È ÔzÓÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa „wt˙‡ƒ¿««¿≈¿»«¿»¿ƒ«»«¬»«

:d˙·Ï ‡eÁ‡ „ÁÙÏ¿̂»¿»»»ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈג  È·„ ‡iË·L ÈaÓ „ÁÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
˙ÒÁ‡Ó Ô‰zÒÁ‡ ÚÓ˙˙Â ÔÈLÏƒ¿ƒ¿ƒ¿¿««¬«¿¿∆≈«¬»«
Èc ‡iË·L ˙ÒÁ‡ ÏÚ ÛÒBz˙Â ‡˙‰·‡¬»»»»¿ƒ«««¬»«ƒ¿«»ƒ

:ÚÓzÈ ‡zÒÁ‡ ·„ÚÓe ÔB‰Ï ÔÈÂ‰¿̇∆¿«¿≈¬««¬«¿»ƒƒ¿»

Èד  È·Ï ‡Ï·BÈ È‰È Ì‡ÂÛÒBz˙Â Ï‡¯N ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«
ÔÈÂ‰˙ Èc ‡Ë·L ˙ÒÁ‡ ÏÚ ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿««¬»«ƒ¿»ƒ¿∆¿«
ÚÓzÈ ‡˙‰·‡„ ‡Ë·L ˙ÒÁ‡Óe ÔB‰Ï¿≈«¬»«ƒ¿»«¬»»»»ƒƒ¿«

:Ô‰zÒÁ‡«¬«¿¿∆

ÓÈÓ¯‡ה  ÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈«≈¿»
ÛÒBÈ È·„ ‡Ë·L ˙e‡È ¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

:ÔÈÏlÓÓ¿«¿ƒ

ˆÁÙÏ„ו  ˙·Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»
Ì¯a ÔÈLÏ ÔÈÂ‰z ÔB‰ÈÈÚa ÔÈw˙„Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«

:ÔÈLÏ ÔÈÂ‰z Ô‰e·‡„ ‡Ë·L ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒƒ¿»«¬∆¿∆¿«ƒ¿ƒ

Ë·MÓ‡ז  Ï‡¯NÈ È·Ï ‡ÒÁ‡ ¯ÁÒ˙ ‡ÏÂ¿»«¿««¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»
‡Ë·L ˙ÒÁ‡a ¯·‚ È¯‡ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¬≈¿«¿«¬»«ƒ¿»

:Ï‡¯NÈ Èa Ôe˜acÈ È‰B˙‰·‡„«¬»»ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

cl‡nË˙ ‡ÏÂאֹו הארץ. את החנּוּפה . ¿…¿«≈ֲֶֶַָָָ
ולא  ּבתֹוכם. ׁשֹוכן אני ּכי ּבעבּור צּוּוי, ְְֲֲִִִֵַָֹהּוא
על  יׂשראל, ּבני לכבֹוד רק הארץ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָלכבֹוד

יׂשראל: ּבני ּבתֹו ׁשֹוכן אמר ְְְִֵֵֵֵַָָּכן
`e·¯˜iÂ עם ּדבקה הּפרׁשה זאת ּגם . «ƒ¿¿ְִֵַַָָָָֹ

ערים  יׂשראל מּנחלת לתת מׁשה צּוה ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכאׁשר
‡·B˙לּלוּים: ÈL‡¯:הּנׂשיאים הם . ְִִַ»≈»ְִִֵַ

cÏ·Bi‰ ‰È‰È Ì‡Â,הּיֹובל ׁשּיהיה ואפילּו . ¿ƒƒ¿∆«≈ְֲִִֵֶֶַַ
ּתהיה  רק אלינּו, הּנחלה לׁשּוב נקּוה ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹלא

הּמּטה: נחלת על נֹוספת ֲִֶֶֶַַַַַָּתמיד

dÛÒBÈ È· ‰hÓ Ôk האבֹות ראׁשי ּכי . ≈«≈¿≈≈ִֵָָָ
הּמּטה: ּכל ּבעבּור ְֲִֶַַַָּדּברּו

f·qz ÌÚËÂ ס''א) ּומּפה מּפה ּתּסֹוב ׁשּפעם . ¿««ƒ…ִִִֶַַֹֹ
וטעם  אחרים: ּבין הם ּבין וכה), מּכה ְֲִִִֵֵֵֵַַָֹֹּתּסֹוב

‰ÏÁ ·Bq˙ ‡Ï:הארץ נחלת קֹודם מהּיֹום, . …ƒ«¬»ֲֵֶֶַַַָָ



irqnÎzehnס zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ycew zayl inei xeriy

(ç)ãçàì ìàøNé éða úBhnî äìçð úLøé úa-ìëå§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈
eLøéé ïòîì äMàì äéäz äéáà ähî úçtLnî¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ

:åéúáà úìçð Léà ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«
i"yx£‰ÏÁ ˙L¯È ˙aŒÏÎÂ∑ לאביה ּבן היה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ¿»«…∆∆«¬»ְִֵֶָָָָֹ

(è)Léà-ék øçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®¦¦Æ
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé Búìçða§©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«

(é):ãçôìö úBða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«

(àé)äòðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ̈−
:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBða§´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«

i"yx£'B‚Â ‰ˆ¯˙ ‰ÏÁÓ∑(ק"כ הּמקרא (ב"ב ּובכל ּתֹולדֹותן. ּכסדר ונּׂשאּו ּבׁשנים, מּזֹו זֹו ּגדּלתן לפי מנאן ּכאן «¿»ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָָֻ
ּכזֹו זֹו ׁשּׁשקּולֹות ּומּגיד, חכמתן, לפי .מנאן ְְְְִִֶַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 206 'nr g"g y"ewl t"r)

zFpaC oznkg xcqcgtlv ¥¤¨§¨¨¦§§¨§¨

לנלנלנלנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים:::: דדיהןדדיהןדדיהןדדיהן לבנילבנילבנילבני צלפחדצלפחדצלפחדצלפחד ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותתתת ונעהונעהונעהונעה ּוּוּוּומלמלמלמלּכּכּכּכהההה וחגלהוחגלהוחגלהוחגלה תרצהתרצהתרצהתרצה מחלהמחלהמחלהמחלה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽווווּתּתּתּתהיינההיינההיינההיינה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ
חכמתןחכמתןחכמתןחכמתן,,,, לפילפילפילפי מנאן מנאן מנאן מנאן  ההההּמּמּמּמקראקראקראקרא ּוּוּוּובכלבכלבכלבכל ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹולדלדלדלדֹוֹוֹוֹותןתןתןתן,,,, ּכּכּכּכסדרסדרסדרסדר ונונונונּׂשּׂשּׂשּׂשאאאאּוּוּוּו ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים,,,, ממממּזּזּזּזֹוֹוֹוֹו זזזזֹוֹוֹוֹו ּגּגּגּגדדדדּלּלּלּלתןתןתןתן לפילפילפילפי מנאן מנאן מנאן מנאן  ּכּכּכּכאןאןאןאן וגוגוגוגֹוֹוֹוֹו'.'.'.'. תרצה תרצה תרצה תרצה  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻמחלהמחלהמחלהמחלה

ּכּכּכּכזזזזֹוֹוֹוֹו.... זזזזֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשקקקקּוּוּוּוללללֹוֹוֹוֹותתתת ובפרש"י)ּוּוּוּוממממּגּגּגּגידידידיד יא. לו, (במדבר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
ותכף ותכף ותכף ותכף  ּבּבּבּבחכמהחכמהחכמהחכמה,,,, ׁשׁשׁשׁשווווֹוֹוֹוֹותתתת היהיהיהיּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא והינוהינוהינוהינּוּוּוּו חכמתןחכמתןחכמתןחכמתן"""" לפילפילפילפי מנאןמנאןמנאןמנאן ההההּמּמּמּמקראקראקראקרא ׁשׁשׁשׁש""""ּבּבּבּבכלכלכלכל אמראמראמראמר ּבּבּבּבּתּתּתּתחחחחּלּלּלּלהההה אהדדיאהדדיאהדדיאהדדי:::: ססססּתּתּתּתרירירירי ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים ּדּדּדּדּיּיּיּיקתקתקתקת,,,, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּכּכּכּכדדדד ְְְְְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּכּכּכּכזזזזֹוֹוֹוֹו"?"?"?"? זזזזֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשקקקקּוּוּוּוללללֹוֹוֹוֹותתתת """"ּוּוּוּוממממּגּגּגּגידידידיד ההההֹוֹוֹוֹוסיףסיףסיףסיף ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלאחלאחלאחלאח""""זזזז
רּבּוי  ידי על הּנקנית חכמה ב. ויגיעה. לּמּוד ידי על הּמּגיעה – החכמה עּקר א. סּוגים: ב' יׁשנם ּבחכמה ּבזה: ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָוהּנראה

חכמה". יֹודיעּו ׁשנים ורב ידּברּו "ימים - ׁשחלפּו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּׁשנים
לחכמה  הּגיעה יגיעתּה, רּבּוי ידי על ּכי ּבחכמה, ׁשנּיה היתה מקֹום מּכל צלפחד, ּבבנֹות הּצעירה ׁשהיתה אף נֹועה זה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָּולפי
ּובזאת  חכמה", יֹודיעּו ׁשנים ּד"רב הּמעלה אצלּה חסר מּביניהם הּצעירה ׁשהיתה מּכיון ,ּולאיד מאחיֹותיה. מּכּמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹיתרה

עליה. מעלה החכמה) ּבמנין ואחרֹונה הּתֹולדה ּבסדר ׁשנּיה (ׁשהיתה לתרצה ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהיה
הּׁשנים, רּבּוי ׁשּמּצד ּדתרצה חכמתּה - החכמה, סּוגי ב' יחד מצרפים ּדכאׁשר היינּו ּכזֹו" זֹו "ׁשּׁשקּולֹות רׁש"י ּכּונת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָוזהּו

זֹו". ּכנגד זֹו "ׁשקּולֹות הּוא, הּס־הּכל - הּיגיעה ׁשּמּצד ּדנֹועה עזרא עזרא עזרא עזרא וחכמתּה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

(áé)éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða úçtLnî¦¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ
:ïäéáà úçtLî ähî-ìò ïúìçð עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£¨½̈©©¥−¦§©¬©£¦¤«

(âé)ýåýé äeö øLà íéètLnäå úåönä älà¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬

:Bçøé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥«
÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

סימן. מחל"ה חול"ה פסוקים, מסעי קל"ב פרשת חסלת

È·cח  ‡iË·MÓ ‡ÒÁ‡ ˙˙¯È ‡z¯a ÏÎÂ¿»¿«»»¿««¬»»ƒƒ¿«»ƒ¿≈
È‰z ‡‰e·‡„ ‡Ë·L ˙ÈÚ¯fÓ „ÁÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«ƒ«¿ƒƒ¿»«¬»¿≈
¯·b Ï‡¯NÈ Èa Ôe˙¯È Èc ÏÈ„a ez‡Ï¿ƒ¿¿ƒƒ≈¿¿≈ƒ¿»≈¿«

:È‰B˙‰·‡ ˙ÒÁ‡«¬»«¬»»ƒ

Ë·LÏ‡ט  ‡Ë·MÓ ‡ÒÁ‡ ¯ÁÒ˙ ‡ÏÂ¿»«¿««¬»»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
‡iË·L Ôe˜acÈ dzÒÁ‡a ¯·‚ È¯‡ ‡¯Á‡»√»»¬≈¿«¿«¬«¿≈ƒ«¿ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈

a˙י  e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿«
:„ÁÙÏ¿̂»¿»

ÚÂ‰יא  ‰kÏÓe ‰Ï‚ÁÂ ‰ˆ¯˙ ‰ÏÁÓ ‰‡Â‰Â«¬»»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿…»
:ÔÈLÏ Ô‰e·‡ ÈÁ‡ È·Ï „ÁÙÏˆ ˙a¿«¿»¿»ƒ¿≈¬≈¬∆ƒ¿ƒ

ÔÈLÏיב  ‰‡Â‰ ÛÒBÈ ¯· ‰MÓ Èa ˙ÈÚ¯ÊÓƒ«¿¬«¿≈¿«∆«≈¬»»ƒ¿ƒ
:Ô‰e·‡ ˙ÈÚ¯Ê ‡Ë·L ÏÚ Ô‰zÒÁ‡ ˙Â‰Â«¬««¬«¿¿∆«ƒ¿»«¿ƒ¬∆

Èa„‡יג  ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡i„Bwt ÔÈl‡ƒ≈ƒ«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ»
·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ ‰LÓ„¿…∆¿»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»

˜ÊÁ :BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ««¿¿»ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

g‰ÏÁ ˙L¯BÈ ˙a ÏÎÂ ניחּול אחר . ¿»«∆∆«¬»ִַַ
תּסֹוב  ולא הּכתּוב, אמר ּכן על ְִֵֶַַַָָָָֹהארץ.

ׁשנית: ּפעם ֲִֵַַַָנחלה,
`i‰ˆ¯˙ ‰ÏÁÓ ּבתחּלה הּכתּוב הזּכירם . «¿»ƒ¿»ְְִִִִַָָָ

נּׂשאּו ּכאׁשר הזּכירם ועּתה נֹולדּו. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָּכאׁשר
ּבתחּלה: ְֲִִִַָָלאנׁשים

ai˙BÁtLnÓ לא ּדֹודיהן ּבני ּכי לאֹות . ƒƒ¿¿ְְִֵֵֶֹ
אחים: ּכּולם ִַָָהיּו

bi˙Bˆn‰ ‰l‡ וכל והּנדר, הּנחלה ׁשל . ≈∆«ƒ¿ְְֲֶֶֶַַַָָ
ירּדן  על הּדם. ּומׁשּפטי נחלה יֹורׁשת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָּבת

מזרחה: ְְִֵָָירחֹו

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôäà ÷øô äéîøéá

ààúBúðra øLà íéðäkä-ïî eäi÷ìç-ïa eäéîøé éøác¦§¥¬¦§§−̈¤¦§¦®̈¦©«Ÿ£¦Æ£¤´©«£¨½

:ïîéða õøàaáeäiLàé éîéa åéìà ýåýé-øáã äéä øLà §¤−¤¦§¨¦«£¤̧¨¨³§©§Ÿ̈Æ¥½̈¦¥²«Ÿ¦¨¬

ìLa äãeäé Cìî ïBîà-ïá:Bëìîì äðL äøNr-Lâéäéå ¤¨−¤´¤§¨®¦§«Ÿ¤§¥¬¨−̈§¨§«©§¦À

-ézLr íz-ãr äãeäé Cìî eäiLàé-ïa íé÷éBäé éîéa¦¥̧§«¨¦³¤«Ÿ¦¨̧Æ¤´¤§½̈©ŸÆ©§¥«

úBìb-ãr äãeäé Cìî eäiLàé-ïá eäi÷ãöì äðL äøNr¤§¥´¨½̈§¦§¦¨¬¤«Ÿ¦−̈¤´¤§¨®©§¬

:éLéîçä Lãça íéìLeøéã:øîàì éìà ýåýé-øác éäéå §«¨©−¦©¬Ÿ¤©«£¦¦«©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

äézrãé ïèaá Eøvà íøèaíçøî àöz íøèáe E §¤̧¤¤¨§©¤̧¤Æ§©§¦½§¤²¤¥¥¬¥¤−¤

ézLc÷äézúð íéBbì àéáð E:Eåýåýé éðãà däà øîàå ¦§©§¦®¨¦¬©¦−§©¦«¨«Ÿ©À£¨Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½

:éëðà ørð-ék øac ézrãé-àì äpäæéìà ýåýé øîàiå ¦¥¬«Ÿ¨©−§¦©¥®¦©−©¨«Ÿ¦©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½

úàå Cìz EçìLà øLà-ìk-ìr ék éëðà ørð øîàz-ìà©Ÿ©−©´©¨®Ÿ¦¦Â©¨£¤³¤§¨«£Æ¥¥½§¥²

:øaãz Eåöà øLà-ìkçéðà Ezà-ék íäéðtî àøéz-ìà ¨£¤¬£©§−§©¥«©¦−̈¦§¥¤®¦«¦§¬£¦²

:ýåýé-íàð Eìväìèét-ìr òbiå Bãé-úà ýåýé çìLiå §©¦¤−§ª§Ÿ̈«©¦§©³§Ÿ̈Æ¤¨½©©©−©¦®

éôa éøáã ézúð äpä éìà ýåýé øîàiå:Eéäàø ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½¦¥²¨©¬¦§¨©−§¦«§¥º

ézã÷ôäLBúðì úBëìînä-ìrå íéBbä-ìr äfä íBiä | E ¦§©§¦´©´©¤À©©¦Æ§©©©§¨½¦§¬

:rBèðìå úBðáì ñBøäìå ãéáàäìe õBúðìåàé-øáã éäéå §¦§−§©«£¦´§©«£®¦§−§¦§«©©§¦³§©

ìwî øîàå eäéîøé äàø äzà-äî øîàì éìà ýåýéã÷L §Ÿ̈Æ¥©´¥½Ÿ¨«©¨¬Ÿ¤−¦§§¨®¨«Ÿ©¾©¥¬¨¥−

:äàø éðàáééðà ã÷L-ék úBàøì záèéä éìà ýåýé øîàéå £¦¬Ÿ¤«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¥©−¥©´§¨¦§®¦«Ÿ¥¬£¦²

:BúNrì éøác-ìrâéøîàì úéðL éìà | ýåýé-øáã éäéå ©§¨¦−©«£Ÿ«©§¦̧§©§Ÿ̈³¥©Æ¥¦´¥½Ÿ

éðtî åéðôe äàø éðà çeôð øéñ øîàå äàø äzà äî̈¬©−̈Ÿ¤®¨«Ÿ©À¦³¨¸©Æ£¦´Ÿ¤½¨−̈¦§¥¬

:äðBôöãéìr ärøä çútz ïBôvî éìà ýåýé øîàéå ¨«¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥®̈¦¨Æ¦¨©´¨«¨½̈©¬

:õøàä éáLé-ìkåèLéà eðúðå eàáe ýåýé-íàð äðBôö úBëìîî úBçtLî-ìëì àø÷ éððä | ék ¨«Ÿ§¥−¨¨«¤¦´¦«§¦´Ÿ¥À§¨¦§§²©§§¬¨−¨§ª§Ÿ̈®¿̈§¨«§Á¦̧

:äãeäé éør-ìk ìrå áéáñ äéúîBç-ìk ìrå íéìLeøé éørL | çút BàñkæèéètLî ézøaãå ¦§¹¤´©©«£¥´§«¨©À¦§©³¨«Ÿ¤̧¨Æ¨¦½§©−¨¨¥¬§¨«§¦©§¦³¦§¨©Æ

:íäéãé éùrîì eåçzLiå íéøçà íéýìûì eøh÷éå éðeáær øLà íúrø-ìk ìr íúBàæéøæàz äzàå ½̈©−¨¨«¨¨®£¤´£¨À¦©§©§Æ¥«Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−§©«£¥¬Ÿ§¥¤«§©¨Æ¤«¡´Ÿ

éðúî:íäéðôì Ezçà-ït íäéðtî úçz-ìà jeöà éëðà øLà-ìk úà íäéìà zøaãå zî÷å E ¨§¤½§©§¨Æ§¦©§¨´£¥¤½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−£©¤®¨©¥©Æ¦§¥¤½¤£¦§−¦§¥¤«

çéézúð äpä éðàåäãeäé éëìîì õøàä-ìk-ìr úLçð úBîçìe ìæøa ãenrìe øöáî øérì íBiä E ©«£¦º¦¥¯§©¦´©À§¦̧¦§¹̈§©¬©§¤²§Ÿ¬§−Ÿ¤©¨¨¨®¤§©§¥³§¨Æ

:õøàä írìe äéðäëì äéøNìèééìà eîçìðå:Eìéväì ýåýé-íàð éðà Ezà-ék Cì eìëeé-àìå E §¨¤½¨§«Ÿ£¤−¨§©¬¨¨«¤§¦§£¬¥¤−§Ÿ´§¨®¦«¦§¬£¦²§ª§Ÿ̈−§©¦¤«

áà:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáCì ézøëæ ýåýé øîà äk øîàì íéìLeøé éðæàá úàø÷å Cìä ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¨¿Ÿ§¨Á̈¨Á§¨§¥̧§«¨©¹¦¥ÀŸµŸ¨©´§Ÿ̈½¨©³§¦¨Æ

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,Bëìîì äðL äøNò ùìLa (áäìéçúä æà ¦§Ÿ¤§¥¨¨§¨§¨¦§¦¨

ì.äàeápä úàøLä åéìò úBøLå (âéîéa éäé ¦§¨¨©§¨©©§¨©§¦¦¥
,'åâå íé÷éBäéBða íé÷éBäé éîéa íb àaðúî äéäå §¨¦§¨¨¦§©¥©¦¥§¨¦§

.'åëå eäi÷ãö éîéáeïèaá Eøvà íøèa (ä ¦¥¦§¦¨§¤¤¤¨§©¤¤
ézòãé,Eézøöé íøèa,Enà ïèáa äøeö E §©§¦§¤¤§©§¦¨§¤¤¦§

ézìcb.EézLc÷ä,E.EúBà ézðnæ,däà (å ¦©§¦¦§©§¦¦©§¦§£¨
ì.äâàcä ìòå øòvä ìò äàéø÷ ïBLézòãé àì §§¦¨©©©©§©©§¨¨Ÿ¨©§¦

,øac.äçëBz éøác ,øîBì äöø,éëðà øòð ék ©¥¨¨©¦§¥¨¨¦©©¨Ÿ¦
éàå ,éëðà íéîéì øéòö ék.íénòì çéëBî äéäà C ¦¨¦§¨¦¨Ÿ¦§¥¤§¤¦©¨©¦

,Bãé úà (è.Búàeáð éøác úà,ét ìò òbiå ¤¨¤¦§¥§¨©©©©¦
.éôa íéøcñî eéäiL äàeápä éøác úà øéáòäå§¤¡¦¤¦§¥©§¨¤¦§§ª¨¦§¦

ézã÷ôä (é,EézîN.äpîîe ãé÷t C,LBúðì ¦§©§¦©§¦¨¦§ª¤¦§
.ø÷òì,õBúðìåìe úzëì.øaL,ã÷L ìwî (àé ©£Ÿ§¦§§©¥§©¥©¥¨¥

.íéã÷L Ba íéìãbL ïìéàî ähîéðà ã÷L (áé ©¤¥¦¨¤§¥¦§¥¦Ÿ¥£¦
,BúBNòì éøác ìòúeøéäîa ìczLîe øqîúî ©§¨¦©£¦§©¥¦§©¥¦§¦

àéöBäì øäîî àeäL ã÷Mä Bîk .éøác úà íi÷ì§©¥¤§¨¦§©¨¥¤§©¥§¦

.úBðìéàä øàL éðôì çøt,çeôð øéñ (âéøéñ ¤©¦§¥§¨¨¦¨¦¨©¦

.íéìLeøé ìò æîø àeäå .äçéúø äìòî,åéðôeéðt ©£¤§¦¨§¤¤©§¨©¦¨¨§¥

.äaøî äçéúø äìònL íB÷nä øîBìk ,äçéúøä̈§¦¨§©©¨¤©£¤§¦¨§ª¨

øéqä ìL ãväL ,øéqä éðt ,"åéðôe" ,øçà Leøt¥©¥¨¨§¥©¦¤©©¤©¦

.åéðt àø÷ð ,íé÷öBé epnnL,äðBôö éðtîãvî ¤¦¤§¦¦§¨¨¨¦§¥¨¨¦©

.ïBôö,ïBôvî (ãéàéäL ,ìáa àéäå ,ïBôö ãvî ¨¦¨¦©¨§¦¨¤¤¦

.ìàøNé õøàì úéðBôö úéçøæîéððä ék (åè ¦§¨¦§¦§¤¤¦§¨¥¦¦§¦
,àøB÷.eàBáiL íaìa íéNà ,øîBìkúBçtLî ¥§©¨¦§¦¨¤¨¦§§

,äðBôö úBëìîî,íénòä íä úBçtLnä ©§§¨¨©¦§¨¥¨©¦

.íéëìnä íä úBëìînäåéðúî øæàz (æé,EìïBL §©©§¨¥©§¨¦¤§Ÿ¨§¤§

.ìéç Léàk ,æeøæ,úçz ìà.ãçôz ìàït ¥§¦©¦©¥©©¦§©¤
,íäéðôì EzçàEúBà øaLà ,íäî ãçôz íà £¦§¦§¥¤¦§©¥¥¤¤§Ÿ§

.E÷éfäì eìëeéå ,íäéðôì,äãeäé éëìîì (çé ¦§¥¤§§§©¦§§©§¥§¨
.äãeäé éëìî ãâðkéìà eîçìðå (èé,Eeîçlé §¤¤©§¥§¨§¦§£¥¤¦¨£

.Eúàeáð éøác úà øzñì ,ètLî éøáãa Ecâð¤§§§¦§¥¦§¨¦§Ÿ¤¦§¥§¨§

,Eìéväì.Eeúéîé àlL,íéìLeøé éðæàá (á §©¦¤¤Ÿ§¦§¨§¥§¨©¦



סי irqnÎzehn zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ycew zayl inei xeriy

(ç)ãçàì ìàøNé éða úBhnî äìçð úLøé úa-ìëå§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈
eLøéé ïòîì äMàì äéäz äéáà ähî úçtLnî¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ

:åéúáà úìçð Léà ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«
i"yx£‰ÏÁ ˙L¯È ˙aŒÏÎÂ∑ לאביה ּבן היה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ¿»«…∆∆«¬»ְִֵֶָָָָֹ

(è)Léà-ék øçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®¦¦Æ
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé Búìçða§©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«

(é):ãçôìö úBða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«

(àé)äòðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ̈−
:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBða§´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«

i"yx£'B‚Â ‰ˆ¯˙ ‰ÏÁÓ∑(ק"כ הּמקרא (ב"ב ּובכל ּתֹולדֹותן. ּכסדר ונּׂשאּו ּבׁשנים, מּזֹו זֹו ּגדּלתן לפי מנאן ּכאן «¿»ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָָֻ
ּכזֹו זֹו ׁשּׁשקּולֹות ּומּגיד, חכמתן, לפי .מנאן ְְְְִִֶַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 206 'nr g"g y"ewl t"r)

zFpaC oznkg xcqcgtlv ¥¤¨§¨¨¦§§¨§¨

לנלנלנלנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים:::: דדיהןדדיהןדדיהןדדיהן לבנילבנילבנילבני צלפחדצלפחדצלפחדצלפחד ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותתתת ונעהונעהונעהונעה ּוּוּוּומלמלמלמלּכּכּכּכהההה וחגלהוחגלהוחגלהוחגלה תרצהתרצהתרצהתרצה מחלהמחלהמחלהמחלה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽווווּתּתּתּתהיינההיינההיינההיינה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ
חכמתןחכמתןחכמתןחכמתן,,,, לפילפילפילפי מנאן מנאן מנאן מנאן  ההההּמּמּמּמקראקראקראקרא ּוּוּוּובכלבכלבכלבכל ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹולדלדלדלדֹוֹוֹוֹותןתןתןתן,,,, ּכּכּכּכסדרסדרסדרסדר ונונונונּׂשּׂשּׂשּׂשאאאאּוּוּוּו ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים,,,, ממממּזּזּזּזֹוֹוֹוֹו זזזזֹוֹוֹוֹו ּגּגּגּגדדדדּלּלּלּלתןתןתןתן לפילפילפילפי מנאן מנאן מנאן מנאן  ּכּכּכּכאןאןאןאן וגוגוגוגֹוֹוֹוֹו'.'.'.'. תרצה תרצה תרצה תרצה  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻמחלהמחלהמחלהמחלה

ּכּכּכּכזזזזֹוֹוֹוֹו.... זזזזֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשקקקקּוּוּוּוללללֹוֹוֹוֹותתתת ובפרש"י)ּוּוּוּוממממּגּגּגּגידידידיד יא. לו, (במדבר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
ותכף ותכף ותכף ותכף  ּבּבּבּבחכמהחכמהחכמהחכמה,,,, ׁשׁשׁשׁשווווֹוֹוֹוֹותתתת היהיהיהיּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא והינוהינוהינוהינּוּוּוּו חכמתןחכמתןחכמתןחכמתן"""" לפילפילפילפי מנאןמנאןמנאןמנאן ההההּמּמּמּמקראקראקראקרא ׁשׁשׁשׁש""""ּבּבּבּבכלכלכלכל אמראמראמראמר ּבּבּבּבּתּתּתּתחחחחּלּלּלּלהההה אהדדיאהדדיאהדדיאהדדי:::: ססססּתּתּתּתרירירירי ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים ּדּדּדּדּיּיּיּיקתקתקתקת,,,, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּכּכּכּכדדדד ְְְְְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּכּכּכּכזזזזֹוֹוֹוֹו"?"?"?"? זזזזֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשקקקקּוּוּוּוללללֹוֹוֹוֹותתתת """"ּוּוּוּוממממּגּגּגּגידידידיד ההההֹוֹוֹוֹוסיףסיףסיףסיף ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלאחלאחלאחלאח""""זזזז
רּבּוי  ידי על הּנקנית חכמה ב. ויגיעה. לּמּוד ידי על הּמּגיעה – החכמה עּקר א. סּוגים: ב' יׁשנם ּבחכמה ּבזה: ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָוהּנראה

חכמה". יֹודיעּו ׁשנים ורב ידּברּו "ימים - ׁשחלפּו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּׁשנים
לחכמה  הּגיעה יגיעתּה, רּבּוי ידי על ּכי ּבחכמה, ׁשנּיה היתה מקֹום מּכל צלפחד, ּבבנֹות הּצעירה ׁשהיתה אף נֹועה זה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָּולפי
ּובזאת  חכמה", יֹודיעּו ׁשנים ּד"רב הּמעלה אצלּה חסר מּביניהם הּצעירה ׁשהיתה מּכיון ,ּולאיד מאחיֹותיה. מּכּמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹיתרה

עליה. מעלה החכמה) ּבמנין ואחרֹונה הּתֹולדה ּבסדר ׁשנּיה (ׁשהיתה לתרצה ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהיה
הּׁשנים, רּבּוי ׁשּמּצד ּדתרצה חכמתּה - החכמה, סּוגי ב' יחד מצרפים ּדכאׁשר היינּו ּכזֹו" זֹו "ׁשּׁשקּולֹות רׁש"י ּכּונת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָוזהּו

זֹו". ּכנגד זֹו "ׁשקּולֹות הּוא, הּס־הּכל - הּיגיעה ׁשּמּצד ּדנֹועה עזרא עזרא עזרא עזרא וחכמתּה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

(áé)éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða úçtLnî¦¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ
:ïäéáà úçtLî ähî-ìò ïúìçð עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£¨½̈©©¥−¦§©¬©£¦¤«

(âé)ýåýé äeö øLà íéètLnäå úåönä älà¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬

:Bçøé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥«
÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

סימן. מחל"ה חול"ה פסוקים, מסעי קל"ב פרשת חסלת

È·cח  ‡iË·MÓ ‡ÒÁ‡ ˙˙¯È ‡z¯a ÏÎÂ¿»¿«»»¿««¬»»ƒƒ¿«»ƒ¿≈
È‰z ‡‰e·‡„ ‡Ë·L ˙ÈÚ¯fÓ „ÁÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«ƒ«¿ƒƒ¿»«¬»¿≈
¯·b Ï‡¯NÈ Èa Ôe˙¯È Èc ÏÈ„a ez‡Ï¿ƒ¿¿ƒƒ≈¿¿≈ƒ¿»≈¿«

:È‰B˙‰·‡ ˙ÒÁ‡«¬»«¬»»ƒ

Ë·LÏ‡ט  ‡Ë·MÓ ‡ÒÁ‡ ¯ÁÒ˙ ‡ÏÂ¿»«¿««¬»»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
‡iË·L Ôe˜acÈ dzÒÁ‡a ¯·‚ È¯‡ ‡¯Á‡»√»»¬≈¿«¿«¬«¿≈ƒ«¿ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈

a˙י  e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿«
:„ÁÙÏ¿̂»¿»

ÚÂ‰יא  ‰kÏÓe ‰Ï‚ÁÂ ‰ˆ¯˙ ‰ÏÁÓ ‰‡Â‰Â«¬»»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿…»
:ÔÈLÏ Ô‰e·‡ ÈÁ‡ È·Ï „ÁÙÏˆ ˙a¿«¿»¿»ƒ¿≈¬≈¬∆ƒ¿ƒ

ÔÈLÏיב  ‰‡Â‰ ÛÒBÈ ¯· ‰MÓ Èa ˙ÈÚ¯ÊÓƒ«¿¬«¿≈¿«∆«≈¬»»ƒ¿ƒ
:Ô‰e·‡ ˙ÈÚ¯Ê ‡Ë·L ÏÚ Ô‰zÒÁ‡ ˙Â‰Â«¬««¬«¿¿∆«ƒ¿»«¿ƒ¬∆

Èa„‡יג  ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡i„Bwt ÔÈl‡ƒ≈ƒ«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ»
·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ ‰LÓ„¿…∆¿»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»

˜ÊÁ :BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ««¿¿»ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

g‰ÏÁ ˙L¯BÈ ˙a ÏÎÂ ניחּול אחר . ¿»«∆∆«¬»ִַַ
תּסֹוב  ולא הּכתּוב, אמר ּכן על ְִֵֶַַַָָָָֹהארץ.

ׁשנית: ּפעם ֲִֵַַַָנחלה,
`i‰ˆ¯˙ ‰ÏÁÓ ּבתחּלה הּכתּוב הזּכירם . «¿»ƒ¿»ְְִִִִַָָָ

נּׂשאּו ּכאׁשר הזּכירם ועּתה נֹולדּו. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָּכאׁשר
ּבתחּלה: ְֲִִִַָָלאנׁשים

ai˙BÁtLnÓ לא ּדֹודיהן ּבני ּכי לאֹות . ƒƒ¿¿ְְִֵֵֶֹ
אחים: ּכּולם ִַָָהיּו

bi˙Bˆn‰ ‰l‡ וכל והּנדר, הּנחלה ׁשל . ≈∆«ƒ¿ְְֲֶֶֶַַַָָ
ירּדן  על הּדם. ּומׁשּפטי נחלה יֹורׁשת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָּבת

מזרחה: ְְִֵָָירחֹו

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôäà ÷øô äéîøéá

ààúBúðra øLà íéðäkä-ïî eäi÷ìç-ïa eäéîøé éøác¦§¥¬¦§§−̈¤¦§¦®̈¦©«Ÿ£¦Æ£¤´©«£¨½

:ïîéða õøàaáeäiLàé éîéa åéìà ýåýé-øáã äéä øLà §¤−¤¦§¨¦«£¤̧¨¨³§©§Ÿ̈Æ¥½̈¦¥²«Ÿ¦¨¬

ìLa äãeäé Cìî ïBîà-ïá:Bëìîì äðL äøNr-Lâéäéå ¤¨−¤´¤§¨®¦§«Ÿ¤§¥¬¨−̈§¨§«©§¦À

-ézLr íz-ãr äãeäé Cìî eäiLàé-ïa íé÷éBäé éîéa¦¥̧§«¨¦³¤«Ÿ¦¨̧Æ¤´¤§½̈©ŸÆ©§¥«

úBìb-ãr äãeäé Cìî eäiLàé-ïá eäi÷ãöì äðL äøNr¤§¥´¨½̈§¦§¦¨¬¤«Ÿ¦−̈¤´¤§¨®©§¬

:éLéîçä Lãça íéìLeøéã:øîàì éìà ýåýé-øác éäéå §«¨©−¦©¬Ÿ¤©«£¦¦«©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

äézrãé ïèaá Eøvà íøèaíçøî àöz íøèáe E §¤̧¤¤¨§©¤̧¤Æ§©§¦½§¤²¤¥¥¬¥¤−¤

ézLc÷äézúð íéBbì àéáð E:Eåýåýé éðãà däà øîàå ¦§©§¦®¨¦¬©¦−§©¦«¨«Ÿ©À£¨Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½

:éëðà ørð-ék øac ézrãé-àì äpäæéìà ýåýé øîàiå ¦¥¬«Ÿ¨©−§¦©¥®¦©−©¨«Ÿ¦©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½

úàå Cìz EçìLà øLà-ìk-ìr ék éëðà ørð øîàz-ìà©Ÿ©−©´©¨®Ÿ¦¦Â©¨£¤³¤§¨«£Æ¥¥½§¥²

:øaãz Eåöà øLà-ìkçéðà Ezà-ék íäéðtî àøéz-ìà ¨£¤¬£©§−§©¥«©¦−̈¦§¥¤®¦«¦§¬£¦²

:ýåýé-íàð Eìväìèét-ìr òbiå Bãé-úà ýåýé çìLiå §©¦¤−§ª§Ÿ̈«©¦§©³§Ÿ̈Æ¤¨½©©©−©¦®

éôa éøáã ézúð äpä éìà ýåýé øîàiå:Eéäàø ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½¦¥²¨©¬¦§¨©−§¦«§¥º

ézã÷ôäLBúðì úBëìînä-ìrå íéBbä-ìr äfä íBiä | E ¦§©§¦´©´©¤À©©¦Æ§©©©§¨½¦§¬

:rBèðìå úBðáì ñBøäìå ãéáàäìe õBúðìåàé-øáã éäéå §¦§−§©«£¦´§©«£®¦§−§¦§«©©§¦³§©

ìwî øîàå eäéîøé äàø äzà-äî øîàì éìà ýåýéã÷L §Ÿ̈Æ¥©´¥½Ÿ¨«©¨¬Ÿ¤−¦§§¨®¨«Ÿ©¾©¥¬¨¥−

:äàø éðàáééðà ã÷L-ék úBàøì záèéä éìà ýåýé øîàéå £¦¬Ÿ¤«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¥©−¥©´§¨¦§®¦«Ÿ¥¬£¦²

:BúNrì éøác-ìrâéøîàì úéðL éìà | ýåýé-øáã éäéå ©§¨¦−©«£Ÿ«©§¦̧§©§Ÿ̈³¥©Æ¥¦´¥½Ÿ

éðtî åéðôe äàø éðà çeôð øéñ øîàå äàø äzà äî̈¬©−̈Ÿ¤®¨«Ÿ©À¦³¨¸©Æ£¦´Ÿ¤½¨−̈¦§¥¬

:äðBôöãéìr ärøä çútz ïBôvî éìà ýåýé øîàéå ¨«¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥®̈¦¨Æ¦¨©´¨«¨½̈©¬

:õøàä éáLé-ìkåèLéà eðúðå eàáe ýåýé-íàð äðBôö úBëìîî úBçtLî-ìëì àø÷ éððä | ék ¨«Ÿ§¥−¨¨«¤¦´¦«§¦´Ÿ¥À§¨¦§§²©§§¬¨−¨§ª§Ÿ̈®¿̈§¨«§Á¦̧

:äãeäé éør-ìk ìrå áéáñ äéúîBç-ìk ìrå íéìLeøé éørL | çút BàñkæèéètLî ézøaãå ¦§¹¤´©©«£¥´§«¨©À¦§©³¨«Ÿ¤̧¨Æ¨¦½§©−¨¨¥¬§¨«§¦©§¦³¦§¨©Æ

:íäéãé éùrîì eåçzLiå íéøçà íéýìûì eøh÷éå éðeáær øLà íúrø-ìk ìr íúBàæéøæàz äzàå ½̈©−¨¨«¨¨®£¤´£¨À¦©§©§Æ¥«Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−§©«£¥¬Ÿ§¥¤«§©¨Æ¤«¡´Ÿ
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znexza ok oi`y dn .gqta d`nhd mr dtxeyl xzen ok lre
die`x `id ze`ivnd cvny ,ziriayd drya dxedh ung
okzi ok lre ,dlke`l xeq` dxezd oic zngn wxe ,dlik`l

.dze`nhl xeq`y
.opgei iax zhiyl epzpyna iqei iax ixac z` zxxan `xnbd

:`xnbd dywnéëä éàezecrn `id xi`n iax zgked ok` m` ± ¦¨¦
,mipdkd obq `pipg iax lyéàîiqei iax el aiyd [dn-]äãBî'iax ©¤

.epic z` xi`n iax giked mdixacn `l ixd ,'ryedi iaxe xfril`
:`xnbd zvxzndéì øîà÷ éëä[el xn` jk-],øéàî éaøì éñBé éaø ¨¦¨¨©¥©¦¥§©¦¥¦

ung znexz lr mipdkd obq `pipg iax ly ezecrn zgkedy dn

e .oldl x`eaiy itk ,dgked dpi`ì eléôàzhiyì÷éîc òLBäé éaø £¦§©¦§ª©§¥¥
mi`nh oileg jezl letil cnery dnexz oiia xfril` iaxn xzei
`l` ok zeyrl xizd `l ,mi`nh milka elawl xizne ,`nhidle
.mxq`ze oilegd jezl dnexzd letiz `ly ick ,cqtd mewna
,gqt axra d`nhd mr cgi dxedh ung znexz ztixya la`

,dnvr ipta dnexz lk sexyiy jka cqtd oi`yì÷éî ékizn ± ¦¥¥
`weec ,xaca lwidy xnel okziaung znexzäéeìzwtq-] ¦§¨

[d`nheung znexzaäàîè,cgi otxeyl lwida ìáàznexz §¥¨£¨¦
unge äøBäèung znexzaàì äàîè.cgi otxeyl lwid §¨§¥¨Ÿ

:`xnbd dywn ceréëä éàepic z` xi`n iax cnl ok` m` - ¦¨¦
lr d`neh siqedl xzeny mipdkd obq `pipg iax ly ezecrn

,opaxc d`nehd clea `nhpy xyaéànàiax el aiyd [recn-] ©©
y iqeiäcnä àéä dðéàdrya dxedh ung znexz zencl oi`y - ¥¨¦©¦¨

`ld ,df xyal ziyiydàéä äcîe äcî.dfl df md minec `ld - ¦¨¦¨¦
,ziriayd drya dze`nhl xzeny iqei iax dceny jkn ixdy
ok m`e .mdipia wlgn epi`e ,d`nehl xeqi` dncn `edy gken
siqedl xzeny myky ,`pipg iax ixacn xi`n iax giked dti
`nhl xizdl yi ok enk ,opaxcn `nh xyal `ziixe`c d`neh
,opaxcn dxeq`d ziyiy drya dnexz `ziixe`c d`neha

.eixac z` iqei iax dgc recne
:`xnbd zvxznàëä ,äéîøé éaø øîàiax ly ezecra [o`k-] ¨©©¦¦§§¨¨¨

xaecn mipdkd obq `pipgúîçî eàîèpL ,ïé÷Lîa àîèpL øNáa§¨¨¤¦§¨§©§¦¤¦§§¥£©
,õøLon e` opaxcn `nh df xya m`d iqei iaxe xi`n iax ewlgpe ¤¤

.dxezdàãæàå[jlede-]déîòèì øéàî éaø,[ezhiyl-]éñBé éaøå §¨§¨©¦¥¦§©§¥§©¦¥
jleddéîòèì.[ezhiyl-]c ,déîòèì øéàî éaøixdøîàyúàîeè §©§¥©¦¥¦§©§¥©¨©§©

íéøçà ànèì ïé÷Lîn `l` dpi`,ïðaøcmpi` miwyn dxezd one ©§¦§©¥£¥¦§©¨¨
wx `nhp miwyna rbpy df xyay `vnp .milke` elit` mi`nhn
d`neha eze`nhl `pipg iax xizd ok it lr s`e ,opaxcn
giked eixacne .d`nehd a`a `nhpy xya ici lr ,`ziixe`c
ziyiy drya dxedh ung znexz `nhl xzeny xi`n iax
`l` dxeq` `id oi` dry dze`ay elit`e ,`ziixe`c d`neha

.opaxcnñBé éaøåc ,déîòèì éixdøîàyànèì ïé÷Lî úàîeè §©¦¥§©§¥©¨©§©©§¦§©¥
íéøçàn `id,àúééøBàc`weece ,dxezd on `nh df xyay `vnpe £¥¦§©§¨

oey`x `edy xya mr etxeyl `pipg iax xizd ok meyn
ung znexz lr `pipg iax ixacn gikedl oi` jkitl .`ziixe`c
mr dtxeyl xeq`e ,opaxcn `l` dxeq` dpi`y ziyiy drya

.d`nh dnexz
z`neh oica iqei iaxe xi`n iax zwelgn xewn z` d`ian `xnbd

:mixg` `nhl miwynàéðúc,`ziixaa epipy oky ± §©§¨
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לשבוע פרשת מטות מסעי תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ב תמוז
מפרק קו 

עד סוף פרק קז

יום רביעי - כ"ה תמוז
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שני - כ"ג תמוז 
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום חמישי - כ"ו תמוז
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שלישי -  כ"ד תמוז
מפרק קיג 

עד סוף פרק קיח

יום שישי - כ"ז תמוז
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

שבת קודש - כ"ח תמוז
פרק כ 

מפרק קלה עד סוף פרק קלט

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 



fenzסד a"k oey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ב ראשון יום
פרק ז  ,194 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øáò àìù éî óàå,gv 'nr cr:ïìåë

éãéa äúéî ïBò ìò àì íâå ,úøk ïBò ìò øáò àlL éî óàå§©¦¤Ÿ¨©©£¨¥§©Ÿ©£¦¨¦¥
,àðåb éàäëe äìháì òøæ úàöBä àeäL íéîL,dnecke - ¨©¦¤¨©¤©§©¨¨§©©§¨

àlàlr xar ±øçàî ïë¯ét¯ìò¯óà ,úBl÷ úBøáò øàL ¤¨§¨£¥©©©¦¥¥©©
úîéât ìLîëå ,úé÷ìàä Lôðå äîLpa íéîâBt ïäL¤¥§¦©§¨¨§¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©§¦©

íéwc íéìáç ú÷éñôe§¦©£¨¦©¦
ìéòì økæpk,'d wxta ± ©¦§¨§¥

ly "dkyndd lag"y
lag enk `ed ,dnypd
(613) b"ixzn xefyd
`edy dryae ,zelizt
b"ixzn zg` lr xaer
wezipk df ixd ,zeevnd

,lagdn zg` dliztéøä£¥
ìBëé íéàèçä éeaøa§¦©£¨¦¨
åàìa Bîk íât úBéäì¦§§¨§§¨
Bà úøk Ba LiL ãçà¤¨¤¥¨¥
úìéôëa elôàå ,äúéî¦¨©£¦¦§¦©
úBaø íéîòt ãçà àèç¥§¤¨§¨¦©

ãàî22ìéLîäL Bîk , §Ÿ§¤¦§¦
ïðòì íéàèçä àéápä©¨¦©£¨¦§¨¨

ìéôànä,lr ±øBà ©©£¦
áeúkL Bîk ,LîMä23: ©¤¤§¤¨

éòLt áòë éúéçî"¯ "E ¨¦¦¨¨§¨¤
,úBøeîç úBøáò íä¥£¥£
úéîéðt ïéa [íéìécánä]©©§¦¦¥§¦¦
ä"éåä íL úòtLä©§¨©¥£¨¨
Lôpì àeä¯Ceøä©¤¤
ïðò úìcáäk ,úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§©§¨©¨¨
ïéa ìécánä ,CeLçå áò̈§¨©©§¦¥
íéøcìå õøàì LîMä©¤¤¨¨¤§©¨¦

äéìò24;ìLî-Cøc-ìò- ¨¤¨©¤¤¨¨
:aezky dneïðòëe"§¨¨

éúàhç"E- ,jiz`hg ,izign ,lw oprk ±úBl÷ úBøáò ïä ©Ÿ¤¥£¥©
ìò Leì÷å ì÷ ïðò úìcáäk íéìécánä ,åéá÷òa Lc íãàL¤¨¨¨©£¥¨©©§¦¦§©§¨©¨¨©§¨©

,äfä ìLnaL Bîk ,äpäå .ìLî-Cøc,ynyd xe` ieqikn - ¤¤¨¨§¦¥§¤©¨¨©¤
úBl÷ úBvçî ïBlça LîMä øBà ãâð íãà íéNî íà¦¥¦¨¨¤¤©¤¤©©§¦©

,ãàî áøì úBLeì÷e,zewc zeax zevign -úBìéôàî ïä± §¨Ÿ§Ÿ¥©£¦
,ynyd xe` lrøúBéå ,äáò úçà ävçî Bîk,jkn ±äëëå §§¦¨©©¨¨§¥§¨¨

ìLîpa àeä Lnîlr miairnd mipprl zeleynd zexiara ± ©¨©¦§¨
,ynyd xe`.åéá÷òa Lc íãàL úBðBò ìëamdy z`tn ± §¨£¤¨¨¨©£¥¨

xaer `edy iptn ,la` ,zexeng zexiark eipira miaygp mpi`
zeqknd zewc zevign daxd enk df ixd ,zeax minrt mdilr

,dar zg` dvign xy`n xzei e` ,dar zg` dvign enkìkîe¦¨
ïkLzepeerd ±,äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø éøácî úBîñøôîä ¤¥©§ª§¨¦¦§¥©¥¦§¨¦§¨¨

äøæ äãBáòk Lnî ïäL¤¥©¨©£¨¨¨
âåúeëéôLe úBéøò éel §¦£¨§¦

Bîk ,íéîc25úîìòä ¨¦§©§¨©
Bîk ,ä÷ãvä ïî ïéò©¦¦©§¨¨§

áeúkL26Eì øîMä" : ¤¨¦¨¤§
Eááì íò øáã äéäé ït¤¦§¤¨¨¦§¨§

,"'Bâ ìòiìárpnidl - §¦©©
,dwcv ly oiprn

,"ìòiìá"emixne` - §¦©©
,l"f epizeaxéãáBò àéä¦§¥

íéìéìà úãBáò27,'eëå- £©¡¦¦§
on oir znlrdy ixd
enk zaygp dwcvd

;dxf dcearøtñnäå§©§©¥
ì àéä ,Bøáç úeðâaïBL ¦§£¥¦¨

äãBáòk äìe÷Mä ,òøä̈©©§¨©£¨
úBéøò éelâå äøæ̈¨§¦£¨

íéîc úeëéôLe28ìëå , §¦¨¦§¨
ãáBò elàk ñòBkä©¥§¦¥

äøæ äãBáò29éî ïëå , £¨¨¨§¥¦
çeøä úeqb Ba LiL30, ¤¥©¨©
,àøîba úBaø äpäëå- §¨¥¨©©§¨¨

oi` yperd iably zexnl
zenec el` zexiar
ribn dilr) dxf dcearl
dn ,oic zia zzin ixd
,(el` zexiar lr ok oi`y
ipgexd mbtd iabl j`
,dxf dcear ± mixengd mi`hgl zenec od ,ytpa zenbet ody

,minc zekitye zeixr ielibäøBz ãeîìúåly dxiard ± §©§¨
zlwey dxez cenlz lehia,ïlk ãâðkzexiard lk cbpk - §¤¤ª¨

,zexen`däëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk31øzå" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¦¥
."'eëå äøæ äãBáò ìò àeä¯Ceøa¯LBãwäzeixr ielib ± ©¨¨©£¨¨¨§

lk ici lry ixd ."dxez lehia oer lr xzie `le minc zekitye
e` zxk oda yiy zexiar opi` ody zexnl ± elld zexiard
ziwl`d ytpd z` od zewzpn ,ok it lr s` ,miny icia dzin
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äáåùúä úøâà
íâå úøë ïåò ìò øáò àìù éî óàå
â"äëå ì"æ úàöåä àåäù íéîù éãéá äúéî ïåò ìò àì
íéîâåô ïäù øçàî ë"ôòà .úåì÷ úåøéáò øàù àìà
íéìáç ú÷éñôå úîéâô ìùîëå úé÷ìàä ùôðå äîùðá
íâô úåéäì ìåëé íéàèçä éåáéøá éøä .ì"ðë íé÷ã
úìéôëá 'éôàå .äúéî åà úøë åá ùéù ãçà åàìá åîë
àéáðä ìéùîäù åîë .ãàî úåáø íéîòô ãçà àèç
áòë éúéçî ù"îë ùîùä øåà ìéôàîä ïðòì íéàèçä
úéîéðô ïéá [íéìéãáîä] úåøåîç úåøéáò íä êéòùô
ïðò úìãáäë .úé÷ìàä ùôðì ä"á 'éåä íù úòôùä
äéìò íéøãìå õøàì ùîùä ïéá ìéãáîä êåùçå áò
ùã íãàù úåì÷ úåøéáò ïä êéúàèç ïðòëå .î"ãò
.î"ãò ùåì÷å ì÷ ïðò úìãáäë íéìéãáîä åéá÷òá
øåà ãâð íãà íéùî íà äæä ìùîáù åîë äðäå
ïä ãàî áåøì úåùåì÷å úåì÷ úåöéçî ïåìçá ùîùä
ùîî äëëå .øúåéå äáò úçà äöéçî åîë úåìéôàî
ù"ëîå åéá÷òá ùã íãàù úåðåò ìëá ìùîðá àåä
.ã"ùå ò"âå æ"òë ùîî ïäù ì"æø éøáãî úåîñøåôîä
'éäé ïô êì øîùä ù"îë ä÷ãöä ïî ïéò úîìòä åîë
.'åëå à"òò àéä ìòéìáå 'åë ìòéìá êááì íò øáã
ò"âå æ"òë äìå÷ùä ø"äì àéä åøéáç úåðâá øôñîäå
úåñâ åá ùéù éî ïëå æ"òò åìàë ñòåëä ìëå ã"ùå
ì"æøàîë ïìåë ãâðë ú"úå .àøîâá úåáø äðäëå .çåøä
ìòù ù"÷á åøãéñ ïëìå .'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
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.22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– סט"ז סשכ"ח או"ח בשו"ע – (לפס"ד מר"ן ע"ז הראי' מה"ת„‡„‰"Ê"וכידוע דאיסור (˙ÂÁÙ
¯ÂÚÈ˘ÎÓ."(כדלקמן "ויותר" גם אלא "כמו", שהוא רק לא ראי' (ומזה סקילה! מאיסור חמור – פעמים כמה מד,23.אבל ישעיה

˘ËÈÏ"‡:24.כב. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דרים) נפה"א ארץ), (מל', תתאה ה"א הענינים: ב' – כבנמשל דזהו וי"ל מיותר. "לכאורה
˘ËÈÏ"‡:25.עלי')". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א סח, ט.26."כתובות טו, ˘ËÈÏ"‡:27.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גמרא ע"פ הוא "ע"כ

ב". קיא, וסנה' ˘ËÈÏ"‡:28.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב טו, ה"ג.29."ערכין פ"ב דעות הלכות רמב"ם ב. קפב, ראה 30.זח"ב
א. ה, ה"ז.31.סוטה פ"א חגיגה ירושלמי (בתחלתה). ב' אות רבה לאיכה פתיחתא

fenz b"k ipy mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ג שני יום
פרק ח  ,gv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éøçà äðäå ç ÷øô,gv 'nr cr.'åëå åúôôìî

.`ed jexa miigd iiga dxewnnòîL úàéø÷a eøcñ ïëìå§¨¥¦§¦§¦©§©
ähnä ìòL32.'eëå ïéc¯úéa úBúéî 'ã åéìò ìa÷ì ,,dliwq ± ¤©©¦¨§©¥¨¨¦¥¦§

lr mrt s` xar `ly in lr mb z`fe ,wpge bxd ,dtixy
zexiar daxd opyi ,oky ,oic zia zzin oypery zexiar

enk ytpa zenbetd
yper oda yiy zexiard

;oic zia zzinãálî¦§©
,ãBqä ét-ìòLit lr - ¤©¦©

,"dlaw"díâBtä ìk̈©¥
íL ìL ã"eé úBàa§¤¥
áiçúð elàk ¯ ä"éåä£¨¨§¦¦§©¥
úBàa íâBtäå ,äìé÷ñ§¦¨§©¥§

à"ämy ly dpey`xd ± ¥
,'iedáiçúð elàk§¦¦§©¥

,äôøNmbetde -úBàáe §¥¨§
å"éå,'ied my ly ±,âøä áiçúð elàkmbetde -à"ä úBàáe33 ¨§¦¦§©¥¤¤§¥

äðBøçà,'ied my ly ±úàéø÷ ìhánäå ;÷ðç áiçúð elàk ©£¨§¦¦§©¥¤¤§©§©¥§¦©
ïélôúe ,ã"eé úBàa íâBt ¯ òîL,oilitz zevn lhand ± §©¥§§¦¦

mbet,à"ä úBàa,'ied my ly dpey`xd -úéöéöålhand ± §¥§¦¦
mbet ,ziviv zevn,å"éå úBàa,'ied my ly -älôúe± §¨§¦¨

mbet ,dltz zevn lhandà"ä úBàa,'ied my ly dpexg` ± §¥

.'eëåoda yiy zexeng zexiar mey lr xar `l m` mb ,ixd ± §
zenbet "dlaw" it lry zexg` zexiar mb opyi ,oic zia zzin
zia zzin oda yiy zexengd zexiard ly dcn dze`a ytpa
zezin 'c ,rny z`ixwa envr lr lawl mc`d lr okle .oic
z` owzl ick ,oic zia

.eytpa mbty mbtdäfîe¦¤
ãîìì ìékNnä ìBëé± ¨©©§¦¦§Ÿ

xywaìúBðBò øàL ¦§¨£
,íéàèçå-w"k zxrd ©£¨¦

`"hily x"enc`dfi`l" :
`linae ± mikiiy ze`
- "c"a zezin 'cn dfi`l
:ïlk ãâðk äøBz ìeháe¦¨§¤¤ª¨
mc`d leki df lkn dpd -
,"xayp al"l ribdl
`le) mixg` mi`hg ici lr mb mbty mbta ezrca ezeppeazda
xacd edf .(miny icia dzine zxk ea yiy `hg ici lr wx
xaeyd ,el yiy "xayp al"d ± "d`zz daeyz"l `iand ipyd
el xyt` `linne ,"`xg` `xhq"de "d`nehd gex" z` xiqne
lr daeh dlawe xard lr dhxga ,"zn`"a daeyza xefgl f`

.`adl

ç ÷øtmieednd mixac ipy owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
zeppeazdd - :"d`zz daeyz"l ribdl dxyide zizin`d jxcd

ytpd oeayge - ;(eznyp xewn lre) eznyp lry dlecbd zepngxa

ytp oeayg ;ei`hg ici lr mxb `edy ,dpikyd zelb oipra ezewnrzde

zeidl mc`d z` `ian ,df

al el yiy ,"xayp al" lra

z` xaey `ed jkae ,xeay

."`xg` `xhq"d gex

ú÷îòä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©£¨©
,ìéòì økæpä ìëa úòcä©©©§¨©¦§¨§¥
lry dlecbd zepngxa -
lre ziwl`d eytp
lr mxby dnae ,dxewn

ei`hg iciLwáì ìëeé©§©¥
àaìc à÷îòî úîàa:weqtay dywad z` ,ald wnern ± ¤¡¤¥ª§¨§¦¨

éîçø áøk""'Bâå éòLô äçî E1,wxta weqt ixd df - §Ÿ©£¤§¥§¨¨§
rny z`ixw"a mbe "zevg oewiz" zrya mixne`y mildzd
itk) ytpd oeaygl lbeqnd onfd `ed mdiptly ,"dhnd lry
e` zevg oewiz iptly ytpd oeayg ixg` ixd .(lirl xn`y

dywa zn`a ywal mc`d leki ,dhnd lry rny z`ixw iptl
ef.a Baìa òáwz éæà ékúðéça ìò úeðîçøä ìãb úîà ¦£©¦¨©§¦¤¡¤Ÿ¤¨©£¨©§¦©

,äìòîlLå BLôðaL úe÷ìà,eznyp xewna -.ìéòì økæpk ¡Ÿ¤§©§§¤§©§¨©¦§¨§¥
xewn lr mbe ziwl`d eytp lr mb `id zepngxdy ± 'f wxta ±

.dlrnl eznypäæáe¨¤
íéðBéìòä íéîçø øøBòé§¥©£¦¨¤§¦
,íéîçøä úBcî â"éî¦¦¨©£¦
ïBéìòä ïBöøî úBëLîpä©¦§¨¥§¨¤§
æîøpä ,àeä¯Ceøä©¦§¨

,ã"eé ìL Böe÷aly - §¤
,'ied myäìòî äìòîlL¤§©§¨©§¨

äòtLää úðéçaî¦§¦©©©§¨¨
íL úBiúBàî úòtLpä©¦§©©¥¦¥

.ä"éåäwxta xen`k ± £¨¨
'ied my ly c"ei ze`a zenbetd zexiar opyi ,'f wxt ,mcewd
,'ied myn drtydd zwqtp ,mbtd ici lre ± 'eke `"d ze`a e`
`xhq"e 'dtilw'l zeig dpnn jynpe ,icedil zeig d`a dpnny
zecn b"in mipeilrd mingx jiynn `edy drya j` ."`xg`
`a ± 'ied myn dlrnly oeilrd oevxdn ze`a mdy ,mingxd
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

é"ôòù ãáìî .'åëå ã"á úåúéî 'ã åéìò ìá÷ì äèîä
áééçúð åìéàë 'éåä íù ìù ã"åé úåàá íâåôä ìë ãåñä
úåàáå äôéøù áééçúð åìéàë à"ä úåàá íâåôäå äìé÷ñ
åìéàë äðåøçà à"ä úåàáå âøä áééçúð åìéàë å"éå
ïéìéôúå ã"åé úåàá íâåô ù"÷ ìèáîäå .÷ðç áééçúð
.'åëå à"ä úåàá äìôúå å"éå úåàá úéöéöå à"ä úåàá
ìåèéáå 'éàèçå úåðåò øàùì ãåîìì ìéëùîä ìåëé äæîå

:ïìåë ãâðë äøåú

äðäå ç ÷øôìëåé ì"ðä ìëá úòãä ú÷îòä éøçà
áåøë àáìã à÷îåòî úîàá ù÷áì
úîàá åáìá òá÷ú éæà éë .'åëå éòùô äçî êéîçø
äìòîìùå åùôðáù úå÷ìà 'éçá ìò úåðîçøä ìãåâ
ø"äãî â"éî íéðåéìòä íéîçø øøåòé äæáå .ì"ðë
ã"åé ìù åöå÷á æîøðä ä"á ïåéìòä ïåöøî úåëùîðä
úåéúåàî úòôùðä äòôùää 'éçáî äìòî äìòîìù
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.32:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ראה) ותשובה הנפש חשבון גם ענינה קשעה"מ כי – התפלות) בי' ענינה (שאין לאגה"ת "השייכות
ספ"ז)". ח"א ˘ËÈÏ"‡:33.ג"כ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מובא – [בסידורו נד. בגימ' שבמילואו הוי' – הפעמים ובב' – כאן שמביא "צ"ע

מילוי]". ג.1.בלא נא, תהלים



סה fenz a"k oey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ב ראשון יום
פרק ז  ,194 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øáò àìù éî óàå,gv 'nr cr:ïìåë

éãéa äúéî ïBò ìò àì íâå ,úøk ïBò ìò øáò àlL éî óàå§©¦¤Ÿ¨©©£¨¥§©Ÿ©£¦¨¦¥
,àðåb éàäëe äìháì òøæ úàöBä àeäL íéîL,dnecke - ¨©¦¤¨©¤©§©¨¨§©©§¨

àlàlr xar ±øçàî ïë¯ét¯ìò¯óà ,úBl÷ úBøáò øàL ¤¨§¨£¥©©©¦¥¥©©
úîéât ìLîëå ,úé÷ìàä Lôðå äîLpa íéîâBt ïäL¤¥§¦©§¨¨§¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©§¦©

íéwc íéìáç ú÷éñôe§¦©£¨¦©¦
ìéòì økæpk,'d wxta ± ©¦§¨§¥

ly "dkyndd lag"y
lag enk `ed ,dnypd
(613) b"ixzn xefyd
`edy dryae ,zelizt
b"ixzn zg` lr xaer
wezipk df ixd ,zeevnd

,lagdn zg` dliztéøä£¥
ìBëé íéàèçä éeaøa§¦©£¨¦¨
åàìa Bîk íât úBéäì¦§§¨§§¨
Bà úøk Ba LiL ãçà¤¨¤¥¨¥
úìéôëa elôàå ,äúéî¦¨©£¦¦§¦©
úBaø íéîòt ãçà àèç¥§¤¨§¨¦©

ãàî22ìéLîäL Bîk , §Ÿ§¤¦§¦
ïðòì íéàèçä àéápä©¨¦©£¨¦§¨¨

ìéôànä,lr ±øBà ©©£¦
áeúkL Bîk ,LîMä23: ©¤¤§¤¨

éòLt áòë éúéçî"¯ "E ¨¦¦¨¨§¨¤
,úBøeîç úBøáò íä¥£¥£
úéîéðt ïéa [íéìécánä]©©§¦¦¥§¦¦
ä"éåä íL úòtLä©§¨©¥£¨¨
Lôpì àeä¯Ceøä©¤¤
ïðò úìcáäk ,úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§©§¨©¨¨
ïéa ìécánä ,CeLçå áò̈§¨©©§¦¥
íéøcìå õøàì LîMä©¤¤¨¨¤§©¨¦

äéìò24;ìLî-Cøc-ìò- ¨¤¨©¤¤¨¨
:aezky dneïðòëe"§¨¨

éúàhç"E- ,jiz`hg ,izign ,lw oprk ±úBl÷ úBøáò ïä ©Ÿ¤¥£¥©
ìò Leì÷å ì÷ ïðò úìcáäk íéìécánä ,åéá÷òa Lc íãàL¤¨¨¨©£¥¨©©§¦¦§©§¨©¨¨©§¨©

,äfä ìLnaL Bîk ,äpäå .ìLî-Cøc,ynyd xe` ieqikn - ¤¤¨¨§¦¥§¤©¨¨©¤
úBl÷ úBvçî ïBlça LîMä øBà ãâð íãà íéNî íà¦¥¦¨¨¤¤©¤¤©©§¦©

,ãàî áøì úBLeì÷e,zewc zeax zevign -úBìéôàî ïä± §¨Ÿ§Ÿ¥©£¦
,ynyd xe` lrøúBéå ,äáò úçà ävçî Bîk,jkn ±äëëå §§¦¨©©¨¨§¥§¨¨

ìLîpa àeä Lnîlr miairnd mipprl zeleynd zexiara ± ©¨©¦§¨
,ynyd xe`.åéá÷òa Lc íãàL úBðBò ìëamdy z`tn ± §¨£¤¨¨¨©£¥¨

xaer `edy iptn ,la` ,zexeng zexiark eipira miaygp mpi`
zeqknd zewc zevign daxd enk df ixd ,zeax minrt mdilr

,dar zg` dvign xy`n xzei e` ,dar zg` dvign enkìkîe¦¨
ïkLzepeerd ±,äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø éøácî úBîñøôîä ¤¥©§ª§¨¦¦§¥©¥¦§¨¦§¨¨

äøæ äãBáòk Lnî ïäL¤¥©¨©£¨¨¨
âåúeëéôLe úBéøò éel §¦£¨§¦

Bîk ,íéîc25úîìòä ¨¦§©§¨©
Bîk ,ä÷ãvä ïî ïéò©¦¦©§¨¨§

áeúkL26Eì øîMä" : ¤¨¦¨¤§
Eááì íò øáã äéäé ït¤¦§¤¨¨¦§¨§

,"'Bâ ìòiìárpnidl - §¦©©
,dwcv ly oiprn

,"ìòiìá"emixne` - §¦©©
,l"f epizeaxéãáBò àéä¦§¥

íéìéìà úãBáò27,'eëå- £©¡¦¦§
on oir znlrdy ixd
enk zaygp dwcvd

;dxf dcearøtñnäå§©§©¥
ì àéä ,Bøáç úeðâaïBL ¦§£¥¦¨

äãBáòk äìe÷Mä ,òøä̈©©§¨©£¨
úBéøò éelâå äøæ̈¨§¦£¨

íéîc úeëéôLe28ìëå , §¦¨¦§¨
ãáBò elàk ñòBkä©¥§¦¥

äøæ äãBáò29éî ïëå , £¨¨¨§¥¦
çeøä úeqb Ba LiL30, ¤¥©¨©
,àøîba úBaø äpäëå- §¨¥¨©©§¨¨

oi` yperd iably zexnl
zenec el` zexiar
ribn dilr) dxf dcearl
dn ,oic zia zzin ixd
,(el` zexiar lr ok oi`y
ipgexd mbtd iabl j`
,dxf dcear ± mixengd mi`hgl zenec od ,ytpa zenbet ody

,minc zekitye zeixr ielibäøBz ãeîìúåly dxiard ± §©§¨
zlwey dxez cenlz lehia,ïlk ãâðkzexiard lk cbpk - §¤¤ª¨

,zexen`däëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk31øzå" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¦¥
."'eëå äøæ äãBáò ìò àeä¯Ceøa¯LBãwäzeixr ielib ± ©¨¨©£¨¨¨§

lk ici lry ixd ."dxez lehia oer lr xzie `le minc zekitye
e` zxk oda yiy zexiar opi` ody zexnl ± elld zexiard
ziwl`d ytpd z` od zewzpn ,ok it lr s` ,miny icia dzin
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äáåùúä úøâà
íâå úøë ïåò ìò øáò àìù éî óàå
â"äëå ì"æ úàöåä àåäù íéîù éãéá äúéî ïåò ìò àì
íéîâåô ïäù øçàî ë"ôòà .úåì÷ úåøéáò øàù àìà
íéìáç ú÷éñôå úîéâô ìùîëå úé÷ìàä ùôðå äîùðá
íâô úåéäì ìåëé íéàèçä éåáéøá éøä .ì"ðë íé÷ã
úìéôëá 'éôàå .äúéî åà úøë åá ùéù ãçà åàìá åîë
àéáðä ìéùîäù åîë .ãàî úåáø íéîòô ãçà àèç
áòë éúéçî ù"îë ùîùä øåà ìéôàîä ïðòì íéàèçä
úéîéðô ïéá [íéìéãáîä] úåøåîç úåøéáò íä êéòùô
ïðò úìãáäë .úé÷ìàä ùôðì ä"á 'éåä íù úòôùä
äéìò íéøãìå õøàì ùîùä ïéá ìéãáîä êåùçå áò
ùã íãàù úåì÷ úåøéáò ïä êéúàèç ïðòëå .î"ãò
.î"ãò ùåì÷å ì÷ ïðò úìãáäë íéìéãáîä åéá÷òá
øåà ãâð íãà íéùî íà äæä ìùîáù åîë äðäå
ïä ãàî áåøì úåùåì÷å úåì÷ úåöéçî ïåìçá ùîùä
ùîî äëëå .øúåéå äáò úçà äöéçî åîë úåìéôàî
ù"ëîå åéá÷òá ùã íãàù úåðåò ìëá ìùîðá àåä
.ã"ùå ò"âå æ"òë ùîî ïäù ì"æø éøáãî úåîñøåôîä
'éäé ïô êì øîùä ù"îë ä÷ãöä ïî ïéò úîìòä åîë
.'åëå à"òò àéä ìòéìáå 'åë ìòéìá êááì íò øáã
ò"âå æ"òë äìå÷ùä ø"äì àéä åøéáç úåðâá øôñîäå
úåñâ åá ùéù éî ïëå æ"òò åìàë ñòåëä ìëå ã"ùå
ì"æøàîë ïìåë ãâðë ú"úå .àøîâá úåáø äðäëå .çåøä
ìòù ù"÷á åøãéñ ïëìå .'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
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.22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– סט"ז סשכ"ח או"ח בשו"ע – (לפס"ד מר"ן ע"ז הראי' מה"ת„‡„‰"Ê"וכידוע דאיסור (˙ÂÁÙ
¯ÂÚÈ˘ÎÓ."(כדלקמן "ויותר" גם אלא "כמו", שהוא רק לא ראי' (ומזה סקילה! מאיסור חמור – פעמים כמה מד,23.אבל ישעיה

˘ËÈÏ"‡:24.כב. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דרים) נפה"א ארץ), (מל', תתאה ה"א הענינים: ב' – כבנמשל דזהו וי"ל מיותר. "לכאורה
˘ËÈÏ"‡:25.עלי')". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א סח, ט.26."כתובות טו, ˘ËÈÏ"‡:27.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גמרא ע"פ הוא "ע"כ

ב". קיא, וסנה' ˘ËÈÏ"‡:28.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב טו, ה"ג.29."ערכין פ"ב דעות הלכות רמב"ם ב. קפב, ראה 30.זח"ב
א. ה, ה"ז.31.סוטה פ"א חגיגה ירושלמי (בתחלתה). ב' אות רבה לאיכה פתיחתא

fenz b"k ipy mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ג שני יום
פרק ח  ,gv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éøçà äðäå ç ÷øô,gv 'nr cr.'åëå åúôôìî

.`ed jexa miigd iiga dxewnnòîL úàéø÷a eøcñ ïëìå§¨¥¦§¦§¦©§©
ähnä ìòL32.'eëå ïéc¯úéa úBúéî 'ã åéìò ìa÷ì ,,dliwq ± ¤©©¦¨§©¥¨¨¦¥¦§

lr mrt s` xar `ly in lr mb z`fe ,wpge bxd ,dtixy
zexiar daxd opyi ,oky ,oic zia zzin oypery zexiar

enk ytpa zenbetd
yper oda yiy zexiard

;oic zia zzinãálî¦§©
,ãBqä ét-ìòLit lr - ¤©¦©

,"dlaw"díâBtä ìk̈©¥
íL ìL ã"eé úBàa§¤¥
áiçúð elàk ¯ ä"éåä£¨¨§¦¦§©¥
úBàa íâBtäå ,äìé÷ñ§¦¨§©¥§

à"ämy ly dpey`xd ± ¥
,'iedáiçúð elàk§¦¦§©¥

,äôøNmbetde -úBàáe §¥¨§
å"éå,'ied my ly ±,âøä áiçúð elàkmbetde -à"ä úBàáe33 ¨§¦¦§©¥¤¤§¥

äðBøçà,'ied my ly ±úàéø÷ ìhánäå ;÷ðç áiçúð elàk ©£¨§¦¦§©¥¤¤§©§©¥§¦©
ïélôúe ,ã"eé úBàa íâBt ¯ òîL,oilitz zevn lhand ± §©¥§§¦¦

mbet,à"ä úBàa,'ied my ly dpey`xd -úéöéöålhand ± §¥§¦¦
mbet ,ziviv zevn,å"éå úBàa,'ied my ly -älôúe± §¨§¦¨

mbet ,dltz zevn lhandà"ä úBàa,'ied my ly dpexg` ± §¥

.'eëåoda yiy zexeng zexiar mey lr xar `l m` mb ,ixd ± §
zenbet "dlaw" it lry zexg` zexiar mb opyi ,oic zia zzin
zia zzin oda yiy zexengd zexiard ly dcn dze`a ytpa
zezin 'c ,rny z`ixwa envr lr lawl mc`d lr okle .oic
z` owzl ick ,oic zia

.eytpa mbty mbtdäfîe¦¤
ãîìì ìékNnä ìBëé± ¨©©§¦¦§Ÿ

xywaìúBðBò øàL ¦§¨£
,íéàèçå-w"k zxrd ©£¨¦

`"hily x"enc`dfi`l" :
`linae ± mikiiy ze`
- "c"a zezin 'cn dfi`l
:ïlk ãâðk äøBz ìeháe¦¨§¤¤ª¨
mc`d leki df lkn dpd -
,"xayp al"l ribdl
`le) mixg` mi`hg ici lr mb mbty mbta ezrca ezeppeazda
xacd edf .(miny icia dzine zxk ea yiy `hg ici lr wx
xaeyd ,el yiy "xayp al"d ± "d`zz daeyz"l `iand ipyd
el xyt` `linne ,"`xg` `xhq"de "d`nehd gex" z` xiqne
lr daeh dlawe xard lr dhxga ,"zn`"a daeyza xefgl f`

.`adl

ç ÷øtmieednd mixac ipy owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
zeppeazdd - :"d`zz daeyz"l ribdl dxyide zizin`d jxcd

ytpd oeayge - ;(eznyp xewn lre) eznyp lry dlecbd zepngxa

ytp oeayg ;ei`hg ici lr mxb `edy ,dpikyd zelb oipra ezewnrzde

zeidl mc`d z` `ian ,df

al el yiy ,"xayp al" lra

z` xaey `ed jkae ,xeay

."`xg` `xhq"d gex

ú÷îòä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©£¨©
,ìéòì økæpä ìëa úòcä©©©§¨©¦§¨§¥
lry dlecbd zepngxa -
lre ziwl`d eytp
lr mxby dnae ,dxewn

ei`hg iciLwáì ìëeé©§©¥
àaìc à÷îòî úîàa:weqtay dywad z` ,ald wnern ± ¤¡¤¥ª§¨§¦¨

éîçø áøk""'Bâå éòLô äçî E1,wxta weqt ixd df - §Ÿ©£¤§¥§¨¨§
rny z`ixw"a mbe "zevg oewiz" zrya mixne`y mildzd
itk) ytpd oeaygl lbeqnd onfd `ed mdiptly ,"dhnd lry
e` zevg oewiz iptly ytpd oeayg ixg` ixd .(lirl xn`y

dywa zn`a ywal mc`d leki ,dhnd lry rny z`ixw iptl
ef.a Baìa òáwz éæà ékúðéça ìò úeðîçøä ìãb úîà ¦£©¦¨©§¦¤¡¤Ÿ¤¨©£¨©§¦©

,äìòîlLå BLôðaL úe÷ìà,eznyp xewna -.ìéòì økæpk ¡Ÿ¤§©§§¤§©§¨©¦§¨§¥
xewn lr mbe ziwl`d eytp lr mb `id zepngxdy ± 'f wxta ±

.dlrnl eznypäæáe¨¤
íéðBéìòä íéîçø øøBòé§¥©£¦¨¤§¦
,íéîçøä úBcî â"éî¦¦¨©£¦
ïBéìòä ïBöøî úBëLîpä©¦§¨¥§¨¤§
æîøpä ,àeä¯Ceøä©¦§¨

,ã"eé ìL Böe÷aly - §¤
,'ied myäìòî äìòîlL¤§©§¨©§¨

äòtLää úðéçaî¦§¦©©©§¨¨
íL úBiúBàî úòtLpä©¦§©©¥¦¥

.ä"éåäwxta xen`k ± £¨¨
'ied my ly c"ei ze`a zenbetd zexiar opyi ,'f wxt ,mcewd
,'ied myn drtydd zwqtp ,mbtd ici lre ± 'eke `"d ze`a e`
`xhq"e 'dtilw'l zeig dpnn jynpe ,icedil zeig d`a dpnny
zecn b"in mipeilrd mingx jiynn `edy drya j` ."`xg`
`a ± 'ied myn dlrnly oeilrd oevxdn ze`a mdy ,mingxd
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

é"ôòù ãáìî .'åëå ã"á úåúéî 'ã åéìò ìá÷ì äèîä
áééçúð åìéàë 'éåä íù ìù ã"åé úåàá íâåôä ìë ãåñä
úåàáå äôéøù áééçúð åìéàë à"ä úåàá íâåôäå äìé÷ñ
åìéàë äðåøçà à"ä úåàáå âøä áééçúð åìéàë å"éå
ïéìéôúå ã"åé úåàá íâåô ù"÷ ìèáîäå .÷ðç áééçúð
.'åëå à"ä úåàá äìôúå å"éå úåàá úéöéöå à"ä úåàá
ìåèéáå 'éàèçå úåðåò øàùì ãåîìì ìéëùîä ìåëé äæîå

:ïìåë ãâðë äøåú

äðäå ç ÷øôìëåé ì"ðä ìëá úòãä ú÷îòä éøçà
áåøë àáìã à÷îåòî úîàá ù÷áì
úîàá åáìá òá÷ú éæà éë .'åëå éòùô äçî êéîçø
äìòîìùå åùôðáù úå÷ìà 'éçá ìò úåðîçøä ìãåâ
ø"äãî â"éî íéðåéìòä íéîçø øøåòé äæáå .ì"ðë
ã"åé ìù åöå÷á æîøðä ä"á ïåéìòä ïåöøî úåëùîðä
úåéúåàî úòôùðä äòôùää 'éçáî äìòî äìòîìù
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.32:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ראה) ותשובה הנפש חשבון גם ענינה קשעה"מ כי – התפלות) בי' ענינה (שאין לאגה"ת "השייכות
ספ"ז)". ח"א ˘ËÈÏ"‡:33.ג"כ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מובא – [בסידורו נד. בגימ' שבמילואו הוי' – הפעמים ובב' – כאן שמביא "צ"ע

מילוי]". ג.1.בלא נא, תהלים



fenzסו c"k iyily mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ד שלישי יום
,gv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äøáò çåøù øçàîå,196 'nr cr:('åëå àëìîì

'ied my zrtydae 'ied my ly zeize`a oewizd jk ici lr
:cin hxtn owfd epaxy itk ,eznyp lrïëìåody iptn ± §¨¥

,ef dbxcn ze`a,íéîâtä ìk íéwðî íéîçøä úBcî â"éä©¦¨©£¦§©¦¨©§¨¦
áeúkL Bîëe2::mingxd zecn b"i iabl -òLôå ïBò àNð" §¤¨Ÿ¥¨¨¤©

ä÷éðé ïéà áeLå ,"äwðå§©¥§¥§¦¨
íéðBöéçäì,zetilwl ± §©¦¦

"àøçà àøèqä"å§©¦§¨©£¨
,äàzz à"ä úòtLäî¥©§¨©¥©¨¨

ìéòì økæpkici lry ± ©¦§¨§¥
yi ,zepeerde mi`hgd
ly d`zz 'dn dwipi odl
jynp xy`k j` 'ied my
± mingxd zecn b"in
zepeerd z` xacd dwpn
xzei odl oi`e mirytde

.d`zz 'dn dwipi,dîB÷îì äàzz à"ä áeLz äæáe)¨¤¨¥©¨¨¦§¨
.(ïéáîì éãå ,å"äéa ãçéúäìdlnd zernyn idef ± §¦§©¥§§©©¥¦

day 'ied my ly dpexg`d `"ddy ± "'d aeyz" ± "daeyz"

.oz` zcge`n zeidl 'ied mya dl zencewd zeize`d ylyl
nî ïëåLdyrp ±áeL ,íãàaL úé÷ìàä Lôpa ähîì §¥©¨§©¨©¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨

,íéìécáî íëéúBðBò ïéà,zewl` oial ytpd oia -Bîëe ¥£¥¤©§¦¦§
áeúkL:2:mingxd zecn b"i iabl -"äwðå"miyxtn ± ¤¨§©¥

l"f epinkg3-äwðî"§©¤
õçøì ,"íéáMì àeä©¨¦¦§Ÿ
íLôð úBwðìe§©©§¨
íä ,íéàBvä íéLeálî¦§¦©¦¥

íéðBöéçäzetilwd ± ©¦¦
lr mc`d z` zetiwnd

,zepeere mi`hg iciBîk§
àøîba áeúkL4: ¤¨©§¨¨

."'eëå ezôtìî"± §©§©§
dtiwne zttln dxiard
yeal ziyrpe mc`d z`
z` dtiwnd ,dxiard ly d`nehl dpeekde ± `hegd mc`l
mi`ev miyealn eze` dwpn daeyzde ± yeal enk mc`d

.dl`

íøäèzå äøáò çeøL øçàîe5gexd - ,6,dxdhe dlign ly ¥©©¤©¨§¨©§©£¥
,dze` dxdihe ytpd z` dxarì íLôð ìëez éæàãò áeL £©©©§¨¨©

,døB÷îì äìòî äìòî úBìòìå ,Lnî àeä¯Ceøa ä"éåä£¨¨¨©¨§©£©§¨©§¨¦§¨
Ba úãçéî äúéäL Bîk ,àìôð ãeçéa Cøaúé Ba ä÷áãìe§¨§¨¦§¨¥§¦¦§¨§¤¨§¨§ª¤¤

,ãeçiä úéìëúa Cøaúé¦§¨¥§©§¦©¦
åét çeøa dçôpL íøèa§¤¤¤§¨¨§©¦

ãøéì Cøaúé,zcxl ± ¦§¨¥¥¥
óeâa Laìúäìe ähîì§©¨§¦§©¥§

íãàäixd dzid f` ± ¨¨¨
zilkza zcge`n dnypd

.d"awd mr cegidBîëe)§
íãàa ,ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¨¨
íøèa ,åét çeøa çôBpä©¥©§©¦§¤¤
¯ åétî çeøä àöBiL¤¥¨©¦¦

.(BLôða ãçéî àeäjk ± §ª¨§©§
dpzipy iptl dnypd mb
ly ote`a mc`d seba
ixd dzid f` ,"gtie"
ez` zilkza zcge`n

zilkza zcge`n aey didz (daeyzd ixg`) zrk mbe ,jxazi
z`.jxazi e.äîìL äáeLz àéä Bæå,daeyzd ote` ± §¦§¨§¥¨

daeyz `id ± zilkza jxazi ez` zcge`n didz dnypdy
.dnilyäæ ãeçé úðéça ,äpäåzcge`n dnypdy cegid ± §¦¥§¦©¦¤

,mc`d seba dpzipy iptl dzidy itk jxazi ez` aeyäáeLúe§¨
äàlò äáeLz úðéça àéä ,Bæ,d`ad dpeilr daeyz ± ¦§¦©§¨¦¨¨

,äàzz äáeLz øçàlLdpezgzd daeyzd xg`l - ¤§©©§¨©¨¨
.lirl dx`azdyàéòøa LBãwä øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©©¨§©§¨

àNð úLøt àðîéäî7, §¥§¨¨¨©¨
,àéä äàlò äáeLúc¦§¨¦¨¨¦
àúéøBàa ÷qòúéc§¦§©¥§©§¨
àLã÷c eîéçøe eìéçãa¦§¦§¦§ª§¨

éøa-,'eëå àeä-C- §¦§
`id d`lir daeyzy
jezn dxeza weqriy
,'ek d"awdl dad`e d`xi
äðéa ¯ ä"é ïa eäéàc§¦¤¦¨

'eëåxdefa xne` ,f` ± §
'e ze`l dkef `ed ,my

zpiga `idyoa.dpia ,d"i
daeyz zpiga `idy dpia
`"dd ly daey) d`lir
ly ("d`lir") dpey`xd
"d"i oa"n zakxen ("dpia" zbixcn lr zfnxnd 'ied my
zeclepd d`xie dad`l `id dpeekde ,(dpia dlnay zeize`d)

.'ied my ly d"i cbpk ody dpiae dnkgnéìòa úìòîe)©£©©£¥
,àéä äæa íéøeîb íé÷écö ìò äáeLzoipr ixd ,dxe`kly - §¨©©¦¦§¦¨¤¦
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

íéîâôä ìë íé÷ðî íéîçøä úåãî â"éä ïëìå .'éåä íù
ä÷éðé ïéà áåùå .ä÷ðå òùôå ïåò àùåð ù"îëå
äæáå) ì"ðë äàúú à"ä úòôùäî à"èñäå íéðåöéçäì
.(ì"ãå å"äéá ãçééúäì äîå÷îì äàúú à"ä áåùú
ïéà áåù íãàáù úé÷ìàä ùôðá äèîì ùîî ïëå
íéáùì àåä ä÷ðî ä÷ðå ù"îëå íéìéãáî íëéúåðåò
íéðåöéçä íä íéàåöä íéùåáìî íùôð úå÷ðìå õåçøì

.'åëå åúôôìî 'îâá ù"îë

äøáò çåøù øçàîå
ùîî ä"á 'éåä ãò áåùì íùôð ìëåú éæà íøäèúå
ãåçéá 'úé åá ä÷áãìå äøå÷îì äìòî äìòî úåìòìå
ãåçéä úéìëúá 'úé åá úãçåéî äúéäù åîë .àìôð
ùáìúäìå äèîì ãøéì 'úé åéô çåøá äçôðù íøèá

åøá çôåðä íãàá î"ãò åîëå) íãàä óåâáíøèá åéô ç
äáåùú àéä åæå (åùôðá ãçåéî àåä åéôî çåøä àöåéù
'éçá àéä åæ äáåùúå äæ ãåçé 'éçá äðäå .äîéìù
÷"äåæá ù"îëå äàúú äáåùú øçàìù äàìéò äáåùú
'ééøåàá ÷ñòúéã àéä äàìéò äáåùúã àùð 'ô î"øá
'åëå äðéá ä"é ïá åäéàã 'åëå ä"áã÷ã åîéçøå åìéçãá
àéä äæá íéøåîâ íé÷éãö ìò äáåùú éìòá úìòîå)
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יח.2. יד, א.3.שלח פו, ב.4.יומא ג, ˘ËÈÏ"‡:5.סוטה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מעננים השחקים מטהר שהרוח ופי' כא. לז, "איוב

.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'וכו דפשע בהעב התשובה פעולת כך – העננים מציאות ומבטל מפזר שרוח – במשל 7."כמו

א. קכג, זח"ג

fenz d"k iriax mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ה רביעי יום
פרק ט  ,196 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéáå è ÷øô,hv 'nr cr:ä"øã

ilral cgeind oipr epi` ,'d zad`e 'd z`xia dxez cenil
,'d zad`e 'd z`xia dxez micnel mixenb miwicv mb ,daeyz

z`hazn ,`eti` ,dna
daeyz ilra ly mzlrn
,df ixd ± ?miwicv iabl
øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©
éiç úLøt LBãwä©¨¨¨©©¥

äøN8ïeðéàc ,,daeyzd ilra ±eäéìò éëLîlr mikiynn ± ¨¨§¦¨§¥£©§

,mnvrézé àaìc àúeòøaøoevx ,"`alc `zerx" xzeia ± ¦§¨§¦¨¨¦
,ald ly iniptéâñ àìéçáe,gek xzeia ±àkìîì àáø÷úàì §¥¨¨¦§¦§¨§¨§©§¨

:('eëåxzei aexw zeidl - §
z`hazn jka ,d"awdl
,daeyz ilra ly mzlrn
d"awdl mzeaxwzdy
wfg swezae oevxa `id

.mixenb miwicva xacd xy`n xzei

è ÷øtdaeyzdy ,owfd epax xiaqd ,'g wxt ,mcewd wxtd seqa ¤¤
zelrzdl zlbeqn `id ,mi`hgdn dzwep ytpdy xg`ly df ote`a

`ltp cegia d"awd mr zcgein zeidle dyxye dxewnl dlrn dlrn

ixg` d`ad "d`lir daeyz" `id ef - seba dzcixi iptl dzidy itk

lr `iade ."d`zz daeyz"

,yecwd xdefdn jk

- `id "d`lir daeyz"y

d`xi jezn dxeza weqriy

,mxa .d"awd l` dad`e

:oipra xe`ia oiicr yxcp

owfd epax `iad 'c wxta

"d`lir daeyz"y ,xdefdn

daey ,"d`lir 'd aeyz" `id

`"d ze`) ,d`lir 'd ly

efi` - ('ied my ly dpey`xd

dad`l jkl yi zekiiy

jezn dxez cenill) d`xile

d`lir 'd ly daeyzl - 'ied my ly 'e ze`l zekiiyd ,(d`xie dad`

dna dpeekdy ,owfd epax xiaqn ,igkepd wxtd zligza ?'ied my ly

`id ,dad`e d`xi jezn dxez cenil `id "d`lir daeyz"y mixne`y

ly ezelcba opeaznd lkydn ,xnelk ,lkyn zexvepd dad`e d`xi

dad`e d`xie ('ied zelcba zeppeazdd) dpia ly dpipr edfy ,d"awd

mr opeaznd lkyd ly) e"`ed mr `"dd ly xeaigd od `wec el`

mbtl recn owfd epax xiaqi okn xg`l .(lkydn zeclepd zecnd

."d`lir daeyz" ly oipr `wec yxcp zixad

,ïéðòä øeàáe,d`lir 'dl zekiiy yi d`xie dad` efi`l - ¥¨¦§¨
äðéác ,úBîB÷î änëa íéðewúå LBãwä øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨§¦¦§©¨§§¦¨

éäéà ¯,`id ±,äàlò äáeLzdpiad ote`l dpeekd ,xnelk - ¦¦§¨¦¨¨
aezkk ,"m`" z`xwp `idy itk1:ìò úöáø íàäå"§¨¥Ÿ¤¤©

'ä úlãâa ïðBaúnL éãé ìòL ,eðéäc .'eëå "íéçøôàä̈¤§Ÿ¦§§©§¤©§¥¤¦§¥¦§ª©
eîéçøe eìéçc Búðéa çeøî ãéìBîe ,úòcä ú÷îòäa§©£¨©©©©¦¥©¦¨§¦§¦

,íéiìëNlkydy `l - ,zeilky dad`e d`xi -dlbncala ¦§¦¦
zeirahd d`xide dad`d z`2`l` ,ea ze`vnp xaky

lkydyxvei,d`xie dad` ea,úòãå íòè áeèáeel yiy - §©©¨©©
z` aed`l eilr recn ,ilky mrh el` d`xi e` dad` lr

,epnn `xil eilr recne d"awdøîàpL ïéðòk3úà äáäàì" : ¨¦§¨¤¤¡©§©£¨¤
é÷ìà 'äéiç àeä ék" íeMî ,"E,"'Bâå E`id "ik" dlnd - ¡Ÿ¤¦¦©¤§

eilr recn mrh zpizp
± jiwl` 'd z` aed`l
`ed ik" (meyn) iptn

"jiigzlra dad` idef ,
,ilky mrhBì éc àìå± §Ÿ©

,wtzqn `ed oi`äáäàa§©£¨
ãáì úøzñîä úéòáè¦§¦©§ª¤¤§©

,'eëålk ly eala - §
dzelbl yiye ,icedi
`ed oi` ixd ,cala
dad`d ieliba wtzqn
xvei `ed `l` ,cala
elkyn dad` ekeza

,ezeppeazdeãçôå äàøéa ïëåieliba wtzqn `ed oi`y ± §¥§¦§¨¨©©
cgte d`xi ekeza xvei `ed `l` ,cala miirah cgte d`xi

ezeppeazde elkyn,'eëå äLea Bà`edy "zyea z`xi" - ¨§
,'d ipira rxd z` zeyrl d"awd zelcbn yiiaznòãBpk± ©©

`ed dyeade d`xid z`y ,oey`xd wlga 'c wxta xn`y itk
.ezeppeazde elkyn ekeza xveiéæà,`id ±íàä" úàø÷ð £©¦§¥¨¥

."'eëå íéçøôàä ìò úöáødad`de d`xid lr ,xnelk ± Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦§
.dxvie dcli (ezpia) "dpia"dyàéä äáäàä øwò ,äpäå§¦¥¦©¨©£¨¦

àçeøa àçeø úe÷acúà4zewaczdd `ed dad`d xwir - , ¦§©§¨§¨
,(dlrnly gexd mr mc`d gex) dipy gexa zg` gex lyBîk§

áeúkL5.òãBpk ,"'Bâå eäét úB÷éLpî éð÷Mé" :myk ± ¤¨¦¨¥¦¦§¦¦§©©
cg` mc` ly "iniptd lad"d cg`zn ,zeinyba "oiwiyp"ay
dnypd zeinipt zcg`zn jk ,ipy mc` ly "iniptd lad"d mr
,zeevnd dyrn ,dxezd xeaic ici lr ,dlrnly zeiniptd mr
xiaqn owfd epaxy itk ;oeira dxez cenil ici lr cgeinae
zecg`zd dpyi "oiwiyp"ay myky ± oey`xd wlga d"n wxta
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

àúåòøá åäééìò éëùî ïåðéàã äøù ééç 'ô ÷"äåæá ù"îë
:('åëå àëìîì àáø÷úàì éâñ àìéçáå øéúé àáìã

øåàéáå è ÷øôäîëá 'éðå÷éúå ÷"äåæá ù"îë ïéðòä
äáåùú éäéà äðéáã .úåîå÷î
é"òù åðééäã .'åëå íéçåøôàä ìò úöáåø íàäå äàìéò
çåøî ãéìåîå úòãä ú÷îòäá 'ä úìåãâá ïðåáúîù
'àðù ïéðòë úòãå íòè áåèáå íééìëù ø"åã åúðéá
àìå 'åëå êééç àåä éë íåùî êé÷ìà 'ä úà äáäàì
äàøéá ïëå .'åëå ãáì úøúåñîä úéòáè äáäàá åì éã
úöáåø íàä úàø÷ð éæà .òãåðë 'åëå äùåá åà ãçôå
úå÷áãúà àéä äáäàä ø÷éò äðäå .'åëå 'éçåøôàä ìò
.òãåðë 'åëå åäéô úå÷éùðî éð÷ùé ù"îë àçåøá àçåø
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סז fenz c"k iyily mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ד שלישי יום
,gv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äøáò çåøù øçàîå,196 'nr cr:('åëå àëìîì

'ied my zrtydae 'ied my ly zeize`a oewizd jk ici lr
:cin hxtn owfd epaxy itk ,eznyp lrïëìåody iptn ± §¨¥

,ef dbxcn ze`a,íéîâtä ìk íéwðî íéîçøä úBcî â"éä©¦¨©£¦§©¦¨©§¨¦
áeúkL Bîëe2::mingxd zecn b"i iabl -òLôå ïBò àNð" §¤¨Ÿ¥¨¨¤©

ä÷éðé ïéà áeLå ,"äwðå§©¥§¥§¦¨
íéðBöéçäì,zetilwl ± §©¦¦

"àøçà àøèqä"å§©¦§¨©£¨
,äàzz à"ä úòtLäî¥©§¨©¥©¨¨

ìéòì økæpkici lry ± ©¦§¨§¥
yi ,zepeerde mi`hgd
ly d`zz 'dn dwipi odl
jynp xy`k j` 'ied my
± mingxd zecn b"in
zepeerd z` xacd dwpn
xzei odl oi`e mirytde

.d`zz 'dn dwipi,dîB÷îì äàzz à"ä áeLz äæáe)¨¤¨¥©¨¨¦§¨
.(ïéáîì éãå ,å"äéa ãçéúäìdlnd zernyn idef ± §¦§©¥§§©©¥¦

day 'ied my ly dpexg`d `"ddy ± "'d aeyz" ± "daeyz"

.oz` zcge`n zeidl 'ied mya dl zencewd zeize`d ylyl
nî ïëåLdyrp ±áeL ,íãàaL úé÷ìàä Lôpa ähîì §¥©¨§©¨©¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨

,íéìécáî íëéúBðBò ïéà,zewl` oial ytpd oia -Bîëe ¥£¥¤©§¦¦§
áeúkL:2:mingxd zecn b"i iabl -"äwðå"miyxtn ± ¤¨§©¥

l"f epinkg3-äwðî"§©¤
õçøì ,"íéáMì àeä©¨¦¦§Ÿ
íLôð úBwðìe§©©§¨
íä ,íéàBvä íéLeálî¦§¦©¦¥

íéðBöéçäzetilwd ± ©¦¦
lr mc`d z` zetiwnd

,zepeere mi`hg iciBîk§
àøîba áeúkL4: ¤¨©§¨¨

."'eëå ezôtìî"± §©§©§
dtiwne zttln dxiard
yeal ziyrpe mc`d z`
z` dtiwnd ,dxiard ly d`nehl dpeekde ± `hegd mc`l
mi`ev miyealn eze` dwpn daeyzde ± yeal enk mc`d

.dl`

íøäèzå äøáò çeøL øçàîe5gexd - ,6,dxdhe dlign ly ¥©©¤©¨§¨©§©£¥
,dze` dxdihe ytpd z` dxarì íLôð ìëez éæàãò áeL £©©©§¨¨©

,døB÷îì äìòî äìòî úBìòìå ,Lnî àeä¯Ceøa ä"éåä£¨¨¨©¨§©£©§¨©§¨¦§¨
Ba úãçéî äúéäL Bîk ,àìôð ãeçéa Cøaúé Ba ä÷áãìe§¨§¨¦§¨¥§¦¦§¨§¤¨§¨§ª¤¤

,ãeçiä úéìëúa Cøaúé¦§¨¥§©§¦©¦
åét çeøa dçôpL íøèa§¤¤¤§¨¨§©¦

ãøéì Cøaúé,zcxl ± ¦§¨¥¥¥
óeâa Laìúäìe ähîì§©¨§¦§©¥§

íãàäixd dzid f` ± ¨¨¨
zilkza zcge`n dnypd

.d"awd mr cegidBîëe)§
íãàa ,ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¨¨
íøèa ,åét çeøa çôBpä©¥©§©¦§¤¤
¯ åétî çeøä àöBiL¤¥¨©¦¦

.(BLôða ãçéî àeäjk ± §ª¨§©§
dpzipy iptl dnypd mb
ly ote`a mc`d seba
ixd dzid f` ,"gtie"
ez` zilkza zcge`n

zilkza zcge`n aey didz (daeyzd ixg`) zrk mbe ,jxazi
z`.jxazi e.äîìL äáeLz àéä Bæå,daeyzd ote` ± §¦§¨§¥¨

daeyz `id ± zilkza jxazi ez` zcge`n didz dnypdy
.dnilyäæ ãeçé úðéça ,äpäåzcge`n dnypdy cegid ± §¦¥§¦©¦¤

,mc`d seba dpzipy iptl dzidy itk jxazi ez` aeyäáeLúe§¨
äàlò äáeLz úðéça àéä ,Bæ,d`ad dpeilr daeyz ± ¦§¦©§¨¦¨¨

,äàzz äáeLz øçàlLdpezgzd daeyzd xg`l - ¤§©©§¨©¨¨
.lirl dx`azdyàéòøa LBãwä øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©©¨§©§¨

àNð úLøt àðîéäî7, §¥§¨¨¨©¨
,àéä äàlò äáeLúc¦§¨¦¨¨¦
àúéøBàa ÷qòúéc§¦§©¥§©§¨
àLã÷c eîéçøe eìéçãa¦§¦§¦§ª§¨

éøa-,'eëå àeä-C- §¦§
`id d`lir daeyzy
jezn dxeza weqriy
,'ek d"awdl dad`e d`xi
äðéa ¯ ä"é ïa eäéàc§¦¤¦¨

'eëåxdefa xne` ,f` ± §
'e ze`l dkef `ed ,my

zpiga `idyoa.dpia ,d"i
daeyz zpiga `idy dpia
`"dd ly daey) d`lir
ly ("d`lir") dpey`xd
"d"i oa"n zakxen ("dpia" zbixcn lr zfnxnd 'ied my
zeclepd d`xie dad`l `id dpeekde ,(dpia dlnay zeize`d)

.'ied my ly d"i cbpk ody dpiae dnkgnéìòa úìòîe)©£©©£¥
,àéä äæa íéøeîb íé÷écö ìò äáeLzoipr ixd ,dxe`kly - §¨©©¦¦§¦¨¤¦
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

íéîâôä ìë íé÷ðî íéîçøä úåãî â"éä ïëìå .'éåä íù
ä÷éðé ïéà áåùå .ä÷ðå òùôå ïåò àùåð ù"îëå
äæáå) ì"ðë äàúú à"ä úòôùäî à"èñäå íéðåöéçäì
.(ì"ãå å"äéá ãçééúäì äîå÷îì äàúú à"ä áåùú
ïéà áåù íãàáù úé÷ìàä ùôðá äèîì ùîî ïëå
íéáùì àåä ä÷ðî ä÷ðå ù"îëå íéìéãáî íëéúåðåò
íéðåöéçä íä íéàåöä íéùåáìî íùôð úå÷ðìå õåçøì

.'åëå åúôôìî 'îâá ù"îë

äøáò çåøù øçàîå
ùîî ä"á 'éåä ãò áåùì íùôð ìëåú éæà íøäèúå
ãåçéá 'úé åá ä÷áãìå äøå÷îì äìòî äìòî úåìòìå
ãåçéä úéìëúá 'úé åá úãçåéî äúéäù åîë .àìôð
ùáìúäìå äèîì ãøéì 'úé åéô çåøá äçôðù íøèá

åøá çôåðä íãàá î"ãò åîëå) íãàä óåâáíøèá åéô ç
äáåùú àéä åæå (åùôðá ãçåéî àåä åéôî çåøä àöåéù
'éçá àéä åæ äáåùúå äæ ãåçé 'éçá äðäå .äîéìù
÷"äåæá ù"îëå äàúú äáåùú øçàìù äàìéò äáåùú
'ééøåàá ÷ñòúéã àéä äàìéò äáåùúã àùð 'ô î"øá
'åëå äðéá ä"é ïá åäéàã 'åëå ä"áã÷ã åîéçøå åìéçãá
àéä äæá íéøåîâ íé÷éãö ìò äáåùú éìòá úìòîå)
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יח.2. יד, א.3.שלח פו, ב.4.יומא ג, ˘ËÈÏ"‡:5.סוטה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מעננים השחקים מטהר שהרוח ופי' כא. לז, "איוב

.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'וכו דפשע בהעב התשובה פעולת כך – העננים מציאות ומבטל מפזר שרוח – במשל 7."כמו

א. קכג, זח"ג

fenz d"k iriax mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ה רביעי יום
פרק ט  ,196 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéáå è ÷øô,hv 'nr cr:ä"øã

ilral cgeind oipr epi` ,'d zad`e 'd z`xia dxez cenil
,'d zad`e 'd z`xia dxez micnel mixenb miwicv mb ,daeyz

z`hazn ,`eti` ,dna
daeyz ilra ly mzlrn
,df ixd ± ?miwicv iabl
øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©
éiç úLøt LBãwä©¨¨¨©©¥

äøN8ïeðéàc ,,daeyzd ilra ±eäéìò éëLîlr mikiynn ± ¨¨§¦¨§¥£©§

,mnvrézé àaìc àúeòøaøoevx ,"`alc `zerx" xzeia ± ¦§¨§¦¨¨¦
,ald ly iniptéâñ àìéçáe,gek xzeia ±àkìîì àáø÷úàì §¥¨¨¦§¦§¨§¨§©§¨

:('eëåxzei aexw zeidl - §
z`hazn jka ,d"awdl
,daeyz ilra ly mzlrn
d"awdl mzeaxwzdy
wfg swezae oevxa `id

.mixenb miwicva xacd xy`n xzei

è ÷øtdaeyzdy ,owfd epax xiaqd ,'g wxt ,mcewd wxtd seqa ¤¤
zelrzdl zlbeqn `id ,mi`hgdn dzwep ytpdy xg`ly df ote`a

`ltp cegia d"awd mr zcgein zeidle dyxye dxewnl dlrn dlrn

ixg` d`ad "d`lir daeyz" `id ef - seba dzcixi iptl dzidy itk

lr `iade ."d`zz daeyz"

,yecwd xdefdn jk

- `id "d`lir daeyz"y

d`xi jezn dxeza weqriy

,mxa .d"awd l` dad`e

:oipra xe`ia oiicr yxcp

owfd epax `iad 'c wxta

"d`lir daeyz"y ,xdefdn

daey ,"d`lir 'd aeyz" `id

`"d ze`) ,d`lir 'd ly

efi` - ('ied my ly dpey`xd

dad`l jkl yi zekiiy

jezn dxez cenill) d`xile

d`lir 'd ly daeyzl - 'ied my ly 'e ze`l zekiiyd ,(d`xie dad`

dna dpeekdy ,owfd epax xiaqn ,igkepd wxtd zligza ?'ied my ly

`id ,dad`e d`xi jezn dxez cenil `id "d`lir daeyz"y mixne`y

ly ezelcba opeaznd lkydn ,xnelk ,lkyn zexvepd dad`e d`xi

dad`e d`xie ('ied zelcba zeppeazdd) dpia ly dpipr edfy ,d"awd

mr opeaznd lkyd ly) e"`ed mr `"dd ly xeaigd od `wec el`

mbtl recn owfd epax xiaqi okn xg`l .(lkydn zeclepd zecnd

."d`lir daeyz" ly oipr `wec yxcp zixad

,ïéðòä øeàáe,d`lir 'dl zekiiy yi d`xie dad` efi`l - ¥¨¦§¨
äðéác ,úBîB÷î änëa íéðewúå LBãwä øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨§¦¦§©¨§§¦¨

éäéà ¯,`id ±,äàlò äáeLzdpiad ote`l dpeekd ,xnelk - ¦¦§¨¦¨¨
aezkk ,"m`" z`xwp `idy itk1:ìò úöáø íàäå"§¨¥Ÿ¤¤©

'ä úlãâa ïðBaúnL éãé ìòL ,eðéäc .'eëå "íéçøôàä̈¤§Ÿ¦§§©§¤©§¥¤¦§¥¦§ª©
eîéçøe eìéçc Búðéa çeøî ãéìBîe ,úòcä ú÷îòäa§©£¨©©©©¦¥©¦¨§¦§¦

,íéiìëNlkydy `l - ,zeilky dad`e d`xi -dlbncala ¦§¦¦
zeirahd d`xide dad`d z`2`l` ,ea ze`vnp xaky

lkydyxvei,d`xie dad` ea,úòãå íòè áeèáeel yiy - §©©¨©©
z` aed`l eilr recn ,ilky mrh el` d`xi e` dad` lr

,epnn `xil eilr recne d"awdøîàpL ïéðòk3úà äáäàì" : ¨¦§¨¤¤¡©§©£¨¤
é÷ìà 'äéiç àeä ék" íeMî ,"E,"'Bâå E`id "ik" dlnd - ¡Ÿ¤¦¦©¤§

eilr recn mrh zpizp
± jiwl` 'd z` aed`l
`ed ik" (meyn) iptn

"jiigzlra dad` idef ,
,ilky mrhBì éc àìå± §Ÿ©

,wtzqn `ed oi`äáäàa§©£¨
ãáì úøzñîä úéòáè¦§¦©§ª¤¤§©

,'eëålk ly eala - §
dzelbl yiye ,icedi
`ed oi` ixd ,cala
dad`d ieliba wtzqn
xvei `ed `l` ,cala
elkyn dad` ekeza

,ezeppeazdeãçôå äàøéa ïëåieliba wtzqn `ed oi`y ± §¥§¦§¨¨©©
cgte d`xi ekeza xvei `ed `l` ,cala miirah cgte d`xi

ezeppeazde elkyn,'eëå äLea Bà`edy "zyea z`xi" - ¨§
,'d ipira rxd z` zeyrl d"awd zelcbn yiiaznòãBpk± ©©

`ed dyeade d`xid z`y ,oey`xd wlga 'c wxta xn`y itk
.ezeppeazde elkyn ekeza xveiéæà,`id ±íàä" úàø÷ð £©¦§¥¨¥

."'eëå íéçøôàä ìò úöáødad`de d`xid lr ,xnelk ± Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦§
.dxvie dcli (ezpia) "dpia"dyàéä äáäàä øwò ,äpäå§¦¥¦©¨©£¨¦

àçeøa àçeø úe÷acúà4zewaczdd `ed dad`d xwir - , ¦§©§¨§¨
,(dlrnly gexd mr mc`d gex) dipy gexa zg` gex lyBîk§

áeúkL5.òãBpk ,"'Bâå eäét úB÷éLpî éð÷Mé" :myk ± ¤¨¦¨¥¦¦§¦¦§©©
cg` mc` ly "iniptd lad"d cg`zn ,zeinyba "oiwiyp"ay
dnypd zeinipt zcg`zn jk ,ipy mc` ly "iniptd lad"d mr
,zeevnd dyrn ,dxezd xeaic ici lr ,dlrnly zeiniptd mr
xiaqn owfd epaxy itk ;oeira dxez cenil ici lr cgeinae
zecg`zd dpyi "oiwiyp"ay myky ± oey`xd wlga d"n wxta
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

àúåòøá åäééìò éëùî ïåðéàã äøù ééç 'ô ÷"äåæá ù"îë
:('åëå àëìîì àáø÷úàì éâñ àìéçáå øéúé àáìã

øåàéáå è ÷øôäîëá 'éðå÷éúå ÷"äåæá ù"îë ïéðòä
äáåùú éäéà äðéáã .úåîå÷î
é"òù åðééäã .'åëå íéçåøôàä ìò úöáåø íàäå äàìéò
çåøî ãéìåîå úòãä ú÷îòäá 'ä úìåãâá ïðåáúîù
'àðù ïéðòë úòãå íòè áåèáå íééìëù ø"åã åúðéá
àìå 'åëå êééç àåä éë íåùî êé÷ìà 'ä úà äáäàì
äàøéá ïëå .'åëå ãáì úøúåñîä úéòáè äáäàá åì éã
úöáåø íàä úàø÷ð éæà .òãåðë 'åëå äùåá åà ãçôå
úå÷áãúà àéä äáäàä ø÷éò äðäå .'åëå 'éçåøôàä ìò
.òãåðë 'åëå åäéô úå÷éùðî éð÷ùé ù"îë àçåøá àçåø
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fenzסח d"k iriax mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dt ly zecg`zd dpyi ,dxezd xeaica mb jk ,"dta dt"
ixd `id dxez ± dlrnly dtd mr dxez ixac xacnd mc`d

.d`ld jke ,"dkld ef 'd xac" ,dlrnly xeaicäæ ìòå§©¤
øîàð6,"ELôð ìëáe" :ytpd lky ote`a didz dad`dy - ¤¡©§¨©§§

cg`zz (ytpd zegek lk)
,d"awd mrìk íä íäL¤¥¥¨

ìëN :Lôpä é÷ìç¤§¥©¤¤¥¤
:íäéLeáìe ,úBcîe¦§¥¤
,äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤
.Cøaúé Ba ïlk ä÷áãì§¨§¨ª¨¦§¨¥

,eðéäc:xnelk -úBcnä §©§©¦
dpcg`zz ,mc`d ly ±
äî ,Cøaúé åéúBcîa§¦¨¦§¨¥©

'eëå íeçø àeä7s` - ; ©§
mc`dyk .megx dz`
± eingx cvn cqg dyer
mr eizecn f` zecg`zn

,d"awd zecnìëOäå± §©¥¤
cg`zi mc`d lyBìëNa§¦§

àeä ,Cøaúé Búîëçå§¨§¨¦§¨¥
,äøBzä ïeiòoeira - ¦©¨

,lkyae dnkga dxeza
lky cg`zn jk ici lry
lkyd mr mc`d

,dlrnlyàúéøBàc§©§¨
ôð äîëçîà÷8;iptn - ¥¨§¨¨§¨

,(dlrnly) dnkgn d`a dxezyäáLçnä ïëåezaygn ± §¥©©£¨¨
cg`zz mc`d lyøeacäå ;Cøaúé BzáLçîaly exeaic ± §©£©§¦§¨¥§©¦

cg`zi mc`däëìä Bæ ,'ä øáãa9:áeúkL Bîëe ,lr - ¦§©£¨¨§¤¨
dxez10:éôa éøác íNàå","E"ixac" z`xwp dxezd - ¨¨¦§¨©§¦

ly eita ,"jita" z`fe ,d"awd ly eixeaic ,(ily mixeaicd)
,dxez cneld mc`déôa ézîN øLà éøáãe""E11äNònäå ; §¨©£¤©§¦§¦§©©£¤

,dlrnly dyrnd mr mc`d ly dyrnd zecg`zd ±àeä±
,ici lr,ä÷ãvä äNòî,cqge -,íéìôL çeø úBéçäìlr - ©£¥©§¨¨§©£©§¨¦

,dlrnly dyrnd mr cge`n mc`d dyrn dyrp jk ici
,milty mdy mi`xapd z` zeigdl mb epipryáeúkL Bîk12: §¤¨

,"'Bâå 'ä äNò íéîé úLL ék",mzeige mi`xapd z`ixa lr - ¦¥¤¨¦¨¨§
ly dcixi idef ,oky ,"'d dyr mini zyy" ,diyr oeyld aezk
ick ,d`ixaa mevnvae dcixia mi`vnpd ,miiwl` zegek

,milty mdy mi`xap zeigdle `exalòãBpk,x`eane ± ©©
àçeøa àçeøc úe÷acúà àéä Bæå ,øçà íB÷îazewaczd ± §¨©¥§¦¦§©§§¨§¨

,gexa gexúe÷ácä úéìëúabxca ±ly xzeia dpeilrd d §©§¦©§¥

,zewac.'eëå äáäà úîçî àéäLk ,ãeçiäåmby zexnl - §©¦§¤¦¥£©©£¨§
ixd ,ler zlaw jezn `l` dad` jezn epi` dxezd cenilyk
zewiacd zilkza df izn j` ,gexa gex ly zewiac ok mb df
ly dpipr okle .dad` cvn `a dfyk `wec df ixd - cegide
`wec "d`lir daeyz"
`ziixe`a wqrzic" `ed
d`xia) enigxe eligca
cenil ,"d"aewc (dad`e
'd zad` jezn dxezd
f` `wec ,oky .'d z`xie
zewiacd zilkz df
ly dpkez edfy ,cegide
- "d`lir daeyz"
mr ytpd cegie zewiacd
zewiacd zilkza zewl`

.cegideíâtL éôìe§¦¤§©
òøæ úàöBäa úéøaä©§¦§¨©¤©
éøö ïéàå ,äìháìC §©¨¨§¥¨¦

øàL Bà ,úBéøòa øîBì©©£¨§¨
,àúéøBàc äàéa éøeqà¦¥¦¨§©§¨

ïðaøc Bàd`ia ixeqi` ± §©¨¨
ixeqi` e` dxezd on

,opaxcn d`iaék)¦
íéøôBñ éøác íéøeîç± £¦¦§¥§¦

wx `ed mxeqi`y mixac
,opaxcn'eëå13xzei ± §

dl` mipipry oeike ,(dxez ixeqi`n ,dxez ixacníâBt± ¥
,minbetäîëçîc ,àúéøBàa ÷qòúéc àeä Bðewz ïëì ,çna©Ÿ©¨¥¦§¦§©¥§©§¨§¥¨§¨
.à÷ôð,zixad mbt oewiz okl ,dnkgn d`ad dxeza weqriy ± ¨§¨

ziy`x"d yexit itl) yecwd xdefdn 'c wxta lirl `aenk
wqrzi" ly oiprd `idy ,"d`lir daeyz" `wec `ed ,("dnkg

."d"aewc enigxe eligca `ziixe`aéác àðza áeúkL eäæå§¤¤¨§¨¨§¥
eäiìà14,íB÷nì äúéî áiçúðå äøáò øáò íãà :z`ved - ¥¦¨¨¨¨©£¥¨§¦§©¥¦¨©¨

,miny icia dzin dypery dxiar `id dlhal rxfäNòi äî©©£¤
,íétc 'á àø÷é ¯ ãçà óc úBø÷ì ìéâø äéä íà ?äéçéå§¦§¤¦¨¨¨¦¦§©¤¨¦§¨©¦

ìà ÷øt úBðL.'eëå íé÷øt 'á äðLé ¯ ãçztqez ,xnelk ± ¦§¤¤¤¨¦§¤§¨¦§
xy`e xary dxiard lr oewiz meyn da yi dxezd cenila
ly dltkdd .zixad mbt oipr enk ,miny icia dzin dyper
± cg` wxt mewna ,mitc ipy ± cg` sc mewna ,cnlpd xacd

,iptn `id ,miwxt ipyøæBçå ÷ñôpä ìáç ìLîk ,eðéäå§©§¦§©¤¤©¦§¨§¥
àeä äëëå ,ìtëîe ìeôk àeä øLwä íB÷îaL ,BøLB÷å§§¤¦§©¤¤¨§ª¨§¨¨

.'eëå "Búìçð ìáç"adyxya dxeyw ixd `id dnypd ± §¤¤©£¨§
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äáåùúä úøâà
ìëù ùôðä é÷ìç ìë íä íäù êùôð ìëáå øîàð æ"òå
ïìåë ä÷áãì äùòîå øåáéã äáùçî íäéùåáìå úåãîå
.'åëå íåçø àåä äî 'úé åéúåãîá úåãîä åðééäã 'úé åá
àúééøåàã äøåúä ïåéò àåä 'úé åúîëçå åìëùá ìëùäå
øåáéãäå 'úé åúáùçîá äáùçîä ïëå .à÷ôð äîëçî
éøáãå êéôá éøáã íéùàå ù"îëå äëìä åæ 'ä øáãá
ä÷ãöä äùòî àåä äùòîäå .êéôá éúîù øùà
'ä äùò íéîé úùù éë ù"îë íéìôù çåø úåéçäì
àçåøá àçåøã úå÷áãúà àéä åæå .à"îá òãåðë 'åëå
.'åëå äáäà úîçî àéäùë ãåçéäå úå÷éáãä úéìëúá
åà úåéøòá ì"öàå ì"æ úàöåäá úéøáä íâôù éôìå
íéøåîç éë) ïðáøã åà àúééøåàã äàéá éøåñéà øàù
àúééøåàá ÷ñòúéã àåä åðå÷éú ïëì çåîá íâåô ('åëå ñ"ã
øáò íãà åäéìà éáã àðúá ù"æå .à÷ôð äîëçîã
äéä íà äéçéå äùòé äî íå÷îì äúéî áééçúðå äøéáò
÷øô úåðùì íéôã 'á àø÷é ãçà óã úåø÷ì ìéâø
÷ñôðä ìáç ìùîë åðééäå .'åëå íé÷øô 'á äðùé 'à
.ìôåëîå ìåôë àåä øù÷ä íå÷îáù åøùå÷å øæåçå
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ה.6. ו, ובכ"מ.7.ואתחנן ה"א. פ"א פאה ירושלמי א.8.ראה פה, ב.9.זח"ב קלח, טז.10.שבת נא, כא.11.ישעיה נט, 12.שם

יא. כ, ובכ"מ.13.יתרו ב. כב, עירובין רפכ"ה.14.ראה ויק"ר ועיין שם. נמצא לא

fenz e"k iying mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ו חמישי יום
פרק י  xeriy dxen,hv 'nrn :dheyt dpyl...äðäå é ÷øô,198 'nr cr.òãåðë

ici lre ,ef zexywzd dwqtp dxiar ici lr m`e ,dxewne
xeyiwd mewna lagdy ixd ± ycgn dnypd zxywp daeyz

letk zeidl jixv
ly dpipr dfe ,ltekne

.dxezøîàL eäæå§¤¤¨©
áeúkä15úîàå ãñça" : ©¨§¤¤¤¡¤

ïéàå" ,"'Bâå ïBò øtëé§ª©¨§§¥
äøBz àlà úîà¡¤¤¨¨

"'eëå16ici lr ,xnelk - , §
,oerd ly ezxtk d`a dxezéìò úéa ïBòåxn`p eilr ±17 ©£¥¥¦

,l"f epinkg mixne` ,"dgpne gafa ilr zia oer xteki m`"

äøBúa øtkúî ìáà ¯ øtkúî Bðéàc àeä äçðîe çáæa§¤©¦§¨§¥¦§©¥£¨¦§©¥§¨
àúéàãk ,íéãñç úeìéîâe,aezky enk ±àn÷ ÷øt óBña §¦£¨¦¦§¦¨§¤¤©¨

,oey`x ±:äðMä Làøc§Ÿ©¨¨
oiivn `"hily iaxd -
"mipewize zexrd"a
,"`ipz"d xtq mr eqtcpy
recn ,xe`ia zvw yexcy
dfy owfd epax xne`
wxtd seqa `vnp
sca ,wxtd seq iptl mitc drax` `vnp dfy drya ,oey`xd

.g"i

é ÷øt,"d`lir daeyz" oipr owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxta ¤¤
zewacz`" ly ote`a zewl`a ytpd zewiaca z`hazn `idy itke

oipra dfy itk ,dlrnly gexa zwaczn mc`d gexy ,"`gexa `gex

.(micqg zelinbe) dwcvae dxezd cenil

,Bæ äàlò äáeLz ,äpäå§¦¥§¨¦¨¨
àçeøc àúe÷acúàc§¦§©§¨§¨

,àçeøazewaczd ly - §¨
,gexa gexäøBz éãé ìò©§¥¨

àéä ,íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦¦
äëLîä úðéçáa¦§¦©©§¨¨

,ähîì äìòîlî,oky - ¦§©§¨§©¨
zelinb mbe dxez mb
ezelrzd opi` ,micqg
`edy mc`d ly zinvrd
,ezcear ici lr dlrzn
dlrzn `edy itk `l`
dlrnd ,oeilr gek cvn
jexrÎoi`a dlrnl eze`

,zeinvrd ezceare ezbixcn cvn ezelrzd xy`núBéäì± ¦§
,didzy,åéôa Lnî 'ä øácegek cvn df oi` ixdy - §©©¨§¦

ribdl mrt s` leki did `l ezceara oky ,mc`d ly ezceare
icediyky ,dlrnln el miwiprny gek edf `l` ,jk icil

,ynn "'ied xac" eixeaica didi ,dxez cneláeúkL Bîëe1: §¤¨
éôa éøác íNàå","Eeitay ,"miy`e" ,z`f dyer d"awd - ¨¨¦§¨©§¦

ixd .d"awd ly eixeaic ,"ixac" didi dxez cneld icedi ly
wiprn d"awdy ,dhnl dlrnlny oipr df dxezd cenilay
envr `edy itkn dlrn dlrnl eze` dlrne df gek mc`l
zelinb ici lry zelrzdd mb jk .ribn did ezcear cvn

,dhnl dlrnln ok mb `id micqg"éð÷açú Bðéîéå"2ci ± ¦¦§©§¥¦
ici lr ,ize` wagz d"awd ly epini,íéãñç úeìéîâa¦§¦£¨¦

"'eëå àðéîé àòBøc ãñç"c3.,oinid rexf `ed cqgy iptn ± §¤¤§¨§¦¨§
lr icedi jiynn micqg zelinb ici lre ,dlrnly ,lekiak
zelinba wqerd icedid z` wagnd ,dlrnly cqg envr
cqgdy ,dhnl dlrnln oipr ok mb df ixd .dwcvae micqg
stlne wagn dlrnly
dlrn dlrnl ,mc`d z`
ribdl leki didy itkn

.`ed ezcearaíãà ìáà£¨¨¨
éøö ïBzçzäCìéì C± ©©§¨¦¥¥

,zklläâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨
,äìòîì ähnî- ¦©¨§©§¨

ici lr envra dlrziy
ziytpd ezcear

,zinvrdúðéça àéä¦§¦©
äàlò äáeLz§¨¦¨¨
àçeø úe÷acúàå§¦§©§¨

,àçeøagex zewaczd - §¨
,gexaálä úðeëa§©¨©©¥

,älôúadceard ici lry ,envr mc`d zcear idef -ely ¦§¦¨
mr gexa gex ly zewiaca dlrzn `ed ,ely ytpd zegeka

,zewl`,äéúBëøáe òîL úàéø÷a èøôáez`hazn oda - ¦§¨¦§¦©§©¦§¤¨
,zewl`a zewiaca zelrzdl ytpd zcear cgeina:øîBì éãk§¥©

,"rny z`ixw"a -záäàå"4ELôð ìëáe Eááì ìëa 'Bâ §¨©§¨§¨§¨§§¨©§§
,Bzîàì úîàa ,"'Bâå,dlrnl dhnln mc`d zcear idef - §¤¡¤©£¦

mb jk ,d"awdl dad`d oipra dbixcnl dbixcnn zelrzdl
jixvlry ,dlrnl dhnln ly ote`a dxezd cenil zeidl

eita didi 'ied xacy ,jkl ilkl envr dyer `ed ezcear ici
:owfd epax oeylae ±:ïëå,mb -,'Bâå älàä íéøácä eéäå" §¥§¨©§¨¦¨¥¤§
,"'Bâå ía zøaãådxezd oipr lr ixd aqen df mby -5, §¦©§¨¨§

,úîàa åéôa 'ä øác úBéäì"'ied xac"l ilk `edy iptn - ¦§§©§¦¤¡¤
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

úîàå ãñçá ä"ùæå .'åëå åúìçð ìáçá àåä äëëå
úéá ïåòå .'åëå äøåú àìà úîà ïéàå 'åëå ïåò øôåëé
øôëúî ìáà øôëúî åðéàã àåä äçðîå çáæá éìò

:ä"øã ÷"ôñá 'éàãë ç"îâå äøåúá

äðäå é ÷øôàçåøã àúå÷áãúàã åæ äàìéò äáåùú
'éçáá àéä .ç"îâå äøåú é"ò àçåøá
åéôá ùîî 'ä øáã úåéäì äèîì äìòîìî äëùîä
ç"îâá éð÷áçú åðéîéå .êéôá éøáã íéùàå ù"îëå
êéøö ïåúçúä íãà ìáà .'åëå àðéîé àòåøã ãñçã
'éçá àéä äìòîì äèîî äâøãîì äâøãîî êìéì
áìä úðååëá àçåøá àçåø úå÷áãúàå äàìéò äáåùú
úáäàå øîåì éãë .äéúåëøáå ù"÷á èøôáå äìôúá
ïëå .åúéîàì úîàá 'åëå êùôð ìëáå êááì ìëá 'åë
øáã úåéäì 'åëå íá úøáãå 'åëå äìàä íéøáãä åéäå
úåöîä ìë íéé÷ì ïëå .'åëå úîà ïéàå úîàá åéôá 'ä
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ו.15. טז, ב.16.משלי ה, ברכות ד.17.ראה ג, א טז.1.שמואל נא, ו.2.ישעיה ב, תקו"ז.3.שה"ש ה 4.הקדמת ו, ואתחנן
˘ËÈÏ"‡:5.ואילך. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספמ"ט ח"א וראה ב), (יג, ברכות – מדבר הכתוב "שבד"ת



סט fenz d"k iriax mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dt ly zecg`zd dpyi ,dxezd xeaica mb jk ,"dta dt"
ixd `id dxez ± dlrnly dtd mr dxez ixac xacnd mc`d

.d`ld jke ,"dkld ef 'd xac" ,dlrnly xeaicäæ ìòå§©¤
øîàð6,"ELôð ìëáe" :ytpd lky ote`a didz dad`dy - ¤¡©§¨©§§

cg`zz (ytpd zegek lk)
,d"awd mrìk íä íäL¤¥¥¨

ìëN :Lôpä é÷ìç¤§¥©¤¤¥¤
:íäéLeáìe ,úBcîe¦§¥¤
,äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤
.Cøaúé Ba ïlk ä÷áãì§¨§¨ª¨¦§¨¥

,eðéäc:xnelk -úBcnä §©§©¦
dpcg`zz ,mc`d ly ±
äî ,Cøaúé åéúBcîa§¦¨¦§¨¥©

'eëå íeçø àeä7s` - ; ©§
mc`dyk .megx dz`
± eingx cvn cqg dyer
mr eizecn f` zecg`zn

,d"awd zecnìëOäå± §©¥¤
cg`zi mc`d lyBìëNa§¦§

àeä ,Cøaúé Búîëçå§¨§¨¦§¨¥
,äøBzä ïeiòoeira - ¦©¨

,lkyae dnkga dxeza
lky cg`zn jk ici lry
lkyd mr mc`d

,dlrnlyàúéøBàc§©§¨
ôð äîëçîà÷8;iptn - ¥¨§¨¨§¨

,(dlrnly) dnkgn d`a dxezyäáLçnä ïëåezaygn ± §¥©©£¨¨
cg`zz mc`d lyøeacäå ;Cøaúé BzáLçîaly exeaic ± §©£©§¦§¨¥§©¦

cg`zi mc`däëìä Bæ ,'ä øáãa9:áeúkL Bîëe ,lr - ¦§©£¨¨§¤¨
dxez10:éôa éøác íNàå","E"ixac" z`xwp dxezd - ¨¨¦§¨©§¦

ly eita ,"jita" z`fe ,d"awd ly eixeaic ,(ily mixeaicd)
,dxez cneld mc`déôa ézîN øLà éøáãe""E11äNònäå ; §¨©£¤©§¦§¦§©©£¤

,dlrnly dyrnd mr mc`d ly dyrnd zecg`zd ±àeä±
,ici lr,ä÷ãvä äNòî,cqge -,íéìôL çeø úBéçäìlr - ©£¥©§¨¨§©£©§¨¦

,dlrnly dyrnd mr cge`n mc`d dyrn dyrp jk ici
,milty mdy mi`xapd z` zeigdl mb epipryáeúkL Bîk12: §¤¨

,"'Bâå 'ä äNò íéîé úLL ék",mzeige mi`xapd z`ixa lr - ¦¥¤¨¦¨¨§
ly dcixi idef ,oky ,"'d dyr mini zyy" ,diyr oeyld aezk
ick ,d`ixaa mevnvae dcixia mi`vnpd ,miiwl` zegek

,milty mdy mi`xap zeigdle `exalòãBpk,x`eane ± ©©
àçeøa àçeøc úe÷acúà àéä Bæå ,øçà íB÷îazewaczd ± §¨©¥§¦¦§©§§¨§¨

,gexa gexúe÷ácä úéìëúabxca ±ly xzeia dpeilrd d §©§¦©§¥

,zewac.'eëå äáäà úîçî àéäLk ,ãeçiäåmby zexnl - §©¦§¤¦¥£©©£¨§
ixd ,ler zlaw jezn `l` dad` jezn epi` dxezd cenilyk
zewiacd zilkza df izn j` ,gexa gex ly zewiac ok mb df
ly dpipr okle .dad` cvn `a dfyk `wec df ixd - cegide
`wec "d`lir daeyz"
`ziixe`a wqrzic" `ed
d`xia) enigxe eligca
cenil ,"d"aewc (dad`e
'd zad` jezn dxezd
f` `wec ,oky .'d z`xie
zewiacd zilkz df
ly dpkez edfy ,cegide
- "d`lir daeyz"
mr ytpd cegie zewiacd
zewiacd zilkza zewl`

.cegideíâtL éôìe§¦¤§©
òøæ úàöBäa úéøaä©§¦§¨©¤©
éøö ïéàå ,äìháìC §©¨¨§¥¨¦

øàL Bà ,úBéøòa øîBì©©£¨§¨
,àúéøBàc äàéa éøeqà¦¥¦¨§©§¨

ïðaøc Bàd`ia ixeqi` ± §©¨¨
ixeqi` e` dxezd on

,opaxcn d`iaék)¦
íéøôBñ éøác íéøeîç± £¦¦§¥§¦

wx `ed mxeqi`y mixac
,opaxcn'eëå13xzei ± §

dl` mipipry oeike ,(dxez ixeqi`n ,dxez ixacníâBt± ¥
,minbetäîëçîc ,àúéøBàa ÷qòúéc àeä Bðewz ïëì ,çna©Ÿ©¨¥¦§¦§©¥§©§¨§¥¨§¨
.à÷ôð,zixad mbt oewiz okl ,dnkgn d`ad dxeza weqriy ± ¨§¨

ziy`x"d yexit itl) yecwd xdefdn 'c wxta lirl `aenk
wqrzi" ly oiprd `idy ,"d`lir daeyz" `wec `ed ,("dnkg

."d"aewc enigxe eligca `ziixe`aéác àðza áeúkL eäæå§¤¤¨§¨¨§¥
eäiìà14,íB÷nì äúéî áiçúðå äøáò øáò íãà :z`ved - ¥¦¨¨¨¨©£¥¨§¦§©¥¦¨©¨

,miny icia dzin dypery dxiar `id dlhal rxfäNòi äî©©£¤
,íétc 'á àø÷é ¯ ãçà óc úBø÷ì ìéâø äéä íà ?äéçéå§¦§¤¦¨¨¨¦¦§©¤¨¦§¨©¦

ìà ÷øt úBðL.'eëå íé÷øt 'á äðLé ¯ ãçztqez ,xnelk ± ¦§¤¤¤¨¦§¤§¨¦§
xy`e xary dxiard lr oewiz meyn da yi dxezd cenila
ly dltkdd .zixad mbt oipr enk ,miny icia dzin dyper
± cg` wxt mewna ,mitc ipy ± cg` sc mewna ,cnlpd xacd

,iptn `id ,miwxt ipyøæBçå ÷ñôpä ìáç ìLîk ,eðéäå§©§¦§©¤¤©¦§¨§¥
àeä äëëå ,ìtëîe ìeôk àeä øLwä íB÷îaL ,BøLB÷å§§¤¦§©¤¤¨§ª¨§¨¨

.'eëå "Búìçð ìáç"adyxya dxeyw ixd `id dnypd ± §¤¤©£¨§
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äáåùúä úøâà
ìëù ùôðä é÷ìç ìë íä íäù êùôð ìëáå øîàð æ"òå
ïìåë ä÷áãì äùòîå øåáéã äáùçî íäéùåáìå úåãîå
.'åëå íåçø àåä äî 'úé åéúåãîá úåãîä åðééäã 'úé åá
àúééøåàã äøåúä ïåéò àåä 'úé åúîëçå åìëùá ìëùäå
øåáéãäå 'úé åúáùçîá äáùçîä ïëå .à÷ôð äîëçî
éøáãå êéôá éøáã íéùàå ù"îëå äëìä åæ 'ä øáãá
ä÷ãöä äùòî àåä äùòîäå .êéôá éúîù øùà
'ä äùò íéîé úùù éë ù"îë íéìôù çåø úåéçäì
àçåøá àçåøã úå÷áãúà àéä åæå .à"îá òãåðë 'åëå
.'åëå äáäà úîçî àéäùë ãåçéäå úå÷éáãä úéìëúá
åà úåéøòá ì"öàå ì"æ úàöåäá úéøáä íâôù éôìå
íéøåîç éë) ïðáøã åà àúééøåàã äàéá éøåñéà øàù
àúééøåàá ÷ñòúéã àåä åðå÷éú ïëì çåîá íâåô ('åëå ñ"ã
øáò íãà åäéìà éáã àðúá ù"æå .à÷ôð äîëçîã
äéä íà äéçéå äùòé äî íå÷îì äúéî áééçúðå äøéáò
÷øô úåðùì íéôã 'á àø÷é ãçà óã úåø÷ì ìéâø
÷ñôðä ìáç ìùîë åðééäå .'åëå íé÷øô 'á äðùé 'à
.ìôåëîå ìåôë àåä øù÷ä íå÷îáù åøùå÷å øæåçå
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ה.6. ו, ובכ"מ.7.ואתחנן ה"א. פ"א פאה ירושלמי א.8.ראה פה, ב.9.זח"ב קלח, טז.10.שבת נא, כא.11.ישעיה נט, 12.שם

יא. כ, ובכ"מ.13.יתרו ב. כב, עירובין רפכ"ה.14.ראה ויק"ר ועיין שם. נמצא לא

fenz e"k iying mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ו חמישי יום
פרק י  xeriy dxen,hv 'nrn :dheyt dpyl...äðäå é ÷øô,198 'nr cr.òãåðë

ici lre ,ef zexywzd dwqtp dxiar ici lr m`e ,dxewne
xeyiwd mewna lagdy ixd ± ycgn dnypd zxywp daeyz

letk zeidl jixv
ly dpipr dfe ,ltekne

.dxezøîàL eäæå§¤¤¨©
áeúkä15úîàå ãñça" : ©¨§¤¤¤¡¤

ïéàå" ,"'Bâå ïBò øtëé§ª©¨§§¥
äøBz àlà úîà¡¤¤¨¨

"'eëå16ici lr ,xnelk - , §
,oerd ly ezxtk d`a dxezéìò úéa ïBòåxn`p eilr ±17 ©£¥¥¦

,l"f epinkg mixne` ,"dgpne gafa ilr zia oer xteki m`"

äøBúa øtkúî ìáà ¯ øtkúî Bðéàc àeä äçðîe çáæa§¤©¦§¨§¥¦§©¥£¨¦§©¥§¨
àúéàãk ,íéãñç úeìéîâe,aezky enk ±àn÷ ÷øt óBña §¦£¨¦¦§¦¨§¤¤©¨

,oey`x ±:äðMä Làøc§Ÿ©¨¨
oiivn `"hily iaxd -
"mipewize zexrd"a
,"`ipz"d xtq mr eqtcpy
recn ,xe`ia zvw yexcy
dfy owfd epax xne`
wxtd seqa `vnp
sca ,wxtd seq iptl mitc drax` `vnp dfy drya ,oey`xd

.g"i

é ÷øt,"d`lir daeyz" oipr owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxta ¤¤
zewacz`" ly ote`a zewl`a ytpd zewiaca z`hazn `idy itke

oipra dfy itk ,dlrnly gexa zwaczn mc`d gexy ,"`gexa `gex

.(micqg zelinbe) dwcvae dxezd cenil

,Bæ äàlò äáeLz ,äpäå§¦¥§¨¦¨¨
àçeøc àúe÷acúàc§¦§©§¨§¨

,àçeøazewaczd ly - §¨
,gexa gexäøBz éãé ìò©§¥¨

àéä ,íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦¦
äëLîä úðéçáa¦§¦©©§¨¨

,ähîì äìòîlî,oky - ¦§©§¨§©¨
zelinb mbe dxez mb
ezelrzd opi` ,micqg
`edy mc`d ly zinvrd
,ezcear ici lr dlrzn
dlrzn `edy itk `l`
dlrnd ,oeilr gek cvn
jexrÎoi`a dlrnl eze`

,zeinvrd ezceare ezbixcn cvn ezelrzd xy`núBéäì± ¦§
,didzy,åéôa Lnî 'ä øácegek cvn df oi` ixdy - §©©¨§¦

ribdl mrt s` leki did `l ezceara oky ,mc`d ly ezceare
icediyky ,dlrnln el miwiprny gek edf `l` ,jk icil

,ynn "'ied xac" eixeaica didi ,dxez cneláeúkL Bîëe1: §¤¨
éôa éøác íNàå","Eeitay ,"miy`e" ,z`f dyer d"awd - ¨¨¦§¨©§¦

ixd .d"awd ly eixeaic ,"ixac" didi dxez cneld icedi ly
wiprn d"awdy ,dhnl dlrnlny oipr df dxezd cenilay
envr `edy itkn dlrn dlrnl eze` dlrne df gek mc`l
zelinb ici lry zelrzdd mb jk .ribn did ezcear cvn

,dhnl dlrnln ok mb `id micqg"éð÷açú Bðéîéå"2ci ± ¦¦§©§¥¦
ici lr ,ize` wagz d"awd ly epini,íéãñç úeìéîâa¦§¦£¨¦

"'eëå àðéîé àòBøc ãñç"c3.,oinid rexf `ed cqgy iptn ± §¤¤§¨§¦¨§
lr icedi jiynn micqg zelinb ici lre ,dlrnly ,lekiak
zelinba wqerd icedid z` wagnd ,dlrnly cqg envr
cqgdy ,dhnl dlrnln oipr ok mb df ixd .dwcvae micqg
stlne wagn dlrnly
dlrn dlrnl ,mc`d z`
ribdl leki didy itkn

.`ed ezcearaíãà ìáà£¨¨¨
éøö ïBzçzäCìéì C± ©©§¨¦¥¥

,zklläâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨
,äìòîì ähnî- ¦©¨§©§¨

ici lr envra dlrziy
ziytpd ezcear

,zinvrdúðéça àéä¦§¦©
äàlò äáeLz§¨¦¨¨
àçeø úe÷acúàå§¦§©§¨

,àçeøagex zewaczd - §¨
,gexaálä úðeëa§©¨©©¥

,älôúadceard ici lry ,envr mc`d zcear idef -ely ¦§¦¨
mr gexa gex ly zewiaca dlrzn `ed ,ely ytpd zegeka

,zewl`,äéúBëøáe òîL úàéø÷a èøôáez`hazn oda - ¦§¨¦§¦©§©¦§¤¨
,zewl`a zewiaca zelrzdl ytpd zcear cgeina:øîBì éãk§¥©

,"rny z`ixw"a -záäàå"4ELôð ìëáe Eááì ìëa 'Bâ §¨©§¨§¨§¨§§¨©§§
,Bzîàì úîàa ,"'Bâå,dlrnl dhnln mc`d zcear idef - §¤¡¤©£¦

mb jk ,d"awdl dad`d oipra dbixcnl dbixcnn zelrzdl
jixvlry ,dlrnl dhnln ly ote`a dxezd cenil zeidl

eita didi 'ied xacy ,jkl ilkl envr dyer `ed ezcear ici
:owfd epax oeylae ±:ïëå,mb -,'Bâå älàä íéøácä eéäå" §¥§¨©§¨¦¨¥¤§
,"'Bâå ía zøaãådxezd oipr lr ixd aqen df mby -5, §¦©§¨¨§

,úîàa åéôa 'ä øác úBéäì"'ied xac"l ilk `edy iptn - ¦§§©§¦¤¡¤
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

úîàå ãñçá ä"ùæå .'åëå åúìçð ìáçá àåä äëëå
úéá ïåòå .'åëå äøåú àìà úîà ïéàå 'åëå ïåò øôåëé
øôëúî ìáà øôëúî åðéàã àåä äçðîå çáæá éìò

:ä"øã ÷"ôñá 'éàãë ç"îâå äøåúá

äðäå é ÷øôàçåøã àúå÷áãúàã åæ äàìéò äáåùú
'éçáá àéä .ç"îâå äøåú é"ò àçåøá
åéôá ùîî 'ä øáã úåéäì äèîì äìòîìî äëùîä
ç"îâá éð÷áçú åðéîéå .êéôá éøáã íéùàå ù"îëå
êéøö ïåúçúä íãà ìáà .'åëå àðéîé àòåøã ãñçã
'éçá àéä äìòîì äèîî äâøãîì äâøãîî êìéì
áìä úðååëá àçåøá àçåø úå÷áãúàå äàìéò äáåùú
úáäàå øîåì éãë .äéúåëøáå ù"÷á èøôáå äìôúá
ïëå .åúéîàì úîàá 'åëå êùôð ìëáå êááì ìëá 'åë
øáã úåéäì 'åëå íá úøáãå 'åëå äìàä íéøáãä åéäå
úåöîä ìë íéé÷ì ïëå .'åëå úîà ïéàå úîàá åéôá 'ä
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ו.15. טז, ב.16.משלי ה, ברכות ד.17.ראה ג, א טז.1.שמואל נא, ו.2.ישעיה ב, תקו"ז.3.שה"ש ה 4.הקדמת ו, ואתחנן
˘ËÈÏ"‡:5.ואילך. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספמ"ט ח"א וראה ב), (יג, ברכות – מדבר הכתוב "שבד"ת



fenzע f"k iyiy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ז שישי יום
פרק י  ,198 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéä äìôúäù øçàîå,198 'nr cr:(äàìéò

æåîúç"ë-æ"ëùãå÷úáùåéùéùíåé

,zn`a f` df ixd ,eitay,"'eëå úîà ïéàå"dxez `l` -6. §¥¡¤§
ïëåBîk ,úBönä ìk íi÷ìíéëøáîLeðLc÷ øLà" : §¥§©¥¨©¦§§¤§¨§¦£¤¦§¨

:Bîk ,"åéúBöîa,enk `id "epycw" dlnd -zà éøä" §¦§¨§£¥©§
,"éì úLc÷îdyrp zeevn ici lry -"epycw",àéä §ª¤¤¦¦

,ïBéìòä Lã÷ úðéça- §¦©Ÿ¤¨¤§
envr lr jiynn icediy
"ycw" .zeevn ici lr

`idìúeLéøt ïBL §§¦
,äìcáäådpiga `idy - §©§¨¨

zyxteny enk dbixcne
,zlcapeìBëé BðéàL¤¥¨

,ïéîìò CBz Laìúäì§¦§©¥¨§¦
zeidl ,zenlerd jeza -
zinipt zeig mdl
,mzbixcnl zn`zen

,áéLç àìk dén÷ àlëc íeMîeiabl lkdy iptn - ¦§ª¨©¥§¨¨¦
yalzdl dleki ef dbixcn oi`e ,melkl aygp epi` jxazi

itljxriabl llk jxr mey zenlerl oi` ik ,zenlerd
,ef dbixcn,ïéîìò ìk ááBñ úðéçáa àlàlk dtiwnd - ¤¨¦§¦©¥¨©§¦

dbixcna dlrn dlrnl dzeida mda drityne zenlerd

,mdn,'eëå àeä¯Ceøa ïBéìòä ïBöø àeälr jynpd - §¨¤§¨§
,zeevnd oipr iciíéøîà éèewìa øàaúpL Bîkxtq ± §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦

,oey`x wlg ,"`ipz"dälôzä øçà íâå .åî ÷øt¤¤§©©©©§¦¨
éìà" :íéøîBà"àOà éLôð 'ä E7,ytpd zelrzd - §¦¥¤©§¦¤¨

dhnln" d"awdl
,"dlrnleðéäc§©§

àçeø à÷acúàì§¦§©§¨¨
àçeøagex zewaczd ± §¨

,gexa.'eëå íBiä ìk± ¨©§
.zeevnd oipr ici lrìëå§¨

úeððBaúää éãé ìò äæ¤©§¥©¦§§
óBñ¯ïéà úlãâa¦§ª©¥
ú÷îòäa ,àeä¯Ceøä§©£¨©

íézL"a ,úòcä± ©©©¦§©¦
,zekxad izya"äéðôì§¨¤¨

,rny z`ixw iptly ±.òãBpk ,äøîæc é÷eñôáelry ± ¦§¥§¦§¨©©
`hazzy ,d"awdl dad` eaxwa xvei `ed zeppeazdd ici
daeyz" ly dpipr df .zeevnd meiwae dxezd cenila
dltzd zcear ly dpipr ± dlrnl dhnln "d`lir

.ef dcearny d`vezde

éøö ¯ äàlò äáeLz úðéça àéä älôzäL øçàîeC ¥©©¤©§¦¨¦§¦©§¨¦¨¨¨¦
.äàzz äáeLz úðéça äéðôì íéc÷äìdrpkd ly oiprd ± §©§¦§¨¤¨§¦©§¨©¨¨

.lirl xiaqdy itk ,"xayp al"eeðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥
äðLna äëøáì-íðBøëæ8:CBzî àlà ìltúäì ïéãîBò ïéà" ¦§¨¦§¨¨©¦§¨¥§¦§¦§©¥¤¨¦

é"Lø Løôe ,"Làø ãákŸ¤Ÿ¥©©¦
¯ ,"äòðëä" ¯mc`dy ©§¨¨

,ekeza rpkpe xeayàéäå§¦
äàzz äáeLz úðéça§¦©§¨©¨¨

øøBòì,envr lr ± §¥
¯ ,ìéòì økæpk íéîçø©£¦©¦§¨§¥
,'g wxtae 'f wxta

éìéãëåàøîba ízä ó9 §¦§¨¦©¨©§¨¨
¯ ,àøwîzcnely itk ¦§¨

,weqtn my `xnbd
áéúëc10:¯:dpga aezky ¦§¦

."Lôð úøî àéäå"± §¦¨©¨¤
,ixd .d"awdl dlltzde

ytp ly dpkd ici lr zeidl jixv df d"awdl lltzdl icky
."d`zz daeyz" ly dpipr ,dxníL àúéøaa ,ïëà11:eðz" ¨¥©¨©§¨¨¨

."äçîN CBzî àlà ìltúäì ïéãîBò ïéà ,ïðaø,xnelk ± ©¨¨¥§¦§¦§©¥¤¨¦¦§¨
,dgny ly avnl zexixn ly avnn xearl eilr cine skizy

,zexixna dltzl dpkdd zeidl dkixv dligzay zexnly
,dgny ly avna zeidl eilr ,lltzdl ecnra ixdåLëòå§©§¨

ïî òâøk íaì Côäì ïéìBëé ìkä ïéàL ,äfä íBúé øBãa§¨©¤¤¥©Ÿ§¦©£Ÿ¦¨§¤©¦
¯ ,äöwän ,dvwd l`rbxy zexnly jk ,dgnyl zexixn ©¨¤

,zexixna did ok iptl
,dgnyl cin xeariéæà£©
¯ ,äöeòéä äöòjkl ¥¨©§¨

,`idúðéça íéc÷äì§©§¦§¦©
ïewúa äàzz äáeLz§¨©¨¨§¦

.ìéòì økæpk úBöç± £©¦§¨§¥
oeaygl lbeqnd onfdy
zeppeazdle ytpd
al"le drpkdl d`iand
oewiz"a `ed ± "xayp

"zevg12.øLôà éàL éîe¦¤¦¤§¨
Bì,"zevg oewiz" jexrl ±

äìéì ìëa13-ìk-ìò ¯ §¨©§¨©¨
úçôé àì íéðt,"zevg oewiz" zceara ±úçà íòtî ¨¦Ÿ¦§Ÿ¦©©©©

àéä úaMäL ,íéòãBiì òãBpk ,úaMä íBé éðôì ,òeáMa©¨©¦§¥©©¨©©©§¦¤©©¨¦
LBðà á"Lz úBiúBà ¯ ú"aLå ,äàlò äáeLz úðéça14,¯ §¦©§¨¦¨¨§©¨¦¨¥¡

zpiga ± ?zay `id daeyz efi`e ,daeyzd oipr `id zayy ixd
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

éì úùãå÷î úà éøä åîë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"îë
åðéàù äìãáäå úåùéøô ïåùì ïåéìòä ùã÷ 'éçá àéä
àìë äéî÷ àìåëã íåùî ïéîìò êåú ùáìúäì ìåëé
'åëå ä"á ïåéìòä ïåöø àåä ò"ë ááåñ 'éçáá àìà áéùç
êéìà íéøîåà äìôúä øçà íâå .å"îô à"÷ìá ù"îë
íåéä ìë àçåøá àçåø à÷áãúàì åðééäã àùà éùôð 'ä
ä"á ñ"à úìåãâá úåððåáúää é"ò äæ ìëå .'åëå
.òãåðë äøîæã é÷åñôáå äéðôì íéúùá úòãä ú÷îòäá

íéã÷äì êéøö äàìéò äáåùú 'éçá àéä äìôúäù øçàîå
ïéà äðùîá ì"æø ù"æå .äàúú äáåùú 'éçá äéðôì
äòðëä é"ùøôå ùàø ãáåë êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò
éìéãëå ì"ðë íéîçø øøåòì äàúú äáåùú 'éçá àéäåó

ïëà .ùôð úøî àéäå áéúëã àø÷î 'îâá íúä
êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò ïéà ø"ú íù àúééøáá
ïéìåëé ìëä ïéàù äæä íåúé øåãá åéùëòå .äçîù
íéã÷äì äöåòéä äöò éæà .äö÷ä ïî òâøë íáì êåôäì
à"àù éîå .ì"ðë úåöç ïå÷éúá äàúú äáåùú 'éçá
éðôì òåáùá 'à íòôî úåçôé àì ô"ëò äìéì ìëá åì
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.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספל"ז ד.7."ראה פו, ב).8.תהלים (ל, רפ"ה ב.9.ברכות י.10.ל, א, א.11.ש"א 12.לא,

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ז לעיל ˘ËÈÏ"‡:13."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דוקא דהיינו פי"א התפלה בקונ' ע"ז הבי' "איתא
כו'". לילה בכל להיות אי"צ אדם כל בשאר אבל כו' גדולים בסופו.14.בצדיקים (למהרנ"ש) נתן תורת

fenz g"k ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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ïáeé äæáe) .ïéáîì éãå§©©¥¦¨¤¨

áeúkM äî15:¯:"'ebe ark izign" ixg`ék éìà äáeL" ©¤¨¨¥©¦
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d z` xiqidaiq`edy xac - el lgn d"awd ,xnelk ,ald oexayl

.dgnyl `ian envrlyk

úBéäì ,íðîàåeidiy ick ±¯ ,äòðëää Baìa,ald oexaye §¨§¨¦§§¦©©§¨¨
,'äa äçîOä íâå ,ìéòì økæpk äàzz äáeLz úðéça àéä¦§¦©§¨©¨¨©¦§¨§¥§©©¦§¨©

¯,dltzd zceara zyxcpd d"awd z` ezcearn dgnyd oke
dpiidzãçéa ïäézL,micxtp mipnf ipya dpiidzy `l ± §¥¤§©©

dgnyde ,"zevg oewiz" zrya "d`zz daeyz"e drpkdd

,cgi odizy dpiidz dnvr dltzd zrya `l` ,dltzd zrya
äøeîà àúlî øákxak mixen` mixacd ±íéøîà éèewìa §¨¦§¨£¨§¦¥£¨¦

,oey`x wlg "`ipz"d xtqa ±¯ ,ãì ÷øt óBñoeeiky ¤¤
eytpe eteb avn cvn mi`a ely "xayp al"e zexixndy
d`a dgnyde ,zindad
ytpd ± dnypd cvn
iwl`d uevipde ziwl`d
,ezeigdl ea miyaelnd
mi`a mdy oeeik ixd
yi ± zecxtp zeaiq izyn
zerepzd izy zexyt`a
al"e zexixnd zrepz)
(dgnyd zrepze "xayp

.cgi zeidláeúkL Bîk§¤¨
LBãwä øäfa1:äåãç" ©Ÿ©©¨¤§¨

àøèqî éàaìa àòé÷z§¦¨§¦¨¦¦¦§¨
."'eëå àc,ipyd cvdn dikae ,df cvn iala drewz dgny ± ¨§

zeceq eia`n rnyyk oerny x"a xfrl` 'x xn` z`f z`
eala dyrn zrya dzid ,ycwnd zia oaxeg oipra dxezd
lceb el rcep dzr dfy) oaxegd lcebn al oexaye dika
.el elbzpy dxezd zeceqn dgny ea dzid ipy cvne (oaxegd
,zerepzd izy zeleki ,zepey zeaiq izy opyiy dryay ixd

.cgi zeidl ,dikae decg¯ ,ïBçhaäå äðeîàä ãBò óeøöáe§¥¨¡¨§©¦¨
dpyiy i`ceea oldlc oeghade dpen`d jkl mitxhvnyke

dgnyïepçå ,àeä ãñç õôç ék ,'äa çeèa Baì ïBëð úBéäì¦§¨¦¨©©¦¨¥¤¤§©
äçéìñe äìéçî LwánL ãiîe óëz ,çìñì áøå íeçøå§©§©¦§Ÿ©¥¤¦¨¤§©¥§¦¨§¦¨

éîçø áøk") Cøaúé Bzàî"éòLô äçî E2,éðñak" ¥¦¦§¨¥§Ÿ©£¤§¥§¨¨©§¥¦
"éðøäè3,¯,i`hgn"'eëå äçî éúBðBò ìëå"4(¯ ,zeywad lk ©£¥¦§¨£©§¥§

,cin d"awd el lgen ± elldà÷ôñ ÷ôñe ÷ôñ íeL éìa§¦¨¥§¥§¥¨
.íìBòa`l` ,el lgen d"awd m` ±i`cea,el lgen `edBîëe ¨¨§
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

äáåùú 'éçá àéä úáùäù íéòãåéì òãåðë úáùä íåé
àéä úáùá éë ùåðà á"ùú úåéúåà ú"áùå äàìéò
úáùä úåìôú èøôáå 'åë íøå÷îì úåîìåòä úåéìò
éë 'éô êéúìàâ éë éìà äáåù ù"î ïáåé äæáå) .ì"ãå
à"èñä úøáòä àéä êéòùô áòë éúéçîù øçàî
íéðåéìò íéîçø úåøøåòúäá íéðåöéçä ïî êéúìàâå
äáåù éæà ì"ðë äàúú äáåùúá àúúìã àúåøòúàá

:(äàìéò äáåùúá éìà

íðîàå àé ÷øô'éçá àéä äòðëää åáìá úåéäì
äçîùä íâå ì"ðë äàúú äáåùú
ô"ñ à"÷ìá äøåîà àúìéî øáë .ãçéá ïäéúù 'äá
àã àøèñî éàáìá àòé÷ú äåãç ÷"äåæá ù"îë .ã"ì
çåèá åáì ïåëð úåéäì ïåçèáäå äðåîàä ãåò óåøéöáå 'åëå
óëéú çåìñì áøå íåçøå ïåðçå àåä ãñç õôç éë 'äá
êéîçø áåøë) 'úé åúàî äçéìñå äìéçî ù÷áîù ãéîå
éìá ('åëå äçî éúåðååò ìëå éðøäè éðñáë éòùô äçî
ìëá ïéëøáî åðàù åîëå .íìåòá ñ"ñå ÷ôñ íåù
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כב.15. מד, א.1.ישעיה רנה, ג.2.ח"ב נא, ד.3.תהלים שם, תהלים יא.4.ע"פ שם,



fenzעב g"k ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ç"é úlôz ìëa ïéëøáî eðàL,"dxyr dpeny" zltz ±óëz ¤¨§¨§¦§¨§¦©¥¤
,xg`l cin ±"'eë eðì çìñ" íéLwánLxg`l cin ixd ± ¤§©§¦§©¨

:mixne` ,"epl glq" miywanyäaønä ïepç 'ä äzà Ceøa"¨©¨©©©§¤
¯ ,"çìñì,d"awd ly ezligne ezgilq lr cin mikxanéøäå ¦§Ÿ©©£¥

:`ed oicd ±úBëøa ÷ôñ§¥§¨
¯ ,ì÷äì,jxal `le §¨¥

äëøa LLç íeMî¦£©§¨¨
äìháì5.m` ,okly ± §©¨¨

eilr m` wteqn mc`
e` zniieqn dkxa jxal
`le lwdl eilr ,`l
oiicr did m`y .jxal
e` lgen d"awd m` wtq
oepg" jxal ozip cvik ,`l

?"gelql daxndàlà¤¨
,ììk ÷ôñ íeL ïàk ïéà¥¨¨¥§¨
çìñ" eðLwaL øçàî¥©©¤¦©§§©

¯ ,"eðì ìçî" "eðìi`ce ¨§©¨
,epl lgen d"awdy xacd
íéøæBç eðééä àì elàå§¦Ÿ¨¦§¦
ïéìàâð eðééä ¯ íéàèBçå§§¦¨¦¦§¨¦
:ïéëøáî eðàL Bîk ,ãiî¦¨§¤¨§¨§¦

."ìàøNé ìàBb 'ä äzà Ceøa"ipa z` l`eb d"awdy ± ¨©¨¥¦§¨¥
,recn .cin dle`bd d`a ,dligne daeyz ixg` ,oky .l`xyi
.mi`hege mixfegy iptn df ixd ± ?lreta d`a dle`bd oi` ,ok`

éøvL ,ïk íãå-øNa úcîa elôà éøäåóëz ìçîì íãàä C ©£¥£¦§¦©¨¨¨¨¥¤¨¦¨¨¨¦§Ÿ¥¤
¯ ,ìçîlî éøæëà àäé àìå ,äìéçî epnî íéLwánL ãiîe¦¨¤§©§¦¦¤§¦¨§Ÿ§¥©§¨¦¦¦§Ÿ

,cin legnl eilr `l`¯ ,Bøáç ãé òèB÷a elôàåywane ©£¦§¥©©£¥
,el legnl exiag lr ± exiagn dlignàúéàãkxen`k ± ¦§¦¨

ç ÷øt óBña àøîba©§¨¨§¤¤
àn÷ àáác6,Lwa íàå §¨¨©¨§¦¦¥

àìå íéîòt 'â epnî¦¤§¨¦§Ÿ
éøö ïéà áeL ¯ Bì ìçîC ¨©¥¨¦

,epnî Lwáì§©¥¦¤
íéðBòábäå7ãåc LwaL §©¦§¦¤¦¥¨¦

íäî íBìMä-åéìò Cìnä©¤¤¨¨©¨¥¤
ìeàL ãòa äìéçî§¦¨§©¨
,íéðBòábä úà úéîäL¤¥¦¤©¦§¦
øæb ¯ ìçîì eöø àìå§Ÿ¨¦§Ÿ¨©
eàáé àlL íäéìò ãåc̈¦£¥¤¤Ÿ¨Ÿ
íéðîçø íäL ,'ä ìä÷a¦§©¤¥©£¨¦

¯ ,'eëådxqgy oeeiky §
`le zepngxd miperabl
md oi` ,legnl evx
,'d ldwl mikiiy

àúéàãkxen`k ±÷øôa ¦§¦¨§¤¤
úBîáéc ç8.jk m`e ± ¦¨

,dlign epnn miywanyk legnl eilry ,mc` ly ezcna xacd
ixdïéàì änëå-änk-úçà-ìò ,àeä-Ceøa-LBãwä úcîáe§¦©©¨¨©©©©¨§©¨§¥

.õ÷.dlign epnn miywanyk lgen `edy ± ¥
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äáåùúä úøâà
'ä äúà êåøá 'åë åðì çìñ íéù÷áîù óëéú ç"é úìôú
íåùî ì÷äì úåëøá ÷ôñ éøäå çåìñì äáøîä ïåðç
ììë ÷ôñ íåù ïàë ïéà àìà äìèáì äëøá ùùç
åðééä àì åìéàå .åðì ìçî åðì çìñ åðù÷áù øçàî
ïéëøáî åðàù åîë ãéî ïéìàâð åðééä íéàèåçå íéøæåç
êéøöù ïë å"á úãîá 'éôà éøäå .ìàøùé ìàåâ é"àá
àìå äìéçî åðîî íéù÷áîù ãéîå óëéú ìåçîì íãàä
'éàãë åøéáç ãé òèå÷á 'éôàå ìåçîìî éøæëà àäé
ìçî àìå ô"â åðîî ù÷éá íàå .÷"áã ç"ôñá 'îâá
ãåã ù÷éáù íéðåòáâäå .åðîî ù÷áì ö"à áåù åì
úà úéîäù ìåàù ãòá äìéçî íäî ä"ò êìîä
åàáé àìù íäéìò ãåã øæâ ìåçîì åöø àìå íéðåòáâä
.úåîáéã ç"ôá 'éàãë 'åëå íéðîçø íäù 'ä ìä÷á

.õ÷ ïéàì å"ëàò ä"áã÷ä úãîáå
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א.5. לג, א.6.ברכות פכ"א.7.צב, א ואילך.8.שמואל ב עח,

fenz g"k ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ç"é úlôz ìëa ïéëøáî eðàL,"dxyr dpeny" zltz ±óëz ¤¨§¨§¦§¨§¦©¥¤
,xg`l cin ±"'eë eðì çìñ" íéLwánLxg`l cin ixd ± ¤§©§¦§©¨

:mixne` ,"epl glq" miywanyäaønä ïepç 'ä äzà Ceøa"¨©¨©©©§¤
¯ ,"çìñì,d"awd ly ezligne ezgilq lr cin mikxanéøäå ¦§Ÿ©©£¥

:`ed oicd ±úBëøa ÷ôñ§¥§¨
¯ ,ì÷äì,jxal `le §¨¥

äëøa LLç íeMî¦£©§¨¨
äìháì5.m` ,okly ± §©¨¨

eilr m` wteqn mc`
e` zniieqn dkxa jxal
`le lwdl eilr ,`l
oiicr did m`y .jxal
e` lgen d"awd m` wtq
oepg" jxal ozip cvik ,`l

?"gelql daxndàlà¤¨
,ììk ÷ôñ íeL ïàk ïéà¥¨¨¥§¨
çìñ" eðLwaL øçàî¥©©¤¦©§§©

¯ ,"eðì ìçî" "eðìi`ce ¨§©¨
,epl lgen d"awdy xacd
íéøæBç eðééä àì elàå§¦Ÿ¨¦§¦
ïéìàâð eðééä ¯ íéàèBçå§§¦¨¦¦§¨¦
:ïéëøáî eðàL Bîk ,ãiî¦¨§¤¨§¨§¦

."ìàøNé ìàBb 'ä äzà Ceøa"ipa z` l`eb d"awdy ± ¨©¨¥¦§¨¥
,recn .cin dle`bd d`a ,dligne daeyz ixg` ,oky .l`xyi
.mi`hege mixfegy iptn df ixd ± ?lreta d`a dle`bd oi` ,ok`

éøvL ,ïk íãå-øNa úcîa elôà éøäåóëz ìçîì íãàä C ©£¥£¦§¦©¨¨¨¨¥¤¨¦¨¨¨¦§Ÿ¥¤
¯ ,ìçîlî éøæëà àäé àìå ,äìéçî epnî íéLwánL ãiîe¦¨¤§©§¦¦¤§¦¨§Ÿ§¥©§¨¦¦¦§Ÿ

,cin legnl eilr `l`¯ ,Bøáç ãé òèB÷a elôàåywane ©£¦§¥©©£¥
,el legnl exiag lr ± exiagn dlignàúéàãkxen`k ± ¦§¦¨

ç ÷øt óBña àøîba©§¨¨§¤¤
àn÷ àáác6,Lwa íàå §¨¨©¨§¦¦¥

àìå íéîòt 'â epnî¦¤§¨¦§Ÿ
éøö ïéà áeL ¯ Bì ìçîC ¨©¥¨¦

,epnî Lwáì§©¥¦¤
íéðBòábäå7ãåc LwaL §©¦§¦¤¦¥¨¦

íäî íBìMä-åéìò Cìnä©¤¤¨¨©¨¥¤
ìeàL ãòa äìéçî§¦¨§©¨
,íéðBòábä úà úéîäL¤¥¦¤©¦§¦
øæb ¯ ìçîì eöø àìå§Ÿ¨¦§Ÿ¨©
eàáé àlL íäéìò ãåc̈¦£¥¤¤Ÿ¨Ÿ
íéðîçø íäL ,'ä ìä÷a¦§©¤¥©£¨¦

¯ ,'eëådxqgy oeeiky §
`le zepngxd miperabl
md oi` ,legnl evx
,'d ldwl mikiiy

àúéàãkxen`k ±÷øôa ¦§¦¨§¤¤
úBîáéc ç8.jk m`e ± ¦¨

,dlign epnn miywanyk legnl eilry ,mc` ly ezcna xacd
ixdïéàì änëå-änk-úçà-ìò ,àeä-Ceøa-LBãwä úcîáe§¦©©¨¨©©©©¨§©¨§¥

.õ÷.dlign epnn miywanyk lgen `edy ± ¥
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äáåùúä úøâà
'ä äúà êåøá 'åë åðì çìñ íéù÷áîù óëéú ç"é úìôú
íåùî ì÷äì úåëøá ÷ôñ éøäå çåìñì äáøîä ïåðç
ììë ÷ôñ íåù ïàë ïéà àìà äìèáì äëøá ùùç
åðééä àì åìéàå .åðì ìçî åðì çìñ åðù÷áù øçàî
ïéëøáî åðàù åîë ãéî ïéìàâð åðééä íéàèåçå íéøæåç
êéøöù ïë å"á úãîá 'éôà éøäå .ìàøùé ìàåâ é"àá
àìå äìéçî åðîî íéù÷áîù ãéîå óëéú ìåçîì íãàä
'éàãë åøéáç ãé òèå÷á 'éôàå ìåçîìî éøæëà àäé
ìçî àìå ô"â åðîî ù÷éá íàå .÷"áã ç"ôñá 'îâá
ãåã ù÷éáù íéðåòáâäå .åðîî ù÷áì ö"à áåù åì
úà úéîäù ìåàù ãòá äìéçî íäî ä"ò êìîä
åàáé àìù íäéìò ãåã øæâ ìåçîì åöø àìå íéðåòáâä
.úåîáéã ç"ôá 'éàãë 'åëå íéðîçø íäù 'ä ìä÷á

.õ÷ ïéàì å"ëàò ä"áã÷ä úãîáå
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א.5. לג, א.6.ברכות פכ"א.7.צב, א ואילך.8.שמואל ב עח,

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

jkàöîdf mewnaøNòa ielz df oic ,zeqextàúâeìô ¨¨¤¤§§¨
[zwelgna-]äðî çépä ,àéðúc .ïðaøå éaøcxyrn ly [fef d`n-] §©¦§©¨¨§©§¨¦¦©¨¤

,ipyåjk xg`àöîmyíéúàîzerny milez ep` ,fefe ïéleçzern §¨¨¨©¦¦
äæa äæ ïéáøBòî éðL øNòîzern od odn d`n ,el` miz`n jeza ©£¥¥¦§¨¦¤¨¤

my egpede ,oileg ly od zexg`d d`nde ,my gipdy xyrnd
.dligz my eidy zepey`xd d`nd mr cgiíéîëçå .éaø éøác¦§¥©¦©£¨¦

,ïéleç ìkä ,íéøîBàeze`k epi` `vny zernd oipny xg`n oky §¦©Ÿ¦
egpede ,o`kn lhip oey`xd dpndy zelzl yi ,gipdy oipn
iax zrcly ,unga oicd `ede .oileg ly zexg` miz`n enewna
ryzd od el`y milez ep` xyr `vne zeqext ryz gipd m`
zrcle .odil` ztqep dqext dtqep jk xg`e ,dligza gipdy
zecleg ici lr exxbp zepey`xd ryzd `ny yeygl yi minkg

r e`aed epiptly zeqextd xyre ,ziaa xg` mewnlmc` ici l
.zepey`xd ryzd ixg` ziad lka wecal eilr ok lre ,xg`

:gipdy zeqextdn zg` dxqgpy ote`a dpc `xnbdøNò çépä¦¦©¤¤

,ung zeqextåjk xg`àöîmyòLz,cala zeqexteðééäixd-] §¨¨¥©©§
a iepyd oick [dfàôéñ.lirl d`aedy `ziixad lyçépä ,àéðúc ¥¨§©§¨¦¦©

íéúàî,ipy xyrn ly fefåjk xg`àöîmyäðî[fef d`n-] ¨©¦§¨¨¨¤
y milez ep` ,calaäðîdidy xyrnd ly dpnd `ed cg`çpeî ¨¤¨

,dligzn o`kåd eli`äðîipydìheî.o`kn lhip ±.éaø éøác §¨¤¨¦§¥©¦
,ïéleç ìkä ,íéøîBà íéîëçåmiz`nd z` lhpy milez ep`y itl ©£¨¦§¦©Ÿ¦

ly xg` dpn o`k gipd ok xg`le ,xg` mewna mgipde mipey`xd
milez ep` iax zrcly ,ungl oicd `ede .jkn gkye ,oileg
,dligza my gipdy zekizg oze` od e`vnpy zeqextd ryzy
lr ryzdn dcxtedy zixiyrd dqextd xg` wx wecal eilre
wecale jiyndl jixv epi` zg` `vny xg`le ,xg` mc` ici
,od zexg` ryzy zelzl yi minkg zrcl eli`e .zexg`d xg`
gipdy zeqextd xyr lk z` `vniy cr wecale jiyndl eilre

.dligza
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המשך ביאור למס' פסחים ליום ראשון עמ' א



עג היום יום . . .  fenz g"k ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ç"é úlôz ìëa ïéëøáî eðàL,"dxyr dpeny" zltz ±óëz ¤¨§¨§¦§¨§¦©¥¤
,xg`l cin ±"'eë eðì çìñ" íéLwánLxg`l cin ixd ± ¤§©§¦§©¨

:mixne` ,"epl glq" miywanyäaønä ïepç 'ä äzà Ceøa"¨©¨©©©§¤
¯ ,"çìñì,d"awd ly ezligne ezgilq lr cin mikxanéøäå ¦§Ÿ©©£¥

:`ed oicd ±úBëøa ÷ôñ§¥§¨
¯ ,ì÷äì,jxal `le §¨¥

äëøa LLç íeMî¦£©§¨¨
äìháì5.m` ,okly ± §©¨¨

eilr m` wteqn mc`
e` zniieqn dkxa jxal
`le lwdl eilr ,`l
oiicr did m`y .jxal
e` lgen d"awd m` wtq
oepg" jxal ozip cvik ,`l

?"gelql daxndàlà¤¨
,ììk ÷ôñ íeL ïàk ïéà¥¨¨¥§¨
çìñ" eðLwaL øçàî¥©©¤¦©§§©

¯ ,"eðì ìçî" "eðìi`ce ¨§©¨
,epl lgen d"awdy xacd
íéøæBç eðééä àì elàå§¦Ÿ¨¦§¦
ïéìàâð eðééä ¯ íéàèBçå§§¦¨¦¦§¨¦
:ïéëøáî eðàL Bîk ,ãiî¦¨§¤¨§¨§¦

."ìàøNé ìàBb 'ä äzà Ceøa"ipa z` l`eb d"awdy ± ¨©¨¥¦§¨¥
,recn .cin dle`bd d`a ,dligne daeyz ixg` ,oky .l`xyi
.mi`hege mixfegy iptn df ixd ± ?lreta d`a dle`bd oi` ,ok`

éøvL ,ïk íãå-øNa úcîa elôà éøäåóëz ìçîì íãàä C ©£¥£¦§¦©¨¨¨¨¥¤¨¦¨¨¨¦§Ÿ¥¤
¯ ,ìçîlî éøæëà àäé àìå ,äìéçî epnî íéLwánL ãiîe¦¨¤§©§¦¦¤§¦¨§Ÿ§¥©§¨¦¦¦§Ÿ

,cin legnl eilr `l`¯ ,Bøáç ãé òèB÷a elôàåywane ©£¦§¥©©£¥
,el legnl exiag lr ± exiagn dlignàúéàãkxen`k ± ¦§¦¨

ç ÷øt óBña àøîba©§¨¨§¤¤
àn÷ àáác6,Lwa íàå §¨¨©¨§¦¦¥

àìå íéîòt 'â epnî¦¤§¨¦§Ÿ
éøö ïéà áeL ¯ Bì ìçîC ¨©¥¨¦

,epnî Lwáì§©¥¦¤
íéðBòábäå7ãåc LwaL §©¦§¦¤¦¥¨¦

íäî íBìMä-åéìò Cìnä©¤¤¨¨©¨¥¤
ìeàL ãòa äìéçî§¦¨§©¨
,íéðBòábä úà úéîäL¤¥¦¤©¦§¦
øæb ¯ ìçîì eöø àìå§Ÿ¨¦§Ÿ¨©
eàáé àlL íäéìò ãåc̈¦£¥¤¤Ÿ¨Ÿ
íéðîçø íäL ,'ä ìä÷a¦§©¤¥©£¨¦

¯ ,'eëådxqgy oeeiky §
`le zepngxd miperabl
md oi` ,legnl evx
,'d ldwl mikiiy

àúéàãkxen`k ±÷øôa ¦§¦¨§¤¤
úBîáéc ç8.jk m`e ± ¦¨

,dlign epnn miywanyk legnl eilry ,mc` ly ezcna xacd
ixdïéàì änëå-änk-úçà-ìò ,àeä-Ceøa-LBãwä úcîáe§¦©©¨¨©©©©¨§©¨§¥
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äáåùúä úøâà
'ä äúà êåøá 'åë åðì çìñ íéù÷áîù óëéú ç"é úìôú
íåùî ì÷äì úåëøá ÷ôñ éøäå çåìñì äáøîä ïåðç
ììë ÷ôñ íåù ïàë ïéà àìà äìèáì äëøá ùùç
åðééä àì åìéàå .åðì ìçî åðì çìñ åðù÷áù øçàî
ïéëøáî åðàù åîë ãéî ïéìàâð åðééä íéàèåçå íéøæåç
êéøöù ïë å"á úãîá 'éôà éøäå .ìàøùé ìàåâ é"àá
àìå äìéçî åðîî íéù÷áîù ãéîå óëéú ìåçîì íãàä
'éàãë åøéáç ãé òèå÷á 'éôàå ìåçîìî éøæëà àäé
ìçî àìå ô"â åðîî ù÷éá íàå .÷"áã ç"ôñá 'îâá
ãåã ù÷éáù íéðåòáâäå .åðîî ù÷áì ö"à áåù åì
úà úéîäù ìåàù ãòá äìéçî íäî ä"ò êìîä
åàáé àìù íäéìò ãåã øæâ ìåçîì åöø àìå íéðåòáâä
.úåîáéã ç"ôá 'éàãë 'åëå íéðîçø íäù 'ä ìä÷á

.õ÷ ïéàì å"ëàò ä"áã÷ä úãîáå
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א.5. לג, א.6.ברכות פכ"א.7.צב, א ואילך.8.שמואל ב עח,

fenz g"k ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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äìháì5.m` ,okly ± §©¨¨

eilr m` wteqn mc`
e` zniieqn dkxa jxal
`le lwdl eilr ,`l
oiicr did m`y .jxal
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,cin legnl eilr `l`¯ ,Bøáç ãé òèB÷a elôàåywane ©£¦§¥©©£¥
,el legnl exiag lr ± exiagn dlignàúéàãkxen`k ± ¦§¦¨

ç ÷øt óBña àøîba©§¨¨§¤¤
àn÷ àáác6,Lwa íàå §¨¨©¨§¦¦¥

àìå íéîòt 'â epnî¦¤§¨¦§Ÿ
éøö ïéà áeL ¯ Bì ìçîC ¨©¥¨¦

,epnî Lwáì§©¥¦¤
íéðBòábäå7ãåc LwaL §©¦§¦¤¦¥¨¦

íäî íBìMä-åéìò Cìnä©¤¤¨¨©¨¥¤
ìeàL ãòa äìéçî§¦¨§©¨
,íéðBòábä úà úéîäL¤¥¦¤©¦§¦
øæb ¯ ìçîì eöø àìå§Ÿ¨¦§Ÿ¨©
eàáé àlL íäéìò ãåc̈¦£¥¤¤Ÿ¨Ÿ
íéðîçø íäL ,'ä ìä÷a¦§©¤¥©£¨¦

¯ ,'eëådxqgy oeeiky §
`le zepngxd miperabl
md oi` ,legnl evx
,'d ldwl mikiiy

àúéàãkxen`k ±÷øôa ¦§¦¨§¤¤
úBîáéc ç8.jk m`e ± ¦¨

,dlign epnn miywanyk legnl eilry ,mc` ly ezcna xacd
ixdïéàì änëå-änk-úçà-ìò ,àeä-Ceøa-LBãwä úcîáe§¦©©¨¨©©©©¨§©¨§¥
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íåùî ì÷äì úåëøá ÷ôñ éøäå çåìñì äáøîä ïåðç
ììë ÷ôñ íåù ïàë ïéà àìà äìèáì äëøá ùùç
åðééä àì åìéàå .åðì ìçî åðì çìñ åðù÷áù øçàî
ïéëøáî åðàù åîë ãéî ïéìàâð åðééä íéàèåçå íéøæåç
êéøöù ïë å"á úãîá 'éôà éøäå .ìàøùé ìàåâ é"àá
àìå äìéçî åðîî íéù÷áîù ãéîå óëéú ìåçîì íãàä
'éàãë åøéáç ãé òèå÷á 'éôàå ìåçîìî éøæëà àäé
ìçî àìå ô"â åðîî ù÷éá íàå .÷"áã ç"ôñá 'îâá
ãåã ù÷éáù íéðåòáâäå .åðîî ù÷áì ö"à áåù åì
úà úéîäù ìåàù ãòá äìéçî íäî ä"ò êìîä
åàáé àìù íäéìò ãåã øæâ ìåçîì åöø àìå íéðåòáâä
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א.5. לג, א.6.ברכות פכ"א.7.צב, א ואילך.8.שמואל ב עח,

ה'תש"גכב תמוזיום ראשון

חומש: מטו"מ, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק ה. והנה . . . כדלקמן.

אאמו"ר אמר: א חסידישער ווארט מאכט קלָאר די קָאּפ און ריין די הַארץ. א 
חסידישע הנהגה טובה מַאכט ליכטיג אין שטוב. א חסידישער ניגון שטַארקט די תקוה 
ובטחון בריינגט שמחה און שטעלט אוועק די הויז מיט דער הויז געזינד אין קרן אורה.

ב. ַהְנָהָגה  ה ֶאת ַהּלֵ ם ֲחִסיִדי ֵמִביא ְל'רֹאׁש ָצלּול' ּוְמַנּקֶ ְתּגָ "ּב[ ָאַמר: ּפִ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְמָחה ּוַמֲעִמיד ֶאת  חֹון, ֵמִביא ׂשִ ּטָ ְקָוה ְוַהּבִ ק ֶאת ַהּתִ ִית. ִנּגּון ֲחִסיִדי ְמַחּזֵ ּבַ ה אֹור ּבַ טֹוָבה ֲחִסיִדית עֹוׂשָ

ֶקֶרן אֹוָרה. ִית ּבְ ֵני ַהּבַ ִית ְוֶאת ּבְ ַהּבַ

ה'תש"גכג תמוזיום שני

חומש: מטות־מסעי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק ו. אמנם . . . צו לי"ח.

עֹות. ּסָ ל ַהּמַ ת, ב', ה' – ְלֵלִוי ַעד סֹוף ּכָ ּבָ ִמְנַחת ׁשַ ר ַמּטֹות ּוַמְסֵעי ִנְפָרדֹות, קֹוִרין – ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"גכד תמוזיום שלישי

חומש: מטות־מסעי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה יעקב . . . נאמר וכו'.

מפתגמי הצ"צ: א פנימי איז, אז בעטען א ברכה אויף עבודה איז דָאס אל ישעו 
בדברי הבל, און עס דארף זיין תכבד העבודה על האנשים.

עּו  ִיׁשְ "ַאל  ֶזה  ֲהֵרי  'ֲעבֹוָדה'  ֲעבּור  ָרָכה  ּבְ ׁש  ַבּקֵ ּלְ ׁשֶ  – הּוא  ִניִמי"  "ּפְ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֵמי  ְתּגָ ִמּפִ
ים". ד ָהֲעבֹוָדה ַעל ָהֲאָנׁשִ ְכּבַ ְהֶיה "ּתִ ּיִ ִדְבֵרי ָהֶבל", ְוָנחּוץ ׁשֶ ּבְ

ה'תש"גכה תמוזיום רביעי

חומש: מטות־מסעי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: פרק ז. ואולם . . . צז ונדכה כו'.

אין חסידות איז פאראן צוויי זייער כאראקטעריסטישע אויסשּפראכען: א( א איד 
דערקענט ג-טליכקייט און פילט די איבערנאטירליכקייט און בעדארף אויף דעם קיין 
באויזען ניט הָאבען. ב( א איד ניט ער וויל און ניט ער קען זיין ָאּפגעריסען פון 

ג-טליכקייט.
דערקענט  איד  א  זאך:  איין  זיינען  אוסשּפראכען  צויי  די  אז  איז  אמת  דער 
ג-טליכקייט און פילט דעם למעלה מן הטבע, דערפאר איז ניט ער וויל ניט ער קען 

זיין ָאּפגעריסען פון ג-טליכקייט.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי

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

jkàöîdf mewnaøNòa ielz df oic ,zeqextàúâeìô ¨¨¤¤§§¨
[zwelgna-]äðî çépä ,àéðúc .ïðaøå éaøcxyrn ly [fef d`n-] §©¦§©¨¨§©§¨¦¦©¨¤

,ipyåjk xg`àöîmyíéúàîzerny milez ep` ,fefe ïéleçzern §¨¨¨©¦¦
äæa äæ ïéáøBòî éðL øNòîzern od odn d`n ,el` miz`n jeza ©£¥¥¦§¨¦¤¨¤

my egpede ,oileg ly od zexg`d d`nde ,my gipdy xyrnd
.dligz my eidy zepey`xd d`nd mr cgiíéîëçå .éaø éøác¦§¥©¦©£¨¦

,ïéleç ìkä ,íéøîBàeze`k epi` `vny zernd oipny xg`n oky §¦©Ÿ¦
egpede ,o`kn lhip oey`xd dpndy zelzl yi ,gipdy oipn
iax zrcly ,unga oicd `ede .oileg ly zexg` miz`n enewna
ryzd od el`y milez ep` xyr `vne zeqext ryz gipd m`
zrcle .odil` ztqep dqext dtqep jk xg`e ,dligza gipdy
zecleg ici lr exxbp zepey`xd ryzd `ny yeygl yi minkg

r e`aed epiptly zeqextd xyre ,ziaa xg` mewnlmc` ici l
.zepey`xd ryzd ixg` ziad lka wecal eilr ok lre ,xg`

:gipdy zeqextdn zg` dxqgpy ote`a dpc `xnbdøNò çépä¦¦©¤¤

,ung zeqextåjk xg`àöîmyòLz,cala zeqexteðééäixd-] §¨¨¥©©§
a iepyd oick [dfàôéñ.lirl d`aedy `ziixad lyçépä ,àéðúc ¥¨§©§¨¦¦©

íéúàî,ipy xyrn ly fefåjk xg`àöîmyäðî[fef d`n-] ¨©¦§¨¨¨¤
y milez ep` ,calaäðîdidy xyrnd ly dpnd `ed cg`çpeî ¨¤¨

,dligzn o`kåd eli`äðîipydìheî.o`kn lhip ±.éaø éøác §¨¤¨¦§¥©¦
,ïéleç ìkä ,íéøîBà íéîëçåmiz`nd z` lhpy milez ep`y itl ©£¨¦§¦©Ÿ¦

ly xg` dpn o`k gipd ok xg`le ,xg` mewna mgipde mipey`xd
milez ep` iax zrcly ,ungl oicd `ede .jkn gkye ,oileg
,dligza my gipdy zekizg oze` od e`vnpy zeqextd ryzy
lr ryzdn dcxtedy zixiyrd dqextd xg` wx wecal eilre
wecale jiyndl jixv epi` zg` `vny xg`le ,xg` mc` ici
,od zexg` ryzy zelzl yi minkg zrcl eli`e .zexg`d xg`
gipdy zeqextd xyr lk z` `vniy cr wecale jiyndl eilre
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היום יום . . . עד

ְוֵאינֹו  ַהַעל-ִטְבִעי  ְוָחׁש ֶאת  ֱאלֹקּות  ּבֶ יר  ַמּכִ ְיהּוִדי  ים: א(  ָאְפָיִנּיִ ְמֹאד  ּטּוִיים  ּבִ ֵני  ׁשְ ֵיׁש  ֲחִסידּות  ּבַ
ק ֵמֱאלֹקּות. ְך. ב( ְיהּוִדי ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻנּתָ ָזקּוק ְלׁשּום הֹוָכחֹות ַעל ּכָ

ַבע, ָלֵכן  ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ֱאלֹקּות ְוָחׁש ֶאת ַהּלְ יר ּבֶ ּטּוִיים ַחד ֵהם: ְיהּוִדי ַמּכִ ֵני ַהּבִ ְ ּשׁ ָהֱאֶמת ִהיא, ׁשֶ
ק ֵמֱאלֹקּות. ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻנּתָ

ה'תש"גכו תמוזיום חמישי

חומש: מטות־מסעי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: והאיך . . . בתשובה כנודע.

ער  וועלכע  זאך,  א  צו  מענטשען  פון  איבערגעגעבענקייט  די  איז  לערנען  אין 
וויל פארשטיין און פארשטייט. אין דאוונען איז די איבעגעגעבענקייט צו העכער ווי 

פארשטאנד.
אין לערנען תורה פילט זיך א איד ווי א תלמיד בא א רבי'ן, אין דאוונען - ווי 

א קינד בא א פָאטער.

רּות ִהיא  ַהִהְתַמּסְ ה –  ְתִפּלָ ּבִ ּוֵמִבין.  ְלָהִבין,  הּוא ָחֵפץ  ׁשֶ ַלָדָבר  רּות ָהָאָדם ִהיא  ִהְתַמּסְ ִלּמּוד –  ּבְ
ֲעֶלה ֵמַהֲהָבָנה. ֶאל ַהּנַ

ֵבן ֵאֶצל ָאִביו. ה – ּכְ ְתִפּלָ ְפֵני ַרּבֹו, ּבִ ַתְלִמיד ּבִ יׁש ְיהּוִדי ַעְצמֹו ּכְ ִלּמּוד ּתֹוָרה ַמְרּגִ ּבְ

ה'תש"גכז תמוזיום ששי

חומש: מטות־מסעי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ואף מי . . . כנגד כולן.

ִלּמּוד  ּבְ ַקד  ְוׁשָ ְלִליָאְזָנא  א  ּבָ ִנְפָלא,  ְוַעְמָקן  דֹול  ּגָ רֹון  ׁשְ ּכִ ַעל  ּבַ ַהְמֻפְרָסִמים,  ֵמָהִעּלּוִיים  ֶאָחד 
תֹוַרת ַהֲחִסידּות. דֹוָלה ּוְרָחָבה ּבְ ְך ְזַמן ָקָצר ְיִדיָעה ּגְ ֶמׁשֶ רֹונֹוָתיו ָרַכׁש לֹו ּבְ ׁשְ ַהֲחִסידּות, ּוְבֹגֶדל ּכִ

ֵקן: ֵאין ָחֵסר  נּו ַהּזָ ֲעֵנהּו ַרּבֵ י, ַמה ָחֵסר ִלי? ַוּיַ ַאל: ַרּבִ ֵקן ׁשָ נּו ַהּזָ ְכַנס ְלַרּבֵ ּנִ ְיִחידּות ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּבַ
ְוַגּסּות  ׁשּות  ַהּיֵ הּוא  ׁשֶ ֶהָחֵמץ  ה ְלהֹוִציא ֶאת  ַאּתָ ָצִריְך  ָדן, ַרק  ְוַלּמְ ה  ַאּתָ ְיֵרא ֱאלִֹקים  י  ּכִ ְלָך ְמאּוָמה, 
ּפּוִדין,  גֹון ׁשִ הּוא אֹור, ּכְ ְדֶמה לֹו ׁשֶ ּנִ ֵיׁשּות, ׁשֶ ׁש ּבֹו ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ּטּול. ּוְכִלי ׁשֶ הּוא ּבִ ה ׁשֶ ָהרּוַח, ּוְלַהְכִניס ַמּצָ
יצֹוצֹות  ְהיּו ַהּנִ ּיִ ּבּון הּוא ַעד ׁשֶ ֵאין ֲאִני ְוהּוא ְיכֹוִלין ָלדּור, ָצִריְך ִלּבּון. ְוַהּלִ ִכיָנה, ּדְ ְ ּדֹוֲחִקין ַרְגֵלי ַהּשׁ ׁשֶ

י. ָהאֹור ָהֲאִמּתִ ִזין ְוִנְכָלִלין ּבְ רּוִרים ִנּתָ ַהּבֵ ּדְ

ה'תש"גכח תמוזשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ְמַנֵחם ָאב. ֲאִמיַרת ּכָ

לּו.  ׁשּוב - ּובֹו ִיְתַהּלָ ְמעּו - ֱאֹלֶקיָך ְיהּוָדה. ִאם ּתָ ַהְפטֹוָרה: ׁשִ
חומש: מטות־מסעי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קלה־קלט.
תניא: פרק ח. והנה . . . למלכא וכו'.

ֲאִויר  )ְלַטֵהר  ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ִיחּוד  ּבְ ְקבּוִעים  ַמֲאָמִרים  ָהיּו  ]=ָהַאְדמֹו"ִרים[  ִיים  ֵמָהֶרּבֵ ֶאָחד  ְלָכל 
נּו  ַרּבֵ ֲאָמֵרי  ִמּמַ ֶאָחד  ים.  ַרּבִ ּבָ ֲעֵליֶהם  חֹוְזִרים  ָהיּו  ִנים  ׁשָ לֹשׁ  ׁשָ ּבְ אֹו  ִים  ּתַ ׁשְ ּבִ ַעם  ּפַ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם(, 
ָעה  ֲאָמֵרי ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי – "ָיָפה ׁשָ הֹות. ֶאָחד ִמּמַ ִלי ַהַהּגָ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה" ּבְ ּבְ ֵקן – "ֵהָחְלצּו" ׁשֶ ַהּזָ
ָמה"  ל ֶאָחד ְוֶאָחד אֹוֵמר ֱאלַֹקי ְנׁשָ ה ּכָ ְתִחיל "ִהּנֵ ִדּבּור ַהּמַ ָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ּדְ ָרה ּפְ ַאַחת", ְוָתְכנֹו ֲעׂשָ
ֶאָחד  ּתֹוָרה".  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ׁשֶ ּטֹבּו"  "ַמה   – ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ֲאָמֵרי  ִמּמַ ֶאָחד  ים".  ַהַחּיִ "ֶדֶרְך  ֵסֶפר  [ּבְ ]ׁשֶ

ֲאָמֵרי ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי  ֵאִלים". ֶאָחד ִמּמַ י ]ַמֲהַר"ׁש[ – "ִמי ָכמֹוָכה ּבָ ֲאָמֵרי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּמַ
"ּב[ – "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום", מָאְסְקווָא רנ"ז. י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ג  תמוז כ"ב ראשון יום נמחק? או קיים החוב - השביעית לאחר

:ÁÎ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù Ï·ÂÈÂ ‰ËÈÓ˘ ˙ÂÎÏ‰øéæçnä ìk̈©©£¦
éøöå .epîéä äçBð íéîëç çeø ,úéòéáL åéìò äøáòL áBçC ¤¨§¨¨¨§¦¦©£¨¦¨¥¤§¨¦

øîBà .'épnî zøèôð øáëe ,éðà èéîLî' :øéæçnì øîBì äåìnä©©§¤©©©§¦©§¦£¦§¨¦§©§¨¦¤¦¥
.epnî ìa÷é ¯ 'ìa÷zL éðBöø ,ïë ét ìò óà' :Bì©©¦¥§¦¤§©¥§©¥¦¤

לאחר  שגבה חובות להחזיר חייב תשובה בעל האם
השמיטה? עליהן שעברה

בגדר  ראשונים במחלוקת תלוי שהדבר שכתבו יש
ה'יראים' לדעת כספים: קסד)שמיטת המלווה (סי' על מצוה

החוב  מצוותו את מקיים שאינו זמן כל אך החוב, על לוותר
את  לתבוע שיכול (אף לפורעו חייב והלווה בעינו עומד
'כופין  כדין אני' 'משמט לומר שיכפוהו דין לבית המלווה
שביטל  אלא גזל אינה החוב גביית זה ולפי המצוות'). על
הכסף  את להשיב חייב אינו ולכן להשמיטו, המצוה את
רוב  לדעת אך עשה. מצות ביטול על תשובה יעשה אלא
המלווה  על שמצוה אלא מאליו נשמט החוב הראשונים
מאליו, קדוש בהמה בכור לדבר: דוגמא אני'. 'משמט לומר

להקדישו הבעלים על מצוה זאת גטין ובכל מרדכי סי'(ראה פ"ד

גזילה,שפ) נחשבת השביעית לאחר החוב גביית זה ולפי .
ויש  שגבה. הכסף את להחזיר התשובה בעל על כן ואם

יחיד  דעת היא היראים דעת כי למעשה, כך לנהוג שכתבו
הראשונים רוב משמיט)נגד ד"ה ביה"ל כאן אמונה .(דרך

חדשה: בגישה נוקט הרבי אך
את  להשיב חייב אינו שהלווה הפוסקים רוב לדעת גם
הפירוש  אין אני', 'משמט אמר לא כשהמלווה אף החוב
אף  מלהשיבו, פטור שהלווה רק אלא קיים לא שהחוב
כשיעור  הלווה בנכסי בעלות יש ולמלווה קיים שהחוב

נכסים'. 'שעבוד מדין החוב
עליו  שעברה חוב שהמחזיר זו מהלכה מוכח והיסוד
חכמים  'רוח אלא חיסרון בזה שאין בלבד זו לא שביעית
את  המחזיר הרי כלל חוב אין תורה מדין ואם הימנו'. נוחה
אלא  התורה! מרצון ההיפך עושה חוב פירעון בתורת הכסף
הלווה  על חיוב שאין אלא קיים שהחוב לומר בהכרח

הימנו' נוחה חכמים 'רוח אזי פרע אם אמנם, (לקוטי לפורעו,

(290 ע' יז .שיחות
בעל  אין הפוסקים רוב לדעת שגם נראה זה ולפי
ואין  השמיטה, אחרי שגבה חובות להשיב חייב התשובה
לאחר  גם קיים החוב וגוף מאחר בידו, כגזילה זאת להחשיב

השמיטה.

ה'תשע"ג  תמוז כ"ג שני יום הכנסת  בית ברחבת עצים נטיעת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰Ba ïéðBa ïéàå§¥¦
.äøæòä ìëa õò ìL úBiøãñëà ïéNBò ïéàå ...ììk èìBa õò¥¥§¨§¥¦©§©§¦¤¥§¨¨£¨¨

עץ  כל אשרה לך תטע "לא מהפסוק נלמדת זו הלכה
אלקיך" ה' מזבח כא)אצל טז, .(דברים

רק הוא האיסור התורה מן urאמנם, zrihpa מפני"
שלה", מזבח בצד אילנות נוטעין זרה עבודה דרך היה שזה
של  אכסדרה או עץ של בנין לבנות גם אסור מדרבנן אך

" עץ' 'כל שנאמר יתירה, "הרחקה כי פ"ו עץ, ע"ז הל' (רמב"ם

שם) משנה וכסף .ה"ט,
איגר הגר"ע קנ)וכתב סי' או"ח שו"ע, גליון הר"ד (על בשם

אסורה  התורה, מן המקדש בבית האסור עץ שנטיעת ערמה,
שאפילו  עץ של בניה אך הכנסת, לבית בסמוך גם מדרבנן

הכנסת. בבית מותרת מדרבנן, רק אסורה במקדש
צבי' 'הר ע"ד)ובשו"ת סי' ציון'(או"ח ה'בנין בשם (סי'כתב

בפתח ט) עצים לנטוע שאסור בפוסקים רמז כל נמצא שלא ,
אברהם' ה'מגן דברי את והביא הכנסת. קנ"ד בית סי' (או"ח

לבית סק"א) שפתוחים אע"פ הכנסת, בית סביב ופרדס שגן ,

שאם  משמע פנים כל ועל קדושה. בהם אין – הכנסת
אין  – מעצמם כך אחר שגדלים או נטועים כבר היו העצים

לקיימם. איסור
לגבי  זו בשאלה דן ז"ל, לנדא הגר"י ברק, בני של ורבה
לו  כתב ובתשובה בעיר, הכנסת בית ברחבת שניטעו עצים

הרצוג כב)הגרי"א סי' א, כרך וכתבים איסור (פסקים כל שאין
טעמים: מכמה בדבר,

כלל  הזכירו לא המקדש בבית עץ נטיעת האוסרים א.
זו. הלכה קיימת כנסת בבית שגם

היא  הכנסת בית וחצר העזרה דוגמת היא הכנסת בית ב.
בהיכל  רק עץ נטיעת אסר הרמב"ם והרי הבית, הר דוגמת

הבית. בהר ולא ובעזרה,
הרמב"ן לדברי החושש גם כא)ג. טז, דברים עה"ת, (בפירושו

העכו"ם  בית פתחי לפני אילנות לנטוע העכו"ם ש"מנהג
בית  פתח לפני עצים נטיעת לאסור ראוי ולכן שלהם"
אבל  ממש, הכנסת בית פתח לפני דוקא זהו הרי – הכנסת

הכנסת. בית בחצר עצים לנטוע חשש אין

ה'תשע"ג  תמוז כ"ד שלישי יום מטרות  שתי אחד, מזבח

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰çaænä úBcî¦©¦§¥©
éñBäì ïéàå ...äaøä úBðeëî.äpnî òøâì àìå ,Búcî ìò ó §ª¨©§¥§¥§¦©¦¨§Ÿ¦§Ÿ©¦¤¨

יז)להלן רחבו (הלכה ומדת ארכו "מדת הרמב"ם: כתב
סותרים  הדברים ולכאורה מעכבין", אינן קומתו ומדת

ממנה"! לגרוע ולא מדתו על להוסיף "אין - כאן לדבריו
לבאר: ויש

בפני  כמטרה א. עניינים: שני יש המזבח בניית במצות
המקדש, בית מבנין כחלק ב. להקרבה. ראוי שיהא עצמה,
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לאחר  שגבה חובות להחזיר חייב תשובה בעל האם
השמיטה? עליהן שעברה

בגדר  ראשונים במחלוקת תלוי שהדבר שכתבו יש
ה'יראים' לדעת כספים: קסד)שמיטת המלווה (סי' על מצוה

החוב  מצוותו את מקיים שאינו זמן כל אך החוב, על לוותר
את  לתבוע שיכול (אף לפורעו חייב והלווה בעינו עומד
'כופין  כדין אני' 'משמט לומר שיכפוהו דין לבית המלווה
שביטל  אלא גזל אינה החוב גביית זה ולפי המצוות'). על
הכסף  את להשיב חייב אינו ולכן להשמיטו, המצוה את
רוב  לדעת אך עשה. מצות ביטול על תשובה יעשה אלא
המלווה  על שמצוה אלא מאליו נשמט החוב הראשונים
מאליו, קדוש בהמה בכור לדבר: דוגמא אני'. 'משמט לומר

להקדישו הבעלים על מצוה זאת גטין ובכל מרדכי סי'(ראה פ"ד

גזילה,שפ) נחשבת השביעית לאחר החוב גביית זה ולפי .
ויש  שגבה. הכסף את להחזיר התשובה בעל על כן ואם

יחיד  דעת היא היראים דעת כי למעשה, כך לנהוג שכתבו
הראשונים רוב משמיט)נגד ד"ה ביה"ל כאן אמונה .(דרך

חדשה: בגישה נוקט הרבי אך
את  להשיב חייב אינו שהלווה הפוסקים רוב לדעת גם
הפירוש  אין אני', 'משמט אמר לא כשהמלווה אף החוב
אף  מלהשיבו, פטור שהלווה רק אלא קיים לא שהחוב
כשיעור  הלווה בנכסי בעלות יש ולמלווה קיים שהחוב

נכסים'. 'שעבוד מדין החוב
עליו  שעברה חוב שהמחזיר זו מהלכה מוכח והיסוד
חכמים  'רוח אלא חיסרון בזה שאין בלבד זו לא שביעית
את  המחזיר הרי כלל חוב אין תורה מדין ואם הימנו'. נוחה
אלא  התורה! מרצון ההיפך עושה חוב פירעון בתורת הכסף
הלווה  על חיוב שאין אלא קיים שהחוב לומר בהכרח

הימנו' נוחה חכמים 'רוח אזי פרע אם אמנם, (לקוטי לפורעו,

(290 ע' יז .שיחות
בעל  אין הפוסקים רוב לדעת שגם נראה זה ולפי
ואין  השמיטה, אחרי שגבה חובות להשיב חייב התשובה
לאחר  גם קיים החוב וגוף מאחר בידו, כגזילה זאת להחשיב

השמיטה.

ה'תשע"ג  תמוז כ"ג שני יום הכנסת  בית ברחבת עצים נטיעת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰Ba ïéðBa ïéàå§¥¦
.äøæòä ìëa õò ìL úBiøãñëà ïéNBò ïéàå ...ììk èìBa õò¥¥§¨§¥¦©§©§¦¤¥§¨¨£¨¨

עץ  כל אשרה לך תטע "לא מהפסוק נלמדת זו הלכה
אלקיך" ה' מזבח כא)אצל טז, .(דברים

רק הוא האיסור התורה מן urאמנם, zrihpa מפני"
שלה", מזבח בצד אילנות נוטעין זרה עבודה דרך היה שזה
של  אכסדרה או עץ של בנין לבנות גם אסור מדרבנן אך

" עץ' 'כל שנאמר יתירה, "הרחקה כי פ"ו עץ, ע"ז הל' (רמב"ם

שם) משנה וכסף .ה"ט,
איגר הגר"ע קנ)וכתב סי' או"ח שו"ע, גליון הר"ד (על בשם

אסורה  התורה, מן המקדש בבית האסור עץ שנטיעת ערמה,
שאפילו  עץ של בניה אך הכנסת, לבית בסמוך גם מדרבנן

הכנסת. בבית מותרת מדרבנן, רק אסורה במקדש
צבי' 'הר ע"ד)ובשו"ת סי' ציון'(או"ח ה'בנין בשם (סי'כתב

בפתח ט) עצים לנטוע שאסור בפוסקים רמז כל נמצא שלא ,
אברהם' ה'מגן דברי את והביא הכנסת. קנ"ד בית סי' (או"ח

לבית סק"א) שפתוחים אע"פ הכנסת, בית סביב ופרדס שגן ,

שאם  משמע פנים כל ועל קדושה. בהם אין – הכנסת
אין  – מעצמם כך אחר שגדלים או נטועים כבר היו העצים

לקיימם. איסור
לגבי  זו בשאלה דן ז"ל, לנדא הגר"י ברק, בני של ורבה
לו  כתב ובתשובה בעיר, הכנסת בית ברחבת שניטעו עצים

הרצוג כב)הגרי"א סי' א, כרך וכתבים איסור (פסקים כל שאין
טעמים: מכמה בדבר,

כלל  הזכירו לא המקדש בבית עץ נטיעת האוסרים א.
זו. הלכה קיימת כנסת בבית שגם

היא  הכנסת בית וחצר העזרה דוגמת היא הכנסת בית ב.
בהיכל  רק עץ נטיעת אסר הרמב"ם והרי הבית, הר דוגמת

הבית. בהר ולא ובעזרה,
הרמב"ן לדברי החושש גם כא)ג. טז, דברים עה"ת, (בפירושו

העכו"ם  בית פתחי לפני אילנות לנטוע העכו"ם ש"מנהג
בית  פתח לפני עצים נטיעת לאסור ראוי ולכן שלהם"
אבל  ממש, הכנסת בית פתח לפני דוקא זהו הרי – הכנסת

הכנסת. בית בחצר עצים לנטוע חשש אין

ה'תשע"ג  תמוז כ"ד שלישי יום מטרות  שתי אחד, מזבח

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰çaænä úBcî¦©¦§¥©
éñBäì ïéàå ...äaøä úBðeëî.äpnî òøâì àìå ,Búcî ìò ó §ª¨©§¥§¥§¦©¦¨§Ÿ¦§Ÿ©¦¤¨

יז)להלן רחבו (הלכה ומדת ארכו "מדת הרמב"ם: כתב
סותרים  הדברים ולכאורה מעכבין", אינן קומתו ומדת

ממנה"! לגרוע ולא מדתו על להוסיף "אין - כאן לדבריו
לבאר: ויש

בפני  כמטרה א. עניינים: שני יש המזבח בניית במצות
המקדש, בית מבנין כחלק ב. להקרבה. ראוי שיהא עצמה,



v"ndqeעו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

והוא  מזבח בו להיות שצריך המקדש בית מדיני היינו
בגמרא מצאנו ולכן הבית. תבנית את ב)משלים פג, (חולין

עלי  ה' מיד בכתב "הכל המקדש בנין לגבי האמור שהפסוק
גם  נדרש הבית, מצורת לשנות האיסור על המלמד השכיל"

הבית. מבנין חלק מהווה הוא שהרי המזבח מדות לגבי
חיוב  אודות כאן הרמב"ם שדברי לומר יש זה ולפי
כחלק  הבמזבח לגבי רק אמורים המזבח במידות הדיוק
לא  אלו במידות נעשה לא שאם המקדש, בית מבנין
ההקרבה  הכשר לגבי אך הבחירה, בית בנין מצות התקיימה
הרמב"ם  כוונת ולכך מעכבות המידות אין המזבח על

יז. בהלכה
נוספת: קושיא ליישב ניתן מעתה

בית  בנין מצות את רק הרמב"ם מנה המצוות במנין

את  מנה לא מדוע עליו השיג והראב"ד כ), (מצוה הבחירה
לדברי  ובהתאם - האמור לפי אך מזבח, לבנות המצוה

המצוות' ב'ספר השלישי)הרמב"ם מצוה (שרש למנות שאין
לבאר: יש - לדורות נוהגת שאינה

במצות  נכללת אכן לדורות המזבח בניית על המצוה
נפרד  בלתי חלק הוא המזבח שהרי הבחירה, בית בנית
היתה  המקדש בנין קודם ואמנם אותו. ומכשיר מהבנין
קיימת  אינה זו מצוה אך עצמו, בפני מזבח בניית על מצוה
לבנות  מצוה אין שוב המקדש הקמת עם שהרי לדורות,
בית  ממצות כחלק אלא אחר) (במקום עצמו בפני מזבח
בנין  של אחת מצוה רק קיימת שלדורות ונמצא הבחירה,

הבחירה. בית

ה'תשע"ג  תמוז כ"ה רביעי יום הזה  בזמן קרבנות הקרבת

:ÊËŒÂË ˙ÂÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰Cëéôì§¦¨
äMãwL ...éeöî úéa íL ïéàL ét ìò óà ïlk úBðaøwä ïéáéø÷î©§¦¦©¨§¨ª¨©©¦¤¥¨©¦¨¤§ª¨
àì ...ìàøNé õøà øàL úMã÷áe ,àBáì ãéúòì ïzLc÷ äðBLàø¦¨¦©§¨¤¨¦¨¦§ª©§¨¤¤¦§¨¥Ÿ

.àBáì ãéúòì äLc÷¦§¨¤¨¦¨
ופרח' 'כפתור ו)בספר עשרה (פרק שבע שבשנת הביא

ה  לירושלים לאלף לבוא מפאריש חננאל רבינו רצה שביעי
שכולנו  ואף ציבור, קרבנות ושאר פסח קרבן להקריב

הטומאה. את דוחה ציבור קרבן הרי מת, טומאת טמאים
להקריב  אפשר אי מדוע נימוקים כמה העלו והאחרונים

בזמנינו: ציבור קרבנות
יעבץ' ה'שאילת פט)א. סי' סופר'(ח"א רלו)וה'חתם סי' (יור"ד

כל  בהם שהשתתפו מהשקלים נקנים ציבור קרבנות כתבו:
היה  המקדש שבית בזמן רק נוהגים שהשקלים וכיון ישראל,

ה"ח)קיים פ"א שקלים להקריב (הל' אפשרות אין בזמננו הרי
קרבן  הזה בזמן להקריב מניעה אין זה ולפי ציבור. קרבנות

ציבור. משקלי בא שאינו פסח
מלך' ב'מקדש קנ)אך עמ' פרנק, שנינו(להגרצ"פ (מנחות העיר:

א) וכיון מט, שחר, של בתמיד אלא המזבח את מחנכים שאין
לא  ציבור, קרבן שהוא תמיד קרבן מקריבים אין הזה שבזמן

הפסח. הקרבת גם תיתכן
לפני  רוח "נחת - ניחוח' ולשם ריח 'לשם הוא קרבן ב.

רצונו" ונעשה שאמר שם)הקב"ה ורש"י ב, מו, והנה,(זבחים .
(ו"מקריבין  בטלה לא המקדש שקדושת זו בהלכה האמור
את  "והשימותי מהפסוק נלמד בית") שם שאין פי על אף

לא)מקדשיכם" כו, הן (ויקרא בקדושתן ששוממין "אע"פ -
" הקב"ה אומר הפסוק ובהמשך בריח le`עומדים", אריח

כי  החורבן לאחר להקריב שאין לומדים ומזה ניחוחכם",
שאין  אע"פ "מקריבין וההלכה ניחוח', 'לריח התנאי חסר
לא  ועדיין לבנותו מצוה הקב"ה כאשר מתקיימת בית"
הבית  נבנה בטרם הקריבו עזרא בימי ולכן הבניה, נגמרה

א) סי' ציון .(בנין
צריך  דחויה, אלא בציבור הותרה לא שטומאה כיון ג.

גדול כהן מצח על רק מרצה והציץ ציץ, ריצוי (הל'להיות

הט"ו) פ"ד המקדש כהונה ביאת ובבגדי בגדים שמונה הלובש
בתוספתא ושנינו תכלת חוט להיות פ"ו)צריך שהתכלת (מנחות

הרי"ף כתב וכבר רעג)מעכבת. סי' ציצית הגאונים (הל' שמימות
הזה בזמן להקריב אפשר אי וממילא תכלת לנו (שאילת אין

קח) עמ' מלך מקדש וירושלים. ציןן דרישת ח"א, .דוד

ה'תשע"ג  תמוז כו חמישי יום עשירות' במקום עניות 'אין

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰èîLpL ïékñ©¦¤¦§©
,BúBà ïéæéçLî ïéàå BúBà ïéøéæçî ïéà ¯ íbôpL Bà ,ávpä ïî¦©¦¨¤¦§©¥©£¦¦§¥©§¦¦

.úeøéLò íB÷îa úeiðò ïéàL ...ïúBà ïéæðBb àlà¤¨§¦¨¤¥£¦¦§£¦
הבאה להלכה הטעם גם ה"ה)וזה מבגדי (פ"ח "בגד :

מניחו  אלא אותו, מכבסין ולא אותו מלבנין אין כהונה...
רש"י שפירש כפי חדשים", ולובש א)לפתילות כט, "כל (תמיד

ובשררה". בעושר מעשיהם
האחרונים א והקשו לג, תמיד שבע באר ד, סי' ח"א מאהבה (תשובה

סותר ועוד) עשירות', במקום עניות 'אין הכלל לכאורה, :
בכמה  שנאמר ישראל' של ממונן על חסה 'התורה לכלל
בחצוצרות  במקדש תוקעים היו בתעניות לדוגמה: הלכות,

כסף מצופה שפיהם ה"ד)ובשופרות פ"א תענית ואמרו (הל' ,
א)בגמרא כז, השנה של (ראש שופר כמו זהב מצופים היו שלא

של  ממונם על חסה ש"התורה משום שבמקדש, השנה ראש
ישראל".
שני ועוד  של הגורלות הכיפורים ביום בו שנעשו הקלפי :

מעץ היתה ה"א)השעירים פ"ג יוכ"פ עבודת או (הל' מכסף ולא .
ישראל של ממונם על חסה שהתורה כיון א)זהב לט, .(יומא

וביארו:
דבר  בין להבדיל המכריע הוא החכמים דעת שיקול

והצורך העבודה כבוד ההפסד, גודל לפי ר"ה לדבר, תרועה (יום

ישראל, תפארת כז)שם. ס"ק פ"ה .תמיד

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ביהודה' ז)וה'נודע סי' ח"א מאהבה מחלק:(תשובה
שרת  בכלי רק נאמר עשירות' במקום עניות 'אין הכלל
'עבודת  בס' כתב (וכן הגוף בקדושת הקדוש בדבר או

יוהכ"פ עבודת על א)ישראל' קטו, אורח (דף "לאו - ונימוקו
והכלל  עניות"), במדת עולם של מלכו בפני לשמש  ארעא
חולין, ממון לגבי אמור ישראל' של ממונם על חסה 'התורה

של  שהיא ובקלפי בעשירות נהגו כהונה ובגדי בסכין ולכן
בעץ. הסתפקו חול

כסף  של היו בתעניות, בהן שתקעו והשופר והחצוצרות
בגדר  אינם כסף כלי ב. שרת. כלי אינם אלו כלים א. כי:
ואת  ישראל, של ממונם על לחוס יש כי בזה ודי 'עניות'

טוב. יום כבוד משום זהב ציפו השופר

ה'תשע"ג  תמוז כ"ז שישי, יום וכבוד  קדושה

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ „ ˜¯Ù ,˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰äNò úåöîe¦§©£¥
:øîàpL ¯ ïaø÷ì íðéëäìå íLc÷ìe íéðäkä ìécáäì àéä¦§©§¦©Ÿ£¦§©§¨§©£¦¨§¨§¨¤¤¡©

éøöå ...BzLc÷å",äaøä ãBák Ba âäðì ìàøNiî íãà ìk C §¦©§§¨¦¨¨¨¦¦§¨¥¦§Ÿ¨©§¥
.äMã÷aL øác ìëì ïúBà íéc÷äìe§©§¦¨§¨¨¨¤¦§ª¨

מ  כאן הרמב"ם את מדברי להכין היא שהמצוה שמע
כבוד  בהם לנהוג החובה ואילו המקדש, לעבודת הכהנים
(מדרבנן) חיוב היא שבקדושה דבר לכל אותם ולהקדים
ב'ספר  מדבריו בו חזר זה, פי ועל הכהן. מקדושת הנובע

המצות ובמנין לב)המצות' לכבד (מ"ע החיוב את כלל שם ,
של  עשה במצות שבקדושה דבר לכל הכהן את ולהקדים

"וקדשתו".
לכך, יסרבו אם ש"אפילו הוסיף המצות' ב'ספר והנה,

מהספרא לימוד כך על והביא להם", נשמע יד)לא א, (אמור

לדבריו  סותרים הדברים ולכאורה, כרחו" על – "וקדשתו
המשניות מ"ח)בפירוש פ"ה שכהן (גיטין אצלינו הכללים "מן -

כמותו  שהוא לישראל הרשה אם ראשון לקרוא ראוי שהיה
רשאי..."! זה הרי – ראשון ויקרא שיעלה ממנו פחות או

הזקן אדמו"ר כך על ס"ס)ומבאר קכח סי' או"ח :(שו"ע
בדברים  אלא כרחו", בעל "וקדשתו אומרים "אין

קדושתו zyecwaהתלויים לחלל רשאי שאינו הכהנים,
ניתנה  לא הכהנים שקדושת לפי בה, וכיוצא גרושה ולישא
אבל  למחלה, בידם אינה לפיכך גופם... בה ליהנות להם

ceak למחול בידם הוא לפיכך להנאתם... להם ניתן הכהונה
אדם  של רצונו כי רצה, אם לישראל ליתנו ורשאי כבודם,

כבודו". זהו

ה'תשע"ג  תמוז כ"ח קודש שבת שבת? לכבוד להסתפר צריך מתי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ãîòî éLðà©§¥©£¨
éðtî ïéøzî éLéîçáe ;ïälL úaMä ìk ñaëlîe øtñlî ïéøeñà£¦¦§©¥¦§©¥¨©©¨¤¨¤©£¦¦ª¨¦¦§¥

.úaMä ãBáë§©©¨
אחיהם  קרבן על ומתפללים ה"עומדים - מעמד' 'אנשי
'אנשי  וכן העבודה, בשעת שם ועומדים לרצון, שיקבל
שבו  בשבוע המקדש בבית המשרתים הכוהנים - המשמר'
מותרים  אך שבוע באותו להסתפר אסורים שלהם, המשמרת

בי  השבת להסתפר לכבוד החמישי שם)ום ורש"י ב, טו, .(תענית
אברהם' רס)וה'מגן סי תחילת רש"ל (או"ח בשם הביא

ביום  כי דווקא שבת בערב השבת לכבוד להסתפר שמצוה
עליו  והקשה השבת. לכבוד זאת שעושה ניכר אינו החמישי
החמישי! ביום מסתפרים מעמד שאנשי שלפנינו, מההלכה
שבת  בערב להסתפר המובחר מן מצוה אכן, ותירץ:
להם  היה לא מעמד' ש'אנשי אלא לכן, קודם ולא ממש

חמישי. ביום להסתפר הקדימו ולכן שבת בערב פנאי
אדה"ז סיכם ס"א)וכך המובחר (שם מן "מצוה להלכה:

שעושה  ניכר שיהא כדי לכן קודם ולא שבת בערב לגלח

טורח  מחמת שבת בערב פנאי לו אין ואם השבת, לכבוד
ה". ביום יגלח שבת צרכי

מלהסתפר  להימנע אחר טעם כתב סק"א) (שם והט"ז
השלישי  ביום לצמוח מתחילות השערות כי - חמישי ביום
להתחלת  גורם חמישי ביום והמסתפר השער, מתספורת

בשבת. הצמיחה
רבה' ה'אליה סק"ה)והוסיף למעשה,(שם :xeqi` mey oi`

שתספורת  אלא בשבת, השערות צמיחת להתחלת לגרום
ביום  יסתפר ואם השבת, לכבוד 'תיקון' היא השערות
זה  ואין בשבת, דוקא יחזור שה'קלקול' לכך יגרום החמישי

השבת. לכבוד
לצמוח  מתחילות שהשערות הקביעה עצם על אמנם,

שבת' ה'תוספת הקשה לתספורתן, השלישי סק"ג)ביום (שם

ומיד  תיכף לצמוח מתחילין דבאמת מכחישו, "החוש שהרי
אדה"ז זה על תמה וכן הגילוח". סק"א)אחר קו"א מדברי (שם

א)הגמרא יז, שישנה (תענית היינו יום, בכל מסתפר שהמלך
שמסתפר! ביום כבר שערות צמיחת
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והוא  מזבח בו להיות שצריך המקדש בית מדיני היינו
בגמרא מצאנו ולכן הבית. תבנית את ב)משלים פג, (חולין

עלי  ה' מיד בכתב "הכל המקדש בנין לגבי האמור שהפסוק
גם  נדרש הבית, מצורת לשנות האיסור על המלמד השכיל"

הבית. מבנין חלק מהווה הוא שהרי המזבח מדות לגבי
חיוב  אודות כאן הרמב"ם שדברי לומר יש זה ולפי
כחלק  הבמזבח לגבי רק אמורים המזבח במידות הדיוק
לא  אלו במידות נעשה לא שאם המקדש, בית מבנין
ההקרבה  הכשר לגבי אך הבחירה, בית בנין מצות התקיימה
הרמב"ם  כוונת ולכך מעכבות המידות אין המזבח על

יז. בהלכה
נוספת: קושיא ליישב ניתן מעתה

בית  בנין מצות את רק הרמב"ם מנה המצוות במנין

את  מנה לא מדוע עליו השיג והראב"ד כ), (מצוה הבחירה
לדברי  ובהתאם - האמור לפי אך מזבח, לבנות המצוה

המצוות' ב'ספר השלישי)הרמב"ם מצוה (שרש למנות שאין
לבאר: יש - לדורות נוהגת שאינה

במצות  נכללת אכן לדורות המזבח בניית על המצוה
נפרד  בלתי חלק הוא המזבח שהרי הבחירה, בית בנית
היתה  המקדש בנין קודם ואמנם אותו. ומכשיר מהבנין
קיימת  אינה זו מצוה אך עצמו, בפני מזבח בניית על מצוה
לבנות  מצוה אין שוב המקדש הקמת עם שהרי לדורות,
בית  ממצות כחלק אלא אחר) (במקום עצמו בפני מזבח
בנין  של אחת מצוה רק קיימת שלדורות ונמצא הבחירה,

הבחירה. בית

ה'תשע"ג  תמוז כ"ה רביעי יום הזה  בזמן קרבנות הקרבת

:ÊËŒÂË ˙ÂÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰Cëéôì§¦¨
äMãwL ...éeöî úéa íL ïéàL ét ìò óà ïlk úBðaøwä ïéáéø÷î©§¦¦©¨§¨ª¨©©¦¤¥¨©¦¨¤§ª¨
àì ...ìàøNé õøà øàL úMã÷áe ,àBáì ãéúòì ïzLc÷ äðBLàø¦¨¦©§¨¤¨¦¨¦§ª©§¨¤¤¦§¨¥Ÿ

.àBáì ãéúòì äLc÷¦§¨¤¨¦¨
ופרח' 'כפתור ו)בספר עשרה (פרק שבע שבשנת הביא

ה  לירושלים לאלף לבוא מפאריש חננאל רבינו רצה שביעי
שכולנו  ואף ציבור, קרבנות ושאר פסח קרבן להקריב

הטומאה. את דוחה ציבור קרבן הרי מת, טומאת טמאים
להקריב  אפשר אי מדוע נימוקים כמה העלו והאחרונים

בזמנינו: ציבור קרבנות
יעבץ' ה'שאילת פט)א. סי' סופר'(ח"א רלו)וה'חתם סי' (יור"ד

כל  בהם שהשתתפו מהשקלים נקנים ציבור קרבנות כתבו:
היה  המקדש שבית בזמן רק נוהגים שהשקלים וכיון ישראל,

ה"ח)קיים פ"א שקלים להקריב (הל' אפשרות אין בזמננו הרי
קרבן  הזה בזמן להקריב מניעה אין זה ולפי ציבור. קרבנות

ציבור. משקלי בא שאינו פסח
מלך' ב'מקדש קנ)אך עמ' פרנק, שנינו(להגרצ"פ (מנחות העיר:

א) וכיון מט, שחר, של בתמיד אלא המזבח את מחנכים שאין
לא  ציבור, קרבן שהוא תמיד קרבן מקריבים אין הזה שבזמן

הפסח. הקרבת גם תיתכן
לפני  רוח "נחת - ניחוח' ולשם ריח 'לשם הוא קרבן ב.

רצונו" ונעשה שאמר שם)הקב"ה ורש"י ב, מו, והנה,(זבחים .
(ו"מקריבין  בטלה לא המקדש שקדושת זו בהלכה האמור
את  "והשימותי מהפסוק נלמד בית") שם שאין פי על אף

לא)מקדשיכם" כו, הן (ויקרא בקדושתן ששוממין "אע"פ -
" הקב"ה אומר הפסוק ובהמשך בריח le`עומדים", אריח

כי  החורבן לאחר להקריב שאין לומדים ומזה ניחוחכם",
שאין  אע"פ "מקריבין וההלכה ניחוח', 'לריח התנאי חסר
לא  ועדיין לבנותו מצוה הקב"ה כאשר מתקיימת בית"
הבית  נבנה בטרם הקריבו עזרא בימי ולכן הבניה, נגמרה

א) סי' ציון .(בנין
צריך  דחויה, אלא בציבור הותרה לא שטומאה כיון ג.

גדול כהן מצח על רק מרצה והציץ ציץ, ריצוי (הל'להיות

הט"ו) פ"ד המקדש כהונה ביאת ובבגדי בגדים שמונה הלובש
בתוספתא ושנינו תכלת חוט להיות פ"ו)צריך שהתכלת (מנחות

הרי"ף כתב וכבר רעג)מעכבת. סי' ציצית הגאונים (הל' שמימות
הזה בזמן להקריב אפשר אי וממילא תכלת לנו (שאילת אין

קח) עמ' מלך מקדש וירושלים. ציןן דרישת ח"א, .דוד

ה'תשע"ג  תמוז כו חמישי יום עשירות' במקום עניות 'אין

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰èîLpL ïékñ©¦¤¦§©
,BúBà ïéæéçLî ïéàå BúBà ïéøéæçî ïéà ¯ íbôpL Bà ,ávpä ïî¦©¦¨¤¦§©¥©£¦¦§¥©§¦¦

.úeøéLò íB÷îa úeiðò ïéàL ...ïúBà ïéæðBb àlà¤¨§¦¨¤¥£¦¦§£¦
הבאה להלכה הטעם גם ה"ה)וזה מבגדי (פ"ח "בגד :

מניחו  אלא אותו, מכבסין ולא אותו מלבנין אין כהונה...
רש"י שפירש כפי חדשים", ולובש א)לפתילות כט, "כל (תמיד

ובשררה". בעושר מעשיהם
האחרונים א והקשו לג, תמיד שבע באר ד, סי' ח"א מאהבה (תשובה

סותר ועוד) עשירות', במקום עניות 'אין הכלל לכאורה, :
בכמה  שנאמר ישראל' של ממונן על חסה 'התורה לכלל
בחצוצרות  במקדש תוקעים היו בתעניות לדוגמה: הלכות,

כסף מצופה שפיהם ה"ד)ובשופרות פ"א תענית ואמרו (הל' ,
א)בגמרא כז, השנה של (ראש שופר כמו זהב מצופים היו שלא

של  ממונם על חסה ש"התורה משום שבמקדש, השנה ראש
ישראל".
שני ועוד  של הגורלות הכיפורים ביום בו שנעשו הקלפי :

מעץ היתה ה"א)השעירים פ"ג יוכ"פ עבודת או (הל' מכסף ולא .
ישראל של ממונם על חסה שהתורה כיון א)זהב לט, .(יומא

וביארו:
דבר  בין להבדיל המכריע הוא החכמים דעת שיקול

והצורך העבודה כבוד ההפסד, גודל לפי ר"ה לדבר, תרועה (יום

ישראל, תפארת כז)שם. ס"ק פ"ה .תמיד

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ביהודה' ז)וה'נודע סי' ח"א מאהבה מחלק:(תשובה
שרת  בכלי רק נאמר עשירות' במקום עניות 'אין הכלל
'עבודת  בס' כתב (וכן הגוף בקדושת הקדוש בדבר או

יוהכ"פ עבודת על א)ישראל' קטו, אורח (דף "לאו - ונימוקו
והכלל  עניות"), במדת עולם של מלכו בפני לשמש  ארעא
חולין, ממון לגבי אמור ישראל' של ממונם על חסה 'התורה

של  שהיא ובקלפי בעשירות נהגו כהונה ובגדי בסכין ולכן
בעץ. הסתפקו חול

כסף  של היו בתעניות, בהן שתקעו והשופר והחצוצרות
בגדר  אינם כסף כלי ב. שרת. כלי אינם אלו כלים א. כי:
ואת  ישראל, של ממונם על לחוס יש כי בזה ודי 'עניות'

טוב. יום כבוד משום זהב ציפו השופר

ה'תשע"ג  תמוז כ"ז שישי, יום וכבוד  קדושה

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ „ ˜¯Ù ,˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰äNò úåöîe¦§©£¥
:øîàpL ¯ ïaø÷ì íðéëäìå íLc÷ìe íéðäkä ìécáäì àéä¦§©§¦©Ÿ£¦§©§¨§©£¦¨§¨§¨¤¤¡©

éøöå ...BzLc÷å",äaøä ãBák Ba âäðì ìàøNiî íãà ìk C §¦©§§¨¦¨¨¨¦¦§¨¥¦§Ÿ¨©§¥
.äMã÷aL øác ìëì ïúBà íéc÷äìe§©§¦¨§¨¨¨¤¦§ª¨

מ  כאן הרמב"ם את מדברי להכין היא שהמצוה שמע
כבוד  בהם לנהוג החובה ואילו המקדש, לעבודת הכהנים
(מדרבנן) חיוב היא שבקדושה דבר לכל אותם ולהקדים
ב'ספר  מדבריו בו חזר זה, פי ועל הכהן. מקדושת הנובע

המצות ובמנין לב)המצות' לכבד (מ"ע החיוב את כלל שם ,
של  עשה במצות שבקדושה דבר לכל הכהן את ולהקדים

"וקדשתו".
לכך, יסרבו אם ש"אפילו הוסיף המצות' ב'ספר והנה,

מהספרא לימוד כך על והביא להם", נשמע יד)לא א, (אמור

לדבריו  סותרים הדברים ולכאורה, כרחו" על – "וקדשתו
המשניות מ"ח)בפירוש פ"ה שכהן (גיטין אצלינו הכללים "מן -

כמותו  שהוא לישראל הרשה אם ראשון לקרוא ראוי שהיה
רשאי..."! זה הרי – ראשון ויקרא שיעלה ממנו פחות או

הזקן אדמו"ר כך על ס"ס)ומבאר קכח סי' או"ח :(שו"ע
בדברים  אלא כרחו", בעל "וקדשתו אומרים "אין

קדושתו zyecwaהתלויים לחלל רשאי שאינו הכהנים,
ניתנה  לא הכהנים שקדושת לפי בה, וכיוצא גרושה ולישא
אבל  למחלה, בידם אינה לפיכך גופם... בה ליהנות להם

ceak למחול בידם הוא לפיכך להנאתם... להם ניתן הכהונה
אדם  של רצונו כי רצה, אם לישראל ליתנו ורשאי כבודם,

כבודו". זהו

ה'תשע"ג  תמוז כ"ח קודש שבת שבת? לכבוד להסתפר צריך מתי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ãîòî éLðà©§¥©£¨
éðtî ïéøzî éLéîçáe ;ïälL úaMä ìk ñaëlîe øtñlî ïéøeñà£¦¦§©¥¦§©¥¨©©¨¤¨¤©£¦¦ª¨¦¦§¥

.úaMä ãBáë§©©¨
אחיהם  קרבן על ומתפללים ה"עומדים - מעמד' 'אנשי
'אנשי  וכן העבודה, בשעת שם ועומדים לרצון, שיקבל
שבו  בשבוע המקדש בבית המשרתים הכוהנים - המשמר'
מותרים  אך שבוע באותו להסתפר אסורים שלהם, המשמרת

בי  השבת להסתפר לכבוד החמישי שם)ום ורש"י ב, טו, .(תענית
אברהם' רס)וה'מגן סי תחילת רש"ל (או"ח בשם הביא

ביום  כי דווקא שבת בערב השבת לכבוד להסתפר שמצוה
עליו  והקשה השבת. לכבוד זאת שעושה ניכר אינו החמישי
החמישי! ביום מסתפרים מעמד שאנשי שלפנינו, מההלכה
שבת  בערב להסתפר המובחר מן מצוה אכן, ותירץ:
להם  היה לא מעמד' ש'אנשי אלא לכן, קודם ולא ממש

חמישי. ביום להסתפר הקדימו ולכן שבת בערב פנאי
אדה"ז סיכם ס"א)וכך המובחר (שם מן "מצוה להלכה:

שעושה  ניכר שיהא כדי לכן קודם ולא שבת בערב לגלח

טורח  מחמת שבת בערב פנאי לו אין ואם השבת, לכבוד
ה". ביום יגלח שבת צרכי

מלהסתפר  להימנע אחר טעם כתב סק"א) (שם והט"ז
השלישי  ביום לצמוח מתחילות השערות כי - חמישי ביום
להתחלת  גורם חמישי ביום והמסתפר השער, מתספורת

בשבת. הצמיחה
רבה' ה'אליה סק"ה)והוסיף למעשה,(שם :xeqi` mey oi`

שתספורת  אלא בשבת, השערות צמיחת להתחלת לגרום
ביום  יסתפר ואם השבת, לכבוד 'תיקון' היא השערות
זה  ואין בשבת, דוקא יחזור שה'קלקול' לכך יגרום החמישי

השבת. לכבוד
לצמוח  מתחילות שהשערות הקביעה עצם על אמנם,

שבת' ה'תוספת הקשה לתספורתן, השלישי סק"ג)ביום (שם

ומיד  תיכף לצמוח מתחילין דבאמת מכחישו, "החוש שהרי
אדה"ז זה על תמה וכן הגילוח". סק"א)אחר קו"א מדברי (שם

א)הגמרא יז, שישנה (תענית היינו יום, בכל מסתפר שהמלך
שמסתפר! ביום כבר שערות צמיחת
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ט  ¤¤ּפרק
"ׁשמֹוט ‡. ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, הּמלוה להׁשמיט עׂשה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָמצות

- ׁשביעית עליו ׁשעברה חֹוב והּתֹובע ידֹו"; מּׁשה ּבעל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל
ו  רעהּו את יּגׂש "לא ׁשּנאמר: לאו, על אחיו".עבר את ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

אּלא ·. ּבּׁשביעית, הּתֹורה מן נֹוהגת ּכספים ׁשמּטת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאין
ׁשם ׁשּיׁש נֹוהג, ׁשהּיֹובל ביובל]ּבזמן קרקע [- -ׁשמּטת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

קּבלה  זה, ודבר ּכסף; ּבלא לבעליו הּקרקע יׁשּוב ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהרי
רבינו]הּוא מׁשמיט [ממשה ׁשאּתה ּבזמן חכמים, אמרּו :ְְְֲִִִֶַַַָָָ

ּבין  ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ּכספים מׁשמיט אּתה - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָקרקע
אּתה  אין - קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשאין ּובזמן לארץ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבחּוצה

ּבארץ. אפּלּו ּבּׁשביעית, ּכספים ְְְֲִִִִִֶַַָָָמׁשמיט
סֹופרים‚. נֹוהגת [חכמים]ּומּדברי ּכספים ׁשמּטת ׁשּתהא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָ

ּכדי  - נֹוהג הּיֹובל ׁשאין ּפי על ואף מקֹום, ּבכל הּזה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבּזמן
מיׂשראל. ּכספים הׁשמטת ּתֹורת ּתׁשּתּכח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא

ּבסֹופּה„. אּלא ּכספים מׁשּמטת ׁשביעית ׁשּנאמר:אין - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּׁשמּטה: ּדבר וזה ׁשמּטה. ּתעׂשה ׁשנים, ׁשבע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"מּקץ
ּבמֹועד  ׁשנים, ׁשבע "מּקץ אֹומר: הּוא וׁשם וכּו'", ְְְִִֵֵֵֶַָָָׁשמֹוט
אף  ׁשבע, אחר ּׁשם מה הּסּכֹות"; ּבחג - הּׁשמּטה ְְְִֶַַַַַַַַַָָֻׁשנת
חברֹו את הּמלוה ,לפיכ ׁשבע. אחר ּכספים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהׁשמטת
ּוכׁשּתׁשקע  ּכּלּה; הּׁשנה ּכל חֹובֹו ּגֹובה עצמּה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻּבּׁשביעית

ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּׁשנה ראׁש ּבליל החֹוב.חּמה אבד ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הּׁשנה ‰. ראׁש ׁשהּיֹום ּדעת על וחּלקּה הּפרה, את ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשחט

אלּול, ונתעּבר ׁשביעית, מֹוצאי סֹוף ׁשל הּיֹום אֹותֹו ונמצא ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָ
החֹוב  על ׁשביעית עברה ׁשהרי הּדמים, אבדּו - .ׁשביעית ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

.Â הּמלוה את מׁשּמטת ׁשּבׁשטר ׁשביעית מלוה ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ׂשדה  לֹו סּים ואם מׁשמיט. זה הרי נכסים, אחריּות ּבֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
הּׁשבּועה, את מׁשּמטת והּׁשביעית מׁשמיט. אינֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבהלואתֹו,
להּׁשבע. ולא לׁשּלם לא מקֹום, מּכל - יּגׂש" "לא ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

.Êּבּה ּכּיֹוצא וכל הּדּינין, ּבׁשבּועת אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּמה
אֹותן  מׁשּמטת ׁשביעית ּבהן, יֹודה ׁשאם אבל מּדברים ; ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

והּׁשּתפין הּׁשֹומרין מהם]ׁשבּועת שנגנב שטענו וכּיֹוצא [- , ְְְְִִֵַַַַָֻ
אחר  יּׁשבע זה הרי - יׁשּלם יֹודה ׁשאם מּׁשבּועֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבהן

ְִַָהּׁשמּטה.
.Á,ּבכפירתֹו והּוא ׁשמּטה והּגיעה ּבֹו, וכפר ּותבעֹו ְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָהלוהּו

אחר  עדים עליו ׁשּבאּו אֹו ׁשביעית, ׁשעברה אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהֹודה
מׁשּמטת  הּׁשביעית אין - .הּׁשביעית ְְְִִִִֵֶֶַַַ

.Ëאינֹו - ׁשנים לעׂשר זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמלוה
עּתה  הּוא הרי יּגׂש", "לא לידי ּבא ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹמׁשמיט;
מׁשּמטת. ׁשביעית יתּבעּנּו, ׁשּלא עּמֹו התנה לנּגׂש. יכֹול ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹאינֹו

.È ׁשביעית ּתׁשּמטּנּו ׁשּלא עּמֹו והתנה חברֹו, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלוה
הּׁשביעית  ּדין לבּטל יכֹול ׁשאינֹו נׁשמט, זה הרי התנה - . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּתנאֹו - ּבּׁשביעית ואפּלּו זה, חֹוב הּוא יׁשמיט ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹעּמֹו
עצמֹו חּיב זה ונמצא קּים, ׁשּבּממֹון ּתנאי ׁשּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָקּים;

חּיב. ׁשהּוא ּתֹורה, אֹותֹו חּיבה ׁשּלא ְְִֶֶַָָָָֹּבממֹון
.‡È;נׁשמטת אינּה החנּות, מלוה,הּקפת אֹותּה עׂשה ואם ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבמלוה, עליו זקפֹו ואם נׁשמט; אינֹו ׂשכיר, ׂשכר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָנׁשמטת.
נׁשמט. זה ְֲִֵֶָהרי

.·È אינן - רע ׁשם והּמֹוציא והמפּתה אֹונס ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָקנס
נזקפין נׁשמטין  ּומאימתי נׁשמטין. ּבמלוה, זקפן ואם ; ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָ

ּבּדין. העמדה מּׁשעת ְְְֲִִִַַַָָָּבמלוה?
.‚È;נׁשמטת ּכתּבתּה אין הּׁשמּטה, קדם אׁשּתֹו את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻהמגרׁש

נׁשמטת. - ּבמלוה עליו זקפּתּה אֹו אֹותּה, ּפגמה ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָואם
.„È החֹוב ׁשּיהיה והּוא, - מׁשמיט אינֹו הּמׁשּכֹון, על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַהּמלוה

הּמׁשּכֹון. על הּיתר מׁשמיט יתר, היה ואם הּמׁשּכֹון; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכנגד
.ÂË לי ּגבּו 'אּתם להם: ואמר ּדין, לבית ׁשטרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמֹוסר

נׁשמט  אינֹו - זה' את חֹובי ל יהיה "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ
ׁשחתכּו ּדין ּבית וכן אֹותֹו. ּתֹובעין ּדין ּבית - וזה ;"ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאחי
- 'וכ ּכ לזה לּתן חּיב אּתה ּפלֹוני 'איׁש וכתבּו: הּדין, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאת
ּכמלוה. ואינֹו לידֹו, ּבא ּוכאּלּו הּוא, ּכגבּוי ׁשּזה נׁשמט; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָאינֹו

.ÊË,זה את זה מּלהלֹות ׁשּנמנעּו הּזקן הּלל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשראה
ּבּתֹורה  הּכתּוב על וגֹו'"ועֹוברין דבר יהיה ּפן ל "הּׁשמר : ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ

התקין ׁשּילוּו[שטר]- עד החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא ּכדי ּפרֹוזּבּול, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ
ּכספים  ּבׁשמּטת אּלא מֹועיל הּפרֹוזּבּול ואין זה. את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָזה
ּתֹורה, ׁשל ׁשמּטה אבל סֹופרים; מּדברי ׁשהיא הּזה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּזמן

הּפרֹוזּב ּבּה.אין מֹועיל ּול ְְִֵַָ
.ÊÈ ּגדֹולים חכמים ּדין ּבית אּלא ּפרֹוזּבּול, ּכֹותבין ְְְְֲִִִִֵֵֶָָאין

ראּויין  ׁשהן - אּסי ורּבי אּמי רּבי ׁשל ּדינֹו ּכבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַּביֹותר,
ּכֹותבין  אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל אדם; ּבני ממֹון .להפקיע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

.ÁÈ ּפלֹוני לכם, אני 'מֹוסר ּפרֹוזּבּול: ׁשל ּגּופֹו הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶָזה
ׁשאגּבּנּו לי, ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום הּדּינין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּופלֹוני

העדים  אֹו מּלמּטן, חֹותמין והּדּינין ׁשארצה'; זמן .ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
.ËÈ הּקרקע על אּלא ּפרֹוזּבּול, ּכֹותבין קרקע אין אין אם ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

קלח  אפּלּו ׂשדהּו, ּבתֹו ׁשהּוא ּכל הּמלוה לֹו מזּכה - ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלּלוה
עליו  ּכֹותבין לכירה, אֹו לתּנּור מקֹום הׁשאילֹו ּכרּוב. ְְְְְִִִִֶַָָָָׁשל
ּפרֹוזּבּול. עליה ּכֹותבין ממׁשּכנת, ׂשדה לֹו היתה ְְְְְְְְִֶֶֶֶָָָָָֻּפרֹוזּבּול;

.Î נכסי על וליתֹומים אׁשּתֹו, נכסי על לאיׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָוכֹותבין
ּכֹותבין  - קרקע לֹו יׁש ולערב קרקע, לֹו אין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָאּפיטרֹוּפין.

ּפרֹוזּבּול  עליה לחברֹולֹו ויׁש חברֹו, על חֹוב לֹו היה . ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָ
ּפרֹוזּבּול. עליו ּכֹותב ׁשעּבּודֹו, ּתחת והּוא הֹואיל - ְְְְְִִֵַַַַָָקרקע

.‡Î אחד לכל ּפרֹוזּבּול צריכין מחמּׁשה, ׁשּלוה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָאחד
לכּלן  אחד ּפרֹוזּבּול ּדּין מאחד, ׁשּלוּו וחמּׁשה .ואחד; ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

.·Î,מֹועיל אינֹו - הלוה ּכ ואחר ּתחּלה, הּפרֹוזּבּול ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּכתב
ׁשהלוה. לאחר הּפרֹוזּבּול ׁשּיכּתב עד מׁשמיט; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹאּלא
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אינּה לּפרֹוזּבּול, הּקֹודמת מלוה ׁשּכל אֹומר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנמצאת
הּמלוה, את קדם הּפרֹוזּבּול ואם זה; ּבפרֹוזּבּול ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָנׁשמטת

נׁשמטת. זֹו ְֲִֵֶֶהרי
.‚Î ּפסּול והמאחר ּכׁשר, הּמקּדם ּפרֹוזּבּול ,ּכיצד?לפיכ . ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֻֻ

ׁשהרי  ּכׁשר; - מאדר זמּנֹו והקּדים ּבניסן, הּפרֹוזּבּול ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכתב
אחר  אם אבל אדר. עד אּלא מׁשמיט ׁשאינֹו ּכחֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּורע
אינֹו ׁשהּוא ּכחֹו, מיּפה ׁשהרי ּפסּול; - מאּיר ּוכתבֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזמּנֹו,
אּלא  יׁשמיט ׁשּלא ּדינֹו ׁשאין - ּכּדין ׁשּלא אּיר עד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשמיט

ּדין. לבית הּדברים מסירת ּבׁשעת ניסן, ְְְְִִִִִֵַַַַָָעד
.„Î ּפרֹוזּבּול עּמֹו ואין ׁשביעית, אחר חֹוב ׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַַהּמֹוציא

נאמן  - ואבד' ּפרֹוזּבּול, לי 'היה אמר: ואם חֹובֹו. אבד -; ְְְְֱִִֶַַַָָָָָָ
ּבפרֹוזּבּול. ׁשּלא ּגֹובה חֹוב ּבעל ,ואיל הּסּכנה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמּזמן
ּכׁשּיבֹוא  אֹו ׁשטרֹו, את חֹוב ּבעל ּכׁשּיביא אּלא עֹוד, ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹולא
ואם  לֹו'; 'ׁשּלם לּנתּבע: אֹומרים - ּפה על ּבמלוה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹלתּבע
לּתֹובע: אֹומרים ׁשּלֹו'? ּפרֹוזּבּול 'אּיה ואמר: הּנתּבע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָטען
ואם  נאמן; היה', 'ּכן אמר: אם ואבד'? ּפר ֹוזּבּול, ל ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָָ'היה

חֹובֹו. אבד ּפרֹוזּבּול, ּכתב ׁשּלא אינן הֹודה והיתֹומין, ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
ּפרֹוזּבּול. ְְְִִצריכין

.‰Î ׁשהּוא זֹו 'מלוה ואמר: הּנתּבע וטען ּפרֹוזּבּול, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָהֹוציא
'קדם  אֹומר: והּתֹובע היתה', זה ּפרֹוז ּבּול אחר - ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּתֹובע
לי  'היה אמר: ׁשאּלּו נאמן; הּתֹובע - היתה' זה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּפרֹוזּבּול
הּפרֹוזּבּול  זמן יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף נאמן, - ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָואבד'

ֶַָׁשאבד.
.ÂÎ והּתֹובע אצלי', לֹו יׁש 'מלוה ואמר: הּנתּבע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָטען

נׁשמטת, ׁשאינּה היא החנּות הּקפת אּלא ּכי, 'לא ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאֹומר:
ירצה  ׁשאם נאמן; זה הרי - מלוה' זקפּתּה לא ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי
ׁשּכיון  - ואבד' לי היה ּופרֹוזּבּול היתה, 'מלוה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹיאמר:
ּדבר  מּניח אדם ׁשאין היא חזקה ּפרֹוזּבּול, חכמים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּתּקנּו

אסּור  ּדבר ואֹוכל .מּתר ְֵָָָָֻ
.ÊÎ ּדבריו ּומסר זה, את זה ׁשהלוּו חכמים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּתלמידי

לי  ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל לכם, אני 'מֹוסר ואמר: ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלּתלמידים,
ּפרֹוזּבּול  לכּתב צרי אינֹו - ׁשארצה' זמן ּכל ;ׁשאגּבּנּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

מּדבריהם  הּזה ּבּזמן ּכספים ׁשהׁשמטת יֹודעין ׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּפני
חכמים] נדחית.[של היא ּבלבד ּובדברים ,ְְְִִִִִֵַָ

.ÁÎ חכמים רּוח ׁשביעית, עליו ׁשעברה חֹוב הּמחזיר ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּכל
הימּנּו אני,נֹוחה 'מׁשמיט לּמחזיר: לֹומר הּמלוה וצרי . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

רצֹוני ּוכ  כן, ּפי על 'אף לֹו: אֹומר מּמּני'. נפטרּת בר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
נגׂש. לא והרי יּגׂש", "לא ׁשּנאמר: מּמּנּו, יקּבל - ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּתקּבל'
'ׁשּלי  לֹו: יאמר אּלא ;'ל נֹותן אני 'ּבחֹובי לֹו: יאמר ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹולא

.'ל נֹותן אני ּובמּתנה ְְֲִֵֵַָָהם,
.ËÎעּמֹו מסּבב - ּכן לֹו אמר ולא חֹובֹו, לֹו ְְְִִֵֵֶַַָֹהחזיר

;'ל נתּתים ּובמּתנה הם, 'ׁשּלי לֹו: ׁשּיאמר עד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבדברים,
לֹו. ויל מעֹותיו, יּטל אּלא - מּמּנּו יקּבל  לא אמר, לא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹאם

.Ï ׁשּמא הּׁשמּטה, קדם חברֹו את מּלהלוֹות ׁשּנמנע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמי
ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - ויּׁשמט אצלֹו החֹוב ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיתאחר
ּתֹורה  הזהירה ׁשהרי - הּוא ּגדֹול וחטא וגֹו'". ל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָ"הּׁשמר
מקֹום  וכל וגֹו'", ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: לאוין, ּבׁשני ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעליו

לא  מצות זֹו הרי - 'אל' אֹו 'ּפן', אֹו 'הּׁשמר', ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
אֹותֹו וקראה זֹו, רעה מחׁשבה על הקּפידה והּתֹורה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָתעׂשה.
יּמנע  ׁשּלא ּולצּוֹות להזהיר הּכתּוב הֹוסיף והרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ"ּבלּיעל";
ּבתּת לבב ירע ולא לֹו, ּתּתן "נתֹון ׁשּנאמר: יּתן, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלא
ּבעֹולם  זֹו מצוה ּבׂשכר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש והבטיח ְְְְִִִִַַַָָָָָלֹו";

וגֹו'". יברכ הּזה, הּדבר ּבגלל "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּזה,

י  ¤¤ּפרק
ׁשנת ‡. ּולקּדׁש ׁשבע, ׁשבע ׁשנים לסּפר עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמצות

וגֹו' ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל "וספרּת ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהחמּׁשים
מסּורין  אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי החמּׁשים"; ׁשנת את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַוקּדׁשּתם

ּבלבד. הּגדֹול ּדין ְְִִֵַַָלבית
ׁשנה ·. עׂשרה ארּבע מאחר למנֹות? התחילּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּומאימתי

וׁשׁש ,ׂשד ּתזרע ׁשנים "ׁשׁש ׁשּנאמר: - לארץ ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּנכנסּו
ארצֹו; מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה עד ,"ּכרמ ּתזמר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים
ּבחּלּוק. ׁשנים וׁשבע הארץ, ּבכּבּוׁש עׂשּו ׁשנים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָוׁשבע
מראׁש ואלּפים מאֹות וחמׁש ׁשלׁש ּבׁשנת אֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹנמצאת
ׁשנּיה  ׁשנה ׁשהיא הראׁשֹון, אדם מֹולד ׁשאחר ְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָהּׁשנה
מאֹות  וחמׁש עׂשר ׁשנת ועׂשּו למנֹות. התחילּו - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָליצירה
לארץ  מּׁשּנכנסּו ועׂשרים אחת ׁשנת ׁשהיא ליצירה, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָואלּפים
ׁשהיא  חמּׁשים, ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה; -ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָ

לארץ. מּׁשּנכנסּו וׁשּׁשים ארּבע ְְְְְִִִִֶֶַַַָָׁשנת
ועד ‚. לארץ מּׁשּנכנסּו יׂשראל, מנּו יֹובלים עׂשר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשבעה

ּבראׁשֹונהׁשּיצאּו הּבית ׁשחרב ּבּה, ׁשּיצאּו וׁשנה [ג'; ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ליצירה] ׁשביעית של"ט מֹוצאי ּוׁשלׁשים , ׁשׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְִִִֵֵַָָָֹ

ּבית  עמד ׁשנים ועׂשר ׁשנה מאֹות ׁשארּבע - היתה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּיֹובל
הארץ. מּׁשּבטלה זה מנין ּבטל הּבית, ׁשחרב ּכיון ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָראׁשֹון.

ׁשנה ׁשבעים חרבה הארץ ת"ט]ונׁשארה ּבית [ש"מ ונבנה , ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֽ
ת"י]ׁשני ּובּׁשנה [בשנת עמד. ועׂשרים מאֹות וארּבע , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּומּׁשנה  הּׁשנּיה; הּביאה והיא עזרא, עלה מּבנינֹו ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָהּׁשביעית
ׁשלׁש[תט"ז]זֹו ׁשנת ועׂשּו אחר. מנין למנֹות ְְְְְְִִִִֵַַָָֹהתחילּו

וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה, ׁשני ּבית לבנין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעׂשרה
ׁשני, ּבבית יֹובל ׁשם היה ׁשּלא ּפי על אף חמּׁשים; ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשנת

ׁשמּטֹות. לקּדׁש ּכדי אֹותֹו היּו ְְְִִֵֵַָמֹונין
ּבאחרֹונה,„. הּבית ּבּה ׁשחרב ׁשהּׁשנה למד, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנמצאת

ׁשהרי  חדׁשים, ּבׁשני החרּבן ׁשאחר מּתׁשרי ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתחּלתּה
ּוליֹובלֹות  לׁשמּטים הּמנין הּוא הּׁשנה מּתׁשרי אֹותּה - ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָ

הּיֹובל  מן עׂשרה חמׁש ּוׁשנת היתה, ׁשביעית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמֹוצאי
תת"ל]הּתׁשיעי זֹו,[שנת ׁשנה - זה חׁשּבֹון ּולפי היתה. ְְְְִִִֶֶַָָָָ

ׁשבע  ׁשנת ׁשהיא לחרּבן, וׁשבע ּומאה אלף ׁשנת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשהיא
ׁשנת  ׁשהיא ׁשטרֹות, למנין מאֹות וארּבע ואלף ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּוׁשמֹונים
היא  - ליצירה אלפים וארּבעת מאֹות ּותׁשע ּוׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹׁשׁש

הּיֹובל. מן ועׂשרים אחת ׁשנת והיא ׁשמּטה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָׁשנת
איׁש‰. ּבידיהם היא ׁשּמסרת אמרּו, הּגאֹונים ּכל ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל

ּבית  חרּבן ׁשּבין ׁשנה הּׁשבעים ּבאֹותן מנּו ׁשּלא איׁש, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמּפי
ׁשמּטֹו אּלא ׁשני ּבית ּובנין יֹובלֹות;ראׁשֹון ּבלא ּבלבד, ת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹ

ׁשבע  אּלא חמּׁשים ׁשנת מנּו לא ּבאחרֹונה, מּׁשחרב ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכן
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ט  ¤¤ּפרק
"ׁשמֹוט ‡. ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, הּמלוה להׁשמיט עׂשה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָמצות

- ׁשביעית עליו ׁשעברה חֹוב והּתֹובע ידֹו"; מּׁשה ּבעל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל
ו  רעהּו את יּגׂש "לא ׁשּנאמר: לאו, על אחיו".עבר את ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

אּלא ·. ּבּׁשביעית, הּתֹורה מן נֹוהגת ּכספים ׁשמּטת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאין
ׁשם ׁשּיׁש נֹוהג, ׁשהּיֹובל ביובל]ּבזמן קרקע [- -ׁשמּטת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

קּבלה  זה, ודבר ּכסף; ּבלא לבעליו הּקרקע יׁשּוב ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהרי
רבינו]הּוא מׁשמיט [ממשה ׁשאּתה ּבזמן חכמים, אמרּו :ְְְֲִִִֶַַַָָָ

ּבין  ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ּכספים מׁשמיט אּתה - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָקרקע
אּתה  אין - קרקע ׁשמּטת ׁשם ׁשאין ּובזמן לארץ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבחּוצה

ּבארץ. אפּלּו ּבּׁשביעית, ּכספים ְְְֲִִִִִֶַַָָָמׁשמיט
סֹופרים‚. נֹוהגת [חכמים]ּומּדברי ּכספים ׁשמּטת ׁשּתהא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָ

ּכדי  - נֹוהג הּיֹובל ׁשאין ּפי על ואף מקֹום, ּבכל הּזה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבּזמן
מיׂשראל. ּכספים הׁשמטת ּתֹורת ּתׁשּתּכח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא

ּבסֹופּה„. אּלא ּכספים מׁשּמטת ׁשביעית ׁשּנאמר:אין - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּׁשמּטה: ּדבר וזה ׁשמּטה. ּתעׂשה ׁשנים, ׁשבע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"מּקץ
ּבמֹועד  ׁשנים, ׁשבע "מּקץ אֹומר: הּוא וׁשם וכּו'", ְְְִִֵֵֵֶַָָָׁשמֹוט
אף  ׁשבע, אחר ּׁשם מה הּסּכֹות"; ּבחג - הּׁשמּטה ְְְִֶַַַַַַַַַָָֻׁשנת
חברֹו את הּמלוה ,לפיכ ׁשבע. אחר ּכספים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהׁשמטת
ּוכׁשּתׁשקע  ּכּלּה; הּׁשנה ּכל חֹובֹו ּגֹובה עצמּה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻּבּׁשביעית

ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל הּׁשנה ראׁש ּבליל החֹוב.חּמה אבד ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הּׁשנה ‰. ראׁש ׁשהּיֹום ּדעת על וחּלקּה הּפרה, את ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשחט

אלּול, ונתעּבר ׁשביעית, מֹוצאי סֹוף ׁשל הּיֹום אֹותֹו ונמצא ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָ
החֹוב  על ׁשביעית עברה ׁשהרי הּדמים, אבדּו - .ׁשביעית ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

.Â הּמלוה את מׁשּמטת ׁשּבׁשטר ׁשביעית מלוה ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
ׂשדה  לֹו סּים ואם מׁשמיט. זה הרי נכסים, אחריּות ּבֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
הּׁשבּועה, את מׁשּמטת והּׁשביעית מׁשמיט. אינֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבהלואתֹו,
להּׁשבע. ולא לׁשּלם לא מקֹום, מּכל - יּגׂש" "לא ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

.Êּבּה ּכּיֹוצא וכל הּדּינין, ּבׁשבּועת אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּמה
אֹותן  מׁשּמטת ׁשביעית ּבהן, יֹודה ׁשאם אבל מּדברים ; ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

והּׁשּתפין הּׁשֹומרין מהם]ׁשבּועת שנגנב שטענו וכּיֹוצא [- , ְְְְִִֵַַַַָֻ
אחר  יּׁשבע זה הרי - יׁשּלם יֹודה ׁשאם מּׁשבּועֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבהן

ְִַָהּׁשמּטה.
.Á,ּבכפירתֹו והּוא ׁשמּטה והּגיעה ּבֹו, וכפר ּותבעֹו ְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָהלוהּו

אחר  עדים עליו ׁשּבאּו אֹו ׁשביעית, ׁשעברה אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהֹודה
מׁשּמטת  הּׁשביעית אין - .הּׁשביעית ְְְִִִִֵֶֶַַַ

.Ëאינֹו - ׁשנים לעׂשר זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמלוה
עּתה  הּוא הרי יּגׂש", "לא לידי ּבא ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹמׁשמיט;
מׁשּמטת. ׁשביעית יתּבעּנּו, ׁשּלא עּמֹו התנה לנּגׂש. יכֹול ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹאינֹו

.È ׁשביעית ּתׁשּמטּנּו ׁשּלא עּמֹו והתנה חברֹו, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהּמלוה
הּׁשביעית  ּדין לבּטל יכֹול ׁשאינֹו נׁשמט, זה הרי התנה - . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּתנאֹו - ּבּׁשביעית ואפּלּו זה, חֹוב הּוא יׁשמיט ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹעּמֹו
עצמֹו חּיב זה ונמצא קּים, ׁשּבּממֹון ּתנאי ׁשּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָקּים;

חּיב. ׁשהּוא ּתֹורה, אֹותֹו חּיבה ׁשּלא ְְִֶֶַָָָָֹּבממֹון
.‡È;נׁשמטת אינּה החנּות, מלוה,הּקפת אֹותּה עׂשה ואם ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבמלוה, עליו זקפֹו ואם נׁשמט; אינֹו ׂשכיר, ׂשכר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָנׁשמטת.
נׁשמט. זה ְֲִֵֶָהרי

.·È אינן - רע ׁשם והּמֹוציא והמפּתה אֹונס ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָקנס
נזקפין נׁשמטין  ּומאימתי נׁשמטין. ּבמלוה, זקפן ואם ; ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָ

ּבּדין. העמדה מּׁשעת ְְְֲִִִַַַָָָּבמלוה?
.‚È;נׁשמטת ּכתּבתּה אין הּׁשמּטה, קדם אׁשּתֹו את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻהמגרׁש

נׁשמטת. - ּבמלוה עליו זקפּתּה אֹו אֹותּה, ּפגמה ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָואם
.„È החֹוב ׁשּיהיה והּוא, - מׁשמיט אינֹו הּמׁשּכֹון, על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַהּמלוה

הּמׁשּכֹון. על הּיתר מׁשמיט יתר, היה ואם הּמׁשּכֹון; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכנגד
.ÂË לי ּגבּו 'אּתם להם: ואמר ּדין, לבית ׁשטרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמֹוסר

נׁשמט  אינֹו - זה' את חֹובי ל יהיה "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ
ׁשחתכּו ּדין ּבית וכן אֹותֹו. ּתֹובעין ּדין ּבית - וזה ;"ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאחי
- 'וכ ּכ לזה לּתן חּיב אּתה ּפלֹוני 'איׁש וכתבּו: הּדין, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאת
ּכמלוה. ואינֹו לידֹו, ּבא ּוכאּלּו הּוא, ּכגבּוי ׁשּזה נׁשמט; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָאינֹו

.ÊË,זה את זה מּלהלֹות ׁשּנמנעּו הּזקן הּלל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשראה
ּבּתֹורה  הּכתּוב על וגֹו'"ועֹוברין דבר יהיה ּפן ל "הּׁשמר : ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ

התקין ׁשּילוּו[שטר]- עד החֹוב, יּׁשמט ׁשּלא ּכדי ּפרֹוזּבּול, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ
ּכספים  ּבׁשמּטת אּלא מֹועיל הּפרֹוזּבּול ואין זה. את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָזה
ּתֹורה, ׁשל ׁשמּטה אבל סֹופרים; מּדברי ׁשהיא הּזה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּזמן

הּפרֹוזּב ּבּה.אין מֹועיל ּול ְְִֵַָ
.ÊÈ ּגדֹולים חכמים ּדין ּבית אּלא ּפרֹוזּבּול, ּכֹותבין ְְְְֲִִִִֵֵֶָָאין

ראּויין  ׁשהן - אּסי ורּבי אּמי רּבי ׁשל ּדינֹו ּכבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַּביֹותר,
ּכֹותבין  אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל אדם; ּבני ממֹון .להפקיע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

.ÁÈ ּפלֹוני לכם, אני 'מֹוסר ּפרֹוזּבּול: ׁשל ּגּופֹו הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶָזה
ׁשאגּבּנּו לי, ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום הּדּינין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּופלֹוני

העדים  אֹו מּלמּטן, חֹותמין והּדּינין ׁשארצה'; זמן .ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
.ËÈ הּקרקע על אּלא ּפרֹוזּבּול, ּכֹותבין קרקע אין אין אם ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ

קלח  אפּלּו ׂשדהּו, ּבתֹו ׁשהּוא ּכל הּמלוה לֹו מזּכה - ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלּלוה
עליו  ּכֹותבין לכירה, אֹו לתּנּור מקֹום הׁשאילֹו ּכרּוב. ְְְְְִִִִֶַָָָָׁשל
ּפרֹוזּבּול. עליה ּכֹותבין ממׁשּכנת, ׂשדה לֹו היתה ְְְְְְְְִֶֶֶֶָָָָָֻּפרֹוזּבּול;

.Î נכסי על וליתֹומים אׁשּתֹו, נכסי על לאיׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָוכֹותבין
ּכֹותבין  - קרקע לֹו יׁש ולערב קרקע, לֹו אין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָאּפיטרֹוּפין.

ּפרֹוזּבּול  עליה לחברֹולֹו ויׁש חברֹו, על חֹוב לֹו היה . ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָ
ּפרֹוזּבּול. עליו ּכֹותב ׁשעּבּודֹו, ּתחת והּוא הֹואיל - ְְְְְִִֵַַַַָָקרקע

.‡Î אחד לכל ּפרֹוזּבּול צריכין מחמּׁשה, ׁשּלוה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָאחד
לכּלן  אחד ּפרֹוזּבּול ּדּין מאחד, ׁשּלוּו וחמּׁשה .ואחד; ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

.·Î,מֹועיל אינֹו - הלוה ּכ ואחר ּתחּלה, הּפרֹוזּבּול ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּכתב
ׁשהלוה. לאחר הּפרֹוזּבּול ׁשּיכּתב עד מׁשמיט; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹאּלא
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אינּה לּפרֹוזּבּול, הּקֹודמת מלוה ׁשּכל אֹומר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנמצאת
הּמלוה, את קדם הּפרֹוזּבּול ואם זה; ּבפרֹוזּבּול ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָנׁשמטת

נׁשמטת. זֹו ְֲִֵֶֶהרי
.‚Î ּפסּול והמאחר ּכׁשר, הּמקּדם ּפרֹוזּבּול ,ּכיצד?לפיכ . ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֻֻ

ׁשהרי  ּכׁשר; - מאדר זמּנֹו והקּדים ּבניסן, הּפרֹוזּבּול ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכתב
אחר  אם אבל אדר. עד אּלא מׁשמיט ׁשאינֹו ּכחֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּורע
אינֹו ׁשהּוא ּכחֹו, מיּפה ׁשהרי ּפסּול; - מאּיר ּוכתבֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזמּנֹו,
אּלא  יׁשמיט ׁשּלא ּדינֹו ׁשאין - ּכּדין ׁשּלא אּיר עד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשמיט

ּדין. לבית הּדברים מסירת ּבׁשעת ניסן, ְְְְִִִִִֵַַַַָָעד
.„Î ּפרֹוזּבּול עּמֹו ואין ׁשביעית, אחר חֹוב ׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַַהּמֹוציא

נאמן  - ואבד' ּפרֹוזּבּול, לי 'היה אמר: ואם חֹובֹו. אבד -; ְְְְֱִִֶַַַָָָָָָ
ּבפרֹוזּבּול. ׁשּלא ּגֹובה חֹוב ּבעל ,ואיל הּסּכנה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמּזמן
ּכׁשּיבֹוא  אֹו ׁשטרֹו, את חֹוב ּבעל ּכׁשּיביא אּלא עֹוד, ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹולא
ואם  לֹו'; 'ׁשּלם לּנתּבע: אֹומרים - ּפה על ּבמלוה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹלתּבע
לּתֹובע: אֹומרים ׁשּלֹו'? ּפרֹוזּבּול 'אּיה ואמר: הּנתּבע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָטען
ואם  נאמן; היה', 'ּכן אמר: אם ואבד'? ּפר ֹוזּבּול, ל ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָָ'היה

חֹובֹו. אבד ּפרֹוזּבּול, ּכתב ׁשּלא אינן הֹודה והיתֹומין, ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
ּפרֹוזּבּול. ְְְִִצריכין

.‰Î ׁשהּוא זֹו 'מלוה ואמר: הּנתּבע וטען ּפרֹוזּבּול, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָהֹוציא
'קדם  אֹומר: והּתֹובע היתה', זה ּפרֹוז ּבּול אחר - ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּתֹובע
לי  'היה אמר: ׁשאּלּו נאמן; הּתֹובע - היתה' זה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּפרֹוזּבּול
הּפרֹוזּבּול  זמן יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף נאמן, - ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָואבד'

ֶַָׁשאבד.
.ÂÎ והּתֹובע אצלי', לֹו יׁש 'מלוה ואמר: הּנתּבע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָטען

נׁשמטת, ׁשאינּה היא החנּות הּקפת אּלא ּכי, 'לא ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאֹומר:
ירצה  ׁשאם נאמן; זה הרי - מלוה' זקפּתּה לא ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי
ׁשּכיון  - ואבד' לי היה ּופרֹוזּבּול היתה, 'מלוה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹיאמר:
ּדבר  מּניח אדם ׁשאין היא חזקה ּפרֹוזּבּול, חכמים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּתּקנּו

אסּור  ּדבר ואֹוכל .מּתר ְֵָָָָֻ
.ÊÎ ּדבריו ּומסר זה, את זה ׁשהלוּו חכמים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּתלמידי

לי  ׁשּיׁש חֹוב ׁשּכל לכם, אני 'מֹוסר ואמר: ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלּתלמידים,
ּפרֹוזּבּול  לכּתב צרי אינֹו - ׁשארצה' זמן ּכל ;ׁשאגּבּנּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

מּדבריהם  הּזה ּבּזמן ּכספים ׁשהׁשמטת יֹודעין ׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּפני
חכמים] נדחית.[של היא ּבלבד ּובדברים ,ְְְִִִִִֵַָ

.ÁÎ חכמים רּוח ׁשביעית, עליו ׁשעברה חֹוב הּמחזיר ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּכל
הימּנּו אני,נֹוחה 'מׁשמיט לּמחזיר: לֹומר הּמלוה וצרי . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

רצֹוני ּוכ  כן, ּפי על 'אף לֹו: אֹומר מּמּני'. נפטרּת בר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
נגׂש. לא והרי יּגׂש", "לא ׁשּנאמר: מּמּנּו, יקּבל - ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּתקּבל'
'ׁשּלי  לֹו: יאמר אּלא ;'ל נֹותן אני 'ּבחֹובי לֹו: יאמר ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹולא

.'ל נֹותן אני ּובמּתנה ְְֲִֵֵַָָהם,
.ËÎעּמֹו מסּבב - ּכן לֹו אמר ולא חֹובֹו, לֹו ְְְִִֵֵֶַַָֹהחזיר

;'ל נתּתים ּובמּתנה הם, 'ׁשּלי לֹו: ׁשּיאמר עד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבדברים,
לֹו. ויל מעֹותיו, יּטל אּלא - מּמּנּו יקּבל  לא אמר, לא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹאם

.Ï ׁשּמא הּׁשמּטה, קדם חברֹו את מּלהלוֹות ׁשּנמנע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמי
ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - ויּׁשמט אצלֹו החֹוב ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיתאחר
ּתֹורה  הזהירה ׁשהרי - הּוא ּגדֹול וחטא וגֹו'". ל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָ"הּׁשמר
מקֹום  וכל וגֹו'", ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: לאוין, ּבׁשני ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעליו

לא  מצות זֹו הרי - 'אל' אֹו 'ּפן', אֹו 'הּׁשמר', ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
אֹותֹו וקראה זֹו, רעה מחׁשבה על הקּפידה והּתֹורה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָתעׂשה.
יּמנע  ׁשּלא ּולצּוֹות להזהיר הּכתּוב הֹוסיף והרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ"ּבלּיעל";
ּבתּת לבב ירע ולא לֹו, ּתּתן "נתֹון ׁשּנאמר: יּתן, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלא
ּבעֹולם  זֹו מצוה ּבׂשכר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש והבטיח ְְְְִִִִַַַָָָָָלֹו";

וגֹו'". יברכ הּזה, הּדבר ּבגלל "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּזה,

י  ¤¤ּפרק
ׁשנת ‡. ּולקּדׁש ׁשבע, ׁשבע ׁשנים לסּפר עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמצות

וגֹו' ׁשנים ׁשּבתת ׁשבע ל "וספרּת ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהחמּׁשים
מסּורין  אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי החמּׁשים"; ׁשנת את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַוקּדׁשּתם

ּבלבד. הּגדֹול ּדין ְְִִֵַַָלבית
ׁשנה ·. עׂשרה ארּבע מאחר למנֹות? התחילּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּומאימתי

וׁשׁש ,ׂשד ּתזרע ׁשנים "ׁשׁש ׁשּנאמר: - לארץ ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּנכנסּו
ארצֹו; מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה עד ,"ּכרמ ּתזמר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים
ּבחּלּוק. ׁשנים וׁשבע הארץ, ּבכּבּוׁש עׂשּו ׁשנים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָוׁשבע
מראׁש ואלּפים מאֹות וחמׁש ׁשלׁש ּבׁשנת אֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹנמצאת
ׁשנּיה  ׁשנה ׁשהיא הראׁשֹון, אדם מֹולד ׁשאחר ְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָהּׁשנה
מאֹות  וחמׁש עׂשר ׁשנת ועׂשּו למנֹות. התחילּו - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָליצירה
לארץ  מּׁשּנכנסּו ועׂשרים אחת ׁשנת ׁשהיא ליצירה, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָואלּפים
ׁשהיא  חמּׁשים, ׁשנת וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה; -ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָ

לארץ. מּׁשּנכנסּו וׁשּׁשים ארּבע ְְְְְִִִִֶֶַַַָָׁשנת
ועד ‚. לארץ מּׁשּנכנסּו יׂשראל, מנּו יֹובלים עׂשר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשבעה

ּבראׁשֹונהׁשּיצאּו הּבית ׁשחרב ּבּה, ׁשּיצאּו וׁשנה [ג'; ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ליצירה] ׁשביעית של"ט מֹוצאי ּוׁשלׁשים , ׁשׁש ּוׁשנת היתה, ְְְְִִִֵֵַָָָֹ

ּבית  עמד ׁשנים ועׂשר ׁשנה מאֹות ׁשארּבע - היתה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּיֹובל
הארץ. מּׁשּבטלה זה מנין ּבטל הּבית, ׁשחרב ּכיון ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָראׁשֹון.

ׁשנה ׁשבעים חרבה הארץ ת"ט]ונׁשארה ּבית [ש"מ ונבנה , ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֽ
ת"י]ׁשני ּובּׁשנה [בשנת עמד. ועׂשרים מאֹות וארּבע , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּומּׁשנה  הּׁשנּיה; הּביאה והיא עזרא, עלה מּבנינֹו ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָהּׁשביעית
ׁשלׁש[תט"ז]זֹו ׁשנת ועׂשּו אחר. מנין למנֹות ְְְְְְִִִִֵַַָָֹהתחילּו

וקּדׁשּו ׁשמּטֹות ׁשבע ּומנּו ׁשמּטה, ׁשני ּבית לבנין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעׂשרה
ׁשני, ּבבית יֹובל ׁשם היה ׁשּלא ּפי על אף חמּׁשים; ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשנת

ׁשמּטֹות. לקּדׁש ּכדי אֹותֹו היּו ְְְִִֵֵַָמֹונין
ּבאחרֹונה,„. הּבית ּבּה ׁשחרב ׁשהּׁשנה למד, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנמצאת

ׁשהרי  חדׁשים, ּבׁשני החרּבן ׁשאחר מּתׁשרי ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתחּלתּה
ּוליֹובלֹות  לׁשמּטים הּמנין הּוא הּׁשנה מּתׁשרי אֹותּה - ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָ

הּיֹובל  מן עׂשרה חמׁש ּוׁשנת היתה, ׁשביעית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמֹוצאי
תת"ל]הּתׁשיעי זֹו,[שנת ׁשנה - זה חׁשּבֹון ּולפי היתה. ְְְְִִִֶֶַָָָָ

ׁשבע  ׁשנת ׁשהיא לחרּבן, וׁשבע ּומאה אלף ׁשנת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשהיא
ׁשנת  ׁשהיא ׁשטרֹות, למנין מאֹות וארּבע ואלף ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּוׁשמֹונים
היא  - ליצירה אלפים וארּבעת מאֹות ּותׁשע ּוׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹׁשׁש

הּיֹובל. מן ועׂשרים אחת ׁשנת והיא ׁשמּטה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָׁשנת
איׁש‰. ּבידיהם היא ׁשּמסרת אמרּו, הּגאֹונים ּכל ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל

ּבית  חרּבן ׁשּבין ׁשנה הּׁשבעים ּבאֹותן מנּו ׁשּלא איׁש, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמּפי
ׁשמּטֹו אּלא ׁשני ּבית ּובנין יֹובלֹות;ראׁשֹון ּבלא ּבלבד, ת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹ

ׁשבע  אּלא חמּׁשים ׁשנת מנּו לא ּבאחרֹונה, מּׁשחרב ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכן
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מּתלמּוד  עֹולה וכן החרּבן. ׁשנת מּתחּלת ּבלבד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֻׁשבע
קּבלה. ׁשהּוא זה, חׁשּבֹון ּכפי זרה, ְְֲִֶֶֶַָָָָָעבֹודה

.Â הּגאֹונים אצל ּומפרסמת היא ידּועה הּׁשמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻּוׁשנת
חרּבן, לׁשני אּלא מנּו לא וכּלן יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻואנׁשי
זֹו, ׁשנה ּתהי - זה חׁשּבֹון ּולפי ׁשבע. ׁשבע אֹותן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמׁשליכין
ועל  ׁשביעית. מֹוצאי לחרּבן, ואלף ּומאה ׁשבע ׁשנת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהיא
מעׂשרֹות  לענין מֹורין אנּו זה חׁשּבֹון ּוכפי סֹומכין, אנּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָזה

ׁשהּקּבלה - ּכספים והׁשמטת הגאונים]ּוׁשביעית [מסורת ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
להּתלֹות. ראּוי ּובהם ּבהֹוראה, ּגדֹולים עּמּודים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהּמעׂשה

.Êהּׁשבּוע ׁשני מּמנין עֹולה אינּה יֹובל -[השמיטה]ׁשנת ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
יֹובל; חמּׁשים ּוׁשנת ׁשמּטה, וארּבעים ּתׁשע ׁשנת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאּלא
ּבכל  וכן ׁשבּוע. ׁשל ׁשנים ׁשׁש ּתחּלת וחמּׁשים, אחת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּוׁשנת

ויֹובל. ְֵֵיֹובל
.Áּבטלּו מנּׁשה, ׁשבט וחצי ּגד וׁשבט ראּובן ׁשבט ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּגלה

יׁשביה",הּיֹובלֹות  לכל ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשבט  מערבין יהיּו ׁשּלא והּוא, עליה; יֹוׁשביה ׁשּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבזמן
נֹוהג  ׁשהּיֹובל ּבזמן ּכתקנן. יֹוׁשבים ּכּלן אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבׁשבט,
ּבכל  - הּוא" "יֹובל ׁשּנאמר: לארץ, ּבחּוצה נֹוהג ְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבארץ,

הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹמקֹום,
.Ë ּבּתי ודין עברי, עבד ּדין נֹוהג נֹוהג, ׁשהּיֹובל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּובזמן

חֹומה ביובל"]ערי יצא "לא בו חרמים [שנאמר ׂשדה ודין , ְְֲִִֵֵָָָ
לכהן] או הבית לבדק אחּזה[המוחרמת ׂשדה ודין שירש , -] ְְֲִֵָֻ

ביובל] אליו חוזרת ומכרה, ּתֹוׁשב;מאבותיו ּגר ּומקּבלין ,ְְִֵַָ
מן  - מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּבארץ, ׁשביעית ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָונֹוהגת
ולא  עברי, עבד נֹוהג אין נֹוהג, הּיֹובל ׁשאין ּובזמן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּתֹורה.
ואין  חרמים, ׂשדה ולא אחּזה, ׂשדה ולא חֹומה, ערי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵָָָָָֹֹֻּבּתי
וכן  מּדבריהם, ּבארץ ׁשביעית ונֹוהגת ּתֹוׁשב; ּגר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקּבלין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, מקֹום ּבכל ּכספים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהׁשמטת
.È.הּיֹובל ּבׁשנת ּבתׁשרי ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹמצות

חּיב  ויחיד יחיד וכל ּתחּלה; ּדין, לבית מסּורה זֹו ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָּומצוה
ּתׁשע, ּבּׁשֹופר ותֹוקעין ׁשֹופר". "ּתעבירּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹלתקע,
ּגבּול  ּבכל ׁשֹופר ּומעבירין הּׁשנה; ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹּכדר

ְִֵָיׂשראל.
.‡È הּׁשנ ראׁש וׁשל יֹובל ׁשל ּדבר ׁשֹופר לכל הּוא אחד ;ה, ְְֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשּבּיֹובל  אּלא לּתקיעֹות, הּׁשנה ראׁש ואחד הּיֹובל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואחד
ּבבית  ּובין החדׁש, את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹּתֹוקעין
לתקע  חּיב ויחיד יחיד וכל החדׁש; את ּבֹו קּדׁשּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּדין

ּדין. ּבית ּבפני וׁשּלא יֹוׁשבין, ּדין ׁשּבית זמן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹּכל
.·È ּתֹוקעין היּו לא ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹּובראׁש

ויחיד  יחיד ּכל ואין החדׁש; את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא
ּדין  ּבית ּבפני אּלא .ּתֹוקע, ְִִֵֵֵֶַָ

.‚È,עבדים ו ׁשּלּוח ּתקיעה, ּבּיֹובל: מעּכבין ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹׁשלׁשה
קרקע  הׁשמטת היא וזֹו - לבעליהן ׂשדֹות .והחזרת ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָ

.„È עבדים היּו לא הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה ְֲִִִֵַַַָָָָֹֹמראׁש
הּׂשדֹות  ולא לאדֹוניהם, מׁשּתעּבדין ולא לבּתיהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹנפטרים
ּוׂשמחים, וׁשֹותים אֹוכלין עבדים אּלא - לבעליהן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָחֹוזרֹות

ּבראׁשיהם  ּתקעּוועטרֹותיהם - הּכּפּורים יֹום ׁשהּגיע ּכיון . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׂשדֹות  וחזרּו לבּתיהן, עבדים נפטרּו ּבּׁשֹופר, ּדין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּבית
ְֲֵֶַלבעליהן.

.ÂË הּׁשמ ודין הארץ ּבׁשביתת הּיֹובל הּוא ּדין אחד ּטה, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
אסּור  הארץ, מעבֹודת ּבּׁשביעית ׁשאסּור ּכל ּדבר: ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלכל
ּומלאכֹות  ּבּיֹובל; מּתר ּבּׁשביעית, ׁשּמּתר וכל יֹובל; ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻֻּבׁשנת
ּפרֹות  ודין ּבּיֹובל; עליהן לֹוקין ּבּׁשביעית, עליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַׁשּלֹוקין
ׁשביעית  ּפרֹות ּכדין ּובבעּור, ּומכירה ּבאכילה יֹובל ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָׁשנת

ּדבר. ְָָָלכל
.ÊË מׁשּמטת ׁשהּׁשביעית - הּיֹובל על ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָיתרה

על  יֹובל ויֹותר ּכספים. מׁשמיט הּיֹובל ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָּכספים,
וזה  קרקע; ּומׁשמיט עבדים, מֹוציא ׁשהּיֹובל - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָהּׁשביעית
עׂשה, מצות והיא ּבּתֹורה, האמּור ׂשדֹות מכירת ּדין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָהּוא
ּבתחּלתֹו, קרקע מׁשמיט יֹובל לארץ". ּתּתנּו "ּגאּלה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר:
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבסֹופּה, אּלא ּכספים מׁשּמטת אין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּוׁשביעית

יא  ¤¤ּפרק
נמּכרת ‡. אינּה - לּׁשבטים הּמתחּלקת יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָארץ

מכר  ואם לצמתת". תּמכר לא "והארץ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלצמיתּות,
מעׂשיהן  ואין תעׂשה; ּבלא עֹוברין ׁשניהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹלצמיתּות,

ּבּיֹובל  לבעליה הּׂשדה ּתחזר אּלא .מֹועילין, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשאין ·. - ּבּיֹובל יֹוצאה אינּה ׁשנה, לׁשּׁשים ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּמֹוכר

לצמיתּות  הּנמּכר אֹו סתם, הּנמּכר ּדבר אּלא ּבּיֹובל, .חֹוזר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשהן ‚. ּפי על אף אחּזתֹו, ׂשדה אֹו ּביתֹו אדם ימּכר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

העני  ּכן אם אּלא - זמן אחר ימּוחֹוזרין "וכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבכיסֹו, הּדמים ּולהּניח למּכר אבל מאחּזתֹו". ּומכר ,ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻאחי
ּובהמה  ועבדים ּכלים ּבהן לּקח אֹו סחֹורה, ּבהן לעׂשֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
מּכל  ּומכר עבר ואם ּבלבד. למזֹונֹות אּלא רּׁשאי; אינֹו -ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מכּורין. אּלּו הרי ְֲִֵֵָמקֹום,
ׂשדה „. ּדין ּובׂשדה חֹומה, ערי ּבּתי ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָודנין

לפי  הּדמים את להׁשיב - אחּזתֹו ׂשדה מ ֹוכר ּדין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֻֻאחּזה.
מחּׁשב  לפּדֹות, ׁשּירצה עת ּובכל לּיֹובל; הּנׁשארֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנים
ּומחזיר  הּמכר, מּדמי וגֹורע ׁשאכל, הּׁשנים על הּלֹוקח ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָעם

הּׁשאר  את .לֹו ְֶַָ
ׂשדהּו‰. לֹו ּומכר ׁשנים, עׂשר לּיֹובל ׁשּנׁשאר הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד?

לגאל  הּמֹוכר ורצה ׁשנים, ׁשלׁש הּלֹוקח אכלּה ּדינר, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹּבמאה
ׁשׁש אכלּה אם וכן ׂשדהּו; ּומחזיר ּדינר, ׁשבעים לֹו נֹותן -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
ּגאלּה, לא ׂשדהּו. ּומחזיר ּדינר, ארּבעים לֹו נֹותן - ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹׁשנים
לּבעלים  ּתחזר - הּיֹובל ׁשנת עד הּלֹוקח ּביד היתה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹאּלא

"ל ימּכר תבּואת ׁשני "ּבמסּפר ׁשּנאמר: ּדמים, .ּבלא ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
.Âאינֹו - ּגאלּה ׁשנים ּולאחר ּפרֹות, מלאה והיא לֹו ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמכרּה

ׁשּמכרּתי  ּכמֹו ּפרֹות מלאה לי 'החזירּנה לֹו: לֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיכֹול
'הּׁשנה,ל ראׁש לפני ּפרֹות מלאה לֹו מכרּה אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹ

ּתבּואֹות  ׁשלׁש אֹוכל זה הרי - ׁשנים ׁשּתי אחר ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹּוגאלּה
ׁשנים  ׁשּתי לפי אּלא עּמֹו מחּׁשב ואינֹו הּׁשנים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבׁשּתי
הּתבּואֹות. ּפי על לא הּׁשנים", ּפי "על ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֶֶַַַַַַָֹּבלבד,

.Ê ׁשל הן הרי ׁשּבתֹוכּה, ׁשקמה ּופרֹות והּזמֹורֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּקנים
ׁשּלּה הּפרֹות ּכׁשאר ׁשּיבׁש,לֹוקח אֹו ׁשּנכסח אילן אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

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

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - fenz b"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבדמיו  ויּלקח יּמכר, יעׂשה? ּכיצד ּבֹו. אסּורין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשניהן
מּידֹו. הּׂשדה ׁשּתּגאל עד ּפרֹותיה, אֹוכל והּלֹוקח ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָקרקע,

.Á- והׁשּביחה אילנֹות ּונטעּה אחּזה, ׂשדה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֻהּלֹוקח
ׁשּבתֹוכּה, האילנֹות ׁשבח ׁשמין ּבּיֹובל, חֹוזרת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא

לּלֹוקח  הּׁשבח ּדמי הּׂשדה ּבעל "ויצא ונֹותן ׁשּנאמר: , ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
חֹוזר. הּׁשבח ואין חֹוזר, ממּכר - ּבית" ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָממּכר

.Ëׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוהג, ׁשהּיֹובל ּבזמן ׂשדהּו את -הּמֹוכר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
"ּבמסּפר  ׁשּנאמר: ׁשנים, מּׁשּתי לפחֹות לגאל מּתר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻאינֹו
אסּור  זה הרי הּלֹוקח, רצה ואפּלּו ;"ל ימּכר תבּואת ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשני
מאת  ּתקנה הּיֹובל, אחר ׁשנים "ּבמסּפר ׁשּנאמר: -ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּמכירה. מּיֹום לעת מעת ׁשנים מּׁשּתי ּפחֹות אין ,"ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָעמית

.Èהּׁשנים ּבׁשּתי ּתבּואֹות ׁשני הּלֹוקח ׁשּיאכל וצרי-] ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
תבואות] בהן שהיו "ׁשני שנתיים ׁשּנאמר: - יגאל ואחר ,ְְְֱִֵֶֶַַַַ

ׁשביעית, הּׁשנים מּׁשּתי אחת היתה אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹתבּואת";
הּמנין. מן עֹולה אינּה - ירקֹון אֹו ׁשּדפֹון ׁשנת ְְִִִֵֵַַָָָָָאֹו

.‡Èּבּורה הּלֹוקח זרועה]הּניחּה ׁשנה,[לא ואכלּה ׁשנה ֲִִֵַַַָָָָָָָָ
ונרּה ׁשנה אכלּה הרי [חרש]אֹו - זרעּה ולא לזריעה ׁשנה ְְְְֲֲִִֵָָָָָָָָָָָֹ

נמּכרת, אינּה - עצמּה יֹובל ּבׁשנת מכרּה לּמנין. עֹולין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלּו
לּבעלים. חֹוזרין ְְְִִִַַָָוהּדמים

.·È אֹוכל הּלֹוקח הרי - הּיֹובל לפני אחת ׁשנה ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמכרּה
הּיֹובל  אחר ׁשנּיה ׁשנה תבּואת".אֹותּה "ׁשני ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

.‚È מלא נקעים ראּויין מכר ׁשאינם סלעים אֹו מים, ים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשנים  מּׁשּתי ּבפחֹות ּפֹודה זה הרי - ׁשּנאמר:לזריעה , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

היא  לתבּואה, הראּויה ׂשדה - תבּואת" ׁשני ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ"ּבמסּפר
אף  - ּגאלּה לא ואם ׁשנים. ׁשּתי אחר אּלא נגאלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאינּה

ּבּיֹובל. לּבעלים חֹוזרת לזריעה, ראּויה ׁשאינּה ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
.„È ׁשהרי ׁשנים, מּׁשּתי לפחֹות נגאלין אין - אילנֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמכר

לּבעלים  חֹוזרין אינן ּגאלן, לא ואם לתבּואֹות; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹראּויין
לאילנֹות.ּבּיֹובל  ולא לאחּזתֹו", "וׁשב ׁשּנאמר: - ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

.ÂË וׁשני לׁשני, הראׁשֹון ּומכר לראׁשֹון, ׂשדהּו ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמכר
ראׁשֹון  לאדֹון ּתחזר הּיֹובל ּבׁשנת - מאה אפּלּו ,לׁשליׁשי, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹ

מאּתֹו, קנהּו לאׁשר הּׂשדה יׁשּוב הּיֹובל "ּבׁשנת ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
הארץ". אחּזת לֹו ֲֲֶֶַַָָֻלאׁשר

.ÊË לׁשני הראׁשֹון ּומכרּה ּדינר, ּבמאה לראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָמכרּה
עם  אּלא מחּׁשב אינֹו - לגאל האדֹון ורצה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבמאתים,

לראׁשֹון הראׁשֹון  מכרּה לֹו". מכר אׁשר "לאיׁש ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
מחּׁשב  זה הרי - ּבמאה לׁשני הראׁשֹון ּומכרּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבמאתים,
הּלֹוקח, ּביד והׁשּביחה ּבמאה, מכרּה אם וכן האחרֹון. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָעם
מה  לפי מחּׁשב - ּבמאתים להּמכר ראּויה היא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוהרי
ראּויה  היא והרי והכסיפה, ּבמאתים, מכרּה ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּׁשּמכר;
ּכח  מיּפין לעֹולם ּׁשהיא. מה לפי מחּׁשב - ּבמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלהּמכר

הּלֹוקח. ּכח ּומרעין אחּזה, ׂשדה ְְֲִֵֵֵֵַַַַָֹֻהּמֹוכר
.ÊÈ ּומכר אחרֹות, ׂשדֹות לֹו והיּו אחּזה, ׂשדה ְְֲֲֵֵֵַַָָָָֻהּמֹוכר

לֹו ׁשֹומעין אין - ׁשּמכר ׂשדה לגאל ּכדי הּׂשדֹות ,מאֹותן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מצּוי  ׁשאינֹו ּדבר ׁשּימצא עד גאּלתֹו", ּכדי "ּומצא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּנאמר:
- לֹו ׁשֹומעין אין לגאל, לוה אם וכן ׁשּמכר. ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּבׁשעה

ׁשּילוה. לא ידֹו", "והּׂשיגה ְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:

.ÁÈ אין - ׁשּמכר הּׂשדה חצי לגאל ורצה מעט, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצא
לֹו ּכּלּה,ׁשֹומעין את ּגֹואל אֹו - גאּלתֹו" "ּכדי ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָֻֻ

ׁשּנאמר: ּגֹואלין, - לגאל קרֹוביו רצּו ואם ּגֹואל. אינֹו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹאֹו
אליו". הּקרב ּגאלֹו ֲֵַָָָֹֹ"ּובא

.ËÈ ּבּיֹובל לֹו חֹוזרת זֹו הרי מּתנה, ׂשדהּו -הּנֹותן ֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּמּתנה. את לרּבֹות אחּזתֹו", אל איׁש "ּתׁשבּו ְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּנאמר:

.Îׁשחלקּו זה [בירושה]האחין ּומחזירין הן, ּכלקֹוחֹות - ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
וכן  ׁשהיתה. מּכמֹות חלּקתן ּתּבטל ולא ּבּיֹובל; חלקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻלזה

והמיּבם אחיו[נושא]הּבכֹור ּבּיֹובל [שמת]אׁשת מחזיר - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָ
ׁשּכנגּדֹו. החלק ונֹוטל ׁשּנטל, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָחלק

.‡Î הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על אף - אׁשּתֹו את הּיֹורׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֻאבל
חכמים]מּדבריהם  ּתֹורה,[של ּכׁשל לדבריהם חּזּוק עׂשּו - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ

מּמּנה ירׁש ואם ּבּיֹובל. מחזיר ב:]ואינֹו ּבית [מקום ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
מׁשּפחה ּפגם מּׁשּום מׁשּפחה, לבני יחזיר - [שגנאי הּקברֹות ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָ

אחר] במקום יקברו והם בתוכם זר שיקבר לֹולהם ויּתנּו ;ְְִ
ּבקבּורתּה. חּיב ׁשהרי - אׁשּתֹו קבר ּדמי לֹו ּומנּכין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדמיה,

ה'תשע"ג  תמוז כ"ג שני יום

יב  ¤¤ּפרק
ּגֹואל ‡. זה הרי - חֹומה הּמּקפת עיר ּבתֹו ּבית ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּמֹוכר

ׁשּירצה, עת ּבכל ׁשּמכר, מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאֹותּה
הּדמים  ּכל נֹותן - לפּדֹות ּוכׁשרֹוצה ׁשּמכר; ּבּיֹום ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָואפּלּו

ּכלּום. לּלֹוקח ּגֹורע ואינֹו ְְֵֵֵֶַַַַָׁשּלקח,
אם ·. עצמֹו הּמֹוכר אּלא אֹותּה, ּפֹודין הּקרֹובים ְְְִִִֵֵֶַַַָָואין

ידֹו ילוה הּׂשיגה לא אבל ולפּדֹות; מּנכסיו למּכר לֹו ויׁש . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָֹֹ
לחצאין. יגאל ולא ְְְְֲִִִַַַָֹויגאל,

הּלֹוקח,‚. יׁשמת הּמֹוכר, מת אם וכן ּבנֹו; מּיד יפּדה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַ
חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל לפּדֹותּה .לבנֹו ְְְִִֵֶָָָָֹ

מֹונין „. - הּׁשנה ּבתֹו לׁשני ראׁשֹון ּומכר לראׁשֹון, ְְְִִִִֵַַַָָָָמכר
הּבית החלט - לראׁשֹון ׁשנה ׁשּׁשלמה ּכיון עבר לראׁשֹון: -] ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ

לגמרי] זכּות לרשותו ּכל לּׁשני מכר ׁשהּמֹוכר הּׁשני; ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָּביד
זֹו הרי ּגאלּה, ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע לידֹו. ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּתבֹוא
ּגאלֹו ולא מּתנה הּבית נתן אם וכן הּלֹוקח. ּביד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹנחלטה
מּתנה. לֹו ׁשּנּתן זה ּביד נחלט זה הרי חדׁש, עׂשר ׁשנים ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

סֹופּה‰. עד נחלט אינֹו מעּברת, ׁשנה ׁשּנאמר:היתה - ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
העּבּור. חדׁש להביא תמימה", ׁשנה לֹו מלאת ְְְִִִֶַָָָָָֹֹ"עד

.Âּבראׁש ואחד ראׁשֹון אדר ּבחצי אחד ּבּתים, ׁשני ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמכר
אחד  ׁשהּגיע ּכיון ׁשני, אדר ּבראׁש ׁשּמכר זה - ׁשני ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאדר
ּבחצי  ׁשּמכר וזה ׁשנה; לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבאדר
ׁשנה  ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא הראׁשֹון, ְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹאדר

העּבּור  ּבחדׁש הּלֹוקח ׁשּירד מּפני - .הּבאה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.Ê לפּדֹות הּלֹוקח נמצא ולא חדׁש, עׂשר ׁשנים יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּגיע

ונכנס  הּדלת וׁשֹובר ּדין, ּבבית מעֹותיו מּניח זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּמּנּו
מעֹותיו  את ויּטל יבֹוא הּלֹוקח, ׁשּיבֹוא ואימתי .לביתֹו; ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.Á- ההקּדׁש מּיד אחר ּוגאלֹו חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש
ולא  ההקּדׁש מּיד ׁשּנגאל מּׁשעה ׁשנה לֹו ׁשעלתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכיון
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מּתלמּוד  עֹולה וכן החרּבן. ׁשנת מּתחּלת ּבלבד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֻׁשבע
קּבלה. ׁשהּוא זה, חׁשּבֹון ּכפי זרה, ְְֲִֶֶֶַָָָָָעבֹודה

.Â הּגאֹונים אצל ּומפרסמת היא ידּועה הּׁשמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻּוׁשנת
חרּבן, לׁשני אּלא מנּו לא וכּלן יׂשראל; ארץ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻואנׁשי
זֹו, ׁשנה ּתהי - זה חׁשּבֹון ּולפי ׁשבע. ׁשבע אֹותן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמׁשליכין
ועל  ׁשביעית. מֹוצאי לחרּבן, ואלף ּומאה ׁשבע ׁשנת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהיא
מעׂשרֹות  לענין מֹורין אנּו זה חׁשּבֹון ּוכפי סֹומכין, אנּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָזה

ׁשהּקּבלה - ּכספים והׁשמטת הגאונים]ּוׁשביעית [מסורת ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
להּתלֹות. ראּוי ּובהם ּבהֹוראה, ּגדֹולים עּמּודים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהּמעׂשה

.Êהּׁשבּוע ׁשני מּמנין עֹולה אינּה יֹובל -[השמיטה]ׁשנת ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
יֹובל; חמּׁשים ּוׁשנת ׁשמּטה, וארּבעים ּתׁשע ׁשנת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאּלא
ּבכל  וכן ׁשבּוע. ׁשל ׁשנים ׁשׁש ּתחּלת וחמּׁשים, אחת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּוׁשנת

ויֹובל. ְֵֵיֹובל
.Áּבטלּו מנּׁשה, ׁשבט וחצי ּגד וׁשבט ראּובן ׁשבט ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּגלה

יׁשביה",הּיֹובלֹות  לכל ּבארץ ּדרֹור "ּוקראתם ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשבט  מערבין יהיּו ׁשּלא והּוא, עליה; יֹוׁשביה ׁשּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבזמן
נֹוהג  ׁשהּיֹובל ּבזמן ּכתקנן. יֹוׁשבים ּכּלן אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבׁשבט,
ּבכל  - הּוא" "יֹובל ׁשּנאמר: לארץ, ּבחּוצה נֹוהג ְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבארץ,

הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹמקֹום,
.Ë ּבּתי ודין עברי, עבד ּדין נֹוהג נֹוהג, ׁשהּיֹובל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּובזמן

חֹומה ביובל"]ערי יצא "לא בו חרמים [שנאמר ׂשדה ודין , ְְֲִִֵֵָָָ
לכהן] או הבית לבדק אחּזה[המוחרמת ׂשדה ודין שירש , -] ְְֲִֵָֻ

ביובל] אליו חוזרת ומכרה, ּתֹוׁשב;מאבותיו ּגר ּומקּבלין ,ְְִֵַָ
מן  - מקֹום ּבכל ּכספים והׁשמטת ּבארץ, ׁשביעית ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָונֹוהגת
ולא  עברי, עבד נֹוהג אין נֹוהג, הּיֹובל ׁשאין ּובזמן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּתֹורה.
ואין  חרמים, ׂשדה ולא אחּזה, ׂשדה ולא חֹומה, ערי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵָָָָָֹֹֻּבּתי
וכן  מּדבריהם, ּבארץ ׁשביעית ונֹוהגת ּתֹוׁשב; ּגר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקּבלין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, מקֹום ּבכל ּכספים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהׁשמטת
.È.הּיֹובל ּבׁשנת ּבתׁשרי ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹמצות

חּיב  ויחיד יחיד וכל ּתחּלה; ּדין, לבית מסּורה זֹו ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָּומצוה
ּתׁשע, ּבּׁשֹופר ותֹוקעין ׁשֹופר". "ּתעבירּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹלתקע,
ּגבּול  ּבכל ׁשֹופר ּומעבירין הּׁשנה; ּבראׁש ׁשּתֹוקעין ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹּכדר

ְִֵָיׂשראל.
.‡È הּׁשנ ראׁש וׁשל יֹובל ׁשל ּדבר ׁשֹופר לכל הּוא אחד ;ה, ְְֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשּבּיֹובל  אּלא לּתקיעֹות, הּׁשנה ראׁש ואחד הּיֹובל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואחד
ּבבית  ּובין החדׁש, את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹּתֹוקעין
לתקע  חּיב ויחיד יחיד וכל החדׁש; את ּבֹו קּדׁשּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּדין

ּדין. ּבית ּבפני וׁשּלא יֹוׁשבין, ּדין ׁשּבית זמן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹּכל
.·È ּתֹוקעין היּו לא ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹּובראׁש

ויחיד  יחיד ּכל ואין החדׁש; את ּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא
ּדין  ּבית ּבפני אּלא .ּתֹוקע, ְִִֵֵֵֶַָ

.‚È,עבדים ו ׁשּלּוח ּתקיעה, ּבּיֹובל: מעּכבין ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹׁשלׁשה
קרקע  הׁשמטת היא וזֹו - לבעליהן ׂשדֹות .והחזרת ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָ

.„È עבדים היּו לא הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה ְֲִִִֵַַַָָָָֹֹמראׁש
הּׂשדֹות  ולא לאדֹוניהם, מׁשּתעּבדין ולא לבּתיהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹנפטרים
ּוׂשמחים, וׁשֹותים אֹוכלין עבדים אּלא - לבעליהן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָחֹוזרֹות

ּבראׁשיהם  ּתקעּוועטרֹותיהם - הּכּפּורים יֹום ׁשהּגיע ּכיון . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׂשדֹות  וחזרּו לבּתיהן, עבדים נפטרּו ּבּׁשֹופר, ּדין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּבית
ְֲֵֶַלבעליהן.

.ÂË הּׁשמ ודין הארץ ּבׁשביתת הּיֹובל הּוא ּדין אחד ּטה, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
אסּור  הארץ, מעבֹודת ּבּׁשביעית ׁשאסּור ּכל ּדבר: ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלכל
ּומלאכֹות  ּבּיֹובל; מּתר ּבּׁשביעית, ׁשּמּתר וכל יֹובל; ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻֻּבׁשנת
ּפרֹות  ודין ּבּיֹובל; עליהן לֹוקין ּבּׁשביעית, עליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַׁשּלֹוקין
ׁשביעית  ּפרֹות ּכדין ּובבעּור, ּומכירה ּבאכילה יֹובל ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָׁשנת

ּדבר. ְָָָלכל
.ÊË מׁשּמטת ׁשהּׁשביעית - הּיֹובל על ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָיתרה

על  יֹובל ויֹותר ּכספים. מׁשמיט הּיֹובל ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָּכספים,
וזה  קרקע; ּומׁשמיט עבדים, מֹוציא ׁשהּיֹובל - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָהּׁשביעית
עׂשה, מצות והיא ּבּתֹורה, האמּור ׂשדֹות מכירת ּדין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָהּוא
ּבתחּלתֹו, קרקע מׁשמיט יֹובל לארץ". ּתּתנּו "ּגאּלה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר:
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבסֹופּה, אּלא ּכספים מׁשּמטת אין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּוׁשביעית

יא  ¤¤ּפרק
נמּכרת ‡. אינּה - לּׁשבטים הּמתחּלקת יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָארץ

מכר  ואם לצמתת". תּמכר לא "והארץ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלצמיתּות,
מעׂשיהן  ואין תעׂשה; ּבלא עֹוברין ׁשניהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹלצמיתּות,

ּבּיֹובל  לבעליה הּׂשדה ּתחזר אּלא .מֹועילין, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשאין ·. - ּבּיֹובל יֹוצאה אינּה ׁשנה, לׁשּׁשים ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּמֹוכר

לצמיתּות  הּנמּכר אֹו סתם, הּנמּכר ּדבר אּלא ּבּיֹובל, .חֹוזר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשהן ‚. ּפי על אף אחּזתֹו, ׂשדה אֹו ּביתֹו אדם ימּכר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

העני  ּכן אם אּלא - זמן אחר ימּוחֹוזרין "וכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבכיסֹו, הּדמים ּולהּניח למּכר אבל מאחּזתֹו". ּומכר ,ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻאחי
ּובהמה  ועבדים ּכלים ּבהן לּקח אֹו סחֹורה, ּבהן לעׂשֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
מּכל  ּומכר עבר ואם ּבלבד. למזֹונֹות אּלא רּׁשאי; אינֹו -ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מכּורין. אּלּו הרי ְֲִֵֵָמקֹום,
ׂשדה „. ּדין ּובׂשדה חֹומה, ערי ּבּתי ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָודנין

לפי  הּדמים את להׁשיב - אחּזתֹו ׂשדה מ ֹוכר ּדין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֻֻאחּזה.
מחּׁשב  לפּדֹות, ׁשּירצה עת ּובכל לּיֹובל; הּנׁשארֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנים
ּומחזיר  הּמכר, מּדמי וגֹורע ׁשאכל, הּׁשנים על הּלֹוקח ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָעם

הּׁשאר  את .לֹו ְֶַָ
ׂשדהּו‰. לֹו ּומכר ׁשנים, עׂשר לּיֹובל ׁשּנׁשאר הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד?

לגאל  הּמֹוכר ורצה ׁשנים, ׁשלׁש הּלֹוקח אכלּה ּדינר, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹּבמאה
ׁשׁש אכלּה אם וכן ׂשדהּו; ּומחזיר ּדינר, ׁשבעים לֹו נֹותן -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
ּגאלּה, לא ׂשדהּו. ּומחזיר ּדינר, ארּבעים לֹו נֹותן - ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹׁשנים
לּבעלים  ּתחזר - הּיֹובל ׁשנת עד הּלֹוקח ּביד היתה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹאּלא

"ל ימּכר תבּואת ׁשני "ּבמסּפר ׁשּנאמר: ּדמים, .ּבלא ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
.Âאינֹו - ּגאלּה ׁשנים ּולאחר ּפרֹות, מלאה והיא לֹו ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמכרּה

ׁשּמכרּתי  ּכמֹו ּפרֹות מלאה לי 'החזירּנה לֹו: לֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיכֹול
'הּׁשנה,ל ראׁש לפני ּפרֹות מלאה לֹו מכרּה אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹ

ּתבּואֹות  ׁשלׁש אֹוכל זה הרי - ׁשנים ׁשּתי אחר ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹּוגאלּה
ׁשנים  ׁשּתי לפי אּלא עּמֹו מחּׁשב ואינֹו הּׁשנים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבׁשּתי
הּתבּואֹות. ּפי על לא הּׁשנים", ּפי "על ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֶֶַַַַַַָֹּבלבד,

.Ê ׁשל הן הרי ׁשּבתֹוכּה, ׁשקמה ּופרֹות והּזמֹורֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּקנים
ׁשּלּה הּפרֹות ּכׁשאר ׁשּיבׁש,לֹוקח אֹו ׁשּנכסח אילן אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
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ּבדמיו  ויּלקח יּמכר, יעׂשה? ּכיצד ּבֹו. אסּורין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשניהן
מּידֹו. הּׂשדה ׁשּתּגאל עד ּפרֹותיה, אֹוכל והּלֹוקח ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָקרקע,

.Á- והׁשּביחה אילנֹות ּונטעּה אחּזה, ׂשדה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֻהּלֹוקח
ׁשּבתֹוכּה, האילנֹות ׁשבח ׁשמין ּבּיֹובל, חֹוזרת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא

לּלֹוקח  הּׁשבח ּדמי הּׂשדה ּבעל "ויצא ונֹותן ׁשּנאמר: , ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
חֹוזר. הּׁשבח ואין חֹוזר, ממּכר - ּבית" ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָממּכר

.Ëׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוהג, ׁשהּיֹובל ּבזמן ׂשדהּו את -הּמֹוכר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
"ּבמסּפר  ׁשּנאמר: ׁשנים, מּׁשּתי לפחֹות לגאל מּתר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻאינֹו
אסּור  זה הרי הּלֹוקח, רצה ואפּלּו ;"ל ימּכר תבּואת ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשני
מאת  ּתקנה הּיֹובל, אחר ׁשנים "ּבמסּפר ׁשּנאמר: -ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּמכירה. מּיֹום לעת מעת ׁשנים מּׁשּתי ּפחֹות אין ,"ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָעמית

.Èהּׁשנים ּבׁשּתי ּתבּואֹות ׁשני הּלֹוקח ׁשּיאכל וצרי-] ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
תבואות] בהן שהיו "ׁשני שנתיים ׁשּנאמר: - יגאל ואחר ,ְְְֱִֵֶֶַַַַ

ׁשביעית, הּׁשנים מּׁשּתי אחת היתה אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹתבּואת";
הּמנין. מן עֹולה אינּה - ירקֹון אֹו ׁשּדפֹון ׁשנת ְְִִִֵֵַַָָָָָאֹו

.‡Èּבּורה הּלֹוקח זרועה]הּניחּה ׁשנה,[לא ואכלּה ׁשנה ֲִִֵַַַָָָָָָָָ
ונרּה ׁשנה אכלּה הרי [חרש]אֹו - זרעּה ולא לזריעה ׁשנה ְְְְֲֲִִֵָָָָָָָָָָָֹ

נמּכרת, אינּה - עצמּה יֹובל ּבׁשנת מכרּה לּמנין. עֹולין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלּו
לּבעלים. חֹוזרין ְְְִִִַַָָוהּדמים

.·È אֹוכל הּלֹוקח הרי - הּיֹובל לפני אחת ׁשנה ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמכרּה
הּיֹובל  אחר ׁשנּיה ׁשנה תבּואת".אֹותּה "ׁשני ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

.‚È מלא נקעים ראּויין מכר ׁשאינם סלעים אֹו מים, ים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשנים  מּׁשּתי ּבפחֹות ּפֹודה זה הרי - ׁשּנאמר:לזריעה , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

היא  לתבּואה, הראּויה ׂשדה - תבּואת" ׁשני ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ"ּבמסּפר
אף  - ּגאלּה לא ואם ׁשנים. ׁשּתי אחר אּלא נגאלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאינּה

ּבּיֹובל. לּבעלים חֹוזרת לזריעה, ראּויה ׁשאינּה ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
.„È ׁשהרי ׁשנים, מּׁשּתי לפחֹות נגאלין אין - אילנֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמכר

לּבעלים  חֹוזרין אינן ּגאלן, לא ואם לתבּואֹות; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹראּויין
לאילנֹות.ּבּיֹובל  ולא לאחּזתֹו", "וׁשב ׁשּנאמר: - ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

.ÂË וׁשני לׁשני, הראׁשֹון ּומכר לראׁשֹון, ׂשדהּו ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמכר
ראׁשֹון  לאדֹון ּתחזר הּיֹובל ּבׁשנת - מאה אפּלּו ,לׁשליׁשי, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹ

מאּתֹו, קנהּו לאׁשר הּׂשדה יׁשּוב הּיֹובל "ּבׁשנת ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
הארץ". אחּזת לֹו ֲֲֶֶַַָָֻלאׁשר

.ÊË לׁשני הראׁשֹון ּומכרּה ּדינר, ּבמאה לראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָמכרּה
עם  אּלא מחּׁשב אינֹו - לגאל האדֹון ורצה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבמאתים,

לראׁשֹון הראׁשֹון  מכרּה לֹו". מכר אׁשר "לאיׁש ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
מחּׁשב  זה הרי - ּבמאה לׁשני הראׁשֹון ּומכרּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבמאתים,
הּלֹוקח, ּביד והׁשּביחה ּבמאה, מכרּה אם וכן האחרֹון. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָעם
מה  לפי מחּׁשב - ּבמאתים להּמכר ראּויה היא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוהרי
ראּויה  היא והרי והכסיפה, ּבמאתים, מכרּה ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָּׁשּמכר;
ּכח  מיּפין לעֹולם ּׁשהיא. מה לפי מחּׁשב - ּבמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלהּמכר

הּלֹוקח. ּכח ּומרעין אחּזה, ׂשדה ְְֲִֵֵֵֵַַַַָֹֻהּמֹוכר
.ÊÈ ּומכר אחרֹות, ׂשדֹות לֹו והיּו אחּזה, ׂשדה ְְֲֲֵֵֵַַָָָָֻהּמֹוכר

לֹו ׁשֹומעין אין - ׁשּמכר ׂשדה לגאל ּכדי הּׂשדֹות ,מאֹותן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מצּוי  ׁשאינֹו ּדבר ׁשּימצא עד גאּלתֹו", ּכדי "ּומצא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּנאמר:
- לֹו ׁשֹומעין אין לגאל, לוה אם וכן ׁשּמכר. ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּבׁשעה

ׁשּילוה. לא ידֹו", "והּׂשיגה ְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:

.ÁÈ אין - ׁשּמכר הּׂשדה חצי לגאל ורצה מעט, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצא
לֹו ּכּלּה,ׁשֹומעין את ּגֹואל אֹו - גאּלתֹו" "ּכדי ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָֻֻ

ׁשּנאמר: ּגֹואלין, - לגאל קרֹוביו רצּו ואם ּגֹואל. אינֹו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹאֹו
אליו". הּקרב ּגאלֹו ֲֵַָָָֹֹ"ּובא

.ËÈ ּבּיֹובל לֹו חֹוזרת זֹו הרי מּתנה, ׂשדהּו -הּנֹותן ֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּמּתנה. את לרּבֹות אחּזתֹו", אל איׁש "ּתׁשבּו ְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּנאמר:

.Îׁשחלקּו זה [בירושה]האחין ּומחזירין הן, ּכלקֹוחֹות - ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
וכן  ׁשהיתה. מּכמֹות חלּקתן ּתּבטל ולא ּבּיֹובל; חלקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻלזה

והמיּבם אחיו[נושא]הּבכֹור ּבּיֹובל [שמת]אׁשת מחזיר - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָ
ׁשּכנגּדֹו. החלק ונֹוטל ׁשּנטל, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָחלק

.‡Î הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על אף - אׁשּתֹו את הּיֹורׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֻאבל
חכמים]מּדבריהם  ּתֹורה,[של ּכׁשל לדבריהם חּזּוק עׂשּו - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ

מּמּנה ירׁש ואם ּבּיֹובל. מחזיר ב:]ואינֹו ּבית [מקום ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
מׁשּפחה ּפגם מּׁשּום מׁשּפחה, לבני יחזיר - [שגנאי הּקברֹות ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָ

אחר] במקום יקברו והם בתוכם זר שיקבר לֹולהם ויּתנּו ;ְְִ
ּבקבּורתּה. חּיב ׁשהרי - אׁשּתֹו קבר ּדמי לֹו ּומנּכין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדמיה,

ה'תשע"ג  תמוז כ"ג שני יום

יב  ¤¤ּפרק
ּגֹואל ‡. זה הרי - חֹומה הּמּקפת עיר ּבתֹו ּבית ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּמֹוכר

ׁשּירצה, עת ּבכל ׁשּמכר, מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאֹותּה
הּדמים  ּכל נֹותן - לפּדֹות ּוכׁשרֹוצה ׁשּמכר; ּבּיֹום ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָואפּלּו

ּכלּום. לּלֹוקח ּגֹורע ואינֹו ְְֵֵֵֶַַַַָׁשּלקח,
אם ·. עצמֹו הּמֹוכר אּלא אֹותּה, ּפֹודין הּקרֹובים ְְְִִִֵֵֶַַַָָואין

ידֹו ילוה הּׂשיגה לא אבל ולפּדֹות; מּנכסיו למּכר לֹו ויׁש . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָֹֹ
לחצאין. יגאל ולא ְְְְֲִִִַַַָֹויגאל,

הּלֹוקח,‚. יׁשמת הּמֹוכר, מת אם וכן ּבנֹו; מּיד יפּדה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַ
חדׁש עׂשר ׁשנים ּכל לפּדֹותּה .לבנֹו ְְְִִֵֶָָָָֹ

מֹונין „. - הּׁשנה ּבתֹו לׁשני ראׁשֹון ּומכר לראׁשֹון, ְְְִִִִֵַַַָָָָמכר
הּבית החלט - לראׁשֹון ׁשנה ׁשּׁשלמה ּכיון עבר לראׁשֹון: -] ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ

לגמרי] זכּות לרשותו ּכל לּׁשני מכר ׁשהּמֹוכר הּׁשני; ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָּביד
זֹו הרי ּגאלּה, ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע לידֹו. ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּתבֹוא
ּגאלֹו ולא מּתנה הּבית נתן אם וכן הּלֹוקח. ּביד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹנחלטה
מּתנה. לֹו ׁשּנּתן זה ּביד נחלט זה הרי חדׁש, עׂשר ׁשנים ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

סֹופּה‰. עד נחלט אינֹו מעּברת, ׁשנה ׁשּנאמר:היתה - ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
העּבּור. חדׁש להביא תמימה", ׁשנה לֹו מלאת ְְְִִִֶַָָָָָֹֹ"עד

.Âּבראׁש ואחד ראׁשֹון אדר ּבחצי אחד ּבּתים, ׁשני ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמכר
אחד  ׁשהּגיע ּכיון ׁשני, אדר ּבראׁש ׁשּמכר זה - ׁשני ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאדר
ּבחצי  ׁשּמכר וזה ׁשנה; לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבאדר
ׁשנה  ׁשל אדר חצי עד ׁשנה לֹו עלתה לא הראׁשֹון, ְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹאדר

העּבּור  ּבחדׁש הּלֹוקח ׁשּירד מּפני - .הּבאה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.Ê לפּדֹות הּלֹוקח נמצא ולא חדׁש, עׂשר ׁשנים יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּגיע

ונכנס  הּדלת וׁשֹובר ּדין, ּבבית מעֹותיו מּניח זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּמּנּו
מעֹותיו  את ויּטל יבֹוא הּלֹוקח, ׁשּיבֹוא ואימתי .לביתֹו; ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.Á- ההקּדׁש מּיד אחר ּוגאלֹו חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש
ולא  ההקּדׁש מּיד ׁשּנגאל מּׁשעה ׁשנה לֹו ׁשעלתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכיון
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אּלא  חֹולט, ההקּדׁש ׁשאין הּגֹואל; ּביד נחלט ּבעליו, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּגאלֹו
לדרתיו".הּלֹוקח  אתֹו, "לּקנה ׁשּנאמר: , ְֱֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

.Ë- הּמכר ׁשנת ּבתֹו יֹובל והּגיע חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמכר
ׁשּירצה  עד הּלֹוקח, ּביד יהיה אּלא ּבּיֹובל, חֹוזר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאינֹו

הּמכר; ׁשנת ּכל לגאל ויחלט הּמֹוכר ׁשנה, ּתּמלא .אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
.È מּקפת ׁשאינּה ּבעיר אֹו החצרים, ּבבּתי ּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר

הּׂשדֹות  ׁשּבדין יפה ּבכח נגאל זה הרי - ּכראּוי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹחֹומה
חֹומה  הּמּקפין הּבּתים מּיד וׁשּבדין לגאל רצה אם ּכיצד? . ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ

- ּגאל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע הּבּתים. ּכדין ּגֹואל, -ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּגֹואל  ּובעת הּׂשדֹות; ּכדין הּיֹובל, ׁשנת עד ּגֹואל זה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
יֹובל  הּגיע ּׁשאכל. מה לֹו וגֹורע הּמֹוכר, עם מחּׁשב -ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

הּׂשדֹות. ּכדין ּדמים, ּבלא הּבית חֹוזר - ּגאל ְְְִִִֵַַַַָָָֹֹולא
.‡È הּגּנֹות ּכגֹון החֹומה, מן לפנים ׁשהּוא ְְִִִִֶַַָָּכל

ּכבּתים  הּוא הרי - והּׁשֹובכֹות ׁשּנאמר:והּמרחצאֹות , ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָ
ּכדין  נגאלין העיר, ׁשּבתֹו הּׂשדֹות אבל ּבעיר". ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָ"אׁשר
- ּבעיר" אׁשר הּבית "וקם ׁשּנאמר: לעיר, ׁשחּוץ ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּׂשדֹות

הּׂשדֹות. לא לבית, הּדֹומה וכל ְְִִֶַַַַַָָֹ"הּבית"
.·Èאינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית

חֹומה  ערי ּבבּתי ּבּה.נחלט נחלט הּבית אין וירּוׁשלים, . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
חֹומה. ערי ּכבּתי אינֹו ּבחֹומה, הּבנּוי ְִֵֵֵַַַָָָָָּובית

.‚È ּכמּקפת אינֹו - חֹומתּה ׁשהּים אֹו חֹומתּה, ׁשּגּגֹותיה .עיר ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
.„Èׁשלׁש ּבֹו ׁשּיהיה עד - חֹומה' 'עיר נקרא הּמקֹום ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאין 

יתר  אֹו ויּקיפּוחצרֹות יתר, אֹו ּבּתים ׁשני מהן חצר ּובכל , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
אבל  ּבתֹוכֹו; החצרֹות יבנּו ּכ ואחר ּתחּלה, חֹומה ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָאֹותן
חצרֹות  ׁשלׁש ּבֹו היּו ׁשּלא אֹו הּקף, ּכ ואחר ׁשּיׁשב ְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻמקֹום
ּכבּתי  ׁשּבֹו ּבּתים אּלא חֹומה, עיר אינֹו - ּבּתים ׁשני ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשל

ֲִֵַהחצרים.
.ÂËּכּבּוׁש ּבׁשעת הּמּקפת חֹומה על אּלא סֹומכין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻאין

ּבׁשעה הארץ  חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא עיר ּכיצד? . ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
עּתה, מּקפת ׁשהיא ּפי על אף - הארץ את יהֹוׁשע ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשּכבׁש
ּבימי  חֹומה מּקפת ׁשהיתה ועיר החצרים; ּכבּתי היא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻהרי
היא  הרי עּתה, מּקפת ׁשאינּה ּפי על אף  - ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻיהֹוׁשע
ערי  קדּׁשת ּבטלה ראׁשֹון, ּבחרּבן ׁשּגלּו וכיון ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻֻּכמּקפת.
ּבּביאה  עזרא ׁשעלה ּכיון יהֹוׁשע. ּבימי ׁשהיּו ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחֹומה

ה  הערים ּכל נתקּדׁשּו העת הּׁשנּיה, ּבאֹותּה חֹומה ּמּקפֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ
ּכביאתן  ׁשנּיה, ּביאה ׁשהיא עזרא ּבימי ׁשּביאתן מּפני -ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ׁשמּטין  מנּו יהֹוׁשע, ּבימי ּביאתן מה יהֹוׁשע: ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֻֻּבימי
אף  - ּבמעׂשר ונתחּיבּו חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָויֹובלֹות,
ערי  ּבּתי וקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין מנּו עזרא, ּבימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָּביאתן

ּבמעׂשר. ונתחּיבּו ְְְְֲִֵַַָחֹומה,
.ÊËׁשּיּכנסּו ּבעת ׁשליׁשית, ּבביאה לבֹוא לעתיד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָוכן

ערי  ּבּתי ויקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין למנֹות יתחילּו - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָלארץ
ׁשּנאמר: ּבמעׂשרֹות, ׁשּיכּבׁשּוהּו מקֹום ּכל ויתחּיב ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָחֹומה,
,אבתי ירׁשּו אׁשר הארץ אל אלהי ה' והביא"ְֱֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶָָָֹֹ

ּירּׁשת וירׁשּתּה" מה - אבֹותי לירּׁשת ירּׁשת מקיׁש , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻֻֻ

אף  האּלּו, הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש נֹוהג אּתה ,ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאבֹותי
האּלּו. הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש ּבּה נֹוהג אּתה ,ְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻירּׁשת

יג  ¤¤ּפרק
נצטּוּו‡. ּכבר ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּפי על אף - לוי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשבט

ׁשׁש הן - והערים ּומגרׁשיהן; לׁשבת ערים להם לּתן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָיׂשראל
ערי  ּוכׁשּמֹוסיפין עיר; ּוׁשּתים ארּבעים ועליהן הּמקלט, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָערי

ללוּים. הּכל הּמׁשיח, ּבימֹות אחרֹות ְְֲִִִִִֵַַַַָָֹמקלט
ׁשלׁשת ·. ׁשהן ּבּתֹורה נתּפרׁשּו ּכבר הערים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמגרׁשי

סביב  אּמה אלף אלפים וחּוצה, העיר "מּקיר ׁשּנאמר: - ֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּולהּלן  סביב", את אּמה לעיר, מחּוץ "ּומּדתם אֹומר: הּוא ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מגרׁש, הראׁשֹונֹות אלף - וגֹו'" ּבאּמה אלּפים קדמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּפאת
ּוכרמים. לׂשדֹות לּמגרׁש חּוץ ׁשּמֹודדין ְְְְְְִִִִֶַַַָָָואלּפים

ׁשאין ‚. - זה לתחּום חּוץ קבּורה ּבית עיר, לכל ְְְְְִִִֵֵֶֶָָונֹותנין
עריהם  ּבתחּום מתיהם יהיּוקֹוברין "ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

לקבּורה. לא נּתנּו, לחּיים - חּיתם" ּולכל ולרכׁשם, ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻלבהמּתם
עיר,„. מגרׁש ולא מגרׁש, עיר הלוּים ּבערי עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹאין

"ּוׂשדה  ׁשּנאמר: - מגרׁש ׂשדה ולא ׂשדה, מגרׁש ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹולא
יּמכר"; לא עריהם, ְִִֵֵֶַָָֹמגרׁש

הּׁשמּועה‰. רבינו]ּומּפי ממשה ׁשּזה [מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ
והּמגרׁש הּׂשדה אּלא - יׁשּנה לא יּמכר", "לא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּנאמר:
ּבׁשאר  וכן לעֹולם. ׁשהּוא ּכמֹות מּׁשלׁשּתן אחד ּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָוהעיר,
ׂשדה, מגרׁש ולא מגרׁש, ׂשדה עֹוׂשין אין - יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹערי

מגרׁש; עיר ולא עיר, מגרׁש ְְְְִִִִָָֹֹולא
.Â את יּטע ולא ּגּנה, לעׂשֹותֹו ּביתֹו את אדם יסּתר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹולא

אר  יחריבּו ׁשּלא ּגּנה; יׂשראל חרבתֹו .ץ ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
.Ê ּבית אֹו עריהם, מּׂשדֹות ׂשדה ׁשּמכרּו ּולוּיים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּכהנים

אּלא  הּזה, ּכּסדר ּגֹואלין אין - ׁשּלהן חֹומה ערי ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּבּתי
ואם  מּיד; וגֹואלין לּיֹובל, סמּו ואפּלּו הּׂשדֹות ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָמֹוכרין
וגֹואלין  הּיֹובל; לאחר ההקּדׁש מּיד ּגֹואלין ׂשדה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהקּדיׁשּו

ׁשנים  ּכּמה אחר אפּלּו ׁשּירצּו, זמן ּכל חֹומה ערי -ּבּתי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ללוּים". ּתהיה עֹולם "ּגאּלת ְְְֱִִִֶֶֶַַַָֻׁשּנאמר:

.Á,ּכלוּים ּגֹואל זה הרי - לוי אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיׂשראל
לוּיים, ׁשל הּׂשדֹות אֹו והערים הֹואיל לוי; ׁשאינֹו ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
ּבּבעלים  לא אּלּו, ּבמקֹומֹות ּתלּוי זה ׁשּדין לעֹולם; .ּגֹואל ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

.Ë,ּכלוּים ּגֹואל אינֹו - יׂשראל אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָולוי
ּכיׂשראל  ללוּים",אּלא ּתהיה עֹולם "ּגאּלת נאמר ׁשּלא ; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

הלוּים. ּבערי ְְִִֵֶַָָאּלא
.È הן וכן ּכנען. ּבארץ ינחלּו ׁשּלא מזהרין לוי, ׁשבט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּכל

הערים  את ׁשּכֹובׁשין ּבׁשעה ּבּבּזה חלק יּטלּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמזהרין,
חלק  לוי, ׁשבט ּכל הלוּים לּכהנים יהיה "לא ׁשּנאמר: -ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
וכן  ּבארץ; ו"נחלה" ּבּבּזה, "חלק" יׂשראל", עם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָונחלה

לא  "ּבארצם אֹומר: להּוא יהיה לא וחלק תנחל, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹ
לֹוקה; ּבּבּזה, חלק ׁשּנטל ּכהן אֹו לוי ּובן ּבּבּזה. ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבתֹוכם",

מּמּנּו. אֹותּה מעבירין ּבארץ, נחלה נטל ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָואם
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.‡È ּבארץ אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ׁשאין לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיראה
וירׁשּוה  ּוליעקב, ליצחק לאברהם ּברית עליה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנכרת
ׁשּכֹובׁש הארצֹות ּכל ׁשאר אבל להם; ונתחּלקה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבניהם
הארצֹות  ּבאֹותן והלוּים הּכהנים הרי - יׂשראל מּמלכי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמל

יׂשראל. ּככל ְְְִִֵָָָָּובבּזתן,
.·È עם ּובבּזתּה יׂשראל ארץ ּבנחלת לוי זכה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹולּמה

ּדרכיו  ּולהֹורֹות ּולׁשרתֹו, ה' את לעבד ׁשהבּדל מּפני ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחיו?
"יֹורּו ׁשּנאמר: - לרּבים הּצּדיקים ּומׁשּפטיו ְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָָהיׁשרים
הבּדלּו ,ּולפיכ ליׂשראל". ותֹורת ליעקב, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֻמׁשּפטי
ולא  יׂשראל, ּכׁשאר מלחמה עֹורכין לא - העֹולם ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמּדרכי
ה', חיל הם אּלא ּגּופן; ּבכח לעצמן זֹוכין ולא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹנֹוחלין,
להם, זֹוכה הּוא ּברּו והּוא חילֹו", ה' ּבר" ְֱֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

."ונחלת חלק "אני ְְְְֱֲֲִֶֶֶַַָׁשּנאמר:
.‚È ּבלבד לוי ׁשבט ּבאי ולא מּכל ואיׁש איׁש ּכל אּלא , ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

לעמד  להּבדל מּדעֹו והבינֹו אֹותֹו, רּוחֹו נדבה אׁשר ְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם
ּכמֹו יׁשר והל ה', את לדעת ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָלפני
הרּבים  החׁשּבֹונֹות על צּוארֹו מעל ּופרק האלהים, ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעׂשהּו
קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני  ּבּקׁשּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
לֹו ויזּכה עֹולמים; ּולעֹולמי לעֹולם ונחלתֹו חלקֹו ה' ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָויהיה
וללוּים. לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ּדבר הּזה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבעֹולם
ּגֹורלי". ּתֹומי אּתה - וכֹוסי חלקי מנת "ה' אֹומר: ּדוד ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָהרי
ּומנין  ׁשּדי. ּבעזרת ׁשביעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּכלאים, הלכֹות ּוׁשמֹונים: חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָּפרקים
ּפרקים; עׂשרה ענּיים, מּתנֹות הלכֹות ּפרקים; ְְְְֲֲֲִִִִִַָָָָָָעׂשרה
מעׂשרֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשר חמּׁשה ּתרּומֹות, ְְְְְֲִִִִַַָָָָהלכֹות
אחד  רבעי, ונטע ׁשני מעׂשר הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָארּבעה
ּכהּנה  מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות ּפרקים; ְְְְְִִִִַָָָָָֻעׂשר
ויֹובל, ׁשמּטה הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשנים ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשּבּגבּולין,

ּפרקים. עׂשר ְְִָָָָֹׁשלׁשה

עֹולם  אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

אהבי יׁשליּו ירּוׁשלים, ׁשלֹום .ׁשאלּו ְְְֲֲִִִַַָָָֹ
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הּבחירה, ּבית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ּתׁשע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכֹותיו
ּביאת  הלכֹות ּבֹו, והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְִִִִִֵַַָָהלכֹות
הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות מזּבח, אּסּורי הלכֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָהּמקּדׁש,
הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ּומּוספין, ּתמידין ְְְְְִִִִִִֵַָָֻהלכֹות

מעילה. הלכֹות הּכּפּורים, יֹום עבֹודת ְְְֲִִִִִַַָהלכֹות
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וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָֹֹיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מקּדׁש;מצוֹות לבנֹות ְְְְְֲִִִֶֶַָָָֹ

עליו  לעלֹות ׁשּלא (ג) ּגזית; הּמזּבח לבנֹות ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ(ב)

את  לׁשמר (ה) הּמקּדׁש; מן ליראה (ד) ְְְְְֲִִִִֶַַָָֹּבמעלֹות;
הּמקּדׁש. ׁשמירת להׁשּבית ׁשּלא (ו) סביב; ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹהּמקּדׁש

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
ּבֹו‡. מקריבין להיֹות מּוכן לה', ּבית לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָמצות

ׁשּנאמר: - ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁש אליו וחֹוגגין ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּקרּבנֹות,
ׁשעׂשה  מׁשּכן ּבּתֹורה נתּפרׁש ּוכבר מקּדׁש". לי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ"ועׂשּו
עד  באתם לא "ּכי ׁשּנאמר: - ׁשעה לפי והיה רּבנּו, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשה

הּנחלה". ואל הּמנּוחה אל ְְֲֶֶַַַָָָָעּתה
לארץ ·. ׁשּנכנסּו ארּבע ּכיון ּבּגלּגל הּמׁשּכן העמידּו , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשם  ּובנּו לׁשילה, ּבאּו ּומּׁשם וׁשחלקּו. ׁשּכבׁשּו ׁשנה ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹעׂשרה
היתה  ולא עליו, הּמׁשּכן יריעֹות ּופרׂשּו אבנים; ׁשל ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹּבית
מקּדׁש עמד ׁשנה ותׁשע וׁשּׁשים מאֹות ּוׁשלׁש ּתקרה. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹׁשם
מקּדׁש; ׁשם ּובנּו לנב ּובאּו חרב, - עלי ּוכׁשּמת ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹׁשילה.
מקּדׁש. ׁשם ּובנּו לגבעֹון ּובאּו חרב, - ׁשמּואל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָּוכׁשּמת
ׁשבע  - וגבעֹון נב וימי העֹולמים. לבית ּבאּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּומּגבעֹון

ׁשנה. ֲִִַָָוחמּׁשים
הּמקֹומֹות ‚. ּכל נאסרּו - ּבירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּנבנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכיון

ׁשם  ואין קרּבן; ּבהן ּולהקריב לה', ּבית ּבהן  לבנֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכּלן
הּמֹורּיה  ּובהר ּבלבד, ּבירּוׁשלים אּלא הּדֹורֹות לדֹורי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבית
וזה  האלהים, ה' ּבית הּוא זה ּדוד: "וּיאמר ׁשּנאמר: - ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּבּה
עד". עדי מנּוחתי "זאת ואֹומר: ליׂשראל", לעֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹמזּבח

ּבמלכים „. מפרׁש ּכבר ׁשלמה, ׁשּבנה ּבנין ּבנין וכן ; ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹ
אינֹו ּביחזקאל, ּכתּוב ׁשהּוא ּפי על אף - לּבנֹות ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהעתיד
- עזרא ּבימי ּכׁשּבנּו - ׁשני ּבית ואנׁשי ּומבאר. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמפרׁש
ּביחזקאל. המפרׁשים ּדברים ּומעין ׁשלמה, ּכבנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹּבנּוהּו

הּבית ‰. ּבבנין עּקר ׁשהן הּדברים הם ּבֹוואּלּו עֹוׂשין : ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
והּוא  אחד מקֹום הּקדׁש לפני ויהיה הּקדׁשים, וקדׁש ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹקדׁש,
מחּצה  ועֹוׂשין 'היכל'. נקראין ּוׁשלׁשּתן 'אּולם'; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָהּנקרא
ׁשהיּו החצר קלעי ּכעין מּמּנּו רחֹוקה להיכל, סביב ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
אהל  חצר ּכעין ׁשהּוא זֹו ּבמחּצה הּמּקף וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבּמדּבר;

'עזרה' הּנקרא הּוא 'מקּדׁש'.מֹועד, נקרא והּכל . ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ
.Â לעֹולה מזּבח כלים: ׁשבעה ּבּמקּדׁש ולׁשאר ועֹוׂשין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

האּולם, לפני ּומקֹומֹו לּמזּבח, ּבֹו ׁשעֹולין וכבׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות;
ידיהם  הּכהנים מּמּנּו לקּדׁש וכּנֹו, וכּיֹור לדרֹום; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹמׁשּו
מׁשּו ולּמזּבח, האּולם ּבין ּומקֹומֹו לעבֹודה, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָורגליהם
לקטרת, ּומזּבח לּמקּדׁש. הּנכנס ׂשמאל ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלדרֹום
קדׁש לפני הּקדׁש, ּבתֹו ּוׁשלׁשּתם וׁשלחן; ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָֹֹֻּומנֹורה,

ֳִַָהּקדׁשים.
.Ê ׁשעליו מּימין וׁשלחן הּנכנס, מּׂשמאל ּבדרֹום ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּמנֹורה

מּבחּוץ  הּקדׁשים קדׁש ּבצד ּוׁשניהם הּפנים; ּומזּבח לחם . ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
העזרה  ּבתֹו ועֹוׂשין לחּוץ. ׁשניהם מּבין מׁשּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
ּבּה ּובֹונים לּכהנים'; ּכאן 'עד ליׂשראל', ּכאן 'עד - ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹּגבּולין
'לׁשּכה'. נקרא מהם ּבית ּכל הּמקּדׁש, צרכי לׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּתים

.Á ּבאבנים ּבֹונין והעזרה, ההיכל ואם ּכׁשּבֹונין ּגדֹולֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָ
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אּלא  חֹולט, ההקּדׁש ׁשאין הּגֹואל; ּביד נחלט ּבעליו, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּגאלֹו
לדרתיו".הּלֹוקח  אתֹו, "לּקנה ׁשּנאמר: , ְֱֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

.Ë- הּמכר ׁשנת ּבתֹו יֹובל והּגיע חֹומה, עיר ּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמכר
ׁשּירצה  עד הּלֹוקח, ּביד יהיה אּלא ּבּיֹובל, חֹוזר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאינֹו

הּמכר; ׁשנת ּכל לגאל ויחלט הּמֹוכר ׁשנה, ּתּמלא .אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
.È מּקפת ׁשאינּה ּבעיר אֹו החצרים, ּבבּתי ּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר

הּׂשדֹות  ׁשּבדין יפה ּבכח נגאל זה הרי - ּכראּוי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹחֹומה
חֹומה  הּמּקפין הּבּתים מּיד וׁשּבדין לגאל רצה אם ּכיצד? . ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ

- ּגאל ולא חדׁש עׂשר ׁשנים הּגיע הּבּתים. ּכדין ּגֹואל, -ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּגֹואל  ּובעת הּׂשדֹות; ּכדין הּיֹובל, ׁשנת עד ּגֹואל זה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
יֹובל  הּגיע ּׁשאכל. מה לֹו וגֹורע הּמֹוכר, עם מחּׁשב -ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

הּׂשדֹות. ּכדין ּדמים, ּבלא הּבית חֹוזר - ּגאל ְְְִִִֵַַַַָָָֹֹולא
.‡È הּגּנֹות ּכגֹון החֹומה, מן לפנים ׁשהּוא ְְִִִִֶַַָָּכל

ּכבּתים  הּוא הרי - והּׁשֹובכֹות ׁשּנאמר:והּמרחצאֹות , ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָ
ּכדין  נגאלין העיר, ׁשּבתֹו הּׂשדֹות אבל ּבעיר". ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָ"אׁשר
- ּבעיר" אׁשר הּבית "וקם ׁשּנאמר: לעיר, ׁשחּוץ ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּׂשדֹות

הּׂשדֹות. לא לבית, הּדֹומה וכל ְְִִֶַַַַַָָֹ"הּבית"
.·Èאינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית

חֹומה  ערי ּבבּתי ּבּה.נחלט נחלט הּבית אין וירּוׁשלים, . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
חֹומה. ערי ּכבּתי אינֹו ּבחֹומה, הּבנּוי ְִֵֵֵַַַָָָָָּובית

.‚È ּכמּקפת אינֹו - חֹומתּה ׁשהּים אֹו חֹומתּה, ׁשּגּגֹותיה .עיר ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
.„Èׁשלׁש ּבֹו ׁשּיהיה עד - חֹומה' 'עיר נקרא הּמקֹום ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאין 

יתר  אֹו ויּקיפּוחצרֹות יתר, אֹו ּבּתים ׁשני מהן חצר ּובכל , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
אבל  ּבתֹוכֹו; החצרֹות יבנּו ּכ ואחר ּתחּלה, חֹומה ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָאֹותן
חצרֹות  ׁשלׁש ּבֹו היּו ׁשּלא אֹו הּקף, ּכ ואחר ׁשּיׁשב ְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻמקֹום
ּכבּתי  ׁשּבֹו ּבּתים אּלא חֹומה, עיר אינֹו - ּבּתים ׁשני ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשל

ֲִֵַהחצרים.
.ÂËּכּבּוׁש ּבׁשעת הּמּקפת חֹומה על אּלא סֹומכין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻאין

ּבׁשעה הארץ  חֹומה מּקפת היתה ׁשּלא עיר ּכיצד? . ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
עּתה, מּקפת ׁשהיא ּפי על אף - הארץ את יהֹוׁשע ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשּכבׁש
ּבימי  חֹומה מּקפת ׁשהיתה ועיר החצרים; ּכבּתי היא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻהרי
היא  הרי עּתה, מּקפת ׁשאינּה ּפי על אף  - ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻיהֹוׁשע
ערי  קדּׁשת ּבטלה ראׁשֹון, ּבחרּבן ׁשּגלּו וכיון ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻֻּכמּקפת.
ּבּביאה  עזרא ׁשעלה ּכיון יהֹוׁשע. ּבימי ׁשהיּו ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחֹומה

ה  הערים ּכל נתקּדׁשּו העת הּׁשנּיה, ּבאֹותּה חֹומה ּמּקפֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ
ּכביאתן  ׁשנּיה, ּביאה ׁשהיא עזרא ּבימי ׁשּביאתן מּפני -ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ׁשמּטין  מנּו יהֹוׁשע, ּבימי ּביאתן מה יהֹוׁשע: ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֻֻּבימי
אף  - ּבמעׂשר ונתחּיבּו חֹומה, ערי ּבּתי וקּדׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָויֹובלֹות,
ערי  ּבּתי וקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין מנּו עזרא, ּבימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָּביאתן

ּבמעׂשר. ונתחּיבּו ְְְְֲִֵַַָחֹומה,
.ÊËׁשּיּכנסּו ּבעת ׁשליׁשית, ּבביאה לבֹוא לעתיד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָוכן

ערי  ּבּתי ויקּדׁשּו ויֹובלֹות, ׁשמּטין למנֹות יתחילּו - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָלארץ
ׁשּנאמר: ּבמעׂשרֹות, ׁשּיכּבׁשּוהּו מקֹום ּכל ויתחּיב ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָחֹומה,
,אבתי ירׁשּו אׁשר הארץ אל אלהי ה' והביא"ְֱֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶָָָֹֹ

ּירּׁשת וירׁשּתּה" מה - אבֹותי לירּׁשת ירּׁשת מקיׁש , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻֻֻ

אף  האּלּו, הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש נֹוהג אּתה ,ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאבֹותי
האּלּו. הּדברים ּכל ּבחּדּוׁש ּבּה נֹוהג אּתה ,ְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻירּׁשת

יג  ¤¤ּפרק
נצטּוּו‡. ּכבר ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּפי על אף - לוי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשבט

ׁשׁש הן - והערים ּומגרׁשיהן; לׁשבת ערים להם לּתן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָיׂשראל
ערי  ּוכׁשּמֹוסיפין עיר; ּוׁשּתים ארּבעים ועליהן הּמקלט, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָערי

ללוּים. הּכל הּמׁשיח, ּבימֹות אחרֹות ְְֲִִִִִֵַַַַָָֹמקלט
ׁשלׁשת ·. ׁשהן ּבּתֹורה נתּפרׁשּו ּכבר הערים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמגרׁשי

סביב  אּמה אלף אלפים וחּוצה, העיר "מּקיר ׁשּנאמר: - ֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּולהּלן  סביב", את אּמה לעיר, מחּוץ "ּומּדתם אֹומר: הּוא ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מגרׁש, הראׁשֹונֹות אלף - וגֹו'" ּבאּמה אלּפים קדמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּפאת
ּוכרמים. לׂשדֹות לּמגרׁש חּוץ ׁשּמֹודדין ְְְְְְִִִִֶַַַָָָואלּפים

ׁשאין ‚. - זה לתחּום חּוץ קבּורה ּבית עיר, לכל ְְְְְִִִֵֵֶֶָָונֹותנין
עריהם  ּבתחּום מתיהם יהיּוקֹוברין "ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

לקבּורה. לא נּתנּו, לחּיים - חּיתם" ּולכל ולרכׁשם, ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻלבהמּתם
עיר,„. מגרׁש ולא מגרׁש, עיר הלוּים ּבערי עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹאין

"ּוׂשדה  ׁשּנאמר: - מגרׁש ׂשדה ולא ׂשדה, מגרׁש ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹולא
יּמכר"; לא עריהם, ְִִֵֵֶַָָֹמגרׁש

הּׁשמּועה‰. רבינו]ּומּפי ממשה ׁשּזה [מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ
והּמגרׁש הּׂשדה אּלא - יׁשּנה לא יּמכר", "לא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּנאמר:
ּבׁשאר  וכן לעֹולם. ׁשהּוא ּכמֹות מּׁשלׁשּתן אחד ּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָוהעיר,
ׂשדה, מגרׁש ולא מגרׁש, ׂשדה עֹוׂשין אין - יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹערי

מגרׁש; עיר ולא עיר, מגרׁש ְְְְִִִִָָֹֹולא
.Â את יּטע ולא ּגּנה, לעׂשֹותֹו ּביתֹו את אדם יסּתר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹולא

אר  יחריבּו ׁשּלא ּגּנה; יׂשראל חרבתֹו .ץ ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
.Ê ּבית אֹו עריהם, מּׂשדֹות ׂשדה ׁשּמכרּו ּולוּיים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּכהנים

אּלא  הּזה, ּכּסדר ּגֹואלין אין - ׁשּלהן חֹומה ערי ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּבּתי
ואם  מּיד; וגֹואלין לּיֹובל, סמּו ואפּלּו הּׂשדֹות ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָמֹוכרין
וגֹואלין  הּיֹובל; לאחר ההקּדׁש מּיד ּגֹואלין ׂשדה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהקּדיׁשּו

ׁשנים  ּכּמה אחר אפּלּו ׁשּירצּו, זמן ּכל חֹומה ערי -ּבּתי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ללוּים". ּתהיה עֹולם "ּגאּלת ְְְֱִִִֶֶֶַַַָֻׁשּנאמר:

.Á,ּכלוּים ּגֹואל זה הרי - לוי אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיׂשראל
לוּיים, ׁשל הּׂשדֹות אֹו והערים הֹואיל לוי; ׁשאינֹו ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
ּבּבעלים  לא אּלּו, ּבמקֹומֹות ּתלּוי זה ׁשּדין לעֹולם; .ּגֹואל ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

.Ë,ּכלוּים ּגֹואל אינֹו - יׂשראל אּמֹו אבי את ׁשּירׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָולוי
ּכיׂשראל  ללוּים",אּלא ּתהיה עֹולם "ּגאּלת נאמר ׁשּלא ; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

הלוּים. ּבערי ְְִִֵֶַָָאּלא
.È הן וכן ּכנען. ּבארץ ינחלּו ׁשּלא מזהרין לוי, ׁשבט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּכל

הערים  את ׁשּכֹובׁשין ּבׁשעה ּבּבּזה חלק יּטלּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמזהרין,
חלק  לוי, ׁשבט ּכל הלוּים לּכהנים יהיה "לא ׁשּנאמר: -ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
וכן  ּבארץ; ו"נחלה" ּבּבּזה, "חלק" יׂשראל", עם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָונחלה

לא  "ּבארצם אֹומר: להּוא יהיה לא וחלק תנחל, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹ
לֹוקה; ּבּבּזה, חלק ׁשּנטל ּכהן אֹו לוי ּובן ּבּבּזה. ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבתֹוכם",

מּמּנּו. אֹותּה מעבירין ּבארץ, נחלה נטל ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָואם
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.‡È ּבארץ אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ׁשאין לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיראה
וירׁשּוה  ּוליעקב, ליצחק לאברהם ּברית עליה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנכרת
ׁשּכֹובׁש הארצֹות ּכל ׁשאר אבל להם; ונתחּלקה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבניהם
הארצֹות  ּבאֹותן והלוּים הּכהנים הרי - יׂשראל מּמלכי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמל

יׂשראל. ּככל ְְְִִֵָָָָּובבּזתן,
.·È עם ּובבּזתּה יׂשראל ארץ ּבנחלת לוי זכה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹולּמה

ּדרכיו  ּולהֹורֹות ּולׁשרתֹו, ה' את לעבד ׁשהבּדל מּפני ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחיו?
"יֹורּו ׁשּנאמר: - לרּבים הּצּדיקים ּומׁשּפטיו ְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָָהיׁשרים
הבּדלּו ,ּולפיכ ליׂשראל". ותֹורת ליעקב, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֻמׁשּפטי
ולא  יׂשראל, ּכׁשאר מלחמה עֹורכין לא - העֹולם ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמּדרכי
ה', חיל הם אּלא ּגּופן; ּבכח לעצמן זֹוכין ולא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹנֹוחלין,
להם, זֹוכה הּוא ּברּו והּוא חילֹו", ה' ּבר" ְֱֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

."ונחלת חלק "אני ְְְְֱֲֲִֶֶֶַַָׁשּנאמר:
.‚È ּבלבד לוי ׁשבט ּבאי ולא מּכל ואיׁש איׁש ּכל אּלא , ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

לעמד  להּבדל מּדעֹו והבינֹו אֹותֹו, רּוחֹו נדבה אׁשר ְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם
ּכמֹו יׁשר והל ה', את לדעת ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָלפני
הרּבים  החׁשּבֹונֹות על צּוארֹו מעל ּופרק האלהים, ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעׂשהּו
קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני  ּבּקׁשּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
לֹו ויזּכה עֹולמים; ּולעֹולמי לעֹולם ונחלתֹו חלקֹו ה' ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָויהיה
וללוּים. לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ּדבר הּזה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבעֹולם
ּגֹורלי". ּתֹומי אּתה - וכֹוסי חלקי מנת "ה' אֹומר: ּדוד ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָהרי
ּומנין  ׁשּדי. ּבעזרת ׁשביעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּכלאים, הלכֹות ּוׁשמֹונים: חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָּפרקים
ּפרקים; עׂשרה ענּיים, מּתנֹות הלכֹות ּפרקים; ְְְְֲֲֲִִִִִַָָָָָָעׂשרה
מעׂשרֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשר חמּׁשה ּתרּומֹות, ְְְְְֲִִִִַַָָָָהלכֹות
אחד  רבעי, ונטע ׁשני מעׂשר הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָארּבעה
ּכהּנה  מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות ּפרקים; ְְְְְִִִִַָָָָָֻעׂשר
ויֹובל, ׁשמּטה הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשנים ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשּבּגבּולין,

ּפרקים. עׂשר ְְִָָָָֹׁשלׁשה

עֹולם  אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

אהבי יׁשליּו ירּוׁשלים, ׁשלֹום .ׁשאלּו ְְְֲֲִִִַַָָָֹ
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הּבחירה, ּבית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ּתׁשע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכֹותיו
ּביאת  הלכֹות ּבֹו, והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְִִִִִֵַַָָהלכֹות
הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות מזּבח, אּסּורי הלכֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָהּמקּדׁש,
הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ּומּוספין, ּתמידין ְְְְְִִִִִִֵַָָֻהלכֹות

מעילה. הלכֹות הּכּפּורים, יֹום עבֹודת ְְְֲִִִִִַַָהלכֹות
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וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָֹֹיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מקּדׁש;מצוֹות לבנֹות ְְְְְֲִִִֶֶַָָָֹ

עליו  לעלֹות ׁשּלא (ג) ּגזית; הּמזּבח לבנֹות ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ(ב)

את  לׁשמר (ה) הּמקּדׁש; מן ליראה (ד) ְְְְְֲִִִִֶַַָָֹּבמעלֹות;
הּמקּדׁש. ׁשמירת להׁשּבית ׁשּלא (ו) סביב; ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹהּמקּדׁש

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
ּבֹו‡. מקריבין להיֹות מּוכן לה', ּבית לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָמצות

ׁשּנאמר: - ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁש אליו וחֹוגגין ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּקרּבנֹות,
ׁשעׂשה  מׁשּכן ּבּתֹורה נתּפרׁש ּוכבר מקּדׁש". לי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ"ועׂשּו
עד  באתם לא "ּכי ׁשּנאמר: - ׁשעה לפי והיה רּבנּו, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשה

הּנחלה". ואל הּמנּוחה אל ְְֲֶֶַַַָָָָעּתה
לארץ ·. ׁשּנכנסּו ארּבע ּכיון ּבּגלּגל הּמׁשּכן העמידּו , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשם  ּובנּו לׁשילה, ּבאּו ּומּׁשם וׁשחלקּו. ׁשּכבׁשּו ׁשנה ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹעׂשרה
היתה  ולא עליו, הּמׁשּכן יריעֹות ּופרׂשּו אבנים; ׁשל ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹּבית
מקּדׁש עמד ׁשנה ותׁשע וׁשּׁשים מאֹות ּוׁשלׁש ּתקרה. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹׁשם
מקּדׁש; ׁשם ּובנּו לנב ּובאּו חרב, - עלי ּוכׁשּמת ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹׁשילה.
מקּדׁש. ׁשם ּובנּו לגבעֹון ּובאּו חרב, - ׁשמּואל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָּוכׁשּמת
ׁשבע  - וגבעֹון נב וימי העֹולמים. לבית ּבאּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּומּגבעֹון

ׁשנה. ֲִִַָָוחמּׁשים
הּמקֹומֹות ‚. ּכל נאסרּו - ּבירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּנבנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכיון

ׁשם  ואין קרּבן; ּבהן ּולהקריב לה', ּבית ּבהן  לבנֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכּלן
הּמֹורּיה  ּובהר ּבלבד, ּבירּוׁשלים אּלא הּדֹורֹות לדֹורי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבית
וזה  האלהים, ה' ּבית הּוא זה ּדוד: "וּיאמר ׁשּנאמר: - ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּבּה
עד". עדי מנּוחתי "זאת ואֹומר: ליׂשראל", לעֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹמזּבח

ּבמלכים „. מפרׁש ּכבר ׁשלמה, ׁשּבנה ּבנין ּבנין וכן ; ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹ
אינֹו ּביחזקאל, ּכתּוב ׁשהּוא ּפי על אף - לּבנֹות ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהעתיד
- עזרא ּבימי ּכׁשּבנּו - ׁשני ּבית ואנׁשי ּומבאר. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמפרׁש
ּביחזקאל. המפרׁשים ּדברים ּומעין ׁשלמה, ּכבנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹּבנּוהּו

הּבית ‰. ּבבנין עּקר ׁשהן הּדברים הם ּבֹוואּלּו עֹוׂשין : ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
והּוא  אחד מקֹום הּקדׁש לפני ויהיה הּקדׁשים, וקדׁש ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹקדׁש,
מחּצה  ועֹוׂשין 'היכל'. נקראין ּוׁשלׁשּתן 'אּולם'; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָהּנקרא
ׁשהיּו החצר קלעי ּכעין מּמּנּו רחֹוקה להיכל, סביב ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
אהל  חצר ּכעין ׁשהּוא זֹו ּבמחּצה הּמּקף וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבּמדּבר;

'עזרה' הּנקרא הּוא 'מקּדׁש'.מֹועד, נקרא והּכל . ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ
.Â לעֹולה מזּבח כלים: ׁשבעה ּבּמקּדׁש ולׁשאר ועֹוׂשין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

האּולם, לפני ּומקֹומֹו לּמזּבח, ּבֹו ׁשעֹולין וכבׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות;
ידיהם  הּכהנים מּמּנּו לקּדׁש וכּנֹו, וכּיֹור לדרֹום; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹמׁשּו
מׁשּו ולּמזּבח, האּולם ּבין ּומקֹומֹו לעבֹודה, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָורגליהם
לקטרת, ּומזּבח לּמקּדׁש. הּנכנס ׂשמאל ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלדרֹום
קדׁש לפני הּקדׁש, ּבתֹו ּוׁשלׁשּתם וׁשלחן; ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָֹֹֻּומנֹורה,

ֳִַָהּקדׁשים.
.Ê ׁשעליו מּימין וׁשלחן הּנכנס, מּׂשמאל ּבדרֹום ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּמנֹורה

מּבחּוץ  הּקדׁשים קדׁש ּבצד ּוׁשניהם הּפנים; ּומזּבח לחם . ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
העזרה  ּבתֹו ועֹוׂשין לחּוץ. ׁשניהם מּבין מׁשּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
ּבּה ּובֹונים לּכהנים'; ּכאן 'עד ליׂשראל', ּכאן 'עד - ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹּגבּולין
'לׁשּכה'. נקרא מהם ּבית ּכל הּמקּדׁש, צרכי לׁשאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּתים

.Á ּבאבנים ּבֹונין והעזרה, ההיכל ואם ּכׁשּבֹונין ּגדֹולֹות; ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָ
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אבני  את מפּצלין ואין ּבלבנים. ּבֹונין אבנים, מצאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹלא
אֹותן  ּומסּתתין אֹותן מפּצלין אּלא הּבית, ּבהר ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּבנין
"אבנים  ׁשּנאמר: לּבנין, אֹותן מכניסין ּכ ואחר ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמּבחּוץ,
ואֹומר: גזית", אבני הּבית, ליּסד יקרֹות אבנים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹּגדלֹות
ּבהּבנתֹו". ּבּבית נׁשמע לא ברזל, ּכלי ּכל והּגרזן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹ"ּומּקבֹות

.Ëאֹו ּבאבנים אֹו אּלא ּכלל, ּבֹולט עץ ּבֹו ּבֹונין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָואין
העזרה,ּבלבנים  ּבכל עץ ׁשל אכסדרּיֹות עֹוׂשין ואין וסיד; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

לבנים. אֹו אבנים ׁשל ְֲִִֵֶֶָָאּלא
.È יקרֹות ּבאבנים העזרה ּכל -ּומרּצפין אבן נעקרה ואם . ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ונתקלקלה, הֹואיל - ּבמקֹומּה עֹומדת ׁשהיא ּפי על ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָאף
העבֹודה, ּבׁשעת עליה לעמד העֹובד לכהן ואסּור ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּפסּולה;

ּבארץ. ׁשּתּקבע ִֶֶַַָָָעד
.‡Èּולהגּב הּבנין לחּזק הּמבחר מן ּכח ּומצוה ּכפי יהֹו ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹֻ

אלהינּו" ּבית את "(ּו)לרֹומם ׁשּנאמר: ּומפארין הּצּבּור, . ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבזהב  ּכּלֹו אֹותֹו לטּוח יכֹולין ואם ּכחן. ּכפי ּומיּפין ְְְְְִִִִַַָָָָֹֻאֹותֹו

מצוה. זֹו הרי - ּבמעׂשיו ְְְְֲֲִִֵַַָָּולהגּדיל
.·È הקים "ּוביֹום ׁשּנאמר: ּבּלילה, הּמקּדׁש את ּבֹונין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין

הּמׁשּכן" ּבּבנין את ועֹוסקין ּבּלילה; לא מקימין, ּבּיֹום - ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹ
לבנֹות  חּיבין והּכל הּכֹוכבים. צאת עד הּׁשחר ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹמעלֹות
הּמדּבר; ּכמקּדׁש ונׁשים, אנׁשים ּובממֹונם, ּבעצמם ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָּולסעד
מקּדׁש ּבנין ואין לּבנין. רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות מבּטלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָואין

טֹוב. יֹום ֶּדֹוחה
.‚È אבנים ּבנין אּלא אֹותֹו עֹוׂשין אין וזה הּמזּבח, . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

מחּבר  ׁשּיהיה - ּלי" ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבּתֹורה: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר
ּגּבי  על ולא כּפין, ּגּבי על לא יבנּוהּו ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבאדמה;

אבנים" מזּבח "ואם ׁשּנאמר: וזה הּׁשמּועה מחּלֹות; מּפי - ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָ
חֹובה. אּלא רׁשּות ׁשאינֹו ְְֵֶֶָָָלמדּו

.„È ׁשל ּכסּכין הּצּפרן, ּבּה ׁשּתחּגר ּכדי ׁשּנפּגמה אבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
לּכבׁש ּפסּולה זֹו הרי - "אבנים ׁשחיטה ׁשּנאמר: ולּמזּבח, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אבני  מביאין היּו ּומהיכן ה'". מזּבח את ּתבנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלמֹות
למקֹום  ׁשּמּגיעין עד חֹופרין - הּקרקע מּבתּולת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָמזּבח?
האבנים, מּמּנּו ּומֹוציאין ּובנין, עבֹודה מקֹום ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָהּנּכר
והעזרֹות  ההיכל אבני וכן ּבהן. ּובֹונין הּגדֹול, הּים מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאֹו

היּו. ְֵָׁשלמֹות
.ÂË;ּפסּולֹות - ׁשּנגממּו אֹו ׁשּנפּגמּו ועזרֹות היכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָואבני

- הּברזל ּבּה ׁשּנגע אבן ּכל נגנזין. אּלא ּפדיֹון, להן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואין
ּובנין  הּמזּבח לבנין ּפסּולה - נפּגמה ׁשּלא ּפי על ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹאף
והּבֹונה  וּתחללה". עליה, הנפּת חרּב "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּכבׁש,
ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּבּכבׁש אֹו ּבּמזּבח ּברזל ּבּה ׁשּנגע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאבן
ּבעׂשה. עֹובר ּפגּום, אבן והּבֹונה ּגזית"; אתהן תבנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ"לא

.ÊË הּברזל ּבּה ׁשּנגע אֹו ׁשּנפּגמה ׁשּנבנית אבן אחר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
את  ּומלּבנין ּכׁשרֹות. והּׁשאר ּפסּולה, האבן אֹותּה - ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמזּבח
אֹותֹו, ּוכׁשּמלּבנין ּובחג; ּבּפסח ּבּׁשנה, ּפעמים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּמזּבח
יּגע  ׁשּמא ּברזל, ׁשל ּבכפיס לא אבל ּבמּפה, אֹותֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמלּבנין

ויפסל. ְְְִֶֶֹּבאבן
.ÊÈ תעלה "ולא ׁשּנאמר: לּמזּבח, מדרגֹות עֹוׂשין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹאין

ׁשל  ּבדרֹומֹו ּתל ּכמֹו ּבֹונין אּלא מזּבחי"; על  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָּבמעלֹות

והּוא  הארץ; עד הּמזּבח מראׁש ויֹורד מתמעט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמזּבח,
לֹוקה. הּמזּבח, על ּבמעלֹות והעֹולה 'ּכבׁש'. וכן הּנקרא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

מּבין  אֹו ההיכל מּכל אֹו הּמזּבח מן אחת אבן ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּנֹותץ
הׁשחתה  ּדר ולּמזּבח, "ונּתצּתם האּולם ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא ,. . מזּבחתם ְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹֹֹאת
.ÁÈ וכל הּקטרת ּומזּבח וכליו, והּׁשלחן, וכליה, ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמנֹורה

ּבלבד  הּמּתכת מן אּלא אֹותן עֹוׂשין אין - הּׁשרת ואם ּכלי ; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּפסּולין. זכּוכית, ׁשל אֹו אבן אֹו עצם אֹו עץ ׁשל אֹותן ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָעׂשּו

ËÈ. ואם ּבדיל; ׁשל אפּלּו אֹותן עֹוׂשין ענּיים, הּקהל ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָהיּו
זהב  ׁשל אֹותן עֹוׂשין והּׁשּפּודין העׁשירּו, הּמזרקֹות אפּלּו . ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָ

אם – והּמּדֹות העֹולה, מזּבח ׁשל כח והּמגרפֹות [יש ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
העזרה ויכולת] ׁשערי אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן עֹוׂשין ֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּבּצּבּור,

ידם. מצאה אם זהב, אֹותן מחּפין -ְְִִַָָָָָָָ
.Î ואם הּקדׁש; לׁשם אּלא מּתחּלתן , הּכלים ּכל עֹוׂשין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאין

לגבֹוּה אֹותן עֹוׂשין אין להדיֹוט, מּתחּלתן ּגבֹוּהנעׂשּו ּוכלי . ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הדיֹוט; ּבהן להׁשּתּמׁש רּׁשאי ּגבֹוּה, ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא עד -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
וקֹורֹות  אבנים להדיֹוט. אסּורין ּגבֹוּה, ּבהן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשּיׁשּתּמׁש

הּבית. ּבהר אֹותן ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית לׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשחצבן

ה'תשע"ג  תמוז כ"ד שלישי יום

ב  ¤¤ּפרק
אֹותֹו‡. מׁשּנין ואין ּביֹותר; מכּון מקֹומֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַָֻהּמזּבח,

לעֹולם  ליׂשראל".מּמקֹומֹו לעלה מזּבח "וזה ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ארץ  אל ל ול" ׁשּנאמר: אבינּו, יצחק נעקד ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּובּמזּבח
הּמֹורּיה". ּבהר הּבית את ׁשלמה "וּיבן ונאמר: ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹהּמרּיה",

ּוׁשלמה ·. ּדוד ּבֹו ׁשּבנה ׁשהּמקֹום הּכל, ּביד ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹּומסרת
אברהם  ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום הּוא - ארונה ּבגרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמזּבח

יצחק  עליו ועקד נח הּמזּבח ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום והּוא , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
והבל, קין הקריב ׁשעליו הּמזּבח והּוא הּתבה, מן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשּיצא
נברא; ּומּׁשם קרּבן, ּכׁשּנברא הראׁשֹון אדם הקריב ְְְְְִִִִִִֶָָָָָָָָּובֹו

נברא'. ּכּפרתֹו מּמקֹום 'אדם חכמים: ְְְֲִִִַָָָָָָָאמרּו
איׁש‚. ידּועה וצּורתֹו הרּבה, מכּונֹות הּמזּבח ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻמּדֹות

ׁשעתיד מאיׁש מזּבח ּכעין הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ּומזּבח . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
מּמּנה. לגרע ולא מּדתֹו, על להֹוסיף ואין עׂשּוהּו; ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹלהּבנֹות

העיד „. אחד - הּגֹולה מן עּמהן עלּו נביאים ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּוׁשלׁשה
מּדֹותיו, על להם העיד ואחד הּמזּבח, מקֹום על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלהם
הּקרּבנֹות  ּכל הּזה הּמזּבח על ׁשּמקריבין להם העיד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואחד

ּבית  ׁשם ׁשאין  ּפי על .אף ִִֵֶַַַָ
ּבני ‰. וׁשעׂשּו ׁשלמה, וׁשעׂשה מׁשה, ׁשעׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹמזּבח

עׂשר ּכּלן - לעׂשֹות וׁשעתיד אחד הּגֹולה, ּכל ּגבּה אּמֹות ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מקֹום מהן  - קמתֹו" אּמֹות "ׁשלׁש ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב וזה ; ְְֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

העתיד  וכן הּגֹולה, ּבני ׁשעׂשּו ּומזּבח ּבלבד. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמערכה
על  אּמֹות ּוׁשּתים ׁשלׁשים ורחּבֹו, ארּכֹו מּדת - ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹלהּבנֹות

אּמֹות. ּוׁשּתים ְְִִַַֹׁשלׁשים
.Â חמּׁשה ּבת ּבאּמה מהן - הּמזּבח ּגבּה ׁשל אּמֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעׂשר

אּמֹות  ּכל ּוׁשאר טפחים; ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה ּומהן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָטפחים,
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ׁשמֹונה  הּמזּבח, ּכל וגבּה טפחים. ׁשּׁשה ּבת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹהּבנין,
טפח  .וחמּׁשים ֲִִֶַַ

.Ê וכנס טפחים, חמּׁשה עלה וצּורתֹו: מּדתֹו היתה ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָוכ
אּמה  ׁשלׁשים רחב נמצא יסֹוד; הּוא זה - טפחים ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹחמּׁשה
עלה  טפחים. ּוׁשני אּמה ׁשלׁשים רחב על טפחים, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּוׁשני
נמצא  סֹובב; הּוא זה - טפחים חמּׁשה וכנס טפח, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשים
ׁשמֹונה  על טפחים, וארּבעה אּמה ועׂשרים ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָרחּבֹו
מּזה  אּמה הּקרנֹות, ּומקֹום טפחים. וארּבעה אּמה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָועׂשרים
סביב; אּמה הּכהנים, רגלי מקֹום וכן סביב; מּזה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואּמה
וארּבעה  אּמה ועׂשרים ארּבע רחב הּמערכה, מקֹום ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹנמצא

טפחים  וארּבעה אּמה ועׂשרים ארּבע על .טפחים, ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
.Á טפחים חמּׁשה וקרן, קרן ּכל קרן,ּגבּה ּכל ורּבּוע ; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

וארּב אּמה. על וגבּהאּמה מּתֹוכן. היּו חלּולין הּקרנֹות ע  ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹ
ּגבּה חצי נמצא טפח. עׂשר ׁשמֹונה הּמערכה, ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹמקֹום

ּולמּטה. הּסֹובב מּסֹוף טפחים ּכׁשּׁשה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמזּבח,
.Ë להבּדיל הּמזּבח, ּבאמצע חגּור היה סקרא ׁשל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוחּוט

מן  ּגבהֹו ונמצא הּתחּתֹונים: לדמים העליֹונים ּדמים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּבין
טפח  ּפחֹות אּמֹות ּתׁשע הּמערכה, מקֹום עד וזֹוהארץ ; ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָ

מּדֹותיו: לפי צּורתֹו ְִִִָָהיא

.Èּכמֹו רּוחֹותיו מארּבע מּקיף היה לא הּמזּבח ְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹיסֹוד
ּומערב, צפֹון רּוח ּכל ּכנגד מׁשּו היסֹוד היה אּלא ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּסֹובב,

אחת  אּמה ּובמזרח אחת אּמה ּבדרֹום ּדרֹומית ואֹוכל וקרן ; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
יסֹוד. לּה היה לא ְְִִָָָָֹמזרחית

.‡È ׁשני ּכמין נקבים ׁשני היּו ּדרֹומית מערבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּובקרן
'ׁשיתין' הּנקראין והן ּדּקין; ּבהן חטמין יֹורדין ׁשהּדמים : ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

קדרֹון. לנחל ויֹוצאין ּבאּמה, ְְְְְְִִִִַַַָָָּומתערבין
.·È על אּמה מקֹום היה - הּקרן ּבאֹותּה ּברצּפה ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּולמּטה

יֹורדין  ׁשּבֹו ּבּה, קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ׁשל וטבלה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָאּמה,
אֹותֹו ּומנּקין צּורתֹו:לּׁשית היא וזֹו , ְְִִִַַָ

.‚È ׁשלׁשים ארּכֹו - מזּבח ׁשל לדרֹומֹו ּבנּוי היה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹוכבׁש
ּבארץ  אֹוכל והיה אּמה; עׂשרה ׁשׁש רחב על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוׁשּתים,
היסֹוד  על אּמה מּמּנּו ּופֹורח הּמזּבח, מּצד אּמה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹׁשלׁשים

הּסֹובב  על הּכבׁשואּמה ּבין מפסיק היה מעט ואויר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּתׁשע  הּכבׁש וגבּה ּבזריקה. האברים את לּתן ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלּמזּבח,

הּמערכה. ּכנגד עד ׁשתּות, ּפחֹות ְְֲֶֶַַַַָָָאּמֹות
.„È לּיסֹוד ּפֹונין ׁשּבהן מּמּנּו, יֹוצאים קטּנים כבׁשים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּוׁשני

נימא  ּכמלא הּמזּבח מן ּומבּדלין היתה ולּסֹובב, וחּלֹון . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
נקראת, היתה ּו'רבּובה' אּמה, על אּמה ּכבׁש, ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבמערבֹו
ותצא  צּורתּה ׁשּתעבר עד העֹוף, חּטאת ּפסּולי נֹותנין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבּה

הּׂשרפה. ְְֵֵַָלבית
.ÂË,ׁשיׁש ׁשל אחד - הּכבׁש ּבמערב היּו ׁשלחנֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּוׁשני

עליו  ׁשּנֹותנין ּכסף, ׁשל ואחד האברים; את עליו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּנֹותנין
הּׁשרת  .ּכלי ְֵֵַָ

.ÊË,עּמּוד ּכמין אטּום ּכּלֹו אֹותֹו ּבֹונין הּמזּבח, ְְְִִִִֵֶַַַָֻּכׁשּבֹונין
ׁשלמֹות  אבנים מביא אּלא ּכלל; חלל ּבֹו ע ֹוׂשין ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָואין
וׁשֹופ ּוממחה וקֹוניא, וזפת סיד ּומביא ּוקטּנֹות, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּגדֹולֹות

ועֹולה  ּובֹונה ּכמּדתֹו, ּגדֹול מלּבן ונֹולתֹו הּבנין . ּבתֹו תן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
היסֹוד; ּכמּדת מזרחית, ּדרֹומית ּבקרן אבן אֹו עץ ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּגּוף
ויסיר  הּבנין ׁשּיׁשלים עד וקרן, קרן ּכל ּבתֹו נֹותן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוכן
מזרחית  ּדרֹומית קרן ׁשּתּׁשאר ּכדי הּבנין; ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּגּופים

חלּולין. הּקרנֹות ויּׁשארּו יסֹוד, ְְְְֲֲִִַָָֹּבלא
.ÊÈ;מעּכבין - ורּבּועֹו ויסֹודֹו, מזּבח, ׁשל קרנֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָארּבע

הּוא  הרי - ורּבּוע וכבׁש, ויסֹוד, קרן, לֹו ׁשאין מזּבח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָוכל
רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו, מּדת אבל מעּכבין. ׁשארּבעּתן ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָּפסּול,

מעּכבין  אינן - קֹומתֹו על ּומּדת מאּמה יפחֹות ׁשּלא והּוא ; ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
מזּבח  ׁשל הּמערכה מקֹום ּכׁשעּור אּמֹות, ׁשלׁש ּברּום ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹאּמה

ְִָמדּבר.
.ÁÈ;ּפסּול טפח, מּבנינֹו נפּגם אם - מּבנינֹו ׁשּנפּגם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמזּבח

ּפגּומה  אבן ּבּנׁשאר יהא ׁשּלא והּוא ּכׁשר; מּטפח, .ּפחֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ג  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה ‡. צּורתּה מפרׁשת ּוׁשני הּמנֹורה, גביעים וארּבעה . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: הּמנֹורה, ּבקנה היּו פרחים ּוׁשני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָכפּתֹורים
ּופרחיה"; ּכפּתריה מׁשּקדים, גבעים, ארּבעה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ"ּובּמנרה
ׁשּנאמר: מנֹורה, ׁשל לירכּה סמּו היה ׁשליׁשי ּפרח ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָועֹוד

ּפרחּה". עד ירכּה ְְִֵַַָָ"עד
לּה·. היּו רגלים היּווׁשלׁש אחרים כפּתֹורים ּוׁשלׁשה . ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹ

זה, מּצד ׁשלׁשה הּקנים, ׁשׁשת יֹוצאין ׁשּמהן הּמנֹורה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבקנה
גביעים  ׁשלׁשה מהן, וקנה קנה ּובכל זה; מּצד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוׁשלׁשה
ּבעׂשּיתן. ׁשקדים ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים והּכל ופרח, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוכפּתֹור

ּתׁשעה,‚. והּפרחים ועׂשרים, ׁשנים הּגביעים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָנמצאּו
עׂשר  אחד אחד והּכפּתֹורים אפּלּו זה; את זה מעּכבין וכּלן . ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ּכּלן. את מעּכב וארּבעים, הּׁשנים ְְְְִִִֵֶַַַַָָֻמן
ׁשאר „. ׁשל אבל זהב; ּבׁשעׂשּוה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָּבּמה

ּופרחים  ּכפּתֹורים ּגביעים ּבּה עֹוׂשין אין מּתכֹות, וכן מיני . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָ
ותהיה  נרֹותיה, עם ּכּכר ּכּלּה ּתהיה - זהב הּבאה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻמנֹורה
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אבני  את מפּצלין ואין ּבלבנים. ּבֹונין אבנים, מצאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹלא
אֹותן  ּומסּתתין אֹותן מפּצלין אּלא הּבית, ּבהר ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּבנין
"אבנים  ׁשּנאמר: לּבנין, אֹותן מכניסין ּכ ואחר ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמּבחּוץ,
ואֹומר: גזית", אבני הּבית, ליּסד יקרֹות אבנים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹּגדלֹות
ּבהּבנתֹו". ּבּבית נׁשמע לא ברזל, ּכלי ּכל והּגרזן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹ"ּומּקבֹות

.Ëאֹו ּבאבנים אֹו אּלא ּכלל, ּבֹולט עץ ּבֹו ּבֹונין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָואין
העזרה,ּבלבנים  ּבכל עץ ׁשל אכסדרּיֹות עֹוׂשין ואין וסיד; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

לבנים. אֹו אבנים ׁשל ְֲִִֵֶֶָָאּלא
.È יקרֹות ּבאבנים העזרה ּכל -ּומרּצפין אבן נעקרה ואם . ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ונתקלקלה, הֹואיל - ּבמקֹומּה עֹומדת ׁשהיא ּפי על ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָאף
העבֹודה, ּבׁשעת עליה לעמד העֹובד לכהן ואסּור ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹּפסּולה;

ּבארץ. ׁשּתּקבע ִֶֶַַָָָעד
.‡Èּולהגּב הּבנין לחּזק הּמבחר מן ּכח ּומצוה ּכפי יהֹו ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹֻ

אלהינּו" ּבית את "(ּו)לרֹומם ׁשּנאמר: ּומפארין הּצּבּור, . ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבזהב  ּכּלֹו אֹותֹו לטּוח יכֹולין ואם ּכחן. ּכפי ּומיּפין ְְְְְִִִִַַָָָָֹֻאֹותֹו

מצוה. זֹו הרי - ּבמעׂשיו ְְְְֲֲִִֵַַָָּולהגּדיל
.·È הקים "ּוביֹום ׁשּנאמר: ּבּלילה, הּמקּדׁש את ּבֹונין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין

הּמׁשּכן" ּבּבנין את ועֹוסקין ּבּלילה; לא מקימין, ּבּיֹום - ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹ
לבנֹות  חּיבין והּכל הּכֹוכבים. צאת עד הּׁשחר ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹמעלֹות
הּמדּבר; ּכמקּדׁש ונׁשים, אנׁשים ּובממֹונם, ּבעצמם ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָּולסעד
מקּדׁש ּבנין ואין לּבנין. רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות מבּטלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָואין

טֹוב. יֹום ֶּדֹוחה
.‚È אבנים ּבנין אּלא אֹותֹו עֹוׂשין אין וזה הּמזּבח, . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

מחּבר  ׁשּיהיה - ּלי" ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבּתֹורה: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר
ּגּבי  על ולא כּפין, ּגּבי על לא יבנּוהּו ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבאדמה;

אבנים" מזּבח "ואם ׁשּנאמר: וזה הּׁשמּועה מחּלֹות; מּפי - ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָ
חֹובה. אּלא רׁשּות ׁשאינֹו ְְֵֶֶָָָלמדּו

.„È ׁשל ּכסּכין הּצּפרן, ּבּה ׁשּתחּגר ּכדי ׁשּנפּגמה אבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
לּכבׁש ּפסּולה זֹו הרי - "אבנים ׁשחיטה ׁשּנאמר: ולּמזּבח, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אבני  מביאין היּו ּומהיכן ה'". מזּבח את ּתבנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלמֹות
למקֹום  ׁשּמּגיעין עד חֹופרין - הּקרקע מּבתּולת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָמזּבח?
האבנים, מּמּנּו ּומֹוציאין ּובנין, עבֹודה מקֹום ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָהּנּכר
והעזרֹות  ההיכל אבני וכן ּבהן. ּובֹונין הּגדֹול, הּים מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאֹו

היּו. ְֵָׁשלמֹות
.ÂË;ּפסּולֹות - ׁשּנגממּו אֹו ׁשּנפּגמּו ועזרֹות היכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָואבני

- הּברזל ּבּה ׁשּנגע אבן ּכל נגנזין. אּלא ּפדיֹון, להן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואין
ּובנין  הּמזּבח לבנין ּפסּולה - נפּגמה ׁשּלא ּפי על ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹאף
והּבֹונה  וּתחללה". עליה, הנפּת חרּב "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּכבׁש,
ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּבּכבׁש אֹו ּבּמזּבח ּברזל ּבּה ׁשּנגע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאבן
ּבעׂשה. עֹובר ּפגּום, אבן והּבֹונה ּגזית"; אתהן תבנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ"לא

.ÊË הּברזל ּבּה ׁשּנגע אֹו ׁשּנפּגמה ׁשּנבנית אבן אחר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
את  ּומלּבנין ּכׁשרֹות. והּׁשאר ּפסּולה, האבן אֹותּה - ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמזּבח
אֹותֹו, ּוכׁשּמלּבנין ּובחג; ּבּפסח ּבּׁשנה, ּפעמים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּמזּבח
יּגע  ׁשּמא ּברזל, ׁשל ּבכפיס לא אבל ּבמּפה, אֹותֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמלּבנין

ויפסל. ְְְִֶֶֹּבאבן
.ÊÈ תעלה "ולא ׁשּנאמר: לּמזּבח, מדרגֹות עֹוׂשין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹאין

ׁשל  ּבדרֹומֹו ּתל ּכמֹו ּבֹונין אּלא מזּבחי"; על  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָּבמעלֹות

והּוא  הארץ; עד הּמזּבח מראׁש ויֹורד מתמעט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמזּבח,
לֹוקה. הּמזּבח, על ּבמעלֹות והעֹולה 'ּכבׁש'. וכן הּנקרא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

מּבין  אֹו ההיכל מּכל אֹו הּמזּבח מן אחת אבן ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּנֹותץ
הׁשחתה  ּדר ולּמזּבח, "ונּתצּתם האּולם ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא ,. . מזּבחתם ְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹֹֹאת
.ÁÈ וכל הּקטרת ּומזּבח וכליו, והּׁשלחן, וכליה, ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּמנֹורה

ּבלבד  הּמּתכת מן אּלא אֹותן עֹוׂשין אין - הּׁשרת ואם ּכלי ; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּפסּולין. זכּוכית, ׁשל אֹו אבן אֹו עצם אֹו עץ ׁשל אֹותן ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָעׂשּו

ËÈ. ואם ּבדיל; ׁשל אפּלּו אֹותן עֹוׂשין ענּיים, הּקהל ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָהיּו
זהב  ׁשל אֹותן עֹוׂשין והּׁשּפּודין העׁשירּו, הּמזרקֹות אפּלּו . ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָ

אם – והּמּדֹות העֹולה, מזּבח ׁשל כח והּמגרפֹות [יש ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
העזרה ויכולת] ׁשערי אפּלּו זהב. ׁשל אֹותן עֹוׂשין ֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּבּצּבּור,

ידם. מצאה אם זהב, אֹותן מחּפין -ְְִִַָָָָָָָ
.Î ואם הּקדׁש; לׁשם אּלא מּתחּלתן , הּכלים ּכל עֹוׂשין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאין

לגבֹוּה אֹותן עֹוׂשין אין להדיֹוט, מּתחּלתן ּגבֹוּהנעׂשּו ּוכלי . ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הדיֹוט; ּבהן להׁשּתּמׁש רּׁשאי ּגבֹוּה, ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא עד -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
וקֹורֹות  אבנים להדיֹוט. אסּורין ּגבֹוּה, ּבהן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּומּׁשּיׁשּתּמׁש

הּבית. ּבהר אֹותן ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית לׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשחצבן

ה'תשע"ג  תמוז כ"ד שלישי יום

ב  ¤¤ּפרק
אֹותֹו‡. מׁשּנין ואין ּביֹותר; מכּון מקֹומֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַָֻהּמזּבח,

לעֹולם  ליׂשראל".מּמקֹומֹו לעלה מזּבח "וזה ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ארץ  אל ל ול" ׁשּנאמר: אבינּו, יצחק נעקד ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּובּמזּבח
הּמֹורּיה". ּבהר הּבית את ׁשלמה "וּיבן ונאמר: ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹהּמרּיה",

ּוׁשלמה ·. ּדוד ּבֹו ׁשּבנה ׁשהּמקֹום הּכל, ּביד ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹּומסרת
אברהם  ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום הּוא - ארונה ּבגרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמזּבח

יצחק  עליו ועקד נח הּמזּבח ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום והּוא , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
והבל, קין הקריב ׁשעליו הּמזּבח והּוא הּתבה, מן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשּיצא
נברא; ּומּׁשם קרּבן, ּכׁשּנברא הראׁשֹון אדם הקריב ְְְְְִִִִִִֶָָָָָָָָּובֹו

נברא'. ּכּפרתֹו מּמקֹום 'אדם חכמים: ְְְֲִִִַָָָָָָָאמרּו
איׁש‚. ידּועה וצּורתֹו הרּבה, מכּונֹות הּמזּבח ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻמּדֹות

ׁשעתיד מאיׁש מזּבח ּכעין הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ּומזּבח . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
מּמּנה. לגרע ולא מּדתֹו, על להֹוסיף ואין עׂשּוהּו; ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹלהּבנֹות

העיד „. אחד - הּגֹולה מן עּמהן עלּו נביאים ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּוׁשלׁשה
מּדֹותיו, על להם העיד ואחד הּמזּבח, מקֹום על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלהם
הּקרּבנֹות  ּכל הּזה הּמזּבח על ׁשּמקריבין להם העיד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואחד

ּבית  ׁשם ׁשאין  ּפי על .אף ִִֵֶַַַָ
ּבני ‰. וׁשעׂשּו ׁשלמה, וׁשעׂשה מׁשה, ׁשעׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹמזּבח

עׂשר ּכּלן - לעׂשֹות וׁשעתיד אחד הּגֹולה, ּכל ּגבּה אּמֹות ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מקֹום מהן  - קמתֹו" אּמֹות "ׁשלׁש ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב וזה ; ְְֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

העתיד  וכן הּגֹולה, ּבני ׁשעׂשּו ּומזּבח ּבלבד. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמערכה
על  אּמֹות ּוׁשּתים ׁשלׁשים ורחּבֹו, ארּכֹו מּדת - ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹלהּבנֹות

אּמֹות. ּוׁשּתים ְְִִַַֹׁשלׁשים
.Â חמּׁשה ּבת ּבאּמה מהן - הּמזּבח ּגבּה ׁשל אּמֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעׂשר

אּמֹות  ּכל ּוׁשאר טפחים; ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה ּומהן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָטפחים,
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ׁשמֹונה  הּמזּבח, ּכל וגבּה טפחים. ׁשּׁשה ּבת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹהּבנין,
טפח  .וחמּׁשים ֲִִֶַַ

.Ê וכנס טפחים, חמּׁשה עלה וצּורתֹו: מּדתֹו היתה ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָוכ
אּמה  ׁשלׁשים רחב נמצא יסֹוד; הּוא זה - טפחים ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹחמּׁשה
עלה  טפחים. ּוׁשני אּמה ׁשלׁשים רחב על טפחים, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּוׁשני
נמצא  סֹובב; הּוא זה - טפחים חמּׁשה וכנס טפח, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשים
ׁשמֹונה  על טפחים, וארּבעה אּמה ועׂשרים ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָרחּבֹו
מּזה  אּמה הּקרנֹות, ּומקֹום טפחים. וארּבעה אּמה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָועׂשרים
סביב; אּמה הּכהנים, רגלי מקֹום וכן סביב; מּזה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואּמה
וארּבעה  אּמה ועׂשרים ארּבע רחב הּמערכה, מקֹום ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹנמצא

טפחים  וארּבעה אּמה ועׂשרים ארּבע על .טפחים, ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
.Á טפחים חמּׁשה וקרן, קרן ּכל קרן,ּגבּה ּכל ורּבּוע ; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

וארּב אּמה. על וגבּהאּמה מּתֹוכן. היּו חלּולין הּקרנֹות ע  ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹ
ּגבּה חצי נמצא טפח. עׂשר ׁשמֹונה הּמערכה, ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹמקֹום

ּולמּטה. הּסֹובב מּסֹוף טפחים ּכׁשּׁשה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמזּבח,
.Ë להבּדיל הּמזּבח, ּבאמצע חגּור היה סקרא ׁשל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוחּוט

מן  ּגבהֹו ונמצא הּתחּתֹונים: לדמים העליֹונים ּדמים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּבין
טפח  ּפחֹות אּמֹות ּתׁשע הּמערכה, מקֹום עד וזֹוהארץ ; ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָ

מּדֹותיו: לפי צּורתֹו ְִִִָָהיא

.Èּכמֹו רּוחֹותיו מארּבע מּקיף היה לא הּמזּבח ְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹיסֹוד
ּומערב, צפֹון רּוח ּכל ּכנגד מׁשּו היסֹוד היה אּלא ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּסֹובב,

אחת  אּמה ּובמזרח אחת אּמה ּבדרֹום ּדרֹומית ואֹוכל וקרן ; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
יסֹוד. לּה היה לא ְְִִָָָָֹמזרחית

.‡È ׁשני ּכמין נקבים ׁשני היּו ּדרֹומית מערבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּובקרן
'ׁשיתין' הּנקראין והן ּדּקין; ּבהן חטמין יֹורדין ׁשהּדמים : ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

קדרֹון. לנחל ויֹוצאין ּבאּמה, ְְְְְְִִִִַַַָָָּומתערבין
.·È על אּמה מקֹום היה - הּקרן ּבאֹותּה ּברצּפה ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּולמּטה

יֹורדין  ׁשּבֹו ּבּה, קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ׁשל וטבלה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָאּמה,
אֹותֹו ּומנּקין צּורתֹו:לּׁשית היא וזֹו , ְְִִִַַָ

.‚È ׁשלׁשים ארּכֹו - מזּבח ׁשל לדרֹומֹו ּבנּוי היה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹוכבׁש
ּבארץ  אֹוכל והיה אּמה; עׂשרה ׁשׁש רחב על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוׁשּתים,
היסֹוד  על אּמה מּמּנּו ּופֹורח הּמזּבח, מּצד אּמה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹׁשלׁשים

הּסֹובב  על הּכבׁשואּמה ּבין מפסיק היה מעט ואויר . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּתׁשע  הּכבׁש וגבּה ּבזריקה. האברים את לּתן ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלּמזּבח,

הּמערכה. ּכנגד עד ׁשתּות, ּפחֹות ְְֲֶֶַַַַָָָאּמֹות
.„È לּיסֹוד ּפֹונין ׁשּבהן מּמּנּו, יֹוצאים קטּנים כבׁשים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּוׁשני

נימא  ּכמלא הּמזּבח מן ּומבּדלין היתה ולּסֹובב, וחּלֹון . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
נקראת, היתה ּו'רבּובה' אּמה, על אּמה ּכבׁש, ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבמערבֹו
ותצא  צּורתּה ׁשּתעבר עד העֹוף, חּטאת ּפסּולי נֹותנין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבּה

הּׂשרפה. ְְֵֵַָלבית
.ÂË,ׁשיׁש ׁשל אחד - הּכבׁש ּבמערב היּו ׁשלחנֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּוׁשני

עליו  ׁשּנֹותנין ּכסף, ׁשל ואחד האברים; את עליו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּנֹותנין
הּׁשרת  .ּכלי ְֵֵַָ

.ÊË,עּמּוד ּכמין אטּום ּכּלֹו אֹותֹו ּבֹונין הּמזּבח, ְְְִִִִֵֶַַַָֻּכׁשּבֹונין
ׁשלמֹות  אבנים מביא אּלא ּכלל; חלל ּבֹו ע ֹוׂשין ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָואין
וׁשֹופ ּוממחה וקֹוניא, וזפת סיד ּומביא ּוקטּנֹות, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּגדֹולֹות

ועֹולה  ּובֹונה ּכמּדתֹו, ּגדֹול מלּבן ונֹולתֹו הּבנין . ּבתֹו תן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
היסֹוד; ּכמּדת מזרחית, ּדרֹומית ּבקרן אבן אֹו עץ ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּגּוף
ויסיר  הּבנין ׁשּיׁשלים עד וקרן, קרן ּכל ּבתֹו נֹותן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוכן
מזרחית  ּדרֹומית קרן ׁשּתּׁשאר ּכדי הּבנין; ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּגּופים

חלּולין. הּקרנֹות ויּׁשארּו יסֹוד, ְְְְֲֲִִַָָֹּבלא
.ÊÈ;מעּכבין - ורּבּועֹו ויסֹודֹו, מזּבח, ׁשל קרנֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָארּבע

הּוא  הרי - ורּבּוע וכבׁש, ויסֹוד, קרן, לֹו ׁשאין מזּבח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָוכל
רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו, מּדת אבל מעּכבין. ׁשארּבעּתן ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָּפסּול,

מעּכבין  אינן - קֹומתֹו על ּומּדת מאּמה יפחֹות ׁשּלא והּוא ; ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
מזּבח  ׁשל הּמערכה מקֹום ּכׁשעּור אּמֹות, ׁשלׁש ּברּום ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹאּמה

ְִָמדּבר.
.ÁÈ;ּפסּול טפח, מּבנינֹו נפּגם אם - מּבנינֹו ׁשּנפּגם ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמזּבח

ּפגּומה  אבן ּבּנׁשאר יהא ׁשּלא והּוא ּכׁשר; מּטפח, .ּפחֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ג  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה ‡. צּורתּה מפרׁשת ּוׁשני הּמנֹורה, גביעים וארּבעה . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: הּמנֹורה, ּבקנה היּו פרחים ּוׁשני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָכפּתֹורים
ּופרחיה"; ּכפּתריה מׁשּקדים, גבעים, ארּבעה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ"ּובּמנרה
ׁשּנאמר: מנֹורה, ׁשל לירכּה סמּו היה ׁשליׁשי ּפרח ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָועֹוד

ּפרחּה". עד ירכּה ְְִֵַַָָ"עד
לּה·. היּו רגלים היּווׁשלׁש אחרים כפּתֹורים ּוׁשלׁשה . ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹ

זה, מּצד ׁשלׁשה הּקנים, ׁשׁשת יֹוצאין ׁשּמהן הּמנֹורה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבקנה
גביעים  ׁשלׁשה מהן, וקנה קנה ּובכל זה; מּצד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוׁשלׁשה
ּבעׂשּיתן. ׁשקדים ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים והּכל ופרח, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוכפּתֹור

ּתׁשעה,‚. והּפרחים ועׂשרים, ׁשנים הּגביעים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָנמצאּו
עׂשר  אחד אחד והּכפּתֹורים אפּלּו זה; את זה מעּכבין וכּלן . ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ּכּלן. את מעּכב וארּבעים, הּׁשנים ְְְְִִִֵֶַַַַָָֻמן
ׁשאר „. ׁשל אבל זהב; ּבׁשעׂשּוה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָּבּמה

ּופרחים  ּכפּתֹורים ּגביעים ּבּה עֹוׂשין אין מּתכֹות, וכן מיני . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָ
ותהיה  נרֹותיה, עם ּכּכר ּכּלּה ּתהיה - זהב הּבאה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻמנֹורה
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אין  - מּתכֹות מיני ׁשאר וׁשל העׁשתֹות. מן מקׁשה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻּכּלּה
ּכׁשרה. חלּולה היתה ואם מׁשקלּה, על ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמקּפידין

לעֹול ‰. אֹותּה עֹוׂשין ׁשהיתה ואין ּבין - הּגרּוטאֹות מן ם ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
מּתכֹות  מיני ׁשאר ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב, .ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

.Â הּכּכר מּכלל אינן הּׁשמן, ּוכלי והּמחּתֹות ;הּמלקחים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ואמר: וחזר טהֹור", "זהב ּבּמנֹורה: נאמר ְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי
זהב  'נרֹותיה נאמר ולא טהֹור"; זהב ּומחּתתיה ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ"ּומלקחיה
הּכּכר. מּכלל והן ּבּמנֹורה קבּועין ׁשהּנרֹות מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָטהֹור',

.Ê נרֹותיה וׁשבעה זה, את זה מעּכבין הּמנֹורה קני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשבעת
ׁשל  ׁשהיתה ּבין זהב, ׁשל ׁשהיתה ּבין - זה את זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמעּכבין

מּתכֹות  מיני ּבּקנים.ׁשאר קבּועים הּנרֹות וכל . ְְְִִִֵֵַַַָָָָ
.Á מן הּיֹוצאין הּקנים ּבׁשׁשת הּקבּועין הּנרֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשׁשת

האמצעי לּנר ּפניהם ּכּלן קנה {הּמנֹורה, קני)}ׁשעל (ׁשל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
והּוא  הּקדׁשים; קדׁש ּכנגד ּפניו האמצעי, הּנר וזה ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמנֹורה.

מערבי'. 'נר ְֲִִֵַַָָהּנקרא
.Ë רחב ׁשּפיהן אלּכסנדרּיה, לכֹוסֹות ּדֹומין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהּגביעים

ּבירּותּיים  ּתּפּוחים ּכמין והּכפּתֹורים קצר; ׁשהן וׁשּוליהן , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ּכמֹו והּפרחים ּכּדין; ראׁשיה ׁשּׁשני ּכביצה מעט ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻארּכין
לחּוץ. ּכפּולה ּוׂשפתּה קערה ּכמֹו ׁשהם העּמּודים, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּפרחי

.È והּפרח הרגלים טפח: עׂשר ׁשמֹונה היה הּמנֹורה ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּגבּה
ּופרח, ּכפּתֹור ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, טפחים ּוׁשני ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלׁשה,
- מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּוטפחים
ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד היל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאחד
יֹוצאין  קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; וטפח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּמנֹורה;
ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד היל אחד - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּמּנּו
יֹוצאין  קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; וטפח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּמנֹורה;
ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד היל אחד - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּמּנּו
ׁשּבהן  טפחים, ׁשלׁשה נׁשּתּירּו חלק; ּוטפחים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּמנֹורה;

ופרח  ּכפּתֹור גביעים, צּורתּה:ׁשלׁשה היא וזֹו .(* ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

.‡È ׁשעליה מעלֹות, ׁשלׁש ּובּה הּמנֹורה, לפני היתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואבן
ׁשמנּה ּכלי עליה ּומּניח הּנרֹות, את ּומטיב עֹומד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכהן

הטבה ּומלקחיה ּבׁשעת .ּומחּתֹותיה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָ
.·È ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ארּכֹו היה - ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהּׁשלחן

הּבית.טפחים  לרחב ורחּבֹו הּבית לאר ארּכֹו מּנח והיה ; ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ
לאר ארּכן ׁשּבּמקּדׁש, הּכלים ּכל ׁשאר מן וכן חּוץ ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

היּו הּמנֹורה נרֹות וכן הּבית; לרחב ארּכֹו ׁשהיה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהארֹון,
והּדרֹום. הּצפֹון ּבין הּבית, רחב ְְִֵֶֶַַַַַָָֹּכנגד

.‚È מפּצלין לּׁשלחן, היּו זהב ׁשל צניפין ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻֻארּבעה
לחם  ׁשל הּמערכֹות ׁשּתי ּבהם סֹומכין ׁשהיּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמראׁשיהן,

זה  מּסדר ּוׁשנים זה מּסדר ׁשנים הּנאמרים הּפנים, והם ; ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
"ּוקׂשֹותיו". ְַָָּבּתֹורה:

.„È קנה ּכחצי מהן אחד ּכל זהב, ׁשל קנים ּוׁשמֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָועׂשרים
לסדר  עׂשר וארּבעה זה, לסדר עׂשר ארּבעה - לֹו היּו ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָחלּול,

ּבהן זה  ׁשּמּניחין הּבזיכין ּוׁשני "מנּקּיֹותיו". הּנקראין והן ; ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
"ּכּפֹותיו". הּנקראין הן הּמערכֹות, ּבצד הּׁשלחן על ְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָֻהּלבֹונה
הּנקראין  הם הּפנים, לחם ּבהן ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּדפּוסין

ְָָ"קערֹותיו".
.ÂË על הראׁשֹונה החּלה נֹותן - קנים עׂשר הארּבעה ְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאּלּו

קנים, ׁשלׁשה ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין ונֹותן ׁשלחן, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֻעצמֹו
ׁשני  וחמיׁשית ׁשּׁשית ּובין קנים, ׁשלׁשה וחּלה חּלה ּכל ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּובין

אחרת  הּׁשּׁשית על ׁשאין לפי ּבלבד, ארּבעה קנים נמצאּו ; ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מערכה. ּבכל ְֲַָָָָָעׂשר

.ÊË- הּבית ּפתח על מּבפנים ּבאּולם היּו ׁשלחנֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּוׁשני
ׁשיׁש, ׁשל ׁשל אחד ואחד ּבכניסתֹו, הּפנים לחם עליו נֹותנין ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּביציאתֹו הּפנים הּלחם עליו ׁשּנֹותנין ּבּקדׁשזהב, ׁשּמעלין ; ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
מֹורידין. ְִִֹולא

.ÊÈ אּמה על אּמה מרּבע, היה הּקטרת נתּון מזּבח והּוא ; ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּׁשלחן  מּבין מׁשּו לּדרֹום, הּצפֹון ּבין מכּון ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻּבהיכל,
ולפנים, ההיכל מּׁשליׁש מּנחין היּו ּוׁשלׁשּתן לחּוץ. ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻוהּמנֹורה

הּקדׁשים. קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין ׁשּמבּדלת הּפרכת ְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּכנגד
.ÁÈ הּכהנים ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ּדד, עׂשר ׁשנים לֹו היּו - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכּיֹור

לֹו, עׂשּו ּומּוכני ּכאחד. מּמּנּו מקּדׁשין ּבּתמיד ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמתעּסקין
הּמים  יהיּו ׁשּלא ּכדי חל, והיא ּתמיד; הּמים ּבּה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּיהיּו

ּומקּדׁש הּקדׁש, מּכלי ׁשהּכּיֹור ּבלינה; נפסלין וכל ׁשּבּה ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
נפסל. לן, אם - קדׁש ּבכלי ׁשּיתקּדׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּדבר

ד  ¤¤ּפרק
ּבמערבֹו‡. הּקדׁשים ּבקדׁש היתה הארֹון אבן היה ועליה , ְְְְֲֳִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשלמה  ׁשּבנה ּובעת אהרן. ּומּטה הּמן צנצנת ּולפניו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻמּנח,
הארֹון  ּבֹו לגנז מקֹום ּבנה לחרב, ׁשּסֹופֹו וידע הּבית, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאת
הּמל ויאׁשּיהּו ועקלקּלֹות; עמּקֹות ּבמטמֹונּיֹות ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָֹֻלמּטה,
"וּיאמר  ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׁשּבנה ּבּמקֹום אֹותן וגנזּו ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹצּוה,
ארֹון  את ּתנּו לה': הּקדֹוׁשים יׂשראל לכל הּמבינים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָלּלוּים
אין  יׂשראל, מל ּדוד ּבן ׁשלמה ּבנה אׁשר ּבּבית ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּקדׁש
ונגנז  וגֹו'". אלהיכם ה' את עבדּו עּתה ּבּכתף. מּׂשא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלכם
לא  אּלּו וכל הּמׁשחה; וׁשמן הּמן וצנצנת אהרן מּטה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעּמֹו
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לא  - ׁשני ּבבית ׁשהיּו ותּמים אּורים ואף ׁשני. ּבבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻחזרּו
ׁשּנאמר: ּבהן, נׁשאלין היּו ולא הּקדׁש, ּברּוח מׁשיבין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהיּו
אֹותן  עֹוׂשין היּו ולא ּולתּמים"; לאּורים ּכהן עמד ְְְֲִִִֵַָָֹֹֹֻ"עד
ּכדי  ּגדֹול, לכהן ּבגדים ׁשמֹונה ּבהן להׁשלים ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא

מחּסר יהיה ּבגדים.[שמונה]ׁשּלא ְְְִִֶֶַָֹֻ
קדׁש·. ּובין הּקדׁש ּבין מבּדיל ּכתל היה ראׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבבית

אּמה  עביֹו להם הּקדׁשים, נסּתּפק ׁשני, ּבית ׁשּבנּו וכיון . ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מּמּדת היה הּכתל עבי קדׁש[שטח]אם עׂשּו לפיכ הּקדׁש; ְֳִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

אּמה הּקדׁשי  ארּבעים הּקדׁש ועׂשּו ּתמימֹות, אּמה עׂשרים ם ְְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין יתרה אּמה והּניחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּתמימֹות,
ּפרֹוכֹות  ׁשּתי עׂשּו אּלא ׁשני, ּבבית ּכתל ּבנּו ולא ְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּקדׁשים.
ּוביניהן  הּקדׁש, מּצד ואחד הּקדׁשים, קדׁש מּצד אחד -ְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּכנגד אבל [במקום]אּמה, ּבראׁשֹון; ׁשהיה הּכתל עבי ְֲֳִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
- ּבלבד אחת ּפרכת אּלא ׁשם היתה לא ראׁשֹון, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמקּדׁש

וגֹו'". לכם הּפרכת "והבּדילה ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
רּום ‚. על מאה על מאה היה הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָההיכל

רּומֹו[גובה] מּדת היתה וכ ׁשׁש[גובהו]מאה; ּגבּה ּבנּו : ְְִֵֵַַָָָָָֹ
יסֹוד ּכמֹו אטּום, הּבית [בסיס]אּמֹות ּכתלי ורּום לֹו; ְְְְִֵַַַָָ

הּכּיּור ורּום אּמה, ועל [הציור]ארּבעים אּמה; ׁשּבּתקרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ
אּמֹות ׁשּתי ּגבּה הּדלף[חלל]ּגּביו ּבֹו ׁשּיּכנס ,[גשם]ּפנּוי, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבית  ּגּבי ׁשעל הּתקרה ועבי ּדלּפא'; 'ּבית הּנקרא ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּוא
ּומעזיבה אּמה, ועלּיה[טיח]ּדלּפא אּמה. גג]ּגבּה עלית -] ְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹ

אּמה  ּגבּה ּובגּגּה ארּבעים; ּכתליה ּגבּה ּגּביו, על ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבנּויה
ואּמה  ּתקרה, ואּמה ּדלּפא, ּבית ּגבּה ואּמתּים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּכּיּור,
סיף  ּכמֹו ּברזל ׁשל וטס ׁשלׁש; הּמעקה וגבּה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמעזיבה.

ינּוחּו[חרב] ׁשּלא ּכדי סביב, הּמעקה ּגּבי על אּמה, ּגבהֹו ,ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
עֹורב' 'ּכלה הּנקרא והּוא - העֹופֹות מכלה עליו -] ְְִֵֶַָָָָָ

אּמה.עורבים] מאה הּכל הרי .ֲֵֵַַָָֹ
חׁשּבֹונן:„. הּוא וזה אּמה; מאה לּמזרח, הּמערב ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמן

לפנים זה ּכתלים ׁשלׁשה [אחר]ארּבעה ּוביניהן מּזה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּלפנים  הּכתל ּובין הּמערבי הּכתל ּבין - ּפנּויין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמקֹומֹות
ּובין  אּמֹות, ׁשׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ּכתל ּובין אּמֹות, חמׁש ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו
הּכתל  עבי ׁשל הן הּמּדֹות ואּלּו ׁשׁש; ּורביעי ׁשליׁשי ְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּכתל
הּקדׁשים  קדׁש ואר הּכתלים. ׁשני ׁשּבין הּפנּוי הּמקֹום ְְֳֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹעם
ּובין  ּבינֹו הּמבּדילֹות הּפרֹוכֹות ׁשּתי ּובין אּמה, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָעׂשרים
הּכתל  ועבי אּמה, ארּבעים הּקדׁש ואר אּמה, ְְֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּקדׁש
אּמה, עׂשרה אחת והאּולם אּמֹות; ׁשׁש הּׁשער ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּמזרחי

אּמה. מאה הּכל נמצא אּמֹות. חמׁש האּולם ּכתל ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹורחב
האּולם ‰. ּכתל עבי אּמה: מאה לּדרֹום, הּצפֹון ֳִִֵֶַַַָָָָָָֹמן

אּמֹות. עׂשר הּקדׁש ּכתל עד האּולם ּומּכתל אּמֹות, ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹחמׁש
ּוביניהם  מּזה, לפנים זה ּכתלים ׁשּׁשה הּקדׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹוכתלי
חמׁש הּׁשני ּובין חיצֹון ּכתל ּבין - ּפנּויין מקֹומֹות ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹחמּׁשה
ׁשליׁשי  ּובין אּמֹות, ׁשלׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ּובין ְְִִִִִֵֵֵַַָֹאּמֹות,
חמיׁשי  ּובין ׁשׁש, וחמיׁשי רביעי ּובין חמׁש, ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַָּורביעי

ׁשׁש הּפנימי זה,וכתל מּצד אּמה ארּבעים הּכל נמצא . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
מּבפנים  הּבית ורחב ׁשּכנגּדֹו, זה מּצד אּמה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹוארּבעים

אּמה. מאה הרי - ְֲִֵֵֶַָָעׂשרים

.Âלהיכל הּפׁשּפ היּו ּפׁשּפׁשין ּוׁשני הּקטן; הּׁשער הּוא ׁש ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
ׁשּבאמצעֹו הּגדֹול הּׁשער בי מּצּדי הפשפשים][- אחד ן - ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

מעֹולם; אדם ּבֹו נכנס לא ׁשּבּדרֹום, ּבּדרֹום. ואחד ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּצפֹון,
יהיה, סגּור הּזה "הּׁשער יחזקאל: ידי על מפרׁש הּוא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹועליו

ּומהּל נכנסין. ּבֹו וׁשּבּצפֹון, יּפתח". ׁשני [הנכנס]לא ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ההיכל]הּכתלים קיר בתוך ּפתּוח [- למקֹום ׁשּמּגיע עד , ְְִִֶַַַַַָָָ

ׁשער  עד ּומהּל ההיכל; לתֹו ונכנס מּׂשמאלֹו, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלּקדׁש
ּופֹותחֹו. ְַָהּגדֹול,

.Ê עׂשרים וגבהֹו אּמֹות, עׂשר רחּבֹו היה - הּגדֹול ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשער
ׁשּתים - לֹו היּו ּדלתֹות וארּבע ּוׁשּתים [מ:]אּמה. ּבפנים, ְְְְְְִִִִַַַַַָָָ

לתֹו נפּתחֹות החיצֹונֹות לכּסֹות [לכיוון]מּבחּוץ. הּפתח ְְְִִִֶַַַַַָ
הּבית לתֹו נפּתחֹות והּפנימּיֹות ּכתל, ׁשל ההיכל]עביֹו -] ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ

ש]לכּסֹות הּדלתֹות.[הקיר אחֹורי ְְֲֵַַָ
.Á ורחב אּמה, ארּבעים ּגבֹוּה היה אּולם ׁשל ְְְִִֶַַַַָָָָָָֹּפתחֹו

מילאעׂשרים  ׁשל מלּתרּיֹות וחמׁש ׁשערים. לֹו היּו ולא ;-] ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ
מצוירות] הּתחּתֹונה קורות - מּלמעלה ּפתחֹו ּגּבי על ְְְְִִֵַַַַַָָָהיּו

מ:]עֹודפת מּזה,[רוחב]על[בולטת ואּמה מּזה אּמה הּפתח ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
מּזה  אּמה מּמּנה ׁשּלמּטה על עֹודפת מחמׁשּתן אחת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכל

ׁשלׁשים העליֹונה נמצאת מּזה; ׁשל ואּמה ונדּב אּמה. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הּמלּתרּיֹות: צּורת היא וזֹו ואחת. אחת ּכל ּבין היה ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָאבנים

ורחּבֹו: ארּכֹו מּדת לפי ּכּולֹו ההיכל צּורת היא וזֹו ְְְְְִִִֵַַַָָָ(ט.)

.Ëמּלפניו רחב ּבנינֹו היה - מאחֹוריו [ממזרח]ההיכל וצר ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָ
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אין  - מּתכֹות מיני ׁשאר וׁשל העׁשתֹות. מן מקׁשה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻּכּלּה
ּכׁשרה. חלּולה היתה ואם מׁשקלּה, על ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמקּפידין

לעֹול ‰. אֹותּה עֹוׂשין ׁשהיתה ואין ּבין - הּגרּוטאֹות מן ם ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
מּתכֹות  מיני ׁשאר ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב, .ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

.Â הּכּכר מּכלל אינן הּׁשמן, ּוכלי והּמחּתֹות ;הּמלקחים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ואמר: וחזר טהֹור", "זהב ּבּמנֹורה: נאמר ְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי
זהב  'נרֹותיה נאמר ולא טהֹור"; זהב ּומחּתתיה ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ"ּומלקחיה
הּכּכר. מּכלל והן ּבּמנֹורה קבּועין ׁשהּנרֹות מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָטהֹור',

.Ê נרֹותיה וׁשבעה זה, את זה מעּכבין הּמנֹורה קני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשבעת
ׁשל  ׁשהיתה ּבין זהב, ׁשל ׁשהיתה ּבין - זה את זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמעּכבין

מּתכֹות  מיני ּבּקנים.ׁשאר קבּועים הּנרֹות וכל . ְְְִִִֵֵַַַָָָָ
.Á מן הּיֹוצאין הּקנים ּבׁשׁשת הּקבּועין הּנרֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשׁשת

האמצעי לּנר ּפניהם ּכּלן קנה {הּמנֹורה, קני)}ׁשעל (ׁשל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
והּוא  הּקדׁשים; קדׁש ּכנגד ּפניו האמצעי, הּנר וזה ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמנֹורה.

מערבי'. 'נר ְֲִִֵַַָָהּנקרא
.Ë רחב ׁשּפיהן אלּכסנדרּיה, לכֹוסֹות ּדֹומין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהּגביעים

ּבירּותּיים  ּתּפּוחים ּכמין והּכפּתֹורים קצר; ׁשהן וׁשּוליהן , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ּכמֹו והּפרחים ּכּדין; ראׁשיה ׁשּׁשני ּכביצה מעט ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻארּכין
לחּוץ. ּכפּולה ּוׂשפתּה קערה ּכמֹו ׁשהם העּמּודים, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּפרחי

.È והּפרח הרגלים טפח: עׂשר ׁשמֹונה היה הּמנֹורה ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּגבּה
ּופרח, ּכפּתֹור ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, טפחים ּוׁשני ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלׁשה,
- מּמּנּו יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּוטפחים
ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד היל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאחד
יֹוצאין  קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; וטפח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּמנֹורה;
ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד היל אחד - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּמּנּו
יֹוצאין  קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק; וטפח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּמנֹורה;
ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד היל אחד - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּמּנּו
ׁשּבהן  טפחים, ׁשלׁשה נׁשּתּירּו חלק; ּוטפחים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּמנֹורה;

ופרח  ּכפּתֹור גביעים, צּורתּה:ׁשלׁשה היא וזֹו .(* ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

.‡È ׁשעליה מעלֹות, ׁשלׁש ּובּה הּמנֹורה, לפני היתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואבן
ׁשמנּה ּכלי עליה ּומּניח הּנרֹות, את ּומטיב עֹומד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכהן

הטבה ּומלקחיה ּבׁשעת .ּומחּתֹותיה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָ
.·È ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ארּכֹו היה - ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהּׁשלחן

הּבית.טפחים  לרחב ורחּבֹו הּבית לאר ארּכֹו מּנח והיה ; ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ
לאר ארּכן ׁשּבּמקּדׁש, הּכלים ּכל ׁשאר מן וכן חּוץ ; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

היּו הּמנֹורה נרֹות וכן הּבית; לרחב ארּכֹו ׁשהיה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהארֹון,
והּדרֹום. הּצפֹון ּבין הּבית, רחב ְְִֵֶֶַַַַַָָֹּכנגד

.‚È מפּצלין לּׁשלחן, היּו זהב ׁשל צניפין ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻֻארּבעה
לחם  ׁשל הּמערכֹות ׁשּתי ּבהם סֹומכין ׁשהיּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמראׁשיהן,

זה  מּסדר ּוׁשנים זה מּסדר ׁשנים הּנאמרים הּפנים, והם ; ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
"ּוקׂשֹותיו". ְַָָּבּתֹורה:

.„È קנה ּכחצי מהן אחד ּכל זהב, ׁשל קנים ּוׁשמֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָועׂשרים
לסדר  עׂשר וארּבעה זה, לסדר עׂשר ארּבעה - לֹו היּו ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָחלּול,

ּבהן זה  ׁשּמּניחין הּבזיכין ּוׁשני "מנּקּיֹותיו". הּנקראין והן ; ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
"ּכּפֹותיו". הּנקראין הן הּמערכֹות, ּבצד הּׁשלחן על ְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָֻהּלבֹונה
הּנקראין  הם הּפנים, לחם ּבהן ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּדפּוסין

ְָָ"קערֹותיו".
.ÂË על הראׁשֹונה החּלה נֹותן - קנים עׂשר הארּבעה ְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאּלּו

קנים, ׁשלׁשה ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין ונֹותן ׁשלחן, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֻעצמֹו
ׁשני  וחמיׁשית ׁשּׁשית ּובין קנים, ׁשלׁשה וחּלה חּלה ּכל ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּובין

אחרת  הּׁשּׁשית על ׁשאין לפי ּבלבד, ארּבעה קנים נמצאּו ; ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מערכה. ּבכל ְֲַָָָָָעׂשר

.ÊË- הּבית ּפתח על מּבפנים ּבאּולם היּו ׁשלחנֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּוׁשני
ׁשיׁש, ׁשל ׁשל אחד ואחד ּבכניסתֹו, הּפנים לחם עליו נֹותנין ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּביציאתֹו הּפנים הּלחם עליו ׁשּנֹותנין ּבּקדׁשזהב, ׁשּמעלין ; ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
מֹורידין. ְִִֹולא

.ÊÈ אּמה על אּמה מרּבע, היה הּקטרת נתּון מזּבח והּוא ; ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּׁשלחן  מּבין מׁשּו לּדרֹום, הּצפֹון ּבין מכּון ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻּבהיכל,
ולפנים, ההיכל מּׁשליׁש מּנחין היּו ּוׁשלׁשּתן לחּוץ. ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻוהּמנֹורה

הּקדׁשים. קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין ׁשּמבּדלת הּפרכת ְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּכנגד
.ÁÈ הּכהנים ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ּדד, עׂשר ׁשנים לֹו היּו - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכּיֹור

לֹו, עׂשּו ּומּוכני ּכאחד. מּמּנּו מקּדׁשין ּבּתמיד ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמתעּסקין
הּמים  יהיּו ׁשּלא ּכדי חל, והיא ּתמיד; הּמים ּבּה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּיהיּו

ּומקּדׁש הּקדׁש, מּכלי ׁשהּכּיֹור ּבלינה; נפסלין וכל ׁשּבּה ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
נפסל. לן, אם - קדׁש ּבכלי ׁשּיתקּדׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּדבר

ד  ¤¤ּפרק
ּבמערבֹו‡. הּקדׁשים ּבקדׁש היתה הארֹון אבן היה ועליה , ְְְְֲֳִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשלמה  ׁשּבנה ּובעת אהרן. ּומּטה הּמן צנצנת ּולפניו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻמּנח,
הארֹון  ּבֹו לגנז מקֹום ּבנה לחרב, ׁשּסֹופֹו וידע הּבית, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאת
הּמל ויאׁשּיהּו ועקלקּלֹות; עמּקֹות ּבמטמֹונּיֹות ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָֹֻלמּטה,
"וּיאמר  ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׁשּבנה ּבּמקֹום אֹותן וגנזּו ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹצּוה,
ארֹון  את ּתנּו לה': הּקדֹוׁשים יׂשראל לכל הּמבינים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָלּלוּים
אין  יׂשראל, מל ּדוד ּבן ׁשלמה ּבנה אׁשר ּבּבית ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּקדׁש
ונגנז  וגֹו'". אלהיכם ה' את עבדּו עּתה ּבּכתף. מּׂשא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלכם
לא  אּלּו וכל הּמׁשחה; וׁשמן הּמן וצנצנת אהרן מּטה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעּמֹו
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לא  - ׁשני ּבבית ׁשהיּו ותּמים אּורים ואף ׁשני. ּבבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻחזרּו
ׁשּנאמר: ּבהן, נׁשאלין היּו ולא הּקדׁש, ּברּוח מׁשיבין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהיּו
אֹותן  עֹוׂשין היּו ולא ּולתּמים"; לאּורים ּכהן עמד ְְְֲִִִֵַָָֹֹֹֻ"עד
ּכדי  ּגדֹול, לכהן ּבגדים ׁשמֹונה ּבהן להׁשלים ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא

מחּסר יהיה ּבגדים.[שמונה]ׁשּלא ְְְִִֶֶַָֹֻ
קדׁש·. ּובין הּקדׁש ּבין מבּדיל ּכתל היה ראׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבבית

אּמה  עביֹו להם הּקדׁשים, נסּתּפק ׁשני, ּבית ׁשּבנּו וכיון . ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מּמּדת היה הּכתל עבי קדׁש[שטח]אם עׂשּו לפיכ הּקדׁש; ְֳִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

אּמה הּקדׁשי  ארּבעים הּקדׁש ועׂשּו ּתמימֹות, אּמה עׂשרים ם ְְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין יתרה אּמה והּניחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּתמימֹות,
ּפרֹוכֹות  ׁשּתי עׂשּו אּלא ׁשני, ּבבית ּכתל ּבנּו ולא ְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּקדׁשים.
ּוביניהן  הּקדׁש, מּצד ואחד הּקדׁשים, קדׁש מּצד אחד -ְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּכנגד אבל [במקום]אּמה, ּבראׁשֹון; ׁשהיה הּכתל עבי ְֲֳִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
- ּבלבד אחת ּפרכת אּלא ׁשם היתה לא ראׁשֹון, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמקּדׁש

וגֹו'". לכם הּפרכת "והבּדילה ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
רּום ‚. על מאה על מאה היה הּגֹולה, ּבני ׁשּבנּו ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָההיכל

רּומֹו[גובה] מּדת היתה וכ ׁשׁש[גובהו]מאה; ּגבּה ּבנּו : ְְִֵֵַַָָָָָֹ
יסֹוד ּכמֹו אטּום, הּבית [בסיס]אּמֹות ּכתלי ורּום לֹו; ְְְְִֵַַַָָ

הּכּיּור ורּום אּמה, ועל [הציור]ארּבעים אּמה; ׁשּבּתקרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ
אּמֹות ׁשּתי ּגבּה הּדלף[חלל]ּגּביו ּבֹו ׁשּיּכנס ,[גשם]ּפנּוי, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבית  ּגּבי ׁשעל הּתקרה ועבי ּדלּפא'; 'ּבית הּנקרא ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּוא
ּומעזיבה אּמה, ועלּיה[טיח]ּדלּפא אּמה. גג]ּגבּה עלית -] ְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹ

אּמה  ּגבּה ּובגּגּה ארּבעים; ּכתליה ּגבּה ּגּביו, על ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבנּויה
ואּמה  ּתקרה, ואּמה ּדלּפא, ּבית ּגבּה ואּמתּים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּכּיּור,
סיף  ּכמֹו ּברזל ׁשל וטס ׁשלׁש; הּמעקה וגבּה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמעזיבה.

ינּוחּו[חרב] ׁשּלא ּכדי סביב, הּמעקה ּגּבי על אּמה, ּגבהֹו ,ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
עֹורב' 'ּכלה הּנקרא והּוא - העֹופֹות מכלה עליו -] ְְִֵֶַָָָָָ

אּמה.עורבים] מאה הּכל הרי .ֲֵֵַַָָֹ
חׁשּבֹונן:„. הּוא וזה אּמה; מאה לּמזרח, הּמערב ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמן

לפנים זה ּכתלים ׁשלׁשה [אחר]ארּבעה ּוביניהן מּזה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּלפנים  הּכתל ּובין הּמערבי הּכתל ּבין - ּפנּויין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמקֹומֹות
ּובין  אּמֹות, ׁשׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ּכתל ּובין אּמֹות, חמׁש ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו
הּכתל  עבי ׁשל הן הּמּדֹות ואּלּו ׁשׁש; ּורביעי ׁשליׁשי ְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּכתל
הּקדׁשים  קדׁש ואר הּכתלים. ׁשני ׁשּבין הּפנּוי הּמקֹום ְְֳֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹעם
ּובין  ּבינֹו הּמבּדילֹות הּפרֹוכֹות ׁשּתי ּובין אּמה, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָעׂשרים
הּכתל  ועבי אּמה, ארּבעים הּקדׁש ואר אּמה, ְְֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּקדׁש
אּמה, עׂשרה אחת והאּולם אּמֹות; ׁשׁש הּׁשער ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּמזרחי

אּמה. מאה הּכל נמצא אּמֹות. חמׁש האּולם ּכתל ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹורחב
האּולם ‰. ּכתל עבי אּמה: מאה לּדרֹום, הּצפֹון ֳִִֵֶַַַָָָָָָֹמן

אּמֹות. עׂשר הּקדׁש ּכתל עד האּולם ּומּכתל אּמֹות, ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹחמׁש
ּוביניהם  מּזה, לפנים זה ּכתלים ׁשּׁשה הּקדׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹוכתלי
חמׁש הּׁשני ּובין חיצֹון ּכתל ּבין - ּפנּויין מקֹומֹות ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹחמּׁשה
ׁשליׁשי  ּובין אּמֹות, ׁשלׁש ּוׁשליׁשי ׁשני ּובין ְְִִִִִֵֵֵַַָֹאּמֹות,
חמיׁשי  ּובין ׁשׁש, וחמיׁשי רביעי ּובין חמׁש, ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַָּורביעי

ׁשׁש הּפנימי זה,וכתל מּצד אּמה ארּבעים הּכל נמצא . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
מּבפנים  הּבית ורחב ׁשּכנגּדֹו, זה מּצד אּמה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹוארּבעים

אּמה. מאה הרי - ְֲִֵֵֶַָָעׂשרים

.Âלהיכל הּפׁשּפ היּו ּפׁשּפׁשין ּוׁשני הּקטן; הּׁשער הּוא ׁש ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
ׁשּבאמצעֹו הּגדֹול הּׁשער בי מּצּדי הפשפשים][- אחד ן - ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

מעֹולם; אדם ּבֹו נכנס לא ׁשּבּדרֹום, ּבּדרֹום. ואחד ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּצפֹון,
יהיה, סגּור הּזה "הּׁשער יחזקאל: ידי על מפרׁש הּוא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹועליו

ּומהּל נכנסין. ּבֹו וׁשּבּצפֹון, יּפתח". ׁשני [הנכנס]לא ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ההיכל]הּכתלים קיר בתוך ּפתּוח [- למקֹום ׁשּמּגיע עד , ְְִִֶַַַַַָָָ

ׁשער  עד ּומהּל ההיכל; לתֹו ונכנס מּׂשמאלֹו, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלּקדׁש
ּופֹותחֹו. ְַָהּגדֹול,

.Ê עׂשרים וגבהֹו אּמֹות, עׂשר רחּבֹו היה - הּגדֹול ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשער
ׁשּתים - לֹו היּו ּדלתֹות וארּבע ּוׁשּתים [מ:]אּמה. ּבפנים, ְְְְְְִִִִַַַַַָָָ

לתֹו נפּתחֹות החיצֹונֹות לכּסֹות [לכיוון]מּבחּוץ. הּפתח ְְְִִִֶַַַַַָ
הּבית לתֹו נפּתחֹות והּפנימּיֹות ּכתל, ׁשל ההיכל]עביֹו -] ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ

ש]לכּסֹות הּדלתֹות.[הקיר אחֹורי ְְֲֵַַָ
.Á ורחב אּמה, ארּבעים ּגבֹוּה היה אּולם ׁשל ְְְִִֶַַַַָָָָָָֹּפתחֹו

מילאעׂשרים  ׁשל מלּתרּיֹות וחמׁש ׁשערים. לֹו היּו ולא ;-] ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ
מצוירות] הּתחּתֹונה קורות - מּלמעלה ּפתחֹו ּגּבי על ְְְְִִֵַַַַַָָָהיּו

מ:]עֹודפת מּזה,[רוחב]על[בולטת ואּמה מּזה אּמה הּפתח ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
מּזה  אּמה מּמּנה ׁשּלמּטה על עֹודפת מחמׁשּתן אחת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכל

ׁשלׁשים העליֹונה נמצאת מּזה; ׁשל ואּמה ונדּב אּמה. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הּמלּתרּיֹות: צּורת היא וזֹו ואחת. אחת ּכל ּבין היה ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָאבנים

ורחּבֹו: ארּכֹו מּדת לפי ּכּולֹו ההיכל צּורת היא וזֹו ְְְְְִִִֵַַַָָָ(ט.)

.Ëמּלפניו רחב ּבנינֹו היה - מאחֹוריו [ממזרח]ההיכל וצר ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָ
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.Ëמּלפניו רחב ּבנינֹו היה - מאחֹוריו[ממזרח]ההיכל וצר ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָ
ויציעים[ממערב] ארי. ּכמֹו אבן], ּכּלֹו[קורות לּבית מּקפין היּו ְֲִִִִִִַַָָֻֻ
הּמסּבה[מ]מּסביב, לכתל הפנימי]חּוץ הּיציע[המעבר . ְְִִִִֶַַַָָָֹ

חמׁש ורבד[אמות]הּתחּתֹונה ש:], הקומה רוחב ּגּבּה[- על ְְֵֶַַַַָָָֹ
והעליֹונה ׁשבע; ּגּבּה על ורבד ׁשׁש, האמצעית והּיציע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשׁש;
יציעים הּׁשלׁש היּו וכן הּתחּתנה". "הּיציע ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשבע,

רּוחֹותיו מּׁשלׁש לּבית לכתלי[צדדיו]מּקיפים סביב וכן . ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ורבד חלק, אחת אּמה היּו: ּכ למעלה, עד מּלמּטה ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהאּולם
למעלה. עד - אּמֹות ׁשלׁש ורבד חלק, ואּמה אּמֹות, ְְְְֶַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשלׁש
אּמֹות, ׁשלׁש רבד ּכל רחב - לּכתלים מּקפין הרבדין ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֹֹֻונמצאּו
אּמֹות. ארּבע רחּבֹו היה העליֹון ורבד אּמה; ורבד רבד ּכל ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹּובין

.Èהּנקראים הם הּכתלים, ׁשּבין הּפנּויים הּמקֹומֹות אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל

הּצפֹון מן חמׁש לּמקּדׁש, הּמּקפין הּתאים נמצאּו ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻ'ּתאים';
הּדרֹו מן ּדיאטֹותוחמׁש וׁשלׁש הּמערב. מן וׁשלׁש [קומות]ם ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֹ

ּתאים עׂשר חמּׁשה נמצאּו דיֹוטא. ּגּבי על ּדיֹוטא ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָהיּו,
עׂשר. חמּׁשה ּבּצפֹון וכן חמּׁשה; ּגּבי על חמּׁשה ְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָּבּדרֹום,
ּוׁשנים ׁשלׁשה ּגּבי על ׁשלׁשה ּבּמערב, היּו ּתאים ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹּוׁשמֹונה
ּתאים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה הּכל אחת. ּבדיֹוטא ּגּביהן ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹעל

.‡Èאחד - הּתאים מן ואחד אחד לכל היה ּפתחים ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
ׁשעל לּתא ואחד הּׂשמאל, מן לּתא ואחד הּימין, מן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלּתא
היּו האמצעית, ׁשּבּדיֹוטא ּבּתא צפֹונית מזרחית ּובקרן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּגּביו;
ּגּביו, ׁשעל לּתא ואחד מּימין, לּתא אחד - ּפתחים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָחמּׁשה

לּמסּבה התאים]ואחד בין ּבֹו[מעבר ׁשּיׁש לּתא ואחד , ְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
ההיכל]הּפׁשּפׁש להיכל.[לפתח ואחד , ְְִֵֶַַָָָ

.·Èלקרן צפֹונית מזרחית מּקרן עֹולה היתה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָּומסּבה
היה הּתאים: לגּגֹות עֹולין היּו ׁשּבּה מערבית, ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָצפֹונית
עד הּצפֹון, ּפני ּכל את הל למערב; ּופניו ּבּמסּבה, ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָעֹולה
הל לדרֹום; ּפניו הפ למערב, הּגיע למערב; מּגיע ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָׁשהּוא

הּמערב ּפני ּכל לדרֹום,את הּגיע לדרֹום; מּגיע ׁשהּוא עד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
מּגיע ׁשהּוא עד ּבדרֹום מהּל והיה למזרח, ּפניו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָהפ

עלּיה ׁשל ה[לגג]לפתחּה עלּיה ׁשל ׁשּפתחּה ּפתּוח, יה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָ
ְָלדרֹום.

.‚Èארז ׁשל כלֹונסּיֹות ׁשּתי היּו עלּיה ׁשל [מדרגות]ּובפתחּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָ
עלּיה. ׁשל לגּגּה עֹולין מבּדיליןׁשּבהן היּו ּפסּפסין וראׁשי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ולּולין הּקדׁשים. קדׁש לגג הּקדׁש ּגג ּבין [פתחיןּבעלּיה ְְֲֳִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשּבהןקטנים] הּקדׁשים, קדׁש לבית ּבעלּיה ּפתּוחין ְְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָָָֹהיּו

יזּונּו ׁשּלא ּכדי ּבתבֹות, האּמנין את את[יביטו]מׁשלׁשלין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
מלּבנין ּבּׁשנה אחת ּופעם הּקדׁשים; קדׁש מּבית ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹעיניהם

לפסח.[צובעים] מּפסח ההיכל, ְִֵֶֶֶַַַָאת

�
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אף‡. - ּתמיד אחד ׁשלחן על אֹוכלין ּכּלן ׁשהיּו חצר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאנׁשי
צריכין אין - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל
ׁשל אׁשּתֹו ׁשאין ּוכׁשם אחד. ּבית ּכאנׁשי ׁשהן מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָערּוב,
לערב צרי ואינֹו עליו, אֹוסרין ועבדיו ביתֹו ּובני ּובניו ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָאדם
ּכּלן ׁשהן מּפני הן, אחד ּבית ּכאנׁשי ּכּלן אּלּו ּכ - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻעּמהן

אחד ׁשלחן על .סֹומכין ְְִֶַָָֻ
ערּוב·. - אחרת חצר אנׁשי עם ערּוב לעׂשֹות צרכּו אם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוכן

ׁשּמערבין מקֹום לאֹותֹו מֹוליכין ּבלבד אחת ּופת לכּלן, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻאחד
אצלןעּמֹו ּבא הערּוב היה ואם בחצרם]; אינן[הונח - ְְִִֵֵֶָָָָָָ

צרי ׁשאינֹו הערּוב ּבֹו ׁשּמּניחין הּבית ּכמֹו לערב, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָצריכין
חׁשּובין. הן אחד ּכבית הּבּתים, אּלּו ׁשּכל הּפת; את ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלּתן

צרכּו‚. ואם אחד; ּכבית ּכּלן נעׂשּו ׁשערבּו, חצר אנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוכן
על ׁשּמֹוליכין הּוא ּבלבד אחד ּכּכר ׁשנּיה, חצר עם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב
אצלן, ּבא ערּוב היה ואם ּבֹו; ׁשּמערבין לּמקֹום ּכּלן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻידי

ּפת לּתן צריכין .אינן ְִִִֵֵַָ
ּבֹו„. ׁשּמּניחין לּמקֹום להֹוליכֹו הערּוב את ׁשּגבּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה

ידי על להֹולי צריכין אינן מֹוליכין, ּכׁשהן - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָהערּוב
ּבית ּכאנׁשי נעׂשּו ּכּלן ׁשּגבּו, ׁשּכיון אחד; ּכּכר אּלא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻחמׁשּתן

.אחד ֶָ
אינן‰. - ּבחצר ׁשרּויין ׁשהן ותלמידֹו, והרב ּובנֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב

ׁשּפעמים ּפי על ואף אחד; ּכבית ׁשהן מּפני לערב, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצריכין
ּכבית הן הרי - אֹוכלין אינן ּופעמים אחד, ׁשלחן על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻאֹוכלין
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ויציעים[ממערב] ארי. ּכמֹו ּכּלֹו[קורותאבן], לּבית מּקפין היּו ְֲִִִִִִַַָָֻֻ
הּמסּבה[מ]מּסביב, לכתל הפנימי]חּוץ הּיציע [המעבר . ְְִִִִֶַַַָָָֹ

חמׁש ורבד[אמות]הּתחּתֹונה ש:], הקומה רוחב ּגּבּה[- על ְְֵֶַַַַָָָֹ
והעליֹונה  ׁשבע; ּגּבּה על ורבד ׁשׁש, האמצעית והּיציע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשׁש;
יציעים  הּׁשלׁש היּו וכן הּתחּתנה". "הּיציע ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשבע,

רּוחֹותיו מּׁשלׁש לּבית לכתלי [צדדיו]מּקיפים סביב וכן . ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ורבד  חלק, אחת אּמה היּו: ּכ למעלה, עד מּלמּטה ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהאּולם
למעלה. עד - אּמֹות ׁשלׁש ורבד חלק, ואּמה אּמֹות, ְְְְֶַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשלׁש
אּמֹות, ׁשלׁש רבד ּכל רחב - לּכתלים מּקפין הרבדין ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֹֹֻונמצאּו
אּמֹות. ארּבע רחּבֹו היה העליֹון ורבד אּמה; ורבד רבד ּכל ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹּובין

.È הּנקראים הם הּכתלים, ׁשּבין הּפנּויים הּמקֹומֹות אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל
הּצפֹון  מן חמׁש לּמקּדׁש, הּמּקפין הּתאים נמצאּו ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻ'ּתאים';

ּדיאטֹות וׁשלׁש הּמערב. מן וׁשלׁש הּדרֹום מן [קומות]וחמׁש ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֹ
ּתאים  עׂשר חמּׁשה נמצאּו דיֹוטא. ּגּבי על ּדיֹוטא ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָהיּו,
עׂשר. חמּׁשה ּבּצפֹון וכן חמּׁשה; ּגּבי על חמּׁשה ְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָּבּדרֹום,
ּוׁשנים  ׁשלׁשה ּגּבי על ׁשלׁשה ּבּמערב, היּו ּתאים ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹּוׁשמֹונה

ּתאים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה הּכל אחת. ּבדיֹוטא ּגּביהן ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹעל
.‡È- הּתאים מן ואחד אחד לכל היה ּפתחים ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשלׁשה

לּתא  ואחד הּׂשמאל, מן לּתא ואחד הּימין, מן לּתא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאחד
ׁשּבּדיֹוטא  ּבּתא צפֹונית מזרחית ּובקרן ּגּביו; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעל
ואחד  מּימין, לּתא אחד - ּפתחים חמּׁשה היּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָהאמצעית,

לּמסּבה ואחד ּגּביו, ׁשעל התאים]לּתא בין ואחד [מעבר , ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּפׁשּפׁש ּבֹו ׁשּיׁש ההיכל]לּתא  להיכל.[לפתח ואחד , ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

.·È לקרן צפֹונית מזרחית מּקרן עֹולה היתה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָּומסּבה
היה  הּתאים: לגּגֹות עֹולין היּו ׁשּבּה מערבית, ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָצפֹונית
הּצפֹון, ּפני ּכל את הל למערב; ּופניו ּבּמסּבה, ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָעֹולה
לדרֹום; ּפניו הפ למערב, הּגיע למערב; מּגיע ׁשה ּוא ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָעד

הּמערב  ּפני ּכל את הּגיע הל לדרֹום; מּגיע ׁשהּוא עד , ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ׁשהּוא  עד ּבדרֹום מהּל והיה למזרח, ּפניו הפ ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָלדרֹום,

עלּיה ׁשל לפתחּה ה [לגג]מּגיע עלּיה ׁשל ׁשּפתחּה יה , ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
לדרֹום. ְַָָּפתּוח

.‚È ארז ׁשל כלֹונסּיֹות ׁשּתי היּו עלּיה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָּובפתחּה
עלּיה.[מדרגות] ׁשל לגּגּה עֹולין היּוׁשּבהן ּפסּפסין וראׁשי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ולּולין  הּקדׁשים. קדׁש לגג הּקדׁש ּגג ּבין ּבעלּיה ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמבּדילין
קטנים] הּקדׁשים,[פתחין קדׁש לבית ּבעלּיה ּפתּוחין ְְֲֳִִִֵֶַָָָָֹהיּו

יזּונּו ׁשּלא ּכדי ּבתבֹות, האּמנין את מׁשלׁשלין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּבהן
אחת [יביטו] ּופעם הּקדׁשים; קדׁש מּבית עיניהם ֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת

מלּבנין לפסח.[צובעים]ּבּׁשנה מּפסח ההיכל, את ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ה'תשע"ג  תמוז כ"ה רביעי יום

ה  ¤¤ּפרק
הּמֹורּיה ‡. הר והּוא הּבית, אּמה הר מאֹות חמׁש היה - ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָ

וכּפין חֹומה; מּקף והיה אּמה, מאֹות חמׁש על [כיפות]על ְְֲִִֵֵַַַָָָָָֻ
הּטמאה אהל מּפני מּתחּתיו, ּבנּויֹות היּו כּפין שלא ּגּבי -] ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

סטותעלה] מקרה היה וכּלֹו עמודים]. גבי על לפנים [- ְְְְִִֶָָָֹֻ
מבפנים]מּסטו  ההר את הקיפה התקרה -]. ְִָ

מן ·. ואחד הּמערב, מן אחד - לֹו היּו ׁשערים ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָוחמּׁשה
הּדרֹום  מן ּוׁשנים הּצפֹון, מן ואחד ׁשער הּמזרח, ּכל רחב . ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּדלתֹות. להן ויׁש עׂשרים; וגבהֹו אּמֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָעׂשר
סֹורג‚. מּמּנּו עׂשרה [גדר]לפנים ּגבהֹו סביב, מּקיף ְְֲִִִִִֵֶַָָָָ

החיל - הּסֹורג מן ולפנים עׂשר [חומה]טפחים. ּגבהֹו , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
וחֹומה, חל "וּיאבל ּבּקינֹות: אֹומר הּוא ועליו ְְֲִֵֵֶַַַַָָָאּמֹות;

העזרה. חֹומת זֹו - "וחֹומה" ְְֲַַָָָָָיחּדו";
מאה „. אר היתה העזרה וכל העזרה; - החיל מן ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹלפנים

וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה רחב על וׁשבע, וׁשבעה ּוׁשמֹונים . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
לּמערב, סמּוכין הּצפֹון מן ׁשלׁשה - לּה היּו ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹׁשערים
מכּון  ּבּמזרח ואחד לּמערב, סמּוכין הּדרֹום מן ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה

ּבאמצע. הּקדׁשים קדׁש ּבית ְְֳִֵֶֶֶֶַַָָֹּכנגד
עׂשרים ‰. וגבהֹו אּמֹות, עׂשר רחּבֹו היה מהן ׁשער ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּדלתֹות  לֹו והיּו מּׁשער [מצופות]מחּפֹותאּמה; חּוץ - זהב ְְְִַַַָָָָָֻ
הּנקרא  הּוא זה וׁשער לזהב, ּדֹומה נחׁשת ׁשהיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹמזרחי

ניקנֹור. ׁשער והּוא עליֹון', ְְִֶַַַַָ'ׁשער
.Â רחֹוקה אּלא הּבית, הר ּבאמצע מכּונת היתה לא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהעזרה

הרּוחֹות מּכל יתר הּבית הר ּוקרֹובה [הצדדים]מּדרֹום , ְְִִִֵַַַָָָָ
הּצפֹון ּובין ּובינּה הרּוחֹות; מּכל יתר [המרחק]למערבֹו ְֲִֵֵֵַַָָָָָָ

יתר  הּמזרח ּובין ּובינּה הּמערב, ּובין ּׁשּבינּה מּמה ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיתר
הּצפֹון. ּובין ּׁשּבינּה ִֵֵֶַַָָמּמה

.Ê היתה והיא נׁשים, עזרת היתה ּבּמזרח העזרה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָולפני
וחמׁש. ּוׁשלׁשים מאה רחב על וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹאר

לׁשכֹות ּבמקצעֹותיה[חדרים]וארּבע ׁשל [בפינותה]היּו , ְְְְְִֶֶַַָָָֹ
עתידין  וכן מקרֹות; היּו ולא אּמה, ארּבעים ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹארּבעים

השלישי]להיֹות .[במקדש ְִ
.Á,הּנזירים לׁשּכת - מזרחית ּדרֹומית מׁשּמׁשֹות? הן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָּומה

ּומזרחית  ׂשערן; את ּומגּלחין ׁשלמיהן את מבּׁשלין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשם
מּומין  ּבעלי ּכהנים ׁשּׁשם העצים, ּדיר לׁשּכת - ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹצפֹונית
צפֹונית  ּפסּול; ּתֹולעת, ּבֹו ׁשּנמצא עץ ׁשּכל ּבעצים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתּלעין

ּדרֹומ  מערבית המצרעים; לׁשּכת - היּומערבית ּבּה - ית ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹ
ׁשמנּיה' ּבית 'לׁשּכת נקראת היתה והיא וׁשמן, יין .נֹותנין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

.Ëּכצֹוצטרה מּקפת היתה נׁשים ּכדי [מרפסת]עזרת , ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֻ
מּלמּטן והאנׁשים מּלמעלן רֹואֹות הּנׁשים [בשמחת ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

השואבה] היה בית ּגדֹול ּובית מערּבבין. יהיּו ׁשּלא ּכדי -ְְְְִִִֵֶַָָָָֹֻ
ּבנּוי  והיה והחיל, העזרה ּבין מּבחּוץ ּבצפֹונּה העזרה, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָּבצד

רבדין[בצורת] ּומּקף היה [מדפים]ּכּפה, והּוא אבן; ׁשל ְְִִֶֶֶָָָָָֻ
ּפתּוח  אחד - לֹו היּו ּפתחים ּוׁשני הּמֹוקד'. 'ּבית ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָנקרא

לחיל. ּפתּוח ואחד ְֲֵֶַַָָָָָלעזרה,
.Èׁשּתים ּבֹו, היּו לׁשכֹות שהיא:]וארּבע קדׁש[בעזרה ְְְְִֶַַַָָֹ

והן:]ּוׁשּתים לעזרה ּפסּפסין[מחוץ וראׁשי [קורות חל; ְְְִִִֵַָָֹ
מׁשּמׁשֹות?קטנות] הן ּומה והחל. הּקדׁש ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹמבּדילין

הּטלאים לׁשּכת - ּדרֹומית להקרבה]מערבית שמוכנין -]; ְְְֲִִִִַַַָָ
צפֹונית  מזרחית הּפנים; לחם עֹוׂשי לׁשּכת - מזרחית ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּדרֹומית

ׁשּׁשּקצּום הּמזּבח אבני חׁשמֹונאי ּבית ּגנזּו ּבּה [שטימאו]- ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
הּטבילה. לבית יֹורדין ּבּה - מערבית צפֹונית יון; ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָמלכי

.‡È ּבּמסּבה הֹול היה זֹו, מּלׁשּכה הּטבילה לבית ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּיֹורד
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ּדֹולקֹות [מחילה] והּנרֹות ּכּלֹו, הּמקּדׁש ּתחת ְְְִֵֶֶַַַַַָֻההֹולכת
היתה  ּומדּורה הּטבילה. לבית ׁשּמּגיע עד ּומּכאן, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּכאן

- כבֹודֹו הּוא וזה ּכבֹוד; ׁשל הּכּסא ּובית מצאֹו[שאם]ׁשם, ְְְִֵֵֶֶַָָָ
אדם. ׁשם ׁשּיׁש ּבידּוע ְֵֶַָָָָָנעּול,

.·È;וׁשבע ּוׁשמֹונים מאה לּמזרח, הּמערב מן העזרה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאר
- ההיכל ּכתל עד עזרה ׁשל מערבי מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזה
ּבין  אּמה; מאה - ּכּלֹו ההיכל ואר אּמה; עׂשרה ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻאחת
ׁשּתים  - הּמזּבח ועׂשרים; ׁשּתים - ולּמזּבח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהאּולם

ּדריסת מקֹום הּנקרא [הליכת]ּוׁשלׁשים; והּוא הּכהנים, רגלי ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָֹֹ
רגלי  ּדריסת מקֹום אּמה; עׂשרה אחת - ּכהנים' ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ'עזרת
אּמה. עׂשרה אחת - יׂשראל' 'עזרת הּנקרא וה ּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיׂשראל,

.‚È;וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה לּדרֹום, הּצפֹון מן העזרה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹורחב
צפֹוני  מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא -וזה הּמטּבחים ּבית עד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

אּמה  עׂשרה ׁשּתים - הּמטּבחים ּבית אּמֹות; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשמֹונה
ּובצּדן. הּקדׁשים. את ּומפׁשיטין ּתֹולין וׁשם ְְְֱֳִִִִִֶֶַַָָָָּומחצה,

.„È ׁשל ׁשלחנֹות ּובֹו אּמֹות, ׁשמֹונה - הּׁשלחנֹות ְְְְֶֶַַָָֻֻמקֹום
לבּׁשלֹו;ׁשיׁש הּבׂשר את ּומדיחין הּנתחים, עליהן ׁשּמּניחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

מקֹום  הּׁשלחנֹות, מקֹום ּובצד היּו. ׁשלחנֹות ְְְְְְַַָָָָֻֻּוׁשמֹונה
בשחיטה]הּטּבעֹות הבהמות וארּבע [לאחיזת עׂשרים - ְְְִֶַַַַָ

הּקדׁשים. את ׁשֹוחטין וׁשם ְֲֳִִֶַַָָָאּמה;
.ÂË,אּמֹות ׁשמֹונה - והּמזּבח הּטּבעֹות מקֹום ְְְְִֵֵֶַַַַַָּובין

הּכבׁש ּובין ׁשלׁשים, - והּכבׁש ּוׁשּתים, ׁשלׁשים - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹוהּמזּבח
ּומחצה  אּמה עׂשרה ׁשּתים - ּדרֹומי .ּולכתל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָֹ

.ÊË רחב ׁשהּוא הּמזּבח, ּכתל עד עזרה ׁשל צפֹוני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּכתל
ּכתל [העזרה] עד האּולם מּכתל ּוכנגדֹו ּומחצה, ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּׁשים

אר ׁשהּוא עזרה, ׁשל וׁשבעים.[העזרה]מזרחי ׁשּׁשה ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָֹ
(.ÊË) הּמקֹום והּוא 'צפֹון', הּנקרא הּוא הּזה הּמרּבע ְְְִֶַַַַָָָָָֻּכל

קדׁשים  קדׁשי ּבֹו .ׁשּׁשֹוחטין ְֲִִֵֶָָָ
.ÊÈ,ּבּצפֹון ׁשלׁש - יׂשראל ּבעזרת היּו לׁשכֹות ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה

הּפרוה, לׁשּכת הּמלח, לׁשּכת - ׁשּבּדרֹום ּבּדרֹום. ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹוׁשלׁש
לּקרּבן; מלח נֹותנין ׁשם - הּמלח לׁשּכת הּמדיחין: ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָלׁשּכת
היה  ּגּגּה ועל הּקדׁשים, עֹורֹות מֹולחין ׁשם - הּפרוה ְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָלׁשּכת
- הּמדיחין לׁשּכת הּכּפּורים; ּביֹום ּגדֹול לכהן טבילה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹּבית

קרבי מדיחין היּו עֹולה [כרס]ׁשם מסּבה ּומּׁשם הּקדׁשים, ְְְֳִִִִִִֵַָָָָָָ
הּפרוה. ּבית ׁשּבּצפֹון לגג לׁשּכת והּׁשלׁש הּגזית, לׁשּכת - ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

ּגדֹולה  סנהדרי ׁשּבּה - הּגזית לׁשּכת העץ: לׁשּכת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹולה,
היה וחציּה ׁשני [ב:]יֹוׁשבת, ולּה חל; היה וחציּה קדׁש ְְְְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

היּו חל, ׁשל ּובחצי לחל. ואחד לּקדׁש אחד ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּפתחים,
ׁשּממּלאין  ּבֹור היה ׁשם - הּגֹולה לׁשּכת יֹוׁשבין. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּסנהדרין

ּבגּלה העזרה.[ספל]מּמּנּו לכל מים מסּפקין ּומּׁשם , ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻ
ּכהן  לׁשּכת היתה והיא ׁשּתיהן, אחֹורי היתה העץ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹולׁשּכת
ׁשוה  ׁשלׁשּתן וגג ּפלהדרין'. 'לׁשּכת הּנקראת והיא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּגדֹול;

יׂשראל,[בגובהו] ּבעזרת ׁשם היּו אחרֹות לׁשכֹות ּוׁשּתי .ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָ
הּמלּביׁש ּפינחס לׁשּכת והיא מזרחי, ׁשער מימין ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַָָאחת

הכוהנים] בגדי את לׁשּכת [המכין והיא מּׂשמאלֹו, ואחת ,ְְְְִִִַַַֹ
חבּתין במחבת]עֹוׂשי גדול כהן מנחת את וזֹו[המכינים . ְֲִִֵ

מּדֹותיה. לפי ּכּלּה והעזרה הּלׁשכֹות ּכל צּורת ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֻהיא

ו  ¤¤ּפרק
ההר:‡. ּבמעלה אּלא ּבמיׁשֹור, היה לא ּכּלֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻהּמקּדׁש

סֹוף  עד מהּל הּבית, להר מזרחי מּׁשער נכנס ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּכׁשאדם
ּבׁשוה הּנׁשים [במישור]החיל לעזרת החיל מן ועֹולה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
עׂשר  מעלֹותּבׁשּתים רּום[מדרגות]ה מעלה [גובה], ּכל ְְֲֲִֵֵֶַַָָ

וׁשּלחּה אּמה אּמה.[רוחבה]חצי חצי ְְֲֲִִִַַָָָ
לעזרת ·. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, נׁשים עזרת ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל

רּום  מעלֹות, עׂשרה ּבחמׁש העזרה, ּתחּלת ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל,
אּמה  חצי וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה .ּכל ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָ

לעזרת ‚. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, יׂשראל עזרת ּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל
ּדּוכן ועליה אּמה, ּגבֹוהה ּבמעלה ּבֹו[במה]הּכהנים יׁש ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ

בדוכן] וׁשּלחּה[- אּמה חצי מעלה ּכל רּום מעלֹות, ְְֲֲֲִִַַַָָָָָֹׁשלׁש
יׂשראל  ׁשל על ּגבֹוהה ּכהנים עזרת נמצאת אּמה. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחצי

ּומחצה. אּמֹות ְֱֵֶַָׁשּתי
ולּמזּבח „. האּולם ּובין והּמזּבח ּכהנים עזרת ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּומהּל

רּום  מעלֹות, עׂשרה ּבׁשּתים לאּולם מּׁשם ועֹולה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשוה;
וההיכל  והאּולם אּמה. חצי וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּכל

ּבׁשוה  .ּכּלֹו ְֶָֻ
ההיכל‰. קרקע ּגבּה הּמזרח [מ]נמצא ׁשער קרקע על ְְְְִִֵַַַַַַַַַַָָָֹ

הּבית  הר ׁשער וגבּה אּמֹות. ּוׁשּתי עׂשרים הּבית הר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹׁשל
אינֹו הּמזרח, ׁשער ּכנגד העֹומד לפיכ אּמה; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשרים
ׁשער  ּגּבי ׁשעל ּכתל עׂשּו זה ּומּפני ההיכל; ּפתח ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹרֹואה

הּמׁשחה ּבהר העֹומד ּכהן ׁשּיהיה ּכדי ,נמּו הר זה -] ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
המקדש] למזרח הנמצא ּבׁשעה הזיתים, ההיכל ּפתח ְֵֶֶַַָָָרֹואה

ההיכל. נכח הּפרה מּדם ִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּמּזה
.Â לעזרת ּפתּוחֹות יׂשראל עזרת ּתחת ׁשם היּו ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּולׁשכֹות

והּמצלּתים  והּנבלים הּכּנֹורֹות נֹותנין הּלוּיים ׁשּׁשם ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּנׁשים,
הּׁשיר  ּכלי לעזרת וכל יׂשראל מעזרת העֹולה הּדּוכן ועל ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

על  ׁשירה ׁשאֹומרין ּבׁשעה עֹומדים הּלוּיים היּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹהּכהנים,
ההקרבה]הּקרּבן .[בשעת ְַָָ

.Êהיּו אם - לחל ּופתּוחֹות ּבּקדׁש הּבנּויֹות ְְְִֶַַַַָָֹֹהּלׁשכֹות
ׁשוין חל,[מחוברין]ּגּגֹותיהן ּתֹוכן - העזרה קרקע עם ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

חל; ּגּגֹותיהן אף - ׁשוין אינן ואם קדׁש; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹוגּגֹותיהן
אין  - אּלּו ּגּגים לפיכ נתקּדׁשּו. לא והעלּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשהּגּגֹות

קּלים. קדׁשים ׁשֹוחטין ולא קדׁשים, קדׁשי ׁשם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹאֹוכלין
.Á לאכילת קדׁש ּתֹוכן - לּקדׁש ּופתּוחֹות ּבחל ּבנּויֹות ְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹהיּו

קּלים; קדׁשים ׁשם ׁשֹוחטין אין אבל קדׁשים, ְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָקדׁשי
ּפטּור  ּבטמאה, לׁשם ּדבר.והּנכנס לכל חל וגּגֹותיהן ; ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֻ

.Ëלהר הּמ והּפתּוחֹות קדׁש; לעזרה, הּפתּוחֹות חּלֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹ
חל  החֹומההּבית, ועבי החּלֹונֹות -[קדושתם]. ּכלפנים ְְֳִִִִַַַַַָָֹ

לטמאה. ּבין קדׁשים, קדׁשי לאכילת ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻּבין
.Èעל להֹוסיף ׁשרצּו ּדין של]ּבית אֹו[שטחה ירּוׁשלים, ְְִִִֵֶַַָָ

להן ויׁש מֹוסיפין; - העזרה על למׁש[ורשאין]להֹוסיף ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
ולמׁש[להרחיב] הּבית, מהר ׁשּירצּו מקֹום עד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהעזרה

ׁשּירצּו. מקֹום עד ירּוׁשלים ְְִִֶַַַָָחֹומת
.‡Èהעיר על מֹוסיפין ירושלים]אין -]- העזרֹות על אֹו ֲִִִֵַַָָָ
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ויציעים[ממערב] ארי. ּכמֹו ּכּלֹו[קורותאבן], לּבית מּקפין היּו ְֲִִִִִִַַָָֻֻ
הּמסּבה[מ]מּסביב, לכתל הפנימי]חּוץ הּיציע [המעבר . ְְִִִִֶַַַָָָֹ

חמׁש ורבד[אמות]הּתחּתֹונה ש:], הקומה רוחב ּגּבּה[- על ְְֵֶַַַַָָָֹ
והעליֹונה  ׁשבע; ּגּבּה על ורבד ׁשׁש, האמצעית והּיציע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשׁש;
יציעים  הּׁשלׁש היּו וכן הּתחּתנה". "הּיציע ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשבע,

רּוחֹותיו מּׁשלׁש לּבית לכתלי [צדדיו]מּקיפים סביב וכן . ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ורבד  חלק, אחת אּמה היּו: ּכ למעלה, עד מּלמּטה ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהאּולם
למעלה. עד - אּמֹות ׁשלׁש ורבד חלק, ואּמה אּמֹות, ְְְְֶַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשלׁש
אּמֹות, ׁשלׁש רבד ּכל רחב - לּכתלים מּקפין הרבדין ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֹֹֻונמצאּו
אּמֹות. ארּבע רחּבֹו היה העליֹון ורבד אּמה; ורבד רבד ּכל ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹּובין

.È הּנקראים הם הּכתלים, ׁשּבין הּפנּויים הּמקֹומֹות אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל
הּצפֹון  מן חמׁש לּמקּדׁש, הּמּקפין הּתאים נמצאּו ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻ'ּתאים';

ּדיאטֹות וׁשלׁש הּמערב. מן וׁשלׁש הּדרֹום מן [קומות]וחמׁש ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֹ
ּתאים  עׂשר חמּׁשה נמצאּו דיֹוטא. ּגּבי על ּדיֹוטא ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָהיּו,
עׂשר. חמּׁשה ּבּצפֹון וכן חמּׁשה; ּגּבי על חמּׁשה ְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָּבּדרֹום,
ּוׁשנים  ׁשלׁשה ּגּבי על ׁשלׁשה ּבּמערב, היּו ּתאים ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹּוׁשמֹונה

ּתאים. ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה הּכל אחת. ּבדיֹוטא ּגּביהן ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹעל
.‡È- הּתאים מן ואחד אחד לכל היה ּפתחים ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשלׁשה

לּתא  ואחד הּׂשמאל, מן לּתא ואחד הּימין, מן לּתא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאחד
ׁשּבּדיֹוטא  ּבּתא צפֹונית מזרחית ּובקרן ּגּביו; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעל
ואחד  מּימין, לּתא אחד - ּפתחים חמּׁשה היּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָהאמצעית,

לּמסּבה ואחד ּגּביו, ׁשעל התאים]לּתא בין ואחד [מעבר , ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּפׁשּפׁש ּבֹו ׁשּיׁש ההיכל]לּתא  להיכל.[לפתח ואחד , ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

.·È לקרן צפֹונית מזרחית מּקרן עֹולה היתה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָּומסּבה
היה  הּתאים: לגּגֹות עֹולין היּו ׁשּבּה מערבית, ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָצפֹונית
הּצפֹון, ּפני ּכל את הל למערב; ּופניו ּבּמסּבה, ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָעֹולה
לדרֹום; ּפניו הפ למערב, הּגיע למערב; מּגיע ׁשה ּוא ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָעד

הּמערב  ּפני ּכל את הּגיע הל לדרֹום; מּגיע ׁשהּוא עד , ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ׁשהּוא  עד ּבדרֹום מהּל והיה למזרח, ּפניו הפ ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָלדרֹום,

עלּיה ׁשל לפתחּה ה [לגג]מּגיע עלּיה ׁשל ׁשּפתחּה יה , ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
לדרֹום. ְַָָּפתּוח

.‚È ארז ׁשל כלֹונסּיֹות ׁשּתי היּו עלּיה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָּובפתחּה
עלּיה.[מדרגות] ׁשל לגּגּה עֹולין היּוׁשּבהן ּפסּפסין וראׁשי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ולּולין  הּקדׁשים. קדׁש לגג הּקדׁש ּגג ּבין ּבעלּיה ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמבּדילין
קטנים] הּקדׁשים,[פתחין קדׁש לבית ּבעלּיה ּפתּוחין ְְֲֳִִִֵֶַָָָָֹהיּו

יזּונּו ׁשּלא ּכדי ּבתבֹות, האּמנין את מׁשלׁשלין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּבהן
אחת [יביטו] ּופעם הּקדׁשים; קדׁש מּבית עיניהם ֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת

מלּבנין לפסח.[צובעים]ּבּׁשנה מּפסח ההיכל, את ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ה'תשע"ג  תמוז כ"ה רביעי יום

ה  ¤¤ּפרק
הּמֹורּיה ‡. הר והּוא הּבית, אּמה הר מאֹות חמׁש היה - ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָ

וכּפין חֹומה; מּקף והיה אּמה, מאֹות חמׁש על [כיפות]על ְְֲִִֵֵַַַָָָָָֻ
הּטמאה אהל מּפני מּתחּתיו, ּבנּויֹות היּו כּפין שלא ּגּבי -] ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

סטותעלה] מקרה היה וכּלֹו עמודים]. גבי על לפנים [- ְְְְִִֶָָָֹֻ
מבפנים]מּסטו  ההר את הקיפה התקרה -]. ְִָ

מן ·. ואחד הּמערב, מן אחד - לֹו היּו ׁשערים ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָוחמּׁשה
הּדרֹום  מן ּוׁשנים הּצפֹון, מן ואחד ׁשער הּמזרח, ּכל רחב . ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּדלתֹות. להן ויׁש עׂשרים; וגבהֹו אּמֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָעׂשר
סֹורג‚. מּמּנּו עׂשרה [גדר]לפנים ּגבהֹו סביב, מּקיף ְְֲִִִִִֵֶַָָָָ

החיל - הּסֹורג מן ולפנים עׂשר [חומה]טפחים. ּגבהֹו , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
וחֹומה, חל "וּיאבל ּבּקינֹות: אֹומר הּוא ועליו ְְֲִֵֵֶַַַַָָָאּמֹות;

העזרה. חֹומת זֹו - "וחֹומה" ְְֲַַָָָָָיחּדו";
מאה „. אר היתה העזרה וכל העזרה; - החיל מן ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹלפנים

וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה רחב על וׁשבע, וׁשבעה ּוׁשמֹונים . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
לּמערב, סמּוכין הּצפֹון מן ׁשלׁשה - לּה היּו ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹׁשערים
מכּון  ּבּמזרח ואחד לּמערב, סמּוכין הּדרֹום מן ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה

ּבאמצע. הּקדׁשים קדׁש ּבית ְְֳִֵֶֶֶֶַַָָֹּכנגד
עׂשרים ‰. וגבהֹו אּמֹות, עׂשר רחּבֹו היה מהן ׁשער ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּדלתֹות  לֹו והיּו מּׁשער [מצופות]מחּפֹותאּמה; חּוץ - זהב ְְְִַַַָָָָָֻ
הּנקרא  הּוא זה וׁשער לזהב, ּדֹומה נחׁשת ׁשהיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹמזרחי

ניקנֹור. ׁשער והּוא עליֹון', ְְִֶַַַַָ'ׁשער
.Â רחֹוקה אּלא הּבית, הר ּבאמצע מכּונת היתה לא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהעזרה

הרּוחֹות מּכל יתר הּבית הר ּוקרֹובה [הצדדים]מּדרֹום , ְְִִִֵַַַָָָָ
הּצפֹון ּובין ּובינּה הרּוחֹות; מּכל יתר [המרחק]למערבֹו ְֲִֵֵֵַַָָָָָָ

יתר  הּמזרח ּובין ּובינּה הּמערב, ּובין ּׁשּבינּה מּמה ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיתר
הּצפֹון. ּובין ּׁשּבינּה ִֵֵֶַַָָמּמה

.Ê היתה והיא נׁשים, עזרת היתה ּבּמזרח העזרה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָולפני
וחמׁש. ּוׁשלׁשים מאה רחב על וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹאר

לׁשכֹות ּבמקצעֹותיה[חדרים]וארּבע ׁשל [בפינותה]היּו , ְְְְְִֶֶַַָָָֹ
עתידין  וכן מקרֹות; היּו ולא אּמה, ארּבעים ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹארּבעים

השלישי]להיֹות .[במקדש ְִ
.Á,הּנזירים לׁשּכת - מזרחית ּדרֹומית מׁשּמׁשֹות? הן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָּומה

ּומזרחית  ׂשערן; את ּומגּלחין ׁשלמיהן את מבּׁשלין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשם
מּומין  ּבעלי ּכהנים ׁשּׁשם העצים, ּדיר לׁשּכת - ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹצפֹונית
צפֹונית  ּפסּול; ּתֹולעת, ּבֹו ׁשּנמצא עץ ׁשּכל ּבעצים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתּלעין

ּדרֹומ  מערבית המצרעים; לׁשּכת - היּומערבית ּבּה - ית ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹ
ׁשמנּיה' ּבית 'לׁשּכת נקראת היתה והיא וׁשמן, יין .נֹותנין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

.Ëּכצֹוצטרה מּקפת היתה נׁשים ּכדי [מרפסת]עזרת , ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֻ
מּלמּטן והאנׁשים מּלמעלן רֹואֹות הּנׁשים [בשמחת ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

השואבה] היה בית ּגדֹול ּובית מערּבבין. יהיּו ׁשּלא ּכדי -ְְְְִִִֵֶַָָָָֹֻ
ּבנּוי  והיה והחיל, העזרה ּבין מּבחּוץ ּבצפֹונּה העזרה, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָּבצד

רבדין[בצורת] ּומּקף היה [מדפים]ּכּפה, והּוא אבן; ׁשל ְְִִֶֶֶָָָָָֻ
ּפתּוח  אחד - לֹו היּו ּפתחים ּוׁשני הּמֹוקד'. 'ּבית ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָנקרא

לחיל. ּפתּוח ואחד ְֲֵֶַַָָָָָלעזרה,
.Èׁשּתים ּבֹו, היּו לׁשכֹות שהיא:]וארּבע קדׁש[בעזרה ְְְְִֶַַַָָֹ

והן:]ּוׁשּתים לעזרה ּפסּפסין[מחוץ וראׁשי [קורות חל; ְְְִִִֵַָָֹ
מׁשּמׁשֹות?קטנות] הן ּומה והחל. הּקדׁש ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹמבּדילין

הּטלאים לׁשּכת - ּדרֹומית להקרבה]מערבית שמוכנין -]; ְְְֲִִִִַַַָָ
צפֹונית  מזרחית הּפנים; לחם עֹוׂשי לׁשּכת - מזרחית ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּדרֹומית

ׁשּׁשּקצּום הּמזּבח אבני חׁשמֹונאי ּבית ּגנזּו ּבּה [שטימאו]- ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
הּטבילה. לבית יֹורדין ּבּה - מערבית צפֹונית יון; ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָמלכי

.‡È ּבּמסּבה הֹול היה זֹו, מּלׁשּכה הּטבילה לבית ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּיֹורד
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ּדֹולקֹות [מחילה] והּנרֹות ּכּלֹו, הּמקּדׁש ּתחת ְְְִֵֶֶַַַַַָֻההֹולכת
היתה  ּומדּורה הּטבילה. לבית ׁשּמּגיע עד ּומּכאן, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּכאן

- כבֹודֹו הּוא וזה ּכבֹוד; ׁשל הּכּסא ּובית מצאֹו[שאם]ׁשם, ְְְִֵֵֶֶַָָָ
אדם. ׁשם ׁשּיׁש ּבידּוע ְֵֶַָָָָָנעּול,

.·È;וׁשבע ּוׁשמֹונים מאה לּמזרח, הּמערב מן העזרה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאר
- ההיכל ּכתל עד עזרה ׁשל מערבי מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזה
ּבין  אּמה; מאה - ּכּלֹו ההיכל ואר אּמה; עׂשרה ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻאחת
ׁשּתים  - הּמזּבח ועׂשרים; ׁשּתים - ולּמזּבח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהאּולם

ּדריסת מקֹום הּנקרא [הליכת]ּוׁשלׁשים; והּוא הּכהנים, רגלי ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָֹֹ
רגלי  ּדריסת מקֹום אּמה; עׂשרה אחת - ּכהנים' ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ'עזרת
אּמה. עׂשרה אחת - יׂשראל' 'עזרת הּנקרא וה ּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיׂשראל,

.‚È;וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה לּדרֹום, הּצפֹון מן העזרה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹורחב
צפֹוני  מּכתל חׁשּבֹונן: הּוא -וזה הּמטּבחים ּבית עד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

אּמה  עׂשרה ׁשּתים - הּמטּבחים ּבית אּמֹות; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשמֹונה
ּובצּדן. הּקדׁשים. את ּומפׁשיטין ּתֹולין וׁשם ְְְֱֳִִִִִֶֶַַָָָָּומחצה,

.„È ׁשל ׁשלחנֹות ּובֹו אּמֹות, ׁשמֹונה - הּׁשלחנֹות ְְְְֶֶַַָָֻֻמקֹום
לבּׁשלֹו;ׁשיׁש הּבׂשר את ּומדיחין הּנתחים, עליהן ׁשּמּניחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

מקֹום  הּׁשלחנֹות, מקֹום ּובצד היּו. ׁשלחנֹות ְְְְְְַַָָָָֻֻּוׁשמֹונה
בשחיטה]הּטּבעֹות הבהמות וארּבע [לאחיזת עׂשרים - ְְְִֶַַַַָ

הּקדׁשים. את ׁשֹוחטין וׁשם ְֲֳִִֶַַָָָאּמה;
.ÂË,אּמֹות ׁשמֹונה - והּמזּבח הּטּבעֹות מקֹום ְְְְִֵֵֶַַַַַָּובין

הּכבׁש ּובין ׁשלׁשים, - והּכבׁש ּוׁשּתים, ׁשלׁשים - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹוהּמזּבח
ּומחצה  אּמה עׂשרה ׁשּתים - ּדרֹומי .ּולכתל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָֹ

.ÊË רחב ׁשהּוא הּמזּבח, ּכתל עד עזרה ׁשל צפֹוני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּכתל
ּכתל [העזרה] עד האּולם מּכתל ּוכנגדֹו ּומחצה, ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּׁשים

אר ׁשהּוא עזרה, ׁשל וׁשבעים.[העזרה]מזרחי ׁשּׁשה ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָֹ
(.ÊË) הּמקֹום והּוא 'צפֹון', הּנקרא הּוא הּזה הּמרּבע ְְְִֶַַַַָָָָָֻּכל

קדׁשים  קדׁשי ּבֹו .ׁשּׁשֹוחטין ְֲִִֵֶָָָ
.ÊÈ,ּבּצפֹון ׁשלׁש - יׂשראל ּבעזרת היּו לׁשכֹות ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה

הּפרוה, לׁשּכת הּמלח, לׁשּכת - ׁשּבּדרֹום ּבּדרֹום. ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹוׁשלׁש
לּקרּבן; מלח נֹותנין ׁשם - הּמלח לׁשּכת הּמדיחין: ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָלׁשּכת
היה  ּגּגּה ועל הּקדׁשים, עֹורֹות מֹולחין ׁשם - הּפרוה ְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָלׁשּכת
- הּמדיחין לׁשּכת הּכּפּורים; ּביֹום ּגדֹול לכהן טבילה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹּבית

קרבי מדיחין היּו עֹולה [כרס]ׁשם מסּבה ּומּׁשם הּקדׁשים, ְְְֳִִִִִִֵַָָָָָָ
הּפרוה. ּבית ׁשּבּצפֹון לגג לׁשּכת והּׁשלׁש הּגזית, לׁשּכת - ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

ּגדֹולה  סנהדרי ׁשּבּה - הּגזית לׁשּכת העץ: לׁשּכת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹולה,
היה וחציּה ׁשני [ב:]יֹוׁשבת, ולּה חל; היה וחציּה קדׁש ְְְְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

היּו חל, ׁשל ּובחצי לחל. ואחד לּקדׁש אחד ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּפתחים,
ׁשּממּלאין  ּבֹור היה ׁשם - הּגֹולה לׁשּכת יֹוׁשבין. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּסנהדרין

ּבגּלה העזרה.[ספל]מּמּנּו לכל מים מסּפקין ּומּׁשם , ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻ
ּכהן  לׁשּכת היתה והיא ׁשּתיהן, אחֹורי היתה העץ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹולׁשּכת
ׁשוה  ׁשלׁשּתן וגג ּפלהדרין'. 'לׁשּכת הּנקראת והיא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּגדֹול;

יׂשראל,[בגובהו] ּבעזרת ׁשם היּו אחרֹות לׁשכֹות ּוׁשּתי .ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָ
הּמלּביׁש ּפינחס לׁשּכת והיא מזרחי, ׁשער מימין ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַָָאחת

הכוהנים] בגדי את לׁשּכת [המכין והיא מּׂשמאלֹו, ואחת ,ְְְְִִִַַַֹ
חבּתין במחבת]עֹוׂשי גדול כהן מנחת את וזֹו[המכינים . ְֲִִֵ

מּדֹותיה. לפי ּכּלּה והעזרה הּלׁשכֹות ּכל צּורת ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֻהיא

ו  ¤¤ּפרק
ההר:‡. ּבמעלה אּלא ּבמיׁשֹור, היה לא ּכּלֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻהּמקּדׁש

סֹוף  עד מהּל הּבית, להר מזרחי מּׁשער נכנס ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָּכׁשאדם
ּבׁשוה הּנׁשים [במישור]החיל לעזרת החיל מן ועֹולה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
עׂשר  מעלֹותּבׁשּתים רּום[מדרגות]ה מעלה [גובה], ּכל ְְֲֲִֵֵֶַַָָ

וׁשּלחּה אּמה אּמה.[רוחבה]חצי חצי ְְֲֲִִִַַָָָ
לעזרת ·. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, נׁשים עזרת ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל

רּום  מעלֹות, עׂשרה ּבחמׁש העזרה, ּתחּלת ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל,
אּמה  חצי וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה .ּכל ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָ

לעזרת ‚. מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, יׂשראל עזרת ּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומהּל
ּדּוכן ועליה אּמה, ּגבֹוהה ּבמעלה ּבֹו[במה]הּכהנים יׁש ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ

בדוכן] וׁשּלחּה[- אּמה חצי מעלה ּכל רּום מעלֹות, ְְֲֲֲִִַַַָָָָָֹׁשלׁש
יׂשראל  ׁשל על ּגבֹוהה ּכהנים עזרת נמצאת אּמה. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחצי

ּומחצה. אּמֹות ְֱֵֶַָׁשּתי
ולּמזּבח „. האּולם ּובין והּמזּבח ּכהנים עזרת ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּומהּל

רּום  מעלֹות, עׂשרה ּבׁשּתים לאּולם מּׁשם ועֹולה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשוה;
וההיכל  והאּולם אּמה. חצי וׁשּלחּה אּמה חצי מעלה ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּכל

ּבׁשוה  .ּכּלֹו ְֶָֻ
ההיכל‰. קרקע ּגבּה הּמזרח [מ]נמצא ׁשער קרקע על ְְְְִִֵַַַַַַַַַַָָָֹ

הּבית  הר ׁשער וגבּה אּמֹות. ּוׁשּתי עׂשרים הּבית הר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹׁשל
אינֹו הּמזרח, ׁשער ּכנגד העֹומד לפיכ אּמה; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשרים
ׁשער  ּגּבי ׁשעל ּכתל עׂשּו זה ּומּפני ההיכל; ּפתח ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹרֹואה

הּמׁשחה ּבהר העֹומד ּכהן ׁשּיהיה ּכדי ,נמּו הר זה -] ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
המקדש] למזרח הנמצא ּבׁשעה הזיתים, ההיכל ּפתח ְֵֶֶַַָָָרֹואה

ההיכל. נכח הּפרה מּדם ִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּמּזה
.Â לעזרת ּפתּוחֹות יׂשראל עזרת ּתחת ׁשם היּו ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּולׁשכֹות

והּמצלּתים  והּנבלים הּכּנֹורֹות נֹותנין הּלוּיים ׁשּׁשם ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּנׁשים,
הּׁשיר  ּכלי לעזרת וכל יׂשראל מעזרת העֹולה הּדּוכן ועל ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

על  ׁשירה ׁשאֹומרין ּבׁשעה עֹומדים הּלוּיים היּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹהּכהנים,
ההקרבה]הּקרּבן .[בשעת ְַָָ

.Êהיּו אם - לחל ּופתּוחֹות ּבּקדׁש הּבנּויֹות ְְְִֶַַַַָָֹֹהּלׁשכֹות
ׁשוין חל,[מחוברין]ּגּגֹותיהן ּתֹוכן - העזרה קרקע עם ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

חל; ּגּגֹותיהן אף - ׁשוין אינן ואם קדׁש; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹוגּגֹותיהן
אין  - אּלּו ּגּגים לפיכ נתקּדׁשּו. לא והעלּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשהּגּגֹות

קּלים. קדׁשים ׁשֹוחטין ולא קדׁשים, קדׁשי ׁשם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹאֹוכלין
.Á לאכילת קדׁש ּתֹוכן - לּקדׁש ּופתּוחֹות ּבחל ּבנּויֹות ְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹהיּו

קּלים; קדׁשים ׁשם ׁשֹוחטין אין אבל קדׁשים, ְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָקדׁשי
ּפטּור  ּבטמאה, לׁשם ּדבר.והּנכנס לכל חל וגּגֹותיהן ; ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֻ

.Ëלהר הּמ והּפתּוחֹות קדׁש; לעזרה, הּפתּוחֹות חּלֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹ
חל  החֹומההּבית, ועבי החּלֹונֹות -[קדושתם]. ּכלפנים ְְֳִִִִַַַַַָָֹ

לטמאה. ּבין קדׁשים, קדׁשי לאכילת ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻּבין
.Èעל להֹוסיף ׁשרצּו ּדין של]ּבית אֹו[שטחה ירּוׁשלים, ְְִִִֵֶַַָָ

להן ויׁש מֹוסיפין; - העזרה על למׁש[ורשאין]להֹוסיף ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
ולמׁש[להרחיב] הּבית, מהר ׁשּירצּו מקֹום עד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהעזרה

ׁשּירצּו. מקֹום עד ירּוׁשלים ְְִִֶַַַָָחֹומת
.‡Èהעיר על מֹוסיפין ירושלים]אין -]- העזרֹות על אֹו ֲִִִֵַַָָָ
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ּפי  ועל ותּמים, ּובאּורים נביא, ּפי ועל ,מל ּפי על ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֻאּלא
אני  אׁשר "ּככל ׁשּנאמר: זקנים, ואחד ׁשבעים ׁשל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹסנהדרין
היה. מל רּבנּו ּומׁשה לדֹורֹות; ּתעׂשּו", וכן . . אֹות ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמראה

.·È ׁשּתי ּדין ּבית עֹוׂשין העיר? על מֹוסיפין ְְִִִִִֵֵֵַַָוכיצד
ׁשּבהן[קרבני] חמץ לחם ולֹוקחין הבאים תֹודֹות, -] ְְִֵֶֶֶֶָָ
ׁשּתיעמהם] אחר ּדין ּבית והֹולכים הּתֹודֹות,[לחמי], ְְְִִֵֵַַַ

הּתֹודֹות כוהנים]ּוׁשּתי ב' ע"י זֹו;[נישאות אחר זֹו ְֵַַַ
ועל  ּופּנה ּפּנה ּכל על ּובצלצל, ּובנבלים ּבכּנֹורֹות ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָועֹומדין
ּכי  ה', ,ארֹוממ" ואֹומרין: ׁשּבירּוׁשלים, ואבן אבן ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָּכל

הּמקֹום לסֹוף ׁשּמּגיעין עד לעיר]ּדּליתני", [שהוסיפו ְִִִִִֶַַַָָ
ּתֹודה  לחם ׁשם ואֹוכלין ׁשם. ועֹומדין אֹותֹו, ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָׁשּמקּדׁשין
הּנביא  ּפי ועל נׂשרפת. והּׁשנּיה הּתֹודֹות, מׁשּתי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאחת

זֹו.ׂשֹורפין את ואֹוכלין זֹו את ְְְִִֶֶ
.‚È ּבׁשירי אֹותּה מקּדׁשין העזרה, על הֹוסיפּו אם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוכן

ּבּה ׁשּנאכלת הּתֹודה ּירּוׁשלים, מה העיר]הּמנחה: [בכל ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
אּלא  נאכלין ׁשאין הּמנחֹות ׁשירי העזרה, אף - ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמקּדׁשּתּה
הּמקֹום  ּבסֹוף אֹותן ואֹוכלין ּבהן; אֹותּה ׁשּמקּדׁשין הן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבּה

ְִֶׁשּקּדׁשּו.
.„È לא - הּזה וכּסדר אּלּו ּבכל נעׂשה ׁשּלא מקֹום ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל

ּגמּור  קּדּוׁש עזראנתקּדׁש ׁשעׂשה וזה מבבל]. ׁשּתי [כשעלו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
הּמקֹום, נתקּדׁש ּבמעׂשיו ולא ׁשעׂשה; הּוא זכר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹתֹודֹות,

נתקּדׁשה  ּובּמה ותּמים. אּורים ולא מל לא ׁשם היה ?ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻ
ראׁשֹונה העזרה ּבקדּׁשה קּדׁש ׁשהּוא - ׁשלמה ׁשּקּדׁשּה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹֻ

לׁשעתּה לבֹוא[בזמנו]וירּוׁשלים לעתיד וקּדׁשה .[לנצח], ְְְִִִִִֶַָָָָָָ
.ÂË ׁשאין ּפי על אף ּכּלן הּקרּבנֹות מקריבין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻלפיכ

אף  העזרה ּבכל קדׁשים קדׁשי ואֹוכלין מצּוי, ּבית ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָׁשם
ואֹוכלין  ּבמחּצה, מּקפת ואינּה חרבה ׁשהיא ּפי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻעל
ּפי  על אף ירּוׁשלים ּבכל ׁשני ּומעׂשר קּלים ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָקדׁשים
לׁשעתּה, קּדׁשה הראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה חֹומה; ׁשם ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֻׁשאין

לבֹוא  לעתיד .וקּדׁשה ְְִִֶָָָ
.ÊË ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה וירּוׁשלים, ּבּמקּדׁש אֹומר אני ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻולּמה

לענין  יׂשראל ארץ ׁשאר ּובקדּׁשת לבֹוא, לעתיד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקּדׁשּתן
לבֹוא? לעתיד קּדׁשה לא ּבהן, וכּיֹוצא ּומעׂשרֹות ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשביעית
ּוׁשכינה  הּׁשכינה, מּפני - וירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּקדּׁשת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻלפי
מקּדׁשיכם"; את "והׁשּמֹותי אֹומר: הּוא והרי ּבטלה. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאינּה
הן  ּבקדּׁשתן ׁשּׁשֹוממין, ּפי על 'אף חכמים: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻואמרּו
אּלא  אינֹו ּובמעׂשרֹות, ּבׁשביעית הארץ חּיּוב אבל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָעֹומדין'.

רּבים ּכּבּוׁש ׁשהּוא שופט מּפני או נביא או מלך ע"י -] ְִִִֵֶַ
ישראל] רוב ּבטל מדעת - מידיהם הארץ ׁשּנלקחה וכיון ;ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּׁשביעית, ּומן הּמעׂשרֹות מן הּתֹורה מן ונפטרה ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָהּכּבּוׁש,
לא  וקּדׁשּה, עזרא ׁשעלה וכיון יׂשראל. ארץ אינּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשהרי

ּבחזקה אּלא ּבכּבּוׁש ּבּה[בקנין]קּדׁשּה אחד ׁשהחזיקּו [כל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ
ּבבל במקומו] עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו מקֹום ּכל ּולפיכ ;ְְִִֵֶֶֶָָָָ

הּיֹום, מקּדׁש הּוא הרי - הּׁשנּיה עזרא ּבקדּׁשת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻונתקּדׁש
ׁשּנלקחה ּפי על מּמּנּו[נקנתה]ואף ע"י הארץ [אח"כ ְְְִִִֶֶֶַַָָָ

ׁשּבארנּונכרי] הּדר על ּובמעׂשרֹות, ּבׁשביעית וחּיב ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ּתרּומה. ְְְִָּבהלכֹות

ז  ¤¤ּפרק
"ּומקּדׁשי מצות‡. ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, מן ליראה עׂשה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

על  ׁשּצּוה מּמי אּלא ירא, אּתה הּמקּדׁש מן ולא ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּתיראּו";
ְִָיראתֹו.

אֹו·. ּבמקלֹו, הּבית להר יּכנס ׁשּלא יראתֹו? היא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹואיזֹו
באפנּדתֹו אֹו ׁשּברגליו, זיעה]ּבמנעלֹו לספיגת אֹו[חלוק , ְְְְְֲִֶַַָָָֻ

ּבסדינֹו לֹו הּצרּורין במעֹות אֹו רגליו, ׁשעל .[בבגדו]באבק ְְְְְִִִֶַַַָָָָ
אם  אּלא הּבית; הר ּבכל לרק לֹו ׁשאסּור לֹומר צרי ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואין
,ּדר הּבית הר יעׂשה ולא ּבכסּותֹו. מבליעֹו רק, לֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹנזּדּמן

ויצ  זֹו מּפתח הּדר,ׁשּיּכנס לקּצר ּכדי ׁשּכנגדּה ּבפתח א ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
מצוה. לדבר אּלא לֹו יּכנס ולא מּבחּוץ. יּקיפֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

ּומּקיפין ‚. ימין ּדר נכנסין הּבית, להר הּנכנסין ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוכל
דבר ׁשארעֹו מּמי חּוץ - ׂשמאל ּדר או ויֹוצאין [אבל ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹ

היּומנודה] לפיכ הּׂשמאל. על מּקיף ׁשהּוא [העוברין , ְְִִֶַַַָָֹ
-ושבין] הּׂשמאל'? על מּקיף ּל 'מה אֹותֹו: ְְֲִִַַַַֹׁשֹואלין

'ׁשאני [ומשיב] .'ינחמ הּזה ּבּבית 'הּׁשֹוכן - אבל'. ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ'ׁשאני
לדברי  ותׁשמע ּבלּב יּתן הּזה ּבּבית 'הּׁשֹוכן - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֻמנּדה'

.'ויקרבּו ְֲִֵֶָחברי
יֹוצא [כהן]ּכל„. אינֹו לֹו, ונסּתּלק עבֹודה ׁשהׁשלים ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

ּומהּל מעט, מעט אחֹורּנית מהּל אּלא להיכל, ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָואחֹוריו
צּדֹו לעזרה]על אנׁשי [כשפניו וכן העזרה. מן ׁשּיצא עד ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מעמד[הכהונה]מׁשמר למעמד ואנׁשי ישראל [שלוחי ְְְֲִֵַַָָ

מּדּוכנןההקרבה] מן [מזימרתם]ּולוּיים יֹוצאין הן ּכ - ְְִִִִִֵָָָ
ּתפּלה אחר ׁשּפֹוסע ּכמֹו עשרה]הּמקּדׁש, לאחֹוריו.[שמונה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ

הּמקּדׁש. מן ליראה זה ְְְִִִֶַָָָּכל
ראׁשֹו‰. את אדם יקל ׁשל [בשחוק]לא מזרחי ׁשער ּכנגד ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

קדׁש ּכנגד מכּון ׁשהּוא מּפני ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻעזרה
ׁשּמּתר  ּבּמקֹום ּבנחת יהּל - לעזרה הּנכנס וכל ְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּקדׁשים.
ה' האדֹון לפני עֹומד ׁשהּוא עצמֹו ויראה לׁשם, להּכנס ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָלֹו
ּבאימה  ּומהּל הּימים"; ּכל ׁשם ולּבי עיני "והיּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאמר:
ּברגׁש". נהּל אלהים "ּבבית ׁשּנאמר: ּורעדה, ּופחד ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹויראה

.Â יׁשיבה ואין העזרה; ּבכל ליׁשב אדם לכל ְְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָָָואסּור
ּדוד, הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּדוד, ּבית למלכי אּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבעזרה
הּגזית  ּבלׁשּכת יֹוׁשבין ׁשהיּו והּסנהדרין ה'". לפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוּיׁשב

חול] וחציה קודש ּבחציּה[שחציה אּלא יֹוׁשבין היּו לא ,ְְְִֶֶָָָֹ
חל. ֶֹׁשל

.Ê אדם חּיב ּבעוֹונֹותינּו, חרב הּיֹום ׁשהּמקּדׁש ּפי על ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאף
לּמקֹום  אּלא יּכנס לא ּבבנינֹו: ּבֹו נֹוהג ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבמֹוראֹו
ּכנגד  ראׁשֹו יקל ולא ּבעזרה, יׁשב ולא לׁשם, להּכנס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֻׁשּמּתר

הּמזרח  ּומקּדׁשי ׁשער ּתׁשמרּו, ׁשּבתֹותי "את ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ּׁשמירת מה - ְְְִִִַַַַָָָָָּתיראּו"

ׁשחרב, ּפי על ואף עֹומד.לעֹולם; ּבקדּׁשתֹו ְְְִִֵֶַַַָָָֻ
.Á את להקל לאדם לֹו אסּור - ּבנּוי הּמקּדׁש ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבזמן

מן ולפנים;[הר]ראׁשֹו לירּוׁשלים חּוץ ׁשהּוא הּצֹופים, ְְִִִִִִֶַַָֹ
ּבינֹו מפסיק ּגדר יהיה ולא הּמקּדׁש, את רֹואה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוהּוא

הּמקּדׁש. ְִֵַָּובין
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.Ëׁשּיּפנה לעֹולם לאדם לֹו ּבין [צרכיו]אסּור ייׁשן אֹו ְְִִֵֶֶַָָָָָ
הּכּסא  ּבית קֹובעין ׁשאין לֹומר צרי ואין למערב; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמזרח
ּבּמערב. ׁשההיכל מּפני מקֹום, ּבכל למערב מזרח ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבין
ּכנגד  ׁשהּוא לּמזרח ולא לּמערב, לא יּפנה לא ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ
הּמטיל  וכל ויׁשנים. נפנים לדרֹום צפֹון ּבין אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמערב,

קטנים]מים צרכים יׁשב [הר]מן[- לא - ולפנים הּצֹופים ְְִִִִִֵֵַַֹ
הּקדׁש ּכלּפי לּצדדין [המקדש]ּופניו הּמקּדׁש יסּלק אלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

המקדש] מול .[ולא
.Èּתבנית ּבית ׁשּיעׂשה לאדם ומידות]ואסּור [בדוגמת ְְְֲִִֶֶַַַָָָ

ׁשלחן  העזרה, ּכנגד חצר אּולם, ּתבנית אכסדרה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהיכל,
עֹוׂשה  אבל הּמנֹורה; ּכצּורת ּומנֹורה הּׁשלחן, ְְְְְֲֶַַַַָָָָֻּכצּורת
מנֹורה  אֹו קנים, ׁשמֹונה ׁשל אֹו קנים, חמּׁשה ׁשל ְְְֲִִִֶֶָָָָָָמנֹורה

ׁשּיׁש ּפי על אף מּתכת, ׁשל קנים.ׁשאינּה ׁשבעה לּה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
.‡È,יׂשראל מחנה - ּבּמדּבר יׂשראל היּו מחנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹׁשלׁש

מחנֹות ארּבע ּבּה:[השבטים]והיא ׁשּנאמר לוּיה, ּומחנה ; ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָ
חצר  מּפתח והיא ׁשכינה, ּומחנה יחנּו"; לּמׁשּכן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ"וסביב
עד  ירּוׁשלים מּפתח - לדֹורֹות ּוכנגּדן ולפנים. מֹועד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאהל
ּפתח  עד הּבית הר ּומּפתח יׂשראל; ּכמחנה הּבית, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהר
העזרה  ּומּפתח לוּיה; ּכמחנה ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהעזרה
יתרה  מעלה הּנׁשים, ועזרת והחיל ׁשכינה. מחנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָולפנים,

העֹולמים .[ביהמ"ק]ּבבית ְִֵָָ
.·È היא ּומה הארצֹות. מּכל מקּדׁשת יׂשראל ארץ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל

ׁשּמביאין הּלחם [קורבן]מּמּנה[רק]קדּׁשתּה? ּוׁשּתי העמר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
מּׁשאר [בשבועות] ּכן מביאין ּׁשאין מה - ְְְִִִִִֵֵֶַַָוהּבּכּורים

ֲָָהארצֹות.
.‚È עירֹות מּזֹו: למעלה זֹו יׂשראל, ּבארץ הן קדּׁשֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻעׂשר

חֹומה נון]הּמּקפֹות בן יהושע הארץ [מימי מּׁשאר מקּדׁשֹות ְְִֶַָָָָָָֻֻ
ּבתֹוכן  מת קֹוברין ואין המצרעין, את מּתֹוכן ׁשּמׁשּלחין -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

טֹובי ׁשבעה ׁשּירצּו העיר;[ממוני]עד אנׁשי ּכל אֹו העיר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
אֹותֹו מחזירין אין לעיר, חּוץ הּמת יצא אף ואם לתֹוכּה ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ

להחזירֹו. ּכּלן ׁשרצּו ּפי ְְִִֶַַָָֻעל
.„Èהּמדינה מן הּקבר להֹוציא העיר ּבני העיר]רצּו -], ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

אֹו נביא מּקבר חּוץ מפּנין, הּקברֹות וכל אֹותֹו; ְְְְִִִִֶֶַַַָָָמפּנין
העיר ׁשהּקיפּתּו קבר .לעיר]מל קדם מארּבע [והוא ּבין , ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּובין  ּבינֹו היה אם - זֹו ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָרּוחֹותיו
מפּנין  אין לכאן, וחמּׁשים לכאן אּמה מחמּׁשים יתר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהעיר
ירּוׁשלים  אֹותֹו. מפּנין מּכאן, ּפחֹות ּכּלן; ׁשּירצּו עד ְְְִִִִֶַַַָָָָֻאֹותֹו
קדׁשים  ׁשם ׁשאֹוכלין - הּמּקפֹות העירֹות מּׁשאר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֻֻמקּדׁשת

דברים [קורבנות]קּלים ואּלּו מחֹומתּה. לפנים ׁשני ּומעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
מעבירין  ואין הּמת, ּבּה מלינין אין ּבירּוׁשלים: ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמרּו
ואין  ּבּתים, ּבתֹוכּה מׂשּכירין ואין אדם, עצמֹות ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּבתֹוכּה

ּתֹוׁשב לגר מקֹום ּבּה נח]נֹותנין בני מצוות ז' ששומר ,[נכרי ְְִֵָָָ
חלּדה  וקבר ּדוד ּבית מּקברי חּוץ קברֹות ּבּה מקּימין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻואין

נֹוטעין [הנביאה] ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ּבּה ְְְִִִִִִֵֶָָָׁשהיּו
ּתסרח  ׁשּמא נחרׁשת ולא נזרעת ואינּה ּופרּדסים, ּגּנֹות ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּה

ורדים [מהזיבול] מּגּנת חּוץ אילנֹות ּבּה מקּימין ואין ,ְְְְִִִִִֵַַָָָ
ּבּה מקּימין ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ׁשם ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָׁשהיתה

זיזין מּמּנה מֹוציאין ואין הּׁשרצים, מּפני [קורות]אׁשּפֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָ
מּפני[מרפסות]ּוגזּוזטראֹות הרּבים שיהיו]לרׁשּות [החשש ְְְְְִִִֵַָָ

ּכבׁשֹונֹות ּבּה עֹוׂשין ואין הּטמאה, מּפני [משרפות]אהל ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻ
ּתרנגֹולין ּבּה מגּדלין ואין שרצים]העׁשן, ללקט [שדרכן ְְְְְִִֵֶַַָָָ

ארץ  ּבכל ּתרנגֹולין הּכהנים יגּדלּו לא וכן הּקדׁשים; ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹמּפני
ּבּה נחלט הּבית ואין הּטהרֹות. מּפני [נמכר יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבנגעיםלצמיתות] מּטּמא ואינֹו צרעת], נעׂשית [של ואינּה , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ
ׁשּלא  לפי ערּופה עגלה מביאה ואינּה הּנּדחת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעיר

לּׁשבטים. ְְְִִַַָָנתחּלקה
.ÂË ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש הּבית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהר

טמאות] שהן להר [- עצמֹו הּמת להכניס ּומּתר לׁשם; ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֻנכנסין
לׁשם. נכנס ׁשהּוא מת טמא לֹומר צרי ואין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּבית,

.ÊË ּובֹועל מת ּוטמא ּגֹויים ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻהחיל
לׁשם.נּדה  נכנסים ְְִִִָָָ

.ÊÈיֹום טבּול ׁשאין - החיל מן מקּדׁשת נׁשים [טמא עזרת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ
בלילה] ויטהר מּדבריהםשטבל זה ואּסּור לׁשם; [של נכנס ְְְְִִִִֵֶֶָָ

למחנה חכמים] להּכנס יֹום טבּול מּתר הּתֹורה מן אבל ,ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ
חּטאת. חּיב אינֹו הּנׁשים לעזרת ׁשּנכנס וטמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלוּיה.

.ÁÈ יׂשראל מחּסר עזרת ׁשאין - נׁשים מעזרת מקּדׁשת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ
קרבנו]ּכּפּורים הביא שטרם ׁשּנכנס [- וטמא לׁשם, נכנס ְְְְִִִִֵֶַָָָ

ּכרת חּיב 50]לּה גיל עד משמים מיתה -]. ֵַָָָ
.ËÈ נכנסין יׂשראל ׁשאין - מּמּנה מקּדׁשת ּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻעזרת

לסמיכה צרכיהם, ּבׁשעת אּלא על לׁשם ידים סמיכת -] ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ולתנּופההקורבן] הקורבן]ולׁשחיטה .[הגבהת ְְְְִִִָָ

.Î מּומין ּבעלי ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
ראׁש שער]ּופרּועי לׁשם.[מגודלי נכנסין ּבגדים ּוקרּועי ְְְְְִִִֵֵָָָֹ

.‡Î נכנס ׁשאין - ולּמזּבח האּולם מּבין מקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻההיכל
רחּוץ אּלא ה]לׁשם בכיור 'מקודש' ורגלים.[- ידים ְְְְִִֶַַַָָָ

.·Î לׁשם נכנס ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש הּקדׁשים קדׁש ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבית
העבֹודה  ּבׁשעת הּכּפּורים ּביֹום ּגדֹול ּכהן .אּלא ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

.‚Îּבעלּיה ׁשהיה מ]מקֹום -[בקומה הּקדׁשים קדׁש על ֲֳִִֶֶַַָָָָָָֹ
ּבׁשבּוע אחת ּפעם אּלא לֹו נכנסין שנים]אין לידע [בשבע , ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבדקֹו לחּזק צרי הּוא לתקנו]מה ׁשּנכנסין [- ּבׁשעה . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
הּטמאה  את מּׁשם להֹוציא אֹו ּבהיכל ּולתּקן לבנֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּבּנאין
ּתמימים, מצאּו לא ּתמימים; ּכהנים נכנסין ׁשּיהיּו מצוה -ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶָָָֹֹ
לא  לוּים; יּכנסּו ּכהנים, ׁשם אין ואם מּומין; ּבעלי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָֹֹיּכנסּו
מצאּו לא ּבטהֹורים; מצוה יׂשראל. יּכנסּו לוּים, ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָָָֹמצאּו
ואל  טמא יּכנס - מּום ּובעל טמא טמאים. יּכנסּו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטהֹורים,

ּבצּבּור ּדחּויה ׁשהּטמאה מּום, ּבעל טמאים]יּכנס .[שרובם ְְְִִֵֶַַַָָָֻ
ּבתבֹות יּכנסּו לתּקן, להיכל הּנכנסין יביטו וכל [שלא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּיעׂשּובקודש] להם אפׁשר ׁשאי אֹו ּתבֹות, ׁשם אין אם ;ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּפתחים. ּדר יּכנסּו - ְְְִִֵֶֶָָּבתבֹות

ה'תשע"ג  תמוז כ"ו חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
ׁשם ‡. ׁשאין ּפי על ואף עׂשה, מצות הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשמירת
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ּפי  ועל ותּמים, ּובאּורים נביא, ּפי ועל ,מל ּפי על ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֻאּלא
אני  אׁשר "ּככל ׁשּנאמר: זקנים, ואחד ׁשבעים ׁשל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹסנהדרין
היה. מל רּבנּו ּומׁשה לדֹורֹות; ּתעׂשּו", וכן . . אֹות ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמראה

.·È ׁשּתי ּדין ּבית עֹוׂשין העיר? על מֹוסיפין ְְִִִִִֵֵֵַַָוכיצד
ׁשּבהן[קרבני] חמץ לחם ולֹוקחין הבאים תֹודֹות, -] ְְִֵֶֶֶֶָָ
ׁשּתיעמהם] אחר ּדין ּבית והֹולכים הּתֹודֹות,[לחמי], ְְְִִֵֵַַַ

הּתֹודֹות כוהנים]ּוׁשּתי ב' ע"י זֹו;[נישאות אחר זֹו ְֵַַַ
ועל  ּופּנה ּפּנה ּכל על ּובצלצל, ּובנבלים ּבכּנֹורֹות ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָועֹומדין
ּכי  ה', ,ארֹוממ" ואֹומרין: ׁשּבירּוׁשלים, ואבן אבן ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָּכל

הּמקֹום לסֹוף ׁשּמּגיעין עד לעיר]ּדּליתני", [שהוסיפו ְִִִִִֶַַַָָ
ּתֹודה  לחם ׁשם ואֹוכלין ׁשם. ועֹומדין אֹותֹו, ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָׁשּמקּדׁשין
הּנביא  ּפי ועל נׂשרפת. והּׁשנּיה הּתֹודֹות, מׁשּתי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאחת

זֹו.ׂשֹורפין את ואֹוכלין זֹו את ְְְִִֶֶ
.‚È ּבׁשירי אֹותּה מקּדׁשין העזרה, על הֹוסיפּו אם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוכן

ּבּה ׁשּנאכלת הּתֹודה ּירּוׁשלים, מה העיר]הּמנחה: [בכל ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
אּלא  נאכלין ׁשאין הּמנחֹות ׁשירי העזרה, אף - ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמקּדׁשּתּה
הּמקֹום  ּבסֹוף אֹותן ואֹוכלין ּבהן; אֹותּה ׁשּמקּדׁשין הן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבּה

ְִֶׁשּקּדׁשּו.
.„È לא - הּזה וכּסדר אּלּו ּבכל נעׂשה ׁשּלא מקֹום ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל

ּגמּור  קּדּוׁש עזראנתקּדׁש ׁשעׂשה וזה מבבל]. ׁשּתי [כשעלו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
הּמקֹום, נתקּדׁש ּבמעׂשיו ולא ׁשעׂשה; הּוא זכר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹתֹודֹות,

נתקּדׁשה  ּובּמה ותּמים. אּורים ולא מל לא ׁשם היה ?ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻ
ראׁשֹונה העזרה ּבקדּׁשה קּדׁש ׁשהּוא - ׁשלמה ׁשּקּדׁשּה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹֻ

לׁשעתּה לבֹוא[בזמנו]וירּוׁשלים לעתיד וקּדׁשה .[לנצח], ְְְִִִִִֶַָָָָָָ
.ÂË ׁשאין ּפי על אף ּכּלן הּקרּבנֹות מקריבין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻלפיכ

אף  העזרה ּבכל קדׁשים קדׁשי ואֹוכלין מצּוי, ּבית ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָׁשם
ואֹוכלין  ּבמחּצה, מּקפת ואינּה חרבה ׁשהיא ּפי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻעל
ּפי  על אף ירּוׁשלים ּבכל ׁשני ּומעׂשר קּלים ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָקדׁשים
לׁשעתּה, קּדׁשה הראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה חֹומה; ׁשם ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֻׁשאין

לבֹוא  לעתיד .וקּדׁשה ְְִִֶָָָ
.ÊË ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה וירּוׁשלים, ּבּמקּדׁש אֹומר אני ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻולּמה

לענין  יׂשראל ארץ ׁשאר ּובקדּׁשת לבֹוא, לעתיד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקּדׁשּתן
לבֹוא? לעתיד קּדׁשה לא ּבהן, וכּיֹוצא ּומעׂשרֹות ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשביעית
ּוׁשכינה  הּׁשכינה, מּפני - וירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּקדּׁשת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻלפי
מקּדׁשיכם"; את "והׁשּמֹותי אֹומר: הּוא והרי ּבטלה. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאינּה
הן  ּבקדּׁשתן ׁשּׁשֹוממין, ּפי על 'אף חכמים: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻואמרּו
אּלא  אינֹו ּובמעׂשרֹות, ּבׁשביעית הארץ חּיּוב אבל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָעֹומדין'.

רּבים ּכּבּוׁש ׁשהּוא שופט מּפני או נביא או מלך ע"י -] ְִִִֵֶַ
ישראל] רוב ּבטל מדעת - מידיהם הארץ ׁשּנלקחה וכיון ;ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּׁשביעית, ּומן הּמעׂשרֹות מן הּתֹורה מן ונפטרה ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָהּכּבּוׁש,
לא  וקּדׁשּה, עזרא ׁשעלה וכיון יׂשראל. ארץ אינּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשהרי

ּבחזקה אּלא ּבכּבּוׁש ּבּה[בקנין]קּדׁשּה אחד ׁשהחזיקּו [כל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ
ּבבל במקומו] עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו מקֹום ּכל ּולפיכ ;ְְִִֵֶֶֶָָָָ

הּיֹום, מקּדׁש הּוא הרי - הּׁשנּיה עזרא ּבקדּׁשת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻונתקּדׁש
ׁשּנלקחה ּפי על מּמּנּו[נקנתה]ואף ע"י הארץ [אח"כ ְְְִִִֶֶֶַַָָָ

ׁשּבארנּונכרי] הּדר על ּובמעׂשרֹות, ּבׁשביעית וחּיב ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ּתרּומה. ְְְִָּבהלכֹות

ז  ¤¤ּפרק
"ּומקּדׁשי מצות‡. ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, מן ליראה עׂשה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

על  ׁשּצּוה מּמי אּלא ירא, אּתה הּמקּדׁש מן ולא ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּתיראּו";
ְִָיראתֹו.

אֹו·. ּבמקלֹו, הּבית להר יּכנס ׁשּלא יראתֹו? היא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹואיזֹו
באפנּדתֹו אֹו ׁשּברגליו, זיעה]ּבמנעלֹו לספיגת אֹו[חלוק , ְְְְְֲִֶַַָָָֻ

ּבסדינֹו לֹו הּצרּורין במעֹות אֹו רגליו, ׁשעל .[בבגדו]באבק ְְְְְִִִֶַַַָָָָ
אם  אּלא הּבית; הר ּבכל לרק לֹו ׁשאסּור לֹומר צרי ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואין
,ּדר הּבית הר יעׂשה ולא ּבכסּותֹו. מבליעֹו רק, לֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹנזּדּמן

ויצ  זֹו מּפתח הּדר,ׁשּיּכנס לקּצר ּכדי ׁשּכנגדּה ּבפתח א ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
מצוה. לדבר אּלא לֹו יּכנס ולא מּבחּוץ. יּקיפֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

ּומּקיפין ‚. ימין ּדר נכנסין הּבית, להר הּנכנסין ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוכל
דבר ׁשארעֹו מּמי חּוץ - ׂשמאל ּדר או ויֹוצאין [אבל ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹ

היּומנודה] לפיכ הּׂשמאל. על מּקיף ׁשהּוא [העוברין , ְְִִֶַַַָָֹ
-ושבין] הּׂשמאל'? על מּקיף ּל 'מה אֹותֹו: ְְֲִִַַַַֹׁשֹואלין

'ׁשאני [ומשיב] .'ינחמ הּזה ּבּבית 'הּׁשֹוכן - אבל'. ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ'ׁשאני
לדברי  ותׁשמע ּבלּב יּתן הּזה ּבּבית 'הּׁשֹוכן - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֻמנּדה'

.'ויקרבּו ְֲִֵֶָחברי
יֹוצא [כהן]ּכל„. אינֹו לֹו, ונסּתּלק עבֹודה ׁשהׁשלים ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

ּומהּל מעט, מעט אחֹורּנית מהּל אּלא להיכל, ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָואחֹוריו
צּדֹו לעזרה]על אנׁשי [כשפניו וכן העזרה. מן ׁשּיצא עד ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מעמד[הכהונה]מׁשמר למעמד ואנׁשי ישראל [שלוחי ְְְֲִֵַַָָ

מּדּוכנןההקרבה] מן [מזימרתם]ּולוּיים יֹוצאין הן ּכ - ְְִִִִִֵָָָ
ּתפּלה אחר ׁשּפֹוסע ּכמֹו עשרה]הּמקּדׁש, לאחֹוריו.[שמונה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ

הּמקּדׁש. מן ליראה זה ְְְִִִֶַָָָּכל
ראׁשֹו‰. את אדם יקל ׁשל [בשחוק]לא מזרחי ׁשער ּכנגד ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

קדׁש ּכנגד מכּון ׁשהּוא מּפני ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻעזרה
ׁשּמּתר  ּבּמקֹום ּבנחת יהּל - לעזרה הּנכנס וכל ְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּקדׁשים.
ה' האדֹון לפני עֹומד ׁשהּוא עצמֹו ויראה לׁשם, להּכנס ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָלֹו
ּבאימה  ּומהּל הּימים"; ּכל ׁשם ולּבי עיני "והיּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאמר:
ּברגׁש". נהּל אלהים "ּבבית ׁשּנאמר: ּורעדה, ּופחד ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹויראה

.Â יׁשיבה ואין העזרה; ּבכל ליׁשב אדם לכל ְְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָָָואסּור
ּדוד, הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּדוד, ּבית למלכי אּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבעזרה
הּגזית  ּבלׁשּכת יֹוׁשבין ׁשהיּו והּסנהדרין ה'". לפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוּיׁשב

חול] וחציה קודש ּבחציּה[שחציה אּלא יֹוׁשבין היּו לא ,ְְְִֶֶָָָֹ
חל. ֶֹׁשל

.Ê אדם חּיב ּבעוֹונֹותינּו, חרב הּיֹום ׁשהּמקּדׁש ּפי על ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאף
לּמקֹום  אּלא יּכנס לא ּבבנינֹו: ּבֹו נֹוהג ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבמֹוראֹו
ּכנגד  ראׁשֹו יקל ולא ּבעזרה, יׁשב ולא לׁשם, להּכנס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֻׁשּמּתר

הּמזרח  ּומקּדׁשי ׁשער ּתׁשמרּו, ׁשּבתֹותי "את ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ּׁשמירת מה - ְְְִִִַַַַָָָָָּתיראּו"

ׁשחרב, ּפי על ואף עֹומד.לעֹולם; ּבקדּׁשתֹו ְְְִִֵֶַַַָָָֻ
.Á את להקל לאדם לֹו אסּור - ּבנּוי הּמקּדׁש ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבזמן

מן ולפנים;[הר]ראׁשֹו לירּוׁשלים חּוץ ׁשהּוא הּצֹופים, ְְִִִִִִֶַַָֹ
ּבינֹו מפסיק ּגדר יהיה ולא הּמקּדׁש, את רֹואה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוהּוא

הּמקּדׁש. ְִֵַָּובין
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.Ëׁשּיּפנה לעֹולם לאדם לֹו ּבין [צרכיו]אסּור ייׁשן אֹו ְְִִֵֶֶַָָָָָ
הּכּסא  ּבית קֹובעין ׁשאין לֹומר צרי ואין למערב; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמזרח
ּבּמערב. ׁשההיכל מּפני מקֹום, ּבכל למערב מזרח ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבין
ּכנגד  ׁשהּוא לּמזרח ולא לּמערב, לא יּפנה לא ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ
הּמטיל  וכל ויׁשנים. נפנים לדרֹום צפֹון ּבין אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמערב,

קטנים]מים צרכים יׁשב [הר]מן[- לא - ולפנים הּצֹופים ְְִִִִִֵֵַַֹ
הּקדׁש ּכלּפי לּצדדין [המקדש]ּופניו הּמקּדׁש יסּלק אלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

המקדש] מול .[ולא
.Èּתבנית ּבית ׁשּיעׂשה לאדם ומידות]ואסּור [בדוגמת ְְְֲִִֶֶַַַָָָ

ׁשלחן  העזרה, ּכנגד חצר אּולם, ּתבנית אכסדרה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהיכל,
עֹוׂשה  אבל הּמנֹורה; ּכצּורת ּומנֹורה הּׁשלחן, ְְְְְֲֶַַַַָָָָֻּכצּורת
מנֹורה  אֹו קנים, ׁשמֹונה ׁשל אֹו קנים, חמּׁשה ׁשל ְְְֲִִִֶֶָָָָָָמנֹורה

ׁשּיׁש ּפי על אף מּתכת, ׁשל קנים.ׁשאינּה ׁשבעה לּה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
.‡È,יׂשראל מחנה - ּבּמדּבר יׂשראל היּו מחנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹׁשלׁש

מחנֹות ארּבע ּבּה:[השבטים]והיא ׁשּנאמר לוּיה, ּומחנה ; ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָ
חצר  מּפתח והיא ׁשכינה, ּומחנה יחנּו"; לּמׁשּכן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ"וסביב
עד  ירּוׁשלים מּפתח - לדֹורֹות ּוכנגּדן ולפנים. מֹועד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאהל
ּפתח  עד הּבית הר ּומּפתח יׂשראל; ּכמחנה הּבית, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהר
העזרה  ּומּפתח לוּיה; ּכמחנה ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהעזרה
יתרה  מעלה הּנׁשים, ועזרת והחיל ׁשכינה. מחנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָולפנים,

העֹולמים .[ביהמ"ק]ּבבית ְִֵָָ
.·È היא ּומה הארצֹות. מּכל מקּדׁשת יׂשראל ארץ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל

ׁשּמביאין הּלחם [קורבן]מּמּנה[רק]קדּׁשתּה? ּוׁשּתי העמר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
מּׁשאר [בשבועות] ּכן מביאין ּׁשאין מה - ְְְִִִִִֵֵֶַַָוהּבּכּורים

ֲָָהארצֹות.
.‚È עירֹות מּזֹו: למעלה זֹו יׂשראל, ּבארץ הן קדּׁשֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻעׂשר

חֹומה נון]הּמּקפֹות בן יהושע הארץ [מימי מּׁשאר מקּדׁשֹות ְְִֶַָָָָָָֻֻ
ּבתֹוכן  מת קֹוברין ואין המצרעין, את מּתֹוכן ׁשּמׁשּלחין -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

טֹובי ׁשבעה ׁשּירצּו העיר;[ממוני]עד אנׁשי ּכל אֹו העיר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
אֹותֹו מחזירין אין לעיר, חּוץ הּמת יצא אף ואם לתֹוכּה ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ

להחזירֹו. ּכּלן ׁשרצּו ּפי ְְִִֶַַָָֻעל
.„Èהּמדינה מן הּקבר להֹוציא העיר ּבני העיר]רצּו -], ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

אֹו נביא מּקבר חּוץ מפּנין, הּקברֹות וכל אֹותֹו; ְְְְִִִִֶֶַַַָָָמפּנין
העיר ׁשהּקיפּתּו קבר .לעיר]מל קדם מארּבע [והוא ּבין , ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּובין  ּבינֹו היה אם - זֹו ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָרּוחֹותיו
מפּנין  אין לכאן, וחמּׁשים לכאן אּמה מחמּׁשים יתר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהעיר
ירּוׁשלים  אֹותֹו. מפּנין מּכאן, ּפחֹות ּכּלן; ׁשּירצּו עד ְְְִִִִֶַַַָָָָֻאֹותֹו
קדׁשים  ׁשם ׁשאֹוכלין - הּמּקפֹות העירֹות מּׁשאר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֻֻמקּדׁשת

דברים [קורבנות]קּלים ואּלּו מחֹומתּה. לפנים ׁשני ּומעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
מעבירין  ואין הּמת, ּבּה מלינין אין ּבירּוׁשלים: ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמרּו
ואין  ּבּתים, ּבתֹוכּה מׂשּכירין ואין אדם, עצמֹות ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּבתֹוכּה

ּתֹוׁשב לגר מקֹום ּבּה נח]נֹותנין בני מצוות ז' ששומר ,[נכרי ְְִֵָָָ
חלּדה  וקבר ּדוד ּבית מּקברי חּוץ קברֹות ּבּה מקּימין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻואין

נֹוטעין [הנביאה] ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ּבּה ְְְִִִִִִֵֶָָָׁשהיּו
ּתסרח  ׁשּמא נחרׁשת ולא נזרעת ואינּה ּופרּדסים, ּגּנֹות ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּה

ורדים [מהזיבול] מּגּנת חּוץ אילנֹות ּבּה מקּימין ואין ,ְְְְִִִִִֵַַָָָ
ּבּה מקּימין ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ׁשם ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָׁשהיתה

זיזין מּמּנה מֹוציאין ואין הּׁשרצים, מּפני [קורות]אׁשּפֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָ
מּפני[מרפסות]ּוגזּוזטראֹות הרּבים שיהיו]לרׁשּות [החשש ְְְְְִִִֵַָָ

ּכבׁשֹונֹות ּבּה עֹוׂשין ואין הּטמאה, מּפני [משרפות]אהל ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻ
ּתרנגֹולין ּבּה מגּדלין ואין שרצים]העׁשן, ללקט [שדרכן ְְְְְִִֵֶַַָָָ

ארץ  ּבכל ּתרנגֹולין הּכהנים יגּדלּו לא וכן הּקדׁשים; ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹמּפני
ּבּה נחלט הּבית ואין הּטהרֹות. מּפני [נמכר יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבנגעיםלצמיתות] מּטּמא ואינֹו צרעת], נעׂשית [של ואינּה , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ
ׁשּלא  לפי ערּופה עגלה מביאה ואינּה הּנּדחת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעיר

לּׁשבטים. ְְְִִַַָָנתחּלקה
.ÂË ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש הּבית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהר

טמאות] שהן להר [- עצמֹו הּמת להכניס ּומּתר לׁשם; ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֻנכנסין
לׁשם. נכנס ׁשהּוא מת טמא לֹומר צרי ואין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּבית,

.ÊË ּובֹועל מת ּוטמא ּגֹויים ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻהחיל
לׁשם.נּדה  נכנסים ְְִִִָָָ

.ÊÈיֹום טבּול ׁשאין - החיל מן מקּדׁשת נׁשים [טמא עזרת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ
בלילה] ויטהר מּדבריהםשטבל זה ואּסּור לׁשם; [של נכנס ְְְְִִִִֵֶֶָָ

למחנה חכמים] להּכנס יֹום טבּול מּתר הּתֹורה מן אבל ,ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ
חּטאת. חּיב אינֹו הּנׁשים לעזרת ׁשּנכנס וטמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלוּיה.

.ÁÈ יׂשראל מחּסר עזרת ׁשאין - נׁשים מעזרת מקּדׁשת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ
קרבנו]ּכּפּורים הביא שטרם ׁשּנכנס [- וטמא לׁשם, נכנס ְְְְִִִִֵֶַָָָ

ּכרת חּיב 50]לּה גיל עד משמים מיתה -]. ֵַָָָ
.ËÈ נכנסין יׂשראל ׁשאין - מּמּנה מקּדׁשת ּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻעזרת

לסמיכה צרכיהם, ּבׁשעת אּלא על לׁשם ידים סמיכת -] ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ולתנּופההקורבן] הקורבן]ולׁשחיטה .[הגבהת ְְְְִִִָָ

.Î מּומין ּבעלי ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
ראׁש שער]ּופרּועי לׁשם.[מגודלי נכנסין ּבגדים ּוקרּועי ְְְְְִִִֵֵָָָֹ

.‡Î נכנס ׁשאין - ולּמזּבח האּולם מּבין מקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻההיכל
רחּוץ אּלא ה]לׁשם בכיור 'מקודש' ורגלים.[- ידים ְְְְִִֶַַַָָָ

.·Î לׁשם נכנס ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש הּקדׁשים קדׁש ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבית
העבֹודה  ּבׁשעת הּכּפּורים ּביֹום ּגדֹול ּכהן .אּלא ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

.‚Îּבעלּיה ׁשהיה מ]מקֹום -[בקומה הּקדׁשים קדׁש על ֲֳִִֶֶַַָָָָָָֹ
ּבׁשבּוע אחת ּפעם אּלא לֹו נכנסין שנים]אין לידע [בשבע , ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבדקֹו לחּזק צרי הּוא לתקנו]מה ׁשּנכנסין [- ּבׁשעה . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
הּטמאה  את מּׁשם להֹוציא אֹו ּבהיכל ּולתּקן לבנֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּבּנאין
ּתמימים, מצאּו לא ּתמימים; ּכהנים נכנסין ׁשּיהיּו מצוה -ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶָָָֹֹ
לא  לוּים; יּכנסּו ּכהנים, ׁשם אין ואם מּומין; ּבעלי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָֹֹיּכנסּו
מצאּו לא ּבטהֹורים; מצוה יׂשראל. יּכנסּו לוּים, ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָָָֹמצאּו
ואל  טמא יּכנס - מּום ּובעל טמא טמאים. יּכנסּו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטהֹורים,

ּבצּבּור ּדחּויה ׁשהּטמאה מּום, ּבעל טמאים]יּכנס .[שרובם ְְְִִֵֶַַַָָָֻ
ּבתבֹות יּכנסּו לתּקן, להיכל הּנכנסין יביטו וכל [שלא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּיעׂשּובקודש] להם אפׁשר ׁשאי אֹו ּתבֹות, ׁשם אין אם ;ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּפתחים. ּדר יּכנסּו - ְְְִִֵֶֶָָּבתבֹות

ה'תשע"ג  תמוז כ"ו חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
ׁשם ‡. ׁשאין ּפי על ואף עׂשה, מצות הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשמירת
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לֹו; ּכבֹוד אּלא ׁשמירתֹו ׁשאין מּלסטים; ולא מאֹויב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפחד
ּפלטֹורין ּדֹומה לפלטֹורין [ארמון]אינֹו ׁשֹומרין, עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשֹומרין. עליו ְִֵֶָָׁשאין
הּלילה ·. ּכל מצותּה זֹו הּכהנים ּוׁשמירה הם והּׁשֹומרים ; ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ

העדת", אהל לפני ,אּת ּובני "אּתה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוהּלוּים,
את  "וׁשמרּו נאמר: והרי לֹו. ׁשֹומרים ּתהיּו אּתם ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָּכלֹומר:
אהל  לפני קדמה . . "והחנים ונאמר: מֹועד", אהל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמׁשמרת
הּמקּדׁש". מׁשמרת ׁשֹומרים ּובניו, ואהרן מׁשה מזרחה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמֹועד

ׁשּנאמר:‚. תעׂשה, ּבלא עברּו זֹו ׁשמירה ּבּטלּו ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹואם
אזהרה  - ׁשמירה ּולׁשֹון הּקדׁש", מׁשמרת את ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּוׁשמרּתם

הא ּובּטּול [מכך]היא; עׂשה, מצות ׁשּׁשמירתֹו למדּת, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
תעׂשה. ּבלא ְְֲִֶַָֹׁשמירתֹו

מּבפנים מצות„. ׁשֹומרים הּכהנים ׁשּיהיּו ׁשמירתֹו, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָֹ
ועׂשרים[למקדש] וארּבע מּבחּוץ; של]והּלוּים [משמרות ְְְְְְִִִִֶַַַַ

עשרה]עדה ּבארּבעה [- ּתמיד לילה ּבכל אֹותֹו ׁשֹומרין ְְְְְִִֵַַָָָָָָ
והּלוּים  מקֹומֹות, ּבׁשלׁשה הּכהנים - מקֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָֹֹועׂשרים

מקֹום. ועׂשרים ְְְִֶֶָָּבאחד
ּבבית ‰. ׁשֹומרים היּו ּכהנים ׁשֹומרים? היּו ְְְְֲִִִֵֵָָָֹוהיכן

אבטינס  ּבית הּמֹוקד. ּובבית הּניצֹוץ, ּובבית ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָאבטינס,
העזרה; ׁשערי ּבצד ּבנּויֹות עלּיֹות היּו הּניצֹוץ, ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָּובית

כהונה]והרֹובין -[פרחי הּמֹוקד ּבית ׁשם. ׁשֹומרים היּו ְְִִֵֵַָָָ
ׁשם, יׁשנים היּו הּיֹום אֹותֹו ׁשל אב ּבית וזקני ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבארץ;

ּבידם. העזרה ְְְֲַָָָָָּומפּתחֹות
.Â אּלא כהּנה, ּבבגדי יׁשנים הּׁשֹומרים הּכהנים היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

אֹותם  ולֹובׁשין מקּפלין ראׁשיהן; ּכנגד אֹותם ּומּניחין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
חצרֹות  ׁשֹומרי ּכל ּכדר הארץ, על ויׁשנים עצמם, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבגדי

הּמּטֹות. על ׁשּייׁשנּו לא ְְִִִֶַַַָֹהּמלכים,
.Êּבּמסּבה [טומאת]ארע הֹול מהם, לאחד קרי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

להר [מחילה] הּפתּוחֹות ׁשהּמחּלֹות - הּקרקע ְְְְִֶֶַַַַַַַַׁשּתחת
אחיו  אצל ויֹוׁשב וחֹוזר וטֹובל, - נתקּדׁשּו לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהּבית
לֹו. והֹול יֹוצא ּבּבקר, הּׁשערים ׁשּפֹותחין עד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹהּכהנים

.Á הר ׁשערי חמּׁשה על ׁשֹומרים? הּלוּיים היּו ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָוהיכן
העזרה  ּפּנֹות ארּבע ועל מּתֹוכֹו, ּפּנֹותיו ארּבע ועל ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָהּבית,
העזרה  ׁשערי חמּׁשה ועל ּבעזרה; ליׁשב ׁשאסּור ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמּבחּוץ,
הּמֹוקד  ׁשער על ׁשֹומרים הּכהנים ׁשהרי לעזרה, ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹחּוץ

מקֹום  עׂשר ׁשמֹונה הרי הּניצֹוץ. ׁשער .ועל ְְֲִֵַַַַָָָָ
.Ë,הּפרכת ּובלׁשּכת הּקרּבן, ּבלׁשּכת ׁשֹומרים ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹועֹוד

הּכּפרת  ּבית הקודשים]ואחֹורי .[קודש ֲֵֵֶַַַֹ
.È,הּׁשֹומרים הּמׁשמרֹות ּכל על אחד ממּנה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֻּומעמידין

מׁשמר  ּכל על מחּזר והיה נקרא; היה הּבית' הר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָו'איׁש
מׁשמר  וכל לפניו. ּדֹולקֹות ואבּוקֹות הּלילה, ּכל ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָּומׁשמר
- 'עלי ׁשלֹום הּבית, הר 'איׁש ואֹומר: עֹומד ְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו
לׂשרף  לֹו היה ּורׁשּות ּבמקלֹו; חֹובטֹו יׁשן, ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַָָָָֹנּכר

ּכסּותֹו ּקֹול [בגדו]את 'מה ּבירּוׁשלים: אֹומרין ׁשהיּו עד , ְְִִִֶֶַַַָָ
לֹו ׁשּיׁשן נׂשרפין, ּובגדיו נלקה לוי ּבן קֹול - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבעזרה?

מׁשמרֹו'. ְִַָעל
.‡È יבֹוא - לֹו סמּו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה קדם ֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבּׁשחר,

הּכהנים על וידּפק מקּדׁש, ׁשל ׁשּבבית [הישנים]הממּנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ
את  ּופתח הּמפּתח, את נטל לֹו. ּפֹותחין והן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוקד,
מּבית  ונכנס העזרה, ּובין הּמֹוקד ּבית ׁשּבין הּקטן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשער
ׁשל  אבּוקֹות ּוׁשּתי הּכהנים אחריו ונכנסּו לעזרה, ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּמֹוקד
לּמזרח, הֹולכת ּכת - ּכּתֹות לׁשּתי ונחלקּו ּבידם, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָאֹור
ּכל  את והֹולכין ּבֹודקין והיּו לּמערב; הֹולכת ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָוכת
עֹוׂשי  ּבית למקֹום הּכּתֹות ׁשּתי ׁשּיּגיעּו עד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהעזרה,

הּכל [מנחת] 'ׁשלֹום, אֹומרין: ואּלּו אּלּו - הּגיעּו ְֲִִִִִֵֵַָָֹחבּתין.
חבּתין. לעׂשֹות חבּתין עֹוׂשי והעמידּו ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַָׁשלֹום',

.·È ׁשּבת מּלילי חּוץ לילה, ּבכל עֹוׂשין הּזה ׁשאין ּכּסדר - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּבת. מערב ׁשם הּדלּוקין ּבנרֹות בֹודקין אּלא אֹור, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבידם

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות לעׂשֹות ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָֹ
לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ׁשּלא (ב) הּמׁשחה; ְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשמן

(ה) הּקטרת; ּכמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ׁשּלא מּמּנּו; ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
לׂשאת  (ו) הּקטרת; מן חּוץ הּזהב מזּבח על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹלהקטיר
מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ׁשּלא (ז) הּכתף; על ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹהארֹון
אחד  יעׂשה ׁשּלא (ט) ּבּמקּדׁש; הּלוי ׁשּיעבד ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ(ח)
לעבֹודה; הּכהן לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; חברֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבמלאכת
ללּבׁש (יב) ּברגלים; ׁשוֹות הּמׁשמרֹות ּכל ׁשּיהיּו ְְְְִִִִֶַָָָָָֹ(יא)
ׁשּלא  (יד) הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) לעבֹודה; כהּנה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻּבגדי
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור האפֹוד. מעל החׁשן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹיּזח

א  ¤¤ּפרק
מּוכן ‡. ׁשּיהיה הּמׁשחה, ׁשמן לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמצות

אֹותֹו "ועׂשית ׁשּנאמר: - ּבֹו מׁשיחה ׁשּצריכין ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָלּדברים
קדׁש". מׁשחת ְִֶֶֶַֹׁשמן

והּקּנמֹון ·. הּמר מן לקח ּבּמדּבר: רּבנּו מׁשה עׂשהּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹוככה
מּׁשלׁשּתן אחד מּכל ׁשקל [במשקל]והּקּדה, מאֹות חמׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּבׂשם ּומּקנה הּקדׁש, ּומאתים;[במשקל]ּבׁשקל חמּׁשים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

מחציתֹו ּבׂשם "וקּנמן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר [במשקל]וזה ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ
חמּׁשים  ּפעמים, ּבׁשני אֹותֹו ׁשּׁשֹוקלין - ּומאתים" ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָחמּׁשים

ּפעם. ּבכל הּכל,ּומאתים וערב לבּדֹו, ואחד אחד ּכל וׁשֹוחק ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּמים; ּכחן ּכל ׁשּיצא עד ּומתּוקין, זּכין ּבמים אֹותם ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹוׁשרה
לג  ּכל לג, עׂשר ׁשנים והּוא - הין זית ׁשמן הּמים על ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹונתן

ׁשאבדּו[מכיל] עד האׁש, על הּכל ּובּׁשל רביעּיֹות; ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹארּבע
לדֹורֹות.[התאדו] ּבכלי והּניחֹו הּׁשמן. ונׁשאר ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַהּמים

לּכל ‚. הּידּוע ׁשּבהדּו, ּבחּיה הּצרּור הּדם הּוא - ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹֹהּמר
מקֹום  ּבכל אדם ּבני ּבֹו העץ ׁשּמתּבּׂשמין הּוא - והּקּנמֹון . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּומתּגמרים טֹוב ׁשריחֹו הדּו, מאּיי ּבני [מתבשמים]הּבא ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
הּדּקין  הּקנים הן - ּבׂשם ּוקנה הּקׁשט. הּוא - והּקּדה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאדם.
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מּמיני  והן טֹוב, וריחן הדּו, מאּיי הּבאים האדּמים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכּתבן
ּבּצרי הרֹופאים  אֹותֹו ׁשּנֹותנין .[בתרופות]ּבׂשמים ְְְֳִִִִֶַָָ

ולא „. הּזה, וכּמׁשקל הּזה ּכּמעׂשה הּמׁשחה ׁשמן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעֹוׂשה
חּטאת  מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, - ּגרע ולא ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהֹוסיף

והּוא [רגילה]קבּועה  ּכמהּו". ירקח "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֶֶֶַַָָֹ
אֹו להתלּמד עׂשה אם אבל ּבֹו; להּמׁשח אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיעׂשה

ּפטּור. - לאחרים ְֲִִֵַָלּתנֹו
.‰הּמׁשחה[המורח]הּס של]מּׁשמן -[בכמות ּכּזית ְִִִֶֶַַַַָָ

ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמזיד,
על  אּלא חּיבין ואין ונכרת". - זר על מּמּנּו יּתן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ"ואׁשר
מּזה  "מּמּנּו", ׁשּנאמר: - מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשחה ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשמן
לא  ּומעֹולם לי"; זה יהיה קדׁש מׁשחת "ׁשמן ּבֹו: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּנאמר
מׁשה. ּׁשעׂשה מּמה חּוץ אחר, הּמׁשחה ׁשמן ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנעׂשה

.Â:ׁשּנאמר - אחרים את הּס ואחד עצמֹו, את הּס ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
ׁשהן  וגֹויים ּובהמה, ּכלים, הּס זר". על מּמּנּו יּתן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"ואׁשר
ּבׂשר  "על ׁשּנאמר: ּפטּור, - מתים ּבֹו ׁשּס אֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכבהמה,

."ייס לא ִָָָֹאדם
.Ê ּומׁשּוח ּגדֹולים, ּכהנים אּלא לדֹורֹות מּמּנּו מֹוׁשחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹאין

ּכהןמלחמה  ּבן ּכהן אפּלּו ּבלבד; ּדוד ּבית ּומלכי -[גדול], ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ
וגֹו'". מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח "והּכהן ׁשּנאמר: אֹותֹו, ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמֹוׁשחין

.Á הּמׁשחה ׁשמן ׁשם היה ׁשּלא ׁשני, הּכהן ּבית היה - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
מתרּבה ׁשהיה [מתמנה]ּגדֹול ּבלבד, הּבגדים ּבלביׁשת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּגדֹולה. כהּנה ּבגדי ְְְִֵֵָָֻלֹובׁש
.Ë,ראׁשֹו על הּׁשמן את צק הּכהן? את מֹוׁשחין ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹּכיצד

ּכמין עיניו ּגּבי על מּמּנּו וס[- אות ּכזה [צורת יוני ּכף ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
)ë."אהרן ראׁש על הּמׁשחה מּׁשמן "וּיּצק ׁשּנאמר: - (ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

נזר ּכמין אֹותן מֹוׁשחין ּדוד, ּבית [-על[כתר]ּומלכי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָ
אחרֹותסביב] ּבמקֹומֹות ימׁשח ולא ולא [בגוף]ראׁשן. , ְְְְֲִִֵַָֹֹֹ

ּבּׁשמן. ְֶֶֶַַירּבה
.È ׁשּכבר ּגדֹול ּכהן אֹו מל ּגּבי על הּמׁשחה מּׁשמן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנֹותן

זר" על מּמּנּו יּתן "ואׁשר ׁשּנאמר: - ּפטּור ואין נמׁשחּו, , ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
למל[נחשבים]אּלּו אפּלּו מּמּנּו הּס אבל אצלֹו; זרים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ

"ייס לא אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: - חּיב ּגדֹול, ּכל וכהן , ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
וס מראׁשֹו הּמׁשחה ׁשמן ׁשּנטל ּגדֹול וכהן ּבמׁשמע. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאדם

בטנו]ּבמעיו על ּבכּזית.[- מּמּנּו ׁשּיּס והּוא ּכרת; חּיב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
.‡Èּגּבי על אּלא הּמל את מֹוׁשחין ל:]אין מעין;[סמוך ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

לּמל ירּׁשה ׁשהּמלכּות - מל ּבן מל מ ֹוׁשחין ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻואין
היתה  ואם יׂשראל". ּבקרב ּובניו "הּוא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלעֹולם,
ּולהֹודיע  הּמחלקת לסּלק ּכדי אֹותֹו מֹוׁשחין - מחלקת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹׁשם
מּפני  ׁשלמה ׁשּמׁשחּו ּכמֹו לבּדֹו; הּמל הּוא ׁשּזה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלּכל
מּפני  ויהֹואחז עתליה, מּפני ויֹואׁש אדֹונּיהּו, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמחלקת
ּבׁשמן  לא - ליהּוא אליׁשע ׁשּמׁשח וזה אחיו. ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹיהֹויקים
מסרת  זה ודבר אפרסמֹון; ּבׁשמן אּלא מׁשחֹו, ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּמׁשחה

החכמים. ְֲִַַָּביד
.·Èנתקּדׁשּו לא - ּבּמד ּבר מׁשה ׁשעׂשה הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכל

"וּימׁשחם, ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ּבׁשמן ּבלבד ּבמׁשיחתן ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
אתם" הּכלים ויקּדׁש אּלא לדֹורֹות; נֹוהג אינֹו זה ודבר . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

נתקּדׁשּו, ּבמלאכּתן, ּבּמקּדׁש ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכיון - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּלן
מתקּדׁשין. הם ּבׁשרּות ּבּקדׁש", בם יׁשרתּו "אׁשר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

.‚È הּמזרקֹות וכן הּמנחֹות, ּבהן ׁשּמקּבלין והּקערֹות ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּכּפֹות
זהב  וׁשל ּכסף ׁשל - הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּדם, ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמקּבלין
וכּלן  ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתכֹות, ׁשאר ׁשל לעׂשֹותם ּומּתר ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהיּו;
ועֹוׂשה  אֹותן מּתי - נׁשּברּו ואם ּבמלאכּתן; ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָמתקּדׁשין

לעֹולם. מהן מסּתּלקת קדּׁשתן ואין אחר, ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹותן
.„È,אֹותן סֹותמין אין - ׁשּנסּדקּו אֹו ׁשּנּקבּו הּקדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹּכלי

חדׁשים  אֹותן ועֹוׂשין אֹותן מּתיכין .אּלא ְֲִִִִֶַָָָָ
.ÂËהּנּצב מן ׁשּנׁשמט אין [ידית]סּכין - ׁשּנפּגם אֹו , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

אֹותֹו ּגֹונזין [לידית]מחזירין אּלא אֹותֹו, מׁשחיזין ואין ְְְֲִִִִִֵֶַַָ
ׁשאין  אחרים; ועֹוׂשין לדרֹום, והאּולם הּקדׁש ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹותן

שתהיה] ּבמקֹום[ראוי שכולו]ענּיּות עׁשירּות.[המקדש ְֲֲִִִ
.ÊËחצי [סוגי]ׁשּתי - ּבּמקּדׁש היּו יבׁש ׁשל מּדֹות ְְֲִִִֵֵֶַָָָ

לחלק  העּׂשרֹון וחצי למנחֹות, העּׂשרֹון ועּׂשרֹון: ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָֹעּׂשרֹון,
יֹום. ׁשּבכל ּגדֹול ּכהן מנחת ְְִֵֶַָָֹּבֹו

.ÊÈההין,[סוגי]וׁשבע וחצי הין, ׁשם: היּו לח ׁשל מּדֹות ְֲִִִִֶֶַַַַָָ
ּורביעית. לג, וחצי ולג, ההין, ּורביעית ההין, ְְְְֲִִִִִִִִִַַַֹֹּוׁשליׁשית
- ההין ּוׁשליׁשית ההין ּורביעית ההין חצי היּו? ְְְֲִִִִִִִִַַַָָָולּמה
ׁשמן  למדידת - ולג זבחים; ׁשל הּנסכים ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֹלמדידת
מּנרֹות  נר לכל ׁשמן למדידת - לג וחצי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּמנחֹות;

לחבּתין. הּׁשמן ּבּה לחּלק - ּורביעית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָהּמנֹורה;
.ÁÈלנּו ּבֹו[שנצרך]ּדבר[במקדש]ואין של]למּדד [בכלי ְְִֵָָָֹ

מׁשה, ּבימי ּבּמקּדׁש והיה הֹואיל ׁשם? היה ול ּמה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהין;
ּבּמקּדׁש, ׁשהיה לג ּובחצי הּמׁשחה. לׁשמן ׁשמן ּבֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמדד

לתֹודה וׁשמן ׂשֹוטה למי מים מֹודדין תודה]היּו קורבן -]; ְְְְִִֵֶֶַָָָ
ּומים  נזיר לחם ׁשמן מֹודדין היּו ׁשם, ׁשהיתה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּוברביעית

נתקּדׁשּו אּלּו מעׂשים מּפני ולא מצרע. ,[הכלים]לטהרת ְְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָֹֹ
ׁשאמרנּו. מקּדׁש ׁשל הּמלאכֹות מּפני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָא ּלא

.ËÈאּלא [כלי]ּכל הּׁשרת; ּומּכלי קדׁש, - האּלּו הּמּדֹות ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
נמׁשחּו הּלח המשחה]ׁשּמּדֹות ּומּבחּוץ,[בשמן מּבפנים ְְְִִִִִִֶַַַ

ּברּוצי לפיכ מּבפנים. אּלא נמׁשחּו לא הּיבׁש [-ּוכלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
מכלי] הנשפך מּדֹות העודף ּוברּוצי קדׁש; הּלח, ִִֵֵֶַַֹמּדֹות

חל. ֵַָֹהּיבׁש,

ב  ¤¤ּפרק
נעׂשית‡. ועׂשּיתּה[מחדש]הּקטרת וׁשנה; ׁשנה ּבכל ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹ

ּבּתֹורה  ונתּפרׁשּו סּמים". ל "קח ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָמצות
ּולבֹונה"; וחלּבנה ּוׁשחלת "נטף והן: מּסּמניה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָארּבעה

מּסיני. למׁשה הלכה - סּמניה ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹּוׁשאר
ׁשעֹוׂשין ·. והן ּבסיני, למׁשה לֹו נאמרּו סּמנין עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואחד

מכּון ּבמׁשקל מׁשקל [מדויק]אֹותן ּבלא עּמהן ּומֹוסיפין ; ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֻ
ׁשּמעלה [מדויק] אחד ועׂשב הּירּדן, וכּפת סדֹומית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמלח

יֹודעין היּו ולא ידּועים [מכירין]העׁשן; אנׁשים אּלא אֹותֹו ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ
הלכה[מסוימים] היה והּוא איׁש.[מסורת], מּפי איׁש ּבידם ְְֲִִִִָָָָָָ

ּוׁשחלת ‚. נטף סּמניה: עׂשר אחד מׁשקל הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוזה
והּמנה  מנה; ׁשבעים מׁשקל אחד מּכל ּולבֹונה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָוחלּבנה
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לֹו; ּכבֹוד אּלא ׁשמירתֹו ׁשאין מּלסטים; ולא מאֹויב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפחד
ּפלטֹורין ּדֹומה לפלטֹורין [ארמון]אינֹו ׁשֹומרין, עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשֹומרין. עליו ְִֵֶָָׁשאין
הּלילה ·. ּכל מצותּה זֹו הּכהנים ּוׁשמירה הם והּׁשֹומרים ; ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ

העדת", אהל לפני ,אּת ּובני "אּתה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוהּלוּים,
את  "וׁשמרּו נאמר: והרי לֹו. ׁשֹומרים ּתהיּו אּתם ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָּכלֹומר:
אהל  לפני קדמה . . "והחנים ונאמר: מֹועד", אהל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמׁשמרת
הּמקּדׁש". מׁשמרת ׁשֹומרים ּובניו, ואהרן מׁשה מזרחה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמֹועד

ׁשּנאמר:‚. תעׂשה, ּבלא עברּו זֹו ׁשמירה ּבּטלּו ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹואם
אזהרה  - ׁשמירה ּולׁשֹון הּקדׁש", מׁשמרת את ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּוׁשמרּתם

הא ּובּטּול [מכך]היא; עׂשה, מצות ׁשּׁשמירתֹו למדּת, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
תעׂשה. ּבלא ְְֲִֶַָֹׁשמירתֹו

מּבפנים מצות„. ׁשֹומרים הּכהנים ׁשּיהיּו ׁשמירתֹו, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָֹ
ועׂשרים[למקדש] וארּבע מּבחּוץ; של]והּלוּים [משמרות ְְְְְְִִִִֶַַַַ

עשרה]עדה ּבארּבעה [- ּתמיד לילה ּבכל אֹותֹו ׁשֹומרין ְְְְְִִֵַַָָָָָָ
והּלוּים  מקֹומֹות, ּבׁשלׁשה הּכהנים - מקֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָֹֹועׂשרים

מקֹום. ועׂשרים ְְְִֶֶָָּבאחד
ּבבית ‰. ׁשֹומרים היּו ּכהנים ׁשֹומרים? היּו ְְְְֲִִִֵֵָָָֹוהיכן

אבטינס  ּבית הּמֹוקד. ּובבית הּניצֹוץ, ּובבית ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָאבטינס,
העזרה; ׁשערי ּבצד ּבנּויֹות עלּיֹות היּו הּניצֹוץ, ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָּובית

כהונה]והרֹובין -[פרחי הּמֹוקד ּבית ׁשם. ׁשֹומרים היּו ְְִִֵֵַָָָ
ׁשם, יׁשנים היּו הּיֹום אֹותֹו ׁשל אב ּבית וזקני ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבארץ;

ּבידם. העזרה ְְְֲַָָָָָּומפּתחֹות
.Â אּלא כהּנה, ּבבגדי יׁשנים הּׁשֹומרים הּכהנים היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

אֹותם  ולֹובׁשין מקּפלין ראׁשיהן; ּכנגד אֹותם ּומּניחין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
חצרֹות  ׁשֹומרי ּכל ּכדר הארץ, על ויׁשנים עצמם, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבגדי

הּמּטֹות. על ׁשּייׁשנּו לא ְְִִִֶַַַָֹהּמלכים,
.Êּבּמסּבה [טומאת]ארע הֹול מהם, לאחד קרי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

להר [מחילה] הּפתּוחֹות ׁשהּמחּלֹות - הּקרקע ְְְְִֶֶַַַַַַַַׁשּתחת
אחיו  אצל ויֹוׁשב וחֹוזר וטֹובל, - נתקּדׁשּו לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהּבית
לֹו. והֹול יֹוצא ּבּבקר, הּׁשערים ׁשּפֹותחין עד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹהּכהנים

.Á הר ׁשערי חמּׁשה על ׁשֹומרים? הּלוּיים היּו ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָוהיכן
העזרה  ּפּנֹות ארּבע ועל מּתֹוכֹו, ּפּנֹותיו ארּבע ועל ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָהּבית,
העזרה  ׁשערי חמּׁשה ועל ּבעזרה; ליׁשב ׁשאסּור ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמּבחּוץ,
הּמֹוקד  ׁשער על ׁשֹומרים הּכהנים ׁשהרי לעזרה, ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹחּוץ

מקֹום  עׂשר ׁשמֹונה הרי הּניצֹוץ. ׁשער .ועל ְְֲִֵַַַַָָָָ
.Ë,הּפרכת ּובלׁשּכת הּקרּבן, ּבלׁשּכת ׁשֹומרים ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹועֹוד

הּכּפרת  ּבית הקודשים]ואחֹורי .[קודש ֲֵֵֶַַַֹ
.È,הּׁשֹומרים הּמׁשמרֹות ּכל על אחד ממּנה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֻּומעמידין

מׁשמר  ּכל על מחּזר והיה נקרא; היה הּבית' הר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָו'איׁש
מׁשמר  וכל לפניו. ּדֹולקֹות ואבּוקֹות הּלילה, ּכל ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָּומׁשמר
- 'עלי ׁשלֹום הּבית, הר 'איׁש ואֹומר: עֹומד ְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו
לׂשרף  לֹו היה ּורׁשּות ּבמקלֹו; חֹובטֹו יׁשן, ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַָָָָֹנּכר

ּכסּותֹו ּקֹול [בגדו]את 'מה ּבירּוׁשלים: אֹומרין ׁשהיּו עד , ְְִִִֶֶַַַָָ
לֹו ׁשּיׁשן נׂשרפין, ּובגדיו נלקה לוי ּבן קֹול - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבעזרה?

מׁשמרֹו'. ְִַָעל
.‡È יבֹוא - לֹו סמּו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה קדם ֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבּׁשחר,

הּכהנים על וידּפק מקּדׁש, ׁשל ׁשּבבית [הישנים]הממּנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ
את  ּופתח הּמפּתח, את נטל לֹו. ּפֹותחין והן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוקד,
מּבית  ונכנס העזרה, ּובין הּמֹוקד ּבית ׁשּבין הּקטן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשער
ׁשל  אבּוקֹות ּוׁשּתי הּכהנים אחריו ונכנסּו לעזרה, ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּמֹוקד
לּמזרח, הֹולכת ּכת - ּכּתֹות לׁשּתי ונחלקּו ּבידם, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָאֹור
ּכל  את והֹולכין ּבֹודקין והיּו לּמערב; הֹולכת ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָוכת
עֹוׂשי  ּבית למקֹום הּכּתֹות ׁשּתי ׁשּיּגיעּו עד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהעזרה,

הּכל [מנחת] 'ׁשלֹום, אֹומרין: ואּלּו אּלּו - הּגיעּו ְֲִִִִִֵֵַָָֹחבּתין.
חבּתין. לעׂשֹות חבּתין עֹוׂשי והעמידּו ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַָׁשלֹום',

.·È ׁשּבת מּלילי חּוץ לילה, ּבכל עֹוׂשין הּזה ׁשאין ּכּסדר - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּבת. מערב ׁשם הּדלּוקין ּבנרֹות בֹודקין אּלא אֹור, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבידם

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות לעׂשֹות ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָֹ
לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ׁשּלא (ב) הּמׁשחה; ְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשמן

(ה) הּקטרת; ּכמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ׁשּלא מּמּנּו; ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
לׂשאת  (ו) הּקטרת; מן חּוץ הּזהב מזּבח על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹלהקטיר
מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ׁשּלא (ז) הּכתף; על ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹהארֹון
אחד  יעׂשה ׁשּלא (ט) ּבּמקּדׁש; הּלוי ׁשּיעבד ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ(ח)
לעבֹודה; הּכהן לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; חברֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבמלאכת
ללּבׁש (יב) ּברגלים; ׁשוֹות הּמׁשמרֹות ּכל ׁשּיהיּו ְְְְִִִִֶַָָָָָֹ(יא)
ׁשּלא  (יד) הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) לעבֹודה; כהּנה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻּבגדי
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור האפֹוד. מעל החׁשן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹיּזח

א  ¤¤ּפרק
מּוכן ‡. ׁשּיהיה הּמׁשחה, ׁשמן לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמצות

אֹותֹו "ועׂשית ׁשּנאמר: - ּבֹו מׁשיחה ׁשּצריכין ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָלּדברים
קדׁש". מׁשחת ְִֶֶֶַֹׁשמן

והּקּנמֹון ·. הּמר מן לקח ּבּמדּבר: רּבנּו מׁשה עׂשהּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹוככה
מּׁשלׁשּתן אחד מּכל ׁשקל [במשקל]והּקּדה, מאֹות חמׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּבׂשם ּומּקנה הּקדׁש, ּומאתים;[במשקל]ּבׁשקל חמּׁשים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

מחציתֹו ּבׂשם "וקּנמן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר [במשקל]וזה ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ
חמּׁשים  ּפעמים, ּבׁשני אֹותֹו ׁשּׁשֹוקלין - ּומאתים" ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָחמּׁשים

ּפעם. ּבכל הּכל,ּומאתים וערב לבּדֹו, ואחד אחד ּכל וׁשֹוחק ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּמים; ּכחן ּכל ׁשּיצא עד ּומתּוקין, זּכין ּבמים אֹותם ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹוׁשרה
לג  ּכל לג, עׂשר ׁשנים והּוא - הין זית ׁשמן הּמים על ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹונתן

ׁשאבדּו[מכיל] עד האׁש, על הּכל ּובּׁשל רביעּיֹות; ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹארּבע
לדֹורֹות.[התאדו] ּבכלי והּניחֹו הּׁשמן. ונׁשאר ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַהּמים

לּכל ‚. הּידּוע ׁשּבהדּו, ּבחּיה הּצרּור הּדם הּוא - ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹֹהּמר
מקֹום  ּבכל אדם ּבני ּבֹו העץ ׁשּמתּבּׂשמין הּוא - והּקּנמֹון . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּומתּגמרים טֹוב ׁשריחֹו הדּו, מאּיי ּבני [מתבשמים]הּבא ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
הּדּקין  הּקנים הן - ּבׂשם ּוקנה הּקׁשט. הּוא - והּקּדה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאדם.
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מּמיני  והן טֹוב, וריחן הדּו, מאּיי הּבאים האדּמים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכּתבן
ּבּצרי הרֹופאים  אֹותֹו ׁשּנֹותנין .[בתרופות]ּבׂשמים ְְְֳִִִִֶַָָ

ולא „. הּזה, וכּמׁשקל הּזה ּכּמעׂשה הּמׁשחה ׁשמן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעֹוׂשה
חּטאת  מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, - ּגרע ולא ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהֹוסיף

והּוא [רגילה]קבּועה  ּכמהּו". ירקח "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֶֶֶַַָָֹ
אֹו להתלּמד עׂשה אם אבל ּבֹו; להּמׁשח אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיעׂשה

ּפטּור. - לאחרים ְֲִִֵַָלּתנֹו
.‰הּמׁשחה[המורח]הּס של]מּׁשמן -[בכמות ּכּזית ְִִִֶֶַַַַָָ

ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמזיד,
על  אּלא חּיבין ואין ונכרת". - זר על מּמּנּו יּתן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ"ואׁשר
מּזה  "מּמּנּו", ׁשּנאמר: - מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשחה ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשמן
לא  ּומעֹולם לי"; זה יהיה קדׁש מׁשחת "ׁשמן ּבֹו: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּנאמר
מׁשה. ּׁשעׂשה מּמה חּוץ אחר, הּמׁשחה ׁשמן ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנעׂשה

.Â:ׁשּנאמר - אחרים את הּס ואחד עצמֹו, את הּס ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
ׁשהן  וגֹויים ּובהמה, ּכלים, הּס זר". על מּמּנּו יּתן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"ואׁשר
ּבׂשר  "על ׁשּנאמר: ּפטּור, - מתים ּבֹו ׁשּס אֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכבהמה,

."ייס לא ִָָָֹאדם
.Ê ּומׁשּוח ּגדֹולים, ּכהנים אּלא לדֹורֹות מּמּנּו מֹוׁשחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹאין

ּכהןמלחמה  ּבן ּכהן אפּלּו ּבלבד; ּדוד ּבית ּומלכי -[גדול], ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ
וגֹו'". מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח "והּכהן ׁשּנאמר: אֹותֹו, ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמֹוׁשחין

.Á הּמׁשחה ׁשמן ׁשם היה ׁשּלא ׁשני, הּכהן ּבית היה - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
מתרּבה ׁשהיה [מתמנה]ּגדֹול ּבלבד, הּבגדים ּבלביׁשת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּגדֹולה. כהּנה ּבגדי ְְְִֵֵָָֻלֹובׁש
.Ë,ראׁשֹו על הּׁשמן את צק הּכהן? את מֹוׁשחין ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹּכיצד

ּכמין עיניו ּגּבי על מּמּנּו וס[- אות ּכזה [צורת יוני ּכף ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
)ë."אהרן ראׁש על הּמׁשחה מּׁשמן "וּיּצק ׁשּנאמר: - (ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

נזר ּכמין אֹותן מֹוׁשחין ּדוד, ּבית [-על[כתר]ּומלכי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָ
אחרֹותסביב] ּבמקֹומֹות ימׁשח ולא ולא [בגוף]ראׁשן. , ְְְְֲִִֵַָֹֹֹ

ּבּׁשמן. ְֶֶֶַַירּבה
.È ׁשּכבר ּגדֹול ּכהן אֹו מל ּגּבי על הּמׁשחה מּׁשמן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנֹותן

זר" על מּמּנּו יּתן "ואׁשר ׁשּנאמר: - ּפטּור ואין נמׁשחּו, , ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
למל[נחשבים]אּלּו אפּלּו מּמּנּו הּס אבל אצלֹו; זרים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ

"ייס לא אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: - חּיב ּגדֹול, ּכל וכהן , ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
וס מראׁשֹו הּמׁשחה ׁשמן ׁשּנטל ּגדֹול וכהן ּבמׁשמע. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאדם

בטנו]ּבמעיו על ּבכּזית.[- מּמּנּו ׁשּיּס והּוא ּכרת; חּיב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
.‡Èּגּבי על אּלא הּמל את מֹוׁשחין ל:]אין מעין;[סמוך ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

לּמל ירּׁשה ׁשהּמלכּות - מל ּבן מל מ ֹוׁשחין ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻואין
היתה  ואם יׂשראל". ּבקרב ּובניו "הּוא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלעֹולם,
ּולהֹודיע  הּמחלקת לסּלק ּכדי אֹותֹו מֹוׁשחין - מחלקת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹׁשם
מּפני  ׁשלמה ׁשּמׁשחּו ּכמֹו לבּדֹו; הּמל הּוא ׁשּזה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלּכל
מּפני  ויהֹואחז עתליה, מּפני ויֹואׁש אדֹונּיהּו, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמחלקת
ּבׁשמן  לא - ליהּוא אליׁשע ׁשּמׁשח וזה אחיו. ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹיהֹויקים
מסרת  זה ודבר אפרסמֹון; ּבׁשמן אּלא מׁשחֹו, ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּמׁשחה

החכמים. ְֲִַַָּביד
.·Èנתקּדׁשּו לא - ּבּמד ּבר מׁשה ׁשעׂשה הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכל

"וּימׁשחם, ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ּבׁשמן ּבלבד ּבמׁשיחתן ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
אתם" הּכלים ויקּדׁש אּלא לדֹורֹות; נֹוהג אינֹו זה ודבר . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

נתקּדׁשּו, ּבמלאכּתן, ּבּמקּדׁש ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכיון - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּלן
מתקּדׁשין. הם ּבׁשרּות ּבּקדׁש", בם יׁשרתּו "אׁשר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

.‚È הּמזרקֹות וכן הּמנחֹות, ּבהן ׁשּמקּבלין והּקערֹות ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּכּפֹות
זהב  וׁשל ּכסף ׁשל - הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּדם, ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמקּבלין
וכּלן  ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתכֹות, ׁשאר ׁשל לעׂשֹותם ּומּתר ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהיּו;
ועֹוׂשה  אֹותן מּתי - נׁשּברּו ואם ּבמלאכּתן; ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָמתקּדׁשין

לעֹולם. מהן מסּתּלקת קדּׁשתן ואין אחר, ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹותן
.„È,אֹותן סֹותמין אין - ׁשּנסּדקּו אֹו ׁשּנּקבּו הּקדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹּכלי

חדׁשים  אֹותן ועֹוׂשין אֹותן מּתיכין .אּלא ְֲִִִִֶַָָָָ
.ÂËהּנּצב מן ׁשּנׁשמט אין [ידית]סּכין - ׁשּנפּגם אֹו , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

אֹותֹו ּגֹונזין [לידית]מחזירין אּלא אֹותֹו, מׁשחיזין ואין ְְְֲִִִִִֵֶַַָ
ׁשאין  אחרים; ועֹוׂשין לדרֹום, והאּולם הּקדׁש ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹותן

שתהיה] ּבמקֹום[ראוי שכולו]ענּיּות עׁשירּות.[המקדש ְֲֲִִִ
.ÊËחצי [סוגי]ׁשּתי - ּבּמקּדׁש היּו יבׁש ׁשל מּדֹות ְְֲִִִֵֵֶַָָָ

לחלק  העּׂשרֹון וחצי למנחֹות, העּׂשרֹון ועּׂשרֹון: ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָֹעּׂשרֹון,
יֹום. ׁשּבכל ּגדֹול ּכהן מנחת ְְִֵֶַָָֹּבֹו

.ÊÈההין,[סוגי]וׁשבע וחצי הין, ׁשם: היּו לח ׁשל מּדֹות ְֲִִִִֶֶַַַַָָ
ּורביעית. לג, וחצי ולג, ההין, ּורביעית ההין, ְְְְֲִִִִִִִִִַַַֹֹּוׁשליׁשית
- ההין ּוׁשליׁשית ההין ּורביעית ההין חצי היּו? ְְְֲִִִִִִִִַַַָָָולּמה
ׁשמן  למדידת - ולג זבחים; ׁשל הּנסכים ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֹלמדידת
מּנרֹות  נר לכל ׁשמן למדידת - לג וחצי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּמנחֹות;

לחבּתין. הּׁשמן ּבּה לחּלק - ּורביעית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָהּמנֹורה;
.ÁÈלנּו ּבֹו[שנצרך]ּדבר[במקדש]ואין של]למּדד [בכלי ְְִֵָָָֹ

מׁשה, ּבימי ּבּמקּדׁש והיה הֹואיל ׁשם? היה ול ּמה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהין;
ּבּמקּדׁש, ׁשהיה לג ּובחצי הּמׁשחה. לׁשמן ׁשמן ּבֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמדד

לתֹודה וׁשמן ׂשֹוטה למי מים מֹודדין תודה]היּו קורבן -]; ְְְְִִֵֶֶַָָָ
ּומים  נזיר לחם ׁשמן מֹודדין היּו ׁשם, ׁשהיתה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּוברביעית

נתקּדׁשּו אּלּו מעׂשים מּפני ולא מצרע. ,[הכלים]לטהרת ְְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָֹֹ
ׁשאמרנּו. מקּדׁש ׁשל הּמלאכֹות מּפני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָא ּלא

.ËÈאּלא [כלי]ּכל הּׁשרת; ּומּכלי קדׁש, - האּלּו הּמּדֹות ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
נמׁשחּו הּלח המשחה]ׁשּמּדֹות ּומּבחּוץ,[בשמן מּבפנים ְְְִִִִִִֶַַַ

ּברּוצי לפיכ מּבפנים. אּלא נמׁשחּו לא הּיבׁש [-ּוכלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
מכלי] הנשפך מּדֹות העודף ּוברּוצי קדׁש; הּלח, ִִֵֵֶַַֹמּדֹות

חל. ֵַָֹהּיבׁש,

ב  ¤¤ּפרק
נעׂשית‡. ועׂשּיתּה[מחדש]הּקטרת וׁשנה; ׁשנה ּבכל ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹ

ּבּתֹורה  ונתּפרׁשּו סּמים". ל "קח ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָמצות
ּולבֹונה"; וחלּבנה ּוׁשחלת "נטף והן: מּסּמניה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָארּבעה

מּסיני. למׁשה הלכה - סּמניה ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹּוׁשאר
ׁשעֹוׂשין ·. והן ּבסיני, למׁשה לֹו נאמרּו סּמנין עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואחד

מכּון ּבמׁשקל מׁשקל [מדויק]אֹותן ּבלא עּמהן ּומֹוסיפין ; ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֻ
ׁשּמעלה [מדויק] אחד ועׂשב הּירּדן, וכּפת סדֹומית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמלח

יֹודעין היּו ולא ידּועים [מכירין]העׁשן; אנׁשים אּלא אֹותֹו ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ
הלכה[מסוימים] היה והּוא איׁש.[מסורת], מּפי איׁש ּבידם ְְֲִִִִָָָָָָ

ּוׁשחלת ‚. נטף סּמניה: עׂשר אחד מׁשקל הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוזה
והּמנה  מנה; ׁשבעים מׁשקל אחד מּכל ּולבֹונה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָוחלּבנה
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וכרּכם,[משקלו:] נרּד וׁשּבלת ּוקציעה ּומר ּדינרין. מאה ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ
קּנמֹון, מנה; עׂשר ׁשנים קׁשט, מנה; עׂשר ׁשּׁשה אחד ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹמּכל
מאֹות  ׁשלׁש הּכל, מׁשקל מנים. ׁשלׁש קּלּופה, מנים; ְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹּתׁשע

מנה. וׁשּׁשים לּהּוׁשמֹונה ּומֹוסיפין הדק; הּכל ׁשֹוחקין ְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ
ּכל  עׁשן ּומעלה הּירּדן, וכּפת סדֹומית, מלח הּקב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹרבע

מעט]ׁשהּוא הּזהב [- מזּבח על יֹום ּבכל מּמּנה ּומקטיר . ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
ּכנגד יֹום, וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש - ימֹות [מספר]מנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹ

יֹום  ערב אֹותן ׁשֹוחק - הּנׁשארֹות מנים והּׁשלׁש ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּמה.
חפניו, מלא מּמּנה ׁשּמֹוציא עד הּדּקה, מן ּדּקה ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּכּפּורים
הּקטרת  מֹותר הּוא - והּנׁשאר הּכּפּורים. ּביֹום ְְְְְְִִִִֶַַַַַָֹלהקטיר

ּבׁשקלים שקלים]ׁשאמרנּו בהלכות -]. ְְִִֶַָָ
מהן „. ׁשּיֹוצא הּקטף עצי הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"נטף"

אדם [שרף]הּצרי ּבני ׁשּנֹותנין הּצּפרן היא והּׁשחלת, ; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
וריחֹו[בשמים]ּבּמגמרֹות ׁשחר, ּדבׁש ּכמֹו והחלּבנה, ; ְְְְְְְֵֶַַַָָָֹֻ

ׁשמתן ,[חזק]קׁשה הּוא וזה יון. ּבערי אילנֹות ׂשרף והּוא ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ
ולּבן, ּומיעה, טיּב, ואצ'פאר ּבלסאן, עּוד ערבי: ְְְְְְְִִִַַַַַַַָֻּבלׁשֹון
ועּוד, וקסט, וזעפראן, אלּנארדין, וסנּבל וקציעה, ְְְְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻֻֻּומסּך,

וענּבר. סליּכ'ה, ְְְְִִַַַָוקׁשר
מפּטמין‰. ּתׁשעת [וכותשין]ּכיצד מביא הּקטרת? את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ

ּכרׁשינה ּבֹורית סבון]קּבין וׁשף[מין את [משפשף], ּבּה ְְִִִֶַַָָָ
ׁשל  קב ועׂשרים ּבאחד הּצּפרן את ׁשֹורה ּכ ואחר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּצּפרן;
הּסּמנין  מן ואחד אחד ּכל ׁשֹוחק ּכ ואחר ּביֹותר; חזק ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיין
הדק  הדק, 'היטב אֹומר: ׁשֹוחק ּוכׁשהּוא הדק, עצמֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבפני

הּכל. ּומערב ׁשּׁשֹוחק; זמן ּכל ְְֵֵֵֵֶַַָָֹהיטב',
.Â העזרה ּבתֹו ּבּקדׁש מעׂשיה הּקדׁשוכל ּומּׁשל בכלי , -] ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּפסּולה.שרת] החּלין, מן הּקטרת את והמפּטם ;ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֻ
.Êלּמכּתׁשת אֹותּה מחזירין היּו ּבּׁשנה [כלי ּפעמים ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּלא הכתישה] ּכדי אֹותּה מפּזרין היּו החּמה ּבימֹות .ְְְִִֵֶַַַָָָֹ
צֹוברין הּגׁשמים ּובימֹות ׁשּלא פים][אוס ּתתעּפׁש, ּכדי אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

ריחּה. ֵָָיפּוג
.Áּפסלּה ׁשהּוא, ּכל ּדבׁש לתֹוכּה מּסּמניה נתן אחד חּסר ; ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מעט  מעט ּפּטמּה זרה. קטרת נעׂשית ׁשהרי מיתה, חּיב -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מין] הכללי]ּבמתּכנּתּה[מכל המשקל יחס -[לפי ּכׁשרה , ְְְְֵַָָֻ

ּפרס ּפּטם מנה]אפּלּו הערּבים.[חצי ּבין ּופרס ּבׁשחרית ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ
.Ë מׁשקלֹות לפי אּלּו, סּמנין עׂשר אחד מן קטרת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹוׂשה

על  ּכרת חּיב - הריח ׁשּלא ּפי על ואף ּבּה, להריח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאּלּו,
קבּועה  חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּבמזיד; עׂשה אם ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָעׂשּיתּה,

אֹו[רגילה] חציֹו אּלא ּכּלֹו, הּמׁשקל עׂשה ׁשּלא ּפי על אף .ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּנאמר: - חּיב אּלּו, מׁשקלֹות לפי ועׂשה הֹואיל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָׁשליׁשֹו,
- ּבּה להריח כמֹוה יעׂשה אׁשר איׁש תעׂשּו: לא ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ"ּבמתּכנּתּה

מעּמיו". ְְִֵַַָונכרת
.Èלהתלּמד ּפטּור;[להתאמן]עׂשה - לּצּבּור למסרּה אֹו ּבּה ְְְְִִֵַַָָָָָָ

הּנהנה  ּכדין ּדינֹו אּלא ּכרת, חּיב אינֹו - עׂשה ולא ּבּה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהריח
ּבמתּכנּתּה לעֹוׂשה אּלא ּכרת, ּתֹורה חּיבה לא הּקדׁש; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻמן

ּבּה. ְִַָָלהריח
.‡È ּבכל הּקטרת מקטירין עליו - ׁשּבהיכל הּזהב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמזּבח

קטרת  עליו הקטיר ואם אחר. ּדבר עליו מקריבין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹיֹום.

ׁשהתנּדב  ּכזֹו קטרת עליו ׁשהקטיר אֹו ּכזֹו, ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאחרת
נס הּסי אֹו קרּבן עליו הקריב אֹו רּבים, אֹו יחיד ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָאֹותּה

משקה] זרה [ניסך קטרת עליו תעלּו "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְֱֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
וגֹו'". ּומנחה ְְְִָָועֹולה

.·Èאת ׁשּמֹוליכין מֹוליכין ּבעת אין למקֹום, מּמקֹום הארֹון ְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ּדוד  ׁשּׁשכח ּולפי העגלֹות; על ולא הּבהמה על לא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹאֹותֹו

ּבעּזא ּפרץ נפרץ העגלֹות, על מצוה [ומת]ּונׂשאֹו אּלא . ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּבּכתף  עליהם, הּקדׁש עבֹודת "ּכי ׁשּנאמר: הּכתף, על ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלנטלֹו

ִָיּׂשאּו".
.‚È,ּפנים ּכנגד ּפנים נֹוׂשאין הּכתף, על אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשּנֹוׂשאין

לפנים  ּופניהם לחּוץ, הארון]ואחֹוריהם ונזהרים [לכיוון . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ
הּבּדים יּׁשמטּו אחד [המוטות]ׁשּלא ׁשהּמסיר הּטּבעֹות; מן ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הארן  "ּבטּבעת ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּטּבעֹות מן הּבּדים ְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמן
מּמּנּו". יסרּו לא הּבּדים, ְִִִֶַַָֹֻיהיּו

ה'תשע"ג  תמוז כ"ז שישי יום
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הּמקּדׁש‡. לעבֹודת מבּדל - ּכּלֹו לוי "ּבעת זרע ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻ

להיֹות  עׂשה ּומצות הּלוי"; ׁשבט את ה' הבּדיל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַההיא
לא  ּבין רצּו ּבין הּמקּדׁש, לעבֹודת ּומּוכנין ּפנּויין ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּלוּיים
ּכל  עליו ׁשּקּבל לוי ּובן הּוא". הּלוי "ועבד ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָרצּו
ׁשּיקּבל  עד אֹותֹו, מקּבלין אין - מאחת חּוץ לוּיה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָמצוֹות

ּכּלן. ֶָֻאת
הּמקּדׁש·. את ׁשֹומרין ׁשּיהיּו היא ׁשּלהן ויהיה עבֹודה , ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָ

ּולהגיף הּמקּדׁש ׁשערי לפּתח ׁשֹוערין [לסגור]מהן ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
יֹום, ּבכל הּקרּבן על לׁשֹורר מׁשֹוררין מהן ויהיה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּדלתֹותיו;
ׁשהּוא  ׁשרּות הּוא איזה - אלהיו" ה' ּבׁשם "וׁשרת ְְֱֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּנאמר:

ׁשירה. זֹו אֹומר: הוי ה'? ּכל ּבׁשם על הּׁשירה? אֹומרין ּומתי ְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָ
החֹובה הּצּבּור להקריבן]עֹולֹות עצרת [שחובה ׁשלמי ועל ְְֲִֵֶֶַַַַָ

שבועות] הּיין[קרבן נּסּו ּבעת המזבח]- עֹולֹות [על אבל ; ְֲִִֵַַָ
הּצּבּור ׁשּמקריבין -]נדבה קרבנות שנדבו יחידים כשאין -] ְְִִִֶַַָָ

הּמזּבח שומם]לקיץ המזבח יהיה הּבאין [שלא הּנסכים וכן , ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
עצמן קרבן]ּבפני ׁשירה.[בלי עליהן אֹומרין אין - ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

האֹונן‚. וטרם לוי עליו, להתאבל שחייב קרובו שמת -] ִֵֵָ
לוּים נקבר] עׂשר מּׁשנים ּפֹוחתין ואין ּולׁשֹורר. לעבד מּתר ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹֻ

הּדּוכן על השירה]עֹומדים ׁשירה [בימת אֹומרין יֹום, ּבכל ְְְִִִַַָָָ
אּלא  ׁשירה אֹומרין ואין לעֹולם. עד ּומֹוסיפין הּקרּבן; ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָעל
ּבּפה. - עבֹודתם ׁשהיא הּׁשירה ׁשעּקר כלי; ּבלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּפה,
לוּים  מהם - ׁשיר ּבכלי מנּגנין ׁשם, עֹומדים היּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָואחרים

הּמּׂשיאין מיחסין יׂשראלים לּכהּנה [בנותיהן]ּומהם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
מפנ  יחוסן][לכוהנים, מיחס.י אּלא הּדּוכן על עֹולה ׁשאין ;ְֵֶֶֶַַָָָֻ

עֹולין הּכלים ּפי על המׁשֹוררים אּלּו למנין [נחשבים]ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַ
עׂשר. ְֵַָָהּׁשנים

וחצֹוצרֹות „. וכּנֹורֹות וחלילים ּבנבלים מנּגנין? הם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָּובּמה
ולא [מצלתיים]והּצלצל נבלים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין . ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹ

ולא  חלילים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין ׁשּׁשה; על ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָֹמֹוסיפין
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חצֹוצרֹות, מּׁשּתי ּפֹוחתין ואין עׂשר; ׁשנים על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָמֹוסיפין
מּתׁשעה  ּפֹוחתין ואין ועׂשרים; מאה על מֹוסיפין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹולא

ּבלבד. אחד - והּצלצל לעֹולם; עד ּומֹוסיפין ְְְְִִִִִֶַַַָָָּכּנֹורֹות,
הּכהנים ‰. היּו חדׁשים, ּובראׁשי ּכּלן הּמֹועדֹות ְֲֲֳִִִֵֵַַָָָָֹֻּבימי

ּבחצֹוצרֹות  ׁשירה ּתֹוקעים אֹומרין והּלוּים הּקרּבן, ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ
חדׁשכם  ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום ׁשּנאמר: -ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
העׁשת  מן נעׂשית היתה החצֹוצרת ּבחצצרת". ּותקעּתם -ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּגרּוטאֹות[גוש] מן אֹותּה עׂשה ּכסף. ׁשל [שברים]ׁשל ְִֶֶֶֶַָָָָ
ׁשהיּו והחלילים ּפסּולה. מּתכֹות, מיני מּׁשאר ּכׁשרה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכסף,

אּבּוב היה - ּבהן החליל]מנּגנין  ׁשל[קנה קנה,[מ:]ׁשּלהן ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מחּלק היה ולא ערב; ׁשּקֹולֹו ּבאּבּוב [מסיים]מּפני אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יפה מחּלק ׁשהּוא מּפני באחד]יחידי, .[כשהסיום ְְְִִִֵֵֶֶַָ

.Âמּכה החליל ּבּׁשנה יֹום עׂשר באצבעו ּבׁשנים מכה -] ְִִֵֶֶַַָָָָָ
קולו] להנעים החליל ּפסח על ּבׁשחיטת - הּמזּבח ְְְִִִִֵֵֶַַַַלפני

ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּוביֹום ׁשני, ּפסח ּובׁשחיטת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָראׁשֹון,
וחליל  החג. ימי ּובׁשמֹונת עצרת, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָּוביֹום
וחליל  קרּבן, ׁשל חליל ׁשהּוא מּפני הּׁשּבת, את ּדֹוחה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה

הּׁשּבת. את ודֹוחה הּוא, עבֹודה קרּבן ְְֲֶֶֶַַָָָָׁשל
.Êחמׁש ׁשּילּמדּוהּו עד לעבֹודתֹו, לעזרה נכנס לוי ּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאין

ּתחּלה  חמׁשׁשנים מּבן לּלוּים: אׁשר "זאת ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וכתּוב ׁשנה", -ועׂשרים ׁשנה" ׁשלׁשים "מּבן אֹומר: אחד ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ

ׁשּיגּדיל  עד לעבֹודה נכנס ואינֹו לתלמּוד. חמׁש ּכיצד? ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהא
עבדתֹו". על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - איׁש ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָֹויהיה

.Á מּצבא יׁשּוב ׁשנה חמּׁשים "ּומּבן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
מּמקֹום העבֹודה" הּמקּדׁש נֹוׂשאין ׁשהיּו ּבּזמן אּלא אינֹו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

אין למק  - לדֹורֹות אבל לדֹורֹות. הּנֹוהגת מצוה ואינּה ֹום, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ
ּכׁשּיתקלקל  - ּבקֹול אּלא ּבמּומין ולא ּבׁשנים נפסל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּלוי
לי, ויראה ּבּמקּדׁש. לעבֹודתֹו יּפסל הּזקנה, מרב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקֹולֹו
הּׁשֹוערים. מן יהיה אבל ׁשירה, לֹומר אּלא נפסל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו

.Ëהרֹואה הּלוּים [הנביא]ׁשמּואל חּלקּו הּמל ודוד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשּבת  ּבכל מׁשמר ועֹובד מׁשמרֹות; וארּבעה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלעׂשרים

הּמׁשמר [שבוע] ראׁש אֹותם מחּלק הּמׁשמר, אנׁשי וכל .ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ
אנׁשים  ּבֹו עֹובדים הּׁשּבת, מימי ויֹום יֹום וכל אבֹות; ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלבּתי

יום]ידּועים לאותו אּלּו[מסומנים מחּלקין האבֹות וראׁשי . ְְְְִִֵֵַָָָ
הּלוּים  וכל עבֹודתֹו. על איׁש איׁש ׁשּלהם, ּבּיֹום ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעֹובדים

ּכלי [אסורין]מזהרין אל א" ׁשּנאמר: הּמזּבח, עבֹודת על ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ
יקרבּו לא - ימתּו" ולא יקרבּו, לא הּמזּבח ואל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻהּקדׁש

מּתרין. לּגע אבל ֲֲִִַָָָָֻלעבֹודה,
.Èּכ - הּכהנים עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ׁשהּלוּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻּוכׁשם

"ּגם  ׁשּנאמר: הּלוּים, עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻהּכהנים
אחד  יעׂשה ׁשּלא מזהרין עצמם הּלוּים וכן אּתם". ּגם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהם
הּׁשֹוער  ולא לּׁשֹוער, המׁשֹורר יסּיע ׁשּלא חברֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמלאכת
מּׂשאֹו". ועל עבדתֹו על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלמׁשֹורר

.‡È ּבמלאכה לוי ׁשּסּיע אֹו הּכהנים, עבֹודת ׁשעבדּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלוּים
ׁשמים  ּבידי מיתה חּיבין - מלאכּתֹו "ולא ׁשאינּה ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אּלא  ּבמיתה, אינֹו - לוי עבֹודת ׁשעבד ּכהן אבל ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻימתּו";
תעׂשה. ְֲֶַֹּבלא

ד  ¤¤ּפרק
הּקרּבנֹות,‡. לעבֹודת הּלוּים מּכלל הבּדלּו ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָֹֻהּכהנים

ּומצות  קדׁשים"; קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
- לקרּבן ולהכינם ּולקּדׁשם הּכהנים להבּדיל היא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹעׂשה

מקריב". הּוא אלהי לחם את ּכי "וקּדׁשּתֹו, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:
הרּבה,·. ּכבֹוד ּבֹו לנהג מּיׂשראל אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹוצרי

לפּתח ׁשּבקדּׁשה, ּדבר לכל אֹותן בתורה]ּולהקּדים [לקרוא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻ
ּולבר המז ראׁשֹון, ואחרי מנה ון][לפני ולּטל ראׁשֹון, ְְִִִֵָָָֹ

ראׁשֹון.[בסעודה] ִָָיפה
ארּבעה ‚. מׁשמרֹות, לׁשמֹונה הּכהנים חּלק  רּבנּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹמׁשה

הּנביא. ׁשמּואל עד היּו וכן מאיתמר; וארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמאלעזר
ועׂשרים  לארּבעה הּמל ודוד הּוא חּלקם ׁשמּואל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובימי

ועֹולין מׁשמר  ממּנה. אחד ראׁש ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל ; ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשּבת ּבכל מׁשמר לעבֹודה, שבוע]לירּוׁשלים ּומּיֹום [- . ְְֲִִִִַַָָָָָָ

ּומׁשמר  יֹוצא, מׁשמר - מתחּלפין הן הּׁשּבת ליֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּׁשּבת
חלילה. וחֹוזרין ׁשּיּגמרּו; עד נכנס, אחריו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ּברגלים „. ׁשוים הּמׁשמרֹות ּכל להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּומצות
-[בחגים] לעבד ורצה ּברגל הּכהנים מן ׁשּיבֹוא וכל ;ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשּיּגיע  עד ל' לֹו: אֹומרין ואין עּמהם, וחֹולק ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעֹובד
וׁשרת". ,ׁשערי מאחד הּלוי יבֹוא "וכי ׁשּנאמר: ,'ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמׁשמר

לחם ‰. ּובחּלּוק הרגלים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָּבּמה
עצרת ׁשל הּלחם ׁשּתי ּובחּלּוק אבל [שבועות]הּפנים, . ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

אּלא  ּברגל ואפּלּו אֹותן מקריב אין - ּותמידין ּונדבֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָנדרים
קבּוע ׁשּזמּנֹו השבוע]מׁשמר ּכחלק [שתורו "חלק ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

יאכלּו ּכחלק חלק - האבֹות" על ממּכריו לבד ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹיאכלּו,
ׁשּכבר  הּדברים, ּבׁשאר ּכחלק חלק ואינם הּצּבּור, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבקרּבנֹות
ּבׁשּבּתֹו. ּומׁשמר מׁשמר ּכל אֹותן וקבעּו האבֹות, אֹותם ְְְְְְִִִַַָָָָָָָָחּלקּו

.Â קבּוע ׁשּזמּנֹו ּבּמׁשמר - הּפנים לחם עבֹודת אבל וכן ; ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּלחם ׁשּתי ּומּנין [בשבועות]עבֹודת הּמׁשמרֹות. ּבכל - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

מּכל  ,ׁשערי "מאחד ׁשּנאמר: ּברגלים? אּלא מדּבר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ּומּנין  אחד. ּבׁשער ּבאין יׂשראל ׁשּכל ּבׁשעה - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל"
יאכלּו", ּכחלק "חלק ׁשּנאמר: ּבּכהנים? אּלא מדּבר ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאינֹו

ּבלבד. לּכהנים אּלא להאכל מּתנֹות ׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹואין
.Êּומקריבֹו לּמקּדׁש ּבא זה הרי - קרּבן לֹו ׁשהיה ּכהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן

ׁשּירצה  יֹום וׁשרת";ּבכל נפׁשֹו אּות ּבכל "ּובא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
עצמֹו; ידי על ּומכּפר מקריב הּוא ואׁשמֹו, חּטאתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָואפּלּו
ּכהן  לכל קרּבנֹו את לּתן רצה ואם ׁשּלֹו. קרּבנֹו, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹוהעֹור
לאֹותֹו ועבֹודתֹו, הּקרּבן ועֹור נֹותן; להקריבֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּירצה

לֹו. ׁשּנתן ּבלבד ְִֵֶַַַָֹהּכהן
.Á לאנׁשי קרּבנֹו נֹותן - מּום ּבעל הּקרּבן ּבעל הּכהן ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹהיה

על מׁשמר  לעבד ׁשּיכֹול חֹולה אֹו זקן היה ׁשּלהן. והעֹור , ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
הּדחק מיוחד]ידי ׁשּירצה,[במאמץ ּכהן לכל קרּבנֹו נֹותן - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּכלל, לעבד יכֹול אינֹו ואם מׁשמר; לאנׁשי והעבֹודה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָֹוהעֹור
מׁשמר. לאנׁשי נאכל הּקרּבן ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָהרי

.Ëטמאים הּכהנים וכל הּצּבּור, ּבקרּבנֹות טמא [-היה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
בטומאה] מקריבים טמאים, הציבור לבעלי כשרוב נֹותנֹו -ְְֲֵַ
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וכרּכם,[משקלו:] נרּד וׁשּבלת ּוקציעה ּומר ּדינרין. מאה ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ
קּנמֹון, מנה; עׂשר ׁשנים קׁשט, מנה; עׂשר ׁשּׁשה אחד ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹמּכל
מאֹות  ׁשלׁש הּכל, מׁשקל מנים. ׁשלׁש קּלּופה, מנים; ְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹּתׁשע

מנה. וׁשּׁשים לּהּוׁשמֹונה ּומֹוסיפין הדק; הּכל ׁשֹוחקין ְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ
ּכל  עׁשן ּומעלה הּירּדן, וכּפת סדֹומית, מלח הּקב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹרבע

מעט]ׁשהּוא הּזהב [- מזּבח על יֹום ּבכל מּמּנה ּומקטיר . ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
ּכנגד יֹום, וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש - ימֹות [מספר]מנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹ

יֹום  ערב אֹותן ׁשֹוחק - הּנׁשארֹות מנים והּׁשלׁש ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּמה.
חפניו, מלא מּמּנה ׁשּמֹוציא עד הּדּקה, מן ּדּקה ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּכּפּורים
הּקטרת  מֹותר הּוא - והּנׁשאר הּכּפּורים. ּביֹום ְְְְְְִִִִֶַַַַַָֹלהקטיר

ּבׁשקלים שקלים]ׁשאמרנּו בהלכות -]. ְְִִֶַָָ
מהן „. ׁשּיֹוצא הּקטף עצי הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"נטף"

אדם [שרף]הּצרי ּבני ׁשּנֹותנין הּצּפרן היא והּׁשחלת, ; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
וריחֹו[בשמים]ּבּמגמרֹות ׁשחר, ּדבׁש ּכמֹו והחלּבנה, ; ְְְְְְְֵֶַַַָָָֹֻ

ׁשמתן ,[חזק]קׁשה הּוא וזה יון. ּבערי אילנֹות ׂשרף והּוא ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ
ולּבן, ּומיעה, טיּב, ואצ'פאר ּבלסאן, עּוד ערבי: ְְְְְְְִִִַַַַַַַָֻּבלׁשֹון
ועּוד, וקסט, וזעפראן, אלּנארדין, וסנּבל וקציעה, ְְְְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻֻֻּומסּך,

וענּבר. סליּכ'ה, ְְְְִִַַַָוקׁשר
מפּטמין‰. ּתׁשעת [וכותשין]ּכיצד מביא הּקטרת? את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ

ּכרׁשינה ּבֹורית סבון]קּבין וׁשף[מין את [משפשף], ּבּה ְְִִִֶַַָָָ
ׁשל  קב ועׂשרים ּבאחד הּצּפרן את ׁשֹורה ּכ ואחר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּצּפרן;
הּסּמנין  מן ואחד אחד ּכל ׁשֹוחק ּכ ואחר ּביֹותר; חזק ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיין
הדק  הדק, 'היטב אֹומר: ׁשֹוחק ּוכׁשהּוא הדק, עצמֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבפני

הּכל. ּומערב ׁשּׁשֹוחק; זמן ּכל ְְֵֵֵֵֶַַָָֹהיטב',
.Â העזרה ּבתֹו ּבּקדׁש מעׂשיה הּקדׁשוכל ּומּׁשל בכלי , -] ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּפסּולה.שרת] החּלין, מן הּקטרת את והמפּטם ;ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֻ
.Êלּמכּתׁשת אֹותּה מחזירין היּו ּבּׁשנה [כלי ּפעמים ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּלא הכתישה] ּכדי אֹותּה מפּזרין היּו החּמה ּבימֹות .ְְְִִֵֶַַַָָָֹ
צֹוברין הּגׁשמים ּובימֹות ׁשּלא פים][אוס ּתתעּפׁש, ּכדי אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

ריחּה. ֵָָיפּוג
.Áּפסלּה ׁשהּוא, ּכל ּדבׁש לתֹוכּה מּסּמניה נתן אחד חּסר ; ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מעט  מעט ּפּטמּה זרה. קטרת נעׂשית ׁשהרי מיתה, חּיב -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מין] הכללי]ּבמתּכנּתּה[מכל המשקל יחס -[לפי ּכׁשרה , ְְְְֵַָָֻ

ּפרס ּפּטם מנה]אפּלּו הערּבים.[חצי ּבין ּופרס ּבׁשחרית ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ
.Ë מׁשקלֹות לפי אּלּו, סּמנין עׂשר אחד מן קטרת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹוׂשה

על  ּכרת חּיב - הריח ׁשּלא ּפי על ואף ּבּה, להריח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאּלּו,
קבּועה  חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּבמזיד; עׂשה אם ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָעׂשּיתּה,

אֹו[רגילה] חציֹו אּלא ּכּלֹו, הּמׁשקל עׂשה ׁשּלא ּפי על אף .ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּנאמר: - חּיב אּלּו, מׁשקלֹות לפי ועׂשה הֹואיל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָׁשליׁשֹו,
- ּבּה להריח כמֹוה יעׂשה אׁשר איׁש תעׂשּו: לא ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ"ּבמתּכנּתּה

מעּמיו". ְְִֵַַָונכרת
.Èלהתלּמד ּפטּור;[להתאמן]עׂשה - לּצּבּור למסרּה אֹו ּבּה ְְְְִִֵַַָָָָָָ

הּנהנה  ּכדין ּדינֹו אּלא ּכרת, חּיב אינֹו - עׂשה ולא ּבּה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהריח
ּבמתּכנּתּה לעֹוׂשה אּלא ּכרת, ּתֹורה חּיבה לא הּקדׁש; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻמן

ּבּה. ְִַָָלהריח
.‡È ּבכל הּקטרת מקטירין עליו - ׁשּבהיכל הּזהב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמזּבח

קטרת  עליו הקטיר ואם אחר. ּדבר עליו מקריבין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹיֹום.

ׁשהתנּדב  ּכזֹו קטרת עליו ׁשהקטיר אֹו ּכזֹו, ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאחרת
נס הּסי אֹו קרּבן עליו הקריב אֹו רּבים, אֹו יחיד ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָאֹותּה

משקה] זרה [ניסך קטרת עליו תעלּו "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְֱֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
וגֹו'". ּומנחה ְְְִָָועֹולה

.·Èאת ׁשּמֹוליכין מֹוליכין ּבעת אין למקֹום, מּמקֹום הארֹון ְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ּדוד  ׁשּׁשכח ּולפי העגלֹות; על ולא הּבהמה על לא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹאֹותֹו

ּבעּזא ּפרץ נפרץ העגלֹות, על מצוה [ומת]ּונׂשאֹו אּלא . ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּבּכתף  עליהם, הּקדׁש עבֹודת "ּכי ׁשּנאמר: הּכתף, על ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלנטלֹו

ִָיּׂשאּו".
.‚È,ּפנים ּכנגד ּפנים נֹוׂשאין הּכתף, על אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשּנֹוׂשאין

לפנים  ּופניהם לחּוץ, הארון]ואחֹוריהם ונזהרים [לכיוון . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ
הּבּדים יּׁשמטּו אחד [המוטות]ׁשּלא ׁשהּמסיר הּטּבעֹות; מן ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הארן  "ּבטּבעת ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּטּבעֹות מן הּבּדים ְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמן
מּמּנּו". יסרּו לא הּבּדים, ְִִִֶַַָֹֻיהיּו

ה'תשע"ג  תמוז כ"ז שישי יום

ג  ¤¤ּפרק
הּמקּדׁש‡. לעבֹודת מבּדל - ּכּלֹו לוי "ּבעת זרע ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻ

להיֹות  עׂשה ּומצות הּלוי"; ׁשבט את ה' הבּדיל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַההיא
לא  ּבין רצּו ּבין הּמקּדׁש, לעבֹודת ּומּוכנין ּפנּויין ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּלוּיים
ּכל  עליו ׁשּקּבל לוי ּובן הּוא". הּלוי "ועבד ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָרצּו
ׁשּיקּבל  עד אֹותֹו, מקּבלין אין - מאחת חּוץ לוּיה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָמצוֹות

ּכּלן. ֶָֻאת
הּמקּדׁש·. את ׁשֹומרין ׁשּיהיּו היא ׁשּלהן ויהיה עבֹודה , ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָ

ּולהגיף הּמקּדׁש ׁשערי לפּתח ׁשֹוערין [לסגור]מהן ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
יֹום, ּבכל הּקרּבן על לׁשֹורר מׁשֹוררין מהן ויהיה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּדלתֹותיו;
ׁשהּוא  ׁשרּות הּוא איזה - אלהיו" ה' ּבׁשם "וׁשרת ְְֱֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּנאמר:

ׁשירה. זֹו אֹומר: הוי ה'? ּכל ּבׁשם על הּׁשירה? אֹומרין ּומתי ְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָ
החֹובה הּצּבּור להקריבן]עֹולֹות עצרת [שחובה ׁשלמי ועל ְְֲִֵֶֶַַַַָ

שבועות] הּיין[קרבן נּסּו ּבעת המזבח]- עֹולֹות [על אבל ; ְֲִִֵַַָ
הּצּבּור ׁשּמקריבין -]נדבה קרבנות שנדבו יחידים כשאין -] ְְִִִֶַַָָ

הּמזּבח שומם]לקיץ המזבח יהיה הּבאין [שלא הּנסכים וכן , ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
עצמן קרבן]ּבפני ׁשירה.[בלי עליהן אֹומרין אין - ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

האֹונן‚. וטרם לוי עליו, להתאבל שחייב קרובו שמת -] ִֵֵָ
לוּים נקבר] עׂשר מּׁשנים ּפֹוחתין ואין ּולׁשֹורר. לעבד מּתר ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹֻ

הּדּוכן על השירה]עֹומדים ׁשירה [בימת אֹומרין יֹום, ּבכל ְְְִִִַַָָָ
אּלא  ׁשירה אֹומרין ואין לעֹולם. עד ּומֹוסיפין הּקרּבן; ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָעל
ּבּפה. - עבֹודתם ׁשהיא הּׁשירה ׁשעּקר כלי; ּבלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּפה,
לוּים  מהם - ׁשיר ּבכלי מנּגנין ׁשם, עֹומדים היּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָואחרים

הּמּׂשיאין מיחסין יׂשראלים לּכהּנה [בנותיהן]ּומהם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
מפנ  יחוסן][לכוהנים, מיחס.י אּלא הּדּוכן על עֹולה ׁשאין ;ְֵֶֶֶַַָָָֻ

עֹולין הּכלים ּפי על המׁשֹוררים אּלּו למנין [נחשבים]ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַ
עׂשר. ְֵַָָהּׁשנים

וחצֹוצרֹות „. וכּנֹורֹות וחלילים ּבנבלים מנּגנין? הם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָּובּמה
ולא [מצלתיים]והּצלצל נבלים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין . ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹ

ולא  חלילים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין ׁשּׁשה; על ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָֹמֹוסיפין
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חצֹוצרֹות, מּׁשּתי ּפֹוחתין ואין עׂשר; ׁשנים על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָמֹוסיפין
מּתׁשעה  ּפֹוחתין ואין ועׂשרים; מאה על מֹוסיפין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹולא

ּבלבד. אחד - והּצלצל לעֹולם; עד ּומֹוסיפין ְְְְִִִִִֶַַַָָָּכּנֹורֹות,
הּכהנים ‰. היּו חדׁשים, ּובראׁשי ּכּלן הּמֹועדֹות ְֲֲֳִִִֵֵַַָָָָֹֻּבימי

ּבחצֹוצרֹות  ׁשירה ּתֹוקעים אֹומרין והּלוּים הּקרּבן, ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ
חדׁשכם  ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום ׁשּנאמר: -ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
העׁשת  מן נעׂשית היתה החצֹוצרת ּבחצצרת". ּותקעּתם -ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּגרּוטאֹות[גוש] מן אֹותּה עׂשה ּכסף. ׁשל [שברים]ׁשל ְִֶֶֶֶַָָָָ
ׁשהיּו והחלילים ּפסּולה. מּתכֹות, מיני מּׁשאר ּכׁשרה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכסף,

אּבּוב היה - ּבהן החליל]מנּגנין  ׁשל[קנה קנה,[מ:]ׁשּלהן ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מחּלק היה ולא ערב; ׁשּקֹולֹו ּבאּבּוב [מסיים]מּפני אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יפה מחּלק ׁשהּוא מּפני באחד]יחידי, .[כשהסיום ְְְִִִֵֵֶֶַָ

.Âמּכה החליל ּבּׁשנה יֹום עׂשר באצבעו ּבׁשנים מכה -] ְִִֵֶֶַַָָָָָ
קולו] להנעים החליל ּפסח על ּבׁשחיטת - הּמזּבח ְְְִִִִֵֵֶַַַַלפני

ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּוביֹום ׁשני, ּפסח ּובׁשחיטת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָראׁשֹון,
וחליל  החג. ימי ּובׁשמֹונת עצרת, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָּוביֹום
וחליל  קרּבן, ׁשל חליל ׁשהּוא מּפני הּׁשּבת, את ּדֹוחה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה

הּׁשּבת. את ודֹוחה הּוא, עבֹודה קרּבן ְְֲֶֶֶַַָָָָׁשל
.Êחמׁש ׁשּילּמדּוהּו עד לעבֹודתֹו, לעזרה נכנס לוי ּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאין

ּתחּלה  חמׁשׁשנים מּבן לּלוּים: אׁשר "זאת ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וכתּוב ׁשנה", -ועׂשרים ׁשנה" ׁשלׁשים "מּבן אֹומר: אחד ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ

ׁשּיגּדיל  עד לעבֹודה נכנס ואינֹו לתלמּוד. חמׁש ּכיצד? ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהא
עבדתֹו". על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - איׁש ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָֹויהיה

.Á מּצבא יׁשּוב ׁשנה חמּׁשים "ּומּבן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
מּמקֹום העבֹודה" הּמקּדׁש נֹוׂשאין ׁשהיּו ּבּזמן אּלא אינֹו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

אין למק  - לדֹורֹות אבל לדֹורֹות. הּנֹוהגת מצוה ואינּה ֹום, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ
ּכׁשּיתקלקל  - ּבקֹול אּלא ּבמּומין ולא ּבׁשנים נפסל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּלוי
לי, ויראה ּבּמקּדׁש. לעבֹודתֹו יּפסל הּזקנה, מרב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקֹולֹו
הּׁשֹוערים. מן יהיה אבל ׁשירה, לֹומר אּלא נפסל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו

.Ëהרֹואה הּלוּים [הנביא]ׁשמּואל חּלקּו הּמל ודוד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשּבת  ּבכל מׁשמר ועֹובד מׁשמרֹות; וארּבעה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלעׂשרים

הּמׁשמר [שבוע] ראׁש אֹותם מחּלק הּמׁשמר, אנׁשי וכל .ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ
אנׁשים  ּבֹו עֹובדים הּׁשּבת, מימי ויֹום יֹום וכל אבֹות; ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלבּתי

יום]ידּועים לאותו אּלּו[מסומנים מחּלקין האבֹות וראׁשי . ְְְְִִֵֵַָָָ
הּלוּים  וכל עבֹודתֹו. על איׁש איׁש ׁשּלהם, ּבּיֹום ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעֹובדים

ּכלי [אסורין]מזהרין אל א" ׁשּנאמר: הּמזּבח, עבֹודת על ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ
יקרבּו לא - ימתּו" ולא יקרבּו, לא הּמזּבח ואל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻהּקדׁש

מּתרין. לּגע אבל ֲֲִִַָָָָֻלעבֹודה,
.Èּכ - הּכהנים עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ׁשהּלוּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻּוכׁשם

"ּגם  ׁשּנאמר: הּלוּים, עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻהּכהנים
אחד  יעׂשה ׁשּלא מזהרין עצמם הּלוּים וכן אּתם". ּגם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהם
הּׁשֹוער  ולא לּׁשֹוער, המׁשֹורר יסּיע ׁשּלא חברֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמלאכת
מּׂשאֹו". ועל עבדתֹו על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלמׁשֹורר

.‡È ּבמלאכה לוי ׁשּסּיע אֹו הּכהנים, עבֹודת ׁשעבדּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלוּים
ׁשמים  ּבידי מיתה חּיבין - מלאכּתֹו "ולא ׁשאינּה ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אּלא  ּבמיתה, אינֹו - לוי עבֹודת ׁשעבד ּכהן אבל ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻימתּו";
תעׂשה. ְֲֶַֹּבלא

ד  ¤¤ּפרק
הּקרּבנֹות,‡. לעבֹודת הּלוּים מּכלל הבּדלּו ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָֹֻהּכהנים

ּומצות  קדׁשים"; קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
- לקרּבן ולהכינם ּולקּדׁשם הּכהנים להבּדיל היא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹעׂשה

מקריב". הּוא אלהי לחם את ּכי "וקּדׁשּתֹו, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:
הרּבה,·. ּכבֹוד ּבֹו לנהג מּיׂשראל אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹוצרי

לפּתח ׁשּבקדּׁשה, ּדבר לכל אֹותן בתורה]ּולהקּדים [לקרוא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻ
ּולבר המז ראׁשֹון, ואחרי מנה ון][לפני ולּטל ראׁשֹון, ְְִִִֵָָָֹ

ראׁשֹון.[בסעודה] ִָָיפה
ארּבעה ‚. מׁשמרֹות, לׁשמֹונה הּכהנים חּלק  רּבנּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹמׁשה

הּנביא. ׁשמּואל עד היּו וכן מאיתמר; וארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמאלעזר
ועׂשרים  לארּבעה הּמל ודוד הּוא חּלקם ׁשמּואל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובימי

ועֹולין מׁשמר  ממּנה. אחד ראׁש ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל ; ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשּבת ּבכל מׁשמר לעבֹודה, שבוע]לירּוׁשלים ּומּיֹום [- . ְְֲִִִִַַָָָָָָ

ּומׁשמר  יֹוצא, מׁשמר - מתחּלפין הן הּׁשּבת ליֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּׁשּבת
חלילה. וחֹוזרין ׁשּיּגמרּו; עד נכנס, אחריו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ּברגלים „. ׁשוים הּמׁשמרֹות ּכל להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּומצות
-[בחגים] לעבד ורצה ּברגל הּכהנים מן ׁשּיבֹוא וכל ;ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשּיּגיע  עד ל' לֹו: אֹומרין ואין עּמהם, וחֹולק ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעֹובד
וׁשרת". ,ׁשערי מאחד הּלוי יבֹוא "וכי ׁשּנאמר: ,'ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמׁשמר

לחם ‰. ּובחּלּוק הרגלים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָּבּמה
עצרת ׁשל הּלחם ׁשּתי ּובחּלּוק אבל [שבועות]הּפנים, . ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

אּלא  ּברגל ואפּלּו אֹותן מקריב אין - ּותמידין ּונדבֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָנדרים
קבּוע ׁשּזמּנֹו השבוע]מׁשמר ּכחלק [שתורו "חלק ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

יאכלּו ּכחלק חלק - האבֹות" על ממּכריו לבד ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹיאכלּו,
ׁשּכבר  הּדברים, ּבׁשאר ּכחלק חלק ואינם הּצּבּור, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבקרּבנֹות
ּבׁשּבּתֹו. ּומׁשמר מׁשמר ּכל אֹותן וקבעּו האבֹות, אֹותם ְְְְְְִִִַַָָָָָָָָחּלקּו

.Â קבּוע ׁשּזמּנֹו ּבּמׁשמר - הּפנים לחם עבֹודת אבל וכן ; ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּלחם ׁשּתי ּומּנין [בשבועות]עבֹודת הּמׁשמרֹות. ּבכל - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

מּכל  ,ׁשערי "מאחד ׁשּנאמר: ּברגלים? אּלא מדּבר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ּומּנין  אחד. ּבׁשער ּבאין יׂשראל ׁשּכל ּבׁשעה - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל"
יאכלּו", ּכחלק "חלק ׁשּנאמר: ּבּכהנים? אּלא מדּבר ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאינֹו

ּבלבד. לּכהנים אּלא להאכל מּתנֹות ׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹואין
.Êּומקריבֹו לּמקּדׁש ּבא זה הרי - קרּבן לֹו ׁשהיה ּכהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן

ׁשּירצה  יֹום וׁשרת";ּבכל נפׁשֹו אּות ּבכל "ּובא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
עצמֹו; ידי על ּומכּפר מקריב הּוא ואׁשמֹו, חּטאתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָואפּלּו
ּכהן  לכל קרּבנֹו את לּתן רצה ואם ׁשּלֹו. קרּבנֹו, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹוהעֹור
לאֹותֹו ועבֹודתֹו, הּקרּבן ועֹור נֹותן; להקריבֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּירצה

לֹו. ׁשּנתן ּבלבד ְִֵֶַַַָֹהּכהן
.Á לאנׁשי קרּבנֹו נֹותן - מּום ּבעל הּקרּבן ּבעל הּכהן ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹהיה

על מׁשמר  לעבד ׁשּיכֹול חֹולה אֹו זקן היה ׁשּלהן. והעֹור , ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
הּדחק מיוחד]ידי ׁשּירצה,[במאמץ ּכהן לכל קרּבנֹו נֹותן - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּכלל, לעבד יכֹול אינֹו ואם מׁשמר; לאנׁשי והעבֹודה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָֹוהעֹור
מׁשמר. לאנׁשי נאכל הּקרּבן ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָהרי

.Ëטמאים הּכהנים וכל הּצּבּור, ּבקרּבנֹות טמא [-היה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
בטומאה] מקריבים טמאים, הציבור לבעלי כשרוב נֹותנֹו -ְְֲֵַ
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לאנׁשי  ועבֹודתֹו, ועֹורֹו מׁשמר; ׁשּבאֹותֹו טהֹורים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמּומין
הּטמאים. ְְִִֵַָמׁשמר

.Èאֹונן והיה ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּקרּבן קרובו היה שמת -] ְְֵֵֶַָָָָָָָֹ
נקבר] וטרם עליו, להתאבל ׁשּירצה,שחייב ּכהן לכל נֹותנֹו -ְְְִֵֶֶָֹ

ראּוי  האֹונן ּגדֹול ׁשּכהן ּכיון מׁשמר; לאנׁשי ועבֹודתֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹועֹורֹו
לקרּבנֹו. ׁשליח עֹוׂשה זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעבֹודה,

.‡È אבֹות לבּתי מׁשמרֹו מחּלק ּומׁשמר, מׁשמר ראׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹּכל
אחד [משמרות] ּביֹום עֹובד ואנׁשיו אב ּבית ּכל ׁשּיהיה עד ,ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשּבת עד [השבוע]מּיֹום וכן אחריו, ׁשל ּבּיֹום והאחר , ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
עליו. ממּנה אחד ראׁש ואב, אב ּבית וכל ְְֲֵֶֶַָָָָָָָָֹֻהאחרֹון.

.·È ּגדֹול ּכהן ּומֹוׁשחין ּוממּנין  הּכהנים; לכל ראׁש הּוא , ְְְֲִִִֵַַָָֹֹֹ
ּגדֹולה, כהּנה ּבגדי אֹותֹו ּומלּביׁשין הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו
אין  ואם וגֹו'". יּוצק אׁשר מאחיו הּגדֹול "והּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

מרּבין - הּמׁשחה ׁשמן כהּנה [ממנים]ׁשם ּבבגדי אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשמן  ראׁשֹו על יּוצק "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹּגדֹולה
ּכׁשם  - הּבגדים" את ללּבׁש ידֹו את ּומּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּמׁשחה,

ּבּבגדים.[מתמנה]ׁשּמתרּבה מתרּבה ּכ הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.‚È ּבגדים ׁשמֹונה לֹובׁש ּבּבגדים? אֹותֹו מרּבין ְְְְִִִֵֵַַַָָָּכיצד

יֹום  אחר יֹום ימים ׁשבעת למחר, ולֹובׁשן וחֹוזר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָּופֹוׁשטן,
ּוכׁשם  ּתחּתיו"; הּכהן ילּבׁשם ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחר  יֹום ׁשבעה, ּבּׁשמן מׁשיחה ּכ - ׁשבעה ּבגדים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשרּבּוי
קדם  אֹו ׁשבעה, ּכל ּבּבגדים ׁשּיתרּבה קדם עבד ואם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיֹום.
אֹו ונתרּבה הֹואיל ּכׁשרה; עבֹודתֹו - ׁשבעה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיּמׁשח

ּדבר. לכל ּגדֹול ּכהן נעׂשה אחת, ּפעם ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹנמׁשח
„È.למרּבה [הבדל]אין הּמׁשחה ּבׁשמן  מׁשּוח ּכהן  ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּפר אּלא ׁשגג [לקרבן]ּבגדים, אם הּמׁשיח ּכהן ׁשּמביא ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
"אם  ׁשּנאמר: חּטאת, עליהן ׁשחּיב הּמצוֹות מן ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבאחת
הן. ׁשוין - הּדברים לׁשאר אבל וגֹו'"; יחטא הּמׁשיח ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּכהן

.ÂËמעמידין ׁשל [ממנין]אין ּדין ּבית אּלא ּגדֹול, ּכהן ֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
"ּביֹום  ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא אֹותֹו מֹוׁשחין ואין ואחד. ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשבעים
מרּבין  אין ּבלבד, ּבּבגדים נתרּבה אם וכן אֹותֹו"; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָהּמׁשח

ּכאחת. ּגדֹולים כהנים ׁשני ממּנין ואין ּבּיֹום. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹאֹותֹו
.ÊË,אחר ּכהן הּמׁשנה [ש:]ּוממּנין ּכמֹו ּגדֹול לכהן יהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ויהיה  'ממּנה'. הּנקרא והּוא 'סגן', הּנקרא והּוא ,ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻלּמל
לֹו הּוא ּכבֹוד וזה ּתמיד, ּגדֹול ּכהן לימין לכהן עֹומד -] ְִִִֵֵֶָָָֹ

הּסגן.הגדול] יד מּתחת הּכהנים וכל .ְְֲִִַַַַַָָֹ
.ÊÈקתיקֹולין ממּנין כללי]ועֹוד ּכמֹו[מנהל לּסגן להיֹותן , ְְְְְִִִֵַַָָָ

אמרּכֹולין  ּוממּנין מּׁשנים. ּפחֹות ואין ּגדֹול; לכהן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹהּסגן
-[אחראים] ּבידם העזרה ּומפּתחֹות מּׁשבעה; ּפחֹות אין ,ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ

האמרּכֹולין  ּכל ׁשּיתּכּנסּו עד יכֹול אינֹו לפּתח, האחד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרצה
ְְְִויפּתחּו.

.ÁÈ ּפֹוחתין ואין האמרּכֹולין, יד מּתחת ּגזּברין ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָּוממּנין
גזּברין  ההקּדׁשֹות מּׁשלׁשה ׁשּגֹובין הן - והּגזּברין ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּופֹודין[תרומות] הּנפּדה[מוכרין], למכירה]את [הראוי ְִִֶֶַ
אֹותן ּומֹוציאין בהן]מהן, הראּויין [משתמשים לּדברים ְְִִִִֵֶַָָָ

.[לשימוש]להֹוצאה ְָָ
.ËÈהּמׁשּוח ּגדֹול בשמן]ּכהן [להצילו]קֹודם[שנמשח ֵֵַַָָֹ

למׁשּוח  קֹודם לׁשרת העֹומד ּבגדים ּומרּבה ּבגדים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻֻלמרּבה
קרי [טומאת]מחמת[ממשרתו]ׁשעבר מחמת והעֹובר קרי, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מחמת לעֹובר לו]קֹודם מּום [שנהיה מחמת ועֹובר מּום, ְְֲֲֵֵֵֵֵַַ
מׁשּוח לכהן ל:]קֹודם מלחמה [ממונה ּומׁשּוח מלחמה, ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

לקּתיקֹול קֹודם ּוסגן לסגן, כללי]קדם וקּתיקֹול [מנהל , ְְְְִִִֵֶַַָָֹ
לאמרּכל וגזּבר [אחראי]קֹודם לגזּבר, קֹודם ואמרּכל , ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ

הּמׁשמר לראׁש לראׁש[שבועי]קֹודם קֹודם הּמׁשמר וראׁש , ְְְְְִִֵֵַַָָֹֹֹ
אב יום]ּבית הדיֹוט [משמרת לכהן קֹודם אב ּבית וראׁש , ְְְֵֵֵֵֶָָֹֹ

זֹו מעלֹות, ׁשמֹונה ּתמיד הּכהנים נמצאּו הּכהנים. ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָֹֹמּׁשאר
מּזֹו. ְְִַָלמעלה

.Î הממּנים מּׁשאר אחד אֹו ּגדֹול, ּכהן אֹו ,הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכׁשּימּות
לירׁשֹו הראּוי אֹו ּבנֹו ּתחּתיו מעמידין ּבּנחלה - הּקֹודם וכל , ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָ

ירושה] לׂשררּות[- לתפקיד]קֹודם ׁשּיהיה [- והּוא הּמת, ְְְִִֵֵֶֶַָ
ּביראה אֹו ּבחכמה, מקֹומֹו שמים]ממּלא יראת על [- אף ְְְְְְִֵַַַָָָ

ּובניו  "הּוא :ּבּמל ׁשּנאמר ּבחכמה, ּכמֹותֹו ׁשאינֹו ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּפי
לכל  הּדין והּוא ירּׁשה; ׁשהּמלכּות מלּמד יׂשראל", ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבקרב
ּולזרעֹו. לעצמֹו זֹוכה לּה, ׁשהּזֹוכה - יׂשראל ׁשּבקרב ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׂשררה

.‡Î אּלא לעֹולם, ּתחּתיו מתמּנה ּבנֹו אין - מלחמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמׁשּוח
ואם  נמׁשח; למלחמה, נמׁשח אם הּכהנים; ּכׁשאר ּבנֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָֹהרי
מׁשּמׁש מלחמה מׁשּוח ּוכׁשהּכהן נמׁשח. לא נמׁשח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹלא

כלים ּבארּבעה מׁשּמׁש הּכהנים.[בגדים]ּבּמקּדׁש, ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
מֹורידין  ואין מּמּנה, ּגדֹולה ׁשהיא לׂשררה מּׂשררה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָמעלין
ולא  ּבּקדׁש, ׁשּמעלין - מּמּנה למּטה ׁשהיא לׂשררה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹותֹו
ּכן  אם אּלא יׂשראל ּבקרב ׁשהיא מּׂשררה לעֹולם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָמֹורידין

.[חטא]סרח ַָ
.·Î מלקין - מלקּות עליה ׁשחּיב עברה ׁשעבר ּגדֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכהן

וחֹוזר  מלקּות, מחּיבי ּכׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֻאֹותֹו
.לגדּלתֹו ְִָֻ

ה  ¤¤ּפרק
הּכהנים ‡. אחיו מּכל ּגדֹול ׁשּיהיה צרי - ּגדֹול ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן

ּובמראה ּבחכמה, ּבעׁשר, ּבכח, והוד]ּבנֹואי, אין [חן אם . ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹֹ
ואחד  אחד ּכל מּׁשּלהן לֹו נֹותנין הּכהנים ּכל - ממֹון ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלֹו

ׁשּבכּלם. מעׁשיר יֹותר ׁשּיעׁשיר עד עׁשרֹו, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻלפי
מעּכב·. אּלּו מּכל אחד מכהונתו]ואין ּכל [מונע אּלא , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

נתרּבה אם אבל למצוה; -]זה הנ"ל בלי מּכל [נתמנה ְְְֲִִִִֶַָָָָ
נתרּבה. ְִַָָמקֹום,

יקל‚. ולא ּבעצמֹו, ּכבֹוד לנהג ּגדֹול ּכהן עצמֹווחּיב ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹֹ
ראש] ולא [בקלות ערם, אֹותֹו יראּו ולא העם; ׁשאר ְְְְִִָָָָֹֹֹעם

ׁשּנאמר: - מסּתּפר ּכׁשהּוא ולא ּבּמרחץ, ולא הּכּסא, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבבית
הּוא  רצה יתרה. ּגדּלה ּבֹו ׁשּנֹוהגין מלּמד מאחיו", ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ"הּגדֹול

ּבידֹו. הרׁשּות עּמֹו, אחרים ְְְֲֲִִִֵֶָָׁשּירחצּו
אפּלּו„. רּבים, ׁשל לסעּודֹות ולא הּמׁשּתה, לבית יּכנס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹלא

האבל. לבית רצה, אם הּוא, הֹול אבל מצוה. ׁשל ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָהם
הּכהנים, ׁשאר עם ּבערּבּוביא הֹול אינֹו ,הֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹּוכׁשהּוא

מסּבבין הּכהנים ּכבֹוד;[מקיפין]אּלא לֹו וחֹולקין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֶַַָָֹ
ממּצעֹו ׁשעבר [עומד]והּסגן ּומׁשיח והּסגן העם, לבין ּבינֹו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
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גדול] הכהן במקום תקופה שעבד אב [- ּבית וראׁש ְִִֵָֹמימינֹו,
'ּתנחמּו'; לאבלים: ואֹומר מּׂשמאלֹו. העם וכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹֻוהאבלים

ּכחן. ּכפי אֹותֹו מכּבדין ְְְְִִֵַָֹוהן
ּביתֹו‰. מּפתח יֹוצא ואינֹו אחריו, יֹוצא אינֹו - מת לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָמת

עֹומד  והּוא לביתֹו. לנחמֹו ּבאים העם וכל הּמקּדׁש; מן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאֹו
מּׂשמאלֹו;[להתנחם]ּבׁשּורה אב ּבית וראׁש מימינֹו ּוסגן , ְְְְִִִֵָָָֹֹ

מן  'ּתתּברכּו להן: אֹומר והּוא ,'ּכּפרת 'אנּו לֹו: ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָואֹומרין
ִַַָהּׁשמים'.

.Âאחרים]אֹותֹו[מאכילין]ּכׁשּמברין העם [משל ּכל - ְְִֶַָָָ
על  קֹורע ואינֹו הּספסל. על מסב והּוא הארץ, על ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻמסּבין
ואם  יפרם"; לא "ּובגדיו ׁשּנאמר: הּכהנים, ּכׁשאר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמתֹו
ואינֹו רגליו. ּכנגד מּלמּטה הּוא קֹורע אבל לֹוקה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקרע,

ּפרע מגודל]מרּבה שער ראׁשֹו[- "את ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְֱֶֶֶֶֶַַַָֹ
מסּפר  אּלא לּמקּדׁש; יּכנס ׁשּלא ּבעת ואפּלּו - יפרע" ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא

ּבתער מסּפר ואינֹו ׁשּבת. לערב ׁשּבת אּלא [סכין]מערב ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבעּקר[מספרים]ּבזּוג זֹו ׂשערה ראׁש עד [בתחילת], זֹו, ְְֲִַַַָֹ

לא  "ראׁשם ׁשּנאמר: - ּכאחד צמח הּוא ּכאּלּו ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּיראה
ראׁשיהם". את יכסמּו ּכסֹום יׁשּלחּו; לא ּופרע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיגּלחּו,

.Ê ּכהן 'לׁשּכת הּנקראת והיא ּבּמקּדׁש, מּוכן לֹו יהיה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּובית
הּיֹום,ּגדֹול' ּכל ּבּמקּדׁש יֹוׁשב ׁשּיהיה ותפארּתֹו ּוכבֹודֹו . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אֹו אחת ׁשעה אֹו ּבּלילה, ּבלבד לביתֹו אּלא יצא ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹולא
מּׁשם. זז ואינֹו ּבירּוׁשלים, ּביתֹו ויהיה ּבּיֹום. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּתים

.Á ּדנין ואין עליו; ּומעידין אֹותֹו, ודנין ּדן, ּגדֹול ְְְְִִִִֵֵָָָָָָֹוכהן
ּבל  הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ּדיני ׁשּנאמר:בד אֹותֹו , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
."אלי יביאּו הּגדל הּדבר ִֵֶַַָָָָָֹ"ּכל

.Ë ּדין ּבבית ואפּלּו להעידּה, חּיב אינֹו - עדּות יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהיה
ויעיד  ׁשּיל לֹו ּכבֹוד אינֹו ׁשּזה עדּות הּגדֹול; היתה ואם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לֹו. ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול זה הרי - יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלמל
.Èאסּור ׁשהּוא חמיׁשי, ּבספר ּבארנּו [להתחתן]ּוכבר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

ואם  נׁשים, ׁשּתי נֹוׂשא ואינֹו הּבתּולה. על ּומצּוה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבאלמנה,
הּצֹום ּביֹום לעבד יכֹול אינֹו - ׁשּתים עד [כיפור]נׂשא ְְֲִֵַַַַָָָֹ

וחֹולץ בנים]ׁשּיגרׁש. בלא שמת אחיו וחֹולצים [לאשת , ְְְְִֵֵֶָ
ּומיּבמין נושא]לאׁשּתֹו, אחיו בנים, בלא מת אׁשּתֹו.[- את ְְְְְִִִֶַ

העם. לׁשאר להּנׂשא מּתרת אּׁשה, ּגרׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻואם
.‡È ׁשלׁשה להׁשּתחוֹות, להיכל נכנס ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבזמן

ּבאבנים  ואחד ּבׂשמאלֹו, ואחד ּבימינֹו, אחד ּבֹו: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹוחזין
וכיון  ויׁשּתחוה. להיכל ויּכנס מאחֹוריו; אפֹוד ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹובֹות
מגּביּה יֹוצא, ׁשהּוא ּגדֹול ּכהן ׁשל רגליו קֹול הּסגן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשמע

הּפרכת את ההיכל]לֹו אחיו [בפתח יּכנסּו ׁשּיצא, ואחר ; ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ויצאּו. וּיׁשּתחוּו ְְְְֲֲִִֵַַֹהּכהנים

.·È חלק ונֹוטל מקטיר. הּקטרת, להקטיר ׁשּירצה יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבכל
'זֹו אֹומר: ּכׁשּירצה, ּכיצד? ּכּלם. הּמקּדׁש ּבקדׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבראׁש

ּבפיס עֹובד ואינֹו ׁשּלי'; האׁשם וזה ׁשּלי, פי החּטאת [על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מה גורל] ּכל מקריב להקריב, ׁשּירצה עת ּכל אּלא ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּגבּול ּבקדׁשי הּוא והרי ומעשרות]ּׁשּירצה. [תרומות ְְְְֲִֵֵֶֶַַָ
הּכהנים. ְֲִִַָֹּכׁשאר

.‚Èּבּכבׁש עֹולה היה להקריב, ּגדֹול ּכהן ׁשרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבזמן
ּבימינֹו הּסגן ּתפסֹו הּכבׁש, למחצית עלה מימינֹו; ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָוהּסגן
העֹולה  ראׁש את מֹולי ׁשהּוא הּכהן לֹו והֹוׁשיט ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהעלהּו,

וסֹומ ׁשּבידֹו, לאׁש.[ידיו]האברים וזֹורקן עליהן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָ
.„È ואחד אחד ּכל האברים: ׁשאר לֹו מֹוׁשיטין היּו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָוכ

ּגדֹול, לכהן נֹותן והראׁשֹון לראׁשֹון, ׁשּבידֹו אברים ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹנֹותן
סֹומ ּבלבד,[ידיו]והּוא לסמ רצה ואם לאׁש. וזֹורק ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹ

על  סמיכה ׁשם ואין עֹוׂשה. - לאׁש זֹורק אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָויהיה
ּכל  אּלא כבֹודֹו; מּפני ּבלבד, ּגדֹול לכהן אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאברים

הן. חּיים ּבעלי על - ְֲִִֵֵַַַַהּסמיכֹות
.ÂËאיׁש ויעׂשה הּכהן י"ג]ּכׁשּיגּדיל ּכׁשר [בן הּוא הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ל  הּכהנים אחיו אבל לעבד לעבֹודה; אֹותֹו מּניחין היּו א ֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ
לעזרה  נכנס ואינֹו ׁשנה. עׂשרים ּבן ׁשּיהיה עד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבּמקּדׁש

ׁשירה. אֹומרים ׁשהּלוּים ּבׁשעה אּלא ּתחּלה, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָלעבֹודה
.ÊË עֹובד אינֹו ּגדֹול ּכהן וכן ּתחּלה, עֹובד הּכהן ְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאין

ׁשּיביאּתחּלה  עד ועֹובדּה[מנחה], מּׁשּלֹו האיפה עׂשירית ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
לה' יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן "זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבידֹו,
עׂשירית  ׁשּיביא קדם עבד ואם אֹותֹו". הּמׁשח ְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹּביֹום
ׁשּיביא  קדם ּגדֹולה ּבכהּנה ׁשעבד ּגדֹול ּכהן וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻהאיפה,

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - האיפה ְֲֲִִֵֵָָָָעׂשירית
.ÊÈ הרי - ּגדֹול ּכהן אֹותֹו ׁשּמּנּו מּימיו עדין עבד ׁשּלא ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹּכהן

חּנּו ּכׁשאר ּתחּלה ּבידֹו ועֹובדּה האיפה עׂשירית מביא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָזה
הדיֹוט ּכהן לראשונה]ּכל עׂשירית [העובד מקריב ּכ ואחר , ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

מקריב  ּכ ואחר ּגדֹול, ּכהן חּנּו ׁשהיא ׁשנּיה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהאיפה
ׁשּמקריב  ּגדֹול ּכהן חבּתי ׁשהיא ׁשליׁשית, האיפה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעׂשירית

הּוא. ׁשוה ׁשלׁשּתן ּומעׂשה ׁשּיתּבאר; ּכמֹו יֹום, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָּבכל

ה'תשע"ג  תמוז כ"ח ש"ק יום

ו  ¤¤ּפרק
עֹומד ‡. אינֹו והּוא קרב, אדם ׁשל קרּבנֹו ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי

ּגּביו יׂשראל,[לידו]על ּכל ׁשל קרּבן הן הּצּבּור, וקרּבנֹות ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
קרּבן. ּבׁשעת ּבעזרה עֹומדין יׂשראל ּכל ׁשּיהיּו אפׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָואי
ּכׁשרים  מּיׂשראל ׁשּיבררּו הראׁשֹונים, נביאים ּתּקנּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶָָָלפיכ
הּקרּבנֹות; על לעמד יׂשראל ּכל ׁשלּוחי יהיּו חטא, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹויראי
וארּבעה  עׂשרים אֹותם וחּלקּו מעמד'. 'אנׁשי הּנקראין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוהן
מעמד  ּכל ועל ּולוּיה. ּכהּנה מׁשמרֹות ּכמנין ְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֻמעמדֹות,
'ראׁש הּנקרא והּוא ּכּלם; על ממּנה מהם אחד ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻּומעמד,

ֲַַָהּמעמד'.
וׁשּבת·. ׁשּבת שבוע]ּבכל ׁשל [- מעמד אנׁשי מתקּבצין , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

נכנסין  לּה, קרֹוב אֹו ּבירּוׁשלים מהן ׁשהיה מי ׁשּבת; ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹותּה
והרחֹוקים  ׁשּבת; אֹותּה ׁשל ּולוּיה ּכהּנה מׁשמר עם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻלּמקּדׁש
מתקּבצין  היּו ׁשּלהן, מעמד ׁשהּגיע ּכיון מעמד, אֹותֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל

ׁשּבמקֹומן. הּכנסת ְְְִֵֶֶֶַָלבית
ּבין ‚. ּבירּוׁשלים ּבין ּׁשּמתקּבצין, אּלּו עֹוׂשין הן ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּומה

ּבּׁשּבת ּבּׁשני מתעּנין כנסּיֹות? ב']ּבבּתי ׁשּלהן,[יום ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
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לאנׁשי  ועבֹודתֹו, ועֹורֹו מׁשמר; ׁשּבאֹותֹו טהֹורים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמּומין
הּטמאים. ְְִִֵַָמׁשמר

.Èאֹונן והיה ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּקרּבן קרובו היה שמת -] ְְֵֵֶַָָָָָָָֹ
נקבר] וטרם עליו, להתאבל ׁשּירצה,שחייב ּכהן לכל נֹותנֹו -ְְְִֵֶֶָֹ

ראּוי  האֹונן ּגדֹול ׁשּכהן ּכיון מׁשמר; לאנׁשי ועבֹודתֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹועֹורֹו
לקרּבנֹו. ׁשליח עֹוׂשה זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעבֹודה,

.‡È אבֹות לבּתי מׁשמרֹו מחּלק ּומׁשמר, מׁשמר ראׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹּכל
אחד [משמרות] ּביֹום עֹובד ואנׁשיו אב ּבית ּכל ׁשּיהיה עד ,ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשּבת עד [השבוע]מּיֹום וכן אחריו, ׁשל ּבּיֹום והאחר , ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
עליו. ממּנה אחד ראׁש ואב, אב ּבית וכל ְְֲֵֶֶַָָָָָָָָֹֻהאחרֹון.

.·È ּגדֹול ּכהן ּומֹוׁשחין ּוממּנין  הּכהנים; לכל ראׁש הּוא , ְְְֲִִִֵַַָָֹֹֹ
ּגדֹולה, כהּנה ּבגדי אֹותֹו ּומלּביׁשין הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו
אין  ואם וגֹו'". יּוצק אׁשר מאחיו הּגדֹול "והּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

מרּבין - הּמׁשחה ׁשמן כהּנה [ממנים]ׁשם ּבבגדי אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשמן  ראׁשֹו על יּוצק "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹּגדֹולה
ּכׁשם  - הּבגדים" את ללּבׁש ידֹו את ּומּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּמׁשחה,

ּבּבגדים.[מתמנה]ׁשּמתרּבה מתרּבה ּכ הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.‚È ּבגדים ׁשמֹונה לֹובׁש ּבּבגדים? אֹותֹו מרּבין ְְְְִִִֵֵַַַָָָּכיצד

יֹום  אחר יֹום ימים ׁשבעת למחר, ולֹובׁשן וחֹוזר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָּופֹוׁשטן,
ּוכׁשם  ּתחּתיו"; הּכהן ילּבׁשם ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחר  יֹום ׁשבעה, ּבּׁשמן מׁשיחה ּכ - ׁשבעה ּבגדים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשרּבּוי
קדם  אֹו ׁשבעה, ּכל ּבּבגדים ׁשּיתרּבה קדם עבד ואם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיֹום.
אֹו ונתרּבה הֹואיל ּכׁשרה; עבֹודתֹו - ׁשבעה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיּמׁשח

ּדבר. לכל ּגדֹול ּכהן נעׂשה אחת, ּפעם ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹנמׁשח
„È.למרּבה [הבדל]אין הּמׁשחה ּבׁשמן  מׁשּוח ּכהן  ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּפר אּלא ׁשגג [לקרבן]ּבגדים, אם הּמׁשיח ּכהן ׁשּמביא ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
"אם  ׁשּנאמר: חּטאת, עליהן ׁשחּיב הּמצוֹות מן ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבאחת
הן. ׁשוין - הּדברים לׁשאר אבל וגֹו'"; יחטא הּמׁשיח ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּכהן

.ÂËמעמידין ׁשל [ממנין]אין ּדין ּבית אּלא ּגדֹול, ּכהן ֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
"ּביֹום  ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא אֹותֹו מֹוׁשחין ואין ואחד. ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשבעים
מרּבין  אין ּבלבד, ּבּבגדים נתרּבה אם וכן אֹותֹו"; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָהּמׁשח

ּכאחת. ּגדֹולים כהנים ׁשני ממּנין ואין ּבּיֹום. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹאֹותֹו
.ÊË,אחר ּכהן הּמׁשנה [ש:]ּוממּנין ּכמֹו ּגדֹול לכהן יהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ויהיה  'ממּנה'. הּנקרא והּוא 'סגן', הּנקרא והּוא ,ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻלּמל
לֹו הּוא ּכבֹוד וזה ּתמיד, ּגדֹול ּכהן לימין לכהן עֹומד -] ְִִִֵֵֶָָָֹ

הּסגן.הגדול] יד מּתחת הּכהנים וכל .ְְֲִִַַַַַָָֹ
.ÊÈקתיקֹולין ממּנין כללי]ועֹוד ּכמֹו[מנהל לּסגן להיֹותן , ְְְְְִִִֵַַָָָ

אמרּכֹולין  ּוממּנין מּׁשנים. ּפחֹות ואין ּגדֹול; לכהן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹהּסגן
-[אחראים] ּבידם העזרה ּומפּתחֹות מּׁשבעה; ּפחֹות אין ,ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ

האמרּכֹולין  ּכל ׁשּיתּכּנסּו עד יכֹול אינֹו לפּתח, האחד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרצה
ְְְִויפּתחּו.

.ÁÈ ּפֹוחתין ואין האמרּכֹולין, יד מּתחת ּגזּברין ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָּוממּנין
גזּברין  ההקּדׁשֹות מּׁשלׁשה ׁשּגֹובין הן - והּגזּברין ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּופֹודין[תרומות] הּנפּדה[מוכרין], למכירה]את [הראוי ְִִֶֶַ
אֹותן ּומֹוציאין בהן]מהן, הראּויין [משתמשים לּדברים ְְִִִִֵֶַָָָ

.[לשימוש]להֹוצאה ְָָ
.ËÈהּמׁשּוח ּגדֹול בשמן]ּכהן [להצילו]קֹודם[שנמשח ֵֵַַָָֹ

למׁשּוח  קֹודם לׁשרת העֹומד ּבגדים ּומרּבה ּבגדים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻֻלמרּבה
קרי [טומאת]מחמת[ממשרתו]ׁשעבר מחמת והעֹובר קרי, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מחמת לעֹובר לו]קֹודם מּום [שנהיה מחמת ועֹובר מּום, ְְֲֲֵֵֵֵֵַַ
מׁשּוח לכהן ל:]קֹודם מלחמה [ממונה ּומׁשּוח מלחמה, ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

לקּתיקֹול קֹודם ּוסגן לסגן, כללי]קדם וקּתיקֹול [מנהל , ְְְְִִִֵֶַַָָֹ
לאמרּכל וגזּבר [אחראי]קֹודם לגזּבר, קֹודם ואמרּכל , ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ

הּמׁשמר לראׁש לראׁש[שבועי]קֹודם קֹודם הּמׁשמר וראׁש , ְְְְְִִֵֵַַָָֹֹֹ
אב יום]ּבית הדיֹוט [משמרת לכהן קֹודם אב ּבית וראׁש , ְְְֵֵֵֵֶָָֹֹ

זֹו מעלֹות, ׁשמֹונה ּתמיד הּכהנים נמצאּו הּכהנים. ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָֹֹמּׁשאר
מּזֹו. ְְִַָלמעלה

.Î הממּנים מּׁשאר אחד אֹו ּגדֹול, ּכהן אֹו ,הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכׁשּימּות
לירׁשֹו הראּוי אֹו ּבנֹו ּתחּתיו מעמידין ּבּנחלה - הּקֹודם וכל , ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָ

ירושה] לׂשררּות[- לתפקיד]קֹודם ׁשּיהיה [- והּוא הּמת, ְְְִִֵֵֶֶַָ
ּביראה אֹו ּבחכמה, מקֹומֹו שמים]ממּלא יראת על [- אף ְְְְְְִֵַַַָָָ

ּובניו  "הּוא :ּבּמל ׁשּנאמר ּבחכמה, ּכמֹותֹו ׁשאינֹו ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּפי
לכל  הּדין והּוא ירּׁשה; ׁשהּמלכּות מלּמד יׂשראל", ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבקרב
ּולזרעֹו. לעצמֹו זֹוכה לּה, ׁשהּזֹוכה - יׂשראל ׁשּבקרב ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׂשררה

.‡Î אּלא לעֹולם, ּתחּתיו מתמּנה ּבנֹו אין - מלחמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמׁשּוח
ואם  נמׁשח; למלחמה, נמׁשח אם הּכהנים; ּכׁשאר ּבנֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָֹהרי
מׁשּמׁש מלחמה מׁשּוח ּוכׁשהּכהן נמׁשח. לא נמׁשח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹלא

כלים ּבארּבעה מׁשּמׁש הּכהנים.[בגדים]ּבּמקּדׁש, ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
מֹורידין  ואין מּמּנה, ּגדֹולה ׁשהיא לׂשררה מּׂשררה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָמעלין
ולא  ּבּקדׁש, ׁשּמעלין - מּמּנה למּטה ׁשהיא לׂשררה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹותֹו
ּכן  אם אּלא יׂשראל ּבקרב ׁשהיא מּׂשררה לעֹולם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָמֹורידין

.[חטא]סרח ַָ
.·Î מלקין - מלקּות עליה ׁשחּיב עברה ׁשעבר ּגדֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכהן

וחֹוזר  מלקּות, מחּיבי ּכׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֻאֹותֹו
.לגדּלתֹו ְִָֻ

ה  ¤¤ּפרק
הּכהנים ‡. אחיו מּכל ּגדֹול ׁשּיהיה צרי - ּגדֹול ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן

ּובמראה ּבחכמה, ּבעׁשר, ּבכח, והוד]ּבנֹואי, אין [חן אם . ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹֹ
ואחד  אחד ּכל מּׁשּלהן לֹו נֹותנין הּכהנים ּכל - ממֹון ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלֹו

ׁשּבכּלם. מעׁשיר יֹותר ׁשּיעׁשיר עד עׁשרֹו, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻלפי
מעּכב·. אּלּו מּכל אחד מכהונתו]ואין ּכל [מונע אּלא , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

נתרּבה אם אבל למצוה; -]זה הנ"ל בלי מּכל [נתמנה ְְְֲִִִִֶַָָָָ
נתרּבה. ְִַָָמקֹום,

יקל‚. ולא ּבעצמֹו, ּכבֹוד לנהג ּגדֹול ּכהן עצמֹווחּיב ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹֹ
ראש] ולא [בקלות ערם, אֹותֹו יראּו ולא העם; ׁשאר ְְְְִִָָָָֹֹֹעם

ׁשּנאמר: - מסּתּפר ּכׁשהּוא ולא ּבּמרחץ, ולא הּכּסא, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבבית
הּוא  רצה יתרה. ּגדּלה ּבֹו ׁשּנֹוהגין מלּמד מאחיו", ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ"הּגדֹול

ּבידֹו. הרׁשּות עּמֹו, אחרים ְְְֲֲִִִֵֶָָׁשּירחצּו
אפּלּו„. רּבים, ׁשל לסעּודֹות ולא הּמׁשּתה, לבית יּכנס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹלא

האבל. לבית רצה, אם הּוא, הֹול אבל מצוה. ׁשל ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָהם
הּכהנים, ׁשאר עם ּבערּבּוביא הֹול אינֹו ,הֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹּוכׁשהּוא

מסּבבין הּכהנים ּכבֹוד;[מקיפין]אּלא לֹו וחֹולקין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֶַַָָֹ
ממּצעֹו ׁשעבר [עומד]והּסגן ּומׁשיח והּסגן העם, לבין ּבינֹו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
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גדול] הכהן במקום תקופה שעבד אב [- ּבית וראׁש ְִִֵָֹמימינֹו,
'ּתנחמּו'; לאבלים: ואֹומר מּׂשמאלֹו. העם וכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹֻוהאבלים

ּכחן. ּכפי אֹותֹו מכּבדין ְְְְִִֵַָֹוהן
ּביתֹו‰. מּפתח יֹוצא ואינֹו אחריו, יֹוצא אינֹו - מת לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָמת

עֹומד  והּוא לביתֹו. לנחמֹו ּבאים העם וכל הּמקּדׁש; מן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאֹו
מּׂשמאלֹו;[להתנחם]ּבׁשּורה אב ּבית וראׁש מימינֹו ּוסגן , ְְְְִִִֵָָָֹֹ

מן  'ּתתּברכּו להן: אֹומר והּוא ,'ּכּפרת 'אנּו לֹו: ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָואֹומרין
ִַַָהּׁשמים'.

.Âאחרים]אֹותֹו[מאכילין]ּכׁשּמברין העם [משל ּכל - ְְִֶַָָָ
על  קֹורע ואינֹו הּספסל. על מסב והּוא הארץ, על ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻמסּבין
ואם  יפרם"; לא "ּובגדיו ׁשּנאמר: הּכהנים, ּכׁשאר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמתֹו
ואינֹו רגליו. ּכנגד מּלמּטה הּוא קֹורע אבל לֹוקה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקרע,

ּפרע מגודל]מרּבה שער ראׁשֹו[- "את ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְֱֶֶֶֶֶַַַָֹ
מסּפר  אּלא לּמקּדׁש; יּכנס ׁשּלא ּבעת ואפּלּו - יפרע" ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא

ּבתער מסּפר ואינֹו ׁשּבת. לערב ׁשּבת אּלא [סכין]מערב ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבעּקר[מספרים]ּבזּוג זֹו ׂשערה ראׁש עד [בתחילת], זֹו, ְְֲִַַַָֹ

לא  "ראׁשם ׁשּנאמר: - ּכאחד צמח הּוא ּכאּלּו ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּיראה
ראׁשיהם". את יכסמּו ּכסֹום יׁשּלחּו; לא ּופרע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיגּלחּו,

.Ê ּכהן 'לׁשּכת הּנקראת והיא ּבּמקּדׁש, מּוכן לֹו יהיה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּובית
הּיֹום,ּגדֹול' ּכל ּבּמקּדׁש יֹוׁשב ׁשּיהיה ותפארּתֹו ּוכבֹודֹו . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אֹו אחת ׁשעה אֹו ּבּלילה, ּבלבד לביתֹו אּלא יצא ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹולא
מּׁשם. זז ואינֹו ּבירּוׁשלים, ּביתֹו ויהיה ּבּיֹום. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּתים

.Á ּדנין ואין עליו; ּומעידין אֹותֹו, ודנין ּדן, ּגדֹול ְְְְִִִִֵֵָָָָָָֹוכהן
ּבל  הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ּדיני ׁשּנאמר:בד אֹותֹו , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
."אלי יביאּו הּגדל הּדבר ִֵֶַַָָָָָֹ"ּכל

.Ë ּדין ּבבית ואפּלּו להעידּה, חּיב אינֹו - עדּות יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהיה
ויעיד  ׁשּיל לֹו ּכבֹוד אינֹו ׁשּזה עדּות הּגדֹול; היתה ואם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לֹו. ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול זה הרי - יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלמל
.Èאסּור ׁשהּוא חמיׁשי, ּבספר ּבארנּו [להתחתן]ּוכבר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

ואם  נׁשים, ׁשּתי נֹוׂשא ואינֹו הּבתּולה. על ּומצּוה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבאלמנה,
הּצֹום ּביֹום לעבד יכֹול אינֹו - ׁשּתים עד [כיפור]נׂשא ְְֲִֵַַַַָָָֹ

וחֹולץ בנים]ׁשּיגרׁש. בלא שמת אחיו וחֹולצים [לאשת , ְְְְִֵֵֶָ
ּומיּבמין נושא]לאׁשּתֹו, אחיו בנים, בלא מת אׁשּתֹו.[- את ְְְְְִִִֶַ

העם. לׁשאר להּנׂשא מּתרת אּׁשה, ּגרׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻואם
.‡È ׁשלׁשה להׁשּתחוֹות, להיכל נכנס ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבזמן

ּבאבנים  ואחד ּבׂשמאלֹו, ואחד ּבימינֹו, אחד ּבֹו: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹוחזין
וכיון  ויׁשּתחוה. להיכל ויּכנס מאחֹוריו; אפֹוד ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹובֹות
מגּביּה יֹוצא, ׁשהּוא ּגדֹול ּכהן ׁשל רגליו קֹול הּסגן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשמע

הּפרכת את ההיכל]לֹו אחיו [בפתח יּכנסּו ׁשּיצא, ואחר ; ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ויצאּו. וּיׁשּתחוּו ְְְְֲֲִִֵַַֹהּכהנים

.·È חלק ונֹוטל מקטיר. הּקטרת, להקטיר ׁשּירצה יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבכל
'זֹו אֹומר: ּכׁשּירצה, ּכיצד? ּכּלם. הּמקּדׁש ּבקדׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבראׁש

ּבפיס עֹובד ואינֹו ׁשּלי'; האׁשם וזה ׁשּלי, פי החּטאת [על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מה גורל] ּכל מקריב להקריב, ׁשּירצה עת ּכל אּלא ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּגבּול ּבקדׁשי הּוא והרי ומעשרות]ּׁשּירצה. [תרומות ְְְְֲִֵֵֶֶַַָ
הּכהנים. ְֲִִַָֹּכׁשאר

.‚Èּבּכבׁש עֹולה היה להקריב, ּגדֹול ּכהן ׁשרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבזמן
ּבימינֹו הּסגן ּתפסֹו הּכבׁש, למחצית עלה מימינֹו; ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָוהּסגן
העֹולה  ראׁש את מֹולי ׁשהּוא הּכהן לֹו והֹוׁשיט ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהעלהּו,

וסֹומ ׁשּבידֹו, לאׁש.[ידיו]האברים וזֹורקן עליהן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָ
.„È ואחד אחד ּכל האברים: ׁשאר לֹו מֹוׁשיטין היּו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָוכ

ּגדֹול, לכהן נֹותן והראׁשֹון לראׁשֹון, ׁשּבידֹו אברים ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹנֹותן
סֹומ ּבלבד,[ידיו]והּוא לסמ רצה ואם לאׁש. וזֹורק ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹ

על  סמיכה ׁשם ואין עֹוׂשה. - לאׁש זֹורק אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָויהיה
ּכל  אּלא כבֹודֹו; מּפני ּבלבד, ּגדֹול לכהן אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאברים

הן. חּיים ּבעלי על - ְֲִִֵֵַַַַהּסמיכֹות
.ÂËאיׁש ויעׂשה הּכהן י"ג]ּכׁשּיגּדיל ּכׁשר [בן הּוא הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ל  הּכהנים אחיו אבל לעבד לעבֹודה; אֹותֹו מּניחין היּו א ֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ
לעזרה  נכנס ואינֹו ׁשנה. עׂשרים ּבן ׁשּיהיה עד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבּמקּדׁש

ׁשירה. אֹומרים ׁשהּלוּים ּבׁשעה אּלא ּתחּלה, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָלעבֹודה
.ÊË עֹובד אינֹו ּגדֹול ּכהן וכן ּתחּלה, עֹובד הּכהן ְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאין

ׁשּיביאּתחּלה  עד ועֹובדּה[מנחה], מּׁשּלֹו האיפה עׂשירית ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
לה' יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן "זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבידֹו,
עׂשירית  ׁשּיביא קדם עבד ואם אֹותֹו". הּמׁשח ְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹּביֹום
ׁשּיביא  קדם ּגדֹולה ּבכהּנה ׁשעבד ּגדֹול ּכהן וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻהאיפה,

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - האיפה ְֲֲִִֵֵָָָָעׂשירית
.ÊÈ הרי - ּגדֹול ּכהן אֹותֹו ׁשּמּנּו מּימיו עדין עבד ׁשּלא ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹּכהן

חּנּו ּכׁשאר ּתחּלה ּבידֹו ועֹובדּה האיפה עׂשירית מביא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָזה
הדיֹוט ּכהן לראשונה]ּכל עׂשירית [העובד מקריב ּכ ואחר , ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

מקריב  ּכ ואחר ּגדֹול, ּכהן חּנּו ׁשהיא ׁשנּיה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהאיפה
ׁשּמקריב  ּגדֹול ּכהן חבּתי ׁשהיא ׁשליׁשית, האיפה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעׂשירית

הּוא. ׁשוה ׁשלׁשּתן ּומעׂשה ׁשּיתּבאר; ּכמֹו יֹום, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָּבכל

ה'תשע"ג  תמוז כ"ח ש"ק יום

ו  ¤¤ּפרק
עֹומד ‡. אינֹו והּוא קרב, אדם ׁשל קרּבנֹו ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי

ּגּביו יׂשראל,[לידו]על ּכל ׁשל קרּבן הן הּצּבּור, וקרּבנֹות ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
קרּבן. ּבׁשעת ּבעזרה עֹומדין יׂשראל ּכל ׁשּיהיּו אפׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָואי
ּכׁשרים  מּיׂשראל ׁשּיבררּו הראׁשֹונים, נביאים ּתּקנּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶָָָלפיכ
הּקרּבנֹות; על לעמד יׂשראל ּכל ׁשלּוחי יהיּו חטא, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹויראי
וארּבעה  עׂשרים אֹותם וחּלקּו מעמד'. 'אנׁשי הּנקראין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוהן
מעמד  ּכל ועל ּולוּיה. ּכהּנה מׁשמרֹות ּכמנין ְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֻמעמדֹות,
'ראׁש הּנקרא והּוא ּכּלם; על ממּנה מהם אחד ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻּומעמד,

ֲַַָהּמעמד'.
וׁשּבת·. ׁשּבת שבוע]ּבכל ׁשל [- מעמד אנׁשי מתקּבצין , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

נכנסין  לּה, קרֹוב אֹו ּבירּוׁשלים מהן ׁשהיה מי ׁשּבת; ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹותּה
והרחֹוקים  ׁשּבת; אֹותּה ׁשל ּולוּיה ּכהּנה מׁשמר עם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻלּמקּדׁש
מתקּבצין  היּו ׁשּלהן, מעמד ׁשהּגיע ּכיון מעמד, אֹותֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל

ׁשּבמקֹומן. הּכנסת ְְְִֵֶֶֶַָלבית
ּבין ‚. ּבירּוׁשלים ּבין ּׁשּמתקּבצין, אּלּו עֹוׂשין הן ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּומה

ּבּׁשּבת ּבּׁשני מתעּנין כנסּיֹות? ב']ּבבּתי ׁשּלהן,[יום ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
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היּו לא ׁשּבת ּבערב אבל ּובחמיׁשי. ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּובּׁשליׁשי
מתעּנין, אינן ּבּׁשּבת ּובאחד הּׁשּבת; ּכבֹוד מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמתעּנין,

לצֹום. ׁשּבת מענג יצאּו ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶַָֹֹּכדי
מּׁש„. ויֹום יֹום ארּבע ּובכל מתּפללין מעמדן, ׁשהיא ּבת ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּונעילה  ּומנחה ׁשחרית ּתפּלה ּתפּלֹות: מֹוסיפין ועֹוד , ְְְְְֲִִִִִִִַָָָ
יתרה והיא ּומנחה, ׁשחרית ּבין להן.[נוספת]אחרת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

- יֹום ּבכל פעמים ׁשלׁשה ּבּמעמד ּכּפיהן הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹונֹוׂשאין
ּבספר  וקֹוראין ּובנעילה. הּיתרה, זֹו ּובתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשחרית,
ּובתפּלה  ּבׁשחרית, יֹום: ּבכל ּפעמים אנׁשים, ׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָֹּתֹורה
ּבּספר, קֹוראין היּו לא ּבמנחה אבל ׁשּמֹוסיפין; הּיתרה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹזֹו

ׁשמע את ּכקֹוראין ּפה, על ישראל']אּלא 'שמע פרשת -]. ְְְִֶֶֶַַָ
ׁשהן  מּפני ׁשּבת, ּבערב מנחה לתפּלת מתקּבצין היּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹולא

לׁשּבת. ְְִַָטרּודין
ׁשם ‰. ועמידתן אּלּו, ּתפּלֹות מארּבע ּתפּלה לכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקּבּוצן

'מעמד' נקרא - ּבּתֹורה ולקרֹות ּולבּקׁשה ולתחּנה .לתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָ
.Âהיּו בראׁשית ּובּמה ּבמעׂשה הראׁשֹון קֹוראין? ּבּיֹום . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

רקיע" "יהי ּבּׁשני, רקיע"; ו"יהי "ּבראׁשית" ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָקֹוראין
מאֹורֹות"; ו"יהי הּמים" "יּקוּו ּבּׁשליׁשי, הּמים"; ְְְִִִִִִִִַַַַַָָו"יּקוּו
"יׁשרצּו" ּבחמיׁשי, ו"יׁשרצּו"; מאֹורֹות" "יהי ְְְְְְְְֲִִִִִִִַָּברביעי,

ו"ויכּלּו". הארץ" "ּתֹוצא ּבּׁשּׁשי, הארץ"; ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻו"תֹוצא
.Êּבׁשנים אֹותּה קֹוראין גדֹולה לתורה]ּפרׁשה ,[העולים ְְְִִִַָָָָָ

ׁשחרית  ׁשּקֹוראין ּפרׁשּיֹות ּוׁשּתי אחד; אֹותּה קֹורא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוקטּנה
ּבּספר  הּׁשנּיה ּבּתפּלה אֹותן וקֹוראין ׁשחֹוזרין הם -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבמנחה.[תורה] ּפה על אֹותן וקֹוראין וחֹוזרין ,ְְְְְְִִִֶַָָ
.Á מעמד עֹוׂשין מעמד אנׁשי היּו לא - חנּכה ימי ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹֻׁשמֹונת

ּבֹו היה לא - מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום ּובכל ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבׁשחרית.
ּבׁשחרית  אּלא ּבמנחה, ולא ׁשּלהם ׁשנּיה ּבתפּלה לא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹמעמד

העצים קרּבן ּבֹו ׁשהיה יֹום וכל ּבלבד. [-יבואר ּובנעילה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
בׁשחרית בהמשך] אּלא ּבנעילה, מעמד ּבֹו היה לא -ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ

ּובמנחה. ׁשנּיה ְְְְִִִִָָָּובתפּלה
.Ë למׁשּפחֹות היה קבּוע זמן העצים? קרּבן הּוא ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומה

לּמערכה עצים להביא לּיערים ׁשּיּגיע [למזבח]לצאת ויֹום , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
נדבה; עֹולֹות מקריבין העצים, להביא זֹו מׁשּפחה ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָלבני
ואסּורין  טֹוב, יֹום ּכמֹו להן והיה העצים. קרּבן הּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוזה

ּבמלאכה. ואסּורין ותענית, ּבספד ְְְֲֲִִִֶֶַַָָּבֹו
.È ע ׁשהתנּדב יחיד אסּור אפּלּו - לּמערכה גזרים אֹו צים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

זה  ודבר מלאכה; ּובעׂשּית ּובתענית ּבספד הּיֹום ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָּבאֹותֹו
.מנהג  ְִָ

.‡È הּׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאנׁשי
הּׁשּבת  כבֹוד מּפני מּתרין ּובחמיׁשי מה ׁשּלהן; ּומּפני . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּכׁשהן  למעמדן יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? לסּפר עליהן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסרּו
מּקדם. ויכּבסּו יסּפרּו אּלא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֻמנּולין,

ז  ¤¤ּפרק
על ‡. לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה

ואּלּו אחד; ממּנה אּלּו ּדבר עׂשר מחמּׁשה ודבר ּדבר ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֻּכל
על  ׁשליׁשי ׁשערים, נעילת על ׁשני הּזמּנים, על אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהן:

עם  הּצלצל על חמיׁשי המׁשֹוררים, על רביעי ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָהּׁשֹומרים,
ׁשמיני  הּקּנים, על ׁשביעי הּפיסֹות, על ׁשּׁשי ׁשיר, ּכלי ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשאר
החֹולים, על עׂשירי הּנסכים, על ּתׁשיעי החֹותמֹות, ְְֲִִִִִִַַַַַַָָעל
הּפנים, לחם מעׂשה על עׂשר ׁשנים הּמים, על עׂשר ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
מעׂשה  על עׂשר ארּבעה הּקטרת, מעׂשה על עׂשר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה

ּגדֹולה  כהּנה ּבגדי מעׂשה על עׂשר חמּׁשה .הּפרֹוכֹות, ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ
הרּבה,·. אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

הּמלאכה  את להכין ׁשעל ּכדי זה עליה. ממּנה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכיון  ואנׁשיו: הּוא הּזמּנים, את מׁשּמר הּוא - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּזמּנים
ואֹומר: מאנׁשיו אחד אֹו הּוא מכריז הּקרּבן, עת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיּגיע
לּמעמד'! ויׂשראל לּדּוכן, ּולוּים לעבֹודה, ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ'עמדּו

למלאכּתֹו אחד ּכל יבֹוא קֹולֹו, ׁשּיּׁשמע .וכיון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
ּפיו ‚. ועל נֹועלין, ּפיו על - הּׁשערים נעילת ׁשעל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָזה

הּתֹוקעין ואין יֹום [בחצוצרות]ּפֹותחין. ּבכל ּתֹוקעין ְְְְְִִִֵַָ
ּבּמקּדׁש ּתֹוקעין יֹום ּובכל ּברׁשּותֹו; אּלא הּׁשערים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָלפתיחת

ּתקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ׁשערים, לפתיחת ּתקיעֹות ְְְְְְִִִִִִַָָָָָֹׁשלׁש
ׁשּמסּבב „. הּבית הר איׁש הּוא - הּׁשֹומרים ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַזה

מׁשמרּתֹו[ומפקח] על ׁשּיׁשן מי וכל לילה; ּבכל הּלוּים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָעל
ּכסּותֹו. את וׂשֹורפין ּבמקלֹות, אֹותֹו מלקין -ְְְְְְִִֶַַ

יֹום ‰. ּבכל ּבֹורר הּוא - המׁשֹוררים ׁשעל המׁשֹוררים זה ְְְְְִִֵֶֶַַַָ
ּתֹוקעין  ּפיו ועל ּבּפה, ׁשירה לֹומר הּדּוכן על ְְְִִִִֶֶַַַַַָָׁשעֹומדים

מאחת [בחצוצרות] ּבּמקּדׁש ּפֹוחתין אין הּקרּבנֹות. ְְֲִִֵֵַַַַַָָָעל
ותׁשע  ׁשערים, לפתיחת ׁשלׁש - יֹום ּבכל ּתקיעה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹועׂשרים

ׁשחר ׁשל הראשון]לתמיד ּבין [הקרבן ׁשל לתמיד ותׁשע , ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
האחרון]הערּבים מּוסף,[הקרבן קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש ויֹום . ְְְִֵֶַַַָָָ

יֹום  אֹו חדׁש ראׁש חל ואם מּוסף; קרּבן על ּתׁשע ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹמֹוסיפין
ראׁש ׁשחל אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ּבׁשּבת טֹוב להיֹות הּׁשנה ְְְְִִֶַַַָָָָָֹ

ׁשלׁשה ׁשם מּוסף [קרבנות]ׁשּיׁש לכל ּתֹוקעין אין - מּוספין ְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
הּמּוספין. לכל ּבלבד ּתׁשע ּתֹוקעין אּלא עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּומּוסף

.Â מן העם את להבטיל ׁשלׁש - ׁשׁש מֹוסיפין ׁשּבת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבערב
ּוברגל לחל. קדׁש ּבין להבּדיל וׁשלׁש [בחג]הּמלאכה, ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

עזרת  ׁשער והּוא הּתחּתֹון, ׁשער לפתיחת ׁשלׁש ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָֹמֹוסיפין
ניקנֹור. ׁשער ׁשהּוא העליֹון, ׁשער לפתיחת וׁשלׁש ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹנׁשים,
מעזרת  למעלה ׁשהּוא לפי העליֹון'? 'ׁשער ׁשמֹו נקרא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָולּמה

ׁשּמנּסכין הּמים למּלּוי ׁשלׁש ּתֹוקעין וכן המזבח]נׁשים. [על ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ
ּבׁשּבת הּמים למּלּוי ּתֹוקעין ואין סוכות]ּבחג, ;[של ְְְְִִִֵֶַַַָָ

וכל  הּמים. ׁשּמנּסכין ּבׁשעה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹותֹוקעין
ׁשעל  זה יד מּתחת הּקרּבנֹות, על ׁשּתֹוקעין ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָהּתֹוקעין
הן. ּבחצֹוצרֹות הּתקיעֹות, אּלּו וכל ּוברׁשּותֹו; ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָהמׁשֹוררים

.Êהּצלצל ׁשעל ּכל [מצלתיים]זה הּמעמיד הּוא - ְֲִִֶֶַַַַָָ
את ׁשּסֹועדין הּׁשיר ּכלי ּפי על את המׁשֹוררים מלווים -] ְְְֲִִִִֵֶֶַַַ

ׁשּבארנּו.שירת] ּכמֹו ְְְִִֵֶַַהּלוּים,
.Áהּפיסֹות ׁשעל הּכהנים [גורלות]זה ּבין מפיס הּוא - ְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ

ׁשּזכה  מלאכּתֹו עֹוׂשה ואיׁש איׁש ּכל ׁשּיהיה עד יֹום, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּבכל
ּובהלכֹות  יֹום. ּבכל מפיסין היּו פעמים וארּבעה ּבּפיס; ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּבּה

מפיסין. ּכיצד אבאר ְְֲִִִִֵֵַָּתמידין
.Ëהּקּנים ׁשעל עופות]הממּנה ׁשּפֹוסקין [קיני הּוא - ְְִִִֶֶֶַַַֻ
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ּבסלע.[מסכמים] וכ ּכ לּקרּבנֹות, הּקּנים ׁשּימּכר ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹעּמֹו
ּדמיהן  יביא יֹונה, ּבני אֹו ּתֹורים חּיב ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָוכל
ועֹוׂשה  הּקרּבן, לבעלי הּקּנים נֹותן הממּנה וזה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻלּמקּדׁש,
יֹום  לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים לֹו. ונֹותנין הּגזּברין עם ְְְְְְִִִִִִִִֶַָֹֹחׁשּבֹון

הּׁשער עּמֹו המחיר]ּפֹוסקין את מסכמים הּוזלּו[- ואם . ְְְִִִַַַ
מסּפק ּכמֹו[מוכר]הּקּנים, מסּפק הּוקרּו, ואם הּזֹול; ּכׁשער ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַ

ׁשּנמצא  קן וכל העליֹונה. על הקּדׁש ׁשּיד עּמֹו; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּפסקּו
ּתחּתיו. אחר נֹותן - ׁשּיקרב קדם ׁשּנפסל אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּפסּול

.Èהחֹותמֹות ׁשעל ּדמי [פתקאות]זה ׁשּמקּבל הּוא - ְְֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשעל  וזה חֹותמֹות; להם ונֹותן נסכים, מּמחּיבי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻנסכים

הּנסכים. ׁשּמֹוכר הּוא - ְְִִֵֶַַָָהּנסכים
.‡È ּכתּוב האחד ּבּמקּדׁש: היּו חֹותמֹות ארּבעה ְְִֵֶַַַָָָָָָָָּכיצד?

עליו  ּכתּוב והּׁשליׁשי 'זכר', עליו ּכתּוב והּׁשני 'עגל', ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָעליו
'חֹוטא' עליו ּכתּוב והרביעי .'ּגדי', ְְְִִִֵָָָָ

.·È הּנסכים ּדמי נֹותן - לּמקּדׁש קרּבנֹותיו ׁשּיביא מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
ּכמנין  חֹותמֹות לֹו ונֹותן החֹותמֹות, על הממּנה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻלזה
אחד  חֹותם לֹו נֹותן עׁשיר, מצרע היה ואם ׁשּלֹו. ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהּקרּבנֹות
לזה  ׁשּבידֹו ּבחֹותמֹות הֹול והּלה 'חֹוטא'; עליו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכתּוב
ּוכמֹו החֹותמֹות ּכמנין נסכים לֹו ונֹותן הּנסכים, על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻהממּנה

ּבהן  את ׁשּכתּוב מֹוציא זה זה; אצל זה ּבאים ולערב . ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
הֹותירּו אם מעֹות. ּכנגדן ּומקּבל הּמעֹות [נותרו]החֹותמֹות, ְְְִִֵֶַַַָָָָ

מהמכירות] זה [יותר יׁשּלם ּפחתּו, ואם להקּדׁש; הֹותירּו ,ְְְֲִִֵֵֶֶַַָ
עד  לֹו ממּתינין חֹותמֹו, ׁשאבד מי מּביתֹו. החֹותמֹות ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשעל
נֹותנין  ׁשּטֹוען, חֹותם ּכדי יתר ּבּמעֹות מצאּו אם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהערב;

הּיֹום ּכל וׁשם לֹו. נֹותנין אין לאו, ואם תאריך]לֹו; ּכתּוב [- ְְְִִֵֵַָָָ
עד  אצלֹו החֹותם יׁשהא ׁשּלא - הרּמאין מּפני החֹותם, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעל

הּנסכים.[יתייקרו]ׁשּיּוקרּו ְְִֶַָ
.‚Èׁשער ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום את מּׁשלׁשים קובעין -] ְְְִִִִִַַֹֹ

הּוקרּומחיר] אם הּנסכים. על הממּנה עם והּסלת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹֻהּיין
מ  מסּפק נסכים, הּוזלּו, ואם עּמֹו; ׁשּפסקּו ּכמֹו להן סּפק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

אּלּו ּבׁשערים ההקּדׁש ׁשּמׂשּתּכר והּׂשכר הּזֹול. ּכּׁשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלהן
ולֹוקחין נסכים', 'מֹותר הּנקרא הּוא עֹולֹות [קונים]- ּבֹו ְְְְִִִַַָָ

העֹוף, ּבעֹולֹות הּמזּבח את מקּיצין ואין הּמזּבח. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלקיץ
עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ְְְִֵֶַָׁשאין

.„È,ּתמיד הרצּפה על עֹומדין ׁשהן מּפני - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּכהנים
העבֹודה  ּבׁשעת ּבגדים עליהן ואין הרּבה, ּבׂשר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָואֹוכלין
מעמידין  לפיכ ּבמעיהן; חֹולין הן - אחד חלּוק ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ּתחלּואיהם, ּכל ּומרּפא אֹותם, מבּקר ׁשּיהיה אחד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻממּנה

ידֹו ׁשּתחת ואנׁשיו הּוא ּתמיד, ּבהם .ועֹוסק ְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
.ÂËוׁשיחין ּבֹורֹות חֹופר להיֹות אחר ממּנין ,[תעלות]וכן ְְְְִִִִֵֵֵַַ

מצּויין  הּמים ׁשּיהיּו ּכדי - רּבים ׁשל הּבֹורֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַּומתּקן
ואחד  רגלים. עֹולי ּולכל מּיֹוׁשביה אדם לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבירּוׁשלים
מלאכּתֹו. ּכל מתּקן והּוא הּפנים, לחם אּמני ּכל על ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻממּנה
מלאכּתּה. מתּקן והּוא הּקטרת, אּמני ּכל על ממּנה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻואחד

.ÊË הּפרֹוכֹות אֹורגי ּכל על ממּנה - הּפרֹוכֹות ׁשעל ְְֵֶֶֶַַַַָָָֻזה
ולּׁשערים  להיכל מּוכנֹות ׁשּיהיּו ּבהן, ּוׁשּתי והרֹוקמין . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

וׁשנה, ׁשנה ּבכל עֹוׂשין היּו ּבין [בשביל]ּפרֹוכֹות להבּדיל ְְְְִִֵַָָָָָָָ

הּקדׁשים  וקדׁש ּכפּוליןהּקדׁש הּפרֹוכֹות וחּוטי [שזורים]. ְְְֳִִֵֶֶַַַָָֹֹ
ׁשּׁשה חוטים]ׁשּׁשה מששה חוט היּו[כל מינין וארּבעה . ְְִִִִַָָָָָ

מהם  אחד וכל ׁשני; ותֹולעת וארּגמן, ּותכלת, ׁשׁש, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּה:
מ:]ּכפּול וטפח [שזור חּוטין. וארּבעה עׂשרים הרי ׁשּׁשה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

נירין ּוׁשנים ׁשבעים ועל עביּה, נארגת;[חוטים]היה היתה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
עׂשרים. ורחּבּה ארּבעים, ְְְְְִִֶַָָָָָארּכּה

.ÊÈ על ׁשבע - ׁשני ּבמקּדׁש היּו ּפרֹוכֹות עׂשרה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשלׁש
על  ואחת אּולם, ׁשל ּפתחֹו על ואחת העזרה, ׁשערי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָׁשבעה

לּדביר ּוׁשּתים היכל, ׁשל הקודשים]ּפתחֹו ּובין [קודש ּבינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָ
ּבעלּיה ּכנגדן ּוׁשּתים הגג]הּקדׁש, .[בעלית ְְְֲִִֶֶַַָָָֹ

.ÁÈהּטמאה ּבולד ׁשּנטמאת מגזרת ּפרכת טומאה -] ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻ
ּבפניםחכמים] אֹותּה מטּבילין אֹותּה[בעזרה]- ּומכניסין ְְְִִִִִִַַָָ

ׁשמׁש הערב צריכה ׁשאינּה לפי לערב מּיד, [להמתין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
אֹותּהלהטהר] מטּבילין - הּטמאה ּבאב וׁשּנטמאת .ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻ
ּבחיל[לעזרה]מּבחּוץ אֹותּה לעזרה]וׁשֹוטחין מּפני [חוץ , ְְְִִִֵֵַַָ

ׁשֹוטחין  - חדׁשה היתה ואם ׁשמׁש. הערב צריכה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהיא
האצטּוה ּגב על הבית]אֹותּה בהר אבן ׁשּיראּו[קורות ּכדי , ְְְִִֵֶַַַָָָ

נאה  ׁשהיא מלאכּתּה את .העם ְְִֶֶַָָָָָ
.ËÈ ּוׁשליׁשּיים ׁשנּיים להם היּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו הּכלים ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכל

ּתחּתיהם  הּׁשנּיים יביאּו הראׁשֹונים, יּטמאּו ׁשאם -. ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָ
.Î ּבגדי ּבהכנת עֹוסק - כהּנה ּבגדי מעׂשה על הממּנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻזה

ידֹו ּומּתחת ּובאריגתן; ּגדֹול, כהן ּובגדי הדיֹוטֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹכהנים
הּכל  ּבּמקּדׁש.נעׂשה לֹו היתה ולׁשּכה . ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

ח  ¤¤ּפרק
ּובגדי ‡. הדיֹוט, כהן ּבגדי מינים: ׁשלׁשה כהּנה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָֹֹֻּבגדי

כלים  ארּבעה הם - הדיֹוט כהן ּבגדי לבן. ּובגדי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹזהב,
ׁשל [בגדים] וארּבעּתם ּומגּבעת; ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, :ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻ

ּכפּול וחּוטן לבנים, מ:]ּפׁשּתן, ;[חוטים]ׁשּׁשה[ארוג ְְְִִִָָָָָ
ּבצמר. רקּום לבּדֹו ְְְְֵֶֶַַָָוהאבנט

ּגדֹול ·. כהן ּבגדי הן - זהב כלים:ּבגדי ׁשמֹונה והם , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹ
ואבנט  וציץ. וחׁשן ואפֹוד, ּומעיל, ּכהן, ּכל ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהארּבעה

רֹוקם מעׂשה - ּגדֹול ּכהן ּדֹומה [ריקמה]ׁשל ואינֹו הּוא, ְֲֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּבאהרן, האמּורה ּומצנפת הדיֹוט. ּכהן לאבנט ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמעׂשיו
ּבּה צֹונף ּגדֹול ׁשּכהן אּלא ּבבניו, האמּורה הּמגּבעת ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהיא

הּׁשבר על ׁשּלֹופף תחבושת]ּכמֹו צֹונפין [ככריכת ּובניו , ְְִֵֶֶֶַַָָ
'מגּבעת'. נקראת ּולפיכ ּככֹובע; ְְְְִִִֵַַַָָּבּה

ּגדֹול ‚. ּכהן ּבהן ׁשּמׁשּמׁש כלים ארּבעה הן - לבן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבגדי
ּומצנפת  ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, הּכּפּורים: .ּביֹום ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻ

לבּדֹו הּפׁשּתן ּומן ׁשּׁשה, ּכפּול וחּוטן לבנים, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָוארּבעּתם
הּכּפּורים  ּביֹום ּגדֹול לכהן יהיּו אחרֹות כּתנֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַָֹֻהם.

ּוׁשּתיהן הערּבים. ּבין ואחת ּבּׁשחר, לֹובׁשּה אחת [נקנין]- ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
להֹוסיף רצה ואם הקּדׁש. מּׁשל מנה [הכהן ּבׁשלׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹ

עֹוׂשה הגדול] ּכ ואחר הּתֹוספת, ּומקּדיׁש מּׁשּלֹו; מֹוסיף -ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
הּכּתנת. ֶַָֹֻּבּה

ּומׁשלׁשלים „. נאים חדׁשים ׁשּיהיּו מצותם - כהּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
"לכבֹוד [ארוכים] ׁשּנאמר: הּגדֹולים, ּבגדי ּכדר ,ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ
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היּו לא ׁשּבת ּבערב אבל ּובחמיׁשי. ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּובּׁשליׁשי
מתעּנין, אינן ּבּׁשּבת ּובאחד הּׁשּבת; ּכבֹוד מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמתעּנין,

לצֹום. ׁשּבת מענג יצאּו ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶַָֹֹּכדי
מּׁש„. ויֹום יֹום ארּבע ּובכל מתּפללין מעמדן, ׁשהיא ּבת ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּונעילה  ּומנחה ׁשחרית ּתפּלה ּתפּלֹות: מֹוסיפין ועֹוד , ְְְְְֲִִִִִִִַָָָ
יתרה והיא ּומנחה, ׁשחרית ּבין להן.[נוספת]אחרת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

- יֹום ּבכל פעמים ׁשלׁשה ּבּמעמד ּכּפיהן הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹונֹוׂשאין
ּבספר  וקֹוראין ּובנעילה. הּיתרה, זֹו ּובתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשחרית,
ּובתפּלה  ּבׁשחרית, יֹום: ּבכל ּפעמים אנׁשים, ׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָֹּתֹורה
ּבּספר, קֹוראין היּו לא ּבמנחה אבל ׁשּמֹוסיפין; הּיתרה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹזֹו

ׁשמע את ּכקֹוראין ּפה, על ישראל']אּלא 'שמע פרשת -]. ְְְִֶֶֶַַָ
ׁשהן  מּפני ׁשּבת, ּבערב מנחה לתפּלת מתקּבצין היּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹולא

לׁשּבת. ְְִַָטרּודין
ׁשם ‰. ועמידתן אּלּו, ּתפּלֹות מארּבע ּתפּלה לכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקּבּוצן

'מעמד' נקרא - ּבּתֹורה ולקרֹות ּולבּקׁשה ולתחּנה .לתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָ
.Âהיּו בראׁשית ּובּמה ּבמעׂשה הראׁשֹון קֹוראין? ּבּיֹום . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

רקיע" "יהי ּבּׁשני, רקיע"; ו"יהי "ּבראׁשית" ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָקֹוראין
מאֹורֹות"; ו"יהי הּמים" "יּקוּו ּבּׁשליׁשי, הּמים"; ְְְִִִִִִִִַַַַַָָו"יּקוּו
"יׁשרצּו" ּבחמיׁשי, ו"יׁשרצּו"; מאֹורֹות" "יהי ְְְְְְְְֲִִִִִִִַָּברביעי,

ו"ויכּלּו". הארץ" "ּתֹוצא ּבּׁשּׁשי, הארץ"; ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻו"תֹוצא
.Êּבׁשנים אֹותּה קֹוראין גדֹולה לתורה]ּפרׁשה ,[העולים ְְְִִִַָָָָָ

ׁשחרית  ׁשּקֹוראין ּפרׁשּיֹות ּוׁשּתי אחד; אֹותּה קֹורא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוקטּנה
ּבּספר  הּׁשנּיה ּבּתפּלה אֹותן וקֹוראין ׁשחֹוזרין הם -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבמנחה.[תורה] ּפה על אֹותן וקֹוראין וחֹוזרין ,ְְְְְְִִִֶַָָ
.Á מעמד עֹוׂשין מעמד אנׁשי היּו לא - חנּכה ימי ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹֻׁשמֹונת

ּבֹו היה לא - מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום ּובכל ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבׁשחרית.
ּבׁשחרית  אּלא ּבמנחה, ולא ׁשּלהם ׁשנּיה ּבתפּלה לא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹמעמד

העצים קרּבן ּבֹו ׁשהיה יֹום וכל ּבלבד. [-יבואר ּובנעילה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
בׁשחרית בהמשך] אּלא ּבנעילה, מעמד ּבֹו היה לא -ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ

ּובמנחה. ׁשנּיה ְְְְִִִִָָָּובתפּלה
.Ë למׁשּפחֹות היה קבּוע זמן העצים? קרּבן הּוא ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומה

לּמערכה עצים להביא לּיערים ׁשּיּגיע [למזבח]לצאת ויֹום , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
נדבה; עֹולֹות מקריבין העצים, להביא זֹו מׁשּפחה ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָלבני
ואסּורין  טֹוב, יֹום ּכמֹו להן והיה העצים. קרּבן הּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוזה

ּבמלאכה. ואסּורין ותענית, ּבספד ְְְֲֲִִִֶֶַַָָּבֹו
.È ע ׁשהתנּדב יחיד אסּור אפּלּו - לּמערכה גזרים אֹו צים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

זה  ודבר מלאכה; ּובעׂשּית ּובתענית ּבספד הּיֹום ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָּבאֹותֹו
.מנהג  ְִָ

.‡È הּׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאנׁשי
הּׁשּבת  כבֹוד מּפני מּתרין ּובחמיׁשי מה ׁשּלהן; ּומּפני . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּכׁשהן  למעמדן יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? לסּפר עליהן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסרּו
מּקדם. ויכּבסּו יסּפרּו אּלא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֻמנּולין,

ז  ¤¤ּפרק
על ‡. לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה

ואּלּו אחד; ממּנה אּלּו ּדבר עׂשר מחמּׁשה ודבר ּדבר ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֻּכל
על  ׁשליׁשי ׁשערים, נעילת על ׁשני הּזמּנים, על אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהן:

עם  הּצלצל על חמיׁשי המׁשֹוררים, על רביעי ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָהּׁשֹומרים,
ׁשמיני  הּקּנים, על ׁשביעי הּפיסֹות, על ׁשּׁשי ׁשיר, ּכלי ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשאר
החֹולים, על עׂשירי הּנסכים, על ּתׁשיעי החֹותמֹות, ְְֲִִִִִִַַַַַַָָעל
הּפנים, לחם מעׂשה על עׂשר ׁשנים הּמים, על עׂשר ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
מעׂשה  על עׂשר ארּבעה הּקטרת, מעׂשה על עׂשר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה

ּגדֹולה  כהּנה ּבגדי מעׂשה על עׂשר חמּׁשה .הּפרֹוכֹות, ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ
הרּבה,·. אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

הּמלאכה  את להכין ׁשעל ּכדי זה עליה. ממּנה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכיון  ואנׁשיו: הּוא הּזמּנים, את מׁשּמר הּוא - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּזמּנים
ואֹומר: מאנׁשיו אחד אֹו הּוא מכריז הּקרּבן, עת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיּגיע
לּמעמד'! ויׂשראל לּדּוכן, ּולוּים לעבֹודה, ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ'עמדּו

למלאכּתֹו אחד ּכל יבֹוא קֹולֹו, ׁשּיּׁשמע .וכיון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
ּפיו ‚. ועל נֹועלין, ּפיו על - הּׁשערים נעילת ׁשעל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָזה

הּתֹוקעין ואין יֹום [בחצוצרות]ּפֹותחין. ּבכל ּתֹוקעין ְְְְְִִִֵַָ
ּבּמקּדׁש ּתֹוקעין יֹום ּובכל ּברׁשּותֹו; אּלא הּׁשערים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָלפתיחת

ּתקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ׁשערים, לפתיחת ּתקיעֹות ְְְְְְִִִִִִַָָָָָֹׁשלׁש
ׁשּמסּבב „. הּבית הר איׁש הּוא - הּׁשֹומרים ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַזה

מׁשמרּתֹו[ומפקח] על ׁשּיׁשן מי וכל לילה; ּבכל הּלוּים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָעל
ּכסּותֹו. את וׂשֹורפין ּבמקלֹות, אֹותֹו מלקין -ְְְְְְִִֶַַ

יֹום ‰. ּבכל ּבֹורר הּוא - המׁשֹוררים ׁשעל המׁשֹוררים זה ְְְְְִִֵֶֶַַַָ
ּתֹוקעין  ּפיו ועל ּבּפה, ׁשירה לֹומר הּדּוכן על ְְְִִִִֶֶַַַַַָָׁשעֹומדים

מאחת [בחצוצרות] ּבּמקּדׁש ּפֹוחתין אין הּקרּבנֹות. ְְֲִִֵֵַַַַַָָָעל
ותׁשע  ׁשערים, לפתיחת ׁשלׁש - יֹום ּבכל ּתקיעה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹועׂשרים

ׁשחר ׁשל הראשון]לתמיד ּבין [הקרבן ׁשל לתמיד ותׁשע , ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
האחרון]הערּבים מּוסף,[הקרבן קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש ויֹום . ְְְִֵֶַַַָָָ

יֹום  אֹו חדׁש ראׁש חל ואם מּוסף; קרּבן על ּתׁשע ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹמֹוסיפין
ראׁש ׁשחל אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ּבׁשּבת טֹוב להיֹות הּׁשנה ְְְְִִֶַַַָָָָָֹ

ׁשלׁשה ׁשם מּוסף [קרבנות]ׁשּיׁש לכל ּתֹוקעין אין - מּוספין ְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
הּמּוספין. לכל ּבלבד ּתׁשע ּתֹוקעין אּלא עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּומּוסף

.Â מן העם את להבטיל ׁשלׁש - ׁשׁש מֹוסיפין ׁשּבת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבערב
ּוברגל לחל. קדׁש ּבין להבּדיל וׁשלׁש [בחג]הּמלאכה, ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

עזרת  ׁשער והּוא הּתחּתֹון, ׁשער לפתיחת ׁשלׁש ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָֹמֹוסיפין
ניקנֹור. ׁשער ׁשהּוא העליֹון, ׁשער לפתיחת וׁשלׁש ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹנׁשים,
מעזרת  למעלה ׁשהּוא לפי העליֹון'? 'ׁשער ׁשמֹו נקרא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָולּמה

ׁשּמנּסכין הּמים למּלּוי ׁשלׁש ּתֹוקעין וכן המזבח]נׁשים. [על ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ
ּבׁשּבת הּמים למּלּוי ּתֹוקעין ואין סוכות]ּבחג, ;[של ְְְְִִִֵֶַַַָָ

וכל  הּמים. ׁשּמנּסכין ּבׁשעה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹותֹוקעין
ׁשעל  זה יד מּתחת הּקרּבנֹות, על ׁשּתֹוקעין ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָהּתֹוקעין
הן. ּבחצֹוצרֹות הּתקיעֹות, אּלּו וכל ּוברׁשּותֹו; ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָהמׁשֹוררים

.Êהּצלצל ׁשעל ּכל [מצלתיים]זה הּמעמיד הּוא - ְֲִִֶֶַַַַָָ
את ׁשּסֹועדין הּׁשיר ּכלי ּפי על את המׁשֹוררים מלווים -] ְְְֲִִִִֵֶֶַַַ

ׁשּבארנּו.שירת] ּכמֹו ְְְִִֵֶַַהּלוּים,
.Áהּפיסֹות ׁשעל הּכהנים [גורלות]זה ּבין מפיס הּוא - ְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ

ׁשּזכה  מלאכּתֹו עֹוׂשה ואיׁש איׁש ּכל ׁשּיהיה עד יֹום, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּבכל
ּובהלכֹות  יֹום. ּבכל מפיסין היּו פעמים וארּבעה ּבּפיס; ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּבּה

מפיסין. ּכיצד אבאר ְְֲִִִִֵֵַָּתמידין
.Ëהּקּנים ׁשעל עופות]הממּנה ׁשּפֹוסקין [קיני הּוא - ְְִִִֶֶֶַַַֻ
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ּבסלע.[מסכמים] וכ ּכ לּקרּבנֹות, הּקּנים ׁשּימּכר ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹעּמֹו
ּדמיהן  יביא יֹונה, ּבני אֹו ּתֹורים חּיב ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָוכל
ועֹוׂשה  הּקרּבן, לבעלי הּקּנים נֹותן הממּנה וזה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻלּמקּדׁש,
יֹום  לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים לֹו. ונֹותנין הּגזּברין עם ְְְְְְִִִִִִִִֶַָֹֹחׁשּבֹון

הּׁשער עּמֹו המחיר]ּפֹוסקין את מסכמים הּוזלּו[- ואם . ְְְִִִַַַ
מסּפק ּכמֹו[מוכר]הּקּנים, מסּפק הּוקרּו, ואם הּזֹול; ּכׁשער ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַ

ׁשּנמצא  קן וכל העליֹונה. על הקּדׁש ׁשּיד עּמֹו; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּפסקּו
ּתחּתיו. אחר נֹותן - ׁשּיקרב קדם ׁשּנפסל אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּפסּול

.Èהחֹותמֹות ׁשעל ּדמי [פתקאות]זה ׁשּמקּבל הּוא - ְְֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשעל  וזה חֹותמֹות; להם ונֹותן נסכים, מּמחּיבי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻנסכים

הּנסכים. ׁשּמֹוכר הּוא - ְְִִֵֶַַָָהּנסכים
.‡È ּכתּוב האחד ּבּמקּדׁש: היּו חֹותמֹות ארּבעה ְְִֵֶַַַָָָָָָָָּכיצד?

עליו  ּכתּוב והּׁשליׁשי 'זכר', עליו ּכתּוב והּׁשני 'עגל', ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָעליו
'חֹוטא' עליו ּכתּוב והרביעי .'ּגדי', ְְְִִִֵָָָָ

.·È הּנסכים ּדמי נֹותן - לּמקּדׁש קרּבנֹותיו ׁשּיביא מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
ּכמנין  חֹותמֹות לֹו ונֹותן החֹותמֹות, על הממּנה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻלזה
אחד  חֹותם לֹו נֹותן עׁשיר, מצרע היה ואם ׁשּלֹו. ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהּקרּבנֹות
לזה  ׁשּבידֹו ּבחֹותמֹות הֹול והּלה 'חֹוטא'; עליו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכתּוב
ּוכמֹו החֹותמֹות ּכמנין נסכים לֹו ונֹותן הּנסכים, על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻהממּנה

ּבהן  את ׁשּכתּוב מֹוציא זה זה; אצל זה ּבאים ולערב . ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
הֹותירּו אם מעֹות. ּכנגדן ּומקּבל הּמעֹות [נותרו]החֹותמֹות, ְְְִִֵֶַַַָָָָ

מהמכירות] זה [יותר יׁשּלם ּפחתּו, ואם להקּדׁש; הֹותירּו ,ְְְֲִִֵֵֶֶַַָ
עד  לֹו ממּתינין חֹותמֹו, ׁשאבד מי מּביתֹו. החֹותמֹות ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשעל
נֹותנין  ׁשּטֹוען, חֹותם ּכדי יתר ּבּמעֹות מצאּו אם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהערב;

הּיֹום ּכל וׁשם לֹו. נֹותנין אין לאו, ואם תאריך]לֹו; ּכתּוב [- ְְְִִֵֵַָָָ
עד  אצלֹו החֹותם יׁשהא ׁשּלא - הרּמאין מּפני החֹותם, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעל

הּנסכים.[יתייקרו]ׁשּיּוקרּו ְְִֶַָ
.‚Èׁשער ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום את מּׁשלׁשים קובעין -] ְְְִִִִִַַֹֹ

הּוקרּומחיר] אם הּנסכים. על הממּנה עם והּסלת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹֻהּיין
מ  מסּפק נסכים, הּוזלּו, ואם עּמֹו; ׁשּפסקּו ּכמֹו להן סּפק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

אּלּו ּבׁשערים ההקּדׁש ׁשּמׂשּתּכר והּׂשכר הּזֹול. ּכּׁשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלהן
ולֹוקחין נסכים', 'מֹותר הּנקרא הּוא עֹולֹות [קונים]- ּבֹו ְְְְִִִַַָָ

העֹוף, ּבעֹולֹות הּמזּבח את מקּיצין ואין הּמזּבח. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלקיץ
עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ְְְִֵֶַָׁשאין

.„È,ּתמיד הרצּפה על עֹומדין ׁשהן מּפני - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּכהנים
העבֹודה  ּבׁשעת ּבגדים עליהן ואין הרּבה, ּבׂשר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָואֹוכלין
מעמידין  לפיכ ּבמעיהן; חֹולין הן - אחד חלּוק ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ּתחלּואיהם, ּכל ּומרּפא אֹותם, מבּקר ׁשּיהיה אחד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻממּנה

ידֹו ׁשּתחת ואנׁשיו הּוא ּתמיד, ּבהם .ועֹוסק ְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
.ÂËוׁשיחין ּבֹורֹות חֹופר להיֹות אחר ממּנין ,[תעלות]וכן ְְְְִִִִֵֵֵַַ

מצּויין  הּמים ׁשּיהיּו ּכדי - רּבים ׁשל הּבֹורֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַּומתּקן
ואחד  רגלים. עֹולי ּולכל מּיֹוׁשביה אדם לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבירּוׁשלים
מלאכּתֹו. ּכל מתּקן והּוא הּפנים, לחם אּמני ּכל על ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻממּנה
מלאכּתּה. מתּקן והּוא הּקטרת, אּמני ּכל על ממּנה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻואחד

.ÊË הּפרֹוכֹות אֹורגי ּכל על ממּנה - הּפרֹוכֹות ׁשעל ְְֵֶֶֶַַַַָָָֻזה
ולּׁשערים  להיכל מּוכנֹות ׁשּיהיּו ּבהן, ּוׁשּתי והרֹוקמין . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

וׁשנה, ׁשנה ּבכל עֹוׂשין היּו ּבין [בשביל]ּפרֹוכֹות להבּדיל ְְְְִִֵַָָָָָָָ

הּקדׁשים  וקדׁש ּכפּוליןהּקדׁש הּפרֹוכֹות וחּוטי [שזורים]. ְְְֳִִֵֶֶַַַָָֹֹ
ׁשּׁשה חוטים]ׁשּׁשה מששה חוט היּו[כל מינין וארּבעה . ְְִִִִַָָָָָ

מהם  אחד וכל ׁשני; ותֹולעת וארּגמן, ּותכלת, ׁשׁש, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּה:
מ:]ּכפּול וטפח [שזור חּוטין. וארּבעה עׂשרים הרי ׁשּׁשה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

נירין ּוׁשנים ׁשבעים ועל עביּה, נארגת;[חוטים]היה היתה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
עׂשרים. ורחּבּה ארּבעים, ְְְְְִִֶַָָָָָארּכּה

.ÊÈ על ׁשבע - ׁשני ּבמקּדׁש היּו ּפרֹוכֹות עׂשרה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשלׁש
על  ואחת אּולם, ׁשל ּפתחֹו על ואחת העזרה, ׁשערי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָׁשבעה

לּדביר ּוׁשּתים היכל, ׁשל הקודשים]ּפתחֹו ּובין [קודש ּבינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָ
ּבעלּיה ּכנגדן ּוׁשּתים הגג]הּקדׁש, .[בעלית ְְְֲִִֶֶַַָָָֹ

.ÁÈהּטמאה ּבולד ׁשּנטמאת מגזרת ּפרכת טומאה -] ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻ
ּבפניםחכמים] אֹותּה מטּבילין אֹותּה[בעזרה]- ּומכניסין ְְְִִִִִִַַָָ

ׁשמׁש הערב צריכה ׁשאינּה לפי לערב מּיד, [להמתין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
אֹותּהלהטהר] מטּבילין - הּטמאה ּבאב וׁשּנטמאת .ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻ
ּבחיל[לעזרה]מּבחּוץ אֹותּה לעזרה]וׁשֹוטחין מּפני [חוץ , ְְְִִִֵֵַַָ

ׁשֹוטחין  - חדׁשה היתה ואם ׁשמׁש. הערב צריכה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהיא
האצטּוה ּגב על הבית]אֹותּה בהר אבן ׁשּיראּו[קורות ּכדי , ְְְִִֵֶַַַָָָ

נאה  ׁשהיא מלאכּתּה את .העם ְְִֶֶַָָָָָ
.ËÈ ּוׁשליׁשּיים ׁשנּיים להם היּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו הּכלים ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכל

ּתחּתיהם  הּׁשנּיים יביאּו הראׁשֹונים, יּטמאּו ׁשאם -. ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָ
.Î ּבגדי ּבהכנת עֹוסק - כהּנה ּבגדי מעׂשה על הממּנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻזה

ידֹו ּומּתחת ּובאריגתן; ּגדֹול, כהן ּובגדי הדיֹוטֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹכהנים
הּכל  ּבּמקּדׁש.נעׂשה לֹו היתה ולׁשּכה . ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

ח  ¤¤ּפרק
ּובגדי ‡. הדיֹוט, כהן ּבגדי מינים: ׁשלׁשה כהּנה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָֹֹֻּבגדי

כלים  ארּבעה הם - הדיֹוט כהן ּבגדי לבן. ּובגדי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹזהב,
ׁשל [בגדים] וארּבעּתם ּומגּבעת; ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, :ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻ

ּכפּול וחּוטן לבנים, מ:]ּפׁשּתן, ;[חוטים]ׁשּׁשה[ארוג ְְְִִִָָָָָ
ּבצמר. רקּום לבּדֹו ְְְְֵֶֶַַָָוהאבנט

ּגדֹול ·. כהן ּבגדי הן - זהב כלים:ּבגדי ׁשמֹונה והם , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹ
ואבנט  וציץ. וחׁשן ואפֹוד, ּומעיל, ּכהן, ּכל ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהארּבעה

רֹוקם מעׂשה - ּגדֹול ּכהן ּדֹומה [ריקמה]ׁשל ואינֹו הּוא, ְֲֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּבאהרן, האמּורה ּומצנפת הדיֹוט. ּכהן לאבנט ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמעׂשיו
ּבּה צֹונף ּגדֹול ׁשּכהן אּלא ּבבניו, האמּורה הּמגּבעת ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהיא

הּׁשבר על ׁשּלֹופף תחבושת]ּכמֹו צֹונפין [ככריכת ּובניו , ְְִֵֶֶֶַַָָ
'מגּבעת'. נקראת ּולפיכ ּככֹובע; ְְְְִִִֵַַַָָּבּה

ּגדֹול ‚. ּכהן ּבהן ׁשּמׁשּמׁש כלים ארּבעה הן - לבן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבגדי
ּומצנפת  ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, הּכּפּורים: .ּביֹום ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻ

לבּדֹו הּפׁשּתן ּומן ׁשּׁשה, ּכפּול וחּוטן לבנים, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָוארּבעּתם
הּכּפּורים  ּביֹום ּגדֹול לכהן יהיּו אחרֹות כּתנֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַָֹֻהם.

ּוׁשּתיהן הערּבים. ּבין ואחת ּבּׁשחר, לֹובׁשּה אחת [נקנין]- ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
להֹוסיף רצה ואם הקּדׁש. מּׁשל מנה [הכהן ּבׁשלׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹ

עֹוׂשה הגדול] ּכ ואחר הּתֹוספת, ּומקּדיׁש מּׁשּלֹו; מֹוסיף -ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
הּכּתנת. ֶַָֹֻּבּה

ּומׁשלׁשלים „. נאים חדׁשים ׁשּיהיּו מצותם - כהּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
"לכבֹוד [ארוכים] ׁשּנאמר: הּגדֹולים, ּבגדי ּכדר ,ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ
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מטׁשטׁשין היּו ארּכין [בטיט]ּולתפארת". אֹו מקרעין, אֹו , ְְְְְֲִִִִֶֶָָָֹֻֻ
ׁשּסּלקן  אֹו מּמּדתֹו, ּפחֹות קצרים אֹו מּדתֹו, על ְְִִִִִֵֶַָָָָָָיתר

מׁשחקין [כיווצם] היּו ּפסּולה; עבֹודתֹו - ועבד ְְְְֲִֵַַָָָָָָֻּבאבנט,
ׁשּנעׂשּו[ישנים] עד ּבאבנט וסּלקן ארּכים ׁשהיּו אֹו ,ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֻ

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ועבד ְְְֲִֵַָָָָּכמּדתֹו,
צֹואי‰. ׁשּנעׂשה כהּנה מּבגדי ּבגד אין [מלוכלך]ּכל - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

אֹותֹו מּניחין אּלא אֹותֹו, מכּבסין ואין אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַָמלּבנין
ּגֹונזין  ׁשּבלּו, ּגדֹול כהן ּובגדי חדׁשים. ולֹובׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹלּפתילֹות,
ּבהן  עֹובד אינֹו הּצֹום, ּביֹום ּבהן ׁשעֹובד לבן ּובגדי ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹותן.
ׁשם, אֹותם ׁשּיפׁשט ּבּמקֹום נגנזין אּלא לעֹולם, ׁשנּיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּפעם

ּבהניה. אסּורין והם ׁשם"; "והּניחם ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
.Â עֹוׂשין היּו - ואבנטיהם ׁשּבלּו הדיֹוטים כהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי

ּבית  ּבׂשמחת ּבּמקּדׁש ּבהן ּומדליקין ּפתילֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמהן
מהן הּׁשֹואבה  עֹוׂשין היּו - ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים וכתנֹות ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּתמיד לּמנֹורה  המקדש]ּפתילֹות מנורת -]. ְְִִַָָ
.Ê ויחיד צּבּור; מּׁשל אּלא ּבאין אינן כהנים, ּבגדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכל

ּומּתר  לּצּבּור, מֹוסרֹו - כהּנה מּבגדי ּבגד ּכלי ׁשהתנּדב וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻ
ּכׁשרין. הן הרי לּצּבּור, יחיד ׁשּמסרן הּמערכה ועצי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשרת
ּכׁשרים; מּׁשּלֹו, יחיד אֹותן ׁשהתנּדב הּצּבּור קרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף

לּצּבּור. ׁשּימסרם ְְְִִִֵֶַַּובלבד
.Áמחלצֹות מהן עֹוׂשין היּו הדיֹוטֹות, כהנים ד'ּבגדי -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ

כהונה] הצורך]רּבֹותבגדי היּו[לעת חּלֹון ותׁשעים וׁשּׁשה . ְְְִִִַַָָ
מׁשמר; לכל חּלֹונֹות ארּבעה הּבגדים, ּבהן להּניח ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
סתּומֹות. וכּלן חּלֹונֹותיו, על ּכתּוב מׁשמר ּכל ְְְְִֵַַָָָָָֻוׁשם
ּפֹותחין  ׁשּלהן, ּבּׁשּבת לעבֹודה מׁשמר אנׁשי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכׁשּיּכנסּו
ּוכׁשּיצאּו, הּכלים; ונֹוטלין ׁשּבתן ימי ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּלֹונֹותיהן

וסֹותמין. לחּלֹונֹותם הּבגדים ְְְֲִִִִַַַַָָמחזירין
.Ë ׁשּלא לפי מׁשמר? לכל חּלֹונֹות ארּבעה עׂשּו ְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹולּמה

אחד, ּבחּלֹון הּמכנסים ּכל אּלא מערּבבין, הּכלים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻיהיּו
וכתּוב  אחד, ּבחּלֹון האבנטים ּכל 'מכנסים'; עליו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָוכתּוב
ּכּלן  והּכּתנֹות אחד, ּבחּלֹון ּכּלן הּמצנפֹות וכן 'אבנט'; ְְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻעליו

אחד. ְֶַָּבחּלֹון
.È ּבעת אֹו ּבּלילה, ׁשּלֹו ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן

הּמקּדׁש. מן ְִִֵֵֶַָׁשּיצא
.‡È אֹותן לֹובׁש לפיכ ּבהן; להנֹות מּתר כהּנה, ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי

עבֹודה  ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו עבֹודתֹו, האבנט ּביֹום מן חּוץ ; ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָֹ
ׁשעטנז  ׁשהּוא מּפני אּלא - ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן אסּור , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

העבֹודה. ְֲִַָָּבׁשעת
.·Èאּלא לעבֹודה לֹובׁשין הּכהנים מ:]אין צמר [בגדים ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּבלבד. ְְִִִַּופׁשּתים
.‚È הּוא "ּבד", אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֶֶַַַָָָוכל

הּבּוץ  והּוא הּוא הּפׁשּתים מקֹום, ּבכל האמּורה ּותכלת . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
ּפתּו ׁשהּוא הּׁשמים, ּכעצם הּצבּוע הּכחל [מעורב]הּצמר מן ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

הכחול] ותֹולעת [גווני אדם; הּצבּוע הּצמר הּוא והארּגמן, ;ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבתֹולעת הּצבּוע הּצמר הּוא מאוד]ׁשני, אדומים .[גרגירים ְִֶֶַַַַַָָ

.„È,"מׁשזר "ׁשׁש אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֵֶֶַַָָָָָּכל
- "ּבד" ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ׁשּיהיה ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָצרי
ׁשּיהיה  הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; לבּדֹו, אחד חּוט היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻאם
צרי - ּבלבד "מׁשזר" ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ְְֱִִִֶֶַַָָָָָָּכפּול

ׁשמֹונה  ּכפּול חּוטן .ׁשּיהיה ְְִֶֶָָָ
.ÂË הּוא - רקם" "מעׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹּכל

ּבפני  אחד מּצד נראין ּבאריג הּנעׂשֹות הּצּורֹות ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתהיינה
הּצּורה  ׁשּתהיה הּוא - חׁשב" ּו"מעׂשה ּבלבד; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהאריג

ואחֹור  ּפנים צדדין, מּׁשני .נראית ְְְְִִִִֵֵָָָ
.ÊË ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעׂשה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד

ּבּתים  ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻּבין
הּכֹוסֹות ּבית ּכמֹו גדולות]ּבאריגתּה, ּכמֹו[כגומות , ְְֲִֵַַָָ

יד ּובית הּקׁשים. ּבּבגדים האֹורגין ׁשּלּה[שרוול]ׁשעֹוׂשין ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם אֹותֹו ּומחּברין עצמֹו, ּבפני ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻנארג

.ÊÈ העקב מן למעלה עד - הּכּתנת יד אר ּבית ואר . ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻ
ּפס עד - הּיד.[כף]ׁשּלּה ּברחב - ורחּבֹו ידֹו; ְְְֶַַַַָָָָֹ

.ÁÈ- הדיֹוט ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,
ירכים  ועד מּמתנים קרֹוב הם הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

הארּכּבה ׁשהיא הּיר סֹוף עד הּלב, ּוׁשנצים [ברך]מן . ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
הּנקב[רצועות] ּבית לא להן ואין להן; קדמי]יׁש [חור ְֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבית ּכיס.[נרתיק]ולא ּכמין מּקפין אּלא הערוה, ְְְִִִֵֶֶָָָָֹֻ
.ËÈ עׂשרה ׁשׁש ארּכּה - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּמצנפת

אצּבעֹות  ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ׁשּתים אּמה. וארּכֹו , ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּובגדי  .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו, מּקיפֹו אּמה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּוׁשלׁשים

מחט מעׂשה אֹותן עֹוׂשין אין - ּכּלן אּלא [בתפירה]כהּנה , ְֲִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
אֹורג ארג".[באריגה]מעׂשה  "מעׂשה ׁשּנאמר: , ֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַֹ
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ּדמּה,‡. זריקת לפני ּבין - העֹולה מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכל

לאכל  תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמּה זריקת לאחר ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבין

מּפי  - ּתּדר" אׁשר ּונדרי . . ּדגנ מעׂשר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּבׁשערי
רבינו]הּׁשמּועה ממשה לאֹוכל [מסורת אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְֵֶַַָָָָ

העֹולה. ְַָָּבׂשר
ׁשל ·. והּׁשמן והּיין והּסלת ּובׂשרּה, עֹולה, ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהחלב

לכזית  מצטרפין חמׁשּתן - .נסכיה ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָ
האמּורין‚. מּכל ּכזית האֹוכל לפני [אברים]וכן ּבין - ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָ

לֹוקה, - יׂשראל ּבין ּכהן ּבין זריקה, לאחר ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹזריקה
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ּבמנחת  נאמר והרי העֹולה, ּככל לּמזּבח ּכליל ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהאמּורין
לּמזּבח  ּכליל ׁשהּוא ּכל - תאכל" לא ּתהיה, "ּכליל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכהנים:
האֹוכל  ּכל וכן ּבכזית. עליו ולֹוקין תעׂשה, ּבלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאכילתֹו
"וכל  ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּנׂשרפֹות חּטאֹות מּבׂשר ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָּכזית
תאכל, לא . . מֹועד אהל אל מּדמּה יּובא אׁשר ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹחּטאת

ּתּׂשרף". ִֵֵָָּבאׁש
קּלים,„. קדׁשים אפּלּו הּקדׁשים, מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָָּכל

לאכל  תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמים זריקת ְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹקדם
לאכל  ּתּוכל לא ּכלֹומר, ;"ונדבתי . . ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבׁשערי

הּמקֹום ּבׁשערי ּדמן ׁשּזֹורקין קדם ,ּבׁשערי נדבֹותי-] ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
אֹולה'] ּתֹודה לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי .ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

ּבין  הּקדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ּדמים; זריקת קדם ְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשלמים
החלב  ׁשהם ׁשּבּתֹודה, דברים וׁשּׁשה חמּורים. ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָקּלים
לכזית  מצטרפין ּכּלן - והּלחם והּיין והּׁשמן והּסלת .והּבׂשר ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

.‰- לעזרה חּוץ קדׁשים קדׁשי מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָּכל
ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלֹוקה,
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ;"וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹֹותירׁש
לעזרה; חּוץ ואׁשמֹות חּטאֹות מּבׂשר לאֹוכל אזהרה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּזֹו
לֹוקה  ׁשהּוא לירּוׁשלים חּוץ קּלים קדׁשים לאֹוכל הּדין ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָוהּוא
לקדׁשי  העזרה ּכחֹומת קּלים, לקדׁשים ירּוׁשלים ׁשחֹומת -ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

מנחֹות. ׁשירי אֹו ואׁשם, חּטאת ּבׂשר ואחד ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָקדׁשים.
.Â ּובׂשר העזרה, לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבׂשר

ונאסר  נפסל, - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָקדׁשים
והאֹוכל  לאכלֹו; אסּור למקֹומֹו, ׁשחזר ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלעֹולם.
לא  טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו
ּכטרפה, נעׂשה - למחיצתֹו חּוץ ּבׂשר ׁשּיצא ּכיון ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹתאכלּו",

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִֵֶַַָּכמֹו
.Ê ּכׁשר זה הרי - להיכל  קּלים קדׁשים ּבׂשר .נכנס ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
.Á אחר ּבעזרה קדׁשים קדׁשי מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָזר

ּכּפר  אׁשר אֹותם "ואכלּו ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמים ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֻזריקת
ּובעת  אֹוכל, ׁשהּכהן ּבּמקֹום - יאכל" לא וזר . . ְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּבהם
אכל  אם אבל לֹוקה. הּזר, ׁשם אכלֹו אם - לאכל ֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשראּוי
ּבחּוץ, אכלם מּׁשּום לֹוקה - ּבחּוץ קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָהּזר
לּכהנים. ׁשם ראּויין אינם ׁשהרי קדׁש, ׁשאכל זר מּׁשּום ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלא
קדם  אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - זריקה קדם ּבעזרה אכלם אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹוכן

זרּות. מּׁשּום לא ּבלבד, ְְִִִַָָֹזריקה
.Ë אחת ׁשּתים: לֹוקה - העֹוף מחּטאת ּכזית ׁשאכל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָזר

נבלה; אֹוכל מּׁשּום ואחת הּקדׁש, את ׁשאכל זר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּׁשּום
מלּוקה בעוף]ׁשּכל מיוחדת שחיטה היא,[- נבלה ְְִֵֶָָָ

ׁשני  הן והרי לזרים. לא הּתרה, לּכהנים - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻֻּוכׁשהּתרה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכאחד, הּבאין ְְְִִִֵֶֶַַָָאּסּורין

ה'תשע"ג  תמוז כ"ג שני יום

יב  ¤¤ּפרק
הּקרּבנֹות ‡. מן הן ּבפני הּמנחֹות, הּבאֹות והּמנחֹות ; ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

מּׁשּום ּבאֹות ואינן צּבּור,[בתור]עצמן מנחת מהן - נסכים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
יחיד. מנחת ְִִֵֶַָּומהן

ועמר ·. ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ חּטים, סלת הּמנחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹוכל
העומר]הּתנּופה הּׂשעֹורים.[קרבן מן ׁשהן ְְִִֵֶַַָ

קרב ‚. והּוא - הּתנּופה עמר לּצּבּור: מנחֹות ְְְִֵֶַַָָָָֹֹׁשלׁש
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו עצרת לּמזּבח, ּביֹום ׁשּמביאין הּלחם ּוׁשּתי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

לגּבי [שבועות] קרבין ואינן 'מנחה', נקראּו ואּלּו -ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָ
ּתקריבּו ראׁשית "קרּבן נאמר: ועליהן חמץ, והן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמזּבח,
- הּׁשליׁשית והּמנחה יעלּו". לא הּמזּבח ואל לה', ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹאֹותם
לגּבי  קרב ואינֹו ׁשּבת, ּבכל ׁשעֹוׂשין הּפנים לחם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּכהנים, נאכל ּכּלֹו אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻהּמזּבח,
לּמזּבח „. קרבין וכּלן לּיחיד, מנחֹות הן:ותׁשע ואּלּו ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻ

ּכׁשּיתחּיב  העני, ׁשּמקריב הּמנחה והיא - חֹוטא מנחת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ(א)
ידֹו תּגיע ולא יותר]חּטאת מהיקר לקנות ביכולתו שאין -]. ְִַַַָָֹ

נתּפרׁשּו ׁשּכבר הּקנאֹות, מנחת והיא - ׂשֹוטה מנחת ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ(ב)
ּתחּלה  ּכהן ּכל ׁשּמקריב הּמנחה (ג) ּבּתֹורה. ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמעׂשיה
הּנקראת  והיא ּבידֹו; אֹותּה ׁשּמקריב לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשּיּכנס
יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב הּמנחה (ד) .'חּנּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ'מנחת
ּבאה  והיא הּסלת, מנחת (ה) חבּתין'. 'מנחת הּנקראת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹוהיא
ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא מחבת, מנחת (ו) ּונדבה. ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבנדר

הּמרחׁשת מנחת עמוק](ז) ּונדבה.[טיגון ּבנדר ּבאה והיא , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא חּלֹות, תּנּור מאפה מנחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ(ח)

רקיקין מנחת ודקות](ט) רכות ּבנדר [חלות ּבאה והיא , ְְְְִִִִֶֶַָָ
ְָָּונדבה.

מהן ‰. אחת ּכל אין - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכל
מעּׂשרֹון  ּומעּוטֹוּפחּותה מעט], כשחסר ּכּלֹו;[- את מעּכב ְְִִֵֵֶַָָֻ

ולנּדר  להתנּדב לֹו יׁש - ּונדבה ּבנדר הּבאֹות מנחֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוחמׁש
העמר, מנחת אבל עּׂשרֹון. אלף אפּלּו ׁשּירצה, ּכל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמהן
ּכל  - והחבּתין ,חּנּו ּומנחת קנאֹות, ּומנחת חֹוטא, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָּומנחת

יתר. ולא ּפחֹות לא אחד, עּׂשרֹון מהן ְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאחת
.Âטעּונֹות - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות [חייבות ּכל ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָ

מערבית,ב:] ּדרֹומית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ּבּמערב ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּגׁשה
ט  -ואינן הּתנּופה ועמר ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ ּתנּופה; עּונֹות ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

והּגׁשה. ּתנּופה טעּונֹות ְְְְֵֶֶַָָָׁשּׁשּתיהן
.Ê ׁשמן טעּונֹות הּמזּבח, לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּכל

מנחה, לכל לבֹונה וקמץ עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג - ְְְְְְִִֶֶֶָָָָָָֹֹּולבֹונה
ׁשאין  עּׂשרֹון, ׁשּׁשים ׁשהיתה ּבין אחד עּׂשרֹון ׁשהיתה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבין
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו עּׂשרֹון, ׁשּׁשים על יתר אחד ּבכלי ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמביאין
יׂשים  "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, ּומנחת קנאֹות מּמנחת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹחּוץ

לבֹונה". עליה יּתן ולא ׁשמן, ְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹעליה
.Á הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על לֹוקה - והקריב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתן

- ּגּביה על לבֹונה אֹו ׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי נתן עצמּה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבפני
לכל  מֹוסיף - והחבּתין חּנּו מנחת ּפסל. ולא עֹובר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹאינֹו

ׁשמן  מהן ׁשּיתּבאר.אחת ּכמֹו , ְְִֵֵֶֶֶֶַַָ
.Ëנקמצֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות מהן ּכל [נוטל ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָ

נאכל קומץ] והּׁשאר הּמזּבח, ּגּבי על ּכּלֹו הּקמץ מקטירין ,ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ
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מטׁשטׁשין היּו ארּכין [בטיט]ּולתפארת". אֹו מקרעין, אֹו , ְְְְְֲִִִִֶֶָָָֹֻֻ
ׁשּסּלקן  אֹו מּמּדתֹו, ּפחֹות קצרים אֹו מּדתֹו, על ְְִִִִִֵֶַָָָָָָיתר

מׁשחקין [כיווצם] היּו ּפסּולה; עבֹודתֹו - ועבד ְְְְֲִֵַַָָָָָָֻּבאבנט,
ׁשּנעׂשּו[ישנים] עד ּבאבנט וסּלקן ארּכים ׁשהיּו אֹו ,ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֻ

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ועבד ְְְֲִֵַָָָָּכמּדתֹו,
צֹואי‰. ׁשּנעׂשה כהּנה מּבגדי ּבגד אין [מלוכלך]ּכל - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

אֹותֹו מּניחין אּלא אֹותֹו, מכּבסין ואין אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַָמלּבנין
ּגֹונזין  ׁשּבלּו, ּגדֹול כהן ּובגדי חדׁשים. ולֹובׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹלּפתילֹות,
ּבהן  עֹובד אינֹו הּצֹום, ּביֹום ּבהן ׁשעֹובד לבן ּובגדי ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹותן.
ׁשם, אֹותם ׁשּיפׁשט ּבּמקֹום נגנזין אּלא לעֹולם, ׁשנּיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּפעם

ּבהניה. אסּורין והם ׁשם"; "והּניחם ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
.Â עֹוׂשין היּו - ואבנטיהם ׁשּבלּו הדיֹוטים כהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי

ּבית  ּבׂשמחת ּבּמקּדׁש ּבהן ּומדליקין ּפתילֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמהן
מהן הּׁשֹואבה  עֹוׂשין היּו - ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים וכתנֹות ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּתמיד לּמנֹורה  המקדש]ּפתילֹות מנורת -]. ְְִִַָָ
.Ê ויחיד צּבּור; מּׁשל אּלא ּבאין אינן כהנים, ּבגדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכל

ּומּתר  לּצּבּור, מֹוסרֹו - כהּנה מּבגדי ּבגד ּכלי ׁשהתנּדב וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻ
ּכׁשרין. הן הרי לּצּבּור, יחיד ׁשּמסרן הּמערכה ועצי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשרת
ּכׁשרים; מּׁשּלֹו, יחיד אֹותן ׁשהתנּדב הּצּבּור קרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף

לּצּבּור. ׁשּימסרם ְְְִִִֵֶַַּובלבד
.Áמחלצֹות מהן עֹוׂשין היּו הדיֹוטֹות, כהנים ד'ּבגדי -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ

כהונה] הצורך]רּבֹותבגדי היּו[לעת חּלֹון ותׁשעים וׁשּׁשה . ְְְִִִַַָָ
מׁשמר; לכל חּלֹונֹות ארּבעה הּבגדים, ּבהן להּניח ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
סתּומֹות. וכּלן חּלֹונֹותיו, על ּכתּוב מׁשמר ּכל ְְְְִֵַַָָָָָֻוׁשם
ּפֹותחין  ׁשּלהן, ּבּׁשּבת לעבֹודה מׁשמר אנׁשי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכׁשּיּכנסּו
ּוכׁשּיצאּו, הּכלים; ונֹוטלין ׁשּבתן ימי ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּלֹונֹותיהן

וסֹותמין. לחּלֹונֹותם הּבגדים ְְְֲִִִִַַַַָָמחזירין
.Ë ׁשּלא לפי מׁשמר? לכל חּלֹונֹות ארּבעה עׂשּו ְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹולּמה

אחד, ּבחּלֹון הּמכנסים ּכל אּלא מערּבבין, הּכלים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻיהיּו
וכתּוב  אחד, ּבחּלֹון האבנטים ּכל 'מכנסים'; עליו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָוכתּוב
ּכּלן  והּכּתנֹות אחד, ּבחּלֹון ּכּלן הּמצנפֹות וכן 'אבנט'; ְְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻעליו

אחד. ְֶַָּבחּלֹון
.È ּבעת אֹו ּבּלילה, ׁשּלֹו ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן

הּמקּדׁש. מן ְִִֵֵֶַָׁשּיצא
.‡È אֹותן לֹובׁש לפיכ ּבהן; להנֹות מּתר כהּנה, ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי

עבֹודה  ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו עבֹודתֹו, האבנט ּביֹום מן חּוץ ; ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָֹ
ׁשעטנז  ׁשהּוא מּפני אּלא - ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן אסּור , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

העבֹודה. ְֲִַָָּבׁשעת
.·Èאּלא לעבֹודה לֹובׁשין הּכהנים מ:]אין צמר [בגדים ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּבלבד. ְְִִִַּופׁשּתים
.‚È הּוא "ּבד", אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֶֶַַַָָָוכל

הּבּוץ  והּוא הּוא הּפׁשּתים מקֹום, ּבכל האמּורה ּותכלת . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
ּפתּו ׁשהּוא הּׁשמים, ּכעצם הּצבּוע הּכחל [מעורב]הּצמר מן ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

הכחול] ותֹולעת [גווני אדם; הּצבּוע הּצמר הּוא והארּגמן, ;ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבתֹולעת הּצבּוע הּצמר הּוא מאוד]ׁשני, אדומים .[גרגירים ְִֶֶַַַַַָָ

.„È,"מׁשזר "ׁשׁש אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֵֶֶַַָָָָָּכל
- "ּבד" ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ׁשּיהיה ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָצרי
ׁשּיהיה  הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; לבּדֹו, אחד חּוט היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻאם
צרי - ּבלבד "מׁשזר" ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ְְֱִִִֶֶַַָָָָָָּכפּול

ׁשמֹונה  ּכפּול חּוטן .ׁשּיהיה ְְִֶֶָָָ
.ÂË הּוא - רקם" "מעׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹּכל

ּבפני  אחד מּצד נראין ּבאריג הּנעׂשֹות הּצּורֹות ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתהיינה
הּצּורה  ׁשּתהיה הּוא - חׁשב" ּו"מעׂשה ּבלבד; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהאריג

ואחֹור  ּפנים צדדין, מּׁשני .נראית ְְְְִִִִֵֵָָָ
.ÊË ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעׂשה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד

ּבּתים  ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻּבין
הּכֹוסֹות ּבית ּכמֹו גדולות]ּבאריגתּה, ּכמֹו[כגומות , ְְֲִֵַַָָ

יד ּובית הּקׁשים. ּבּבגדים האֹורגין ׁשּלּה[שרוול]ׁשעֹוׂשין ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם אֹותֹו ּומחּברין עצמֹו, ּבפני ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻנארג

.ÊÈ העקב מן למעלה עד - הּכּתנת יד אר ּבית ואר . ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻ
ּפס עד - הּיד.[כף]ׁשּלּה ּברחב - ורחּבֹו ידֹו; ְְְֶַַַַָָָָֹ

.ÁÈ- הדיֹוט ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,
ירכים  ועד מּמתנים קרֹוב הם הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

הארּכּבה ׁשהיא הּיר סֹוף עד הּלב, ּוׁשנצים [ברך]מן . ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
הּנקב[רצועות] ּבית לא להן ואין להן; קדמי]יׁש [חור ְֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבית ּכיס.[נרתיק]ולא ּכמין מּקפין אּלא הערוה, ְְְִִִֵֶֶָָָָֹֻ
.ËÈ עׂשרה ׁשׁש ארּכּה - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּמצנפת

אצּבעֹות  ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ׁשּתים אּמה. וארּכֹו , ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּובגדי  .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו, מּקיפֹו אּמה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּוׁשלׁשים

מחט מעׂשה אֹותן עֹוׂשין אין - ּכּלן אּלא [בתפירה]כהּנה , ְֲִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
אֹורג ארג".[באריגה]מעׂשה  "מעׂשה ׁשּנאמר: , ֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַֹ
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ּדמּה,‡. זריקת לפני ּבין - העֹולה מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכל

לאכל  תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמּה זריקת לאחר ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבין

מּפי  - ּתּדר" אׁשר ּונדרי . . ּדגנ מעׂשר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּבׁשערי
רבינו]הּׁשמּועה ממשה לאֹוכל [מסורת אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְֵֶַַָָָָ

העֹולה. ְַָָּבׂשר
ׁשל ·. והּׁשמן והּיין והּסלת ּובׂשרּה, עֹולה, ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהחלב

לכזית  מצטרפין חמׁשּתן - .נסכיה ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָ
האמּורין‚. מּכל ּכזית האֹוכל לפני [אברים]וכן ּבין - ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָ

לֹוקה, - יׂשראל ּבין ּכהן ּבין זריקה, לאחר ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹזריקה
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ּבמנחת  נאמר והרי העֹולה, ּככל לּמזּבח ּכליל ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהאמּורין
לּמזּבח  ּכליל ׁשהּוא ּכל - תאכל" לא ּתהיה, "ּכליל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכהנים:
האֹוכל  ּכל וכן ּבכזית. עליו ולֹוקין תעׂשה, ּבלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאכילתֹו
"וכל  ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּנׂשרפֹות חּטאֹות מּבׂשר ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָּכזית
תאכל, לא . . מֹועד אהל אל מּדמּה יּובא אׁשר ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹחּטאת

ּתּׂשרף". ִֵֵָָּבאׁש
קּלים,„. קדׁשים אפּלּו הּקדׁשים, מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָָּכל

לאכל  תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמים זריקת ְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹקדם
לאכל  ּתּוכל לא ּכלֹומר, ;"ונדבתי . . ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבׁשערי

הּמקֹום ּבׁשערי ּדמן ׁשּזֹורקין קדם ,ּבׁשערי נדבֹותי-] ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
אֹולה'] ּתֹודה לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי .ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

ּבין  הּקדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ּדמים; זריקת קדם ְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשלמים
החלב  ׁשהם ׁשּבּתֹודה, דברים וׁשּׁשה חמּורים. ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָקּלים
לכזית  מצטרפין ּכּלן - והּלחם והּיין והּׁשמן והּסלת .והּבׂשר ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

.‰- לעזרה חּוץ קדׁשים קדׁשי מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָּכל
ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלֹוקה,
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ;"וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹֹותירׁש
לעזרה; חּוץ ואׁשמֹות חּטאֹות מּבׂשר לאֹוכל אזהרה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּזֹו
לֹוקה  ׁשהּוא לירּוׁשלים חּוץ קּלים קדׁשים לאֹוכל הּדין ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָוהּוא
לקדׁשי  העזרה ּכחֹומת קּלים, לקדׁשים ירּוׁשלים ׁשחֹומת -ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

מנחֹות. ׁשירי אֹו ואׁשם, חּטאת ּבׂשר ואחד ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָקדׁשים.
.Â ּובׂשר העזרה, לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבׂשר

ונאסר  נפסל, - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָקדׁשים
והאֹוכל  לאכלֹו; אסּור למקֹומֹו, ׁשחזר ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלעֹולם.
לא  טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו
ּכטרפה, נעׂשה - למחיצתֹו חּוץ ּבׂשר ׁשּיצא ּכיון ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹתאכלּו",

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִֵֶַַָּכמֹו
.Ê ּכׁשר זה הרי - להיכל  קּלים קדׁשים ּבׂשר .נכנס ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
.Á אחר ּבעזרה קדׁשים קדׁשי מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָזר

ּכּפר  אׁשר אֹותם "ואכלּו ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמים ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֻזריקת
ּובעת  אֹוכל, ׁשהּכהן ּבּמקֹום - יאכל" לא וזר . . ְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּבהם
אכל  אם אבל לֹוקה. הּזר, ׁשם אכלֹו אם - לאכל ֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשראּוי
ּבחּוץ, אכלם מּׁשּום לֹוקה - ּבחּוץ קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָהּזר
לּכהנים. ׁשם ראּויין אינם ׁשהרי קדׁש, ׁשאכל זר מּׁשּום ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלא
קדם  אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - זריקה קדם ּבעזרה אכלם אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹוכן

זרּות. מּׁשּום לא ּבלבד, ְְִִִַָָֹזריקה
.Ë אחת ׁשּתים: לֹוקה - העֹוף מחּטאת ּכזית ׁשאכל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָזר

נבלה; אֹוכל מּׁשּום ואחת הּקדׁש, את ׁשאכל זר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּׁשּום
מלּוקה בעוף]ׁשּכל מיוחדת שחיטה היא,[- נבלה ְְִֵֶָָָ

ׁשני  הן והרי לזרים. לא הּתרה, לּכהנים - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻֻּוכׁשהּתרה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכאחד, הּבאין ְְְִִִֵֶֶַַָָאּסּורין

ה'תשע"ג  תמוז כ"ג שני יום

יב  ¤¤ּפרק
הּקרּבנֹות ‡. מן הן ּבפני הּמנחֹות, הּבאֹות והּמנחֹות ; ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

מּׁשּום ּבאֹות ואינן צּבּור,[בתור]עצמן מנחת מהן - נסכים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
יחיד. מנחת ְִִֵֶַָּומהן

ועמר ·. ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ חּטים, סלת הּמנחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹוכל
העומר]הּתנּופה הּׂשעֹורים.[קרבן מן ׁשהן ְְִִֵֶַַָ

קרב ‚. והּוא - הּתנּופה עמר לּצּבּור: מנחֹות ְְְִֵֶַַָָָָֹֹׁשלׁש
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו עצרת לּמזּבח, ּביֹום ׁשּמביאין הּלחם ּוׁשּתי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

לגּבי [שבועות] קרבין ואינן 'מנחה', נקראּו ואּלּו -ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָ
ּתקריבּו ראׁשית "קרּבן נאמר: ועליהן חמץ, והן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמזּבח,
- הּׁשליׁשית והּמנחה יעלּו". לא הּמזּבח ואל לה', ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹאֹותם
לגּבי  קרב ואינֹו ׁשּבת, ּבכל ׁשעֹוׂשין הּפנים לחם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּכהנים, נאכל ּכּלֹו אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻהּמזּבח,
לּמזּבח „. קרבין וכּלן לּיחיד, מנחֹות הן:ותׁשע ואּלּו ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻ

ּכׁשּיתחּיב  העני, ׁשּמקריב הּמנחה והיא - חֹוטא מנחת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ(א)
ידֹו תּגיע ולא יותר]חּטאת מהיקר לקנות ביכולתו שאין -]. ְִַַַָָֹ

נתּפרׁשּו ׁשּכבר הּקנאֹות, מנחת והיא - ׂשֹוטה מנחת ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ(ב)
ּתחּלה  ּכהן ּכל ׁשּמקריב הּמנחה (ג) ּבּתֹורה. ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמעׂשיה
הּנקראת  והיא ּבידֹו; אֹותּה ׁשּמקריב לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשּיּכנס
יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב הּמנחה (ד) .'חּנּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ'מנחת
ּבאה  והיא הּסלת, מנחת (ה) חבּתין'. 'מנחת הּנקראת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹוהיא
ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא מחבת, מנחת (ו) ּונדבה. ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבנדר

הּמרחׁשת מנחת עמוק](ז) ּונדבה.[טיגון ּבנדר ּבאה והיא , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא חּלֹות, תּנּור מאפה מנחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ(ח)

רקיקין מנחת ודקות](ט) רכות ּבנדר [חלות ּבאה והיא , ְְְְִִִִֶֶַָָ
ְָָּונדבה.

מהן ‰. אחת ּכל אין - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכל
מעּׂשרֹון  ּומעּוטֹוּפחּותה מעט], כשחסר ּכּלֹו;[- את מעּכב ְְִִֵֵֶַָָֻ

ולנּדר  להתנּדב לֹו יׁש - ּונדבה ּבנדר הּבאֹות מנחֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוחמׁש
העמר, מנחת אבל עּׂשרֹון. אלף אפּלּו ׁשּירצה, ּכל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמהן
ּכל  - והחבּתין ,חּנּו ּומנחת קנאֹות, ּומנחת חֹוטא, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָּומנחת

יתר. ולא ּפחֹות לא אחד, עּׂשרֹון מהן ְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאחת
.Âטעּונֹות - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות [חייבות ּכל ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָ

מערבית,ב:] ּדרֹומית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ּבּמערב ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּגׁשה
ט  -ואינן הּתנּופה ועמר ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ ּתנּופה; עּונֹות ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

והּגׁשה. ּתנּופה טעּונֹות ְְְְֵֶֶַָָָׁשּׁשּתיהן
.Ê ׁשמן טעּונֹות הּמזּבח, לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּכל

מנחה, לכל לבֹונה וקמץ עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג - ְְְְְְִִֶֶֶָָָָָָֹֹּולבֹונה
ׁשאין  עּׂשרֹון, ׁשּׁשים ׁשהיתה ּבין אחד עּׂשרֹון ׁשהיתה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבין
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו עּׂשרֹון, ׁשּׁשים על יתר אחד ּבכלי ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמביאין
יׂשים  "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, ּומנחת קנאֹות מּמנחת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹחּוץ

לבֹונה". עליה יּתן ולא ׁשמן, ְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹעליה
.Á הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על לֹוקה - והקריב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתן

- ּגּביה על לבֹונה אֹו ׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי נתן עצמּה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבפני
לכל  מֹוסיף - והחבּתין חּנּו מנחת ּפסל. ולא עֹובר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹאינֹו

ׁשמן  מהן ׁשּיתּבאר.אחת ּכמֹו , ְְִֵֵֶֶֶֶַַָ
.Ëנקמצֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות מהן ּכל [נוטל ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָ

נאכל קומץ] והּׁשאר הּמזּבח, ּגּבי על ּכּלֹו הּקמץ מקטירין ,ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ
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אּלא  נקמצת, ׁשאינּה - כהּנה זכרי מּמנחת חּוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלּכהנים;
הּנה  וגֹו'". ּכהן מנחת "וכל ׁשּנאמר: ּכּלּה, אֹותּה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמקטירין
חֹוטא  מנחת ׁשהביא וכהן והחבּתין, ,חּנּו ׁשּמנחת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמדּת,
ואינן  הּמזּבח, ּגּבי על נׂשרפֹות ּכּלן - נדבה מנחת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻאֹו

ְִָנקמצֹות.
.Èמנחתּה - יׂשראל הּכהנת ּכמנחת ּוׁשיריה נקמצת , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ֱִֶָנאכלין.
.‡È- ּכהן ספק מהן אחד ּכל והרי ׁשּנתערבּו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹולדֹות

ּכמנחת מנחתם נאכלת ואינּה יׂשראל, ּכמנחת נקמצת ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
והּׁשירים  עצמֹו, ּבפני קרב הּקמץ עֹוׂשים? ּכיצד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּכהנים.

הּדׁשן  ּבית על קרבים]מתּפּזרין ואינם האפר, מקום -]. ְְִִֵֶֶַַַ
.·È אין - יׂשראלית ּבין ּכהנת ּבין לכהנים, הּנׂשּואֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכל

הּבעל חלק  מּפני נאכלים, מנחֹותיהן כהן ׁשירי ומנחת -] ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
כולה] לאּׁשיםקריבה ּכּלּה ואינּה חלק [למזבח], מּפני , ְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

כולה]האּׁשה קריבה כהן מנחת קרב [שרק הּקמץ אּלא ; ִֵֶֶַָָָָֹ
ּבכל  - הּקמיצה הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין והּׁשירין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלעצמֹו,

ּכׁשרה  ּבהיכל, קמץ ואם ּבעזרה; .מקֹום ְְֲִֵֵַַָָָָָָָ
.‚Èּבכלי מנחה קרקע,[אפילו]ּומקּדׁשין ּגּבי ׁשעל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ

ּבכלי  הּקמץ מקּדׁשין ואין קרקע; ּגּבי ׁשעל מּכלי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹוקֹומצין
מּׁשּיּצת  ּבאכילה? הּׁשירים יּתרּו ּומאימתי קרקע. ּגּבי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻֻׁשעל

הּקמץ.[האש]האּור ּברב ְֶַָֹֹ
.„È ׁשירי וכן מּצה; - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּכל

לאכל  מּתרין ׁשהם ּפי על אף - הּכהנים ׁשאֹוכלין ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻהּמנחֹות
חמץ, אֹותּה אֹוכלין אין - ּובדבׁש מאכל, ּבכל ְְְֲִִֵֵַַָָָָָאֹותן
לא  חלקם אפּלּו - חלקם" חמץ, תאפה "לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אחר  והמחּמץ לֹוקה; ׁשיריה, החמיץ ואם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָיחמיצּו.

ביחמוץ]המחּמץ אפה ואחר בחימוץ לש ולֹוקין [- חּיב. , ְְִֵַַַָ
ׁשּבּה. ועׂשּיה עׂשּיה ּכל ֲֲִִֶַַָָָָעל

.ÂËערכּה אֹו חמץ, לׁשּה נוספת]ּכיצד? אֹו[לישה חמץ, ֲֵֵֵַָָָָָָ
ׁשּנאמר:[הרטיבה]קטפּה לֹוקה, - חמץ אפיּה אֹו חמץ, ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָ

על  לחּיב - חמץ" תאפה "לא ונאמר: חמץ", תעׂשה ְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"לא
ועד  מּתחּלה חמץ עׂשּה ׁשּבּה. יחידי ּומעׂשה מעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל

מהן. מעׂשה ּכל על לֹוקה - ֲֵֶֶֶַַָסֹוף
.ÊËׂשאֹור התפחה]הּניח והל[חומר הע ּסה, ּגּבי על ְְִִִֵַַַַָָָ

הּוא  הּׂשאֹור ׁשהּנחת לֹוקה, - מאליה ונתחּמצה לֹו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּיׁשב
ֲֶַַהּמעׂשה.

.ÊÈּבקצח הּׁשירים כמון]ּתּבל ּובכל [כמין ּבׁשמׁשמין אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ
'מּצה  ׁשּנקראת אּלא היא, מּצה ּכׁשר; - ּוׁשמנים ּתבלין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמיני

ְֶֶֻמתּבלת'.
.ÁÈ ּפטּור - ּפסּולה מנחה ּתקריבּוהמחּמץ "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

חמצּה הּפסּולה. לא לה', הּכׁשרה - חמץ" תעׂשה לא ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלה'
ׁשּנפסלה  אחר וחמצּה וחזר לחּוץ, ויצאת ּכׁשרה, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשהיא

לֹוקה אינֹו - שני]ּביציאתּה חימוץ ׁשל [על ּבראׁשֹו חמצּה ; ְְִִִֵֶֶָָָֹ
ּוכבר  לה'", ּתקריבּו "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, אינֹו - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמזּבח

ּכׁשרה. והיא זֹו, ְְְִֵָָָקרבה
.ËÈ לֹוקה - הּפנים לחם הּמנחה".המחּמץ "ּכל  ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הרי  - ּבמים ּגּבלּה ׁשאם מלקּות, ּבּה אין נסכים מנחת  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל

מי  - נסכים ׁשל ּבׁשמן ּגּבלּה ואם ׁשּתתחּמץ; קדם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנפסלה
מחמיצין. ואינן הן, ְְִִֵֵֵַָּפרֹות

.Îאֹותן לֹותתין אין - מנחֹות ׁשל במים החּטים שורין -] ְְִִִֵֶַָָ
פסולתן] אֹותן,להפריד לֹותתין ּבחּוץ ׁשהרי יחמיצּו; ׁשּמא ,ְְֲִִֵֶֶַַָָ

והיא  הֹואיל - העמר מנחת אבל לׁשמרן. זריזין הּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹואין
ּומׁשּמרין  הן, זריזין הּצּבּור ׁשהרי אֹותּה; לֹותתין צּבּור, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָׁשל

תחמיץ]אֹותּה .[שלא ָ
.‡Î ּומׁשּמרן ּבפֹוׁשרין, נּלֹוׁשֹות - הּנאפֹות הּמנחֹות ְְְְְֱִִֶַַַָָָּכל

אנׁשי  ּבעזרה, ּבפנים ואפּיתן וליׁשתן הֹואיל יחמיצּו; ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
הן  זריזין .ּפנים ְְִִִֵ

.·Î את אֹופין ׁשם - קדׁשים קדׁשי ׁשּמבּׁשלין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּובּמקֹום
את הּמנחֹות  הּכהנים ׁשם יבּׁשלּו אׁשר הּמקֹום "זה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

וגֹו'". הּמנחה את יאפּו ואׁשר החּטאת ואת ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹהאׁשם
.‚Îוהרקדתן טחינתן - הּמנחֹות וליׁשתן [בנפה]ּכל ּבחּוץ, ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָ

עד  ּבזר, ּכׁשרים מעׂשיהן וכל ּבפנים; ואפּיתן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָועריכתן
ּומרחׁשת ּומחבת הּקמיצה. לבית מחבת]ׁשּיבֹואּו היּו[מין ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּומקּדׁשין הּׁשרת, מּכלי ּוׁשּתיהם בהן]ּבעזרה; הניתן .[את ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

היה. מּתכת ׁשל מקּדׁש, ׁשל ְְִֶֶֶֶַַָָָותּנּור

ה'תשע"ג  תמוז כ"ד ג' יום

יג  ¤¤ּפרק
האמּורה ‡. ּכמצותּה מנחה ּכל לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָמצות

ַָּבּתֹורה.
ׁשלם ·. עּׂשרֹון מביא ּגדֹול? כהן חבּתי עׂשּית ,וכיצד ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

קרבה  ׁשהיא ּפי על ׁשאף - ׁשּבּמקּדׁש עּׂשרֹון ּבחצי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוחֹוצהּו
לּגין  ׁשלׁשת עּמּה ּומביא לחציין; מתקּדׁשת אינּה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻחציין,
ּכנסּכי  ׁשמן לּה להֹוסיף ּתעׂשה", "ּבּׁשמן ׁשּנאמר: - ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשמן

וחֹולט ּבּׁשמן, הּסלת ּובֹולל אֹותּה[שורה]הּכבׂש. ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
ׁשּתים  נמצאּו חּלֹות; ׁשׁש עּׂשרֹון חצי מּכל ולׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָּברֹותחין,

חּלֹות. ְֵֶַעׂשרה
הּׁשלׁשת ‚. מחּלק עֹוׂשה? וכיצד נעׂשֹות. היּו אחת ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָֹואחת

חּלה  לכל רביעית ׁשּבּמקּדׁש, ּברביעית החּלה לּגין ואֹופה ; ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֻ
רביעית  ּבׁשאר הּמחבת על אֹותּה קֹולה ּכ ואחר ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמעט,
ּבין  "ּתפיני", ׁשּנאמר: - הרּבה מבּׁשלּה ואינֹו ׁשּלּה. ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשמן

ונא מעט]ּבׁשל  מבושל -]. ֵָָָ
ּבאמד„. לׁשנים וחּלה חּלה ּכל חֹולק ּכ [ע"פ ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

בידו] - ּבערב;הערכה והחצי ּבּבקר החצי ׁשּיקריב ּכדי -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
עד  ּופֹותת לׁשנים, מהן אחד ּכל וכֹופל החציים, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָולֹוקח
עם  החציין ּומקריב לׁשנים. ּכפּולה ּפתיתה ּכל ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּתּמצא
קמץ  חצי עם הּנׁשאר והחצי ּבּבקר, לבֹונה קמץ ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹחצי
אּלא  חֹוצּה, אינֹו - חּנּו מנחת היתה ואם ּבערב. ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָלבֹונה
ּכליל  ּוׁשּתיהן לבֹונה. קמץ עם ּכאחת ּכּלּה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמקריבּה

ִִָלאּׁשים.
הּסלת ‰. סלת מנחת עּׂשרֹון מביא נעׂשית? היתה ּכיצד ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּומֹודד  לּה; הראּוי וׁשמן נדרֹו, ּכפי עׂשרֹונֹות ּכּמה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָאֹו
מקּדׁש ׁשל עליו ּבעּׂשרֹון נֹותן ּכ ואחר ּבכלי, ׁשמן ונֹותן , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
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ּובֹולל  הּסלת, על אחר ׁשמן נֹותן ּכ ואחר הּסלת, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹאת
ׁשמן. לתֹוכּה וצק ׁשרת, ּבכלי נֹותנּה ּכ ואחר ּבֹו; ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּסלת
- ׁשּיֹוצק הּׁשמן עם הּבלילה, ׁשמן עם ּתחּלה, ׁשּנתן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוׁשמן

לבֹונתּה. עליה ונֹותן לעּׂשרֹון. לג ְְְִֵֶַָָָָָֹֹהּכל
.Âוהּמרחׁשת הּמחבת מחבת]מנחת נֹותן [מין ּכיצד? ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַ

אחר, ׁשמן הּסלת על ונֹותן הּסלת, עליו ונֹותן ּבכלי, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּׁשמן
אֹותּה ואֹופה ּבפֹוׁשרין, לׁשּה ּכ ואחר הּסלת; ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּובֹולל

ּפּתים אֹותּה ּופֹותת ׁשּנדר; ּכמֹו ּבמרחׁשת אֹו [-ּבמחבת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
הּׁשמן,לפתיתים] ׁשאר עליה ויֹוצק ׁשרת, ּבכלי ונֹותנּה ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

לבֹונתּה. עליה ְְֵֶָָָָונֹותן
.Ê ׂשפה לּה יׁש - מרחׁשת למרחׁשת? מחבת ּבין ,מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ואינֹו ׂשפה לּה יׁש ׁשהרי ,ר עליה אֹותֹו ׁשאֹופין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּבצק
ּבּה אֹותֹו ׁשאֹופין והּבצק ׂשפה, לּה אין - ּומחבת ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיֹוצא;

ּומּכאן. מּכאן יצא ׁשּלא ּכדי ְִִֵֵֵֶֶָָָֹקׁשה,
.Á ּבֹולל - היא חּלֹות אם ּכיצד? תּנּור מאפה הּסלת מנחת ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַֹ

ׁשרת, ּבכלי ונֹותן ּופֹותת, ואֹופה, ּבפֹוׁשרין, ולׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבּׁשמן,
ׁשּנאמר: ׁשמן, יציקת ּבּה ואין לבֹונתּה; עליה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָונֹותן

רקיקין ואם ּבּׁשמן". ּבלּולת מּצת דקות "חּלֹות [חלות ְְְִִִֶֶַַַֹֹ
את ורכות] ּומֹוׁשח ּבפֹוׁשרין, הּסלת את לׁשין - ְְִִִֵֶֶֶַַָֹהיא

ּבּׁשמן"; מׁשחים מּצֹות "ּורקיקי ׁשּנאמר: ּבּׁשמן, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻהרקיקין
אֹותם. מֹוׁשח אפּיה ׁשאחר לי, ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָויראה

.Ë מֹוׁשחן ּומֹוׁשחן וכיצד עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג מביא ? ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּבּלג. הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר

.È אֹופין אֹותן, ּכׁשאֹופין - האפּויֹות אּלּו מנחֹות ארּבע ְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל
חּלֹות  עׂשר עּׂשרֹון ּכׁשרה.ּכל חּסר, אֹו ּבחּלֹות רּבה ואם ; ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

והּׁשנים  לׁשנים, החּלה ּכֹופל אֹותן? ּפֹותתין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָוכיצד
ּומבּדיל זכרי [חותך]לארּבעה, ׁשל הּמנחה היתה ואם ; ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

למזבח]כה ּנה שכולה וכּלן [- ּופֹותת. מבּדיל; אינֹו , ְְְִֵֵַָָֻֻ
ּכׁשרה. הקטינן, אֹו הּפתיתין הגּדיל ואם ּכזיתים, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַָָָָּפתיתתן

.‡Èהּגיׁש לא ּפתת, לא ּבלל, המזבח]לא לקרן ,[המנחה ִִַַָָֹֹֹ
הּדברים  ּכל נאמרּו לא ּכׁשרה; - הרקיקין את מׁשח ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלא

מצותּה. היא ׁשּכ למצוה, אּלא ְְְִִִֵֶֶָָָָָָהאּלּו
.·Èמּתֹו סלת אדם מביא ּכיצד? הּמנחה הבאת ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסדר

ּבקלתֹות מיני [כלים]ּביתֹו ׁשאר ׁשל אֹו זהב וׁשל ּכסף ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ראּוי ׁשהּוא ּכלי - היתה [להיות]מּתכֹות ואם ׁשרת. לכלי ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ׁשרת; ּבכלי ּומקּדׁשּה ׁשרת, לכלי נ ֹותנּה - הּסלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמנחת
ׁשם  אֹותּה אֹופה - הּנאפֹות הּמנחֹות מן היתה ְְְֱִִֶֶַַָָָָָואם
ׁשרת. לכלי הּפתיתין ונֹותן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּופֹותת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבּמקּדׁש,
והּכהן  ּכהן; אצל ּומֹוליכּה ּולבֹונתּה, ׁשמנּה עליה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹונֹותן
ּכנגד  מערבית ּדרֹומית ּבקרן ּומּגיׁשּה הּמזּבח, אצל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמֹוליכּה
אחד, לצד לבֹונתּה ּכל את ּומסּלק ודּיֹו. קרן, ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻחּדּה
"מּסלּתּה ׁשּנאמר: ׁשמנּה, ׁשּנתרּבה מּמקֹום ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוקֹומץ
ׁשרת; ּבכלי ּומקּדׁשֹו ׁשרת, לכלי הּקמץ ונֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומּׁשמנּה".
את  ּומלּקט וחֹוזר קדֹוׁש. אינֹו כלים, ּבׁשני ׁשחּלקֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹוקמץ
על  אֹותֹו ּומעלה ׁשּבּכלי, הּקמץ על ונֹותנּה לבֹונתּה, ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכל
ׁשרת. מּכלי האּׁשים ּגּבי על ונֹותנן ּומֹולחֹו, הּמזּבח, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּגּבי

על  מלח נֹותן אּלא קֹומץ, אינֹו - היא ּכהנים מנחת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹואם
האּׁשים. ּגּבי על הּכל ּומׁשלי ְִִִֵַַַַָָֹֻּכּלּה,

.‚È מנח קֹומצין ּכל ּכיצד ׁשּקֹומץ ּכדר הּנקמצֹות? ֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּפסאדם  ּפֹוׁשט וקֹומץ[כף]: ּבראׁשי [סוגר]ידֹו, קמץ . ְְֵֵֵַַָָָָָ

הקטיר, ואם יקטיר; לא - הּצדדין מן אֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָֹאצּבעֹותיו
ׁשהרחיק [התקבל]הּורצה ּכגֹון ּבּקמץ, הֹוסיף ואם . ְְְְִִִִֶֶַָֹ

ּפסּול. זה הרי - וקמץ ְְְֲֵֶֶַָָָאצּבעֹותיו
.„Èה]אין ּומקצת [מידת זיתים; מּכׁשני ּפחֹות קמץ ְְִִִִֵֵֵֶָָֹ

זה. את זה מעּכבין והּלבֹונה והּקמץ ּכּלֹו. את מעּכב ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻהּקמץ
את  מעּכב הּׁשמן ּומקצת זה. את זה מעּכבין והּׁשמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּסלת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעּׂשרֹון, מּלג ּפחֹות אין - ְְְִִֵֵֶַָָֹֻּכּלֹו

ה'תשע"ג  תמוז כ"ה ד' יום
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ׁשּירצה ‡. מין וכל ּוׁשלמים, עֹולה ונֹודר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמתנּדב

ּונדבה  ּבנדר הּבאֹות מנחֹות מיני אֹומחמּׁשה ּומתנּדב ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מיני  מּׁשלׁשת מין איזה לבּדּה, נסכים מּמנחֹות מנחה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹנֹודר
עצמֹו, ּבפני יין נֹודר אֹו ּומתנּדב ׁשּבארנּו. נסכים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמנחֹות
עצים  אֹו עצמּה ּבפני לבֹונה אֹו עצמֹו, ּבפני ׁשמן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאֹו

"ּולקרּבן [למזבח]לּמערכה ׁשּנאמר: ּכקרּבן, ׁשהן מּפני - ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ִֵָהעצים".

ׁשלמים;·. אֹו עֹולה אחד, קרּבן נֹודרין אֹו מתנּדבין ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָׁשנים
ּפרידה מביאין [יחידה]אפּלּו יֹונה, ּבני אֹו ּתֹורים ׁשל אחת ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ

ּודברים  ּבׁשּתפּות. ּבאה אינּה הּמנחה אבל ּבׁשּתפּות. ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָֻֻאֹותּה
קּבלה ּדברי  מסיני]אּלּו הן.[ממשה ְִֵֵֵַָָ

אֹותּה‚. מביאין אּלּו הרי - ומת ּבניו, לׁשני מנחה .הּניח ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
עלי „. 'הרי האֹומר: נדבה? היא ואיזֹו נדר, הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאיזה

'הרי  אֹו מנחה', עלי 'הרי אֹו ׁשלמים', עלי 'הרי אֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָעֹולה',
'ׁשלמים' אֹו עֹולה' עלי זֹו בהמה הּנדר;ּדמי הּוא זה - ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו עֹולה' זֹו בהמה 'ּדמי אֹו זֹו' 'ּבהמה האֹומר: ְְְֲֵֵֵֵָָָָָאבל
נדבה. היא זֹו - מנחה' הּזה העּׂשרֹון 'הרי אֹו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ'ׁשלמים',

קרּבנֹו‰. הפריׁש אם - ׁשהּנֹודר לנדבֹות? נדרים ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמה
נ  אֹו ּבאחריּותֹוואבד חּיב ׁשּנדר;גנב, ּכמֹו ׁשּיקריב עד ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָ

חּיב  אינֹו נגנב, אֹו מת אם - 'זֹו' ואמר ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָוהּמתנּדב
ְֲַָּבאחריּותֹו.

.Â עלי זה בית ּודמי עֹולה, עלי זה ׁשֹור 'ּדמי ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:
לׁשּלם  חּיב - הּבית ונפל הּׁשֹור ּומת 'הרי קרּבן', אמר: ; ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

חּיב  אינֹו - ּבאחריּותּה' אתחּיב ׁשּלא מנת על עֹולה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעלי
ְֲַָָּבאחריּותּה.

.Êּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ׁשהעֹוׂשה ּבארנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּכבר
זרה  עבֹודה ּכבית אינֹו - עֹולה קרּבנֹות עלי 'הרי והאֹומר: . ְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָָ

לא  - זה ּבבית והקריבּה ּבּמקּדׁש', ׁשאקריבּנה מנת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעל
יצא. ּבּמקּדׁש, הקריבּה אם - זה' ּבבית 'ׁשאקריבּנה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָיצא.
עֹולה  ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי - יצא הּבית, ּבאֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָהקריבּה
על  ּכרת וענּוׁש ּבאחריּותּה. חּיב יהיה ׁשּלא מנת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעל
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אּלא  נקמצת, ׁשאינּה - כהּנה זכרי מּמנחת חּוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלּכהנים;
הּנה  וגֹו'". ּכהן מנחת "וכל ׁשּנאמר: ּכּלּה, אֹותּה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמקטירין
חֹוטא  מנחת ׁשהביא וכהן והחבּתין, ,חּנּו ׁשּמנחת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמדּת,
ואינן  הּמזּבח, ּגּבי על נׂשרפֹות ּכּלן - נדבה מנחת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻאֹו

ְִָנקמצֹות.
.Èמנחתּה - יׂשראל הּכהנת ּכמנחת ּוׁשיריה נקמצת , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ֱִֶָנאכלין.
.‡È- ּכהן ספק מהן אחד ּכל והרי ׁשּנתערבּו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹולדֹות

ּכמנחת מנחתם נאכלת ואינּה יׂשראל, ּכמנחת נקמצת ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
והּׁשירים  עצמֹו, ּבפני קרב הּקמץ עֹוׂשים? ּכיצד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּכהנים.

הּדׁשן  ּבית על קרבים]מתּפּזרין ואינם האפר, מקום -]. ְְִִֵֶֶַַַ
.·È אין - יׂשראלית ּבין ּכהנת ּבין לכהנים, הּנׂשּואֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכל

הּבעל חלק  מּפני נאכלים, מנחֹותיהן כהן ׁשירי ומנחת -] ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
כולה] לאּׁשיםקריבה ּכּלּה ואינּה חלק [למזבח], מּפני , ְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

כולה]האּׁשה קריבה כהן מנחת קרב [שרק הּקמץ אּלא ; ִֵֶֶַָָָָֹ
ּבכל  - הּקמיצה הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין והּׁשירין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלעצמֹו,

ּכׁשרה  ּבהיכל, קמץ ואם ּבעזרה; .מקֹום ְְֲִֵֵַַָָָָָָָ
.‚Èּבכלי מנחה קרקע,[אפילו]ּומקּדׁשין ּגּבי ׁשעל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ

ּבכלי  הּקמץ מקּדׁשין ואין קרקע; ּגּבי ׁשעל מּכלי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹוקֹומצין
מּׁשּיּצת  ּבאכילה? הּׁשירים יּתרּו ּומאימתי קרקע. ּגּבי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻֻׁשעל

הּקמץ.[האש]האּור ּברב ְֶַָֹֹ
.„È ׁשירי וכן מּצה; - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּכל

לאכל  מּתרין ׁשהם ּפי על אף - הּכהנים ׁשאֹוכלין ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻהּמנחֹות
חמץ, אֹותּה אֹוכלין אין - ּובדבׁש מאכל, ּבכל ְְְֲִִֵֵַַָָָָָאֹותן
לא  חלקם אפּלּו - חלקם" חמץ, תאפה "לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אחר  והמחּמץ לֹוקה; ׁשיריה, החמיץ ואם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָיחמיצּו.

ביחמוץ]המחּמץ אפה ואחר בחימוץ לש ולֹוקין [- חּיב. , ְְִֵַַַָ
ׁשּבּה. ועׂשּיה עׂשּיה ּכל ֲֲִִֶַַָָָָעל

.ÂËערכּה אֹו חמץ, לׁשּה נוספת]ּכיצד? אֹו[לישה חמץ, ֲֵֵֵַָָָָָָ
ׁשּנאמר:[הרטיבה]קטפּה לֹוקה, - חמץ אפיּה אֹו חמץ, ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָ

על  לחּיב - חמץ" תאפה "לא ונאמר: חמץ", תעׂשה ְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"לא
ועד  מּתחּלה חמץ עׂשּה ׁשּבּה. יחידי ּומעׂשה מעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל

מהן. מעׂשה ּכל על לֹוקה - ֲֵֶֶֶַַָסֹוף
.ÊËׂשאֹור התפחה]הּניח והל[חומר הע ּסה, ּגּבי על ְְִִִֵַַַַָָָ

הּוא  הּׂשאֹור ׁשהּנחת לֹוקה, - מאליה ונתחּמצה לֹו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּיׁשב
ֲֶַַהּמעׂשה.

.ÊÈּבקצח הּׁשירים כמון]ּתּבל ּובכל [כמין ּבׁשמׁשמין אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ
'מּצה  ׁשּנקראת אּלא היא, מּצה ּכׁשר; - ּוׁשמנים ּתבלין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמיני

ְֶֶֻמתּבלת'.
.ÁÈ ּפטּור - ּפסּולה מנחה ּתקריבּוהמחּמץ "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

חמצּה הּפסּולה. לא לה', הּכׁשרה - חמץ" תעׂשה לא ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלה'
ׁשּנפסלה  אחר וחמצּה וחזר לחּוץ, ויצאת ּכׁשרה, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשהיא

לֹוקה אינֹו - שני]ּביציאתּה חימוץ ׁשל [על ּבראׁשֹו חמצּה ; ְְִִִֵֶֶָָָֹ
ּוכבר  לה'", ּתקריבּו "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, אינֹו - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמזּבח

ּכׁשרה. והיא זֹו, ְְְִֵָָָקרבה
.ËÈ לֹוקה - הּפנים לחם הּמנחה".המחּמץ "ּכל  ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הרי  - ּבמים ּגּבלּה ׁשאם מלקּות, ּבּה אין נסכים מנחת  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל

מי  - נסכים ׁשל ּבׁשמן ּגּבלּה ואם ׁשּתתחּמץ; קדם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנפסלה
מחמיצין. ואינן הן, ְְִִֵֵֵַָּפרֹות

.Îאֹותן לֹותתין אין - מנחֹות ׁשל במים החּטים שורין -] ְְִִִֵֶַָָ
פסולתן] אֹותן,להפריד לֹותתין ּבחּוץ ׁשהרי יחמיצּו; ׁשּמא ,ְְֲִִֵֶֶַַָָ

והיא  הֹואיל - העמר מנחת אבל לׁשמרן. זריזין הּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹואין
ּומׁשּמרין  הן, זריזין הּצּבּור ׁשהרי אֹותּה; לֹותתין צּבּור, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָׁשל

תחמיץ]אֹותּה .[שלא ָ
.‡Î ּומׁשּמרן ּבפֹוׁשרין, נּלֹוׁשֹות - הּנאפֹות הּמנחֹות ְְְְְֱִִֶַַַָָָּכל

אנׁשי  ּבעזרה, ּבפנים ואפּיתן וליׁשתן הֹואיל יחמיצּו; ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
הן  זריזין .ּפנים ְְִִִֵ

.·Î את אֹופין ׁשם - קדׁשים קדׁשי ׁשּמבּׁשלין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּובּמקֹום
את הּמנחֹות  הּכהנים ׁשם יבּׁשלּו אׁשר הּמקֹום "זה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

וגֹו'". הּמנחה את יאפּו ואׁשר החּטאת ואת ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹהאׁשם
.‚Îוהרקדתן טחינתן - הּמנחֹות וליׁשתן [בנפה]ּכל ּבחּוץ, ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָ

עד  ּבזר, ּכׁשרים מעׂשיהן וכל ּבפנים; ואפּיתן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָועריכתן
ּומרחׁשת ּומחבת הּקמיצה. לבית מחבת]ׁשּיבֹואּו היּו[מין ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּומקּדׁשין הּׁשרת, מּכלי ּוׁשּתיהם בהן]ּבעזרה; הניתן .[את ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

היה. מּתכת ׁשל מקּדׁש, ׁשל ְְִֶֶֶֶַַָָָותּנּור

ה'תשע"ג  תמוז כ"ד ג' יום

יג  ¤¤ּפרק
האמּורה ‡. ּכמצותּה מנחה ּכל לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָמצות

ַָּבּתֹורה.
ׁשלם ·. עּׂשרֹון מביא ּגדֹול? כהן חבּתי עׂשּית ,וכיצד ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

קרבה  ׁשהיא ּפי על ׁשאף - ׁשּבּמקּדׁש עּׂשרֹון ּבחצי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוחֹוצהּו
לּגין  ׁשלׁשת עּמּה ּומביא לחציין; מתקּדׁשת אינּה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻחציין,
ּכנסּכי  ׁשמן לּה להֹוסיף ּתעׂשה", "ּבּׁשמן ׁשּנאמר: - ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשמן

וחֹולט ּבּׁשמן, הּסלת ּובֹולל אֹותּה[שורה]הּכבׂש. ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
ׁשּתים  נמצאּו חּלֹות; ׁשׁש עּׂשרֹון חצי מּכל ולׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָּברֹותחין,

חּלֹות. ְֵֶַעׂשרה
הּׁשלׁשת ‚. מחּלק עֹוׂשה? וכיצד נעׂשֹות. היּו אחת ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָֹואחת

חּלה  לכל רביעית ׁשּבּמקּדׁש, ּברביעית החּלה לּגין ואֹופה ; ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֻ
רביעית  ּבׁשאר הּמחבת על אֹותּה קֹולה ּכ ואחר ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמעט,
ּבין  "ּתפיני", ׁשּנאמר: - הרּבה מבּׁשלּה ואינֹו ׁשּלּה. ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשמן

ונא מעט]ּבׁשל  מבושל -]. ֵָָָ
ּבאמד„. לׁשנים וחּלה חּלה ּכל חֹולק ּכ [ע"פ ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

בידו] - ּבערב;הערכה והחצי ּבּבקר החצי ׁשּיקריב ּכדי -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
עד  ּופֹותת לׁשנים, מהן אחד ּכל וכֹופל החציים, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָולֹוקח
עם  החציין ּומקריב לׁשנים. ּכפּולה ּפתיתה ּכל ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּתּמצא
קמץ  חצי עם הּנׁשאר והחצי ּבּבקר, לבֹונה קמץ ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹחצי
אּלא  חֹוצּה, אינֹו - חּנּו מנחת היתה ואם ּבערב. ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָלבֹונה
ּכליל  ּוׁשּתיהן לבֹונה. קמץ עם ּכאחת ּכּלּה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמקריבּה

ִִָלאּׁשים.
הּסלת ‰. סלת מנחת עּׂשרֹון מביא נעׂשית? היתה ּכיצד ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּומֹודד  לּה; הראּוי וׁשמן נדרֹו, ּכפי עׂשרֹונֹות ּכּמה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָאֹו
מקּדׁש ׁשל עליו ּבעּׂשרֹון נֹותן ּכ ואחר ּבכלי, ׁשמן ונֹותן , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
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ּובֹולל  הּסלת, על אחר ׁשמן נֹותן ּכ ואחר הּסלת, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹאת
ׁשמן. לתֹוכּה וצק ׁשרת, ּבכלי נֹותנּה ּכ ואחר ּבֹו; ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּסלת
- ׁשּיֹוצק הּׁשמן עם הּבלילה, ׁשמן עם ּתחּלה, ׁשּנתן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוׁשמן

לבֹונתּה. עליה ונֹותן לעּׂשרֹון. לג ְְְִֵֶַָָָָָֹֹהּכל
.Âוהּמרחׁשת הּמחבת מחבת]מנחת נֹותן [מין ּכיצד? ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַ

אחר, ׁשמן הּסלת על ונֹותן הּסלת, עליו ונֹותן ּבכלי, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּׁשמן
אֹותּה ואֹופה ּבפֹוׁשרין, לׁשּה ּכ ואחר הּסלת; ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּובֹולל

ּפּתים אֹותּה ּופֹותת ׁשּנדר; ּכמֹו ּבמרחׁשת אֹו [-ּבמחבת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
הּׁשמן,לפתיתים] ׁשאר עליה ויֹוצק ׁשרת, ּבכלי ונֹותנּה ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

לבֹונתּה. עליה ְְֵֶָָָָונֹותן
.Ê ׂשפה לּה יׁש - מרחׁשת למרחׁשת? מחבת ּבין ,מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ואינֹו ׂשפה לּה יׁש ׁשהרי ,ר עליה אֹותֹו ׁשאֹופין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּבצק
ּבּה אֹותֹו ׁשאֹופין והּבצק ׂשפה, לּה אין - ּומחבת ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיֹוצא;

ּומּכאן. מּכאן יצא ׁשּלא ּכדי ְִִֵֵֵֶֶָָָֹקׁשה,
.Á ּבֹולל - היא חּלֹות אם ּכיצד? תּנּור מאפה הּסלת מנחת ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַֹ

ׁשרת, ּבכלי ונֹותן ּופֹותת, ואֹופה, ּבפֹוׁשרין, ולׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבּׁשמן,
ׁשּנאמר: ׁשמן, יציקת ּבּה ואין לבֹונתּה; עליה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָונֹותן

רקיקין ואם ּבּׁשמן". ּבלּולת מּצת דקות "חּלֹות [חלות ְְְִִִֶֶַַַֹֹ
את ורכות] ּומֹוׁשח ּבפֹוׁשרין, הּסלת את לׁשין - ְְִִִֵֶֶֶַַָֹהיא

ּבּׁשמן"; מׁשחים מּצֹות "ּורקיקי ׁשּנאמר: ּבּׁשמן, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻהרקיקין
אֹותם. מֹוׁשח אפּיה ׁשאחר לי, ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָויראה

.Ë מֹוׁשחן ּומֹוׁשחן וכיצד עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג מביא ? ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּבּלג. הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר

.È אֹופין אֹותן, ּכׁשאֹופין - האפּויֹות אּלּו מנחֹות ארּבע ְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל
חּלֹות  עׂשר עּׂשרֹון ּכׁשרה.ּכל חּסר, אֹו ּבחּלֹות רּבה ואם ; ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

והּׁשנים  לׁשנים, החּלה ּכֹופל אֹותן? ּפֹותתין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָוכיצד
ּומבּדיל זכרי [חותך]לארּבעה, ׁשל הּמנחה היתה ואם ; ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

למזבח]כה ּנה שכולה וכּלן [- ּופֹותת. מבּדיל; אינֹו , ְְְִֵֵַָָֻֻ
ּכׁשרה. הקטינן, אֹו הּפתיתין הגּדיל ואם ּכזיתים, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַָָָָּפתיתתן

.‡Èהּגיׁש לא ּפתת, לא ּבלל, המזבח]לא לקרן ,[המנחה ִִַַָָֹֹֹ
הּדברים  ּכל נאמרּו לא ּכׁשרה; - הרקיקין את מׁשח ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלא

מצותּה. היא ׁשּכ למצוה, אּלא ְְְִִִֵֶֶָָָָָָהאּלּו
.·Èמּתֹו סלת אדם מביא ּכיצד? הּמנחה הבאת ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסדר

ּבקלתֹות מיני [כלים]ּביתֹו ׁשאר ׁשל אֹו זהב וׁשל ּכסף ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ראּוי ׁשהּוא ּכלי - היתה [להיות]מּתכֹות ואם ׁשרת. לכלי ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ׁשרת; ּבכלי ּומקּדׁשּה ׁשרת, לכלי נ ֹותנּה - הּסלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמנחת
ׁשם  אֹותּה אֹופה - הּנאפֹות הּמנחֹות מן היתה ְְְֱִִֶֶַַָָָָָואם
ׁשרת. לכלי הּפתיתין ונֹותן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּופֹותת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבּמקּדׁש,
והּכהן  ּכהן; אצל ּומֹוליכּה ּולבֹונתּה, ׁשמנּה עליה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹונֹותן
ּכנגד  מערבית ּדרֹומית ּבקרן ּומּגיׁשּה הּמזּבח, אצל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמֹוליכּה
אחד, לצד לבֹונתּה ּכל את ּומסּלק ודּיֹו. קרן, ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻחּדּה
"מּסלּתּה ׁשּנאמר: ׁשמנּה, ׁשּנתרּבה מּמקֹום ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוקֹומץ
ׁשרת; ּבכלי ּומקּדׁשֹו ׁשרת, לכלי הּקמץ ונֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומּׁשמנּה".
את  ּומלּקט וחֹוזר קדֹוׁש. אינֹו כלים, ּבׁשני ׁשחּלקֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹוקמץ
על  אֹותֹו ּומעלה ׁשּבּכלי, הּקמץ על ונֹותנּה לבֹונתּה, ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכל
ׁשרת. מּכלי האּׁשים ּגּבי על ונֹותנן ּומֹולחֹו, הּמזּבח, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּגּבי

על  מלח נֹותן אּלא קֹומץ, אינֹו - היא ּכהנים מנחת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹואם
האּׁשים. ּגּבי על הּכל ּומׁשלי ְִִִֵַַַַָָֹֻּכּלּה,

.‚È מנח קֹומצין ּכל ּכיצד ׁשּקֹומץ ּכדר הּנקמצֹות? ֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּפסאדם  ּפֹוׁשט וקֹומץ[כף]: ּבראׁשי [סוגר]ידֹו, קמץ . ְְֵֵֵַַָָָָָ

הקטיר, ואם יקטיר; לא - הּצדדין מן אֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָֹאצּבעֹותיו
ׁשהרחיק [התקבל]הּורצה ּכגֹון ּבּקמץ, הֹוסיף ואם . ְְְְִִִִֶֶַָֹ

ּפסּול. זה הרי - וקמץ ְְְֲֵֶֶַָָָאצּבעֹותיו
.„Èה]אין ּומקצת [מידת זיתים; מּכׁשני ּפחֹות קמץ ְְִִִִֵֵֵֶָָֹ

זה. את זה מעּכבין והּלבֹונה והּקמץ ּכּלֹו. את מעּכב ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻהּקמץ
את  מעּכב הּׁשמן ּומקצת זה. את זה מעּכבין והּׁשמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּסלת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעּׂשרֹון, מּלג ּפחֹות אין - ְְְִִֵֵֶַָָֹֻּכּלֹו

ה'תשע"ג  תמוז כ"ה ד' יום
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ׁשּירצה ‡. מין וכל ּוׁשלמים, עֹולה ונֹודר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמתנּדב

ּונדבה  ּבנדר הּבאֹות מנחֹות מיני אֹומחמּׁשה ּומתנּדב ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מיני  מּׁשלׁשת מין איזה לבּדּה, נסכים מּמנחֹות מנחה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹנֹודר
עצמֹו, ּבפני יין נֹודר אֹו ּומתנּדב ׁשּבארנּו. נסכים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמנחֹות
עצים  אֹו עצמּה ּבפני לבֹונה אֹו עצמֹו, ּבפני ׁשמן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאֹו

"ּולקרּבן [למזבח]לּמערכה ׁשּנאמר: ּכקרּבן, ׁשהן מּפני - ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ִֵָהעצים".

ׁשלמים;·. אֹו עֹולה אחד, קרּבן נֹודרין אֹו מתנּדבין ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָׁשנים
ּפרידה מביאין [יחידה]אפּלּו יֹונה, ּבני אֹו ּתֹורים ׁשל אחת ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ

ּודברים  ּבׁשּתפּות. ּבאה אינּה הּמנחה אבל ּבׁשּתפּות. ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָֻֻאֹותּה
קּבלה ּדברי  מסיני]אּלּו הן.[ממשה ְִֵֵֵַָָ

אֹותּה‚. מביאין אּלּו הרי - ומת ּבניו, לׁשני מנחה .הּניח ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
עלי „. 'הרי האֹומר: נדבה? היא ואיזֹו נדר, הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאיזה

'הרי  אֹו מנחה', עלי 'הרי אֹו ׁשלמים', עלי 'הרי אֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָעֹולה',
'ׁשלמים' אֹו עֹולה' עלי זֹו בהמה הּנדר;ּדמי הּוא זה - ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו עֹולה' זֹו בהמה 'ּדמי אֹו זֹו' 'ּבהמה האֹומר: ְְְֲֵֵֵֵָָָָָאבל
נדבה. היא זֹו - מנחה' הּזה העּׂשרֹון 'הרי אֹו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ'ׁשלמים',

קרּבנֹו‰. הפריׁש אם - ׁשהּנֹודר לנדבֹות? נדרים ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמה
נ  אֹו ּבאחריּותֹוואבד חּיב ׁשּנדר;גנב, ּכמֹו ׁשּיקריב עד ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָ

חּיב  אינֹו נגנב, אֹו מת אם - 'זֹו' ואמר ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָוהּמתנּדב
ְֲַָּבאחריּותֹו.

.Â עלי זה בית ּודמי עֹולה, עלי זה ׁשֹור 'ּדמי ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:
לׁשּלם  חּיב - הּבית ונפל הּׁשֹור ּומת 'הרי קרּבן', אמר: ; ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

חּיב  אינֹו - ּבאחריּותּה' אתחּיב ׁשּלא מנת על עֹולה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעלי
ְֲַָָּבאחריּותּה.

.Êּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ׁשהעֹוׂשה ּבארנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּכבר
זרה  עבֹודה ּכבית אינֹו - עֹולה קרּבנֹות עלי 'הרי והאֹומר: . ְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָָ

לא  - זה ּבבית והקריבּה ּבּמקּדׁש', ׁשאקריבּנה מנת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעל
יצא. ּבּמקּדׁש, הקריבּה אם - זה' ּבבית 'ׁשאקריבּנה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָיצא.
עֹולה  ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי - יצא הּבית, ּבאֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָהקריבּה
על  ּכרת וענּוׁש ּבאחריּותּה. חּיב יהיה ׁשּלא מנת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעל
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ׁשאגּלח  מנת על נזיר 'הריני אמר: אם וכן ּבחּוץ. ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהעליתּה
לצער  ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי יצא; ׁשם, ּגּלח אם - זה' ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבבית

נזירּות. ואינּה עצמֹו; צער והרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַָעצמֹו,
.Á חטא על אּלא ּבאין אינן ואׁשם ּבאין חּטאת ואינן , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

אֹו 'אׁשם', אֹו חּטאת' עלי 'הרי האֹומר: ּונדבה. ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּבנדר
היה  ּכלּום. אמר לא - 'אׁשם' אֹו חּטאת' זֹו 'הרי ְֲֵֶַַַָָָָָָָֹׁשאמר:
אֹו לחּטאתי' זֹו 'הרי ואמר: אׁשם, אֹו חּטאת ְְְֲִֵַַַָָָָָָֻמחּיב
- 'לאׁשמי' אֹו לחּטאתי' האּלּו הּמעֹות 'הרי אֹו ְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ'לאׁשמי',

קּימין. ְִַָָָּדבריו
.Ë אם - 'עלי' זֹו', 'יֹולדת אֹו זה', מצרע 'קרּבן ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹהאֹומר:

עני; קרּבן הּנֹודר מביא ענּיים, הּיֹולדת אֹו מצרע אֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהיה
ּפי  על אף עׁשיר, קרּבן הּנֹודר מביא עׁשירים, היּו ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָואם

עני  .ׁשהּנֹודר ִֵֶַָ
.È ּפלֹוני ׁשל ּוׁשלמיו ואׁשמֹו ועֹולתֹו 'חּטאתֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָהאֹומר:

על  להקריבן מּניחֹו זה הרי ּפלֹוני, אֹותֹו רצה אם - ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעלי'
ּבׁשעת  רצה ולא הפרׁשתֹו ּבׁשעת רצה לֹו. ּומתּכּפר ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹידֹו,
מקריבן, - ּובׁשלמים ּבעֹולה - ּבֹו חזר אּלא ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָהקרבה
רצה  ׁשהרי עּתה, רֹוצה ׁשאינֹו ּפי על אף ּבהן לֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּומתּכּפר
עד  לֹו נתּכּפר לא - ואׁשם ּבחּטאת אבל הפרׁשה. ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹּבׁשעת

סֹוף  ועד מּתחּלה .ׁשּירצה ְְְִִִֶֶַָ
.‡Èרׁשעים ּכנדרי עלי 'הרי בעת האֹומר: [שנודרים ְְְֲִִֵֵֵַָָָ

ּבכּלן כעסם] חּיב - ּוׁשבּועה' וקרּבן נזיר ׁשּמּנדריהן ,ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
הנ"ל] ּכלּום [בשלושה נתחּיב לא - ּכׁשרין' 'ּכנדרי ;ְְְְְִִִֵֵֵַֹ

מכעס] נודרים זה [שאינם הרי - ּכׁשרין' ּכנדבֹות עלי 'הרי .ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָ
ּכקרּבן. קרּבן, ּכּנּויי וכל ּובקרּבן. ּבנזיר ְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָָנדר

.·Èולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב, הּמתנּדב ולא הּנֹודר [-אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
עֹולה',כוונתו] עלי 'הרי לֹומר: הּמתּכּון ּכיצד? ְֲִִֵֵֵַַַַַָָָׁשוין.

ואמר  עֹולה', זֹו 'הרי לֹומר: ׁשהתּכּון אֹו 'ׁשלמים', ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָואמר
ואמר  ּבעֹולה לנּדר נתּכּון ּכלּום. אמר לא - ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹ'ׁשלמים'

ּבחרם לנּדר המקדש]'קרּבן', להוצאות -]- 'הקּדׁש' ואמר ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
ּכל  וכן הקּדׁש. והחרם קרּבן, ׁשהעֹולה קּימים: ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּדבריו
ּבׂשפתיו, להֹוציא צרי אינֹו ּובנדבֹות, ּבנדרים ּבזה. ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּכּיֹוצא
חּיב. - ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבלּבֹו ּגמר אם ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹאּלא
זה  הרי - עֹולה ׁשּיביא אֹו עֹולה ׁשּזֹו ּבלּבֹו ּגמר ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?
ּבנדיבת  - יביאה" לּבֹו נדיב "ּכל ׁשּנאמר: להביא, ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹחּיב
קדׁשים  מּנדרי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן להביא. יתחּיב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּלב

ְְִָונדבֹותם.
.‚È ּבהן חּיב ׁשאדם הּדברים ׁשאר עם ּונדבֹות נדרים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָאחד

ודמים למקדש]מערכין דמי או ערכי שאמר כגון -] ְֲִִֵָָ
ׁשּיביא  הּתֹורה מן עׂשה מצות - ענּיים ּומּתנֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָּומעׂשרֹות

ּתחּלה ּבֹו ׁשּפגע ּברגל שבא]הּכל הראשון בחג ׁשּנאמר:[- , ְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
לחג, ׁשּתבֹוא ּבעת ּכלֹומר, ׁשּמה", והבאתם ׁשּמה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּובאת
ׁשעלי חֹוב ּכל ותּתן ּברגל ּבֹו חּיב ּׁשאּתה מה ּכל ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתביא

עׂשה;לּׁשם. מצות ּבּטל זה הרי - הביא ולא הרגל הּגיע ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
אֹו ׁשּנדר קרּבנֹותיו הקריב ולא רגלים ׁשלׁשה עליו  ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹעברּו
זה  הרי - והּדמים והחרמים הערכים נתן ׁשּלא אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהתנּדב,
אינֹו לׁשּלמֹו". תאחר "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעבר

ואין  ּכּלּה. הּׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד תעׂשה, ּבלא ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻעֹובר
מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, לאו על ְֲִִֵֶֶֶַַָלֹוקין

.„È ונפל רגלים ׁשני עליו ועברּו לּמזּבח, ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָהקּדיׁש
תעׂשה  ּבלא עֹובר אינֹו - אחרת ּבהמה על ּופדיּה מּום ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּה

רגלים  ׁשלׁש האחרת על ׁשּיעברּו ואחד עד האיׁש ואחד . ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבבל עֹוברת לא]האּׁשה, עֹובר [- אינֹו הּיֹורׁש אבל ּתאחר; ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּתאחר. ְְֵַַּבבל
.ÂË לא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹּכל

הּׁשלׁש אחר ויֹום יֹום ּובכל ּוכׁשרים; מקריבן אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹנפסלּו,
לעּׂשֹותֹו מצּוין ּדין ּובית תאחר, ּבלא עֹובר הּוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֻרגלים

ּתחּלה  ּבֹו ׁשּפגע ּברגל קרּבנֹותיו ׁשּיקריב עד .מּיד, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
.ÊË:ׁשּנאמר ּפי על אֹותֹו["יקריב"]אף ּכֹופין "לרצנֹו", ְֱִִִֶֶַַַֹ

ּבין  אני'. 'רֹוצה ׁשּיאמר הפריׁשעד ולא ,[בהמה]ׁשּנדר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשּיקריב. עד אֹותֹו ּכֹופין - הקריב ולא ׁשהפריׁש ְְְְִִִִִִֵֶֶַַֹּבין

.ÊÈ ּפי על אף אֹותן; ממׁשּכנין ּוׁשלמים, עֹולֹות חּיבי ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכל
ּכֹופין  - "לרצנֹו" ׁשּנאמר: ׁשּירצה, עד לֹו מתּכּפר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשאין
ואׁשמֹות, חּטאֹות חּיבי אבל אני'. 'רֹוצה ׁשּיאמר עד ֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹותֹו
אין  ּכּפרה, מעּכבי והם הֹואיל אֹותן; ממׁשּכנין ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֻאין
חּוץ  קרּבנֹותיהם; ויׁשהּו יפׁשעּו ׁשּמא להם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָחֹוׁשׁשין
- יין מּלׁשּתֹות אֹותֹו מעּכבת ואינּה הֹואיל נזיר, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחּטאת

עליה  אֹותֹו ממׁשּכנין לפיכ אֹותּה, יאחר .ׁשּמא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ה'תשע"ג  תמוז כ"ו ה' יום

טו  ¤¤ּפרק
והיא‡. עֹולה, זֹו ׁשל 'ולדּה -]האֹומר: אמה ׁשלמים'[- ְְְִִֵֶָָָָָ

לכ אם - עֹולה' ּוולדּה ׁשלמים, 'היא קּימין. ּדבריו -ְְְְִִִִַָָָָָָָָ
ּבלּבֹו ׁשּגמר אחר ואם קּימין; ּדבריו שהתכון]נתּכּון, -] ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

'ולדּה ואמר ּבֹו חזר ׁשלמים, ׁשּתהיה ּבׂשפתיו ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָוהֹוציא
ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו ׁשחזר ּפי על אף - מיד]עֹולה' הרי [- , ְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ּכדי  ּבתֹו ואפּלּו ּבהקּדׁש, חזרה ׁשאין ׁשלמים; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָולדּה
ִּדּבּור.

.·- עֹולה' זֹו ׁשל 'רגלּה אֹו עֹולה', זֹו ׁשל 'ידּה ְֵֶֶַָָָָָָהאֹומר:
ודמיה עֹולֹות, לחּיבי ממכירתה]ּתּמכר חּוץ [הכסף חּלין ְְִִֵֵֶַָָָָֻ
והּוא האברים; אֹותן המחּיב [בתנאי:]מּדמי זה ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

קצּובים ּבדמים עֹולה נדר אֹותּה, ׁשּקנה זו עֹולה ובהמה -] ְְִִֶַָָָָָָָ
נדרו] כפי עֹולה'שווה זֹו ׁשל 'ראׁשּה אֹו 'לּבּה' האֹומר: .ִֵֶָָָָֹ

ּכּלּה הרי ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּדבר והקּדיׁש הֹואיל -ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻ
אם  ספק זה הרי העֹוף, מן אחד אבר הקּדיׁש ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָעֹולה;

נתקּדׁש. לא אֹו ּכּלֹו ְְִִֵֵַַֹֻנתקּדׁש
.‚- ׁשלמים' וחציּה עֹולה חציּה זֹו, 'ּבהמה ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָהאֹומר:

מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ואינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹקדׁשה;
ׁשלמים. ּדמיה ּובחצי עֹולה, ּדמיה ּבחצי ויביא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָותּמכר,
אֹו עֹולה' וחציּה חּטאת 'חציּה ואמר: חּטאת, מחּיב ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָָָֻהיה
'וחציּה 'ׁשלמים', אֹו עֹולה' 'חציּה ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ'ׁשלמים',

ּתמּות  היא הרי - הּמתֹות.חּטאת' ּבחּטאֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
וחזר „. ׁשּלֹו, חציּה מהם אחד ׁשהקּדיׁש הּׁשּתפין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבהמת
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ּוקרבה;[קנה]ולקח קדׁשה זֹו הרי - והקּדיׁשֹו האחר החצי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
היתה ּדחּויה ׁשּמּתח ּלתּה ּפי על להיקרב]אף יכלה [שלא ְְְִִִֶַַָָָָָ

ּפי  על ואף ּדחּוי; מעּקרֹו הּדחּוי אין - חציּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשהקּדיׁש
ּבעלי  אין חּיים, ּבעלי והיא הֹואיל ּדמים, קד ּׁשת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻׁשהּוא

נראית והרי נדחים, לפיכ[ראויה]חּיים - להקרבה ּכּלּה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּתמּורה ועֹוׂשה  גםּתקרב; באחרת זו יחליף אם השניה [- ְְְִַָָ

קדושה] .תהיה
.‰- לעֹולה' זֹו 'הרי אֹו עֹולה', זֹו ּבהמה 'ּדמי ְְְֲֵֵֵֵָָָָהאֹומר:

הּגּוף, קדּׁשת נתקּדׁשה - עֹולה לקרב ראּויה היתה ְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻאם
ויביא  ּתּמכר, - ראּויה אינּה ואם עֹולה. ּתקרב עצמּה ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָוהיא

עֹולה  .ּבדמיה ְֶָָָ
.Â הּקרּבן מאּסּורי ּבּה וכּיֹוצא טמאה, ּבהמה על ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָאמר

אמר  לא - עֹולה' אּלּו 'הרי עליהן: חלה קדּׁשה ְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשאין
מזּבח  אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו אּלּוּכלּום, 'הרי אמר: ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

עֹולה. ּבדמיהן ויביא יּמכרּו, - ְְְְִִִֵֶָָָָלעֹולה'
.Ê ּולאחר יֹום, ׁשלׁשים ּכל לעֹולה זֹו ּפרה 'ּדמי ְְְְִֵֵַַָָָָָֹהאֹומר:

ּכל  ּדמיה 'לׁשלמים ׁשאמר: אֹו לׁשלמים', יֹום ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹׁשלׁשים
קּימים; ּדבריו - לעֹולה' יֹום ׁשלׁשים ּולאחר יֹום, ְְְְְִִִַַַָָָָֹֹׁשלׁשים

יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּדמיה הקריב ּכמֹוואם ּבהן מביא ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹ
ׁשּנדר  ּכמֹו מביא יֹום, ׁשלׁשים לאחר הקריבן ואם .ׁשּנדר; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

.Á הרי זכר, ילדה 'אם ואמר: מעּברת, ּבהמה לֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻהיתה
ו  עֹולה, יקרב הּוא זכר, ילדה - ׁשלמים' זבחי נקבה, אם ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָ

- ּונקבה זכר ילדה ׁשלמים; זבחי ּתקרב נקבה, ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָעֹולה;
זכרים  ׁשני ילדה ׁשלמים. זבחי והּנקבה עֹולה, יקרב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָהּזכר
ודמיו  עֹולה, לצרכי יּמכר והּׁשני עֹולה, יקרב האחד -ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשלמים, ּתקרב אחת - נקבֹות ׁשּתי ילדה אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻחּלין;

חּלין  ודמיה ׁשלמים, לצרכי ּתּמכר טמטּום ּוׁשנּיה ילדה . ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָֻֻ
ונקבה] זכר סימן בו ניכר סימני ואנּדרֹוגינֹוס[שאין בו [יש ְְְִַ

יחד] ונקבה ּכמֹוזכר חּלין הן והרי קדׁשים, אינן -ְְֲִִֵֵֵֵַָֻ
- ּבּה וכּיֹוצא מּום, ּבעלת ּבמעי עּבר והּמקּדיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻׁשּבארנּו;

קדֹוׁש. זה ֲֵֶָהרי

ה'תשע"ג  תמוז כ"ז שישי יום

טז  ¤¤ּפרק
ּגדֹול ‡. והביא קטן , יצא; לא - קטן והביא ּגדֹול, ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָֹהּנֹודר

'ּכבׂש', 'ׁשלמים' אֹו עֹולה' עלי 'הרי אמר: ּכיצד? יצא. -ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׂשעיר  והביא ּגדי ׁשֹור, והביא עגל ׁשּנדר אֹו איל, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוהביא

יצא  -. ָָ
ּפלּגס ·. והביא האילים, מן אֹו הּכבׂשים מן עֹולה ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָנדר

איל] ואינו כבש שאינו ,13 ה בחודשו ספק [כבש זה הרי -ֲֵֵֶָ
מן  עֹוף עֹולת הּנֹודר וכן יצא; לא אֹו נדרֹו ידי יצא ְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹאם

והביא הּיֹונה, ּבני מן אֹו ב:]הּתֹורים הּצהּוב [מהם ּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַַָ
לבן  לבן, והביא ׁשחֹור נדר ספק. זה הרי - וׁשּבזה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּבזה
לא  - זכר והביא נקבה נקבה, והביא זכר ׁשחֹור, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָֹוהביא

ָָיצא.
ׁשּנדר ‚. ׁשּבּמין הּגדֹולים מן מביא סתם, ואם הּנֹודר ; ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מביא  הּמינין, מן לאחד ּבסתם לקרֹות רגילין הּמקֹום ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָאֹותֹו
ׁשֹור. יביא הּבקר, מן עֹולה נדר ּכיצד? ה ּמקֹום. ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּכאנׁשי
לקרֹות  הּמקֹום אנׁשי ּדר אם - עֹולה' עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאמר:

ּפרידה מביא - העֹוף לעֹולת אפּלּו סתם [יחידה]'עֹולה' ְְְֲִִִֵַָָָָ
'עֹולה' קֹוראין ׁשאין ּדרּכן ואם יֹונה; ּבן אֹו ּתֹור ְְְִִֵֶֶַַַָָָאחת,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹור. יביא ּבקר, לעֹולת אּלא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹסתם
ּבהן „. וכּיֹוצא עגל אֹו ּכבׂש אֹו איל אֹו ׁשֹור ׁשּנדר -מי ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּדמיו  מּפני הּמין, ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ּכחּוׁש יביא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא
ׁשם  ׁשאין ּביֹותר הּׁשמן הּיפה להביא חּיב ואינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּועטין;
יצא  הּכחּוׁש, הביא ואם הּבינֹוני. יביא אּלא מּמּנּו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלמעלה

נדרֹו. ְְִֵידי
ׁשּׁשוה ‰. ׁשֹור יביא - מנה' ׁשוה ׁשֹור עלי 'הרי ֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאֹומר:

מּנסכיו חּוץ מקֹום, ּבאֹותֹו עמו]מנה הבאים ומנחה יין -]; ְְִֶָָָָ
יצא. לא ּבמנה, ׁשנים ְְִִֵֶַָָָֹהביא

.Â יביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'ׁשֹור ְִִֵֶַָָָָָָהאֹומר:
א  יצא. אחד, איל ּבדמיו הביא ואפּלּו ׁשנים; מר:ּבדמיו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

יביא  רצה, אם - מּום ּבהן ונפל עֹולה', אּלּו ׁשורים ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ'ׁשני
רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'איל אחד. ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן
רצה, אם - ונפסל ּכבׂש נדר אם וכן ּכבׂש; ּבדמיו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָיביא

איל  ּבדמיו .יביא ְִִַָָָ
.Ê ּפֹוטר - ונגנב ׁשֹור, והפריׁש עֹולה', עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָאמר:

ּבׂשה  הקּבעעצמֹו עֹולה', עלי ודמיו זה 'ׁשֹור אמר: .-] ְְְְֶֶַַַַָָָָָֻ
לשור] נדרו ׁשֹור.נקבע אּלא ּבדמיו יביא לא נפסל, ואם ;ְְְִִִֶַָָָָֹ

.Á,'הקּדׁש מּׁשורי ו'אחד הקּדׁש', מּכבׂשי 'אחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר:
הּגדֹול  - ׁשלׁשה היּו הקּדׁש. ׁשּבהן הּגדֹול - ׁשנים לֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוהיּו
ימּתין  יעׂשה? ּכיצד לּבינֹוני; וחֹוׁשׁשין הקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבהן
לבּדֹו. הּגדֹול על הּקדּׁשה ותחּול מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֻלּבינֹוני
הקּדׁש, ׁשּבהן הּגדֹול - הקּדׁש' ׁשּבׁשורי 'ׁשֹור אמר: ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואם

לּבינֹוני  חֹוׁשׁשין .ואין ְְִִֵֵַ
.Ëוׁשכח מהם, אחד מהם]ּפרׁש אביו:[מי לֹו ׁשאמר אֹו , ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ואחר  ׁשּבהם, ּגדֹול מקּדיׁש זה הרי - הקּדׁש' מהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'אחד
נדרֹו, וקבע הּבקר, מן עֹולה הּנֹודר וכן חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּכ
וכן  ׁשֹור. יביא זה הרי - עגל אם ׁשֹור אם ּקבע, מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוׁשכח
ּבעּזים  קבע איל; יביא - ּקבע מה וׁשכח ּבּכבׂשים קבע ְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָָאם
קבע  הּבהמה מן מין ּבאיזה ׁשכח ׂשעיר. יביא - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשכח
ׁשּמא  לֹו נסּתּפק ואם וׂשעיר; ואיל ׁשֹור יביא - ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָעֹולתֹו

יֹונה. ּובן ּתֹור יֹוסיף - עֹולתֹו קבע ִֶַָָָָּבעֹוף
.È ּבמה וׁשכח ּבּבקר, נדרֹו וקבע ׁשלמים, אֹו ּתֹודה ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָנדר

יביא  - ּבּכבׂשים לֹו נסּתּפק אם וכן ּופרה; ּפר יביא - ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּקבעֹו
ׁשכח  ּוׂשעירה. ׂשעיר יביא - ּבעּזים לֹו נסּתּפק ורחל; ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָאיל
ׂשעיר  ורחל, איל ּופרה, ּפר מביא - נדרֹו קבע מין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבאיזה

ּבן ּוׂשעירה  אֹו ּתֹור מביא עֹוף', עֹולת עלי 'הרי האֹומר: . ְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ּובן  ּתֹור מביא - נדרֹו קבע מין ּבאיזה וׁשכח ּפרׁש, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיֹונה;

ָיֹונה.
.‡È ׁשאין לבֹונה; קמץ יביא - לּמזּבח' עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:

ּפרׁש לבֹונה. אּלא ׁשהּוא ּכמֹות לּמזּבח ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻל
לּמזּבח; ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר מּכל יביא - ּפרׁש מה וׁשכח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻנדרֹו,
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ׁשאגּלח  מנת על נזיר 'הריני אמר: אם וכן ּבחּוץ. ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהעליתּה
לצער  ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי יצא; ׁשם, ּגּלח אם - זה' ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבבית

נזירּות. ואינּה עצמֹו; צער והרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַָעצמֹו,
.Á חטא על אּלא ּבאין אינן ואׁשם ּבאין חּטאת ואינן , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

אֹו 'אׁשם', אֹו חּטאת' עלי 'הרי האֹומר: ּונדבה. ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּבנדר
היה  ּכלּום. אמר לא - 'אׁשם' אֹו חּטאת' זֹו 'הרי ְֲֵֶַַַָָָָָָָֹׁשאמר:
אֹו לחּטאתי' זֹו 'הרי ואמר: אׁשם, אֹו חּטאת ְְְֲִֵַַַָָָָָָֻמחּיב
- 'לאׁשמי' אֹו לחּטאתי' האּלּו הּמעֹות 'הרי אֹו ְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ'לאׁשמי',

קּימין. ְִַָָָּדבריו
.Ë אם - 'עלי' זֹו', 'יֹולדת אֹו זה', מצרע 'קרּבן ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹהאֹומר:

עני; קרּבן הּנֹודר מביא ענּיים, הּיֹולדת אֹו מצרע אֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהיה
ּפי  על אף עׁשיר, קרּבן הּנֹודר מביא עׁשירים, היּו ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָואם

עני  .ׁשהּנֹודר ִֵֶַָ
.È ּפלֹוני ׁשל ּוׁשלמיו ואׁשמֹו ועֹולתֹו 'חּטאתֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָהאֹומר:

על  להקריבן מּניחֹו זה הרי ּפלֹוני, אֹותֹו רצה אם - ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעלי'
ּבׁשעת  רצה ולא הפרׁשתֹו ּבׁשעת רצה לֹו. ּומתּכּפר ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹידֹו,
מקריבן, - ּובׁשלמים ּבעֹולה - ּבֹו חזר אּלא ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָהקרבה
רצה  ׁשהרי עּתה, רֹוצה ׁשאינֹו ּפי על אף ּבהן לֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּומתּכּפר
עד  לֹו נתּכּפר לא - ואׁשם ּבחּטאת אבל הפרׁשה. ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹּבׁשעת

סֹוף  ועד מּתחּלה .ׁשּירצה ְְְִִִֶֶַָ
.‡Èרׁשעים ּכנדרי עלי 'הרי בעת האֹומר: [שנודרים ְְְֲִִֵֵֵַָָָ

ּבכּלן כעסם] חּיב - ּוׁשבּועה' וקרּבן נזיר ׁשּמּנדריהן ,ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
הנ"ל] ּכלּום [בשלושה נתחּיב לא - ּכׁשרין' 'ּכנדרי ;ְְְְְִִִֵֵֵַֹ

מכעס] נודרים זה [שאינם הרי - ּכׁשרין' ּכנדבֹות עלי 'הרי .ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָ
ּכקרּבן. קרּבן, ּכּנּויי וכל ּובקרּבן. ּבנזיר ְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָָנדר

.·Èולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב, הּמתנּדב ולא הּנֹודר [-אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
עֹולה',כוונתו] עלי 'הרי לֹומר: הּמתּכּון ּכיצד? ְֲִִֵֵֵַַַַַָָָׁשוין.

ואמר  עֹולה', זֹו 'הרי לֹומר: ׁשהתּכּון אֹו 'ׁשלמים', ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָואמר
ואמר  ּבעֹולה לנּדר נתּכּון ּכלּום. אמר לא - ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹ'ׁשלמים'

ּבחרם לנּדר המקדש]'קרּבן', להוצאות -]- 'הקּדׁש' ואמר ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
ּכל  וכן הקּדׁש. והחרם קרּבן, ׁשהעֹולה קּימים: ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּדבריו
ּבׂשפתיו, להֹוציא צרי אינֹו ּובנדבֹות, ּבנדרים ּבזה. ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּכּיֹוצא
חּיב. - ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבלּבֹו ּגמר אם ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹאּלא
זה  הרי - עֹולה ׁשּיביא אֹו עֹולה ׁשּזֹו ּבלּבֹו ּגמר ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?
ּבנדיבת  - יביאה" לּבֹו נדיב "ּכל ׁשּנאמר: להביא, ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹחּיב
קדׁשים  מּנדרי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן להביא. יתחּיב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּלב

ְְִָונדבֹותם.
.‚È ּבהן חּיב ׁשאדם הּדברים ׁשאר עם ּונדבֹות נדרים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָאחד

ודמים למקדש]מערכין דמי או ערכי שאמר כגון -] ְֲִִֵָָ
ׁשּיביא  הּתֹורה מן עׂשה מצות - ענּיים ּומּתנֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָּומעׂשרֹות

ּתחּלה ּבֹו ׁשּפגע ּברגל שבא]הּכל הראשון בחג ׁשּנאמר:[- , ְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
לחג, ׁשּתבֹוא ּבעת ּכלֹומר, ׁשּמה", והבאתם ׁשּמה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּובאת
ׁשעלי חֹוב ּכל ותּתן ּברגל ּבֹו חּיב ּׁשאּתה מה ּכל ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתביא

עׂשה;לּׁשם. מצות ּבּטל זה הרי - הביא ולא הרגל הּגיע ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
אֹו ׁשּנדר קרּבנֹותיו הקריב ולא רגלים ׁשלׁשה עליו  ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹעברּו
זה  הרי - והּדמים והחרמים הערכים נתן ׁשּלא אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהתנּדב,
אינֹו לׁשּלמֹו". תאחר "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעבר

ואין  ּכּלּה. הּׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד תעׂשה, ּבלא ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻעֹובר
מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, לאו על ְֲִִֵֶֶֶַַָלֹוקין

.„È ונפל רגלים ׁשני עליו ועברּו לּמזּבח, ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָהקּדיׁש
תעׂשה  ּבלא עֹובר אינֹו - אחרת ּבהמה על ּופדיּה מּום ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּה

רגלים  ׁשלׁש האחרת על ׁשּיעברּו ואחד עד האיׁש ואחד . ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבבל עֹוברת לא]האּׁשה, עֹובר [- אינֹו הּיֹורׁש אבל ּתאחר; ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּתאחר. ְְֵַַּבבל
.ÂË לא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹּכל

הּׁשלׁש אחר ויֹום יֹום ּובכל ּוכׁשרים; מקריבן אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹנפסלּו,
לעּׂשֹותֹו מצּוין ּדין ּובית תאחר, ּבלא עֹובר הּוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֻרגלים

ּתחּלה  ּבֹו ׁשּפגע ּברגל קרּבנֹותיו ׁשּיקריב עד .מּיד, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
.ÊË:ׁשּנאמר ּפי על אֹותֹו["יקריב"]אף ּכֹופין "לרצנֹו", ְֱִִִֶֶַַַֹ

ּבין  אני'. 'רֹוצה ׁשּיאמר הפריׁשעד ולא ,[בהמה]ׁשּנדר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשּיקריב. עד אֹותֹו ּכֹופין - הקריב ולא ׁשהפריׁש ְְְְִִִִִִֵֶֶַַֹּבין

.ÊÈ ּפי על אף אֹותן; ממׁשּכנין ּוׁשלמים, עֹולֹות חּיבי ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכל
ּכֹופין  - "לרצנֹו" ׁשּנאמר: ׁשּירצה, עד לֹו מתּכּפר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשאין
ואׁשמֹות, חּטאֹות חּיבי אבל אני'. 'רֹוצה ׁשּיאמר עד ֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹותֹו
אין  ּכּפרה, מעּכבי והם הֹואיל אֹותן; ממׁשּכנין ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֻאין
חּוץ  קרּבנֹותיהם; ויׁשהּו יפׁשעּו ׁשּמא להם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָחֹוׁשׁשין
- יין מּלׁשּתֹות אֹותֹו מעּכבת ואינּה הֹואיל נזיר, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחּטאת

עליה  אֹותֹו ממׁשּכנין לפיכ אֹותּה, יאחר .ׁשּמא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ה'תשע"ג  תמוז כ"ו ה' יום

טו  ¤¤ּפרק
והיא‡. עֹולה, זֹו ׁשל 'ולדּה -]האֹומר: אמה ׁשלמים'[- ְְְִִֵֶָָָָָ

לכ אם - עֹולה' ּוולדּה ׁשלמים, 'היא קּימין. ּדבריו -ְְְְִִִִַָָָָָָָָ
ּבלּבֹו ׁשּגמר אחר ואם קּימין; ּדבריו שהתכון]נתּכּון, -] ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

'ולדּה ואמר ּבֹו חזר ׁשלמים, ׁשּתהיה ּבׂשפתיו ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָוהֹוציא
ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו ׁשחזר ּפי על אף - מיד]עֹולה' הרי [- , ְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ּכדי  ּבתֹו ואפּלּו ּבהקּדׁש, חזרה ׁשאין ׁשלמים; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָולדּה
ִּדּבּור.

.·- עֹולה' זֹו ׁשל 'רגלּה אֹו עֹולה', זֹו ׁשל 'ידּה ְֵֶֶַָָָָָָהאֹומר:
ודמיה עֹולֹות, לחּיבי ממכירתה]ּתּמכר חּוץ [הכסף חּלין ְְִִֵֵֶַָָָָֻ
והּוא האברים; אֹותן המחּיב [בתנאי:]מּדמי זה ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

קצּובים ּבדמים עֹולה נדר אֹותּה, ׁשּקנה זו עֹולה ובהמה -] ְְִִֶַָָָָָָָ
נדרו] כפי עֹולה'שווה זֹו ׁשל 'ראׁשּה אֹו 'לּבּה' האֹומר: .ִֵֶָָָָֹ

ּכּלּה הרי ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּדבר והקּדיׁש הֹואיל -ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻ
אם  ספק זה הרי העֹוף, מן אחד אבר הקּדיׁש ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָעֹולה;

נתקּדׁש. לא אֹו ּכּלֹו ְְִִֵֵַַֹֻנתקּדׁש
.‚- ׁשלמים' וחציּה עֹולה חציּה זֹו, 'ּבהמה ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָהאֹומר:

מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ואינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹקדׁשה;
ׁשלמים. ּדמיה ּובחצי עֹולה, ּדמיה ּבחצי ויביא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָותּמכר,
אֹו עֹולה' וחציּה חּטאת 'חציּה ואמר: חּטאת, מחּיב ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָָָֻהיה
'וחציּה 'ׁשלמים', אֹו עֹולה' 'חציּה ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ'ׁשלמים',

ּתמּות  היא הרי - הּמתֹות.חּטאת' ּבחּטאֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
וחזר „. ׁשּלֹו, חציּה מהם אחד ׁשהקּדיׁש הּׁשּתפין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבהמת
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ּוקרבה;[קנה]ולקח קדׁשה זֹו הרי - והקּדיׁשֹו האחר החצי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
היתה ּדחּויה ׁשּמּתח ּלתּה ּפי על להיקרב]אף יכלה [שלא ְְְִִִֶַַָָָָָ

ּפי  על ואף ּדחּוי; מעּקרֹו הּדחּוי אין - חציּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשהקּדיׁש
ּבעלי  אין חּיים, ּבעלי והיא הֹואיל ּדמים, קד ּׁשת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻׁשהּוא

נראית והרי נדחים, לפיכ[ראויה]חּיים - להקרבה ּכּלּה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּתמּורה ועֹוׂשה  גםּתקרב; באחרת זו יחליף אם השניה [- ְְְִַָָ

קדושה] .תהיה
.‰- לעֹולה' זֹו 'הרי אֹו עֹולה', זֹו ּבהמה 'ּדמי ְְְֲֵֵֵֵָָָָהאֹומר:

הּגּוף, קדּׁשת נתקּדׁשה - עֹולה לקרב ראּויה היתה ְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻאם
ויביא  ּתּמכר, - ראּויה אינּה ואם עֹולה. ּתקרב עצמּה ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָוהיא

עֹולה  .ּבדמיה ְֶָָָ
.Â הּקרּבן מאּסּורי ּבּה וכּיֹוצא טמאה, ּבהמה על ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָאמר

אמר  לא - עֹולה' אּלּו 'הרי עליהן: חלה קדּׁשה ְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשאין
מזּבח  אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו אּלּוּכלּום, 'הרי אמר: ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

עֹולה. ּבדמיהן ויביא יּמכרּו, - ְְְְִִִֵֶָָָָלעֹולה'
.Ê ּולאחר יֹום, ׁשלׁשים ּכל לעֹולה זֹו ּפרה 'ּדמי ְְְְִֵֵַַָָָָָֹהאֹומר:

ּכל  ּדמיה 'לׁשלמים ׁשאמר: אֹו לׁשלמים', יֹום ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹׁשלׁשים
קּימים; ּדבריו - לעֹולה' יֹום ׁשלׁשים ּולאחר יֹום, ְְְְְִִִַַַָָָָֹֹׁשלׁשים

יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּדמיה הקריב ּכמֹוואם ּבהן מביא ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹ
ׁשּנדר  ּכמֹו מביא יֹום, ׁשלׁשים לאחר הקריבן ואם .ׁשּנדר; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

.Á הרי זכר, ילדה 'אם ואמר: מעּברת, ּבהמה לֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻהיתה
ו  עֹולה, יקרב הּוא זכר, ילדה - ׁשלמים' זבחי נקבה, אם ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָ

- ּונקבה זכר ילדה ׁשלמים; זבחי ּתקרב נקבה, ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָעֹולה;
זכרים  ׁשני ילדה ׁשלמים. זבחי והּנקבה עֹולה, יקרב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָהּזכר
ודמיו  עֹולה, לצרכי יּמכר והּׁשני עֹולה, יקרב האחד -ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשלמים, ּתקרב אחת - נקבֹות ׁשּתי ילדה אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻחּלין;

חּלין  ודמיה ׁשלמים, לצרכי ּתּמכר טמטּום ּוׁשנּיה ילדה . ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָֻֻ
ונקבה] זכר סימן בו ניכר סימני ואנּדרֹוגינֹוס[שאין בו [יש ְְְִַ

יחד] ונקבה ּכמֹוזכר חּלין הן והרי קדׁשים, אינן -ְְֲִִֵֵֵֵַָֻ
- ּבּה וכּיֹוצא מּום, ּבעלת ּבמעי עּבר והּמקּדיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻׁשּבארנּו;

קדֹוׁש. זה ֲֵֶָהרי

ה'תשע"ג  תמוז כ"ז שישי יום

טז  ¤¤ּפרק
ּגדֹול ‡. והביא קטן , יצא; לא - קטן והביא ּגדֹול, ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָֹהּנֹודר

'ּכבׂש', 'ׁשלמים' אֹו עֹולה' עלי 'הרי אמר: ּכיצד? יצא. -ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׂשעיר  והביא ּגדי ׁשֹור, והביא עגל ׁשּנדר אֹו איל, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוהביא

יצא  -. ָָ
ּפלּגס ·. והביא האילים, מן אֹו הּכבׂשים מן עֹולה ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָנדר

איל] ואינו כבש שאינו ,13 ה בחודשו ספק [כבש זה הרי -ֲֵֵֶָ
מן  עֹוף עֹולת הּנֹודר וכן יצא; לא אֹו נדרֹו ידי יצא ְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹאם

והביא הּיֹונה, ּבני מן אֹו ב:]הּתֹורים הּצהּוב [מהם ּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַַָ
לבן  לבן, והביא ׁשחֹור נדר ספק. זה הרי - וׁשּבזה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּבזה
לא  - זכר והביא נקבה נקבה, והביא זכר ׁשחֹור, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָֹוהביא

ָָיצא.
ׁשּנדר ‚. ׁשּבּמין הּגדֹולים מן מביא סתם, ואם הּנֹודר ; ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מביא  הּמינין, מן לאחד ּבסתם לקרֹות רגילין הּמקֹום ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָאֹותֹו
ׁשֹור. יביא הּבקר, מן עֹולה נדר ּכיצד? ה ּמקֹום. ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּכאנׁשי
לקרֹות  הּמקֹום אנׁשי ּדר אם - עֹולה' עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאמר:

ּפרידה מביא - העֹוף לעֹולת אפּלּו סתם [יחידה]'עֹולה' ְְְֲִִִֵַָָָָ
'עֹולה' קֹוראין ׁשאין ּדרּכן ואם יֹונה; ּבן אֹו ּתֹור ְְְִִֵֶֶַַַָָָאחת,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹור. יביא ּבקר, לעֹולת אּלא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹסתם
ּבהן „. וכּיֹוצא עגל אֹו ּכבׂש אֹו איל אֹו ׁשֹור ׁשּנדר -מי ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּדמיו  מּפני הּמין, ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ּכחּוׁש יביא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא
ׁשם  ׁשאין ּביֹותר הּׁשמן הּיפה להביא חּיב ואינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּועטין;
יצא  הּכחּוׁש, הביא ואם הּבינֹוני. יביא אּלא מּמּנּו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלמעלה

נדרֹו. ְְִֵידי
ׁשּׁשוה ‰. ׁשֹור יביא - מנה' ׁשוה ׁשֹור עלי 'הרי ֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאֹומר:

מּנסכיו חּוץ מקֹום, ּבאֹותֹו עמו]מנה הבאים ומנחה יין -]; ְְִֶָָָָ
יצא. לא ּבמנה, ׁשנים ְְִִֵֶַָָָֹהביא

.Â יביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'ׁשֹור ְִִֵֶַָָָָָָהאֹומר:
א  יצא. אחד, איל ּבדמיו הביא ואפּלּו ׁשנים; מר:ּבדמיו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

יביא  רצה, אם - מּום ּבהן ונפל עֹולה', אּלּו ׁשורים ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ'ׁשני
רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'איל אחד. ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן
רצה, אם - ונפסל ּכבׂש נדר אם וכן ּכבׂש; ּבדמיו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָיביא

איל  ּבדמיו .יביא ְִִַָָָ
.Ê ּפֹוטר - ונגנב ׁשֹור, והפריׁש עֹולה', עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָאמר:

ּבׂשה  הקּבעעצמֹו עֹולה', עלי ודמיו זה 'ׁשֹור אמר: .-] ְְְְֶֶַַַַָָָָָֻ
לשור] נדרו ׁשֹור.נקבע אּלא ּבדמיו יביא לא נפסל, ואם ;ְְְִִִֶַָָָָֹ

.Á,'הקּדׁש מּׁשורי ו'אחד הקּדׁש', מּכבׂשי 'אחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר:
הּגדֹול  - ׁשלׁשה היּו הקּדׁש. ׁשּבהן הּגדֹול - ׁשנים לֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוהיּו
ימּתין  יעׂשה? ּכיצד לּבינֹוני; וחֹוׁשׁשין הקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבהן
לבּדֹו. הּגדֹול על הּקדּׁשה ותחּול מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֻלּבינֹוני
הקּדׁש, ׁשּבהן הּגדֹול - הקּדׁש' ׁשּבׁשורי 'ׁשֹור אמר: ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואם

לּבינֹוני  חֹוׁשׁשין .ואין ְְִִֵֵַ
.Ëוׁשכח מהם, אחד מהם]ּפרׁש אביו:[מי לֹו ׁשאמר אֹו , ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ואחר  ׁשּבהם, ּגדֹול מקּדיׁש זה הרי - הקּדׁש' מהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'אחד
נדרֹו, וקבע הּבקר, מן עֹולה הּנֹודר וכן חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּכ
וכן  ׁשֹור. יביא זה הרי - עגל אם ׁשֹור אם ּקבע, מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוׁשכח
ּבעּזים  קבע איל; יביא - ּקבע מה וׁשכח ּבּכבׂשים קבע ְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָָאם
קבע  הּבהמה מן מין ּבאיזה ׁשכח ׂשעיר. יביא - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשכח
ׁשּמא  לֹו נסּתּפק ואם וׂשעיר; ואיל ׁשֹור יביא - ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָעֹולתֹו

יֹונה. ּובן ּתֹור יֹוסיף - עֹולתֹו קבע ִֶַָָָָּבעֹוף
.È ּבמה וׁשכח ּבּבקר, נדרֹו וקבע ׁשלמים, אֹו ּתֹודה ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָנדר

יביא  - ּבּכבׂשים לֹו נסּתּפק אם וכן ּופרה; ּפר יביא - ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּקבעֹו
ׁשכח  ּוׂשעירה. ׂשעיר יביא - ּבעּזים לֹו נסּתּפק ורחל; ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָאיל
ׂשעיר  ורחל, איל ּופרה, ּפר מביא - נדרֹו קבע מין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבאיזה

ּבן ּוׂשעירה  אֹו ּתֹור מביא עֹוף', עֹולת עלי 'הרי האֹומר: . ְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ּובן  ּתֹור מביא - נדרֹו קבע מין ּבאיזה וׁשכח ּפרׁש, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיֹונה;

ָיֹונה.
.‡È ׁשאין לבֹונה; קמץ יביא - לּמזּבח' עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:

ּפרׁש לבֹונה. אּלא ׁשהּוא ּכמֹות לּמזּבח ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻל
לּמזּבח; ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר מּכל יביא - ּפרׁש מה וׁשכח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻנדרֹו,
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נסכים, ּומנחת עֹוף, ועֹולת ּבהמה, עֹולת מביא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָלפיכ
עצמֹו ּבפני ויין מנחת ּולבֹונה, עם שמביא מהיין חוץ -] ְְְְִִֵַַָ

.נסכים]
.·Èל ׁשאין ּכבׂש, יביא - לּמזּבח' ּבסלע עלי 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאמר:

מה  וׁשכח ּפרׁש, ּכבׂש; אּלא לּמזּבח ּבסלע ׁשּקרב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר
לּמזּבח  ׁשּקרב ודבר ּדבר מּכל ּבסלע יביא - .ּפרׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

.‚È הרי' מּקמץ. יפחת לא - לבֹונה' עלי 'הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹהאֹומר:
ּכמחֹוקֹות  עבין גזרים, מּׁשני יפחת לא - עצים' ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹעלי

הכלי] שפת עם ו'מחוקה' עלי [מיושרת 'הרי אּמה; ְְֲֵַַָָָָוארּכן
דמי  להביא רצה ואם אּמה. ארּכֹו אחד, גזר מביא - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעץ'

יביא. ִִֵָָהעצים,
.„È קֹומץ ּבֹו? עֹוׂשין ּכיצד ׁשמן, התנּדב אֹו ׁשּנדר ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי

קמץ  האּׁשים,מּמּנּו ּגּבי על וזֹורקֹו מלח, עליו ונֹותן , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּביין  עֹוׂשין וכיצד מנחֹות. ּכׁשירי לּכהנים נאכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּׁשאר
ּגּבי  על ּכּלֹו ּומנּסכֹו מלח, עליו נֹותן עצמֹו? ּבפני ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻהּבא
נֹותן  - עצמּה ּבפני הּבאה והּלבֹונה הּנסכים. ּככל ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשיתין

לאּׁשים. וכּלּה מלח, ְִִֶֶַָָָָֻעליה
.ÂË ׁשהרי ׁשני, מעׂשר מּמעֹות יביאּנּו לא נדר, ׁשּנדר ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמי

זה  ּבקרּבן קרּבנֹונתחּיב יביא לא ּבקרּבן, המחּיב וכל ; ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻ
החּלין. מן ִִֶַָֻאּלא

.ÊË'הּמעׂשר מן ולחמּה החּלין, מן ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻאמר:
ּתֹודה, ּבקרּבן נדר ׁשהרי החּלין; מן אּלא לחמּה יביא לא -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

הּלחם  עם אּלא ּבאה אינּה .והּתֹודה ְִֵֶֶֶַַָָָָָ
.ÊÈ מעׂשר מּמעֹות ּתֹודה להביא עלי 'הרי ואמר: ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָּפרׁש

ואם  ׁשּנדר; ּכמֹו להביא לֹו יׁש - החּלין' מן ולחמּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻׁשני,
עלי  'הרי ואמר: ּפרׁש אם וכן יצא. החּלין, מן הּכל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻהביא
לחמּה יביא ולא יביא; - הּמעׂשר' מן ולחמּה היא ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּתֹודה,

מע  הּבהמה מחּטי ּכמֹו ׁשני, מעׂשר מּמעֹות אּלא ׁשני, ׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשני  מעׂשר מּמעֹות ׁשּיביא ׁשהיא ׁשּפרׁש ּפי על ואף . ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשני, מעׂשר מּמעֹות נסכיה יביא לא הּמעׂשר, מן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלחמּה
ׁשּבארנּו: ּכמֹו החּלין, מן אּלא לעֹולם ּבאין הּנסכים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשאין
ׁשּיהיּו עד - קרּבנֹו" הּמקריב "והקריב ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלפי

צד ּבהן יהיה ולא ּכלל.[לה']לּגבֹוּה[שייכות]מּׁשּלֹו, ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

ה'תשע"ג  תמוז כ"ח ש"ק יום

יז  ¤¤ּפרק
כּפח‡. מאפה יביא לא - תּנּור מאפה מנחה [מין הּנֹודר ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֻ

מאפהתנור] ולא על], ולא [שחוממו]רעפים[שנאפה , ְְְֲִֵַָֹֹ
יֹורֹות בה]מאפה שאופין בקרקע הערבּיים.[גומא ְֲִִֵַַָ

ּבמרחׁשת·. והביא ּבמחבת', עלי 'הרי [מין האֹומר: ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הביא,מחבת] ּׁשהביא מה - ּבמחבת והביא 'ּבמרחׁשת', ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

ּבמרחׁשת', להביא 'זֹו אמר: ואם יצא; לא חֹובתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹוידי
הרי  - ּבמרחׁשת והביאּה 'ּבמחבת', אֹו ּבמחבת, ְְְְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהביאּה
ׁשני  עלי 'הרי האֹומר: וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּולה. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹזֹו
אֹו כלים, ּבׁשני והביאם אחד', ּבכלי להביאן ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָעׂשרֹונֹות

וידי  הביא, ּׁשהביא מה - אחד ּבכלי והביאם כלים', ְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ'ּבׁשני
לה'". נדרּת "ּכאׁשר ׁשּנאמר: יצא, לא ְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָֹחֹובתֹו

'אּלּו‚. כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ'אּלּו
ּפסּולין  אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביא כלים', ּבׁשני .להביא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ

ׁשני  עלי 'הרי אמר: אּלא הּנדר, ּבׁשעת קבען ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
כלים, ּבׁשני והפריׁשן קבען הפרׁשה ּובׁשעת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָעׂשרֹונֹות',
ׁשּנאמר: ּכׁשרים, אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביאן ְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוחזר
ׁשני  עלי 'הרי אמר: הפרׁשּת. ּכאׁשר ולא נדרּת", ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ"ּכאׁשר
לֹו: אמרּו כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָעׂשרֹונֹות
ּפסּולין; אּלּו הרי כלים, ּבׁשני הקריבם - נדרּת' אחד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ'ּבכלי

ּכׁשרים. אּלּו הרי אחד, ּבכלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָהקריבם
כלים',„. ּבׁשני להביא עׂשרֹונֹות ׁשני עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאמר:

הקריבן  - נדרּת' כלים 'ּבׁשני לֹו: אמרּו אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהביא
אּלּו הרי אחד, ּבכלי הקריבן ּכׁשרים; אּלּו הרי כלים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָּבׁשני

ׁשּנתערבּו מנחֹות אחת ּכׁשּתי מכל לקמוץ יכול שאם -] ְְְְִִֵֶָָ
כשירות] - .לבדה

מיני ‰. מחמׁשת אחת יביא - מנחה' עלי 'הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
- מנחֹות' עלי 'הרי אמר: ּונדבה; ּבנדר הּבאֹות ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָמנחֹות

מנחֹות  מיני ׁשני מין מחמׁשּתן יביא עלי 'הרי אמר: ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
מיני  עלי 'הרי אחד. מּמין מנחֹות ׁשּתי יביא - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָמנחֹות'
אמר: אם וכן מינים; מּׁשני מנחֹות ׁשּתי יביא - ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָמנחֹות'
מהן, ּבמין נדרֹו קבע מינין. ׁשני יביא - מנחה' ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ'מיני

חמׁשּתן. מביא - ְְֲִִֵָָּוׁשכחֹו
.Â;עּׂשרֹון מּׁשּׁשים יתר אחד ּבכלי מנחה מביא הּיחיד ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָאין

והּׁשאר  אחד, ּבכלי ׁשּׁשים מביא - מּׁשּׁשים יֹותר נדר ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָואם
אבל  ׁשּׁשים, אּלא ּכאחד להּבלל יכֹולין ׁשאין ׁשני; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבכלי

נבללין  אין ׁשּׁשים על הּבלילה יתר ׁשאין ּפי על אף . ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
לבלילה  הראּוי 'ּכל חכמים: אמרּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמעּכבת

להתערבב] שיכול הּבלילה[- אין ּבֹו;[בפועל], מעּכבת ְְִֵֶֶַַָ
ּבֹו'. מעּכבת הּבלילה לבלילה, ראּוי ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוכל

.Ê מביא - עּׂשרֹון' ועׂשרים אחד מאה עלי 'הרי  ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאמר:
עּׂשרֹון  ּומביא ּכלי, ּבכל ׁשּׁשים כלים, ּבׁשני ועׂשרים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָמאה
עּׂשרֹון  מביא - עּׂשרֹון' עלי 'הרי אמר: ׁשליׁשי. ּבכלי ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָאחד

ׁשנים  יביא - עׂשרֹונֹות' עלי 'הרי וׁשכח אחד. נדרֹו, ּפרׁש ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשכח  אחד. ּבכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים יביא - ּפרׁש עּׂשרֹון ְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּמה
ׁשּׁשים  מביא זה הרי - קבעֹו מין ּובאיזה ּפרׁש, עּׂשרֹון ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכּמה

מחמׁשּתן ומין מין מּכל מנחות]עּׂשרֹון מיני מחמשת -]. ְֲִִִִִֵָָָָ
.Á נדר ּכלים ּובכּמה נדר עׂשרֹונֹות ּכּמה וׁשכח נדרֹו, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָקבע

ּכיצד? ּכלי. ּבׁשּׁשים ׁשּׁשים, ועד מאחד מביא זה הרי -ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשני, ּבכלי עׂשרֹונים ּוׁשני ראׁשֹון, ּבכלי אחד עּׂשרֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָמביא
ּבּכלי  עּׂשרֹון ׁשּׁשים ׁשּיהיּו עד ּבׁשליׁשי, עׂשרֹונים ְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָֹּוׁשלׁשה
סדר  על מביא - קבע מין ּבאיזה אף ׁשכח ואם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהאחרֹון.
אלף  מין מּכל מביא ונמצא מין; מּכל ּכלי ׁשּׁשים ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶָָָזה

עּׂשרֹון  ּוׁשלׁשים מאֹות .ּוׁשמֹונה ְְִִֵֶָֹ
.Ë חצי 'מנחת אֹו ׂשעֹורים', מנחת עלי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהאֹומר:

ּפטּור, זה הרי - ּולבֹונה' ׁשמן ׁשּלא 'מנחת אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹעּׂשרֹון',
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מקריבין  ׁשּכמֹוהּו ּדבר התנּדב מנחה ׁשּלא עלי 'הרי אמר: . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשמן  ּבלא 'מנחה אֹו העדׁשים', 'מן אֹו הּׂשעֹורים', ְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹמן
אמר: אם אֹותֹו; ׁשֹואלין - עּׂשרֹון' חצי 'מנחה אֹו ְְֲֲִִִִִַָָָָּולבֹונה',
ידעּתי  ואּלּו ּכזה, להקריב ׁשּמּתר ּדעת על אּלא נדרּתי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ'לא
לא  ּולבֹונה, ּבׁשמן סלת ׁשלם עּׂשרֹון אּלא מקריבין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשאין
יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: ואם ּפטּור; זה הרי - נֹודר' ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהייתי
ּכדר להקריב חּיב זה הרי - ׁשּמקריבין' ּכדר נֹודר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהייתי

ְִִֶַׁשּמקריבין.
.È הייתי יֹודע, הייתי 'אּלּו ואמר: ּומחצה, עּׂשרֹון ְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָָָנדר

'הרי  אמר: ׁשנים. מביא זה הרי - הּמתנּדבין' ּכדר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָנֹודר
מנחה  ׁשם הזּכיר ולא עּׂשרֹון', חצי עלי 'הרי אֹו קמח', ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעלי

מעֹולם  נדר ׁשּלא ּכמי ּפטּור, זה הרי 'הרי - האֹומר: וכן . ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ּפטּור; זה הרי - נסכים' ּבלא 'זבח לחם', ּבלא ּתֹודה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעלי
נֹודר  הייתי ּכן, מקריבין ׁשאין יֹודע הייתי 'אּלּו אמר: ְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואם

הּמקריבין. ּכדר להביא חּיב זה הרי - הּנֹודרין' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכדר
.‡È;ולחמּה ּתֹודה יביא - תֹודה' לחמי עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר:

הּקרּבן  וסֹוף ּתֹודה, ּבלא לחם מקריבין ׁשאין ידּוע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּדבר
- ּפלֹוני' ׁשל ּתֹודתֹו לפטר לחם עלי 'הרי אמר: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהזּכיר.

חברֹו ּתֹודת עם ּתֹודה לחם .יביא ֲִִֵֶֶַָָ
.·Èעצמֹו ּבפני יין נֹודר אֹו אדם מתנּדבין מתנּדב ואין . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ

ׁשנים; ולא לג לא ּבּנסכים ׁשאין - לּגין ׁשני ולא יין, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹֹֹֻלג
לנסּכי  לא ראּויין לּגין חמׁשת ׁשאין - חמּׁשה מתנּדבין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֻואין

מתנּדבין  אבל ּבהמֹות. ׁשּתי לנסּכי ולא אחת, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹבהמה
ׁשהן  מּפני - ּומעלה ּומּׁשּׁשה וׁשּׁשה, וארּבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה,

בהמֹות. לנסּכי ְְְְִִֵֵראּויין
.‚È נדר ואיל; כבׂש ּכנסּכי הן הרי ׁשבעה, נדר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?

ּכנסּכי  הן הרי ּתׁשעה, אילים; ׁשני ּכנסּכי הן הרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָׁשמֹונה,
אּלּו הרי עׂשרה, נדר ּכבׂשים; ׁשלׁשה ּכנסּכי אֹו וכבׂש, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשֹור
לעֹולם. עד וכן ואיל. כבׂשים ׁשני אֹו ואיל, ׁשֹור ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכנסּכי

.„È ׁשהרי ׁשּׁשה', 'הׁשלם לֹו: אֹומרין - לּגין חמׁשת ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻנדר
לקרּבן  ׁשהרי קבען ּפטּור, - ׁשנים אֹו לג נדר אם אבל ; ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ

ולא  מתנּדבין ואין מקצתן. ולא הן לא ּכלל, ראּויין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֹאינן
מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ל ׁשאין - ׁשמן מּלג ּפחֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹנֹודרין

ׁשמן. אחד לג צריכה ְְִִֶֶֶָָֹוהיא
.ÂË;לּגין מּׁשלׁשת יפחֹות לא - יין' עלי 'הרי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹֻהאֹומר:

ּכּמה  וׁשכח נדרֹו, ּפרׁש מּלג. יפחֹות לא - ׁשמן' עלי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ'הרי
לג; וארּבעים מאה יביא - הּׁשמן מן אֹו הּיין מן נדר ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלּגין
יֹותר  מרּבֹות קרּבנֹות הּצּבּור ּבֹו ׁשּמקריבין יֹום ל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻׁשאין
ויהיּו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְְִִִִֶֶַַָָָמּיֹום
יין  ּוכמֹותם ׁשמן (ו)לג וארּבעים מאה ּבּיֹום ּבֹו ,הּנסכים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּומּוספין. ּתמידין ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְִִִִִֵֶָָּכמֹו
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ה'תשע"ג  תמוז כ"ב ראשון יום

.ÁÏ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שני כ "ב ֿ כ "ג תמוז 

.ËÏ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÊÎ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ח ּכלֿהּמצוה ׁשּיחזרּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

מּתחת ויצאּו לבעליהם, ― זֹו ּבׁשנה הּמכּורים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרקעֹות
ארץ "ּובכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּדמים. ּבלי הּקֹונים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹידי

לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה ck)אחּזתכם ,dk `xwie),לנּו ּובאר . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻֻ
הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ואמר: זֹו ּבׁשנה ּתהיה זֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּגאּלה

ֿ אחּזתֹו" אל איׁש bi)ּתׁשבּו ,my)ּבדיני הּכתּוב עסק ּוכבר . ְְֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ
הּוא אם הּקֹונה, עם הּמֹוכר ּדין יהיה אי ּובאר זֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָמצוה
ׁשנת ׁשּתחּול קדם הּמכּורה ֿ אדמתֹו את לפּדֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹרֹוצה
מחּוץ ׁשהן לקרקעֹות מיחד זה ׁשּדין ֿ ּכן ּגם ּובאר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּיֹובל.
― ּבּכפרים הּבנּוים והּבּתים וׁשהחצרֹות הערים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָלחֹומת
הּׂשדֹות ּכדין ּדינם הרי לחֹומה, מּבפנים נבנּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכיון
"עלֿ הּכתּוב: אמר ׁשעליהם החצרים ּבּתי והם ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּגּנֹות.

יצא" ּובּיבל ֿ ּלֹו ּתהיה ּגאּלה יחׁשב הארץ l`)ׂשדה ,my) ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבערכים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו hk:)ּוכבר oikxr)היא וגם . ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּובזמן יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאינה

― הרכ"ז מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
"והארץ אמרֹו: והּוא לצמיתּות, ּכנען ּבארץ ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָאדמֹותינּו

לצמתת" תּמכר bk)לא ,my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָֹֻ
ערכין jli`e)ּבסֹוף ,hk). ְֲִָ

― הקל"ט ּפדּיתהּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
ׁשנה לסֹוף עד עיר, לחֹומת מּבפנים הּמכּורים ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָהּקנינים
יצאּו ולא הּקֹונה ּבידי יתקּימּו הּׁשנה ואחרי ּבלבד, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאחת
ֿ מֹוׁשב ּבית ימּכר ּכי "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּבּיֹובל,

וגֹו'" חֹומה hk)עיר ,my)ערי ּבּתי ּדין היא זֹו ּומצוה , ְְִִִִֵֵָָָָ
ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר :(l`:)חֹומה. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבארץ. אּלא נֹוהגת אינּה ְִֵֶֶֶֶָָָָוהיא

ה'תשע"ג  תמוז כ"ג שני יום

.Ú˜ .ËÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÁÎ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ט לויהּמצוה ֿ ׁשבט ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

יׂשראל ּבארץ חלק mihayd)מּלקחת x`yl dwlgpy), ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
ֿ ׁשבט ּכל הלוּים לּכהנים ֿ יהיה "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא

ונחלה" חלק `)לוי ,gi mixac). ְֲִֵֵֶַָ

― וׁשבעים מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבׁשעת ׁשּבֹוזזים ּבּבּזה חלק מּלקחת לוי ֿ ׁשבט ּכל ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעֹוד
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נסכים, ּומנחת עֹוף, ועֹולת ּבהמה, עֹולת מביא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָלפיכ
עצמֹו ּבפני ויין מנחת ּולבֹונה, עם שמביא מהיין חוץ -] ְְְְִִֵַַָ

.נסכים]
.·Èל ׁשאין ּכבׂש, יביא - לּמזּבח' ּבסלע עלי 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאמר:

מה  וׁשכח ּפרׁש, ּכבׂש; אּלא לּמזּבח ּבסלע ׁשּקרב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר
לּמזּבח  ׁשּקרב ודבר ּדבר מּכל ּבסלע יביא - .ּפרׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

.‚È הרי' מּקמץ. יפחת לא - לבֹונה' עלי 'הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹהאֹומר:
ּכמחֹוקֹות  עבין גזרים, מּׁשני יפחת לא - עצים' ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹעלי

הכלי] שפת עם ו'מחוקה' עלי [מיושרת 'הרי אּמה; ְְֲֵַַָָָָוארּכן
דמי  להביא רצה ואם אּמה. ארּכֹו אחד, גזר מביא - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעץ'

יביא. ִִֵָָהעצים,
.„È קֹומץ ּבֹו? עֹוׂשין ּכיצד ׁשמן, התנּדב אֹו ׁשּנדר ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי

קמץ  האּׁשים,מּמּנּו ּגּבי על וזֹורקֹו מלח, עליו ונֹותן , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּביין  עֹוׂשין וכיצד מנחֹות. ּכׁשירי לּכהנים נאכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּׁשאר
ּגּבי  על ּכּלֹו ּומנּסכֹו מלח, עליו נֹותן עצמֹו? ּבפני ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻהּבא
נֹותן  - עצמּה ּבפני הּבאה והּלבֹונה הּנסכים. ּככל ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשיתין

לאּׁשים. וכּלּה מלח, ְִִֶֶַָָָָֻעליה
.ÂË ׁשהרי ׁשני, מעׂשר מּמעֹות יביאּנּו לא נדר, ׁשּנדר ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמי

זה  ּבקרּבן קרּבנֹונתחּיב יביא לא ּבקרּבן, המחּיב וכל ; ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻ
החּלין. מן ִִֶַָֻאּלא

.ÊË'הּמעׂשר מן ולחמּה החּלין, מן ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻאמר:
ּתֹודה, ּבקרּבן נדר ׁשהרי החּלין; מן אּלא לחמּה יביא לא -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

הּלחם  עם אּלא ּבאה אינּה .והּתֹודה ְִֵֶֶֶַַָָָָָ
.ÊÈ מעׂשר מּמעֹות ּתֹודה להביא עלי 'הרי ואמר: ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָּפרׁש

ואם  ׁשּנדר; ּכמֹו להביא לֹו יׁש - החּלין' מן ולחמּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻׁשני,
עלי  'הרי ואמר: ּפרׁש אם וכן יצא. החּלין, מן הּכל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻהביא
לחמּה יביא ולא יביא; - הּמעׂשר' מן ולחמּה היא ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּתֹודה,

מע  הּבהמה מחּטי ּכמֹו ׁשני, מעׂשר מּמעֹות אּלא ׁשני, ׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשני  מעׂשר מּמעֹות ׁשּיביא ׁשהיא ׁשּפרׁש ּפי על ואף . ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשני, מעׂשר מּמעֹות נסכיה יביא לא הּמעׂשר, מן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלחמּה
ׁשּבארנּו: ּכמֹו החּלין, מן אּלא לעֹולם ּבאין הּנסכים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשאין
ׁשּיהיּו עד - קרּבנֹו" הּמקריב "והקריב ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלפי

צד ּבהן יהיה ולא ּכלל.[לה']לּגבֹוּה[שייכות]מּׁשּלֹו, ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

ה'תשע"ג  תמוז כ"ח ש"ק יום

יז  ¤¤ּפרק
כּפח‡. מאפה יביא לא - תּנּור מאפה מנחה [מין הּנֹודר ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֻ

מאפהתנור] ולא על], ולא [שחוממו]רעפים[שנאפה , ְְְֲִֵַָֹֹ
יֹורֹות בה]מאפה שאופין בקרקע הערבּיים.[גומא ְֲִִֵַַָ

ּבמרחׁשת·. והביא ּבמחבת', עלי 'הרי [מין האֹומר: ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הביא,מחבת] ּׁשהביא מה - ּבמחבת והביא 'ּבמרחׁשת', ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

ּבמרחׁשת', להביא 'זֹו אמר: ואם יצא; לא חֹובתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹוידי
הרי  - ּבמרחׁשת והביאּה 'ּבמחבת', אֹו ּבמחבת, ְְְְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהביאּה
ׁשני  עלי 'הרי האֹומר: וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּולה. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹזֹו
אֹו כלים, ּבׁשני והביאם אחד', ּבכלי להביאן ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָעׂשרֹונֹות

וידי  הביא, ּׁשהביא מה - אחד ּבכלי והביאם כלים', ְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ'ּבׁשני
לה'". נדרּת "ּכאׁשר ׁשּנאמר: יצא, לא ְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָֹחֹובתֹו

'אּלּו‚. כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ'אּלּו
ּפסּולין  אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביא כלים', ּבׁשני .להביא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ

ׁשני  עלי 'הרי אמר: אּלא הּנדר, ּבׁשעת קבען ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
כלים, ּבׁשני והפריׁשן קבען הפרׁשה ּובׁשעת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָעׂשרֹונֹות',
ׁשּנאמר: ּכׁשרים, אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביאן ְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוחזר
ׁשני  עלי 'הרי אמר: הפרׁשּת. ּכאׁשר ולא נדרּת", ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ"ּכאׁשר
לֹו: אמרּו כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָעׂשרֹונֹות
ּפסּולין; אּלּו הרי כלים, ּבׁשני הקריבם - נדרּת' אחד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ'ּבכלי

ּכׁשרים. אּלּו הרי אחד, ּבכלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָהקריבם
כלים',„. ּבׁשני להביא עׂשרֹונֹות ׁשני עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאמר:

הקריבן  - נדרּת' כלים 'ּבׁשני לֹו: אמרּו אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהביא
אּלּו הרי אחד, ּבכלי הקריבן ּכׁשרים; אּלּו הרי כלים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָּבׁשני

ׁשּנתערבּו מנחֹות אחת ּכׁשּתי מכל לקמוץ יכול שאם -] ְְְְִִֵֶָָ
כשירות] - .לבדה

מיני ‰. מחמׁשת אחת יביא - מנחה' עלי 'הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
- מנחֹות' עלי 'הרי אמר: ּונדבה; ּבנדר הּבאֹות ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָמנחֹות

מנחֹות  מיני ׁשני מין מחמׁשּתן יביא עלי 'הרי אמר: ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
מיני  עלי 'הרי אחד. מּמין מנחֹות ׁשּתי יביא - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָמנחֹות'
אמר: אם וכן מינים; מּׁשני מנחֹות ׁשּתי יביא - ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָמנחֹות'
מהן, ּבמין נדרֹו קבע מינין. ׁשני יביא - מנחה' ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ'מיני

חמׁשּתן. מביא - ְְֲִִֵָָּוׁשכחֹו
.Â;עּׂשרֹון מּׁשּׁשים יתר אחד ּבכלי מנחה מביא הּיחיד ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָאין

והּׁשאר  אחד, ּבכלי ׁשּׁשים מביא - מּׁשּׁשים יֹותר נדר ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָואם
אבל  ׁשּׁשים, אּלא ּכאחד להּבלל יכֹולין ׁשאין ׁשני; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבכלי

נבללין  אין ׁשּׁשים על הּבלילה יתר ׁשאין ּפי על אף . ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
לבלילה  הראּוי 'ּכל חכמים: אמרּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמעּכבת

להתערבב] שיכול הּבלילה[- אין ּבֹו;[בפועל], מעּכבת ְְִֵֶֶַַָ
ּבֹו'. מעּכבת הּבלילה לבלילה, ראּוי ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוכל

.Ê מביא - עּׂשרֹון' ועׂשרים אחד מאה עלי 'הרי  ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאמר:
עּׂשרֹון  ּומביא ּכלי, ּבכל ׁשּׁשים כלים, ּבׁשני ועׂשרים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָמאה
עּׂשרֹון  מביא - עּׂשרֹון' עלי 'הרי אמר: ׁשליׁשי. ּבכלי ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָאחד

ׁשנים  יביא - עׂשרֹונֹות' עלי 'הרי וׁשכח אחד. נדרֹו, ּפרׁש ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשכח  אחד. ּבכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים יביא - ּפרׁש עּׂשרֹון ְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּמה
ׁשּׁשים  מביא זה הרי - קבעֹו מין ּובאיזה ּפרׁש, עּׂשרֹון ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכּמה

מחמׁשּתן ומין מין מּכל מנחות]עּׂשרֹון מיני מחמשת -]. ְֲִִִִִֵָָָָ
.Á נדר ּכלים ּובכּמה נדר עׂשרֹונֹות ּכּמה וׁשכח נדרֹו, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָקבע

ּכיצד? ּכלי. ּבׁשּׁשים ׁשּׁשים, ועד מאחד מביא זה הרי -ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשני, ּבכלי עׂשרֹונים ּוׁשני ראׁשֹון, ּבכלי אחד עּׂשרֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָמביא
ּבּכלי  עּׂשרֹון ׁשּׁשים ׁשּיהיּו עד ּבׁשליׁשי, עׂשרֹונים ְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָֹּוׁשלׁשה
סדר  על מביא - קבע מין ּבאיזה אף ׁשכח ואם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהאחרֹון.
אלף  מין מּכל מביא ונמצא מין; מּכל ּכלי ׁשּׁשים ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶָָָזה

עּׂשרֹון  ּוׁשלׁשים מאֹות .ּוׁשמֹונה ְְִִֵֶָֹ
.Ë חצי 'מנחת אֹו ׂשעֹורים', מנחת עלי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהאֹומר:

ּפטּור, זה הרי - ּולבֹונה' ׁשמן ׁשּלא 'מנחת אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹעּׂשרֹון',
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מקריבין  ׁשּכמֹוהּו ּדבר התנּדב מנחה ׁשּלא עלי 'הרי אמר: . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשמן  ּבלא 'מנחה אֹו העדׁשים', 'מן אֹו הּׂשעֹורים', ְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹמן
אמר: אם אֹותֹו; ׁשֹואלין - עּׂשרֹון' חצי 'מנחה אֹו ְְֲֲִִִִִַָָָָּולבֹונה',
ידעּתי  ואּלּו ּכזה, להקריב ׁשּמּתר ּדעת על אּלא נדרּתי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ'לא
לא  ּולבֹונה, ּבׁשמן סלת ׁשלם עּׂשרֹון אּלא מקריבין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשאין
יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: ואם ּפטּור; זה הרי - נֹודר' ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהייתי
ּכדר להקריב חּיב זה הרי - ׁשּמקריבין' ּכדר נֹודר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהייתי

ְִִֶַׁשּמקריבין.
.È הייתי יֹודע, הייתי 'אּלּו ואמר: ּומחצה, עּׂשרֹון ְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָָָנדר

'הרי  אמר: ׁשנים. מביא זה הרי - הּמתנּדבין' ּכדר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָנֹודר
מנחה  ׁשם הזּכיר ולא עּׂשרֹון', חצי עלי 'הרי אֹו קמח', ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעלי

מעֹולם  נדר ׁשּלא ּכמי ּפטּור, זה הרי 'הרי - האֹומר: וכן . ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ּפטּור; זה הרי - נסכים' ּבלא 'זבח לחם', ּבלא ּתֹודה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעלי
נֹודר  הייתי ּכן, מקריבין ׁשאין יֹודע הייתי 'אּלּו אמר: ְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואם

הּמקריבין. ּכדר להביא חּיב זה הרי - הּנֹודרין' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכדר
.‡È;ולחמּה ּתֹודה יביא - תֹודה' לחמי עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר:

הּקרּבן  וסֹוף ּתֹודה, ּבלא לחם מקריבין ׁשאין ידּוע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּדבר
- ּפלֹוני' ׁשל ּתֹודתֹו לפטר לחם עלי 'הרי אמר: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהזּכיר.

חברֹו ּתֹודת עם ּתֹודה לחם .יביא ֲִִֵֶֶַָָ
.·Èעצמֹו ּבפני יין נֹודר אֹו אדם מתנּדבין מתנּדב ואין . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ

ׁשנים; ולא לג לא ּבּנסכים ׁשאין - לּגין ׁשני ולא יין, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹֹֹֻלג
לנסּכי  לא ראּויין לּגין חמׁשת ׁשאין - חמּׁשה מתנּדבין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֻואין

מתנּדבין  אבל ּבהמֹות. ׁשּתי לנסּכי ולא אחת, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹבהמה
ׁשהן  מּפני - ּומעלה ּומּׁשּׁשה וׁשּׁשה, וארּבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה,

בהמֹות. לנסּכי ְְְְִִֵֵראּויין
.‚È נדר ואיל; כבׂש ּכנסּכי הן הרי ׁשבעה, נדר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?

ּכנסּכי  הן הרי ּתׁשעה, אילים; ׁשני ּכנסּכי הן הרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָׁשמֹונה,
אּלּו הרי עׂשרה, נדר ּכבׂשים; ׁשלׁשה ּכנסּכי אֹו וכבׂש, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשֹור
לעֹולם. עד וכן ואיל. כבׂשים ׁשני אֹו ואיל, ׁשֹור ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכנסּכי

.„È ׁשהרי ׁשּׁשה', 'הׁשלם לֹו: אֹומרין - לּגין חמׁשת ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻנדר
לקרּבן  ׁשהרי קבען ּפטּור, - ׁשנים אֹו לג נדר אם אבל ; ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ

ולא  מתנּדבין ואין מקצתן. ולא הן לא ּכלל, ראּויין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֹאינן
מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ל ׁשאין - ׁשמן מּלג ּפחֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹנֹודרין

ׁשמן. אחד לג צריכה ְְִִֶֶֶָָֹוהיא
.ÂË;לּגין מּׁשלׁשת יפחֹות לא - יין' עלי 'הרי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹֻהאֹומר:

ּכּמה  וׁשכח נדרֹו, ּפרׁש מּלג. יפחֹות לא - ׁשמן' עלי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ'הרי
לג; וארּבעים מאה יביא - הּׁשמן מן אֹו הּיין מן נדר ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלּגין
יֹותר  מרּבֹות קרּבנֹות הּצּבּור ּבֹו ׁשּמקריבין יֹום ל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻׁשאין
ויהיּו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְְִִִִֶֶַַָָָמּיֹום
יין  ּוכמֹותם ׁשמן (ו)לג וארּבעים מאה ּבּיֹום ּבֹו ,הּנסכים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּומּוספין. ּתמידין ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְִִִִִֵֶָָּכמֹו
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ה'תשע"ג  תמוז כ"ב ראשון יום

.ÁÏ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שני כ "ב ֿ כ "ג תמוז 

.ËÏ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÊÎ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ח ּכלֿהּמצוה ׁשּיחזרּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

מּתחת ויצאּו לבעליהם, ― זֹו ּבׁשנה הּמכּורים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרקעֹות
ארץ "ּובכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ּדמים. ּבלי הּקֹונים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹידי

לארץ" ּתּתנּו ּגאּלה ck)אחּזתכם ,dk `xwie),לנּו ּובאר . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻֻ
הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ואמר: זֹו ּבׁשנה ּתהיה זֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּגאּלה

ֿ אחּזתֹו" אל איׁש bi)ּתׁשבּו ,my)ּבדיני הּכתּוב עסק ּוכבר . ְְֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ
הּוא אם הּקֹונה, עם הּמֹוכר ּדין יהיה אי ּובאר זֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָמצוה
ׁשנת ׁשּתחּול קדם הּמכּורה ֿ אדמתֹו את לפּדֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹרֹוצה
מחּוץ ׁשהן לקרקעֹות מיחד זה ׁשּדין ֿ ּכן ּגם ּובאר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּיֹובל.
― ּבּכפרים הּבנּוים והּבּתים וׁשהחצרֹות הערים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָלחֹומת
הּׂשדֹות ּכדין ּדינם הרי לחֹומה, מּבפנים נבנּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכיון
"עלֿ הּכתּוב: אמר ׁשעליהם החצרים ּבּתי והם ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּגּנֹות.

יצא" ּובּיבל ֿ ּלֹו ּתהיה ּגאּלה יחׁשב הארץ l`)ׂשדה ,my) ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבערכים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו hk:)ּוכבר oikxr)היא וגם . ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּובזמן יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאינה

― הרכ"ז מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
"והארץ אמרֹו: והּוא לצמיתּות, ּכנען ּבארץ ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָאדמֹותינּו

לצמתת" תּמכר bk)לא ,my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָֹֻ
ערכין jli`e)ּבסֹוף ,hk). ְֲִָ

― הקל"ט ּפדּיתהּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
ׁשנה לסֹוף עד עיר, לחֹומת מּבפנים הּמכּורים ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָהּקנינים
יצאּו ולא הּקֹונה ּבידי יתקּימּו הּׁשנה ואחרי ּבלבד, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאחת
ֿ מֹוׁשב ּבית ימּכר ּכי "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּבּיֹובל,

וגֹו'" חֹומה hk)עיר ,my)ערי ּבּתי ּדין היא זֹו ּומצוה , ְְִִִִֵֵָָָָ
ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר :(l`:)חֹומה. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבארץ. אּלא נֹוהגת אינּה ְִֵֶֶֶֶָָָָוהיא

ה'תשע"ג  תמוז כ"ג שני יום

.Ú˜ .ËÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÁÎ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ט לויהּמצוה ֿ ׁשבט ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

יׂשראל ּבארץ חלק mihayd)מּלקחת x`yl dwlgpy), ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
ֿ ׁשבט ּכל הלוּים לּכהנים ֿ יהיה "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא

ונחלה" חלק `)לוי ,gi mixac). ְֲִֵֵֶַָ

― וׁשבעים מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבׁשעת ׁשּבֹוזזים ּבּבּזה חלק מּלקחת לוי ֿ ׁשבט ּכל ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעֹוד
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fenzקח b"k ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ֿ יהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל. ארץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָּכּבּוׁש
ספרי ּולׁשֹון ונחלה". חלק לוי ֿ ׁשבט ּכל הלוּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּכהנים

(my mihtey zyxt)אפׁשר ּבארץ". ונחלה ּבּבּזה, "חלק :ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּתי אּלּו ענינים ׁשני מנית לּמה ולֹומר: עלי להקׁשֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָל
והאזהרה ּבארץ חלק מּלקחת האזהרה והם: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמצות,
לאו זה והרי אחד ּבלאו הם והלא ּבּבּזה, חלק ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּלקחת

ׁשהקּדמּת llkdׁשּבכללּות lirl Ð dncwda zazk) ְְְִִֶֶַָָ
(iriyzdלאו נתחּלק ׁשּכבר ּדע אחד? לאו נמנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

ֿ ּלֹו" ֿ יהיה לא "ונחלה ואמר: a)זה ,my)ׁשני הם והרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
לּכהנים ֿ יהיה "לא מהם: האחד ׁשמֹות, ּבׁשני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאוין
ּבבּזת חלק מּלקחת האזהרה והּוא ונחלה" חלק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהלוּים

weqtay)הארץ "wlg" dlindn zcnlpe)ונחלה" והּׁשני: , ְְֲִֵֶַַָָָ
נכּפל ּוכבר ּבארץ. חלק מּלקחת האזהרה ֿ ּלֹו", ֿ יהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלא
אמרֹו והּוא ּבּכהנים, עצמם אּלּו ענינים ׁשני על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹהּלאו
ל ֿ יהיה לא וחלק תנחל לא "ּבארצם לאהרן: ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיתעּלה

k)ּבתֹוכם" ,gi xacna)הּפרּוׁש ּובא ,gxw zyxt ixtq) ְֵַָָ
(my:הארץ חּלּוק ּבׁשעת ― תנחל" לא "ּבארצם :ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

ּתחׁשֹוב ואּולי ּבּבּזה". ― ּבתֹוכם" ל ֿ ֿ יהיה לא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ"וחלק
מצות ׁשּתי ּבּכהנים הּנזּכרים האּלה הּלאוין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּׁשני

למנֹותם ראּוי ּולפיכhay x`yae ,mnvrÎipta mipdka) ְְִִָָָ
(mnvrÎipta iel:ּכללי ּבאפן ּבא ׁשהּלאו ׁשּכיון ּדע ―ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּכפלֹו ואמנם ּבּכלל הּכהנים נכנסּו הרי לוי", ֿ ׁשבט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ"ּכל
לחּזּוק swez)ּבּכהנים xzil)ֿמן לזה ֿ הּדֹומה ּכל וכן ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

הּדין, להׁשלמת אֹו לחּזּוק אּלא נכּפל אינֹו והּפרט ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהּכלל
ואּלּו האחד. ֿ הּלאו מן ּבׁשלמּות הּדין הּׂשג ׁשּלא ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּכיון
ֿ יהיה לא וחלק תנחל לא "ּבארצם לאהרן: אמרֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹמנינּו
הלוּים" לּכהנים ֿ יהיה "לא אמרֹו: על נֹוסף ּבתֹוכם" ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹל

הּזה ההּקׁש לפי למנֹות נצטר אז ּכי ef)וגֹו', d`eeyd) ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּגדֹול ּכהן על והּזֹונה והחללה הּגרּוׁשה אּסּור ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹּבעצמֹו
ֿ ּכהן ּבכל ׁשּבאּו הּלאוין ׁשלׁשה על נֹוסף לאוין ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה
ׁשּכ האֹומר: יאמר ואם הדיֹוט. ּבין ּגדֹול ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבכלל,
ּגדֹול ּכהן יהיה ׁשּבהכרח לֹו: נאמר למנֹות, צרי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבאמת
והּגרּוׁשה ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום אחת ׁשּתים: חּיב ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹּבגרּוׁשה
והיא ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום והּׁשנּיה: לֹו, ְְְֲִִִֵֶַָָָֹאסּורה
ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ― אחר ּבלאו עֹוד עליו ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָאסּורה

ׁשהּלאו(fr.)קּדּוׁשין נמצא אחת. אּלא חּיב ׁשאינֹו ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבאֹותֹו ׁשּיבֹוא אחר ֿ לאו וכל ׁשּנמנה הּוא ּבלבד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּכללי
להׁשלמת אֹו ּדין, איזה ללּמד אּלא אינֹו ּבפרטּות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָענין
אּלּו. מּמצות קס"ה קס"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהענין,

ּבעצמֹו הּזה ֿ הּסּוג df)ּומן beqn ztqep dnbec)האזהרה ְְְִֶַַַַָָָ
ּופאת ּבראׁשם קרחה ֿ יקרחּו ׁשּלא ֿ הּכהנים את ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשהזהיר

ׂשרטת יׂשרטּו לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא k`,זקנם `xwie) ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֹ
(dיׂשראל ֿ לכל קדמּו ּכבר ּבעצמם אּלּו לאוין ּוׁשלׁשה ,ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָֹ

תׁשחית" ולא ראׁשכם ּפאת תּקפּו "לא ואמר: (myּבכלל ְְְְְְִִִֶַַַַָָֹֹֹ
(fk ,hi"למת עיניכם ּבין קרחה ֿ תׂשימּו "ולא ,mixac) ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ
(` ,ci"ּבבׂשרכם תּתנּו לא לנפׁש gk)"וׂשרט ,hi `xwie), ְְְְִִֶֶֶֶֶַָֹ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבלבד, הּדין להׁשלמת ּבּכהנים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹונכּפלּו
מּכֹות האּלה;(k.)ּבסֹוף הּמצות ׁשלׁש ּדיני ּכׁשּנתּבארּו : ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּדין להׁשלמת היּו ולא ּבּכהנים מיחדים לאוין היּו ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹֹֻואּלּו
על חּיב הּכהן היה אז ּכי נפרדֹות, מצות היּו ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹאּלא
יׂשראלי ׁשהּוא מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשּתי מהם ֿ מעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻּכל
אחת מלקּות אּלא ּכן, הּדבר ואין ― ּכהן ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומּׁשּום
ּכלל והבן ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו יׂשראל, ּכׁשאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבלבד

ודעהּו. ְֵֶָזה

― הקפ"ג ללוּיםהּמצוה ערים לּתן ׁשּנּצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּכיון ּבהן, ְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָלדּור

לׁשבת" ערים וגֹו' ללוּים "ונתנּו a)יתעּלה: ,dl xacna). ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
מקלט ערי הן הלוּים, ערי ּכלֹומר: אּלּו, ערים ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוגם

d l`eb ly eznwp iptn my oben dbbya ytp bxeddy)(mc
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו להן, המיחדים ּבּתנאים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻוקֹולטֹות

(.e).

― הרכ"ח מגרׁשיהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
יּמכר" לא עריהם מגרׁש "ּוׂשדה אמרֹו: והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהלוּים

(cl ,dk `xwie)הּתֹורה לׁשֹון יֹודע ואּתה .(dÎa ,dl xacna) ְְֵַַַָָ
אלף ּכלֹומר: מגרׁש, ּוׂשדה ּומגרׁש ערים ללוּים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּנֹותנים
ּוכרמים, לׂשדֹות להם חּוצה אּמה ואלּפים מגרׁש ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָאּמה

סֹוטה ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ללוּים(fk:)ּכמֹו האזהרה ּובאה , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מגרׁש ֿ העיר את יעׂשּו לבל האּלה ֿ הּגבּולֹות את ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמּלׁשּנֹות
ׂשדה, הּמגרׁש ולא מגרׁש הּׂשדה ולא עיר, הּמגרׁש ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹולא
יׁשּנה. לא ׁשענינֹו: ּבּקּבלה ּבא יּמכר". "לא אמרֹו: ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻוהּוא

ערכין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(bl:)ּוכבר ְְְְֲֲִִִִֵָָָָ

― עׂשרים הּמׁשלימה לבנֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ההקרבה ּתהיה ׁשּבֹו לעבֹודה ֿ הּבחירה ּבית ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ[לעׂשֹות]

ּתמיד האׁש gafnd)והבערת lr cwezy)ּתהיה ואליו , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
וההתקּבצּות לרגל והעלּיה החגיגה ּתהיה ּובֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָההליכה
לי "ועׂשּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ֿ ׁשנה, ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּבכל

g)מקּדׁש" ,dk zeny)ספרי ּולׁשֹון .(i ,ai mixac)ׁשלׁש" : ְְְִִֵָָֹ
להם למּנֹות לארץ: ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצות
ׁשל זרעֹו ּולהכרית הּבחירה, ּבית להם ולבנֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָמל
ּבפני מצוה הּבחירה ּבית ׁשּבנין ,ל נתּבאר הּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָעמלק".

ּבארנּו ּוכבר ai)עצמּה. llk lirl)הּזאת ׁשהּכללּות ְְְְֵֶַַַַָָָֹ
dnyy)("ycwn"והּׁשלחן וׁשהּמנֹורה ּפרטים, ְְְְְִֶֶֶַַָָָֻּכֹוללת

נקרא והּכל הּמקּדׁש מחלקי ּכּלם וזּולתם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻוהּמזּבח
אמרֹו אבל וחלק. ֿ חלק לכל צּוּוי נתיחד ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ"מקּדׁש",

ֿ ּלי" ּתעׂשה אדמה "מזּבח הּמזּבח k`)על ,k zeny), ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָ
עצמּה ּבפני מצוה ׁשהּוא זה, ּפסּוק על לחׁשב ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשאפׁשר
:ל ׁשאבאר ּכמֹו ענינֹו הרי ― מקּדׁש מצות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָמּלבד
ׁשהיה הּבמֹות, הּתר ּבׁשעת מדּבר הּוא הרי ּדקרא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפׁשטּה
ֿ מקֹום ּבכל אדמה מזּבח לעׂשֹות ההּוא ּבּזמן לנּו ְְְֲֲִַַַַַָָָָָָֻמּתר
הּדּבּור ׁשענין הּׁשלֹום עליהם אמרּו ּוכבר עליו; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּולהקריב
יהא וׁשּלא ּבארץ, מחּבר מזּבח לבנֹות צּוה ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻהּוא,
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ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרם והּוא ּבּמדּבר, ׁשהיה ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּטלטל
לי עׂשה לארץ "ּכׁשּתּכנס זה: ּפסּוק ּבפרּוׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָיׁשמעאל
הּוא הרי ― ּכ ׁשהּדבר ּכיון ּבאדמה". המחּבר ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻמזּבח
רצֹוני הּמקּדׁש, מחלקי הּוא והרי לדֹורֹות נֹוהג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָצּוּוי

ּובּמכלּתא ּדוקא. ֿ האבנים מן מזּבח ׁשּיבנה (exziלֹומר: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
(`i dyxtמזּבח ֿ "ואם יתעּלה: אמרֹו ּבפרּוׁש ְְְְְְִִִֵֶַַָָאמרּו

ֿ 'אם' ּכל אֹומר: יׁשמעאל "רּבי אמרּו: ֿ ּלי" ּתעׂשה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָאבנים
מהם: אחד ― מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ'ואם'
מזּבח "ואם אמרּו: ֿ ּלי". ּתעׂשה אבנים ֿ מזּבח ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָואם
אּלא אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר אּתה חֹובה. ― ֲִֵֵֶַָָָָָאבנים"
ֿ מזּבח את ּתבנה ׁשלמֹות "אבנים לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָרׁשּות?

"אלהי e)ה' ,fk mixac)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר , ְְְֱֲִִִֵֶָָָֹ
וחּלּוקֹו ותארֹו הּמקּדׁש ּבנין ּכלֹומר (zewelgּבכללם, ְְְְְְֳִִִִַַַָָָָ

('eke miycwd ycwe ycwd ,xvgd,ּומׁשּפטיו הּמזּבח ּובנין .ְְְִִִֵַַַָָ
נתּבאר וכן מּדֹות. מּסכת היא ,ּכ לׁשם ׁשחּברה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבּמּסכּתא
הּנחתם ּומקֹום הּזהב ּומזּבח והּׁשלחן הּמנֹורה ְְְְְִַַַַַַָָָָָָָֹֻּתאר

מנחֹות ּבגמרא jli`e)ּבהיכל fv ,gk)ויֹומא(:bl). ְְְִֵַָָָָָ

ה'תשע"ג  תמוז כ"ד שלישי יום

.Ù .ËÚ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ חמישי כ "ד ֿ כ "ו תמוז 

― הע"ט מזּבחהּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ֿ תבנה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברזל, ּבהן ׁשּנגע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמאבנים

וּתחללה" עליה הנפּת חרּב ּכי ּגזית ak)אתהן ,k zeny), ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מקריבים ואין ּפסּול הּוא הרי ― מזּבח מהן ּבנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָואם

מּמּדֹות ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (dpynעליו. ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ
(c.

― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּגּסֹות ּפסיעֹות יפסע ׁשּלא ּכדי ּבמעלֹות, לּמזּבח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹמּלעלֹות
אמרֹו והּוא ּגּדל, ּבצד עקב יל אּלא עלּיתֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבׁשעת

וגֹו'" ֿ מזּבחי על במעלת ֿ תעלה "לא bk)יתעּלה: ,my). ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַֹֹ
הּמכלּתא exzi)ּולׁשֹון zyxt seq):לֹומר "מהּֿתלמּוד : ְְְְִַַַַָ

לא לּמזּבח ׁשּכׁשעֹולה עליו"? ערות ֿ תּגלה לא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"אׁשר
ּוכבר ּגּדל". ּבצד עקב מהּל אּלא ּגּסה, ּפסיעה ּפֹוסע ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻיהא

מּמּדֹות ג' ּבפרק ּבנינֹו ואי הּכבׁש צּורת (dpynנתּבארה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּתּגלה`) עד הּמזּבח על ּגּסה ּפסיעה ֿ הּפֹוסע וכל .ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

לֹוקה. ― עליו ְֶֶָָָערותֹו

ה'תשע"ג  תמוז כ"ה רביעי יום

.‡Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הכ"א הּמקּדׁשהּמצוה מן ליראה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ

הּיראה מקֹום ּבלּבנּו לֹו ׁשּנקּבע עד מאד, מאד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּזה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מקּדׁש, מֹוראת היא וזֹו ― ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָוהּפחד

ּתיראּו" l)"ּומקּדׁשי ,hi `xwie)ּכמֹו זֹו יראה והגּדרת . ְְְְְִִִִַַָָָָ
ּבּספרא יּכנס(miyecw)ׁשהזּכירּו לא מֹורא? הּוא "איזה : ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּובאפנּדתֹו ּובמנעלֹו ּבמקלֹו הּבית `mcלהר yaely cba) ְְְְְְֲִִַַַַַָָֻ

yealn ila eyaell jxc oi`e ,drifd betqiy ick eteb lr
(oeilrקּפנּדריא יעׂשּנּו ולא רגליו ׁשעל (xarn,ּובאבק ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(jxcd xvwl"וחמר ֿ מּקל ּורקיקה ,(xeq`y i`ce Ð)ּוכבר . ְְִִֶַָָָֹ
לׁשבת ּבהחלט ׁשאסּור ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנתּבאר
ׁשאמר לפי ֿ זה וכל ּבלבד; ּדוד ּבית למלכי אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבעזרה
ּבזמן אפּלּו לעֹולם, חֹובה וזֹו ּתיראּו" "ּומקּדׁשי ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָיתעּלה:

ספרא ּולׁשֹון ׁשרּבּו. ּבעונֹותינּו חרב ׁשהּוא :(my)הּזה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבית ׁשאין ּבזמן קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אּלא לי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"אין
ּתׁשמרּו ֿ ׁשּבתתי את לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְִִִִֶַַַַַַָֹֹהּמקּדׁש
מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ֿ ּׁשמירת מה ― ּתיראּו ְְְִִִִַַַַָָָָָּומקּדׁשי
אּתה ֿ הּמקּדׁש מן "לא עֹוד: אמרּו וׁשם לעֹולם". ְְְְְִִִַַָָָָָָֹמקּדׁש

הּמקּדׁש". על ׁשּפקד מּמי אּלא ְִִִֵֶֶַַַָָָָירא,

ה'תשע"ג  תמוז כ"ו חמישי יום

.ÊÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.„Ù .‚Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הכ"ב ֿ הּמקּדׁשהּמצוה את לׁשמר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ

ּכדי ֿ הּלילה ּכל ּבמׁש ֿ לילה ּבכל ּתמיד סביבֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָללכת
לאהרן: יתעּלה אמרֹו והּוא ּולגּדלֹו, ּולרֹוממֹו ְְְְְְְְְְֲִֶַַַַָֹלכּבדֹו,

העדת" אהל לפני אּת ּובני a)"ואּתה ,gi xacna), ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּתמיד. לפניו ּתהיּו אּתם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
אהל ֿ מׁשמרת את "וׁשמרּו אמרֹו: והּוא אחר, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹּבלׁשֹון

c)מֹועד" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my gxw zyxt)אּתה" : ְְִֵֵַָ
והלוּים מּבפנים הּכהנים ― העדת אהל לפני אּת ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻּובני
ּובּמכלּתא סביבֹו. ולהליכה לׁשמירה ּכלֹומר: ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָמּבחּוץ",
― מֹועד אהל ֿ מׁשמרת את "וׁשמרּו הּזה: ּכּלׁשֹון ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאמרּו
לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? מּנין ּבעׂשה, אּלא לי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאין

הּקדׁש" מׁשמרת את d)ּוׁשמרּתם ,my)ל נתּברר הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
לּמקּדׁש "ּגדּלה אמרּו: וׁשם עׂשה. מצות ― ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻׁשּׁשמירתֹו

ּפלטֹורין ּדֹומה לא ׁשֹומרים. עליה jlnd)ׁשּיׁש lkid) ְְִִֵֶֶַָָָֹ
ׁשֹומרין". עליה ׁשאין לפלטֹורין ׁשֹומרין עליה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
ׁשּמגדּלת לֹומר: רצֹונֹו ההיכל ׁשם ― ׁשּפלטֹורין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוידּוע
ּוכבר עליו. קבּועים ׁשֹומרים ׁשּיהיּו ורֹוממּותֹו, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָההיכל
ּתמיד מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנתּבארּו

מּדֹות. ְִֶֶַּובמּסכת

― הס"ז ׁשמירתֿהּמצוה מּלהׁשּבית ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
"ּוׁשמרּתם אמרֹו: והּוא ֿ לילה, ּכל ּתמיד ּבֹו ולסב ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹהּמקּדׁש

הּקדׁש" מׁשמרת מּמצות(my)את כ"ב ּבמצוה ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
וכ עׂשה; מצות ּבֹו והּסּבּוב הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָעׂשה,
ּולׁשֹון ֿ תעׂשה, לא מצות ― זה ּדבר ׁשּבּטּול ּכאן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹנבאר

מֹועד" אהל ֿ מׁשמרת את "וׁשמרּו c)הּמכלּתא: ,my)אין , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ― ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין ּבעׂשה, אּלא ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹלי

הּקדׁש" מׁשמרת את d)"ּוׁשמרּתם ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּומּדֹות. ּתמיד ּבריׁש זֹו ְְִִִֵָָמצוה
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ֿ יהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל. ארץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָּכּבּוׁש
ספרי ּולׁשֹון ונחלה". חלק לוי ֿ ׁשבט ּכל הלוּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּכהנים

(my mihtey zyxt)אפׁשר ּבארץ". ונחלה ּבּבּזה, "חלק :ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּתי אּלּו ענינים ׁשני מנית לּמה ולֹומר: עלי להקׁשֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָל
והאזהרה ּבארץ חלק מּלקחת האזהרה והם: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמצות,
לאו זה והרי אחד ּבלאו הם והלא ּבּבּזה, חלק ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּלקחת

ׁשהקּדמּת llkdׁשּבכללּות lirl Ð dncwda zazk) ְְְִִֶֶַָָ
(iriyzdלאו נתחּלק ׁשּכבר ּדע אחד? לאו נמנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

ֿ ּלֹו" ֿ יהיה לא "ונחלה ואמר: a)זה ,my)ׁשני הם והרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
לּכהנים ֿ יהיה "לא מהם: האחד ׁשמֹות, ּבׁשני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאוין
ּבבּזת חלק מּלקחת האזהרה והּוא ונחלה" חלק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהלוּים

weqtay)הארץ "wlg" dlindn zcnlpe)ונחלה" והּׁשני: , ְְֲִֵֶַַָָָ
נכּפל ּוכבר ּבארץ. חלק מּלקחת האזהרה ֿ ּלֹו", ֿ יהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלא
אמרֹו והּוא ּבּכהנים, עצמם אּלּו ענינים ׁשני על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹהּלאו
ל ֿ יהיה לא וחלק תנחל לא "ּבארצם לאהרן: ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיתעּלה

k)ּבתֹוכם" ,gi xacna)הּפרּוׁש ּובא ,gxw zyxt ixtq) ְֵַָָ
(my:הארץ חּלּוק ּבׁשעת ― תנחל" לא "ּבארצם :ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

ּתחׁשֹוב ואּולי ּבּבּזה". ― ּבתֹוכם" ל ֿ ֿ יהיה לא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ"וחלק
מצות ׁשּתי ּבּכהנים הּנזּכרים האּלה הּלאוין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּׁשני

למנֹותם ראּוי ּולפיכhay x`yae ,mnvrÎipta mipdka) ְְִִָָָ
(mnvrÎipta iel:ּכללי ּבאפן ּבא ׁשהּלאו ׁשּכיון ּדע ―ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּכפלֹו ואמנם ּבּכלל הּכהנים נכנסּו הרי לוי", ֿ ׁשבט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ"ּכל
לחּזּוק swez)ּבּכהנים xzil)ֿמן לזה ֿ הּדֹומה ּכל וכן ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

הּדין, להׁשלמת אֹו לחּזּוק אּלא נכּפל אינֹו והּפרט ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהּכלל
ואּלּו האחד. ֿ הּלאו מן ּבׁשלמּות הּדין הּׂשג ׁשּלא ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּכיון
ֿ יהיה לא וחלק תנחל לא "ּבארצם לאהרן: אמרֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹמנינּו
הלוּים" לּכהנים ֿ יהיה "לא אמרֹו: על נֹוסף ּבתֹוכם" ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹל

הּזה ההּקׁש לפי למנֹות נצטר אז ּכי ef)וגֹו', d`eeyd) ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּגדֹול ּכהן על והּזֹונה והחללה הּגרּוׁשה אּסּור ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹּבעצמֹו
ֿ ּכהן ּבכל ׁשּבאּו הּלאוין ׁשלׁשה על נֹוסף לאוין ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה
ׁשּכ האֹומר: יאמר ואם הדיֹוט. ּבין ּגדֹול ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבכלל,
ּגדֹול ּכהן יהיה ׁשּבהכרח לֹו: נאמר למנֹות, צרי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבאמת
והּגרּוׁשה ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום אחת ׁשּתים: חּיב ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹּבגרּוׁשה
והיא ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא מּׁשּום והּׁשנּיה: לֹו, ְְְֲִִִֵֶַָָָֹאסּורה
ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ― אחר ּבלאו עֹוד עליו ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָאסּורה

ׁשהּלאו(fr.)קּדּוׁשין נמצא אחת. אּלא חּיב ׁשאינֹו ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבאֹותֹו ׁשּיבֹוא אחר ֿ לאו וכל ׁשּנמנה הּוא ּבלבד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּכללי
להׁשלמת אֹו ּדין, איזה ללּמד אּלא אינֹו ּבפרטּות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָענין
אּלּו. מּמצות קס"ה קס"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהענין,

ּבעצמֹו הּזה ֿ הּסּוג df)ּומן beqn ztqep dnbec)האזהרה ְְְִֶַַַַָָָ
ּופאת ּבראׁשם קרחה ֿ יקרחּו ׁשּלא ֿ הּכהנים את ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשהזהיר

ׂשרטת יׂשרטּו לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא k`,זקנם `xwie) ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֹ
(dיׂשראל ֿ לכל קדמּו ּכבר ּבעצמם אּלּו לאוין ּוׁשלׁשה ,ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָֹ

תׁשחית" ולא ראׁשכם ּפאת תּקפּו "לא ואמר: (myּבכלל ְְְְְְִִִֶַַַַָָֹֹֹ
(fk ,hi"למת עיניכם ּבין קרחה ֿ תׂשימּו "ולא ,mixac) ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ
(` ,ci"ּבבׂשרכם תּתנּו לא לנפׁש gk)"וׂשרט ,hi `xwie), ְְְְִִֶֶֶֶֶַָֹ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבלבד, הּדין להׁשלמת ּבּכהנים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹונכּפלּו
מּכֹות האּלה;(k.)ּבסֹוף הּמצות ׁשלׁש ּדיני ּכׁשּנתּבארּו : ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּדין להׁשלמת היּו ולא ּבּכהנים מיחדים לאוין היּו ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹֹֻואּלּו
על חּיב הּכהן היה אז ּכי נפרדֹות, מצות היּו ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹאּלא
יׂשראלי ׁשהּוא מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשּתי מהם ֿ מעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻּכל
אחת מלקּות אּלא ּכן, הּדבר ואין ― ּכהן ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומּׁשּום
ּכלל והבן ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו יׂשראל, ּכׁשאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבלבד

ודעהּו. ְֵֶָזה

― הקפ"ג ללוּיםהּמצוה ערים לּתן ׁשּנּצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבארץ, חלק להם ׁשאין ּכיון ּבהן, ְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָלדּור

לׁשבת" ערים וגֹו' ללוּים "ונתנּו a)יתעּלה: ,dl xacna). ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
מקלט ערי הן הלוּים, ערי ּכלֹומר: אּלּו, ערים ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוגם

d l`eb ly eznwp iptn my oben dbbya ytp bxeddy)(mc
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו להן, המיחדים ּבּתנאים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻוקֹולטֹות

(.e).

― הרכ"ח מגרׁשיהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
יּמכר" לא עריהם מגרׁש "ּוׂשדה אמרֹו: והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהלוּים

(cl ,dk `xwie)הּתֹורה לׁשֹון יֹודע ואּתה .(dÎa ,dl xacna) ְְֵַַַָָ
אלף ּכלֹומר: מגרׁש, ּוׂשדה ּומגרׁש ערים ללוּים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּנֹותנים
ּוכרמים, לׂשדֹות להם חּוצה אּמה ואלּפים מגרׁש ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָאּמה

סֹוטה ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ללוּים(fk:)ּכמֹו האזהרה ּובאה , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מגרׁש ֿ העיר את יעׂשּו לבל האּלה ֿ הּגבּולֹות את ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמּלׁשּנֹות
ׂשדה, הּמגרׁש ולא מגרׁש הּׂשדה ולא עיר, הּמגרׁש ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹולא
יׁשּנה. לא ׁשענינֹו: ּבּקּבלה ּבא יּמכר". "לא אמרֹו: ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻוהּוא

ערכין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(bl:)ּוכבר ְְְְֲֲִִִִֵָָָָ

― עׂשרים הּמׁשלימה לבנֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ההקרבה ּתהיה ׁשּבֹו לעבֹודה ֿ הּבחירה ּבית ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ[לעׂשֹות]

ּתמיד האׁש gafnd)והבערת lr cwezy)ּתהיה ואליו , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
וההתקּבצּות לרגל והעלּיה החגיגה ּתהיה ּובֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָההליכה
לי "ועׂשּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ֿ ׁשנה, ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּבכל

g)מקּדׁש" ,dk zeny)ספרי ּולׁשֹון .(i ,ai mixac)ׁשלׁש" : ְְְִִֵָָֹ
להם למּנֹות לארץ: ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצות
ׁשל זרעֹו ּולהכרית הּבחירה, ּבית להם ולבנֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָמל
ּבפני מצוה הּבחירה ּבית ׁשּבנין ,ל נתּבאר הּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָעמלק".

ּבארנּו ּוכבר ai)עצמּה. llk lirl)הּזאת ׁשהּכללּות ְְְְֵֶַַַַָָָֹ
dnyy)("ycwn"והּׁשלחן וׁשהּמנֹורה ּפרטים, ְְְְְִֶֶֶַַָָָֻּכֹוללת

נקרא והּכל הּמקּדׁש מחלקי ּכּלם וזּולתם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻוהּמזּבח
אמרֹו אבל וחלק. ֿ חלק לכל צּוּוי נתיחד ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ"מקּדׁש",

ֿ ּלי" ּתעׂשה אדמה "מזּבח הּמזּבח k`)על ,k zeny), ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָ
עצמּה ּבפני מצוה ׁשהּוא זה, ּפסּוק על לחׁשב ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשאפׁשר
:ל ׁשאבאר ּכמֹו ענינֹו הרי ― מקּדׁש מצות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָמּלבד
ׁשהיה הּבמֹות, הּתר ּבׁשעת מדּבר הּוא הרי ּדקרא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפׁשטּה
ֿ מקֹום ּבכל אדמה מזּבח לעׂשֹות ההּוא ּבּזמן לנּו ְְְֲֲִַַַַַָָָָָָֻמּתר
הּדּבּור ׁשענין הּׁשלֹום עליהם אמרּו ּוכבר עליו; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּולהקריב
יהא וׁשּלא ּבארץ, מחּבר מזּבח לבנֹות צּוה ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻהּוא,
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ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרם והּוא ּבּמדּבר, ׁשהיה ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּטלטל
לי עׂשה לארץ "ּכׁשּתּכנס זה: ּפסּוק ּבפרּוׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָיׁשמעאל
הּוא הרי ― ּכ ׁשהּדבר ּכיון ּבאדמה". המחּבר ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻמזּבח
רצֹוני הּמקּדׁש, מחלקי הּוא והרי לדֹורֹות נֹוהג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָצּוּוי

ּובּמכלּתא ּדוקא. ֿ האבנים מן מזּבח ׁשּיבנה (exziלֹומר: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
(`i dyxtמזּבח ֿ "ואם יתעּלה: אמרֹו ּבפרּוׁש ְְְְְְִִִֵֶַַָָאמרּו

ֿ 'אם' ּכל אֹומר: יׁשמעאל "רּבי אמרּו: ֿ ּלי" ּתעׂשה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָאבנים
מהם: אחד ― מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ'ואם'
מזּבח "ואם אמרּו: ֿ ּלי". ּתעׂשה אבנים ֿ מזּבח ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָואם
אּלא אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר אּתה חֹובה. ― ֲִֵֵֶַָָָָָאבנים"
ֿ מזּבח את ּתבנה ׁשלמֹות "אבנים לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָרׁשּות?

"אלהי e)ה' ,fk mixac)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר , ְְְֱֲִִִֵֶָָָֹ
וחּלּוקֹו ותארֹו הּמקּדׁש ּבנין ּכלֹומר (zewelgּבכללם, ְְְְְְֳִִִִַַַָָָָ

('eke miycwd ycwe ycwd ,xvgd,ּומׁשּפטיו הּמזּבח ּובנין .ְְְִִִֵַַַָָ
נתּבאר וכן מּדֹות. מּסכת היא ,ּכ לׁשם ׁשחּברה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבּמּסכּתא
הּנחתם ּומקֹום הּזהב ּומזּבח והּׁשלחן הּמנֹורה ְְְְְִַַַַַַָָָָָָָֹֻּתאר

מנחֹות ּבגמרא jli`e)ּבהיכל fv ,gk)ויֹומא(:bl). ְְְִֵַָָָָָ

ה'תשע"ג  תמוז כ"ד שלישי יום

.Ù .ËÚ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ חמישי כ "ד ֿ כ "ו תמוז 

― הע"ט מזּבחהּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ֿ תבנה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברזל, ּבהן ׁשּנגע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמאבנים

וּתחללה" עליה הנפּת חרּב ּכי ּגזית ak)אתהן ,k zeny), ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מקריבים ואין ּפסּול הּוא הרי ― מזּבח מהן ּבנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָואם

מּמּדֹות ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (dpynעליו. ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ
(c.

― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּגּסֹות ּפסיעֹות יפסע ׁשּלא ּכדי ּבמעלֹות, לּמזּבח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹמּלעלֹות
אמרֹו והּוא ּגּדל, ּבצד עקב יל אּלא עלּיתֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבׁשעת

וגֹו'" ֿ מזּבחי על במעלת ֿ תעלה "לא bk)יתעּלה: ,my). ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַֹֹ
הּמכלּתא exzi)ּולׁשֹון zyxt seq):לֹומר "מהּֿתלמּוד : ְְְְִַַַַָ

לא לּמזּבח ׁשּכׁשעֹולה עליו"? ערות ֿ תּגלה לא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"אׁשר
ּוכבר ּגּדל". ּבצד עקב מהּל אּלא ּגּסה, ּפסיעה ּפֹוסע ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻיהא

מּמּדֹות ג' ּבפרק ּבנינֹו ואי הּכבׁש צּורת (dpynנתּבארה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּתּגלה`) עד הּמזּבח על ּגּסה ּפסיעה ֿ הּפֹוסע וכל .ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

לֹוקה. ― עליו ְֶֶָָָערותֹו

ה'תשע"ג  תמוז כ"ה רביעי יום

.‡Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הכ"א הּמקּדׁשהּמצוה מן ליראה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ

הּיראה מקֹום ּבלּבנּו לֹו ׁשּנקּבע עד מאד, מאד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּזה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מקּדׁש, מֹוראת היא וזֹו ― ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָוהּפחד

ּתיראּו" l)"ּומקּדׁשי ,hi `xwie)ּכמֹו זֹו יראה והגּדרת . ְְְְְִִִִַַָָָָ
ּבּספרא יּכנס(miyecw)ׁשהזּכירּו לא מֹורא? הּוא "איזה : ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּובאפנּדתֹו ּובמנעלֹו ּבמקלֹו הּבית `mcלהר yaely cba) ְְְְְְֲִִַַַַַָָֻ

yealn ila eyaell jxc oi`e ,drifd betqiy ick eteb lr
(oeilrקּפנּדריא יעׂשּנּו ולא רגליו ׁשעל (xarn,ּובאבק ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(jxcd xvwl"וחמר ֿ מּקל ּורקיקה ,(xeq`y i`ce Ð)ּוכבר . ְְִִֶַָָָֹ
לׁשבת ּבהחלט ׁשאסּור ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנתּבאר
ׁשאמר לפי ֿ זה וכל ּבלבד; ּדוד ּבית למלכי אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבעזרה
ּבזמן אפּלּו לעֹולם, חֹובה וזֹו ּתיראּו" "ּומקּדׁשי ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָיתעּלה:

ספרא ּולׁשֹון ׁשרּבּו. ּבעונֹותינּו חרב ׁשהּוא :(my)הּזה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבית ׁשאין ּבזמן קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אּלא לי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"אין
ּתׁשמרּו ֿ ׁשּבתתי את לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְִִִִֶַַַַַַָֹֹהּמקּדׁש
מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ֿ ּׁשמירת מה ― ּתיראּו ְְְִִִִַַַַָָָָָּומקּדׁשי
אּתה ֿ הּמקּדׁש מן "לא עֹוד: אמרּו וׁשם לעֹולם". ְְְְְִִִַַָָָָָָֹמקּדׁש

הּמקּדׁש". על ׁשּפקד מּמי אּלא ְִִִֵֶֶַַַָָָָירא,

ה'תשע"ג  תמוז כ"ו חמישי יום

.ÊÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.„Ù .‚Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הכ"ב ֿ הּמקּדׁשהּמצוה את לׁשמר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ

ּכדי ֿ הּלילה ּכל ּבמׁש ֿ לילה ּבכל ּתמיד סביבֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָללכת
לאהרן: יתעּלה אמרֹו והּוא ּולגּדלֹו, ּולרֹוממֹו ְְְְְְְְְְֲִֶַַַַָֹלכּבדֹו,

העדת" אהל לפני אּת ּובני a)"ואּתה ,gi xacna), ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּתמיד. לפניו ּתהיּו אּתם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
אהל ֿ מׁשמרת את "וׁשמרּו אמרֹו: והּוא אחר, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹּבלׁשֹון

c)מֹועד" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my gxw zyxt)אּתה" : ְְִֵֵַָ
והלוּים מּבפנים הּכהנים ― העדת אהל לפני אּת ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻּובני
ּובּמכלּתא סביבֹו. ולהליכה לׁשמירה ּכלֹומר: ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָמּבחּוץ",
― מֹועד אהל ֿ מׁשמרת את "וׁשמרּו הּזה: ּכּלׁשֹון ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאמרּו
לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? מּנין ּבעׂשה, אּלא לי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאין

הּקדׁש" מׁשמרת את d)ּוׁשמרּתם ,my)ל נתּברר הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
לּמקּדׁש "ּגדּלה אמרּו: וׁשם עׂשה. מצות ― ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻׁשּׁשמירתֹו

ּפלטֹורין ּדֹומה לא ׁשֹומרים. עליה jlnd)ׁשּיׁש lkid) ְְִִֵֶֶַָָָֹ
ׁשֹומרין". עליה ׁשאין לפלטֹורין ׁשֹומרין עליה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
ׁשּמגדּלת לֹומר: רצֹונֹו ההיכל ׁשם ― ׁשּפלטֹורין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוידּוע
ּוכבר עליו. קבּועים ׁשֹומרים ׁשּיהיּו ורֹוממּותֹו, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָההיכל
ּתמיד מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנתּבארּו

מּדֹות. ְִֶֶַּובמּסכת

― הס"ז ׁשמירתֿהּמצוה מּלהׁשּבית ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
"ּוׁשמרּתם אמרֹו: והּוא ֿ לילה, ּכל ּתמיד ּבֹו ולסב ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹהּמקּדׁש

הּקדׁש" מׁשמרת מּמצות(my)את כ"ב ּבמצוה ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
וכ עׂשה; מצות ּבֹו והּסּבּוב הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָעׂשה,
ּולׁשֹון ֿ תעׂשה, לא מצות ― זה ּדבר ׁשּבּטּול ּכאן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹנבאר

מֹועד" אהל ֿ מׁשמרת את "וׁשמרּו c)הּמכלּתא: ,my)אין , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ― ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין ּבעׂשה, אּלא ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹלי

הּקדׁש" מׁשמרת את d)"ּוׁשמרּתם ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּומּדֹות. ּתמיד ּבריׁש זֹו ְְִִִֵָָמצוה
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― הל"ה עׂשּויהּמצוה ׁשמן לנּו ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
המיחד הּתאּור dkÎak)ּכפי ,l zeny)ּבֹו למׁשח מּוכן ְְְִִֵַַַָָֹֻ

הּגדֹול "והּכהן ׁשאמר: ּכמֹו ׁשּיתמּנה, ּגדֹול ֿ ּכהן ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכל
הּמׁשחה" ׁשמן ֿ ראׁשֹו על ֿ יּוצק אׁשר i)מאחיו ,`k `xwie), ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

הּמלכים מקצת ּבֹו מֹוׁשחים cec)וכן zia ikln wx ,xnelk), ְְְְִִִֵַַָ
הּמׁשּכן ּבֹו נמׁשח ּוכבר זֹו. מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו
לפי לדֹורֹות, ֿ הּכלים את ּבֹו מֹוׁשחים אין אבל ֿ ּכליו; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָוכל

ּבספרי אמרּו `)ׁשּבפרּוׁש ,f xacna)אּלּו ׁשל ׁשּבמׁשיחתם , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לעתיד ֿ הּכלים ּכל הקּדׁשּו ― הּמׁשּכן ּכלי ּכלֹומר ―ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
לי זה יהיה ֿ קדׁש מׁשחת "ׁשמן יתעּלה: אמר ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלבֹוא,

l`)לדרתיכם" ,l zeny)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֹ
ּכרתֹות .(d.)ּבריׁש ְְֵֵ

― הפ"ג ׁשמןהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
לא "ּובמתּכנּתֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמׁשחה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻּכׁשמן

ּכמהּו" al)תעׂשּו ,my)מזיד הּוא אם זה, לאו על והעֹובר ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ּכמהּו ֿ ירקח אׁשר "איׁש ּבּכתּוב: ׁשּבא ּכמֹו ּכרת, חּיב ―ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

bl)וכּו'" ,my).קבּועה חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם . ְְְִֵַַָָָ
מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(d.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הפ"ד ּבׁשמןהּמצוה מּלמׁשח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבלבד, ּומלכים ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּמׁשחה

"ייס לא אדם ֿ ּבׂשר "על יתעּלה: אמרֹו al)והּוא ,my). ְְְְִִֶַַַָָָָֹ
"ואׁשר אמר: ּכרת, חּיב ― ּבמזיד ּבֹו ׁשהּנמׁשח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוברּור,

ונכרת" ֿ זר על מּמּנּו חּיב(my)יּתן ― ׁשֹוגג הּוא ואם ; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָחּטאת

.(d.)ּכרתֹות ְֵ

ה'תשע"ג  תמוז כ"ז שישי יום

.·Ù .‰Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שישי ֿ ש "ק כ "ז ֿ כ "ח תמוז 

.ÂÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הפ"ה מגמרהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻֻ

(oyr ly minya)ּבמתּכנת(znbeck):ּכלֹומר הּקטרת, ְְְְֶֶַַַֹֹ
ויתּכּון הּמּדֹות אֹותן ּוביחס ּתערבּתֹו סּממני אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻׁשּיהיּו

"ּובמתּכנּתּה(myazdl)להתגּמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבֹו, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָֻ
לכם" תעׂשּו fl)לא ,l zeny)ועֹוׂשה ׁשהעֹובר לנּו, ּובאר ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

"איׁש אמר: ּכרת, חּיב ― ּתּמרּתּה להריח וכּונתֹו ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכמֹוה
מעּמיו" ונכרת ּבּה להריח כמֹוה ֿ יעׂשה gl)אׁשר ,my)אם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; ְְְִִִֵֵַַָָהּוא
ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו .(d.)ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

― הפ"ב ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ּבמזּבח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן
עליו" תּסכּו לא ונס ּומנחה ועלה זרה קטרת עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹתעלּו

(h my)ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו הּזֹורק אֹו ּבֹו ֿ הּמקריב ְְְִֵֶַַַַַָָָָוכל
לֹוקה. ― ֶלֹו

― הל"ד ֿ הארֹוןהּמצוה את הּכהנים ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
והּוא למקֹום, מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָעל
יּׂשאּו" ּבּכתף עלהם הּקדׁש "ּכיֿעבדת יתעּלה: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאמרֹו

(h ,f xacna)לא ללוּים, אז נאמר זה ׁשּצּוּוי ֿ ּפי ֿ על ואף .ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָֹ
הּזמן, ּבאֹותֹו הּכהנים מסּפר מעּוט מחמת אּלא זה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהיה

הּמתחיל הּוא אהרן eidּכי okle ,cala ea dlgd dpedkd) ְֲִִַַַֹ
(mziy`xa hrn mipdkdחֹובה הּמצוה הרי לדֹורֹות אבל ;ְְֲֲִֵַָָָ

ּבספר ׁשּנתּבאר ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים והם הּכהנים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעל
e)יהֹוׁשע ,b)ׁשמּואל hk)ּובספר ,eh aÎl`eny)וכאׁשר . ְְְְֲֵֵֶֶַַֻ

ּבדברי אמר הּׁשנּיה ּבּפעם אתֿהארֹון להעביר ּדוד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָצּוה
eh)הּימים ,eh `Îminid ixac)הלוּים ֿ בני "וּיׂשאּו :dpeekde) ְְְִִִִֵַַַָ

(mipdkl'ה ּכדבר מׁשה צּוה ּכאׁשר האלהים ארֹון ְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹאת
עליהם" ּבּמטֹות z`ylּבכתפם jixv zexecl mby ixd) ְֲִֵֵֶַָֹ

(ef dxevaהּימים ּבדברי הזּכיר ּכאׁשר וכן .(hi ,ck my) ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
:ּכ ֿ אחר ואמר מׁשמרֹות וארּבע לעׂשרים הּכהנים ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָֹֻחלּקת

לעבדת פקּדתם ּביד"אּלה ּכמׁשּפטם ֿ ה' לבית לבֹוא ם ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻ
ּפרׁשּו יׂשראל", אלהי ה' צּוהּו ּכאׁשר אביהם ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹאהרן
נׂשיאת היא הּכהנים ׁשעבֹודת על רֹומז ׁשהּוא ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹחכמים,
ּולׁשֹון יׂשראל. אלהי ה' ׁשּצּוה וזהּו הּכתף, על ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהארֹון

h)ספרי ,f xacna)אלהי ה' צּוהּו ּכאׁשר וגֹו' "ּכמׁשּפטם : ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָֹ
ּבּכתף וגֹו' נתן לא קהת ולבני צּוהּו? היכן ― ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹיׂשראל

הּמצות. מּכלל ׁשּזה נתּברר הּנה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹיּׂשאּו".

― הפ"ו ּבּדיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
`eze)הארֹון oi`yep eid mday zehen)והּוא הּטּבעת, מּתֹו ְִַַַַָָ

יּסרּו לא הּבּדים יהיּו הארן "ּבטּבעת יתעּלה: ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻאמרֹו
eh)מּמּנּו" ,dk zeny).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר ְִֵֶֶֶַָָ

מּכֹות מלקּות:(ak.)ּובסֹוף מחּיבי הזּכירּו ּכאׁשר אמרּו, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָֻ
הּוא ׁשּגם ּכלֹומר: הארֹון?" ּבּדי הּמסיר איּכא ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ"והא
ל נתּבאר הּנה יּסרּו". מ"ּלא מהכא, ואזהרּתיּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻלֹוקה.

עליה. ולֹוקין ֿ תעׂשה לא מצות ְְֲִִִֶֶֶַַָָֹׁשהיא

ה'תשע"ג  תמוז כ"ח קודש שבת יום

.‚Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÏ .·Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .·Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הכ"ג לעבדהּמצוה ּבלבד, הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָֹ
ׁשערים נעילת ּכגֹון: ידּועֹות, ּבעבֹודֹות ,(ozgizte)ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִַַַָָ

הּקרּבן ּבעת הּׁשיר miniieqn)ואמירת zepaxw)והּוא , ְְְֲִִֵַַַַָָ
מֹועד" אהל ֿ עבדת את הּוא הּלוי "ועבד gi,אמרֹו: xacna) ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

(bkספר ּולׁשֹון יעבד;(my)י. ― רצה אם אני "ׁשֹומע : ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹ
הּוא הּלוי ועבד לֹומר: ּתלמּוד יעבד, לא ― רצה לא ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹֹואם
מּטלת ּומצוה עליו חֹובה ׁשּזה ּכלֹומר: ֿ ּכרחֹו", על ―ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הּזאת הלוּים עבֹודת ֿ היא מה נתּבאר ּוכבר ּבהכרח. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹעליו

ּבתמיד מקֹומֹות f)ּבכּמה dpyn e wxt .e dpyn d wxt)ּומּדֹות ְְְִִַָָ
(` dpyn ` wxt)מערכים ב' ּבפרק ֿ ּכן ּגם ונתּבאר .(.`i) ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר הלוּים אּלא ׁשיר אֹומרים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשאין
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fenz g"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הלוּים" ֿ אחיו ּככל אלהיו ה' ּבׁשם "וׁשרת אחר: ּבלׁשֹון ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹזֹו
(f ,gi mixac)מערכים ב' ּבפרק ואמרּו ,(my)ׁשרּות "איזהּו : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָ

ׁשירה". זֹו אֹומר: הוי ה'? ְֱִֵֵֵָּבׁשם

― הע"ב מּלהתעּסקהּמצוה הּלוּים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
והּכהנים לּכהנים, המיחדֹות ֿ העבֹודֹות מן עבֹודה ְְְֲֲֲֲִִִַַַָָָֹֹֻּבׁשּום
המיחדֹות ֿ העבֹודֹות מן עבֹודה ּבׁשּום מּלהתעּסק ―ְְְְֲֲִִִֵַַָָָֻ
הּכהנים ּכלֹומר: האּלה, הּמׁשּפחֹות ׁשּׁשּתי לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹללוּים,
ּבּמקּדׁש. מיחדת עבֹודה מהן ֿ מׁשּפחה לכל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻוהלוּים,
ׁשּלא יחד, לׁשּתיהן יתעּלה מאּתֹו האזהרה ּבאה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפיכ
ּבמה ֿ קבּוצה ּכל אּלא ― האחרת ּבעבֹודת אחת ְְֲֲֶֶֶַַַַַַַָָָָּתעבֹוד
ואלֿ ֿ עבדתֹו על איׁש "איׁש ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹּׁשּנצטותּה,

hi)מּׂשאֹו" ,c xacna)אמרֹו הּוא ּבהן ׁשּבא הּלאו ּולׁשֹון ְְֶֶַַָָָָָ
לא ֿ הּמזּבח ואל הּקדׁש ֿ ּכלי אל א" הלוּים: על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹיתעּלה

ֿ ימתּו" ולא b)יקרבּו ,gi my)אל לדּבר חזר ּכ ֿ אחר ְְְִֵֶַַַַָָָָֹֻ
ֿ אּתם" ּגם ֿ הם ּגם ימתּו "ולא ואמר: ,(my)הּכהנים ְְֲִֵֶַַַַַָָֹֹֻ

ׁשּכמֹו הּזה. הּלאו אתכם ּכֹולל ׁשּגםֿאּתם, ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכלֹומר:
הּמקּדׁש ּכלי והיא: ּבעבֹודתכם. מּלהתעּסק ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהזהרּתים
ּולׁשֹון ּבעבֹודתם. מּלהתעּסק מזהרים אּתם ּכ ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻוהּמזּבח,

my)ספרי gxw zyxt)לא ֿ הּמזּבח ואל הּקדׁש "אלּֿכלי : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ
אּלא לי אין ענׁש. ― ימתּו" "ולא אזהרה: ― ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻיקרבּו"
על ּכהנים הּכהנים; עבֹודת על ּומזהרין ׁשענּוׁשין ְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַָֹֹֻלוּים

ה מעבֹודהעבֹודת ֿ הם ּגם לֹומר: ּתלמּוד ― מּנין? לוּים ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָ
ezcearלחברּתּה dpyne ,zniieqn dcear lr cwtend) ְֲֶַָ

(hay eze` ipa lr zcwten `id mby Ð zxg`l― ִִַמּנין?
חנניה ּבן יהֹוׁשע רּבי ּבּקׁש ּוכבר ֿ אּתם. ּגם לֹומר: ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֻּתלמּוד
!לאחֹורי חזֹור לֹו: אמר ּבןֿגדּגדה, יֹוחנן רּבי את ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלסּיע
ואּתה ֿ הּׁשֹוערים מן ׁשאני ,ּבנפׁש מתחּיב אּתה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּכבר
הּמתעּסק ֿ לוי ׁשּכל ל נתּבאר הּנה ֿ המׁשֹוררים. ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמן
ּבידי מיתה חּיב ― לֹו המיחדת עבֹודתֹו ׁשאינּה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבעבֹודה
אם אּלא הלוּים, לעבֹודת יּגׁשּו לא הּכהנים וכן ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשמים.
א" ּובּמכלּתא: ּבמלקּות. אם ּכי ּבמיתה אינם ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָעברּו
נגעּו אם יכֹול יקרבּו" לא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש ֿ ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאל
הם עבֹודה מּׁשּום ― "א" לֹומר: ּתלמּוד חּיבין? ְְֲִִִֵַַַַָָיהיּו
הּכהנים הּכהנים, ידי על הלוּים אּלא לי אין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹחּיבין.
ֿ אּתם", ּגם ֿ הם "ּגם לֹומר: ּתלמּוד מּנין? הלוּים ֿ ידי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַעל
הּכהנים ואין ּבמיתה, ּכהנים ׁשל על "הלוּים נאמר: ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹוׁשם

ֿ תעׂשה". ּבלא אּלא לוּים ׁשל ְְֲִִֶֶֶַַָֹעל

― הל"ב אהרןהּמצוה זרע לגּדל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
ו]כבֹוד [קדּׁשה מעלת להם ּוליחס ּולרֹוממם, ְְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָֻּולכּבדם

וראׁשֹונה dnicwÎoic)קֹודמת mdl zzl)לכ יסרבּו ואפּלּו ְְְְֲִִֶֶַָָָ
ּכיון יתעּלה, לה' ּכבֹוד לׁשם ֿ זה ּכל להם. נׁשמע לא ―ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אמרֹו: והּוא קרּבנֹותיו, והקרבת לעבֹודתֹו ְְְְְְְֲֶַַַָָָָָָָׁשּלקחם
"ל ֿ יהיה קדׁש מקריב הּוא אלהי ֿ לחם את ּכי ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ"וקּדׁשּתֹו

(g ,`k `xwie)הּפרּוׁש ּובא .(:hp oihib)ֿלכל" "וקּדׁשּתֹו" : ְְְִֵַַָָ
ראׁשֹון לפּתח ׁשּבקדּׁשה: ראׁשֹון,(dxeza)ּדבר ּולבר , ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֻ

ספרא לׁשֹון וגם ראׁשֹון". יפה מנה my)ולּטֹול xen`): ְְְְִִִֶֶַָָָ
נצטּוינּו זֹו ׁשּמצוה ּכלֹומר, ּכרחֹו"; "על ― ְְְְְְִִִִֶַַַַָָ"וקּדׁשּתֹו"
"קדׁשים אמרּו: וכ הּכהן, ּברצֹון ּתלּויה ואינה אנחנּו ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹֹּבּה

לאלהיהם" e)יהיּו ,my)"קדׁש "והיּו ּכרחם"; "על ― ְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ
אינֹו ׁשּזה ּכיון נאמר, ׁשּלא מּומין"; ּבעלי לרּבֹות ―ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ּכבֹוד לֹו ּונחּלק נעּדיפּנּו מּדּוע אלהיו, לחם להקריב ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹראּוי
ּכּלֹו המכּבד הּזרע ― קדׁש" "והיּו אמר: לפיכ ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻֻֻּוגדּלה?
הראּויים הּתנאים נתּבארּו ּוכבר מּום. ּובעל ּתמים ―ְְְְֲִִִִַַַָָָָָ
מפּזרים ּבמקֹומֹות זה, מנהג עּמהם לנהג צרי ואי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻלהם,

וחּלין מּכֹות (dp:)וׁשּבת(dn:)ּובכֹורֹות(alw:)ּבגמרא ְְְְִִַַָָָֻ
ְָָוזּולתן.

― הל"ו הּכהניםהּמצוה ׁשּיהיּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹ
ּבמׁשמרֹות wlgzzעֹובדים dpyd inia ycwnd zcear) ְְְִִָ

(zeveawlהּכל יד ּתהיה ולא ֿ ׁשבּוע, ּבכל מׁשמרת ּתעבד :ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
עֹובדֹות ֿ הּמׁשמרֹות ּכל ׁשאז ּבלבד, ּברגלים אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹמערבת,

ֿ הּימים ּבדברי נתּבאר ּוכבר מקריב. ׁשּבא ֿ מי וכל (`ּבׁשוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
(ak ,h.מׁשמרֹות כ"ד ועׂשאּום חּלקּום ּוׁשמּואל ׁשּדוד .ְְְֲִִִֵֶַָָָ

ּבסּכה והּכתּוב(dp.)ונתּבאר ׁשוה. ּכּלן יד ׁשּברגלים , ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֻֻ
הּלוי ֿ יבא "וכי אמרֹו: הּוא זֹו ּבמצוה וגֹו'(odkd)ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ

ֿ אחיו ּככל אלהיו ה' ּבׁשם וׁשרת וגֹו' נפׁשֹו ֿ אּות ּבכל ְְְְְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָֹּובא
יאכלּו" ּכחלק חלק ה' לפני ׁשם העמדים gi,הלוּים mixac) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ

(gÎeספרי ּולׁשֹון .(my mihtey zyxt)אּות ֿ ּבכל "ּובא : ְְְִֵַַָָ
― ׁשערי מאחד לֹומר: ּתלמּוד לעֹולם? יכֹול ― ְְְְֵֶַַַַַָָָנפׁשֹו

ּבׁשער מכּנסין ׁשּיׂשראל milyexia)אחד(xir)ּבׁשעה edfe) ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ
הרגל ּבקרּבנֹות ׁשוֹות ֿ הּמׁשמרֹות ּכל יכֹול רגלים. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹּבׁשלׁשה

הרגל מחמת ׁשּלא nk)jezayהּבאים zayd zepaxw e ֲִֵֶֶֶַַָָֹ
(lbxdלבד לֹומר: ּתלמּוד ?(ueg).האבֹות על ממּכריו ְְְִַַַַָָָָ

ּבׁשּבּתי"; ואני ּבׁשּבּת אּתה לזה? זה אבֹות ֿ ּמכרּו ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָמה
ֿ ׁשבּוע ּכל העבֹודה: מׁשמרֹות סּדּור על הסּכמתם ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָּכלֹומר:

הּתרגּום ּפרׁשֹו וכ מׁשמרה. ―(qelwpe`)מּמּטרּתא ּבר : ְְְְְִִֵַַַַַָָָָ
אבהתא אתקינּו ּדכן ּבׁשּבתא, lyּדייתי zxnynn ueg) ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָ

(reay eze`סּכה ּגמרא ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִֵָָָָָָֻ
(.dp).
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קיי fenz g"kÎf"k w"yÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― הל"ה עׂשּויהּמצוה ׁשמן לנּו ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
המיחד הּתאּור dkÎak)ּכפי ,l zeny)ּבֹו למׁשח מּוכן ְְְִִֵַַַָָֹֻ

הּגדֹול "והּכהן ׁשאמר: ּכמֹו ׁשּיתמּנה, ּגדֹול ֿ ּכהן ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכל
הּמׁשחה" ׁשמן ֿ ראׁשֹו על ֿ יּוצק אׁשר i)מאחיו ,`k `xwie), ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

הּמלכים מקצת ּבֹו מֹוׁשחים cec)וכן zia ikln wx ,xnelk), ְְְְִִִֵַַָ
הּמׁשּכן ּבֹו נמׁשח ּוכבר זֹו. מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו
לפי לדֹורֹות, ֿ הּכלים את ּבֹו מֹוׁשחים אין אבל ֿ ּכליו; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָוכל

ּבספרי אמרּו `)ׁשּבפרּוׁש ,f xacna)אּלּו ׁשל ׁשּבמׁשיחתם , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לעתיד ֿ הּכלים ּכל הקּדׁשּו ― הּמׁשּכן ּכלי ּכלֹומר ―ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
לי זה יהיה ֿ קדׁש מׁשחת "ׁשמן יתעּלה: אמר ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלבֹוא,

l`)לדרתיכם" ,l zeny)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֹ
ּכרתֹות .(d.)ּבריׁש ְְֵֵ

― הפ"ג ׁשמןהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
לא "ּובמתּכנּתֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמׁשחה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻּכׁשמן

ּכמהּו" al)תעׂשּו ,my)מזיד הּוא אם זה, לאו על והעֹובר ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ּכמהּו ֿ ירקח אׁשר "איׁש ּבּכתּוב: ׁשּבא ּכמֹו ּכרת, חּיב ―ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

bl)וכּו'" ,my).קבּועה חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם . ְְְִֵַַָָָ
מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(d.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הפ"ד ּבׁשמןהּמצוה מּלמׁשח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבלבד, ּומלכים ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּמׁשחה

"ייס לא אדם ֿ ּבׂשר "על יתעּלה: אמרֹו al)והּוא ,my). ְְְְִִֶַַַָָָָֹ
"ואׁשר אמר: ּכרת, חּיב ― ּבמזיד ּבֹו ׁשהּנמׁשח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוברּור,

ונכרת" ֿ זר על מּמּנּו חּיב(my)יּתן ― ׁשֹוגג הּוא ואם ; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָחּטאת

.(d.)ּכרתֹות ְֵ

ה'תשע"ג  תמוז כ"ז שישי יום

.·Ù .‰Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שישי ֿ ש "ק כ "ז ֿ כ "ח תמוז 

.ÂÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הפ"ה מגמרהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻֻ

(oyr ly minya)ּבמתּכנת(znbeck):ּכלֹומר הּקטרת, ְְְְֶֶַַַֹֹ
ויתּכּון הּמּדֹות אֹותן ּוביחס ּתערבּתֹו סּממני אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻׁשּיהיּו

"ּובמתּכנּתּה(myazdl)להתגּמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבֹו, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָֻ
לכם" תעׂשּו fl)לא ,l zeny)ועֹוׂשה ׁשהעֹובר לנּו, ּובאר ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

"איׁש אמר: ּכרת, חּיב ― ּתּמרּתּה להריח וכּונתֹו ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכמֹוה
מעּמיו" ונכרת ּבּה להריח כמֹוה ֿ יעׂשה gl)אׁשר ,my)אם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; ְְְִִִֵֵַַָָהּוא
ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו .(d.)ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

― הפ"ב ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ּבמזּבח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן
עליו" תּסכּו לא ונס ּומנחה ועלה זרה קטרת עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹתעלּו

(h my)ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו הּזֹורק אֹו ּבֹו ֿ הּמקריב ְְְִֵֶַַַַַָָָָוכל
לֹוקה. ― ֶלֹו

― הל"ד ֿ הארֹוןהּמצוה את הּכהנים ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
והּוא למקֹום, מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָעל
יּׂשאּו" ּבּכתף עלהם הּקדׁש "ּכיֿעבדת יתעּלה: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאמרֹו

(h ,f xacna)לא ללוּים, אז נאמר זה ׁשּצּוּוי ֿ ּפי ֿ על ואף .ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָֹ
הּזמן, ּבאֹותֹו הּכהנים מסּפר מעּוט מחמת אּלא זה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהיה

הּמתחיל הּוא אהרן eidּכי okle ,cala ea dlgd dpedkd) ְֲִִַַַֹ
(mziy`xa hrn mipdkdחֹובה הּמצוה הרי לדֹורֹות אבל ;ְְֲֲִֵַָָָ

ּבספר ׁשּנתּבאר ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים והם הּכהנים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעל
e)יהֹוׁשע ,b)ׁשמּואל hk)ּובספר ,eh aÎl`eny)וכאׁשר . ְְְְֲֵֵֶֶַַֻ

ּבדברי אמר הּׁשנּיה ּבּפעם אתֿהארֹון להעביר ּדוד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָצּוה
eh)הּימים ,eh `Îminid ixac)הלוּים ֿ בני "וּיׂשאּו :dpeekde) ְְְִִִִֵַַַָ

(mipdkl'ה ּכדבר מׁשה צּוה ּכאׁשר האלהים ארֹון ְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹאת
עליהם" ּבּמטֹות z`ylּבכתפם jixv zexecl mby ixd) ְֲִֵֵֶַָֹ

(ef dxevaהּימים ּבדברי הזּכיר ּכאׁשר וכן .(hi ,ck my) ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
:ּכ ֿ אחר ואמר מׁשמרֹות וארּבע לעׂשרים הּכהנים ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָֹֻחלּקת

לעבדת פקּדתם ּביד"אּלה ּכמׁשּפטם ֿ ה' לבית לבֹוא ם ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻ
ּפרׁשּו יׂשראל", אלהי ה' צּוהּו ּכאׁשר אביהם ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹאהרן
נׂשיאת היא הּכהנים ׁשעבֹודת על רֹומז ׁשהּוא ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹחכמים,
ּולׁשֹון יׂשראל. אלהי ה' ׁשּצּוה וזהּו הּכתף, על ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהארֹון

h)ספרי ,f xacna)אלהי ה' צּוהּו ּכאׁשר וגֹו' "ּכמׁשּפטם : ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָֹ
ּבּכתף וגֹו' נתן לא קהת ולבני צּוהּו? היכן ― ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹיׂשראל

הּמצות. מּכלל ׁשּזה נתּברר הּנה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹיּׂשאּו".

― הפ"ו ּבּדיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
`eze)הארֹון oi`yep eid mday zehen)והּוא הּטּבעת, מּתֹו ְִַַַַָָ

יּסרּו לא הּבּדים יהיּו הארן "ּבטּבעת יתעּלה: ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻאמרֹו
eh)מּמּנּו" ,dk zeny).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר ְִֵֶֶֶַָָ

מּכֹות מלקּות:(ak.)ּובסֹוף מחּיבי הזּכירּו ּכאׁשר אמרּו, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָֻ
הּוא ׁשּגם ּכלֹומר: הארֹון?" ּבּדי הּמסיר איּכא ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ"והא
ל נתּבאר הּנה יּסרּו". מ"ּלא מהכא, ואזהרּתיּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻלֹוקה.

עליה. ולֹוקין ֿ תעׂשה לא מצות ְְֲִִִֶֶֶַַָָֹׁשהיא

ה'תשע"ג  תמוז כ"ח קודש שבת יום

.‚Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÏ .·Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .·Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הכ"ג לעבדהּמצוה ּבלבד, הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָֹ
ׁשערים נעילת ּכגֹון: ידּועֹות, ּבעבֹודֹות ,(ozgizte)ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִַַַָָ

הּקרּבן ּבעת הּׁשיר miniieqn)ואמירת zepaxw)והּוא , ְְְֲִִֵַַַַָָ
מֹועד" אהל ֿ עבדת את הּוא הּלוי "ועבד gi,אמרֹו: xacna) ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

(bkספר ּולׁשֹון יעבד;(my)י. ― רצה אם אני "ׁשֹומע : ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹ
הּוא הּלוי ועבד לֹומר: ּתלמּוד יעבד, לא ― רצה לא ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹֹואם
מּטלת ּומצוה עליו חֹובה ׁשּזה ּכלֹומר: ֿ ּכרחֹו", על ―ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הּזאת הלוּים עבֹודת ֿ היא מה נתּבאר ּוכבר ּבהכרח. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹעליו

ּבתמיד מקֹומֹות f)ּבכּמה dpyn e wxt .e dpyn d wxt)ּומּדֹות ְְְִִַָָ
(` dpyn ` wxt)מערכים ב' ּבפרק ֿ ּכן ּגם ונתּבאר .(.`i) ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר הלוּים אּלא ׁשיר אֹומרים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשאין
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fenz g"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הלוּים" ֿ אחיו ּככל אלהיו ה' ּבׁשם "וׁשרת אחר: ּבלׁשֹון ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹזֹו
(f ,gi mixac)מערכים ב' ּבפרק ואמרּו ,(my)ׁשרּות "איזהּו : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָ

ׁשירה". זֹו אֹומר: הוי ה'? ְֱִֵֵֵָּבׁשם

― הע"ב מּלהתעּסקהּמצוה הּלוּים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
והּכהנים לּכהנים, המיחדֹות ֿ העבֹודֹות מן עבֹודה ְְְֲֲֲֲִִִַַַָָָֹֹֻּבׁשּום
המיחדֹות ֿ העבֹודֹות מן עבֹודה ּבׁשּום מּלהתעּסק ―ְְְְֲֲִִִֵַַָָָֻ
הּכהנים ּכלֹומר: האּלה, הּמׁשּפחֹות ׁשּׁשּתי לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹללוּים,
ּבּמקּדׁש. מיחדת עבֹודה מהן ֿ מׁשּפחה לכל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻוהלוּים,
ׁשּלא יחד, לׁשּתיהן יתעּלה מאּתֹו האזהרה ּבאה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפיכ
ּבמה ֿ קבּוצה ּכל אּלא ― האחרת ּבעבֹודת אחת ְְֲֲֶֶֶַַַַַַַָָָָּתעבֹוד
ואלֿ ֿ עבדתֹו על איׁש "איׁש ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹּׁשּנצטותּה,

hi)מּׂשאֹו" ,c xacna)אמרֹו הּוא ּבהן ׁשּבא הּלאו ּולׁשֹון ְְֶֶַַָָָָָ
לא ֿ הּמזּבח ואל הּקדׁש ֿ ּכלי אל א" הלוּים: על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹיתעּלה

ֿ ימתּו" ולא b)יקרבּו ,gi my)אל לדּבר חזר ּכ ֿ אחר ְְְִֵֶַַַַָָָָֹֻ
ֿ אּתם" ּגם ֿ הם ּגם ימתּו "ולא ואמר: ,(my)הּכהנים ְְֲִֵֶַַַַַָָֹֹֻ

ׁשּכמֹו הּזה. הּלאו אתכם ּכֹולל ׁשּגםֿאּתם, ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכלֹומר:
הּמקּדׁש ּכלי והיא: ּבעבֹודתכם. מּלהתעּסק ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהזהרּתים
ּולׁשֹון ּבעבֹודתם. מּלהתעּסק מזהרים אּתם ּכ ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻוהּמזּבח,

my)ספרי gxw zyxt)לא ֿ הּמזּבח ואל הּקדׁש "אלּֿכלי : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ
אּלא לי אין ענׁש. ― ימתּו" "ולא אזהרה: ― ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻיקרבּו"
על ּכהנים הּכהנים; עבֹודת על ּומזהרין ׁשענּוׁשין ְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַָֹֹֻלוּים

ה מעבֹודהעבֹודת ֿ הם ּגם לֹומר: ּתלמּוד ― מּנין? לוּים ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָ
ezcearלחברּתּה dpyne ,zniieqn dcear lr cwtend) ְֲֶַָ

(hay eze` ipa lr zcwten `id mby Ð zxg`l― ִִַמּנין?
חנניה ּבן יהֹוׁשע רּבי ּבּקׁש ּוכבר ֿ אּתם. ּגם לֹומר: ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֻּתלמּוד
!לאחֹורי חזֹור לֹו: אמר ּבןֿגדּגדה, יֹוחנן רּבי את ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלסּיע
ואּתה ֿ הּׁשֹוערים מן ׁשאני ,ּבנפׁש מתחּיב אּתה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּכבר
הּמתעּסק ֿ לוי ׁשּכל ל נתּבאר הּנה ֿ המׁשֹוררים. ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמן
ּבידי מיתה חּיב ― לֹו המיחדת עבֹודתֹו ׁשאינּה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבעבֹודה
אם אּלא הלוּים, לעבֹודת יּגׁשּו לא הּכהנים וכן ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשמים.
א" ּובּמכלּתא: ּבמלקּות. אם ּכי ּבמיתה אינם ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָעברּו
נגעּו אם יכֹול יקרבּו" לא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש ֿ ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאל
הם עבֹודה מּׁשּום ― "א" לֹומר: ּתלמּוד חּיבין? ְְֲִִִֵַַַַָָיהיּו
הּכהנים הּכהנים, ידי על הלוּים אּלא לי אין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹחּיבין.
ֿ אּתם", ּגם ֿ הם "ּגם לֹומר: ּתלמּוד מּנין? הלוּים ֿ ידי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַעל
הּכהנים ואין ּבמיתה, ּכהנים ׁשל על "הלוּים נאמר: ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹוׁשם

ֿ תעׂשה". ּבלא אּלא לוּים ׁשל ְְֲִִֶֶֶַַָֹעל

― הל"ב אהרןהּמצוה זרע לגּדל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
ו]כבֹוד [קדּׁשה מעלת להם ּוליחס ּולרֹוממם, ְְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָֻּולכּבדם

וראׁשֹונה dnicwÎoic)קֹודמת mdl zzl)לכ יסרבּו ואפּלּו ְְְְֲִִֶֶַָָָ
ּכיון יתעּלה, לה' ּכבֹוד לׁשם ֿ זה ּכל להם. נׁשמע לא ―ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אמרֹו: והּוא קרּבנֹותיו, והקרבת לעבֹודתֹו ְְְְְְְֲֶַַַָָָָָָָׁשּלקחם
"ל ֿ יהיה קדׁש מקריב הּוא אלהי ֿ לחם את ּכי ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ"וקּדׁשּתֹו

(g ,`k `xwie)הּפרּוׁש ּובא .(:hp oihib)ֿלכל" "וקּדׁשּתֹו" : ְְְִֵַַָָ
ראׁשֹון לפּתח ׁשּבקדּׁשה: ראׁשֹון,(dxeza)ּדבר ּולבר , ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֻ

ספרא לׁשֹון וגם ראׁשֹון". יפה מנה my)ולּטֹול xen`): ְְְְִִִֶֶַָָָ
נצטּוינּו זֹו ׁשּמצוה ּכלֹומר, ּכרחֹו"; "על ― ְְְְְְִִִִֶַַַַָָ"וקּדׁשּתֹו"
"קדׁשים אמרּו: וכ הּכהן, ּברצֹון ּתלּויה ואינה אנחנּו ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹֹּבּה

לאלהיהם" e)יהיּו ,my)"קדׁש "והיּו ּכרחם"; "על ― ְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ
אינֹו ׁשּזה ּכיון נאמר, ׁשּלא מּומין"; ּבעלי לרּבֹות ―ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ּכבֹוד לֹו ּונחּלק נעּדיפּנּו מּדּוע אלהיו, לחם להקריב ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹראּוי
ּכּלֹו המכּבד הּזרע ― קדׁש" "והיּו אמר: לפיכ ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻֻֻּוגדּלה?
הראּויים הּתנאים נתּבארּו ּוכבר מּום. ּובעל ּתמים ―ְְְְֲִִִִַַַָָָָָ
מפּזרים ּבמקֹומֹות זה, מנהג עּמהם לנהג צרי ואי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻלהם,

וחּלין מּכֹות (dp:)וׁשּבת(dn:)ּובכֹורֹות(alw:)ּבגמרא ְְְְִִַַָָָֻ
ְָָוזּולתן.

― הל"ו הּכהניםהּמצוה ׁשּיהיּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹ
ּבמׁשמרֹות wlgzzעֹובדים dpyd inia ycwnd zcear) ְְְִִָ

(zeveawlהּכל יד ּתהיה ולא ֿ ׁשבּוע, ּבכל מׁשמרת ּתעבד :ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
עֹובדֹות ֿ הּמׁשמרֹות ּכל ׁשאז ּבלבד, ּברגלים אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹמערבת,

ֿ הּימים ּבדברי נתּבאר ּוכבר מקריב. ׁשּבא ֿ מי וכל (`ּבׁשוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
(ak ,h.מׁשמרֹות כ"ד ועׂשאּום חּלקּום ּוׁשמּואל ׁשּדוד .ְְְֲִִִֵֶַָָָ

ּבסּכה והּכתּוב(dp.)ונתּבאר ׁשוה. ּכּלן יד ׁשּברגלים , ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֻֻ
הּלוי ֿ יבא "וכי אמרֹו: הּוא זֹו ּבמצוה וגֹו'(odkd)ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ

ֿ אחיו ּככל אלהיו ה' ּבׁשם וׁשרת וגֹו' נפׁשֹו ֿ אּות ּבכל ְְְְְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָֹּובא
יאכלּו" ּכחלק חלק ה' לפני ׁשם העמדים gi,הלוּים mixac) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ

(gÎeספרי ּולׁשֹון .(my mihtey zyxt)אּות ֿ ּבכל "ּובא : ְְְִֵַַָָ
― ׁשערי מאחד לֹומר: ּתלמּוד לעֹולם? יכֹול ― ְְְְֵֶַַַַַָָָנפׁשֹו

ּבׁשער מכּנסין ׁשּיׂשראל milyexia)אחד(xir)ּבׁשעה edfe) ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ
הרגל ּבקרּבנֹות ׁשוֹות ֿ הּמׁשמרֹות ּכל יכֹול רגלים. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹּבׁשלׁשה

הרגל מחמת ׁשּלא nk)jezayהּבאים zayd zepaxw e ֲִֵֶֶֶַַָָֹ
(lbxdלבד לֹומר: ּתלמּוד ?(ueg).האבֹות על ממּכריו ְְְִַַַַָָָָ

ּבׁשּבּתי"; ואני ּבׁשּבּת אּתה לזה? זה אבֹות ֿ ּמכרּו ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָמה
ֿ ׁשבּוע ּכל העבֹודה: מׁשמרֹות סּדּור על הסּכמתם ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָּכלֹומר:

הּתרגּום ּפרׁשֹו וכ מׁשמרה. ―(qelwpe`)מּמּטרּתא ּבר : ְְְְְִִֵַַַַַָָָָ
אבהתא אתקינּו ּדכן ּבׁשּבתא, lyּדייתי zxnynn ueg) ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָ

(reay eze`סּכה ּגמרא ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִֵָָָָָָֻ
(.dp).
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fiÎfhקיב wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnfhclÎck

ãëìò äða øLà øéòä íL-úà àø÷iå øää-úà ïáiå óñk íéøkëa øîL úàî ïBøîL øää-úà ï÷iå©¦¹¤¤¨¨¬Ÿ§²¥¬¤¤−¤§¦§©´¦¨®¤©¦Æ¤Æ¤¨½̈©¦§À̈¤¥³¨¦Æ£¤´¨½̈©´
:ïBøîL øää éðãà øîL-íLäë:åéðôì øLà ìkî òøiå ýåýé éðéòa òøä éøîò äNòiååëCìiå ¤¤½¤£Ÿ¥−¨¨¬Ÿ§«©©£¤¬¨§¦²¨©−§¥¥´§¨®©¾̈©¦−Ÿ£¤¬§¨¨«©¥À¤

éäìà ýåýé-úà ñéòëäì ìàøNé-úà àéèçä øLà Búàhçáe (åéúàèçáå) èáð-ïa íòáøé Cøc-ìëa§¨¤Æ¤Æ¨¨§¨´¤§½̈§©¨½£¤¬¤¡¦−¤¦§¨¥®§©§¦À¤§¨²¡Ÿ¥¬
:íäéìáäa ìàøNéæëøôñ-ìò íéáeúk íä-àìä äNò øLà Búøeáâe äNò øLà éøîò éøác øúéå ¦§¨¥−§©§¥¤«§¤̧¤¦§¥³¨§¦Æ£¤´¨½̈§¨−£¤´¨¨®£«Ÿ¥´§¦À©¥²¤

:ìàøNé éëìîì íéîiä éøácçë:åézçz Bða áàçà Cìîiå ïBøîLa øáwiå åéúáà-íò éøîò ákLiå ¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬¦§¨¥«©¦§©³¨§¦Æ¦£Ÿ½̈©¦¨¥−§Ÿ§®©¦§²Ÿ©§¨¬§−©§¨«
èëìL úðLa ìàøNé-ìò Cìî éøîò-ïa áàçàåáàçà Cìîiå äãeäé Cìî àñàì äðL äðîLe íéL §©§¨´¤¨§¦À¨©Æ©¦§¨¥½¦§©̧§Ÿ¦³§Ÿ¤Æ¨½̈§¨−̈¤´¤§¨®©Â¦§Ÿ©§¨̧

:äðL íézLe íéøNò ïBøîLa ìàøNé-ìò éøîò-ïaìéøîò-ïa áàçà Nòiåìkî ýåýé éðéòa òøä ¤¨§¦³©¦§¨¥Æ§´Ÿ§½¤§¦¬§©−¦¨¨«©©̧©©§¨¯¤¨§¦²¨©−§¥¥´§¨®¦−Ÿ
:åéðôì øLààìCìî ìòaúà-úa ìáæéà-úà äMà çwiå èáð-ïa íòáøé úåàhça Bzëì ì÷ðä éäéå £¤¬§¨¨«©§¦Æ£¨¥´¤§½§©−Ÿ¨¨§¨´¤§¨®©¦©̧¦¹̈¤¦¤À¤©¤§©Æ©Æ¤´¤

:Bì eçzLiå ìòaä-úà ãáòiå Cìiå íéðãéöáì:ïBøîLa äða øLà ìòaä úéa ìòaì çaæî í÷iå ¦Ÿ¦½©¥Æ¤Æ©©£´Ÿ¤©©½©©¦§©−«©¨¬¤¦§¥−©©¨®©¥´©©½©£¤¬¨−̈§Ÿ§«
âììàøNé éëìî ìkî ìàøNé éäìà ýåýé-úà ñéòëäì úBNòì áàçà óñBiå äøLàä-úà áàçà Nòiå©©¬©©§−̈¤¨£¥¨®©¸¤©§¹̈©£À§©§¦Æ¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¸Ÿ©§¥´¦§¨¥½

:åéðôì eéä øLàãìáeâNáe (áéâùáå) dãqé Bøëa íøéáàa äçéøé-úà éìàä úéa ìàéç äða åéîéa £¤¬¨−§¨¨«§¨º̈¨¨¬¦¥²¥¬¨¡¦−¤§¦®Ÿ©£¦¨¸§Ÿ¹¦§À̈¦§³
:ïeð-ïa òLBäé ãéa øac øLà ýåýé øáãk äéúìc áévä Bøéòö§¦Æ¦¦´§¨¤½¨¦§©´§½̈£¤´¦¤½§©−§ª¬©¦«

`Îmiklnfi`

àäéäé-íà åéðôì ézãîò øLà ìàøNé éäìà ýåýé-éç áàçà-ìà ãòìâ éáLzî éaLzä eäiìà øîàiå©Ÿ¤Á¥¦¨̧©¦§¦¹¦Ÿ¨¥´¦§¨»¤©§¨¼©§º̈¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ£¤´¨©´§¦§¨½̈¦¦§¤²
:éøáã éôì-íà ék øèîe ìè älàä íéðMä©¨¦¬¨¥−¤©´¨¨®¦−¦§¦¬§¨¦«

i"yx
(‡Ï).ÏÚ·‰ ˙‡ „Â·ÚÈÂ של עגלים על מוסיף

הנעבד:‡˘¯‰.(Ï‚)ירבעם: ·È˙(Ï„)אילן Ï‡ÈÁ
.ÈÏ‡‰כמו אל, מבית אשר א)חיאל טז א ישי :(שמואל

בית  יהושע וכן לחמי; הבית נאמר ולא הלחמי. בית
שמואל בספר יד)השמשי, ו וכן (א שמשי; הבית ולא ,

העזרי אבי יא)בעפרת ו עזרי.(שופטים האבי נאמר ולא .
יהושע  קללות עליו שקבל על האלי, בית פותרין: ויש

כו) ו אמרו :(יהושע וגו'. ובנה יקום אשר האיש ארור
ב)רבותינו י סנהדרין משל(ירושלמי ויריחו (בנימין)חיאל

יהושפט שתולין (בנימין)משל באחאב, תלאו מה ומפני
במקולל]: אחרים [ספרים במקולקל הקללה את

.‰„ÒÈ Â¯Î· Ì¯È·‡· וקבר בכורו, בנו מת כשיסדה,

דלתות, בהצבת האחרון שמת עד בניו, כל וקבר והלך
יהושע של קללות הוא ייסדנה (שם)וכן בבכורו :

דלתיה: יציב ‰˙˘·È.(‡)ובצעירו Â‰ÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ
העיר)מארץ שם אחרים תושב:(ספרים ‰'.ששמה ÈÁ למה

את  לנחם ואחאב אליהו שהלכו אלא כאן, סמכו
שקללת  אפשר לאליהו: אחאב אמר באבלו, חיאל
נתקיימה, לא רבינו משה וקללת נתקיימה, התלמיד

יז)שנאמר יא אחרים (דברים אלהים ועבדתם וסרתם :
את  ועצר בכם ה' אף וחרה להם, והשתחויתם
ואין  זרה, עבודה עובדין ישראל כל והרי השמים,

וגו' אליהו ויאמר מיד נעצרים, סנהדרין גשמים (ירושלמי

ב) :י

cec zcevn
(„Î).Ô˜ÈÂ: למלכותו השביעית  ˘ÔÂ¯Ó.בשנה  ¯‰‰ על ‡˙

שומרון: קראה  הוא כי אמר, סופו לעירÔ·ÈÂ.שם  לו להיות
בה: לשבת Ó˘Â‰.(ËÎ)מלוכה  ÌÈ˘Ï˘ מיד מלך עמרי כי

לאסא : ל ''ח הרי אחאב  מלך ומיד  ומת. שנים , י''ב  מלכותו וימי לאסא בכ''ז זמרי  ÂÎÂ'.כשמת ÌÈ¯˘Ú:היו È‰ÈÂ(Ï‡)מקוטעות
.Ï˜‰: ממנו יותר עוד  הרשיע  כי ירבעם, בחטאת ללכת  היה  שבמעשיו ‰·ÏÚ.(Ï·)הקל  ˙È·:הבעל ‰‡ÈÏ.(Ï„)בבית  ˙È·

כמו אל א)מבית  ט''ז א לחם :(שמואל מבית לומר: ורוצה  הלחמי , בית :.‰„ÒÈ Â¯ÂÎ· Ì¯È·‡·, היסוד שהניח  בעת לומר : רצה
בניו : צעיר שגוב מת הדלתות , העמיד  ובעת הבנין, במשך  מתו בניו ושאר  בכורו , אבירם ÂÎÂ'.מת '‰ ¯·„Îיהושע שאמר

ה' כו)לפני ו כי(יהושע ואף  ] דלתיה  יציב ובצעירו ייסדנה בבכורו וכו' האיש  ארור יהודה: ממלכות  בנימין בגבול  היתה יריחו
:[ מוסר  לקח  ולא ראה זה שכל  לומר בו, ותלה  'בימיו' ÂÎÂ'.(‡)אמר, Â‰ÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ ז ''ל רבותינו ב)אמרו י סנהדרין :(ירושלמי

אחאב והשיב יהושע , קללת בדבר בניו שמתו לחיאל אליהו ואמר לנחמו, ואליהו אחאב  הלכו  האלי, בית חיאל בני מתו כאשר
שאמר  רבו, משה קללת יקוים  לא טז)ומדוע  יא כוכבים,:(דברים עובדי  כולם והלא השמים . את  ועצר וכו ' אחרים אלהים ועבדתם 

ומטר: טל  שיעצר  ונשבע אליהו  קפץ מיד  נעצרים. הגשמים  ‰'.ואין  ÈÁ:'וכו חי  שה' כשם לומר שבועה, ענין ‡˘¯הוא
.ÂÈÙÏ È˙„ÓÚ:בתפלה לפניו לעמוד  רגיל  אני „·¯È.אשר ÈÙÏ Ì‡ ÈÎ[בתחלה] שאדבר הזמן לשעור אם שיהיה:(בתפלה)כי

oeiv zcevn
(‡).È·˘˙‰:תושב ששמה  ישב,È·˘Â˙Ó.מעיר מלשון

רב : זמן בגלעד שישב לומר: כמוÈÙÏ.ורוצה  (בראשית לשעור ,

יב) הטף:מז לפי לחם

ftÎet wxt mildz - miaezk

et mildzfiÎi.

é:Ecáì íéäìà äzà úBàìôð äNòå äzà ìBãâ-ékàéøBäéááì ãçé Ezîàa Cläà Ekøc | ýåýé éð ¦¨´−©¨§Ÿ¥´¦§¨®©−̈¡Ÿ¦´§©¤«»¥³¦§Ÿ̈¸©§¤À£©¥¬©«£¦¤®©¥¬§¹¨¦À
:EîL äàøéìáé:íìBòì EîL äãaëàå éááì-ìëa éäìà éðãà | EãBàâézìväå éìò ìBãb Ecñç-ék §¦§¨¬§¤««§³£Ÿ¨´−¡Ÿ©§¨§¨¦®©«£©§−̈¦§´§¨«¦−©§§¨´¨¨®§¦©¬§¨

:äizçz ìBàMî éLôðãé:ícâðì EeîN àìå éLôð eL÷a íéöéøò úãòå éìò-eî÷ íéãæ | íéäìà ©¹§¦À¦§¬©§¦¨«¡Ÿ¦³¥»¦³¨«¨©À©«£©´−̈«¦¦¦§´©§¦®§−Ÿ¨´§¤§¨«
åè:úîàå ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå íeçø-ìà éðãà äzàåæèEcáòì Efò-äðz éðpçå éìà äðt §©¨´−£Ÿ¨¥©´§©®¤¬¤©¹©À¦§©¤¬¤¤«¡¤«§¥¬¥©À§Å̈¥¬¦§¨ª§¬§©§¤®

:Eúîà-ïáì äòéLBäåæé:éðzîçðå éðzøæò äåäé äzà-ék eLáéå éàðN eàøéå äáBèì úBà énò-äNò §¹¦À¨§¤£¨¤«£¥¦¦¬À§Å¨¬§¦§´«Ÿ§©´§¥®Ÿ¦©¨¬§¹Ÿ̈À£©§©¬¦§¦«©§¨«¦
ft mildzcÎ`.

à:Lã÷-éøøäa Búãeñé øéL øBîæî çø÷-éðáìá:á÷òé úBðkLî ìkî ïBiö éøòL ýåýé áäàâúBãaëð ¦§¥−Ÿ©¦§´¦®§¹«¨À§©«§¥«Ÿ¤Ÿ¥´−§Ÿ̈©«£¥´¦®¦¹ÀŸ¦§§¬©«£«Ÿ−¦§¨
:äìñ íéäìàä øéò Ca øaãîãìô äpä éòãéì ìááe áäø | øékæà:íL-ãlé äæ Lek-íò øöå úL §ª¨´¨®¦−¨«¡Ÿ¦´¤«¨©§¦³©¬©¨¤À§«ÅŸ§¨¬¦¥³§¤´¤§´Ÿ¦®¤¹Àª©¨«

i"yx
(È).Í„·Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡ ˙Â‡ÏÙ ‰˘ÂÚÂ שלא עד

יכבדו  לפיכך והארץ השמים נבראו המלאכים נבראו
לשמך: הגוים ˙È˙Á‰.(È‚)כל ÏÂ‡˘Ó דרך

הצלתני  ומשם שאול של בעומקה להנתן המנאפים
הנביא נתן לי י"ב)שאמר חטאתך:(ש"ב העביר ה' גם

(„È).ÈÏÚ ÂÓ˜ ÌÈ„Ê:ואחיתופל ˘ÍÂÓדואג ‡ÏÂ
.Ì„‚Ï:פיך על שמואל שמשחני ראו אשר זכרו לא

(ÊË).Í˙Ó‡ Ô·Ï לפני עצמו את משפיל האמה בן
הוא  בית יליד האמה שבן כסף, ממקנת יותר אדניו

אדוניו: בחיק ÂËÏ·‰.(ÊÈ)וגדל ˙Â‡ ÈÓÚ ‰˘Ú
לי: שמחלת לאחרים ניכר ˘È‡Â.שיהא Â‡¯ÈÂ האות

אלא  בימיו האות ליתן הקב"ה לו שמע ולא ויבושו,
ולא  בזה זה השערים כשדבקו בנו שלמה בימי

שאמר עד ו')נפתחו ב זכרה (ד"ה משיחך פני תשב אל
עבדך: דוד ˜„˘.(‡)לחסדי È¯¯‰· Â˙„ÂÒÈ יסודת

המשורר: יסדו וירושלים ציון הר על זה מזמור
(‚).Í· ¯·Â„Ó ˙Â„·Î כבוד דברי ירושלים את

עיר  שאת הנכבדות הן ומה הקב"ה מפי בך נדברו
סלה: ÈÚ„ÂÈÏ.(„)האלהים Ï··Â ·‰¯ ¯ÈÎÊ‡ עוד

בב  ואת מצרים את אזכיר עליך דיבר יודעי זאת על ל
שנאמ' כענין מנחה ס"ו)להביא כל (ישעיה את והביאו

וגו': לה' מנחה וגו' ÌÚאחיכם ¯ÂˆÂ ˙˘ÏÙ ‰‰
˘ÂÎ ולזכור לבקש לב יתנו ובבל כמצרים הם גם .

וא': א' כל ˘Ìאת „ÏÂÈ ‰Ê ממשפחות היה זה .
שנאמר כענין בציון כ"ז)הנולדים תלוקטו (שם ואתם

אחד: לאחד

cec zcevn
(È).ÏÂ„‚ ÈÎ: לבדך נפלאות  ועושה גדול  אתה אשר ידע  אז

(‡È).ÍÏ‰‡ באמתך ללכת  ר "ל  באמתך  אני  גם  אלך  למען
È··Ï.כמוך : „ÁÈאת ליראה  אחת ומחשבה אחד  לב  לי עשה 

ומסופק: תלוי  אהיה ולא ÈÏÚ.(È‚)שמך  ÏÂ„‚עמי הגדלת
˙È˙Á‰.חסד: ÏÂ‡˘Óנתן ע "י שבשרו  במה וזהו הגיהנם  הוא

שבע: דבת העון לו  שנמחל  ˘ÍÂÓ.(È„)הנביא ‡ÏÂשמו לא
פניהם : נגד  אלהים  ‡Í˙Ó.(ÊË)יראת  Ô·Ïמוכנע אני  ר "ל 

בית : יליד  אמה ÂËÏ·‰.(ÊÈ)כבן ˙Â‡: בטובתי אתה שחפץ לכל  להודיע  עמדי :Â˘Â·ÈÂ.סימן אתה  כי Â‚Â'.בראותם ‰˙‡ ÈÎ
להודיע לטובה אות גם  לי עשה שאלתי  לזה שבע דבת העון מחילת בכפרת הנביא  נתן  ע "י ונחמתני עזרתני מעולם הלא ר"ל

וירושלי':Â˙„ÂÒÈ.(‡)לכל : ציון  והם קדש הררי במהללי לדבר הוא הזה השיר ÂÎ˘Ó˙.(·)יסוד  ÏÎאהובה א"י  שכל  אף כי
מהכל: יותר לפניו אהוב ציון שערי  מ"מ  למקום  שמדובר Â„·Î˙.(‚)היא לפי סנהדריןוזה כי נכבדות אמרות  ציון אתה  בך

עולם: עד  אלהים עיר תקרא ולזה בתורה  ועוסקים  בה על ‡ÈÎÊ¯.(„)יושבים ובבל  מצרים  את אזכיר  לעתיד  ה' במקום אמרו
אבותיו תולדות  ר "ל  בציון שם  יולד זה הלא  יאמר כי שמה להביאם  וכו' פלשת אזכיר  כן הנה ציון אל  להביאם ואהובי יודעי

למקומו: החזירוהו ולזה  הוא  מציון 

oeiv zcevn
(‡È).È¯Â‰:למוד ואחד:ÁÈ„.ענין חד  ˙È˙Á‰.(È‚)מל'

ושפלות : עומק נערץÌÈˆÈ¯Ú.(È„)ענין  אל  כמו (לקמן חזקים 

ומופת:‡Â˙.(ÊÈ):פ"ט) כמ"ש¯‰·.(„)סימן מצרים  הוא
שבת  הם  רהב ל)בהם מל '(ישעיה והוא  גאותם  ע "ש כן ויקראו
בזקן  הנער  ג')ירהבו  כמוÈÚ„ÂÈÏ.:(שם וחביב  אהוב ענינו

תקרא לבינה ז')ומודע :(משלי

xe` ldi
אוהב  פ "קב וארז"ל יעקב . משכנות  מכל ציון שערי ה '

מיום כו' בהלכה המצויינים שערים  ה ' אוהב ח ' דף דברכות
הלכה של  ד "א אלא בעולמו להקב "ה לו  אין בהמ "ק שחרב 
בחי' הוא ציון האדר "ז בסוף בזח "ג דמבואר פי' בלבד .
פנ"ב בסש "ב קדה"ק  מענין ועיין ע"ב. דרצ "ו ע"ש  קדה"ק 
קה "ק בהיכל  מתלבשת היא דאצילות מל' שהיא שהשכינה 
מסוכ"ע ההמשכה ר "ל  עליון היחוד  הוא ושם  כו'. דבריאה

אור גלוי  לקבל כלי שיהי' שכדי דממכ"ע. במקור להתלבש
כח  חכמה כי והיינו ציון. בחי ' קדה"ק בהיכל  דוקא  זהו זה 
רצון קש "י וכתר ריעין . תרין וחו "ב ביטול. בחי' מה 
של  כוס  להיות  יוכל  זה  ביטול  וע"י כו' מהשכל  שלמעלה
כו'. סוכ"ע מבחי' האור גלוי  לקבל  שוקע וחותם ברכה
וע "ש כחב"ד  שהן הלכה של ד "א  הוא  זו  בחי' ועכשיו

פנ "ג: בסש "ב



קיג fiÎfh wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnfhclÎck

ãëìò äða øLà øéòä íL-úà àø÷iå øää-úà ïáiå óñk íéøkëa øîL úàî ïBøîL øää-úà ï÷iå©¦¹¤¤¨¨¬Ÿ§²¥¬¤¤−¤§¦§©´¦¨®¤©¦Æ¤Æ¤¨½̈©¦§À̈¤¥³¨¦Æ£¤´¨½̈©´
:ïBøîL øää éðãà øîL-íLäë:åéðôì øLà ìkî òøiå ýåýé éðéòa òøä éøîò äNòiååëCìiå ¤¤½¤£Ÿ¥−¨¨¬Ÿ§«©©£¤¬¨§¦²¨©−§¥¥´§¨®©¾̈©¦−Ÿ£¤¬§¨¨«©¥À¤

éäìà ýåýé-úà ñéòëäì ìàøNé-úà àéèçä øLà Búàhçáe (åéúàèçáå) èáð-ïa íòáøé Cøc-ìëa§¨¤Æ¤Æ¨¨§¨´¤§½̈§©¨½£¤¬¤¡¦−¤¦§¨¥®§©§¦À¤§¨²¡Ÿ¥¬
:íäéìáäa ìàøNéæëøôñ-ìò íéáeúk íä-àìä äNò øLà Búøeáâe äNò øLà éøîò éøác øúéå ¦§¨¥−§©§¥¤«§¤̧¤¦§¥³¨§¦Æ£¤´¨½̈§¨−£¤´¨¨®£«Ÿ¥´§¦À©¥²¤

:ìàøNé éëìîì íéîiä éøácçë:åézçz Bða áàçà Cìîiå ïBøîLa øáwiå åéúáà-íò éøîò ákLiå ¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬¦§¨¥«©¦§©³¨§¦Æ¦£Ÿ½̈©¦¨¥−§Ÿ§®©¦§²Ÿ©§¨¬§−©§¨«
èëìL úðLa ìàøNé-ìò Cìî éøîò-ïa áàçàåáàçà Cìîiå äãeäé Cìî àñàì äðL äðîLe íéL §©§¨´¤¨§¦À¨©Æ©¦§¨¥½¦§©̧§Ÿ¦³§Ÿ¤Æ¨½̈§¨−̈¤´¤§¨®©Â¦§Ÿ©§¨̧

:äðL íézLe íéøNò ïBøîLa ìàøNé-ìò éøîò-ïaìéøîò-ïa áàçà Nòiåìkî ýåýé éðéòa òøä ¤¨§¦³©¦§¨¥Æ§´Ÿ§½¤§¦¬§©−¦¨¨«©©̧©©§¨¯¤¨§¦²¨©−§¥¥´§¨®¦−Ÿ
:åéðôì øLààìCìî ìòaúà-úa ìáæéà-úà äMà çwiå èáð-ïa íòáøé úåàhça Bzëì ì÷ðä éäéå £¤¬§¨¨«©§¦Æ£¨¥´¤§½§©−Ÿ¨¨§¨´¤§¨®©¦©̧¦¹̈¤¦¤À¤©¤§©Æ©Æ¤´¤

:Bì eçzLiå ìòaä-úà ãáòiå Cìiå íéðãéöáì:ïBøîLa äða øLà ìòaä úéa ìòaì çaæî í÷iå ¦Ÿ¦½©¥Æ¤Æ©©£´Ÿ¤©©½©©¦§©−«©¨¬¤¦§¥−©©¨®©¥´©©½©£¤¬¨−̈§Ÿ§«
âììàøNé éëìî ìkî ìàøNé éäìà ýåýé-úà ñéòëäì úBNòì áàçà óñBiå äøLàä-úà áàçà Nòiå©©¬©©§−̈¤¨£¥¨®©¸¤©§¹̈©£À§©§¦Æ¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¸Ÿ©§¥´¦§¨¥½

:åéðôì eéä øLàãìáeâNáe (áéâùáå) dãqé Bøëa íøéáàa äçéøé-úà éìàä úéa ìàéç äða åéîéa £¤¬¨−§¨¨«§¨º̈¨¨¬¦¥²¥¬¨¡¦−¤§¦®Ÿ©£¦¨¸§Ÿ¹¦§À̈¦§³
:ïeð-ïa òLBäé ãéa øac øLà ýåýé øáãk äéúìc áévä Bøéòö§¦Æ¦¦´§¨¤½¨¦§©´§½̈£¤´¦¤½§©−§ª¬©¦«

`Îmiklnfi`

àäéäé-íà åéðôì ézãîò øLà ìàøNé éäìà ýåýé-éç áàçà-ìà ãòìâ éáLzî éaLzä eäiìà øîàiå©Ÿ¤Á¥¦¨̧©¦§¦¹¦Ÿ¨¥´¦§¨»¤©§¨¼©§º̈¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ£¤´¨©´§¦§¨½̈¦¦§¤²
:éøáã éôì-íà ék øèîe ìè älàä íéðMä©¨¦¬¨¥−¤©´¨¨®¦−¦§¦¬§¨¦«

i"yx
(‡Ï).ÏÚ·‰ ˙‡ „Â·ÚÈÂ של עגלים על מוסיף

הנעבד:‡˘¯‰.(Ï‚)ירבעם: ·È˙(Ï„)אילן Ï‡ÈÁ
.ÈÏ‡‰כמו אל, מבית אשר א)חיאל טז א ישי :(שמואל

בית  יהושע וכן לחמי; הבית נאמר ולא הלחמי. בית
שמואל בספר יד)השמשי, ו וכן (א שמשי; הבית ולא ,

העזרי אבי יא)בעפרת ו עזרי.(שופטים האבי נאמר ולא .
יהושע  קללות עליו שקבל על האלי, בית פותרין: ויש

כו) ו אמרו :(יהושע וגו'. ובנה יקום אשר האיש ארור
ב)רבותינו י סנהדרין משל(ירושלמי ויריחו (בנימין)חיאל

יהושפט שתולין (בנימין)משל באחאב, תלאו מה ומפני
במקולל]: אחרים [ספרים במקולקל הקללה את

.‰„ÒÈ Â¯Î· Ì¯È·‡· וקבר בכורו, בנו מת כשיסדה,

דלתות, בהצבת האחרון שמת עד בניו, כל וקבר והלך
יהושע של קללות הוא ייסדנה (שם)וכן בבכורו :

דלתיה: יציב ‰˙˘·È.(‡)ובצעירו Â‰ÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ
העיר)מארץ שם אחרים תושב:(ספרים ‰'.ששמה ÈÁ למה

את  לנחם ואחאב אליהו שהלכו אלא כאן, סמכו
שקללת  אפשר לאליהו: אחאב אמר באבלו, חיאל
נתקיימה, לא רבינו משה וקללת נתקיימה, התלמיד

יז)שנאמר יא אחרים (דברים אלהים ועבדתם וסרתם :
את  ועצר בכם ה' אף וחרה להם, והשתחויתם
ואין  זרה, עבודה עובדין ישראל כל והרי השמים,

וגו' אליהו ויאמר מיד נעצרים, סנהדרין גשמים (ירושלמי

ב) :י

cec zcevn
(„Î).Ô˜ÈÂ: למלכותו השביעית  ˘ÔÂ¯Ó.בשנה  ¯‰‰ על ‡˙

שומרון: קראה  הוא כי אמר, סופו לעירÔ·ÈÂ.שם  לו להיות
בה: לשבת Ó˘Â‰.(ËÎ)מלוכה  ÌÈ˘Ï˘ מיד מלך עמרי כי

לאסא : ל ''ח הרי אחאב  מלך ומיד  ומת. שנים , י''ב  מלכותו וימי לאסא בכ''ז זמרי  ÂÎÂ'.כשמת ÌÈ¯˘Ú:היו È‰ÈÂ(Ï‡)מקוטעות
.Ï˜‰: ממנו יותר עוד  הרשיע  כי ירבעם, בחטאת ללכת  היה  שבמעשיו ‰·ÏÚ.(Ï·)הקל  ˙È·:הבעל ‰‡ÈÏ.(Ï„)בבית  ˙È·

כמו אל א)מבית  ט''ז א לחם :(שמואל מבית לומר: ורוצה  הלחמי , בית :.‰„ÒÈ Â¯ÂÎ· Ì¯È·‡·, היסוד שהניח  בעת לומר : רצה
בניו : צעיר שגוב מת הדלתות , העמיד  ובעת הבנין, במשך  מתו בניו ושאר  בכורו , אבירם ÂÎÂ'.מת '‰ ¯·„Îיהושע שאמר

ה' כו)לפני ו כי(יהושע ואף  ] דלתיה  יציב ובצעירו ייסדנה בבכורו וכו' האיש  ארור יהודה: ממלכות  בנימין בגבול  היתה יריחו
:[ מוסר  לקח  ולא ראה זה שכל  לומר בו, ותלה  'בימיו' ÂÎÂ'.(‡)אמר, Â‰ÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ ז ''ל רבותינו ב)אמרו י סנהדרין :(ירושלמי

אחאב והשיב יהושע , קללת בדבר בניו שמתו לחיאל אליהו ואמר לנחמו, ואליהו אחאב  הלכו  האלי, בית חיאל בני מתו כאשר
שאמר  רבו, משה קללת יקוים  לא טז)ומדוע  יא כוכבים,:(דברים עובדי  כולם והלא השמים . את  ועצר וכו ' אחרים אלהים ועבדתם 

ומטר: טל  שיעצר  ונשבע אליהו  קפץ מיד  נעצרים. הגשמים  ‰'.ואין  ÈÁ:'וכו חי  שה' כשם לומר שבועה, ענין ‡˘¯הוא
.ÂÈÙÏ È˙„ÓÚ:בתפלה לפניו לעמוד  רגיל  אני „·¯È.אשר ÈÙÏ Ì‡ ÈÎ[בתחלה] שאדבר הזמן לשעור אם שיהיה:(בתפלה)כי

oeiv zcevn
(‡).È·˘˙‰:תושב ששמה  ישב,È·˘Â˙Ó.מעיר מלשון

רב : זמן בגלעד שישב לומר: כמוÈÙÏ.ורוצה  (בראשית לשעור ,

יב) הטף:מז לפי לחם

ftÎet wxt mildz - miaezk

et mildzfiÎi.

é:Ecáì íéäìà äzà úBàìôð äNòå äzà ìBãâ-ékàéøBäéááì ãçé Ezîàa Cläà Ekøc | ýåýé éð ¦¨´−©¨§Ÿ¥´¦§¨®©−̈¡Ÿ¦´§©¤«»¥³¦§Ÿ̈¸©§¤À£©¥¬©«£¦¤®©¥¬§¹¨¦À
:EîL äàøéìáé:íìBòì EîL äãaëàå éááì-ìëa éäìà éðãà | EãBàâézìväå éìò ìBãb Ecñç-ék §¦§¨¬§¤««§³£Ÿ¨´−¡Ÿ©§¨§¨¦®©«£©§−̈¦§´§¨«¦−©§§¨´¨¨®§¦©¬§¨

:äizçz ìBàMî éLôðãé:ícâðì EeîN àìå éLôð eL÷a íéöéøò úãòå éìò-eî÷ íéãæ | íéäìà ©¹§¦À¦§¬©§¦¨«¡Ÿ¦³¥»¦³¨«¨©À©«£©´−̈«¦¦¦§´©§¦®§−Ÿ¨´§¤§¨«
åè:úîàå ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå íeçø-ìà éðãà äzàåæèEcáòì Efò-äðz éðpçå éìà äðt §©¨´−£Ÿ¨¥©´§©®¤¬¤©¹©À¦§©¤¬¤¤«¡¤«§¥¬¥©À§Å̈¥¬¦§¨ª§¬§©§¤®

:Eúîà-ïáì äòéLBäåæé:éðzîçðå éðzøæò äåäé äzà-ék eLáéå éàðN eàøéå äáBèì úBà énò-äNò §¹¦À¨§¤£¨¤«£¥¦¦¬À§Å¨¬§¦§´«Ÿ§©´§¥®Ÿ¦©¨¬§¹Ÿ̈À£©§©¬¦§¦«©§¨«¦
ft mildzcÎ`.

à:Lã÷-éøøäa Búãeñé øéL øBîæî çø÷-éðáìá:á÷òé úBðkLî ìkî ïBiö éøòL ýåýé áäàâúBãaëð ¦§¥−Ÿ©¦§´¦®§¹«¨À§©«§¥«Ÿ¤Ÿ¥´−§Ÿ̈©«£¥´¦®¦¹ÀŸ¦§§¬©«£«Ÿ−¦§¨
:äìñ íéäìàä øéò Ca øaãîãìô äpä éòãéì ìááe áäø | øékæà:íL-ãlé äæ Lek-íò øöå úL §ª¨´¨®¦−¨«¡Ÿ¦´¤«¨©§¦³©¬©¨¤À§«ÅŸ§¨¬¦¥³§¤´¤§´Ÿ¦®¤¹Àª©¨«

i"yx
(È).Í„·Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡ ˙Â‡ÏÙ ‰˘ÂÚÂ שלא עד

יכבדו  לפיכך והארץ השמים נבראו המלאכים נבראו
לשמך: הגוים ˙È˙Á‰.(È‚)כל ÏÂ‡˘Ó דרך

הצלתני  ומשם שאול של בעומקה להנתן המנאפים
הנביא נתן לי י"ב)שאמר חטאתך:(ש"ב העביר ה' גם

(„È).ÈÏÚ ÂÓ˜ ÌÈ„Ê:ואחיתופל ˘ÍÂÓדואג ‡ÏÂ
.Ì„‚Ï:פיך על שמואל שמשחני ראו אשר זכרו לא

(ÊË).Í˙Ó‡ Ô·Ï לפני עצמו את משפיל האמה בן
הוא  בית יליד האמה שבן כסף, ממקנת יותר אדניו

אדוניו: בחיק ÂËÏ·‰.(ÊÈ)וגדל ˙Â‡ ÈÓÚ ‰˘Ú
לי: שמחלת לאחרים ניכר ˘È‡Â.שיהא Â‡¯ÈÂ האות

אלא  בימיו האות ליתן הקב"ה לו שמע ולא ויבושו,
ולא  בזה זה השערים כשדבקו בנו שלמה בימי

שאמר עד ו')נפתחו ב זכרה (ד"ה משיחך פני תשב אל
עבדך: דוד ˜„˘.(‡)לחסדי È¯¯‰· Â˙„ÂÒÈ יסודת

המשורר: יסדו וירושלים ציון הר על זה מזמור
(‚).Í· ¯·Â„Ó ˙Â„·Î כבוד דברי ירושלים את

עיר  שאת הנכבדות הן ומה הקב"ה מפי בך נדברו
סלה: ÈÚ„ÂÈÏ.(„)האלהים Ï··Â ·‰¯ ¯ÈÎÊ‡ עוד

בב  ואת מצרים את אזכיר עליך דיבר יודעי זאת על ל
שנאמ' כענין מנחה ס"ו)להביא כל (ישעיה את והביאו

וגו': לה' מנחה וגו' ÌÚאחיכם ¯ÂˆÂ ˙˘ÏÙ ‰‰
˘ÂÎ ולזכור לבקש לב יתנו ובבל כמצרים הם גם .

וא': א' כל ˘Ìאת „ÏÂÈ ‰Ê ממשפחות היה זה .
שנאמר כענין בציון כ"ז)הנולדים תלוקטו (שם ואתם

אחד: לאחד

cec zcevn
(È).ÏÂ„‚ ÈÎ: לבדך נפלאות  ועושה גדול  אתה אשר ידע  אז

(‡È).ÍÏ‰‡ באמתך ללכת  ר "ל  באמתך  אני  גם  אלך  למען
È··Ï.כמוך : „ÁÈאת ליראה  אחת ומחשבה אחד  לב  לי עשה 

ומסופק: תלוי  אהיה ולא ÈÏÚ.(È‚)שמך  ÏÂ„‚עמי הגדלת
˙È˙Á‰.חסד: ÏÂ‡˘Óנתן ע "י שבשרו  במה וזהו הגיהנם  הוא

שבע: דבת העון לו  שנמחל  ˘ÍÂÓ.(È„)הנביא ‡ÏÂשמו לא
פניהם : נגד  אלהים  ‡Í˙Ó.(ÊË)יראת  Ô·Ïמוכנע אני  ר "ל 

בית : יליד  אמה ÂËÏ·‰.(ÊÈ)כבן ˙Â‡: בטובתי אתה שחפץ לכל  להודיע  עמדי :Â˘Â·ÈÂ.סימן אתה  כי Â‚Â'.בראותם ‰˙‡ ÈÎ
להודיע לטובה אות גם  לי עשה שאלתי  לזה שבע דבת העון מחילת בכפרת הנביא  נתן  ע "י ונחמתני עזרתני מעולם הלא ר"ל

וירושלי':Â˙„ÂÒÈ.(‡)לכל : ציון  והם קדש הררי במהללי לדבר הוא הזה השיר ÂÎ˘Ó˙.(·)יסוד  ÏÎאהובה א"י  שכל  אף כי
מהכל: יותר לפניו אהוב ציון שערי  מ"מ  למקום  שמדובר Â„·Î˙.(‚)היא לפי סנהדריןוזה כי נכבדות אמרות  ציון אתה  בך

עולם: עד  אלהים עיר תקרא ולזה בתורה  ועוסקים  בה על ‡ÈÎÊ¯.(„)יושבים ובבל  מצרים  את אזכיר  לעתיד  ה' במקום אמרו
אבותיו תולדות  ר "ל  בציון שם  יולד זה הלא  יאמר כי שמה להביאם  וכו' פלשת אזכיר  כן הנה ציון אל  להביאם ואהובי יודעי

למקומו: החזירוהו ולזה  הוא  מציון 

oeiv zcevn
(‡È).È¯Â‰:למוד ואחד:ÁÈ„.ענין חד  ˙È˙Á‰.(È‚)מל'

ושפלות : עומק נערץÌÈˆÈ¯Ú.(È„)ענין  אל  כמו (לקמן חזקים 

ומופת:‡Â˙.(ÊÈ):פ"ט) כמ"ש¯‰·.(„)סימן מצרים  הוא
שבת  הם  רהב ל)בהם מל '(ישעיה והוא  גאותם  ע "ש כן ויקראו
בזקן  הנער  ג')ירהבו  כמוÈÚ„ÂÈÏ.:(שם וחביב  אהוב ענינו

תקרא לבינה ז')ומודע :(משלי

xe` ldi
אוהב  פ "קב וארז"ל יעקב . משכנות  מכל ציון שערי ה '

מיום כו' בהלכה המצויינים שערים  ה ' אוהב ח ' דף דברכות
הלכה של  ד "א אלא בעולמו להקב "ה לו  אין בהמ "ק שחרב 
בחי' הוא ציון האדר "ז בסוף בזח "ג דמבואר פי' בלבד .
פנ"ב בסש "ב קדה"ק  מענין ועיין ע"ב. דרצ "ו ע"ש  קדה"ק 
קה "ק בהיכל  מתלבשת היא דאצילות מל' שהיא שהשכינה 
מסוכ"ע ההמשכה ר "ל  עליון היחוד  הוא ושם  כו'. דבריאה

אור גלוי  לקבל כלי שיהי' שכדי דממכ"ע. במקור להתלבש
כח  חכמה כי והיינו ציון. בחי ' קדה"ק בהיכל  דוקא  זהו זה 
רצון קש "י וכתר ריעין . תרין וחו "ב ביטול. בחי' מה 
של  כוס  להיות  יוכל  זה  ביטול  וע"י כו' מהשכל  שלמעלה
כו'. סוכ"ע מבחי' האור גלוי  לקבל  שוקע וחותם ברכה
וע "ש כחב"ד  שהן הלכה של ד "א  הוא  זו  בחי' ועכשיו

פנ "ג: בסש "ב
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ה ה נ ש מ ר ו א ב

דין  בית פי על אלא נעשים אינם או נידונים אינם דברים אלו ללמד, באה משנתנו

ואחד. שבעים של הגדול

Ô‰k ˙‡ ‡GÂ ˜M‰ ‡È ˙‡ ‡GÂ ËM‰ ˙‡ ‡G ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ∆«≈∆¿∆¿ƒ«∆∆¿∆…≈
„Á‡Â ÌÈÚL ÏL ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ ,ÏB„b–   »∆»«ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

דנים  אין במזיד, זרה עבודה עבדו רובו או כולו השבט אם כלומר
נאמר  זרה עבודה שעבד ביחיד שכן הגדול, דין בבית אלא אותם

ה ה ה ה ):):):): יזיזיזיז,,,, אשר ((((דבריםדבריםדבריםדברים ההיא האשה את או ההוא האיש את "והוצאת
אתה  ואשה איש חכמים: ודרשו שעריך", אל הזה הרע הדבר את עשו
את  מוציא אתה ואי שבעירך, דין לבית כלומר שעריך, אל מוציא
ברם, הגדול. דין לבית היינו המיוחד, לשער אלא שעריך, אל השבט
ליחידים. רבים בין חילוק שום בהם אין עבירות. בשאר חטאו אם

   ,הנבואה במראה שמע שלא מה המתנבא היינו –
בחנק; ומיתתו ה), יא, להלן (כמבואר ה' בשם שמתנבא פי על אף
הטעם  הגדול. דין בבית אלא אותו דנים שאין ללמדנו, המשנה ובאה

ממרא מזקן דבר" "דבר, של שווה בגזרה שלומדים הוא, 
          שכן

כתוב שקר כ כ כ כ ):):):):בנביא יחיחיחיח,,,, לדבר((((דבריםדבריםדבריםדברים יזיד אשר בשמי","הנביא
כתוב ממרא חחחח):):):):ובזקן יזיזיזיז,,,, ממך((((שםשםשםשם יפלא ממרא "כי זקן מה –

שנאמר  הגדול, הדין בית של פיהם שימרה עד ממרא זקן נעשה אינו
כך((((שםשםשםשם):):):): בו", אֿלהיך ה' יבחר אשר המקום אל ועלית נביא "וקמת

אינו  הגדול.השקר הדין בבית אלא נידון    כהן –
נידון  אינו דין, בית מיתת עליה שחייב חמורה עבירה שעשה גדול

שכתוב הגדול, דין בבית כב כב כב כב ):):):):אלא יח יח יח יח ,,,, הגדול ((((שמות שמות שמות שמות  הדבר כל "והיה
אליך  יביאו גדול של דבריו ודרשו: אליך", במקום יביאו רבנו ומשה ,

ושקול  הדיבור פי על ודיין שופט שהיה ואחד, שבעים של דין בית
שבירושלים הגדולה הכהן ((((רשרשרשרש""""יייי))))כסנהדרין נידון ממונות בדיני ברם, .

אדם. ככל Ètהגדול ÏÚ ‡l‡ ,˙eL‰ ˙ÓÁÏÓÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ¿ƒ¿∆∆»¿∆»«ƒ
„Á‡Â ÌÈÚL ÏL ÔÈc ˙Èa מלחמת כגון מצוה, במלחמת שכן – ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

בית  לרשות צורך אין עמלק, מלחמת או יהושע בימי הארץ כיבוש
כגון  הרשות, במלחמת אבל למלחמה, לצאת העם את לכוף כדי הדין
מלך  או מהעמים, מס ולקחת ישראל גבול להרחיב בשביל מלחמה
למלחמה  לצאת העם את לכוף אין גבורתו, את לפרסם כדי שנלחם
שלפני  בדוד, מוצאים שכן ואחד, שבעים של הדין בית פי על אלא

בסנהדרין נמלך היה למלחמה אאאא))))צאתו טזטזטזטז,,,, גמרא גמרא גמרא גמרא  ÔÈÙÈÒBÓ.((((עייןעייןעייןעיין ÔÈ‡≈ƒƒ

ÈÚ‰ ÏÚ,תחומיה להרחבת ירושלים, על היינו –˙BÊÚ‰ ÏÚÂ– «»ƒ¿«»¬»
המקדש, Á‡Â„שבבית ÌÈÚL ÏL ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡– ∆»«ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

העזרות  וקדושת ישראל, ארץ שאר מקדושת גדולה ירושלים שקדושת
דין  בית פי על אלא קדושה לחדש ואין ירושלים, מקדושת גדולה

במשכן כתוב שכן טטטט):):):):הגדול, כהכהכהכה,,,, אותך ((((שמות שמות שמות שמות  מראה אני אשר "ככל
מתקדש  משכן מה לדורות, תעשו כן – תעשו" וכן המשכן... תבנית את
לדורות  אף ואחד, שבעים של סנהדרין במקום שהוא משה, פי על

הגדולה. הסנהדרין פי על ועזרות עיר BÈ„‰Ò˙תוספת ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿∆¿»
ÌÈËMÏ כמו דיינים, ושלושה עשרים של קטנה, סנהדרין היינו – «¿»ƒ

יחיחיחיח):):):):שנאמר טזטזטזטז,,,, שעריך...((((דבריםדבריםדבריםדברים בכל לך תתן ושוטרים "שופטים
„Á‡Â ÌÈÚL ÏL ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ מו שכן צאים – ∆»«ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

הסנהדראות. את מינה שהוא רבנו ‰Ácp˙,במשה ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒ«ƒ««
„Á‡Â ÌÈÚL ÏL ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ רובה או שכולה עיר – ∆»«ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

בתורה מפורש ודינה הנדחת", "עיר נקראת זרה, עבודה יגיגיגיג,,,,עבדו ((((שםשםשםשם

ואת טזטזטזטז----יזיזיזיז):):):): אותה החרם חרב, לפי ההיא העיר יושבי את תכה "הכה
תוך  אל תקבץ שללה כל ואת חרב. לפי בהמתה ואת בה אשר כל
והיתה  אלהיך, לה' כליל שללה כל ואת העיר את באש ושרפת רחובה
הנדחת  עיר דנים שאין ללמד, משנתנו ובאה עוד"; תבנה לא עולם תל
משנתנו  בתחילת כמבואר הטעם ואחד. שבעים של דין בבית אלא

שנאמר השבט, ה ה ה ה ):):):):בענין יזיזיזיז,,,, את ((((דברים דברים דברים דברים  או ההוא האיש את "והוצאת
מוציא  אתה ואשה איש חכמים: ודרשו שעריך", אל ההיא... האשה
לשער  אלא שעריך, אל העיר כל את מוציא אתה ואי שעריך, אל

Ùqaהמיוחד. ˙Ácp‰ ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â,ישראל ארץ בגבול – ¿≈ƒƒ«ƒ«««¿»
ישמעו  שמא עולם", "תל שתהא העיר את מחריבים שאין כלומר

ישראל; ארץ לתוך ויפרצו GLהאויבים ‡GÂL הדין בית אין – ¿»
לזו זו קרובות כשהן נדחות, ערים שלוש הל הל הל הל ''''עושים רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

שם שם שם שם )))) הראב הראב הראב הראב """"ד ד ד ד  השגת השגת השגת השגת  ועייןועייןועייןועיין ד ד ד ד ;;;; ד ד ד ד ,,,, ‡B;עכו עכו עכו עכו """"ם ם ם ם  ˙Á‡ ÔÈNBÚ Ï‡ÌÈzL ¬»ƒ««¿«ƒ
בארץ  מנודחות עיירות שלוש עושין "אין ברייתא: מובאת בגמרא –
אבל  בגליל. ואחת ביהודה אחת כגון שתיים, אותם עושין אבל ישראל,
אחת  אפילו לספר וסמוכה עושין, אין בגליל ושתיים ביהודה שתיים
ישראל" ארץ את ויחריבו נכרים ישמעו שמא טעמא? מאי עושין, אין

ב ב ב ב ).).).). טזטזטזטז,,,, במשנתנו((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין ששנינו וזה    יש
על  ועומדות מאד קרובות שהן כאחת, שהן שתיים אפילו מפרשים:
עושים  אין זה בכגון שלוש אבל עושים, ליהודה, גליל שבין הגבול

ישראל ישראל ישראל ישראל ")")")") """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טוב טוב טוב טוב ";";";"; יום יום יום יום  .("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
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ו ה נ ש מ ר ו א ב

‰ÏB„‚ È„‰Ò,הגדול הדין בית היינו –ÌÈÚL ÏL ‰˙È‰ «¿∆¿ƒ¿»»¿»∆ƒ¿ƒ
„Á‡Â,דיינים –‰pË˜eהיתה קטנה, סנהדרי –ÌÈNÚ ÏL ¿∆»¿«»∆∆¿ƒ
GLe‰L.הקודמות במשניות בארנו שכבר כמו דיינים, –ÔÈpÓe ¿»ƒ«ƒ

ÈlŒ‰ÙÒ‡" :Ó‡pL ?„Á‡Â ÌÈÚL ÏL ‡È‰L ‰ÏB„bÏ«¿»∆ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»∆∆¡«∆¿»ƒ
"Ï‡NÈ È˜fÓ LÈ‡ ÌÈÚL,שבעים הרי –ÓeÔ‰Èab ÏÚ ‰L ƒ¿ƒƒƒƒ¿≈ƒ¿»≈…∆««≈∆

שנאמר השבעים, בראש יזיזיזיז):):):):– יא יא יא יא ,,,, העם""ונשאו((((במדבר במדבר במדבר במדבר  במשא
אתך, יחד –„Á‡Â ÌÈÚL È‰ של הוא הגדול דין שבית מכאן – ¬≈ƒ¿ƒ¿∆»

דיינים. ואחד ÌÈÚLשבעים :ÓB‡ ‰„e‰È Èa יהודה רבי שכן – «ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
ומנוקים  מיוחסים לך, דומים שיהיו אתך", "ונשאו הכתוב את דורש

בדין.((((רשרשרשרש""""יייי))))ממום השבעים עם יושב משה שיהא ולא , 
GLe ÌÈNÚ ÏL ‡È‰L ‰pËwÏ ÔÈpÓeÓ‡pL ?‰L– ƒ«ƒ«¿«»∆ƒ∆∆¿ƒ¿»∆∆¡«

רוצח: של ‰Ú„‰בדינו eËÙLÂ"      ¿»¿»≈»
 ‰„Ú‰ eÏÈv‰Â    „Ú‰ ¿ƒƒ»≈»≈»

˙ËÙBL,"העדה "ושפטו שכתוב: וזהו הנידון, את מחייבים עשרה – ∆∆
˙ÏvÓ ‰„ÚÂ:שכתוב וזהו הנידון, את מזכים אחרים ועשרה – ¿≈»«∆∆

העדה", ÌÈNÚ"והצילו Ô‡Î È‰.מזכים ועשרה מחייבים עשרה – ¬≈»∆¿ƒ
Ó‡pL ?‰NÚ ‡È‰L ‰„ÚÏ ÔÈpÓe:במרגלים –È˙ÓŒ„Ú" ƒ«ƒ»≈»∆ƒ¬»»∆∆¡««»«

"˙‡f‰ ‰Ú‰ ‰„ÚÏ היו המרגלים שכן עשרה, היא שעדה הרי – »≈»»»»«…
עשר, ÏÎÂשנים ÚLB‰È e‡ˆÈ רעה הארץ דיבת הוציאו שלא – »¿¿À«¿»≈

עשרה. כאן הרי המרגלים, GLכשאר „BÚ ‡È‰Ï ÔÈpÓe‰L– ƒ«ƒ¿»ƒ¿»
העדה  של הללו לעשרים שלושה עוד להוסיף שיש לומדים אנו מניין

המצלת? והעדה Ó‡pLהשופטת ÚÓLnÓ הכתוב ממשמעות – ƒ«¿«∆∆¡«
‡Èשנאמר: ÚÓBL ,"˙ÚÏ ÌÈaŒÈÁ‡ ‰È‰˙Œ‡G" לומד – ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…≈«¬ƒ

BËÏ‰אני, Ì‰nÚ ‰È‰‡L אחרי ללכת יש שלטובה כלומר – ∆∆¿∆ƒ»∆¿»
Ó‡רבים. ‰nÏ Ôk Ì‡:ולומר להוסיף הכתוב צריך למה – ƒ≈»»∆¡«

?"˙h‰Ï ÌÈa ÈÁ‡":ללמדך הכתוב בא אלא –E˙Èh‰k ‡G «¬≈«ƒ¿«…¿«»»¿
‰ÚÏ E˙Èh‰ ‰BËÏ,לזכות ההכרעה כמו לחובה ההכרעה אין – ¿»«»»¿¿»»

‡Á„שכן Èt ÏÚ ‰BËÏ E˙Èh‰ ברוב היא לזכות ההכרעה – «»»¿¿»«ƒ∆»

אבל אחד, ÚÏ‰של E˙Èh‰אלא אינה לחובה, ההכרעה –ÏÚ «»»¿¿»»«
ÌÈL Èt בשני הפחות לכל המזכים על יתרים שהמחייבים כלומר – ƒ¿«ƒ

אין  – לרעות" רבים אחרי תהיה "לא הכתוב: שאומר וזהו דיינים,
אחד, בדיין המזכים על היתרים רבים פי על נפשות בדיני אדם לחייב
בשני  המזכים על היתרים רבים פי על – להטות" רבים "אחרי אבל
מצלת, עדה שיש לעיל ואמרנו והואיל לחובה, אף מכריעים דיינים
שיהא  כדי דיינים, עשר שנים לעוד שצריכים הרי מזכים, עשרה דהיינו

שניים, פי על לחובה להכריע Ïe˜Lאפשר ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â אין – ¿≈≈ƒ»
שקול  יהא שמא דיינים, של זוגי ממספר מורכב להיות יכול דין בית

הכרעה, תהא ולא Ô‡Îבדעותיו È‰ ,„Á‡ „BÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¬≈∆∆»¬≈»
GLe ÌÈNÚ‰L ושלושה עשרים של היא קטנה שסנהדרי ומכאן – ∆¿ƒ¿»

ÈÚaדיינים. ‡‰È ‰nÎÂ,תושבים –ÔÈ„‰ÒÏ ‰Èe‡ ‡‰˙e ¿«»¿≈»ƒ¿≈¿»¿«¿∆¿ƒ
קטנה? –ÌÈNÚÂ ‰‡Ó לפי הוא זה שמספר מבואר, בגמרא – ≈»¿∆¿ƒ

דיינים, ושלושה עשרים של שהיא הקטנה הסנהדרין דלקמן: החישוב
וכל  הסנהדרין לפני יושבים שהיו חכמים תלמידי של שורות שלוש

ושלושה עשרים של היא מהן אחת   ,בטלנים עשרה
המדרש בבית תמיד ויושבים ממלאכה הבטלים    שני

בית  שמשי שני המחייבים, ודברי המזכים דברי את הכותבים סופרים
עדים, שני דין, בעלי שני הדין, בעלי ולהזמין החייב את להלקות הדין

ש  מעדות העדים שימנעו כדי זוממים, עדים שמא שני מחשש קר
וישכור  עדים, פי על דין בעל יתחייב שמא זוממים, זוממי ושני ייזומו,
מהם, אלו שיתייראו בעיר, אחרים שניים צריך לפיכך להזימם, שניים

אותם ויזימו אלו יבואו העדים, להזים יבואו גבאי ((((רשרשרשרש""""יייי))))שאם שני ,
ומתחלקת  בשניים נגבית צדקה שכן הצדקה, לחלוקת ושלישי צדקה,

בשלושה  .ועשרים מאה הרי תינוקות, ומלמד לבלר, רופא,
GLe ÌÈ˙‡Ó :ÓB‡ ‰ÈÓÁ Èa˙BNÚ ÈN „‚k ,ÌÈL– «ƒ¿∆¿»≈»«ƒ¿ƒ¿∆∆»≈¬»

שררה  שאין עשרה, של שר לפחות הקטנה מהסנהדרין דיין כל שיהא
עשרות  ושלוש עשרים בעיר להיות צריך ולפיכך מעשרה, פחות
דיינים. ושלושה עשרים של לסנהדרין ראויה שתהא כדי תושבים,
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ה ה נ ש מ ר ו א ב

דין  בית פי על אלא נעשים אינם או נידונים אינם דברים אלו ללמד, באה משנתנו

ואחד. שבעים של הגדול

Ô‰k ˙‡ ‡GÂ ˜M‰ ‡È ˙‡ ‡GÂ ËM‰ ˙‡ ‡G ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ∆«≈∆¿∆¿ƒ«∆∆¿∆…≈
„Á‡Â ÌÈÚL ÏL ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ ,ÏB„b–   »∆»«ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

דנים  אין במזיד, זרה עבודה עבדו רובו או כולו השבט אם כלומר
נאמר  זרה עבודה שעבד ביחיד שכן הגדול, דין בבית אלא אותם

ה ה ה ה ):):):): יזיזיזיז,,,, אשר ((((דבריםדבריםדבריםדברים ההיא האשה את או ההוא האיש את "והוצאת
אתה  ואשה איש חכמים: ודרשו שעריך", אל הזה הרע הדבר את עשו
את  מוציא אתה ואי שבעירך, דין לבית כלומר שעריך, אל מוציא
ברם, הגדול. דין לבית היינו המיוחד, לשער אלא שעריך, אל השבט
ליחידים. רבים בין חילוק שום בהם אין עבירות. בשאר חטאו אם

   ,הנבואה במראה שמע שלא מה המתנבא היינו –
בחנק; ומיתתו ה), יא, להלן (כמבואר ה' בשם שמתנבא פי על אף
הטעם  הגדול. דין בבית אלא אותו דנים שאין ללמדנו, המשנה ובאה

ממרא מזקן דבר" "דבר, של שווה בגזרה שלומדים הוא, 
          שכן

כתוב שקר כ כ כ כ ):):):):בנביא יחיחיחיח,,,, לדבר((((דבריםדבריםדבריםדברים יזיד אשר בשמי","הנביא
כתוב ממרא חחחח):):):):ובזקן יזיזיזיז,,,, ממך((((שםשםשםשם יפלא ממרא "כי זקן מה –

שנאמר  הגדול, הדין בית של פיהם שימרה עד ממרא זקן נעשה אינו
כך((((שםשםשםשם):):):): בו", אֿלהיך ה' יבחר אשר המקום אל ועלית נביא "וקמת

אינו  הגדול.השקר הדין בבית אלא נידון    כהן –
נידון  אינו דין, בית מיתת עליה שחייב חמורה עבירה שעשה גדול

שכתוב הגדול, דין בבית כב כב כב כב ):):):):אלא יח יח יח יח ,,,, הגדול ((((שמות שמות שמות שמות  הדבר כל "והיה
אליך  יביאו גדול של דבריו ודרשו: אליך", במקום יביאו רבנו ומשה ,

ושקול  הדיבור פי על ודיין שופט שהיה ואחד, שבעים של דין בית
שבירושלים הגדולה הכהן ((((רשרשרשרש""""יייי))))כסנהדרין נידון ממונות בדיני ברם, .

אדם. ככל Ètהגדול ÏÚ ‡l‡ ,˙eL‰ ˙ÓÁÏÓÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ¿ƒ¿∆∆»¿∆»«ƒ
„Á‡Â ÌÈÚL ÏL ÔÈc ˙Èa מלחמת כגון מצוה, במלחמת שכן – ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

בית  לרשות צורך אין עמלק, מלחמת או יהושע בימי הארץ כיבוש
כגון  הרשות, במלחמת אבל למלחמה, לצאת העם את לכוף כדי הדין
מלך  או מהעמים, מס ולקחת ישראל גבול להרחיב בשביל מלחמה
למלחמה  לצאת העם את לכוף אין גבורתו, את לפרסם כדי שנלחם
שלפני  בדוד, מוצאים שכן ואחד, שבעים של הדין בית פי על אלא

בסנהדרין נמלך היה למלחמה אאאא))))צאתו טזטזטזטז,,,, גמרא גמרא גמרא גמרא  ÔÈÙÈÒBÓ.((((עייןעייןעייןעיין ÔÈ‡≈ƒƒ

ÈÚ‰ ÏÚ,תחומיה להרחבת ירושלים, על היינו –˙BÊÚ‰ ÏÚÂ– «»ƒ¿«»¬»
המקדש, Á‡Â„שבבית ÌÈÚL ÏL ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡– ∆»«ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

העזרות  וקדושת ישראל, ארץ שאר מקדושת גדולה ירושלים שקדושת
דין  בית פי על אלא קדושה לחדש ואין ירושלים, מקדושת גדולה

במשכן כתוב שכן טטטט):):):):הגדול, כהכהכהכה,,,, אותך ((((שמות שמות שמות שמות  מראה אני אשר "ככל
מתקדש  משכן מה לדורות, תעשו כן – תעשו" וכן המשכן... תבנית את
לדורות  אף ואחד, שבעים של סנהדרין במקום שהוא משה, פי על

הגדולה. הסנהדרין פי על ועזרות עיר BÈ„‰Ò˙תוספת ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿∆¿»
ÌÈËMÏ כמו דיינים, ושלושה עשרים של קטנה, סנהדרין היינו – «¿»ƒ

יחיחיחיח):):):):שנאמר טזטזטזטז,,,, שעריך...((((דבריםדבריםדבריםדברים בכל לך תתן ושוטרים "שופטים
„Á‡Â ÌÈÚL ÏL ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ מו שכן צאים – ∆»«ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

הסנהדראות. את מינה שהוא רבנו ‰Ácp˙,במשה ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒ«ƒ««
„Á‡Â ÌÈÚL ÏL ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ רובה או שכולה עיר – ∆»«ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

בתורה מפורש ודינה הנדחת", "עיר נקראת זרה, עבודה יגיגיגיג,,,,עבדו ((((שםשםשםשם

ואת טזטזטזטז----יזיזיזיז):):):): אותה החרם חרב, לפי ההיא העיר יושבי את תכה "הכה
תוך  אל תקבץ שללה כל ואת חרב. לפי בהמתה ואת בה אשר כל
והיתה  אלהיך, לה' כליל שללה כל ואת העיר את באש ושרפת רחובה
הנדחת  עיר דנים שאין ללמד, משנתנו ובאה עוד"; תבנה לא עולם תל
משנתנו  בתחילת כמבואר הטעם ואחד. שבעים של דין בבית אלא

שנאמר השבט, ה ה ה ה ):):):):בענין יזיזיזיז,,,, את ((((דברים דברים דברים דברים  או ההוא האיש את "והוצאת
מוציא  אתה ואשה איש חכמים: ודרשו שעריך", אל ההיא... האשה
לשער  אלא שעריך, אל העיר כל את מוציא אתה ואי שעריך, אל

Ùqaהמיוחד. ˙Ácp‰ ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â,ישראל ארץ בגבול – ¿≈ƒƒ«ƒ«««¿»
ישמעו  שמא עולם", "תל שתהא העיר את מחריבים שאין כלומר

ישראל; ארץ לתוך ויפרצו GLהאויבים ‡GÂL הדין בית אין – ¿»
לזו זו קרובות כשהן נדחות, ערים שלוש הל הל הל הל ''''עושים רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

שם שם שם שם )))) הראב הראב הראב הראב """"ד ד ד ד  השגת השגת השגת השגת  ועייןועייןועייןועיין ד ד ד ד ;;;; ד ד ד ד ,,,, ‡B;עכו עכו עכו עכו """"ם ם ם ם  ˙Á‡ ÔÈNBÚ Ï‡ÌÈzL ¬»ƒ««¿«ƒ
בארץ  מנודחות עיירות שלוש עושין "אין ברייתא: מובאת בגמרא –
אבל  בגליל. ואחת ביהודה אחת כגון שתיים, אותם עושין אבל ישראל,
אחת  אפילו לספר וסמוכה עושין, אין בגליל ושתיים ביהודה שתיים
ישראל" ארץ את ויחריבו נכרים ישמעו שמא טעמא? מאי עושין, אין

ב ב ב ב ).).).). טזטזטזטז,,,, במשנתנו((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין ששנינו וזה    יש
על  ועומדות מאד קרובות שהן כאחת, שהן שתיים אפילו מפרשים:
עושים  אין זה בכגון שלוש אבל עושים, ליהודה, גליל שבין הגבול

ישראל ישראל ישראל ישראל ")")")") """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טוב טוב טוב טוב ";";";"; יום יום יום יום  .("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
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‰ÏB„‚ È„‰Ò,הגדול הדין בית היינו –ÌÈÚL ÏL ‰˙È‰ «¿∆¿ƒ¿»»¿»∆ƒ¿ƒ
„Á‡Â,דיינים –‰pË˜eהיתה קטנה, סנהדרי –ÌÈNÚ ÏL ¿∆»¿«»∆∆¿ƒ
GLe‰L.הקודמות במשניות בארנו שכבר כמו דיינים, –ÔÈpÓe ¿»ƒ«ƒ

ÈlŒ‰ÙÒ‡" :Ó‡pL ?„Á‡Â ÌÈÚL ÏL ‡È‰L ‰ÏB„bÏ«¿»∆ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»∆∆¡«∆¿»ƒ
"Ï‡NÈ È˜fÓ LÈ‡ ÌÈÚL,שבעים הרי –ÓeÔ‰Èab ÏÚ ‰L ƒ¿ƒƒƒƒ¿≈ƒ¿»≈…∆««≈∆

שנאמר השבעים, בראש יזיזיזיז):):):):– יא יא יא יא ,,,, העם""ונשאו((((במדבר במדבר במדבר במדבר  במשא
אתך, יחד –„Á‡Â ÌÈÚL È‰ של הוא הגדול דין שבית מכאן – ¬≈ƒ¿ƒ¿∆»

דיינים. ואחד ÌÈÚLשבעים :ÓB‡ ‰„e‰È Èa יהודה רבי שכן – «ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
ומנוקים  מיוחסים לך, דומים שיהיו אתך", "ונשאו הכתוב את דורש

בדין.((((רשרשרשרש""""יייי))))ממום השבעים עם יושב משה שיהא ולא , 
GLe ÌÈNÚ ÏL ‡È‰L ‰pËwÏ ÔÈpÓeÓ‡pL ?‰L– ƒ«ƒ«¿«»∆ƒ∆∆¿ƒ¿»∆∆¡«

רוצח: של ‰Ú„‰בדינו eËÙLÂ"      ¿»¿»≈»
 ‰„Ú‰ eÏÈv‰Â    „Ú‰ ¿ƒƒ»≈»≈»

˙ËÙBL,"העדה "ושפטו שכתוב: וזהו הנידון, את מחייבים עשרה – ∆∆
˙ÏvÓ ‰„ÚÂ:שכתוב וזהו הנידון, את מזכים אחרים ועשרה – ¿≈»«∆∆

העדה", ÌÈNÚ"והצילו Ô‡Î È‰.מזכים ועשרה מחייבים עשרה – ¬≈»∆¿ƒ
Ó‡pL ?‰NÚ ‡È‰L ‰„ÚÏ ÔÈpÓe:במרגלים –È˙ÓŒ„Ú" ƒ«ƒ»≈»∆ƒ¬»»∆∆¡««»«

"˙‡f‰ ‰Ú‰ ‰„ÚÏ היו המרגלים שכן עשרה, היא שעדה הרי – »≈»»»»«…
עשר, ÏÎÂשנים ÚLB‰È e‡ˆÈ רעה הארץ דיבת הוציאו שלא – »¿¿À«¿»≈

עשרה. כאן הרי המרגלים, GLכשאר „BÚ ‡È‰Ï ÔÈpÓe‰L– ƒ«ƒ¿»ƒ¿»
העדה  של הללו לעשרים שלושה עוד להוסיף שיש לומדים אנו מניין

המצלת? והעדה Ó‡pLהשופטת ÚÓLnÓ הכתוב ממשמעות – ƒ«¿«∆∆¡«
‡Èשנאמר: ÚÓBL ,"˙ÚÏ ÌÈaŒÈÁ‡ ‰È‰˙Œ‡G" לומד – ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…≈«¬ƒ

BËÏ‰אני, Ì‰nÚ ‰È‰‡L אחרי ללכת יש שלטובה כלומר – ∆∆¿∆ƒ»∆¿»
Ó‡רבים. ‰nÏ Ôk Ì‡:ולומר להוסיף הכתוב צריך למה – ƒ≈»»∆¡«

?"˙h‰Ï ÌÈa ÈÁ‡":ללמדך הכתוב בא אלא –E˙Èh‰k ‡G «¬≈«ƒ¿«…¿«»»¿
‰ÚÏ E˙Èh‰ ‰BËÏ,לזכות ההכרעה כמו לחובה ההכרעה אין – ¿»«»»¿¿»»

‡Á„שכן Èt ÏÚ ‰BËÏ E˙Èh‰ ברוב היא לזכות ההכרעה – «»»¿¿»«ƒ∆»

אבל אחד, ÚÏ‰של E˙Èh‰אלא אינה לחובה, ההכרעה –ÏÚ «»»¿¿»»«
ÌÈL Èt בשני הפחות לכל המזכים על יתרים שהמחייבים כלומר – ƒ¿«ƒ

אין  – לרעות" רבים אחרי תהיה "לא הכתוב: שאומר וזהו דיינים,
אחד, בדיין המזכים על היתרים רבים פי על נפשות בדיני אדם לחייב
בשני  המזכים על היתרים רבים פי על – להטות" רבים "אחרי אבל
מצלת, עדה שיש לעיל ואמרנו והואיל לחובה, אף מכריעים דיינים
שיהא  כדי דיינים, עשר שנים לעוד שצריכים הרי מזכים, עשרה דהיינו

שניים, פי על לחובה להכריע Ïe˜Lאפשר ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â אין – ¿≈≈ƒ»
שקול  יהא שמא דיינים, של זוגי ממספר מורכב להיות יכול דין בית

הכרעה, תהא ולא Ô‡Îבדעותיו È‰ ,„Á‡ „BÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¬≈∆∆»¬≈»
GLe ÌÈNÚ‰L ושלושה עשרים של היא קטנה שסנהדרי ומכאן – ∆¿ƒ¿»

ÈÚaדיינים. ‡‰È ‰nÎÂ,תושבים –ÔÈ„‰ÒÏ ‰Èe‡ ‡‰˙e ¿«»¿≈»ƒ¿≈¿»¿«¿∆¿ƒ
קטנה? –ÌÈNÚÂ ‰‡Ó לפי הוא זה שמספר מבואר, בגמרא – ≈»¿∆¿ƒ

דיינים, ושלושה עשרים של שהיא הקטנה הסנהדרין דלקמן: החישוב
וכל  הסנהדרין לפני יושבים שהיו חכמים תלמידי של שורות שלוש

ושלושה עשרים של היא מהן אחת   ,בטלנים עשרה
המדרש בבית תמיד ויושבים ממלאכה הבטלים    שני

בית  שמשי שני המחייבים, ודברי המזכים דברי את הכותבים סופרים
עדים, שני דין, בעלי שני הדין, בעלי ולהזמין החייב את להלקות הדין

ש  מעדות העדים שימנעו כדי זוממים, עדים שמא שני מחשש קר
וישכור  עדים, פי על דין בעל יתחייב שמא זוממים, זוממי ושני ייזומו,
מהם, אלו שיתייראו בעיר, אחרים שניים צריך לפיכך להזימם, שניים

אותם ויזימו אלו יבואו העדים, להזים יבואו גבאי ((((רשרשרשרש""""יייי))))שאם שני ,
ומתחלקת  בשניים נגבית צדקה שכן הצדקה, לחלוקת ושלישי צדקה,

בשלושה  .ועשרים מאה הרי תינוקות, ומלמד לבלר, רופא,
GLe ÌÈ˙‡Ó :ÓB‡ ‰ÈÓÁ Èa˙BNÚ ÈN „‚k ,ÌÈL– «ƒ¿∆¿»≈»«ƒ¿ƒ¿∆∆»≈¬»

שררה  שאין עשרה, של שר לפחות הקטנה מהסנהדרין דיין כל שיהא
עשרות  ושלוש עשרים בעיר להיות צריך ולפיכך מעשרה, פחות
דיינים. ושלושה עשרים של לסנהדרין ראויה שתהא כדי תושבים,
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הקודם בפרק שלמדנו לאחר  דין בבית אלא הגדול הכהן את דנים שאין

ומשום  כבודו משום הגדול בכהן נוהגים דברים אלו ללמד, משנתנו מוסיפה הגדול,
קדושתו.

Ôc ÏB„b Ô‰k בבית ולשבת דיין להיות הוא שיכול כלומר אחרים, – …≈»»
עליו לחלוק שלא לכבודו חוששים הדיינים ואין ÔÈ„Â¿»ƒ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),),דין,

B˙B‡ נפשות בדיני שעשה. עבירה על או נגדו, שיש תביעה על –
ובדיני  לעיל, שהזכרנו כמו ואחד, שבעים של דין בבית אותו דנים

שלושה. של דין בבית – אדם ככל – כעד ÈÚÓ„ממונות מופיע – ≈ƒ
שעל  כלומר המלך, לבן אלא מעיד אינו הגמרא לפי הדין. בית לפני
מעיד  לא "המלך ב): (משנה להלן ששנו כמו מעיד, אינו עצמו המלך
המלך  בא המלך, לבן עדות יודע היה שאם אלא אותו", מעידין ולא
הגדול  הכהן בא ואז הגדול, הכהן של כבודו משום הדין בבית ויושב

ג  כהן של כבודו לפי זה אין כלל בדרך אבל עדותו. את דול להעיד
להעיד; ‡B˙Bשיבוא ÔÈ„ÈÚÓe תביעה בכל עליו, עדות היודע כל – ¿ƒƒ

ולהעיד. לבוא יכול נגדו, הרי ıÏBÁשיש בנים, בלא אחיו מת אם – ≈
בפניו, יורקת שהיא פי על ואף אחיו, באשת חליצה מצוות מקיים הוא

לכבודו, כאן חוששים BzL‡Ïאין ÔÈˆÏBÁÂ הגדול הכהן מת אם – ¿¿ƒ¿ƒ¿
לאשתו, חולץ מאחיו אחד בנים, ‡BzLבלא ˙‡ ÔÈÓaÈÓe וכן – ¿«¿ƒ∆ƒ¿

באלמנה, ומותר הוא הדיוט כהן שהרי אשתו, את לייבם אחיו יכול
ÌaÈÓ BÈ‡ ‡e‰ Ï‡ אשת את לייבם רשאי אינו הגדול הכהן – ¬»≈¿«≈

בנים, בלא שמת ÓÏ‡a‰אחיו, eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ גדול שכהן – ƒ¿≈∆»¿«¿»»
אלמנה לישא לו אסור  ˙Ó BÏ ˙Ó,מקרוביו אחד מת – ≈≈
אמו, או אביו ‰hn‰ואפילו Á‡ ‡ˆBÈ BÈ‡,המת את ללוות – ≈≈«««ƒ»

אמרה והתורה וייטמא, ישכח צערו מתוך יא יא יא יא ):):):):שמא כאכאכאכא,,,, "ועל ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
יטמא", לא ולאמו לאביו יבוא, לא מת נפשות ÔÈÒÎכל Ô‰ ‡l‡∆»≈ƒ¿ƒ

‰Ï‚ ‡e‰Â לאחר היינו העין, מן מתכסים המת מטת כשנושאי – ¿ƒ¿∆
ממנו, שיצאו ברחוב מתגלה הוא אחר, לרחוב נכנסים ÔÈÏ‚שהם Ô‰≈ƒ¿ƒ

‰ÒÎ ‡e‰Â שאינו כלומר מתכסה, הוא מתגלים המטה וכשנושאי – ¿ƒ¿∆
ממנו, שיוצאים עד בו נמצאים שהם לרחוב Ú„נכנס Ô‰nÚ ‡ˆBÈÂ¿≈ƒ»∆«

ÈÚ‰ Á˙tמלווה כך שכן – העיר, שער עד מרחוק המת את הוא ∆«»ƒ
ברחוב  המטה נושאי עם יחד להיראות ולא להסתתר הוא יכול בעיר
משער  מלווה אינו לפיכך כזאת, אפשרות לו אין לעיר חוץ אבל אחד,

מרחוק; אפילו ואילך, È‡Óהעיר Èa Èc,מאיר רבי שסובר – ƒ¿≈«ƒ≈ƒ
שכתוב יביביביב))))שמה שםשםשםשם,,,, יצא ((((שם שם שם שם  שלא פירושו: יצא", לא המקדש "ומן

הולך  כשהוא מתו, את ללוות לו מותר אבל מקדושתו, גדול כהן
לעיל. כמבואר המטה, נושאי עם מתערב ואינו e‰È„‰ומסתתר Èa«ƒ¿»

Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ :ÓB‡ ללוות כלל יוצא שאינו כלומר – ≈≈≈ƒ«ƒ¿»
מתו, Èˆ‡"את ‡G Lc˜n‰ŒÔÓe" :Ó‡pL:יהודה רבי ומפרש – ∆∆¡«ƒ«ƒ¿»≈≈

עיקר. כל יצא לא   מותר מקרוביו שאינו מת ברם,
וייטמא. ישכח שמא חשש כל אין בצער, שרוי ואינו שהואיל ללוות, לו

ÌÈÁ‡ ÌÁÓ ‡e‰LÎe לנחם ועומדים המת מקבורת כשחוזרים – ¿∆¿«≈¬≈ƒ
האבלים, Ê‰את Á‡ ‰Êa ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk Cc,העם מנהג – ∆∆»»»¿ƒ»∆««∆

אותם, ומנחמים האבלים לפני זה אחר בזה –pÓÓ‰Â‰שעוברים ¿«¿À∆
יארע  אם גדול, כהן של מקומו למלא ממונה שהוא הגדול, הכהן סגן

הכיפורים, ביום פסול  ‰ÌÚבו ÔÈÏ BÈa BÚvÓÓ את מכוון – ¿«¿≈¿≈»»
של  לימינו ההולך הממונה בין באמצע, הגדול הכהן שיהא ההליכה,

שמשמאלו. העם לבין גדול ÌÈÁ‡Óכהן ÌÁ˙Ó ‡e‰LÎe– ¿∆ƒ¿«≈≈¬≈ƒ
באבלו, הגדול הכהן את לנחם באים ‡ÔÈÓBכשאחרים ÌÚ‰ Ïk»»»¿ƒ

C˙tk e‡ :BÏ לבוא הראוי לכל תחתיך ואנחנו תתכפר בנו – »«»»»
‰ÌÈÓM,((((רשרשרשרש""""יייי))))עליך ÔÓ eÎa˙z :Ô‰Ï ÓB‡ ‡e‰Â הכהן – ¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

בברכה. להם משיב ‡B˙Bהגדול ÔÈnLÎe סעודת לו כשמגישים – ¿∆«¿ƒ
שסעודה  היא הלכה שכן המת, קבורת לאחר לאבל שנותנים ההבראה,
את  לו מביאים אחרים אלא משלו, לאכול לאבל לו אסור ראשונה

בצערו, להברותו הזו ‰‡ıהסעודה ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk– »»»¿Àƒ«»»∆
בצערו, עמו ‰ÏÒÙqלהשתתף ÏÚ ÒÓ ‡e‰Â מיסב הגדול הכהן – ¿≈≈«««¿»

על  יושב הגדול הכהן אף הרמב"ם, ולפי כבודו. משום ספסל, על
נמוך. כסא

ב ה נ ש מ ר ו א ב

נעסוק  פרקנו סוף ועד זו ממשנה החל הגדול. הכהן בדיני עסקנו הקודמת במשנה

המלך. בדיני

B˙B‡ ÔÈc ‡GÂ Ôc ‡G CÏn‰ אלא שנו לא מבואר: בגמרא – «∆∆»¿»ƒ
שנאמר  אותו, ודנין דן דוד בית ממלכי מלך אבל ישראל, ממלכי  מלך

יב יב יב יב ):):):): כא כא כא כא ,,,, גזול ((((ירמיה ירמיה ירמיה ירמיה  והצילו משפט לבקר דינו ה' אמר כה דוד "בית
אדם  ואין אחרים, דנים היו דוד בית שמלכי – מכאן עושק", מיד
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עבירותיו, בעד לדונו משפטית סמכות אין עליו אם דיין להיות יכול
א א א א ):):):):שנאמר בבבב,,,, קשוט ((((צפניה צפניה צפניה צפניה  לקיש : ריש  ודרש וקושו ", "התקוששו

ישראל? במלכי הטעם ומה אחרים. קשוט כך ואחר תחילה עצמך
שמעון  הורה אדם, שהרג המלך ינאי של בעבדו שהיה מעשה משום
שנגח  בשור כתבו שכן לדין, עבדו עם המלך ינאי את להזמין שטח בן

כטכטכטכט):):):): כא כא כא כא ,,,, שורו,((((שמותשמותשמותשמות על ויעמוד השור בעל יבוא – בבעליו" "והועד
וישב. הדין לבית המלך ינאי בא ממונו. הוא שהרי בעבדו, הדין והוא
ולא  בך, ויעידו רגליך על עמוד המלך ינאי שטח: בן שמעון לו אמר
עומד, אתה העולם והיה שאמר מי לפני אלא עומד, אתה לפנינו

יזיזיזיז):):):):שנאמר יטיטיטיט,,,, לפני ((((דבריםדבריםדבריםדברים הריב להם אשר האנשים שני "ועמדו
נפנה ה'". חבריך. שיאמרו כמו אלא אתה כשתאמר לא לו: אמר

בקרקע פניהם הדיינים כבשו לימינו, שטח בן שמעון 
  ((((להם רשרשרשרש""""יייי אמר בקרקע. פניהם וכבשו לשמאלו, נפנה ;

ויפרע  מחשבות בעל יבוא אתם?! מחשבות בעלי שטח: בן שמעון
הואיל  – שעה באותה ומתו. בקרקע וחבטם גבריאל בא מיד מכם!

חכמים: גזרו – זו תקלה ויצאה      לגבי ברם,
משפט", לבוקר "דינו במפורש: שנאמר משום גזרו, לא דוד בית מלכי

לעיל שבארנו טוב טוב טוב טוב ")")")")כמו יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ÔÈ„ÈÚÓ.((((עייןעייןעייןעיין ‡GÂ „ÈÚÓ ‡G≈ƒ¿¿ƒƒ
B˙B‡ שאף אומרים ויש המלך. בינאי שהיה המעשה משום זה אף –

כעד  להופיע למלך הוא בזיון שכן מעיד, אינו דוד בית ממלכי מלך
אותו. שדנים לעיל אמרנו שהרי אותו, מעידים ברם, הדין; G‡בבית

ıÏBÁ מצוות לקיים חייב אינו בנים, בלא המלך של אחיו מת אם – ≈
יורקת  היבמה שתהא למלך, הוא גנאי שכן אחיו, של באלמנתו חליצה

BzL‡Ïבפניו. ÔÈˆÏBÁ ‡GÂ,בנים בלא מת הוא אם המלך, של – ¿¿ƒ¿ƒ¿
להלן  שנלמד כמו לאחר, להינשא יכולה אינה המלך שאלמנת לפי

ÌaÈÓבמשנתנו. ‡G שיהא למלך, כבוד זה שאין אחיו, אלמנת את – ¿«≈
אחיו  שם על יקום תלד אשר הבכור "והיה לקיים כדי לאחיו טפל

טוב טוב טוב טוב ")")")")המת" יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות BzL‡Ï.((((עייןעייןעייןעיין ÔÈÓaÈÓ ‡GÂ,המלך של – ¿¿«¿ƒ¿ƒ¿
אשתו. חליצת בענין לעיל ˆ‰כמבואר Ì‡ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈ƒ»»

– המלך –ÌaÈÏ B‡ ıBÏÁÏ,בנים בלא שמת אחיו אלמנת את – «¬¿«≈
BËÏ eÎÊ כדי כבודו על מחל המלך אם מצוה, וזו שהואיל – »¿

לטוב. הוא זכור BÏלקיימה, eÓ‡:יהודה לרבי חכמים –ÔÈ‡ »¿≈
BÏ ÔÈÚÓBL כבודו על שמחל מלך שכן המלוכה, בכבוד לזלזל – ¿ƒ

שנאמר מחול, כבודו טו טו טו טו ):):):):אין יזיזיזיז,,,, –((((דבריםדבריםדבריםדברים מלך" עליך תשים "שום
עליך אימתו ב ב ב ב ).).).).שתהא יטיטיטיט,,,, ‡B˙ÓÏ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â של – ¿≈¿ƒ«¿¿»

נושאה. אינו אחר מלך ואפילו לגרושתו, הדין והוא Èa«ƒהמלך,

CÏÓ ÏL B˙ÓÏ‡ CÏn‰ ‡NB :ÓB‡ ‰„e‰È יהודה רבי – ¿»≈≈«∆∆«¿¿»∆∆∆
מלך, של אלמנתו נושא שמלך וסובר קמא תנא על eÈˆÓחולק ÔkL∆≈»ƒ

„Â„a,המלךÏe‡L ÏL B˙ÓÏ‡ ‡NpL,המלך:Ó‡pL ¿»ƒ∆»»«¿¿»∆»∆∆¡«
"E˜ÈÁa EÈB„‡ ÈLŒ˙‡Â EÈB„‡ ˙ÈaŒ˙‡ EÏ ‰z‡Â"– »∆¿»¿∆≈¬∆¿∆¿≈¬∆¿≈∆

לו הראויות לנשים הכתוב שכוונת סובר קמא תנא ברם,
  רשרשרשרש""""יייי.שאול המלך בנות ומיכל מירב והן המלך, מבית

ג ה נ ש מ ר ו א ב

המלך. בדיני ממשיכה משנתנו

˙Ó BÏ ˙Ó,מקרוביו אחד למלך מת –ÔÈËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ ≈≈≈≈ƒ∆««¿¿ƒ
BlL להיראות למלך הוא שגנאי ארמונו, מפתח יוצא המלך אין – ∆

ל  ועגום העם.עצוב Bˆ‰עיני Ì‡ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa המלך – «ƒ¿»≈ƒ∆
–‰hn‰ Á‡ ˙‡ˆÏ,המת מטת אחר –‡ˆBÈ הוא רשאי – »≈«««ƒ»≈

Â„a„לצאת, eÈˆÓ ÔkL,המלך‡ ÏL B˙hÓ Á‡ ‡ˆiL ∆≈»ƒ¿»ƒ∆»»««ƒ»∆«¿≈
יואב, ידי על כשנהרג –:Ó‡pL       ∆∆¡«

        „Âc CÏn‰Â¿«∆∆»ƒ
"‰hn‰ ÈÁ‡ CÏ‰ שמת חכם היא: והלכה חכם, היה ואבנר – …≈«¬≈«ƒ»

כקרוביו. BÏהכל eÓ‡:יהודה לרבי חכמים –c‰ ‰È‰ ‡G »¿»»«»»
ÌÚ‰ ˙‡ ÒiÙÏ ‡l‡ אבנר של מטתו אחרי המלך דוד הלך לא – ∆»¿«≈∆»»

יואב  הרג ובעצתו ברצונו שלא כולם שידעו העם, את לפייס כדי אלא
אם  כלל בדרך אבל המלכות, שלום מפני היה שעה וצורך אבנר, את

לו. שומעים אין מתו את ללוות המלך ‡B˙Bרוצה ÔÈnLÎe– ¿∆«¿ƒ
ההבראה סעודת את למלך כשנותנים   

קבורת  לאחר ראשונה סעודה אותו ומברים אבל, הוא כשהמלך דהיינו
‰‡ıמתו, ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk יושבים לנחמו הבאים העם כל – »»»¿Àƒ«»»∆

באבלו, להשתתף הארץ המלך,e‰Â‡על –Lbc‰ ÏÚ ÒÓ– ¿≈≈«««¿≈
– "דרגש" מבואר: קטנה בגמרא ספה מין עור), (עריסת דצלא ערסא

ונמוכה         

ד ה נ ש מ ר ו א ב

‡ÈˆBÓe,צבאו את המלך –˙eL‰ ˙ÓÁÏÓÏ להרחבת כגון – ƒ¿ƒ¿∆∆»¿
גבורתו, את לפרסם כדי או הארץ ÏLגבולות ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ∆

„Á‡Â ÌÈÚL.ה משנה א בפרק כמבואר –ıBÙe גדרות המלך – ƒ¿ƒ¿∆»≈
אחרים, שדות Ccשל BÏ ˙BNÚÏ,ולשדהו לכרמו –ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â «¬∆∆¿≈¿«ƒ

B„Èa.עליו מעכבים אין –eÚL BÏ ÔÈ‡ CÏn‰ Cc כלומר – ¿»∆∆«∆∆≈ƒ
צורכו כפי אחרים, של תחומיהם בתוך רחבה, דרך לו שעושה
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הקודם בפרק שלמדנו לאחר  דין בבית אלא הגדול הכהן את דנים שאין

ומשום  כבודו משום הגדול בכהן נוהגים דברים אלו ללמד, משנתנו מוסיפה הגדול,
קדושתו.

Ôc ÏB„b Ô‰k בבית ולשבת דיין להיות הוא שיכול כלומר אחרים, – …≈»»
עליו לחלוק שלא לכבודו חוששים הדיינים ואין ÔÈ„Â¿»ƒ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),),דין,

B˙B‡ נפשות בדיני שעשה. עבירה על או נגדו, שיש תביעה על –
ובדיני  לעיל, שהזכרנו כמו ואחד, שבעים של דין בבית אותו דנים

שלושה. של דין בבית – אדם ככל – כעד ÈÚÓ„ממונות מופיע – ≈ƒ
שעל  כלומר המלך, לבן אלא מעיד אינו הגמרא לפי הדין. בית לפני
מעיד  לא "המלך ב): (משנה להלן ששנו כמו מעיד, אינו עצמו המלך
המלך  בא המלך, לבן עדות יודע היה שאם אלא אותו", מעידין ולא
הגדול  הכהן בא ואז הגדול, הכהן של כבודו משום הדין בבית ויושב

ג  כהן של כבודו לפי זה אין כלל בדרך אבל עדותו. את דול להעיד
להעיד; ‡B˙Bשיבוא ÔÈ„ÈÚÓe תביעה בכל עליו, עדות היודע כל – ¿ƒƒ

ולהעיד. לבוא יכול נגדו, הרי ıÏBÁשיש בנים, בלא אחיו מת אם – ≈
בפניו, יורקת שהיא פי על ואף אחיו, באשת חליצה מצוות מקיים הוא

לכבודו, כאן חוששים BzL‡Ïאין ÔÈˆÏBÁÂ הגדול הכהן מת אם – ¿¿ƒ¿ƒ¿
לאשתו, חולץ מאחיו אחד בנים, ‡BzLבלא ˙‡ ÔÈÓaÈÓe וכן – ¿«¿ƒ∆ƒ¿

באלמנה, ומותר הוא הדיוט כהן שהרי אשתו, את לייבם אחיו יכול
ÌaÈÓ BÈ‡ ‡e‰ Ï‡ אשת את לייבם רשאי אינו הגדול הכהן – ¬»≈¿«≈

בנים, בלא שמת ÓÏ‡a‰אחיו, eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ גדול שכהן – ƒ¿≈∆»¿«¿»»
אלמנה לישא לו אסור  ˙Ó BÏ ˙Ó,מקרוביו אחד מת – ≈≈
אמו, או אביו ‰hn‰ואפילו Á‡ ‡ˆBÈ BÈ‡,המת את ללוות – ≈≈«««ƒ»

אמרה והתורה וייטמא, ישכח צערו מתוך יא יא יא יא ):):):):שמא כאכאכאכא,,,, "ועל ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
יטמא", לא ולאמו לאביו יבוא, לא מת נפשות ÔÈÒÎכל Ô‰ ‡l‡∆»≈ƒ¿ƒ

‰Ï‚ ‡e‰Â לאחר היינו העין, מן מתכסים המת מטת כשנושאי – ¿ƒ¿∆
ממנו, שיצאו ברחוב מתגלה הוא אחר, לרחוב נכנסים ÔÈÏ‚שהם Ô‰≈ƒ¿ƒ

‰ÒÎ ‡e‰Â שאינו כלומר מתכסה, הוא מתגלים המטה וכשנושאי – ¿ƒ¿∆
ממנו, שיוצאים עד בו נמצאים שהם לרחוב Ú„נכנס Ô‰nÚ ‡ˆBÈÂ¿≈ƒ»∆«

ÈÚ‰ Á˙tמלווה כך שכן – העיר, שער עד מרחוק המת את הוא ∆«»ƒ
ברחוב  המטה נושאי עם יחד להיראות ולא להסתתר הוא יכול בעיר
משער  מלווה אינו לפיכך כזאת, אפשרות לו אין לעיר חוץ אבל אחד,

מרחוק; אפילו ואילך, È‡Óהעיר Èa Èc,מאיר רבי שסובר – ƒ¿≈«ƒ≈ƒ
שכתוב יביביביב))))שמה שםשםשםשם,,,, יצא ((((שם שם שם שם  שלא פירושו: יצא", לא המקדש "ומן

הולך  כשהוא מתו, את ללוות לו מותר אבל מקדושתו, גדול כהן
לעיל. כמבואר המטה, נושאי עם מתערב ואינו e‰È„‰ומסתתר Èa«ƒ¿»

Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ :ÓB‡ ללוות כלל יוצא שאינו כלומר – ≈≈≈ƒ«ƒ¿»
מתו, Èˆ‡"את ‡G Lc˜n‰ŒÔÓe" :Ó‡pL:יהודה רבי ומפרש – ∆∆¡«ƒ«ƒ¿»≈≈

עיקר. כל יצא לא   מותר מקרוביו שאינו מת ברם,
וייטמא. ישכח שמא חשש כל אין בצער, שרוי ואינו שהואיל ללוות, לו

ÌÈÁ‡ ÌÁÓ ‡e‰LÎe לנחם ועומדים המת מקבורת כשחוזרים – ¿∆¿«≈¬≈ƒ
האבלים, Ê‰את Á‡ ‰Êa ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk Cc,העם מנהג – ∆∆»»»¿ƒ»∆««∆

אותם, ומנחמים האבלים לפני זה אחר בזה –pÓÓ‰Â‰שעוברים ¿«¿À∆
יארע  אם גדול, כהן של מקומו למלא ממונה שהוא הגדול, הכהן סגן

הכיפורים, ביום פסול  ‰ÌÚבו ÔÈÏ BÈa BÚvÓÓ את מכוון – ¿«¿≈¿≈»»
של  לימינו ההולך הממונה בין באמצע, הגדול הכהן שיהא ההליכה,

שמשמאלו. העם לבין גדול ÌÈÁ‡Óכהן ÌÁ˙Ó ‡e‰LÎe– ¿∆ƒ¿«≈≈¬≈ƒ
באבלו, הגדול הכהן את לנחם באים ‡ÔÈÓBכשאחרים ÌÚ‰ Ïk»»»¿ƒ

C˙tk e‡ :BÏ לבוא הראוי לכל תחתיך ואנחנו תתכפר בנו – »«»»»
‰ÌÈÓM,((((רשרשרשרש""""יייי))))עליך ÔÓ eÎa˙z :Ô‰Ï ÓB‡ ‡e‰Â הכהן – ¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

בברכה. להם משיב ‡B˙Bהגדול ÔÈnLÎe סעודת לו כשמגישים – ¿∆«¿ƒ
שסעודה  היא הלכה שכן המת, קבורת לאחר לאבל שנותנים ההבראה,
את  לו מביאים אחרים אלא משלו, לאכול לאבל לו אסור ראשונה

בצערו, להברותו הזו ‰‡ıהסעודה ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk– »»»¿Àƒ«»»∆
בצערו, עמו ‰ÏÒÙqלהשתתף ÏÚ ÒÓ ‡e‰Â מיסב הגדול הכהן – ¿≈≈«««¿»

על  יושב הגדול הכהן אף הרמב"ם, ולפי כבודו. משום ספסל, על
נמוך. כסא

ב ה נ ש מ ר ו א ב

נעסוק  פרקנו סוף ועד זו ממשנה החל הגדול. הכהן בדיני עסקנו הקודמת במשנה

המלך. בדיני

B˙B‡ ÔÈc ‡GÂ Ôc ‡G CÏn‰ אלא שנו לא מבואר: בגמרא – «∆∆»¿»ƒ
שנאמר  אותו, ודנין דן דוד בית ממלכי מלך אבל ישראל, ממלכי  מלך

יב יב יב יב ):):):): כא כא כא כא ,,,, גזול ((((ירמיה ירמיה ירמיה ירמיה  והצילו משפט לבקר דינו ה' אמר כה דוד "בית
אדם  ואין אחרים, דנים היו דוד בית שמלכי – מכאן עושק", מיד
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עבירותיו, בעד לדונו משפטית סמכות אין עליו אם דיין להיות יכול
א א א א ):):):):שנאמר בבבב,,,, קשוט ((((צפניה צפניה צפניה צפניה  לקיש : ריש  ודרש וקושו ", "התקוששו

ישראל? במלכי הטעם ומה אחרים. קשוט כך ואחר תחילה עצמך
שמעון  הורה אדם, שהרג המלך ינאי של בעבדו שהיה מעשה משום
שנגח  בשור כתבו שכן לדין, עבדו עם המלך ינאי את להזמין שטח בן

כטכטכטכט):):):): כא כא כא כא ,,,, שורו,((((שמותשמותשמותשמות על ויעמוד השור בעל יבוא – בבעליו" "והועד
וישב. הדין לבית המלך ינאי בא ממונו. הוא שהרי בעבדו, הדין והוא
ולא  בך, ויעידו רגליך על עמוד המלך ינאי שטח: בן שמעון לו אמר
עומד, אתה העולם והיה שאמר מי לפני אלא עומד, אתה לפנינו

יזיזיזיז):):):):שנאמר יטיטיטיט,,,, לפני ((((דבריםדבריםדבריםדברים הריב להם אשר האנשים שני "ועמדו
נפנה ה'". חבריך. שיאמרו כמו אלא אתה כשתאמר לא לו: אמר

בקרקע פניהם הדיינים כבשו לימינו, שטח בן שמעון 
  ((((להם רשרשרשרש""""יייי אמר בקרקע. פניהם וכבשו לשמאלו, נפנה ;

ויפרע  מחשבות בעל יבוא אתם?! מחשבות בעלי שטח: בן שמעון
הואיל  – שעה באותה ומתו. בקרקע וחבטם גבריאל בא מיד מכם!

חכמים: גזרו – זו תקלה ויצאה      לגבי ברם,
משפט", לבוקר "דינו במפורש: שנאמר משום גזרו, לא דוד בית מלכי

לעיל שבארנו טוב טוב טוב טוב ")")")")כמו יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ÔÈ„ÈÚÓ.((((עייןעייןעייןעיין ‡GÂ „ÈÚÓ ‡G≈ƒ¿¿ƒƒ
B˙B‡ שאף אומרים ויש המלך. בינאי שהיה המעשה משום זה אף –

כעד  להופיע למלך הוא בזיון שכן מעיד, אינו דוד בית ממלכי מלך
אותו. שדנים לעיל אמרנו שהרי אותו, מעידים ברם, הדין; G‡בבית

ıÏBÁ מצוות לקיים חייב אינו בנים, בלא המלך של אחיו מת אם – ≈
יורקת  היבמה שתהא למלך, הוא גנאי שכן אחיו, של באלמנתו חליצה

BzL‡Ïבפניו. ÔÈˆÏBÁ ‡GÂ,בנים בלא מת הוא אם המלך, של – ¿¿ƒ¿ƒ¿
להלן  שנלמד כמו לאחר, להינשא יכולה אינה המלך שאלמנת לפי

ÌaÈÓבמשנתנו. ‡G שיהא למלך, כבוד זה שאין אחיו, אלמנת את – ¿«≈
אחיו  שם על יקום תלד אשר הבכור "והיה לקיים כדי לאחיו טפל

טוב טוב טוב טוב ")")")")המת" יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות BzL‡Ï.((((עייןעייןעייןעיין ÔÈÓaÈÓ ‡GÂ,המלך של – ¿¿«¿ƒ¿ƒ¿
אשתו. חליצת בענין לעיל ˆ‰כמבואר Ì‡ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈ƒ»»

– המלך –ÌaÈÏ B‡ ıBÏÁÏ,בנים בלא שמת אחיו אלמנת את – «¬¿«≈
BËÏ eÎÊ כדי כבודו על מחל המלך אם מצוה, וזו שהואיל – »¿

לטוב. הוא זכור BÏלקיימה, eÓ‡:יהודה לרבי חכמים –ÔÈ‡ »¿≈
BÏ ÔÈÚÓBL כבודו על שמחל מלך שכן המלוכה, בכבוד לזלזל – ¿ƒ

שנאמר מחול, כבודו טו טו טו טו ):):):):אין יזיזיזיז,,,, –((((דבריםדבריםדבריםדברים מלך" עליך תשים "שום
עליך אימתו ב ב ב ב ).).).).שתהא יטיטיטיט,,,, ‡B˙ÓÏ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â של – ¿≈¿ƒ«¿¿»

נושאה. אינו אחר מלך ואפילו לגרושתו, הדין והוא Èa«ƒהמלך,

CÏÓ ÏL B˙ÓÏ‡ CÏn‰ ‡NB :ÓB‡ ‰„e‰È יהודה רבי – ¿»≈≈«∆∆«¿¿»∆∆∆
מלך, של אלמנתו נושא שמלך וסובר קמא תנא על eÈˆÓחולק ÔkL∆≈»ƒ

„Â„a,המלךÏe‡L ÏL B˙ÓÏ‡ ‡NpL,המלך:Ó‡pL ¿»ƒ∆»»«¿¿»∆»∆∆¡«
"E˜ÈÁa EÈB„‡ ÈLŒ˙‡Â EÈB„‡ ˙ÈaŒ˙‡ EÏ ‰z‡Â"– »∆¿»¿∆≈¬∆¿∆¿≈¬∆¿≈∆

לו הראויות לנשים הכתוב שכוונת סובר קמא תנא ברם,
  רשרשרשרש""""יייי.שאול המלך בנות ומיכל מירב והן המלך, מבית

ג ה נ ש מ ר ו א ב

המלך. בדיני ממשיכה משנתנו

˙Ó BÏ ˙Ó,מקרוביו אחד למלך מת –ÔÈËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ ≈≈≈≈ƒ∆««¿¿ƒ
BlL להיראות למלך הוא שגנאי ארמונו, מפתח יוצא המלך אין – ∆

ל  ועגום העם.עצוב Bˆ‰עיני Ì‡ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa המלך – «ƒ¿»≈ƒ∆
–‰hn‰ Á‡ ˙‡ˆÏ,המת מטת אחר –‡ˆBÈ הוא רשאי – »≈«««ƒ»≈

Â„a„לצאת, eÈˆÓ ÔkL,המלך‡ ÏL B˙hÓ Á‡ ‡ˆiL ∆≈»ƒ¿»ƒ∆»»««ƒ»∆«¿≈
יואב, ידי על כשנהרג –:Ó‡pL       ∆∆¡«

        „Âc CÏn‰Â¿«∆∆»ƒ
"‰hn‰ ÈÁ‡ CÏ‰ שמת חכם היא: והלכה חכם, היה ואבנר – …≈«¬≈«ƒ»

כקרוביו. BÏהכל eÓ‡:יהודה לרבי חכמים –c‰ ‰È‰ ‡G »¿»»«»»
ÌÚ‰ ˙‡ ÒiÙÏ ‡l‡ אבנר של מטתו אחרי המלך דוד הלך לא – ∆»¿«≈∆»»

יואב  הרג ובעצתו ברצונו שלא כולם שידעו העם, את לפייס כדי אלא
אם  כלל בדרך אבל המלכות, שלום מפני היה שעה וצורך אבנר, את

לו. שומעים אין מתו את ללוות המלך ‡B˙Bרוצה ÔÈnLÎe– ¿∆«¿ƒ
ההבראה סעודת את למלך כשנותנים   

קבורת  לאחר ראשונה סעודה אותו ומברים אבל, הוא כשהמלך דהיינו
‰‡ıמתו, ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk יושבים לנחמו הבאים העם כל – »»»¿Àƒ«»»∆

באבלו, להשתתף הארץ המלך,e‰Â‡על –Lbc‰ ÏÚ ÒÓ– ¿≈≈«««¿≈
– "דרגש" מבואר: קטנה בגמרא ספה מין עור), (עריסת דצלא ערסא

ונמוכה         

ד ה נ ש מ ר ו א ב

‡ÈˆBÓe,צבאו את המלך –˙eL‰ ˙ÓÁÏÓÏ להרחבת כגון – ƒ¿ƒ¿∆∆»¿
גבורתו, את לפרסם כדי או הארץ ÏLגבולות ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ∆

„Á‡Â ÌÈÚL.ה משנה א בפרק כמבואר –ıBÙe גדרות המלך – ƒ¿ƒ¿∆»≈
אחרים, שדות Ccשל BÏ ˙BNÚÏ,ולשדהו לכרמו –ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â «¬∆∆¿≈¿«ƒ

B„Èa.עליו מעכבים אין –eÚL BÏ ÔÈ‡ CÏn‰ Cc כלומר – ¿»∆∆«∆∆≈ƒ
צורכו כפי אחרים, של תחומיהם בתוך רחבה, דרך לו שעושה
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     מלחמה בשעת דווקא כאן שמדובר מפרשים יש
משנה משנה משנה משנה ").").")."). """"כסףכסףכסףכסף שםשםשםשם עיין עיין עיין עיין  גגגג;;;; ה ה ה ה ,,,, מלכיםמלכיםמלכיםמלכים הלהלהלהל'''' ÔÈÊÊBa((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם ÌÚ‰ ÏÎÂ– ¿»»»¿ƒ

במלחמה, ביזה ÂÈÙÏלוקחים ÔÈ˙BÂ לפני הביזה את מביאים – ¿¿ƒ¿»»
L‡aהמלך, ˜ÏÁ ÏËB ‡e‰Â חלקו את ראשון נוטל המלך – ¿≈≈∆»…

שכתוב  הביזה, מכל מחצה נוטל שהוא מבואר, בגמרא לו. בורר שהוא
כב כב כב כב ):):):): כטכטכטכט,,,, א א א א  הימיםהימיםהימיםהימים לה'((((דבריםדבריםדבריםדברים וימשחו דויד בן לשלמה שנית "וימליכו

בלחם  הגדול כהן מה לכהן, נגיד הכתוב מקיש – לכהן" ולצדוק לנגיד
הכהנים  שאר לכל ומחצה לו מחצה הפנים,    

באה, משנתנו לעם. ומחצה לו מחצה בביזה, (המלך) ה"נגיד" אף
היפה. החלק ליטול מחציתו את ראשון לו בורר שהמלך ללמד, אפוא,

‰NÚ ‰BÓL ‡l‡ ,"ÌÈL BlŒ‰aÈ ‡G" עשרה שמונה עד – «¿∆»ƒ∆»¿∆∆¿≈
המלך  בדוד מצינו שכן מבואר, בגמרא לישא. לו מותר בלבד נשים

נשים שש לו ב ב ב ב ----ה ה ה ה ),),),),שהיו גגגג,,,, בבבב הנביא((((שמואלשמואלשמואלשמואל לו חחחח):):):):ואמר  יביביביב,,,, ((((שםשםשםשם

"וכהנה" שש, – כהנה" ודרשו: וכהנה", כהנה לך ואוסיפה מעט "ואם
עשרה. שמונה הרי שש, עוד –‡e‰ ‰aÓ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈«¿∆

BÏ,עשרה משמונה יותר ואפילו כרצונו, נשים –e‰È ‡HL „Ïeƒ¿«∆¿
BaÏ ˙‡ ˙BÈÒÓ יסור "ולא הכתוב: שאומר כמו ה', ממצוות – ¿ƒ∆ƒ

‡elÙלבבו". :ÓB‡ ÔBÚÓL ÈaאשהBaÏ ˙‡ ‰ÈÒÓe ˙Á‡ «ƒƒ¿≈¬ƒ««¿ƒ»∆ƒ
‰p‡OÈ ‡G ‰Ê È‰ בכל דורש שמעון רבי שכן מבואר, בגמרא – ¬≈∆ƒ»∆»

הכתוב של טעמו מקום  היינו – לדעתו – כאן ואף
כתבה  ולמה נשים", לו ירבה "ולא הכתוב טעם את בעצמנו דורשים
את  ומסירה אחת שאפילו להשמיענו אלא לבבו"? יסור "ולא התורה:

ישאנה. לא ÌÈL"?לבו, BlŒ‰aÈ ‡GÂ" :Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ƒ≈»»∆¡«¿«¿∆»ƒ
ללמד: –ÏÈ‚È‡k elÙ‡"שכל "טובת שהיתה אאאא– שמואלשמואלשמואלשמואל ((((עייןעייןעייןעיין ¬ƒ«¬ƒ«ƒ

ג ג ג ג )))) עשרה.כה כה כה כה ,,,, משמונה יותר ישא לא  BlŒ‰aÈ ‡G"«¿∆
BzkÓ È„k ‡l‡ ,"ÌÈÒeÒ לו להרבות למלך שאסור כלומר – ƒ∆»¿≈∆¿«¿

ופרשיו  רכבו כדי אבל בהם, ולהתגדל דעתו להרחיב בשביל סוסים
באוי  להילחם מותר.בשביל Ó‡„",ביו, BlŒ‰aÈ ‡G ‰ÊÂ ÛÒÎÂ"¿∆∆¿»»«¿∆¿…

‡ÈtÒ‡ ÔzÏ È„k ‡l‡,יוונית מלה והיא אפסניא, גורס: הערוך – ∆»¿≈ƒ≈«¿«¿»
מלמדת, משנתנו הצבא. החזקת הוצאות להרבות ומובנה: למלך שאסור

בעשרו, להתנאות או ולהתגאות בגנזיו להניח בשביל וזהב כסף לו
הצבא  להחזקת בידו מצוי שיהא וזהב כסף לצבור לו מותר אבל

הצורך. בשעת BÓLÏולהרחבתו ‰Bz ÙÒ BÏ ˙BÎÂ בגמרא – ¿≈≈∆»ƒ¿

לו  לכתוב המלך חייב תורה, ספר לו הניחו לא אבותיו שאם מבואר,
שנאמר תורות, יחיחיחיח):):):):שתי יזיזיזיז,,,, הזאת"((((דבריםדבריםדבריםדברים התורה משנה את לו "וכתב

במשמע שתים "משנה" מישראל ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),– אדם כל על היא מצוה שכן
שנאמר תורה, ספר לו יטיטיטיט):):):):לכתוב לא לא לא לא ,,,, את ((((דברים דברים דברים דברים  לכם כתבו "ועתה

תורות, שתי לו שכותב אדם, מכל המלך הוא ושונה הזאת", השירה
זו  ועל עמו, ונכנסת יוצאה שהיא ואחת גנזיו, בבית שמונחת אחת

במשנתנו: כאן מדובר BnÚהשניה d‡ÈˆBÓ ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆBÈ– ≈«ƒ¿»»ƒ»ƒ
עמו; התורה את מהמלחמה,ÒÎמוציא חוזר כשהוא –dÒÈÎÓ ƒ¿»«¿ƒ»

BnÚ;לביתו –ÔÈca LBÈ לו שמותר דוד בית ממלכי מלך כגון – ƒ≈«ƒ
בדין לשבת   BnÚ ‡È‰;הדין בבית עמו התורה – ƒƒ

ÒÓ,לאכול –Bc‚k ‡È‰,בארון מונחת כנגדו התורה –:Ó‡pL ≈≈ƒ¿∆¿∆∆¡«
ÂÈiÁ ÈÓÈŒÏk B ‡˜Â BnÚ ‰˙È‰Â"     ¿»¿»ƒ¿»»»¿≈«»

          

ה ה נ ש מ ר ו א ב

לעשות  לאנשים שאסור אחדים דברים מונה והיא המלך דיני את מסיימת משנתנו
הכבוד. יראת משום למלך ביחס

BÒeÒ ÏÚ ÔÈÎB ÔÈ‡ מותר המלך הצלת לצורך ברם המלך; של – ≈¿ƒ«
סוסו על לרכב   ÔÈ‡Â ,B‡Òk ÏÚ ÔÈLBÈ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ«ƒ¿¿≈

BËÈLa ÔÈLnzLÓ כלי לשאר הדין והוא המלוכה, בשבט – ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
לו, המיוחדים tzÒÓתשמישיו ‡e‰Lk B˙B‡ ÔÈ‡B ÔÈ‡Â– ¿≈ƒ¿∆ƒ¿«≈

מסתפר, שהוא שעה במלך להסתכל GÂ‡אסור ,ÌÚ ‡e‰Lk ‡GÂ¿¿∆»…¿
ıÁn‰ ˙Èa בעיני המלך של כבודו מקילים אלה שדברים – ¿≈«∆¿»

הכבוד, ביראת למלך להתייחס מצווים והרי "ÌBNהרואים, :Ó‡pL∆∆¡«
"CÏÓ EÈÏÚ ÌÈNz:ללמד "שימות", הרבה הכתוב ציוה –‡‰zL »ƒ»∆∆∆∆¿≈

EÈÏÚ B˙ÓÈ‡ מלך ברייתא: מובאת בגמרא בכבודו. זהיר ותהא – ≈»»∆
שנאמר יום, בכל יזיזיזיז):):):):מסתפר לגלגלגלג,,,, עיניך".((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  תחזינה ביפיו "מלך

א ה נ ש מ ר ו א ב

מסכתנו: בראשית שנינו וכבר ממונות. דיני דנים כיצד ללמדנו, בא זה פרק
  יכולים הדיוטות, ואפילו שלושה, של דין שבית היא והלכה

לומר, רשאי והנתבע יש ברם, התובע. עם בפניהם לדון שיבוא הנתבע, את לכוף
הדין, שבית וכגון אחרים, בפני אלא אלה דיינים בפני להתדיין רוצה שאינו

בעיר שיש או בעיר, קבוע אינו תביעתו, את לו הגיש אחדים,שהתובע דין בתי
בוררים  הדין בעלי כיצד ללמד, באה משנתנו מומחים. אינם שהדיינים משום או
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הצדדים. שני ידי על מוסכמים שיהיו דיינים,

GLa ˙BBÓÓ ÈÈc‰L שבארנו (כפי הדין בעלי ויכולים דיינים, – ƒ≈»ƒ¿»
דהיינו: דיינים, להם לברור ‡Á„לעיל) BÏ Ba ‰Ê בורר התובע – ∆≈∆»

אחד, דיין ‡Á„לו BÏ Ba ‰ÊÂ אחד דיין לו בורר והנתבע – ¿∆≈∆»
          Ô‰ÈLe¿≈∆

כאחד, הדין בעלי שני –„Á‡ „BÚ Ô‰Ï ÔÈBa הדיין את – ¿ƒ»∆∆»
È‡Óהשלישי; Èa Èc להיות צריך השלישי שהדיין הסובר, – ƒ¿≈«ƒ≈ƒ

הדין. בעלי שני בהסכמת ‡ÌÈÓB:נבחר ÌÈÓÎÁÂ הדיין לגבי «¬»ƒ¿ƒ
אלא הדין, בעלי בדעת צורך אין ‰ÔÈicהשלישי ÈL שנבחרו – ¿≈««»ƒ

הדין, בעלי ידי ‡Á„על „BÚ Ô‰Ï ÔÈBa.השלישי הדיין את – ¿ƒ»∆∆»
את  להם בוררים הדיינים ששני סובר מאיר רבי שאף מבואר, בגמרא

הדין. בעלי הסכמת את גם לקבל הם שצריכים אלא השלישי,
‰Ê ÏL Bic ÏÒBt ‰ÊÂ ‰Ê ÏL Bic ÏÒBt ‰Ê כל – ∆≈«»∆∆¿∆≈«»∆∆

שבירר  הדיין בפני להתדיין רוצה שאינו לומר, רשאי הדין מבעלי אחד
È‡Óחברו; Èa Èc שאינו בדיין כאן שמדובר מבואר, בגמרא – ƒ¿≈«ƒ≈ƒ

ד  יודע שאינו דהיינו לו מומחה, ורכש לדון, שהורגל אלא תורה, ין
יכולים  מומחה ואינו שהואיל מאיר רבי וסובר ממונות, בדיני נסיון

‡ÌÈÓB:לפסלו. ÌÈÓÎÁÂ בעל אין עליהם, המחוהו שרבים כיון «¬»ƒ¿ƒ
שכן לפסלו, נאמן דיינים?‡È˙ÓÈדין לפסול דין בעל יכול –ÔÓÊa ≈»«ƒ¿«

ÔÈÏeÒt B‡ ÔÈB˜ Ô‰L ‰È‡ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈnL;עבירה מחמת – ∆≈ƒ¬≈∆¿»»∆≈¿ƒ¿ƒ
ÔÈÁÓÓ B‡ ÌÈLk eÈ‰ Ì‡ Ï‡ היו אם מבואר: בגמרא – ¬»ƒ»¿≈ƒÀ¿ƒ

ובכגון  כמומחים, הם הרי פסולים, ולא קרובים שאינם כלומר כשרים,
ÔÏÒÙÏזה ÏBÎÈ BÈ‡ היו שאם סובר, מאיר רבי אף ואמנם – ≈»¿»¿»

לפסלן. יכול אינו ÏÒBtמומחים ‰ÊÂ ‰Ê ÏL ÂÈ„Ú ÏÒBt ‰Ê∆≈≈»∆∆¿∆≈
‰Ê ÏL ÂÈ„Ú יכולים נוסף, עד בצירוף הדין, מבעלי אחד כל – ≈»∆∆

שכנגדו; דין בעל של העדים את È‡Óלפסול Èa Èc בגמרא – ƒ¿≈«ƒ≈ƒ
רבי  וסובר עדים, כתי שתי לו שיש דין, בעל שאמר כגון מבואר,
אחר  אדם בצירוף שכנגדו דין בעל יכול אחת כת שכשהביא מאיר,
לחברו  יש שהרי בעדותו, נוגע נקרא זה ואין הללו, העדים את לפסול

אחרת. ‡ÌÈÓB:כת ÌÈÓÎÁÂ,לפסלם יכול שכנגדו הדין בעל אין «¬»ƒ¿ƒ
הוא  יכול עדים כתי שתי לו שיש תחילה אמר שחברו פי על שאף
הוא  הרי לפסלם שבא זה ונמצא אלו, אלא לו שאין ולומר לחזור

בדבר, חבירו?‡È˙ÓÈנוגע של העדים את לפסול דין בעל יכול – ≈»«
;ÌÈÏeÒt B‡ ÌÈB˜ Ô‰L ‰È‡ Ì‰ÈÏÚ ‡ÈÓ ‡e‰L ÔÓÊaƒ¿«∆≈ƒ¬≈∆¿»»∆≈¿ƒ¿ƒ

ÌÈLk eÈ‰ Ì‡ Ï‡,פסולים ולא קרובים שאינם –ÏBÎÈ BÈ‡ ¬»ƒ»¿≈ƒ≈»
ÔÏÒÙÏ כמו בעדותו, הוא נוגע שכן השוק, מן אדם בצירוף אף – ¿»¿»

פיו. על אותם לפסול ואין לעיל, שבארנו

ב ה נ ש מ ר ו א ב

עבריין, שהוא או ד, במשנה להלן שיבואר כפי דין, בעל של קרוב שהוא אדם
שקיבל  מי ברם, עד. או דיין להיות פסול הוא הרי הבאה, במשנה שיבואר כפי
עצמו  על שקיבל בין בדינו, עד או דיין עבירה, מחמת פסול או קרוב, שיהא עליו,
על  או עדותו פי על שיתחייב מה כל לשלם עליו שקיבל ובין זכויותיו, להפסיד
על  מידו קנו שאם הוא הדין בו, לחזור רוצה הוא ואם קיימים. דבריו דינו, פי
לדברי  מידו, קנו לא אם אבל כלום. קנין לאחר שאין בו, לחזור יכול אינו הסכמתו,
שהעיד  קודם – לעד (וביחס הדין נגמר שלא זמן כל בו לחזור הוא יכול הכל
באנו  דין, גמר לאחר לחזור בא הוא שאם ללמד, באה משנתנו הדין). בבית עדותו

וחכמים. מאיר רבי למחלוקת

BÏ Ó‡:לחברו דין בעל –,‡a‡ ÈÏÚ ÔÓ‡:אוÈÏÚ ÔÓ‡ »«∆¡»»««»∆¡»»«
EÈ‡ בינינו שידון אביך, את או אבי, את עלי אני מקבל כלומר: – »ƒ

להעיד, או לדון ופסול קרוב שהוא פי על אף בדיננו, עד שיהא או
שאמר: או לעיל, שבארנו GLכמו ÈÏÚ ÔÈÓ‡˜ ÈÚB ‰L– ∆¡»ƒ»«¿»≈»»
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     מלחמה בשעת דווקא כאן שמדובר מפרשים יש
משנה משנה משנה משנה ").").")."). """"כסףכסףכסףכסף שםשםשםשם עיין עיין עיין עיין  גגגג;;;; ה ה ה ה ,,,, מלכיםמלכיםמלכיםמלכים הלהלהלהל'''' ÔÈÊÊBa((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם ÌÚ‰ ÏÎÂ– ¿»»»¿ƒ

במלחמה, ביזה ÂÈÙÏלוקחים ÔÈ˙BÂ לפני הביזה את מביאים – ¿¿ƒ¿»»
L‡aהמלך, ˜ÏÁ ÏËB ‡e‰Â חלקו את ראשון נוטל המלך – ¿≈≈∆»…

שכתוב  הביזה, מכל מחצה נוטל שהוא מבואר, בגמרא לו. בורר שהוא
כב כב כב כב ):):):): כטכטכטכט,,,, א א א א  הימיםהימיםהימיםהימים לה'((((דבריםדבריםדבריםדברים וימשחו דויד בן לשלמה שנית "וימליכו

בלחם  הגדול כהן מה לכהן, נגיד הכתוב מקיש – לכהן" ולצדוק לנגיד
הכהנים  שאר לכל ומחצה לו מחצה הפנים,    

באה, משנתנו לעם. ומחצה לו מחצה בביזה, (המלך) ה"נגיד" אף
היפה. החלק ליטול מחציתו את ראשון לו בורר שהמלך ללמד, אפוא,

‰NÚ ‰BÓL ‡l‡ ,"ÌÈL BlŒ‰aÈ ‡G" עשרה שמונה עד – «¿∆»ƒ∆»¿∆∆¿≈
המלך  בדוד מצינו שכן מבואר, בגמרא לישא. לו מותר בלבד נשים

נשים שש לו ב ב ב ב ----ה ה ה ה ),),),),שהיו גגגג,,,, בבבב הנביא((((שמואלשמואלשמואלשמואל לו חחחח):):):):ואמר  יביביביב,,,, ((((שםשםשםשם

"וכהנה" שש, – כהנה" ודרשו: וכהנה", כהנה לך ואוסיפה מעט "ואם
עשרה. שמונה הרי שש, עוד –‡e‰ ‰aÓ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈«¿∆

BÏ,עשרה משמונה יותר ואפילו כרצונו, נשים –e‰È ‡HL „Ïeƒ¿«∆¿
BaÏ ˙‡ ˙BÈÒÓ יסור "ולא הכתוב: שאומר כמו ה', ממצוות – ¿ƒ∆ƒ

‡elÙלבבו". :ÓB‡ ÔBÚÓL ÈaאשהBaÏ ˙‡ ‰ÈÒÓe ˙Á‡ «ƒƒ¿≈¬ƒ««¿ƒ»∆ƒ
‰p‡OÈ ‡G ‰Ê È‰ בכל דורש שמעון רבי שכן מבואר, בגמרא – ¬≈∆ƒ»∆»

הכתוב של טעמו מקום  היינו – לדעתו – כאן ואף
כתבה  ולמה נשים", לו ירבה "ולא הכתוב טעם את בעצמנו דורשים
את  ומסירה אחת שאפילו להשמיענו אלא לבבו"? יסור "ולא התורה:

ישאנה. לא ÌÈL"?לבו, BlŒ‰aÈ ‡GÂ" :Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ƒ≈»»∆¡«¿«¿∆»ƒ
ללמד: –ÏÈ‚È‡k elÙ‡"שכל "טובת שהיתה אאאא– שמואלשמואלשמואלשמואל ((((עייןעייןעייןעיין ¬ƒ«¬ƒ«ƒ

ג ג ג ג )))) עשרה.כה כה כה כה ,,,, משמונה יותר ישא לא  BlŒ‰aÈ ‡G"«¿∆
BzkÓ È„k ‡l‡ ,"ÌÈÒeÒ לו להרבות למלך שאסור כלומר – ƒ∆»¿≈∆¿«¿

ופרשיו  רכבו כדי אבל בהם, ולהתגדל דעתו להרחיב בשביל סוסים
באוי  להילחם מותר.בשביל Ó‡„",ביו, BlŒ‰aÈ ‡G ‰ÊÂ ÛÒÎÂ"¿∆∆¿»»«¿∆¿…

‡ÈtÒ‡ ÔzÏ È„k ‡l‡,יוונית מלה והיא אפסניא, גורס: הערוך – ∆»¿≈ƒ≈«¿«¿»
מלמדת, משנתנו הצבא. החזקת הוצאות להרבות ומובנה: למלך שאסור

בעשרו, להתנאות או ולהתגאות בגנזיו להניח בשביל וזהב כסף לו
הצבא  להחזקת בידו מצוי שיהא וזהב כסף לצבור לו מותר אבל

הצורך. בשעת BÓLÏולהרחבתו ‰Bz ÙÒ BÏ ˙BÎÂ בגמרא – ¿≈≈∆»ƒ¿

לו  לכתוב המלך חייב תורה, ספר לו הניחו לא אבותיו שאם מבואר,
שנאמר תורות, יחיחיחיח):):):):שתי יזיזיזיז,,,, הזאת"((((דבריםדבריםדבריםדברים התורה משנה את לו "וכתב

במשמע שתים "משנה" מישראל ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),– אדם כל על היא מצוה שכן
שנאמר תורה, ספר לו יטיטיטיט):):):):לכתוב לא לא לא לא ,,,, את ((((דברים דברים דברים דברים  לכם כתבו "ועתה

תורות, שתי לו שכותב אדם, מכל המלך הוא ושונה הזאת", השירה
זו  ועל עמו, ונכנסת יוצאה שהיא ואחת גנזיו, בבית שמונחת אחת

במשנתנו: כאן מדובר BnÚהשניה d‡ÈˆBÓ ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆBÈ– ≈«ƒ¿»»ƒ»ƒ
עמו; התורה את מהמלחמה,ÒÎמוציא חוזר כשהוא –dÒÈÎÓ ƒ¿»«¿ƒ»

BnÚ;לביתו –ÔÈca LBÈ לו שמותר דוד בית ממלכי מלך כגון – ƒ≈«ƒ
בדין לשבת   BnÚ ‡È‰;הדין בבית עמו התורה – ƒƒ

ÒÓ,לאכול –Bc‚k ‡È‰,בארון מונחת כנגדו התורה –:Ó‡pL ≈≈ƒ¿∆¿∆∆¡«
ÂÈiÁ ÈÓÈŒÏk B ‡˜Â BnÚ ‰˙È‰Â"     ¿»¿»ƒ¿»»»¿≈«»

          

ה ה נ ש מ ר ו א ב

לעשות  לאנשים שאסור אחדים דברים מונה והיא המלך דיני את מסיימת משנתנו
הכבוד. יראת משום למלך ביחס

BÒeÒ ÏÚ ÔÈÎB ÔÈ‡ מותר המלך הצלת לצורך ברם המלך; של – ≈¿ƒ«
סוסו על לרכב   ÔÈ‡Â ,B‡Òk ÏÚ ÔÈLBÈ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ«ƒ¿¿≈

BËÈLa ÔÈLnzLÓ כלי לשאר הדין והוא המלוכה, בשבט – ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
לו, המיוחדים tzÒÓתשמישיו ‡e‰Lk B˙B‡ ÔÈ‡B ÔÈ‡Â– ¿≈ƒ¿∆ƒ¿«≈

מסתפר, שהוא שעה במלך להסתכל GÂ‡אסור ,ÌÚ ‡e‰Lk ‡GÂ¿¿∆»…¿
ıÁn‰ ˙Èa בעיני המלך של כבודו מקילים אלה שדברים – ¿≈«∆¿»

הכבוד, ביראת למלך להתייחס מצווים והרי "ÌBNהרואים, :Ó‡pL∆∆¡«
"CÏÓ EÈÏÚ ÌÈNz:ללמד "שימות", הרבה הכתוב ציוה –‡‰zL »ƒ»∆∆∆∆¿≈

EÈÏÚ B˙ÓÈ‡ מלך ברייתא: מובאת בגמרא בכבודו. זהיר ותהא – ≈»»∆
שנאמר יום, בכל יזיזיזיז):):):):מסתפר לגלגלגלג,,,, עיניך".((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  תחזינה ביפיו "מלך

א ה נ ש מ ר ו א ב

מסכתנו: בראשית שנינו וכבר ממונות. דיני דנים כיצד ללמדנו, בא זה פרק
  יכולים הדיוטות, ואפילו שלושה, של דין שבית היא והלכה

לומר, רשאי והנתבע יש ברם, התובע. עם בפניהם לדון שיבוא הנתבע, את לכוף
הדין, שבית וכגון אחרים, בפני אלא אלה דיינים בפני להתדיין רוצה שאינו

בעיר שיש או בעיר, קבוע אינו תביעתו, את לו הגיש אחדים,שהתובע דין בתי
בוררים  הדין בעלי כיצד ללמד, באה משנתנו מומחים. אינם שהדיינים משום או
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הצדדים. שני ידי על מוסכמים שיהיו דיינים,

GLa ˙BBÓÓ ÈÈc‰L שבארנו (כפי הדין בעלי ויכולים דיינים, – ƒ≈»ƒ¿»
דהיינו: דיינים, להם לברור ‡Á„לעיל) BÏ Ba ‰Ê בורר התובע – ∆≈∆»

אחד, דיין ‡Á„לו BÏ Ba ‰ÊÂ אחד דיין לו בורר והנתבע – ¿∆≈∆»
          Ô‰ÈLe¿≈∆

כאחד, הדין בעלי שני –„Á‡ „BÚ Ô‰Ï ÔÈBa הדיין את – ¿ƒ»∆∆»
È‡Óהשלישי; Èa Èc להיות צריך השלישי שהדיין הסובר, – ƒ¿≈«ƒ≈ƒ

הדין. בעלי שני בהסכמת ‡ÌÈÓB:נבחר ÌÈÓÎÁÂ הדיין לגבי «¬»ƒ¿ƒ
אלא הדין, בעלי בדעת צורך אין ‰ÔÈicהשלישי ÈL שנבחרו – ¿≈««»ƒ

הדין, בעלי ידי ‡Á„על „BÚ Ô‰Ï ÔÈBa.השלישי הדיין את – ¿ƒ»∆∆»
את  להם בוררים הדיינים ששני סובר מאיר רבי שאף מבואר, בגמרא

הדין. בעלי הסכמת את גם לקבל הם שצריכים אלא השלישי,
‰Ê ÏL Bic ÏÒBt ‰ÊÂ ‰Ê ÏL Bic ÏÒBt ‰Ê כל – ∆≈«»∆∆¿∆≈«»∆∆

שבירר  הדיין בפני להתדיין רוצה שאינו לומר, רשאי הדין מבעלי אחד
È‡Óחברו; Èa Èc שאינו בדיין כאן שמדובר מבואר, בגמרא – ƒ¿≈«ƒ≈ƒ

ד  יודע שאינו דהיינו לו מומחה, ורכש לדון, שהורגל אלא תורה, ין
יכולים  מומחה ואינו שהואיל מאיר רבי וסובר ממונות, בדיני נסיון

‡ÌÈÓB:לפסלו. ÌÈÓÎÁÂ בעל אין עליהם, המחוהו שרבים כיון «¬»ƒ¿ƒ
שכן לפסלו, נאמן דיינים?‡È˙ÓÈדין לפסול דין בעל יכול –ÔÓÊa ≈»«ƒ¿«

ÔÈÏeÒt B‡ ÔÈB˜ Ô‰L ‰È‡ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈnL;עבירה מחמת – ∆≈ƒ¬≈∆¿»»∆≈¿ƒ¿ƒ
ÔÈÁÓÓ B‡ ÌÈLk eÈ‰ Ì‡ Ï‡ היו אם מבואר: בגמרא – ¬»ƒ»¿≈ƒÀ¿ƒ

ובכגון  כמומחים, הם הרי פסולים, ולא קרובים שאינם כלומר כשרים,
ÔÏÒÙÏזה ÏBÎÈ BÈ‡ היו שאם סובר, מאיר רבי אף ואמנם – ≈»¿»¿»

לפסלן. יכול אינו ÏÒBtמומחים ‰ÊÂ ‰Ê ÏL ÂÈ„Ú ÏÒBt ‰Ê∆≈≈»∆∆¿∆≈
‰Ê ÏL ÂÈ„Ú יכולים נוסף, עד בצירוף הדין, מבעלי אחד כל – ≈»∆∆

שכנגדו; דין בעל של העדים את È‡Óלפסול Èa Èc בגמרא – ƒ¿≈«ƒ≈ƒ
רבי  וסובר עדים, כתי שתי לו שיש דין, בעל שאמר כגון מבואר,
אחר  אדם בצירוף שכנגדו דין בעל יכול אחת כת שכשהביא מאיר,
לחברו  יש שהרי בעדותו, נוגע נקרא זה ואין הללו, העדים את לפסול

אחרת. ‡ÌÈÓB:כת ÌÈÓÎÁÂ,לפסלם יכול שכנגדו הדין בעל אין «¬»ƒ¿ƒ
הוא  יכול עדים כתי שתי לו שיש תחילה אמר שחברו פי על שאף
הוא  הרי לפסלם שבא זה ונמצא אלו, אלא לו שאין ולומר לחזור

בדבר, חבירו?‡È˙ÓÈנוגע של העדים את לפסול דין בעל יכול – ≈»«
;ÌÈÏeÒt B‡ ÌÈB˜ Ô‰L ‰È‡ Ì‰ÈÏÚ ‡ÈÓ ‡e‰L ÔÓÊaƒ¿«∆≈ƒ¬≈∆¿»»∆≈¿ƒ¿ƒ

ÌÈLk eÈ‰ Ì‡ Ï‡,פסולים ולא קרובים שאינם –ÏBÎÈ BÈ‡ ¬»ƒ»¿≈ƒ≈»
ÔÏÒÙÏ כמו בעדותו, הוא נוגע שכן השוק, מן אדם בצירוף אף – ¿»¿»

פיו. על אותם לפסול ואין לעיל, שבארנו

ב ה נ ש מ ר ו א ב

עבריין, שהוא או ד, במשנה להלן שיבואר כפי דין, בעל של קרוב שהוא אדם
שקיבל  מי ברם, עד. או דיין להיות פסול הוא הרי הבאה, במשנה שיבואר כפי
עצמו  על שקיבל בין בדינו, עד או דיין עבירה, מחמת פסול או קרוב, שיהא עליו,
על  או עדותו פי על שיתחייב מה כל לשלם עליו שקיבל ובין זכויותיו, להפסיד
על  מידו קנו שאם הוא הדין בו, לחזור רוצה הוא ואם קיימים. דבריו דינו, פי
לדברי  מידו, קנו לא אם אבל כלום. קנין לאחר שאין בו, לחזור יכול אינו הסכמתו,
שהעיד  קודם – לעד (וביחס הדין נגמר שלא זמן כל בו לחזור הוא יכול הכל
באנו  דין, גמר לאחר לחזור בא הוא שאם ללמד, באה משנתנו הדין). בבית עדותו

וחכמים. מאיר רבי למחלוקת

BÏ Ó‡:לחברו דין בעל –,‡a‡ ÈÏÚ ÔÓ‡:אוÈÏÚ ÔÓ‡ »«∆¡»»««»∆¡»»«
EÈ‡ בינינו שידון אביך, את או אבי, את עלי אני מקבל כלומר: – »ƒ

להעיד, או לדון ופסול קרוב שהוא פי על אף בדיננו, עד שיהא או
שאמר: או לעיל, שבארנו GLכמו ÈÏÚ ÔÈÓ‡˜ ÈÚB ‰L– ∆¡»ƒ»«¿»≈»»
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אינם  שהרי בדינים, בקיאים שאינם פי על אף שלנו, דין בית להיות
לחברו, אדם בין דין עסקי שמעו ולא ראו ולא ביישוב, Èa«ƒבאים

Ba BÊÁÏ ÏBÎÈ :ÓB‡ È‡Ó הוא יכול דין גמר לאחר אפילו – ≈ƒ≈»«¬
כשרים; ובעדים בדיינים אלא רוצה שאינו ולומר בו ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒלחזור

ÓB‡Ba BÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ :ÌÈ יכול אינו הדין גמר לאחר – ¿ƒ≈»«¬
בו  לחזור יכול אינו העדות שמיעת ולאחר לדיין, ביחס בו לחזור

לעד. ÚeL‰ביחס BÁÏ iÁ ‰È‰ ממנו תבע שחברו כגון – »»«»«¬≈¿»
מחברו, תבע שהוא או לשלם, ולא להישבע חייבוהו הדין ובית ממון,

וליטול, להישבע הדין בית וחייבוהו נגזל, או שכיר שהוא ≈¿ÓB‡Âכגון
BÏ:חברו –CL‡ ÈiÁa ÈÏ c בחיי לי, הישבע היינו לי, נדור – …ƒ¿«≈…»

חייב  שאתה השבועה במקום זו שבועתך את מקבל ואני ראשך,
צריך  כשהיה או תביעתי, על לך ואוותר הדין, בית בפני להישבע
לך  ואשלם ראשך, בחיי לי הישבע חברו: לו ואמר וליטול להישבע

לו, ונשבע תביעתך, Baכפי BÊÁÏ ÏBÎÈ :ÓB‡ È‡Ó Èa– «ƒ≈ƒ≈»«¬
הדין; בית שחייבוהו השבועה שיישבע ‡ÌÈÓB:ולדרוש ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ

Ba BÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡.דרישתו כפי לו שנשבע מאחר – ≈»«¬


ג ה נ ש מ ר ו א ב

הדין  מבעלי אחד כל יכול אימתי אומרים: שחכמים למדנו, בפרקנו א במשנה

עליהם  שמביא "בזמן חברו? של העדים את או חברו שבירר הדיין את לפסול

הבאה. במשנה נלמד כך על קרובים? הם אילו פסולים". או קרובים שהם ראיה,

שכל  הוא, תורה ודין עבירה. מחמת בפסולים היינו ב"פסולים", עוסקת משנתנו
רשע  עם ידך תשת "אל א): כג, (שמות שנאמר לעדות, פסול הריהו "רשע" הנקרא

עבירה  שעבר מי כל – מכאן עד. רשע תשת אל חכמים: ודרשו חמס", עד להיות

ב): כה, (דברים כתוב מלקות בחייבי שכן לעדות, פסול מלקות, עליה שחייב

הכות בן אם מי "והיה כן בית-דין. מיתת או כרת שחייב במי שכן וכל

מלקות  חייב שאינו פי על אף גזלן, או גנב כגון כדין, שלא חברו ממון שלקח

הוא וכלל לעדות. פסול תשלומים, לדון אלא פסול לעדות, הפסול שכל בהלכה,

.חכמים מדברי "פסולים" אלא מונה אינה משנתנו ברם,

ÔÈÏeÒt‰ Ô‰ el‡Â:ולהעיד לדון –‡È˜a ˜ÁNÓ‰ במשחק – ¿≈≈«¿ƒ«¿«≈¿À¿»
אבנים חלוקי או עצמות קוביות: של   

"לפי  הטעם: מבואר בגמרא המשחק. תנאי כפי בכספים, לזכות כדי

המביאים  בדברים עוסק שאינו כלומר עולם", של ביישובו עוסק שאינו
מבארים: ויש וכדומה; ומלאכה תורה כגון העולם, ליישוב תועלת
חברו  על חס ואינו אדם, בני של וצרותיהם בטורחם מכיר שאינו
במשחקו  הוא רגיל שכן שקר, לומר בוש אינו וכן ממונו, להפסיד

כך ידי על לבריות מתגנה ואינו הונאה בדרכי ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).להשתמש

˙Èaa ‰ÂÏn‰Âמדרבנן בריבית ואפילו –    ¿««¿∆¿ƒƒ
 פסול הלווה אף אלא המלוה רק איסור ולא שכן

הלווה. על ובין המלוה על בין חל ÌÈBÈריבית ÈÁÈÙÓe שני – «¿ƒ≈ƒ
בגמרא: מובאים תחרות,פירושים לשם יונים שמעיפים משחק, מין

שהתערבו  הכסף בסכום זוכה הריהו חברו, ליונת קדמה שיונתו ומי
בקוביא. משחק כמו זה הרי זה, פירוש לפי עליו.  

בזה  ויש אליהם, לבוא צפצופיהם ידי על היונים את שמושכים –
מדרבנן. גזל ÈÚÈL˙משום ÈÁBÒÂ בפירות סחורה שעושים – ¿¬≈¿ƒƒ

הש  בשנת אמרהשגדלו והתורה ו ו ו ו ):):):):מיטה, כה כה כה כה ,,,, שבת ((((ויקראויקראויקראויקרא "והיתה
איסור  שזה פי על ואף לסחורה. ולא לאכלה – לאכלה" לכם הארץ
הפסולים  בין שביעית סוחרי המשנה מונה מקום מכל התורה, מן

– מדרבנן    בזמן בשביעית מדובר שכן –
התורה מן איסור כאן ואין המשנההמשנההמשנההמשנההזה, על על על על  טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

ה ה ה ה );););); א א א א ,,,, השנה השנה השנה השנה  איסור ראשראשראשראש בזה שיש יודעים שאינם לפי מבארים, ויש
פירות  מדמי אוכל צרכי להם וקונים שחוזרים מאחר התורה, מן

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).השביעית באנשים ((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;; כאן מדובר שלא מפרשים יש ברם,
באנשים  אלא שביעית, בפירות שסוחרים בוודאות עליהם שיודעים
התחילו  השמיטה שנת שהגיעה וכיון בטל, הולכים היו השנים שכל

שביעית בפירות סחורה שעושים שחזקתם בפירות, .((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ))))לסחור
"סוחרי  ולא שביעית" "סוחרי במשנתנו שקרואים זה, לפירוש ורמז

שביעית" ˜ÔÈB.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))פירות eÈ‰ ‰lÁza :ÔBÚÓL Èa Ó‡»««ƒƒ¿«¿ƒ»»ƒ
˙ÈÚÈL ÈÙÒB‡ Ô˙B‡ שאף אומרים, היו  בראשונה כלומר  – »¿≈¿ƒƒ

ולהעיד  לדון פסולים הריהם לאכול, לעצמם שביעית פירות האוספים
אוספים  היו שהעניים מפני בגמרא, הטעם ומבואר שביעית, סוחרי כמו
זה  והיה מעות, להם ממציאים שהיו לאנשים הפירות את ומביאים

סחורה. ‰‡ÔÈÒpכעין eaMÓ המלכות כאשר החורבן, לאחר – ƒ∆«»«»ƒ
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המסים, גובי דהיינו האנסים, ורבו הקרקע, פירות על מסים הטילה
התירו  השביעית, בשנת אף למלך פירות להביא העם את אונסים שהיו
ולכן  המסים, את מהם לפרוע כדי בשביעית, הפירות לאסוף החכמים

Ô˙B˜Ï eÊÁ,הפסולים את –˙ÈÚÈL ÈÁBÒ שאין כלומר – »¿ƒ¿»¬≈¿ƒƒ
שביעית  פירות האוספים אבל שביעית, בפירות הסוחרים אלא פסולים

כשרים. לעצמם Ó‡È˙ÓÈ‡ :‰„e‰È Èa המשחקים פסולים – »««ƒ¿»≈»«
יונים ומפריחי בקוביא,  שביעית וסוחרי 

‡È‰ ‡l‡ ˙en‡ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÔÓÊa.בלבד זו התעסקות –Ï‡ ƒ¿«∆≈»∆À»∆»ƒ¬»
‡È‰ ‡HL ˙en‡ Ô‰Ï LÈ עוסקים הם הרי זו התעסקות שמלבד – ≈»∆À»∆ƒ

במסחר, או מבואר,ÔÈLkבמלאכה בגמרא ולהעיד. לדון הם – ¿≈ƒ
דבריו. את לפרש בא אלא קמא, תנא על לחלוק בא אינו יהודה שרבי

 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

"לא  טז): כד, (דברים שנאמר ומניין? לעדות. פסולים שהקרובים קודם, למדנו
אבות  יומתו לא חכמים: ודרשו אבות", על יומתו לא ובנים בנים על אבות יומתו
בגמרא, בברייתא למדים זה מפסוק אבות. עדות פי על בנים ולא בנים, עדות פי על
סוגים  שלושה ויש לעדות. פסולים אחרים קרובים אף אלא ובנים אבות רק שלא
האם, מצד הבאה קירבה ב) האב; מצד הבאה קירבה א) משפחתית: קירבה של
אין  הרמב"ם לפי הבעל. או האשה מצד דהיינו האישות, מצד הבאה קירבה ג)
פסולים  הקרובים שאר אבל האב. ממשפחת הקרובים אלא התורה מן פסולים

סופרים מדברי    פסולים הקרובים אין א) כח, (סנהדרין הגמרא לפי
האם, מצד שהיא ובין האב מצד היא שהקירבה בין דרגות, שלוש עד אלא לעדות

א. והן:  בין האב מן בין זה, עם זה אחים שני או ובנו, אב כגון
ב. האם; מן  שמעון ובן ראובן כגון ואחיינו, דֹוד או ונכדו, סב כגון

ג. אחיו;  ה בני שקירבתם כגון הקרובים אבל זה. עם זה והאחיות אחים
של  נכדו עם ראובן של נכדו כגון אלו , דרגות משלוש למטה היא המשפחתית

שהם אחיו, שמעון  שהם שמעון, של בנו עם ראובן של נכדו או
 שהם שמעון, עם ראובן של נכדו אפילו וכן   אלה כל

לעדות כשרים פסול בראשון ששלישי אומרים, ויש  
 – סופרים. מדברי אלא פסול אינו גדולות הלכות בעל לדעת ברם,

      הוא כלל האישות מצד הבאה הקירבה בענין
או  אחי שהוא כגון לו, פסול שאני וכל כאשתו, והבעל כבעלה שהאשה בהלכה,
כגון  לה, פסול שאני כל וכן כבעלה, שהיא מפני לאשתו, פסול אני כך אחי, בן
בנו  עם האב – מכאן כאשתו. שהבעל לבעלה, פסול אני כך אחותי, או בתי שהיא
ובתה, אשה בעלי או אחיות, שתי בעלי וכן בהם, וכיוצא חמיו עם חתן או חורגו,

המשפחתית הקירבה שכן לעדות, ופסולים בראשון, ראשון הם הרי 
בנות  כגון בשני, שני הן שנשותיהם אנשים שני ברם, בראשון. ראשון בדרגת היא
דינים, חילוקי עוד ויש אשתו. קרובי עם הבעל קרובי כשרים וכן הם כשרים אחים,

להאריך המקום כאן שאין אלא   כאן נוסיף משנתנו לבאור
אדם  שאין דהיינו זה, את זה מעידים אינם עדות פסולי שהם הקרובים הערה: עוד
קרובים  שני יצטרפו שלא דהיינו זה, עם זה מעידים אינם וכן קרובו, על מעיד
לעדות  שפסול שכל הקודמת, למשנה בהקדמתנו הזכרנו וכבר אחר. אדם על להעיד

לדון. פסול

ÔÈBw‰ Ô‰ el‡Â:ולהעיד לדון הפסולים –ÂÈ‡ המשנה בנוסח – ¿≈≈«¿ƒ»ƒ
ובנים  שאבות לפי הטעם, מבארים ויש "אביו"; גורסים אין שבגמרא

בת  בפירוש –כתובים ורה      שהזכרנו כפי
המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))לעיל ÏÚe,((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ;;;; ,Bn‡ ÈÁ‡Â ,ÂÈ‡ ÈÁ‡Â ,ÂÈÁ‡Â¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«¬ƒƒ««

B˙BÁ‡ ראשון אשתו מצד והריהו לעיל, כמבואר כאשתו, בעל שכן – ¬
‡Bnבראשון, ˙BÁ‡ ÏÚe ,ÂÈ‡ ˙BÁ‡ ÏÚe בשני ראשון – ««¬»ƒ««¬ƒ

אשתו, ‡Bnמצד ÏÚe,אביו שאינו –ÂÈÓÁÂ,אשתו אבי –BÒÈ‚Â ««ƒ¿»ƒ¿ƒ
אשתו, אחות בעל –Ô‰È˙ÁÂ Ô‰Èe Ô‰ הם לעיל המנויים כל – ≈¿≈∆¿«¿≈∆

משפחה. קירבת משום הם פסולים חתניהם וגם בניהם ¿¿B‚BÁÂוגם
BcÏ אבל קירבה, משום פסול לבדו הוא אחר מבעל אשתו בן – ¿«

כבעלה, אשה שכן כחורגו, דינה חורגו אשת ברם כשרים. וחתנו בנו
לעיל. שבארנו È˜Ú‡כמו Èa ˙LÓ BÊ :ÈÒBÈ Èa Ó‡ כך – »««ƒ≈ƒ¿««ƒ¬ƒ»

במשנתו, עקיבא רבי BL‡‰שנה ‰LÓ Ï‡ קודם שנשנתה – ¬»ƒ¿»ƒ»
הקרובים: הם שאלו לימדה עקיבא, ÏÎÂרבי ,B„Bc Ôe B„Bc∆¿»

BLÈÏ Èe‡‰הכתוב לשון נקטה המשנה מטמטמטמט):):):):– כה כה כה כה ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  »»¿»¿
     שכן האב, קרובי "דהיינו רש"י: ומפרש

אב  אחי בן זה דודו" "בן אביו, אחי זה "דודו" אבל מבארים: יו,
אבל  לירשו... ראוי אינו שהרי לו, כשר אמו, אחי כגון האם, קרובי
שהמשנה  מפרשים, ויש לירשו..."; ראוי שהרי אמו, לאחי פסול הוא
שיש  כל האם, קרובי ובין האב קרובי שבין  ללמדנו, באה הראשונה
אביו; ואחי אחיו, כגון ומנחילין, שנוחלין או בנחלה: שייכות להם
ולא  שנוחלין או חמיו; וכן אמו אחי כגון נוחלין, ולא שמנחילין או

אביו אחות בעל או אחותו בעל כגון מנחילין,   
  משנת על חולקת הראשונה המשנה ואין הם. פסולים אלה כל –

ואין  שהואיל וגיסו, אמו, ובעל אמו, אחות בבעל אלא עקיבא רבי
כשרים הם הרי כלל, בנחלה שייכות הרמב"ם ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).להם ברם,

כותב: בפירושו   אבל ראשונה, משנה מדברי אינו
עקיבא" רבי משנת תשלום יום יום יום יום הוא """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ועייןועייןועייןועיין שםשםשםשם,,,, ((((עייןעייןעייןעיין

הרשהרשהרשהרש""""שששש)))) חידושיחידושיחידושיחידושי מקוםטוב טוב טוב טוב ";";";"; מכל .   ÏÎÂ¿»
‰ÚL d˙B‡a BÏ Bw‰עקיבא רבי משנת המשך זה –  «»¿»»»

 שראה שעה באותה לו קרוב שהוא שכל ללמדנו באה והיא
פסול. הוא הרי להעיד, בא שהוא בשעה או העדות, ˜Bאת ‰È‰»»»

˜Á˙Â את שראה קודם בתו, דהיינו אשתו, שמתה חתנו כגון – ¿ƒ¿««
Lkהעדות, ‰Ê È‰ היה לא העדות את שראה בשעה שכן – ¬≈∆»≈

עוד. Bzaקרובו ‰˙Ó elÙ‡ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa,חתנו אשת – «ƒ¿»≈¬ƒ≈»ƒ
‰pnÓ ÌÈa BÏ LÈÂ,מבתו בנים לחתנו יש אבל –B˜ ‰Ê È‰ ¿∆»ƒƒ∆»¬≈∆»

לזה. זה פסולים וחתנו והוא –    שמכל אלא
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אינם  שהרי בדינים, בקיאים שאינם פי על אף שלנו, דין בית להיות
לחברו, אדם בין דין עסקי שמעו ולא ראו ולא ביישוב, Èa«ƒבאים

Ba BÊÁÏ ÏBÎÈ :ÓB‡ È‡Ó הוא יכול דין גמר לאחר אפילו – ≈ƒ≈»«¬
כשרים; ובעדים בדיינים אלא רוצה שאינו ולומר בו ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒלחזור

ÓB‡Ba BÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ :ÌÈ יכול אינו הדין גמר לאחר – ¿ƒ≈»«¬
בו  לחזור יכול אינו העדות שמיעת ולאחר לדיין, ביחס בו לחזור

לעד. ÚeL‰ביחס BÁÏ iÁ ‰È‰ ממנו תבע שחברו כגון – »»«»«¬≈¿»
מחברו, תבע שהוא או לשלם, ולא להישבע חייבוהו הדין ובית ממון,

וליטול, להישבע הדין בית וחייבוהו נגזל, או שכיר שהוא ≈¿ÓB‡Âכגון
BÏ:חברו –CL‡ ÈiÁa ÈÏ c בחיי לי, הישבע היינו לי, נדור – …ƒ¿«≈…»

חייב  שאתה השבועה במקום זו שבועתך את מקבל ואני ראשך,
צריך  כשהיה או תביעתי, על לך ואוותר הדין, בית בפני להישבע
לך  ואשלם ראשך, בחיי לי הישבע חברו: לו ואמר וליטול להישבע

לו, ונשבע תביעתך, Baכפי BÊÁÏ ÏBÎÈ :ÓB‡ È‡Ó Èa– «ƒ≈ƒ≈»«¬
הדין; בית שחייבוהו השבועה שיישבע ‡ÌÈÓB:ולדרוש ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ

Ba BÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡.דרישתו כפי לו שנשבע מאחר – ≈»«¬


ג ה נ ש מ ר ו א ב

הדין  מבעלי אחד כל יכול אימתי אומרים: שחכמים למדנו, בפרקנו א במשנה

עליהם  שמביא "בזמן חברו? של העדים את או חברו שבירר הדיין את לפסול

הבאה. במשנה נלמד כך על קרובים? הם אילו פסולים". או קרובים שהם ראיה,

שכל  הוא, תורה ודין עבירה. מחמת בפסולים היינו ב"פסולים", עוסקת משנתנו
רשע  עם ידך תשת "אל א): כג, (שמות שנאמר לעדות, פסול הריהו "רשע" הנקרא

עבירה  שעבר מי כל – מכאן עד. רשע תשת אל חכמים: ודרשו חמס", עד להיות

ב): כה, (דברים כתוב מלקות בחייבי שכן לעדות, פסול מלקות, עליה שחייב

הכות בן אם מי "והיה כן בית-דין. מיתת או כרת שחייב במי שכן וכל

מלקות  חייב שאינו פי על אף גזלן, או גנב כגון כדין, שלא חברו ממון שלקח

הוא וכלל לעדות. פסול תשלומים, לדון אלא פסול לעדות, הפסול שכל בהלכה,

.חכמים מדברי "פסולים" אלא מונה אינה משנתנו ברם,

ÔÈÏeÒt‰ Ô‰ el‡Â:ולהעיד לדון –‡È˜a ˜ÁNÓ‰ במשחק – ¿≈≈«¿ƒ«¿«≈¿À¿»
אבנים חלוקי או עצמות קוביות: של   

"לפי  הטעם: מבואר בגמרא המשחק. תנאי כפי בכספים, לזכות כדי

המביאים  בדברים עוסק שאינו כלומר עולם", של ביישובו עוסק שאינו
מבארים: ויש וכדומה; ומלאכה תורה כגון העולם, ליישוב תועלת
חברו  על חס ואינו אדם, בני של וצרותיהם בטורחם מכיר שאינו
במשחקו  הוא רגיל שכן שקר, לומר בוש אינו וכן ממונו, להפסיד

כך ידי על לבריות מתגנה ואינו הונאה בדרכי ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).להשתמש

˙Èaa ‰ÂÏn‰Âמדרבנן בריבית ואפילו –    ¿««¿∆¿ƒƒ
 פסול הלווה אף אלא המלוה רק איסור ולא שכן

הלווה. על ובין המלוה על בין חל ÌÈBÈריבית ÈÁÈÙÓe שני – «¿ƒ≈ƒ
בגמרא: מובאים תחרות,פירושים לשם יונים שמעיפים משחק, מין

שהתערבו  הכסף בסכום זוכה הריהו חברו, ליונת קדמה שיונתו ומי
בקוביא. משחק כמו זה הרי זה, פירוש לפי עליו.  

בזה  ויש אליהם, לבוא צפצופיהם ידי על היונים את שמושכים –
מדרבנן. גזל ÈÚÈL˙משום ÈÁBÒÂ בפירות סחורה שעושים – ¿¬≈¿ƒƒ

הש  בשנת אמרהשגדלו והתורה ו ו ו ו ):):):):מיטה, כה כה כה כה ,,,, שבת ((((ויקראויקראויקראויקרא "והיתה
איסור  שזה פי על ואף לסחורה. ולא לאכלה – לאכלה" לכם הארץ
הפסולים  בין שביעית סוחרי המשנה מונה מקום מכל התורה, מן

– מדרבנן    בזמן בשביעית מדובר שכן –
התורה מן איסור כאן ואין המשנההמשנההמשנההמשנההזה, על על על על  טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

ה ה ה ה );););); א א א א ,,,, השנה השנה השנה השנה  איסור ראשראשראשראש בזה שיש יודעים שאינם לפי מבארים, ויש
פירות  מדמי אוכל צרכי להם וקונים שחוזרים מאחר התורה, מן

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).השביעית באנשים ((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;; כאן מדובר שלא מפרשים יש ברם,
באנשים  אלא שביעית, בפירות שסוחרים בוודאות עליהם שיודעים
התחילו  השמיטה שנת שהגיעה וכיון בטל, הולכים היו השנים שכל

שביעית בפירות סחורה שעושים שחזקתם בפירות, .((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ))))לסחור
"סוחרי  ולא שביעית" "סוחרי במשנתנו שקרואים זה, לפירוש ורמז

שביעית" ˜ÔÈB.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))פירות eÈ‰ ‰lÁza :ÔBÚÓL Èa Ó‡»««ƒƒ¿«¿ƒ»»ƒ
˙ÈÚÈL ÈÙÒB‡ Ô˙B‡ שאף אומרים, היו  בראשונה כלומר  – »¿≈¿ƒƒ

ולהעיד  לדון פסולים הריהם לאכול, לעצמם שביעית פירות האוספים
אוספים  היו שהעניים מפני בגמרא, הטעם ומבואר שביעית, סוחרי כמו
זה  והיה מעות, להם ממציאים שהיו לאנשים הפירות את ומביאים

סחורה. ‰‡ÔÈÒpכעין eaMÓ המלכות כאשר החורבן, לאחר – ƒ∆«»«»ƒ
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המסים, גובי דהיינו האנסים, ורבו הקרקע, פירות על מסים הטילה
התירו  השביעית, בשנת אף למלך פירות להביא העם את אונסים שהיו
ולכן  המסים, את מהם לפרוע כדי בשביעית, הפירות לאסוף החכמים

Ô˙B˜Ï eÊÁ,הפסולים את –˙ÈÚÈL ÈÁBÒ שאין כלומר – »¿ƒ¿»¬≈¿ƒƒ
שביעית  פירות האוספים אבל שביעית, בפירות הסוחרים אלא פסולים

כשרים. לעצמם Ó‡È˙ÓÈ‡ :‰„e‰È Èa המשחקים פסולים – »««ƒ¿»≈»«
יונים ומפריחי בקוביא,  שביעית וסוחרי 

‡È‰ ‡l‡ ˙en‡ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÔÓÊa.בלבד זו התעסקות –Ï‡ ƒ¿«∆≈»∆À»∆»ƒ¬»
‡È‰ ‡HL ˙en‡ Ô‰Ï LÈ עוסקים הם הרי זו התעסקות שמלבד – ≈»∆À»∆ƒ

במסחר, או מבואר,ÔÈLkבמלאכה בגמרא ולהעיד. לדון הם – ¿≈ƒ
דבריו. את לפרש בא אלא קמא, תנא על לחלוק בא אינו יהודה שרבי

 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

"לא  טז): כד, (דברים שנאמר ומניין? לעדות. פסולים שהקרובים קודם, למדנו
אבות  יומתו לא חכמים: ודרשו אבות", על יומתו לא ובנים בנים על אבות יומתו
בגמרא, בברייתא למדים זה מפסוק אבות. עדות פי על בנים ולא בנים, עדות פי על
סוגים  שלושה ויש לעדות. פסולים אחרים קרובים אף אלא ובנים אבות רק שלא
האם, מצד הבאה קירבה ב) האב; מצד הבאה קירבה א) משפחתית: קירבה של
אין  הרמב"ם לפי הבעל. או האשה מצד דהיינו האישות, מצד הבאה קירבה ג)
פסולים  הקרובים שאר אבל האב. ממשפחת הקרובים אלא התורה מן פסולים

סופרים מדברי    פסולים הקרובים אין א) כח, (סנהדרין הגמרא לפי
האם, מצד שהיא ובין האב מצד היא שהקירבה בין דרגות, שלוש עד אלא לעדות

א. והן:  בין האב מן בין זה, עם זה אחים שני או ובנו, אב כגון
ב. האם; מן  שמעון ובן ראובן כגון ואחיינו, דֹוד או ונכדו, סב כגון

ג. אחיו;  ה בני שקירבתם כגון הקרובים אבל זה. עם זה והאחיות אחים
של  נכדו עם ראובן של נכדו כגון אלו , דרגות משלוש למטה היא המשפחתית

שהם אחיו, שמעון  שהם שמעון, של בנו עם ראובן של נכדו או
 שהם שמעון, עם ראובן של נכדו אפילו וכן   אלה כל

לעדות כשרים פסול בראשון ששלישי אומרים, ויש  
 – סופרים. מדברי אלא פסול אינו גדולות הלכות בעל לדעת ברם,

      הוא כלל האישות מצד הבאה הקירבה בענין
או  אחי שהוא כגון לו, פסול שאני וכל כאשתו, והבעל כבעלה שהאשה בהלכה,
כגון  לה, פסול שאני כל וכן כבעלה, שהיא מפני לאשתו, פסול אני כך אחי, בן
בנו  עם האב – מכאן כאשתו. שהבעל לבעלה, פסול אני כך אחותי, או בתי שהיא
ובתה, אשה בעלי או אחיות, שתי בעלי וכן בהם, וכיוצא חמיו עם חתן או חורגו,

המשפחתית הקירבה שכן לעדות, ופסולים בראשון, ראשון הם הרי 
בנות  כגון בשני, שני הן שנשותיהם אנשים שני ברם, בראשון. ראשון בדרגת היא
דינים, חילוקי עוד ויש אשתו. קרובי עם הבעל קרובי כשרים וכן הם כשרים אחים,

להאריך המקום כאן שאין אלא   כאן נוסיף משנתנו לבאור
אדם  שאין דהיינו זה, את זה מעידים אינם עדות פסולי שהם הקרובים הערה: עוד
קרובים  שני יצטרפו שלא דהיינו זה, עם זה מעידים אינם וכן קרובו, על מעיד
לעדות  שפסול שכל הקודמת, למשנה בהקדמתנו הזכרנו וכבר אחר. אדם על להעיד

לדון. פסול

ÔÈBw‰ Ô‰ el‡Â:ולהעיד לדון הפסולים –ÂÈ‡ המשנה בנוסח – ¿≈≈«¿ƒ»ƒ
ובנים  שאבות לפי הטעם, מבארים ויש "אביו"; גורסים אין שבגמרא

בת  בפירוש –כתובים ורה      שהזכרנו כפי
המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))לעיל ÏÚe,((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ;;;; ,Bn‡ ÈÁ‡Â ,ÂÈ‡ ÈÁ‡Â ,ÂÈÁ‡Â¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«¬ƒƒ««

B˙BÁ‡ ראשון אשתו מצד והריהו לעיל, כמבואר כאשתו, בעל שכן – ¬
‡Bnבראשון, ˙BÁ‡ ÏÚe ,ÂÈ‡ ˙BÁ‡ ÏÚe בשני ראשון – ««¬»ƒ««¬ƒ

אשתו, ‡Bnמצד ÏÚe,אביו שאינו –ÂÈÓÁÂ,אשתו אבי –BÒÈ‚Â ««ƒ¿»ƒ¿ƒ
אשתו, אחות בעל –Ô‰È˙ÁÂ Ô‰Èe Ô‰ הם לעיל המנויים כל – ≈¿≈∆¿«¿≈∆

משפחה. קירבת משום הם פסולים חתניהם וגם בניהם ¿¿B‚BÁÂוגם
BcÏ אבל קירבה, משום פסול לבדו הוא אחר מבעל אשתו בן – ¿«

כבעלה, אשה שכן כחורגו, דינה חורגו אשת ברם כשרים. וחתנו בנו
לעיל. שבארנו È˜Ú‡כמו Èa ˙LÓ BÊ :ÈÒBÈ Èa Ó‡ כך – »««ƒ≈ƒ¿««ƒ¬ƒ»

במשנתו, עקיבא רבי BL‡‰שנה ‰LÓ Ï‡ קודם שנשנתה – ¬»ƒ¿»ƒ»
הקרובים: הם שאלו לימדה עקיבא, ÏÎÂרבי ,B„Bc Ôe B„Bc∆¿»

BLÈÏ Èe‡‰הכתוב לשון נקטה המשנה מטמטמטמט):):):):– כה כה כה כה ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  »»¿»¿
     שכן האב, קרובי "דהיינו רש"י: ומפרש

אב  אחי בן זה דודו" "בן אביו, אחי זה "דודו" אבל מבארים: יו,
אבל  לירשו... ראוי אינו שהרי לו, כשר אמו, אחי כגון האם, קרובי
שהמשנה  מפרשים, ויש לירשו..."; ראוי שהרי אמו, לאחי פסול הוא
שיש  כל האם, קרובי ובין האב קרובי שבין  ללמדנו, באה הראשונה
אביו; ואחי אחיו, כגון ומנחילין, שנוחלין או בנחלה: שייכות להם
ולא  שנוחלין או חמיו; וכן אמו אחי כגון נוחלין, ולא שמנחילין או

אביו אחות בעל או אחותו בעל כגון מנחילין,   
  משנת על חולקת הראשונה המשנה ואין הם. פסולים אלה כל –

ואין  שהואיל וגיסו, אמו, ובעל אמו, אחות בבעל אלא עקיבא רבי
כשרים הם הרי כלל, בנחלה שייכות הרמב"ם ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).להם ברם,

כותב: בפירושו   אבל ראשונה, משנה מדברי אינו
עקיבא" רבי משנת תשלום יום יום יום יום הוא """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ועייןועייןועייןועיין שםשםשםשם,,,, ((((עייןעייןעייןעיין

הרשהרשהרשהרש""""שששש)))) חידושיחידושיחידושיחידושי מקוםטוב טוב טוב טוב ";";";"; מכל .   ÏÎÂ¿»
‰ÚL d˙B‡a BÏ Bw‰עקיבא רבי משנת המשך זה –  «»¿»»»

 שראה שעה באותה לו קרוב שהוא שכל ללמדנו באה והיא
פסול. הוא הרי להעיד, בא שהוא בשעה או העדות, ˜Bאת ‰È‰»»»

˜Á˙Â את שראה קודם בתו, דהיינו אשתו, שמתה חתנו כגון – ¿ƒ¿««
Lkהעדות, ‰Ê È‰ היה לא העדות את שראה בשעה שכן – ¬≈∆»≈

עוד. Bzaקרובו ‰˙Ó elÙ‡ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa,חתנו אשת – «ƒ¿»≈¬ƒ≈»ƒ
‰pnÓ ÌÈa BÏ LÈÂ,מבתו בנים לחתנו יש אבל –B˜ ‰Ê È‰ ¿∆»ƒƒ∆»¬≈∆»

לזה. זה פסולים וחתנו והוא –    שמכל אלא

   



קכב    

      
:נוס תירו א. עמוד נג ד     ב שמדובר   

ריקנית, ביאה על ולא ההקטרה על רק שיתחייב אופ שיי עדיי  הכניס  
הקדשי לקודש       ריקנית 

    קטורת אבל ,לצור שלא ביאתו ואי 
החסירה הקטורת של  כ ג  

          את הטרת ענ ְֲֶֶַַֹ

להביא צרי וכי הגמרא: מקשה לראיההרת'. 'ענ 'וכסה 'כי של של ֶַַֹ
הגמרא: מתרצת .עש מעלה בה שנות לעיל למדנו שממנו 'בענ   

  'בענ 'כי מהפסוק ליתלידע שלשיכול  
אבל שבו, החשוב החלק שלשהוא שורש   ,כשר הוא שא 

  
  ,יוס לרב   העש את ומעלה חשוב שהשורש 

,העלי  מ יותר      העש  
זקו    ,הקודשי קודש לתקרת   העש 

 החל בתקרה, והתפשט    
      מיתמר העש היה ה'עיקר' ידי שעל הרי 

.העלי מ יותר יפה, ועולה    'בענ 'כי מהפסוק 
ללמוד   אבל      


:עש למעלה פסוקי שני צרי מדוע נוס יישוב     שנות 

עש שב מעלה בקטורת  שבמשכ בקטורת אבל 
 ,המקדש בית     בקטורת נות בה שא 

.עש מעלה

הגמרא: עש,שואלת מעלה נות המקדש בבית שא לכ הלימוד        
משיבה  .עמ תהיה שהשכינה מקו בכל יעשה כ מועד, באהל לעשות שנצטוה שכסדר ומלמדנו מיותר, 'את השוכ' שהפסוק

הגמרא:    'בענ 'כי ש מהפסוק בקטורת עש מעלה שנות  בקטורת אבל 
ש       

:נוס יישוב   פסוק   כשירה הקטורת אי נת לא וא מעכב עש שמעלה ללמדנו  
בא. לעכב הוראתו, וכפל הכתוב ששנה דבר שכל בקדשי הכלל הוא שכ שנית, להקטיר וצרי

:נוס יישוב  בא עש,פסוק מעלה בלא המקטיר על שמי בידי מיתה  בלא לאסור  
תעשה.

,רבא לדברי סיוע בברייתא  'וגו הטרת ענ 'וכה נאמר הרי איב 'ואל אמור, ְְְֲִֶַַַָָ

וכו' עת בכל  הוא   עש מעלה ללא למקטיר והעונש האזהרה  ְֵָ
 שני ,ואביהוא מתו,נדב עש מעלה שהחסירו זה שבעו ונאמר ,מכ לאחר שכתובי א  בתחילת 

הפרשה    .כ על העונש נאמר לא עדיי שמתו שבשעה ללמד   והעונש האזהרה 
רק    ,איסור א היה לא לכ וקוד       

.להל כמבואר מיתת קוד א שמשמע אלא הללו, מקראות שני נאמרהיתקיימו ,שלה 
נאמר  
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יחמיץ  ביתו, בני לתועלת זו בעדות מחזר שהוא דיין רואה אם מקום
הדין .((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))את

ה ה נ ש מ ר ו א ב

יהודה. רבי דברי המשך היא משנתנו

‡BO‰Â ‰B‡‰:ולהעיד לדון פסולים –BÈLeL ‰Ê ,‰B‡ »≈¿«≈≈∆¿ƒ
עמו ושתה ואכל לחופתו דורון לו שהביא –   

 החופה ימי כל לו פסול HL‡((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).והריהו Ïk ,‡BN≈»∆
GL BnÚ ac‰È‡a ÌÈÓÈ ‰L שלושה עמו מלדבר שנמנע – ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿≈»

שנאה. מחמת BÏימים eÓ‡:יהודה לרבי חכמים –e„LÁ ‡G »¿∆¿¿
Ck ÏÚ Ï‡NÈ לא ברם, שנאה. או אהבה מחמת שקר שיעידו – ƒ¿»≈«»

ושונא  אוהב שלדעתם עדות, בענין אלא יהודה רבי על חכמים נחלקו
רואה  אדם שאין לפי לדון, שפסולים הם, מודים אבל להעיד, כשרים
תלמידי  שני אפילו אלא עוד ולא לאוהבו, חובה ולא לאויבו זכות

כאחד בדין לישב להם אסור זה, את זה ששונאים ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),חכמים

דעת  שביניהם השנאה שמפני מעוקל, משפט ליציאת גורם זה שדבר
חברו דברי לסתור נוטה אחד ו ו ו ו ).).).).כל כגכגכגכג,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם 

ו ה נ ש מ ר ו א ב

הדין. פסק בענין וכן הדין, בית ידי על העדים בבדיקת דנה משנתנו

ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÌÈ˜„Ba „ˆÈk שתקנת פי על ואף ממונות? בדיני – ≈«¿ƒ∆»≈ƒ
להלן  (כמבואר ממונות בדיני וחקירה דרישה תהא שלא היא, חכמים

עדותם לכוון כדי העדים, את בודקים היו מקום מכל א), ,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))ד,
‡Ô˙Bוכיצד? ÔÈÒÈÎÓ eÈ‰,הדין לבית העדים, את –ÔÈÓi‡Óe »«¿ƒƒ»¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ להם שאומרים כיבושין, דברי ידי על אימה עליהם מטילים – ¬≈∆

קשות  לפורענויות הוא שגורם שקר, עדות המעיד של עוונו חמור כמה
אף  מבוזה הריהו שקר, לעד הצפוי הקשה העונש ומלבד בעולם,
לבריות, ורע לשמים רע שהוא ונמצא בשבילו, מעיד שהוא האדם בעיני

אלה; בדברים ıeÁÏוכיוצא Ì„‡‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe נוסח – ƒƒ∆»»»»«
אחר:   את מוציאים האיום דברי שאחרי כלומר

הדין מבית טובטובטובטוב"),"),"),"),העדים יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ‰ÏB„b((((עייןעייןעייןעיין ˙‡ ÔÈiLÓe¿«¿ƒ∆«»

Ô‰aL,שבהם החשוב שהוא אחד, עד הדיינים אצל ומשאירים – ∆»∆
מחברו  אחד ילמד שלא כדי זה, בפני שלא זה העדים את חוקרים שכן

ÊÏ‰?לשקר, iÁ ‰fL Ú„BÈ ‰z‡ C‡È‰ ,Ó‡ :BÏ ÌÈÓB‡Â¿¿ƒ¡…≈»«»≈«∆∆«»»∆
Ó‡ Ì‡:העד –BÏ iÁ È‡L ÈÏ Ó‡ ‡e‰ הנתבע כלומר – ƒ»«»«ƒ∆¬ƒ«»

שאמר: או לו, חייב שהוא לי אמר ÈBÏtעצמו LÈ‡ נאמן שהוא – ƒ¿ƒ
BÏעלי, iÁ ‡e‰L ÈÏ Ó‡,בזה כיוצא כל וכן –Ó‡ ‡G »«ƒ∆«»»«

ÌeÏk,לזה חייב שהוא מהנתבע שמע שאפילו ממש, בעדותו אין – ¿
שלא  כדי לפלוני, חייב שהוא לומר אדם רגיל שכן ראיה, זו אין

עשיר, עד יחזיקוהו זה הרי לזה, חייב שזה אחר מאדם שמע אם וכן
מועילה, עדותו ואין עד BÏמפי ‰„B‰ eÈÙa :Ó‡iL „Ú– «∆…«¿»≈»

לתובע, ÊeÊהנתבע ÌÈ˙‡Ó BÏ iÁ ‡e‰L שנתכוון כלומר – ∆«»»«ƒ
בדבר עדים רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ))))שנהיה רשרשרשרש""""יייי;;;; בפנינו ((((גמראגמראגמראגמרא;;;; אמר: אם שכן וכל ;

מתקבלת. עדותו ואז זוז, מאתיים לו  ‡˙הלוה ÔÈÒÈÎÓ Ck Á‡Â¿««»«¿ƒƒ∆
ÈM‰,השני העד את –B˙B‡ ÌÈ˜„Be.הראשון את שבדקו כדרך – «≈ƒ¿ƒ

ÌÈeÎÓ Ì‰Èc e‡ˆÓ Ì‡,שניהם בין סתירה שאין – ƒƒ¿¿ƒ¿≈∆¿À»ƒ
ca ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB הדין את וגומרים שקבלו, העדות יסוד על – ¿ƒ¿¿ƒ«»»

דעות. È‡kÊברוב ,iÁ :ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ :ÌÈÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ««¿∆»≈«»««
זכאי. הנתבע הרי –,È‡kÊ :ÓB‡ „Á‡Â ,iÁ :ÌÈÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ«»¿∆»≈««

iÁ.חייב הנתבע הרי –iÁ :ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ :ÓB‡ „Á‡ «»∆»≈««¿∆»≈«»
יודע, איני אומר: והשלישי –ÌÈL B‡ ÔÈkÊÓ ÌÈL elÙ‡Â«¬ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ

ÔÈiÁÓ,הנתבע את –Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ „Á‡Â פי על אף – ¿«¿ƒ¿∆»≈≈ƒ≈«
כשאמר  השניים, כנגד במיעוטו בטל היה עליהם חולק היה שאילו
דיינים, בשני הדין ונמצא בדין, יושב אינו כאילו הוא הרי יודע איני

לפיכךוהרי  שלושה, ‰ÔÈicצריכים eÙÈÒBÈ,דיינים שני מוסיפים – ƒ««»ƒ
בדבר ונותנים נושאים ב ב ב ב ).).).).ושוב ח ח ח ח ,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם יבואר ((((עייןעייןעייןעיין ועוד

ה. משנה ה בפרק להלן הדיינים הוספת ענין

ז ה נ ש מ ר ו א ב

הדין. לבעלי הדין פסק הודעת בענין ללמד באה משנתנו

c‰ ˙‡ eÓb ביניהם ומתן המשא את הדיינים שגמרו לאחר – »¿∆«»»
דעות, ברוב הדין את ‡Ô˙Bופסקו ÔÈÒÈÎÓ eÈ‰,הדין בעלי את – »«¿ƒƒ»

   

המשך בעמוד קסא



קכג     

      
:נוס תירו א. עמוד נג ד     ב שמדובר   

ריקנית, ביאה על ולא ההקטרה על רק שיתחייב אופ שיי עדיי  הכניס  
הקדשי לקודש       ריקנית 

    קטורת אבל ,לצור שלא ביאתו ואי 
החסירה הקטורת של  כ ג  

          את הטרת ענ ְֲֶֶַַֹ

להביא צרי וכי הגמרא: מקשה לראיההרת'. 'ענ 'וכסה 'כי של של ֶַַֹ
הגמרא: מתרצת .עש מעלה בה שנות לעיל למדנו שממנו 'בענ   

  'בענ 'כי מהפסוק ליתלידע שלשיכול  
אבל שבו, החשוב החלק שלשהוא שורש   ,כשר הוא שא 

  
  ,יוס לרב   העש את ומעלה חשוב שהשורש 

,העלי  מ יותר      העש  
זקו    ,הקודשי קודש לתקרת   העש 

 החל בתקרה, והתפשט    
      מיתמר העש היה ה'עיקר' ידי שעל הרי 

.העלי מ יותר יפה, ועולה    'בענ 'כי מהפסוק 
ללמוד   אבל      


:עש למעלה פסוקי שני צרי מדוע נוס יישוב     שנות 

עש שב מעלה בקטורת  שבמשכ בקטורת אבל 
 ,המקדש בית     בקטורת נות בה שא 

.עש מעלה

הגמרא: עש,שואלת מעלה נות המקדש בבית שא לכ הלימוד        
משיבה  .עמ תהיה שהשכינה מקו בכל יעשה כ מועד, באהל לעשות שנצטוה שכסדר ומלמדנו מיותר, 'את השוכ' שהפסוק

הגמרא:    'בענ 'כי ש מהפסוק בקטורת עש מעלה שנות  בקטורת אבל 
ש       

:נוס יישוב   פסוק   כשירה הקטורת אי נת לא וא מעכב עש שמעלה ללמדנו  
בא. לעכב הוראתו, וכפל הכתוב ששנה דבר שכל בקדשי הכלל הוא שכ שנית, להקטיר וצרי

:נוס יישוב  בא עש,פסוק מעלה בלא המקטיר על שמי בידי מיתה  בלא לאסור  
תעשה.

,רבא לדברי סיוע בברייתא  'וגו הטרת ענ 'וכה נאמר הרי איב 'ואל אמור, ְְְֲִֶַַַָָ

וכו' עת בכל  הוא   עש מעלה ללא למקטיר והעונש האזהרה  ְֵָ
 שני ,ואביהוא מתו,נדב עש מעלה שהחסירו זה שבעו ונאמר ,מכ לאחר שכתובי א  בתחילת 

הפרשה    .כ על העונש נאמר לא עדיי שמתו שבשעה ללמד   והעונש האזהרה 
רק    ,איסור א היה לא לכ וקוד       

.להל כמבואר מיתת קוד א שמשמע אלא הללו, מקראות שני נאמרהיתקיימו ,שלה 
נאמר  
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יחמיץ  ביתו, בני לתועלת זו בעדות מחזר שהוא דיין רואה אם מקום
הדין .((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))את

ה ה נ ש מ ר ו א ב

יהודה. רבי דברי המשך היא משנתנו

‡BO‰Â ‰B‡‰:ולהעיד לדון פסולים –BÈLeL ‰Ê ,‰B‡ »≈¿«≈≈∆¿ƒ
עמו ושתה ואכל לחופתו דורון לו שהביא –   

 החופה ימי כל לו פסול HL‡((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).והריהו Ïk ,‡BN≈»∆
GL BnÚ ac‰È‡a ÌÈÓÈ ‰L שלושה עמו מלדבר שנמנע – ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿≈»

שנאה. מחמת BÏימים eÓ‡:יהודה לרבי חכמים –e„LÁ ‡G »¿∆¿¿
Ck ÏÚ Ï‡NÈ לא ברם, שנאה. או אהבה מחמת שקר שיעידו – ƒ¿»≈«»

ושונא  אוהב שלדעתם עדות, בענין אלא יהודה רבי על חכמים נחלקו
רואה  אדם שאין לפי לדון, שפסולים הם, מודים אבל להעיד, כשרים
תלמידי  שני אפילו אלא עוד ולא לאוהבו, חובה ולא לאויבו זכות

כאחד בדין לישב להם אסור זה, את זה ששונאים ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),חכמים

דעת  שביניהם השנאה שמפני מעוקל, משפט ליציאת גורם זה שדבר
חברו דברי לסתור נוטה אחד ו ו ו ו ).).).).כל כגכגכגכג,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם 

ו ה נ ש מ ר ו א ב

הדין. פסק בענין וכן הדין, בית ידי על העדים בבדיקת דנה משנתנו

ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÌÈ˜„Ba „ˆÈk שתקנת פי על ואף ממונות? בדיני – ≈«¿ƒ∆»≈ƒ
להלן  (כמבואר ממונות בדיני וחקירה דרישה תהא שלא היא, חכמים

עדותם לכוון כדי העדים, את בודקים היו מקום מכל א), ,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))ד,
‡Ô˙Bוכיצד? ÔÈÒÈÎÓ eÈ‰,הדין לבית העדים, את –ÔÈÓi‡Óe »«¿ƒƒ»¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ להם שאומרים כיבושין, דברי ידי על אימה עליהם מטילים – ¬≈∆

קשות  לפורענויות הוא שגורם שקר, עדות המעיד של עוונו חמור כמה
אף  מבוזה הריהו שקר, לעד הצפוי הקשה העונש ומלבד בעולם,
לבריות, ורע לשמים רע שהוא ונמצא בשבילו, מעיד שהוא האדם בעיני

אלה; בדברים ıeÁÏוכיוצא Ì„‡‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe נוסח – ƒƒ∆»»»»«
אחר:   את מוציאים האיום דברי שאחרי כלומר

הדין מבית טובטובטובטוב"),"),"),"),העדים יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ‰ÏB„b((((עייןעייןעייןעיין ˙‡ ÔÈiLÓe¿«¿ƒ∆«»

Ô‰aL,שבהם החשוב שהוא אחד, עד הדיינים אצל ומשאירים – ∆»∆
מחברו  אחד ילמד שלא כדי זה, בפני שלא זה העדים את חוקרים שכן

ÊÏ‰?לשקר, iÁ ‰fL Ú„BÈ ‰z‡ C‡È‰ ,Ó‡ :BÏ ÌÈÓB‡Â¿¿ƒ¡…≈»«»≈«∆∆«»»∆
Ó‡ Ì‡:העד –BÏ iÁ È‡L ÈÏ Ó‡ ‡e‰ הנתבע כלומר – ƒ»«»«ƒ∆¬ƒ«»

שאמר: או לו, חייב שהוא לי אמר ÈBÏtעצמו LÈ‡ נאמן שהוא – ƒ¿ƒ
BÏעלי, iÁ ‡e‰L ÈÏ Ó‡,בזה כיוצא כל וכן –Ó‡ ‡G »«ƒ∆«»»«

ÌeÏk,לזה חייב שהוא מהנתבע שמע שאפילו ממש, בעדותו אין – ¿
שלא  כדי לפלוני, חייב שהוא לומר אדם רגיל שכן ראיה, זו אין

עשיר, עד יחזיקוהו זה הרי לזה, חייב שזה אחר מאדם שמע אם וכן
מועילה, עדותו ואין עד BÏמפי ‰„B‰ eÈÙa :Ó‡iL „Ú– «∆…«¿»≈»

לתובע, ÊeÊהנתבע ÌÈ˙‡Ó BÏ iÁ ‡e‰L שנתכוון כלומר – ∆«»»«ƒ
בדבר עדים רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ))))שנהיה רשרשרשרש""""יייי;;;; בפנינו ((((גמראגמראגמראגמרא;;;; אמר: אם שכן וכל ;

מתקבלת. עדותו ואז זוז, מאתיים לו  ‡˙הלוה ÔÈÒÈÎÓ Ck Á‡Â¿««»«¿ƒƒ∆
ÈM‰,השני העד את –B˙B‡ ÌÈ˜„Be.הראשון את שבדקו כדרך – «≈ƒ¿ƒ

ÌÈeÎÓ Ì‰Èc e‡ˆÓ Ì‡,שניהם בין סתירה שאין – ƒƒ¿¿ƒ¿≈∆¿À»ƒ
ca ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB הדין את וגומרים שקבלו, העדות יסוד על – ¿ƒ¿¿ƒ«»»
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc migqt(oey`x meil)

wx `ed okäîeøúan `ed daeigy dfd onfaïðaøc,dxezd on `le ¦§¨§©¨¨
la` ,lwdl milez ep` ok lreõîça`ed exeqi`yéî ,àúééøBàc §¨¥§©§¨¦

ïðéøîàzial qpkp ungdy zelzle lwdl yiy mixne` ep` ike ± ¨§¦©
,`xnbd zvxzn .wecad zial dqpkp dvnde weca epi`yeèà̈

[ike-]õîç ú÷éãan `id,àúééøBàcn wx `ldc ,àéä ïðaøcixd §¦©¨¥§©§¨§©¨¨¦©
ìehéáa àúééøBàcîungddéì ébñ àîìòaxaer epi` aeye ,el ic - ¦§©§¨§¦§¨§¨©¦¥

epi` lehiad xg`ly xeriade dwicad aeige ,'d`xi la'a eilr
wecad ziad m`d miwteqn ep`yk ok lr .minkg ixacn `l`
xakrdy mixne`e ,`lewl milez ep` ,ztqep dwicaa aiegn
qpkp eita dvny xakrde ,weca epi`y zial qpkp eita ungy

.ewceale aeyl jixv oi`e ,wecad zial
:miza ipyn cg`l ung qipkdy xakra dpc `xnbdãçà øeaö¦¤¨

àúàå ,ïé÷eãa íéza éðL åéðôìe õîç ìL[`ae-]ì÷Lå øaëòlhpe ± ¤¨¥§¨¨§¥¨¦§¦©£¨©§¨§¨©
,mizad cg`l enr qpkpe ungdnéàäì éà ìò éàäì éà ïðéòãé àìå§Ÿ¨§¦©¦§©¨¦§©

ìò,df zial e` df zial qpkp m`d mircei eppi`e ±eðééä[df ixd-] ¨©§
a d`neh oiprl xn`py oick,ïéìéáL éðLlr myn cenll xyt`e §¥§¦¦

.xen`d oecipdïðúczexdh zkqna epipyy ±(d"n d"t),ïéìéáL éðL ¦§©§¥§¦¦
yãçàmdnàîèlke ,eagx lkl xaw ea lheny ,zn z`neha ¤¨¨¥

,zn z`neha `nhpe eilr lid`n gxkda ea xaerdãçàå§¤¨
miliaydnCìäå ,øBäèmc`å ,ïäî ãçàajk xg`úBøäè äNò± ¨§¨©§¤¨¥¤§¨¨§¨

,mixedh mixaca rbpea Cìäå Bøéáç àáed liayäNòå éðM`ed mb ¨£¥§¨©©¥¦§¨¨
úBøäècg` lky md mirceie ,mixg` mixedh mixaca rbpe ± §¨

ine df liaya jld in mircei mpi`y `l` ,xg` liaya jld mdn
,xedh cg`e `nh i`ce mdn cg`y `vnpe ,dfa liayaäãeäé éaø©¦§¨

eìàLð íà ,øîBàmkgl [le`yl e`a-]éðôa äæå Bîöò éðôa äæ ¥¦¦§£¤¦§¥©§§¤¦§¥
Bîöò,oda erbpy zexdhd oic dn.ïäéðL ïéøBäècg` lky s`e ©§§¦§¥¤

miliayy itl ,wtqn mze`nhl epicia oi` `nh wtq `ed mdn
miaxd zeyxa d`neh wtqy epicia dklde ,miaxd zeyx md el`

xedhle`yl e`a mdipy m` la` .,úçà úáamdipy,ïéàîèitl §©©©§¥¦
aiydl xyt` i` `lde ,zg` d`xeda mdl aiydl epilry
liaya jld i`cea mdn cg` ixdy ,mixedh mdy cgi mdipyl
md ixd mdipy z` xdhl xyt` i`y xg`ne ,`nhpe `nhd

.wtqn mi`nhCk ïéáe Ck ïéa ,øîBà éñBé éaømdipy e`ayk oia ± ©¦¥¥¥¨¥¨
mdipy ,envr ipta cg` lk `ayk oiae ,zg` zaa.ïéàîè§¥¦

e :iqei iaxe dcedi iax zwelgn z` yxtn `axàáø øîàxe`iaa ¨©¨¨
,zwelgndàîézéàåy [mixne` yie-]ïðçBé éaøe`a m` ,ok xn` §¦¥¨©¦¨¨

le`yl mdipy,úçà úáalìkä éøáciaxl oiae dcedi iaxl oia - §©©©¦§¥©Ÿ
mdipy ,iqei.ïéàîèe`a m`e,äæ øçà äæalìkä éøácmdipy §¥¦¨¤©©¤¦§¥©Ÿ

a àlà e÷ìçð àì .ïéøBäèy ote`àaepiptl mdn cg`åéìò ìàMäì §¦Ÿ¤§§¤¨§¨§¦¨¥¨¨
,Bøéáç ìòå.mpic dndéì énãî éñBé éaø[df ote` dncn-]ìote` §©£¥©¦¥§©¥¥§

a l`yidl mdipy e`ay,úçà úá,epiptl mdipy oi`y elit` oky ©©©
e` ,mdipy oic z` zg` d`xeda weqtl ep` mikixv mewn lkn
mdipyl aiydl xyt` i`y xg`ne ,mz` mixedh e` mz` mi`nh

.mi`nh mdipy ,'mz` mixedh' zg` zaadéì énãî äãeäé éaøå§©¦§¨§©¥¥
[df ote` dncn-]ìa le`yl mdipy e`ay ote`,äæ øçà äæoky §¤©©¤

,exiag oic lr mb el aiydl jxev oi`e ,cg` l`ey `l` o`k oi`
,zkld liay dfi`a `ed wtqy meyn dz` xedh eaiydl ic `l`
ote`a `weece ,ezenk xedh exiag mb mrh eze`ny oiai eil`ne
mdipyl aiydl epilre ,xeaic ick jeza cgi mil`ey mdipyy

.mz` mixedh xnel xyt` i` ,cg`k
`a mizad ilran cg` lk m`y ,unga xen`d wtql oicd `ede
el miaiyn ,dwica jixv `ed m`d ezia lr le`yl envr ipta
milez ep` ,opaxcn `l` epi` dwica aeig oky ,wecal aiig epi`y
zaa le`yl mdipy e`a m` la` .xzen ewtqy mixne`e `lewl
cg`a ixdy ,zg` d`xeda mdipy z` xehtl xyt` i` ,zg`

.wecale aeyl miaiig mdipy ok lre ,ung `vnp i`cea mizad
epi`x m` :zial qpkp m` wtqe ung lhpy xakra dpc `xnbd

e ,xvgdn ung xakr lhpy÷ôñm` `edìòxaky zial [qpkp-] ¨¥¨
wcapìò àì ÷ôñ,ekezleðééäa xn`py oick [df ixd-],äò÷a ¨¥Ÿ¨©§¦§¨

àzâeìôáe[zwelgna iepy `edy-]ïðaøå øæòéìà éaøcïðúã .± ¦§§¨§©¦¡¦¤¤§©¨¨¦§©
zexdh zkqna epipyy(d"n e"t),äò÷aì ñðëpäzecy daxd-] ©¦§¨©¦§¨

[cgi mikenqd,íéîLbä úBîéacigid zeyx oick dpic ef dtewzae ¦©§¨¦
,my jldl miaxl zeyx oi`e mirxfd da egnv xaky itläàîeèå§§¨

z`vnp zn lyúéðBìt äãNalke ,drwaay zecyd zg`a - §¨¤§¦
z`vnp dcy efi`a mircei ep`e ,dizeleaba zpneqn dcy

,d`nehdøîàåmc`ælä íB÷na ézëìä ,ãçà,drwa dze`a - §¨©¤¨¨©§¦©¨©¨
åmle`äãN dúBàa ézñðëð íà òãBé éðéà,d`nehd da z`vnpy §¥¦¥©¦¦§©§¦§¨¨¤

íàå[m` e`-]ézñðëð àì,dkezaøäèî øæòéìà éaø.df mc` §¦Ÿ¦§©§¦©¦¡¦¤¤§©¥
ïéànèî íéîëçåzeyxa d`neh wtqy epicia dkld oky ,eze` ©£¨¦§©§¦

meyn ,xdhnd xfril` iax ly enrhe .`nh cigidéaø äéäL¤¨¨©¦
äàéa ÷ôñ ,øîBà øæòéìàllk mc`d qpkp m`d wtq yiyk ± ¡¦¤¤¥§¥¦¨

ewitq ,d`neh ea yiy mewnløBäèwtqy itl ,cigid zeyxa s` ¨
lid`d m`d wtq qpkp m` mbe ,myl qpkp m`d wtq ,`ed `witq

`edy `l` myl qpkp i`ce m` `weece .`l e` d`nehd lr÷ôñ§¥
äàîeè òbî,my z`vnpd d`nehd lr lid`d e` rbp m`d ± ©©§¨

ewitq cigid zeyxa.àîèxen`d wtqd lr cenll yi df oicne ¨¥
yeygl oi` ,zial xakrd qpkpy rcep `ly onf lky ,unga
d`ia wtqy mixaeqy minkg s`e .ung ea xi`yde qpkp `ny
`ed ung zwica aeig oky ,unga micen `nh cigid zeyxa
qpkp `ly mixne`e `lewl ewitq z` milez ok lre ,opaxcn

.zial xakrd
m` :dwicaa `vnp `le ziaa ca`y unga dpc `xnbdìò̈

,ung mr epipta zial xakr [qpkp-]÷ãáeeixg` ziad lraàìå ¨©§Ÿ
çkLà,ungd z` `vn `le -ïðaøå øéàî éaøc àúâeìtyi ± ©§©§§¨§©¦¥¦§©¨¨

xi`n iax ea ewlgpy d`neh oiprl dnec oicn df oecip lr cenll
.minkgeïðúcdcp zkqna epipy oky ±(.`q),,øîBà øéàî éaø äéä ¦§©¨¨©¦¥¦¥

L øác ìk`ed,äàîeè ú÷æçaekeza yiy reciy mipa` lb oebk ¨¨¨¤§¤§©§¨
,znd xyan zifkïëéä äàîehä Eì òãeiL ãò Búàîeèa àeä íìBòì§¨§§¨©¤¦¨©§©§¨¥¨

,àéä,ezwfgn `vei epi` d`nehd ea d`vnp `le wcapy elit`e ¦
.zn z`neha `nhp eilr lid`nd lke÷ãBa ,íéøîBà íéîëçålba ©£¨¦§¦¥

xtege ,eizgzny rwxwaeäìeúa ò÷ø÷ì Bà òìñì òébnL ãò`ly ©¤©¦©§¤©§©§©§¨
`l m`e ,d`nehd my z`vnpy okzi `le ,mlerl dnewnn dff
cenll yie .xedh mewnde ,xakr e` axer dlhpy milez d`vn
oi`y ,dwicaa `vnp `le zial xakr eqipkdy ung lr jkn

d xi`n iax elit`e .el miyyegicin z`vei d`nehd oi`y xaeq
`l` dpi`y ung zwicaa dcen ,dwica ici lr s` dzwfg
milez `l` ,el miyyeg oi` dwicaa `vnp `l m`y ,opaxcn

.xakrd elk`y
ekezl qipkd xakry ziad z` wecal jixv dnk cr dpc `xnbd

:ungìò,eita ungyk weca zial epipta xakr [qpkp-]÷ãáelra ¨¨©
eixg` ziadçkLàåi`cea rcei epi` j` ,ung zqext [`vne-] §©§©

a ielz df oic ,xakrd qipkdy dqext dze` `id efyàúâeìô§§¨
[zwelgna-]ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå éaøc.d`neh oiprlàéðúc± §©¦§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨

,`ziixaa epipy okyøá÷ da ãáàpL äãN,enewn okid reci oi`e ¨¤¤¤¡©¨¤¤
àîè dëBúì ñðëpäm` mle` .xawd lr lid`d `ny ,wtqn ©¦§¨§¨¨¥

okn xg`ldëBúì ñðëpä ,øá÷ da àöîðxawd mewna `ly,øBäè ¦§¨¨¤¤©¦§¨§¨¨
meyn,øîBà éðàLeze`,àöîpL øá÷ àeä ãáàL øá÷dcyd x`ye ¤£¦¥¤¤¤¨©¤¤¤¦§¨

.dxdh zwfga `id÷ãaéz ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨¥
,dlek äãOä ìkxawd epi` `vnpy xaw eze`y okziy meyn ¨©¨¤¨

`id oiicr dlek wcaiz `ly cre ,xg` xaw `ed `l` ,epl recid
.d`neh wtqa zcner

dfy zelzl yi ung `vnpy xg`n iax zrcly ,ungl oicd `ede
z` wecale jiyndl jixv oi`e ,xakrd eqipkdy ung eze` `ed
`vnpd ungdy okzi l`ilnb oa oerny oax zrcl j` .ziad lk
jixv jkitle ,ziaa oiicr xakrd qipkdy ungde ,xg` ung `ed

.elek z` wecale jiyndl
dqext `vne ziaa ung zekizg dnk gipdy ina dpc `xnbd

:dxiziçépäziaa mc`òLz,dwicad xg`l ung zeqextåxg` ¦¦©¥©§
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המשך בעמוד עב

izni`n` cenr i sc ± oey`x wxtmigqt
ïðáøã äîåøúá.dfd onfa Ðìò éàäì éàå ìò éàäì éà ïðéòãé àìådwica opikxvn i` Ð

.`l i` ediiexzlïéìéáù éðù åðééä.hytinl epivn oiliay ipy iab opzc `dn Ðãçà
àîè.lid`i `ly ea xaer oi`e ,elek z` `lnne eagxl ea lhen xaw Ðäùòå êìäå

úåøäè.jk xg` zexdha rbp Ðéðùá êìäåjld `l df jldy liayay od oircei Ð

.`nh odn cg` i`ce `zydc ,dfåìàùð íàÐ

` lkenvr ipta ewtq mkgl 'zia oi`e ,xedh Ð

d`neh wtqa ol `niiwck .e`nhl leki oic

,zg` zaa e`a m`e .xedh ewtq miaxd zeyxa

d`xedae li`ede` oi`nh xnel epl yi zg`

mz` mixedh mdl xnel epl xyt` i` ,oixedh

oia :xne` iqei iax .`nh i`ce cg`d ixdy Ð

.qxb ,oi`nh jk oiae jkìëä éøáã äæ øçà äæá
ïéøåäèjk epiptl xne` cg` lky it lr s` Ð

l`yp ipi` la` ,ixiag lye ily dyrnd did

.ilr `dz dn invr lr `l`åøéáç ìòå åéìòÐ

zal edl incn iqei iax .epipy lr `dz dn

jiptl odipy oi`y it lr s`e ,zg`jixv Ð

e` ,mz` oi`nh e` :odipyl zg` d`xed dz`

oixedh xnel leki dz` oi` ixde .mz` oixedh

.mz`äæ øçà äæì åäì éîãî äãåäé éáøÐ

:el oiaiyn ,cg` `l` l`ey o`k oi`e li`ed

envrne .`ed d`ia wtq ixdy ,dz` xedhoiai

odipyyk la` .edenk exiag s`yjeza oil`ey

xeaic ick.cg`k odipyl aiydl dz` jixv Ð

vrl df le`yl e`a m` ,inp miza iabedfe en

envr iptadz` i` cg lkl dil opixn` Ð

zwicac oeikc .wecal jixvopilz opaxc ung

,`lewlzg` zaa i`e .xzen ewtq opixn`e

e`a.dwica oikixv odipy Ð÷ôñ ìò ÷ôñ
ìò àì,xvga ung lhpy xakr d`x Ð

.qpkp `l e` qpkp m` rcei oi`e ,weca ziade

äò÷áixw cgi mikenqd zecy daxd Ð

.drwaíéîùâä úåîéázeyx drwa `ied Ð

oi`e ,rxfd gnv xaky iptn ,d`nehl cigid

wtq :ol `niiwe .dl qpkil mc` lkl zeyx

cigid zeyxa d`neh.`nh ewtq Ðäãùá
úéðåìôzg`a :xnelk Ð,zecydep` oirceie

dcye dcy lke ,`id efi`azniieqn.dixvna

æìä íå÷îá.ef drwaa Ðïéàîèî íéîëçå
.cigid zeyxa d`neh wtq dil `iedc Ð

`l` d`neh wtq dl aiyg `l xfril` iaxe

m` rcei epi` la` ,dcyl qpkp ok m`

wtq dil ded `zyd la` .`l m` lid`d

oeikc ,ecen opax elit` miza iabe .`witq

opaxc ung zwicac.`lewl opilz Ð

ìòxakrd Ðlra wcae ,epiptl zial qpkp

.gky` `le eixg` ziadú÷æçáù øáã ìë
äàîåèmr axrzpy `nh lb :dcp zkqna Ð

oilb ipyxedh `vnpe odn cg` ewca ,oixedhÐ

oixedh o`vne mipy .mi`nh mipye xedh `edozyly .`nh iyilyde oixedh od Ð

mixedh o`vneolek Ðzwfgay xac lk :xne` xi`n iax didy .mi`nhmlerl d`neh

xtege ,rwxwa wcea :mixne` minkge .`id okid d`neh jl rceiy cr ,dz`neha `id

`vn `l m`e .mlerl dnewnn dff `ly dleza rwxwl e` rlql ribiy croilez Ð

opixn` xi`n iaxl elit` ung zwica iabe .dlhpe xakr `a ,dlhpe axer `a mixne`e

.opaxc ung zwicac ,dlk` xakrçëùàå ÷ãáå ìòqpkp Ðxakrd.e`l m` `id ef m` rcei epi`e dqext gky`e eixg` ziad lra wcae epiptaøá÷ äá ãáàokid reci oi` Ð

.enewnøá÷ äá àöîð.da cea`d xaw edf i` reci oi`e ,onf xg`l Ðäðî çéðä.ipy xyrn ly Ðïéáøåòîod ixd ipy xyrn zern ody n"k :xne`e dpn deya mirlq `iane Ð

lr millegnmirlqd.milyexil mirlqd dlrne .elldïéìåç ìëädpndy Ðopaxl ,inp ung iabe .ok ixg` e`aed el`e ,lhphd,ziad lk wecal jixve ,o`k opi` gipdy (inp) '

mexxb `nyzeclegxyrdexg` yi` ze`vnpdo`iad.o`kàôéñ åðééäxfgle wecal jixv oi` inp `kd ,mipey`xd on cg` edf `vnpd df [xn`c] (xi`n) iaxl Ðlr `l`dqextd

.mipey`xd on cg` o`k oi`y ,olek xg` xfgl jixv opaxle .dcea`d
úéáä
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êìäxedh mc` xn`w `le zexdh hwpc `d Ð zexdh dyre odn cg`a,ixablc meyn Ð

mixedh zwfga dl opinwenc ab lr s`erbi `ly d`fde dliah edl oikixvn Ð

qpkpe cg`a mdipy erbp m`e .dzina lke`de ,zi`ce d`nh dnexzd f`c ,dnexza mdipy

ycwnl.aiig Ð

úááepiidc d`xp Ð mi`nh lkd ixac zg`

.mixedh zg` zaa elit` `ziixe`cnc opaxcn

÷ôñdniz Ð drwa epiid lr `l wtq lr

?drwal iiencl jiiy dn :wgvi epiaxl

cg` wtq `l` `kil elit` `kdc`nwe` Ð

eze` dnic lirle .lirl opixn`ck ,weca zwfg`

wtql incn `kde ,miaxd zeyxa d`neh wtql

.cigid zeyxa d`neh

÷ôñwtqac :wgvi epiax yxit Ð xedh d`ia

zkqna mz epiax yxit oke .ibilt `witq

my yxit i"yx la` ,(`,r) `xza wxt dxf dcear

iaxc `nrhc wgvi epiaxl d`xpe .xg` oipra

`witq wtqa xdhnc xfril``lc meyn Ð

`witq `l` .cigid zeyxa `nhl dheqn opixnb

iwitq ixz la` ,dheqk zg`:ixaq opaxe .`l Ð

,xdhl did zg` `witqa elit` oicd onc oeik

`nh ikd elit`e dxdh zwfg` `nwe`c`ed Ð

.iwitq ixza elit` oicd

ìòopaxe xi`n iaxc `zbelt gky` `le wcae

mlerl xn`c ,xi`n iaxl elit` :dniz Ð

zexdhl dpin `wtpe .'eke d`neh zwfga `id

`le wcay oeik dwica iab ,`kd .eiab lr eyrpy

dipy mrt wecal edekixvi m` ?dyri dn `vn

xi`n iaxl elit`c :yxit i"yxe !`vni `l inp

`l` epi` ung zwicac ,dilk` xakr xni` :xn`

iaxc `zbelt xn` `icda `dc :dywe .opaxcn

.dlha `lya ixiinc :xnel yie !opaxe xi`n

`lc oeik ,dwicaa ibq `l xi`n iaxlc xn`we

.elhal jixve "`vni `l"c e`l wtqa iede gky`

wtqa `l` ixii` `lc ,xi`n iaxl elit` ibqe

opaxc ung zwicac `kd la` ,`ziixe`c d`neh

.ixy Ð

ïéìåçyxit Ð dfa df miaxern ipy xyrne

,dpn deya mirlq `iaiy :qxhpewd

ipy xyrn zern `edy mewn lk :xne`eeidi Ð

,ok yxit mpgae .elld zern lr millegn

zern xeriy gwil leki did ediiteb ediipinc

xyrn zern el` m` :xne`e ,xyrn,aeh ixd Ð

e`l m`elr oillegn od ixd ody mewn lk Ð

yx yxitl dywd xy` oa wgvi epiaxe .el`i"

`aa) "adfd" wxtae ?mirlq` llgl leki ji`c

,oillgn `l `raih` `raih :xn` (`,dn `rivn

.izyxit mye

çéðäÐ opaxe iaxc `zbelt ryz `vne xyr

ca`y xaw `ed :xn`c ,dinrhl iaxc

cg` `vny oeike .`vnpy xaw `edopaxle .wecal jixv oi` Ðyxitck ,xyr `vny cr Ð

`nw wxtac .opaxe iaxc `zbeltc `inec ,dfa df mixeyw zexkkd lky ixiine .qxhpewd

mixeyw oi`yk la` ,mixeyw miqika zwelgn :xn` (a,i) dviacxyrne oileg lkd ixac Ð

mixakra zelzl oi` `zydc ab lr s`e ,dfa df oiaxern ipy.miphwa opilz Ð
gipd
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éaø .úBøäè äNòå éðMa Cìäå Bøéáç àáe ,úBøäè§¨¨£¥§¨©©¥¦§¨¨§¨©¦
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øá÷ da ãáàpL¯øá÷ da àöîð .àîè dëBúì ñðëpä ¤¤¡©¨¤¤©¦§¨§¨¨¥¦§¨¨¤¤

¯ãáàL øá÷ :øîBà éðàL ,øBäè dëBúì ñðëpä¯àeä ©¦§¨§¨¨¤£¦¥¤¤¤¨©
:øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác ,àöîpL øá÷¤¤¤¦§¨¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc migqt(oey`x meil)

wx `ed okäîeøúan `ed daeigy dfd onfaïðaøc,dxezd on `le ¦§¨§©¨¨
la` ,lwdl milez ep` ok lreõîça`ed exeqi`yéî ,àúééøBàc §¨¥§©§¨¦

ïðéøîàzial qpkp ungdy zelzle lwdl yiy mixne` ep` ike ± ¨§¦©
,`xnbd zvxzn .wecad zial dqpkp dvnde weca epi`yeèà̈

[ike-]õîç ú÷éãan `id,àúééøBàcn wx `ldc ,àéä ïðaøcixd §¦©¨¥§©§¨§©¨¨¦©
ìehéáa àúééøBàcîungddéì ébñ àîìòaxaer epi` aeye ,el ic - ¦§©§¨§¦§¨§¨©¦¥

epi` lehiad xg`ly xeriade dwicad aeige ,'d`xi la'a eilr
wecad ziad m`d miwteqn ep`yk ok lr .minkg ixacn `l`
xakrdy mixne`e ,`lewl milez ep` ,ztqep dwicaa aiegn
qpkp eita dvny xakrde ,weca epi`y zial qpkp eita ungy

.ewceale aeyl jixv oi`e ,wecad zial
:miza ipyn cg`l ung qipkdy xakra dpc `xnbdãçà øeaö¦¤¨

àúàå ,ïé÷eãa íéza éðL åéðôìe õîç ìL[`ae-]ì÷Lå øaëòlhpe ± ¤¨¥§¨¨§¥¨¦§¦©£¨©§¨§¨©
,mizad cg`l enr qpkpe ungdnéàäì éà ìò éàäì éà ïðéòãé àìå§Ÿ¨§¦©¦§©¨¦§©

ìò,df zial e` df zial qpkp m`d mircei eppi`e ±eðééä[df ixd-] ¨©§
a d`neh oiprl xn`py oick,ïéìéáL éðLlr myn cenll xyt`e §¥§¦¦

.xen`d oecipdïðúczexdh zkqna epipyy ±(d"n d"t),ïéìéáL éðL ¦§©§¥§¦¦
yãçàmdnàîèlke ,eagx lkl xaw ea lheny ,zn z`neha ¤¨¨¥

,zn z`neha `nhpe eilr lid`n gxkda ea xaerdãçàå§¤¨
miliaydnCìäå ,øBäèmc`å ,ïäî ãçàajk xg`úBøäè äNò± ¨§¨©§¤¨¥¤§¨¨§¨

,mixedh mixaca rbpea Cìäå Bøéáç àáed liayäNòå éðM`ed mb ¨£¥§¨©©¥¦§¨¨
úBøäècg` lky md mirceie ,mixg` mixedh mixaca rbpe ± §¨

ine df liaya jld in mircei mpi`y `l` ,xg` liaya jld mdn
,xedh cg`e `nh i`ce mdn cg`y `vnpe ,dfa liayaäãeäé éaø©¦§¨

eìàLð íà ,øîBàmkgl [le`yl e`a-]éðôa äæå Bîöò éðôa äæ ¥¦¦§£¤¦§¥©§§¤¦§¥
Bîöò,oda erbpy zexdhd oic dn.ïäéðL ïéøBäècg` lky s`e ©§§¦§¥¤

miliayy itl ,wtqn mze`nhl epicia oi` `nh wtq `ed mdn
miaxd zeyxa d`neh wtqy epicia dklde ,miaxd zeyx md el`

xedhle`yl e`a mdipy m` la` .,úçà úáamdipy,ïéàîèitl §©©©§¥¦
aiydl xyt` i` `lde ,zg` d`xeda mdl aiydl epilry
liaya jld i`cea mdn cg` ixdy ,mixedh mdy cgi mdipyl
md ixd mdipy z` xdhl xyt` i`y xg`ne ,`nhpe `nhd

.wtqn mi`nhCk ïéáe Ck ïéa ,øîBà éñBé éaømdipy e`ayk oia ± ©¦¥¥¥¨¥¨
mdipy ,envr ipta cg` lk `ayk oiae ,zg` zaa.ïéàîè§¥¦

e :iqei iaxe dcedi iax zwelgn z` yxtn `axàáø øîàxe`iaa ¨©¨¨
,zwelgndàîézéàåy [mixne` yie-]ïðçBé éaøe`a m` ,ok xn` §¦¥¨©¦¨¨

le`yl mdipy,úçà úáalìkä éøáciaxl oiae dcedi iaxl oia - §©©©¦§¥©Ÿ
mdipy ,iqei.ïéàîèe`a m`e,äæ øçà äæalìkä éøácmdipy §¥¦¨¤©©¤¦§¥©Ÿ

a àlà e÷ìçð àì .ïéøBäèy ote`àaepiptl mdn cg`åéìò ìàMäì §¦Ÿ¤§§¤¨§¨§¦¨¥¨¨
,Bøéáç ìòå.mpic dndéì énãî éñBé éaø[df ote` dncn-]ìote` §©£¥©¦¥§©¥¥§

a l`yidl mdipy e`ay,úçà úá,epiptl mdipy oi`y elit` oky ©©©
e` ,mdipy oic z` zg` d`xeda weqtl ep` mikixv mewn lkn
mdipyl aiydl xyt` i`y xg`ne ,mz` mixedh e` mz` mi`nh

.mi`nh mdipy ,'mz` mixedh' zg` zaadéì énãî äãeäé éaøå§©¦§¨§©¥¥
[df ote` dncn-]ìa le`yl mdipy e`ay ote`,äæ øçà äæoky §¤©©¤

,exiag oic lr mb el aiydl jxev oi`e ,cg` l`ey `l` o`k oi`
,zkld liay dfi`a `ed wtqy meyn dz` xedh eaiydl ic `l`
ote`a `weece ,ezenk xedh exiag mb mrh eze`ny oiai eil`ne
mdipyl aiydl epilre ,xeaic ick jeza cgi mil`ey mdipyy

.mz` mixedh xnel xyt` i` ,cg`k
`a mizad ilran cg` lk m`y ,unga xen`d wtql oicd `ede
el miaiyn ,dwica jixv `ed m`d ezia lr le`yl envr ipta
milez ep` ,opaxcn `l` epi` dwica aeig oky ,wecal aiig epi`y
zaa le`yl mdipy e`a m` la` .xzen ewtqy mixne`e `lewl
cg`a ixdy ,zg` d`xeda mdipy z` xehtl xyt` i` ,zg`

.wecale aeyl miaiig mdipy ok lre ,ung `vnp i`cea mizad
epi`x m` :zial qpkp m` wtqe ung lhpy xakra dpc `xnbd

e ,xvgdn ung xakr lhpy÷ôñm` `edìòxaky zial [qpkp-] ¨¥¨
wcapìò àì ÷ôñ,ekezleðééäa xn`py oick [df ixd-],äò÷a ¨¥Ÿ¨©§¦§¨

àzâeìôáe[zwelgna iepy `edy-]ïðaøå øæòéìà éaøcïðúã .± ¦§§¨§©¦¡¦¤¤§©¨¨¦§©
zexdh zkqna epipyy(d"n e"t),äò÷aì ñðëpäzecy daxd-] ©¦§¨©¦§¨

[cgi mikenqd,íéîLbä úBîéacigid zeyx oick dpic ef dtewzae ¦©§¨¦
,my jldl miaxl zeyx oi`e mirxfd da egnv xaky itläàîeèå§§¨

z`vnp zn lyúéðBìt äãNalke ,drwaay zecyd zg`a - §¨¤§¦
z`vnp dcy efi`a mircei ep`e ,dizeleaba zpneqn dcy

,d`nehdøîàåmc`ælä íB÷na ézëìä ,ãçà,drwa dze`a - §¨©¤¨¨©§¦©¨©¨
åmle`äãN dúBàa ézñðëð íà òãBé éðéà,d`nehd da z`vnpy §¥¦¥©¦¦§©§¦§¨¨¤

íàå[m` e`-]ézñðëð àì,dkezaøäèî øæòéìà éaø.df mc` §¦Ÿ¦§©§¦©¦¡¦¤¤§©¥
ïéànèî íéîëçåzeyxa d`neh wtqy epicia dkld oky ,eze` ©£¨¦§©§¦

meyn ,xdhnd xfril` iax ly enrhe .`nh cigidéaø äéäL¤¨¨©¦
äàéa ÷ôñ ,øîBà øæòéìàllk mc`d qpkp m`d wtq yiyk ± ¡¦¤¤¥§¥¦¨

ewitq ,d`neh ea yiy mewnløBäèwtqy itl ,cigid zeyxa s` ¨
lid`d m`d wtq qpkp m` mbe ,myl qpkp m`d wtq ,`ed `witq

`edy `l` myl qpkp i`ce m` `weece .`l e` d`nehd lr÷ôñ§¥
äàîeè òbî,my z`vnpd d`nehd lr lid`d e` rbp m`d ± ©©§¨

ewitq cigid zeyxa.àîèxen`d wtqd lr cenll yi df oicne ¨¥
yeygl oi` ,zial xakrd qpkpy rcep `ly onf lky ,unga
d`ia wtqy mixaeqy minkg s`e .ung ea xi`yde qpkp `ny
`ed ung zwica aeig oky ,unga micen `nh cigid zeyxa
qpkp `ly mixne`e `lewl ewitq z` milez ok lre ,opaxcn

.zial xakrd
m` :dwicaa `vnp `le ziaa ca`y unga dpc `xnbdìò̈

,ung mr epipta zial xakr [qpkp-]÷ãáeeixg` ziad lraàìå ¨©§Ÿ
çkLà,ungd z` `vn `le -ïðaøå øéàî éaøc àúâeìtyi ± ©§©§§¨§©¦¥¦§©¨¨

xi`n iax ea ewlgpy d`neh oiprl dnec oicn df oecip lr cenll
.minkgeïðúcdcp zkqna epipy oky ±(.`q),,øîBà øéàî éaø äéä ¦§©¨¨©¦¥¦¥

L øác ìk`ed,äàîeè ú÷æçaekeza yiy reciy mipa` lb oebk ¨¨¨¤§¤§©§¨
,znd xyan zifkïëéä äàîehä Eì òãeiL ãò Búàîeèa àeä íìBòì§¨§§¨©¤¦¨©§©§¨¥¨

,àéä,ezwfgn `vei epi` d`nehd ea d`vnp `le wcapy elit`e ¦
.zn z`neha `nhp eilr lid`nd lke÷ãBa ,íéøîBà íéîëçålba ©£¨¦§¦¥

xtege ,eizgzny rwxwaeäìeúa ò÷ø÷ì Bà òìñì òébnL ãò`ly ©¤©¦©§¤©§©§©§¨
`l m`e ,d`nehd my z`vnpy okzi `le ,mlerl dnewnn dff
cenll yie .xedh mewnde ,xakr e` axer dlhpy milez d`vn
oi`y ,dwicaa `vnp `le zial xakr eqipkdy ung lr jkn

d xi`n iax elit`e .el miyyegicin z`vei d`nehd oi`y xaeq
`l` dpi`y ung zwicaa dcen ,dwica ici lr s` dzwfg
milez `l` ,el miyyeg oi` dwicaa `vnp `l m`y ,opaxcn

.xakrd elk`y
ekezl qipkd xakry ziad z` wecal jixv dnk cr dpc `xnbd

:ungìò,eita ungyk weca zial epipta xakr [qpkp-]÷ãáelra ¨¨©
eixg` ziadçkLàåi`cea rcei epi` j` ,ung zqext [`vne-] §©§©

a ielz df oic ,xakrd qipkdy dqext dze` `id efyàúâeìô§§¨
[zwelgna-]ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå éaøc.d`neh oiprlàéðúc± §©¦§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨

,`ziixaa epipy okyøá÷ da ãáàpL äãN,enewn okid reci oi`e ¨¤¤¤¡©¨¤¤
àîè dëBúì ñðëpäm` mle` .xawd lr lid`d `ny ,wtqn ©¦§¨§¨¨¥

okn xg`ldëBúì ñðëpä ,øá÷ da àöîðxawd mewna `ly,øBäè ¦§¨¨¤¤©¦§¨§¨¨
meyn,øîBà éðàLeze`,àöîpL øá÷ àeä ãáàL øá÷dcyd x`ye ¤£¦¥¤¤¤¨©¤¤¤¦§¨

.dxdh zwfga `id÷ãaéz ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨¥
,dlek äãOä ìkxawd epi` `vnpy xaw eze`y okziy meyn ¨©¨¤¨

`id oiicr dlek wcaiz `ly cre ,xg` xaw `ed `l` ,epl recid
.d`neh wtqa zcner

dfy zelzl yi ung `vnpy xg`n iax zrcly ,ungl oicd `ede
z` wecale jiyndl jixv oi`e ,xakrd eqipkdy ung eze` `ed
`vnpd ungdy okzi l`ilnb oa oerny oax zrcl j` .ziad lk
jixv jkitle ,ziaa oiicr xakrd qipkdy ungde ,xg` ung `ed

.elek z` wecale jiyndl
dqext `vne ziaa ung zekizg dnk gipdy ina dpc `xnbd

:dxiziçépäziaa mc`òLz,dwicad xg`l ung zeqextåxg` ¦¦©¥©§
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המשך בעמוד עב

izni`n` cenr i sc ± oey`x wxtmigqt
ïðáøã äîåøúá.dfd onfa Ðìò éàäì éàå ìò éàäì éà ïðéòãé àìådwica opikxvn i` Ð

.`l i` ediiexzlïéìéáù éðù åðééä.hytinl epivn oiliay ipy iab opzc `dn Ðãçà
àîè.lid`i `ly ea xaer oi`e ,elek z` `lnne eagxl ea lhen xaw Ðäùòå êìäå

úåøäè.jk xg` zexdha rbp Ðéðùá êìäåjld `l df jldy liayay od oircei Ð

.`nh odn cg` i`ce `zydc ,dfåìàùð íàÐ

` lkenvr ipta ewtq mkgl 'zia oi`e ,xedh Ð

d`neh wtqa ol `niiwck .e`nhl leki oic

,zg` zaa e`a m`e .xedh ewtq miaxd zeyxa

d`xedae li`ede` oi`nh xnel epl yi zg`

mz` mixedh mdl xnel epl xyt` i` ,oixedh

oia :xne` iqei iax .`nh i`ce cg`d ixdy Ð

.qxb ,oi`nh jk oiae jkìëä éøáã äæ øçà äæá
ïéøåäèjk epiptl xne` cg` lky it lr s` Ð

l`yp ipi` la` ,ixiag lye ily dyrnd did

.ilr `dz dn invr lr `l`åøéáç ìòå åéìòÐ

zal edl incn iqei iax .epipy lr `dz dn

jiptl odipy oi`y it lr s`e ,zg`jixv Ð

e` ,mz` oi`nh e` :odipyl zg` d`xed dz`

oixedh xnel leki dz` oi` ixde .mz` oixedh

.mz`äæ øçà äæì åäì éîãî äãåäé éáøÐ

:el oiaiyn ,cg` `l` l`ey o`k oi`e li`ed

envrne .`ed d`ia wtq ixdy ,dz` xedhoiai

odipyyk la` .edenk exiag s`yjeza oil`ey

xeaic ick.cg`k odipyl aiydl dz` jixv Ð

vrl df le`yl e`a m` ,inp miza iabedfe en

envr iptadz` i` cg lkl dil opixn` Ð

zwicac oeikc .wecal jixvopilz opaxc ung

,`lewlzg` zaa i`e .xzen ewtq opixn`e

e`a.dwica oikixv odipy Ð÷ôñ ìò ÷ôñ
ìò àì,xvga ung lhpy xakr d`x Ð

.qpkp `l e` qpkp m` rcei oi`e ,weca ziade

äò÷áixw cgi mikenqd zecy daxd Ð

.drwaíéîùâä úåîéázeyx drwa `ied Ð

oi`e ,rxfd gnv xaky iptn ,d`nehl cigid

wtq :ol `niiwe .dl qpkil mc` lkl zeyx

cigid zeyxa d`neh.`nh ewtq Ðäãùá
úéðåìôzg`a :xnelk Ð,zecydep` oirceie

dcye dcy lke ,`id efi`azniieqn.dixvna

æìä íå÷îá.ef drwaa Ðïéàîèî íéîëçå
.cigid zeyxa d`neh wtq dil `iedc Ð

`l` d`neh wtq dl aiyg `l xfril` iaxe

m` rcei epi` la` ,dcyl qpkp ok m`

wtq dil ded `zyd la` .`l m` lid`d

oeikc ,ecen opax elit` miza iabe .`witq

opaxc ung zwicac.`lewl opilz Ð

ìòxakrd Ðlra wcae ,epiptl zial qpkp

.gky` `le eixg` ziadú÷æçáù øáã ìë
äàîåèmr axrzpy `nh lb :dcp zkqna Ð

oilb ipyxedh `vnpe odn cg` ewca ,oixedhÐ

oixedh o`vne mipy .mi`nh mipye xedh `edozyly .`nh iyilyde oixedh od Ð

mixedh o`vneolek Ðzwfgay xac lk :xne` xi`n iax didy .mi`nhmlerl d`neh

xtege ,rwxwa wcea :mixne` minkge .`id okid d`neh jl rceiy cr ,dz`neha `id

`vn `l m`e .mlerl dnewnn dff `ly dleza rwxwl e` rlql ribiy croilez Ð

opixn` xi`n iaxl elit` ung zwica iabe .dlhpe xakr `a ,dlhpe axer `a mixne`e

.opaxc ung zwicac ,dlk` xakrçëùàå ÷ãáå ìòqpkp Ðxakrd.e`l m` `id ef m` rcei epi`e dqext gky`e eixg` ziad lra wcae epiptaøá÷ äá ãáàokid reci oi` Ð

.enewnøá÷ äá àöîð.da cea`d xaw edf i` reci oi`e ,onf xg`l Ðäðî çéðä.ipy xyrn ly Ðïéáøåòîod ixd ipy xyrn zern ody n"k :xne`e dpn deya mirlq `iane Ð

lr millegnmirlqd.milyexil mirlqd dlrne .elldïéìåç ìëädpndy Ðopaxl ,inp ung iabe .ok ixg` e`aed el`e ,lhphd,ziad lk wecal jixve ,o`k opi` gipdy (inp) '

mexxb `nyzeclegxyrdexg` yi` ze`vnpdo`iad.o`kàôéñ åðééäxfgle wecal jixv oi` inp `kd ,mipey`xd on cg` edf `vnpd df [xn`c] (xi`n) iaxl Ðlr `l`dqextd

.mipey`xd on cg` o`k oi`y ,olek xg` xfgl jixv opaxle .dcea`d
úéáä
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êìäxedh mc` xn`w `le zexdh hwpc `d Ð zexdh dyre odn cg`a,ixablc meyn Ð

mixedh zwfga dl opinwenc ab lr s`erbi `ly d`fde dliah edl oikixvn Ð

qpkpe cg`a mdipy erbp m`e .dzina lke`de ,zi`ce d`nh dnexzd f`c ,dnexza mdipy

ycwnl.aiig Ð

úááepiidc d`xp Ð mi`nh lkd ixac zg`

.mixedh zg` zaa elit` `ziixe`cnc opaxcn

÷ôñdniz Ð drwa epiid lr `l wtq lr

?drwal iiencl jiiy dn :wgvi epiaxl

cg` wtq `l` `kil elit` `kdc`nwe` Ð

eze` dnic lirle .lirl opixn`ck ,weca zwfg`

wtql incn `kde ,miaxd zeyxa d`neh wtql

.cigid zeyxa d`neh

÷ôñwtqac :wgvi epiax yxit Ð xedh d`ia

zkqna mz epiax yxit oke .ibilt `witq

my yxit i"yx la` ,(`,r) `xza wxt dxf dcear

iaxc `nrhc wgvi epiaxl d`xpe .xg` oipra

`witq wtqa xdhnc xfril``lc meyn Ð

`witq `l` .cigid zeyxa `nhl dheqn opixnb

iwitq ixz la` ,dheqk zg`:ixaq opaxe .`l Ð

,xdhl did zg` `witqa elit` oicd onc oeik

`nh ikd elit`e dxdh zwfg` `nwe`c`ed Ð

.iwitq ixza elit` oicd

ìòopaxe xi`n iaxc `zbelt gky` `le wcae

mlerl xn`c ,xi`n iaxl elit` :dniz Ð

zexdhl dpin `wtpe .'eke d`neh zwfga `id

`le wcay oeik dwica iab ,`kd .eiab lr eyrpy

dipy mrt wecal edekixvi m` ?dyri dn `vn

xi`n iaxl elit`c :yxit i"yxe !`vni `l inp

`l` epi` ung zwicac ,dilk` xakr xni` :xn`

iaxc `zbelt xn` `icda `dc :dywe .opaxcn

.dlha `lya ixiinc :xnel yie !opaxe xi`n

`lc oeik ,dwicaa ibq `l xi`n iaxlc xn`we

.elhal jixve "`vni `l"c e`l wtqa iede gky`

wtqa `l` ixii` `lc ,xi`n iaxl elit` ibqe

opaxc ung zwicac `kd la` ,`ziixe`c d`neh

.ixy Ð

ïéìåçyxit Ð dfa df miaxern ipy xyrne

,dpn deya mirlq `iaiy :qxhpewd

ipy xyrn zern `edy mewn lk :xne`eeidi Ð

,ok yxit mpgae .elld zern lr millegn

zern xeriy gwil leki did ediiteb ediipinc

xyrn zern el` m` :xne`e ,xyrn,aeh ixd Ð

e`l m`elr oillegn od ixd ody mewn lk Ð

yx yxitl dywd xy` oa wgvi epiaxe .el`i"

`aa) "adfd" wxtae ?mirlq` llgl leki ji`c

,oillgn `l `raih` `raih :xn` (`,dn `rivn

.izyxit mye

çéðäÐ opaxe iaxc `zbelt ryz `vne xyr

ca`y xaw `ed :xn`c ,dinrhl iaxc

cg` `vny oeike .`vnpy xaw `edopaxle .wecal jixv oi` Ðyxitck ,xyr `vny cr Ð

`nw wxtac .opaxe iaxc `zbeltc `inec ,dfa df mixeyw zexkkd lky ixiine .qxhpewd

mixeyw oi`yk la` ,mixeyw miqika zwelgn :xn` (a,i) dviacxyrne oileg lkd ixac Ð

mixakra zelzl oi` `zydc ab lr s`e ,dfa df oiaxern ipy.miphwa opilz Ð
gipd
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קכו
izni`na cenr i sc ± oey`x wxtmigqt

àîè úéáäilk lka ynyne ,myl qpkp `nh mc` :xne` ip`y ,oi`nh ziad ilk lk Ð

.ziadäéîù øëã ïàî úéåæ,eca`a gzt Ð`vnpa miiqe.zxg` ziefaàøñçéî éøåñç
éðú÷ éëäåegwle myl qpkp `nh mc` :xne` ip`y Ð.cea`lzxg` ziefa `vn iabeÐ

,dyr xakr `ny oiyyeg opaxl ,inp ung iabe .'ek oerny oax .my egipd `nh mc` `ny

oiyyegc oeikexakrledf `l inp yegl yi Ð

envr mc`a oilez oerny oaxle ,xg` `l`

,gkye dyr `edy.dwica jixv oi`eñðëðå
ä÷éãá êéøö ïéøåøéô àöîå åéøçàoilez oi`e Ð

xkkdxakr ly ekxc oi`y ,ea,xxtledf `le

.xakrd qipkdy xkkéàä åðééä øîåì àöîú íà
'åë`pixg` `nlic opiyiigc dil zhyt i`c Ð

i`ed`pkixv `l ez Ðirainlla` .oale xegy

opiyiig `lc dil zhyt i`oale xegy izk` Ð

.ol `irainäééåîøàelhpe epnn ekilyd Ð

dbibga exiage .`edo`n ,cia dihwp i` :(a,eh)

?ici on dil inxnäéì ìé÷ù äåä äéãéãìz` Ð

.`ian did envr xakrdøëëøáëòåäãìåç éôá
qpkpyk '`vei dclege ,eita xkke qpkp xakr Ð

o`kn xkk ditae ,wecal ea.o`kn xakreøëë
ùçð éôáinc `le ,`id dytp itp`a `ira Ð

vnz m` opiqxb `le .lirlc jpdl.xnel `àì
åäåçøèà.eala lhaie Ðäéðåîîáxekyl Ð

.xagäðùîãòåîä êåúá,ziyy drya Ð

cren `edy.xeriadãòåîä øçàìyyn Ð

.jygzy cr ,dlrnle zeryàøîâùìù
úåúáùä,dii`x :dzayd ly zepeyl yly Ð

.dzayde ,d`ivnïàëîá àîìààåä êìéàå
éâéìôã`l dcedi iaxc .`pixg` icina e`le Ð

xe` e` :xn`w ikd `l` ,zewica yly jixvn

.ziyy drya e` ,zixgy e` ,xyr drax`l

crend jeza wca `l m` :ixn` opaxewecai Ð

.eixg`léðúî àøèåæ øîåcg`a `icda Ð

.miwxt dylynàøåñéà øúáì,wecai `l Ð

lkinl iz` dia wiqrc icii` `nlic opixfbc

.dipinøîåòä áø÷ùîmi`vei meia ea Ð

mi`veneiweygnw mi`ln milyexiilweon

aeh mei mcewe .xeknl ycgdshwpoghpe

yaiizpeilwd.xepza
àìù
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çéðäjixv opaxlc Ð opaxe l`ilnb oa oerny oaxc `zbelt zxg` ziefa `vne ef ziefa

`ed ca`y `ed opaxl edl zile .gipdy edf `le dyr xakr `ny oiyyegc ,dwica

elit` iz` :inp i` .dlek dcyd lk wcaiz xn`c ,l`ilnb oa oerny oaxk `l` ,`vnpy

.mlek `vn `l `ny dwica jixve ,gipd zexkk dnk rcei oi`y oebk ixiine ,iaxk

éðàùm`e Ð myl qpkp `nh mc` xne`

(a,h) oilegc `nw wxtae `kdc :xn`z

dcpc `nw wxtae ,`nh mc`a opilz zigelv iab

gpen `nh scne scd iab lr oezpd xkk iab (`,c)

:mz epiax uxize !xedh mc`a opilz dizgz

milk wtq lr exfb (a,eh) zayc `nw wxta xn`c

i` .mi`vnpd oilke` wtq lr exfb `le ,mi`vnpd

xkk iab :inp`ly ,exiqd xedhy xacl milbx Ð

.`nhie scnd lr leti

éðôîyiy ixiine Ð xxtl wepiz ly ekxcy

jixv oi` jkle ,xkkd lk ick oixexit

:xn`c l`ilnb oa oerny oaxl elit`e .dwica

dlek dcyd lk wcaiz,yi xacl milbx `kd Ð

.eixg` qpkp cin ixdy ,xkkd on mixextdy

éîÐ wtpc `d epiid lrc `d epiid opixn`

:xn`c ,l`ilnb oa oerny oaxl elit`e

dlek dcyd lk wcaiz,xacl milbx `kd Ð

.xkkd mr `ed ixdy

åà:xn`c iaxl elit`e Ð `ed `pixg` `nlic

ca`py `ed `vnpy `ed,opiyiig `kd Ð

.`viy xg` edfe ,ziaa x`yp dpey`xd `nzqnc

äéðåîîá`kd :yexit Ð opax edegxh` `l

.dplk`i e` dp`ivei `nyc ,`wec

ung `ki`c `kid la`:(a,c) lirl xn` Ð

.dipenna devn carilc ypi`l dil `gipc

íàå:qxhpewd yxit Ð crend jeza wca `l

ixw dcedi iaxlc :dywe .ziyy drya

jeza" `l` ?epeyl dpiy dnle ,xeriad zry dil

"crend.gqtd seq cr ray zlgzn epiid Ð

ung el axrzi `ly ick ,wecai crend xg`le

lya xeqi` lydvx `l i"yxe .eplk`ie xzid

`ly miwceac dpyna yxity iptn ,ok yxtl

."d`xi la"a xeari
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úøçà úéåæa àöîe Bæ úéåæa çépä¯àzâeìt ¦¦©§¨¦¨¨§¨¦©¤¤§§¨
íBcø÷ :àéðúc .ïðaøå ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc§©¨¦§¤©§¦¥§©¨©§©§¨©§

úéaa ãáàL¯íãà :øîBà éðàL ,àîè úéaä ¤¨©©©¦©©¦¨¥¤£¦¥¨¨
ì ñðëð àîèìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .Bìèðe íL ¨¥¦§©§¨§¨©¨¦§¤©§¦¥

øçàì BìéàLä :øîBà éðàL ,øBäè úéaä :øîBà¥©©¦¨¤£¦¥¦§¦§©¥
úøçàä úéåfa çépäå Bæ úéåfî BìèpL Bà ,çëLå§¨©¤§¨¦¨¦§¦¦©©¨¦¨©¤¤
éëäå àøqçî éøBqç ?déîL øëc ïàî úéåæ .çëLå§¨©¨¦©§©§¥©¥§©§¨§¨¦

úéaa ãáàL íBcø÷ :éðú÷¯éðàL ,àîè úéaä ¨¨¥©§¤¨©©©¦©©¦¨¥¤£¦
ì ñðëð àîè íãà :øîBàBçépäL Bà ;Bìèðe íL ¥¨¨¨¥¦§©§¨§¨¤¦¦

úøçà úéåæa Bàöîe Bæ úéåæa¯,àîè úéaä §¨¦§¨§¨¦©¤¤©©¦¨¥
ì ñðëð àîè íãà :øîBà éðàLúéåfî Bìèðe íL ¤£¦¥¨¨¨¥¦§©§¨§¨¦¨¦

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .úøçà úéåæa Bçépäå Bæ§¦¦§¨¦©¤¤©¨¦§¤©§¦¥
øçàì BìéàLä :øîBà éðàL ,øBäè úéaä :øîBà¥©©¦¨¤£¦¥¦§¦§©¥
.çëLå Bæ úéåæa çépäå Bæ úéåfî BìèpL Bà ,çëLå§¨©¤§¨¦¨¦§¦¦©§¨¦§¨©
åéøçà ñðëðå ,åéôa økëå ñðëð øaëò :àáø øîà̈©¨¨©§¨¦§©§¦¨§¦§¦§©©£¨

ïéøeøét àöîe¯éøöìL Bkøc ïéàL éðtî ,ä÷éãa C ¨¨¥¦¨¦§¦¨¦§¥¤¥©§¤
,Bãéa økëå ñðëð ÷Bðéz :àáø øîàå .øøôì øaëò©§¨§¨¥§¨©¨¨¦¦§©§¦¨§¨

ïéøeøét àöîe åéøçà ñðëðå¯éøö ïéà,ä÷éãa C §¦§©©£¨¨¨¥¦¥¨¦§¦¨
øaëò :àáø éòa .øøôì ÷Bðéz ìL BkøcL éðtî¦§¥¤©§¤¦§¨¥¨¥¨¨©§¨
?eäî åéôa økëå àöBé øaëòå ,åéôa økëå ñðëð¦§©§¦¨§¦§©§¨¥§¦¨§¦©
Bà .÷ôðc éàä eðééäå ,ìòc éàä eðééä :ïðéøîà éî¦¨§¦©©§©§©§©§©¦§©
éàä eðééä :øîBì àöîz íà ?àeä àðéøçà :àîìéc¦§¨©£¦¨¦¦§¨©©§©
,åéôa økëå ñðëð ïáì øaëò ,÷ôðc éàä eðééäå ìòc§©§©§©¦§©©§¨¨¨¦§©§¦¨§¦
éàcå éàä ?eäî åéôa økëå àöBé øBçL øaëòå§©§¨¨¥§¦¨§¦©©©©
?dépéî déîøà ééeîøà àîìéc Bà ,àeä àðéøçà©£¦¨¦§¨©§¥©§¥¦¥
øaëò ,éããäî éì÷L àì íéøaëò :øîBì àöîz íàå§¦¦§¨©©§¨¦¨¨§¦¥£¨¥©§¨
?eäî äéôa økëå äàöBé äcìeçå ,åéôa økëå ñðëð¦§©§¦¨§¦§§¨§¨§¦¨§¦¨©

dézì÷L øaëòîc àúéà íàc ,àeä àðéøçà :àîìéc Bà ,dézì÷L øaëòî éàcå äcìeç¯íàå ,çkzLî äåä äéôa øaëò §¨©©¥©§¨§©§¥¦§¨©£¦¨§¦¦¨§¥©§¨§©§¥©§¨§¦¨£¨¦§©©§¦
çkzLî äåä äéôa øaëò dézì÷L øaëòîc àúéà íà :øîBì àöîz¯øaëòå økëå äàöBé äcìeçå ,åéôa økëå ñðëð øaëò ¦§¨©¦¦¨§¥©§¨§©§¥©§¨§¦¨£¨¦§©©©§¨¦§©§¦¨§¦§§¨§¨§¦¨§©§¨

eäéð eäéàc àúéà íà :àîìéc Bà ,àeä eäéà éàcå àëä ?eäî ,äcìeç éôa¯.éçBkzLéà éòa äåä çkzLî øaëò éôa økk §¦§¨©¨¨©©¦¦§¨¦¦¨§¦¦¦¨§¦©§¨¦§©©£¨¨¥¦§©¥
.e÷éz ?dézì÷Le ,ìôð àeä àúeúòéa íeMî :àîìéc Bàéøö äøB÷ éîLa økk :àáø éòaéøö ïéà Bà dãéøBäì íleñ Céî ?C ¦§¨¦¦£¨¨©§©§¥¥¨¥¨¨¦¨¦§¥¨¨¦¨§¦¨¥¨¦¦

déLôpî úéçð àìc ïåék ïðaø eäeçøèà àì éàä élek ïðéøîà¯íàå .dìëéîì éúàå ìôðc ïéðîéæ :àîìéc Bà ,dìëéîì éúà àì ¨§¦©¥©¨©§©©¨©¥¨§¨¨¥¦©§¥¨¨¥§¥§¨¦§¨¦§¦§¨©§¨¥§¥§¨§¦
ìëéîì éúàå ìôðc ïéðîéæ øîBì éöîzd¯éøö øBaa økkéøö ïéà Bà dúBìòäì íleñ Cä÷ìñc àãéáò àìc éàcå àëä ?C ¦§¥©¦§¦§¨©§¨¥§¥§¨¦¨©¨¦¨§©£¨¥¨¦¨¨©©§¨£¦¨§¨§¨

,dìëéîì éúàå dékøBöì úéçðc ïéðîéæ :øîBì éöîz íà .déìëéîì éúàå ,dékøBö ãáòîì úéçðc ïéðîéæ :àîìéc Bà ,dLôpî¦©§¨¦§¨¦§¦§¨¥§¤¡©§¥§¨¥§¥§¥¦¦§¥©¦§¦§¨¥§§¥§¨¥§¥§¨
éøö Lçð éôa økkéøö ïéà Bà àéöBäì øaç C?àðL àì àîìéc Bà ,ïðaø eäeçøèà àì déðBîîa ,ïðaø eäeçøèà déôeâa ?C ¦¨§¦¨¨¨¦©¨§¦¥¨¦§¥©§©©¨©§¨¥¨©§©©¨©¦§¨¨§¨

.e÷ézäðùî÷ãa àì :íéøîBà íéîëçå .øeòéaä úòLáe ,úéøçL øNò äòaøàáe ,øNò äòaøà øBà ïé÷ãBa :øîBà äãeäé éaø ¥©¦§¨¥§¦©§¨¨¨¨§©§¨¨¨¨©£¦¦§©©¦©£¨¦§¦Ÿ¨©
øNò äòaøà øBà¯øNò äòaøàa ÷ãa àì ,øNò äòaøàa ÷Bcáé¯øçàì ÷Bcáé ãòBnä CBúa ÷ãa àì ,ãòBnä CBúa ÷Bcáé ©§¨¨¨¨¦§§©§¨¨¨¨Ÿ¨©§©§¨¨¨¨¦§§©¥Ÿ¨©§©¥¦§§©©

éøö àäé àlL éãk ,àòðéöa epçépé øéiLnM äîe .ãòBnä.åéøçà ä÷éãa Càøîâøa äaøå àcñç áø ?äãeäé éaøc àîòè éàî ©¥©¤§©¥©¦¤§¦§¨§¥¤Ÿ§¥¨¦§¦¨©£¨©©§¨§©¦§¨©¦§¨§©¨©
ìL ãâðk :eäééåøz éøîàc àðeä áøEì äàøé àì" :äøBzaL úBúaLä Lõîçàöné àì øàN íéîé úòáL" ,"øàN Eì äàøé àìå ©¨§¨§¦©§©§§¤¤¨©§¨¤©¨Ÿ¥¨¤§¨¥§Ÿ¥¨¤§§Ÿ¦§©¨¦§ŸŸ¦¨¥

ìLa ÷ãa àlL ìk :øîBà äãeäé éaø ,óñBé áø áéúî ."íëézaî øàN eúéaLz ïBLàøä íBia Cà" ,"íëézáaeìlä íé÷øt äL §¨¥¤©©¨¦©§¦§Ÿ¦¨¥¤§¦©¥©¦§¨¥Ÿ¤Ÿ¨©¦§¨§¨¦©¨
¯÷ãa àlL ìk :øîBà äãeäé éaø ,óñBé áø áéúî ;éëä éðúî àøèeæ øî !éâéìôc àeä Cìéàå ïàkîa :àîìà .÷ãBa Bðéà áeL¥¥©§¨§¦¨§¥¨¦§¦¦¨§¨©§¥¨¦§¦©¥©¦§¨¥Ÿ¤Ÿ¨©

ìMî ãçàaeìlä íé÷øt äL¯,øîà÷ ÷ãa àì íà éîð äãeäé éaø :àlà !éâéìôc àeä ÷ãBa Bðéà áeLa :àîìà .÷ãBa Bðéà áeL §¤¨¦§¨§¨¦©¨¥¥©§¨§¥¥¦§¦¦¤¨©¦§¨©¦¦Ÿ¨©¨¨©
àøeqéà énwî :øáñ øî ,éâìtéî÷ àäa àëäå¯àøeqéà øúa ,ïéà¯.ïðéøæb àì :éøáñ ïðaøå .dépéî ìëéîì éúà àîìéc äøéæb ,àì §¨¨§¨¨¦©§¦¨¨©¦©¥¦¨¦¨©¦¨¨§¥¨¦§¨¨¥§¥©¦¥§©¨©¨§¦¨¨§¦©

.éì÷å çî÷ íéàìî íäL íéìLeøé é÷eL ïéàöBîe ïéàöBé øîBòä áøwMî :ïðz àäå ?dépéî ìëéîì éúà àîìéc äãeäé éaø øæb éîe¦¨©©¦§¨¦§¨¨¥§¥©¦¥§¨§©¦¤¨©¨¤§¦§¦¥§¨©¦¤¥§¥¦¤©§¨¦
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פסחים. פרק ראשון - אור לארבעה עשר דף י עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

:xg` mewna ung `vne ziaa ung gipdy ina dpc `xnbdçépä¦¦©
ungBæ úéåæa,ziad lyåjk xg`àöîung,úøçà úéåæadf oic §¨¦§¨¨§¨¦©¤¤

a ielzàúâeìt[zwelgna-]àéðúc .ïðaøå ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc± §§¨§©¨¦§¤©§¦¥§©¨¨§©§¨
,`ziixaa epipyy,úéaa ãáàL íBcø÷jeza `vnpy ilk lkúéaä ©§¤¨©©©¦©©¦

`ed,àîèmeyn,øîBà éðàL`nyì ñðëð àîè íãàBìèðe íL ¨¥¤£¦¥¨¨¨¥¦§©§¨§¨
`id ok .m`nihe ziad ilk lka ynyn jk ick jeze ,mecxwl

j` ,minkg zhiy,øBäè úéaä ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøoi`e ©¨¦§¤©§¦¥¥©©¦¨
meyn ,`nh mc` myl qpkp `ny yeygløîBà éðàLdf mecxwy ¤£¦¥

BìéàLämilradìmc`çëLå øçà,jknçépäå Bæ úéåfî BìèpL Bà ¦§¦§©¥§¨©¤§¨¦¨¦§¦¦©
çëLå úøçàä úéåfa.jkn ©¨¦¨©¤¤§¨©

nb oa oerny oax ixac seq z` zxxan `xnbdzl`ey .l`il
:`xnbddéîL øëc ïàî úéåæ`vnpy `ziixad ixaca xkfp okid ± ¨¦©§©§¥

.`vnp `le ca`y mecxwa xaecn `ld ,zxg` ziefa mecxwd
:`xnbd zyxtnàøqçî éøeqçeli`k `ziixad z` cenll yi ± ©¥¦©§¨

,dxiqg `idéðz÷ éëäå,dzepyl yi jke -,úéaa ãáàL íBcø÷ §¨¦¨¨¥©§¤¨©©©¦
,àîè úéaämeynøîBà éðàLyì ñðëð àîè íãàBà .Bìèðe íL ©©¦¨¥¤£¦¥¨¨¨¥¦§©§¨§¨

kBçépäLmecxwl,úøçà úéåæa Bàöîe Bæ úéåæadf ote`a mbúéaä ¤¦¦§¨¦§¨§¨¦©¤¤©©¦
,àîèmeynøîBà éðàLyì ñðëð àîè íãàBæ úéåfî Bìèðe ,íL ¨¥¤£¦¥¨¨¨¥¦§©§¨§¨¦¨¦

,úøçà úéåæa Bçépäå.ziad ilk x`ya rbp jk ick jezeïBòîL ïaø §¦¦§¨¦©¤¤©¨¦§
,øîBà ìàéìîb ïamipte`d ipya,øBäè úéaämeynøîBà éðàL ¤©§¦¥¥©©¦¨¤£¦¥

ziad lrayì BìéàLämc`çëLå øçà,jknBìèpL Bàziad lra ¦§¦§©¥§¨©¤§¨
.çëLå Bæ úéåæa çépäå Bæ úéåfî¦¨¦§¦¦©§¨¦§¨©

zrcly ,zxg` ziefa e`vne ef ziefa ung gipna oicd `ede
xg`ne .enewnn ungd z` fifd xakry yeygl yi minkg
df oi`e ,xg` ung qipkd `ny yeygl yi s` ,xakrl miyyegy
j` .dwica jixv ziad ok lre ,dligza o`k gpedy ung eze`
milez `l` ,xakra zelzl oi` l`ilnb oa oerny oax zrcl
`ed dfe ,ok dyry gkye ,zxg` ziefa egipde o`kn elhp mc`dy
.eixg` wecal jixv oi` ok lre ,dligzn ziaa gpedy ung eze`

:zial qpkpy unga mitqep mipecip d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
øaëòyñðëðzialñðëðå ,åéôa økëåmc`dàöîe åéøçàmy ©§¨¦§©§¦¨§¦§¦§©©£¨¨¨

,ïéøeøétziad oiicréøöä÷éãa C,ef xkk xg`ìL Bkøc ïéàL éðtî ¥¦¨¦§¦¨¦§¥¤¥©§¤
,øøôì øaëòxakrd qipkdy xkkd md el` mixexity zelzl oi`e ©§¨§¨¥

.mylåcer÷Bðéz ,àáø øîàyñðëðzialñðëðå ,Bãéa økëåmc`d §¨©¨¨¦¦§©§¦¨§¨§¦§©
àöîe åéøçàmyïéà ,ïéøeøétziadéøöä÷éãa C,ef xkk xg`éðtî ©£¨¨¨¥¦¥¨¦§¦¨¦§¥

,øøôì ÷Bðéz ìL BkøcLxkkd z` xxit wepizdy zelzl yie ¤©§¤¦§¨¥
.e`vnpy mixexitd md el`e ,eciay

ede xkk zqpkd ly mipte` dnka wtzqn `axlr ziadn dz`v
:xakr iciéòa[wtzqd-],àáøepi`x m`øaëòyñðëðzialøkëå ¨¥¨¨©§¨¦§¨§¦¨

å ,åéôay epi`x jk xg`àöBé øaëòziadneäî ,åéôa økëåoic §¦§©§¨¥§¦¨§¦©
.ziad÷ôðc éàä eðééäå ìòc éàä eðééä ïðéøîà éîep` m`d ± ¦¨§¦©©§©§¨§©§©§¨©

mr `viy xakr eze` `ed eita xkkyk qpkpy xakrdy mixne`
,xkk dze`àeä àðéøçà àîìéc Bàmixg` xkke xakr `ny e` ± ¦§¨©£¦¨

.dixg` wecal jixve ziad jeza oiicr dpey`xd xkkde ,md
:`ax wtzqd cer÷ôðc éàä eðééäå ìòc éàä eðééä øîBì àöîz íà¦¦§¨©©§©§¨§©§©§¨©

wtzqdl yi oiicr ,`viy xakrd `ed qpkpy xakr eze`y ±
aïáì øaëòyñðëðzialå ,åéôa økëåepi`x jk xg`øBçL øaëò ©§¨¨¨¦§¨§¦¨§¦§©§¨¨
yàöBémyneäî ,åéôa økëåm`d .ziad oicàeä àðéøçà éàcå éàä ¥§¦¨§¦©©©©©£¦¨

,d`ived xg` xakr ixdy ,zxg` xkk i`ce `id ef xkk m`d ±
àîìéc Bàe ,`id xkk dze` [`ny-]dépéî déîøà ééeîøà± ¦§¨©§¥©§¥¦¥

.d`ivede ipyd dlhpe oey`xd xakrd dkilyde
:`ax wtzqd ceréããäî éì÷L àì íéøaëò øîBì àöîz íàå± §¦¦§¨©©§¨¦Ÿ¨§¦¥£¨¥

oiicr ,xkk dze` ef oi`e ,dfn df lehil mixakr ly mkxc oi`y
a wtzqdl yiøaëòyñðëðzialå ,åéôa økëåepi`x jk xg` ©§¨¦§¨§¦¨§¦§

yäàöBé äcìeçmyneäî ,äéôa økëåd m`d .ziad oicéàcå äcìeç §¨§¨§¦¨§¦¨©§¨©©
dézì÷L øaëòî,`id xkk dze`e ,xkkl [ezlhp-]àîìéc Bàxkk ¥©§¨§©§¥¦§¨

àðéøçà[xg`-],àeämeynøaëò dézì÷L øaëòîc àúéà íàc ©£¦¨§¦¦¨§¥©§¨§©§¥©§¨
çëzLî äåä äéôas` ,xakrdn xkkd z` dlhp ok` m`y ± §¦¨£¨¦§§©

mr cgi eze` zlhep dzid oky ,dita `vnp did envr xakrd

.xkkd
:`ax wtzqd cerøîBì àöîz íàåy meyn ,xkk dze` ef oi`yíà §¦¦§¨©¦

çëzLî äåä äéôa øaëò dézì÷L øaëòîc àúéàdlhp m`y ± ¦¨§¥©§¨§©§¥©§¨§¦¨£¨¦§§©
wtzqdl yi oiicr ,dita `vnp `ed s` did xakrdn dze`

aøaëòyå ,åéôa økëå ñðëðepi`x jk xg`äcìeçyàöBéøkëå ,ä ©§¨¦§¨§¦¨§¦§§¨§¨§¦¨
øaëòådf cva df mi`vnpéôadeäî ,äcìeç.ziad oicéàcå àëä §©§¨§¦§¨©¨¨©©

àeä eäéà,md xkke xakr eze` i`ceay mixne` ep` o`k m`d ± ¦
àîìéc Bàixdy ,xkkd dze` ef oi` [`ny-]eäéð eäéàc àúéà íà ¦§¨¦¦¨§¦¦

,xkk dze`e xakr eze` md ok` m` ±äåä çëzLî øaëò éôa økk¦¨§¦©§¨¦§§©£¨
éçeëzLéà éòa`vnpd xakrd ita `vndl dkixv xkkd dzid - ¨¥¦§§¥

.dclegd ita `le ,dclegd itaàîìéc Bàdi`x jkn oi` [`ny-] ¦§¨
y okzi oky ,md mixg` xkke xakryìôð àeä àúeúòéa íeMî¦¦£¨§©

dézì÷Le,eitn xkkd dltp dclegdn xakrd cgt jezn ± §©§¥
.xakrd mr cgi dita dclegd ezlhpe

:`xnbd dwiqne÷éz.ehytp `le wtqa zecner el` zel`y lk ± ¥
j` ,'d`xi la'a xearl `ly ick ungd lehiaa ic dxezd on
d`ian `xnbd .elehia xg`l s` ungd z` xral minkg eaiig

:df aeiga zewitq dnkéòa[wtzqd-]økk ,àáøz`vnpdéîLa ¨¥¨¨¦¨¦§¥
äøB÷m`d ,bbl zgzny dxew iab lr ±éøöC`iadlíleñ ¨¨¦¨

edãéøBäì,dxral ickéøö ïéà BàCz` `ax yxtn .ok zeyrl §¦¨¥¨¦
,wtqd iccvïðaø eäeçøèà àì éàä élek ïðéøîà éîep` m`d ± ¦¨§¦©¥©Ÿ©§§©¨¨

,ecixedle mleq `iadl jk lk minkg edegixhd `ly mixne`
ydéLôpî úéçð àìc ïåék,dxewd inyn envrn ltep ungd oi`y ± ¥¨§Ÿ§¦¦©§¥

dìëéîì éúà àì.lehiaa el ice ,elke`l `eai `ny yeygl oi` ± Ÿ¨¥§¥§¨
dìëéîì éúàå ìôðc ïéðîéæ ,àîìéc Bàungd minrtl `ny e` ± ¦§¨¦§¦§¨©§¨¥§¥§¨

ecixedl edegixhd ok lre ,elke`l lelr `ede envrn ltep
.exrale
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àîè úéáäilk lka ynyne ,myl qpkp `nh mc` :xne` ip`y ,oi`nh ziad ilk lk Ð

.ziadäéîù øëã ïàî úéåæ,eca`a gzt Ð`vnpa miiqe.zxg` ziefaàøñçéî éøåñç
éðú÷ éëäåegwle myl qpkp `nh mc` :xne` ip`y Ð.cea`lzxg` ziefa `vn iabeÐ

,dyr xakr `ny oiyyeg opaxl ,inp ung iabe .'ek oerny oax .my egipd `nh mc` `ny

oiyyegc oeikexakrledf `l inp yegl yi Ð

envr mc`a oilez oerny oaxle ,xg` `l`

,gkye dyr `edy.dwica jixv oi`eñðëðå
ä÷éãá êéøö ïéøåøéô àöîå åéøçàoilez oi`e Ð

xkkdxakr ly ekxc oi`y ,ea,xxtledf `le

.xakrd qipkdy xkkéàä åðééä øîåì àöîú íà
'åë`pixg` `nlic opiyiigc dil zhyt i`c Ð

i`ed`pkixv `l ez Ðirainlla` .oale xegy

opiyiig `lc dil zhyt i`oale xegy izk` Ð

.ol `irainäééåîøàelhpe epnn ekilyd Ð

dbibga exiage .`edo`n ,cia dihwp i` :(a,eh)

?ici on dil inxnäéì ìé÷ù äåä äéãéãìz` Ð

.`ian did envr xakrdøëëøáëòåäãìåç éôá
qpkpyk '`vei dclege ,eita xkke qpkp xakr Ð

o`kn xkk ditae ,wecal ea.o`kn xakreøëë
ùçð éôáinc `le ,`id dytp itp`a `ira Ð

vnz m` opiqxb `le .lirlc jpdl.xnel `àì
åäåçøèà.eala lhaie Ðäéðåîîáxekyl Ð

.xagäðùîãòåîä êåúá,ziyy drya Ð

cren `edy.xeriadãòåîä øçàìyyn Ð

.jygzy cr ,dlrnle zeryàøîâùìù
úåúáùä,dii`x :dzayd ly zepeyl yly Ð

.dzayde ,d`ivnïàëîá àîìààåä êìéàå
éâéìôã`l dcedi iaxc .`pixg` icina e`le Ð

xe` e` :xn`w ikd `l` ,zewica yly jixvn

.ziyy drya e` ,zixgy e` ,xyr drax`l

crend jeza wca `l m` :ixn` opaxewecai Ð

.eixg`léðúî àøèåæ øîåcg`a `icda Ð

.miwxt dylynàøåñéà øúáì,wecai `l Ð

lkinl iz` dia wiqrc icii` `nlic opixfbc

.dipinøîåòä áø÷ùîmi`vei meia ea Ð

mi`veneiweygnw mi`ln milyexiilweon

aeh mei mcewe .xeknl ycgdshwpoghpe

yaiizpeilwd.xepza
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çéðäjixv opaxlc Ð opaxe l`ilnb oa oerny oaxc `zbelt zxg` ziefa `vne ef ziefa

`ed ca`y `ed opaxl edl zile .gipdy edf `le dyr xakr `ny oiyyegc ,dwica

elit` iz` :inp i` .dlek dcyd lk wcaiz xn`c ,l`ilnb oa oerny oaxk `l` ,`vnpy
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éðàùm`e Ð myl qpkp `nh mc` xne`

(a,h) oilegc `nw wxtae `kdc :xn`z

dcpc `nw wxtae ,`nh mc`a opilz zigelv iab

gpen `nh scne scd iab lr oezpd xkk iab (`,c)

:mz epiax uxize !xedh mc`a opilz dizgz

milk wtq lr exfb (a,eh) zayc `nw wxta xn`c

i` .mi`vnpd oilke` wtq lr exfb `le ,mi`vnpd

xkk iab :inp`ly ,exiqd xedhy xacl milbx Ð

.`nhie scnd lr leti

éðôîyiy ixiine Ð xxtl wepiz ly ekxcy

jixv oi` jkle ,xkkd lk ick oixexit

:xn`c l`ilnb oa oerny oaxl elit`e .dwica

dlek dcyd lk wcaiz,yi xacl milbx `kd Ð

.eixg` qpkp cin ixdy ,xkkd on mixextdy

éîÐ wtpc `d epiid lrc `d epiid opixn`

:xn`c ,l`ilnb oa oerny oaxl elit`e

dlek dcyd lk wcaiz,xacl milbx `kd Ð

.xkkd mr `ed ixdy

åà:xn`c iaxl elit`e Ð `ed `pixg` `nlic
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äéðåîîá`kd :yexit Ð opax edegxh` `l

.dplk`i e` dp`ivei `nyc ,`wec
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BìéàLämilradìmc`çëLå øçà,jknçépäå Bæ úéåfî BìèpL Bà ¦§¦§©¥§¨©¤§¨¦¨¦§¦¦©
çëLå úøçàä úéåfa.jkn ©¨¦¨©¤¤§¨©

nb oa oerny oax ixac seq z` zxxan `xnbdzl`ey .l`il
:`xnbddéîL øëc ïàî úéåæ`vnpy `ziixad ixaca xkfp okid ± ¨¦©§©§¥

.`vnp `le ca`y mecxwa xaecn `ld ,zxg` ziefa mecxwd
:`xnbd zyxtnàøqçî éøeqçeli`k `ziixad z` cenll yi ± ©¥¦©§¨

,dxiqg `idéðz÷ éëäå,dzepyl yi jke -,úéaa ãáàL íBcø÷ §¨¦¨¨¥©§¤¨©©©¦
,àîè úéaämeynøîBà éðàLyì ñðëð àîè íãàBà .Bìèðe íL ©©¦¨¥¤£¦¥¨¨¨¥¦§©§¨§¨

kBçépäLmecxwl,úøçà úéåæa Bàöîe Bæ úéåæadf ote`a mbúéaä ¤¦¦§¨¦§¨§¨¦©¤¤©©¦
,àîèmeynøîBà éðàLyì ñðëð àîè íãàBæ úéåfî Bìèðe ,íL ¨¥¤£¦¥¨¨¨¥¦§©§¨§¨¦¨¦

,úøçà úéåæa Bçépäå.ziad ilk x`ya rbp jk ick jezeïBòîL ïaø §¦¦§¨¦©¤¤©¨¦§
,øîBà ìàéìîb ïamipte`d ipya,øBäè úéaämeynøîBà éðàL ¤©§¦¥¥©©¦¨¤£¦¥

ziad lrayì BìéàLämc`çëLå øçà,jknBìèpL Bàziad lra ¦§¦§©¥§¨©¤§¨
.çëLå Bæ úéåæa çépäå Bæ úéåfî¦¨¦§¦¦©§¨¦§¨©

zrcly ,zxg` ziefa e`vne ef ziefa ung gipna oicd `ede
xg`ne .enewnn ungd z` fifd xakry yeygl yi minkg
df oi`e ,xg` ung qipkd `ny yeygl yi s` ,xakrl miyyegy
j` .dwica jixv ziad ok lre ,dligza o`k gpedy ung eze`
milez `l` ,xakra zelzl oi` l`ilnb oa oerny oax zrcl
`ed dfe ,ok dyry gkye ,zxg` ziefa egipde o`kn elhp mc`dy
.eixg` wecal jixv oi` ok lre ,dligzn ziaa gpedy ung eze`

:zial qpkpy unga mitqep mipecip d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
øaëòyñðëðzialñðëðå ,åéôa økëåmc`dàöîe åéøçàmy ©§¨¦§©§¦¨§¦§¦§©©£¨¨¨

,ïéøeøétziad oiicréøöä÷éãa C,ef xkk xg`ìL Bkøc ïéàL éðtî ¥¦¨¦§¦¨¦§¥¤¥©§¤
,øøôì øaëòxakrd qipkdy xkkd md el` mixexity zelzl oi`e ©§¨§¨¥

.mylåcer÷Bðéz ,àáø øîàyñðëðzialñðëðå ,Bãéa økëåmc`d §¨©¨¨¦¦§©§¦¨§¨§¦§©
àöîe åéøçàmyïéà ,ïéøeøétziadéøöä÷éãa C,ef xkk xg`éðtî ©£¨¨¨¥¦¥¨¦§¦¨¦§¥

,øøôì ÷Bðéz ìL BkøcLxkkd z` xxit wepizdy zelzl yie ¤©§¤¦§¨¥
.e`vnpy mixexitd md el`e ,eciay

ede xkk zqpkd ly mipte` dnka wtzqn `axlr ziadn dz`v
:xakr iciéòa[wtzqd-],àáøepi`x m`øaëòyñðëðzialøkëå ¨¥¨¨©§¨¦§¨§¦¨

å ,åéôay epi`x jk xg`àöBé øaëòziadneäî ,åéôa økëåoic §¦§©§¨¥§¦¨§¦©
.ziad÷ôðc éàä eðééäå ìòc éàä eðééä ïðéøîà éîep` m`d ± ¦¨§¦©©§©§¨§©§©§¨©

mr `viy xakr eze` `ed eita xkkyk qpkpy xakrdy mixne`
,xkk dze`àeä àðéøçà àîìéc Bàmixg` xkke xakr `ny e` ± ¦§¨©£¦¨

.dixg` wecal jixve ziad jeza oiicr dpey`xd xkkde ,md
:`ax wtzqd cer÷ôðc éàä eðééäå ìòc éàä eðééä øîBì àöîz íà¦¦§¨©©§©§¨§©§©§¨©

wtzqdl yi oiicr ,`viy xakrd `ed qpkpy xakr eze`y ±
aïáì øaëòyñðëðzialå ,åéôa økëåepi`x jk xg`øBçL øaëò ©§¨¨¨¦§¨§¦¨§¦§©§¨¨
yàöBémyneäî ,åéôa økëåm`d .ziad oicàeä àðéøçà éàcå éàä ¥§¦¨§¦©©©©©£¦¨

,d`ived xg` xakr ixdy ,zxg` xkk i`ce `id ef xkk m`d ±
àîìéc Bàe ,`id xkk dze` [`ny-]dépéî déîøà ééeîøà± ¦§¨©§¥©§¥¦¥

.d`ivede ipyd dlhpe oey`xd xakrd dkilyde
:`ax wtzqd ceréããäî éì÷L àì íéøaëò øîBì àöîz íàå± §¦¦§¨©©§¨¦Ÿ¨§¦¥£¨¥

oiicr ,xkk dze` ef oi`e ,dfn df lehil mixakr ly mkxc oi`y
a wtzqdl yiøaëòyñðëðzialå ,åéôa økëåepi`x jk xg` ©§¨¦§¨§¦¨§¦§

yäàöBé äcìeçmyneäî ,äéôa økëåd m`d .ziad oicéàcå äcìeç §¨§¨§¦¨§¦¨©§¨©©
dézì÷L øaëòî,`id xkk dze`e ,xkkl [ezlhp-]àîìéc Bàxkk ¥©§¨§©§¥¦§¨

àðéøçà[xg`-],àeämeynøaëò dézì÷L øaëòîc àúéà íàc ©£¦¨§¦¦¨§¥©§¨§©§¥©§¨
çëzLî äåä äéôas` ,xakrdn xkkd z` dlhp ok` m`y ± §¦¨£¨¦§§©

mr cgi eze` zlhep dzid oky ,dita `vnp did envr xakrd

.xkkd
:`ax wtzqd cerøîBì àöîz íàåy meyn ,xkk dze` ef oi`yíà §¦¦§¨©¦

çëzLî äåä äéôa øaëò dézì÷L øaëòîc àúéàdlhp m`y ± ¦¨§¥©§¨§©§¥©§¨§¦¨£¨¦§§©
wtzqdl yi oiicr ,dita `vnp `ed s` did xakrdn dze`

aøaëòyå ,åéôa økëå ñðëðepi`x jk xg`äcìeçyàöBéøkëå ,ä ©§¨¦§¨§¦¨§¦§§¨§¨§¦¨
øaëòådf cva df mi`vnpéôadeäî ,äcìeç.ziad oicéàcå àëä §©§¨§¦§¨©¨¨©©

àeä eäéà,md xkke xakr eze` i`ceay mixne` ep` o`k m`d ± ¦
àîìéc Bàixdy ,xkkd dze` ef oi` [`ny-]eäéð eäéàc àúéà íà ¦§¨¦¦¨§¦¦

,xkk dze`e xakr eze` md ok` m` ±äåä çëzLî øaëò éôa økk¦¨§¦©§¨¦§§©£¨
éçeëzLéà éòa`vnpd xakrd ita `vndl dkixv xkkd dzid - ¨¥¦§§¥

.dclegd ita `le ,dclegd itaàîìéc Bàdi`x jkn oi` [`ny-] ¦§¨
y okzi oky ,md mixg` xkke xakryìôð àeä àúeúòéa íeMî¦¦£¨§©

dézì÷Le,eitn xkkd dltp dclegdn xakrd cgt jezn ± §©§¥
.xakrd mr cgi dita dclegd ezlhpe

:`xnbd dwiqne÷éz.ehytp `le wtqa zecner el` zel`y lk ± ¥
j` ,'d`xi la'a xearl `ly ick ungd lehiaa ic dxezd on
d`ian `xnbd .elehia xg`l s` ungd z` xral minkg eaiig

:df aeiga zewitq dnkéòa[wtzqd-]økk ,àáøz`vnpdéîLa ¨¥¨¨¦¨¦§¥
äøB÷m`d ,bbl zgzny dxew iab lr ±éøöC`iadlíleñ ¨¨¦¨

edãéøBäì,dxral ickéøö ïéà BàCz` `ax yxtn .ok zeyrl §¦¨¥¨¦
,wtqd iccvïðaø eäeçøèà àì éàä élek ïðéøîà éîep` m`d ± ¦¨§¦©¥©Ÿ©§§©¨¨

,ecixedle mleq `iadl jk lk minkg edegixhd `ly mixne`
ydéLôpî úéçð àìc ïåék,dxewd inyn envrn ltep ungd oi`y ± ¥¨§Ÿ§¦¦©§¥

dìëéîì éúà àì.lehiaa el ice ,elke`l `eai `ny yeygl oi` ± Ÿ¨¥§¥§¨
dìëéîì éúàå ìôðc ïéðîéæ ,àîìéc Bàungd minrtl `ny e` ± ¦§¨¦§¦§¨©§¨¥§¥§¨

ecixedl edegixhd ok lre ,elke`l lelr `ede envrn ltep
.exrale

:`ax wtzqd ceréöîz íàå[`vnz-]øîBìcéúàå ìôðc ïéðîéæ §¦¦§¥©¦§¦§¨©§¨¥
dìëéîì`ny yeygl yie dxewd inyn zltep `id minrtly - §¥§¨

wtzqdl yi oiicr ,dcixedle gexhl aiig ok lre ,dlke`l `eai
aøkkz`vnpd,øBaam`déøöC`iadlíleñeïéà Bà ,dúBìòäì ¦¨©¨¦¨§©£¨¥

éøöC,wtqd z` `ax yxtn .ok zeyrlàãéáò àìc éàcå àëä ¨¦¨¨©©§Ÿ£¦¨
dLôpî ä÷ìñczelrl xkkd dieyr oi` i`ce o`ky xg`n m`d ± §¨§¨¦©§¨

,dxral edegixhd `l ,dlke`l `aiy yegl oi`e dnvrn xeadn
éúàå dékøBö ãaòîì úéçðc ïéðîéæ ,àîìéc Bàdéìëéîì`ny e` ± ¦§¨¦§¦§¨¦§¤§©§¥§¨¥§¥§¥

lelr `ede ,eikxvl ea ynzydl ick xeal cxei `ed minrtl
.dxrale dzelrdl edeaiig ok lre ,ef xkk lek`l

:`ax wtzqd cerøîBì éöîz íàcéúàå dékøBöì úéçðc ïéðîéæ ¦¦§¥©¦§¦§¨¦§§¥§¨¥
dìëéîì`eaie eikxvl ea ynzydl xeal cxei `ed minrtly ± §¥§¨

a wtzqdl yi oiicr ,dxral jixv ok lre ,xkkd z` lek`løkk¦¨
z`vnpd,Lçð éôam`déøöCxekyløáçygeld mc`-] §¦¨¨¨¦¨¥

ick [miygplàéöBäì,dxrale eitn dze`Bà`nyéøö ïéàC §¦¥¨¦
,wtqd z` `ax yxtn .ok zeyrlïðaø eäeçøèà déôeâam`d ± §¥©§§©¨¨

epi`yk la` ,ungd z` xral minkgl edegixhd eteba `weec
,eteba xral lekiïðaø eäeçøèà àì déðBîîaedegixhd `l ± §¨¥Ÿ©§§©¨¨

.eaila lhaie ,xral ick oenn `ivedl minkgàðL àì àîìéc Bà¦§¨Ÿ§¨
g oi` `ny e` -oenn `ivedl mb edeaiige ,epennl eteb oia weli

,`xnbd dwiqn .xeriad lre÷ézwtqa zecner el` zel`y lk ± ¥
.ehytp `le

äðùî
lila dpnf xwir caln ,ungd zwica ipnf z` zhxtn dpynd

:c"i,øîBà äãeäé éaø,ungd zwical yi mipnf dylyïé÷ãBa ©¦§¨¥§¦
eze`øBà[lila-]øNò äòaøà,oqipaøNò äòaøàáea,úéøçL ©§¨¨¨¨§©§¨¨¨¨©£¦

øeòéaä úòLáedrax` mei ly ziyiyd dryd `idy ,ungd ly ¦§©©¦
.xyr,íéøîBà íéîëçåm` ,md mipnf drax`øBà ÷ãa àì ©£¨¦§¦Ÿ¨©

la ÷Bcáé ,øNò äòaøàmeiøNò äòaøàm`e .xeriad onf mcewàì ©§¨¨¨¨¦§§©§¨¨¨¨Ÿ
÷ãambøNò äòaøàa,xeriad onf mcewãòBnä CBúa ÷Bcáéonfa ± ¨©§©§¨¨¨¨¦§§©¥

m`e .ziyiyd dryd lk jyn `edy ,xeriad÷ãa àìmbCBúa Ÿ¨©§
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המשך בעמוד דד



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

did df xace,(ïéNBò ïä) íéîëç ïBöøa àlLdycg d`eazy meyn ¤Ÿ¦§£¨¦¥¦
`ly xefbl yie ,xnerd zaxwd xg`l cr dlik`a dxeq`

.dlke`l e`eai `ly ick ezaxwd xg`l cr dnr wqrzdléøác¦§¥
ïéNBò eéä íéîëç ïBöøa ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø`ly itl ,ok ©¦¥¦©¦§¨¥¦§£¨¦¨¦

z` `xnbd dwiqn .'ycg'd mr zewqrzdd z` xeq`l exfb
,dziiyewåixdäãeäé éaø øæb à÷ àì'ycg'aìëéîì éúà àîìéc ©Ÿ¨¨©©¦§¨¦§¨¨¥§¥©

dépéîz` wecal xq` recn ok m`e ,epnn lek`l e`eai `ny ± ¦¥
.xen`d yygd meyn exeqi` onf xg`l ungd

:`xnbd zvxznàL ,àáø øîàéðoic [dpey-]Lãçmeyn ,ungn ¨©¨¨¨¦¨¨
yBì zøzä àlL CBzîeylezlóeh÷ éãé ìò àlà[ztihw-] ¦¤Ÿ¦©§¨¤¨©§¥¦

ixdy] dpyd lk jxck ilka dxivw ici lr `le ,cia mileaiyd
ixd ,[xnerd zxivw mcew dycg d`eaz xevwl xeq`øeëæ àeä¨

yeygl oi`e ,dlik`a xeq`e `ed ycgy df dyrn iepiy ici lr
oi`y unga ok oi`y dn .ea weqird ick jez elke`l `eai `ny
`ny dcedi iax yyg ok lre ,dlik`a xeq` `edy epxikfiy dn

.ezwica ick jez elke`l `eai
:`ax ly evexiz lr dywn iia`ééaà déì øîà,`axlçpézok`-] ¨©¥©©¥¦©

recn [oaenäôéè÷ úòLa,dry dze`a eplk`i `ny yeygl oi` ¦§©§¦¨
zrya j`äã÷øäå äðéçèycgd ly [gnwd ietipe-]àkéà éàî §¦¨§©§¨¨©¦¨

øîéîìyyg `le ,dcedi iax oxizdy dn mrha xnel epl yi dn ± §¥©
gnwy xikfiy iepiy mey oda oi` `ld ,gnwdn eit jezl ozi `ny
z` mb dcedi iax xizdy x`ean dpyna eli`e ,dlik`a xeq` df
milyexi iwey eidy da epipy oky ,ea weqirde gnwd zpigh

:`ax el uxiz .ilwe gnwa mi`lnàéL÷ àì àä,`iyew ef oi` ± ¨Ÿ©§¨
xikfdl ick iepiy ici lr ycga zeyrp el` zek`ln mb oky

dy ,dlik`a xeq`d ycg `edyäðéçèwx ea dxzedàéçøa §¦¨§¥£¨
[migixa-]ãéce ,min ly migixa `leäã÷øäwx ea dxzedéab ìò §¨©§¨¨©©¥

äôðz` migipne dze` miktedy ,dtpd ly oezgzd dciv lr - ¨¨
.dtpd jeza `edy libx ietip jxck `le ,ipevigd dciv lr gnwd

:`ax lr iia` dywd aeyàlàn dyw oiicrïðúc àädnn - ¤¨¨¦§©
zegpn zkqna epipyy(.`r),ïéøöB÷zxivw mcew [xevwl xzen-] §¦

ly dycg d`eaz dlibx dxivw jxck lbna xnerdíéçìMä úéa¥©§¨¦
,mc` icia d`wyd dkixvy dcy -åd`eazd z` ok,íé÷îòaL §¤©£¨¦

miaixwny d`eaza `l` xnerd mcew dxivw dxq`p `ly meyn
,xnerd z` odn mi`ian oi`y el` ze`eaza `le ,xnerl dpnn

,xgaend on opi`y itlïéLãBb àì ìáàyicb odn miyer oi` ± £¨Ÿ§¦
.xnerd zaxwd mcewàðîé÷Bàåzegpna [epcnrde-](my)ef dpyn §¦§¨

kzhiy.äãeäé éaøef dxivwaeøîéîì àkéà éàîxnel epl yi dn ± §©¦§¨©¦¨§¥©
xikfiy iepiy mey da oi` `ld ,dcedi iax dxizdy dn mrha
`ny dcedi iax da yyg `l recne ,dlik`a dxeq` d`eazdy

.dpnn lek`l `eai
zne `ax uexiz z` iia` dgec ef `iyew meyn:xg` ote`a ux

,ééaà øîà àlàaLãçlek`l `eai `ny dcedi iax yyg `l ¤¨¨©©©¥¨¨
c meyn ,epnndépéî ìéãazaxwdl cr dpyd lk epnn yxety ± ¨¦¦¥

a ok oi`y dn .ezlik`a lbxen epi`e xnerd,õîçydépéî ìéãa àì ¨¥Ÿ¨¦¦¥
wx dlik`a xq`p ixdy ,dpyd zeni lk epnn yxet epi`y ±
ea yeygl yi ok lre ,elke`l xzen did dzr cre ,gqtd zenia

.elke`l `eai ea wqrziy jezn `ny
lr unga minkg ixac zxizqn iia` uexiz lr dywn `ax

:ycga mdixac,àáø øîàeixacn wx ikeäãeäé éaøcunga ¨©¨¨§©¦§¨
äãeäé éaøcàycga [eixac lr-]àéL÷epiywdy itk [dyw-] ©§©¦§¨©§¨

e ,lirlàéL÷ àì ïðaøcà ïðaøcixac lr unga minkg ixacne ± §©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨
epzpyna minkg ixacn zeywdl yi `ld .dyw `l ycga minkg
oi`e exeqi` onf xg`l mb ungd z` miwceay [xi`n iax `edy]
gnwa wqrdy xi`n iax ixac lr ,elke`l e`eai `ny miyyeg
`ny eyygy meyn ,minkg oevxa did `l xnerd mcew ilwe

n :`xnbd zvxzn .elke`l e`eaiaøcàì äãeäé éaøcà äãeäé é §©¦§¨©§©¦§¨Ÿ
ïðépLãk ,àéL÷,dyw `l dcedi iax ixac lr dcedi iax ixacn ± ©§¨¦§©¦©

ok enke .lirl epvxizy itkàéL÷ àì énð ïðaøcà ïðaøcixacn ± §©¨¨©§©¨¨©¦Ÿ©§¨

eyyg `l md s` oky ,dyw `l mb minkg ixac lr minkg
ixd unga la` ,ycga `l` dlik`låéìò øfçî Bîöò àeä©§§©¥¨¨

BôøBNìon exral ick `id ungd zwicaa ezewqrzd lk - §§
ok m`e ,mlerddépéî ìéëà÷ ìëéî`ld .epnn lek`l `eai ike ± ¥©¨¨¦¦¥

oexkf jl oi`e ,exeqi` z` xikfn exeria jxevl ungd zwica mvr
.dfn lecb

,dcedi iax ixacay dxizqd lr sqep uexiz d`ian `xnbd
:eze` dgece,àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøc ,øîà éMà áø©©¦¨©§©¦§¨©§©¦§¨Ÿ©§¨

y meynïðz 'éì÷å çî÷'mda `weece ,zegpna dpyna [epipy-] ¤©§¨¦§©
meyn ,mlke`l e`eai `ny yyg `le wqrzdl dcedi iax xizd

:df uexiz `xnbd dgec .dlik`l miie`x mpi`yéMà áøc àä̈§©©¦
àéä àúeãac meyn ,zn` mpi`y miieca mixac ±çpéúäok`-] §¨¦¨¦©

miyyeg oi` recn [oaenîd`eazd dzyrpy dryéìwdyaiizpe ¦¨¦
xepza,Cìéàåj` ,mgl dpnn eyriy cr dlik`l die`x dpi`y §¥©

àøwéòîdxivwd ixg`n ,dligzn ±ãòd`eazd dzyrpyéì÷ ¥¦¨¨©¨¦
,dkxe dgl `id oiicryk ,xepza dyeaii xnb iptlàkéà éàî©¦¨

øîéîìedi iax xizdy dn mrha xnel epl yi dn ±wqrzdl dc §¥©
e`eai `ny yyg `l recne ,dlik`l die`x `id oiicr `ld ,dnr

:dziiyew z` zwfgn `xnbd .dlke`làîéz éëåxn`z m`e ± §¦¥¨
ycgdy meyn dlik`l yeygl oi` dxivwl jenqay ,uxzl

ylzpóehé÷ éãé ìò,elke`l `ly xekf `ed jk jeznekevexiz ©§¥¦§
àáøãmiyyeg oi` recn `l` uxzl iy` ax `a `le ,lirl §¨¨

,dcwxdde dpighd zrya dlik`làlàdn ,dywi oiicr [`ld-] ¤¨
zegpna epipyy(my),ïéøöB÷z`eaz z` lbnaå ïéçìMä úéaz` §¦¥©§¨¦§

d`eazdàðîé÷Bàå ,íé÷îòaLef dpyn [epcnrde-],äãeäé éaøk ¤©£¨¦§¦§¨§©¦§¨
øîéîì àkéà éàîf` die`x `ld ,xzidd mrha xnel epl yi dn ± ©¦¨§¥©

iax yyg `l recne ,dzxivwa iepiy oi` mbe ,dlik`l d`eazd
,`xnbd dwiqn .dlke`l e`eai `ny dcediàlàevexizéMà áøc ¤¨§©©¦

,àéä àúeãaycgny ,`ed ycgl ung oiay weligd gxkdae §¨¦
oi`y dn ,dpyd zeni lk milca miyp`lk ea milibxy unga ok

.dpyd
:xg` mewna eixacn unga dcedi iax zhiy lr dywn `xnbd

dépéî ìéãa àìc àëéä ìkå,epnn milca oi`y xeqi` lk ike ±éî §¨¥¨§Ÿ¨¦¦¥¦
[m`d-]øæbeilräãeäé éaø.elke`l e`eai `nyïðúäåixde ± ¨©©¦§¨§¨§©

zay zkqna epipy(:hk),äöéa ìL úøôBôL íãà áBwé àìztilw - Ÿ¦¨¨§¤¤¤¥¨
,dlelg dviaäpðzéå ïîL äpàìîéåzay axraøpä ãöailkd-] ¦©§¤¨¤¤§¦§¤¨§©©¥

,[dliztde onyd ekezayàäzL ìéáLazxtetydúôhðîjezl ¦§¦¤§¥§©¤¤
jiynz jk ici lre ,zxrea dliztdy onfa zewc ony zetih xpd
`ny yygd meyn xacd z` minkg exq`e .dakz `le xeral
xeqi` lr xaer `vnpe ,zxtetyay onydn lek`l zaya `eai

.zaya ieaikåok zeyrl xeq`eléôày zxtetya,ñøç ìL àéä §£¦¦¤¤¤
mewn lkny ,elke`l mc` ipa jxc oi`e ,q`np dkezay onydy

.epnn wtzqdl `eai `ny eyygøézî äãeäé éaøåixd .ok zeyrl §©¦§¨©¦
lkdy elit`e ,onydn lk`i `ny yyeg epi` dcedi iaxy
e`eai `ny yyg unga recne ,epnn milca oi`e elke`l milibx

:`xnbd zvxzn .ezwica ick jez elke`líúäzaya [my-] ¨¨
,dcedi iax xaeqéìéãa ìcáî úaLc àøîeç íeMîxneg meyny ± ¦§¨§©¨¦§¨§¦¦

elk`i `ny yeygl oi`e ,onydn mc` ipa milca zay xeqi`
lk xeng epi`y unga ok oi`y dn .ieaik xeqi` lr exarie epnn

g ok lre ,zay enk jk.elke`l e`eai `ny miyye
dpyna dcedi iaxe minkg zehiyn dxizq dywn `xnbd

:`xnbd dywn .xg` mewna mdixac lr dxen`dúaLc éîøe§¦§©¨
úaMàea ewlgpy zaya xg` oic lr zaya ef dpynn dywe ± ©©¨

.`ziixaa minkge dcedi iaxéìc ìáç ,àéðúcmin enr milecy §©§¨¤¤§¦
,xeadn÷ñôpL,ezirvn`aBøLB÷ àäé àìly xywa zaya ¤¦§©Ÿ§¥§

`ed xyew oky ,[mlerl exizdl `ly ieyry reaw xyw±] `niiw
,zaya zexeq`d zek`ln h"ln cg`àlà`diBáðBòdaipra ¤¨§

jk jezn `ny daipr xeq`l exfb `le ,`niiw ly xyw dpi`y
.dxiyw icil `eai,øîBà äãeäé éaøzevw ipy z` mc`d xagn ©¦§¨¥
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המשך בעמוד יי

izni`n` cenr `i sc ± oey`x wxtmigqt
íéîëç ïåöøá àìùik `nlic xfbinl `ki`c Ðiwqrn.dipin lkinl iz` diaäãåäé éáø

åì äúøúä àìù êåúî 'åë øîåàmicia `l` ,dpyd lk jxck dxivw Ðoithewzelilnd

`xwie) aizkc xnerd iptl xevwl xeq` `dc ,rwxwd onl` mkxivw ziy`x xner" (bk

dxivwl dlgz `edy ,"odkd`le ,dyrnd iepiy ici lr ycgd xeqi` z` `ed xekf Ð

.lkinl iz`äðéçèäã÷øäågnw ixdy Ð

edepghyke ,micia didc ,`pipzedeciwxde

dinetl azinl izil `lc my did epiy dfi`

?`zry `iddäðéçè ïðéðùîåoipgeh eid `l Ð

migxa eze`iedc ,ci ly migxa `l` ,min ly

.oexkfl iepiyäôð éáâ ìòly oezgz cvl Ð

jted ,dtpdtpd.dipt lrïðúã àä àìàÐ

mcew ,leg jxck ,oiglyd zia oixvew :zegpna

.xnerlúéá ìùåíé÷îòädlicbd d`eaz Ð

oiacg` aezk :mzd yxtn `nrhe ,miwnrd

dxivw z` mzxvwe" xne`,"mz`ade`nl`

xne` cg` aezke ,xnerl mcew xevwl xzen

mcew `edy rnync ,"mkxivw ziy`x xner"

`ian dz`y mewnn ?cvik `d .xivw lkl

xneri`y mewnne ,el mcew xvew dz` i` Ð

xner `ian dz`lk" wxta opze .xvew dz` Ð

zegpn) "zepaxwdzleq oi`ian oi` :(`,dt

zian `l dgpnl,oilafd,oiglyd zian `le

zian `led`eazy iptn .miwnrddpi` odly

.xgaend onøîéîì àëéà éàî`kil `d Ð

,`iiepiy mzd`le ,lbnae ,ipzw oixvew `dc

`iddl dinwe`e .lkinl iz` `nlic opixfb

iax" wxta zegpn zkqna ,dcedi iaxk

egixi iyp` :`tiq ipzwcn (`,`r) "l`rnyi

.minkg mcia egin `le ,'ek xnerd iptl oixvew

egin `le egin xn`c dil zrny o`n :opixn`e

.dcedi iax Ðùãçäéðéî éìéãá ìãáîixdy Ð

oi`e ,dpyd lk elke`l elbxed `loicenl

ung la` .mditl hiyedl ci heytloicenl Ð

dpyd lk jka od.àéù÷ àì ïðáøãà ïðáøãÐ

`lc ,dinza`de ,dcedi iaxl `l` zipyn

mzde ,opixfb `l oizipznac !`iyw inp opaxc

minkg oevxa `ly ipzwiax xfbc rnync Ð

.lkinl iz` `nlic dizbelt ipan `edc xi`n

åôøåùì åéìò øæçî åîöò àåäab lr s` Ð

hiyei `ly ea weqry xaca opixfb `nlrac

eitlzwicaa `kd Ð`edc ,xfbinl `kil ung

eilr xfgn `l` epi` unga df ewqr lk envr

etxeyl.dfn lecb xeqi`l oexkf jl oi` Ð

äéðéî ìéëà à÷ ìëéîå.dinza Ðçî÷éì÷åïðú
.dlik`l oiie`x el` oi`e Ðéì÷îêìéàåÐ

yaiizpy xg`l.lek`l ie`x oi` xepza

àø÷éòî,zeilwa jx ecera Ð,yaiziy mcew

.xninl `ki` i`nàîéú éëålr `ed xekf Ð

ici,sehiwd?xninl `ki` i`n sehiw `kilc miglyd zia ,lirl `ax ipyckàúåãá àìà.dry lk ea libxy ,dipin lica `l unge ,dipin ilicac meyn dcedi iaxc `nrhe Ðìë
øðilkd epiid `xnbay.l"iyiiexw* Ðúôèðîdliztdyk zewc oitih Ð.zxranñøç ìù àéä åìéôàå`qi`nc zxtety dze` Ð.dpin lkinl iz` `nlic ,xeq` ikd elit` Ð

xpl ony ozepd :`ipzeepnn wtzqnde ,xiran meyn aiig Ð.dakn meyn aiig Ðøéúî äãåäé éáøå`pniwe` `dc ,iieyw`l `kil opaxc` opaxce .ea oixicz lkd onyc ab lr s`e Ð

.etxeyl eilr xfgn envr `edc meyn unga `nrhàîéé÷ ìù øù÷mlerl exizdl `ly ieyr `edy Ð.zay zkqna ,dk`ln a` ied Ðåøùå÷ àäé àì,`niiw ly xyw iedc Ð

`l`.eaper.dxiyw eh` daipr opixfb `leêøåë.`nlra dkixk Ðàãðåô.llg xef` Ðàéé÷éñôoikxeky ,`"lyiit** Ð.miiwey zeaiaqåðáðòé àìùli`ed ,dxiyw meyn dxifb Ð

weqrejka.ïðáøã àéù÷,zxtetyc Ð.lagc opaxc`ïîù.dilkinl iz`e ,slgin dpy lkc onya df Ðàéé÷éñôá éìã ïéøùå÷ciqtn epi`c ,`ed miiwzdl ieyry xyw e`lc Ð

.jka ely `iiwiqtìáçá àì ìáà.zinler my epgipi `ny Ðàîìòã ìáç àîéð éàeyinyzy Ð.my epgipi `ny yginl `ki`e ,jkléãøâã ìáç.cinz min ielinl ie`x epi`y Ð

,dilic `xeqi`n iypi` iyxt zayc `xneg meync `nrh `pniwe`ck ,zay iab xfb `le ,xizn dcedi iaxeoixkfpedaiprc opaxc` `kdc opaxc la` .od.`iyw Ðìáç ïðéðùîå
'åë óìçéî ìáçá`zyde Ðevxzi`,slginc `kid lk exfb opaxc .edlekunga la` .laga oke ,zxtetya oke ,exfb xnerd iptl ycga :jklid .ixeqi` x`ya oia zaya oia,`l Ð

xdfenc meyndaiprae .etxeyl eilr`l inpicinae ,dipin ilica `lc ilin lka xfb dcedi iaxe .`tlgin `lc meyn Ðdipin ilicacycga la` ,xfb unga :jklid .xfb `l ÐÐ

zayc jpd lkae .dipin ilicadaipra xingn `wce .ediipin ilicac meyn Ð.`id dxiyw `teb `id xaqwc meyn Ðøåëá`l men" :`ipzck ,mexbl elit`e ,men ea lihdl xeq` Ð

el mexbi `ly oiipn ,men ea lihi `ly `l` il oi` ,"ea didi.(a,fk) dvia zkqna ,"men lk" xnel cenlz Ðíã ïéæé÷î ïéàmewn lka epiidc ,men ea dyer epi`y mewna elit` Ð

miycwc ab lr s`e .men ea dyery mewn eh` dcedi iax xfb `we .men ied `l jci` ,men ied ezencwl xfeg epi`y xac lke ,epf` e` ezty mbet e` mvr epnn jzeg epi` m` eay

odn oilica lkd.mipdk zxeza dcedi iaxe oerny iax zwelgn Ð
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ïéøöå÷`ian dz` i`y mewnn :i"yx yxit Ð oiglyd ziaziae ,'eke xvew dz` Ð

d`iad m` (`,dt zegpn) "zepaxwd lk" wxta `ipzc ab lr s` ,edpd lke oigly

`iai `l dlgzklc oeik ,xyk Ðin :denzl oi`e .`ian dz` i`y mewnn dil opiayg Ð

ixy caricae ,xeq` dlgzkl `ziixe`cnc icin `ki`dpyiy opirac ,`aeh ilin `ki`c Ð

.miycw oebk ,akrl eilr aezkd

ìáàm` `ciqt `kil dyicbac Ð oiyceb `l

`ciqt meyn `wecc .xnerd xg` oizni

i`e zexit x`yn xvwil oixdnny ,dxivw exizd

edl ixvw `lgnw dcedi iax ixyc `de .icqt Ð

lirl ilwe.eliwd milbx iler meyn :xnel yi Ð

wxta onwl dxivw ixye ,gnwa xqe` xi`n iaxe

oixvew :dizlina ipzwc (`,ep) "ebdpy mewn"

yxit oke .`ciqt meyn epiide ,minkg oevxa

?jixt i`n ok m` :xn`z m`e .zegpna qxhpewd

la` ,`ciqt meyn dcedi iax ixy `kd `nlic

yi xeria zevn meyn :xnel yie !opixfb ung iab

.`ciqt meyn enk xizdl

êøåëelit`c ,jxek `wec e`l .`cpet eilr

epapri `ly calae .dil lhan `lc ,leki xeywl

.i`w lag` Ð

ìëÐ dcedi iax xfb `l dipin licac `kid

,zeywdl dvx `l xi`n iaxc` xi`n iaxc

lk" wxtac .xfb `l xeka iabe ycg iab xfb lirlc

xeka :`ipz (mye a,bl zexeka) "oiycwend ileqt

mc efg`yel oiyer oi`y mewna el oifiwn Ð

.'eke xne` dcedi iaxe .xi`n iax ixac ,men

.`ciqt `ki`c xeka ip`y :iiepyl `ki`c meyn
df
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éaø .øéàî éaø éøác ,ïéNBò ïä íéîëç ïBöøa àlL¤Ÿ¦§£¨¦¥¦¦§¥©¦¥¦©¦
éaø øæb à÷ àìå .ïéNBò eéä íéîëç ïBöøa :øîBà äãeäé§¨¥¦§£¨¦¨¦§¨¨¨©©¦
éðàL :àáø øîà !dépéî ìëéîì éúà àîìéc äãeäé§¨¦§¨¨¥§¥©¦¥¨©¨¨¨¥

óeh÷ éãé ìò àlà Bì zøzä àlL CBzî ,Lãç¯àeä ¨¨¦¤Ÿ¦©§¨¤¨©§¥¦
äðéçè ,äôéè÷ úòLa çðéz :ééaà déì øîà .øeëæ̈£©¥©©¥¥©¦§©§¦¨§¦¨

äðéçè ;àéL÷ àì àä ?øîéîì àkéà éàî äã÷øäå¯ §©§¨¨©¦¨§¥©¨¨©§¨§¦¨
äã÷øä ,ãéc àéçøa¯:ïðúc àä àlà .äôð éab ìò §¥©¨§¨©§¨¨©©¥¨¨¤¨¨¦§©

,ïéLãBb àì ìáà íé÷îòaLå íéçìMä úéa ïéøöB÷§¦¥©§¨¦§¤¨£¨¦£¨Ÿ§¦
øîà àlà ?øîéîì àkéà éàî ,äãeäé éaøk àðîé÷Bàå§¦§¨§©¦§¨©¦¨§¥©¤¨¨©

Lãç :ééaà¯õîç ,dépéî ìéãa¯øîà .dépéî ìéãa àì ©©¥¨¨¨¥¦¥¨¥¨¨¥¦¥¨©
ïðaøcà ïðaøc ,àéL÷ äãeäé éaøcà äãeäé éaøc :àáø̈¨§©¦§¨©§©¦§¨©§¨§©¨©©§©¨©

àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøc ?àéL÷ àì¯ ¨©§¨§©¦§¨©§©¦§¨¨©§¨
Bîöò àeä :àéL÷ àì éîð ïðaøcà ïðaøc .ïðéðLãk¦§¨¥©§©¨©©§©¨©©¦¨©§¨©§
éLà áø !?dépéî ìéëà÷ ìëéî ,BôøBNì åéìò øfçî§©¥¨¨§§¥©¨¨¥¦¥©©¦
éì÷å çî÷ ;àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøc :øîà̈©§©¦§¨©§©¦§¨¨©§¨¤©§¨¦

Cìéàå éìwî çðéúä ;àéä àúeãa éLà áøc àä .ïðz¯ §©¨§©©¦§¨¦¨¥©¦¨¦§¥¨
éãé ìò àîéz éëå ?øîéîì àkéà éàî éì÷ ãò àøwéòî¥¦¨¨©¨¦©¦¨§¥©§¦¥¨©§¥

àáøãk óehé÷¯,íé÷îòaLå ïéçìMä úéa ïéøöB÷ àlà ¦¦§¨¨¤¨§¦¥©§¨¦§¤¨£¨¦
áøc àlà ?øîéîì àkéà éàî äãeäé éaøk àðîé÷Bàå§¦§¨§©¦§¨©¦¨§¥©¤¨§©

.àéä àúeãa éLàáBwé àì :ïðúäå ?äãeäé éaø øæb éî dépéî ìéãa àìc àëéä ìëå ©¦§¨¦§¨¥¨§¨¨¥¦¥¦¨©©¦§¨§¨§©Ÿ¦
,úôhðî àäzL ìéáLa øpä ãöa äpðzéå ïîL äpàlîéå äöéa ìL úøôBôL íãà̈¨§¤¤¤¥¨¦©§¤¨¤¤§¦§¤¨§©©¥¦§¦¤§¥§©¤¤
.éìéãa ìcáî úaLc àøîeç íeMî íúä !øézî äãeäé éaøå ,ñøç ìL àéä eléôàå©£¦¦¤¤¤§©¦§¨©¦¨¨¦§¨§©¨¦§©§¦¦
äãeäé éaø ,BáðBò àlà BøLB÷ àäé àì ÷ñôpL éìc ìáç :àéðúc ;úaMà úaLc éîøå§¨¥§©¨©©¨§©§¨¤¤§¦¤¦§©Ÿ§¥§¤¨§©¦§¨
éaøcà äãeäé éaøc àéL÷ .epáðòé àlL ãáìáe ,àé÷ñt Bà àcðet åéìò CøBk :øîBà¥¥¨¨§¨§¦§¨¦§©¤Ÿ©©§¤©§¨§©¦§¨©§©¦

ïîLa ïîL ,àéL÷ àì ïðaøcà ïðaøc !ïðaøcà ïðaøc àéL÷ ,äãeäé¯äáéðò ,óìçéî §¨©§¨§©¨©©§©¨©§©¨©©§©¨©¨©§¨¤¤§¤¤¦£©£¦¨
äøéL÷a¯äãeäé éaøc àîòè ;àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøc .óìçéî àì ¦§¦¨¨¦£©§©¦§¨©§©¦§¨¨©§¨©§¨§©¦§¨

.àéä äøéL÷ dôeb äáéðò :øáñ÷c íeMî àlà ,äøéL÷ ehà äáéðò øæâc íeMî åàì̈¦§¨©£¦¨©§¦¨¤¨¦§¨¨©£¦¨¨§¦¨¦

.øézî äãeäé éaøå ,ìáça àì ìáà àé÷ñôa éìc ïéøLB÷ ïðúc ,ïðaøcà ïðaø éîøå§¨¥©¨©©§©¨©¦§©§¦§¦¦§¦§¨£¨Ÿ§¤¤§©¦§¨©¦
àîìòc ìáç àîéìéà ?éàîc ìáç¯!àeä àîéi÷ ìL øL÷ ?"øézî äãeäé éaøå" ¤¤§©¦¥¨¤¤§¨§¨§©¦§¨©¦¤¤¤©¨¨

àèéLt àlà .éìBháì éúà éàcåc¯!?àîìòc ìáç ehà écøâc ìáç ïðaø eøæâå ,écøâc §©©¨¥§©¥¤¨§¦¨§©§¦§¨§©¨©¤¤§©§¦©¤¤§¨§¨
ìáça ìáç ,ïéà¯äøéL÷a äáéðò ,óìçéî¯.àôìçéî àìàì dépéî ìéãác àëéä ìëå ¦¤¤§¤¤¦£©£¦¨¦§¦¨¨¦©§¨§¨¥¨§¨¥¦¥Ÿ

úî àeä eléôà ,íc BæçàL øBëa :àéðúäå ?äãeäé éaø øæb¯éaø éøác ,íc Bì ïéæéwî ïéà ¨©©¦§¨§¨©§¨§¤£¨¨£¦¥¥©¦¦¨¦§¥©¦
ìeäa íãàL CBzî ,íúä .íeî Ba ìéhé àlL ãáìáe æéwé íéøîBà íéîëçå .äãeäé§¨©£¨¦§¦©¦¦§©¤Ÿ©¦¨¨¦¤¨¨¨
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc migqt(ipy meil)

did df xace,(ïéNBò ïä) íéîëç ïBöøa àlLdycg d`eazy meyn ¤Ÿ¦§£¨¦¥¦
`ly xefbl yie ,xnerd zaxwd xg`l cr dlik`a dxeq`

.dlke`l e`eai `ly ick ezaxwd xg`l cr dnr wqrzdléøác¦§¥
ïéNBò eéä íéîëç ïBöøa ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø`ly itl ,ok ©¦¥¦©¦§¨¥¦§£¨¦¨¦

z` `xnbd dwiqn .'ycg'd mr zewqrzdd z` xeq`l exfb
,dziiyewåixdäãeäé éaø øæb à÷ àì'ycg'aìëéîì éúà àîìéc ©Ÿ¨¨©©¦§¨¦§¨¨¥§¥©

dépéîz` wecal xq` recn ok m`e ,epnn lek`l e`eai `ny ± ¦¥
.xen`d yygd meyn exeqi` onf xg`l ungd

:`xnbd zvxznàL ,àáø øîàéðoic [dpey-]Lãçmeyn ,ungn ¨©¨¨¨¦¨¨
yBì zøzä àlL CBzîeylezlóeh÷ éãé ìò àlà[ztihw-] ¦¤Ÿ¦©§¨¤¨©§¥¦

ixdy] dpyd lk jxck ilka dxivw ici lr `le ,cia mileaiyd
ixd ,[xnerd zxivw mcew dycg d`eaz xevwl xeq`øeëæ àeä¨

yeygl oi`e ,dlik`a xeq`e `ed ycgy df dyrn iepiy ici lr
oi`y unga ok oi`y dn .ea weqird ick jez elke`l `eai `ny
`ny dcedi iax yyg ok lre ,dlik`a xeq` `edy epxikfiy dn

.ezwica ick jez elke`l `eai
:`ax ly evexiz lr dywn iia`ééaà déì øîà,`axlçpézok`-] ¨©¥©©¥¦©

recn [oaenäôéè÷ úòLa,dry dze`a eplk`i `ny yeygl oi` ¦§©§¦¨
zrya j`äã÷øäå äðéçèycgd ly [gnwd ietipe-]àkéà éàî §¦¨§©§¨¨©¦¨

øîéîìyyg `le ,dcedi iax oxizdy dn mrha xnel epl yi dn ± §¥©
gnwy xikfiy iepiy mey oda oi` `ld ,gnwdn eit jezl ozi `ny
z` mb dcedi iax xizdy x`ean dpyna eli`e ,dlik`a xeq` df
milyexi iwey eidy da epipy oky ,ea weqirde gnwd zpigh

:`ax el uxiz .ilwe gnwa mi`lnàéL÷ àì àä,`iyew ef oi` ± ¨Ÿ©§¨
xikfdl ick iepiy ici lr ycga zeyrp el` zek`ln mb oky

dy ,dlik`a xeq`d ycg `edyäðéçèwx ea dxzedàéçøa §¦¨§¥£¨
[migixa-]ãéce ,min ly migixa `leäã÷øäwx ea dxzedéab ìò §¨©§¨¨©©¥

äôðz` migipne dze` miktedy ,dtpd ly oezgzd dciv lr - ¨¨
.dtpd jeza `edy libx ietip jxck `le ,ipevigd dciv lr gnwd

:`ax lr iia` dywd aeyàlàn dyw oiicrïðúc àädnn - ¤¨¨¦§©
zegpn zkqna epipyy(.`r),ïéøöB÷zxivw mcew [xevwl xzen-] §¦

ly dycg d`eaz dlibx dxivw jxck lbna xnerdíéçìMä úéa¥©§¨¦
,mc` icia d`wyd dkixvy dcy -åd`eazd z` ok,íé÷îòaL §¤©£¨¦

miaixwny d`eaza `l` xnerd mcew dxivw dxq`p `ly meyn
,xnerd z` odn mi`ian oi`y el` ze`eaza `le ,xnerl dpnn

,xgaend on opi`y itlïéLãBb àì ìáàyicb odn miyer oi` ± £¨Ÿ§¦
.xnerd zaxwd mcewàðîé÷Bàåzegpna [epcnrde-](my)ef dpyn §¦§¨

kzhiy.äãeäé éaøef dxivwaeøîéîì àkéà éàîxnel epl yi dn ± §©¦§¨©¦¨§¥©
xikfiy iepiy mey da oi` `ld ,dcedi iax dxizdy dn mrha
`ny dcedi iax da yyg `l recne ,dlik`a dxeq` d`eazdy

.dpnn lek`l `eai
zne `ax uexiz z` iia` dgec ef `iyew meyn:xg` ote`a ux

,ééaà øîà àlàaLãçlek`l `eai `ny dcedi iax yyg `l ¤¨¨©©©¥¨¨
c meyn ,epnndépéî ìéãazaxwdl cr dpyd lk epnn yxety ± ¨¦¦¥

a ok oi`y dn .ezlik`a lbxen epi`e xnerd,õîçydépéî ìéãa àì ¨¥Ÿ¨¦¦¥
wx dlik`a xq`p ixdy ,dpyd zeni lk epnn yxet epi`y ±
ea yeygl yi ok lre ,elke`l xzen did dzr cre ,gqtd zenia

.elke`l `eai ea wqrziy jezn `ny
lr unga minkg ixac zxizqn iia` uexiz lr dywn `ax

:ycga mdixac,àáø øîàeixacn wx ikeäãeäé éaøcunga ¨©¨¨§©¦§¨
äãeäé éaøcàycga [eixac lr-]àéL÷epiywdy itk [dyw-] ©§©¦§¨©§¨

e ,lirlàéL÷ àì ïðaøcà ïðaøcixac lr unga minkg ixacne ± §©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨
epzpyna minkg ixacn zeywdl yi `ld .dyw `l ycga minkg
oi`e exeqi` onf xg`l mb ungd z` miwceay [xi`n iax `edy]
gnwa wqrdy xi`n iax ixac lr ,elke`l e`eai `ny miyyeg
`ny eyygy meyn ,minkg oevxa did `l xnerd mcew ilwe

n :`xnbd zvxzn .elke`l e`eaiaøcàì äãeäé éaøcà äãeäé é §©¦§¨©§©¦§¨Ÿ
ïðépLãk ,àéL÷,dyw `l dcedi iax ixac lr dcedi iax ixacn ± ©§¨¦§©¦©

ok enke .lirl epvxizy itkàéL÷ àì énð ïðaøcà ïðaøcixacn ± §©¨¨©§©¨¨©¦Ÿ©§¨

eyyg `l md s` oky ,dyw `l mb minkg ixac lr minkg
ixd unga la` ,ycga `l` dlik`låéìò øfçî Bîöò àeä©§§©¥¨¨

BôøBNìon exral ick `id ungd zwicaa ezewqrzd lk - §§
ok m`e ,mlerddépéî ìéëà÷ ìëéî`ld .epnn lek`l `eai ike ± ¥©¨¨¦¦¥

oexkf jl oi`e ,exeqi` z` xikfn exeria jxevl ungd zwica mvr
.dfn lecb

,dcedi iax ixacay dxizqd lr sqep uexiz d`ian `xnbd
:eze` dgece,àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøc ,øîà éMà áø©©¦¨©§©¦§¨©§©¦§¨Ÿ©§¨

y meynïðz 'éì÷å çî÷'mda `weece ,zegpna dpyna [epipy-] ¤©§¨¦§©
meyn ,mlke`l e`eai `ny yyg `le wqrzdl dcedi iax xizd

:df uexiz `xnbd dgec .dlik`l miie`x mpi`yéMà áøc àä̈§©©¦
àéä àúeãac meyn ,zn` mpi`y miieca mixac ±çpéúäok`-] §¨¦¨¦©

miyyeg oi` recn [oaenîd`eazd dzyrpy dryéìwdyaiizpe ¦¨¦
xepza,Cìéàåj` ,mgl dpnn eyriy cr dlik`l die`x dpi`y §¥©

àøwéòîdxivwd ixg`n ,dligzn ±ãòd`eazd dzyrpyéì÷ ¥¦¨¨©¨¦
,dkxe dgl `id oiicryk ,xepza dyeaii xnb iptlàkéà éàî©¦¨

øîéîìedi iax xizdy dn mrha xnel epl yi dn ±wqrzdl dc §¥©
e`eai `ny yyg `l recne ,dlik`l die`x `id oiicr `ld ,dnr

:dziiyew z` zwfgn `xnbd .dlke`làîéz éëåxn`z m`e ± §¦¥¨
ycgdy meyn dlik`l yeygl oi` dxivwl jenqay ,uxzl

ylzpóehé÷ éãé ìò,elke`l `ly xekf `ed jk jeznekevexiz ©§¥¦§
àáøãmiyyeg oi` recn `l` uxzl iy` ax `a `le ,lirl §¨¨

,dcwxdde dpighd zrya dlik`làlàdn ,dywi oiicr [`ld-] ¤¨
zegpna epipyy(my),ïéøöB÷z`eaz z` lbnaå ïéçìMä úéaz` §¦¥©§¨¦§

d`eazdàðîé÷Bàå ,íé÷îòaLef dpyn [epcnrde-],äãeäé éaøk ¤©£¨¦§¦§¨§©¦§¨
øîéîì àkéà éàîf` die`x `ld ,xzidd mrha xnel epl yi dn ± ©¦¨§¥©

iax yyg `l recne ,dzxivwa iepiy oi` mbe ,dlik`l d`eazd
,`xnbd dwiqn .dlke`l e`eai `ny dcediàlàevexizéMà áøc ¤¨§©©¦

,àéä àúeãaycgny ,`ed ycgl ung oiay weligd gxkdae §¨¦
oi`y dn ,dpyd zeni lk milca miyp`lk ea milibxy unga ok

.dpyd
:xg` mewna eixacn unga dcedi iax zhiy lr dywn `xnbd

dépéî ìéãa àìc àëéä ìkå,epnn milca oi`y xeqi` lk ike ±éî §¨¥¨§Ÿ¨¦¦¥¦
[m`d-]øæbeilräãeäé éaø.elke`l e`eai `nyïðúäåixde ± ¨©©¦§¨§¨§©

zay zkqna epipy(:hk),äöéa ìL úøôBôL íãà áBwé àìztilw - Ÿ¦¨¨§¤¤¤¥¨
,dlelg dviaäpðzéå ïîL äpàìîéåzay axraøpä ãöailkd-] ¦©§¤¨¤¤§¦§¤¨§©©¥

,[dliztde onyd ekezayàäzL ìéáLazxtetydúôhðîjezl ¦§¦¤§¥§©¤¤
jiynz jk ici lre ,zxrea dliztdy onfa zewc ony zetih xpd
`ny yygd meyn xacd z` minkg exq`e .dakz `le xeral
xeqi` lr xaer `vnpe ,zxtetyay onydn lek`l zaya `eai

.zaya ieaikåok zeyrl xeq`eléôày zxtetya,ñøç ìL àéä §£¦¦¤¤¤
mewn lkny ,elke`l mc` ipa jxc oi`e ,q`np dkezay onydy

.epnn wtzqdl `eai `ny eyygøézî äãeäé éaøåixd .ok zeyrl §©¦§¨©¦
lkdy elit`e ,onydn lk`i `ny yyeg epi` dcedi iaxy
e`eai `ny yyg unga recne ,epnn milca oi`e elke`l milibx

:`xnbd zvxzn .ezwica ick jez elke`líúäzaya [my-] ¨¨
,dcedi iax xaeqéìéãa ìcáî úaLc àøîeç íeMîxneg meyny ± ¦§¨§©¨¦§¨§¦¦

elk`i `ny yeygl oi`e ,onydn mc` ipa milca zay xeqi`
lk xeng epi`y unga ok oi`y dn .ieaik xeqi` lr exarie epnn

g ok lre ,zay enk jk.elke`l e`eai `ny miyye
dpyna dcedi iaxe minkg zehiyn dxizq dywn `xnbd

:`xnbd dywn .xg` mewna mdixac lr dxen`dúaLc éîøe§¦§©¨
úaMàea ewlgpy zaya xg` oic lr zaya ef dpynn dywe ± ©©¨

.`ziixaa minkge dcedi iaxéìc ìáç ,àéðúcmin enr milecy §©§¨¤¤§¦
,xeadn÷ñôpL,ezirvn`aBøLB÷ àäé àìly xywa zaya ¤¦§©Ÿ§¥§

`ed xyew oky ,[mlerl exizdl `ly ieyry reaw xyw±] `niiw
,zaya zexeq`d zek`ln h"ln cg`àlà`diBáðBòdaipra ¤¨§

jk jezn `ny daipr xeq`l exfb `le ,`niiw ly xyw dpi`y
.dxiyw icil `eai,øîBà äãeäé éaøzevw ipy z` mc`d xagn ©¦§¨¥
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המשך בעמוד יי

izni`n` cenr `i sc ± oey`x wxtmigqt
íéîëç ïåöøá àìùik `nlic xfbinl `ki`c Ðiwqrn.dipin lkinl iz` diaäãåäé éáø

åì äúøúä àìù êåúî 'åë øîåàmicia `l` ,dpyd lk jxck dxivw Ðoithewzelilnd

`xwie) aizkc xnerd iptl xevwl xeq` `dc ,rwxwd onl` mkxivw ziy`x xner" (bk

dxivwl dlgz `edy ,"odkd`le ,dyrnd iepiy ici lr ycgd xeqi` z` `ed xekf Ð

.lkinl iz`äðéçèäã÷øäågnw ixdy Ð

edepghyke ,micia didc ,`pipzedeciwxde

dinetl azinl izil `lc my did epiy dfi`

?`zry `iddäðéçè ïðéðùîåoipgeh eid `l Ð

migxa eze`iedc ,ci ly migxa `l` ,min ly

.oexkfl iepiyäôð éáâ ìòly oezgz cvl Ð

jted ,dtpdtpd.dipt lrïðúã àä àìàÐ

mcew ,leg jxck ,oiglyd zia oixvew :zegpna

.xnerlúéá ìùåíé÷îòädlicbd d`eaz Ð

oiacg` aezk :mzd yxtn `nrhe ,miwnrd

dxivw z` mzxvwe" xne`,"mz`ade`nl`

xne` cg` aezke ,xnerl mcew xevwl xzen

mcew `edy rnync ,"mkxivw ziy`x xner"

`ian dz`y mewnn ?cvik `d .xivw lkl

xneri`y mewnne ,el mcew xvew dz` i` Ð

xner `ian dz`lk" wxta opze .xvew dz` Ð

zegpn) "zepaxwdzleq oi`ian oi` :(`,dt

zian `l dgpnl,oilafd,oiglyd zian `le

zian `led`eazy iptn .miwnrddpi` odly

.xgaend onøîéîì àëéà éàî`kil `d Ð

,`iiepiy mzd`le ,lbnae ,ipzw oixvew `dc

`iddl dinwe`e .lkinl iz` `nlic opixfb

iax" wxta zegpn zkqna ,dcedi iaxk

egixi iyp` :`tiq ipzwcn (`,`r) "l`rnyi

.minkg mcia egin `le ,'ek xnerd iptl oixvew

egin `le egin xn`c dil zrny o`n :opixn`e

.dcedi iax Ðùãçäéðéî éìéãá ìãáîixdy Ð

oi`e ,dpyd lk elke`l elbxed `loicenl

ung la` .mditl hiyedl ci heytloicenl Ð

dpyd lk jka od.àéù÷ àì ïðáøãà ïðáøãÐ

`lc ,dinza`de ,dcedi iaxl `l` zipyn

mzde ,opixfb `l oizipznac !`iyw inp opaxc

minkg oevxa `ly ipzwiax xfbc rnync Ð

.lkinl iz` `nlic dizbelt ipan `edc xi`n

åôøåùì åéìò øæçî åîöò àåäab lr s` Ð

hiyei `ly ea weqry xaca opixfb `nlrac

eitlzwicaa `kd Ð`edc ,xfbinl `kil ung

eilr xfgn `l` epi` unga df ewqr lk envr

etxeyl.dfn lecb xeqi`l oexkf jl oi` Ð

äéðéî ìéëà à÷ ìëéîå.dinza Ðçî÷éì÷åïðú
.dlik`l oiie`x el` oi`e Ðéì÷îêìéàåÐ

yaiizpy xg`l.lek`l ie`x oi` xepza

àø÷éòî,zeilwa jx ecera Ð,yaiziy mcew

.xninl `ki` i`nàîéú éëålr `ed xekf Ð

ici,sehiwd?xninl `ki` i`n sehiw `kilc miglyd zia ,lirl `ax ipyckàúåãá àìà.dry lk ea libxy ,dipin lica `l unge ,dipin ilicac meyn dcedi iaxc `nrhe Ðìë
øðilkd epiid `xnbay.l"iyiiexw* Ðúôèðîdliztdyk zewc oitih Ð.zxranñøç ìù àéä åìéôàå`qi`nc zxtety dze` Ð.dpin lkinl iz` `nlic ,xeq` ikd elit` Ð

xpl ony ozepd :`ipzeepnn wtzqnde ,xiran meyn aiig Ð.dakn meyn aiig Ðøéúî äãåäé éáøå`pniwe` `dc ,iieyw`l `kil opaxc` opaxce .ea oixicz lkd onyc ab lr s`e Ð

.etxeyl eilr xfgn envr `edc meyn unga `nrhàîéé÷ ìù øù÷mlerl exizdl `ly ieyr `edy Ð.zay zkqna ,dk`ln a` ied Ðåøùå÷ àäé àì,`niiw ly xyw iedc Ð

`l`.eaper.dxiyw eh` daipr opixfb `leêøåë.`nlra dkixk Ðàãðåô.llg xef` Ðàéé÷éñôoikxeky ,`"lyiit** Ð.miiwey zeaiaqåðáðòé àìùli`ed ,dxiyw meyn dxifb Ð

weqrejka.ïðáøã àéù÷,zxtetyc Ð.lagc opaxc`ïîù.dilkinl iz`e ,slgin dpy lkc onya df Ðàéé÷éñôá éìã ïéøùå÷ciqtn epi`c ,`ed miiwzdl ieyry xyw e`lc Ð

.jka ely `iiwiqtìáçá àì ìáà.zinler my epgipi `ny Ðàîìòã ìáç àîéð éàeyinyzy Ð.my epgipi `ny yginl `ki`e ,jkléãøâã ìáç.cinz min ielinl ie`x epi`y Ð

,dilic `xeqi`n iypi` iyxt zayc `xneg meync `nrh `pniwe`ck ,zay iab xfb `le ,xizn dcedi iaxeoixkfpedaiprc opaxc` `kdc opaxc la` .od.`iyw Ðìáç ïðéðùîå
'åë óìçéî ìáçá`zyde Ðevxzi`,slginc `kid lk exfb opaxc .edlekunga la` .laga oke ,zxtetya oke ,exfb xnerd iptl ycga :jklid .ixeqi` x`ya oia zaya oia,`l Ð

xdfenc meyndaiprae .etxeyl eilr`l inpicinae ,dipin ilica `lc ilin lka xfb dcedi iaxe .`tlgin `lc meyn Ðdipin ilicacycga la` ,xfb unga :jklid .xfb `l ÐÐ

zayc jpd lkae .dipin ilicadaipra xingn `wce .ediipin ilicac meyn Ð.`id dxiyw `teb `id xaqwc meyn Ðøåëá`l men" :`ipzck ,mexbl elit`e ,men ea lihdl xeq` Ð

el mexbi `ly oiipn ,men ea lihi `ly `l` il oi` ,"ea didi.(a,fk) dvia zkqna ,"men lk" xnel cenlz Ðíã ïéæé÷î ïéàmewn lka epiidc ,men ea dyer epi`y mewna elit` Ð

miycwc ab lr s`e .men ea dyery mewn eh` dcedi iax xfb `we .men ied `l jci` ,men ied ezencwl xfeg epi`y xac lke ,epf` e` ezty mbet e` mvr epnn jzeg epi` m` eay

odn oilica lkd.mipdk zxeza dcedi iaxe oerny iax zwelgn Ð
ìò
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ïéøöå÷`ian dz` i`y mewnn :i"yx yxit Ð oiglyd ziaziae ,'eke xvew dz` Ð

d`iad m` (`,dt zegpn) "zepaxwd lk" wxta `ipzc ab lr s` ,edpd lke oigly

`iai `l dlgzklc oeik ,xyk Ðin :denzl oi`e .`ian dz` i`y mewnn dil opiayg Ð

ixy caricae ,xeq` dlgzkl `ziixe`cnc icin `ki`dpyiy opirac ,`aeh ilin `ki`c Ð

.miycw oebk ,akrl eilr aezkd

ìáàm` `ciqt `kil dyicbac Ð oiyceb `l

`ciqt meyn `wecc .xnerd xg` oizni

i`e zexit x`yn xvwil oixdnny ,dxivw exizd

edl ixvw `lgnw dcedi iax ixyc `de .icqt Ð

lirl ilwe.eliwd milbx iler meyn :xnel yi Ð

wxta onwl dxivw ixye ,gnwa xqe` xi`n iaxe

oixvew :dizlina ipzwc (`,ep) "ebdpy mewn"

yxit oke .`ciqt meyn epiide ,minkg oevxa

?jixt i`n ok m` :xn`z m`e .zegpna qxhpewd

la` ,`ciqt meyn dcedi iax ixy `kd `nlic

yi xeria zevn meyn :xnel yie !opixfb ung iab

.`ciqt meyn enk xizdl

êøåëelit`c ,jxek `wec e`l .`cpet eilr

epapri `ly calae .dil lhan `lc ,leki xeywl

.i`w lag` Ð

ìëÐ dcedi iax xfb `l dipin licac `kid

,zeywdl dvx `l xi`n iaxc` xi`n iaxc

lk" wxtac .xfb `l xeka iabe ycg iab xfb lirlc

xeka :`ipz (mye a,bl zexeka) "oiycwend ileqt

mc efg`yel oiyer oi`y mewna el oifiwn Ð

.'eke xne` dcedi iaxe .xi`n iax ixac ,men

.`ciqt `ki`c xeka ip`y :iiepyl `ki`c meyn
df
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תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

BðBîî ìòlelr `ed ,xekad mc z` efiwi `l m`e ,elivdl ick ©¨
ok lre ,oenn milrad ciqtie zenlïðéøîàmiyyeg ep` ± ¨§¦©

,mixne`edéì úéøL éàxekad lra `edy odkl [el xizz m`y-] ¦¨¥¥
mc el fiwdlãaòîì éúà ,íeî Ba ïéNBò ïéàL íB÷îa`eai-] §¨¤¥¦¨¥§¤§©

s` ok [zeyrlíeî Ba ïéNBòL íB÷îaz` livdl ezelida jezn §¨¤¦
`ly dcedi iax xfb ,miycwd on lca mc`y s` okle ,epenn

.xekad mc z` fiwdl
,dcedi iax lr miwlegd minkg zrc z` zx`an `xnbd

:men dyer epi`y mewna xekad mc z` fiwdl mixizneïðaøå§©¨¨
,epenn lr leda mc`y oeikn ,daxc` ,mixaeq [minkge-]ïkL ìk̈¤¥

ãaòîì éúà ììk déì úéøL àì éàcmc fiwdl el xizz `l m`y ± §¦Ÿ¨¥¥§¨¨¥§¤§©
`eai `ny yeygl yiy i`ce ,men dyer epi`y mewna elit`
xeq`z m` ,epenn z` livdl leda `edy jezn oky .xeqi` icil
xdfi `l aeye ,jl rnyi `l `ed ,xekad mc z` fiwdl eilr
welig oi`y xeaqiy meyn ,men dyer epi`y mewna `weec fiwdl
fiwdl xeqi`l ,dxezd on `edy df mewna fiwdl xeqi`d oia
sicr ok lr .dxifb zngn `l` epi`y men dyer epi`y mewna
mewna fiwi `ly ick ,men dyer epi`y mewna fiwdl el xizdl

.men dyery
:`xnbd dywnïðéøîà éîe[mixne` ep` ike-]ìzrcäãeäé éaø ¦¨§¦©§©¦§¨

y,BðBîî ìò ìeäa íãà,xeqi` icil `eai jk jezny yeygl yie ¨¨¨©¨
ïðúäådvia zkqna epipy ixde ±(.bk),ïéøc÷î ïéà ,øîBà äãeäé éaø §¨§©©¦§¨¥¥§©§¦

z` [miwxqn-]äîäaädilry hihd z` xiqdléðtî ,áBè íBéa ©§¥¨§¦§¥
Lcexiwd ici lräNBò àeädaäøeaçmcd xxvp dci lry dkn - ¤¤©¨

aeh meie zaya dxeq` miig ilraa dxeag ziiyre ,xerl zgzn
.laeg ly dk`ln a` meynïéôöø÷î ìáà,aeh meia dndad z` £¨§©§§¦

oia dn x`eai jenqae .dxeag da dyer epi` sevxiwdy meyn
.sevxiwl cexiwïéøc÷î ïéà ,íéøîBà íéîëçåeïéôöø÷î ïéà óàz` ©£¨¦§¦¥§©§¦©¥§©§§¦

eilr exfb ,dxeag dyer epi` sevxiwdy s`e ,aeh meia dndad
.cexiw meynàéðúå,`ziixaa epipye ±,óeöø÷ eäæéàå øecé÷ eäæéà §©§¨¥¤¦§¥¤¦§

øecé÷a `edíépè÷,zewc eipiyy wxqna ±åel` miipiyïéNBò ¦§©¦§¦
,äøeaçeli`eóeöø÷a `edíéìBãbzeqb eipiyy wxqna ±ïéàå ©¨¦§§¦§¥

.äøeaç ïéNBòm`y yyg `le ,svxwl dcedi iax xq` `ly ixd ¦©¨
zewpl leda `ed my mby elit`e ,cexiw icil e`eai sevxiw xizp
dze` yigkn dilry hihd oky ,epenn cqtd zngn eznda z`

.dxrvne
:`xnbd zvxzníúäekaa [my-],xúééî déì ÷éáL éàcm`y ± ¨¨§¦¨¦¥¨¦

c dcedi iax xaeq ,zeni enc z` fiwdl ilan epgipiïðéøîàep`y-] ¨§¦©
[mixne`,BðBîî ìò ìeäa íãà`eai `ny yeygl yi ok meyne ¨¨¨©¨

la` .men ea dyery mewnn fiwdlàëä,sevxiwa [o`k-]éà ¨¨¦
déì ÷éáL,dtvxwl ilan dndad z` gipi m` ±àeä àîìòa àøòö ¨¦¥©£¨§¨§¨

iax zrcl ok lre ,dzin zpkq ef oi`e ,jka dl didi cala xrv ±
dcediïðéøîà àìy da [mixne` oi`-],BðBîî ìò ìeäa íãàoi`e Ÿ¨§¦©¨¨¨©¨

.cexiw icil `eai `ny miyyeg
dcedi iax ixacn sevxiwa dcedi iax ixac lr dywn `xnbd

:epzpynaålr dyw oiicràðL éàî ,äãeäé éaøoicd [dpey dna-] §©¦§¨©§¨
løæâc õîç éab`eai `ny exeqi` onf xg`l ewceal `ly eilr ©¥¨¥§¨©

,elke`làðL éàîel oicd [dpey dnae-]øæb àìc óeöø÷ éabeilr ©§¨©¥¦§§Ÿ¨©
:`xnbd zvxzn .cxwl `eai `ny exqe`l dcedi iaxíçìly ¤¤

ungíçìadvn lyólçéîmilelr mde ,mc` ipa lv` slgzn ± §¤¤¦©©
ung wecal dcedi iax xq` ok lre ,dvn `edy xeaqle ea zerhl

la` .edelk`ie ea erhi `ny ,dlik`a xeq` `edy dryaøecé÷¦
ólçéî àì óeöø÷a.mdipia erhi `ny yeygl oi`e ,slgzn epi` ± §¦§Ÿ¦©©

äðùî
dryd seqa `edy oqipa c"i mei zevga xq`p ungd dxezd on
iptl edenicwde xeqi`d onf lr minkg etiqedy `l` ,ziyyd
dpynd .oldl x`eaiy itk ,zerhl eyygy meyn ,meid zevg

:ef dncwd xeriya mi`pz zwelgn d`ian,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥

íéìëBàungd z`Lîç ìk,c"i mei ly zepey`x zeryïéôøBNå §¦¨¨¥§§¦
eze`,LL úlçúaoky ,dxezd on exeria onf mcew zg` dry ¦§¦©¥

`idy ziriayd drya xeaqie ,zg` drya zerhl mc` lelr
e .ziyyd dryd oiicrïéìëBà ,øîBà äãeäé éaøeze`òaøà ìk ©¦§¨¥§¦¨©§©

,cala meid ly zepey`x zeryLîç ìk ïéìBúådryd lk ± §¦¨¨¥
oi` oiicr ok lre ,d`pda xzene dlik`a xeq` ungd ziyingd

,etxeyl jixvïéôøBNåeze`LL úlçúadlik` oiprl oky .zery §§¦¦§¦©¥
lr xeaqie ,miizrya mc` drhi `ny ,xzeia minkg eyyg
xeqi` oiprl la` .ziyingd dryd oiicr `idy ziriayd dryd

.zg` drya wx edenicwde ,jk lk eyyg `l d`pd
úBlç ézL ,äãeäé éaø øîà ãBòåungúBìeñt äãBz ìLeidúBçpeî §¨©©¦§¨§¥©¤¨§¨

gqt axraàaèöéàä áb ìòipa mivawzn eid myy ,ziad xday ©©¨¦§©¨
y ,oniql my oze` egipde .dilr miayeie mc`L ïîæ ìkodizy ¨§©¤

úBçpeîeidïéìëBà íòä ìkxy`ke .ungúçà äìhéðzligza ¨¨¨¨§¦¦§¨©©
eid ,oic zia gily ici lr ziyingd drydïéìëBà àì ,ïéìBzz` ¦Ÿ§¦

ungdïéôøBN àìåxy`ke .d`pda xzen `ed oiicr oky ,eze` §Ÿ§¦
ïäézL eìhéð,ziyyd dryd zligzaïéôøBN íòä ìk eìéçúäz` ¦§§¥¤¦§¦¨¨¨§¦

.mvng
:dnexzl oileg oia zwlgnd ziyily dhiy d`ian dpyndïaø©¨

ïéleç ,øîBà ìàéìîbung lyòaøà ìk ïéìëàðzepey`x zeryly ©§¦¥¥¦¤¡¨¦¨©§©
.dlik`a mixq`p md ziyingd dryae ,gqt axråeli`äîeøz §§¨

zlk`p ung lyLîç ìk,zeryïéôøBNåwx dze`.LL úlçúa ¨¨¥§§¦¦§¦©¥
,dlke`l xyt`y onf lk micia dnexz ciqtdl xeq` oky
zg` drya `l` dzlik` xeqi` onf z` enicwd `l jkitle

.mc` ipa aex mireh day ,cala

àøîâ
:mipnfa mc` ipa zerh oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
mipiicd mikixv zeytp zecra oic ziaa cirdl mi`ay micr
rxi` ycega mei dfi`a ,odipiae ,zexiwg raya mze` xewgl
zg`a df z` df micrd eyigkd m`e .meia dry efi`ae ,dyrnd

e .dleqt mzecr zexiwgdíúä ïðzoixcdpq zkqna my epipye ± §©¨¨
(.n)cr ,Lãça íéðLa øîBà ãçà,ytpd z` ipelt bxdåcrãçà ¤¨¥¦§©¦©Ÿ¤§¤¨

ìLa øîBàäL,bxd ycega.úîéi÷ ïúeãò,dygkdl zaygp ef oi`e ¥¦§Ÿ¨¥¨©¤¤
zelzl yiy meyn,Lãç ìL Bøeaòa òãBé äfLycegd didy ¤¤¥©§¦¤Ÿ¤

miylyd meia df yceg y`x rawpe ,mei miyly oa xaern mcewd
,cg`eìL Bøeaòa òãBé Bðéà äæåeze`,Lãçdidy zerha xaqe §¤¥¥©§¦¤Ÿ¤

meia df yceg y`x rawpe ,mei dryze mixyr oa xqg ycegd
,ea iyilyd `ed ycegl ipyd meid epeayg itl ok lre ,miylyd

meid eze`l epeekzd mdipyy `vnpem` la` .ãçàmdnøîBà ¤¨¥
ìLaäL,dyrnd did ycegaãçàåmdnäMîça øîBà,eaïúeãò ¦§Ÿ¨§¤¨¥©£¦¨¥¨

,äìèadid `l ,ycegd ly exeaira mdn cg` drh m` s` oky §¥¨
.mini ipya `le ,cala cg` meia `l` zerhl el

cr :zerya dygkda oecl dkiynn dpyndézLa øîBà ãçà¤¨¥¦§¥
úBòL,dyrnd did meiaåcrìLa øîBà ãçàúBòL L,did meia ¨§¤¨¥§¨Ÿ¨

,úîéi÷ ïúeãòm` la` .dygkd ef oi`eãçàmdnøîBàyìLaL ¥¨©¤¤¤¨¥§¨Ÿ
,dyrnd did meia zeryãçàåmdnøîBàyLîça,did zery §¤¨¥§¨¥

.øéàî éaø éøác .äìèa ïúeãòla`,øîBà äãeäé éaødf ote`a mb ¥¨§¥¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
,úîéi÷ ïúeãòoldle .zerha dzelzl yiy meyn dygkd ef oi`e ¥¨©¤¤

m` mle` .mzwelgn x`eazãçàmdnLîça øîBàzeryãçàå ¤¨¥§¨¥§¤¨
òáLa øîBàlkd ixacl ,zery,äìèa ïúeãòmeynLîçaLzery ¥§¤©¥¨§¥¨¤§¨¥

d meiaänçzcneracvçøæî,riwxd lyåeli`òáLázery ©¨§¦§¨§§¤©
dänçzcneracváøòîsilgn mc` oi` ok lre ,riwxd ly ©¨§©£¨

.odipia
:dcedi iaxe xi`n iax zwelgn z` yxtn iia`,ééaà øîà̈©©©¥

øîBì àöîzLk,`vnz mceqi lr cenrze mdixaca wcwczyk ± §¤¦§¨©
yäòBè íãà ïéà øéàî éaø éøáãìmeid ipnfa,íeìk àìåeéaø éøáãì §¦§¥©¦¥¦¥¨¨¤§Ÿ§§¦§¥©¦

äòBè íãà äãeäéaàìå äòBè íãà ïéà øéàî éaø éøáãì .äòL éöç §¨¨¨¤£¦¨¨§¦§¥©¦¥¦¥¨¨¤§Ÿ
,íeìkcg`e dyrnd did meia zery izyay xne` cg`yke §
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קלי izni`na cenr `i sc ± oey`x wxtmigqt
åðåîî ìò.zeni `ly xekad lr leda df odk Ðïëù ìë,`ed ledae li`ed Ð

men ea dyer epi`y mewna dil zixy `l i`oi` aeye ,dyere jixac lr xaer Ð

.dey lkdy xeaqc ,men mewna `lyl men mewn oia xdfpïéøã÷î.c"ilxhy`* Ð

ïéôöø÷î,opiyxtck Ðeipiyy ilkamiig ilraa laegc .dxeag dyer epi`e zeqb

oitvxwn la` zdin ipzw .`id dk`ln a`Ð

zixy i` ,leda mc`y jezn xfb `l `nl`

dilsevxiwciar Ð,xeciwhihdy itlyigkn

.dxrvne dndad z`óìçéî àìopaxe Ð

.slgin :ixaqäðùîùù úìçúá ïéôøåùå
`ziixe`cn ziyy dry lkc ab lr s`e Ð

`ixylr xeaqe ,irh `nlic dlr opax xefb Ð

la` .ziyy `idy ziriaydirh `l ziying`

.xzene ,ziying `idy ziriayd lr xninl

ùîç ìë ïéìåúxeaqe irhc ,lke` epi`e Ð

epi` sexyl ,edine .ziying `idy ziriay lr

ziyy la` .ezndal lik`ne ,jixvs` Ð

.ziriay meyn dxifb ,opaxcn xeq` d`pda

úåìç éúù.ung ly Ðúåìåñô äãåú ìùÐ

.edpilqt o`n yxtn `xnbaeúåçðåî åéäÐ

.gqt axr lkaáâ ìòàáèöéàädidy eihq Ð

oivawzn myy ,ziad xdamiayeie,mc` ipa

.oniql oze` oi`ex eideïäî úçà äìèéðÐ

.zg`d lhepe oic zia gily `a yng zlgza

ùîç ìë äîåøúåmiycw ciqtdl xeq`c Ð

.olke`l lekiy onf lk miciaúìçúá ïéôøåùå
ùù.rayl yy oia erh `aex i`ce `dc Ð

àøîâùãçá íéðùá øîåà ãçàz` df bxd Ð

ycga dylya xne` micrd on cg`e ,ytpd

oze` oiwcea eid oic ziae .zniiw ozecr Ð

odipy eeyedc oeike .onwlck ,zexiwg raya

mewcayke ,iriaxa e` iyilya xnelmei dfi`

iyilya xn` dfe ipya df xn` ycgaodipy Ð

exeaira rci dfy `l` ,ecird cg` mei lr

`ln xary ycegy ,yceg lyy`x rawede

mipya xn`y dfe ,cg`e miyly meia yceg

ycgadyly xn`y dfe ,ea rci Ðxeaq Ð

oireh yie li`ede .miyly meia ycgd rawedy

ozecr z` wlgl ep` oieevny it lr s` ,jka

ytpd z` livdl lhazy ickgk epicia oi` Ð

.ewlgläìèá ïúåãò`kil `dac Ð,irhnl

mixac) aizk `xwezyxce" (bidpde zxwge

"oekp zn``l i`e ,zpeekn ozecr `dzy ÐÐ

oibxdp micr oi`c .mixeht ode `ede ,opilhw `l

.dnfd ici lr `l`úåòù éúùá øîåà ãçà
úîéé÷ ïúåãò 'åë.jka mc` drehc Ðãçà

äìèá ïúåãò òáùá øîåà ãçàå ùîçá øîåà
yngac .dcedi iaxl elit` Ðegxfna dng

ici lr oiadl lekie ,riwx ly,lvdozepykeci

.axrn cvl lvd ded gxfnd cbpkòáùáåäîç
áøòîá.gxfn cvl lvde Ðøîåì àöîúùëÐ

mdixaca wcwczykcenrze`vnz ,epekn lr

mizyc zecr miiwnc xi`n iax ixaclylye

yng lye yly ly lhanedreh mc` oi` Ð

ynge yly s` miiwnc dcedi iax ixacle ,melk `lemelk dreh mc` oi` xi`n iaxl .dry ivg dreh mc` Ðdrehde Ðnc i`de .`ed oxwymizy ly zecr xi`n iax miiw

ylyeded ik dyrnc .cg` rbx lr ecird mdipyy meyn Ðwtina Ðziyilydyk dipy ly dz`ivia ,zlz liirne izxzodipye .zqpkpmizy xn`c i`dc ,ecird jkÐ

ozpeeky rcei in :jixt onwle .'ek xn`wc i`de ,xn`w dipy seqamizy xn`wc i`d `nlic ?dzid jkloi` xi`n iaxle li`ede ,odipia welig yie ,xn`w mizy zlgza Ð

zerha oilez!oipxwy od ixd Ðäòù éöç úåòèá ïéìåú äãåäé éáø éøáãìåynga i`de ylya i`d xn` ik :jklid Ðrax`c `blta ded ik dyrnc ,zniiw ozecr Ðdfe .'ek

opixcdn ikid :dil jixt dinwle .dry ivg dyrnd on drh odn cg` lke ,yng zlgza dfe yly seqa xn`itexvlyly zlgza i`dc xninl ol ded ?ozecr

xn`w yng seqa i`de ,xn`w,odipia lecb welig yie Ðileke,erh `l i`dwlgzeozecrlivpe.ytpd z`åäùî éòè à÷ åäééðî ãçåded mizy seqa m` Ð

mizy xn`wc i`d Ð yly zlgza i`e ,edyn irh `we yly zlgza yly xn`wc i`d Ð.edyn irh `we ,mizy seqaäãåäé éáø éøáãìseqa ded dyrn Ð
ùìù
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äædfe ,ycg ly epexqga rci df xninl ivn dedc oicd `ede Ð ycg ly exeaira rci

dne :xy` oa wgvi epiax dywde .did xqg xary ycgc rci `lipda opiwiic el`

lehwipe mewip ji`e zygken zecr dil dede ycg ly exeaira irci ediiexzc ,icdq

`aexc `kdn wiic (`,hq oixcdpq) "xxeq oa" wxtac ab lr s` .jenqa jixt ikdc ?`witqn

`gxic `xeaira irhc iciar iypi`clkn Ð

`kdc :xnel yie ?mda wcwcp m` ciqtp dn mewn

mei dfi`a edl iliiyc oeik ,xity eda opiwiic

cg` meil ipeekinwe.rci `l dfy dpin rny Ð

`kdn (my) "xxeq oa"a giken xity ,mewn lkne

irh `aexc ,zeytp ipica `aex xza opilf`c

oeik ,`aex xza opilf` `l i`c .`gxic `xeaira

dylya xne` dfe mipya xne` dfyded cin Ð

cg` meil mipeekn xcd ike oiygken dilded Ð

dylya xne` cg` `dc ,rcz .cibne xfeg dil

dynga xne` cg`eit lr s` ,dlha ozecr Ð

ipya erhc opixn` `le ,cg` meil mipeekny

opiayge ,iypi` erh `l ixeair ixzac .mixeair

.cibne xfeg edl

ãçài`n` :xn`z m`e Ð zery izya xne`

,icdq ipda opiwiic eli` ?zniiw ozecr

mizy xn`wc `ddil dede ,mizy zligza Ð

onwl xn`ck ,dlha ozecre dngd upd mcew

,`ed dngd upd mcew dipy dry zligzc

,oilin mirax` ody dqxt xyr meia mc` jldnc

,oilin yng jldn dngd upd cr xgyd zelrne

dler dfe ,(a,bv migqt) "`nh didy in"a xn`ck

upd mcew xne` dfyk :xnel yie !dvgne dryl

oiwcwcnc ,dngd upd xg`l xne` dfe dngd

upda`l` ewcwc `l ipd la` ,iypi` erh `l Ð

oixeaqe ,zerya oi`iwa mc` ipa oi`e zerya

.dngd upd xg` dligzd dipydy
`l`
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ïéNBò ïéàL íB÷îa déì úéøL éà :ïðéøîà ,BðBîî ìò©¨¨§¦©¦¨¥¥§¨¤¥¦
ïðaøå .íeî Ba ïéNBòL íB÷îa ãáòîì éúà íeî Ba¨¥§¤¡©§¨¤¦§©¨©
éîe .ãáòîì éúà ììk déì úéøL àì éàc ,ïkL ìk̈¤¥§¦¨¨¥¥§¨¨¥§¤¡©¦

?BðBîî ìò ìeäa íãà äãeäé éaøì ïðéøîà,ïðúäå ¨§¦©§©¦§¨¨¨¨©¨§¨§©
éðtî áBè íBéa äîäaä ïéøc÷î ïéà :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥§©§¦©§¥¨§¦§¥
:íéøîBà íéîëçå .ïéôöø÷î ìáà ,äøeaç äNBò àeäL¤¤©¨£¨§©§§¦©£¨¦§¦
øecé÷ eäæéà :àéðúå .ïéôöø÷î ïéà óà ,ïéøc÷î ïéà¥§©§¦©¥§©§§¦§©§¨¥¤¦
óeöø÷ .äøeaç ïéNBòå ,íépè÷ øecé÷ ?óeöø÷ eäæéàå§¥¤¦§¦§©¦§¦©¨¦§
úééî déì ÷éáL éàc íúä !äøeaç ïéNBò ïéàå ,íéìBãb§¦§¥¦©¨¨¨§¦¨¥¥©¦
déì ÷éáL éà àëä ,BðBîî ìò ìeäa íãà :ïðéøîà̈§¦©¨¨¨©¨¨¨¦¨¥¥
.BðBîî ìò ìeäa íãà :ïðéøîà àì àeä àîìòa àøòö©£¨§¨§¨¨¨§¦©¨¨¨©¨
éab àðL éàîe øæâc õîç éab àðL éàî ,äãeäé éaøå§©¦§¨©§¨©¥¨¥§¨©©§¨©¥
óeöø÷a øecé÷ ,óìçéî íçìa íçì ?øæb àìc óeöø÷¦§§Ÿ¨©¤¤§¤¤¦£©¦§¦§

.óìçéî àìäðùîìk íéìëBà :øîBà øéàî éaø ¨¦£©©¦¥¦¥§¦¨
ïéìëBà :øîBà äãeäé éaø .LL úlçúa ïéôøBNå ,Lîç̈¥§§¦¦§¦©¥©¦§¨¥§¦
ãBòå .LL úlçúa ïéôøBNå ,Lîç ìk ïéìBúå ,òaøà ìk̈©§©§¦¨¨¥§§¦¦§¦©¥§
úBçpeî úBìeñt äãBz ìL úBlç ézL :äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨§¥©¤¨§¨
,ïéìëBà íòä ìk úBçpenL ïîæ ìk ,àaèöéàä áb ìò©©¨¦§©¨¨§©¤¨¨¨¨§¦
ïäézL eìhéð ,ïéôøBN àìå ïéìëBà àì ,ïéìBz úçà äìhéð¦§¨©©¦Ÿ§¦§Ÿ§¦¦§§¥¤
ïéleç :øîBà ìàéìîb ïaø .ïéôøBN íòä ìk eìéçúä¦§¦¨¨¨§¦©¨©§¦¥¥¦
úlçúa ïéôøBNå ,Lîç ìk äîeøúe ,òaøà ìk ïéìëàð¤¡¨¦¨©§©§¨¨¨¥§§¦¦§¦©

.LLàøîâLãça íéðLa øîBà ãçà :íúä ïðz ¥§©¨¨¤¨¥¦§©¦©Ÿ¤
ìLa øîBà ãçàåäL¯òãBé Bðéà äæå Lãç ìL Bøeaòa òãBé äfL ,úîéi÷ ïúeãò §¤¨¥¦§¨¥¨©¤¤¤¤¥©§¦¤Ÿ¤§¤¥¥©

ìLa øîBà ãçà .Lãç ìL BøeaòaäMéîça øîBà ãçàå äL¯ãçà .äìèa ïúeãò §¦¤Ÿ¤¤¨¥¦§¨§¤¨¥©£¦¨¥¨§¥¨¤¨
ìLa øîBà ãçàå úBòL ézLa øîBàúBòL L¯ìLa øîBà ãçà ,úîéi÷ ïúeãòãçàå L ¥¦§¥¨§¤¨¥§¨¨¥¨©¤¤¤¨¥§¨§¤¨

Lîça øîBà¯ãçà .úîéi÷ ïúeãò :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,äìèa ïúeãò ¥§¨¥¥¨§¥¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¨©¤¤¤¨
òáLa øîBà ãçàå Lîça øîBà¯änç òáLáe çøæna änç LîçaL ,äìèa ïúeãò ¥§¨¥§¤¨¥§¤©¥¨§¥¨¤§¨¥©¨©¦§¨§¤©©¨

øéàî éaø éøáãì ,øîBì àöîzLk :ééaà øîà .áøòna¯,íeìk àìå äòBè íãà ïéà ©©£¨¨©©©¥§¤¦§¨©§¦§¥©¦¥¦¥¨¨¤§Ÿ§
äãeäé éaø éøáãì¯øéàî éaø éøáãì .äòL éöç äòBè íãà¯àìå äòBè íãà ïéà §¦§¥©¦§¨¨¨¤£¦¨¨§¦§¥©¦¥¦¥¨¨¤§Ÿ

íézL øîà÷c àäå ,úìz ìéiòîe ézøz ÷ôéîa äåä ék äNòî ,íeìk¯,íézL óBña §©£¤¦£¨§¥©©§¥§©¥§¨§¨§¨¨©§©¦§§©¦
ìL øîà÷c àäåL¯ìL úlçúaäNòî ,äòL éöç äòBè íãà äãeäé éaø éøáãì .L §¨§¨¨©¨¦§¦©¨§¦§¥©¦§¨¨¨¤£¦¨¨©£¤

äåä ék¯ìL øîà÷c éàäå ,äåä òaøàc àbìôaL¯ìL óBñaàzòLc àbìt éòè÷å L ¦£¨§©§¨§©§©£¨§©§¨¨©¨§¨§¨¨¥©§¨§©§¨
Lîç øîà÷c éàäå ,dén÷ì¯àkéà .déøBçàì àzòLc àbìt éòè÷å Lîç úlçúa §©¥§©§¨¨©¨¥¦§¦©¨¥§¨¨¥©§¨§©§¨©£¥¦¨

øéàî éaø éøáãì ,øîBì àöîzLk :ééaà øîà ,éøîàc¯éaø éøáãì ,eäMî äòBè íãà §¨§¦¨©©©¥§¤¦§¨©§¦§¥©¦¥¦¨¨¤©¤§¦§¥©¦
äãeäé¯ék äNòî ,eäMî äòBè íãà øéàî éaø éøáãì .eäMîe äòL äòBè íãà §¨¨¨¤¨¨©¤§¦§¥©¦¥¦¨¨¤©¤©£¤¦

äåä¯ìL úlçúa Bà äåä íézL óBña Bàéaø éøáãì .eäMî äòBè eäéépéî ãçå ,L £¨§§©¦£¨¦§¦©¨§©¦©§¤©¤§¦§¥©¦
äãeäé¯äåä ék äNòî ,eäMîe äòL äòBè íãà¯óBña BàìL,Lîç úlçúa Bà L §¨¨¨¤¨¨©¤©£¤¦£¨§¨¦§¦©¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc migqt(ipy meil)

BðBîî ìòlelr `ed ,xekad mc z` efiwi `l m`e ,elivdl ick ©¨
ok lre ,oenn milrad ciqtie zenlïðéøîàmiyyeg ep` ± ¨§¦©

,mixne`edéì úéøL éàxekad lra `edy odkl [el xizz m`y-] ¦¨¥¥
mc el fiwdlãaòîì éúà ,íeî Ba ïéNBò ïéàL íB÷îa`eai-] §¨¤¥¦¨¥§¤§©

s` ok [zeyrlíeî Ba ïéNBòL íB÷îaz` livdl ezelida jezn §¨¤¦
`ly dcedi iax xfb ,miycwd on lca mc`y s` okle ,epenn

.xekad mc z` fiwdl
,dcedi iax lr miwlegd minkg zrc z` zx`an `xnbd

:men dyer epi`y mewna xekad mc z` fiwdl mixizneïðaøå§©¨¨
,epenn lr leda mc`y oeikn ,daxc` ,mixaeq [minkge-]ïkL ìk̈¤¥

ãaòîì éúà ììk déì úéøL àì éàcmc fiwdl el xizz `l m`y ± §¦Ÿ¨¥¥§¨¨¥§¤§©
`eai `ny yeygl yiy i`ce ,men dyer epi`y mewna elit`
xeq`z m` ,epenn z` livdl leda `edy jezn oky .xeqi` icil
xdfi `l aeye ,jl rnyi `l `ed ,xekad mc z` fiwdl eilr
welig oi`y xeaqiy meyn ,men dyer epi`y mewna `weec fiwdl
fiwdl xeqi`l ,dxezd on `edy df mewna fiwdl xeqi`d oia
sicr ok lr .dxifb zngn `l` epi`y men dyer epi`y mewna
mewna fiwi `ly ick ,men dyer epi`y mewna fiwdl el xizdl

.men dyery
:`xnbd dywnïðéøîà éîe[mixne` ep` ike-]ìzrcäãeäé éaø ¦¨§¦©§©¦§¨

y,BðBîî ìò ìeäa íãà,xeqi` icil `eai jk jezny yeygl yie ¨¨¨©¨
ïðúäådvia zkqna epipy ixde ±(.bk),ïéøc÷î ïéà ,øîBà äãeäé éaø §¨§©©¦§¨¥¥§©§¦

z` [miwxqn-]äîäaädilry hihd z` xiqdléðtî ,áBè íBéa ©§¥¨§¦§¥
Lcexiwd ici lräNBò àeädaäøeaçmcd xxvp dci lry dkn - ¤¤©¨

aeh meie zaya dxeq` miig ilraa dxeag ziiyre ,xerl zgzn
.laeg ly dk`ln a` meynïéôöø÷î ìáà,aeh meia dndad z` £¨§©§§¦

oia dn x`eai jenqae .dxeag da dyer epi` sevxiwdy meyn
.sevxiwl cexiwïéøc÷î ïéà ,íéøîBà íéîëçåeïéôöø÷î ïéà óàz` ©£¨¦§¦¥§©§¦©¥§©§§¦

eilr exfb ,dxeag dyer epi` sevxiwdy s`e ,aeh meia dndad
.cexiw meynàéðúå,`ziixaa epipye ±,óeöø÷ eäæéàå øecé÷ eäæéà §©§¨¥¤¦§¥¤¦§

øecé÷a `edíépè÷,zewc eipiyy wxqna ±åel` miipiyïéNBò ¦§©¦§¦
,äøeaçeli`eóeöø÷a `edíéìBãbzeqb eipiyy wxqna ±ïéàå ©¨¦§§¦§¥

.äøeaç ïéNBòm`y yyg `le ,svxwl dcedi iax xq` `ly ixd ¦©¨
zewpl leda `ed my mby elit`e ,cexiw icil e`eai sevxiw xizp
dze` yigkn dilry hihd oky ,epenn cqtd zngn eznda z`

.dxrvne
:`xnbd zvxzníúäekaa [my-],xúééî déì ÷éáL éàcm`y ± ¨¨§¦¨¦¥¨¦

c dcedi iax xaeq ,zeni enc z` fiwdl ilan epgipiïðéøîàep`y-] ¨§¦©
[mixne`,BðBîî ìò ìeäa íãà`eai `ny yeygl yi ok meyne ¨¨¨©¨

la` .men ea dyery mewnn fiwdlàëä,sevxiwa [o`k-]éà ¨¨¦
déì ÷éáL,dtvxwl ilan dndad z` gipi m` ±àeä àîìòa àøòö ¨¦¥©£¨§¨§¨

iax zrcl ok lre ,dzin zpkq ef oi`e ,jka dl didi cala xrv ±
dcediïðéøîà àìy da [mixne` oi`-],BðBîî ìò ìeäa íãàoi`e Ÿ¨§¦©¨¨¨©¨

.cexiw icil `eai `ny miyyeg
dcedi iax ixacn sevxiwa dcedi iax ixac lr dywn `xnbd

:epzpynaålr dyw oiicràðL éàî ,äãeäé éaøoicd [dpey dna-] §©¦§¨©§¨
løæâc õîç éab`eai `ny exeqi` onf xg`l ewceal `ly eilr ©¥¨¥§¨©

,elke`làðL éàîel oicd [dpey dnae-]øæb àìc óeöø÷ éabeilr ©§¨©¥¦§§Ÿ¨©
:`xnbd zvxzn .cxwl `eai `ny exqe`l dcedi iaxíçìly ¤¤

ungíçìadvn lyólçéîmilelr mde ,mc` ipa lv` slgzn ± §¤¤¦©©
ung wecal dcedi iax xq` ok lre ,dvn `edy xeaqle ea zerhl

la` .edelk`ie ea erhi `ny ,dlik`a xeq` `edy dryaøecé÷¦
ólçéî àì óeöø÷a.mdipia erhi `ny yeygl oi`e ,slgzn epi` ± §¦§Ÿ¦©©

äðùî
dryd seqa `edy oqipa c"i mei zevga xq`p ungd dxezd on
iptl edenicwde xeqi`d onf lr minkg etiqedy `l` ,ziyyd
dpynd .oldl x`eaiy itk ,zerhl eyygy meyn ,meid zevg

:ef dncwd xeriya mi`pz zwelgn d`ian,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥

íéìëBàungd z`Lîç ìk,c"i mei ly zepey`x zeryïéôøBNå §¦¨¨¥§§¦
eze`,LL úlçúaoky ,dxezd on exeria onf mcew zg` dry ¦§¦©¥

`idy ziriayd drya xeaqie ,zg` drya zerhl mc` lelr
e .ziyyd dryd oiicrïéìëBà ,øîBà äãeäé éaøeze`òaøà ìk ©¦§¨¥§¦¨©§©

,cala meid ly zepey`x zeryLîç ìk ïéìBúådryd lk ± §¦¨¨¥
oi` oiicr ok lre ,d`pda xzene dlik`a xeq` ungd ziyingd

,etxeyl jixvïéôøBNåeze`LL úlçúadlik` oiprl oky .zery §§¦¦§¦©¥
lr xeaqie ,miizrya mc` drhi `ny ,xzeia minkg eyyg
xeqi` oiprl la` .ziyingd dryd oiicr `idy ziriayd dryd

.zg` drya wx edenicwde ,jk lk eyyg `l d`pd
úBlç ézL ,äãeäé éaø øîà ãBòåungúBìeñt äãBz ìLeidúBçpeî §¨©©¦§¨§¥©¤¨§¨

gqt axraàaèöéàä áb ìòipa mivawzn eid myy ,ziad xday ©©¨¦§©¨
y ,oniql my oze` egipde .dilr miayeie mc`L ïîæ ìkodizy ¨§©¤

úBçpeîeidïéìëBà íòä ìkxy`ke .ungúçà äìhéðzligza ¨¨¨¨§¦¦§¨©©
eid ,oic zia gily ici lr ziyingd drydïéìëBà àì ,ïéìBzz` ¦Ÿ§¦

ungdïéôøBN àìåxy`ke .d`pda xzen `ed oiicr oky ,eze` §Ÿ§¦
ïäézL eìhéð,ziyyd dryd zligzaïéôøBN íòä ìk eìéçúäz` ¦§§¥¤¦§¦¨¨¨§¦

.mvng
:dnexzl oileg oia zwlgnd ziyily dhiy d`ian dpyndïaø©¨

ïéleç ,øîBà ìàéìîbung lyòaøà ìk ïéìëàðzepey`x zeryly ©§¦¥¥¦¤¡¨¦¨©§©
.dlik`a mixq`p md ziyingd dryae ,gqt axråeli`äîeøz §§¨

zlk`p ung lyLîç ìk,zeryïéôøBNåwx dze`.LL úlçúa ¨¨¥§§¦¦§¦©¥
,dlke`l xyt`y onf lk micia dnexz ciqtdl xeq` oky
zg` drya `l` dzlik` xeqi` onf z` enicwd `l jkitle

.mc` ipa aex mireh day ,cala

àøîâ
:mipnfa mc` ipa zerh oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
mipiicd mikixv zeytp zecra oic ziaa cirdl mi`ay micr
rxi` ycega mei dfi`a ,odipiae ,zexiwg raya mze` xewgl
zg`a df z` df micrd eyigkd m`e .meia dry efi`ae ,dyrnd

e .dleqt mzecr zexiwgdíúä ïðzoixcdpq zkqna my epipye ± §©¨¨
(.n)cr ,Lãça íéðLa øîBà ãçà,ytpd z` ipelt bxdåcrãçà ¤¨¥¦§©¦©Ÿ¤§¤¨

ìLa øîBàäL,bxd ycega.úîéi÷ ïúeãò,dygkdl zaygp ef oi`e ¥¦§Ÿ¨¥¨©¤¤
zelzl yiy meyn,Lãç ìL Bøeaòa òãBé äfLycegd didy ¤¤¥©§¦¤Ÿ¤

miylyd meia df yceg y`x rawpe ,mei miyly oa xaern mcewd
,cg`eìL Bøeaòa òãBé Bðéà äæåeze`,Lãçdidy zerha xaqe §¤¥¥©§¦¤Ÿ¤

meia df yceg y`x rawpe ,mei dryze mixyr oa xqg ycegd
,ea iyilyd `ed ycegl ipyd meid epeayg itl ok lre ,miylyd

meid eze`l epeekzd mdipyy `vnpem` la` .ãçàmdnøîBà ¤¨¥
ìLaäL,dyrnd did ycegaãçàåmdnäMîça øîBà,eaïúeãò ¦§Ÿ¨§¤¨¥©£¦¨¥¨

,äìèadid `l ,ycegd ly exeaira mdn cg` drh m` s` oky §¥¨
.mini ipya `le ,cala cg` meia `l` zerhl el

cr :zerya dygkda oecl dkiynn dpyndézLa øîBà ãçà¤¨¥¦§¥
úBòL,dyrnd did meiaåcrìLa øîBà ãçàúBòL L,did meia ¨§¤¨¥§¨Ÿ¨

,úîéi÷ ïúeãòm` la` .dygkd ef oi`eãçàmdnøîBàyìLaL ¥¨©¤¤¤¨¥§¨Ÿ
,dyrnd did meia zeryãçàåmdnøîBàyLîça,did zery §¤¨¥§¨¥

.øéàî éaø éøác .äìèa ïúeãòla`,øîBà äãeäé éaødf ote`a mb ¥¨§¥¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
,úîéi÷ ïúeãòoldle .zerha dzelzl yiy meyn dygkd ef oi`e ¥¨©¤¤

m` mle` .mzwelgn x`eazãçàmdnLîça øîBàzeryãçàå ¤¨¥§¨¥§¤¨
òáLa øîBàlkd ixacl ,zery,äìèa ïúeãòmeynLîçaLzery ¥§¤©¥¨§¥¨¤§¨¥

d meiaänçzcneracvçøæî,riwxd lyåeli`òáLázery ©¨§¦§¨§§¤©
dänçzcneracváøòîsilgn mc` oi` ok lre ,riwxd ly ©¨§©£¨

.odipia
:dcedi iaxe xi`n iax zwelgn z` yxtn iia`,ééaà øîà̈©©©¥

øîBì àöîzLk,`vnz mceqi lr cenrze mdixaca wcwczyk ± §¤¦§¨©
yäòBè íãà ïéà øéàî éaø éøáãìmeid ipnfa,íeìk àìåeéaø éøáãì §¦§¥©¦¥¦¥¨¨¤§Ÿ§§¦§¥©¦

äòBè íãà äãeäéaàìå äòBè íãà ïéà øéàî éaø éøáãì .äòL éöç §¨¨¨¤£¦¨¨§¦§¥©¦¥¦¥¨¨¤§Ÿ
,íeìkcg`e dyrnd did meia zery izyay xne` cg`yke §
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc migqt(iyily meil)

éòè÷ eäéépéî ãçåa drh micrdn cg`e ±äòLzg`åcer.eäMî §©¦©§¨¨¥¨¨§©¤
'yng' xn`y dfy zelzl yi ,yly seqa dyrnd did m`y
dyrnd did m`e ,edyne drya drhe yng zligzl oiekzd
yly seql oiekzd 'yly' xn`y dfy zelzl yi yng zligza

.edyne drya drhe
:iia` ixac z` dgec `axìæà[jld-]äãeäé áøc déøa àðeä áø± £©©¨§¥§©§¨

e ,dcedi ax ly epaì døîààáøc dén÷ àúzòîLz` xn`e ± ©§¨¦§©§§¨©¥§¨¨
.`ax iptl ef iia` zrenyøîàzrcly xnel xyt` ike ,`ax el ¨©

recn dywi df itl `ld ,edyne drya wx dreh mc` dcedi iax
.yng xne` cg`e yly xne` cg`yk zecrd z` xiykdäîe©

éãäñ éðäa ïðé÷ééc eléàel` micr miwcea epiid eli` `ld ± ¦¨§¦©§¨¥¨£¥
mi`vene ,mdixaca miwcwcneøîà÷c éàäc[xn`y dfy-]ìL''L §©§¨¨©¨Ÿ

dyrnd didy xnel ezpeekìL úléçúaøîà÷c éàäå ,Ldfe-] ¦§¦©¨Ÿ§©§¨¨©
[xn`y'Lîç'y xnel ezpeekLîç óBña,didådzid jkl ok` m` ¨¥§¨¥§

i`ce mzpeekàéåäi`ce ef [dzid-],úLçëeî úeãòyi ixdy ¨§¨¥§¤¤
dreh mc` oi` iia` ixacle ,zery yly hrnk ly yxtd mdipia

,dfk xeriyaïðéìè÷ àìåit lr oecipd z` mibxed epiid `le ± §Ÿ¨§¦©
.ef zecråok m`à÷ôqî ìéè÷ðå íe÷éð ïðàmircei eppi`y dzr ± §£©¥§¦§¦¦§¥¨

,wtqn epbxdpe mewp ike mzpeek dzid dnøîà àðîçøåixde ± §©£¨¨¨©
dxezd dxn`(dk ,ck dl mixac),'äãòä eìéväå' 'äãòä eèôLå'o`kne §¨§¨¥¨§¦¦¨¥¨

.epiciay lkk dzinn elivdle gvexd ly ezekf xg` ytgl yiy
ebxedl lkepy ick dfl df mzecr z` axwl epilr dnl ok m`e
xn`y dfe yly seql oiekzp yly xn`y dfy zelzle ,dit lr
z` wigxdl epl yi daxc` `ld ,yng zligzl oiekzp yng

.elivdl ick xyt`y dnk cr mzecr
:xg` ote`a dcedi iaxe xi`n iax zwelgn z` yxtn `axàlà¤¨

,eäMî øñç úBòL ézL äòBè íãà øéàî éaø éøáãì ,àáø øîà̈©¨¨§¦§¥©¦¥¦¨¨¤§¥¨¨¥©¤
eìL äòBè íãà äãeäé éaø éøáãìéaø éøáãì .eäMî øñç úBòL L §¦§¥©¦§¨¨¨¤¨Ÿ¨¨¥©¤§¦§¥©¦

øéàîdidy xn` micrdn cg`y ote`a zecrd z` xiykny ¥¦
,did ylyay xn` cg`e mizya dyrndúBòL ézL äòBè íãà̈¨¤§¥¨

,eäMî øñçeäåä ék äNòî,[dyrnd didyke-]íézL úlçúa Bà ¨¥©¤©£¤¦£¨¦§¦©§©¦
didùìL óBña Bà,didåc `vnpéòè÷ eäéépéî ãçmdn cg`y-] §¨Ÿ§©¦©§¨¨¥

a [drhúBòL ézL.eäMî øñçdf mzecr z` wigxp m` mb oky §¥¨¨¥©¤
xn`y dfe ,mizy zligza dyrnd didy xn`pe ,lkepy lkk dfn
yly seqa dyrnd didy xn`py e` ,yly seql oiekzd 'yly'
e` enicwd `l ixd ,'mizy' zligzl oiekzd 'mizy' xn`y dfe
iepiy meyne ,edyn xqg zery izyn xzeia dyrnd z` exgi`
.dfk onf xeriya zerhl ieyr mc` oky ,zlqtp mzecr oi` df

eäãeäé éaø éøáãìxn` cg`e yly xn` cg`y ote`a mb xiyknd §¦§¥©¦§¨
,yngìL äòBè íãàäåä ék äNòî .eäMî øñç úBòL Ldidyke-] ¨¨¤¨Ÿ¨¨¥©¤©£¤¦£¨

,[dyrndìL úlçúa BàLdidLîç óBña Bà,didåc `vnpãç ¦§¦©¨Ÿ§¨¥§©
ìL éòè÷ eäéépéî.eäMî øñç úBòL Ldidy xn`p m` mb oky ¦©§¨¨¥¨Ÿ¨¨¥©¤

e` ,yng seql oiekzd 'yng' xn`y dfe yly zligza dyrnd
zligzl oiekzd 'yly' xn`y dfe yng seqa dyrnd didy
zery ylyn xzeia dyrnd z` exgi` e` enicwd `l ixd ,yly
mzecr dfk onf xeriya zerhl ieyr mc`y xg`ne ,edyn xqg

.zniiw
dcedi iaxe xi`n iax ixaca `ax xe`ia lr dywn `xnbd

:oixcdpqa dpynd ixac zligznïðzdpynd ly `yixa epipy ± §©
oixcdpqa(.n),lirl d`aedyïúBà] (åúåà) ïé÷ãBa eéäz` ± ¨§¦¨

micrdòeáL eæéàa ,úBøé÷ç òáLa [ray jezn mipy ray el`a ± §¤©£¦§¥¨©
,dyrnd did laeid ly mipyd zeiriayäðL Bæéàareayd ly §¥¨¨

,dyrnd didLãç äæéàa,did dpyaänëa[mei dfi`a-]Lãça §¥¤Ÿ¤§©¨©Ÿ¤
,didíBé äæéàa,did [reaya-] zayaäòL Bæéàae ,did meiaäæéàa §¥¤§¥¨¨§¥¤

íB÷îmwceal mitiqen eid el` zexiwg ray calne .did ¨
ixd zewicaa daxnd lke ,dyrnd ihxt zece` zetqep zewicaa

.gaeyn df[ïðúe] (àéðúå),dpynd ixac jynda epipye ±ïéa äî §©§¨§©©¥
,úB÷éãáì úBøé÷çaúBøé÷çm`òãBé éðéà ïäî ãçà øîàlr aiydl £¦¦§¦£¦¨©¤¨¥¤¥¦¥©

,odn zg`.äìéèa ïúeãòa eli`eeléôà ,úB÷éãám`íéøîBà íäéðL ¥¨§¥¨§¦£¦§¥¤§¦
íéòãBé eðà ïéàmewn lkn mieqn hxt.úîéi÷ ïúeãò ¥¨§¦¥¨©¤¤

da ïðéåäå,df oica epl`ye -àðL éàîoic [dpey dna-]úBøé÷ç ©£¦©¨©§¨£¦
,dliha mzecr 'rcei ipi`' micrd cg` xn` m`yàðL éàîe©§¨

oic [dpey dnae-]úB÷éãaaiydl mdipy erci `l m` elit`y §¦
.zniiw mzecry odilrïðéøîàåa ,epayde ±úBøé÷çm`ãçà øîà §¨§¦©£¦¨©¤¨

,äìéèa ïúeãò òãBé éðéà ïäîmeyndì àéåäc[`id efy-]éàL úeãò ¥¤¥¦¥©¥¨§¥¨§¨§¨¨¥¤¦
.dnéæäì ìBëé äzàzk d`ay ici lr wx `id zecrd znfd oky ©¨¨©£¦¨

didy mixne` mz` cvik ,mipey`xl zxne`e micr ly zxg`
epnr mziid onf eze`a `ld ,ipelt mewnae ipelt onfa dyrnd
yper eze`a mipey`xd micrd miyprp df ote`ay ,xg` mewna

mnef cra xn`py ,eilr ecirdy df z` aiigl e`ay(hi hi mixac)

micrd eygked m` la` .'eig`l zFUrl mnf xW`M Fl mziUre'©£¦¤©£¤¨©©£§¨¦
xyt` i`y zecr lky epicia dklde .miyprp mpi` zxg` jxca
onf dfi`a xnel micrd erci `l m` jkitl .dleqt dnifdl
.dleqt mzecr ,mnifdl xyt` i`e ,dyrnd did mewn dfi`ae

a la`úB÷éãáeaiyi `l m` s` ,dyrnd mewnae onfa opi`y §¦
oiicr ,micrd odilr,àéä dnéæäì ìBëé äzàL úeãòm` mb ok lre ¥¤©¨¨©£¦¨¦

.zniiw mzecr 'rcei ipi`' odilr exn`
:dziiyew z` `xnbd dwiqnéàä élek Léðéà éòè úøîà éàåm`e - §¦¨§©¨¥¦¦¥©

zery izya xi`n iaxl ,jk lk lecb xeriya dreh mc`y xn`z
s` `ld ,edyn xqg zery ylya dcedi iaxle ,edyn xqg

d lr micrd eaiydy xg`lénð ,äòL Bæéàc úBøé÷ç[ok mb-]úeãò £¦§¥¨¨©¦¥
.àéä dnéæäì ìBëé äzà éàLminifnd micrd exn`i m` ixdy ¤¦©¨¨©£¦¨¦

meyn ,jka minfen md oi` oiicr ,dry dze`a mziid epnréøîàc§¨§¦
ïðéòè÷ éòèîs`e ,zerya epirh xnel md mileki ixdy ± ¦§¥¨¨¦©

epiid mpn` epcrdy dry dze`ayepiid mewn lkn ,xg` mewna
okl mcew edyn xqg yly e` mizry eilr epcrdy mewn eze`a

:`xnbd zvxzn .dyrnd z` my epi`xe ,okn xg`l e`ïðéáäéc§¨£¦©
eäééúeòè élek eäìmdy zeryd lk z` micrl mipzep ok` ± §¥¨©§

minifnd exn`i m` mnifdl ozip mewn lkne ,oda zerhl milelr
.zery oze` lk mziid epnr

:xi`n iax zhiyl dnfd okziz ote` dfi`a zyxtn `xnbdéaøì§©¦
øéàî,edyn xqg zery izya dreh mc`y xaeqdeäì ïðéáäé± ¥¦¨£¦©§

xn` cg`e 'mizy' xn` mdn cg`y el` micr ipyl mipzep
y onfd lk z` 'yly'úléçzîdäòLdLîç óBñ ãò äðBLàø ¦§¦©¨¨¦¨©¨¥

cr dpey`xd dryd zligzn mipzep 'mizy' xn`y dfl .zery
drya ziid epnr minifnd el exn`i m`e ,ziriaxd dryd seq
izxn`y dry dze`a dyrnd did `l ok` xnel ecia ,dipyd
xn`y dfle .zeryd oeayga izirhe ,dixg`l e` diptl `l`
m`e ,ziyingd seq cr dpey`xd dryd zligzn mipzep 'yly'
izya izirh xnel ecia ziyilyd drya ziid epnr el exn`i

:`xnbd dtiqen .dixg`l e` diptl zeryeäì áéúéðc àeä ïéãáe§¦§¥¦§
éôè àøwéòî'mizy' xne`y dfl zzl epl did oicd on dxe`kle ± ¥¦¨¨§¥

dryd zligzl ezpeek dzidy okzi oky ,dlgzda ztqep dry
ly dpexg`d drya dyrnd dide zery izya drhe ,dipyd

.mcewd dlildàlày meyn dze` el mipzep oi`yàîîé ïéa ¤¨¥§¨¨
éLðéà eòè àì àéìéììok lre ,mireh mc` ipa oi` dlill mei oia ± §¥§¨Ÿ¨¦§¥

leki epi` dpey`xd dryd zligzn enr eidy minifnd exn` m`
,zerya drhe dlild ly dpexg`d drya dyrnd didy xnel
ly dipyd dry `idy aeygl ef drya dreh did `l ixdy

.meid
:dcedi iax zhiyl dnfd okziz ote` dfi`a zyxtn `xnbdéaøìe§©¦

eäì ïðéáäé äãeäéy onfd lk z` [mdl mipzep-]úléçzîdäòL §¨¨£¦©§¦§¦©¨¨
dóBñ ãòå äðBLàød dryd.úéMLz` mipzep 'yly' xn`y dfl ¦¨§©¦¦

,ziyilyd drya ziid epnr minifnd el exn`i m`e ,dfd onfd lk
yly `l` izxn`y dry dze`a dyrnd did `l ok` xnel ecia
xn`y dfle .zeryd oeayga izirhe ,dixg`l e` diptl zery
exn`i m`e ,ziyyd seq cr dipyd dryd zligzn mipzep 'yng'
zery yly izirh xnel ecia ziyingd drya ziid epnr el

,`xnbd dtiqen .dixg`l e` diptlàøwéòî eäì áéúéðc àeä ïéãáe§¦§¥¦§¥¦¨¨
éôèdry 'yly' xne`y dfl zzl epl did oicd on dxe`kle ± §¥

dryd zligzl ezpeek dzidy okzi oky ,dlgzda ztqep
dpexg`d drya dyrnd dide ,zery ylya drhe ,ziyilyd

.dlild ly
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izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxtmigqt
ylyyng zligza xn`c i`de Ð,inp i` .yly seq ly edyne ziriax dry irh Ð

yly seqa xn`c i`de ,ded yng zligza.edyne ziriax dry drh ÐàúúòîùìÐ

.iia`cøîà,xi`n iaxl edyn `l` zerh oilez oi`y xnel xyt` ike :`ax Ðdrye

dfy jl xn` in ?ozecr sxvn dz` j`id ok m` !?dcedi iaxl edynemicwndoiekzp

,dryd seqlxg`nde,dryd zligzl oiekzp

sxvle df lv` df oaxwl ick`dz `ly ozecr

eli` dne ?mc`d zerh xeriy `l` odipia

:xninl zivn ,ozecr wlgl icdq ipda zwiic

yly xn`c i`dxn`c i`de ,yly zlgza Ð

yngyly odipia welig yie ,yng seqa Ð

jk lk dreh mc` oi`c oeike ,edyn xqg zery

zwlgp Ðopilhw `le ,zygken `iede ,ozecr

axwpe mewip op`e .i`dl dilbxdiy ick ozecr

df!?äãòä åìéöäå øîà àðîçø àäåz` Ð

oiytgnc ,gvexdxn`wcn ,i`ce `l` !zekfl

zniiw ozecredl `xiaqc dpin rny Ð

xnele ,lkez xy` enk owlgn dz` elit`c

mcwendydryd zlgzl oiekzpxge`nde

dteqlleki jpi`e ,zerha zelzl jl yi Ð

myigkdl.z`f lka dreh mc`y Ðøîà àìà
øéàî éáøì àáøäòåè íãàdz`y dn lk Ð

epiidc ,ozecr miiwn didy el` z` wlgl leki

edyn xqg zery izyozecr ikd meyne Ð

mizy xn`y df ,zxn` inp ikc .zniiwÐ

yly xn`y dfe ,mizy zlgza,yly seqa Ð

yi oda dyrnd rxi`y miizpiay mirbx lk

.exn`y enk xnele ,zerhl el`läåä éë äùòî
íéúù úìéçúá éà ùìù óåñá éà`l :xnelk Ð

e` mizy seqa dyrnd did m` `irain

b zligza'inp i`c ,`ed zhren zerhc Ð

mizy zligza i`d xn`pzerh o`k oi` Ð

yly seqa xn` inp i` i`de ,dry `l`oi` Ð

dyrn ded elit` `l` ,dry `l` zerh o`k

,yly seqa yly xn`c i`de ,mizy zligza

edyn xqg zery izy zerh o`k yieelit` Ð

dreh mc` jka s`y ,olhal epl gk oi` ikd.

.'ek inp dcedi iaxle,ziyixtc `pipr i`dae

lka edl zwgxn inp ikczlekiderh izk` Ð

dze`ay xn` cg`d elit` .wigxdl leki dz`y dn lka :xnelk .'ek ded ik dyrn ,edyn xqg zery yly epiidc ,ikdadyrnd did drycr oi` Ðwegxdepnn,ygkenerhc

.ikdaåúåà ïé÷ãåá åéä.zeytp icrl Ðúåøé÷ç òáùác) `wxit `edda ,oixcdpqa ol `wtp i`xwn Ð.(`,n 'òåáù.zehiny ray ea yiy ,laei ly dhiny efi`a .dhiny Ðåæéàá
äðù.dhiny ly Ðùãåç äæéàá.dpya Ðíéîé äîëá.ycega Ðíåé äæéàá.mixg`d on cg` e` ,zaya iyilya e` zaya ipya e` zaya cg`a ,zaya Ðúåøé÷ç ïéá äî (àéðúå)

úå÷éãáì?eze` mz` oixikn :mzd ipzwc Ðmzixzdzexiwg oia dne .gaeyn df ixd zewicaa daxnd lke ?mipal e` mixegy eilk ?ebxd oxix`a e` ,ebxd siiqa ?ebxd dna ?eaÐ

zewical ,`ziinw ray jpd.`ziipxge`ãçà øîà úåøé÷çòãåé éðéàrcei ipi` xne` zerya elit`e ,odn zg`a Ð.dliha ozecr Ðäîéæäì ìåëé äúà éàù úåãò äéì àéåäãÐ

" xn` `pngxceyxcemihteydxwy cr dpde ahidcrd'ebemziyrednfd zxez da miiwl leki dz`y zecr ,'ebe "zeyrl mnf xy`k el`l i`e ,zecr ied Ðdpi` dnfde .`l Ð

epnr"a `l`mzi`xy oixne` mz`y dry dze`ae meid eze`a ,"mziiddf mewna ef zecrzexiwga elit` ,odn zg`a ixn` ike .ipelt mewna epnr mziid Ðefi`crcei ipi` ,dry

!epnr mziid meid lk exn`ie micr e`eai m` ,meid ici lr dnifdl leki dz` :xn`z m`e .dry dze`a ziid inr el xnel leki jpi` aey Ðdxva ,`din Ðedlon dnfd zxez

"ahid"c dey dxfba zexiwg ray iax `pngxe ,zeryd zexiwg.oixcdpqa "ahid"úå÷éãáoircei ep` oi` ixn` ik Ðoi`y ,`id dnifdl leki dz`y zecr Ðoda dielz dnfdd

.zexiwga `l`?mipal e` mixegy milka xnel yi "mziid epnr" dncåæéàã úåøé÷ç éàä éìåë ùéðéà éòè úøîà éàåéîð äòù.rcei ipi` xn` `l ik elit` ,dnfd da jl oi` Ð

ziid epnr ynga dil ixn`e ,ynga xn` ik `dcla` ,did rax`a :xnel leki Ð.izirhéìåë åäì ïðéáäéã éðùîååäééúåòèoileki ,o`k oinifn yi m`e Ðdry ici lr mifdl,dzerhe

.epnr ziid dzerhe dryd lk :el xneleøéàî éáøìzery izy dreh mc` xn`c Ðmizyc ipdl edl opiadi Ðmizyc i`dl .odipy oia yng seq cr dpey`x dry zligzn ylye

ziid epnr dipya mizyc i`dl dil ixn` ikc .`l eze ziying cer dil opiadi ylyc i`dle ,ziriaxe ziyilye dipye dpey`x dry dil opiadizery izy izirh xnel yi Ð

,iixeg`l`nni oia `l` ,zg` dry dpey`xl mcew did dyrn :xnel el did cere .dpey`xa did dyrne`ilillziid epnr dipye dpey`x dil ixn` ike ,iypi` erh `lyi Ð

ziid epnr zery rax` lk dil ixn` i`e .ziriaxe ziyily ,iptl zery izy izirh xnel ellrale .mfed ixd Ðdixzale ,dipye dpey`x dinwl opiadi inp ylyziriax opiadi

.ziyingei`einfnyng edlekl dil.mfed ixd Ðäãåäé éáøìåzery yly dreh mc` :xn`c Ðdpey`x dry zligzn oda dcedi iax ixii`c ,ynge ylyc jpdl edl opiadi Ð

lrale ,ziy seq cre.ith dil aizipc `ed oice .dipye dpey`x dinwl opiadi yly
àìà
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àìàok m` :xn`z m`e Ð edyn xqg zery izy dreh mc` xi`n iax ixacl `ax xn`

ziriaxa `caerc `nip ?dliha ozecr i`n` ,ynga xne` cg`e ylya xne` cg`

ylya xne` cg` :zeywdl yi j` .mdipya zerhd zelzl oi`c `ax xaqc :xnel yie !ded

icdq ipda zwiic eli` ?dliha ozecr i`n` ,ynga xne` cg`exn`wc i`d `nlic Ð

miiwle xingdlc :xnel yie .yly seqa ylya

ozecr.edl opiwca `l Ð

äæéàácg` mei epeeik xakc oeik :dniz Ð mei

?mei dfi`a edpiliiynl dnl ,ycgl

mei dfi` epeeik `l elit` `ldeoixfeg dil ded Ð

.xeac ick xg` mda xefgl oileki oi`e ,oicibne

,i`xwn opitli zexiwg rayc oeik :xnel yie

miwcea eid" wxta`ly oikixv (`,n oixcdpq) "

i` .onvr z` eyigki `lye ,df z` df eyigki

cg`e ,ycega mipya xne` cg`l dpin `wtp :inp

.ziyixtck ,dylya xne`

éáøìdpey`x dry zligzn edl opiadi xi`n

oa wgvi epiax dywd Ð yng seq cr

?minifna zerhd dlzp `l i`n` :xy`

yng seq cr mziid epnr minifnd mixne`ykeÐ

did dyrnde ,yng rax`l exwe erhy xn`p

zecrdy idpe .jka minfen eidi `le ,ynga

did `l mizy xn`y eze` ixdy ,`id zygken

yng cr zerhl leki`l minfen mewn lkn Ð

llk zerhd opilz `lc :wgvi epiax xne`e !eidi

.lirl ziyixtck ,micr ipya
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äåä ék äNòî ,eäMî øñç úBòL¯ìL úlçúa BàL ¨¨¥©¤©£¤¦£¨¦§¦©¨

ìL éòè÷ eäéépéî ãçå ,Lîç óBña Bàøñç úBòL L §¨¥§©¦©§¨¨¥¨¨¨¥
Bæéàa :úBøé÷ç òáLa BúBà ïé÷ãBa eéä :ïðz .eäMî©¤§©¨§¦§¤©£¦§¥
äæéàa ,Lãça änëa ,Lãç äæéàa ,äðL Bæéàa ,òeáL̈©§¥¨¨§¥¤Ÿ¤§©¨©Ÿ¤§¥¤

.íB÷î äæéàa ,äòL Bæéàa ,íBéúBøé÷ç ïéa äî àéðúå §¥¨¨§¥¤¨§©§¨©¥£¦
òãBé éðéà ïäî ãçà øîà ,úBøé÷ç ?úB÷éãáì¯íäéðL eléôà ,úB÷éãa .äìéèa ïúeãò ¦§¦£¦¨©¤¨¥¤¥¦¥©¥¨§¥¨§¦£¦§¥¤

íéòãBé eðà ïéà íéøîBà¯?úB÷éãa àðL éàîe úBøé÷ç àðL éàî :da ïðéåäå .úîéi÷ ïúeãò §¦¥¨§¦¥¨©¤¤§¨¥©¨©§¨£¦©§¨§¦
äìéèa ïúeãò òãBé éðéà ïäî ãçà øîà ,úBøé÷ç :ïðéøîàå¯äzà éàL úeãò dì àéåäc §¨§¦©£¦¨©¤¨¥¤¥¦¥©¥¨§¥¨§¨§¨¨¥¤¦©¨

úB÷éãa ,dnéæäì ìBëé¯éàä élek Léðéà éòè zøîà éàå .àéä dnéæäì ìBëé äzàL úeãò ¨©£¦¨§¦¥¤©¨¨©£¦¨¦§¦¨§©§¨¥¦¦¥©
¯!"ïðéòè÷ éòèî" éøîàc ,àéä dnéæäì ìBëé äzà éàL úeãò éîð äòL Bæéàc úBøé÷ç£¦§¥¨¨©¦¥¤¦©¨¨©£¦¨¦§¨§¦¦§¦¨¨¦©

.Lîç óBñ ãò äðBLàø äòL úléçzî eäì ïðéáäé øéàî éaøì .eäééúeòè élek eäì ïðéáäéc§¨£¦©§¥¨©§§©¦¥¦¨£¦©§¦§¦©¨¨¦¨©¨¥
äãeäé éaøìe .éLðéà eòè àì àéìéìì àîîé ïéa àlà ,éôè àøwéòî eäì áéúéðc àeä ïéãáe§¦§¥¦§¥¦¨¨§¥¤¨¥§¨¨§¥§¨Ÿ¨¡¨¥§©¦§¨
,éôè àøwéòî eäì áéúéðc àeä ïéãáe .úéML óBñ ãòå äðBLàø äòL úléçzî eäì ïðéáäé̈£¦©§¦§¦©¨¨¦¨§©¦¦§¦§¥¦§¥¦¨¨§¥
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc migqt(iyily meil)

éòè÷ eäéépéî ãçåa drh micrdn cg`e ±äòLzg`åcer.eäMî §©¦©§¨¨¥¨¨§©¤
'yng' xn`y dfy zelzl yi ,yly seqa dyrnd did m`y
dyrnd did m`e ,edyne drya drhe yng zligzl oiekzd
yly seql oiekzd 'yly' xn`y dfy zelzl yi yng zligza

.edyne drya drhe
:iia` ixac z` dgec `axìæà[jld-]äãeäé áøc déøa àðeä áø± £©©¨§¥§©§¨

e ,dcedi ax ly epaì døîààáøc dén÷ àúzòîLz` xn`e ± ©§¨¦§©§§¨©¥§¨¨
.`ax iptl ef iia` zrenyøîàzrcly xnel xyt` ike ,`ax el ¨©

recn dywi df itl `ld ,edyne drya wx dreh mc` dcedi iax
.yng xne` cg`e yly xne` cg`yk zecrd z` xiykdäîe©

éãäñ éðäa ïðé÷ééc eléàel` micr miwcea epiid eli` `ld ± ¦¨§¦©§¨¥¨£¥
mi`vene ,mdixaca miwcwcneøîà÷c éàäc[xn`y dfy-]ìL''L §©§¨¨©¨Ÿ

dyrnd didy xnel ezpeekìL úléçúaøîà÷c éàäå ,Ldfe-] ¦§¦©¨Ÿ§©§¨¨©
[xn`y'Lîç'y xnel ezpeekLîç óBña,didådzid jkl ok` m` ¨¥§¨¥§

i`ce mzpeekàéåäi`ce ef [dzid-],úLçëeî úeãòyi ixdy ¨§¨¥§¤¤
dreh mc` oi` iia` ixacle ,zery yly hrnk ly yxtd mdipia

,dfk xeriyaïðéìè÷ àìåit lr oecipd z` mibxed epiid `le ± §Ÿ¨§¦©
.ef zecråok m`à÷ôqî ìéè÷ðå íe÷éð ïðàmircei eppi`y dzr ± §£©¥§¦§¦¦§¥¨

,wtqn epbxdpe mewp ike mzpeek dzid dnøîà àðîçøåixde ± §©£¨¨¨©
dxezd dxn`(dk ,ck dl mixac),'äãòä eìéväå' 'äãòä eèôLå'o`kne §¨§¨¥¨§¦¦¨¥¨

.epiciay lkk dzinn elivdle gvexd ly ezekf xg` ytgl yiy
ebxedl lkepy ick dfl df mzecr z` axwl epilr dnl ok m`e
xn`y dfe yly seql oiekzp yly xn`y dfy zelzle ,dit lr
z` wigxdl epl yi daxc` `ld ,yng zligzl oiekzp yng

.elivdl ick xyt`y dnk cr mzecr
:xg` ote`a dcedi iaxe xi`n iax zwelgn z` yxtn `axàlà¤¨

,eäMî øñç úBòL ézL äòBè íãà øéàî éaø éøáãì ,àáø øîà̈©¨¨§¦§¥©¦¥¦¨¨¤§¥¨¨¥©¤
eìL äòBè íãà äãeäé éaø éøáãìéaø éøáãì .eäMî øñç úBòL L §¦§¥©¦§¨¨¨¤¨Ÿ¨¨¥©¤§¦§¥©¦

øéàîdidy xn` micrdn cg`y ote`a zecrd z` xiykny ¥¦
,did ylyay xn` cg`e mizya dyrndúBòL ézL äòBè íãà̈¨¤§¥¨

,eäMî øñçeäåä ék äNòî,[dyrnd didyke-]íézL úlçúa Bà ¨¥©¤©£¤¦£¨¦§¦©§©¦
didùìL óBña Bà,didåc `vnpéòè÷ eäéépéî ãçmdn cg`y-] §¨Ÿ§©¦©§¨¨¥

a [drhúBòL ézL.eäMî øñçdf mzecr z` wigxp m` mb oky §¥¨¨¥©¤
xn`y dfe ,mizy zligza dyrnd didy xn`pe ,lkepy lkk dfn
yly seqa dyrnd didy xn`py e` ,yly seql oiekzd 'yly'
e` enicwd `l ixd ,'mizy' zligzl oiekzd 'mizy' xn`y dfe
iepiy meyne ,edyn xqg zery izyn xzeia dyrnd z` exgi`
.dfk onf xeriya zerhl ieyr mc` oky ,zlqtp mzecr oi` df

eäãeäé éaø éøáãìxn` cg`e yly xn` cg`y ote`a mb xiyknd §¦§¥©¦§¨
,yngìL äòBè íãàäåä ék äNòî .eäMî øñç úBòL Ldidyke-] ¨¨¤¨Ÿ¨¨¥©¤©£¤¦£¨

,[dyrndìL úlçúa BàLdidLîç óBña Bà,didåc `vnpãç ¦§¦©¨Ÿ§¨¥§©
ìL éòè÷ eäéépéî.eäMî øñç úBòL Ldidy xn`p m` mb oky ¦©§¨¨¥¨Ÿ¨¨¥©¤

e` ,yng seql oiekzd 'yng' xn`y dfe yly zligza dyrnd
zligzl oiekzd 'yly' xn`y dfe yng seqa dyrnd didy
zery ylyn xzeia dyrnd z` exgi` e` enicwd `l ixd ,yly
mzecr dfk onf xeriya zerhl ieyr mc`y xg`ne ,edyn xqg

.zniiw
dcedi iaxe xi`n iax ixaca `ax xe`ia lr dywn `xnbd

:oixcdpqa dpynd ixac zligznïðzdpynd ly `yixa epipy ± §©
oixcdpqa(.n),lirl d`aedyïúBà] (åúåà) ïé÷ãBa eéäz` ± ¨§¦¨

micrdòeáL eæéàa ,úBøé÷ç òáLa [ray jezn mipy ray el`a ± §¤©£¦§¥¨©
,dyrnd did laeid ly mipyd zeiriayäðL Bæéàareayd ly §¥¨¨

,dyrnd didLãç äæéàa,did dpyaänëa[mei dfi`a-]Lãça §¥¤Ÿ¤§©¨©Ÿ¤
,didíBé äæéàa,did [reaya-] zayaäòL Bæéàae ,did meiaäæéàa §¥¤§¥¨¨§¥¤

íB÷îmwceal mitiqen eid el` zexiwg ray calne .did ¨
ixd zewicaa daxnd lke ,dyrnd ihxt zece` zetqep zewicaa

.gaeyn df[ïðúe] (àéðúå),dpynd ixac jynda epipye ±ïéa äî §©§¨§©©¥
,úB÷éãáì úBøé÷çaúBøé÷çm`òãBé éðéà ïäî ãçà øîàlr aiydl £¦¦§¦£¦¨©¤¨¥¤¥¦¥©

,odn zg`.äìéèa ïúeãòa eli`eeléôà ,úB÷éãám`íéøîBà íäéðL ¥¨§¥¨§¦£¦§¥¤§¦
íéòãBé eðà ïéàmewn lkn mieqn hxt.úîéi÷ ïúeãò ¥¨§¦¥¨©¤¤

da ïðéåäå,df oica epl`ye -àðL éàîoic [dpey dna-]úBøé÷ç ©£¦©¨©§¨£¦
,dliha mzecr 'rcei ipi`' micrd cg` xn` m`yàðL éàîe©§¨

oic [dpey dnae-]úB÷éãaaiydl mdipy erci `l m` elit`y §¦
.zniiw mzecry odilrïðéøîàåa ,epayde ±úBøé÷çm`ãçà øîà §¨§¦©£¦¨©¤¨

,äìéèa ïúeãò òãBé éðéà ïäîmeyndì àéåäc[`id efy-]éàL úeãò ¥¤¥¦¥©¥¨§¥¨§¨§¨¨¥¤¦
.dnéæäì ìBëé äzàzk d`ay ici lr wx `id zecrd znfd oky ©¨¨©£¦¨

didy mixne` mz` cvik ,mipey`xl zxne`e micr ly zxg`
epnr mziid onf eze`a `ld ,ipelt mewnae ipelt onfa dyrnd
yper eze`a mipey`xd micrd miyprp df ote`ay ,xg` mewna

mnef cra xn`py ,eilr ecirdy df z` aiigl e`ay(hi hi mixac)

micrd eygked m` la` .'eig`l zFUrl mnf xW`M Fl mziUre'©£¦¤©£¤¨©©£§¨¦
xyt` i`y zecr lky epicia dklde .miyprp mpi` zxg` jxca
onf dfi`a xnel micrd erci `l m` jkitl .dleqt dnifdl
.dleqt mzecr ,mnifdl xyt` i`e ,dyrnd did mewn dfi`ae

a la`úB÷éãáeaiyi `l m` s` ,dyrnd mewnae onfa opi`y §¦
oiicr ,micrd odilr,àéä dnéæäì ìBëé äzàL úeãòm` mb ok lre ¥¤©¨¨©£¦¨¦

.zniiw mzecr 'rcei ipi`' odilr exn`
:dziiyew z` `xnbd dwiqnéàä élek Léðéà éòè úøîà éàåm`e - §¦¨§©¨¥¦¦¥©

zery izya xi`n iaxl ,jk lk lecb xeriya dreh mc`y xn`z
s` `ld ,edyn xqg zery ylya dcedi iaxle ,edyn xqg

d lr micrd eaiydy xg`lénð ,äòL Bæéàc úBøé÷ç[ok mb-]úeãò £¦§¥¨¨©¦¥
.àéä dnéæäì ìBëé äzà éàLminifnd micrd exn`i m` ixdy ¤¦©¨¨©£¦¨¦

meyn ,jka minfen md oi` oiicr ,dry dze`a mziid epnréøîàc§¨§¦
ïðéòè÷ éòèîs`e ,zerya epirh xnel md mileki ixdy ± ¦§¥¨¨¦©

epiid mpn` epcrdy dry dze`ayepiid mewn lkn ,xg` mewna
okl mcew edyn xqg yly e` mizry eilr epcrdy mewn eze`a

:`xnbd zvxzn .dyrnd z` my epi`xe ,okn xg`l e`ïðéáäéc§¨£¦©
eäééúeòè élek eäìmdy zeryd lk z` micrl mipzep ok` ± §¥¨©§

minifnd exn`i m` mnifdl ozip mewn lkne ,oda zerhl milelr
.zery oze` lk mziid epnr

:xi`n iax zhiyl dnfd okziz ote` dfi`a zyxtn `xnbdéaøì§©¦
øéàî,edyn xqg zery izya dreh mc`y xaeqdeäì ïðéáäé± ¥¦¨£¦©§

xn` cg`e 'mizy' xn` mdn cg`y el` micr ipyl mipzep
y onfd lk z` 'yly'úléçzîdäòLdLîç óBñ ãò äðBLàø ¦§¦©¨¨¦¨©¨¥

cr dpey`xd dryd zligzn mipzep 'mizy' xn`y dfl .zery
drya ziid epnr minifnd el exn`i m`e ,ziriaxd dryd seq
izxn`y dry dze`a dyrnd did `l ok` xnel ecia ,dipyd
xn`y dfle .zeryd oeayga izirhe ,dixg`l e` diptl `l`
m`e ,ziyingd seq cr dpey`xd dryd zligzn mipzep 'yly'
izya izirh xnel ecia ziyilyd drya ziid epnr el exn`i

:`xnbd dtiqen .dixg`l e` diptl zeryeäì áéúéðc àeä ïéãáe§¦§¥¦§
éôè àøwéòî'mizy' xne`y dfl zzl epl did oicd on dxe`kle ± ¥¦¨¨§¥

dryd zligzl ezpeek dzidy okzi oky ,dlgzda ztqep dry
ly dpexg`d drya dyrnd dide zery izya drhe ,dipyd

.mcewd dlildàlày meyn dze` el mipzep oi`yàîîé ïéa ¤¨¥§¨¨
éLðéà eòè àì àéìéììok lre ,mireh mc` ipa oi` dlill mei oia ± §¥§¨Ÿ¨¦§¥

leki epi` dpey`xd dryd zligzn enr eidy minifnd exn` m`
,zerya drhe dlild ly dpexg`d drya dyrnd didy xnel
ly dipyd dry `idy aeygl ef drya dreh did `l ixdy

.meid
:dcedi iax zhiyl dnfd okziz ote` dfi`a zyxtn `xnbdéaøìe§©¦

eäì ïðéáäé äãeäéy onfd lk z` [mdl mipzep-]úléçzîdäòL §¨¨£¦©§¦§¦©¨¨
dóBñ ãòå äðBLàød dryd.úéMLz` mipzep 'yly' xn`y dfl ¦¨§©¦¦

,ziyilyd drya ziid epnr minifnd el exn`i m`e ,dfd onfd lk
yly `l` izxn`y dry dze`a dyrnd did `l ok` xnel ecia
xn`y dfle .zeryd oeayga izirhe ,dixg`l e` diptl zery
exn`i m`e ,ziyyd seq cr dipyd dryd zligzn mipzep 'yng'
zery yly izirh xnel ecia ziyingd drya ziid epnr el

,`xnbd dtiqen .dixg`l e` diptlàøwéòî eäì áéúéðc àeä ïéãáe§¦§¥¦§¥¦¨¨
éôèdry 'yly' xne`y dfl zzl epl did oicd on dxe`kle ± §¥

dryd zligzl ezpeek dzidy okzi oky ,dlgzda ztqep
dpexg`d drya dyrnd dide ,zery ylya drhe ,ziyilyd

.dlild ly
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izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxtmigqt
ylyyng zligza xn`c i`de Ð,inp i` .yly seq ly edyne ziriax dry irh Ð

yly seqa xn`c i`de ,ded yng zligza.edyne ziriax dry drh ÐàúúòîùìÐ

.iia`cøîà,xi`n iaxl edyn `l` zerh oilez oi`y xnel xyt` ike :`ax Ðdrye

dfy jl xn` in ?ozecr sxvn dz` j`id ok m` !?dcedi iaxl edynemicwndoiekzp

,dryd seqlxg`nde,dryd zligzl oiekzp

sxvle df lv` df oaxwl ick`dz `ly ozecr

eli` dne ?mc`d zerh xeriy `l` odipia

:xninl zivn ,ozecr wlgl icdq ipda zwiic

yly xn`c i`dxn`c i`de ,yly zlgza Ð

yngyly odipia welig yie ,yng seqa Ð

jk lk dreh mc` oi`c oeike ,edyn xqg zery

zwlgp Ðopilhw `le ,zygken `iede ,ozecr

axwpe mewip op`e .i`dl dilbxdiy ick ozecr

df!?äãòä åìéöäå øîà àðîçø àäåz` Ð

oiytgnc ,gvexdxn`wcn ,i`ce `l` !zekfl

zniiw ozecredl `xiaqc dpin rny Ð

xnele ,lkez xy` enk owlgn dz` elit`c

mcwendydryd zlgzl oiekzpxge`nde

dteqlleki jpi`e ,zerha zelzl jl yi Ð

myigkdl.z`f lka dreh mc`y Ðøîà àìà
øéàî éáøì àáøäòåè íãàdz`y dn lk Ð

epiidc ,ozecr miiwn didy el` z` wlgl leki

edyn xqg zery izyozecr ikd meyne Ð

mizy xn`y df ,zxn` inp ikc .zniiwÐ

yly xn`y dfe ,mizy zlgza,yly seqa Ð

yi oda dyrnd rxi`y miizpiay mirbx lk

.exn`y enk xnele ,zerhl el`läåä éë äùòî
íéúù úìéçúá éà ùìù óåñá éà`l :xnelk Ð

e` mizy seqa dyrnd did m` `irain

b zligza'inp i`c ,`ed zhren zerhc Ð

mizy zligza i`d xn`pzerh o`k oi` Ð

yly seqa xn` inp i` i`de ,dry `l`oi` Ð

dyrn ded elit` `l` ,dry `l` zerh o`k

,yly seqa yly xn`c i`de ,mizy zligza

edyn xqg zery izy zerh o`k yieelit` Ð

dreh mc` jka s`y ,olhal epl gk oi` ikd.

.'ek inp dcedi iaxle,ziyixtc `pipr i`dae

lka edl zwgxn inp ikczlekiderh izk` Ð

dze`ay xn` cg`d elit` .wigxdl leki dz`y dn lka :xnelk .'ek ded ik dyrn ,edyn xqg zery yly epiidc ,ikdadyrnd did drycr oi` Ðwegxdepnn,ygkenerhc

.ikdaåúåà ïé÷ãåá åéä.zeytp icrl Ðúåøé÷ç òáùác) `wxit `edda ,oixcdpqa ol `wtp i`xwn Ð.(`,n 'òåáù.zehiny ray ea yiy ,laei ly dhiny efi`a .dhiny Ðåæéàá
äðù.dhiny ly Ðùãåç äæéàá.dpya Ðíéîé äîëá.ycega Ðíåé äæéàá.mixg`d on cg` e` ,zaya iyilya e` zaya ipya e` zaya cg`a ,zaya Ðúåøé÷ç ïéá äî (àéðúå)

úå÷éãáì?eze` mz` oixikn :mzd ipzwc Ðmzixzdzexiwg oia dne .gaeyn df ixd zewicaa daxnd lke ?mipal e` mixegy eilk ?ebxd oxix`a e` ,ebxd siiqa ?ebxd dna ?eaÐ

zewical ,`ziinw ray jpd.`ziipxge`ãçà øîà úåøé÷çòãåé éðéàrcei ipi` xne` zerya elit`e ,odn zg`a Ð.dliha ozecr Ðäîéæäì ìåëé äúà éàù úåãò äéì àéåäãÐ

" xn` `pngxceyxcemihteydxwy cr dpde ahidcrd'ebemziyrednfd zxez da miiwl leki dz`y zecr ,'ebe "zeyrl mnf xy`k el`l i`e ,zecr ied Ðdpi` dnfde .`l Ð

epnr"a `l`mzi`xy oixne` mz`y dry dze`ae meid eze`a ,"mziiddf mewna ef zecrzexiwga elit` ,odn zg`a ixn` ike .ipelt mewna epnr mziid Ðefi`crcei ipi` ,dry

!epnr mziid meid lk exn`ie micr e`eai m` ,meid ici lr dnifdl leki dz` :xn`z m`e .dry dze`a ziid inr el xnel leki jpi` aey Ðdxva ,`din Ðedlon dnfd zxez

"ahid"c dey dxfba zexiwg ray iax `pngxe ,zeryd zexiwg.oixcdpqa "ahid"úå÷éãáoircei ep` oi` ixn` ik Ðoi`y ,`id dnifdl leki dz`y zecr Ðoda dielz dnfdd

.zexiwga `l`?mipal e` mixegy milka xnel yi "mziid epnr" dncåæéàã úåøé÷ç éàä éìåë ùéðéà éòè úøîà éàåéîð äòù.rcei ipi` xn` `l ik elit` ,dnfd da jl oi` Ð

ziid epnr ynga dil ixn`e ,ynga xn` ik `dcla` ,did rax`a :xnel leki Ð.izirhéìåë åäì ïðéáäéã éðùîååäééúåòèoileki ,o`k oinifn yi m`e Ðdry ici lr mifdl,dzerhe

.epnr ziid dzerhe dryd lk :el xneleøéàî éáøìzery izy dreh mc` xn`c Ðmizyc ipdl edl opiadi Ðmizyc i`dl .odipy oia yng seq cr dpey`x dry zligzn ylye

ziid epnr dipya mizyc i`dl dil ixn` ikc .`l eze ziying cer dil opiadi ylyc i`dle ,ziriaxe ziyilye dipye dpey`x dry dil opiadizery izy izirh xnel yi Ð

,iixeg`l`nni oia `l` ,zg` dry dpey`xl mcew did dyrn :xnel el did cere .dpey`xa did dyrne`ilillziid epnr dipye dpey`x dil ixn` ike ,iypi` erh `lyi Ð

ziid epnr zery rax` lk dil ixn` i`e .ziriaxe ziyily ,iptl zery izy izirh xnel ellrale .mfed ixd Ðdixzale ,dipye dpey`x dinwl opiadi inp ylyziriax opiadi

.ziyingei`einfnyng edlekl dil.mfed ixd Ðäãåäé éáøìåzery yly dreh mc` :xn`c Ðdpey`x dry zligzn oda dcedi iax ixii`c ,ynge ylyc jpdl edl opiadi Ð

lrale ,ziy seq cre.ith dil aizipc `ed oice .dipye dpey`x dinwl opiadi yly
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àìàok m` :xn`z m`e Ð edyn xqg zery izy dreh mc` xi`n iax ixacl `ax xn`

ziriaxa `caerc `nip ?dliha ozecr i`n` ,ynga xne` cg`e ylya xne` cg`

ylya xne` cg` :zeywdl yi j` .mdipya zerhd zelzl oi`c `ax xaqc :xnel yie !ded

icdq ipda zwiic eli` ?dliha ozecr i`n` ,ynga xne` cg`exn`wc i`d `nlic Ð

miiwle xingdlc :xnel yie .yly seqa ylya

ozecr.edl opiwca `l Ð

äæéàácg` mei epeeik xakc oeik :dniz Ð mei

?mei dfi`a edpiliiynl dnl ,ycgl

mei dfi` epeeik `l elit` `ldeoixfeg dil ded Ð

.xeac ick xg` mda xefgl oileki oi`e ,oicibne

,i`xwn opitli zexiwg rayc oeik :xnel yie

miwcea eid" wxta`ly oikixv (`,n oixcdpq) "

i` .onvr z` eyigki `lye ,df z` df eyigki

cg`e ,ycega mipya xne` cg`l dpin `wtp :inp

.ziyixtck ,dylya xne`

éáøìdpey`x dry zligzn edl opiadi xi`n

oa wgvi epiax dywd Ð yng seq cr

?minifna zerhd dlzp `l i`n` :xy`

yng seq cr mziid epnr minifnd mixne`ykeÐ

did dyrnde ,yng rax`l exwe erhy xn`p

zecrdy idpe .jka minfen eidi `le ,ynga

did `l mizy xn`y eze` ixdy ,`id zygken

yng cr zerhl leki`l minfen mewn lkn Ð

llk zerhd opilz `lc :wgvi epiax xne`e !eidi

.lirl ziyixtck ,micr ipya
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izni`naקלד cenr ai sc ± oey`x wxtmigqt
àîîé ïéá àìààéìéììéùðéà åòè àìziying ziriax dil opiadi dixzale Ð.ziyye

ol ded izk`e .ziyy dixzale ,dipye ziyilye ziriax dinwl opiadi yng lrale

dng yngay ,erh `l rayl yng oiac `icda dcedi iax yixt `d `l` ,dil azinl

edl opiadic `zerh jpd lke .axrna rayae gxfnailin ipd Ðedpilev`ledpixhtnle

mfedyk dryn ,mewn lkn la` .`lhwncg`

dixg` lyae dcal dry dze`a odncin Ð

,eiptly zerha mfed `l elit`e ,zecrd dlha

ziyily yly lral dil exn` ik `dc

ziriaxeziyingexnel jxvede ,ziid epnr

izirhy `l` did dipya,ozecr dwlgp ixd Ð

dyrnd did dipya m`ycr `l` o`k oi` Ð

diipy oiae ,ynga xn` exiag `dc ,cg`

ziyingl.erh `lúéùù óåñ ãò ìåëéð`dc Ð

`l` xeq` epi` dxezd onexarynopaxe ,yy

dnliypi` erh `lc icina dwgxd cearc `ed

?diaäøåñî úåãòíéæéøæì`a mc` oi` Ð

,zerya iwa ok m` `l` ytpd lr cirdlitl

eteqy `ed rceiyyxcdl.dxiwge dyixca

zerya iwa epi`ye ,lhen lkd lr ung la`

.oda dreháøòîá òáùáå çøæîá äîç ùîçá
oia zerh oi`e ,raya `l` xeq` epi` unge Ð

.rayl yngìåëéð éîð ùùá éëä éà`dc Ð

`l oiicr yyadzhp`l` axrn cvl dng

dzgixfe ,riwxd rvn`alk y`xa dizgz

`l` o`kl `le o`kl `l dhep lv oi`e ,mc`

.eizgzàîåé.dng Ðéà÷ àúðø÷ éárvn`a Ð

zehpl daexwe gxfnl zehpl daexw ,riwxd

`pyil hwp ikdle .dilr oicner oi`e ,axrnl

irvin ia hwp `le `zpxw iacmexccitl ,i`w

dngy dng lblbyzaaeqxace ,`ed lebr ea

egxfne ,ea xkip zegex rax` welig oi` lebr

ivg cr lbrznenexciblt ifgine ,epetv ivge

.axrn y`xe gxfn seqa mexcòáøà úìéçúî
ìåëéð àì:ipyne .rax`e ynge yy irh `dc Ð

rayl yng oia xn`c dcedi iaxl dil opirny

.rax` oky lke ,erh `läøåñî úåãòïéæéøæìÐ

yng oia erh `lc dcedi iax da icen jklide

ilek ,edin .erhe ,xeqn lkl ung la` .rayl

yly zligz oia erhc ab lr s`e .erh `l i`d

zery yly epiidc ,yng seqloia erh `l Ð

rax` seq,ray zligzledpixq`lrax`a

ylyn xiva `ki`c ab lr s` ,ray meynÐ

.dnga `xikid `ki`c meynøîà àáøåÐ

`zerh meyn e`l unga dcedi iaxc `nrh

:xn`wck ,rayl yng oia iypi` erh `lc ,`id

lk oilez xn`wc i`de .'ek gxfna dng yng

yngjci`a xn`c ,dinrhl dcedi iax Ð

,dtixy `l` ung xeria oi` :(`,`k) oiwxit

i`pt el `diy ick ezlik`a opax exq` jklid

yng lk dil zixy i`e ,miizpia mivr hwllÐ

dil ilzc eiykr la` .xkfp epi`inx Ð

.hwll xkcne diytp`éúîéàoi` xne` ip` Ð

.dtixy `l` ung xeriaåøåòéá úòùá àìùixy `ziixe`cn izk`c ,yy lke yy zligza Ðdxezd on xdfen `edy ,raya ,exeria zrya la` .df gxehe .xac lka ezzayd Ð

mivr el oi` m` ?dnl,exeria zry cr oizni Ðepziayie.xac lkaïðåòîä íåé.dnga wecal oileki oi`e ,zgxef dng oi`y Ðàéä ìëì äãåòñ ïîæmicel :da mi`iwa lkde Ð

mihqlemipzarxmihqildy `l` ,odoixerpdlild lkmipyie.dipya oilke`e ,dpey`x dry zixgyïéùøåémeyn e`l Ð,zepzarx.ea elnr `le li`ed `l`ú÷åìçîëiaxc Ð

`lc dcedi iaxl oiae xi`n iaxl oiae .ith iypi` irh dcedi iaxlc meyn ,unga inp oizipzna zwelgn jk ,ith iypi` irh dcedi iaxlc meyn ,zecra dcedi iaxe xi`niwgxn

.zery yly xnle zery izy xnl ,zecra oxn`ck `zerh ilekàééåðéù íåùîïðéðùã,`kdc oizipzne oixcdpqc oizipzn jl `iyw ik ,`id i`pz `niz `lc .xeqn lkl ung Ð

mc` xi`n iaxl :xaq oixcdpqc `pze ,mizy dreh mc` dcedi iaxle zg` dry dreh mc` xi`n iaxl xaq oizipznc `pzc ,dcedi iaxe xi`n iaxc `ail` `id i`pz :`niz `l

yng oia zerh oi` mzd xn`c dcedi iaxl jl dyw ik :inp i` .`ed xeqn lkl ungc meyn `l` ,o`k `ed jk my ly zwelgn eze`k i`ce `l` .yly dcedi iaxle ,mizy dreh

erh xn` `kde ,dng meyn raylungdy `l` ,o`k enrh jk my enrhk `l` ,`id i`pz `niz `l Ð.opernd mei meyn :inp i` .xeqn lklåðù àìecirdy `l` oixcdpqc jd Ð

dngd upd my mdita e`ived la` ,zeryd lr.afk `l` zerh o`k oi` Ðõðä êåúáligznyk Ð.upd
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ìåëéð.yy jez sexyl jixv `dc ,ziy dlek `wec e`l Ð ziy dlekêäìå`pyil

:zeywdl leki did zery izya drh elit` Ð yng seq cr lekip edyne dry dreh mc`c

.axrna dng rayae gxfna dng yngay ,yng seq cr lekip

úéùádcedi iaxl xn`c ,iia`l :xy` oa wgvi epiax dywd Ð i`w `zpxw ia dng

opilze ,dry ivg dreh mc` xn`c

cg`e ynga xne` cg` ,ok m` ,odipya zerhd

oi`c oeik ?dlha ozecr i`n` raya xne`

xn`wc i`d :`nip ,rayl yy zligza `xikd

yngray xn`wc i`de ,yng seqa ÐÐ

drhe ,ziyc `blta ded `caere ,ray zligza

ziy xn`wc `dc :xnel yie !dry ivg cg` lk

yy zligz oia erhe ,i`w `zpxw ia dng Ð

raylzecr la` .xeqn lklc ung epiid Ð

ia xn`wc `iepiy jd :inp i` .oifixfl dxeqn

i`w `zpxw.iia`l dil zil Ð

éúîéà:qxhpewd yxit Ð exeria zrya `ly

exeria zrya `lyzryae ,yya Ð

exeriazryae li`ed :jixte .jli`e o`kn Ð

dywe .ray cr oizni ,xac lka ezzayd exeria

`d ?exral ray cr oizni ikid :mz epiaxl

exeqi` zrya dcedi iax xfbc (a,i) lirl opiwq`

zry :cere !dipin lkinl iz` `nlic ,wecal

oizipznc exeriaxzepnc :cere .yya epiid Ð

ya ungc dcedi iax silixg` xzepe ,dtix

epiax yxtne .ung ok enke ,dtixy oerh exeriy

exeria zrya `lyc :mzaexy ,yy xg` epiid Ð

meyn mrhe .minkg oewizk yya oixran mlerd

xzepn siliczrya la` .exeqi` xg`l epiide Ð

exral devn dpi`y oeik ,yya epiidc ,exeria

opaxcn `l``zi` oke .xac lka ezzayd Ð

."dry lk" wxt inlyexia

òáøài`d jiiy `l Ð `id lkl dcerq onf

oiprl la` ,dlik` oiprl `l` `nrh

zecr.`l Ð
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פסחים. פרק ראשון - אור לארבעה עשר דף יב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

àlày meyn ,ef ztqep dry el mipzep oi`yàì àéìéìì àîîé ïéa ¤¨¥§¨¨§¥§¨Ÿ
éLðéà eòè.mc` ipa mireh `l dlile mei oiay ±eok enkàeä ïéãa ¨¦§¥§¦

éôè dén÷ì áéúéðc'yng' xne`y dfl ozipy ie`x did oicd one ± §¥¦§©¥§¥
ziriayd dryd ody ,ziyiyd dryd xg`l zetqep miizry

.zipinydeàlàmeyn el` zery el mipzep oi`yLîçaLdänç ¤¨¤§¨¥©¨
z`vnpacvçøæn,riwxd lyåeli`òáLadänçz`vnpacv §¦§¨§§¤©©¨§

áøòn.mdipia mitilgne mireh mc` ipa oi` ok lre ,riwxd ly ©£¨
epnr minifnd el exn`e ynga dyrnd didy xn` m` jkitl

ef ixd ziyiyd dryd seq cr dpey`xd drydn ziid,dnfd
xaqe crd drhe ziriayd drya dyrnd didy okzi `l oky

.ziyingd dryd `idy
oiprl epzpyna dcedi iaxe xi`n iax zwelgnl zxfeg `xnbd
oiprl mzhiya lirl iia` x`iay dn lr dpnn dywne ,ung

:zecrïðz,epzpyna epipy -ïéìëBà ,øîBà øéàî éaøungd z` §©©¦¥¦¥§¦
Lîç ìk,c"i mei ly zepey`xd zerydïéôøBNåeze`úléçúa ¨¨¥§§¦¦§¦©

.LLyeygl yi ,ray zligza `ed dxezd on exeqi` onfy s`e ¥
e`eai ziyiyd drya ungd z` xizp m`e ,zg` drya zerhl
.ziyiyd `idy zerha exaqiy meyn ,ziriayd drya exizdl

ïéìëBà ,øîBà äãeäé éaøungd z`òaøà ìk,zepey`xd zery ©¦§¨¥§¦¨©§©
ïéìBúåeze` [midyne-],Lîç ìkxq`p xak `ed dry dze`ay §¦¨¨¥

.d`pda xzen `ed oiicre etxeyl jixv oi` j` ,dlik`aïéôøBNå§§¦
wx eze`,LL úléçúa.d`pda s` xq`p `ed dry dze`ay itl ¦§¦©¥

:`xnbd dywnìixaca dpey`xd oeyld itàaélà ééaà §©©¥©¦¨
[ezhiya-]øéàî éaøc,zerya df z` df miyigknd micr iabl §©¦¥¦

äòBè íãà ïéà øîàczeryaúéL dlek ìeëéð ,íeìk àìå`ld ± §¨©¥¨¨¤§Ÿ§¥¨¦
dxezd on oky ,ziyyd dryd lk dlik`a ungd z` xizdl yi
enicwd dnle ,ziriayd dryd zligza `l` xq`p ungd oi`

.exeqi` onf z` minkg
:zeywdl `xnbd dkiynnénð àðLéì Cäìemb zeywdl yi oke ± §©¦§¨©¦

xi`n iax zhiya iia` ixaca dipyd oeyld lräòBè íãà øîàc§¨©¨¨¤
eäMî,[hren onf-]úéL óBñ ãò ìeëéðonf cr elke`l yi `ld ± ©¤¥©¦

ziyyd dryd seq iptl hrenzligza lk`ie drhi `ly ick ,
z` xi`n iax xq` recne ,dxezd on dxeq`d ziriayd dryd

:zeywdl `xnbd dkiynn .ziyyd dryd lkeoeyld itl
zhiya dpey`xdàaélà ééaà[ezhiya-]íãà øîàc ,äãeäé éaøc ©©¥©¦¨§©¦§¨§¨©¨¨

äòBèaúéLc àbìt ãò ìeëéð ,äòL éöçz` xizdl yi `ld ± ¤£¦¨¨¥©©§¨§¦
onf iptl dry ivg ,ziyyd dryd rvn` cr dlik`a ungd

.dxezd on exeqi`
:zeywdl `xnbd dkiynnénð àðLéì Cäìemb zeywdl yi oke ± §©¦§¨©¦

dcedi iax zhiya iia` ixaca dipyd oeyld lrúøîàc§¨§©
[mixne`y-]å äòL äòBè íãàcerLîç óBñ ãò ìeëéð ,eäMî± ¨¨¤¨¨§©¤¥©¨¥

dry ,ziyingd dryd seq iptl hren onf cr elke`l yi `ld
lk z` dcedi iax xq` recne ,dxezd on exeqi` onf mcew edyne

.dlik`a ziyingd dryd
:`xnbd zvxzn,ééaà øîà (àlà)zecra dygkd oic dnec epi` ¤¨¨©©©¥
oky ,ung oicl,íéæéøæì äøeñî úeãòcirdl `a mc` oi` ixdy ¥§¨¦§¦¦

rcei `edy meyn ,zerya iwa `ed ok m` `l` zeytp zecr
oi` xi`n iax zrcl jkitl .zexiwg raya oic zia edexwgiy
iaxle ,cala edyna mirehy e` ,llk zerya mireh micrd
xeqi` la` .edyne drya e` ,dry ivga `l` mireh mpi` dcedi

ìëì õîç`ed mc`,øeñîzhiyle ,zerya iwa epi` mc` mzqe ¨¥§Ÿ¨
dcedi iax zhiyle ,zg` drya zerhl lelr `ed xi`n iax
iptl ungd zlik` xeqi` z` minkg enicwd jkitl .zery izya

.xen`d xeriya dxezd on exeqi` onf
xe`iaa `ax zhiy lr epzpynay ung oicn dywn `xnbd

:zecra mi`pzd zwelgnezrclàaélà àáø[ezhiya-]éaøc ¨¨©¦¨§©¦
àì Lîç úléçzî ,eäMî øñç úBòL ézL äòBè íãà øîàc ,øéàî¥¦§¨©¨¨¤§¥¨¨¥©¤¦§¦©¨¥Ÿ

ìeëéðdryd zligzn ungd zlik` z` xeq`l yi `ld - ¥
dxeq`y ziriayd drya zerhl mc` lelr oky ,ziyingd

lek`le ziyingd dryd `idy xeaqle ,dxezd on ung zlik`a
.ziyingd drya elke`l xi`n iax xizd recne ,ungd z` da

a :`xnbd zvxznLîçd ziyingd drya ±änçzcneracv ¨¥©¨§
çøæn,axrnl dhep lvde riwxd lyåzligza eli`òáLdryd-] ¦§¨§¤©

d [ziriaydänçzcneracváøòndhep lvde riwxd ly ©¨§©£¨
dywn .odipia silgie mc` drhi `ny yeygl oi` ok lre ,gxfnl

:`xnbdìeëéð énð úéLa éëä éàzlik` z` xizdl yi ok m` ± ¦¨¦§¦©¦¥
rvn`a zcner dngd ef drya ixdy ,ziyyd drya mb ungd
y`xa zgxef `idy xg`ne ,axrn cvl dhep dpi` oiicre ,riwxd
zcner ziriayd drya eli`e ,cv meyl dhep lvd oi` mc` lk
.odipia zerhl e`eai recne ,gxfnl dhep lvde axrna dngd

:`xnbd zvxznàîBé ,úéL ,äáäà øa àãà áø øîàéà÷ àúðø÷a ¨©©£¨©©£¨¦¨§©§§¨¨¥
day ziefd oxwa ,riwxd rvn`a zcner dngd ziyyd drya ±
mbe gxfnl mb zehpl daexw `ide ,axrne gxfn mixagzn
yeygl yi ok lre ,dhep `id okidl oigadl xyt` i`e ,axrnl

.ziyyl ziriayd dryd oia erhi `ny
:zeywdl `xnbd dkiynnezrclàaélà àáø[ezhiya-]éaøc ¨¨©¦¨§©¦

ìL äòBè íãà øîàc ,äãeäéòaøà úléçzî ,eäMî øñç úBòL L §¨§¨©¨¨¤¨Ÿ¨¨¥©¤¦§¦©©§©
ìeëéð àìdryd zligzn ungd zlik` z` xeq`l yi `ld ± Ÿ¥

dryd `idy exaqie ziriayd drya erhi `ny ,ziriaxd
oi`y ,dcedi iax xn` zecra mb `ld :`xnbd zvxzn .ziriaxd

a oky ,ziriayl ziyingd dryd oia dreh mc`änç Lîç̈¥©¨
å çøænaa eli`ïkL ìëå ,áøòna änç òáLaòaøà,gxfna `idy ©¦§¨§¤©©¨©©£¨§¨¤¥©§©

:`xnbd dywn .dpial ziriayd dryd oia erhi `leéëä éàm` ± ¦¨¦
okìeëéð énð Lîçadryd oia erhi `l oky ,ung [lk`p-] §¨¥©¦¥

,axrna `id rayae gxfna dng ynga ixdy ,dpial ziriayd
:`xnbd zvxzn .zecr oiprl dcedi iax xaeqy enkdîbøz©§§¨

[yxit-]àaélà ééaà[ezhiya-],íéæéøæì äøeñî úeãò ,àáøclre ©©¥©¦¨§¨¨¥§¨¦§¦¦
eli`e ,rayl yng oia mireh micrd oi` ok,øeñî ìkì õîçoi`e ¨¥©Ÿ¨

.riwxa dngd mewn it lr rayl yng oia oigadl mi`iwa lkd
mewn lcad xkip ziriayd zligzl ziriaxd dryd oia la`
ok lre ,zery ylyn zegt odipia yiy elit`e ,mc` lkl dngd

.ungd z` dcedi iax da xq` `l
:epzpyna dcedi iax zhiy z` xg` ote`a yxtn `axåmle` §

àáøenvrøîàiax xq` recn ,dxen`d `iyewd z` uxzl ¨¨¨©
dpia dreh mc` oi` `ld ,ziyingd drya ung lek`l dcedi

ok`y ,ziriayd dryd oialäãeäé éaøc àîòè eðééä åàìenrh ± ¨©§©£¨§©¦§¨
zerh yyg meyn epi` ziyingd drya xqe`d dcedi iax ly
zligzn ungd z` xeq`l ic did df yyg cvn ok`e ,zerya

.ziyiyd dryddéîòèì äãeäé éaø àlàit lr ,ezhiyl jled ± ¤¨©¦§¨§©§¥
dnøîàcoldl dpyna(.`k),àlà õîç øeòéa ïéàaeáäéå .äôéøN §¨©¥¦¨¥¤¨§¥¨§¨£

ïðaø déìminkg el epzpe -úçà äòLick ziyingd dryd `idy ¥©¨¨¨¨©©
íéöò da èB÷ììzlik`a edexq` ok lre ,ungd ztixy jxevl ¦§¨¥¦

z` dgec `piax .jkl i`pt el didiy ick ef dry lk jyna ung
:`ax uexizdéáéúéà[dywd-],àáøì àðéáø,`ziixaa epipy `ld ¥¦¥©¦¨§¨¨

éúîéà ,äãeäé éaø øîà,dtixya `weec `ed ung xeriaàlL ¨©©¦§¨¥¨©¤Ÿ
Bøeòéa úòLaexeria onf ribd `l oiicry ziyyd dryd jyna ± ¦§©¦

,dxezd ona ìáà`idy ziriayd dryd zligzBøeòéa úòLly £¨¦§©¦
,dxezd on ungd,øác ìëa BúúaLä`l` dtixya `weec e`le ©§¨¨§¨¨¨

epl dnl ok m`e .mil ezklyda e` gexl eziixfe exexita s`
mivr hwll egixhdle ziyingd drya ung zlik` xeq`l
ziriayd dryd zligzl cr oizndl ecia `ld ,ef drya

.mivra jxev el didi `le ,xac lka eziaydle
:xg` uexiz uxzne `ax ea xfeg ef `iyew meyn,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

mewn meyn rayl yng oia dreh mc` oi` libx meiay s`
,ziyingd drya ungd zlik` z` xeq`l yi ,dngdíeMî äøéæb§¥¨¦

ïpeòîä íBédrya df meia zerhl e`eaie ,dngd ea zi`xp oi`y ©§¨
:`xnbd dywn .ziyingd dryd `idy xeaqle ziriaydéëä éà¦¨¦

ìeëéð àì énð úBòL òaøàa eléôàdryd zligzn s` ok m` ± £¦§©§©¨©¦Ÿ¥
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קלה izni`na cenr ai sc ± oey`x wxtmigqt
àîîé ïéá àìààéìéììéùðéà åòè àìziying ziriax dil opiadi dixzale Ð.ziyye

ol ded izk`e .ziyy dixzale ,dipye ziyilye ziriax dinwl opiadi yng lrale

dng yngay ,erh `l rayl yng oiac `icda dcedi iax yixt `d `l` ,dil azinl

edl opiadic `zerh jpd lke .axrna rayae gxfnailin ipd Ðedpilev`ledpixhtnle

mfedyk dryn ,mewn lkn la` .`lhwncg`

dixg` lyae dcal dry dze`a odncin Ð

,eiptly zerha mfed `l elit`e ,zecrd dlha

ziyily yly lral dil exn` ik `dc

ziriaxeziyingexnel jxvede ,ziid epnr

izirhy `l` did dipya,ozecr dwlgp ixd Ð

dyrnd did dipya m`ycr `l` o`k oi` Ð

diipy oiae ,ynga xn` exiag `dc ,cg`

ziyingl.erh `lúéùù óåñ ãò ìåëéð`dc Ð

`l` xeq` epi` dxezd onexarynopaxe ,yy

dnliypi` erh `lc icina dwgxd cearc `ed

?diaäøåñî úåãòíéæéøæì`a mc` oi` Ð

,zerya iwa ok m` `l` ytpd lr cirdlitl

eteqy `ed rceiyyxcdl.dxiwge dyixca

zerya iwa epi`ye ,lhen lkd lr ung la`

.oda dreháøòîá òáùáå çøæîá äîç ùîçá
oia zerh oi`e ,raya `l` xeq` epi` unge Ð

.rayl yngìåëéð éîð ùùá éëä éà`dc Ð

`l oiicr yyadzhp`l` axrn cvl dng

dzgixfe ,riwxd rvn`alk y`xa dizgz

`l` o`kl `le o`kl `l dhep lv oi`e ,mc`

.eizgzàîåé.dng Ðéà÷ àúðø÷ éárvn`a Ð

zehpl daexwe gxfnl zehpl daexw ,riwxd

`pyil hwp ikdle .dilr oicner oi`e ,axrnl

irvin ia hwp `le `zpxw iacmexccitl ,i`w

dngy dng lblbyzaaeqxace ,`ed lebr ea

egxfne ,ea xkip zegex rax` welig oi` lebr

ivg cr lbrznenexciblt ifgine ,epetv ivge

.axrn y`xe gxfn seqa mexcòáøà úìéçúî
ìåëéð àì:ipyne .rax`e ynge yy irh `dc Ð

rayl yng oia xn`c dcedi iaxl dil opirny

.rax` oky lke ,erh `läøåñî úåãòïéæéøæìÐ

yng oia erh `lc dcedi iax da icen jklide

ilek ,edin .erhe ,xeqn lkl ung la` .rayl

yly zligz oia erhc ab lr s`e .erh `l i`d

zery yly epiidc ,yng seqloia erh `l Ð

rax` seq,ray zligzledpixq`lrax`a

ylyn xiva `ki`c ab lr s` ,ray meynÐ

.dnga `xikid `ki`c meynøîà àáøåÐ

`zerh meyn e`l unga dcedi iaxc `nrh

:xn`wck ,rayl yng oia iypi` erh `lc ,`id

lk oilez xn`wc i`de .'ek gxfna dng yng

yngjci`a xn`c ,dinrhl dcedi iax Ð

,dtixy `l` ung xeria oi` :(`,`k) oiwxit

i`pt el `diy ick ezlik`a opax exq` jklid

yng lk dil zixy i`e ,miizpia mivr hwllÐ

dil ilzc eiykr la` .xkfp epi`inx Ð

.hwll xkcne diytp`éúîéàoi` xne` ip` Ð

.dtixy `l` ung xeriaåøåòéá úòùá àìùixy `ziixe`cn izk`c ,yy lke yy zligza Ðdxezd on xdfen `edy ,raya ,exeria zrya la` .df gxehe .xac lka ezzayd Ð

mivr el oi` m` ?dnl,exeria zry cr oizni Ðepziayie.xac lkaïðåòîä íåé.dnga wecal oileki oi`e ,zgxef dng oi`y Ðàéä ìëì äãåòñ ïîæmicel :da mi`iwa lkde Ð

mihqlemipzarxmihqildy `l` ,odoixerpdlild lkmipyie.dipya oilke`e ,dpey`x dry zixgyïéùøåémeyn e`l Ð,zepzarx.ea elnr `le li`ed `l`ú÷åìçîëiaxc Ð

`lc dcedi iaxl oiae xi`n iaxl oiae .ith iypi` irh dcedi iaxlc meyn ,unga inp oizipzna zwelgn jk ,ith iypi` irh dcedi iaxlc meyn ,zecra dcedi iaxe xi`niwgxn

.zery yly xnle zery izy xnl ,zecra oxn`ck `zerh ilekàééåðéù íåùîïðéðùã,`kdc oizipzne oixcdpqc oizipzn jl `iyw ik ,`id i`pz `niz `lc .xeqn lkl ung Ð

mc` xi`n iaxl :xaq oixcdpqc `pze ,mizy dreh mc` dcedi iaxle zg` dry dreh mc` xi`n iaxl xaq oizipznc `pzc ,dcedi iaxe xi`n iaxc `ail` `id i`pz :`niz `l

yng oia zerh oi` mzd xn`c dcedi iaxl jl dyw ik :inp i` .`ed xeqn lkl ungc meyn `l` ,o`k `ed jk my ly zwelgn eze`k i`ce `l` .yly dcedi iaxle ,mizy dreh

erh xn` `kde ,dng meyn raylungdy `l` ,o`k enrh jk my enrhk `l` ,`id i`pz `niz `l Ð.opernd mei meyn :inp i` .xeqn lklåðù àìecirdy `l` oixcdpqc jd Ð

dngd upd my mdita e`ived la` ,zeryd lr.afk `l` zerh o`k oi` Ðõðä êåúáligznyk Ð.upd
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ìåëéð.yy jez sexyl jixv `dc ,ziy dlek `wec e`l Ð ziy dlekêäìå`pyil

:zeywdl leki did zery izya drh elit` Ð yng seq cr lekip edyne dry dreh mc`c

.axrna dng rayae gxfna dng yngay ,yng seq cr lekip

úéùádcedi iaxl xn`c ,iia`l :xy` oa wgvi epiax dywd Ð i`w `zpxw ia dng

opilze ,dry ivg dreh mc` xn`c

cg`e ynga xne` cg` ,ok m` ,odipya zerhd

oi`c oeik ?dlha ozecr i`n` raya xne`

xn`wc i`d :`nip ,rayl yy zligza `xikd

yngray xn`wc i`de ,yng seqa ÐÐ

drhe ,ziyc `blta ded `caere ,ray zligza

ziy xn`wc `dc :xnel yie !dry ivg cg` lk

yy zligz oia erhe ,i`w `zpxw ia dng Ð

raylzecr la` .xeqn lklc ung epiid Ð

ia xn`wc `iepiy jd :inp i` .oifixfl dxeqn

i`w `zpxw.iia`l dil zil Ð

éúîéà:qxhpewd yxit Ð exeria zrya `ly

exeria zrya `lyzryae ,yya Ð

exeriazryae li`ed :jixte .jli`e o`kn Ð

dywe .ray cr oizni ,xac lka ezzayd exeria

`d ?exral ray cr oizni ikid :mz epiaxl

exeqi` zrya dcedi iax xfbc (a,i) lirl opiwq`

zry :cere !dipin lkinl iz` `nlic ,wecal

oizipznc exeriaxzepnc :cere .yya epiid Ð

ya ungc dcedi iax silixg` xzepe ,dtix

epiax yxtne .ung ok enke ,dtixy oerh exeriy

exeria zrya `lyc :mzaexy ,yy xg` epiid Ð

meyn mrhe .minkg oewizk yya oixran mlerd

xzepn siliczrya la` .exeqi` xg`l epiide Ð

exral devn dpi`y oeik ,yya epiidc ,exeria

opaxcn `l``zi` oke .xac lka ezzayd Ð

."dry lk" wxt inlyexia
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àlày meyn ,ef ztqep dry el mipzep oi`yàì àéìéìì àîîé ïéa ¤¨¥§¨¨§¥§¨Ÿ
éLðéà eòè.mc` ipa mireh `l dlile mei oiay ±eok enkàeä ïéãa ¨¦§¥§¦

éôè dén÷ì áéúéðc'yng' xne`y dfl ozipy ie`x did oicd one ± §¥¦§©¥§¥
ziriayd dryd ody ,ziyiyd dryd xg`l zetqep miizry

.zipinydeàlàmeyn el` zery el mipzep oi`yLîçaLdänç ¤¨¤§¨¥©¨
z`vnpacvçøæn,riwxd lyåeli`òáLadänçz`vnpacv §¦§¨§§¤©©¨§

áøòn.mdipia mitilgne mireh mc` ipa oi` ok lre ,riwxd ly ©£¨
epnr minifnd el exn`e ynga dyrnd didy xn` m` jkitl

ef ixd ziyiyd dryd seq cr dpey`xd drydn ziid,dnfd
xaqe crd drhe ziriayd drya dyrnd didy okzi `l oky

.ziyingd dryd `idy
oiprl epzpyna dcedi iaxe xi`n iax zwelgnl zxfeg `xnbd
oiprl mzhiya lirl iia` x`iay dn lr dpnn dywne ,ung

:zecrïðz,epzpyna epipy -ïéìëBà ,øîBà øéàî éaøungd z` §©©¦¥¦¥§¦
Lîç ìk,c"i mei ly zepey`xd zerydïéôøBNåeze`úléçúa ¨¨¥§§¦¦§¦©

.LLyeygl yi ,ray zligza `ed dxezd on exeqi` onfy s`e ¥
e`eai ziyiyd drya ungd z` xizp m`e ,zg` drya zerhl
.ziyiyd `idy zerha exaqiy meyn ,ziriayd drya exizdl

ïéìëBà ,øîBà äãeäé éaøungd z`òaøà ìk,zepey`xd zery ©¦§¨¥§¦¨©§©
ïéìBúåeze` [midyne-],Lîç ìkxq`p xak `ed dry dze`ay §¦¨¨¥

.d`pda xzen `ed oiicre etxeyl jixv oi` j` ,dlik`aïéôøBNå§§¦
wx eze`,LL úléçúa.d`pda s` xq`p `ed dry dze`ay itl ¦§¦©¥

:`xnbd dywnìixaca dpey`xd oeyld itàaélà ééaà §©©¥©¦¨
[ezhiya-]øéàî éaøc,zerya df z` df miyigknd micr iabl §©¦¥¦

äòBè íãà ïéà øîàczeryaúéL dlek ìeëéð ,íeìk àìå`ld ± §¨©¥¨¨¤§Ÿ§¥¨¦
dxezd on oky ,ziyyd dryd lk dlik`a ungd z` xizdl yi
enicwd dnle ,ziriayd dryd zligza `l` xq`p ungd oi`

.exeqi` onf z` minkg
:zeywdl `xnbd dkiynnénð àðLéì Cäìemb zeywdl yi oke ± §©¦§¨©¦

xi`n iax zhiya iia` ixaca dipyd oeyld lräòBè íãà øîàc§¨©¨¨¤
eäMî,[hren onf-]úéL óBñ ãò ìeëéðonf cr elke`l yi `ld ± ©¤¥©¦

ziyyd dryd seq iptl hrenzligza lk`ie drhi `ly ick ,
z` xi`n iax xq` recne ,dxezd on dxeq`d ziriayd dryd

:zeywdl `xnbd dkiynn .ziyyd dryd lkeoeyld itl
zhiya dpey`xdàaélà ééaà[ezhiya-]íãà øîàc ,äãeäé éaøc ©©¥©¦¨§©¦§¨§¨©¨¨

äòBèaúéLc àbìt ãò ìeëéð ,äòL éöçz` xizdl yi `ld ± ¤£¦¨¨¥©©§¨§¦
onf iptl dry ivg ,ziyyd dryd rvn` cr dlik`a ungd

.dxezd on exeqi`
:zeywdl `xnbd dkiynnénð àðLéì Cäìemb zeywdl yi oke ± §©¦§¨©¦

dcedi iax zhiya iia` ixaca dipyd oeyld lrúøîàc§¨§©
[mixne`y-]å äòL äòBè íãàcerLîç óBñ ãò ìeëéð ,eäMî± ¨¨¤¨¨§©¤¥©¨¥

dry ,ziyingd dryd seq iptl hren onf cr elke`l yi `ld
lk z` dcedi iax xq` recne ,dxezd on exeqi` onf mcew edyne

.dlik`a ziyingd dryd
:`xnbd zvxzn,ééaà øîà (àlà)zecra dygkd oic dnec epi` ¤¨¨©©©¥
oky ,ung oicl,íéæéøæì äøeñî úeãòcirdl `a mc` oi` ixdy ¥§¨¦§¦¦

rcei `edy meyn ,zerya iwa `ed ok m` `l` zeytp zecr
oi` xi`n iax zrcl jkitl .zexiwg raya oic zia edexwgiy
iaxle ,cala edyna mirehy e` ,llk zerya mireh micrd
xeqi` la` .edyne drya e` ,dry ivga `l` mireh mpi` dcedi

ìëì õîç`ed mc`,øeñîzhiyle ,zerya iwa epi` mc` mzqe ¨¥§Ÿ¨
dcedi iax zhiyle ,zg` drya zerhl lelr `ed xi`n iax
iptl ungd zlik` xeqi` z` minkg enicwd jkitl .zery izya

.xen`d xeriya dxezd on exeqi` onf
xe`iaa `ax zhiy lr epzpynay ung oicn dywn `xnbd

:zecra mi`pzd zwelgnezrclàaélà àáø[ezhiya-]éaøc ¨¨©¦¨§©¦
àì Lîç úléçzî ,eäMî øñç úBòL ézL äòBè íãà øîàc ,øéàî¥¦§¨©¨¨¤§¥¨¨¥©¤¦§¦©¨¥Ÿ

ìeëéðdryd zligzn ungd zlik` z` xeq`l yi `ld - ¥
dxeq`y ziriayd drya zerhl mc` lelr oky ,ziyingd

lek`le ziyingd dryd `idy xeaqle ,dxezd on ung zlik`a
.ziyingd drya elke`l xi`n iax xizd recne ,ungd z` da

a :`xnbd zvxznLîçd ziyingd drya ±änçzcneracv ¨¥©¨§
çøæn,axrnl dhep lvde riwxd lyåzligza eli`òáLdryd-] ¦§¨§¤©

d [ziriaydänçzcneracváøòndhep lvde riwxd ly ©¨§©£¨
dywn .odipia silgie mc` drhi `ny yeygl oi` ok lre ,gxfnl

:`xnbdìeëéð énð úéLa éëä éàzlik` z` xizdl yi ok m` ± ¦¨¦§¦©¦¥
rvn`a zcner dngd ef drya ixdy ,ziyyd drya mb ungd
y`xa zgxef `idy xg`ne ,axrn cvl dhep dpi` oiicre ,riwxd
zcner ziriayd drya eli`e ,cv meyl dhep lvd oi` mc` lk
.odipia zerhl e`eai recne ,gxfnl dhep lvde axrna dngd

:`xnbd zvxznàîBé ,úéL ,äáäà øa àãà áø øîàéà÷ àúðø÷a ¨©©£¨©©£¨¦¨§©§§¨¨¥
day ziefd oxwa ,riwxd rvn`a zcner dngd ziyyd drya ±
mbe gxfnl mb zehpl daexw `ide ,axrne gxfn mixagzn
yeygl yi ok lre ,dhep `id okidl oigadl xyt` i`e ,axrnl

.ziyyl ziriayd dryd oia erhi `ny
:zeywdl `xnbd dkiynnezrclàaélà àáø[ezhiya-]éaøc ¨¨©¦¨§©¦

ìL äòBè íãà øîàc ,äãeäéòaøà úléçzî ,eäMî øñç úBòL L §¨§¨©¨¨¤¨Ÿ¨¨¥©¤¦§¦©©§©
ìeëéð àìdryd zligzn ungd zlik` z` xeq`l yi `ld ± Ÿ¥

dryd `idy exaqie ziriayd drya erhi `ny ,ziriaxd
oi`y ,dcedi iax xn` zecra mb `ld :`xnbd zvxzn .ziriaxd

a oky ,ziriayl ziyingd dryd oia dreh mc`änç Lîç̈¥©¨
å çøænaa eli`ïkL ìëå ,áøòna änç òáLaòaøà,gxfna `idy ©¦§¨§¤©©¨©©£¨§¨¤¥©§©

:`xnbd dywn .dpial ziriayd dryd oia erhi `leéëä éàm` ± ¦¨¦
okìeëéð énð Lîçadryd oia erhi `l oky ,ung [lk`p-] §¨¥©¦¥

,axrna `id rayae gxfna dng ynga ixdy ,dpial ziriayd
:`xnbd zvxzn .zecr oiprl dcedi iax xaeqy enkdîbøz©§§¨

[yxit-]àaélà ééaà[ezhiya-],íéæéøæì äøeñî úeãò ,àáøclre ©©¥©¦¨§¨¨¥§¨¦§¦¦
eli`e ,rayl yng oia mireh micrd oi` ok,øeñî ìkì õîçoi`e ¨¥©Ÿ¨

.riwxa dngd mewn it lr rayl yng oia oigadl mi`iwa lkd
mewn lcad xkip ziriayd zligzl ziriaxd dryd oia la`
ok lre ,zery ylyn zegt odipia yiy elit`e ,mc` lkl dngd

.ungd z` dcedi iax da xq` `l
:epzpyna dcedi iax zhiy z` xg` ote`a yxtn `axåmle` §

àáøenvrøîàiax xq` recn ,dxen`d `iyewd z` uxzl ¨¨¨©
dpia dreh mc` oi` `ld ,ziyingd drya ung lek`l dcedi

ok`y ,ziriayd dryd oialäãeäé éaøc àîòè eðééä åàìenrh ± ¨©§©£¨§©¦§¨
zerh yyg meyn epi` ziyingd drya xqe`d dcedi iax ly
zligzn ungd z` xeq`l ic did df yyg cvn ok`e ,zerya

.ziyiyd dryddéîòèì äãeäé éaø àlàit lr ,ezhiyl jled ± ¤¨©¦§¨§©§¥
dnøîàcoldl dpyna(.`k),àlà õîç øeòéa ïéàaeáäéå .äôéøN §¨©¥¦¨¥¤¨§¥¨§¨£

ïðaø déìminkg el epzpe -úçà äòLick ziyingd dryd `idy ¥©¨¨¨¨©©
íéöò da èB÷ììzlik`a edexq` ok lre ,ungd ztixy jxevl ¦§¨¥¦

z` dgec `piax .jkl i`pt el didiy ick ef dry lk jyna ung
:`ax uexizdéáéúéà[dywd-],àáøì àðéáø,`ziixaa epipy `ld ¥¦¥©¦¨§¨¨

éúîéà ,äãeäé éaø øîà,dtixya `weec `ed ung xeriaàlL ¨©©¦§¨¥¨©¤Ÿ
Bøeòéa úòLaexeria onf ribd `l oiicry ziyyd dryd jyna ± ¦§©¦

,dxezd ona ìáà`idy ziriayd dryd zligzBøeòéa úòLly £¨¦§©¦
,dxezd on ungd,øác ìëa BúúaLä`l` dtixya `weec e`le ©§¨¨§¨¨¨

epl dnl ok m`e .mil ezklyda e` gexl eziixfe exexita s`
mivr hwll egixhdle ziyingd drya ung zlik` xeq`l
ziriayd dryd zligzl cr oizndl ecia `ld ,ef drya

.mivra jxev el didi `le ,xac lka eziaydle
:xg` uexiz uxzne `ax ea xfeg ef `iyew meyn,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

mewn meyn rayl yng oia dreh mc` oi` libx meiay s`
,ziyingd drya ungd zlik` z` xeq`l yi ,dngdíeMî äøéæb§¥¨¦

ïpeòîä íBédrya df meia zerhl e`eaie ,dngd ea zi`xp oi`y ©§¨
:`xnbd dywn .ziyingd dryd `idy xeaqle ziriaydéëä éà¦¨¦

ìeëéð àì énð úBòL òaøàa eléôàdryd zligzn s` ok m` ± £¦§©§©¨©¦Ÿ¥
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc migqt(iriax meil)

dyrnd didyéà÷ äåä àééeléâa ,änçä õðä CBúacner did ± §¨¥©©¨§¦¨£¨¨¥
,wxa ea xi`dy mewnaàæçc àeä àîìòa éøeøäæåzevevip d`xe ± §©£¥§¨§¨©£¨

.dngd xe` mdy zerha xaqe el` xe`ïì òîLî à÷eprinyn ± ¨©§©¨
zecr `l` ,ef zerha eixac z` zelzl oi`y ,iy` xa iniy ax

.`id zygken
onfa epzpyna dcedi iaxe xi`n iax zwelgnl zxfeg `xnbd

:df oica dkldd z` zxxane ,ung zlik` xeqi`ïîçð áø øîà̈©©©§¨
äãeäé éaøk äëìä ,áø øîàdryd lk ungd z` milezy ¨©©£¨¨§©¦§¨

`ed oiicre ,eze` mitxey `le milke` `le ,c"i mei ly ziyingd
.ziyiyd dryd cr d`pda xzenàîéðå ,ïîçð áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©§¨§¥¨

øîy [ipec` xn`ie-]øéàî éaøk äëìäoiicr ziyingd dryay ©£¨¨§©¦¥¦
meyn ,yy zligza `l` xq`p epi`e dlik`a s` xzen ungd

ïì íúñcd [epl-]àpzdpynadéúååkepicia `ed llke ,[ezenk-] §¨©¨©¨§¨¥
iaxk znzeqy dpynd `id dn yxtn `ax .dpyn mzqk dkldy

:xi`nïðúcoldl dpyna epipyy ±(.`k),ìBëàì øzenL äòL ìk ¦§©¨¨¨¤¨¤¡
,ungìéëàîxeq`y dryay jkn rnyne .eznda z` epnn mc` ©£¦

dzlk`da yiy meyn ,dndal elik`dl xeq` s` ung lek`l
xi`n iax zhiya diepy gxkda ef dpyn ok m`e .milral d`pd
oiae dlik`a oia ungd xzen zepey`x zery yng lky xaeqd
ung lek`l xeq`y it lr s` dcedi iax zhiyl oky ,d`pda

.ezndal elik`dl xzen oiicr ziyingd drya
:`axl ongp ax aiydàeä àîúñ åàì àéäädpi` ef dpyn ± ©¦¨§¨¨

,xi`n iaxk znzeqc íeMî`id xi`n iaxk m`àéL÷[dyw-] ¦§©§¨
oeyløzeî'dry lk' zepyl dl did ixdy .da dzpypy 'lek`l ¨

xzeny dry lky rnyn 'lek`l xzen' oeylne ,'lik`n lke`y
z` lik`dl ,dlik`a xeq`y df mc`l xzen ,lek`l xg` mc`l
`l` .exiagl cg` mc` oia lcad oi` xi`n iaxl ixde ,eznda

,`id dpynd zpeek gxkdalek`l odkl xzeny dry lky
zhiy `ide .ezndal oileg ly ung l`xyi lik`n ,ung znexz
seq cr dlik`a xzen oileg ly ungy ,epzpyna l`ilnb oax
dry seq cr odkl zlk`p ung znexz la` ,ziriax dry
zlik` oicy `vnp .dnexzd cqtdn rpnidl icka ,ziying
ody ,dnexza odkd zlik` oick `ed ungdn d`pde dnda

.ziyingd dryd seq cr zexzen
:ongp ax z` `ax l`y aeyøî àîéðåy [ipec` xn`ie-]äëìä §¥¨©£¨¨

ìàéìîb ïaøkmeyn ,yng lk zlk`p dnexzydéì äåäcoax §©¨©§¦¥©£¨¥
l`ilnbòéøëîznexza oky ,odipia xytne zehiyd izy oia ©§¦©

drya dlik`a zxzen `idy xi`n iaxk xaeq `ed ung
xzen `edy ,dcedi iaxk xaeq `ed oileg unga eli`e ,ziyingd
.rixknd ixack dkldy epicia `ed llke ,zery rax` lk wx

déì øîà,`axl ongp ax [el-]àeä òéøëî åàì ìàéìîb ïaøoia ¨©¥©¨©§¦¥¨©§¦©
`l` ,dcedi iaxe xi`n iaxøîà÷ déLôðc íòèenvr zhiy z` ± ©©§©§¥¨¨©

milk`p dnexz oiae oileg oiay xne` xi`n iax did eli`y .xn`
milk`p dnexz oiae oileg oiay xne` did dcedi iaxe ,yng lk
xg`n j` .drxkdl l`ilnb oax ixac miaygp eid ,rax` lk
oax wxe ,ungl dnexz oia wlgl mewn yiy mdixaca fnxp `ly
zycegn `xaq `l` drxkd ef oi` ,df welig ycig l`ilnb

.ziyily drice
:dcedi iaxk ax wqty jkl sqep mrh d`ian `xnbdúéòaéàå§¦¨¥

àîéà,xnel lkez dvxz m`e ±àpz éàä ék øîàc áøxn`y dn ± ¥¨©§¨©¦©©¨
mzeqd `ziixaa `pzd ixac it lr `ed dcedi iaxk dkldy ax

.ezenkøNò äòaøà ,àéðúcoqipaúà ïéøòáî ,úaMa úBéäì ìçL §©§¨©§¨¨¨¨¤¨¦§©©¨§©£¦¤
ìkäb"i meia ,ezeyxay ungd lk z` ±ïéôøBNå ,úaMä éðôlî ©Ÿ¦¦§¥©©¨§§¦

úBîeøzoia ungúBàîèoiaúBéeìz[ze`nh wtq-]eoia.úBøBäè §§¥§§
ïî ïéøéiLîezenexzdúBceòñ ézL ïBæî úBøBähä,zaydéãk §©§¦¦©§§§¥§§¥

ìBëàìoze`úBòL òaøà ãò.c"i mei lyäãeäé ïa øæòìà éaø éøác ¤¡©©§©¨¦§¥©¦¤§¨¨¤§¨
øîàL ,àúBzøa LéàokBì eøîà .òLBäé éaø íeMî,minkg ¦©§¨¤¨©¦©¦§ª©¨§

zenexzeôøOé àì úBøBäèoda yi m` elit`e ,zay axra llk §Ÿ¦¨§
,ezia ipale odkl zekxvpd zecerq izy oefnn xzeieàöné ànL¤¨¦¨§

ïäìeidiy migxe` mipdkïéìëBàonf lke ,xeqi`d onf mcew oze` ¨¤§¦
dciqtdl xeq` lk`idl dleki dnexzdy.ïäì øîàxfrl` iax ¨©¨¤

`ld ,minkgl dcedi oaeLwa øáklka zayd iptl milrad §¨¦§
zenexzd z` elk`iy mipdk xirdeàöî àìå,olek z` lk`iy in §Ÿ¨§

mcia oi`y mirceie xird ipdk lk z` mixikn xak mdy xg`ne
yeygl oi` `ld .mitqep milke` e`vni oipn ,lkd z` lek`l
`eal xeq` zayd jeza oky ,xirl uegn mipdk e`eai `ny

.xird jezl qpkidle megzl uegnBì eøîà,minkgànLnõeç ¨§¤¨
äîBçìxird megz jezaeðìxgnle ,zay lila migxe` mipdk ©¨¨

.xeqi`d onf mcew dnexzd z` elk`ie ,dil` eqpkiíäì øîàiax ¨©¨¤
,dcedi oa xfrl`íëéøáãìlkezy dxwn rx`i `ny yeygl yiy §¦§¥¤

zenexza `weec ilr miwleg mz` recn ok m` ,lk`idl dnexzd
`ld ,zexedhóàzenexzaúBéeìzxnel mkl yi [ze`nh wtq-] ©§

yeôøOé àì,zay axraeäiìà àáé ànLlr xyal xgn e` meid Ÿ¦¨§¤¨¨Ÿ¥¦¨
lr xn`iy okzie ,epiciay zewitqd lk z` epl heytie ,dle`bd

d`neh oda drbp `ly el` zenexz,íøäèéåonf mcew dplk`ize ¦©£¥
.xeqi`dBì eøîà,minkgeäiìà ïéàL ,ìàøNéì ïäì çèáeî øák ¨§§¨§¨¨¤§¦§¨¥¤¥¥¦¨

çøBhä éðtî ,íéáBè íéîé éáøòa àìå ,úBúaL éáøòa àì àayiy ¨Ÿ§©§¥©¨§Ÿ§©§¥¨¦¦¦§¥©©
enr micexh eidi `eai m`e ,aeh meie zay zecerq zpkda mdl
,xgn e` meid `eai `ny yeygl oi` ok lr .opikdl ewitqi `le

.aeh mei axr `ed xgne zay axr `ed meid ixdyeææ àì ,eøîà̈§Ÿ¨
øîàL àúBzøa Léà äãeäé ïa øæòìà éaøk äëìä eòáwL ãò íMî¦¨©¤¨§£¨¨§©¦¤§¨¨¤§¨¦©§¨¤¨©

,òLBäé éaø íeMî.zecerq izy oefn wx mixiiyny ¦©¦§ª
:dzii`x z` `xnbd dwiqnåàì éàîiax ixack wqtp [`l m`d-] ©¨

dcedi oa xfrl`eléôàick odn mixiiyny xn`y dnaìBëàìcr £¦¤¡
ung znexz elit`y xaeqd dcedi iax zhiyke ,zery rax`
:`xnbd dgec .ziyingd drya `le zery rax` cr wx zlk`p

àì ,àáøc déîMî àtt áø øîà,ezenk dkld dwqtp df oiprl ¨©©¨¨¦§¥§¨¨Ÿ
jixvy ,zecerq izy oefn lr dxizid dnexz oiprl wx `l`øòáì§©¥

.zay axrn dze`
:dcedi iaxk wqet iax s`y dgiken `xnbdàäì øáñ éaø óàå§©©¦¨©§¨

[dn z`-]cxn`ïîçð áø.dcedi iaxk dkldyáø øa ïéáø øîàc §©©§¨§¨©¨¦©©
ài÷ñéc ãé÷ôäL ãçà íãàa äNòî ,àãà[xer zgzn`-]äàìî £¨©£¤§¨¨¤¨¤¦§¦¦§©¨§¥¨

àöBéå õaöáî õîç äéäå ,íéøaëò äeáwðå ,äà÷B÷ç ïðçBé ìöà õîç̈¥¥¤¨¨£¨¨§¦§¨©§¨¦§¨¨¨¥§©§¥§¥
.mixakrd ici lr xqgpe ,dpnnàáeopgeiéaø éðôìaäðBLàø äòL ¨¦§¥©¦¨¨¦¨

cqtd repnl ick exkenl el yi m`d eze` l`ye ,gqt axr ly
milrad e`eai `ny ,ezxikn mr oizndl el yiy e` ,ciwtndn

.edelk`ieBì øîà,iax,ïzîäaey opgei `a .epxknz l` oiicre ¨©©§¥
drya,äiðLaeyeBì øîà,iax.ïzîädrya aey `a,úéLéìL §¦¨¨©©§¥§¦¦

eBì øîà,iax.ïzîädrya `a aey,úéòéáøe.ïzîä Bì øîà ¨©©§¥§¦¦¨©©§¥
d drya aey `aykeBì øîà ,úéLéîç,iaxdøëBîe àö`iwqicl £¦¦¨©¥§¨

ef÷eMad`pda xzen day ungdy onf lk ,dlivdl ickm` oky , ©
lkez `le d`pda xq`i ziyiyd dryd zligzl cr oiznz

:dzii`x z` `xnbd dwiqn .exkenlåàì éàîel xn` [`l m`d-] ©¨
ungd z` xeknl iax,íéøëðìeäãeäé éaøkdryay xaeqd §¨§¦§©¦§¨

:`xnbd dgec .dlik`a l`xyil xeq` xak ungd ziyingdøîà̈©
àì ,óñBé áø`l` ,exkenl iax el xn` mixkpl,ìàøNéìeéaøk ©¥Ÿ§¦§¨¥§©¦

øéàî.dlik`a xzen ungd oiicr ef dryay xaeqd ¥¦
:sqei ax ziigc lr dywn iia`déì øîà[el-]ééaà,sqei axléà ¨©¥©©¥¦

ungd z` xeknl iax el xn`y jixack [m`-]déì÷Léð ,ìàøNéì§¦§¨¥¦§§¥
déLôðìeplk`ie envrl eplhiy el xnel iax did leki `ld - §©§¥

gexhl edekixvd dnle ,ciwtnl einc z` ozie ,ziyingd drya
z` zepwl cwtpl xeq` :iia`l sqei ax aiyd .weya exkenle

,einc z` livdl ick elit` envrl oecwtdàãLç íeMîick ± ¦©§¨
di`x `ian sqei ax .eieeyn zegta eze` dpwy cygi `ly

:`ziixan eixaclàéðúc,`ziixaa epipy oke ±ïéàL ä÷ãö éàab §©§¨©¨¥§¨¨¤¥
÷lçì íéiðò íäì,mdiciay dwcvd ly zyegpd zehext z` mdl ¨¤£¦¦§©¥

md ixd ,lwlwzdle cilgdl zelelr odeïéèøBtel` zehext §¦
oze` mipzepeíéøçàì,sqk zern zxenzåmle`ïéàmdïéèøBt ©£¥¦§¥§¦
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המשך בעמוד קנא

izni`n` cenr bi sc ± oey`x wxtmigqt
äãåäé éáøë äëìäoilezc Ð.yng lkøéàî éáøë äëìä àîéðåoilke`c Ðlk

digl dndal lik`n lek`l xzeny dry lk :opzc ,dizeek `pz ol mzq `dc ,yng

lek`l xzen epi`yk rnync ,zeterledcedi iax i`e .lik`n epi` Ð`ki` `d Ð

dryne ,yy zlgz cr lke` :xn`c ,`id xi`n iax `l` ,lik`ne lke` epi`c yng

.lik`n oi` lke` epi`yøúåî àéù÷ã íåùî
lke`y dry lk :opiywn "dry lk" wxta Ð

dry lk rnyn xzene .dil irain lik`n

lek`l xg` mc` xzenyxeq`d df lik`n Ð

oaxk `pniwe` `iyew `dc `wgecne .lek`l

odk xzeny dry lk :xn`w ikde ,l`ilnb

dnexza lek`loileg l`xyi lik`n Ð

.`id xi`n iaxk `l `nzq :`nl` .dndal

ìàéìîâ ïáøë.oizipzna Ðàåä òéøëî åàì
oi`c ,(`,`k) oiwxita onwl ziyixtck Ð

zrxkd `de ,zrxkn ziyily zrc zrxkd

dcedi iaxe xi`n iax `dc ,`id ziyily zrc

dnexz onf oia welig jiiy iedipc ixii` `l

xne` xi`n iax :opz ded i`c .llk oileg onfl

oileg cg``edcedi iax ,yng lk dnexz '

oaxe ,rax` lk dnexz cg`e oileg cg` xne`

lk dnexz ,rax` lk oileg :xne` l`ilnb

yngedpi`c ,`zyd la` .drxkd `ied Ð

`lxekc`mzrc elb `le ,llk oilege dnexz

mdipia wlgl oic fnx mey `diye`l Ð

.opiqxb ikd :ziyily zrc `l` ,`id drxkd

àðú éàä éë øîàã áø àîéà úéòáéàåÐ

,dcedi iaxa xfrl` iaxk `zkld rawc

,`l eze ,rax` lk dnexz elit` :xn`c

erawc ipzwc.ezenk dkldúåéåìúwtq Ð

.zexedh wtq ze`nhúåãåòñ éúù ïåæîÐ

ziaxr zayc zecerq yly lkc .yly `le

on lek`l xeq` gqt axre ,dgpne zixgy

.dlrnle dgpndåôøùé àì úåøåäè,llk Ð

yiy it lr s`e .xral opnf ribd `le li`ed

xeiy elodk ly ezia iyp`l ick`ny Ð

,melik`iy migxe` mipdk `vniciqtp `le

`vni `l m`e .micia dnexzmelik`i Ð

e` ,mipdk ialkl xgnlmlhai.ealaøáë
åù÷áåàöî àìåel yiy dn lk :xnelk Ð

ywale`eai `l zaya `dc ,ywia xak Ð

xiray oze`a `ed iwae rcei xake ,migxe`

.elv` `eai inåðìjeza `ny ,oeln oeyl Ð

megzde`eaie ,dlild migxe` mipdk mipl

.xgnlíëéøáãì óà,`nyl opiyiigc Ð

zeielz s` ?zexedha `l` eziblt `l i`n`

meid edil` `eai `ny ,opnf mcew etxyi `l

oxeria onf mcew xgn e`,mxdhie`l :xn`ie

.melk`ie ,d`neh oda rbpúåúáù éáøòá àì
'åë.aeh mei axr xgnle ,zay axr meide Ð

çøåèä éðôîzecerqa weqrl odl yiy Ð

,zay.ea ecxhieìåëàì åìéôà åàì éàîlka Ð

onf rawy dna s`e ,ezenk eraw eixac

.dnexza elit`e ,zery rax` cr dlik`døòáì ,àìerawc `d Ðoitxeyc eraw ,xgnl cr zexedh exrai `ly eilr oiwelg eixiag eidy ,xeriaa `l` dlik`a ixii` `l ,ezenk

xeiya la` .xyr dylya zay axrn.llka `ide ,zery yng cr lek`l ick jl `ni` mlerl Ðàéé÷ñéãizy Ðzeln:zeakxen.xer ly zgzn` ,miwy ipyíéøáëò äåá÷ðåÐ

m` rcil iax iptl `ae .lefa unge ,did oqipa xyr drax`e ,xqgp dide,edexkniiptnepexqg.ciwtn lyïúîä.eilra lk`ie `ai `ny Ðúéùéîç`zydnc Ð.dil lik` `l ez

÷åùá ïøëåîå àö åì øîà.d`pda xzen `edy cera Ðìàøùéì àì`zry `d eziidy i` :dil xn`w ikde ,xi`n iaxke Ð.dil oiafc l`xyi zgkyn `l Ðäéùôðì äéì÷ùéðÐ

,eplk`iegexhl el dnl .milral einc oziejlile.xeknl zeyx el ozepy ixg` ,weyaïéèøåôeaby zygp ly zehext Ðoidynyke ,dwcvlmze`.sqka ohxetl jixv ,zecilgn

éåçîúipine mgl lk`n Ð.wlgl oiaeby lk`nïîöòì ïéøëåî ïéàåmegwly mecygi `ny Ð.lefa'åë ïì úøîà ùåøéôásilgn didyk onf xg`le ,ecenlz gkye dlg sqei ax Ð

.dpey`xa epzcnil jk :eicinlz eze` oixikfn eid eixacéáøã àä àìæà ïàîë.ca`y iptn oecwt xeknl dxedy Ðïéãåáàoixqgp Ð.oiklede
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ïáøol mzqc l`ilnb oaxk dkld `nilc wgvi epiaxl dywe Ð `ed rixkn e`l l`ilnb

dil `wtqn m` elit`e ."xzen" ipzwcn (`,`k migqt) "dry lk" wxta dizeek `pz

,l`ilnb oaxk e` xi`n iaxk dkld `nip mewn lkn ,e`l m` xzen oeyla wcwcl yi m`

oice .jinq `ni` zirai``c :xnel yie !ez` ediipin cgk "dry lk"c `idd jytp dnnc

.myd zxfra oiwxit seqa yxt` drxkd

ïéôøåùåÐ zexedhe zeielze ze`nh zenexz

sexyl xeq`c xn`p m` elit`

zxnyn z`" (gi xacna) aizkc meyn zexedh

m`nhl xeq`y enk "izenexzs` .ixy `kd Ð

oi`e ,ibq `nlra lehiaa `ziixe`cnc ab lr

dtxeyl jixvxq`il dteqc oeik mewn lkn Ð

ceai`l jlile,dze`nhl enk dtxeyl ixy Ð

mr d`nh sexyl oiwxit seqa xi`n iax ixyc

.dxedhd

ïéøééùîåoky lke Ð zecerq izy oefn

oiaexn odilke`y oilega

.`ztqeza rnynck ,oixiiync

éàîi`c ,miebl rnyn ikdl Ð miebl e`l

l`xyiliia` jixtck ,diytpl lewyil Ð

oic ziaa dxkene `v :qxb inlyexia .jenqa

didy iax zeyx el ozpy it lr s` :rnyn .weya

xeknl oic zia a`oic zia jixv ikd elit` Ð

`py i`n :xn`z m`e .oneyl ick dxikn zrya

ziaae ,oic ziaa `ly mixg`l zxkenc dpnl`n

zeaezka xn`c ,dnvrl elit` akrl dleki oic

dnvrl dnyy dpnl` :(mye `,gv)dzyr `l Ð

oic ziaac :rnyn .jil my o`n :xn`c ,melk `le

`xab `edd :mzd inp opixn`we .meyl dleki

y lf` ,inzic `zqik diab eciwt`c.diytpl dn

:xnel yie .jil my o`n :dil xn` ,xwii` seql

`zqik iabe .`pig meyn oic ziaa `ly zxkenc

envrl akrl lekic inzic.carica `wec epiid Ð

inzi iab inp i`,miciwtnd od onvr oic zia Ð

ly oecwt la` .mdit lr envrl akrl leki jkle

mixg``aa) "ze`ivn el`"a xn`c `de .`l Ð

d`ivn iab ,ogipne mdinc my (a,gk `rivnÐ

.dcia` xifgn `ed ixdy ,cyg `kil mzd
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc migqt(iriax meil)

dyrnd didyéà÷ äåä àééeléâa ,änçä õðä CBúacner did ± §¨¥©©¨§¦¨£¨¨¥
,wxa ea xi`dy mewnaàæçc àeä àîìòa éøeøäæåzevevip d`xe ± §©£¥§¨§¨©£¨

.dngd xe` mdy zerha xaqe el` xe`ïì òîLî à÷eprinyn ± ¨©§©¨
zecr `l` ,ef zerha eixac z` zelzl oi`y ,iy` xa iniy ax

.`id zygken
onfa epzpyna dcedi iaxe xi`n iax zwelgnl zxfeg `xnbd

:df oica dkldd z` zxxane ,ung zlik` xeqi`ïîçð áø øîà̈©©©§¨
äãeäé éaøk äëìä ,áø øîàdryd lk ungd z` milezy ¨©©£¨¨§©¦§¨

`ed oiicre ,eze` mitxey `le milke` `le ,c"i mei ly ziyingd
.ziyiyd dryd cr d`pda xzenàîéðå ,ïîçð áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©§¨§¥¨

øîy [ipec` xn`ie-]øéàî éaøk äëìäoiicr ziyingd dryay ©£¨¨§©¦¥¦
meyn ,yy zligza `l` xq`p epi`e dlik`a s` xzen ungd

ïì íúñcd [epl-]àpzdpynadéúååkepicia `ed llke ,[ezenk-] §¨©¨©¨§¨¥
iaxk znzeqy dpynd `id dn yxtn `ax .dpyn mzqk dkldy

:xi`nïðúcoldl dpyna epipyy ±(.`k),ìBëàì øzenL äòL ìk ¦§©¨¨¨¤¨¤¡
,ungìéëàîxeq`y dryay jkn rnyne .eznda z` epnn mc` ©£¦

dzlk`da yiy meyn ,dndal elik`dl xeq` s` ung lek`l
xi`n iax zhiya diepy gxkda ef dpyn ok m`e .milral d`pd
oiae dlik`a oia ungd xzen zepey`x zery yng lky xaeqd
ung lek`l xeq`y it lr s` dcedi iax zhiyl oky ,d`pda

.ezndal elik`dl xzen oiicr ziyingd drya
:`axl ongp ax aiydàeä àîúñ åàì àéäädpi` ef dpyn ± ©¦¨§¨¨

,xi`n iaxk znzeqc íeMî`id xi`n iaxk m`àéL÷[dyw-] ¦§©§¨
oeyløzeî'dry lk' zepyl dl did ixdy .da dzpypy 'lek`l ¨

xzeny dry lky rnyn 'lek`l xzen' oeylne ,'lik`n lke`y
z` lik`dl ,dlik`a xeq`y df mc`l xzen ,lek`l xg` mc`l
`l` .exiagl cg` mc` oia lcad oi` xi`n iaxl ixde ,eznda

,`id dpynd zpeek gxkdalek`l odkl xzeny dry lky
zhiy `ide .ezndal oileg ly ung l`xyi lik`n ,ung znexz
seq cr dlik`a xzen oileg ly ungy ,epzpyna l`ilnb oax
dry seq cr odkl zlk`p ung znexz la` ,ziriax dry
zlik` oicy `vnp .dnexzd cqtdn rpnidl icka ,ziying
ody ,dnexza odkd zlik` oick `ed ungdn d`pde dnda

.ziyingd dryd seq cr zexzen
:ongp ax z` `ax l`y aeyøî àîéðåy [ipec` xn`ie-]äëìä §¥¨©£¨¨

ìàéìîb ïaøkmeyn ,yng lk zlk`p dnexzydéì äåäcoax §©¨©§¦¥©£¨¥
l`ilnbòéøëîznexza oky ,odipia xytne zehiyd izy oia ©§¦©

drya dlik`a zxzen `idy xi`n iaxk xaeq `ed ung
xzen `edy ,dcedi iaxk xaeq `ed oileg unga eli`e ,ziyingd
.rixknd ixack dkldy epicia `ed llke ,zery rax` lk wx

déì øîà,`axl ongp ax [el-]àeä òéøëî åàì ìàéìîb ïaøoia ¨©¥©¨©§¦¥¨©§¦©
`l` ,dcedi iaxe xi`n iaxøîà÷ déLôðc íòèenvr zhiy z` ± ©©§©§¥¨¨©

milk`p dnexz oiae oileg oiay xne` xi`n iax did eli`y .xn`
milk`p dnexz oiae oileg oiay xne` did dcedi iaxe ,yng lk
xg`n j` .drxkdl l`ilnb oax ixac miaygp eid ,rax` lk
oax wxe ,ungl dnexz oia wlgl mewn yiy mdixaca fnxp `ly
zycegn `xaq `l` drxkd ef oi` ,df welig ycig l`ilnb

.ziyily drice
:dcedi iaxk ax wqty jkl sqep mrh d`ian `xnbdúéòaéàå§¦¨¥

àîéà,xnel lkez dvxz m`e ±àpz éàä ék øîàc áøxn`y dn ± ¥¨©§¨©¦©©¨
mzeqd `ziixaa `pzd ixac it lr `ed dcedi iaxk dkldy ax
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úBîeøzoia ungúBàîèoiaúBéeìz[ze`nh wtq-]eoia.úBøBäè §§¥§§
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zenexzeôøOé àì úBøBäèoda yi m` elit`e ,zay axra llk §Ÿ¦¨§
,ezia ipale odkl zekxvpd zecerq izy oefnn xzeieàöné ànL¤¨¦¨§

ïäìeidiy migxe` mipdkïéìëBàonf lke ,xeqi`d onf mcew oze` ¨¤§¦
dciqtdl xeq` lk`idl dleki dnexzdy.ïäì øîàxfrl` iax ¨©¨¤

`ld ,minkgl dcedi oaeLwa øáklka zayd iptl milrad §¨¦§
zenexzd z` elk`iy mipdk xirdeàöî àìå,olek z` lk`iy in §Ÿ¨§

mcia oi`y mirceie xird ipdk lk z` mixikn xak mdy xg`ne
yeygl oi` `ld .mitqep milke` e`vni oipn ,lkd z` lek`l
`eal xeq` zayd jeza oky ,xirl uegn mipdk e`eai `ny

.xird jezl qpkidle megzl uegnBì eøîà,minkgànLnõeç ¨§¤¨
äîBçìxird megz jezaeðìxgnle ,zay lila migxe` mipdk ©¨¨

.xeqi`d onf mcew dnexzd z` elk`ie ,dil` eqpkiíäì øîàiax ¨©¨¤
,dcedi oa xfrl`íëéøáãìlkezy dxwn rx`i `ny yeygl yiy §¦§¥¤

zenexza `weec ilr miwleg mz` recn ok m` ,lk`idl dnexzd
`ld ,zexedhóàzenexzaúBéeìzxnel mkl yi [ze`nh wtq-] ©§

yeôøOé àì,zay axraeäiìà àáé ànLlr xyal xgn e` meid Ÿ¦¨§¤¨¨Ÿ¥¦¨
lr xn`iy okzie ,epiciay zewitqd lk z` epl heytie ,dle`bd

d`neh oda drbp `ly el` zenexz,íøäèéåonf mcew dplk`ize ¦©£¥
.xeqi`dBì eøîà,minkgeäiìà ïéàL ,ìàøNéì ïäì çèáeî øák ¨§§¨§¨¨¤§¦§¨¥¤¥¥¦¨

çøBhä éðtî ,íéáBè íéîé éáøòa àìå ,úBúaL éáøòa àì àayiy ¨Ÿ§©§¥©¨§Ÿ§©§¥¨¦¦¦§¥©©
enr micexh eidi `eai m`e ,aeh meie zay zecerq zpkda mdl
,xgn e` meid `eai `ny yeygl oi` ok lr .opikdl ewitqi `le

.aeh mei axr `ed xgne zay axr `ed meid ixdyeææ àì ,eøîà̈§Ÿ¨
øîàL àúBzøa Léà äãeäé ïa øæòìà éaøk äëìä eòáwL ãò íMî¦¨©¤¨§£¨¨§©¦¤§¨¨¤§¨¦©§¨¤¨©

,òLBäé éaø íeMî.zecerq izy oefn wx mixiiyny ¦©¦§ª
:dzii`x z` `xnbd dwiqnåàì éàîiax ixack wqtp [`l m`d-] ©¨

dcedi oa xfrl`eléôàick odn mixiiyny xn`y dnaìBëàìcr £¦¤¡
ung znexz elit`y xaeqd dcedi iax zhiyke ,zery rax`
:`xnbd dgec .ziyingd drya `le zery rax` cr wx zlk`p

àì ,àáøc déîMî àtt áø øîà,ezenk dkld dwqtp df oiprl ¨©©¨¨¦§¥§¨¨Ÿ
jixvy ,zecerq izy oefn lr dxizid dnexz oiprl wx `l`øòáì§©¥

.zay axrn dze`
:dcedi iaxk wqet iax s`y dgiken `xnbdàäì øáñ éaø óàå§©©¦¨©§¨

[dn z`-]cxn`ïîçð áø.dcedi iaxk dkldyáø øa ïéáø øîàc §©©§¨§¨©¨¦©©
ài÷ñéc ãé÷ôäL ãçà íãàa äNòî ,àãà[xer zgzn`-]äàìî £¨©£¤§¨¨¤¨¤¦§¦¦§©¨§¥¨

àöBéå õaöáî õîç äéäå ,íéøaëò äeáwðå ,äà÷B÷ç ïðçBé ìöà õîç̈¥¥¤¨¨£¨¨§¦§¨©§¨¦§¨¨¨¥§©§¥§¥
.mixakrd ici lr xqgpe ,dpnnàáeopgeiéaø éðôìaäðBLàø äòL ¨¦§¥©¦¨¨¦¨

cqtd repnl ick exkenl el yi m`d eze` l`ye ,gqt axr ly
milrad e`eai `ny ,ezxikn mr oizndl el yiy e` ,ciwtndn

.edelk`ieBì øîà,iax,ïzîäaey opgei `a .epxknz l` oiicre ¨©©§¥
drya,äiðLaeyeBì øîà,iax.ïzîädrya aey `a,úéLéìL §¦¨¨©©§¥§¦¦

eBì øîà,iax.ïzîädrya `a aey,úéòéáøe.ïzîä Bì øîà ¨©©§¥§¦¦¨©©§¥
d drya aey `aykeBì øîà ,úéLéîç,iaxdøëBîe àö`iwqicl £¦¦¨©¥§¨

ef÷eMad`pda xzen day ungdy onf lk ,dlivdl ickm` oky , ©
lkez `le d`pda xq`i ziyiyd dryd zligzl cr oiznz

:dzii`x z` `xnbd dwiqn .exkenlåàì éàîel xn` [`l m`d-] ©¨
ungd z` xeknl iax,íéøëðìeäãeäé éaøkdryay xaeqd §¨§¦§©¦§¨

:`xnbd dgec .dlik`a l`xyil xeq` xak ungd ziyingdøîà̈©
àì ,óñBé áø`l` ,exkenl iax el xn` mixkpl,ìàøNéìeéaøk ©¥Ÿ§¦§¨¥§©¦

øéàî.dlik`a xzen ungd oiicr ef dryay xaeqd ¥¦
:sqei ax ziigc lr dywn iia`déì øîà[el-]ééaà,sqei axléà ¨©¥©©¥¦

ungd z` xeknl iax el xn`y jixack [m`-]déì÷Léð ,ìàøNéì§¦§¨¥¦§§¥
déLôðìeplk`ie envrl eplhiy el xnel iax did leki `ld - §©§¥

gexhl edekixvd dnle ,ciwtnl einc z` ozie ,ziyingd drya
z` zepwl cwtpl xeq` :iia`l sqei ax aiyd .weya exkenle

,einc z` livdl ick elit` envrl oecwtdàãLç íeMîick ± ¦©§¨
di`x `ian sqei ax .eieeyn zegta eze` dpwy cygi `ly

:`ziixan eixaclàéðúc,`ziixaa epipy oke ±ïéàL ä÷ãö éàab §©§¨©¨¥§¨¨¤¥
÷lçì íéiðò íäì,mdiciay dwcvd ly zyegpd zehext z` mdl ¨¤£¦¦§©¥

md ixd ,lwlwzdle cilgdl zelelr odeïéèøBtel` zehext §¦
oze` mipzepeíéøçàì,sqk zern zxenzåmle`ïéàmdïéèøBt ©£¥¦§¥§¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד קנא

izni`n` cenr bi sc ± oey`x wxtmigqt
äãåäé éáøë äëìäoilezc Ð.yng lkøéàî éáøë äëìä àîéðåoilke`c Ðlk

digl dndal lik`n lek`l xzeny dry lk :opzc ,dizeek `pz ol mzq `dc ,yng

lek`l xzen epi`yk rnync ,zeterledcedi iax i`e .lik`n epi` Ð`ki` `d Ð

dryne ,yy zlgz cr lke` :xn`c ,`id xi`n iax `l` ,lik`ne lke` epi`c yng

.lik`n oi` lke` epi`yøúåî àéù÷ã íåùî
lke`y dry lk :opiywn "dry lk" wxta Ð

dry lk rnyn xzene .dil irain lik`n

lek`l xg` mc` xzenyxeq`d df lik`n Ð

oaxk `pniwe` `iyew `dc `wgecne .lek`l

odk xzeny dry lk :xn`w ikde ,l`ilnb

dnexza lek`loileg l`xyi lik`n Ð

.`id xi`n iaxk `l `nzq :`nl` .dndal

ìàéìîâ ïáøë.oizipzna Ðàåä òéøëî åàì
oi`c ,(`,`k) oiwxita onwl ziyixtck Ð

zrxkd `de ,zrxkn ziyily zrc zrxkd

dcedi iaxe xi`n iax `dc ,`id ziyily zrc

dnexz onf oia welig jiiy iedipc ixii` `l

xne` xi`n iax :opz ded i`c .llk oileg onfl

oileg cg``edcedi iax ,yng lk dnexz '

oaxe ,rax` lk dnexz cg`e oileg cg` xne`

lk dnexz ,rax` lk oileg :xne` l`ilnb

yngedpi`c ,`zyd la` .drxkd `ied Ð

`lxekc`mzrc elb `le ,llk oilege dnexz

mdipia wlgl oic fnx mey `diye`l Ð

.opiqxb ikd :ziyily zrc `l` ,`id drxkd

àðú éàä éë øîàã áø àîéà úéòáéàåÐ

,dcedi iaxa xfrl` iaxk `zkld rawc

,`l eze ,rax` lk dnexz elit` :xn`c

erawc ipzwc.ezenk dkldúåéåìúwtq Ð

.zexedh wtq ze`nhúåãåòñ éúù ïåæîÐ

ziaxr zayc zecerq yly lkc .yly `le

on lek`l xeq` gqt axre ,dgpne zixgy

.dlrnle dgpndåôøùé àì úåøåäè,llk Ð

yiy it lr s`e .xral opnf ribd `le li`ed

xeiy elodk ly ezia iyp`l ick`ny Ð

,melik`iy migxe` mipdk `vniciqtp `le

`vni `l m`e .micia dnexzmelik`i Ð

e` ,mipdk ialkl xgnlmlhai.ealaøáë
åù÷áåàöî àìåel yiy dn lk :xnelk Ð

ywale`eai `l zaya `dc ,ywia xak Ð

xiray oze`a `ed iwae rcei xake ,migxe`

.elv` `eai inåðìjeza `ny ,oeln oeyl Ð

megzde`eaie ,dlild migxe` mipdk mipl

.xgnlíëéøáãì óà,`nyl opiyiigc Ð

zeielz s` ?zexedha `l` eziblt `l i`n`

meid edil` `eai `ny ,opnf mcew etxyi `l

oxeria onf mcew xgn e`,mxdhie`l :xn`ie

.melk`ie ,d`neh oda rbpúåúáù éáøòá àì
'åë.aeh mei axr xgnle ,zay axr meide Ð

çøåèä éðôîzecerqa weqrl odl yiy Ð

,zay.ea ecxhieìåëàì åìéôà åàì éàîlka Ð

onf rawy dna s`e ,ezenk eraw eixac

.dnexza elit`e ,zery rax` cr dlik`døòáì ,àìerawc `d Ðoitxeyc eraw ,xgnl cr zexedh exrai `ly eilr oiwelg eixiag eidy ,xeriaa `l` dlik`a ixii` `l ,ezenk

xeiya la` .xyr dylya zay axrn.llka `ide ,zery yng cr lek`l ick jl `ni` mlerl Ðàéé÷ñéãizy Ðzeln:zeakxen.xer ly zgzn` ,miwy ipyíéøáëò äåá÷ðåÐ

m` rcil iax iptl `ae .lefa unge ,did oqipa xyr drax`e ,xqgp dide,edexkniiptnepexqg.ciwtn lyïúîä.eilra lk`ie `ai `ny Ðúéùéîç`zydnc Ð.dil lik` `l ez

÷åùá ïøëåîå àö åì øîà.d`pda xzen `edy cera Ðìàøùéì àì`zry `d eziidy i` :dil xn`w ikde ,xi`n iaxke Ð.dil oiafc l`xyi zgkyn `l Ðäéùôðì äéì÷ùéðÐ

,eplk`iegexhl el dnl .milral einc oziejlile.xeknl zeyx el ozepy ixg` ,weyaïéèøåôeaby zygp ly zehext Ðoidynyke ,dwcvlmze`.sqka ohxetl jixv ,zecilgn

éåçîúipine mgl lk`n Ð.wlgl oiaeby lk`nïîöòì ïéøëåî ïéàåmegwly mecygi `ny Ð.lefa'åë ïì úøîà ùåøéôásilgn didyk onf xg`le ,ecenlz gkye dlg sqei ax Ð

.dpey`xa epzcnil jk :eicinlz eze` oixikfn eid eixacéáøã àä àìæà ïàîë.ca`y iptn oecwt xeknl dxedy Ðïéãåáàoixqgp Ð.oiklede
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ïáøol mzqc l`ilnb oaxk dkld `nilc wgvi epiaxl dywe Ð `ed rixkn e`l l`ilnb

dil `wtqn m` elit`e ."xzen" ipzwcn (`,`k migqt) "dry lk" wxta dizeek `pz

,l`ilnb oaxk e` xi`n iaxk dkld `nip mewn lkn ,e`l m` xzen oeyla wcwcl yi m`

oice .jinq `ni` zirai``c :xnel yie !ez` ediipin cgk "dry lk"c `idd jytp dnnc

.myd zxfra oiwxit seqa yxt` drxkd

ïéôøåùåÐ zexedhe zeielze ze`nh zenexz

sexyl xeq`c xn`p m` elit`

zxnyn z`" (gi xacna) aizkc meyn zexedh

m`nhl xeq`y enk "izenexzs` .ixy `kd Ð

oi`e ,ibq `nlra lehiaa `ziixe`cnc ab lr

dtxeyl jixvxq`il dteqc oeik mewn lkn Ð

ceai`l jlile,dze`nhl enk dtxeyl ixy Ð

mr d`nh sexyl oiwxit seqa xi`n iax ixyc

.dxedhd

ïéøééùîåoky lke Ð zecerq izy oefn

oiaexn odilke`y oilega

.`ztqeza rnynck ,oixiiync

éàîi`c ,miebl rnyn ikdl Ð miebl e`l

l`xyiliia` jixtck ,diytpl lewyil Ð

oic ziaa dxkene `v :qxb inlyexia .jenqa

didy iax zeyx el ozpy it lr s` :rnyn .weya

xeknl oic zia a`oic zia jixv ikd elit` Ð

`py i`n :xn`z m`e .oneyl ick dxikn zrya

ziaae ,oic ziaa `ly mixg`l zxkenc dpnl`n

zeaezka xn`c ,dnvrl elit` akrl dleki oic

dnvrl dnyy dpnl` :(mye `,gv)dzyr `l Ð

oic ziaac :rnyn .jil my o`n :xn`c ,melk `le

`xab `edd :mzd inp opixn`we .meyl dleki

y lf` ,inzic `zqik diab eciwt`c.diytpl dn

:xnel yie .jil my o`n :dil xn` ,xwii` seql

`zqik iabe .`pig meyn oic ziaa `ly zxkenc

envrl akrl lekic inzic.carica `wec epiid Ð

inzi iab inp i`,miciwtnd od onvr oic zia Ð

ly oecwt la` .mdit lr envrl akrl leki jkle

mixg``aa) "ze`ivn el`"a xn`c `de .`l Ð

d`ivn iab ,ogipne mdinc my (a,gk `rivnÐ

.dcia` xifgn `ed ixdy ,cyg `kil mzd
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קלח
`xew dida cenr bi sc ± ipy wxtmigqt

ïðåøñç éãëá`rivn `aaa aevwd zexit ly oexqg jxck `l` oixqgp oi`yk Ð

"ciwtnd"a.xekl oiaw i`vg dryz fxe`le oihgl :(`,n)éøîâì ãéñô à÷ãmixq`py Ð

.d`pdaáâ ìòàáèöéàä.ynn `qkd lr Ðêéøö àåä íòéðöäì éëåd`xnl `lde Ð

zepzip md oird.myàáèöéàä ââ.minybd iptn dlrnl iepa did bb Ðäéä ìåôë åéèñ
eze` jezae ,ztwn aiaq aiaq `ahvi`d Ð

swd.xg` cerúåáåøî ïäù êåúîingl Ð

el yiy in lky ,oqipa xyr dylya dcez

.xyr dylya d`ian lbxa dcez `iadl

úåìñôðäðéìáexweal Ð.xyr drax` ly

,zelg mirax` dcez ingl,ung odn dxyre

`xwie) xn`py."ung mgl zelg lr" (fïéà
úéáì íéùã÷ ïéàéáîìåñôäoaxw oi`ian oi` Ð

drawy ezlik` onf hrnziy meia,dxez el

meil zlk`p dceze .xzep icil `a `vnpe

m`e ,dlileme`iaixyr drax`aopi` Ð

.zery yy cr `l` ung ly zelk`péìåëå
åäì éúééî øùò äùìùá àîìòeilry in lk Ð

,xyr dylya d`ian dcezdpaixwi `ly itl

.gqta oky lke ,xgnläðéìá úåìñôðoi`y Ð

zeleqtc meyne .jk lk oilke` mdlzecnere

zexiyk eid m`c .my oipzip eideid `l Ð

zegpeny ,micia olqetl ick my oze` oipzep

xeriad onf cr my.zetxypeúåøéùëåéäÐ

,dpilk lecb leqt odl did `l elit` :xnelk

dtixyl xak odyoi`y xg`n ,ikd elit` Ð

dpwz mdl,lk`ilzeperh oiicr od elit`e

dxev xeairinc ikide .mzd edl opiadi ÐÐ

zyecw odl yie ,gafd odilr hgyp `ly oebk

minc,eycwedynhgyiy cr xzid odl oi`e

inglc .mcd wxfie gafd odilroi` dcez

oiyecw,gafd zhigya `l` sebd zyecw

aixwi ung mgl zelg lr" :zegpna `ipzck

"gaf lr epaxwyecw mgld oi`y cnln Ð

yecw i`de .dcezd zgiafa `l`zyecw Ð

(ilr) ixd xn`y dryn `dc ,xn`w sebd

izcezloi` la` ,ycwd my mdilr lg

leahae dpila lqtil zeyecwe`nhp m`e ,mei

gafd hgyiy cr oilegl oi`veie oictp Ð

oycwn gafdy myke .odilrzwixfa jk Ð

,envr dcezd xyak dlik`l md oixzip mcd

oiielze li`edcmcd zwixfe .denk `id ixd da

xcde ,"jtyi jigaf mce" aizkc ,miycw zxzn

."lk`z xyade"úøçà äãåú àéáî ïéàlr Ð

mglc .oilegl `veie eze` oicete ,mgl eze`

llbrawedc oeike ,dcezefl.zxg`l leqt Ð

.zxg` dcez mgl e` ,dcez gwi minca la`

íçì ììâ äãåú ïéàå.xwir `idy Ðåäðé÷øôðå
,oeict mdl yi otebl eyciw `ly onf lkc Ð

jka dpwz mdl yie li`edeep` dnl Ð

oiciqtn?miycwïäéìò èçùðù íìåòì àìà
çáæä.dpwz odl oi` aeyc Ðíãä êôùðù ïåâëå
zekixve ,dtixy zeperh opi` oiicr ,edine Ðmigqt) "oilev cvik"a opzc ,ozxev xarl

eleqty lk :(`,atetebamilraae mca ;cin sxyi Ðzial `vie ,ezxev xaerz Ð

.dtixyd.mzd edl opiadie ,eda opilflfn ikd elit`eïàîëdhigyac zxn`w Ðdcegl

.cer zectl `ly eteb yecwä÷éøæå äèéçù.ea ielzd z`e gafd z` oixizn od Ðïéìòî
zg` dlrn eze` oilrn Ðycwil`eazy cr xzip epi`y it lr s`e ,etebaizy :dipyd

`xwie) aizkc minly iyak ipya oiielz zxvr ly mglddpy ipa miyak ipye" (bk

mgl lr mze` odkd sipde ,minlyd gaflmixekadd iptl dtepz'edl opixnbe ."ingln

,dzgiafa `l` miyecw oi`y dcez."zlkzd" wxta zegpnaùåã÷,`veia lqtil Ð

.cer dcti `lyeùåã÷ åðéàåmiyakdy it lr s`e .dlik`a xzip epi`e Ðlk :ol `niiwc ,oixzen onvrmigafdegafpy.daeg myl milral elr `ly `l` ,oixiyk onyl `ly

ohgyy zxvr iyak :(a,k) dviac ipy wxta `ipzeonyl `lyilk`znc `ed edpi` .lk`i xyade wxfi mcd Ð`l `dc ,odilr ony oi` miyakc oeik ,mgl la` ;`nlra minlyk

odilr dacp inly myl `l` daeg myl elrin Ð?epxiziäåáàë.(a,er) "daexn" wxta `nw `aaa Ðãîåòä÷åøæéì.dwixf `l` xqegn epi`y Ðéîã ÷åøæëlk eilr legl Ð

iiexzyi`l la` .miycw iycw leqt my.wixfc cr ixzyin `l Ð
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éãëái`n ok m` :wgvi epiaxl dywe .zexit ly mpexqg jxck :qxhpewd yxit Ð opexqg

ixiinc :wgvi epiax xne`e ?oic ziaa oxken xn`c ,l`ilnb oa oerny oaxc `nrh

opexqg icka ixwe ,ycgl dler oexqgy dnn xzei cg` ycga xqgpc`l oiicry itl Ð

oihgl :(`,n `rivn `aa) "ciwtnd"a yxtnck ,dpyl dlerd oexqg ickn xzei exqgzp

exqgp m` la` .xekl oiaw i`vg dryz fxe`le

xzei.oic ziaa oxken lkd ixac Ð

øîàeax didy itl Ð dcedi iax xn` `agx

.iax dil ixw wdaen

ïéà:qxhpewd yxit Ð zxg` dcez oi`ian

gwie ,oilegl `veie micet mgl eze`e

oi`e .zxg` dcezl mgl e` zxg` dcez minca

zxg` dcezl ifg `l diteb mglc oeik ,d`xpÐ

,zxg` dcezl efg `l inp minc?`py i`nc

yixtd :`icda xn` (`,t zegpn) "dcezd" wxtae

exzezipe dcez ingll zernoda `ian oi` Ð

jixt mixeq` mincdc ab lr s`e .zxg` dcez

i` .dca`y dcez `vnz `nyc edpiwxtipe xity

leki dlgzklc ,dhext deya edpiwxtip :inp

,ycwdl cqtd oi`yk dhext lr dpn dey llgl

.(`,hk) oikxra gkenck

àìàxne` Ð gafd odilr hgypy mlerl

dia xcd `zydc xy` oa wgvi epiax

ixii` xyr dylyac ,eid zexiyk xn`y dnn

dcez oi`ian oi` :lirl xn`ck ,gafd hgypy

mcd jtypy ith elqtin `zyde ,xyr drax`a

,mcd jtypa cinrn jkle .dpila elqtp mbe

ody jezn `pipg iax xn`y oey`xd mrhdy

okzi ji`c ,wgec el d`xp dpila zelqtp zeaexn

`ld ?milke` `vni `l odly ieaix iptnc

ipyn diteb `pipg iax inlyexiae !mixfl oixzen

zeleqt xne` `pipg iax :mzd qxbc ,`iepiy i`d

iptn odizecez `iadl mixdnn eidy iptn ,eid

ly dnc jtyi `ly xyt` i`e zecezay ung

oixdnny iptn xn`wcn .zelqtp ode odn zg`

eid mlekc ,ixiin xyr dylyac rnyn Ð

.oi`ian

ïèçùÐ onyl `ly onc wxfpe onyl `ly

onyl `ly onc wxfp :d`xpe`l Ð

.onyl wxfp m` oicd `edc ,`wec

íçìä(a,fn zegpn) "zlkzd"a Ð yecw

.epeict qetzl yecw xn`c o`n `ki`

oilegl `viy xninl ira `leqtez `l` Ð

izk` ok `l m`c ,oilegl `vei epi`e epeict

.edpiwxtile :iywiz

ìëwxf :xn`z m`e Ð inc wexfk wxfil cnerd

,inc wexfk inp `nip ,onyl `ly onc

epi`c oerny iax oa xfrl` iax xn`w i`n`e

onyln oxwry oeik :xnel yie ?yecwrxb Ð

wexfk ied `lc `zln `ilbi`e ,mcd jtypn

"mikqpde zegpnd" wxtac :dywe .dlaw zrya

dwixfa lbit :xn` (`,aw zegpn)`nhn Ð

lebit oia wlgl wgece .inc wexfk wexfil cnerd lkc meyn ,oerny iaxl milke` z`neh

la` .dwixfa lbitc ab lr s` ,wexfk aiyg gafc diteb diablc :xnel yie .enyl `lyl

mgl oebk ,gafd mr miycwznd mixac iabl`ly dwixfd dyrpyk ,wexfk aiyg `l Ð

.xykda

úåøéùëyie ?xeqi` zry cr oze` oidyn i`n` eid zexiykc xg`n :xn`z m`e Ð eid

,yng lk dnexz :(a,`i) lirl xn`c (l`ilnb oa oerny oaxk) epiidc :xnel

.inlyexia rnyn oke .yng seqa dpexg`d milhep eide ,dnexzk dcez ingle
izy
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ïðBøñç éãkî øúBé ìáà ,ïðBøñç éãëa¯úéáa ïøëBî ¦§¥¤§¨£¨¥¦§¥¤§¨§¨§¥
éaø øîà ãBòå" .éøîâì éãéñt àäc àëä ïkL ìëå ,ïéc¦§¨¤¥¨¨§¨§¦¦§©§¦§¨©©¦
:äãeäé áøc dén÷ àpz éðz ."'åë úBlç ézL äãeäé§¨§¥©¨¥©¨©¥§©§¨

éøö àeä ïòéðöäì éëå :déì øîà .àaèöéàä áb ìò!?C ©©¨¦§©¨¨©¥§¦§©§¦¨¨¦
.äãeäé éaø øîà àáçø øîà .àaèöéàä âb ìò :éðz§¥©©¨¦§©¨¨©©£¨¨©©¦§¨
úéaä øä :éëä éîð àéðz .äéä ìeôk åéèñ úéaä øä©©©¦§¨¨¨¨©§¨©¦¨¦©©©¦
äúéä úéðååèñéà :øîBà äãeäé éaø ,äéä ìeôk åéèñ§¨¨¨¨©¦§¨¥¦§§¨¦¨§¨

'åëå úBìeñt" .åéèqî íéðôì åéèñ ,úàø÷ðéànà ." ¦§¥§¨¦§¦¦§¨§©©
úBaeøî eéäL CBzî :àðéðç éaø øîà ?úBìeñt¯ §¨©©¦£¦¨¦¤¨§

,úBvnä âça äãBz ïéàéáî ïéà :àéðúc ,äðéìa úBìñôð¦§¨§¦¨§©§¨¥§¦¦¨§©©©
:äáäà øa àcà áø øîà !àèéLt .daL õîç éðtî¦§¥¨¥¤¨§¦¨¨©©©¨©©£¨
ïéàéáî ïéà :øáñ÷å ,ïðé÷ñò øNò äòaøàa àëä̈¨§©§¨¨¨¨¨§¦©§¨¨©¥§¦¦

ìLa àîìò éleëå .ìeñtä úéáì íéLã÷éúééî øNò äL ¨¨¦§¥©§§¥¨§¨¦§¨¨¨©§¦
úBaeøî ïäL CBzîe ,eäì¯éaø íeMî .äðéìa úBìñôð §¦¤¥§¦§¨§¦¨¦©¦

úBìeñt eäì éø÷ éànà àlàå ,eéä úBøéLk :eøîà éàpé©©¨§§¥¨§¤¨©©¨¥§§
¯.çáfä ãáàL !èBçLðå .çáfä ïäéìò èçLð àlL¤Ÿ¦§©£¥¤©¤©§¦§¤¨©©¤©

,dîçì Bæå äãBz Bæ :øîàc !èBçLðå øçà çáæ éúééðå§©§¦¤©©¥§¦§§¨©¨§©§¨
íçlä ãáà :äaø øîàc .äaøcëe¯,øçà íçì àéáî ¦§©¨§¨©©¨¨©©¤¤¥¦¤¤©¥

äãBz äãáà¯.úøçà äãBz àéáî ïéà?àîòè éàî ¨§¨¨¥¥¦¨©¤¤©©§¨
eäðé÷øôéðå .íçì ììb äãBz ïéàå ,äãBz ììb íçì¤¤§©¨§¥¨§©¤¤§¦§§¦§
,çáfä ïäéìò èçLpL íìBòì :àlà !ïéleçì eäðé÷tðå§©§¦§§¦¤¨§¨¤¦§©£¥¤©¤©

ïàîëe .ícä CtLðå¯íéøáã éðL :éaø øîàc ,éaøk §¦§©©¨§©§©¦§¨©©¦§¥§¨¦
ïéà úøöò éNák :àéðúc .äæ àìa äæ ïéìòî ïéøéznä©©¦¦©£¦¤§Ÿ¤§©§¨¦§¥£¤¤¥
ïèçL ?ãöék .äèéçLa àlà íçlä úà ïéLc÷î§©§¦¤©¤¤¤¨¦§¦¨¥©§¨¨

ìì ïîc ÷øæå ,ïîLïîL¯àlL ïèçL .íçlä Lcé÷ ¦§¨§¨©¨¨¦§¨¦¥©¤¤§¨¨¤Ÿ
ìì àlL ïîc ÷øæå ïîLïîL¯ïèçL .íçlä Lcé÷ àì ¦§¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨Ÿ¦¥©¤¤§¨¨
ìì àlL ïîc ÷øæå ïîLïîL¯,LBã÷ Bðéàå LBã÷ íçì ¦§¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨¤¤¨§¥¨

Bðéà íìBòì :øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .éaø éøác¦§¥©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¨¥
ì èBçLiL ãò íçlä LBã÷ì ïîc ÷Bøæéå ïîL.ïîL ¨©¤¤©¤¦§¦§¨§¦§¨¨¦§¨

éàîa àëä ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¨§©
ïðé÷ñò¯øæòìà éaøå .CtLðå ñBka ícä ìa÷úpL ïBâk ¨§¦©§¤¦§©¥©¨©§¦§©§©¦¤§¨¨

ãîBòä ìk :øîàc ,deáàk déì øáñ ïBòîL éaøa§©¦¦§¨©¥©£§¨©¨¨¥
÷Bøæì¯.éîc ÷eøæk:eøîà øæòìà éaø íeMî ,àðz ¦§§¨¨¥¨¨¦©¦¤§¨¨¨§

úBçpenL ïîæ ìk ,eéä úBøéLk¯äìhéð ,ïéìëBà íòä ìk §¥¨¨§©¤¨¨¨¨§¦¦§¨
ïäî úçà¯ïäézL eìhéð .ïéôøBN àìå ïéìëBà àì ,ïéìBz ©©¥¤¦Ÿ§¦§Ÿ§¦¦§§¥¤

¯:øîBà ìeàL àaà àéðz .ïéôøBN ïlek eìéçúä¦§¦¨§¦©§¨©¨¨¥
éúù
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פסחים. פרק ראשון - אור לארבעה עשר דף יג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

ïðBøñç éãëa,zexit ly libx oexqg xeriyk ±ìáàmixqgp md m` ¦§¥¤§¨£¨
ïðBøñç éãkî øúBélkd ixacl ,libxdå .ïéc úéáa ïøëBîok m`ìë ¥¦§¥¤§¨§¨§¥¦§¨

àëä ïkL,exkenl jixvy gqt axra unga [o`k-]àäc[ixdy-] ¤¥¨¨§¨
epxkni `l m`éãéñt[cqti-]éøîâìjkitl .exeria onf ribiykl §¦¦§©§¥

ixacl s` `ed ungd z` xeknl df dyrna iax wqty dn
.minkg

:epzpyna epipy'åë úBlç ézL ,äãeäé éaø øîà ãBòåeid dcez ly §¨©©¦§¨§¥©
eilry lqtq oirk dzidy ,ziad xday `ahvi`d ab lr zegpen
onf lky ,oniql eyniye .my mivawznd mc` ipa miayei eid
`xnbd .ung zlik`a mixzen mrd lk eid zegpen eid odizyy

:el` zelg egipd okid zx`anäãeäé áøc dén÷ àpz éðz± ¨¥©¨©¥§©§¨
epzpyna eiptl qxb dcedi ax iptl zeipyn dpey didy `xen`d

zegpen zelgd eidy,'àaèöéàä áb ìò'ayend mewn lr ,xnelk ©©¨¦§©¨
.ynndéì øîà,dcedi axïòéðöäì éëåzelgléøö àeä,Cixde ¨©¥§¦§©§¦¨¨¦

,ungd xeqi` onf lr mrd lkl oniql eidiy ick my epzip
`l` .lk ipirl ze`xp opi` df mewnneéðz[dpyz-]âb ìò' §¦©©

,'àaèöéàämiayeid lr obdl ick bb `ahvi`d lrn iepa didy ¨¦§©¨
.oniql dcezd ingl z` mipzep eid eilre ,minybd iptn my

:`ahvi`d zxev z` zx`an `xnbd,äãeäé éaø øîà àaçø øîà̈©©§¨¨©©¦§¨
åéèñ úéaä øä[`ahvi`-],äéä ìeôkxda eid ze`ahvi` izyy ©©©¦§¨¨¨¨

lk jxe`l zkynpe dtiwn dzid zg` lke ,efn miptl ef ziad
.eizeaiaqéëä énð àéðz,`ziixaa mb epipy oke ±åéèñ úéaä øä ©§¨©¦¨¦©©©¦§¨

,øîBà äãeäé éaø .äéä ìeôkef `ahvi`.úàø÷ð äúéä 'úéðååèñéà' ¨¨¨©¦§¨¥¦§§¨¦¨§¨¦§¥
eåéèqî íéðôì åéèñeihqy dcedi iax mya `agx ixack ,dzid §¨¦§¦¦§¨

.did letk
izy :epzpyna epipy .dpynd ixac z` x`al dkiynn `xnbd

dcez ly zelg'åëå úBìeñtzl`ey .'eke `ahvi` bb lr zegpen §
:`xnbdúBìeñt éànà:`xnbd daiyn .elqtp recn -éaø øîà ©©§¨©©¦

L CBzî ,àðéðçoqip b"iaeéädcezd zelgúBaeøî`aeiy mrhdn £¦¨¦¤¨§
eid odn dnke ,olek z` lek`l ewitqd `l ,oldläðéìa úBìñôð¦§¨§¦¨

dzaxwd meia wx milk`p dingle dcezd oky ,c"i xweaa
.eixg`ly dlilae

:df meia zeaexn dcez zelg eid recn zyxtn `xnbdàéðúc- §©§¨
,`ziixaa epipyyïéàéáî ïéàoaxwéðtî ,úBvnä âça äãBzingl ¥§¦¦¨§©©©¦§¥

d.daL õîçxyr ,mgl ipin drax` mr d`a dzid dcezd oky ¨¥¤¨
oine ,dkeaxe ,miwiwx ,zelg ,dvn ipin dyly ,oin lkn zelg

`ld ,`ziixad ixac lr dywe .ung zelg ly cg`àèéLt§¦¨
dne ,ungd ingl meyn gqta d`iadl xyt` i`y `ed [heyt-]

e .z`f eprinydl `ziixad dkxvedàëä ,äáäà øa àãà áø øîà̈©©£¨©©£¨¨¨
ïðé÷ñò øNò äòaøàa,oqip c"ia o`k xaecn ±øáñ÷åly `pzd §©§¨¨¨¨¨§¦©§¨¨©

,`ziixadìeñtä úéáì íéLã÷ ïéàéáî ïéàzepaxw aixwdl xeq` - ¥§¦¦¨¨¦§¥©§
drawy dlik`d onfn mzlik`l ie`xd onfd hrnziy ote`a
jkitl .dtixyl e`vie xzep meyn elqti `ly ick ,dxezd mdl
z` lek`l xyt`y s` oky ,xyr drax`a dcez aixwdl oi`
onf hrnzn mewn lkn ,ungd xeqi` onf iptl meia ea dingl
dryd zligz cr wx `ed mzlik`a xzend onfd oky .dzlik`
e`vie mlke`l ewitqi `l `ny yeygl yie ,c"i mei ly ziyyd

.dtixyle,gqtd xg`l cr c"i mein dcez miaixwn oi`y xg`n
ìLa àîìò élekeäì éúééî øNò äLmi`ian dcez miaiigd lk ± ¥¨§¨¦§Ÿ¨¨¨©§¥§

.dingl mr b"ia dze`L CBzîedcezd zelgúBaeøî ïä,df meia ¦¤¥§
olke`l ewitqd `ly odn yi ,olek z` elk`iy miyp` ic oi`e

eide opnfa,äðéìa úBìñôðe`vie el` zelg elqtp xaky meyne ¦§¨§¦¨
xg`l cr gqt axra `ahvi`d bb lr oze` migipn eid ,dtixyl

.miycw cqtd meyn jka oi`e ,ung xeqi` onf
:dlik`n el` zelg leqt zaiqa zxg` dhiy d`ian `xnbd

,eøîà éàpé éaø íeMîmlerlLkeéä úBøé,onvr cvn el` zelg ¦©¦©©¨§§¥¨
.dtixy oic odilr lg ezngny dpilk lecb leqta elqtp `le

eäì éø÷ éànà àlàå[zeiexw od recn-],'úBìeñt'itlèçLð àlL §¤¨©©¨¥§§¤Ÿ¦§©
çáfä ïäéìòoi`y itl ,dlik`a zexeq` od ok meyne ,dcezd ly £¥¤©¤©

oi`y xg`ne .enc wxfie gafd hgyiy cr dlik`a xzip mgld
onf xg`l cr `ahvi`d lr oze` egipd ,lk`idl dpwz odl

.miycw cqtd meyn jka did `le ,xeqi`d
,dlik`a zexeq` od recn :`xnbd dywnèBçLðåepicia `ld ± §¦§

xaecn :`xnbd zvxzn .dlik`a oxizdle b"ia gafd z` hegyl
zelgaçáfä ãáàLdywn aey .dpwz odl oi` aeye ,odly ¤¨©©¤©

:`xnbdéúééðåb"ia [`iape-]çáædcezèBçLðå ,øçàlr eze` §©§¥¤©©¥§¦§
zelga xaecn :`xnbd daiyn .mcewd ogaf ca`y el` zelg

øîàcdnda' ,ezcez z` yicwdy drya odilraBæoaxw didz §¨©
å ,äãBzdlgBædidze ,'dîçìgaf mr d`iadl leki epi` df ote`a ¨§©§¨

,xg`,äaø øîàc .äaøãkfe dcez ef' xne`dm` ,'dngl eãáà ¦§©¨§¨©©¨¨©
øçà íçì àéáî íçläm` mle` .ef dcez znda mr enewnaäãáà ©¤¤¥¦¤¤©¥¨§¨

dúøçà äãBz àéáî ïéà ,äãBz`l` ,df mgl mr cgi dnewna ¨¥¥¦¨©¤¤
:`xnbd zyxtn .xg` mgl mr dp`iaiàîòè éàîmrh dn ± ©©£¨

y meyn ,df weligäãBz ììb íçìdcezd gaf zngn `a mgldy ± ¤¤§©¨
.xg` gaf mr `eal leki epi` df gafl rawpy oeikne ,eixg` xxbpe

åmle`ïéàdíçì ììb äãBz`l` ,mgld ixg` xxbp epi` gafd ± §¥¨§©¤¤
.xg` mgl mr `eal leki ok lre ,xwird `ed

.xg` ote`a i`pi iax ixac z` dcinrne ,df yexit dgec `xnbd
:`xnbd dywnïéleçì eäðé÷tðå eäðé÷øôéðåzectl xyt` `ld ± §¦§§¦§§©§¦§§¦

hgyp `ly onf lk ixdy ,oilegl o`ivedle minc lr zelgd z`
minc zyecwa wx `l` sebd zyecwa eycwzd `l oiicr gafd
zelg gipdle miycwd z` ciqtdl epilr dnle ,oeict dl yiy

:`xnbd dwiqn .etxyie exq`iy cr el`íìBòì àlàxaecn ¤¨§¨
zelgaLxakícä CtLðå ,çáfä ïäéìò èçLpie`x epi` aeye ,ely ¤¦§©£¥¤©¤©§¦§©©¨

elit`e .dpwz el` zelgl oi` jk meyne ,gafnd iab lr wxfidl
,sebd zyecwa zelgd zeycwzn mewn lkn ,mcd wxfp `ly

.oeict odl oi` aeyeïàîëe,mixen` mixacd in zhiyk ±kzhiy §©§
,ïéøéznä íéøác éðL ,éaø øîàc .éaøenc zwixfe gafd zhigy oebk ©¦§¨©©¦§¥§¨¦©©¦¦

,dlik`a mgld z` cgi zexizndïéìòîzg` dlrna eze` ©£¦
s` sebd zyecwa ycwzdl,äæ àìa äæmdn cg`a ic oi`y s`y ¤§Ÿ¤

`ly oiprl eycwl ick ea ic mewn lkn ,mgld z` xizdl ecal
.minca zectidl lkei

:iax zhiy xewn z` d`ian `xnbdàéðúc,`ziixaa epipyy ± §©§¨
lr sebd zyecwa miycwzn zereayd bga mi`ad mgld izy

e .mnr mi`ad minly iyak ipy iciúøöò éNákel`ïéLc÷î ïéà ¦§¥£¤¤¥§©§¦
,äèéçLa àlà íçlä úàwx `l` dlik`a xzip mgld oi`y s`e ¤©¤¤¤¨¦§¦¨

eycwl ick dcal dhigya ic mewn lkn ,mcd zwixf xg`l
.oeict el oi` aeye ,sebd zyecwaïèçL ,ãöékzxvr iyaklìïîL ¥©§¨¨¦§¨

[xeaiv inly myl-]åmb÷øæz`ì ïîcLcé÷ ,ïîL[ycwzd-] §¨©¨¨¦§¨¦©
íçläm`e .dlik`a xzipe ixnblì àlL ïèçLïîLmyl `l` ©¤¤§¨¨¤Ÿ¦§¨

,xg` oaxwåmb÷øæz`ì àlL ïîcíçlä Lcé÷ àì ,ïîLoky .llk §¨©¨¨¤Ÿ¦§¨Ÿ¦©©¤¤
migafa epipy(.a)`ly mnc wxfpy e` ehgypy miycwd lk ,

miycwn mpi` jkitle ,daeg myl miler mpi` j` ,mixyk mnyl
m`e .mgld z`ì ïèçL÷øæå ïîLz`ì àlL ïîc,ïîLdLBã÷ íçì §¨¨¦§¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨¤¤¨
,sebd zyecwaåmle`LBã÷ Bðéà.dlik`a xzen zeidl.éaø éøác §¥¨¦§¥©¦

íçlä LBã÷ Bðéà íìBòì ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaøllkãò ©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¨¥¨©¤¤©
èBçLiLmiyakd z`ìå ïîLmbì ïîc ÷Bøæé.ïîLingll oicd `ede ¤¦§¦§¨§¦§¨¨¦§¨

zyecwa mgld z` ycwl dcal dhigya ic iax zrcly ,dcez
xn` ok lre ,i`pi iax s` xaeq oke .oeict el didi `ly oiprl seba
odilr hgypy zelg eid `ahvi`a egpedy dcezd zelg izyy
`l aey sebd zyecwa eycwzpy xg`ny ,enc wxfp `le gafd

.oeict ici lr dpwz odl did
:`xnbd dgeczhiya `weec i`pi iax ixac z` cinrdl gxkd oi`

`l` ,iaxàîéz eléôàk [xn`z m`-],ïBòîL éaøa øæòìà éaølkn £¦¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§
,xnel yi mewnïðé÷ñò éàîa àëä,mixen` i`pi iax ixac dna ± ¨¨§©¨§¦©

ícä ìa÷úpL ïBâkdcezd lyå ñBkajk xg`,CtLðdf ote`ay §¤¦§©¥©¨©§¦§©
zyecwa eycwzp zelgdy dcen oerny iaxa xfrl` iax mb

.oeict odl oi` aeye ,sebdey meynøáñ ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¨©
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קלט
`xew dida cenr bi sc ± ipy wxtmigqt

ïðåøñç éãëá`rivn `aaa aevwd zexit ly oexqg jxck `l` oixqgp oi`yk Ð

"ciwtnd"a.xekl oiaw i`vg dryz fxe`le oihgl :(`,n)éøîâì ãéñô à÷ãmixq`py Ð

.d`pdaáâ ìòàáèöéàä.ynn `qkd lr Ðêéøö àåä íòéðöäì éëåd`xnl `lde Ð

zepzip md oird.myàáèöéàä ââ.minybd iptn dlrnl iepa did bb Ðäéä ìåôë åéèñ
eze` jezae ,ztwn aiaq aiaq `ahvi`d Ð

swd.xg` cerúåáåøî ïäù êåúîingl Ð

el yiy in lky ,oqipa xyr dylya dcez

.xyr dylya d`ian lbxa dcez `iadl

úåìñôðäðéìáexweal Ð.xyr drax` ly

,zelg mirax` dcez ingl,ung odn dxyre

`xwie) xn`py."ung mgl zelg lr" (fïéà
úéáì íéùã÷ ïéàéáîìåñôäoaxw oi`ian oi` Ð

drawy ezlik` onf hrnziy meia,dxez el

meil zlk`p dceze .xzep icil `a `vnpe

m`e ,dlileme`iaixyr drax`aopi` Ð

.zery yy cr `l` ung ly zelk`péìåëå
åäì éúééî øùò äùìùá àîìòeilry in lk Ð

,xyr dylya d`ian dcezdpaixwi `ly itl

.gqta oky lke ,xgnläðéìá úåìñôðoi`y Ð

zeleqtc meyne .jk lk oilke` mdlzecnere

zexiyk eid m`c .my oipzip eideid `l Ð

zegpeny ,micia olqetl ick my oze` oipzep

xeriad onf cr my.zetxypeúåøéùëåéäÐ

,dpilk lecb leqt odl did `l elit` :xnelk

dtixyl xak odyoi`y xg`n ,ikd elit` Ð

dpwz mdl,lk`ilzeperh oiicr od elit`e

dxev xeairinc ikide .mzd edl opiadi ÐÐ

zyecw odl yie ,gafd odilr hgyp `ly oebk

minc,eycwedynhgyiy cr xzid odl oi`e

inglc .mcd wxfie gafd odilroi` dcez

oiyecw,gafd zhigya `l` sebd zyecw

aixwi ung mgl zelg lr" :zegpna `ipzck

"gaf lr epaxwyecw mgld oi`y cnln Ð

yecw i`de .dcezd zgiafa `l`zyecw Ð

(ilr) ixd xn`y dryn `dc ,xn`w sebd

izcezloi` la` ,ycwd my mdilr lg

leahae dpila lqtil zeyecwe`nhp m`e ,mei

gafd hgyiy cr oilegl oi`veie oictp Ð

oycwn gafdy myke .odilrzwixfa jk Ð

,envr dcezd xyak dlik`l md oixzip mcd

oiielze li`edcmcd zwixfe .denk `id ixd da

xcde ,"jtyi jigaf mce" aizkc ,miycw zxzn

."lk`z xyade"úøçà äãåú àéáî ïéàlr Ð

mglc .oilegl `veie eze` oicete ,mgl eze`

llbrawedc oeike ,dcezefl.zxg`l leqt Ð

.zxg` dcez mgl e` ,dcez gwi minca la`

íçì ììâ äãåú ïéàå.xwir `idy Ðåäðé÷øôðå
,oeict mdl yi otebl eyciw `ly onf lkc Ð

jka dpwz mdl yie li`edeep` dnl Ð

oiciqtn?miycwïäéìò èçùðù íìåòì àìà
çáæä.dpwz odl oi` aeyc Ðíãä êôùðù ïåâëå
zekixve ,dtixy zeperh opi` oiicr ,edine Ðmigqt) "oilev cvik"a opzc ,ozxev xarl

eleqty lk :(`,atetebamilraae mca ;cin sxyi Ðzial `vie ,ezxev xaerz Ð

.dtixyd.mzd edl opiadie ,eda opilflfn ikd elit`eïàîëdhigyac zxn`w Ðdcegl

.cer zectl `ly eteb yecwä÷éøæå äèéçù.ea ielzd z`e gafd z` oixizn od Ðïéìòî
zg` dlrn eze` oilrn Ðycwil`eazy cr xzip epi`y it lr s`e ,etebaizy :dipyd

`xwie) aizkc minly iyak ipya oiielz zxvr ly mglddpy ipa miyak ipye" (bk

mgl lr mze` odkd sipde ,minlyd gaflmixekadd iptl dtepz'edl opixnbe ."ingln

,dzgiafa `l` miyecw oi`y dcez."zlkzd" wxta zegpnaùåã÷,`veia lqtil Ð

.cer dcti `lyeùåã÷ åðéàåmiyakdy it lr s`e .dlik`a xzip epi`e Ðlk :ol `niiwc ,oixzen onvrmigafdegafpy.daeg myl milral elr `ly `l` ,oixiyk onyl `ly

ohgyy zxvr iyak :(a,k) dviac ipy wxta `ipzeonyl `lyilk`znc `ed edpi` .lk`i xyade wxfi mcd Ð`l `dc ,odilr ony oi` miyakc oeik ,mgl la` ;`nlra minlyk

odilr dacp inly myl `l` daeg myl elrin Ð?epxiziäåáàë.(a,er) "daexn" wxta `nw `aaa Ðãîåòä÷åøæéì.dwixf `l` xqegn epi`y Ðéîã ÷åøæëlk eilr legl Ð

iiexzyi`l la` .miycw iycw leqt my.wixfc cr ixzyin `l Ð
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éãëái`n ok m` :wgvi epiaxl dywe .zexit ly mpexqg jxck :qxhpewd yxit Ð opexqg

ixiinc :wgvi epiax xne`e ?oic ziaa oxken xn`c ,l`ilnb oa oerny oaxc `nrh

opexqg icka ixwe ,ycgl dler oexqgy dnn xzei cg` ycga xqgpc`l oiicry itl Ð

oihgl :(`,n `rivn `aa) "ciwtnd"a yxtnck ,dpyl dlerd oexqg ickn xzei exqgzp

exqgp m` la` .xekl oiaw i`vg dryz fxe`le

xzei.oic ziaa oxken lkd ixac Ð

øîàeax didy itl Ð dcedi iax xn` `agx

.iax dil ixw wdaen

ïéà:qxhpewd yxit Ð zxg` dcez oi`ian

gwie ,oilegl `veie micet mgl eze`e

oi`e .zxg` dcezl mgl e` zxg` dcez minca

zxg` dcezl ifg `l diteb mglc oeik ,d`xpÐ

,zxg` dcezl efg `l inp minc?`py i`nc

yixtd :`icda xn` (`,t zegpn) "dcezd" wxtae

exzezipe dcez ingll zernoda `ian oi` Ð

jixt mixeq` mincdc ab lr s`e .zxg` dcez

i` .dca`y dcez `vnz `nyc edpiwxtipe xity

leki dlgzklc ,dhext deya edpiwxtip :inp

,ycwdl cqtd oi`yk dhext lr dpn dey llgl

.(`,hk) oikxra gkenck

àìàxne` Ð gafd odilr hgypy mlerl

dia xcd `zydc xy` oa wgvi epiax

ixii` xyr dylyac ,eid zexiyk xn`y dnn

dcez oi`ian oi` :lirl xn`ck ,gafd hgypy

mcd jtypy ith elqtin `zyde ,xyr drax`a

,mcd jtypa cinrn jkle .dpila elqtp mbe

ody jezn `pipg iax xn`y oey`xd mrhdy

okzi ji`c ,wgec el d`xp dpila zelqtp zeaexn

`ld ?milke` `vni `l odly ieaix iptnc

ipyn diteb `pipg iax inlyexiae !mixfl oixzen

zeleqt xne` `pipg iax :mzd qxbc ,`iepiy i`d

iptn odizecez `iadl mixdnn eidy iptn ,eid

ly dnc jtyi `ly xyt` i`e zecezay ung

oixdnny iptn xn`wcn .zelqtp ode odn zg`

eid mlekc ,ixiin xyr dylyac rnyn Ð

.oi`ian

ïèçùÐ onyl `ly onc wxfpe onyl `ly

onyl `ly onc wxfp :d`xpe`l Ð

.onyl wxfp m` oicd `edc ,`wec

íçìä(a,fn zegpn) "zlkzd"a Ð yecw

.epeict qetzl yecw xn`c o`n `ki`

oilegl `viy xninl ira `leqtez `l` Ð

izk` ok `l m`c ,oilegl `vei epi`e epeict

.edpiwxtile :iywiz

ìëwxf :xn`z m`e Ð inc wexfk wxfil cnerd

,inc wexfk inp `nip ,onyl `ly onc

epi`c oerny iax oa xfrl` iax xn`w i`n`e

onyln oxwry oeik :xnel yie ?yecwrxb Ð

wexfk ied `lc `zln `ilbi`e ,mcd jtypn

"mikqpde zegpnd" wxtac :dywe .dlaw zrya

dwixfa lbit :xn` (`,aw zegpn)`nhn Ð

lebit oia wlgl wgece .inc wexfk wexfil cnerd lkc meyn ,oerny iaxl milke` z`neh

la` .dwixfa lbitc ab lr s` ,wexfk aiyg gafc diteb diablc :xnel yie .enyl `lyl

mgl oebk ,gafd mr miycwznd mixac iabl`ly dwixfd dyrpyk ,wexfk aiyg `l Ð

.xykda

úåøéùëyie ?xeqi` zry cr oze` oidyn i`n` eid zexiykc xg`n :xn`z m`e Ð eid

,yng lk dnexz :(a,`i) lirl xn`c (l`ilnb oa oerny oaxk) epiidc :xnel

.inlyexia rnyn oke .yng seqa dpexg`d milhep eide ,dnexzk dcez ingle
izy
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ïðBøñç éãkî øúBé ìáà ,ïðBøñç éãëa¯úéáa ïøëBî ¦§¥¤§¨£¨¥¦§¥¤§¨§¨§¥
éaø øîà ãBòå" .éøîâì éãéñt àäc àëä ïkL ìëå ,ïéc¦§¨¤¥¨¨§¨§¦¦§©§¦§¨©©¦
:äãeäé áøc dén÷ àpz éðz ."'åë úBlç ézL äãeäé§¨§¥©¨¥©¨©¥§©§¨

éøö àeä ïòéðöäì éëå :déì øîà .àaèöéàä áb ìò!?C ©©¨¦§©¨¨©¥§¦§©§¦¨¨¦
.äãeäé éaø øîà àáçø øîà .àaèöéàä âb ìò :éðz§¥©©¨¦§©¨¨©©£¨¨©©¦§¨
úéaä øä :éëä éîð àéðz .äéä ìeôk åéèñ úéaä øä©©©¦§¨¨¨¨©§¨©¦¨¦©©©¦
äúéä úéðååèñéà :øîBà äãeäé éaø ,äéä ìeôk åéèñ§¨¨¨¨©¦§¨¥¦§§¨¦¨§¨

'åëå úBìeñt" .åéèqî íéðôì åéèñ ,úàø÷ðéànà ." ¦§¥§¨¦§¦¦§¨§©©
úBaeøî eéäL CBzî :àðéðç éaø øîà ?úBìeñt¯ §¨©©¦£¦¨¦¤¨§

,úBvnä âça äãBz ïéàéáî ïéà :àéðúc ,äðéìa úBìñôð¦§¨§¦¨§©§¨¥§¦¦¨§©©©
:äáäà øa àcà áø øîà !àèéLt .daL õîç éðtî¦§¥¨¥¤¨§¦¨¨©©©¨©©£¨
ïéàéáî ïéà :øáñ÷å ,ïðé÷ñò øNò äòaøàa àëä̈¨§©§¨¨¨¨¨§¦©§¨¨©¥§¦¦

ìLa àîìò éleëå .ìeñtä úéáì íéLã÷éúééî øNò äL ¨¨¦§¥©§§¥¨§¨¦§¨¨¨©§¦
úBaeøî ïäL CBzîe ,eäì¯éaø íeMî .äðéìa úBìñôð §¦¤¥§¦§¨§¦¨¦©¦

úBìeñt eäì éø÷ éànà àlàå ,eéä úBøéLk :eøîà éàpé©©¨§§¥¨§¤¨©©¨¥§§
¯.çáfä ãáàL !èBçLðå .çáfä ïäéìò èçLð àlL¤Ÿ¦§©£¥¤©¤©§¦§¤¨©©¤©

,dîçì Bæå äãBz Bæ :øîàc !èBçLðå øçà çáæ éúééðå§©§¦¤©©¥§¦§§¨©¨§©§¨
íçlä ãáà :äaø øîàc .äaøcëe¯,øçà íçì àéáî ¦§©¨§¨©©¨¨©©¤¤¥¦¤¤©¥

äãBz äãáà¯.úøçà äãBz àéáî ïéà?àîòè éàî ¨§¨¨¥¥¦¨©¤¤©©§¨
eäðé÷øôéðå .íçì ììb äãBz ïéàå ,äãBz ììb íçì¤¤§©¨§¥¨§©¤¤§¦§§¦§
,çáfä ïäéìò èçLpL íìBòì :àlà !ïéleçì eäðé÷tðå§©§¦§§¦¤¨§¨¤¦§©£¥¤©¤©

ïàîëe .ícä CtLðå¯íéøáã éðL :éaø øîàc ,éaøk §¦§©©¨§©§©¦§¨©©¦§¥§¨¦
ïéà úøöò éNák :àéðúc .äæ àìa äæ ïéìòî ïéøéznä©©¦¦©£¦¤§Ÿ¤§©§¨¦§¥£¤¤¥
ïèçL ?ãöék .äèéçLa àlà íçlä úà ïéLc÷î§©§¦¤©¤¤¤¨¦§¦¨¥©§¨¨

ìì ïîc ÷øæå ,ïîLïîL¯àlL ïèçL .íçlä Lcé÷ ¦§¨§¨©¨¨¦§¨¦¥©¤¤§¨¨¤Ÿ
ìì àlL ïîc ÷øæå ïîLïîL¯ïèçL .íçlä Lcé÷ àì ¦§¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨Ÿ¦¥©¤¤§¨¨
ìì àlL ïîc ÷øæå ïîLïîL¯,LBã÷ Bðéàå LBã÷ íçì ¦§¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨¤¤¨§¥¨

Bðéà íìBòì :øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .éaø éøác¦§¥©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¨¥
ì èBçLiL ãò íçlä LBã÷ì ïîc ÷Bøæéå ïîL.ïîL ¨©¤¤©¤¦§¦§¨§¦§¨¨¦§¨

éàîa àëä ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¨§©
ïðé÷ñò¯øæòìà éaøå .CtLðå ñBka ícä ìa÷úpL ïBâk ¨§¦©§¤¦§©¥©¨©§¦§©§©¦¤§¨¨

ãîBòä ìk :øîàc ,deáàk déì øáñ ïBòîL éaøa§©¦¦§¨©¥©£§¨©¨¨¥
÷Bøæì¯.éîc ÷eøæk:eøîà øæòìà éaø íeMî ,àðz ¦§§¨¨¥¨¨¦©¦¤§¨¨¨§

úBçpenL ïîæ ìk ,eéä úBøéLk¯äìhéð ,ïéìëBà íòä ìk §¥¨¨§©¤¨¨¨¨§¦¦§¨
ïäî úçà¯ïäézL eìhéð .ïéôøBN àìå ïéìëBà àì ,ïéìBz ©©¥¤¦Ÿ§¦§Ÿ§¦¦§§¥¤

¯:øîBà ìeàL àaà àéðz .ïéôøBN ïlek eìéçúä¦§¦¨§¦©§¨©¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc migqt(iriax meil)

ïðBøñç éãëa,zexit ly libx oexqg xeriyk ±ìáàmixqgp md m` ¦§¥¤§¨£¨
ïðBøñç éãkî øúBélkd ixacl ,libxdå .ïéc úéáa ïøëBîok m`ìë ¥¦§¥¤§¨§¨§¥¦§¨

àëä ïkL,exkenl jixvy gqt axra unga [o`k-]àäc[ixdy-] ¤¥¨¨§¨
epxkni `l m`éãéñt[cqti-]éøîâìjkitl .exeria onf ribiykl §¦¦§©§¥

ixacl s` `ed ungd z` xeknl df dyrna iax wqty dn
.minkg

:epzpyna epipy'åë úBlç ézL ,äãeäé éaø øîà ãBòåeid dcez ly §¨©©¦§¨§¥©
eilry lqtq oirk dzidy ,ziad xday `ahvi`d ab lr zegpen
onf lky ,oniql eyniye .my mivawznd mc` ipa miayei eid
`xnbd .ung zlik`a mixzen mrd lk eid zegpen eid odizyy

:el` zelg egipd okid zx`anäãeäé áøc dén÷ àpz éðz± ¨¥©¨©¥§©§¨
epzpyna eiptl qxb dcedi ax iptl zeipyn dpey didy `xen`d

zegpen zelgd eidy,'àaèöéàä áb ìò'ayend mewn lr ,xnelk ©©¨¦§©¨
.ynndéì øîà,dcedi axïòéðöäì éëåzelgléøö àeä,Cixde ¨©¥§¦§©§¦¨¨¦

,ungd xeqi` onf lr mrd lkl oniql eidiy ick my epzip
`l` .lk ipirl ze`xp opi` df mewnneéðz[dpyz-]âb ìò' §¦©©

,'àaèöéàämiayeid lr obdl ick bb `ahvi`d lrn iepa didy ¨¦§©¨
.oniql dcezd ingl z` mipzep eid eilre ,minybd iptn my

:`ahvi`d zxev z` zx`an `xnbd,äãeäé éaø øîà àaçø øîà̈©©§¨¨©©¦§¨
åéèñ úéaä øä[`ahvi`-],äéä ìeôkxda eid ze`ahvi` izyy ©©©¦§¨¨¨¨

lk jxe`l zkynpe dtiwn dzid zg` lke ,efn miptl ef ziad
.eizeaiaqéëä énð àéðz,`ziixaa mb epipy oke ±åéèñ úéaä øä ©§¨©¦¨¦©©©¦§¨

,øîBà äãeäé éaø .äéä ìeôkef `ahvi`.úàø÷ð äúéä 'úéðååèñéà' ¨¨¨©¦§¨¥¦§§¨¦¨§¨¦§¥
eåéèqî íéðôì åéèñeihqy dcedi iax mya `agx ixack ,dzid §¨¦§¦¦§¨

.did letk
izy :epzpyna epipy .dpynd ixac z` x`al dkiynn `xnbd

dcez ly zelg'åëå úBìeñtzl`ey .'eke `ahvi` bb lr zegpen §
:`xnbdúBìeñt éànà:`xnbd daiyn .elqtp recn -éaø øîà ©©§¨©©¦

L CBzî ,àðéðçoqip b"iaeéädcezd zelgúBaeøî`aeiy mrhdn £¦¨¦¤¨§
eid odn dnke ,olek z` lek`l ewitqd `l ,oldläðéìa úBìñôð¦§¨§¦¨

dzaxwd meia wx milk`p dingle dcezd oky ,c"i xweaa
.eixg`ly dlilae

:df meia zeaexn dcez zelg eid recn zyxtn `xnbdàéðúc- §©§¨
,`ziixaa epipyyïéàéáî ïéàoaxwéðtî ,úBvnä âça äãBzingl ¥§¦¦¨§©©©¦§¥

d.daL õîçxyr ,mgl ipin drax` mr d`a dzid dcezd oky ¨¥¤¨
oine ,dkeaxe ,miwiwx ,zelg ,dvn ipin dyly ,oin lkn zelg

`ld ,`ziixad ixac lr dywe .ung zelg ly cg`àèéLt§¦¨
dne ,ungd ingl meyn gqta d`iadl xyt` i`y `ed [heyt-]

e .z`f eprinydl `ziixad dkxvedàëä ,äáäà øa àãà áø øîà̈©©£¨©©£¨¨¨
ïðé÷ñò øNò äòaøàa,oqip c"ia o`k xaecn ±øáñ÷åly `pzd §©§¨¨¨¨¨§¦©§¨¨©

,`ziixadìeñtä úéáì íéLã÷ ïéàéáî ïéàzepaxw aixwdl xeq` - ¥§¦¦¨¨¦§¥©§
drawy dlik`d onfn mzlik`l ie`xd onfd hrnziy ote`a
jkitl .dtixyl e`vie xzep meyn elqti `ly ick ,dxezd mdl
z` lek`l xyt`y s` oky ,xyr drax`a dcez aixwdl oi`
onf hrnzn mewn lkn ,ungd xeqi` onf iptl meia ea dingl
dryd zligz cr wx `ed mzlik`a xzend onfd oky .dzlik`
e`vie mlke`l ewitqi `l `ny yeygl yie ,c"i mei ly ziyyd

.dtixyle,gqtd xg`l cr c"i mein dcez miaixwn oi`y xg`n
ìLa àîìò élekeäì éúééî øNò äLmi`ian dcez miaiigd lk ± ¥¨§¨¦§Ÿ¨¨¨©§¥§

.dingl mr b"ia dze`L CBzîedcezd zelgúBaeøî ïä,df meia ¦¤¥§
olke`l ewitqd `ly odn yi ,olek z` elk`iy miyp` ic oi`e

eide opnfa,äðéìa úBìñôðe`vie el` zelg elqtp xaky meyne ¦§¨§¦¨
xg`l cr gqt axra `ahvi`d bb lr oze` migipn eid ,dtixyl

.miycw cqtd meyn jka oi`e ,ung xeqi` onf
:dlik`n el` zelg leqt zaiqa zxg` dhiy d`ian `xnbd

,eøîà éàpé éaø íeMîmlerlLkeéä úBøé,onvr cvn el` zelg ¦©¦©©¨§§¥¨
.dtixy oic odilr lg ezngny dpilk lecb leqta elqtp `le

eäì éø÷ éànà àlàå[zeiexw od recn-],'úBìeñt'itlèçLð àlL §¤¨©©¨¥§§¤Ÿ¦§©
çáfä ïäéìòoi`y itl ,dlik`a zexeq` od ok meyne ,dcezd ly £¥¤©¤©

oi`y xg`ne .enc wxfie gafd hgyiy cr dlik`a xzip mgld
onf xg`l cr `ahvi`d lr oze` egipd ,lk`idl dpwz odl

.miycw cqtd meyn jka did `le ,xeqi`d
,dlik`a zexeq` od recn :`xnbd dywnèBçLðåepicia `ld ± §¦§

xaecn :`xnbd zvxzn .dlik`a oxizdle b"ia gafd z` hegyl
zelgaçáfä ãáàLdywn aey .dpwz odl oi` aeye ,odly ¤¨©©¤©

:`xnbdéúééðåb"ia [`iape-]çáædcezèBçLðå ,øçàlr eze` §©§¥¤©©¥§¦§
zelga xaecn :`xnbd daiyn .mcewd ogaf ca`y el` zelg

øîàcdnda' ,ezcez z` yicwdy drya odilraBæoaxw didz §¨©
å ,äãBzdlgBædidze ,'dîçìgaf mr d`iadl leki epi` df ote`a ¨§©§¨

,xg`,äaø øîàc .äaøãkfe dcez ef' xne`dm` ,'dngl eãáà ¦§©¨§¨©©¨¨©
øçà íçì àéáî íçläm` mle` .ef dcez znda mr enewnaäãáà ©¤¤¥¦¤¤©¥¨§¨

dúøçà äãBz àéáî ïéà ,äãBz`l` ,df mgl mr cgi dnewna ¨¥¥¦¨©¤¤
:`xnbd zyxtn .xg` mgl mr dp`iaiàîòè éàîmrh dn ± ©©£¨

y meyn ,df weligäãBz ììb íçìdcezd gaf zngn `a mgldy ± ¤¤§©¨
.xg` gaf mr `eal leki epi` df gafl rawpy oeikne ,eixg` xxbpe

åmle`ïéàdíçì ììb äãBz`l` ,mgld ixg` xxbp epi` gafd ± §¥¨§©¤¤
.xg` mgl mr `eal leki ok lre ,xwird `ed

.xg` ote`a i`pi iax ixac z` dcinrne ,df yexit dgec `xnbd
:`xnbd dywnïéleçì eäðé÷tðå eäðé÷øôéðåzectl xyt` `ld ± §¦§§¦§§©§¦§§¦

hgyp `ly onf lk ixdy ,oilegl o`ivedle minc lr zelgd z`
minc zyecwa wx `l` sebd zyecwa eycwzd `l oiicr gafd
zelg gipdle miycwd z` ciqtdl epilr dnle ,oeict dl yiy

:`xnbd dwiqn .etxyie exq`iy cr el`íìBòì àlàxaecn ¤¨§¨
zelgaLxakícä CtLðå ,çáfä ïäéìò èçLpie`x epi` aeye ,ely ¤¦§©£¥¤©¤©§¦§©©¨

elit`e .dpwz el` zelgl oi` jk meyne ,gafnd iab lr wxfidl
,sebd zyecwa zelgd zeycwzn mewn lkn ,mcd wxfp `ly

.oeict odl oi` aeyeïàîëe,mixen` mixacd in zhiyk ±kzhiy §©§
,ïéøéznä íéøác éðL ,éaø øîàc .éaøenc zwixfe gafd zhigy oebk ©¦§¨©©¦§¥§¨¦©©¦¦

,dlik`a mgld z` cgi zexizndïéìòîzg` dlrna eze` ©£¦
s` sebd zyecwa ycwzdl,äæ àìa äæmdn cg`a ic oi`y s`y ¤§Ÿ¤

`ly oiprl eycwl ick ea ic mewn lkn ,mgld z` xizdl ecal
.minca zectidl lkei

:iax zhiy xewn z` d`ian `xnbdàéðúc,`ziixaa epipyy ± §©§¨
lr sebd zyecwa miycwzn zereayd bga mi`ad mgld izy

e .mnr mi`ad minly iyak ipy iciúøöò éNákel`ïéLc÷î ïéà ¦§¥£¤¤¥§©§¦
,äèéçLa àlà íçlä úàwx `l` dlik`a xzip mgld oi`y s`e ¤©¤¤¤¨¦§¦¨

eycwl ick dcal dhigya ic mewn lkn ,mcd zwixf xg`l
.oeict el oi` aeye ,sebd zyecwaïèçL ,ãöékzxvr iyaklìïîL ¥©§¨¨¦§¨

[xeaiv inly myl-]åmb÷øæz`ì ïîcLcé÷ ,ïîL[ycwzd-] §¨©¨¨¦§¨¦©
íçläm`e .dlik`a xzipe ixnblì àlL ïèçLïîLmyl `l` ©¤¤§¨¨¤Ÿ¦§¨

,xg` oaxwåmb÷øæz`ì àlL ïîcíçlä Lcé÷ àì ,ïîLoky .llk §¨©¨¨¤Ÿ¦§¨Ÿ¦©©¤¤
migafa epipy(.a)`ly mnc wxfpy e` ehgypy miycwd lk ,

miycwn mpi` jkitle ,daeg myl miler mpi` j` ,mixyk mnyl
m`e .mgld z`ì ïèçL÷øæå ïîLz`ì àlL ïîc,ïîLdLBã÷ íçì §¨¨¦§¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨¤¤¨
,sebd zyecwaåmle`LBã÷ Bðéà.dlik`a xzen zeidl.éaø éøác §¥¨¦§¥©¦

íçlä LBã÷ Bðéà íìBòì ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaøllkãò ©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¨¥¨©¤¤©
èBçLiLmiyakd z`ìå ïîLmbì ïîc ÷Bøæé.ïîLingll oicd `ede ¤¦§¦§¨§¦§¨¨¦§¨

zyecwa mgld z` ycwl dcal dhigya ic iax zrcly ,dcez
xn` ok lre ,i`pi iax s` xaeq oke .oeict el didi `ly oiprl seba
odilr hgypy zelg eid `ahvi`a egpedy dcezd zelg izyy
`l aey sebd zyecwa eycwzpy xg`ny ,enc wxfp `le gafd

.oeict ici lr dpwz odl did
:`xnbd dgeczhiya `weec i`pi iax ixac z` cinrdl gxkd oi`

`l` ,iaxàîéz eléôàk [xn`z m`-],ïBòîL éaøa øæòìà éaølkn £¦¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§
,xnel yi mewnïðé÷ñò éàîa àëä,mixen` i`pi iax ixac dna ± ¨¨§©¨§¦©

ícä ìa÷úpL ïBâkdcezd lyå ñBkajk xg`,CtLðdf ote`ay §¤¦§©¥©¨©§¦§©
zyecwa eycwzp zelgdy dcen oerny iaxa xfrl` iax mb

.oeict odl oi` aeye ,sebdey meynøáñ ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¨©
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc migqt(iying meil)

äçLnä øäa úBLøBç eéä úBøt ézL,gqt axra [mizifd xd-]ìk §¥¨¨§§©©¦§¨¨
ïäézML ïîæeidíòä ìk ,úBLøBçeidïéìëBàxy`ke .ungd z` §©¤§¥¤§¨¨¨§¦

äìhéðmyn,ïäî úçàdryd dribdy jkl oniq xacd did ¦§¨©©¥¤
mlek eide ,ziyingdïéìBz,ungd z`ïéôøBN àìå ïéìëBà àì ¦Ÿ§¦§Ÿ§¦

xy`ke .eze`eìhéðmyn,ïäézLdryd dribdy oniq df did ¦§§¥¤
e ,ziyydïéôøBN íòä ìk eìéçúä.mvng z` ¦§¦¨¨¨§¦

äðùî
znd `ede ,d`nehd zea` ia` .` :d`neha zebxc dnk opyi
zea` dnk cer mpyie .zna rbepd `ede ,d`nehd a` .a .envr

hd a`a rbepd .b .dliape uxy oebk ,d`nehdoey`x dyrp d`ne
erbpy miwyne milke` .c .'d`nehd cle' iexwd `ede ,d`nehl
dpyi miycwe dnexza .d .d`nehl ipy miyrp d`nehl oey`xa
d`nehl ipya miwyne milke` erbp m`y ,ztqep d`neh zbxc
dyer ipy oi` oilega la` .d`nehl iyily miyrp md ixd
milke` erbp m`y ,ztqep d`neh zbxc dpyi miycwa .e .iyily
la` ,d`nehl iriax miyrp md ixd d`nehl iyilya miwyne

.iriax dyer iyily oi` dnexza
mc` ,oileg oiprly .oileg lr miycwe dnexza yi sqep xneg
.erbna mze` `nhn epi` aeye ,cin ez`nehn xdhp lahy `nh
oerh `ed `l` ,dliaha el ic oi` ,miycwe dnexz oiprl la`
,miycwe dnexz zlik`a xeq` `ed dlild cre ,yny axrd
,d`nehl ipyk epicy 'mei leah' iexwd `ede .erbna mze` lqete

.d`nehl iyily erbna dnexzd z` dyere
dnexz oipra xn`p(g gi xacna)iYzp dPd ip`e ,oxd` l` 'd xAcie'©§©¥¤©£Ÿ©£¦¦¥¨©¦

dxdha dze` xenyl yiy eyxc o`kne ,'iznExY zxnWn z` Ll§¤¦§¤¤§Ÿ¨
xeqi` yiy miycw lr s` micnl ep` dnexzne .dze`nhl xeq`e

.mze`nhl
xaky miycwe dnexzl d`neh siqedl dxizn epiptly dpynd
ung znexz `nhl xzeny jkn cenll ozip m`d dpce ,e`nhp

:gqt axra dtixyl z`veiy
íéðäk ìL íäéîéî ,øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaøeidyk ,mlern - ©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥¦¥¤¤Ÿ£¦

z` mitxey mipdkd,e`nhpy zepaxwd xyaóBøNlî eòðîð àìŸ¦§§¦¦§
àîèpL øNaä úàrbn ici lr,äàîehä ãìååacgiøNaä íò ¤©¨¨¤¦§¨¦§©©§¨¦©¨¨

àîèpLrbn ici lräàîehä áàa,d`nehl oey`x dyrpeìò óà ¤¦§¨§©©§¨©©
L éteidïéôéñBnjka.Búàîeè ìò äàîeèmztixy zrya ixdy ¦¤¦¦§¨©§¨

lr d`neh siqen dxeng ez`nehy xyade ,dfa df mirbep md
eyyg `l mewn lkne .xzei dlw ez`nehy xyad ly ez`neh
d`neha `nhd xyad ly epic did okl mcew mby xg`n ,jkl

.mileqt miycw oick ,sxyidl dlwd
éñBäíéðäk ìL íäéîéî ,øîàå àáé÷ò éaø óeidyk ,mlern - ¦©¦£¦¨§¨©¦¥¤¤Ÿ£¦

,`nh dnexz ony miwilcn mipdkdïîMä úà ÷éìãälî eòðîð àìŸ¦§§¦§©§¦¤©¤¤
a ìñôpLrbna íBé ìeáèjeza àîèpL øðrbnét ìò óà ,úî àîè ¤¦§©§§§¥¤¦§¨§§¥¥©©¦
ïéôéñBnLjka.Búàîeè ìò äàîeèerbna dyer mei leah ixdy ¤¦¦§¨©§¨

`nha `nhpy xpa onyd rbepyk dzre ,cala iyilyl onyd z`
itl ,jkl eyyg `l mewn lkne ,ez`neh lr d`neh ztqep zn

.dtixyl cnre d`neh my onyd lr did okl mcew xaky
:gqt axra ung znexz `nhl xzeny giken xi`n iaxéaø øîà̈©©¦

ïéôøBOL ,eðãîì íäéøácî ,øéàîly ungäøBäè äîeøzcgiíò ¥¦¦¦§¥¤¨©§¤§¦§¨§¨¦
ädnexz ly ungçñta äàîèxeria onf ribda gqtd axra ± ©§¥¨©¤©

z`nhpe ,efa ef zerbep od cgi oztixy ick jezy elit`e ,ungd
siqedl xq`p `ly myky .d`nhd zngn dxedhd dnexzd
`l ok enk ,dtixyl micnery mi`nh dnexzle miycwl d`neh
`idy xg`n ,xeriad onfa dxedh ung znexz `nhl xq`p

.ung xeqi`a dxezd on dxeq` `id ixdy ,ceai`l zkled
:xi`n iax ixac lr wleg iqei iaxéñBé éaø øîà,xi`n iaxldðéà ¨©©¦¥¥¨

äcnä àéäi`e ,d`nh dnexzl gqt axra dnexz dnec dpi` ± ¦©¦¨
oldl `xnbae .efn ef z` cenll xyt`(:eh)weligd edn x`eai

:xne`e iqei iax jiynn .odipiaòLBäé éaøå øæòéìà éaø íéãBîe¦©¦¡¦¤¤§©¦§ª©

,df xacaïéôøBOLdxedh ung znexzdîöòì Bæ,[dnvr ipta-] ¤§¦§©§¨
ed`nh ung znexz,dîöòì Bæ`ly ick ,efa ef erbiy ilan §©§¨

xeqi`a lwny ryedi iax elit`e ,dxedhd z` d`nhd `nhz
e .df xaca dcen dnexz `nhle÷ìçð äî ìò,el` mi`pzìò ©¨¤§§©

dnexzdäéeìzä,dxedh wtq d`nh wtq -ìòådnexzd.äàîhä ©§¨§©©§¥¨
Bæ óøOz ,øîBà øæòéìà éaøLdielzddîöòì[dnvr ipta-]Bæå ¤©¦¡¦¤¤¥¦¨¥§©§¨§

d`nhd,øîBà òLBäé éaøå ,dîöòìetxyi.úçàk ïäézL §©§¨§©¦§ª©¥§¥¤§¤¨

àøîâ
`nhpy miycw xya sexyln mipdkd erpnp `ly ,dpyna epipy
it lr s` ,d`nehd a`a `nhpy miycw xya mr ,d`nehd clea

:`xnbd dywn .ez`neh lr d`neh mitiqenyéãkî[ixd-]øNa ¦§¦¨¨
äàîehä ãìååa àîèpL,d`nehl oey`xa -éåä éàî,`ed dn ± ¤¦§¨¦§©©§¨©¨¥

`ldéðLe ,`ed d`nehléøN éëáàa àîèpL øNa éãäa déì ó ¥¦¦¨¦¥©£¥¨¨¤¦§¨§©
äàîehäa`a `nhpy xya mr cgi eze` mitxey xy`ke - ©§¨

,d`nehl oey`x `edy d`nehdéðL éåä éàî`ld ,`ed dn - ©¨¥¥¦
didy `vnp .'ipy' `ed oiicréðLokl mcewådzr mb,àeä éðLm`e ¥¦§¥¦

okéñBî' éàîàkéà 'Búàîeè ìò äàîeè Bì ód`neh ztqez efi` ± ©¦§¨©§¨¦¨
:`xnbd zvxzn .d`nehl oey`xd xyad mr cgi eztixya yi

ïðé÷ñò ãìåå ãìååa àëä ,äãeäé áø øîàxaecn epzpyna o`k - ¨©©§¨¨¨¦§©¨¨¨§¦©
ipya rbpy xyaa xnelk ,d`nehd cle ly clea rbpy xyaa

,d`nehldéì éåäc[didpy-]éLéìLmitxeyyk dzre .d`nehl §¨¥¥§¦¦
ixd ,d`nehl oey`x `edy ,d`nehd a`a `nhpy xya mr eze`
ez`neh lr d`neh el dtqepy `vnpe ,d`nehl ipy dyrp `ed

.zncewdøáñ÷åxyay mipdkd obq `pipg iax [xaqe-]éLéìL §¨¨©§¦¦
dtixyl cnerd,éðL BúBNòì øzeî.ez`neh lr d`neh siqedle ¨©£¥¦

lke` oi`y `ziixaa epipyy dnn epzpyn oic lr dywn `xnbd
z` 'oey`x'd xyad `nhn ji` :`xnbd dywn .lke` `nhn

,'ipy' edyere 'iyily'd xyadàäåy epicia dkld [ixde-]ïéà §¨¥
ìëBà`nhìëBà ànèî.xg`àéðúc,`ziixaa epipy oky -ìBëé ¤§©¥¤§©§¨¨

[`ny-]øîBì ãeîìz ,ìëBà ànèî ìëBà àäéuxy z`neha`xwie) §¥¤§©¥¤©§©
(gl `i,'àeä àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ ìò íéî ïzé éëå'`nh'ne §¦ª©©¦©¤©§¨©¦¦§¨¨¨¨¨¥

wxy rnyn '`edàeä[lk`nd ,rxfd]àîèzlap rbn ici lr ¨¥
,uxydåmle`ïéà`edäNBòxg` xacBa àöBik[ezenk-],àîè §¥¤©¥¨¥

.dwyn wx `nhn `l` ,erbna xg` lke` `nhn epi` ,xnelk
,`ziixad ixac xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:zehiyd zg` itl wx `id dxen`d `iyewdy zyxtneàçéðä± ¨¦¨
xacd oaenìzhiyeðL àì ,øîàc ééaàlke` oi`y `ziixaa §©©¥§¨©Ÿ¨

lke` `nhníéLã÷å äîeøúa ìáà ,ïéleça àlàlke`àöBik äNBò ¤¨§¦£¨¦§¨§¨¨¦¤©¥
Ba.`nh [xg` lke`-]ìezhiyàáøc déîMî äáäà øa àãà áø §©£¨©©£¨¦§¥§¨¨

[`ax ly enya-]énð,dpynd ixac mipaen ok mb ±cixdàì ,øîà ©¦©¨©Ÿ
eðLlke` `nhn lke` oi`y `ziixaaàlàaìáà ,äîeøúe ïéleç ¨¤¨¦§¨£¨

íéLã÷alke`ïäa àöBik äNBò`nh [xg` lke`-]ok m`e ,øétL §¨¨¦¤©¥¨¤©¦
xyad mr iyilyd xyad sxypy jkay dpyna epipy [dti-]
xyaa xaecn dpyna oky ,ez`neh lr d`neh ztqep oey`xd

.miycwì àlàzhiyàáøc déîMî àðéáø[`ax ly enya-],øîàc ¤¨§©¦¨¦§¥§¨¨§¨©
áeúkä øaéc àìî àø÷î`nhn lke` oi`y '`ed'n hrnny xen`d ¦§¨¨¥¦¤©¨

e ,df oica milke`d lk z` llk `l` eixaca wlig `le ,lke`àìŸ
àðLoic [dpey `le-],ïéleçeàðL àìoic [dpey `le-],äîeøzeàì §¨¦Ÿ§¨§¨Ÿ
àðLoic [dpey `le-],íéLã÷lke` mleka `l`àöBik äNBò Bðéà §¨¨¨¦¥¤©¥

Ba,`nh [xg` lke`-]øîéîì àkéà éàîxe`iaa xnel epl yi dn ± ©¦¨§¥©
.epzpyna dxen`d d`nehd ztqez

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëämixac dna epzpyna o`k ± ¨¨§©¨§¦©
a ,mixen`àkéàc[yiyk-]éãäa ïé÷Lîd [iab lr-]øNadrya §¦¨©§¦©£¥¨¨

mipey`x eyrpe enr cgi miwynd e`nhpe ,d`nehd a`a rbpy
mirbepe ,eilr miwynd oiicr xyad z` sxeyy dryae ,d`nehl

`vnp .enir sxypy d`nehl iyilyd xyaa el` miwynà÷c§¨
ànhéîiyilyd xyad [`nhpy-]úîçîdïé÷Lîmipey`xd ¦©¥¥£©©§¦

lr d`neh mitiqen jkae ,d`nehl ipy dyrpe ea mirbepy
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המשך בעמוד ק

`xew did` cenr ci sc ± ipy wxtmigqt
åéä úåøô éúùúåùøåç.oniql ,meid eze` Ðäçùîä øäá.mizifd xd `ed Ðäðùî

íéðäë ìù íäéîéîoitxeyy epcnl odixacn :ipzwc ,`tiq meyn dl hwp `kd Ðdnexz

.'ekóåøùìîãìååá àîèðù øùáä úàäàîåèä,d`nehl oey`xa df ycew xya rbpy Ð

erpnp `le ,ipy edi` dil dede.d`nehd a`a rbpy inn ,epnn xeng mr etxeyln

cner dtixyl lwd df s`e li`edceyg `l Ð

`xnbae .'idy dnn xzei eze` oi`nhn m`

mb `ld ?`ki` d`neh ztqez i`n :jixt

rbepe xfeg eiykre ,rbp d`neh cleea dpey`xa

.d`nehd cleea÷éìãäìîïîù.dnexz ly Ð

ìñôðùìåáèáíåémei leahc .iyily `ede Ð

wxt zenaia ,dxezd on dnexzd z` lqet

(`,dr) "lxrd"zcleie ,"rbz `l ycew lka"n

dlahyndxdh ini z`ln cr d`neh ini seql

diie`x dpi` ixdy ,`id jex` mei zleah dly

`l :`nl` ,cg`e mipeny mei cr dxtk `iadl

zriwy cr dlic yny axrd ieddngd

.mipenycúî àîèá àîèðù øðázn `nh Ð

xacna) aizkc ,milk `nhne ,`ed d`nehd a`

ytpde `nhi `nhd ea rbi xy` lke" (hi

iab dxt zyxta ,"axrd cr `nhz zrbepd

,mc` `nhn zn `nh :`nl` .zn z`neh

e`yredliape uxyk ,d`nehd a` aezkd

`nhn oi`y oda rbepk `le ,mc` oi`nhny

`xwie) mivxya aizkck ,oiwyne oilke` `l`

xy` lke`d lkn ,`nhi ekeza xy` lk" (`i

dwyn lke ,`nhi min eilr `eai xy` lk`i

lawn `l :`nl` ,"`nhi ilk lka dzyi xy`

`l` uxyd on d`neh laiwy ilkd on d`neh

xp i`de .milke mc` `le ,cala dwyne lke`

.d`neh ztqez o`k yi eiykre ,oey`x ied

ipy dyrpe xfege ,iyily df ony did dlgzny

`l ,eilr d`neh yie li`edc .xpd ici lr

.micia siqedl xzene ,dil opiyiigïäéøáãî
ïéôøåùù åðãîìäàîèä íò äøåäè äîåøú

çñôázklede li`edc ,xeriad onf mr Ð

`ziixe`cn dxeq`e ,dxedhd s` ceai`l`l Ð

opiyiigoixdfeny ab lr s`e ,dzxinylep`

dxneylxacna) aizkc ,dxdhaz`" (gi

."izenexz zxnynäãîä àéä äðéàdz` i` Ð

yxtn `xnbae .odixacn ef z` cenll leki

.dcnd `id dpi` i`n`'åë øæòéìà éáø íéãåîå
belti`c ab lr s`c ,dl xn`w iqei iax Ðiax

ztixya ryedi iaxe xfril`dnexz`da Ð

.dnvrl efe dnvrl ef oitxeyy ecenàøîâ
àåä éðùå éðùipy oiicre ,ipy did dlgzn Ð

.`edïðé÷ñò ãìåå ãìååá àëäcleea i`d Ð

oizipzn ipzwc d`nehd,xn`w clee clee Ð

xcd ike ,iyily ded ea rbpy xyae .ipy epiidc

d`nehd a`a `nhpy xya icda dil itxy

oey`x `edy.ipy df iyily dyrpe xfeg Ð

ìëåà àîèî ìëåà ïéà àäå`nhn `lc oeike Ð

.`ki` ztqez i`n ,dilåá àöåéë äùåò ïéàåÐ

.ea `veik lke` `nhn oi`eàîè àåärnyn Ð

.`herinäá àöåéë äùåò íéùã÷å äîåøú ìáà
opitlic Ðz`eapnibgmgl Ðcifpeonye oii

.(a ibg)øéôù.'iniiw miycwa oizipznc Ð

àìî àø÷îdnexz `l ernynn `ived `l Ð

lke` oi`c ,xaic mly xac `l` ,miycw `le

z`eape .mlerl lke` `nhnibgxake ,edpip opaxc ze`neh Ð,exfbp`ziixe`c la` .onwlcklke`c dl sili (`,gi) oiwxita onwl .lke` dwyne ,dwyn lke` `l` `nhn `l Ð

.lke` dwyne dwyn `nhnøùá éãäá ïé÷ùî àëéàãrbpyk Ðdtxeyyke .oey`x dwynd s` dede ,dnr `nhpe ,dilr gteh dwyn did d`nehd a`a`nhne ,dilr `ed oiicr

.ipy iyily dyrpe ,oiwynd zngn df mr sxypy xyadàîèî ïðáøãî.opaxcn d`neh dil itqen `we Ðéðù éåä éàî.oey`x ied xpc Ðêä åðééä,ikda `pvixzc `pipg iaxc Ð

.yecig lr yecig ,zecr lr zecr siqedc rnync ?`aiwr iax siqed i`ne
ììçá
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éúùzeyrl `ly ea ebdpy mewn `l milyexi wiic inlyexia Ð zeyxeg eid zext

zenewnn s` my oivawzny oeik ,xeqi` my bedpl `ed `xaq :xnelk ?dk`ln

.zeyxegk ze`xp :ipyne .xeqi` oda ebdpyìáàÐ oda `veik oiyer miycwe dnexz

ibgc `xwn witpc :qxhpewa yxit[`,fi] onwl yxtnc mz epiaxle ."cifpd l`e mgld l`"

dil `wtpc :wgvi epiax xne` "cifpd l` e`"

`xwie) "lk`i `l `nh lka rbi xy` xyade"n

('f`lc oeik ,ol `wtp dnexze .lke`a elit` Ð

`ki` `dc aezkd xac `ln `xwn xninl epivn

oda `veik oiyerc miycwincca `xw iwep Ð

.oileg epiidc ,ith

àëéàãwcwcn o`kn Ð xya icda oiwyn

`nhn oiwync xy` oa wgvi epiax

zil xya icdac oiwyn mzqc ,ziriaxn zegta

la` :min iab exn` inp (a,fi) onwle .ziriax oda

ziriaxn zegtoi`" wxta xn`c `de .mi`nh Ð

jqp oii iab (mye `,`l dxf dcear) "oicinrn

ipy wxtae ,ziriaxa oiwyn z`neh `nhnc

oizkec dnkae ,wexid mc iab (a,hi) dcpcÐ

,ixii` diieb leqtac :xy` oa wgvi epiax xne`

iycw" wxta dlirna xn`ck ,ziriaxa exeriyc

leqtl oitxhvn miwynd lkc (a,fi) "gafn

opirac `dc :yxtn wgvi epiaxe .ziriaxa diiebd

ziriaxe`l d`neh xwirc jpda epiid Ð

,wexid mce mizek oii mzq oebk ,`ziixe`c

.`ziixe`cn `nhn `l ziriaxn xzia elit`c

oiwyn x`y la`.`edy lka `ziixe`cn Ð

ziriax opira `ziixe`cnc :xne` mz epiaxe

lka mixg` `nhn opaxcn la` ,mixg` `nhl

wiqn `l `zydc xnel jixv eyexitle .`edy

,opaxcn elit` lke` `nhi lke`y dizrc`

iwen `le ,opaxcne oiwyna `nwe`l jixhvi`cn

ab lr s`e opaxcn lke` `nhn lke`c `pwqnk

lkn ,opaxcn elit` lke` `nhn lke` oi`c

e` ,dpeale mivr ici lr iyily `pgkyn mewn

oiwyn ici lrz` lqetd lkc exfb `l izk`c Ð

.dlgz zeidl oiwyn `nhn dnexzd

íò:xn`z m`e Ð dil irain oiwyne xya

a`a `nhpy `ixi` i`n :jixt `l i`n`

d`nehdjixtck ,inp ipye oey`xa elit` Ð

`pipg iaxc meyn :xnel yie !`aiwr iax lr onwl

jk mlerny rnyn ,mipdk ly mdinin xn`w

lkc exfbc "xac xyr dpeny" mcew s` ,`ed

.dlgz zeidl oiwyn `nhn dnexzd lqetd

oilke`d iwen (mye a,ci) zayc `nw wxtac

zngn mi`ad oiwyna oiwyna e`nhpy milkde

dnexzd oilqet micic exfby itle .micioiyer Ð

.dlgz oda erbpy oiwynd

éàîipy ezeyrl xzen iyilyc ol rnyn `w

`nhn lke` oi` xn`c o`nl Ð jd epiid

`ziixe`cn lke`siqed diciclc ,jixt `l Ð

.`ziixe`c ipy s` zeyrl xzenc
eli`e
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ïäézML ïîæ ìk ,äçLnä øäa úBLøBç eéä úBøô ézL§¥¨¨§§©©¦§¨¨§©¤§¥¤
úBLøBç¯ïäî úçà úìhéð ,ïéìëBà íòä ìk¯,ïéìBz §¨¨¨§¦¦¤¤©©¥¤¦

ïäézL eìhéð .ïéôøBN àìå ïéìëBà àì¯ìk eìéçúä Ÿ§¦§Ÿ§¦¦§§¥¤¦§¦¨
.ïéôøBN íòääðùî:øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaø ¨¨§¦©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥

øNaä úà óBøNlî eòðîð àì íéðäk ìL íäéîéî¦¥¤¤Ÿ£¦Ÿ¦§§¦¦§¤©¨¨
áàa àîèpL øNaä íò äàîehä ãìååa àîèpL¤¦§¨¦§©©§¨¦©¨¨¤¦§¨§©
.Búàîeè ìò äàîeè ïéôéñBnL ét ìò óà ,äàîehä©§¨©©¦¤¦¦§¨©§¨

éñBäàì íéðäk ìL íäéîéî :øîàå àáé÷ò éaø ó ¦©¦£¦¨§¨©¦¥¤¤Ÿ£¦Ÿ
øða íBé ìeáèa ìñôpL ïîMä úà ÷éìãälî eòðîð¦§§¦§©§¦¤©¤¤¤¦§©¦§§¥
ìò äàîeè ïéôéñBnL ét ìò óà ,úî àîèa àîèpL¤¦§¨¦§¥¥©©¦¤¦¦§¨©
ïéôøBOL eðãîì íäéøácî :øéàî éaø øîà .Búàîeè§¨¨©©¦¥¦¦¦§¥¤¨©§¤§¦
:éñBé éaø øîà .çñta äàîhä íò äøBäè äîeøz§¨§¨¦©§¥¨©¤©¨©©¦¥
òLBäé éaøå øæòéìà éaø íéãBîe .äcnä àéä dðéà¥¨¦©¦¨¦©¦¡¦¤¤§©¦§ª©

e÷ìçð äî ìò ,dîöòì Bæå dîöòì Bæ ïéôøBOL¯ìò ¤§¦§©§¨§§©§¨©¨¤§§©
óøOz :øîBà øæòéìà éaøL ,äàîhä ìòå äéeìzä©§¨§©©§¥¨¤©¦¡¦¤¤¥¦¨¥
ïäézL :øîBà òLBäé éaøå ,dîöòì Bæå dîöòì Bæ§©§¨§§©§¨§©¦§ª©¥§¥¤

.úçàkàøîâäàîehä ãìååa àîèpL øNa ,éãkî §©©¦§¦¨¨¤¦§¨¦§©©§¨
éåä éàî¯éøN ék ,éðLøNa éãäa déì ó ©¨¥¥¦¦¨¥¥©£¥¨¨

éåä éàî äàîehä áàa àîèpL¯éðL ,éðL ¤¦§¨§©©§¨©¨¥¥¦¥¦
éñBî éàî ,àeä éðLåBúàîeè ìò äàîeè Bì ó §¥¦©¦§¨©§¨

,ïðé÷ñò ãìåå ãìååa àëä :äãeäé áø øîà !?àkéà¦¨¨©©§¨¨¨¦§©§©¨§¦©
BúBNòì øzeî éLéìL :øáñ÷å ,éLéìL déì éåäc§¨¥¥§¦¦§¨¨©§¦¦¨©£

!ìëBà ànèî ìëBà ïéà àäå .éðLìBëé :àéðúc ¥¦§¨¥¤§©¥¤§©§¨¨
ìëBà ànèî ìëBà àäé¯ïzé éëå" :øîBì ãeîìz §¥¤§©¥¤©§©§¦ª©

"àeä àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ ìò íéî¯àeä ©¦©¤©§¨©¦¦§¨¨¨¨¨¥
ééaàì àçéðä .àîè Ba àöBik äNBò ïéàå ,àîè̈¥§¥¤©¥¨¥¨¦¨§©©¥
íéLã÷å äîeøúa ìáà ,ïéleça àlà eðL àì :øîàc§¨©Ÿ¨¤¨§¦£¨¦§¨§¨¨¦

¯déîMî äáäà øa àcà áøìe .Ba àöBik äNBò¤©¥§©©¨©©£¨¦§¥
ìáà äîeøúe ïéleç àlà eðL àì :øîàc ,éîð àáøc§¨¨©¦§¨©Ÿ¨¤¨¦§¨£¨

íéLã÷a¯ïäa àöBik äNBò¯àðéáøì àlà .øétL §¨¨¦¤©¥¨¤©¦¤¨§¨¦¨
,áeúkä øaéc àìî àø÷î :øîàc ,àáøc déîMî¦§¥§¨¨§¨©¦§¨¨¥¦¥©¨
íéLã÷ àðL àì ,äîeøz àðL àì ïéleç àðL àì̈§¨¦¨§¨§¨¨§¨¢¨¦

¯àëä ?øîéîì àkéà éàî .Ba àöBik äNBò Bðéà¥¤©¥©¦¨§¥©¨¨
ïðé÷ñò éàîa¯à÷c ,øNa éãäa ïé÷Lî àkéàc §©¨§¦©§¦¨©§¦©£¥¨¨§¨

øNaä íò" éàä ,éëä éà .ïé÷Lî úîçî ànhéî¦©¥¥£©©§¦¦¨¦©¦©¨¨
éòaéî "ïé÷Lîe øNaä íò" ?"äàîehä áàa àîèpL¤¦§¨§©©§¨¦©¨¨©§¦¦¨¥
,àúééøBàcî ìëBà ànèî ìëBà ïéàc éäð :àlà !déì¥¤¨§¦§¥¤§©¥¤¦§©§¨

.ànèî eäéî ïðaøcîéñBä"ìL ïäéîéî àáé÷ò éaø ó ¦§©¨©¦§©¥¦©¦£¦¨¦¥¤¤
'åë ÷éìãälî eòðîð àì íéðäkéåä éàî íBé ìeáèa ìñôpL ïîL ,éãkî ."¯éëå ,éLéìL Ÿ£¦Ÿ¦§§¦§©§¦¦§¦¤¤¤¦§©¦§©¨¥§¦¦§¦

éåä éàî úî àîèa àîèpL øða déì ÷éìãî¯ïì òîLî à÷ éàî ,éðL¯øzeî éLéìL ©§¦¥§¥¤¦§¨¦§¥¥©¨¥¥¦©¨©§©¨§¦¦¨
øîà àðîçøc ,ïðé÷ñò úëzî ìL øða àëä :äãeäé áø øîà !Cä eðééä ,éðL BúBNòì©£¥¦©§©¨©©§¨¨¨§¥¤©¤¤¨§¦©§©£¨¨¨©

ììçá"

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



קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc migqt(iying meil)

äçLnä øäa úBLøBç eéä úBøt ézL,gqt axra [mizifd xd-]ìk §¥¨¨§§©©¦§¨¨
ïäézML ïîæeidíòä ìk ,úBLøBçeidïéìëBàxy`ke .ungd z` §©¤§¥¤§¨¨¨§¦

äìhéðmyn,ïäî úçàdryd dribdy jkl oniq xacd did ¦§¨©©¥¤
mlek eide ,ziyingdïéìBz,ungd z`ïéôøBN àìå ïéìëBà àì ¦Ÿ§¦§Ÿ§¦

xy`ke .eze`eìhéðmyn,ïäézLdryd dribdy oniq df did ¦§§¥¤
e ,ziyydïéôøBN íòä ìk eìéçúä.mvng z` ¦§¦¨¨¨§¦

äðùî
znd `ede ,d`nehd zea` ia` .` :d`neha zebxc dnk opyi
zea` dnk cer mpyie .zna rbepd `ede ,d`nehd a` .a .envr

hd a`a rbepd .b .dliape uxy oebk ,d`nehdoey`x dyrp d`ne
erbpy miwyne milke` .c .'d`nehd cle' iexwd `ede ,d`nehl
dpyi miycwe dnexza .d .d`nehl ipy miyrp d`nehl oey`xa
d`nehl ipya miwyne milke` erbp m`y ,ztqep d`neh zbxc
dyer ipy oi` oilega la` .d`nehl iyily miyrp md ixd
milke` erbp m`y ,ztqep d`neh zbxc dpyi miycwa .e .iyily
la` ,d`nehl iriax miyrp md ixd d`nehl iyilya miwyne

.iriax dyer iyily oi` dnexza
mc` ,oileg oiprly .oileg lr miycwe dnexza yi sqep xneg
.erbna mze` `nhn epi` aeye ,cin ez`nehn xdhp lahy `nh
oerh `ed `l` ,dliaha el ic oi` ,miycwe dnexz oiprl la`
,miycwe dnexz zlik`a xeq` `ed dlild cre ,yny axrd
,d`nehl ipyk epicy 'mei leah' iexwd `ede .erbna mze` lqete

.d`nehl iyily erbna dnexzd z` dyere
dnexz oipra xn`p(g gi xacna)iYzp dPd ip`e ,oxd` l` 'd xAcie'©§©¥¤©£Ÿ©£¦¦¥¨©¦

dxdha dze` xenyl yiy eyxc o`kne ,'iznExY zxnWn z` Ll§¤¦§¤¤§Ÿ¨
xeqi` yiy miycw lr s` micnl ep` dnexzne .dze`nhl xeq`e

.mze`nhl
xaky miycwe dnexzl d`neh siqedl dxizn epiptly dpynd
ung znexz `nhl xzeny jkn cenll ozip m`d dpce ,e`nhp

:gqt axra dtixyl z`veiy
íéðäk ìL íäéîéî ,øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaøeidyk ,mlern - ©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥¦¥¤¤Ÿ£¦

z` mitxey mipdkd,e`nhpy zepaxwd xyaóBøNlî eòðîð àìŸ¦§§¦¦§
àîèpL øNaä úàrbn ici lr,äàîehä ãìååacgiøNaä íò ¤©¨¨¤¦§¨¦§©©§¨¦©¨¨

àîèpLrbn ici lräàîehä áàa,d`nehl oey`x dyrpeìò óà ¤¦§¨§©©§¨©©
L éteidïéôéñBnjka.Búàîeè ìò äàîeèmztixy zrya ixdy ¦¤¦¦§¨©§¨

lr d`neh siqen dxeng ez`nehy xyade ,dfa df mirbep md
eyyg `l mewn lkne .xzei dlw ez`nehy xyad ly ez`neh
d`neha `nhd xyad ly epic did okl mcew mby xg`n ,jkl

.mileqt miycw oick ,sxyidl dlwd
éñBäíéðäk ìL íäéîéî ,øîàå àáé÷ò éaø óeidyk ,mlern - ¦©¦£¦¨§¨©¦¥¤¤Ÿ£¦

,`nh dnexz ony miwilcn mipdkdïîMä úà ÷éìãälî eòðîð àìŸ¦§§¦§©§¦¤©¤¤
a ìñôpLrbna íBé ìeáèjeza àîèpL øðrbnét ìò óà ,úî àîè ¤¦§©§§§¥¤¦§¨§§¥¥©©¦
ïéôéñBnLjka.Búàîeè ìò äàîeèerbna dyer mei leah ixdy ¤¦¦§¨©§¨

`nha `nhpy xpa onyd rbepyk dzre ,cala iyilyl onyd z`
itl ,jkl eyyg `l mewn lkne ,ez`neh lr d`neh ztqep zn

.dtixyl cnre d`neh my onyd lr did okl mcew xaky
:gqt axra ung znexz `nhl xzeny giken xi`n iaxéaø øîà̈©©¦

ïéôøBOL ,eðãîì íäéøácî ,øéàîly ungäøBäè äîeøzcgiíò ¥¦¦¦§¥¤¨©§¤§¦§¨§¨¦
ädnexz ly ungçñta äàîèxeria onf ribda gqtd axra ± ©§¥¨©¤©

z`nhpe ,efa ef zerbep od cgi oztixy ick jezy elit`e ,ungd
siqedl xq`p `ly myky .d`nhd zngn dxedhd dnexzd
`l ok enk ,dtixyl micnery mi`nh dnexzle miycwl d`neh
`idy xg`n ,xeriad onfa dxedh ung znexz `nhl xq`p

.ung xeqi`a dxezd on dxeq` `id ixdy ,ceai`l zkled
:xi`n iax ixac lr wleg iqei iaxéñBé éaø øîà,xi`n iaxldðéà ¨©©¦¥¥¨

äcnä àéäi`e ,d`nh dnexzl gqt axra dnexz dnec dpi` ± ¦©¦¨
oldl `xnbae .efn ef z` cenll xyt`(:eh)weligd edn x`eai

:xne`e iqei iax jiynn .odipiaòLBäé éaøå øæòéìà éaø íéãBîe¦©¦¡¦¤¤§©¦§ª©

,df xacaïéôøBOLdxedh ung znexzdîöòì Bæ,[dnvr ipta-] ¤§¦§©§¨
ed`nh ung znexz,dîöòì Bæ`ly ick ,efa ef erbiy ilan §©§¨

xeqi`a lwny ryedi iax elit`e ,dxedhd z` d`nhd `nhz
e .df xaca dcen dnexz `nhle÷ìçð äî ìò,el` mi`pzìò ©¨¤§§©

dnexzdäéeìzä,dxedh wtq d`nh wtq -ìòådnexzd.äàîhä ©§¨§©©§¥¨
Bæ óøOz ,øîBà øæòéìà éaøLdielzddîöòì[dnvr ipta-]Bæå ¤©¦¡¦¤¤¥¦¨¥§©§¨§

d`nhd,øîBà òLBäé éaøå ,dîöòìetxyi.úçàk ïäézL §©§¨§©¦§ª©¥§¥¤§¤¨

àøîâ
`nhpy miycw xya sexyln mipdkd erpnp `ly ,dpyna epipy
it lr s` ,d`nehd a`a `nhpy miycw xya mr ,d`nehd clea

:`xnbd dywn .ez`neh lr d`neh mitiqenyéãkî[ixd-]øNa ¦§¦¨¨
äàîehä ãìååa àîèpL,d`nehl oey`xa -éåä éàî,`ed dn ± ¤¦§¨¦§©©§¨©¨¥

`ldéðLe ,`ed d`nehléøN éëáàa àîèpL øNa éãäa déì ó ¥¦¦¨¦¥©£¥¨¨¤¦§¨§©
äàîehäa`a `nhpy xya mr cgi eze` mitxey xy`ke - ©§¨

,d`nehl oey`x `edy d`nehdéðL éåä éàî`ld ,`ed dn - ©¨¥¥¦
didy `vnp .'ipy' `ed oiicréðLokl mcewådzr mb,àeä éðLm`e ¥¦§¥¦

okéñBî' éàîàkéà 'Búàîeè ìò äàîeè Bì ód`neh ztqez efi` ± ©¦§¨©§¨¦¨
:`xnbd zvxzn .d`nehl oey`xd xyad mr cgi eztixya yi

ïðé÷ñò ãìåå ãìååa àëä ,äãeäé áø øîàxaecn epzpyna o`k - ¨©©§¨¨¨¦§©¨¨¨§¦©
ipya rbpy xyaa xnelk ,d`nehd cle ly clea rbpy xyaa

,d`nehldéì éåäc[didpy-]éLéìLmitxeyyk dzre .d`nehl §¨¥¥§¦¦
ixd ,d`nehl oey`x `edy ,d`nehd a`a `nhpy xya mr eze`
ez`neh lr d`neh el dtqepy `vnpe ,d`nehl ipy dyrp `ed

.zncewdøáñ÷åxyay mipdkd obq `pipg iax [xaqe-]éLéìL §¨¨©§¦¦
dtixyl cnerd,éðL BúBNòì øzeî.ez`neh lr d`neh siqedle ¨©£¥¦

lke` oi`y `ziixaa epipyy dnn epzpyn oic lr dywn `xnbd
z` 'oey`x'd xyad `nhn ji` :`xnbd dywn .lke` `nhn

,'ipy' edyere 'iyily'd xyadàäåy epicia dkld [ixde-]ïéà §¨¥
ìëBà`nhìëBà ànèî.xg`àéðúc,`ziixaa epipy oky -ìBëé ¤§©¥¤§©§¨¨

[`ny-]øîBì ãeîìz ,ìëBà ànèî ìëBà àäéuxy z`neha`xwie) §¥¤§©¥¤©§©
(gl `i,'àeä àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ ìò íéî ïzé éëå'`nh'ne §¦ª©©¦©¤©§¨©¦¦§¨¨¨¨¨¥

wxy rnyn '`edàeä[lk`nd ,rxfd]àîèzlap rbn ici lr ¨¥
,uxydåmle`ïéà`edäNBòxg` xacBa àöBik[ezenk-],àîè §¥¤©¥¨¥

.dwyn wx `nhn `l` ,erbna xg` lke` `nhn epi` ,xnelk
,`ziixad ixac xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:zehiyd zg` itl wx `id dxen`d `iyewdy zyxtneàçéðä± ¨¦¨
xacd oaenìzhiyeðL àì ,øîàc ééaàlke` oi`y `ziixaa §©©¥§¨©Ÿ¨

lke` `nhníéLã÷å äîeøúa ìáà ,ïéleça àlàlke`àöBik äNBò ¤¨§¦£¨¦§¨§¨¨¦¤©¥
Ba.`nh [xg` lke`-]ìezhiyàáøc déîMî äáäà øa àãà áø §©£¨©©£¨¦§¥§¨¨

[`ax ly enya-]énð,dpynd ixac mipaen ok mb ±cixdàì ,øîà ©¦©¨©Ÿ
eðLlke` `nhn lke` oi`y `ziixaaàlàaìáà ,äîeøúe ïéleç ¨¤¨¦§¨£¨

íéLã÷alke`ïäa àöBik äNBò`nh [xg` lke`-]ok m`e ,øétL §¨¨¦¤©¥¨¤©¦
xyad mr iyilyd xyad sxypy jkay dpyna epipy [dti-]
xyaa xaecn dpyna oky ,ez`neh lr d`neh ztqep oey`xd

.miycwì àlàzhiyàáøc déîMî àðéáø[`ax ly enya-],øîàc ¤¨§©¦¨¦§¥§¨¨§¨©
áeúkä øaéc àìî àø÷î`nhn lke` oi`y '`ed'n hrnny xen`d ¦§¨¨¥¦¤©¨

e ,df oica milke`d lk z` llk `l` eixaca wlig `le ,lke`àìŸ
àðLoic [dpey `le-],ïéleçeàðL àìoic [dpey `le-],äîeøzeàì §¨¦Ÿ§¨§¨Ÿ
àðLoic [dpey `le-],íéLã÷lke` mleka `l`àöBik äNBò Bðéà §¨¨¨¦¥¤©¥

Ba,`nh [xg` lke`-]øîéîì àkéà éàîxe`iaa xnel epl yi dn ± ©¦¨§¥©
.epzpyna dxen`d d`nehd ztqez

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëämixac dna epzpyna o`k ± ¨¨§©¨§¦©
a ,mixen`àkéàc[yiyk-]éãäa ïé÷Lîd [iab lr-]øNadrya §¦¨©§¦©£¥¨¨

mipey`x eyrpe enr cgi miwynd e`nhpe ,d`nehd a`a rbpy
mirbepe ,eilr miwynd oiicr xyad z` sxeyy dryae ,d`nehl

`vnp .enir sxypy d`nehl iyilyd xyaa el` miwynà÷c§¨
ànhéîiyilyd xyad [`nhpy-]úîçîdïé÷Lîmipey`xd ¦©¥¥£©©§¦

lr d`neh mitiqen jkae ,d`nehl ipy dyrpe ea mirbepy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוד ק

`xew did` cenr ci sc ± ipy wxtmigqt
åéä úåøô éúùúåùøåç.oniql ,meid eze` Ðäçùîä øäá.mizifd xd `ed Ðäðùî

íéðäë ìù íäéîéîoitxeyy epcnl odixacn :ipzwc ,`tiq meyn dl hwp `kd Ðdnexz

.'ekóåøùìîãìååá àîèðù øùáä úàäàîåèä,d`nehl oey`xa df ycew xya rbpy Ð

erpnp `le ,ipy edi` dil dede.d`nehd a`a rbpy inn ,epnn xeng mr etxeyln

cner dtixyl lwd df s`e li`edceyg `l Ð

`xnbae .'idy dnn xzei eze` oi`nhn m`

mb `ld ?`ki` d`neh ztqez i`n :jixt

rbepe xfeg eiykre ,rbp d`neh cleea dpey`xa

.d`nehd cleea÷éìãäìîïîù.dnexz ly Ð

ìñôðùìåáèáíåémei leahc .iyily `ede Ð

wxt zenaia ,dxezd on dnexzd z` lqet

(`,dr) "lxrd"zcleie ,"rbz `l ycew lka"n

dlahyndxdh ini z`ln cr d`neh ini seql

diie`x dpi` ixdy ,`id jex` mei zleah dly

`l :`nl` ,cg`e mipeny mei cr dxtk `iadl

zriwy cr dlic yny axrd ieddngd

.mipenycúî àîèá àîèðù øðázn `nh Ð

xacna) aizkc ,milk `nhne ,`ed d`nehd a`

ytpde `nhi `nhd ea rbi xy` lke" (hi

iab dxt zyxta ,"axrd cr `nhz zrbepd

,mc` `nhn zn `nh :`nl` .zn z`neh

e`yredliape uxyk ,d`nehd a` aezkd

`nhn oi`y oda rbepk `le ,mc` oi`nhny

`xwie) mivxya aizkck ,oiwyne oilke` `l`

xy` lke`d lkn ,`nhi ekeza xy` lk" (`i

dwyn lke ,`nhi min eilr `eai xy` lk`i

lawn `l :`nl` ,"`nhi ilk lka dzyi xy`

`l` uxyd on d`neh laiwy ilkd on d`neh

xp i`de .milke mc` `le ,cala dwyne lke`

.d`neh ztqez o`k yi eiykre ,oey`x ied

ipy dyrpe xfege ,iyily df ony did dlgzny

`l ,eilr d`neh yie li`edc .xpd ici lr

.micia siqedl xzene ,dil opiyiigïäéøáãî
ïéôøåùù åðãîìäàîèä íò äøåäè äîåøú

çñôázklede li`edc ,xeriad onf mr Ð

`ziixe`cn dxeq`e ,dxedhd s` ceai`l`l Ð

opiyiigoixdfeny ab lr s`e ,dzxinylep`

dxneylxacna) aizkc ,dxdhaz`" (gi

."izenexz zxnynäãîä àéä äðéàdz` i` Ð

yxtn `xnbae .odixacn ef z` cenll leki

.dcnd `id dpi` i`n`'åë øæòéìà éáø íéãåîå
belti`c ab lr s`c ,dl xn`w iqei iax Ðiax

ztixya ryedi iaxe xfril`dnexz`da Ð

.dnvrl efe dnvrl ef oitxeyy ecenàøîâ
àåä éðùå éðùipy oiicre ,ipy did dlgzn Ð

.`edïðé÷ñò ãìåå ãìååá àëäcleea i`d Ð

oizipzn ipzwc d`nehd,xn`w clee clee Ð

xcd ike ,iyily ded ea rbpy xyae .ipy epiidc

d`nehd a`a `nhpy xya icda dil itxy

oey`x `edy.ipy df iyily dyrpe xfeg Ð

ìëåà àîèî ìëåà ïéà àäå`nhn `lc oeike Ð

.`ki` ztqez i`n ,dilåá àöåéë äùåò ïéàåÐ

.ea `veik lke` `nhn oi`eàîè àåärnyn Ð

.`herinäá àöåéë äùåò íéùã÷å äîåøú ìáà
opitlic Ðz`eapnibgmgl Ðcifpeonye oii

.(a ibg)øéôù.'iniiw miycwa oizipznc Ð

àìî àø÷îdnexz `l ernynn `ived `l Ð

lke` oi`c ,xaic mly xac `l` ,miycw `le

z`eape .mlerl lke` `nhnibgxake ,edpip opaxc ze`neh Ð,exfbp`ziixe`c la` .onwlcklke`c dl sili (`,gi) oiwxita onwl .lke` dwyne ,dwyn lke` `l` `nhn `l Ð

.lke` dwyne dwyn `nhnøùá éãäá ïé÷ùî àëéàãrbpyk Ðdtxeyyke .oey`x dwynd s` dede ,dnr `nhpe ,dilr gteh dwyn did d`nehd a`a`nhne ,dilr `ed oiicr

.ipy iyily dyrpe ,oiwynd zngn df mr sxypy xyadàîèî ïðáøãî.opaxcn d`neh dil itqen `we Ðéðù éåä éàî.oey`x ied xpc Ðêä åðééä,ikda `pvixzc `pipg iaxc Ð

.yecig lr yecig ,zecr lr zecr siqedc rnync ?`aiwr iax siqed i`ne
ììçá
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éúùzeyrl `ly ea ebdpy mewn `l milyexi wiic inlyexia Ð zeyxeg eid zext

zenewnn s` my oivawzny oeik ,xeqi` my bedpl `ed `xaq :xnelk ?dk`ln

.zeyxegk ze`xp :ipyne .xeqi` oda ebdpyìáàÐ oda `veik oiyer miycwe dnexz

ibgc `xwn witpc :qxhpewa yxit[`,fi] onwl yxtnc mz epiaxle ."cifpd l`e mgld l`"

dil `wtpc :wgvi epiax xne` "cifpd l` e`"

`xwie) "lk`i `l `nh lka rbi xy` xyade"n

('f`lc oeik ,ol `wtp dnexze .lke`a elit` Ð

`ki` `dc aezkd xac `ln `xwn xninl epivn

oda `veik oiyerc miycwincca `xw iwep Ð

.oileg epiidc ,ith

àëéàãwcwcn o`kn Ð xya icda oiwyn

`nhn oiwync xy` oa wgvi epiax

zil xya icdac oiwyn mzqc ,ziriaxn zegta

la` :min iab exn` inp (a,fi) onwle .ziriax oda

ziriaxn zegtoi`" wxta xn`c `de .mi`nh Ð

jqp oii iab (mye `,`l dxf dcear) "oicinrn

ipy wxtae ,ziriaxa oiwyn z`neh `nhnc

oizkec dnkae ,wexid mc iab (a,hi) dcpcÐ

,ixii` diieb leqtac :xy` oa wgvi epiax xne`

iycw" wxta dlirna xn`ck ,ziriaxa exeriyc

leqtl oitxhvn miwynd lkc (a,fi) "gafn

opirac `dc :yxtn wgvi epiaxe .ziriaxa diiebd

ziriaxe`l d`neh xwirc jpda epiid Ð

,wexid mce mizek oii mzq oebk ,`ziixe`c

.`ziixe`cn `nhn `l ziriaxn xzia elit`c

oiwyn x`y la`.`edy lka `ziixe`cn Ð

ziriax opira `ziixe`cnc :xne` mz epiaxe

lka mixg` `nhn opaxcn la` ,mixg` `nhl

wiqn `l `zydc xnel jixv eyexitle .`edy

,opaxcn elit` lke` `nhi lke`y dizrc`

iwen `le ,opaxcne oiwyna `nwe`l jixhvi`cn

ab lr s`e opaxcn lke` `nhn lke`c `pwqnk

lkn ,opaxcn elit` lke` `nhn lke` oi`c

e` ,dpeale mivr ici lr iyily `pgkyn mewn

oiwyn ici lrz` lqetd lkc exfb `l izk`c Ð

.dlgz zeidl oiwyn `nhn dnexzd

íò:xn`z m`e Ð dil irain oiwyne xya

a`a `nhpy `ixi` i`n :jixt `l i`n`

d`nehdjixtck ,inp ipye oey`xa elit` Ð

`pipg iaxc meyn :xnel yie !`aiwr iax lr onwl

jk mlerny rnyn ,mipdk ly mdinin xn`w

lkc exfbc "xac xyr dpeny" mcew s` ,`ed

.dlgz zeidl oiwyn `nhn dnexzd lqetd

oilke`d iwen (mye a,ci) zayc `nw wxtac

zngn mi`ad oiwyna oiwyna e`nhpy milkde

dnexzd oilqet micic exfby itle .micioiyer Ð

.dlgz oda erbpy oiwynd

éàîipy ezeyrl xzen iyilyc ol rnyn `w

`nhn lke` oi` xn`c o`nl Ð jd epiid

`ziixe`cn lke`siqed diciclc ,jixt `l Ð

.`ziixe`c ipy s` zeyrl xzenc
eli`e
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xew`קמב dida cenr ci sc ± ipy wxtmigqt
áøç ììçáaxg yiwd Ð.llglznk d`nehd zea` ia` `ed ixd zna rbpy zkzn

,envrrbpyezn `nhalv` zkzna `ed aezkd zxifb .edenk d`nehd a` `ed ixd Ð

.ze`neh x`y lv` `le ,zn z`nehäéì äåäåozepyke ,d`nehd a` xp Ðiyily ony

.oey`x dyrp ekezläî÷åðñøç ìù øðá,zn `nha rbepk oey`x `l` epi`c Ð

iyilyc `aiwr iax opirny`eezeyrl xzen

siqed ,`pipg iaxc` siqed i`n jl `iywce .ipy

sixy ik miycw xya iab mzd eli`c ,`aeh

oey`x icda iyilyipy edyredid `nh Ð

iyilydy ,mixg` `nhl dlgzniriax dyer

`nh ied ipy `edyk eiykre ,ycewaxnelk Ð

eny dpzyp `llewlwlxzeiel`e .dpey`xan

,i`w dnexz iab `aiwr iax ly ezecr iab

lk`pe ,zegpn ly `l` epi` ycew ony eli`c

mcew `nhp m`e .xp wilcdl ie`x epi`e `ed

ilka ycwyn dgpna epzpyxzid el oi` Ð

x`yk oycd ziaa ycewa sxype ,mipdkl

`nhpy dnexz ony la` .miycw iycw ileqt

z` jl izzp" aizkc ,ea oiwilcn mipdk Ð

,"izenexz zxnynaezkd zenexz izya

dnexz zg`e dxedh dnexz zg` ,xacn

zgz dwiqdl `dz jly :`pngx xn`e .d`nh

,jliyazonye .(`,cr) "lxrd" wxta zenaia

,mixg` `nhl `nh epi` dnexz ly iyily

leqt `l`iriax dyer iyily oi`c Ð

ipy dil ciar xcd ike ,dnexzadil ded Ð

.`nhäéúéù÷ ïéúéðúîi`n .dcedi axl Ð

,i`w qxg ly xpa i` ?zn `nh ipzc `ixi`

opiwqr oey`xaelaiwy hwpc il dnl Ð

`nhpy ipzil ?zn ly d`nehd a`n ef d`neh

d`neh lawn ilk oi`c ol `niiw op`e ,mzq

znc d`nehd a` il dne ,d`nehd a`n `l`

`l` ?uxyc d`nehd a` il dnzn hwpcnÐ

welig yic ,opiwqr zkzn ly xpa dpin rny

d`nehd a`l znc d`nehd a` zribp oia ea

,`nlrcirny`expac 'a` envr `edy

.xn`w d`nehdäðéî òîù"`aiwr iax siqed" xn`wcn Ðmiwyn z`neh xaqw Ð

oiwyn oi`y onwl ixn`c ,oiwxitc i`pz ipdk `lce ,`id `ziixe`c mixg` `nhl

mixg` oi`nhn oiwyn oi`c jzrc `wlq i`c .opaxcn `l` dxezd on lke` `nhn

opaxcn `l`ede`yr iyily didy onydy xn`c `aiwr iax siqe`c ztqez i`n Ð

ony i`dl oey`x e`yr ik ,d`nehd a` xp i`d ?jka dne ,oey`x,dil ipdn i`n Ð

?mixg` `nhi `ly ixg`éìåñôàìäéôåâ!i`we leqt `d ,dil ipdnc `ed ÐàîìéãÐ

.opaxcn eiykrn mixg` `nhiy dil ipd`éà`z` opaxc ztqez Ði`n ,opirny`l

oiwilcny hwpc `ixi`oey`x ony i`dl eze` oiyery ,d`nehd a` xpa eze`

inp ,d`nehl ipya e` ,d`nehl oey`xa eze` oiwilcny opirny` inp i` ?`ziixe`c

`nhne opaxcn oey`x dyrpy ,`idd ik opaxcn ztqez inp `ki` :xnelk .ied dlgz

ipya oiwyn erbp elit`y oiwynd lr opax xefb `dc ,iyilye ipy cereyri.mipey`x

äîåøúä úà ìñåôä ìë ïðúãopiziinc ipd lk Ðdpeny iab (a,bi) "zayd ze`ivi" wxta

dnexzd z` leqtl miipy zxez mdilr exfby xac xyroileg elit` oiwyn oi`nhn Ð

ueg ,dlgz zeidlleahnlqety meilkne .`id aezkd zxifbe ,dxezd on dnexzl

mewn`yilwi`dxez ixac oi`c ,dlgz oiwyn zeyrl dia exfb `le ,dicic d`neh

oiwync meyne .wefig oikixv`id dne ,d`neh lawl milelrozlilroilawny Ð

mipdk ediy ,daxd xneg odilr exfb ,xykda `ly d`nehoixdfp.oxneylòîù àìà
äðéîxcdncn Ðdpin rny ,`ziixe`c oey`x dicarnliienhlipy ozeyrle mixg`

ipye ,`l eze oilega ipy oey`x oey`x dyer a`c d`neh xcq lk ,xn`w `ziixe`c

ycewa iriax iyilye ,dnexza iyily.oiwxita ,`ed `ziixe`cn dlek Ðøáñ÷ àîéð
øéàî éáøsilicn Ðd`nehd a`a `nhpy xya `pipg iaxc oizipzn xaqw odixacn

ipzwc`nhpy xya" la` .`ed `ziixe`c d`nehd a` lkc ,`ziixe`c d`nehd a`a Ð

ipzwc "d`nehd cleeaexfb opaxe .d`nehd a` dyrp lke` oi`y ,ilk oi`nhn oiwyne oilke` oi` `ziixe`cnc ,oiwyna `nhpy ilk oebk ,opaxc d`nehd cleea `nhpy oebk Ð

eid oiwyndy ,opaxc clee clee iedc ,ilk eze`a `nhp xya i`de .(a,f) dcpc `nw wxta ,eilbx inine ewex oebk ,d`nehd a` ody dafe af dwyn meyn ,ilk oi`nhn oiwyn eidiy

`ziixe`cne .opaxc clee clee `id ilkde ,d`nehd cleeeci lr iyily dyrpy xya i`de ,`ed xedhd`neh dlr `ki`c oeikc ,`pipg iax opirny`e ,`ed dxezd on xenb xedh Ð

opaxc.`ziixe`c oey`xa dl oi`nhn Ð
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åìéàåiyily enk ycewd `nhn dnexz ly iyilyc ab lr s` Ð `nhe leqt `kdª

dwyn `nhn olekay iyily :(f dpyn ipy wxt) zexdh zkqna opzc ,ycewc

`l mei leah rbnc :wgvi epiax xne` mewn lkn ,i`w dnexz`e .ycew ilke` lqete ,ycew

:opz (`,g) "serd z`hg" wxta dlirnac .`nhn `l diteb ycewa elit`c ,iyilyk aiyg

dwlnp ,dycwedyn da oilren serd z`hgÐ

:`xnba wiice .mei leaha lqtil dxyked

ileqti`liienhl ,oi` Ðiax xaq ikde .`l Ð

dpealde zxehwde zleqda (`,hi) onwl `aiwr

iriax dyri mei leahc iyilyc :dniz ,edin .'eke

iqei iax wiqnck ,mixetk xqegnn xnege lwn

xzeny mixetk xqegn dn :`nipe .`nlrc iyily

dnexzamei leahc iyily ,ycewa leqt Ð

dnexza leqtyiriax dyriy oic epi` Ð

mei leahc iyilya herin mey yi m`e .ycewaÐ

iyily :`nip ,xnege lw onwl ciar ik ok m`

jixt dbibg zkqna inlyexiae !gikei mei leahc

.dl

åìéôào`kn Ð ied dlgz inp ipye oey`xa

(`,fi) onwle dwyn aeyg onyc rnyn

`de .izkec dnka oke ,`iigahn zia dwyn iab

xi`n iax ,(a dpyn iyily wxt zexdh) opzc

:xne`s` :mixne` minkge ,mlerl dlgz ony

:yexit .oiid :xne` ixefy oerny iaxe .yacd

jpd la` ,oii `weecunewd"a opiwqte .`l Ð

xne` .dizeek `zkldc (`,`l zegpn) "dax

,genp jk xg`e yxwpa ixiin mzdc :mz epiax

exn` dna :mzd xn`wc .`ztqeza rnynck

mlerl dlgz ony.genp jk xg`e yxwpa Ð

rnyn oke .ecen `nlr ilekc rnyn yxwp `lae

(` dpyn) zexdh zkqnc iyily wxt yixa

ody ,onye alge oiqixbde ahexd :mzd ipzwc

gteh dwynjk xg`e eyxw .dlgz od ixd Ð

egenipiax ,ipzw ikd xzae .miipy od ixd Ð

mlerl epiide .mlerl dlgz onyd :xne` xi`nÐ

`kde .ixefy oerny iax i`w `d`e .eyxw elit`

.yxwp `la dil rnynàëäxeq`c raya `nwel :wgvi epiax dywd Ð `nhe xedh

mdixacn epiide `ziixe`cninp ikd ,ipy ezeyrl xzen `ziixe`c iyilyc ikid ik Ð

dcnd `id dpi` xn`c iqei iaxe .`ziixe`c xeqi`xeqi` slinl ol zilc dil zi` Ð

.d`nehn xeqi` opitli `lc ,`xtw xa meyn yiwl yixl onwl yxt`y enk ,d`nehn

d`nhd mr dxedh dnexz oitxeyc ,raya `nwe`l ira `lc :wgvi epiax xne`ernyn Ð

.yya epiide sexyl oilibx mc` ipay jxck dilíúäÐ `nhe xedh `kde `nhe leqt

lke` `nhn lke` xn`c o`nl `nlya :wgvi epiaxl dywe`xeqi` sili `lc ,xity iz` Ð

`ziixe`cn lke` `nhn lke` oi` xn`c o`nl la` .`ziixe`c leqtn ziyy drya opaxc

`ziixe`c oey`x `ziixe`c leqtn zeyrl xzeny enk ,xity sili `l i`n` Ðinp ikd Ð

xi`n iax xaqwc `nip :xn`wc ,jenqa incnwck ,opaxc ipy opaxc `xeqi`n zeyrl xzen

xzei cer elwlwl lekiy `ziixe`c lewlwnc .inc `lc :wgvi epiax xne`e !'ekoi` Ð

xity incn jenqa la` .opaxc lewlwa elit` ,xzei opaxc lewlw lwlwl lkeiy cenll

z .opaxc iyily lewlwl ,opaxc xeqi` lewlw(` ,fh) onwl dil `xiaqc iqei iax `dc ,rc

`ziixe`c `pipg iaxc d`neh clee dil dede ,`ziixe`c mixg` `nhl oiwyn z`nehÐ

lke` oi` xn`c o`nlc ,opaxc ipy ezeyrl xzen `diy opaxc `xeqi` dipin sili `l

d`nh mr etxeyyk lke` `nhndl miwenc i`nl :xn`z m`e .opaxc ipy `l` ied `l Ð

leqt xn`c `aiwr iaxnc ,`aiwr iaxc` siqen inp `pipg iax ,opaxc d`neh clea

oey`x ezeyrl xzen `ziixe`cn.ipy ezeyrl xzen opaxc iyily `diy opirny `l Ð

opaxc d`neh clea xn`c o`nl :xn`we ,dl jixt inlyexiae`l` `aiwr iax `a `l Ð

xal opgei iax ixac silgny j` .mdixacn `edy qxtd ziac mei leaha xztiz !zegtl
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"áøç ììça"¯déì àéåäå ,ììçk àeä éøä áøç ©£©¤¤¤¤£¥§¨¨§¨§¨¥
.ïBLàø BúBNòì øzeî éLéìL :øáñ÷å ,äàîehä áà©©§¨§¨¨©§¦¦¨©£¦
?úëzî ìL øða déî÷Bàì äãeäé áøc dé÷çBc éàîe©£¥§©§¨§§¥§¥¤©¤¤

éñBä éàîe ,ñøç ìL øða déî÷Bðó¯íúä eléàc §¥§¥¤¤¤©¦§¦¨¨
àëä eléàå ,àîèå àîè¯:àáø øîà !àîèå ìeñt ¨¥§¨¥§¦¨¨¨§¨¥¨©¨¨

àîèa àîèpL øð éðúc àéøéà éàî ,déúéL÷ ïéúéðúî©§¦¦§¦¥©¦§¨§¨¥¥¤¦§¨¦§¥
ä÷eìçL øác eäæéà :àlà !õøLa àîèpL éðúéð ?úî¥¦§¥¤¦§¨§¤¤¤¨¥¤¨¨¤£¨

ì úî úàîeè ïéa BúàîeèõøL¯.úëzî äæ øîBà éåä §¨¥§©¥§¤¤¡¥¥¤©¤¤
úàîeè :àáé÷ò éaø øáñ÷ ,dpéî òîL :àáø øîà̈©¨¨§©¦¨¨¨©©¦£¦¨§©

íéøçà ànèì ïé÷Lî¯Cúòc à÷ìñ éàc .àúééøBàc ©§¦§©¥£¥¦§©§¨§¦¨§¨©£¨
ïðaøc¯?ïîL éàäì àéðäî à÷ éàî øð éàä ,éãkî §©¨©¦§¦©¥©¨§©§¨§©¤¤

déôeb éìeñôéàì éà¯àîìéc ,éànî .éà÷å ìéñt àä ¦§¦§¥¥¨¨¦§¨¥¦©¦§¨
áàa àéøéà éàî ïðaøcî éà !ïðaøcî íéøçà ànèì§©¥£¥¦¦§©¨©¦¦§©¨©©¦§¨§©
:ïðúc ,éåä älçz éîð éðLå ïBLàøa eléôà ,äàîehä©§¨£¦§¦§¥¦©¦§¦¨¨¥¦§©

äîeøzä úà ìñBtä ìk¯,älçz úBéäì ïé÷Lî ànèî ¨©¥¤©§¨§©¥©§¦¦§§¦¨
.àéä àúééøBàc :dpéî òîL àlà .íBé ìeáhî õeç¦§¤¨§©¦¨§©§¨¦

'åëå eðãîì íäéøácî øéàî éaø øîà"íäéøácî ." ¨©©¦¥¦¦¦§¥¤¨©§¦¦§¥¤
íéðäkä ïâñ àðéðç éaø éøácî àîéìéà ?ïàîc§©¦¥¨¦¦§¥©¦£¦¨§©©Ÿ£¦

¯íúä ?éîc éî¯àëä ,àîèå àîè¯øBäè ¦¨¥¨¨¨¥§¨¥¨¨¨
àáé÷ò éaø éøácî àlàå .àîèå¯íúä ?éîc éî §¨¥§¤¨¦¦§¥©¦£¦¨¦¨¥¨¨

¯àëä ,àîèå ìeñt¯øáñ÷ àîéð .àîèå øBäè ¨§¨¥¨¨¨§¨¥¥¨¨¨©
,àúééøBàc äàîehä áàa ïéúéðúî :øéàî éaø©¦¥¦©§¦¦§©©§¨§©§¨
,àéìòî øBäè àúééøBàcîc .ïðaøc äàîehä ãìåe§©©§¨§©¨©§¦§©§¨¨©©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc migqt(iying meil)

dcVd ipR lr rBi xW` lke'áøç ììçazraW `nhi 'ebe zna F` §Ÿ£¤¦©©§¥©¨¤©£©¤¤§¥¦§¨¦§©
,dfl df eywedy epcnl 'axg'l 'llg' aezkd jnqy jkne ,'minï¦

eàeä éøä áøçììçkia` axgd ziyrpe ,ea zrbep `idy [znk-] ¤¤£¥¤¨¨
`edy ,zna rbpy mc`a axg drbp m` oke .ezenk d`nehd zea`
lkl oicd `ede .ezenk d`nehd a` ziyrp `id ixd ,d`nehd a`
zbxc dze`a `nhp `edy ,zn `nha e` zna rbpy zkzn ilk

.e`nihy xacd ly d`nehåok lrdéì àéåäzkznd xp [didp-] §¨§¨¥
l zn `nha rbpyäàîehä áàdyer `ed ixde ,envr zn `nhk ©©§¨

`aiwr iax cird df xp lre .d`nehl oey`xl ea ozipy onyd z`
dyrpe mei leaha rbpy ony ea wilcdln mipdkd erpnp `ly

,iyilyøáñ÷åy `aiwr iax [xaqe-]éLéìLd`nehløzeî §¨¨©§¦¦¨
,ïBLàø BúBNòì`l` xn` `ly `pipg iax ixac lr jka siqede ©£¦

.ipy ezeyrl xzeny
:`xnbd zl`eyäãeäé áøc dé÷çBc éàîedcedi ax z` wgc dn ± ©£¥§©§¨

déî÷Bàì`aiwr iax ixac z` [cinrdl-]déî÷Bð ,úëzî ìL øða §§¥§¥¤©¤¤§¥
[mcinrdl xyt` `ld-]ñøç ìL øðadyrpe zn `nha rbpy §¥¤¤¤

ipy ekeza ozipd onyd z` dyer `edy ,cala d`nehl oey`x
.d`nehlå,lirl epiywdy dn lréàî[dn-]éñBäó`aiwr iax §©¦

iax jka siqedy ,uxzl yi ,mipdkd obq `pipg iax ixac lr
meyn ,`aiwríúä eléàcxya lr `pipg iax ly ezecra [my-] §¦¨¨

xak mewn lkn ,ipy z`neh iyilyd xyal dtqepy s` ,ycew
didàîè,okl mcewå`ed dzr mb.àîèiyily didyk mb oky ¨¥§¨¥

iriax dyer iyily ixdy ,mixg` `nhl egeka did d`nehl
.dligzan xzei elewlw my dpzyp `l ipy dyrpy jkae ,ycewa

àëä eléàådnexz ly ony lr `aiwr iax ly ezecra [o`k-] §¦¨¨
did dligza ,mei leaha lqtpyìeñtegeka did `l ixdy ,cala ¨

dyer epi` iyilye ,d`nehl iyily did oky ,mixg` `nhl
,dnexza iriaxåixd ,ipy dyrpe xpdn `nhpy xg`l dzr eli` §

`ed,àîèiyily dyer ipy oky ,mixg` `nhl mb egekae ¨¥
siqedl xzeny cala ef `ly ,`aiwr iax ycige .dnexza
dleqt dnexz zeyrl mb xzen `l` ,d`nh dnexz lr d`neh

.d`nh dnexzl
:`xnbd daiyndéúéL÷ ïéúéðúî ,àáø øîàdzidy `iyew gkn ± ¨©¨¨©§¦¦§¦¥

.zkzn ly xpa dcinrdl gxked epzpyn ixaca dcedi axl
dyrpe zn `nha `nhpy qxg ly xpa xaecn m` ,el dywedy

,d`nehl oey`xéðúc àéøéà éàî`weec `aiwr iax [dpy recn-] ©¦§¨§¨¥
éðúéð ,'úî àîèa àîèpL øð'xp' zepyl leki did `ld ±àîèpL ¥¤¦§¨¦§¥¥¦§¥¤¦§¨

,'õøLa.d`nehl oey`x dyrp `ed s`ylààiax hwpy jkn §¤¤¤¨
ly xpl ezpeeky gken ,zn `nha `nhpy xp `weec `aiwr

y meyn ,zkznì úî úàîeè ïéa Búàîeè ä÷eìçL øác eäæéàõøL ¥¤¨¨¤£¨§¨¥§©¥§¤¤
,uxya rbp m` oial zn `nha rbp m` oia welig yiy -øîBà éåä¡¥¥

äæilk.úëzîa` dyrp `ed zn `nha zkzn ilk rbp m` ixdy ¤©¤¤
oey`x `l` dyrp epi` uxya rbp m` eli`e ,ezenk d`nehd
`nha rbp m` oia welig ea oi`y ,qxg ilka ok oi`y dn .d`nehl
oey`x dyrp `ed mipte`d ipyae ,uxya rbp m` oial zn
xzeny eprinydl `aiwr iax `a gxkda jkitl .cala d`nehl
lre ,oey`x ezeyrle d`nehd a` `edy xpa onyd z` wilcdl

.zkzn xpa `weec eixac z` cinrdl dcedi ax gxked ok
on mi`nhn miwyn `aiwr iax zrcly dpyndn giken `ax

:dxezddpéî òîL ,àáø øîàsiqed' epzpyn dzpyy dnn gken ± ¨©¨¨§©¦¨
c ,'`aiwr iaxøáñ÷[xaeqy-],àáé÷ò éaøyànèì ïé÷Lî úàîeè ¨¨©©¦£¦¨§©©§¦§©¥

íéøçàn `idCzòc à÷ìñ éàc .àúééøBàcjzrc lr dlri m` ik ± £¥¦§©§¨§¦¨§¨©§¨
n wx mi`nhn miwyny xnelàépäî à÷ éàî øð éàä éãkî ,ïðaøc§©¨¨¦§¦©¥©¨§©§¨

ïîL éàäìxp liren dn ok m` ±.df onyl d`neh siqedl df `nh §©¤¤
éà÷å ìéñt àä ,déôeb éìeñtéàì éàonyd z` leqtl m` `ld ± ¦§¦§¥¥¨¨¦§¨¥

rbpy xg`n cnere leqt did okl mcew xak ixd ,dlik`n eteb
leqt oial d`nehl oey`x leqt oia lcadd dne ,mei leaha
.mixg` milke` `nhl mileki mpi` mdipy `ld ,d`nehl iyily
m`e ,melk el dtiqed `l d`nehl oey`xl onyd ziiyry `vnp
`l` .mipdkd obq `pipg iax lr melk `aiwr iax siqed `l ok
,dxezd on milke` mi`nhn miwyny `aiwr iax xaeq gxkda

elit`e ,oey`xl iyily ony zeyrl xzeny eprinydl `ae
did `l dzr cr oky ,ez`neh lr d`neh el mitiqen jkay
siqede .milke` `nhl egeka dzrn eli`e ,mixg` `nhl egeka
`l` eprny `l `pipg iax ixacn oky ,`pipg iax ixac lr
.ipy ezeyrle mixg` `nhny ycewa iyily lr siqedl xzeny

:`ax ixac lr `xnbd dywnéànîon mi`nhn miwyny [oipn-] ¦©
,dxezdàîìécmz`neh [`ny-]íéøçà ànèìwx `id,ïðaøcî ¦§¨§©¥£¥¦¦§©¨¨

xzeny ,opaxcn d`neh ztqezl ok` `id `aiwr iax zpeeke
mixg` `nhl egeka yiy oey`xl iyilyd onyd z` zeyrl

:`xnbd zvxzn .opaxcnéàeprinydl `aiwr iax `a [m`-] ¦
mixg` `nhl dgeka yiy d`neh onyl siqedl xzeny,ïðaøcî¦§©¨¨

àéøéà éàîleqtd onyd z` miwilcny [hwp recn-]a`edy xp ©¦§¨§
äàîehä áà`ld ,dxezd on oey`x eze` miyereeléôàm` ©©§¨£¦
eze` ewilciaxpïBLàød`nehléðLå,d`nehl [ipy xpa e`-]énð §¦§¥¦©¦

éåä älçz`nhie opaxcn d`nehl oey`x onyd didi ok mb ± §¦¨¨¥
.mixg`ïðzcepipy ixdy ±dxt zkqna(f"n g"t),ìk`edy xac ¦§©¨

d`nehl ipyäîeøzä úà ìñBtä,d`nehl ziyily dze` dyere ©¥¤©§¨
ànèîd z` opaxcnälçz úBéäì ïé÷Lî,d`nehl mipey`x - §©¥©§¦¦§§¦¨

,oileg ly miwyn elit`e,íBé ìeáhî õeçlqet `edy it lr s`y ¦§
mirbepy miwynd oi`e ,ez`neh dyelw mewn lkn dnexzd z`
d`neha oc `aiwr iaxy xn`p m`e .d`nehl oey`x miyrp ea
ony zeyrl xzeny eprinydl `aiwr iax jxved dnl ,opaxc
`edy xpa eze` miwilcny ote`a `weec oey`xl iyily dnexz
`ed ixd ,d`nehl ipy `l` epi` xpd m` mb `ld ,d`nehd a`

.dnexzd z` lqetd xac lk oick ,oey`xl onyd z` dyeràlà¤¨
dpéî òîL,zn `nha `nhpy xp `aiwr iax hwpy dnn gken ± §©¦¨

mixg` `nhl miwyn z`neh ezhiyly.àéä àúééøBàcsiqede §©§¨¦
,dxezd on oey`x z`neha onyd z` `nhl xzeny ,`aiwr iax
`weec xaic ok lre ,dxezd on ipy myrie mixg` onyd `nhie

.d`nehd a` dyrpe zn `nhn `nhpy xpa
xzeny gikend ,epzpyna xi`n iax ixac z` zxxan `xnbd

:epzpyna epipy .xeriad onfa ung znexz `nhl,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦
'åëå eðãîì íäéøácîqta d`nhd mr dxedh dnexz mitxeyy.g ¦¦§¥¤¨©§

:`xnbd zl`eyïàîc íäéøácîiax cnl mi`pzdn [in ly-] ¦¦§¥¤§©
.df oic xi`nàîéìéàok cnly [xn`p m`-]ïâñ àðéðç éaø éøácî ¦¥¨¦¦§¥©¦£¦¨§©

,íéðäkäxya mr cgi d`nehl iyily ycew xya sexyl xizdy ©Ÿ£¦
,ipy dyrpe d`neh el ztqep jkay s` ,d`nehl oey`x ycewéî¦

éîc`ld .el` mipic ipy minec ike ±íúä,ycew xyaa [my-] ¨¥¨¨
xyad did dligzaå ,àîèxyad rbna `nhpy xg`l dzr mb ¨¥§

`ed ixd ipy dyrpe oey`xd,àîè.dpey`xan eny dpzyp `le ¨¥
la`àëädid dligza ,dnexz ly unga [o`k-]å ,øBäèeli` ¨¨¨§

dyrp `ed d`nh dnexz mr eze` mitxeyyk dzr.àîèok m`e ¨¥
znexz sexyl xzeny `pipg iax ixacn xi`n iax cnly okzi `l

.d`nhd mr dxedh ungàlàåoic xi`n iax cnly xn`z [m`e-] §¤¨
dfàáé÷ò éaø éøácîd`nehl iyily `edy ony wilcdl xiznd ¦¦§¥©¦£¦¨

jka ezeyrle ,d`nehd a` `edy xp jeza ,mei leah rbn zngn
,dywi oiicr `ld ,d`nehl oey`xéîc éîmipic ipy minec ike ± ¦¨¥

`ld ,dfl df el`íúädid dligza mb ,onya [my-]ìeñtxq`pe ¨¨¨
,dlik`aåezeyrl mitiqen wx ep` xpd jezl ezpizpa dzr §

zeidle ,d`nehl oey`xàîèla` .mixg` `nhl mbàëä[o`k-] ¨¥¨¨
a ,dnexz ly ungadid dligzå ,øBäèmr cgi eztixya dzr ¨§

dyrp `ed d`nh dnexz.àîèxi`n iax cnly okzi `l ok m`e ¨¥
.d`nhd mr dxedh dnexz sexyl xzeny `aiwr iax ixacn

:`xnbd daiynàîéðc ,xnel epl yi ±øáñ÷[xaeqy-],øéàî éaø ¥¨¨¨©©¦¥¦
a `pipg iax ixacyïéúéðúîcg` xyaa mixen` [epzpyna-] ©§¦¦

`nhpyàúééøBàc äàîehä áàa,d`nehl oey`x dyrpeexyaa §©©§¨§©§¨
a `nhpy xg`ïðaøc äàîehä ãìåd`nehl iyily dyrpe §©©§¨§©¨¨

,opaxcnàúééøBàcîã`edàéìòî øBäèok it lr s`e ,[ixnbl-] §¦§©§¨¨§©§¨
oey`x z`neha `nhd xya mr etxeyl `pipg iax xizd
mcew `nhp xaky itl ,dxezd on `nh ezeyrle ,`ziixe`c

.opaxc d`neha
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קמג `xew dida cenr ci sc ± ipy wxtmigqt
áøç ììçáaxg yiwd Ð.llglznk d`nehd zea` ia` `ed ixd zna rbpy zkzn

,envrrbpyezn `nhalv` zkzna `ed aezkd zxifb .edenk d`nehd a` `ed ixd Ð

.ze`neh x`y lv` `le ,zn z`nehäéì äåäåozepyke ,d`nehd a` xp Ðiyily ony

.oey`x dyrp ekezläî÷åðñøç ìù øðá,zn `nha rbepk oey`x `l` epi`c Ð

iyilyc `aiwr iax opirny`eezeyrl xzen

siqed ,`pipg iaxc` siqed i`n jl `iywce .ipy

sixy ik miycw xya iab mzd eli`c ,`aeh

oey`x icda iyilyipy edyredid `nh Ð

iyilydy ,mixg` `nhl dlgzniriax dyer

`nh ied ipy `edyk eiykre ,ycewaxnelk Ð

eny dpzyp `llewlwlxzeiel`e .dpey`xan

,i`w dnexz iab `aiwr iax ly ezecr iab

lk`pe ,zegpn ly `l` epi` ycew ony eli`c

mcew `nhp m`e .xp wilcdl ie`x epi`e `ed

ilka ycwyn dgpna epzpyxzid el oi` Ð

x`yk oycd ziaa ycewa sxype ,mipdkl

`nhpy dnexz ony la` .miycw iycw ileqt

z` jl izzp" aizkc ,ea oiwilcn mipdk Ð

,"izenexz zxnynaezkd zenexz izya

dnexz zg`e dxedh dnexz zg` ,xacn

zgz dwiqdl `dz jly :`pngx xn`e .d`nh

,jliyazonye .(`,cr) "lxrd" wxta zenaia

,mixg` `nhl `nh epi` dnexz ly iyily

leqt `l`iriax dyer iyily oi`c Ð

ipy dil ciar xcd ike ,dnexzadil ded Ð

.`nhäéúéù÷ ïéúéðúîi`n .dcedi axl Ð

,i`w qxg ly xpa i` ?zn `nh ipzc `ixi`

opiwqr oey`xaelaiwy hwpc il dnl Ð

`nhpy ipzil ?zn ly d`nehd a`n ef d`neh

d`neh lawn ilk oi`c ol `niiw op`e ,mzq

znc d`nehd a` il dne ,d`nehd a`n `l`

`l` ?uxyc d`nehd a` il dnzn hwpcnÐ

welig yic ,opiwqr zkzn ly xpa dpin rny

d`nehd a`l znc d`nehd a` zribp oia ea

,`nlrcirny`expac 'a` envr `edy

.xn`w d`nehdäðéî òîù"`aiwr iax siqed" xn`wcn Ðmiwyn z`neh xaqw Ð

oiwyn oi`y onwl ixn`c ,oiwxitc i`pz ipdk `lce ,`id `ziixe`c mixg` `nhl

mixg` oi`nhn oiwyn oi`c jzrc `wlq i`c .opaxcn `l` dxezd on lke` `nhn

opaxcn `l`ede`yr iyily didy onydy xn`c `aiwr iax siqe`c ztqez i`n Ð

ony i`dl oey`x e`yr ik ,d`nehd a` xp i`d ?jka dne ,oey`x,dil ipdn i`n Ð

?mixg` `nhi `ly ixg`éìåñôàìäéôåâ!i`we leqt `d ,dil ipdnc `ed ÐàîìéãÐ

.opaxcn eiykrn mixg` `nhiy dil ipd`éà`z` opaxc ztqez Ði`n ,opirny`l

oiwilcny hwpc `ixi`oey`x ony i`dl eze` oiyery ,d`nehd a` xpa eze`

inp ,d`nehl ipya e` ,d`nehl oey`xa eze` oiwilcny opirny` inp i` ?`ziixe`c

`nhne opaxcn oey`x dyrpy ,`idd ik opaxcn ztqez inp `ki` :xnelk .ied dlgz

ipya oiwyn erbp elit`y oiwynd lr opax xefb `dc ,iyilye ipy cereyri.mipey`x

äîåøúä úà ìñåôä ìë ïðúãopiziinc ipd lk Ðdpeny iab (a,bi) "zayd ze`ivi" wxta

dnexzd z` leqtl miipy zxez mdilr exfby xac xyroileg elit` oiwyn oi`nhn Ð

ueg ,dlgz zeidlleahnlqety meilkne .`id aezkd zxifbe ,dxezd on dnexzl

mewn`yilwi`dxez ixac oi`c ,dlgz oiwyn zeyrl dia exfb `le ,dicic d`neh

oiwync meyne .wefig oikixv`id dne ,d`neh lawl milelrozlilroilawny Ð

mipdk ediy ,daxd xneg odilr exfb ,xykda `ly d`nehoixdfp.oxneylòîù àìà
äðéîxcdncn Ðdpin rny ,`ziixe`c oey`x dicarnliienhlipy ozeyrle mixg`

ipye ,`l eze oilega ipy oey`x oey`x dyer a`c d`neh xcq lk ,xn`w `ziixe`c

ycewa iriax iyilye ,dnexza iyily.oiwxita ,`ed `ziixe`cn dlek Ðøáñ÷ àîéð
øéàî éáøsilicn Ðd`nehd a`a `nhpy xya `pipg iaxc oizipzn xaqw odixacn

ipzwc`nhpy xya" la` .`ed `ziixe`c d`nehd a` lkc ,`ziixe`c d`nehd a`a Ð

ipzwc "d`nehd cleeaexfb opaxe .d`nehd a` dyrp lke` oi`y ,ilk oi`nhn oiwyne oilke` oi` `ziixe`cnc ,oiwyna `nhpy ilk oebk ,opaxc d`nehd cleea `nhpy oebk Ð

eid oiwyndy ,opaxc clee clee iedc ,ilk eze`a `nhp xya i`de .(a,f) dcpc `nw wxta ,eilbx inine ewex oebk ,d`nehd a` ody dafe af dwyn meyn ,ilk oi`nhn oiwyn eidiy

`ziixe`cne .opaxc clee clee `id ilkde ,d`nehd cleeeci lr iyily dyrpy xya i`de ,`ed xedhd`neh dlr `ki`c oeikc ,`pipg iax opirny`e ,`ed dxezd on xenb xedh Ð

opaxc.`ziixe`c oey`xa dl oi`nhn Ð
éàîå
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åìéàåiyily enk ycewd `nhn dnexz ly iyilyc ab lr s` Ð `nhe leqt `kdª

dwyn `nhn olekay iyily :(f dpyn ipy wxt) zexdh zkqna opzc ,ycewc

`l mei leah rbnc :wgvi epiax xne` mewn lkn ,i`w dnexz`e .ycew ilke` lqete ,ycew

:opz (`,g) "serd z`hg" wxta dlirnac .`nhn `l diteb ycewa elit`c ,iyilyk aiyg

dwlnp ,dycwedyn da oilren serd z`hgÐ

:`xnba wiice .mei leaha lqtil dxyked

ileqti`liienhl ,oi` Ðiax xaq ikde .`l Ð

dpealde zxehwde zleqda (`,hi) onwl `aiwr

iriax dyri mei leahc iyilyc :dniz ,edin .'eke

iqei iax wiqnck ,mixetk xqegnn xnege lwn

xzeny mixetk xqegn dn :`nipe .`nlrc iyily

dnexzamei leahc iyily ,ycewa leqt Ð

dnexza leqtyiriax dyriy oic epi` Ð

mei leahc iyilya herin mey yi m`e .ycewaÐ

iyily :`nip ,xnege lw onwl ciar ik ok m`

jixt dbibg zkqna inlyexiae !gikei mei leahc

.dl

åìéôào`kn Ð ied dlgz inp ipye oey`xa

(`,fi) onwle dwyn aeyg onyc rnyn

`de .izkec dnka oke ,`iigahn zia dwyn iab

xi`n iax ,(a dpyn iyily wxt zexdh) opzc

:xne`s` :mixne` minkge ,mlerl dlgz ony

:yexit .oiid :xne` ixefy oerny iaxe .yacd

jpd la` ,oii `weecunewd"a opiwqte .`l Ð

xne` .dizeek `zkldc (`,`l zegpn) "dax

,genp jk xg`e yxwpa ixiin mzdc :mz epiax

exn` dna :mzd xn`wc .`ztqeza rnynck

mlerl dlgz ony.genp jk xg`e yxwpa Ð

rnyn oke .ecen `nlr ilekc rnyn yxwp `lae

(` dpyn) zexdh zkqnc iyily wxt yixa

ody ,onye alge oiqixbde ahexd :mzd ipzwc

gteh dwynjk xg`e eyxw .dlgz od ixd Ð

egenipiax ,ipzw ikd xzae .miipy od ixd Ð

mlerl epiide .mlerl dlgz onyd :xne` xi`nÐ

`kde .ixefy oerny iax i`w `d`e .eyxw elit`

.yxwp `la dil rnynàëäxeq`c raya `nwel :wgvi epiax dywd Ð `nhe xedh

mdixacn epiide `ziixe`cninp ikd ,ipy ezeyrl xzen `ziixe`c iyilyc ikid ik Ð

dcnd `id dpi` xn`c iqei iaxe .`ziixe`c xeqi`xeqi` slinl ol zilc dil zi` Ð

.d`nehn xeqi` opitli `lc ,`xtw xa meyn yiwl yixl onwl yxt`y enk ,d`nehn

d`nhd mr dxedh dnexz oitxeyc ,raya `nwe`l ira `lc :wgvi epiax xne`ernyn Ð

.yya epiide sexyl oilibx mc` ipay jxck dilíúäÐ `nhe xedh `kde `nhe leqt

lke` `nhn lke` xn`c o`nl `nlya :wgvi epiaxl dywe`xeqi` sili `lc ,xity iz` Ð

`ziixe`cn lke` `nhn lke` oi` xn`c o`nl la` .`ziixe`c leqtn ziyy drya opaxc

`ziixe`c oey`x `ziixe`c leqtn zeyrl xzeny enk ,xity sili `l i`n` Ðinp ikd Ð

xi`n iax xaqwc `nip :xn`wc ,jenqa incnwck ,opaxc ipy opaxc `xeqi`n zeyrl xzen

xzei cer elwlwl lekiy `ziixe`c lewlwnc .inc `lc :wgvi epiax xne`e !'ekoi` Ð

xity incn jenqa la` .opaxc lewlwa elit` ,xzei opaxc lewlw lwlwl lkeiy cenll

z .opaxc iyily lewlwl ,opaxc xeqi` lewlw(` ,fh) onwl dil `xiaqc iqei iax `dc ,rc

`ziixe`c `pipg iaxc d`neh clee dil dede ,`ziixe`c mixg` `nhl oiwyn z`nehÐ

lke` oi` xn`c o`nlc ,opaxc ipy ezeyrl xzen `diy opaxc `xeqi` dipin sili `l

d`nh mr etxeyyk lke` `nhndl miwenc i`nl :xn`z m`e .opaxc ipy `l` ied `l Ð

leqt xn`c `aiwr iaxnc ,`aiwr iaxc` siqen inp `pipg iax ,opaxc d`neh clea

oey`x ezeyrl xzen `ziixe`cn.ipy ezeyrl xzen opaxc iyily `diy opirny `l Ð

opaxc d`neh clea xn`c o`nl :xn`we ,dl jixt inlyexiae`l` `aiwr iax `a `l Ð

xal opgei iax ixac silgny j` .mdixacn `edy qxtd ziac mei leaha xztiz !zegtl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc migqt(iying meil)

dcVd ipR lr rBi xW` lke'áøç ììçazraW `nhi 'ebe zna F` §Ÿ£¤¦©©§¥©¨¤©£©¤¤§¥¦§¨¦§©
,dfl df eywedy epcnl 'axg'l 'llg' aezkd jnqy jkne ,'minï¦

eàeä éøä áøçììçkia` axgd ziyrpe ,ea zrbep `idy [znk-] ¤¤£¥¤¨¨
`edy ,zna rbpy mc`a axg drbp m` oke .ezenk d`nehd zea`
lkl oicd `ede .ezenk d`nehd a` ziyrp `id ixd ,d`nehd a`
zbxc dze`a `nhp `edy ,zn `nha e` zna rbpy zkzn ilk

.e`nihy xacd ly d`nehåok lrdéì àéåäzkznd xp [didp-] §¨§¨¥
l zn `nha rbpyäàîehä áàdyer `ed ixde ,envr zn `nhk ©©§¨

`aiwr iax cird df xp lre .d`nehl oey`xl ea ozipy onyd z`
dyrpe mei leaha rbpy ony ea wilcdln mipdkd erpnp `ly

,iyilyøáñ÷åy `aiwr iax [xaqe-]éLéìLd`nehløzeî §¨¨©§¦¦¨
,ïBLàø BúBNòì`l` xn` `ly `pipg iax ixac lr jka siqede ©£¦

.ipy ezeyrl xzeny
:`xnbd zl`eyäãeäé áøc dé÷çBc éàîedcedi ax z` wgc dn ± ©£¥§©§¨

déî÷Bàì`aiwr iax ixac z` [cinrdl-]déî÷Bð ,úëzî ìL øða §§¥§¥¤©¤¤§¥
[mcinrdl xyt` `ld-]ñøç ìL øðadyrpe zn `nha rbpy §¥¤¤¤

ipy ekeza ozipd onyd z` dyer `edy ,cala d`nehl oey`x
.d`nehlå,lirl epiywdy dn lréàî[dn-]éñBäó`aiwr iax §©¦

iax jka siqedy ,uxzl yi ,mipdkd obq `pipg iax ixac lr
meyn ,`aiwríúä eléàcxya lr `pipg iax ly ezecra [my-] §¦¨¨

xak mewn lkn ,ipy z`neh iyilyd xyal dtqepy s` ,ycew
didàîè,okl mcewå`ed dzr mb.àîèiyily didyk mb oky ¨¥§¨¥

iriax dyer iyily ixdy ,mixg` `nhl egeka did d`nehl
.dligzan xzei elewlw my dpzyp `l ipy dyrpy jkae ,ycewa

àëä eléàådnexz ly ony lr `aiwr iax ly ezecra [o`k-] §¦¨¨
did dligza ,mei leaha lqtpyìeñtegeka did `l ixdy ,cala ¨

dyer epi` iyilye ,d`nehl iyily did oky ,mixg` `nhl
,dnexza iriaxåixd ,ipy dyrpe xpdn `nhpy xg`l dzr eli` §

`ed,àîèiyily dyer ipy oky ,mixg` `nhl mb egekae ¨¥
siqedl xzeny cala ef `ly ,`aiwr iax ycige .dnexza
dleqt dnexz zeyrl mb xzen `l` ,d`nh dnexz lr d`neh

.d`nh dnexzl
:`xnbd daiyndéúéL÷ ïéúéðúî ,àáø øîàdzidy `iyew gkn ± ¨©¨¨©§¦¦§¦¥

.zkzn ly xpa dcinrdl gxked epzpyn ixaca dcedi axl
dyrpe zn `nha `nhpy qxg ly xpa xaecn m` ,el dywedy

,d`nehl oey`xéðúc àéøéà éàî`weec `aiwr iax [dpy recn-] ©¦§¨§¨¥
éðúéð ,'úî àîèa àîèpL øð'xp' zepyl leki did `ld ±àîèpL ¥¤¦§¨¦§¥¥¦§¥¤¦§¨

,'õøLa.d`nehl oey`x dyrp `ed s`ylààiax hwpy jkn §¤¤¤¨
ly xpl ezpeeky gken ,zn `nha `nhpy xp `weec `aiwr

y meyn ,zkznì úî úàîeè ïéa Búàîeè ä÷eìçL øác eäæéàõøL ¥¤¨¨¤£¨§¨¥§©¥§¤¤
,uxya rbp m` oial zn `nha rbp m` oia welig yiy -øîBà éåä¡¥¥

äæilk.úëzîa` dyrp `ed zn `nha zkzn ilk rbp m` ixdy ¤©¤¤
oey`x `l` dyrp epi` uxya rbp m` eli`e ,ezenk d`nehd
`nha rbp m` oia welig ea oi`y ,qxg ilka ok oi`y dn .d`nehl
oey`x dyrp `ed mipte`d ipyae ,uxya rbp m` oial zn
xzeny eprinydl `aiwr iax `a gxkda jkitl .cala d`nehl
lre ,oey`x ezeyrle d`nehd a` `edy xpa onyd z` wilcdl

.zkzn xpa `weec eixac z` cinrdl dcedi ax gxked ok
on mi`nhn miwyn `aiwr iax zrcly dpyndn giken `ax

:dxezddpéî òîL ,àáø øîàsiqed' epzpyn dzpyy dnn gken ± ¨©¨¨§©¦¨
c ,'`aiwr iaxøáñ÷[xaeqy-],àáé÷ò éaøyànèì ïé÷Lî úàîeè ¨¨©©¦£¦¨§©©§¦§©¥

íéøçàn `idCzòc à÷ìñ éàc .àúééøBàcjzrc lr dlri m` ik ± £¥¦§©§¨§¦¨§¨©§¨
n wx mi`nhn miwyny xnelàépäî à÷ éàî øð éàä éãkî ,ïðaøc§©¨¨¦§¦©¥©¨§©§¨

ïîL éàäìxp liren dn ok m` ±.df onyl d`neh siqedl df `nh §©¤¤
éà÷å ìéñt àä ,déôeb éìeñtéàì éàonyd z` leqtl m` `ld ± ¦§¦§¥¥¨¨¦§¨¥

rbpy xg`n cnere leqt did okl mcew xak ixd ,dlik`n eteb
leqt oial d`nehl oey`x leqt oia lcadd dne ,mei leaha
.mixg` milke` `nhl mileki mpi` mdipy `ld ,d`nehl iyily
m`e ,melk el dtiqed `l d`nehl oey`xl onyd ziiyry `vnp
`l` .mipdkd obq `pipg iax lr melk `aiwr iax siqed `l ok
,dxezd on milke` mi`nhn miwyny `aiwr iax xaeq gxkda

elit`e ,oey`xl iyily ony zeyrl xzeny eprinydl `ae
did `l dzr cr oky ,ez`neh lr d`neh el mitiqen jkay
siqede .milke` `nhl egeka dzrn eli`e ,mixg` `nhl egeka
`l` eprny `l `pipg iax ixacn oky ,`pipg iax ixac lr
.ipy ezeyrle mixg` `nhny ycewa iyily lr siqedl xzeny

:`ax ixac lr `xnbd dywnéànîon mi`nhn miwyny [oipn-] ¦©
,dxezdàîìécmz`neh [`ny-]íéøçà ànèìwx `id,ïðaøcî ¦§¨§©¥£¥¦¦§©¨¨

xzeny ,opaxcn d`neh ztqezl ok` `id `aiwr iax zpeeke
mixg` `nhl egeka yiy oey`xl iyilyd onyd z` zeyrl

:`xnbd zvxzn .opaxcnéàeprinydl `aiwr iax `a [m`-] ¦
mixg` `nhl dgeka yiy d`neh onyl siqedl xzeny,ïðaøcî¦§©¨¨

àéøéà éàîleqtd onyd z` miwilcny [hwp recn-]a`edy xp ©¦§¨§
äàîehä áà`ld ,dxezd on oey`x eze` miyereeléôàm` ©©§¨£¦
eze` ewilciaxpïBLàød`nehléðLå,d`nehl [ipy xpa e`-]énð §¦§¥¦©¦

éåä älçz`nhie opaxcn d`nehl oey`x onyd didi ok mb ± §¦¨¨¥
.mixg`ïðzcepipy ixdy ±dxt zkqna(f"n g"t),ìk`edy xac ¦§©¨

d`nehl ipyäîeøzä úà ìñBtä,d`nehl ziyily dze` dyere ©¥¤©§¨
ànèîd z` opaxcnälçz úBéäì ïé÷Lî,d`nehl mipey`x - §©¥©§¦¦§§¦¨

,oileg ly miwyn elit`e,íBé ìeáhî õeçlqet `edy it lr s`y ¦§
mirbepy miwynd oi`e ,ez`neh dyelw mewn lkn dnexzd z`
d`neha oc `aiwr iaxy xn`p m`e .d`nehl oey`x miyrp ea
ony zeyrl xzeny eprinydl `aiwr iax jxved dnl ,opaxc
`edy xpa eze` miwilcny ote`a `weec oey`xl iyily dnexz
`ed ixd ,d`nehl ipy `l` epi` xpd m` mb `ld ,d`nehd a`

.dnexzd z` lqetd xac lk oick ,oey`xl onyd z` dyeràlà¤¨
dpéî òîL,zn `nha `nhpy xp `aiwr iax hwpy dnn gken ± §©¦¨

mixg` `nhl miwyn z`neh ezhiyly.àéä àúééøBàcsiqede §©§¨¦
,dxezd on oey`x z`neha onyd z` `nhl xzeny ,`aiwr iax
`weec xaic ok lre ,dxezd on ipy myrie mixg` onyd `nhie

.d`nehd a` dyrpe zn `nhn `nhpy xpa
xzeny gikend ,epzpyna xi`n iax ixac z` zxxan `xnbd

:epzpyna epipy .xeriad onfa ung znexz `nhl,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦
'åëå eðãîì íäéøácîqta d`nhd mr dxedh dnexz mitxeyy.g ¦¦§¥¤¨©§

:`xnbd zl`eyïàîc íäéøácîiax cnl mi`pzdn [in ly-] ¦¦§¥¤§©
.df oic xi`nàîéìéàok cnly [xn`p m`-]ïâñ àðéðç éaø éøácî ¦¥¨¦¦§¥©¦£¦¨§©

,íéðäkäxya mr cgi d`nehl iyily ycew xya sexyl xizdy ©Ÿ£¦
,ipy dyrpe d`neh el ztqep jkay s` ,d`nehl oey`x ycewéî¦

éîc`ld .el` mipic ipy minec ike ±íúä,ycew xyaa [my-] ¨¥¨¨
xyad did dligzaå ,àîèxyad rbna `nhpy xg`l dzr mb ¨¥§

`ed ixd ipy dyrpe oey`xd,àîè.dpey`xan eny dpzyp `le ¨¥
la`àëädid dligza ,dnexz ly unga [o`k-]å ,øBäèeli` ¨¨¨§

dyrp `ed d`nh dnexz mr eze` mitxeyyk dzr.àîèok m`e ¨¥
znexz sexyl xzeny `pipg iax ixacn xi`n iax cnly okzi `l

.d`nhd mr dxedh ungàlàåoic xi`n iax cnly xn`z [m`e-] §¤¨
dfàáé÷ò éaø éøácîd`nehl iyily `edy ony wilcdl xiznd ¦¦§¥©¦£¦¨

jka ezeyrle ,d`nehd a` `edy xp jeza ,mei leah rbn zngn
,dywi oiicr `ld ,d`nehl oey`xéîc éîmipic ipy minec ike ± ¦¨¥

`ld ,dfl df el`íúädid dligza mb ,onya [my-]ìeñtxq`pe ¨¨¨
,dlik`aåezeyrl mitiqen wx ep` xpd jezl ezpizpa dzr §

zeidle ,d`nehl oey`xàîèla` .mixg` `nhl mbàëä[o`k-] ¨¥¨¨
a ,dnexz ly ungadid dligzå ,øBäèmr cgi eztixya dzr ¨§

dyrp `ed d`nh dnexz.àîèxi`n iax cnly okzi `l ok m`e ¨¥
.d`nhd mr dxedh dnexz sexyl xzeny `aiwr iax ixacn

:`xnbd daiynàîéðc ,xnel epl yi ±øáñ÷[xaeqy-],øéàî éaø ¥¨¨¨©©¦¥¦
a `pipg iax ixacyïéúéðúîcg` xyaa mixen` [epzpyna-] ©§¦¦

`nhpyàúééøBàc äàîehä áàa,d`nehl oey`x dyrpeexyaa §©©§¨§©§¨
a `nhpy xg`ïðaøc äàîehä ãìåd`nehl iyily dyrpe §©©§¨§©¨¨

,opaxcnàúééøBàcîã`edàéìòî øBäèok it lr s`e ,[ixnbl-] §¦§©§¨¨§©§¨
oey`x z`neha `nhd xya mr etxeyl `pipg iax xizd
mcew `nhp xaky itl ,dxezd on `nh ezeyrle ,`ziixe`c

.opaxc d`neha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122



xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc migqt(iyiy meil)

:xi`n iax zgked z` yxtl dkiynn `xnbdéàîexn`y [dne-] ©
xi`n iaxíäéøácî'drya ung znexz `nhl xzeny 'epcnl ¦¦§¥¤

df oic gikedl yiy `id ezpeek ,gqt axr ly ziyyéaø éøácî¦¦§¥©¦
.íéðäkä ïâñ àðéðçd`neh siqedl `pipg iax xizdy myky £¦¨§©©Ÿ£¦

xzen ok enk ,ipy ezeyrle opaxc iyily `l` epi`y ycew xyal
mr cgi dztixy ici lr ziyyd drya ung znexz `nhl
`id oiicr ziriayd dryd zligz cry elit`e ,d`nh dnexz

.opaxcn `l` dry dze`a dxeq` dpi`e ,dxezd on zxzen
:xi`n iax ixaca xg` yexit d`ian `xnbdíeMî Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦

ïéúéðúî ,àøt÷ øa`nhpy cg` xyaa zxacn [epzpyn-]áàa ©©¨¨©§¦¦§©
e ,àúééøBàc äàîehäa `nhpy xg` xyaa,àúééøBàc äàîehä ãìå ©§¨§©§¨§©©§¨§©§¨

mipdkd obq `pipg iax ixac z` cinrdle wegcl jxev oi`e
.opaxc d`nehd clea `nhpy xyaa epzpynaéàîe[dne-] ©

xi`n iax xn`yíäéøácî'mr dxedh dnexz mitxeyy 'epcnl ¦¦§¥¤
`pipg iax ixacl ezpeek oi` ,gqt axr ly ziyy drya d`nh

e ,mixg` mi`pz ixacl `l` ,epzpyna `aiwr iaxeéaø éøácî¦¦§¥©¦
òLBäé éaøå øæòéìà.df oic giked xg` mewna exn`py ¡¦¤¤§©¦§ª©

:yiwl yix ixac z` zxxan `xnbdéäixac [md dn-]òLBäé éaø ¥©¦§ª©
.epic z` xi`n iax cnl mdnyàîéìéànàäcnly xn`p m` ± ¦¥¨¨

ly df oicnïðúc ,òLBäé éaøzenexz zkqna epipyy ±(g"n g"t), ©¦§ª©¦§©
ãìBpL äîeøz ìL úéáç[rxi`y-],äàîeè ÷ôñ dìqpkpy oebk ¨¦¤§¨¤©¨§¥§¨

e` dnexza rbp m` wtqe ,ziagd z`vnp eay mewnl `nh mc`
.`lätøezä íB÷îa úçpeî äúéä íà ,øîBà øæòéìà éaø[xwtd-] ©¦¡¦¤¤¥¦¨§¨©©¦§©§¨

,xnzyn epi`y,òðöenä íB÷îa äpçépémc` da rbi `ly ick ©¦¤¨¦§©§¨
,`nh,äpqëé äleâî äúéä íàåuxy dkezl leti `ly ick §¦¨§¨§¨§©¤¨

dilr mixdfen ep` mewn lkn ,d`nh wtq `idy s`e .dp`nhie
.d`nehn dxneylíB÷îa úçpeî äúéä íà ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥¦¨§¨©©¦§

äpçépé òðöenä[dgipdl i`yx-]äúéä íàå ,ätøezä íB÷îa ©§¨©¦¤¨¦§©§¨§¦¨§¨
äplâé äqeëîzeidl dl mxeb `ed jkay elit`e ,dzelbl i`yx - §¨§©¤¨

`l oky .uxy e` `nh mc` rbn ici lr d`neh lawl dlelr
die`xd dnexza `l` d`nehd iptn xenyl dxezd dxidfd
wtq dnexza `le ,dlik`a xq`iz `nhiz m` ixdy ,dlik`l

yedi iax ixacn xi`n iax cnle .dlik`l die`x dpi`y d`nh,r
,gqt axr ly ziyiy drya dxedh dnexz s` `nhl xzeny
dpi`e ,xeriaa zaiige ung xeqi`a dxeq` xak `idy oeikn

:`xnbd dgec .dlik`l die`xéîc éîiax ly epic dnec ike ± ¦¨¥
`ld ,ryedi iax ly epicl xi`níúä,d`nh wtq dnexza [my-] ¨¨

ryedi iax xizdàîìòa àîøbdzgpd ici lr d`neh dl mexbl ± §¨¨§¨§¨
eli`e ,micia dyrn ici lr `l la` ,dielib e` dtxezd mewna

àëäz` `nhl xi`n iax xizd ,ung znexz ztixya [o`k-] ¨¨
dxedhd dnexzdíéãéamr cgi mivrd lr dzgpd ici lr §¨©¦

.ryedi iax ixacn df xzid cnl ji`e ,d`nhd
oicn eixac z` cnl xi`n iaxy zyxtn `xnbd ef `iyew meyn

:ryedi iax ly xg`àlànàäly df oicn ±òLBäé éaøiax cnl ¤¨¨©¦§ª©
.epic z` xi`nïðúcdpyna epipyy -(h"n my),ìL úéáçoiiäîeøz ¦§©¨¦¤§¨

xedhäðBéìòä úba äøaLpL,miaprd z` mikxec eay ilka ± ¤¦§§¨©©¨¤§¨
ed zbd xeaaäðBzçúoii `vnp oiid jtyp ekezly,ïéàîè ïéleç ©§¨¦§¥¦

oilegd oii z` s` xeq`ie `nhi ekezl dnexzd oii leti m`es` , ¦§¨
iaxe xfril` iax ewlgp dlivdl zexyt` oi`y ote`ay it lr

mewn lkn ,jenqa `aeiy itk ryediäãBî[micen-]øæòéìà éaø ¤©¦¡¦¤¤
äpnî ìéväì ìBëé íàL ,òLBäé éaøåzegtd lkl [dnexzdn-] §©¦§ª©¤¦¨§©¦¦¤¨

úéòéáøbeld,äøäèadze` lawie mixedh milk `iaiy ici lr §¦¦§¨¢¨
,oilegd jezl letizy mcew mdaìévéel` milk xg` xfgl eilr ± ©¦

leti mixedh milk `vniy cry elit`e .d`nehn dlivdl ick
mi`nh milka dplawi `l ,mxq`ie oilegd jezl dnexzd on wlg
zlvd jxevl dnexz `nhl xeq` oky ,oilegd z` livdl ick

.oilegdåàì íàådcizre ,mixedh milk `evnl leki epi` m`e ± §¦¨
.epica mi`pz ewlgp ,`nhidle oilegd jezl dlek letil dnexzd

ãøz ,øîBà øæòéìà éaøxeal dnexzdànhúåici lr dil`n ©¦¡¦¤¤¥¥¥§¦©¥
,mi`nhd oilegdãia äpànèé ìàå,mi`nh milka dzlaw ici lr §©§©§¤¨©¨

dnexz `nhl oi`y itl ,xeaay oilegd exq`i ok zngny elit`e
e .cqtdn oileg livdl ick miciaäpànèé óà ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥©§©§¤¨

,ãiaxeqi` meyn jka oi`e ,mxq`ze oilegd jezl letz `ly ick ©¨
nhlzklle `nhidl zcner `id jk oiae jk oia ixdy ,dnexz `

dnexz micia `nhl xzen ryedi iax zrcly `vnp .ceai`l
`nhl xzeny xi`n iax cnl el` eixacne ,ceai`l dteqy
`id dxezd ony elit`e ,gqt axr ly ziyiy drya ung znexz
`id opaxcn ixdy ,ceai`l dteqy itl ,dlik`a zxzen oiicr

.xeriaa zaiige dlik`a dxeq`
:`xnbd dywnéëä éàixacn epic z` xi`n iax cnl ok` m` ± ¦¨¦

,ryedi iaxéàäxi`n iax xn`y [dn-]íäéøácî'dyw ,'epcnl ©¦¦§¥¤
e ,ok cnl ryedi iax ixacn wx ixdy ,`edåéøácî'oeyla 'epcnl ¦§¨¨

cigidéì éòaéî'mdixacn' `le ,xnel xi`n iaxl [el did-] ¦¨¥¥
:`xnbd zvxzn .miax oeylaøîà÷ éëä,xi`n iax xn` jk ± ¨¦¨¨©

,eðãîì òLBäé éaøå øæòéìà éaø ìL ïz÷eìçnîmitxey dkldly ¦©§§¨¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¨©§
ryedi iaxk dkld ixdy ,ryedi iax zhiyk ,d`nhd mr dxedh
yix ly eyexitk dgiken `xnbd .xfril` iaxk `le ,zexdha

:xi`n iax ixaca yiwlénð à÷écdnn mb wiecn jk ±éðz÷c ©§¨©¦§¨¨¥
aiyde xi`n iax lr iqei iax wlgy ,epzpyn jynda [epipyy-]

,eläãBî[micen-],òLBäé éaøå øæòéìà éaøefe dnvrl ef oitxeyy ¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©
iax ixacl `id xi`n iax zpeek mby ,jkn rnyne .dnvrl
iaxe mipdkd obq `pipg iax ixacl `le ,ryedi iaxe xfril`

:`xnbd dwiqn .`aiwrdpéî òîLiqei iax ixacn gken ok` ± §©¦¨
.xi`n iax zpeek jkly

yixk xi`n iax ixac z` yxity sqep `xen` d`ian `xnbd
:yiwlïéúéðúî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà ïëåiax ixac ± §¥¨©©©§¨¨©©¨©£©©§¦¦

`nhpy cg` xyaa mixen` epzpyna mipdkd obq `pipgáàa§©
e ,àúééøBàc äàîehäa `nhpy xg` xyaa,àúééøBàc äàîehä ãìå ©§¨§©§¨§©©§¨§©§¨

dpi`y ziyiy drya ung znexz lr eixacn gikedl oi`e
.opaxcn `l` dxeq`éàîeexne`a xi`n iax zpeek `id dne ± ©

íäéøácî','epcnléøácî[zwelgnn-]òLBäé éaøå øæòéìà éaø ¦¦§¥¤¦¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦§ª©
dnexz micia `nhl xzen ryedi iax zrcly myky ,z`f cnl
micia `nhl xzen ok enk ,ceai`l zklle `nhidl dteqy
zklede ,dtixyl zcner `idy meyn ziyiy drya ung znexz

.ceai`l
:`ziixan ongp ax ly eyexit lr dywn `axdéáéúéà[dywd-] ¥¦¥

,ïîçð áøì àáø,`ziixaa epipy `ldéñBé éaø øîà,xi`n iaxlïéà ¨¨§©©§¨¨©©¦¥¥
ïBãðäd`nh mr dxedh ung znexz ztixy lyäéàøì äîBc- ©¦¤¨§¨¨

ze`aend `aiwr iaxe mipdkd obq `pipg iax ly zeiecrl
.xen`d oecipl gikedl dvex dz` odny ,epzpynaLokeãéòäLk ¤§¤¥¦

eðéúBaø,mi`nh dnexze miycwl d`neh siqedl xzenyäî ìò ©¥©¨
eãéòä.ung znexz lr mdn cenll lkezy ickaíàjzpeek ¥¦¦

mipdkd obq `pipg iax ly ezecrlãìååa àîèpL øNaä ìò©©¨¨¤¦§¨¦§©
,äàîehä áàa àîèpL øNaä íò BúBà ïéôøBOL ,äàîehämyn oi` ©§¨¤§¦¦©¨¨¤¦§¨§©©§¨

xya ixdy ,di`xäæxak d`nehd clea `nhpyàîèoick `ed ¤¨¥
,d`nehl iyilyåxya okäæd`nehd a`a `nhpyàîèoick `ed §¤¨¥

xzen iyilyd xyad `nhp xaky meyn `weece ,d`nehl oey`x
e .d`neh el siqedlíà`aiwr iax ly ezecrl jzpeekïîMä ìò ¦©©¤¤

,úî àîèa àîèpL øða BúBà ïé÷éìãnL íBé ìeáèa ìñôpLmyn mb ¤¦§©¦§¤©§¦¦§¥¤¦§¨¦§¥¥
ony ixdy ,di`x oi`å ìeñt äæxp,àîè äæxaky meyn `weece ¤¨§¤¨¥

e .d`neh el siqedl xzen df ony lqtpäîeøúa íéãBî eðà óà©¨¦¦§¨
úàîèpL äîeøzä íò dúBà ïéôøBOL ,äàîehä ãìååa úàîèpL¤¦§¥¦§©©§¨¤§¦¨¦©§¨¤¦§¥

óBøNð Càéä ìáà .äàîehä áàaung znexz gqt axraäéeìzä §©©§¨£¨¥¨¦§©§¨
[dxedh wtq d`nh wtq-],äàîhä íò`ld .el` zeiecr gkn ¦©§¥¨

eäiìà àáé ànLwtqd z` heytie onf xg`l,äpøäèéåxxazie ¤¨¨Ÿ¥¦¨¦©£¤¨
mewn lkn dxral jixvy s`e ,micia dxedh dnexz ep`nihy
obq `pipg iax ixacn cenll oi`y oky lke .dze`nhl xeq`
d`nh mr dxedh dnexz sexyl xzeny `aiwr iaxe mipdkd

.dze`nhle
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`xew did` cenr eh sc ± ipy wxtmigqt
íäéøáãî éàîå.xi`n iaxc Ðàðéðç éáø éøáãî`inc zery yya dxedh dnexzc Ð

iyilyc `eddl,ray zligz cr 'iixe`cn `ixy inp `de ,opaxc `nhe `ziixe`c xedhc

opinhnc `pipg iax opirny`c oeike .opaxcn `xiq`e,`ziixe`c d`neha opaxc d`neh

lke` z` lke` opaxcn dil `nhncopaxcn `xiq`c dxedh dnexz inp opinhn Ð

`lc .`ziixe`c d`nh dnexzc d`neha

`inhn`nhn lke` oi`c ,opaxcn `l` dl

.opaxcn `l` lke`ùé÷ì ïá ïåòîù éáø øîà
odixacn i`nc ,ikd `nwe`l wgcz `l Ð

xn`wcryedi iaxe xfril` iax ixacn Ð

e`le ,xn`w`l` ,xi`n iax i`w oizipzn`

eprny mixteq ixacn :xn`w ikde ,i`w `nlra

oitxeyymixteq edpip o`ne ,'ekxfril` iax Ð

`aiwr iaxe `pipg iaxc zecr i`de .ryedi iaxe

iiexe`l irac icii`e ,gqt iab jiiy `l

`nhd mr xedh ycw mitxeyy.dl hwp Ð

ãìåðù,myl `nh mc` qpkpy oebk ,rxi`y Ð

.rbp `l wtq da rbp wtqäôøåúä.xwtd Ð

äðçéðéíå÷îáòðöåîälr xdfen oiicr Ð

cr) wxta zexekaa yxtn `nrhe .dzxiny

"iznexz zxnyn z`" (dnk,rnyna mizy Ð

ciar `pngx xn`e ,dielz zg`e dxedh zg`

.xeniy dläôøåúä íå÷îá äðçéðé:xnelk Ð

m` yi :xaqwc ,d`neh dl mexbl leki dvx m`

"iznexz"e ,zxeqnldil opirny :`nl` .aizk

`l` die`x dpi`c oeikc ,ryedi iaxldwlcdl

elit` ,inp `de .d`neh dl mexbl leki Ð

.dze` oi`nhne ,`id xeria za dxedhúéáç
äðåéìòä úâá äîåøú ìùzb ly miycr epiid Ð

.dkeza miaprdy ,i"hiin* oixewyäðåúçúäåÐ

.ekezl cxei oiidy xea epiidïéàîèoileg Ð

inl e` ,ez`neh inia el oiie`xe ,da yi oi`nh

ef dnexz letz m`e .dxdha oileg lke` epi`y

ekezlifg `le ,`nh rnecn dil ded Ð

`le ,dxedh elit`e dnexz meyn l`xyil

zenaia .dxeq` `id d`nhc oeikc odkl xeknl

rd"a"lxdnexz lke`dy ol `wtp (a,br)

,dfl ,"eplk`z jixrya" :dyra xaer d`nh

.xg`l `le ,ecgi "xedhde `nhd"éáø äãåî
òùåäé éáøå øæòéìàoi`a ewlgpy it lr s` Ð

leki m`y ,jka od oieye oicen ,`tiqa leki

xfgl leki m` ,dxdha ziriax dpnn livdl

lawle oixedh milk xg`dlek cxzy mcew

.beld ziriax dpnid lawie ,oi`nhd jezlìéöé
xfgi Ðl`e ,odixg`dplawiick oi`nh milka

oda dpnn axrzi `ly ,oilegd z` livdl

.exq`iedpnn cxi jk jezay it lr s`emkezlmcqtie`l Ðopi`nhndnexzl dl

.oileg zlvd meynåàì íàådlek `lf` d`nehl seq seqe ,xedh ilk `vni `ly ÐÐ

cxz ok it lr s` :xne` xfril` iaxc .ryedi iaxe xfril` iax ewlgp efa,eil`n `nhze

ciqtie:`nl` .cia dp`nhi :xne` ryedi iax .olivdl ick cia dp`nhi l`e ,oilegd

dteqc oeik ,ryedi iaxlceai`lixy Ðdiienhlgqtae .ciaxi`n iaxe .`py `l inp

.sili ryedi iaxcnïú÷åìçîîåðãîìiaxc ,zexdha ryedi iaxk dkld ixdy Ð

.(a,hp) `rivn `aaa i`pkr ly exepz iptn ezenk dkld reawl `ly eilr epnp xfril`

éîð à÷éãon `id dpi` :iqei iax dil xcdn `wcn ,sili ryedi iaxcn xi`n iaxc Ð

dinwle .dl sili ded ediipin :dpin rny .efa ryedi iaxe xfril` iax dcenc ,dcnd

?dcnd `id dpi` i`n` :jixtéñåé éáø øîàoi` xi`n iaxl Ðdnec oecpd.di`xloecp

odn di`x `ian dz`y mixacl dnec epi` ,el`n cnle oc dz`y ,gqta ung ztixy Ð

?odn cenll lkezy ecird dn lr .eilràîè äæå àîè äæ,`ed `nh ycewa iyily Ð

.`ed `nh enr sxyp `edy oey`xdeåäéìà àáé àîù,dzid dxedh xn`ie ,onf xg`l Ð

ep`nihy rxtnl `vnpey dperh `idy it lr s` .micia dnexzung xeqi` iptn dtix

.micia d`nhl xeq` Ð
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áàá`ziixe`c hwp ikdlc wgvi epiaxl d`xp Ð `ziixe`c d`nehda` `ki`c meyn Ð

.oda `veik daxde ,minrd ux`e ,qxtd ziae ,dcpay zrl zrn oebk ,opaxc d`nehd

`ziixe`c hwpc `delke` `nhn lke` oi` xn`c o`nl ,icin dpin `wtp `l Ðmewn lknc Ð

iedc ,opaxc d`neh cle xninl irac meyn `l` `ziixe`c hwp `le .opaxcn `l` `nhn `l

.opaxc `weec

ãìåilk oebk :qxhpewd yxit Ð opaxc d`neh

awri epiax axd 'wde .oiwyna `nhpy

iax ixacn xi`n iax sili ikid ok m` :y"pilxe`c

`nhpy ilkn `nhpy ycew xya `d ?`pipg

gkenck ,dxev xeaira `l` sxyp epi` oiwyna

"oinen el` lr" wxtae (mye `,ak) dbibg zkqna

oiwyna `nhpy ilk :xn`wc (mye `,gl zexeka)

eixeg`ncearc ,oixedh eicie epbe`e epf`e ekez Ð

dnexz dilr sexyil `lc `xkid opax eda

xedh did elit` ,xzep dyrpy xg`ne .miycwe

ixnblonwl gkenck ,d`nhd mr etxeyl xzen Ð

,`nlra dpil epiid dxev xeair i` ,edin .(a cenr)

xzep ied `lc ab lr s`yexitle .icin dyw `l Ð

iqei iaxc dcnd on `id dpi` i"yx`lc epiid Ð

epiaxl d`xpe .opaxc d`nehl opaxc xeqi` opincn

opaxc d`neh cleec :wgviiax yxtnck epiid Ð

xi`n iaxe .oiwyna `nhpy xyaa ,`kd dinxi

z`neh :xn`c dinrhl iqei iaxe ,'eke dinrhl

ilkac ab lr s` .`ziixe`c mixg` `nhl miwyn

xeaira `l` miycw oitxey oi` oiwyna `nhpy

dxevlk `lc ,oitxey opaxc d`neh x`ya Ð

xn`c o`nlc :wgvi epiax xne`e .zeey ze`nehd

lke` `nhn lke`l `nwe`l jixhvi` `l Ðlir

`nhl oiwyn xn`c ,iqei iaxl `l` ,cle clea

.`ziixe`c d`neh cle iede ,`ziixe`c mixg`

opaxc d`neh cle iedc xi`n iaxl la``la Ð

`nh `xwirnc ,d`neh ztqez `ki` cle cle

dywd .`ziixe`c `nh oitxeyyk `zyde opaxc

lke` `nhn lke` oi` xn`c o`nl :wgvi epiax

`ziixe`cniyily zgkyn `l iqei iaxl ok m` Ð

erbpy oiwyna iyily rbpy `l` ,`ziixe`c

ok m` .oey`x lke`a`ki` d`neh ztqez i`n Ð

oeikc ?d`nehd a`a `nhpy xyad mr etxeyyk

lke` `nhn lke` oi`c`l` ipy ied `l Ð

on `nhpy oeik ,opaxc ipy ied ikd e`lae ,opaxcn

`l izk`c :wgvi epiax xne`e .dlgz iedc oiwynd

oiwyn `nhn dnexzd lqetd lkc dxifb dxfbp

i`dc :inp i` .lirl izyxitck ,dlgz zeidl

mz epiax yxitck ,dpeale mivra `nhp iyily

zaigc `zyd dil `xiaqe .ycwa iriax iab onwl

`le (k sc migqt) dl ira yiwl yixc ab lr s` ,ipye oey`x dia ipninl ipdn ycewd

.hiyti`

àúééøåàãîã`nhn lke` xn`c o`nl `gipd :wgvi epiax dywd Ð `ed `ilrn xedh

lke`ab lr s` ,opaxcn iyilyn ipy ezeyrl opaxc xeqi` xity sili Ð

siqed dil aiygc oiey mpi` leqte `nhc rnyn lirle leqt enk ied xeqi`cmewn lkn Ð

i`n ,`ziixe`cn lke` `nhn lke` oi` xaqc o`nl `l` .wlgl dil rnyn `l opaxc d`neha

mzeeydl yic xaqw i` ?xaqwipy ezeyrl xzen opaxc xeqi` `di di`x mey `la ok m` Ð

mzeeydl oi`c xaqw i`e .opaxc`l` ,ith sili `lc :xnel yie ?iyilyn sili ikid ok m` Ð

ipy ezeyrl xzen opaxc lwlewn `edy iyilyc `pifgc oeiknopaxc oia wlgl oi` ok m` Ð

xne`e .`nh ezeyrl xzenc `aiwr iaxl `ziixe`c leqtn opaxc `xeqi` opitlie ,`ziixe`cl

iqei iaxl d`nhd mr dielz sexyl oizipzna ryedi iax ixyc `dc :wgvi epiaxepiid Ð

.ipy zeyrl xeq` opaxc iyily diciclc ,`ziixe`c dielz

ãìåyiwl yixc `ail` opiniiwc `kd Ð `ziixe`c d`neh`ziixe`c iyily ogky` `l Ð

ztqez i`ne ,opaxc ipy ied f`e .oiwyn ici lr `l` lke` `nhn lke` oi` xn`c o`nl

`kil dpeale mivr ici lre .izyxitck ,'eke lqetd lkc oiicr dxfb dxfbp `lc :xneljixve ?`ki`

oey`x dia ipninl ycewd zaig ipdn i` (`,el) oilegc ipy wxta irac `ed yiwl yixc ,`nwe`l

`ziixe`c d`neh cle yiwl yix hwpc `de .ipye`ziixe`c hwp :inp i` .ryedi iaxe xfril` iaxc mdixacn iyextl `ki` `ziixe`c d`neh clea xn`p m` elit` :xnelk Ðiaxl elit` `nwe`l Ð

eixacnxi`niax sili opaxc xeqi` `edy zery yya ung oke .ipy ezeyrlxzen opaxc iyily elit` ryedi iaxlla` ,xfril`.ryedi iax lyéøáãîoizipzna ipzc `de Ð ryedi iaxe xfril` iax

.jenqa xn`wck ,xn`w mipdkd obq `pipg iaxn xi`n iaxc xaqe ,irhw iqei iaxc meyn Ð `aiwr iaxe `pipg iaxc dizlinúéáç`nh mc` my qpkpy oebk :qxhpewd yxit Ð d`neh wtq dl clepy
`le
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íäéøácî éàîe¯øîà .íéðäkä ïâñ àðéðç éaø éøácî ©¦¦§¥¤¦¦§¥©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¨©
äàîehä áàa ïéúéðúî :àøt÷ øa íeMî Lé÷ì Léø¥¨¦¦©©¨¨©§¦¦§©©§¨
íäéøácî éàîe ,àúééøBàc äàîehä ãìåe àúééøBàc§©§¨§©©§¨§©§¨©¦¦§¥¤

¯?òLBäé éaø éä .òLBäé éaøå øæòéìà éaø éøácî¦¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¥©¦§ª©
äîeøz ìL úéáç :ïðúc ,òLBäé éaø àä àîéìéà¦¥¨¨©¦§ª©¦§©¨¦¤§¨
äúéä íà :øîBà øæòéìà éaø ,äàîeè ÷ôñ dì ãìBpL¤©¨§¥§¨©¦¡¦¤¤¥¦¨§¨

ätøezä íB÷îa úçpeî¯íàå ,òðöenä íB÷îa äpçépé ©©¦§©§¨©¦¤¨§¨©§¨§¦
äleâî äúéä¯äúéä íà :øîBà òLBäé éaø .äpqëé ¨§¨§¨§©¤¨©¦§ª©¥¦¨§¨

òðöenä íB÷îa úçpeî¯íàå ,ätøezä íB÷îa äpçépé ©©§¨©§¨©¦¤¨¦§©§¨§¦
äqeëî äúéä¯íúä ?éîc éî .äplâé¯,àîìòa àîøb ¨§¨§¨§©¤¨¦¨¥¨¨§¨¨§¨§¨

àëä¯àlà .íéãia¯ìL úéáç :ïðúc ,òLBäé éaø àä ¨¨©¨©¦¤¨¨©¦§ª©¦§©¨¦¤
,ïéàîè ïéleç äðBzçúå ,äðBéìòä úba äøaLpL äîeøz§¨¤¦§§¨©©¨¤§¨§©§¨¦§¥¦
äpnî ìéväì ìBëé íàL òLBäé éaøå øæòéìà éaø äãBî¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¤¦¨§©¦¦¤¨

äøäèa úéòéáø¯:øîBà øæòéìà éaø ,åàì íàå .ìévé §¦¦§¨¢¨©¦§¦¨©¦¡¦¤¤¥
óà :øîBà òLBäé éaø ,ãia äpànèé ìàå ànhúå ãøz¥¥§¦©¥§©§©§¤¨©¨©¦§ª©¥©
"åéøácî" ?"íäéøácî" éàä ,éëä éà .ãia äpànèé§©§¤¨©¨¦¨¦©¦¦§¥¤¦§¨¨
øæòéìà éaø ìL ïz÷Bìçnî :øîà÷ éëä !déì éòaéî¦¨¥¥¨¦¨¨©¦©£§¨¤©¦¡¦¤¤
éaø äãBî :éðú÷c ,éîð à÷éc .eðãîì òLBäé éaøå§©¦§ª©¨©§©§¨©¦§¨¨¥¤©¦
ïîçð éaø øîà ïëå .dpéî òîL ,òLBäé éaøå øæòéìà¡¦¤¤§©¦§ª©§©¦¨§¥¨©©¦©§¨
àúééøBàc äàîehä áàa ïéúéðúî :deáà øa äaø øîà̈©©¨©£©§¦¦§©©§¨§©§¨

"íäéøácî" éàîe .àúééøBàc äàîehä ãìåe¯éøácî §©©§¨§©§¨©¦¦§¥¤¦¦§¥
,ïîçð áøì àáø déáéúéà .òLBäé éaøå øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¥¦¥¨¨§©©§¨
eãéòäLkL ,äéàøì äîBc ïBcpä ïéà :éñBé éaø øîà̈©©¦¥¥©¦¤¨§¨¨¤§¤¥¦

eãéòä äî ìò ,eðéúBaø¯àîèpL øNaä ìò íà ©¥©¨¥¦¦©©¨¨¤¦§¨
àîèpL øNaä íò BúBà ïéôøBOL äàîehä ãìååa¦§©©§¨¤§¦¦©¨¨¤¦§¨

äàîehä áàa¯ïîMä ìò íà ;àîè äæå àîè äæ §©©§¨¤¨¥§¤¨¥¦©©¤¤
àîèa àîèpL øða BúBà ïé÷éìãnL íBé ìeáèa ìñôpL¤¦§©¦§¤©§¦¦§¥¤¦§¨¦§¥

úî¯äîeøúa íéãBî eðà óà .àîè äæå ìeñt äæ ¥¤¨§¤¨¥©¨¦¦§¨
íò dúBà ïéôøBOL ,äàîehä ãìååa úàîèpL¤¦§¥¦§©©§¨¤§¦¨¦
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc migqt(iyiy meil)

:xi`n iax zgked z` yxtl dkiynn `xnbdéàîexn`y [dne-] ©
xi`n iaxíäéøácî'drya ung znexz `nhl xzeny 'epcnl ¦¦§¥¤

df oic gikedl yiy `id ezpeek ,gqt axr ly ziyyéaø éøácî¦¦§¥©¦
.íéðäkä ïâñ àðéðçd`neh siqedl `pipg iax xizdy myky £¦¨§©©Ÿ£¦

xzen ok enk ,ipy ezeyrle opaxc iyily `l` epi`y ycew xyal
mr cgi dztixy ici lr ziyyd drya ung znexz `nhl
`id oiicr ziriayd dryd zligz cry elit`e ,d`nh dnexz

.opaxcn `l` dry dze`a dxeq` dpi`e ,dxezd on zxzen
:xi`n iax ixaca xg` yexit d`ian `xnbdíeMî Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦

ïéúéðúî ,àøt÷ øa`nhpy cg` xyaa zxacn [epzpyn-]áàa ©©¨¨©§¦¦§©
e ,àúééøBàc äàîehäa `nhpy xg` xyaa,àúééøBàc äàîehä ãìå ©§¨§©§¨§©©§¨§©§¨

mipdkd obq `pipg iax ixac z` cinrdle wegcl jxev oi`e
.opaxc d`nehd clea `nhpy xyaa epzpynaéàîe[dne-] ©

xi`n iax xn`yíäéøácî'mr dxedh dnexz mitxeyy 'epcnl ¦¦§¥¤
`pipg iax ixacl ezpeek oi` ,gqt axr ly ziyy drya d`nh

e ,mixg` mi`pz ixacl `l` ,epzpyna `aiwr iaxeéaø éøácî¦¦§¥©¦
òLBäé éaøå øæòéìà.df oic giked xg` mewna exn`py ¡¦¤¤§©¦§ª©

:yiwl yix ixac z` zxxan `xnbdéäixac [md dn-]òLBäé éaø ¥©¦§ª©
.epic z` xi`n iax cnl mdnyàîéìéànàäcnly xn`p m` ± ¦¥¨¨

ly df oicnïðúc ,òLBäé éaøzenexz zkqna epipyy ±(g"n g"t), ©¦§ª©¦§©
ãìBpL äîeøz ìL úéáç[rxi`y-],äàîeè ÷ôñ dìqpkpy oebk ¨¦¤§¨¤©¨§¥§¨

e` dnexza rbp m` wtqe ,ziagd z`vnp eay mewnl `nh mc`
.`lätøezä íB÷îa úçpeî äúéä íà ,øîBà øæòéìà éaø[xwtd-] ©¦¡¦¤¤¥¦¨§¨©©¦§©§¨

,xnzyn epi`y,òðöenä íB÷îa äpçépémc` da rbi `ly ick ©¦¤¨¦§©§¨
,`nh,äpqëé äleâî äúéä íàåuxy dkezl leti `ly ick §¦¨§¨§¨§©¤¨

dilr mixdfen ep` mewn lkn ,d`nh wtq `idy s`e .dp`nhie
.d`nehn dxneylíB÷îa úçpeî äúéä íà ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥¦¨§¨©©¦§

äpçépé òðöenä[dgipdl i`yx-]äúéä íàå ,ätøezä íB÷îa ©§¨©¦¤¨¦§©§¨§¦¨§¨
äplâé äqeëîzeidl dl mxeb `ed jkay elit`e ,dzelbl i`yx - §¨§©¤¨

`l oky .uxy e` `nh mc` rbn ici lr d`neh lawl dlelr
die`xd dnexza `l` d`nehd iptn xenyl dxezd dxidfd
wtq dnexza `le ,dlik`a xq`iz `nhiz m` ixdy ,dlik`l

yedi iax ixacn xi`n iax cnle .dlik`l die`x dpi`y d`nh,r
,gqt axr ly ziyiy drya dxedh dnexz s` `nhl xzeny
dpi`e ,xeriaa zaiige ung xeqi`a dxeq` xak `idy oeikn

:`xnbd dgec .dlik`l die`xéîc éîiax ly epic dnec ike ± ¦¨¥
`ld ,ryedi iax ly epicl xi`níúä,d`nh wtq dnexza [my-] ¨¨

ryedi iax xizdàîìòa àîøbdzgpd ici lr d`neh dl mexbl ± §¨¨§¨§¨
eli`e ,micia dyrn ici lr `l la` ,dielib e` dtxezd mewna

àëäz` `nhl xi`n iax xizd ,ung znexz ztixya [o`k-] ¨¨
dxedhd dnexzdíéãéamr cgi mivrd lr dzgpd ici lr §¨©¦

.ryedi iax ixacn df xzid cnl ji`e ,d`nhd
oicn eixac z` cnl xi`n iaxy zyxtn `xnbd ef `iyew meyn

:ryedi iax ly xg`àlànàäly df oicn ±òLBäé éaøiax cnl ¤¨¨©¦§ª©
.epic z` xi`nïðúcdpyna epipyy -(h"n my),ìL úéáçoiiäîeøz ¦§©¨¦¤§¨

xedhäðBéìòä úba äøaLpL,miaprd z` mikxec eay ilka ± ¤¦§§¨©©¨¤§¨
ed zbd xeaaäðBzçúoii `vnp oiid jtyp ekezly,ïéàîè ïéleç ©§¨¦§¥¦

oilegd oii z` s` xeq`ie `nhi ekezl dnexzd oii leti m`es` , ¦§¨
iaxe xfril` iax ewlgp dlivdl zexyt` oi`y ote`ay it lr

mewn lkn ,jenqa `aeiy itk ryediäãBî[micen-]øæòéìà éaø ¤©¦¡¦¤¤
äpnî ìéväì ìBëé íàL ,òLBäé éaøåzegtd lkl [dnexzdn-] §©¦§ª©¤¦¨§©¦¦¤¨

úéòéáøbeld,äøäèadze` lawie mixedh milk `iaiy ici lr §¦¦§¨¢¨
,oilegd jezl letizy mcew mdaìévéel` milk xg` xfgl eilr ± ©¦

leti mixedh milk `vniy cry elit`e .d`nehn dlivdl ick
mi`nh milka dplawi `l ,mxq`ie oilegd jezl dnexzd on wlg
zlvd jxevl dnexz `nhl xeq` oky ,oilegd z` livdl ick

.oilegdåàì íàådcizre ,mixedh milk `evnl leki epi` m`e ± §¦¨
.epica mi`pz ewlgp ,`nhidle oilegd jezl dlek letil dnexzd

ãøz ,øîBà øæòéìà éaøxeal dnexzdànhúåici lr dil`n ©¦¡¦¤¤¥¥¥§¦©¥
,mi`nhd oilegdãia äpànèé ìàå,mi`nh milka dzlaw ici lr §©§©§¤¨©¨

dnexz `nhl oi`y itl ,xeaay oilegd exq`i ok zngny elit`e
e .cqtdn oileg livdl ick miciaäpànèé óà ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥©§©§¤¨

,ãiaxeqi` meyn jka oi`e ,mxq`ze oilegd jezl letz `ly ick ©¨
nhlzklle `nhidl zcner `id jk oiae jk oia ixdy ,dnexz `

dnexz micia `nhl xzen ryedi iax zrcly `vnp .ceai`l
`nhl xzeny xi`n iax cnl el` eixacne ,ceai`l dteqy
`id dxezd ony elit`e ,gqt axr ly ziyiy drya ung znexz
`id opaxcn ixdy ,ceai`l dteqy itl ,dlik`a zxzen oiicr

.xeriaa zaiige dlik`a dxeq`
:`xnbd dywnéëä éàixacn epic z` xi`n iax cnl ok` m` ± ¦¨¦

,ryedi iaxéàäxi`n iax xn`y [dn-]íäéøácî'dyw ,'epcnl ©¦¦§¥¤
e ,ok cnl ryedi iax ixacn wx ixdy ,`edåéøácî'oeyla 'epcnl ¦§¨¨

cigidéì éòaéî'mdixacn' `le ,xnel xi`n iaxl [el did-] ¦¨¥¥
:`xnbd zvxzn .miax oeylaøîà÷ éëä,xi`n iax xn` jk ± ¨¦¨¨©

,eðãîì òLBäé éaøå øæòéìà éaø ìL ïz÷eìçnîmitxey dkldly ¦©§§¨¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¨©§
ryedi iaxk dkld ixdy ,ryedi iax zhiyk ,d`nhd mr dxedh
yix ly eyexitk dgiken `xnbd .xfril` iaxk `le ,zexdha

:xi`n iax ixaca yiwlénð à÷écdnn mb wiecn jk ±éðz÷c ©§¨©¦§¨¨¥
aiyde xi`n iax lr iqei iax wlgy ,epzpyn jynda [epipyy-]

,eläãBî[micen-],òLBäé éaøå øæòéìà éaøefe dnvrl ef oitxeyy ¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©
iax ixacl `id xi`n iax zpeek mby ,jkn rnyne .dnvrl
iaxe mipdkd obq `pipg iax ixacl `le ,ryedi iaxe xfril`

:`xnbd dwiqn .`aiwrdpéî òîLiqei iax ixacn gken ok` ± §©¦¨
.xi`n iax zpeek jkly

yixk xi`n iax ixac z` yxity sqep `xen` d`ian `xnbd
:yiwlïéúéðúî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà ïëåiax ixac ± §¥¨©©©§¨¨©©¨©£©©§¦¦

`nhpy cg` xyaa mixen` epzpyna mipdkd obq `pipgáàa§©
e ,àúééøBàc äàîehäa `nhpy xg` xyaa,àúééøBàc äàîehä ãìå ©§¨§©§¨§©©§¨§©§¨

dpi`y ziyiy drya ung znexz lr eixacn gikedl oi`e
.opaxcn `l` dxeq`éàîeexne`a xi`n iax zpeek `id dne ± ©

íäéøácî','epcnléøácî[zwelgnn-]òLBäé éaøå øæòéìà éaø ¦¦§¥¤¦¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦§ª©
dnexz micia `nhl xzen ryedi iax zrcly myky ,z`f cnl
micia `nhl xzen ok enk ,ceai`l zklle `nhidl dteqy
zklede ,dtixyl zcner `idy meyn ziyiy drya ung znexz

.ceai`l
:`ziixan ongp ax ly eyexit lr dywn `axdéáéúéà[dywd-] ¥¦¥

,ïîçð áøì àáø,`ziixaa epipy `ldéñBé éaø øîà,xi`n iaxlïéà ¨¨§©©§¨¨©©¦¥¥
ïBãðäd`nh mr dxedh ung znexz ztixy lyäéàøì äîBc- ©¦¤¨§¨¨

ze`aend `aiwr iaxe mipdkd obq `pipg iax ly zeiecrl
.xen`d oecipl gikedl dvex dz` odny ,epzpynaLokeãéòäLk ¤§¤¥¦

eðéúBaø,mi`nh dnexze miycwl d`neh siqedl xzenyäî ìò ©¥©¨
eãéòä.ung znexz lr mdn cenll lkezy ickaíàjzpeek ¥¦¦

mipdkd obq `pipg iax ly ezecrlãìååa àîèpL øNaä ìò©©¨¨¤¦§¨¦§©
,äàîehä áàa àîèpL øNaä íò BúBà ïéôøBOL ,äàîehämyn oi` ©§¨¤§¦¦©¨¨¤¦§¨§©©§¨

xya ixdy ,di`xäæxak d`nehd clea `nhpyàîèoick `ed ¤¨¥
,d`nehl iyilyåxya okäæd`nehd a`a `nhpyàîèoick `ed §¤¨¥

xzen iyilyd xyad `nhp xaky meyn `weece ,d`nehl oey`x
e .d`neh el siqedlíà`aiwr iax ly ezecrl jzpeekïîMä ìò ¦©©¤¤

,úî àîèa àîèpL øða BúBà ïé÷éìãnL íBé ìeáèa ìñôpLmyn mb ¤¦§©¦§¤©§¦¦§¥¤¦§¨¦§¥¥
ony ixdy ,di`x oi`å ìeñt äæxp,àîè äæxaky meyn `weece ¤¨§¤¨¥

e .d`neh el siqedl xzen df ony lqtpäîeøúa íéãBî eðà óà©¨¦¦§¨
úàîèpL äîeøzä íò dúBà ïéôøBOL ,äàîehä ãìååa úàîèpL¤¦§¥¦§©©§¨¤§¦¨¦©§¨¤¦§¥

óBøNð Càéä ìáà .äàîehä áàaung znexz gqt axraäéeìzä §©©§¨£¨¥¨¦§©§¨
[dxedh wtq d`nh wtq-],äàîhä íò`ld .el` zeiecr gkn ¦©§¥¨

eäiìà àáé ànLwtqd z` heytie onf xg`l,äpøäèéåxxazie ¤¨¨Ÿ¥¦¨¦©£¤¨
mewn lkn dxral jixvy s`e ,micia dxedh dnexz ep`nihy
obq `pipg iax ixacn cenll oi`y oky lke .dze`nhl xeq`
d`nh mr dxedh dnexz sexyl xzeny `aiwr iaxe mipdkd
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`xew did` cenr eh sc ± ipy wxtmigqt
íäéøáãî éàîå.xi`n iaxc Ðàðéðç éáø éøáãî`inc zery yya dxedh dnexzc Ð

iyilyc `eddl,ray zligz cr 'iixe`cn `ixy inp `de ,opaxc `nhe `ziixe`c xedhc

opinhnc `pipg iax opirny`c oeike .opaxcn `xiq`e,`ziixe`c d`neha opaxc d`neh

lke` z` lke` opaxcn dil `nhncopaxcn `xiq`c dxedh dnexz inp opinhn Ð

`lc .`ziixe`c d`nh dnexzc d`neha

`inhn`nhn lke` oi`c ,opaxcn `l` dl

.opaxcn `l` lke`ùé÷ì ïá ïåòîù éáø øîà
odixacn i`nc ,ikd `nwe`l wgcz `l Ð

xn`wcryedi iaxe xfril` iax ixacn Ð

e`le ,xn`w`l` ,xi`n iax i`w oizipzn`

eprny mixteq ixacn :xn`w ikde ,i`w `nlra

oitxeyymixteq edpip o`ne ,'ekxfril` iax Ð

`aiwr iaxe `pipg iaxc zecr i`de .ryedi iaxe

iiexe`l irac icii`e ,gqt iab jiiy `l

`nhd mr xedh ycw mitxeyy.dl hwp Ð

ãìåðù,myl `nh mc` qpkpy oebk ,rxi`y Ð

.rbp `l wtq da rbp wtqäôøåúä.xwtd Ð

äðçéðéíå÷îáòðöåîälr xdfen oiicr Ð

cr) wxta zexekaa yxtn `nrhe .dzxiny

"iznexz zxnyn z`" (dnk,rnyna mizy Ð

ciar `pngx xn`e ,dielz zg`e dxedh zg`

.xeniy dläôøåúä íå÷îá äðçéðé:xnelk Ð

m` yi :xaqwc ,d`neh dl mexbl leki dvx m`

"iznexz"e ,zxeqnldil opirny :`nl` .aizk

`l` die`x dpi`c oeikc ,ryedi iaxldwlcdl

elit` ,inp `de .d`neh dl mexbl leki Ð

.dze` oi`nhne ,`id xeria za dxedhúéáç
äðåéìòä úâá äîåøú ìùzb ly miycr epiid Ð

.dkeza miaprdy ,i"hiin* oixewyäðåúçúäåÐ

.ekezl cxei oiidy xea epiidïéàîèoileg Ð

inl e` ,ez`neh inia el oiie`xe ,da yi oi`nh

ef dnexz letz m`e .dxdha oileg lke` epi`y

ekezlifg `le ,`nh rnecn dil ded Ð

`le ,dxedh elit`e dnexz meyn l`xyil

zenaia .dxeq` `id d`nhc oeikc odkl xeknl

rd"a"lxdnexz lke`dy ol `wtp (a,br)

,dfl ,"eplk`z jixrya" :dyra xaer d`nh

.xg`l `le ,ecgi "xedhde `nhd"éáø äãåî
òùåäé éáøå øæòéìàoi`a ewlgpy it lr s` Ð

leki m`y ,jka od oieye oicen ,`tiqa leki

xfgl leki m` ,dxdha ziriax dpnn livdl

lawle oixedh milk xg`dlek cxzy mcew

.beld ziriax dpnid lawie ,oi`nhd jezlìéöé
xfgi Ðl`e ,odixg`dplawiick oi`nh milka

oda dpnn axrzi `ly ,oilegd z` livdl

.exq`iedpnn cxi jk jezay it lr s`emkezlmcqtie`l Ðopi`nhndnexzl dl

.oileg zlvd meynåàì íàådlek `lf` d`nehl seq seqe ,xedh ilk `vni `ly ÐÐ

cxz ok it lr s` :xne` xfril` iaxc .ryedi iaxe xfril` iax ewlgp efa,eil`n `nhze

ciqtie:`nl` .cia dp`nhi :xne` ryedi iax .olivdl ick cia dp`nhi l`e ,oilegd

dteqc oeik ,ryedi iaxlceai`lixy Ðdiienhlgqtae .ciaxi`n iaxe .`py `l inp

.sili ryedi iaxcnïú÷åìçîîåðãîìiaxc ,zexdha ryedi iaxk dkld ixdy Ð

.(a,hp) `rivn `aaa i`pkr ly exepz iptn ezenk dkld reawl `ly eilr epnp xfril`

éîð à÷éãon `id dpi` :iqei iax dil xcdn `wcn ,sili ryedi iaxcn xi`n iaxc Ð

dinwle .dl sili ded ediipin :dpin rny .efa ryedi iaxe xfril` iax dcenc ,dcnd

?dcnd `id dpi` i`n` :jixtéñåé éáø øîàoi` xi`n iaxl Ðdnec oecpd.di`xloecp

odn di`x `ian dz`y mixacl dnec epi` ,el`n cnle oc dz`y ,gqta ung ztixy Ð

?odn cenll lkezy ecird dn lr .eilràîè äæå àîè äæ,`ed `nh ycewa iyily Ð

.`ed `nh enr sxyp `edy oey`xdeåäéìà àáé àîù,dzid dxedh xn`ie ,onf xg`l Ð

ep`nihy rxtnl `vnpey dperh `idy it lr s` .micia dnexzung xeqi` iptn dtix

.micia d`nhl xeq` Ð
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áàá`ziixe`c hwp ikdlc wgvi epiaxl d`xp Ð `ziixe`c d`nehda` `ki`c meyn Ð

.oda `veik daxde ,minrd ux`e ,qxtd ziae ,dcpay zrl zrn oebk ,opaxc d`nehd

`ziixe`c hwpc `delke` `nhn lke` oi` xn`c o`nl ,icin dpin `wtp `l Ðmewn lknc Ð

iedc ,opaxc d`neh cle xninl irac meyn `l` `ziixe`c hwp `le .opaxcn `l` `nhn `l

.opaxc `weec

ãìåilk oebk :qxhpewd yxit Ð opaxc d`neh

awri epiax axd 'wde .oiwyna `nhpy

iax ixacn xi`n iax sili ikid ok m` :y"pilxe`c

`nhpy ilkn `nhpy ycew xya `d ?`pipg

gkenck ,dxev xeaira `l` sxyp epi` oiwyna

"oinen el` lr" wxtae (mye `,ak) dbibg zkqna

oiwyna `nhpy ilk :xn`wc (mye `,gl zexeka)

eixeg`ncearc ,oixedh eicie epbe`e epf`e ekez Ð

dnexz dilr sexyil `lc `xkid opax eda

xedh did elit` ,xzep dyrpy xg`ne .miycwe

ixnblonwl gkenck ,d`nhd mr etxeyl xzen Ð

,`nlra dpil epiid dxev xeair i` ,edin .(a cenr)

xzep ied `lc ab lr s`yexitle .icin dyw `l Ð

iqei iaxc dcnd on `id dpi` i"yx`lc epiid Ð

epiaxl d`xpe .opaxc d`nehl opaxc xeqi` opincn

opaxc d`neh cleec :wgviiax yxtnck epiid Ð

xi`n iaxe .oiwyna `nhpy xyaa ,`kd dinxi

z`neh :xn`c dinrhl iqei iaxe ,'eke dinrhl

ilkac ab lr s` .`ziixe`c mixg` `nhl miwyn

xeaira `l` miycw oitxey oi` oiwyna `nhpy

dxevlk `lc ,oitxey opaxc d`neh x`ya Ð

xn`c o`nlc :wgvi epiax xne`e .zeey ze`nehd

lke` `nhn lke`l `nwe`l jixhvi` `l Ðlir

`nhl oiwyn xn`c ,iqei iaxl `l` ,cle clea

.`ziixe`c d`neh cle iede ,`ziixe`c mixg`

opaxc d`neh cle iedc xi`n iaxl la``la Ð

`nh `xwirnc ,d`neh ztqez `ki` cle cle

dywd .`ziixe`c `nh oitxeyyk `zyde opaxc

lke` `nhn lke` oi` xn`c o`nl :wgvi epiax

`ziixe`cniyily zgkyn `l iqei iaxl ok m` Ð

erbpy oiwyna iyily rbpy `l` ,`ziixe`c

ok m` .oey`x lke`a`ki` d`neh ztqez i`n Ð

oeikc ?d`nehd a`a `nhpy xyad mr etxeyyk

lke` `nhn lke` oi`c`l` ipy ied `l Ð

on `nhpy oeik ,opaxc ipy ied ikd e`lae ,opaxcn

`l izk`c :wgvi epiax xne`e .dlgz iedc oiwynd

oiwyn `nhn dnexzd lqetd lkc dxifb dxfbp

i`dc :inp i` .lirl izyxitck ,dlgz zeidl

mz epiax yxitck ,dpeale mivra `nhp iyily

zaigc `zyd dil `xiaqe .ycwa iriax iab onwl

`le (k sc migqt) dl ira yiwl yixc ab lr s` ,ipye oey`x dia ipninl ipdn ycewd

.hiyti`

àúééøåàãîã`nhn lke` xn`c o`nl `gipd :wgvi epiax dywd Ð `ed `ilrn xedh

lke`ab lr s` ,opaxcn iyilyn ipy ezeyrl opaxc xeqi` xity sili Ð

siqed dil aiygc oiey mpi` leqte `nhc rnyn lirle leqt enk ied xeqi`cmewn lkn Ð

i`n ,`ziixe`cn lke` `nhn lke` oi` xaqc o`nl `l` .wlgl dil rnyn `l opaxc d`neha

mzeeydl yic xaqw i` ?xaqwipy ezeyrl xzen opaxc xeqi` `di di`x mey `la ok m` Ð

mzeeydl oi`c xaqw i`e .opaxc`l` ,ith sili `lc :xnel yie ?iyilyn sili ikid ok m` Ð

ipy ezeyrl xzen opaxc lwlewn `edy iyilyc `pifgc oeiknopaxc oia wlgl oi` ok m` Ð

xne`e .`nh ezeyrl xzenc `aiwr iaxl `ziixe`c leqtn opaxc `xeqi` opitlie ,`ziixe`cl

iqei iaxl d`nhd mr dielz sexyl oizipzna ryedi iax ixyc `dc :wgvi epiaxepiid Ð

.ipy zeyrl xeq` opaxc iyily diciclc ,`ziixe`c dielz

ãìåyiwl yixc `ail` opiniiwc `kd Ð `ziixe`c d`neh`ziixe`c iyily ogky` `l Ð

ztqez i`ne ,opaxc ipy ied f`e .oiwyn ici lr `l` lke` `nhn lke` oi` xn`c o`nl

`kil dpeale mivr ici lre .izyxitck ,'eke lqetd lkc oiicr dxfb dxfbp `lc :xneljixve ?`ki`

oey`x dia ipninl ycewd zaig ipdn i` (`,el) oilegc ipy wxta irac `ed yiwl yixc ,`nwe`l

`ziixe`c d`neh cle yiwl yix hwpc `de .ipye`ziixe`c hwp :inp i` .ryedi iaxe xfril` iaxc mdixacn iyextl `ki` `ziixe`c d`neh clea xn`p m` elit` :xnelk Ðiaxl elit` `nwe`l Ð

eixacnxi`niax sili opaxc xeqi` `edy zery yya ung oke .ipy ezeyrlxzen opaxc iyily elit` ryedi iaxlla` ,xfril`.ryedi iax lyéøáãîoizipzna ipzc `de Ð ryedi iaxe xfril` iax

.jenqa xn`wck ,xn`w mipdkd obq `pipg iaxn xi`n iaxc xaqe ,irhw iqei iaxc meyn Ð `aiwr iaxe `pipg iaxc dizlinúéáç`nh mc` my qpkpy oebk :qxhpewd yxit Ð d`neh wtq dl clepy
`le
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xew`קמו dida cenr eh sc ± ipy wxtmigqt
ìåâéôämiiqn `l` ,`kd jixv `l Ð.`ziixadøúåðäå ìåâéôä.miycw ly ÐàîèäåÐ

e`nhiy odilr exfbc (a,kw) oexg` wxta ol `niiwc ,`nhpy ycew xyait lr s`e .micid z`

mc` `nhn lke` oi`ymeyn ,sebd z` `nhl `le ,micid z` zdin `nhl odilr exfb Ðicyg

ilvre dpedkzia ixn` ,opaxc d`neh ediilr zi`c ,ikd elit`e .mzd opiyxtnck ,dpedk

on mi`nh oi`y xzepe lebit oitxey oi`c i`ny

oky lke .dxezd on `nh `edy d`nhd mr ,dxezd

exyw `l lld zia elit`e .d`nhe dxedh dnexza

.opaxc d`neh xzepe lebitl zi`c meyn `l`

äéì øîàådil ztli ik :xi`n iaxl iqei iax Ð

ryedi iaxcnod oicenc ,dcnd `id dpi` inp Ð

?dcnd `id dpi` i`n` :jixt onwle .efaäãî
àéä äãîåziagd `id dxenb dxedh `dc Ð

ceai`l dteqc meyne ,z`fdixy Ðiienhl.micia

íéöòãjixvy Ðwqidlizy.zewqidú÷åìçî
ùùá.opaxc xeqi` `l` dxedhd lr oi` oiicry Ð

dxezd on xak dxq`py ,raya la`jl oi` Ð

iqei iaxl s` ,lkd ixace ,efn dlecb d`neh

.oitxeyïðçåé éáø øáñ÷ àîéðiaxc oizipznc Ð

,opaxc d`nehd clea `pipg,sili dipin xi`n iaxe

xeqi` dilr zi`c meyne .opgei iax yy hwp `wece

dtxeyl `a m` la` .xi`n iaxc `nrh `ed opaxc

rax`e yngas`e ,oitxey oi`c xi`n iax dcen Ð

,sili `w ryedi iaxcn e`lc .ceai`l dteqc ab lr

meyn mzd ryedi iaxc dinrhce` .oileg cqtd

,sili ryedi iaxcn xi`n iax inp opgei iaxl `nlic

`ed opaxc `xeqi` meyn e`l xi`n iaxc `nrheÐ

iax xn`wc i`de ,rax`e yngl inp oicd `edc

yy opgei.hwp `zlinc `gxe` Ðïéà äéì øîàÐ

iax xn`w i`n` :jixt dinwle .xn`w yy `weece

.dcnd `id dpi` iqeiäéì òééñî àîéðrayac Ð

.iqei iax dcen'åë øúåðå ìåâéôäxn` iqei iax Ð

ixn`c `ed `da :xi`n iaxl dil xn`we ,lirl dil

zg`k oitxyp lld ziaxzepe lebitc meyn Ð

opaxc `xeqi`a la` ,`ziixe`cn ixiq`exy `l Ð

iienhlxeqi`ac ,`din dpin opirny .micia

my `kilc ab lr s`e ,iqei iax dcen `ziixe`c

.dilr d`neh'åë íúä éðàù`l `dn Ð

`riizqinjl `ni` raya elit`e ,opgei iaxl

oi`e li`ed ,`xiq`c ab lr s`e .iqei iax biltc

d`neh my dilrdcenc `de .dil opinhn `l Ð

lebitaxzeped`neh my ediilr zi`c meyn Ð

.opaxcïéìëåà úàîåè äàîèîdlgzne li`ed Ð

mc`l zi`xpdler oi`e ,d`neh zxez dl dcxi Ð

lqtzy cr dpnn.alk zlik`núôøùðåíò
çñôá äàîèä`de .dxedh dnexz `id elit`e Ð

xi`n iax i`c ,dl xn`w iqei iax i`cezt elit` Ð

`kid iqei iax dcenc dpin rnye .ixy `ziilrn

`ziilrn ztl oicd `ede ,`id dlik` za e`lc

.zery rayaéëä éà`pipg iaxcn xi`n iaxc Ð

,iqei iax dil xn`wc xfril` iax dcen i`n ,sili

.ryedi iaxe xfril` iaxcn edi` dil xcdn ,`pipg iaxcn xi`n iax sili `w `däéì øîà÷ éëä`pipg iaxcn ztli `wc `d Ð.dinwl yxtnck ,dcnd on `id dpi` Ð,inp ryedi iaxl elit`e

cia dp`nhi xn`wc ,ziag iab ith lwinc dil opirnycdtixya dcen Ðdtixya lwinc xninl `ki` ike .`ed oileg cqtd meyn mzdc ,oitxey oi`c gqtadielza Ðxninl `ki`c `ed d`nhe

ornyck ,lwincxn`c d`neh wtq dl clepy ziag iab dil.dplbidxedha la` .micia oicd `ede ,`nxb `pze.lwinc xninl `kil Ðéëä éà`id dpi` i`n` ,sili `pipg iaxcn xi`n iaxc Ð

raya iqei iax dcenc zxn` `dc ,xeqi` myl d`neh my oia dil ipy `l iqei iax `de .opaxc d`neh `ki`c mzd ik ,dxedhd lr opaxc `xeqi` `ki` yya `dc !`id dcne dcn ?dcndÐ

dil ipy `lc oeike ,dil ipy `l `nl` .d`neh my dlr `kilc it lr s`e ,`ziixe`c xeqi` `ki`e li`edopi`nhnc xn`c ,`pipg iaxcn xi`n iax sili xity Ð,`ziixe`c d`neha opaxcn d`neh

.`ziixe`c d`neh `nha opaxc xeqi` opinhn inp `kdàëä äéîøé éáø øîàipzwc d`nehd cleea `nhpy xyaa Ð.uxya e`nhpy oiwyna `nhpy oebk Ðäéîòèì øéàî éáø àãæàåÐ

,`ilrn xedh `ziixe`cn dil dede .opaxcn `l` ,oilke` elit`e ,mixg` oi`nhn oi` oiwyn :xn`citxye,yya dxedh dnexz iabe .`ziixe`cn `nhc d`nehd a`a `nhpy xya icda dil

dlr opaxc xeqi` inp `ki`c.`py `l Ðäéîòèì éñåé éáøåoiwync Ðede`nihoia ,ok m` :iieyw`l `ki` dinxi iaxle .`ed `nhe `nhc ,dcnd on `id dpi` jkld ,`ziixe`cn df xyal

dinxi iaxc ,ipira d`xpe !edl opitxy oey`x icda inp `zyde ,ipy dil dede rbp oey`xa `xwirn ?`pipg iax cidqn `w ez`neh el oitiqen i`n ,iqei iaxl oia xi`n iaxlxn`wc clee clee`

x`ede miipy oiwyn edl eedc ,uxya `nhpy ,ilka `nhpy ,oiwyna `nhpy xyaa mlerle .d`nehd cleea ipzc ,oizipznc `pyil xza dizlin hwpe ,i`d ilek wcinl yg `le ,jinq dcedi a

opaxcn ipy dieeyl i` ?iyily xyal oey`x xya i`d dil ipdn `w i`n ,opaxcn `l` lke` `nhn lke` oi`c oeik ,seq seq :iieyw`l `ki` izk`e .ipy ezeyrl xzen iyilyc opirny`e .iyily

oda rbpy oiwyn eli`c ,ded opaxcn ipy inp `xwirn Ð,dil `xiaq iia`k e` `c` axk dinxi iax jgxk lr `l` .dlgz oiyrp od ipy ici lr elit`e ,oey`xa rbp `dc ,opaxcn eid dlgz Ð

`ziixe`c `ilrn xedh `edc opaxc ipyc dpin opirny xi`n iaxle ,`ziixe`c ipy dil opicar opaxc ipyc `pipg iax opirny`e .oda `veik d`neh oiyer miycw ixn`cipy ezeyrl xzen Ð

ztxypy dxedh dnexzl oicd `ede ,`ziixe`c`ziixe`c iyily `edc opaxc ipyc opirny` iqei iaxle .d`nhd mr.dcnd on `id dpi` jkld ,`ziixe`c ipy opicar Ð`piaxe`xwn dil zi`c

aezkd xac `lndl iwene ,dinxi iaxc dil `xiaq `l Ðztqezlodixacn i`ne ,`yixa `pniwe`ck oizipznc opaxc d`neh.ryedi iaxe xfril` iax ixacn Ð
÷ôñ
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,`nh ewitq Ð cigid zeyxa i` :xy` oa wgvi epiaxl dywe .rbp `l i` rbp i` opirci `le

miaxd zeyxa i`ezeyxa zeiag izy oebk :yxtl wgvi epiaxl d`xpe !xedh ewitq Ð

`lc .dxez xac zeielz odizy `zydc ,rbp odn dfi`a rcei epi`e ,odn zg`a rbpe ,cigid

la` .dheq oirk ,zn` zeidl lekiy xac `l` `nh ewtq cigid zeyxac dheqn opitli

dxedh odn zg` i`cec `kdze`nhl oi` Ð

xifp) "mixifp ipy" wxta opzck ,wtqn odizy

cg` izi`x cg` mdl xn`y mixifp ipy :(`,fp

`nhpy mkn,dxdhe d`neh oaxw oi`ian Ð

,cigid zeyxa d`neh wtq iedc `xnba yxtne

oaxw `iai cg` lkc opixn` `l ikd elit`e

d`neh.odn cg` wx `nhp `l i`cec meyn Ð

àîéðÐ `pipg iax ixacn 'ek opgei iax xaqw

zwelgn xn`wcn dil rnync :qxhpewd yxit

ryedi iaxcn i`c ,yyayya `ixi` i`n Ð

oi`e .ceai`l lif`c oeik ,inp ynge rax`a elit`

yy hwpc `d `nlicc :wgvi epiaxl d`xpe`l Ð

xninl irac meyn `l` ,ynge rax` ihernl

raya la`rax`ac :cere .oitxey lkd ixac Ð

dlik`a ixyc oeikc ,ceai`l lif` `l ynge

:wgvi epiaxl d`xpe !daxd oilke` odl `vni

,oitxey lkd ixac raya la` xn`wcn wiicc

xn`w ryedi iax ixacn i`eolpn ok m` Ð

mzdc dil `xiaqc oeik :iqei iaxl oitxey rayac

s` ,`l `nlra la` ,oileg cqtd `ki`c ip`y

`l raya elit` ,ok m` .ceai`l lif`c ab lr

oitxey rayac `d :xn`z m`e .`nhd mr etxyi

iqei iaxl elit`iax ixacn silic meyn Ð

:xnel yie !`nhd mr leqt sexyl ixyc `aiwr

xi`n iaxc epivn `le ,sili ryedi iaxcnc oeik

`xaqn d`nehn xeqi` silicenll epl oi` Ð

mdixacn i` la` .`nhn xeqi`ixacn epiid Ð

iaxe ,`nhn xeqi` xi`n iax silie ,`pipg iax

dcnd `id dpi` xn`c iqeidil `xiaqc meyn Ð

xeqi` dipin opitli `le ,`ziixe`c d`neh cle

`ziixe`c xeqi` ,raya la` .yya epiidc ,opaxc

.dipin opitli Ð

úôøùðåi`d zencl el d`xp Ð d`nhd mr

oi` yya la` .rayl ceai`l lif`c

dxifb meyn `l` ceai`l lif` `lc oeik .oitxey

.opaxcéáøditeb iqei iax :dyw Ð dinrhl iqei

mixg` `nhl oiwyn z`neh (a,gi) onwl dil zi`

`ziixe`c `kd dil zi`c `de ,opaxczhiya Ð

cere !dinrhl df oi`e ,xn` eax `aiwr iax
:dyw
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc migqt(iyiy meil)

nexz ztixy xeqi`l ztqep dgked `ian iqei iaxd`nh ung z
:dxedhd mrìebétäe` enc z` wexfl daygna hgypy oaxw - ©¦

,enewnl ueg e` epnfl ueg exihwdl e` elke`løúBpäåoaxw - §©¨
,ezxhwd e` ezlik` onf xaryàîhäåmdy ,`nh zepaxw xya - §©¨¥

,dtixyl mi`veie mileqtïéà ,íéøîBà éànL úéamdïéôøNð ¥©©§¦¥¦§¨¦
úçàklebitde ,envr ipta sxyp `nhd xyad `l` ,cgia - §©©

miycw s` `nhl xeq`y meyn ,mnvr ipta mitxyp xzepde
.mze` `nhi xzepde lebitd mr cgi `nhd sxyi m`e ,mileqt

,úçàk ïéôøNð ,íéøîBà ìlä úéáelebit `nhl xeqi` oi`y meyn ¥¦¥§¦¦§¨¦§©©
iax o`kn giked cvike ,mzwelgn x`eaz `ibeqd jyndae .xzepe

:eziiyew z` `ax wiqn .xi`n iax ixack `ly iqeià÷ìñ éàå§¦¨§¨
Czòcy ,ongp ax ixack yxtl jzrc lr dlri m`e ±øéàî éaø ©§¨©¦¥¦

d`nhd mr dxedh dnexz mitxeyy epcnl mdixacn' xn`y
,'gqtaòLBäé éaø éøácîmicia dxedh dnexz `nhl xizdy ¦¦§¥©¦§ª©
øîà÷,epic z` cnl -déì øcäî éànà[el aiyd recn-]éñBé éaø ¨¨©©©©§©¥©¦¥

gikedl oi`yîezecríéðäkä ïâñ àðéðç éaøcycew xyaa ¦§©¦£¦¨§©©Ÿ£¦
mipdkd obq `pipg iax ixacn `l ixd .ung znexz lr 'iyily'
ezgked z` zegcl iqei iaxl el dide ,eixac z` xi`n iax giked
oial dpia wlgle ,dxaypy dnexz ly ziaga ryedi iax ixacn

.ung znexz
:`ax ziiyew z` uxzn ongp axïîçð áø déì øîà,`axléñBé éaø ¨©¥©©§¨©¦¥

dézòcà åàì,xi`n iax ly ezrc seql cxi `l iqei iax ±àeäc ¨©©§¥§
øáñyî øéàî éaøeixacdéì øîà÷ íéðäkä ïâñ àðéðç éaøcxn`-] ¨©©¦¥¦¦§©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¨¨©¥

ok lre ,d`nhd mr dxedh ung znexz mitxeyy gkeny [el
dxeq` dnexz zencl oi`y itl ,di`x myn oi`y el aiyd

.d`nh dnexzlåaeydéì øîà,iqei iaxl xi`n iaxàðà[ip`-] §¨©¥£¨
îeixacàðéîà÷ òLBäé éaøcznexz mitxeyy gikedl [izxn`-] ¦§©¦§ª©¨£¦¨

xfge .mipdkd obq `pipg iax ixacn `le ,d`nhd mr dxedh ung
déì øîàå,iqei iaxòLBäé éaøì eléôàåmicia `nhl xiznd §¨©¥©£¦§©¦§ª©

`nhidl dteqy dnexzäcnä àéä dðéà énðgikedl oi` ok mb ± ©¦¥¨¦©¦¨
,dxedh ung znexz `nhl xzeny eixacnäãBî àäcixdy-] §¨¤

[micenBæ óøBOL òLBäé éaøå øæòéìà éaødxedh dnexz -éðôa ©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¤¥¦§¥
Bæå ,dîöòd`nh dnexze -.dîöò éðôa ©§¨§¦§¥©§¨

z` zyxtn `xnbdyiwl yix zhiyl ,epzpyna iqei iax zaeyz
:`xnbd zl`ey .ryedi iax ixacn `id xi`n iax zgkedy

éànàå[recn-]äcnä àéä dðéàziaga ryedi iax ixacn gikedl §©©¥¨¦©¦¨
`ld ,dxedh ung znexz lr dxaypy dnexzàéä äcîe äcî¦¨¦¨¦

micia `nhl xizdy ryedi iax ly enrh ixdy .efl ef ozeeydl
oilegd jezl letil eteqy meyn `ed ,xedhd dnexzd oii z`
mb xizdl yi df mrhn ok m`e .ceai`l zklle xeaay mi`nhd
dteq ixdy ,micia dze`nhle d`nh mr dxedh dnexz sexyl

:`xnbd daiyn .ceai`l zklle ung xeqi` meyn sxydléðàL̈¦
íúäoileg jezl letil dteqy dxedh dnexza oicd my dpey ± ¨¨

meyn micia dze`nhl ryedi iax xizdy ,mi`nhàkéàc[yiy-] §¦¨
ïéleç ãñôäzngn mixq`p md jka ixdy ,mkezl dzlitpa ¤§¥¦

milka dlawl exizd df cqtd repnl icke ,dnexzd zaexrz
oi`y ,dxedh ung znexza ok oi`y dn .dze`nhle mi`nh
lr s` ok lre ,d`nhd mr `le dnvr ipta detxyiy jka cqtd

.dze`nhl ryedi iax xizd `l ceai`l zkled `idy it
:xen`d uexizd lr `iyew d`ian `xnbdé÷úîdì ó[dywd-] ©§¦¨

,äéîøé áø,oilegd oii ly cqtd yi dxaypy ziagay myk `ld ©¦§§¨
a ok enkïéúéðúî,dxedh ung znexz ztixy oecipa [epzpyna±] ©§¦¦
àkéà énðyi ok mb-][,íéöòc ãñôäsexyl eilr xeq`p m` ixdy ©¦¦¨¤§¥§¥¦

mnvr ipta mivr jxhvi ,d`nhd mr dxedhd dnexzd z`
yi ryedi iax zhiyl ok m`e .dcal odn zg` lk ztixyl
zkled `idy xg`n ,d`nhd mr cgi dxedhd ztixy z` xizdl

:`xnbd zvxzn .ceai`làáñ àeää déì øîàiaxl [owf eze`-] ¨©¥©¨¨
`weec ,dinxi,eLLç äaeøî ãñôäìryedi iax xizd ok lre §¤§¥§¤¨§

jezl letiz `ly ick mi`nh milka dxedhd dnexzd z` lawl

la` ,mciqtze oilegdèòeî ãñôäìmivr ly,eLLç àìok lre §¤§¥¨Ÿ¨§
sexyl xzen df cqtd meyny ryedi iax ixacn gikedl oi`

.d`nhd mr dxedh ung znexz
xi`n iax zwelgn xe`iaa opgei iax zhiy z` d`ian `xnbd

:epzpyna iqei iaxeú÷Bìçî ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàiax ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨©£¤
wx `id iqei iaxe xi`nLLa,gqt axr ly ziyiyd drya ± §¥

ungd znexz z` dry dze`a sexyl xzen xi`n iax zrcly
meyn ,cgi otxeyl xeq` iqei iax zrcle ,d`nhd mr dxedhd
.dze`nhl xeq`e ,dlik`a dxedhd zxzen oiicr dxezd ony

òáLa ìáàdxq`p xak dxedhd dnexzdyk ,ziriayd drya ± £¨§¤©
l ,dxezd on dlik`aïéôøBN ìkä éøácd`nhd mr cgi dze` ¦§¥©Ÿ§¦

oi` oky ,d`nhp xaky dnexz enk `idy meyn ,dze` mi`nhne
oi` ok lre ,ung ly dxez xeqi`n xzei dlecb d`neh jl

.d`nehn dzxiny lr mixdfen
:opgei iax ixac z` zxxan `xnbd,éqà éaøì àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨§©¦©¦

øáñ÷ àîéðxaeqy xn`p m`d -ïðçBé éaøobq `pipg iax ixacy ¥¨¨¨©©¦¨¨
a mipdkdïéúéðúîmixen`aa `nhpy cg` xyaäàîehä áà ©§¦¦§©©§¨
àúééøBàc,oey`x dyrpeea `nhpy xg` xyaaäàîehä ãìå §©§¨§©©§¨

ïðaøcztqep jkay elit`e ,opaxcn d`nehl iyily dyrpe §©¨¨
.'iyily'd xyal `ziixe`c d`nehéàîexi`n iax xn`y [dne-] ©

íäéøácî'z`f cenll yiy ezpeek ,'epcnlïâñ àðéðç éaø éøácî ¦¦§¥¤¦¦§¥©¦£¦¨§©
,íéðäkäwx `nh did dzr cry ycew xya `nhl xizdy dnny ©Ÿ£¦

ziyiy drya ung znexz `nhl xzeny gikedl yi ,opaxcn
`l` dxeqi` oi` dry dze`ay elit`e ,dxeq` xak `idy meyn
rnyn ,'yya zwelgn' opgei iax xn`y dnn oky .opaxcn
drya la` ,dze`nhl xi`n iax xizd ziyy drya `weecy
dlik`a zxzen oiicr ungd znexzyk ziyingd e` ziriaxd
dteqy elit`e ,dze`nhl xeq`y xi`n iax dcen ,opaxcn mb
ryedi iax ixac meyn epi` xziddy gken ok m`e .ceai`l zkll
xewny gxkda `l` ,ceai`l dteqy dnexz `nhl xzeny
dnexz `nhl xzeny `pipg iax ixacn `ed xi`n iax ly xzidd
xeqi`a opaxcn dxeq`y dnexzl oicd `ede ,opaxcn d`nhy
iax zgked opgei iax zrcl mb ,`ny e` .ziyyd drya ung
dteqy dnexz `nhl xzeny ,ryedi iax ixacn `id xi`n
`ed `l` ,`ed `weec e`l 'yya zwelgn' xn`y dne ,ceai`l
xzen xi`n iax zhiyly ,ziyingde ziriaxd drya oicd
'yya zwelgn' opgei iax hwpe ,ceai`l dteqy meyn dze`nhl

jxcdy meyn.dry dze`a ungd z` xral `id
déì øîà,`xif iaxl iq` iaxïéàopgei iax zrcly ,`ed ok ok` ± ¨©¥¦

mipdkd obq `pipg iax ly ezecrn eixac z` xi`n iax giked
dryn `weec ung znexz `nhl xizde ,ryedi iax ixacn `le
la` ,dry dze`n opaxcn dxeq` xak `idy meyn ,ziyiy
zkll dteqy elit`e ,dze`nhl xi`n iax xizd `l okl mcew
:envr opgei iax mya iq` iax ixack d`ian `xnbd .ceai`l

énð øîzéà,yxcnd ziaa xn`p mb jk ±,ïðçBé éaø øîàiax ixac ¦§©©¦¨©©¦¨¨
a mipdkd obq `pipg,ïéúéðúîmixen` md xi`n iax zrcláàa ©§¦¦§©

íäéøácî' éàîe .ïðaøc äàîehä ãìåe àúééøBàc äàîehä'epcnl ©§¨§©§¨§©©§¨§©¨¨©¦¦§¥¤
,xi`n iax xn`yú÷Bìçîe .íéðäkä ïâñ àðéðç éaø éøácîiax ¦¦§¥©¦£¦¨§©©Ÿ£¦©£¤

`id iqei iaxe xi`n,òáLa ìáà ,LLalìkä éøáciaxl oia - §¥£¨§¤©¦§¥©Ÿ
,iqei iaxl oiae xi`nïéôøBN.d`nhd mr dxedh ung znexz §¦

`ziixad ixacn opgei iax ixack gikedl zywan `xnbd
:lirl e`aedydéì òéiñî àîéì,opgei iax ixacl reiq yi m`d ± ¥¨§©©¥

dnn ,dxezd on dxeq`y dnexz `nhl xzen lkd ixacly
,`ziixaa iqei iax xn`yéànL úéa ,àîhäå øúBpäå ìebétä©¦§©¨§©¨¥¥©©

,úçàk ïéôøNð ïéà íéøîBàlebitd z` `nhl xeq`y meyn §¦¥¦§¨¦§©©
,`nhd xyad mr mztixy ici lr xzepdeíéøîBà ìlä úéáemlek ¥¦¥§¦

.úçàk ïéôøNðziae i`ny zia ewlgp `ly ,myn iqei iax gikede ¦§¨¦§©©
drya dnexza la` ,dxezd on mileqt miycwa `l` lld
xeq`y micen lld zia s` ,opaxcn `l` dxeq` dpi`y ziyiy
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קמז `xew dida cenr eh sc ± ipy wxtmigqt
ìåâéôämiiqn `l` ,`kd jixv `l Ð.`ziixadøúåðäå ìåâéôä.miycw ly ÐàîèäåÐ

e`nhiy odilr exfbc (a,kw) oexg` wxta ol `niiwc ,`nhpy ycew xyait lr s`e .micid z`

mc` `nhn lke` oi`ymeyn ,sebd z` `nhl `le ,micid z` zdin `nhl odilr exfb Ðicyg

ilvre dpedkzia ixn` ,opaxc d`neh ediilr zi`c ,ikd elit`e .mzd opiyxtnck ,dpedk

on mi`nh oi`y xzepe lebit oitxey oi`c i`ny

oky lke .dxezd on `nh `edy d`nhd mr ,dxezd

exyw `l lld zia elit`e .d`nhe dxedh dnexza

.opaxc d`neh xzepe lebitl zi`c meyn `l`

äéì øîàådil ztli ik :xi`n iaxl iqei iax Ð

ryedi iaxcnod oicenc ,dcnd `id dpi` inp Ð

?dcnd `id dpi` i`n` :jixt onwle .efaäãî
àéä äãîåziagd `id dxenb dxedh `dc Ð

ceai`l dteqc meyne ,z`fdixy Ðiienhl.micia

íéöòãjixvy Ðwqidlizy.zewqidú÷åìçî
ùùá.opaxc xeqi` `l` dxedhd lr oi` oiicry Ð

dxezd on xak dxq`py ,raya la`jl oi` Ð

iqei iaxl s` ,lkd ixace ,efn dlecb d`neh

.oitxeyïðçåé éáø øáñ÷ àîéðiaxc oizipznc Ð

,opaxc d`nehd clea `pipg,sili dipin xi`n iaxe

xeqi` dilr zi`c meyne .opgei iax yy hwp `wece

dtxeyl `a m` la` .xi`n iaxc `nrh `ed opaxc

rax`e yngas`e ,oitxey oi`c xi`n iax dcen Ð

,sili `w ryedi iaxcn e`lc .ceai`l dteqc ab lr

meyn mzd ryedi iaxc dinrhce` .oileg cqtd

,sili ryedi iaxcn xi`n iax inp opgei iaxl `nlic

`ed opaxc `xeqi` meyn e`l xi`n iaxc `nrheÐ

iax xn`wc i`de ,rax`e yngl inp oicd `edc

yy opgei.hwp `zlinc `gxe` Ðïéà äéì øîàÐ

iax xn`w i`n` :jixt dinwle .xn`w yy `weece

.dcnd `id dpi` iqeiäéì òééñî àîéðrayac Ð

.iqei iax dcen'åë øúåðå ìåâéôäxn` iqei iax Ð

ixn`c `ed `da :xi`n iaxl dil xn`we ,lirl dil

zg`k oitxyp lld ziaxzepe lebitc meyn Ð

opaxc `xeqi`a la` ,`ziixe`cn ixiq`exy `l Ð

iienhlxeqi`ac ,`din dpin opirny .micia

my `kilc ab lr s`e ,iqei iax dcen `ziixe`c

.dilr d`neh'åë íúä éðàù`l `dn Ð

`riizqinjl `ni` raya elit`e ,opgei iaxl

oi`e li`ed ,`xiq`c ab lr s`e .iqei iax biltc

d`neh my dilrdcenc `de .dil opinhn `l Ð

lebitaxzeped`neh my ediilr zi`c meyn Ð

.opaxcïéìëåà úàîåè äàîèîdlgzne li`ed Ð

mc`l zi`xpdler oi`e ,d`neh zxez dl dcxi Ð

lqtzy cr dpnn.alk zlik`núôøùðåíò
çñôá äàîèä`de .dxedh dnexz `id elit`e Ð

xi`n iax i`c ,dl xn`w iqei iax i`cezt elit` Ð

`kid iqei iax dcenc dpin rnye .ixy `ziilrn

`ziilrn ztl oicd `ede ,`id dlik` za e`lc

.zery rayaéëä éà`pipg iaxcn xi`n iaxc Ð

,iqei iax dil xn`wc xfril` iax dcen i`n ,sili

.ryedi iaxe xfril` iaxcn edi` dil xcdn ,`pipg iaxcn xi`n iax sili `w `däéì øîà÷ éëä`pipg iaxcn ztli `wc `d Ð.dinwl yxtnck ,dcnd on `id dpi` Ð,inp ryedi iaxl elit`e

cia dp`nhi xn`wc ,ziag iab ith lwinc dil opirnycdtixya dcen Ðdtixya lwinc xninl `ki` ike .`ed oileg cqtd meyn mzdc ,oitxey oi`c gqtadielza Ðxninl `ki`c `ed d`nhe

ornyck ,lwincxn`c d`neh wtq dl clepy ziag iab dil.dplbidxedha la` .micia oicd `ede ,`nxb `pze.lwinc xninl `kil Ðéëä éà`id dpi` i`n` ,sili `pipg iaxcn xi`n iaxc Ð

raya iqei iax dcenc zxn` `dc ,xeqi` myl d`neh my oia dil ipy `l iqei iax `de .opaxc d`neh `ki`c mzd ik ,dxedhd lr opaxc `xeqi` `ki` yya `dc !`id dcne dcn ?dcndÐ

dil ipy `lc oeike ,dil ipy `l `nl` .d`neh my dlr `kilc it lr s`e ,`ziixe`c xeqi` `ki`e li`edopi`nhnc xn`c ,`pipg iaxcn xi`n iax sili xity Ð,`ziixe`c d`neha opaxcn d`neh

.`ziixe`c d`neh `nha opaxc xeqi` opinhn inp `kdàëä äéîøé éáø øîàipzwc d`nehd cleea `nhpy xyaa Ð.uxya e`nhpy oiwyna `nhpy oebk Ðäéîòèì øéàî éáø àãæàåÐ

,`ilrn xedh `ziixe`cn dil dede .opaxcn `l` ,oilke` elit`e ,mixg` oi`nhn oi` oiwyn :xn`citxye,yya dxedh dnexz iabe .`ziixe`cn `nhc d`nehd a`a `nhpy xya icda dil

dlr opaxc xeqi` inp `ki`c.`py `l Ðäéîòèì éñåé éáøåoiwync Ðede`nihoia ,ok m` :iieyw`l `ki` dinxi iaxle .`ed `nhe `nhc ,dcnd on `id dpi` jkld ,`ziixe`cn df xyal

dinxi iaxc ,ipira d`xpe !edl opitxy oey`x icda inp `zyde ,ipy dil dede rbp oey`xa `xwirn ?`pipg iax cidqn `w ez`neh el oitiqen i`n ,iqei iaxl oia xi`n iaxlxn`wc clee clee`

x`ede miipy oiwyn edl eedc ,uxya `nhpy ,ilka `nhpy ,oiwyna `nhpy xyaa mlerle .d`nehd cleea ipzc ,oizipznc `pyil xza dizlin hwpe ,i`d ilek wcinl yg `le ,jinq dcedi a

opaxcn ipy dieeyl i` ?iyily xyal oey`x xya i`d dil ipdn `w i`n ,opaxcn `l` lke` `nhn lke` oi`c oeik ,seq seq :iieyw`l `ki` izk`e .ipy ezeyrl xzen iyilyc opirny`e .iyily

oda rbpy oiwyn eli`c ,ded opaxcn ipy inp `xwirn Ð,dil `xiaq iia`k e` `c` axk dinxi iax jgxk lr `l` .dlgz oiyrp od ipy ici lr elit`e ,oey`xa rbp `dc ,opaxcn eid dlgz Ð

`ziixe`c `ilrn xedh `edc opaxc ipyc dpin opirny xi`n iaxle ,`ziixe`c ipy dil opicar opaxc ipyc `pipg iax opirny`e .oda `veik d`neh oiyer miycw ixn`cipy ezeyrl xzen Ð

ztxypy dxedh dnexzl oicd `ede ,`ziixe`c`ziixe`c iyily `edc opaxc ipyc opirny` iqei iaxle .d`nhd mr.dcnd on `id dpi` jkld ,`ziixe`c ipy opicar Ð`piaxe`xwn dil zi`c

aezkd xac `lndl iwene ,dinxi iaxc dil `xiaq `l Ðztqezlodixacn i`ne ,`yixa `pniwe`ck oizipznc opaxc d`neh.ryedi iaxe xfril` iax ixacn Ð
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,`nh ewitq Ð cigid zeyxa i` :xy` oa wgvi epiaxl dywe .rbp `l i` rbp i` opirci `le

miaxd zeyxa i`ezeyxa zeiag izy oebk :yxtl wgvi epiaxl d`xpe !xedh ewitq Ð

`lc .dxez xac zeielz odizy `zydc ,rbp odn dfi`a rcei epi`e ,odn zg`a rbpe ,cigid

la` .dheq oirk ,zn` zeidl lekiy xac `l` `nh ewtq cigid zeyxac dheqn opitli

dxedh odn zg` i`cec `kdze`nhl oi` Ð

xifp) "mixifp ipy" wxta opzck ,wtqn odizy

cg` izi`x cg` mdl xn`y mixifp ipy :(`,fp

`nhpy mkn,dxdhe d`neh oaxw oi`ian Ð

,cigid zeyxa d`neh wtq iedc `xnba yxtne

oaxw `iai cg` lkc opixn` `l ikd elit`e

d`neh.odn cg` wx `nhp `l i`cec meyn Ð

àîéðÐ `pipg iax ixacn 'ek opgei iax xaqw

zwelgn xn`wcn dil rnync :qxhpewd yxit

ryedi iaxcn i`c ,yyayya `ixi` i`n Ð

oi`e .ceai`l lif`c oeik ,inp ynge rax`a elit`

yy hwpc `d `nlicc :wgvi epiaxl d`xpe`l Ð

xninl irac meyn `l` ,ynge rax` ihernl

raya la`rax`ac :cere .oitxey lkd ixac Ð

dlik`a ixyc oeikc ,ceai`l lif` `l ynge

:wgvi epiaxl d`xpe !daxd oilke` odl `vni

,oitxey lkd ixac raya la` xn`wcn wiicc

xn`w ryedi iax ixacn i`eolpn ok m` Ð

mzdc dil `xiaqc oeik :iqei iaxl oitxey rayac

s` ,`l `nlra la` ,oileg cqtd `ki`c ip`y

`l raya elit` ,ok m` .ceai`l lif`c ab lr

oitxey rayac `d :xn`z m`e .`nhd mr etxyi

iqei iaxl elit`iax ixacn silic meyn Ð

:xnel yie !`nhd mr leqt sexyl ixyc `aiwr

xi`n iaxc epivn `le ,sili ryedi iaxcnc oeik

`xaqn d`nehn xeqi` silicenll epl oi` Ð

mdixacn i` la` .`nhn xeqi`ixacn epiid Ð

iaxe ,`nhn xeqi` xi`n iax silie ,`pipg iax

dcnd `id dpi` xn`c iqeidil `xiaqc meyn Ð

xeqi` dipin opitli `le ,`ziixe`c d`neh cle

`ziixe`c xeqi` ,raya la` .yya epiidc ,opaxc

.dipin opitli Ð

úôøùðåi`d zencl el d`xp Ð d`nhd mr

oi` yya la` .rayl ceai`l lif`c

dxifb meyn `l` ceai`l lif` `lc oeik .oitxey

.opaxcéáøditeb iqei iax :dyw Ð dinrhl iqei

mixg` `nhl oiwyn z`neh (a,gi) onwl dil zi`

`ziixe`c `kd dil zi`c `de ,opaxczhiya Ð

cere !dinrhl df oi`e ,xn` eax `aiwr iax
:dyw
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc migqt(iyiy meil)

nexz ztixy xeqi`l ztqep dgked `ian iqei iaxd`nh ung z
:dxedhd mrìebétäe` enc z` wexfl daygna hgypy oaxw - ©¦

,enewnl ueg e` epnfl ueg exihwdl e` elke`løúBpäåoaxw - §©¨
,ezxhwd e` ezlik` onf xaryàîhäåmdy ,`nh zepaxw xya - §©¨¥

,dtixyl mi`veie mileqtïéà ,íéøîBà éànL úéamdïéôøNð ¥©©§¦¥¦§¨¦
úçàklebitde ,envr ipta sxyp `nhd xyad `l` ,cgia - §©©

miycw s` `nhl xeq`y meyn ,mnvr ipta mitxyp xzepde
.mze` `nhi xzepde lebitd mr cgi `nhd sxyi m`e ,mileqt

,úçàk ïéôøNð ,íéøîBà ìlä úéáelebit `nhl xeqi` oi`y meyn ¥¦¥§¦¦§¨¦§©©
iax o`kn giked cvike ,mzwelgn x`eaz `ibeqd jyndae .xzepe

:eziiyew z` `ax wiqn .xi`n iax ixack `ly iqeià÷ìñ éàå§¦¨§¨
Czòcy ,ongp ax ixack yxtl jzrc lr dlri m`e ±øéàî éaø ©§¨©¦¥¦

d`nhd mr dxedh dnexz mitxeyy epcnl mdixacn' xn`y
,'gqtaòLBäé éaø éøácîmicia dxedh dnexz `nhl xizdy ¦¦§¥©¦§ª©
øîà÷,epic z` cnl -déì øcäî éànà[el aiyd recn-]éñBé éaø ¨¨©©©©§©¥©¦¥

gikedl oi`yîezecríéðäkä ïâñ àðéðç éaøcycew xyaa ¦§©¦£¦¨§©©Ÿ£¦
mipdkd obq `pipg iax ixacn `l ixd .ung znexz lr 'iyily'
ezgked z` zegcl iqei iaxl el dide ,eixac z` xi`n iax giked
oial dpia wlgle ,dxaypy dnexz ly ziaga ryedi iax ixacn

.ung znexz
:`ax ziiyew z` uxzn ongp axïîçð áø déì øîà,`axléñBé éaø ¨©¥©©§¨©¦¥

dézòcà åàì,xi`n iax ly ezrc seql cxi `l iqei iax ±àeäc ¨©©§¥§
øáñyî øéàî éaøeixacdéì øîà÷ íéðäkä ïâñ àðéðç éaøcxn`-] ¨©©¦¥¦¦§©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¨¨©¥

ok lre ,d`nhd mr dxedh ung znexz mitxeyy gkeny [el
dxeq` dnexz zencl oi`y itl ,di`x myn oi`y el aiyd

.d`nh dnexzlåaeydéì øîà,iqei iaxl xi`n iaxàðà[ip`-] §¨©¥£¨
îeixacàðéîà÷ òLBäé éaøcznexz mitxeyy gikedl [izxn`-] ¦§©¦§ª©¨£¦¨

xfge .mipdkd obq `pipg iax ixacn `le ,d`nhd mr dxedh ung
déì øîàå,iqei iaxòLBäé éaøì eléôàåmicia `nhl xiznd §¨©¥©£¦§©¦§ª©

`nhidl dteqy dnexzäcnä àéä dðéà énðgikedl oi` ok mb ± ©¦¥¨¦©¦¨
,dxedh ung znexz `nhl xzeny eixacnäãBî àäcixdy-] §¨¤

[micenBæ óøBOL òLBäé éaøå øæòéìà éaødxedh dnexz -éðôa ©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¤¥¦§¥
Bæå ,dîöòd`nh dnexze -.dîöò éðôa ©§¨§¦§¥©§¨

z` zyxtn `xnbdyiwl yix zhiyl ,epzpyna iqei iax zaeyz
:`xnbd zl`ey .ryedi iax ixacn `id xi`n iax zgkedy

éànàå[recn-]äcnä àéä dðéàziaga ryedi iax ixacn gikedl §©©¥¨¦©¦¨
`ld ,dxedh ung znexz lr dxaypy dnexzàéä äcîe äcî¦¨¦¨¦

micia `nhl xizdy ryedi iax ly enrh ixdy .efl ef ozeeydl
oilegd jezl letil eteqy meyn `ed ,xedhd dnexzd oii z`
mb xizdl yi df mrhn ok m`e .ceai`l zklle xeaay mi`nhd
dteq ixdy ,micia dze`nhle d`nh mr dxedh dnexz sexyl

:`xnbd daiyn .ceai`l zklle ung xeqi` meyn sxydléðàL̈¦
íúäoileg jezl letil dteqy dxedh dnexza oicd my dpey ± ¨¨

meyn micia dze`nhl ryedi iax xizdy ,mi`nhàkéàc[yiy-] §¦¨
ïéleç ãñôäzngn mixq`p md jka ixdy ,mkezl dzlitpa ¤§¥¦

milka dlawl exizd df cqtd repnl icke ,dnexzd zaexrz
oi`y ,dxedh ung znexza ok oi`y dn .dze`nhle mi`nh
lr s` ok lre ,d`nhd mr `le dnvr ipta detxyiy jka cqtd

.dze`nhl ryedi iax xizd `l ceai`l zkled `idy it
:xen`d uexizd lr `iyew d`ian `xnbdé÷úîdì ó[dywd-] ©§¦¨

,äéîøé áø,oilegd oii ly cqtd yi dxaypy ziagay myk `ld ©¦§§¨
a ok enkïéúéðúî,dxedh ung znexz ztixy oecipa [epzpyna±] ©§¦¦
àkéà énðyi ok mb-][,íéöòc ãñôäsexyl eilr xeq`p m` ixdy ©¦¦¨¤§¥§¥¦

mnvr ipta mivr jxhvi ,d`nhd mr dxedhd dnexzd z`
yi ryedi iax zhiyl ok m`e .dcal odn zg` lk ztixyl
zkled `idy xg`n ,d`nhd mr cgi dxedhd ztixy z` xizdl

:`xnbd zvxzn .ceai`làáñ àeää déì øîàiaxl [owf eze`-] ¨©¥©¨¨
`weec ,dinxi,eLLç äaeøî ãñôäìryedi iax xizd ok lre §¤§¥§¤¨§

jezl letiz `ly ick mi`nh milka dxedhd dnexzd z` lawl

la` ,mciqtze oilegdèòeî ãñôäìmivr ly,eLLç àìok lre §¤§¥¨Ÿ¨§
sexyl xzen df cqtd meyny ryedi iax ixacn gikedl oi`

.d`nhd mr dxedh ung znexz
xi`n iax zwelgn xe`iaa opgei iax zhiy z` d`ian `xnbd

:epzpyna iqei iaxeú÷Bìçî ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàiax ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨©£¤
wx `id iqei iaxe xi`nLLa,gqt axr ly ziyiyd drya ± §¥

ungd znexz z` dry dze`a sexyl xzen xi`n iax zrcly
meyn ,cgi otxeyl xeq` iqei iax zrcle ,d`nhd mr dxedhd
.dze`nhl xeq`e ,dlik`a dxedhd zxzen oiicr dxezd ony

òáLa ìáàdxq`p xak dxedhd dnexzdyk ,ziriayd drya ± £¨§¤©
l ,dxezd on dlik`aïéôøBN ìkä éøácd`nhd mr cgi dze` ¦§¥©Ÿ§¦

oi` oky ,d`nhp xaky dnexz enk `idy meyn ,dze` mi`nhne
oi` ok lre ,ung ly dxez xeqi`n xzei dlecb d`neh jl

.d`nehn dzxiny lr mixdfen
:opgei iax ixac z` zxxan `xnbd,éqà éaøì àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨§©¦©¦

øáñ÷ àîéðxaeqy xn`p m`d -ïðçBé éaøobq `pipg iax ixacy ¥¨¨¨©©¦¨¨
a mipdkdïéúéðúîmixen`aa `nhpy cg` xyaäàîehä áà ©§¦¦§©©§¨
àúééøBàc,oey`x dyrpeea `nhpy xg` xyaaäàîehä ãìå §©§¨§©©§¨

ïðaøcztqep jkay elit`e ,opaxcn d`nehl iyily dyrpe §©¨¨
.'iyily'd xyal `ziixe`c d`nehéàîexi`n iax xn`y [dne-] ©

íäéøácî'z`f cenll yiy ezpeek ,'epcnlïâñ àðéðç éaø éøácî ¦¦§¥¤¦¦§¥©¦£¦¨§©
,íéðäkäwx `nh did dzr cry ycew xya `nhl xizdy dnny ©Ÿ£¦

ziyiy drya ung znexz `nhl xzeny gikedl yi ,opaxcn
`l` dxeqi` oi` dry dze`ay elit`e ,dxeq` xak `idy meyn
rnyn ,'yya zwelgn' opgei iax xn`y dnn oky .opaxcn
drya la` ,dze`nhl xi`n iax xizd ziyy drya `weecy
dlik`a zxzen oiicr ungd znexzyk ziyingd e` ziriaxd
dteqy elit`e ,dze`nhl xeq`y xi`n iax dcen ,opaxcn mb
ryedi iax ixac meyn epi` xziddy gken ok m`e .ceai`l zkll
xewny gxkda `l` ,ceai`l dteqy dnexz `nhl xzeny
dnexz `nhl xzeny `pipg iax ixacn `ed xi`n iax ly xzidd
xeqi`a opaxcn dxeq`y dnexzl oicd `ede ,opaxcn d`nhy
iax zgked opgei iax zrcl mb ,`ny e` .ziyyd drya ung
dteqy dnexz `nhl xzeny ,ryedi iax ixacn `id xi`n
`ed `l` ,`ed `weec e`l 'yya zwelgn' xn`y dne ,ceai`l
xzen xi`n iax zhiyly ,ziyingde ziriaxd drya oicd
'yya zwelgn' opgei iax hwpe ,ceai`l dteqy meyn dze`nhl

jxcdy meyn.dry dze`a ungd z` xral `id
déì øîà,`xif iaxl iq` iaxïéàopgei iax zrcly ,`ed ok ok` ± ¨©¥¦

mipdkd obq `pipg iax ly ezecrn eixac z` xi`n iax giked
dryn `weec ung znexz `nhl xizde ,ryedi iax ixacn `le
la` ,dry dze`n opaxcn dxeq` xak `idy meyn ,ziyiy
zkll dteqy elit`e ,dze`nhl xi`n iax xizd `l okl mcew
:envr opgei iax mya iq` iax ixack d`ian `xnbd .ceai`l

énð øîzéà,yxcnd ziaa xn`p mb jk ±,ïðçBé éaø øîàiax ixac ¦§©©¦¨©©¦¨¨
a mipdkd obq `pipg,ïéúéðúîmixen` md xi`n iax zrcláàa ©§¦¦§©

íäéøácî' éàîe .ïðaøc äàîehä ãìåe àúééøBàc äàîehä'epcnl ©§¨§©§¨§©©§¨§©¨¨©¦¦§¥¤
,xi`n iax xn`yú÷Bìçîe .íéðäkä ïâñ àðéðç éaø éøácîiax ¦¦§¥©¦£¦¨§©©Ÿ£¦©£¤

`id iqei iaxe xi`n,òáLa ìáà ,LLalìkä éøáciaxl oia - §¥£¨§¤©¦§¥©Ÿ
,iqei iaxl oiae xi`nïéôøBN.d`nhd mr dxedh ung znexz §¦

`ziixad ixacn opgei iax ixack gikedl zywan `xnbd
:lirl e`aedydéì òéiñî àîéì,opgei iax ixacl reiq yi m`d ± ¥¨§©©¥

dnn ,dxezd on dxeq`y dnexz `nhl xzen lkd ixacly
,`ziixaa iqei iax xn`yéànL úéa ,àîhäå øúBpäå ìebétä©¦§©¨§©¨¥¥©©

,úçàk ïéôøNð ïéà íéøîBàlebitd z` `nhl xeq`y meyn §¦¥¦§¨¦§©©
,`nhd xyad mr mztixy ici lr xzepdeíéøîBà ìlä úéáemlek ¥¦¥§¦

.úçàk ïéôøNðziae i`ny zia ewlgp `ly ,myn iqei iax gikede ¦§¨¦§©©
drya dnexza la` ,dxezd on mileqt miycwa `l` lld
xeq`y micen lld zia s` ,opaxcn `l` dxeq` dpi`y ziyiy
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xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc migqt(ycew zay meil)

÷ôña clepy d`neh,ïé÷Lîelbx z` `nh mc` hiyedy oebk §¥©§¦
,`l e` ea rbp m` wtqe ,xedh dwynlànhéìz`neh oiprl ± ¦©¥

`ed ixd envr,àîè,dxezd on `id mnvr miwyn z`neh oky ¨¥
wtq la` .`xnegl rxken cigid zeyxa `ziixe`c d`neh wtqe

miwyníéøçà ànèìxaca `nh dwyn rbp m`d wtq yiyk ± §©¥£¥¦
ewxfe `nh dwyn ey`xay lwn ecia mc` wifgdy oebk ,xg`

,`l e` dwynd mda rbp m`d wtqe ,mixedh zexkk oialøBäè- ¨
` `nhl miwyn z`nehy itl ,mixedh zexkkdwx `id mixg

ef d`neh lr minkg exfb `l oky ,`lewl opaxc wtqe ,opaxcn
.wtqa `le i`cea `l`øîBà øæòìà éaø äéä ïëå ,øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§¥¨¨©¦¤§¨¨¥

.åéøáãk¦§¨¨
,øîBà äãeäé éaø,mixg` `nhl miwyn z`neh wtqìkìxac ©¦§¨¥§Ÿ

`ed,àîèiax xaeq oky .milk `nhl oiae ,milke` `nhl oia ¨¥
oiae milke` oia ,dxezd on mixg` mi`nhn miwyny dcedi
d`neh wtq oick ,df oiprl mb wtqa xingdl yi ok lre ,milk

.`nh `edy cigid zeyxa `ziixe`c,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§§¦
`ed wtqd m`ìiab,ïéìëBàoial mi`nh miwyn ektypy oebke §¨¦

zexkkd ,`l e` mda erbp m`d wtqe ,zexkk,ïéàîèmiwyn oky §¥¦
zeyxa `ziixe`c d`neh wtqe ,dxezd on milke` mi`nhn

`ed wtqd m` la` .`nh cigidìiab,íéìkektypy oebke §¥¦
milkd ,`l e` mda erbp m`d wtqe ,milk oial miwynd,ïéøBäè§¦

`le ,opaxcn `l` dxezd on milk mi`nhn mpi` miwyn oky
.i`ced lr `l` wtqd lr minkg exfb

iaxk xaeq xfrl` iaxy `ziixaa epipyy dn lr dywn `xnbd
mi`nhn mpi` j` ,dxezd on d`neh milawn miwyny ,xi`n

:mixg`åikøæòìà éaø øáñyeäì úéà ïé÷Lîefi` [mdl yi-] §¨©©¦¤§¨¨©§¦¦§
`idyíìBòa äàîeè,dxezd onàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ± §¨¨¨§¨©§¨

ïé÷Lîì äàîeè ïéà ,øîBà øæòìà éaødxezd onòãz .øwéò ìk- ©¦¤§¨¨¥¥§¨§©§¦¨¦¨¥©
,llk d`neh milawn mpi`y xacl di`xeéøäLzkqna epipy ¤£¥

zeicr(c"n g"t),ìò äãéøö Léà øæòBé ïa [éñBé] (óñåé) ãéòäabg oin ¥¦¥¤¤¤¦§¥¨©
enyy'àöî÷ ìià'`edyïëc.dlik`l xyke xedh ±åcird cer ©¨©§¨¨¨§

ïé÷Lî ìòlyàiçaèî úéamigahnd ziaay minde mcd lr ± ©©§¦¥¦§§©¨
mdy ,dxfrayïëcgxkdae .d`neh milawn mpi`e ,mixedh ± ¨¨

exfb `l ycwnae ,opaxcn `id miwyn z`nehy meyn `edy
mi`vnpd miycwd z` e`nhi `ly ick ,d`neh minkg mdilr
did `l ,dxezd on `id miwyn z`neh m` ixdy ,melqtie my

d .xen`d mrhd meyn ycwna mxdhl minkg cia gkxaeqy ix
milawn miwynd oi` mnvr z`neh oiprl s`y xfrl` iax
xaeq xfrl` iaxy `ziixaa epipy ji`e ,opaxcn `l` d`neh
meyn `nh mnvr z`neh oiprl miwyn z`neh wtqy xi`n iaxk

.dxezd on `id miwyn z`nehy
:dziiyew z` `xnbd zyxtnàçéðäxacd oaen ±ìzhiyìàeîL ¨¦¨§§¥

øîàcmdy `igahn zia iwyn lr xfrei oa iqei ly ezecryïëc §¨©¨¨
mzxdh oiprl wx dxn`p ,[mixedh-],íéøçà úàîeè ànèlîm`y ¦§©¥§©£¥¦

,eze` mi`nhn md oi` xg` xaca erbp jk xg`e e`nhpìáà£¨
ïäì Lé ïîöò úàîeèdf itly ,mi`nhp mnvr miwynd -øétL §©©§¨¥¨¤©¦

jkn oi`e ,xi`n iaxk xfrl` iax xaeqy `ziixad zxne` [dti-]
iax giked ixdy .dipyd `ziixaa xfrl` iax ixac lr dxizq
dna yxtl yi ok m`e ,xfrei oa iqei ly ezecrn eixac z` xfrl`
`nhl oiprl wx ezpeeky dxezd on d`neh miwynl oi`y xn`y

.xi`n iax zhiyke ,mdl yi mnvr z`neh la` ,mixg`àlà¤¨
[la`-]ìzhiyøîàc áøzia iwyn lr xfrei oa iqei cirdy §©§¨©

mdy `igahnïëc[mixedh-],Lnî,mdl oi` mnvr z`neh s`e ¨¨©¨
øîéîì àkéà éàîizy oia dxizqd aeyiia xnel epl yi dn ± ©¦¨§¥©

oa iqei ixacn eixac z` giked xfrl` iax `ld ,el` zeziixa
milawn mpi` miwyn dxezd on ezhiyly gxkda ok m`e ,xfrei

.llk d`neh
:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîà`ziixad dxn`y dn ¨©©©§¨©¦§¨

wx `ed xi`n iax ixack xaeq xfrl` iaxyàãçà,cg` oic lr ± ©£¨

oiwyn wtqy xn`y dna wx xi`n iax ixack xn` xfrl` iaxy
xi`n iax xn`y dn lr `ed wleg la` ,xedh mixg` `nhl
df oiprl mby xaeq `l` ,`nh mwitq mnvr z`neh oiprly
on d`neh milawn mpi` miwyn ezhiyl oky ,xedh mwitq
`xnbd dgec .`lewl opaxc wtqe ,opaxcn wx `l` ,llk dxezd

:df uexizàäåxne` xfrl` iax did oke' [ixde-]øîà÷ 'åéøáãk §¨¦§¨¨¨¨©
rnyn miax oeyla 'eixack'e ,`ziixad `pzéLéôðcmixack ± ¦§¦¦

ixac lkk xfrl` iax xaeqy o`kne .cala cg` xack `le miax
oiae ,dxezd on mnvr z`neh miwynl yiy oiprl oia ,xi`n iax

.dxezd on mixg` mi`nhn mpi`y oiprlãBòå,`xnbd dgecàäå §§¨
ïëå''xne` xfrl` iax didéðz÷oeylne ,`ziixaa `pzd [dpy-] §¥¨¨¥

iax ixac lkk xfrl` iax xaeqe ,`id zg` dhiyy rnyn 'oke'
eixacl el` eixac mixzeq ok m`e ,miwyn z`neh oica xi`n

ok` :`xnbd dwiqn .dipyd `ziixaaàéL÷ixacn ax ixac lr ©§¨
.`ziixad

:`igahn zia iwyna l`enye ax zwelgna dpc `xnbdàôeb± ¨
.xfrei oa iqei ly ezecra l`enye ax zwelgn z` x`ap,øîà áø©¨©

epiid ,mixedh `igahn zia iwyny epipyy dnïëc[mixedh-] ¨¨
,Lnî.llk d`neh milawn mpi`eïëc ,øîà ìàeîLe[mixedh-] ©¨§¥¨©¨¨

wx md.ïäì Lé ïîöò úàîeè ìáà ,íéøçà úàîeè ànèlîzyxtn ¦§©¥§©£¥¦£¨§©©§¨¥¨¤
:`xnbdøîà áø`igahn zia iwynyïëc[mixedh-],Lnîmeyn ©¨©¨¨©¨

ezhiylyøáñ÷xwir lky xfrei oa iqei [xaeq-]ïé÷Lî úàîeè ¨¨©§©©§¦
n `idéëå ,ïðaøc[xy`ke-]eøæbmdilrïðaøwx ,d`nehïé÷Lîa §©¨¨§¦¨§©¨¨§©§¦
àîìòc,exfb [ycwna `ly]åmle`ïé÷Lîályàiçaèî úéa §¨§¨§§©§¦¥¦§§©¨

dxfrayøeæb àìmiycwd z` e`nhi `ly ick ,[exfb `l-] Ÿ¨
.cqtd icil me`iaie dxfrayïëc ,øîà ìàeîLewx md [mixedh-] §¥¨©¨¨

,ïäì Lé ïîöò úàîeè ìáà ,íéøçà úàîeè ànèlîmeyn ¦§©¥§©£¥¦£¨§©©§¨¥¨¤
ezhiylyøáñ÷y xfrei oa iqei [xaeq-]ïîöò ïé÷Lî úàîeè`id ¨¨©§©©§¦©§¨

n,àúééøBàcxn`p ixdy(cl `i `xwie)lkA dzXi xW` dwWn lke' §©§¨§¨©§¤£¤¦¨¤§¨
la` ,'`nhi ilMíéøçà ànèìn wx mi`nhn mdøeæb éëå .ïðaøc §¦¦§¨§©¥£¥¦§©¨¨§¦¨

mdilr [exfb xy`ke-]ïðaøwx mixg` e`nhiyàîìòc ïé÷Lîa ©¨¨§©§¦§¨§¨
mle`e ,exfbøeæb àì àiçaèî úéa ïé÷Lîa`ly ick ,ok exfb `l ± §©§¦¥¦§§©¨Ÿ¨

.miycw e`nhiïðaø øeæb àì éëåmdilr minkg exfb `ly dne ± §¦Ÿ¨©¨¨
oiprl wx `ed ,dxfraééenèì[e`nhiy-]ïîöò úàîeè ìáà íéøçà §©¥£¥¦£¨§©©§¨

ïäì Lécia gk oi`e ,dxezd on `id ef d`neh oky ,dxfra mb ¥¨¤
.`ziixe`c d`neh riwtdl minkg

:l`eny zhiy lr `iyew d`ian `xnbdøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨©
déøáì àððéç,epal -déì éîø àtt áøc dén÷ì úìééò ék`eazyk ± ¦§¨¦§¥¦¨§©§©¥§©¨¨§¦¥

,el dywz `tt ax iptléî[ike-]ìàeîL øîàzia iwyny ¦¨©§¥
`igahnïëc[mixedh-]ïîöò úàîeè ìáà íéøçà úàîeè ànèlî ¨¨¦§©¥§©£¥¦£¨§©©§¨
,ïäì Lédxezd on mi`nh mnvr md m` `ldéø÷[`exwl yi-] ¤¨¤§¥

ïàkcw xyaa xn`py dn z`miy(hi f `xwie)ìëa òbé øLà øNaäå' ¨§©¨¨£¤¦©§¨
,'ìëàé àì àîèelit` ok m` .miycw `nhn `nh xac lky o`kne ¨¥Ÿ¥¨¥

l`eny ixacl mewn lkn ,oileg `nhn epi` dwyny xn`p m`
oky ,miycw `nhl el yi dxezd on `nh envr dwyndy
`nhn `nh xac lke ,`nh xaca erbp ixd miwyna erbpyk
mpi` miwyny okzi ji`e ,xen`d aezkdn gkenk miycw

:`xnbd zvxzn .dxezd on miycw mi`nhndéøa àLéL áø øîà̈©©¦¨§¥
[epa-],éãéà áøc`nhn `nh xac lky df aezkn cenll oi` §©¦¦

,`nhi `le `nh didiy okzi `l` ,miycwéòéáøà äåäc éãéî¦¦©£¨©§¦¦
Lãwaenvr `edy ,miycwa d`nehl iriax oica ep`vny enk ± ©Ÿ¤

uexiz `xnbd dgec .mixg` miycw `nhn epi` mewn lkne `nh
:dfé÷úîdì ó[dywd-],éMà áø`ldéø÷éà àì Lãwa éòéáø`l-] ©§¦¨©©¦§¦¦©Ÿ¤Ÿ¦§¥

[`xwp'àîè'lwn `ed eleqt xewn `l` ,dxeza mewn meya ¨¥
oldl x`eaiy itk ,xnege(:gi)xn`py dn llka epi` ok lre ,

xya z` `nhn epi`e ,'lk`i `l `nh lka rbi xy` xyade'
la` .ea rbpy miycwdéàäuxy z`neha `nhpy df dwyn ± ©

`ldéø÷éà[`xwp-],'àîè'dzyi xy` dwyn lke' xn`p oky ¦§¥¨¥
dwiqn .miycwd xya z` `nhl el yi ok m`e ,'`nhi ilk lka
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`xew did` cenr fh sc ± ipy wxtmigqt
øåäè íéøçà àîèì ,àîè àîèéì ä÷ùî ÷ôñ,ez`neh zligza dwyna wtq clepyk Ð

hyty `nh oebkrbp `l wtq rbp wtq ,oixedh oiwyna elbx,`nhil dwyn wtq edf Ð

d`neh wtq el clepyoi`nh onvr zeidl oiwyn z`neh :xaqwc .wtqd on `nh ÐÐ

,`ziixe`c `witq dil `ied jkld ,'ebe "dzyi xy` dwyn lke" aizkc ,`id `ziixe`c

oebk ,mixg` `nhl dwyn wtq .`xnegledzid

dy`xae ecia lwndwxfe ,oi`nh oiwynoial

drbp `l wtq drbp wtq ,oixedh zexkkddf Ð

diepy `id jk .mixg` `nhl dwyn wtq `ed

.zexdh zkqnaøåäèzexedh zexkkd oze` Ð

,`ed opaxcn mixg` `nhl oiwyn :xaqwc .od

iab aizkc "`nhi" yxec `le ,`ziixe`cn `le

`witq dil `ied jkld ,`nhi oeyla oiwyn

.`lewle ,opaxc`qxibedwyn wtq :`zi` ikd

`nhilmixg` `nhl ,`nh Ð.xedh Ðéáø
øæòìà.opiqxb Ðàîè ìëìdwyn wtq` Ð

xac mey zribp wtq clepyk ,i`w mixg` `nhl

milka df wtq clepy oia ,oi`nh oiwyna xedh

oilke`a clepy oia.wtqn `nh `ed ixd Ð

silie ,dxezd on milk oi`nhn oiwyn :xaqwc

:yixce ,"`nhi ilk lka dzyi xy`"n `nrh

"`nhi"diknqcne .`nhi Ðilklrnyn Ð

.mipdk zxeza dil opiyxc ikde .ilkd z` `nhi

wtq ied ik ,jkld,`ziixe`c `witq dil ied Ð

.`nh ewitq cigid zeyxaeïåòîù éáøå éñåé éáø
ïéàîè ïéìëåàì íéøîåàdf wtq clep m` Ð

oial ektypy oi`nh oiwyn oebk ,milke`a

erbp `l wtq erbp wtq ,zexkkd`wc ,oi`nh Ð

oilke` oi`nhn oiwyn ixaqjkld ,`ziixe`cn

.`nh cigid zeyxa inp wtqíéøåäè íéìëìÐ

oi`nh oiwyn oebk ,milka df wtq clep m` la`

erbp `l wtq erbp wtq ,milkd oial ektypyÐ

`l` ilk oi`nhn oi` oiwyn :ixaqwc ,oixedh

iqei iaxe .exfb `l ewitq lre ,opaxcniaxe

edine ,dcedi iaxk `nhi "`nhi" iyxc oerny

`nhi :oiwxita silick ,`l milkz` `nhl Ð

ilkd z` `nhl `l` epi` e` ,milke`dÐ

.did jk `l :zxn`íìåòá äàîåèÐ

.onvr z`nehl elit`e ,`ziixe`cnøæòìà éáø
ïé÷ùîì äàîåè ïéà øîåàlk dxezd on Ð

dwyn lk" i`de .onvr z`nehl elit`e ,xwir

xykd oiprl onwl dl iwen "dzyi xy`

.oizrnyaòãúdxezd on d`neh mdl oi`c Ð

.onvr z`nehl elit`e ,xwir lkãéòä éøäù
ïëã àöî÷ ìéà ìò øæòåé ïá óñåéeny abg oin Ð

`vnw li`.dlik`l xyke xedh `edy ,okc Ð

ïëã àéçáèî úéá ä÷ùî ìòåly oiwyn lr Ð

okc ody ,minde mcd oebk ,dxfray migahnd ziaipdae ,opaxc oiwyn z`neh :`nl` .d`neh oilawn opi`y Ð`ziixe`c i`c .miycw cqtd meyn exfb `lopax evn ikid Ð

?edpixdhlàçéð àäd`neh odl yi xfrl` iaxl zxn`c `d Ðxfrei oa sqeic okc i`d xn`c l`enyl Ðonvr z`neh la` ,xn`w mixg` `nhln okc Ðivexzl zivn .oda yi Ð

xfrl` iax xn`wc oiwynl d`neh oi` i`dc`dc .xn`w mixg` `nhl Ðezecrn.xn`w mixg` `nhl xfrei oa sqeie ,eixacl di`x `ian xfrei oa sqeicùîî ïëã øîàã áøì àìà
.xn`w onvr z`nehn inp xfrl` iax jgxk lr ,onvr z`nehn elit`e ,xfrei oa sqei xn`w Ðàãçàxi`n iaxc eixack xfrl` iax xn`wc `d Ðiaxc xedh mixg` `nhl` Ð

`nh `nhil la` ,i`w xi`n.opiqxb ikd :dizeek dil `xiaq `l Ðàéù÷ éðú÷ ïëå àä ãåòå øîà÷ éùéôðã åéøáãë àäå.rnyn miax mixac oeyl eixack :xnelk ,iyitpc Ðøáñ÷Ð

.opaxc onvr z`nehl elit` oiwyn z`neh xfrei oa sqei'åë øîà ìàåîùåxy` dwyn lke" on ,onvrl `ziixe`c oiwyn z`neh xfrei oa sqei xaqw Ðíéøçà àîèì ìáà ,"äúùé
mixg` `nhl opax xefb ike .opaxc Ðevn `le ediilr `inx `ziixe`cn `dc ,oda yi onvr z`neh la` ,mixg` `nhl xefb `l `igahn zia oiwyn la` ,`nlra oiwyna Ð

opax.dilwynl'åë òâé øùà øùáäå ïàë éø÷`ziixe`cn oi`nhn oiwyn xn`c oeike ,aizk "`nh lka rbi xy`" miycw iab edin ,oilegc oilke` e`nhn `l oiwync idpe Ð

onvrl.`nha rbp ixd oda rbepd ycew xya Ðäåäã éãéîéòéáøàùãå÷á.ycew `nhn epi`e ,leqt envr `edc Ðàîè éø÷éà àì ùãå÷á éòéáøol witpc `ed xnege lwne Ð

ycew dia rbp ik ,jkld .onwl `leqt dia."`nh lka rbi xy` xyad" dia opixw `l Ð'åë äúùé øùà ä÷ùî ìëå òîù àúon d`neh laiwy qxg ilka irzyn `wc Ð

ekezay oiwyn cg`e ekezay oilke` cg` :xn`w ikdc jzrc `wlq `we .'ebe "`nhi ilk lka dzyi xy` dwyn lke 'ebe lke`d lkn ,`nhi ekeza xy` lk" :azke ,uxydÐ

`nhi `nhi zyxc `lc idpe .e`nhi.enhin `din onvr z`neh edin Ðøùëä àîèé éàîeilr `aiy e` ,min eilr `ai xy` lke`d lkn `nhi ekeza xy` lk :xn`w ikde Ð

ilk lka dzyi xy` dwynd lk.`nh qxg ilk xie` zngn lke`d `nhie ,xykd eed Ðéìë ìëá.oiyelz oiwyn epiid Ðåäðéáùçàão`lne li`ed Ð`edy ezrc dlib Ð

edfe ,mdl jixv.ozaiygøåäè äéäé øåáå ïéòî êàoixaegne li`ed :opirny`c Ðedpipoiyelz `d .enhin `l Ð.axl `iywe ,d`neh oilawn Ðåúàîåèî øåäè äéäéikde Ð

min dewn xeae oirna `nhd `ai m` :xn`woiae`y `d .lahe li`ed ,xedh didi Ð`l Ðixdhn.dilïéùåìúåéøùëî éî.iaiyg `l oiyelz minc meyn ,dnznc `ed min` Ð

.edpip oiyelz edlekc ,dnzn `l oiwyn x`y` la`íéøéùëî ïéàù àìà`ziixe`cn i`c .`ed opaxc oiyelz xykd :`nl` Ðdilwy o`n Ðiwynn`lc `igahn zia?exykil

àîâøéúoixiykn oi` ipzwc `dl Ð`le ,`igahn zia dwync mc` Ð.min``lc diwt` `pngx miycw mce,xykil.`iig iaxckêôùðùíéîëoi`y ,oileg mc Ðoiygelawl

miycw mc la` .minl ywzi`c ,xiykn Ð ilkalawznmink ceai`l jtyp epi`e ,gafnl epnn jixve ,ilka.minl ywzi` `lc ,xiykn epi` Ð
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iaxlc xi`n iax dcen epi` ike ,xne` `aiwr iaxc `ail` iqei iaxc oeik ?oiwleg dna :dyw

`idda "`nhi `nhi" `icda yixc `aiwr iax `d ?`ziixe`c mixg` `nhl oiwyn `aiwr

`nhic xi`n iaxl dil `xiaqc :milyexin sqei epiax axd uxize .`aiwr iax yxc meia eac

oiwyn iab aizkcd`neh lawnc dwyne ,xykd epiid Ð`aiwr iax yixccn dil `wtp Ð

oilegae .iyily dyer ipyc ,`nhi oileg iab

lr ,iyily lke` `nhn lke` oi` `nlr ilekl

.oiwyn epiid jgxk

àîìùámixg` `nhln okc xn`c l`enyl

oi` xn`w xfrl` iaxc ab lr s` Ð

xwir lk d`neh odlzxeza i`wc meyn epiid Ð

oilke`l xn`c ,oerny iaxc dizlin` mipdk

.xedh milkl `nh

ãçaizkc `de Ð oixaegna cge oiyelza

"rxf lr min ozei ike" (`i `xwie)`d Ð

zna cgc (mye a,el) oilegc ipy wxta opixn`

cga `xw ol ilbc oeike .ikixve ,uxya cge

mixaegn oiae oiyelz oia welig oi`c ediipinÐ

oa wgvi epiax yxit mixaegne .jci`a oicd `ed

dlrde ,lke`a ewacp oxeaig zryac :xy`

mina ecera rbp m` la` .mind on lke`depi` Ð

dpyn iriax wxt) oixiykn zkqna opzc .xyken

dxrna oepv :(e,xedh `ede ezgicn dcp Ð

mind on `edy lk ezlrd.`nh Ð

àîâøéújixt (a,el) oilegc ipy wxta Ð mc`

xn`w "iwyn" `de :`iepiy `d`

i`d` yiig `l `kde !oiwyn ipy rnync ,c"eia

iwyn i`n iiepyl ivnc meyn ,`kxitdwyn Ð

.`nlrc zexbea (a,cq oiyecw) xn`ck ,`nlrc

.`pixg` `iepiy dil zi`c meyn ,jixt mzde
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc migqt(ycew zay meil)

÷ôña clepy d`neh,ïé÷Lîelbx z` `nh mc` hiyedy oebk §¥©§¦
,`l e` ea rbp m` wtqe ,xedh dwynlànhéìz`neh oiprl ± ¦©¥

`ed ixd envr,àîè,dxezd on `id mnvr miwyn z`neh oky ¨¥
wtq la` .`xnegl rxken cigid zeyxa `ziixe`c d`neh wtqe

miwyníéøçà ànèìxaca `nh dwyn rbp m`d wtq yiyk ± §©¥£¥¦
ewxfe `nh dwyn ey`xay lwn ecia mc` wifgdy oebk ,xg`

,`l e` dwynd mda rbp m`d wtqe ,mixedh zexkk oialøBäè- ¨
` `nhl miwyn z`nehy itl ,mixedh zexkkdwx `id mixg

ef d`neh lr minkg exfb `l oky ,`lewl opaxc wtqe ,opaxcn
.wtqa `le i`cea `l`øîBà øæòìà éaø äéä ïëå ,øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§¥¨¨©¦¤§¨¨¥

.åéøáãk¦§¨¨
,øîBà äãeäé éaø,mixg` `nhl miwyn z`neh wtqìkìxac ©¦§¨¥§Ÿ

`ed,àîèiax xaeq oky .milk `nhl oiae ,milke` `nhl oia ¨¥
oiae milke` oia ,dxezd on mixg` mi`nhn miwyny dcedi
d`neh wtq oick ,df oiprl mb wtqa xingdl yi ok lre ,milk

.`nh `edy cigid zeyxa `ziixe`c,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§§¦
`ed wtqd m`ìiab,ïéìëBàoial mi`nh miwyn ektypy oebke §¨¦

zexkkd ,`l e` mda erbp m`d wtqe ,zexkk,ïéàîèmiwyn oky §¥¦
zeyxa `ziixe`c d`neh wtqe ,dxezd on milke` mi`nhn

`ed wtqd m` la` .`nh cigidìiab,íéìkektypy oebke §¥¦
milkd ,`l e` mda erbp m`d wtqe ,milk oial miwynd,ïéøBäè§¦

`le ,opaxcn `l` dxezd on milk mi`nhn mpi` miwyn oky
.i`ced lr `l` wtqd lr minkg exfb

iaxk xaeq xfrl` iaxy `ziixaa epipyy dn lr dywn `xnbd
mi`nhn mpi` j` ,dxezd on d`neh milawn miwyny ,xi`n

:mixg`åikøæòìà éaø øáñyeäì úéà ïé÷Lîefi` [mdl yi-] §¨©©¦¤§¨¨©§¦¦§
`idyíìBòa äàîeè,dxezd onàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ± §¨¨¨§¨©§¨

ïé÷Lîì äàîeè ïéà ,øîBà øæòìà éaødxezd onòãz .øwéò ìk- ©¦¤§¨¨¥¥§¨§©§¦¨¦¨¥©
,llk d`neh milawn mpi`y xacl di`xeéøäLzkqna epipy ¤£¥

zeicr(c"n g"t),ìò äãéøö Léà øæòBé ïa [éñBé] (óñåé) ãéòäabg oin ¥¦¥¤¤¤¦§¥¨©
enyy'àöî÷ ìià'`edyïëc.dlik`l xyke xedh ±åcird cer ©¨©§¨¨¨§

ïé÷Lî ìòlyàiçaèî úéamigahnd ziaay minde mcd lr ± ©©§¦¥¦§§©¨
mdy ,dxfrayïëcgxkdae .d`neh milawn mpi`e ,mixedh ± ¨¨

exfb `l ycwnae ,opaxcn `id miwyn z`nehy meyn `edy
mi`vnpd miycwd z` e`nhi `ly ick ,d`neh minkg mdilr
did `l ,dxezd on `id miwyn z`neh m` ixdy ,melqtie my

d .xen`d mrhd meyn ycwna mxdhl minkg cia gkxaeqy ix
milawn miwynd oi` mnvr z`neh oiprl s`y xfrl` iax
xaeq xfrl` iaxy `ziixaa epipy ji`e ,opaxcn `l` d`neh
meyn `nh mnvr z`neh oiprl miwyn z`neh wtqy xi`n iaxk

.dxezd on `id miwyn z`nehy
:dziiyew z` `xnbd zyxtnàçéðäxacd oaen ±ìzhiyìàeîL ¨¦¨§§¥

øîàcmdy `igahn zia iwyn lr xfrei oa iqei ly ezecryïëc §¨©¨¨
mzxdh oiprl wx dxn`p ,[mixedh-],íéøçà úàîeè ànèlîm`y ¦§©¥§©£¥¦

,eze` mi`nhn md oi` xg` xaca erbp jk xg`e e`nhpìáà£¨
ïäì Lé ïîöò úàîeèdf itly ,mi`nhp mnvr miwynd -øétL §©©§¨¥¨¤©¦

jkn oi`e ,xi`n iaxk xfrl` iax xaeqy `ziixad zxne` [dti-]
iax giked ixdy .dipyd `ziixaa xfrl` iax ixac lr dxizq
dna yxtl yi ok m`e ,xfrei oa iqei ly ezecrn eixac z` xfrl`
`nhl oiprl wx ezpeeky dxezd on d`neh miwynl oi`y xn`y

.xi`n iax zhiyke ,mdl yi mnvr z`neh la` ,mixg`àlà¤¨
[la`-]ìzhiyøîàc áøzia iwyn lr xfrei oa iqei cirdy §©§¨©

mdy `igahnïëc[mixedh-],Lnî,mdl oi` mnvr z`neh s`e ¨¨©¨
øîéîì àkéà éàîizy oia dxizqd aeyiia xnel epl yi dn ± ©¦¨§¥©

oa iqei ixacn eixac z` giked xfrl` iax `ld ,el` zeziixa
milawn mpi` miwyn dxezd on ezhiyly gxkda ok m`e ,xfrei

.llk d`neh
:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîà`ziixad dxn`y dn ¨©©©§¨©¦§¨

wx `ed xi`n iax ixack xaeq xfrl` iaxyàãçà,cg` oic lr ± ©£¨

oiwyn wtqy xn`y dna wx xi`n iax ixack xn` xfrl` iaxy
xi`n iax xn`y dn lr `ed wleg la` ,xedh mixg` `nhl
df oiprl mby xaeq `l` ,`nh mwitq mnvr z`neh oiprly
on d`neh milawn mpi` miwyn ezhiyl oky ,xedh mwitq
`xnbd dgec .`lewl opaxc wtqe ,opaxcn wx `l` ,llk dxezd

:df uexizàäåxne` xfrl` iax did oke' [ixde-]øîà÷ 'åéøáãk §¨¦§¨¨¨¨©
rnyn miax oeyla 'eixack'e ,`ziixad `pzéLéôðcmixack ± ¦§¦¦

ixac lkk xfrl` iax xaeqy o`kne .cala cg` xack `le miax
oiae ,dxezd on mnvr z`neh miwynl yiy oiprl oia ,xi`n iax

.dxezd on mixg` mi`nhn mpi`y oiprlãBòå,`xnbd dgecàäå §§¨
ïëå''xne` xfrl` iax didéðz÷oeylne ,`ziixaa `pzd [dpy-] §¥¨¨¥

iax ixac lkk xfrl` iax xaeqe ,`id zg` dhiyy rnyn 'oke'
eixacl el` eixac mixzeq ok m`e ,miwyn z`neh oica xi`n

ok` :`xnbd dwiqn .dipyd `ziixaaàéL÷ixacn ax ixac lr ©§¨
.`ziixad

:`igahn zia iwyna l`enye ax zwelgna dpc `xnbdàôeb± ¨
.xfrei oa iqei ly ezecra l`enye ax zwelgn z` x`ap,øîà áø©¨©

epiid ,mixedh `igahn zia iwyny epipyy dnïëc[mixedh-] ¨¨
,Lnî.llk d`neh milawn mpi`eïëc ,øîà ìàeîLe[mixedh-] ©¨§¥¨©¨¨

wx md.ïäì Lé ïîöò úàîeè ìáà ,íéøçà úàîeè ànèlîzyxtn ¦§©¥§©£¥¦£¨§©©§¨¥¨¤
:`xnbdøîà áø`igahn zia iwynyïëc[mixedh-],Lnîmeyn ©¨©¨¨©¨

ezhiylyøáñ÷xwir lky xfrei oa iqei [xaeq-]ïé÷Lî úàîeè ¨¨©§©©§¦
n `idéëå ,ïðaøc[xy`ke-]eøæbmdilrïðaøwx ,d`nehïé÷Lîa §©¨¨§¦¨§©¨¨§©§¦
àîìòc,exfb [ycwna `ly]åmle`ïé÷Lîályàiçaèî úéa §¨§¨§§©§¦¥¦§§©¨

dxfrayøeæb àìmiycwd z` e`nhi `ly ick ,[exfb `l-] Ÿ¨
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המשך בעמוד יב

`xew did` cenr fh sc ± ipy wxtmigqt
øåäè íéøçà àîèì ,àîè àîèéì ä÷ùî ÷ôñ,ez`neh zligza dwyna wtq clepyk Ð

hyty `nh oebkrbp `l wtq rbp wtq ,oixedh oiwyna elbx,`nhil dwyn wtq edf Ð

d`neh wtq el clepyoi`nh onvr zeidl oiwyn z`neh :xaqwc .wtqd on `nh ÐÐ

,`ziixe`c `witq dil `ied jkld ,'ebe "dzyi xy` dwyn lke" aizkc ,`id `ziixe`c

oebk ,mixg` `nhl dwyn wtq .`xnegledzid

dy`xae ecia lwndwxfe ,oi`nh oiwynoial

drbp `l wtq drbp wtq ,oixedh zexkkddf Ð

diepy `id jk .mixg` `nhl dwyn wtq `ed

.zexdh zkqnaøåäèzexedh zexkkd oze` Ð

,`ed opaxcn mixg` `nhl oiwyn :xaqwc .od

iab aizkc "`nhi" yxec `le ,`ziixe`cn `le

`witq dil `ied jkld ,`nhi oeyla oiwyn

.`lewle ,opaxc`qxibedwyn wtq :`zi` ikd

`nhilmixg` `nhl ,`nh Ð.xedh Ðéáø
øæòìà.opiqxb Ðàîè ìëìdwyn wtq` Ð

xac mey zribp wtq clepyk ,i`w mixg` `nhl

milka df wtq clepy oia ,oi`nh oiwyna xedh

oilke`a clepy oia.wtqn `nh `ed ixd Ð

silie ,dxezd on milk oi`nhn oiwyn :xaqwc

:yixce ,"`nhi ilk lka dzyi xy`"n `nrh

"`nhi"diknqcne .`nhi Ðilklrnyn Ð

.mipdk zxeza dil opiyxc ikde .ilkd z` `nhi

wtq ied ik ,jkld,`ziixe`c `witq dil ied Ð

.`nh ewitq cigid zeyxaeïåòîù éáøå éñåé éáø
ïéàîè ïéìëåàì íéøîåàdf wtq clep m` Ð

oial ektypy oi`nh oiwyn oebk ,milke`a

erbp `l wtq erbp wtq ,zexkkd`wc ,oi`nh Ð

oilke` oi`nhn oiwyn ixaqjkld ,`ziixe`cn

.`nh cigid zeyxa inp wtqíéøåäè íéìëìÐ

oi`nh oiwyn oebk ,milka df wtq clep m` la`

erbp `l wtq erbp wtq ,milkd oial ektypyÐ

`l` ilk oi`nhn oi` oiwyn :ixaqwc ,oixedh

iqei iaxe .exfb `l ewitq lre ,opaxcniaxe

edine ,dcedi iaxk `nhi "`nhi" iyxc oerny

`nhi :oiwxita silick ,`l milkz` `nhl Ð

ilkd z` `nhl `l` epi` e` ,milke`dÐ

.did jk `l :zxn`íìåòá äàîåèÐ

.onvr z`nehl elit`e ,`ziixe`cnøæòìà éáø
ïé÷ùîì äàîåè ïéà øîåàlk dxezd on Ð

dwyn lk" i`de .onvr z`nehl elit`e ,xwir

xykd oiprl onwl dl iwen "dzyi xy`

.oizrnyaòãúdxezd on d`neh mdl oi`c Ð

.onvr z`nehl elit`e ,xwir lkãéòä éøäù
ïëã àöî÷ ìéà ìò øæòåé ïá óñåéeny abg oin Ð

`vnw li`.dlik`l xyke xedh `edy ,okc Ð

ïëã àéçáèî úéá ä÷ùî ìòåly oiwyn lr Ð

okc ody ,minde mcd oebk ,dxfray migahnd ziaipdae ,opaxc oiwyn z`neh :`nl` .d`neh oilawn opi`y Ð`ziixe`c i`c .miycw cqtd meyn exfb `lopax evn ikid Ð

?edpixdhlàçéð àäd`neh odl yi xfrl` iaxl zxn`c `d Ðxfrei oa sqeic okc i`d xn`c l`enyl Ðonvr z`neh la` ,xn`w mixg` `nhln okc Ðivexzl zivn .oda yi Ð

xfrl` iax xn`wc oiwynl d`neh oi` i`dc`dc .xn`w mixg` `nhl Ðezecrn.xn`w mixg` `nhl xfrei oa sqeie ,eixacl di`x `ian xfrei oa sqeicùîî ïëã øîàã áøì àìà
.xn`w onvr z`nehn inp xfrl` iax jgxk lr ,onvr z`nehn elit`e ,xfrei oa sqei xn`w Ðàãçàxi`n iaxc eixack xfrl` iax xn`wc `d Ðiaxc xedh mixg` `nhl` Ð

`nh `nhil la` ,i`w xi`n.opiqxb ikd :dizeek dil `xiaq `l Ðàéù÷ éðú÷ ïëå àä ãåòå øîà÷ éùéôðã åéøáãë àäå.rnyn miax mixac oeyl eixack :xnelk ,iyitpc Ðøáñ÷Ð

.opaxc onvr z`nehl elit` oiwyn z`neh xfrei oa sqei'åë øîà ìàåîùåxy` dwyn lke" on ,onvrl `ziixe`c oiwyn z`neh xfrei oa sqei xaqw Ðíéøçà àîèì ìáà ,"äúùé
mixg` `nhl opax xefb ike .opaxc Ðevn `le ediilr `inx `ziixe`cn `dc ,oda yi onvr z`neh la` ,mixg` `nhl xefb `l `igahn zia oiwyn la` ,`nlra oiwyna Ð

opax.dilwynl'åë òâé øùà øùáäå ïàë éø÷`ziixe`cn oi`nhn oiwyn xn`c oeike ,aizk "`nh lka rbi xy`" miycw iab edin ,oilegc oilke` e`nhn `l oiwync idpe Ð

onvrl.`nha rbp ixd oda rbepd ycew xya Ðäåäã éãéîéòéáøàùãå÷á.ycew `nhn epi`e ,leqt envr `edc Ðàîè éø÷éà àì ùãå÷á éòéáøol witpc `ed xnege lwne Ð

ycew dia rbp ik ,jkld .onwl `leqt dia."`nh lka rbi xy` xyad" dia opixw `l Ð'åë äúùé øùà ä÷ùî ìëå òîù àúon d`neh laiwy qxg ilka irzyn `wc Ð

ekezay oiwyn cg`e ekezay oilke` cg` :xn`w ikdc jzrc `wlq `we .'ebe "`nhi ilk lka dzyi xy` dwyn lke 'ebe lke`d lkn ,`nhi ekeza xy` lk" :azke ,uxydÐ

`nhi `nhi zyxc `lc idpe .e`nhi.enhin `din onvr z`neh edin Ðøùëä àîèé éàîeilr `aiy e` ,min eilr `ai xy` lke`d lkn `nhi ekeza xy` lk :xn`w ikde Ð

ilk lka dzyi xy` dwynd lk.`nh qxg ilk xie` zngn lke`d `nhie ,xykd eed Ðéìë ìëá.oiyelz oiwyn epiid Ðåäðéáùçàão`lne li`ed Ð`edy ezrc dlib Ð

edfe ,mdl jixv.ozaiygøåäè äéäé øåáå ïéòî êàoixaegne li`ed :opirny`c Ðedpipoiyelz `d .enhin `l Ð.axl `iywe ,d`neh oilawn Ðåúàîåèî øåäè äéäéikde Ð

min dewn xeae oirna `nhd `ai m` :xn`woiae`y `d .lahe li`ed ,xedh didi Ð`l Ðixdhn.dilïéùåìúåéøùëî éî.iaiyg `l oiyelz minc meyn ,dnznc `ed min` Ð

.edpip oiyelz edlekc ,dnzn `l oiwyn x`y` la`íéøéùëî ïéàù àìà`ziixe`cn i`c .`ed opaxc oiyelz xykd :`nl` Ðdilwy o`n Ðiwynn`lc `igahn zia?exykil

àîâøéúoixiykn oi` ipzwc `dl Ð`le ,`igahn zia dwync mc` Ð.min``lc diwt` `pngx miycw mce,xykil.`iig iaxckêôùðùíéîëoi`y ,oileg mc Ðoiygelawl

miycw mc la` .minl ywzi`c ,xiykn Ð ilkalawznmink ceai`l jtyp epi`e ,gafnl epnn jixve ,ilka.minl ywzi` `lc ,xiykn epi` Ð
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iaxlc xi`n iax dcen epi` ike ,xne` `aiwr iaxc `ail` iqei iaxc oeik ?oiwleg dna :dyw

`idda "`nhi `nhi" `icda yixc `aiwr iax `d ?`ziixe`c mixg` `nhl oiwyn `aiwr

`nhic xi`n iaxl dil `xiaqc :milyexin sqei epiax axd uxize .`aiwr iax yxc meia eac

oiwyn iab aizkcd`neh lawnc dwyne ,xykd epiid Ð`aiwr iax yixccn dil `wtp Ð

oilegae .iyily dyer ipyc ,`nhi oileg iab

lr ,iyily lke` `nhn lke` oi` `nlr ilekl

.oiwyn epiid jgxk

àîìùámixg` `nhln okc xn`c l`enyl

oi` xn`w xfrl` iaxc ab lr s` Ð

xwir lk d`neh odlzxeza i`wc meyn epiid Ð

oilke`l xn`c ,oerny iaxc dizlin` mipdk

.xedh milkl `nh

ãçaizkc `de Ð oixaegna cge oiyelza

"rxf lr min ozei ike" (`i `xwie)`d Ð

zna cgc (mye a,el) oilegc ipy wxta opixn`

cga `xw ol ilbc oeike .ikixve ,uxya cge

mixaegn oiae oiyelz oia welig oi`c ediipinÐ

oa wgvi epiax yxit mixaegne .jci`a oicd `ed

dlrde ,lke`a ewacp oxeaig zryac :xy`

mina ecera rbp m` la` .mind on lke`depi` Ð

dpyn iriax wxt) oixiykn zkqna opzc .xyken

dxrna oepv :(e,xedh `ede ezgicn dcp Ð

mind on `edy lk ezlrd.`nh Ð

àîâøéújixt (a,el) oilegc ipy wxta Ð mc`

xn`w "iwyn" `de :`iepiy `d`

i`d` yiig `l `kde !oiwyn ipy rnync ,c"eia

iwyn i`n iiepyl ivnc meyn ,`kxitdwyn Ð

.`nlrc zexbea (a,cq oiyecw) xn`ck ,`nlrc

.`pixg` `iepiy dil zi`c meyn ,jixt mzde
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úàîeè ìáà ,íéøçà úàîeè ànèlî ïëc :øîàc§¨©¨¨¦§©¥§©£¥¦£¨§©
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ïîöò úàîeè ìáà ,íéøçà úàîeè ànèlî¯.ïäì Lé ¦§©¥§©£¥¦£¨§©©§¨¥¨¤
éëå ,ïðaøc ïé÷Lî úàîeè :øáñ÷ ,Lnî ïëc :øîà áø©¨©¨¨©¨¨¨©§©©§¦§©¨©§¦

ïðaø eøæb¯àiçaèî úéa ïé÷Lîáe ,àîìòc ïé÷Lîa ¨§©¨©§©§¦§¨§¨§©§¦¥¦§§©¨
,íéøçà úàîeè ànèlî ïëc :øîà ìàeîLe .øeæb àì̈©§¥¨©¨¨¦§©¥§©£¥¦

ïîöò úàîeè ìáà¯:øáñ÷ .ïäì Léïé÷Lî úàîeè £¨§©©§¨¥¨¤¨¨©§©©§¦
íéøçà ànèì ,àúééøBàc ïîöò¯ïðaø øeæb éëå .ïðaøc ©§¨§©§¨§©¥£¥¦§©¨©§¦©©¨©

¯àiçaèî úéa ïé÷Lîa ,àîìòc ïé÷Lîa¯.øeæb àì §©§¦§¨§¨§©§¦¥¦§§©¨¨©
ïðaø øeæb àì éëå¯ïîöò úàîeè ìáà ,íéøçà ééenèì¯àðpéç øa àðeä áø déì øîà .ïäì Lé §¦¨©©¨©§©¥£¥¦£¨§©©§¨¥¨¤£©¥©¨©¦¨¨

,íéøçà úàîeè ànèlî ïëc ìàeîL øîà éî :déì éîø ,àtt áøc dén÷ì zìééò ék :déøáì¦§¥¦¨§©§§©¥§©©¨§¥¥¦¨©§¥¨¨¦§©¥§©£¥¦
ïîöò úàîeè ìáà¯"ìëàé àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå" :ïàk éø÷ ,ïäì Léáø øîà ! £¨§©©§¨¥¨¤§¦¨§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥¨©©

é÷úî .Lãwa éòéáøà äåäc écéî :éãéà áøc déøa àLéLLãwa éòéáø :éLà áø dì ó¯àì ¥¨§¥§©¦¦¦¥©£¨©§¦¦©Ÿ¤©§¦¨©©¦§¦¦©Ÿ¤¨
éàä ,àîè éø÷éà¯!"àîèé éìk ìëa äúMé øLà ä÷Lî ìëå" :òîL àz .àéL÷ !àîè éø÷éà ¦§¦¨¥©¦§¦¨¥©§¨¨§©§¨©§¤£¤¦¨¤§¨§¦¦§¨

àîèé éàî¯'åâå ìëàé øLà ìëàä ìkî" déì zòîL àø÷c àLéøî ?øéLëä .øéLëäãç !" ©¦§¨¦§¦¦§¦¥¥¨¦§¨¨§©§¥¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥©
ïéLeìúa ïðéòîLà éàc ,éëéøöe .ïéøaeçîa ãçå ïéLeìúa¯ïéøaeçî ìáà ,eäðéáLçàc íeMî ¦§¦§©¦§¨¦§¦¦§¦©§©¦©¦§¦¦§©§©¦§£¨§¨¦

¯ïéøaeçî àðz éàå .àì àîéà¯ïéLeìz ìáà ,éáéLç eäéézëeãa éîéé÷c íeMî¯,àì àîéà ¥¨¨§¦¨¨§¨¦¦§¨§¦§§©§£¦¦£¨§¦¥¨¨
"øBäè äéäé" éàî !"øBäè äéäé íéî äå÷î øBáe ïéòî Cà" :òîL àz .éëéøö¯.Búàîehî §¦¦¨§©©©§¨¦§¥©¦¦§¤¨©¦§¤¨¦§¨

ïëc ïäL ïéic àì ,àiçaèî úéa ïé÷Lî :àðéðç éaøa éñBé éaø øîàäå ?ïéøéLëî éî ïéLeìúe§¦¦©§¦¦§¨¨©©¦¦§©¦£¦¨©§¦¥¦§§©¨Ÿ©¨¤¥¨¨
¯éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc .íc ìò àîbøéz !ïéøéLëî ïéàL àlàíãì ïépî :ïðçBé ¤¨¤¥©§¦¦¦§§¨©¨§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦©¦§©

øéLëî BðéàL íéLã÷¯íénk CtLpL íc "íénk epëtLz õøàä ìò" :øîàpL¯,øéLëî ¨¨¦¤¥©§¦¤¤¡©©¨¨¤¦§§¤©¨¦¨¤¦§©©©¦©§¦
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קנ
`xew dida cenr fh sc ± ipy wxtmigqt

úéöîúä íã"xtki ytpa (ytpd) `ed mcd ik" aizkc ,dwixfl ie`x epi` Ðmc Ð

ytpdyea d`vei ytpd oi`ye ,xtkn ea d`veiepi` mink jtyp :`nl` .xtkn epi` Ð

.`pipg xa iqei iaxck ,xiyknøéùëî àì ïéìåçá åìéôàã.`nrh yxtnck Ðäìáé÷
ìàåîù éáø äéðéî`yexitl Ðzivnzd mc xiykn `l i`n` `xif iaxn `nrh i`dc

,mc iexw epi`y itl Ðiexwdeiexw mcdwyn

xacna) aizkck;"dzyi millg mce" (bk

xiykne`pniwe`e ,'ebe "dwyn lke" aizkck Ð

mc iexw epi`ye .xykd`.dwyn iexw epi` Ð

äöøåä.onwlck ,uiv dvxnc ,milral oaxw Ð

äöøåä àì ãéæîálk`p oaxw xya zeidl Ð

`qpwc ,mipdkl,extkzp milra la` ,`ed

oeikc ,(`,v) "dax dy`d"a zenaia opixn`ck

`ziixe`cnccifn` inp ivxnopax evn `l Ð

,zdin ipzw .dxfrl oileg izii` lif dil xninl

`nhpy mcoiwyn `edy ,miycw mc `nl` Ð

oiwyn :`nl` .d`neh lawn ,`igahn zia

,`ziixe`c onvr z`nehokcexfrei oa sqeicÐ

.axl `iywe ,`ed mixg` `nhlníìåòì éðùîå
ïðáøã ïé÷ùî úàîåèmc z`neh jde ÐÐ

xfrei oa sqei cird `d jl `iywce ,`id opaxc

`l opax zxifbcxefb`iwyn``igahn ziaÐ

.xfrei oa sqeic dil zil `pz i`dìòå íãä ìò
áìçä ìòå øùáäoia ,mcd `nhpy oia Ð

algd `nhpy oia ,xyad `nhpyuivd Ð

uiv oi`c ,lk`p `nh xya `diy `le .dvxn

xyade"c dyrz `l dgece xdhnrbi xy`

ryedi iaxl `l` ."lk`i `l `nh lka

migqt) "oilev cvik"a xn`c jixhvi`:(`,fr

xya oi` m`ilin ipd :`kd xn`we .mc oi` Ð

dvxn uiv oi`y ,ezvignl ueg xya `viyk Ð

xya `nhp la` .xyad ca`y e` ,`veid lr

mc zwixf mcewmc xizdl eilr dvxn uivd Ð

.dwixflãéæîá ïéá ââåùá ïéáÐlirl ipzc i`de

dvxed `l cifna dvxed bbeyacvik"a Ð

ezwixf la` ,cifna oia bbeya oia ez`neh :xn` cg ,i`xen` da ibilt "oilevbbeya Ð

.`kti` xn` cge ,`l cifna ,oi`ãéçéá ïéácifn ,cigi oaxwa Ðoevxela` ,`ed cg`

lr" zdin ipzwe ,edpip ilin ixz qpe`e bbeye .oevx jiiy qpe` iabe ,cifn jiiy bbey iab

evx `le ,`ziixe`c oiwyn z`neh dpin rnye ,d`neh lawn miycw mc :`nl` ,"mcd

.axl `iywe ,`igahn zia iwyn xdhl opaxïðáøãîiwyn`c `pz i`d xaqwe Ðzia

.sqeik `lce ,xefb inp `igahnïøäà àùðå.aizk uiva Ðíéùã÷ä ïåò úàleqt Ð

oaxwdxiyki`nh eze` oilke`d lr xtkn epi`e ,dvxie`le ,aizk "miycwd oer"c Ð

.mipdkd oeràùåð àåä ïåò äæéàlebit oer m` ?xiykn `ed leqt dfi` Ðxak ixd Ð

xzep oer m`e :mipdk zxeza opiqxb ."dvxi `l" xn`p."aygi `l" xn`p xak ixd Ð

aizkck ,lebit z`xwpy ,enewnl ueg zaygn `ede ,lebit oer m` :eyexit ikde

m`e" :"eidz miyecw"alk`ddl opinwene ,"dvxi `l `ed lebt iyilyd meia lk`i

epnfl uegl oipr epi` m` (a,gk) ipy wxta migafaxak ixd ,enewnl uegl oipr edpz Ð

.opiyxtck ,"eidz miyecw"a "dvxi `l" xn`pzpn lr ehgyy ,xzep zaygn ,xzep oer m`exizedlelk`leepnfl ueg"aygi `l" xn`p xak ixd Ðm`e" Ðlk`dxyan lk`i

aygna :mipdk zxezae migafa opixn`e ,"oxd` z` ev" zyxta 'ebe "iyilyd meia einly gafxacn aezkd iyilyd meia epnfa `ly lek`l"el aygi `l" aizke ,zil `nl` Ð

lebit oer m` :`kti` iqxb `aexe .`zpwz dilxzep oer m`e .`xnbd lka epeyl oky ,epnfl ueg lebitl dil opinwene ,"aygi `l" xn`p xak ixd Ð,"dvxi `l" xn`p xak ixd Ð

`le .ynn xzepa dil 'inwene.okzizaygna `l` "dvxi `l" azk `lc ,`cgenewnl ueguegeynn xzep i` :cere .epnfloaxw ixeyk`l i` ?dvxi `l i`nl Ðcnere xyk ixd Ð

lke`a `l` epi` e` :mipdk zxeza opixn`ck ,xykda enc zecear eyrpy dryn `edegafnxykedy xg`n ?ok xnel xyt` ike ?xacn aezkd iyilyd meiaxfeg!?lqtie`l" m`e

xn`w xzep lke`d xtkzi `l "dvxi"dvxi `l" :cere !?zezixk iaiigl dxtk yi ike Ðuivc xninl jixhvi` in :eze .rnyn oaxwd Ð"miycwd oer" `de ?zxk aiignd lr xtkn `l

xzep i`dle lebit i`dl dil ixwc i`de .`ed xwire ,mipdk zxeza opiqxb `nw `pyilke .milke`d oer `le ,aizk.`xwc `pyil hwpe ,`ed yxcn mipdk zxezc meyn Ðàä:enk Ð

uiv lkeiy miycwd oer jl oi`y ,jgxk lr oiadl jl yi ixd :xnelk .ixdzevxld`neh `py i`ne ,d`neh oer `l` eilrleqtn?oileqtd x`ye `veiøåáöá äììëî äøúåäùÐ

zigcpcoaxw iptndzlwidc oeike .d`neha elit`e ,zaya elit`e ,"ecrena" aizkc ,xeavjkl dlv`uivd dvxi ,uiv `la dlgzkl elv` dxzed `ly ,cigia s` dzlwid Ð

.dilräàîåè ïåò éàîdxtkdy mc `nhp ok m` `l` ievx jixvn oi`c ,mc z`neh e`l Ð.d`neh lawn mc :`nl` ,ea dielzïéöî÷ úàîåè àìunewdy Ðdgpnd z` xizn

xya z`neha ,`l :iiepyl ivnc oicd `ede .ea dielz dxtkd lke ,gafd z` xiznd mck,algedinwe`l dil `gip `l` .mc oi` xya oi` m` :xn`c ,uiv ira ryedi iaxc `ail`e

.lkd ixackùã÷ øùámikln) "ux`a did ycw" oeyl ,uxy Ð`(cioi`iwa m` rcil ,ipy zia oipaa didy ,yeixcl mizy zpya mipdkd z` wcea `iapd ibg dide .d`neh Ð

gkzypy itl .d`neh zeklda.miycwa da ewqrzp `ly ,dleba odnåôðëá òâðåuxydy spk eze`a Ðoey`x `edy spk meyn i`c ,`ed ikd jgxk lre .envr uxyd :xnelk ,ea

,mgld l` rbp envr uxydy ,uxy meyn `l` ?spk hiwpc `ixi` i`ne ,ied oey`x inp cba dilek Ðmgldel`,cifpd" ,lk`n lk l` e` onyd l` oiide ,oiid l` cifpde?"ycwid

,oey`x mglc ?ycewa iriax `edy dfd oexg`d `nhp melk Ðcifpecifp .iriax onye ,iyily oiie ,ipycifpe" enk ,liyaz Ðziy`xa) "miycronye oii .(dk.mikqp ly Ð
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íãdig mc ,ok m` :y"pilxe`c awri epiax axd dywd Ð xiykn epi` mink jtyp epi`y

ieqik miperhc sere,mink jtyp aiyg `l ieqik miperhc oeikc ,mixiykn eidi `l Ð

inp `ni` ,mipniql dnda llka dig ezixn` :(mye a,ct oileg) "mcd ieqik" wxta opixn`c

`l dig mc :`nl` ."mink epktyz ux`d lr" `xw xn` :ipyne !ieqikl dig llka dnda

mc lkc ,`id `kxit e`le !mink jtyp aiyg

oebk ilka elawl jixv oi`e ,ux`l mink jtypd

dig mcoiprl mbe .xykd oiprl minl ywed Ð

`xw ilbc e`l i` ,minl eyiwdl ie`x did ieqik

.`icdl

ïðáøãîivn ded Ð xfrei oa iqei iaxk `lce

xn`c o`nke ,`ziixe`cn `nwe`l

`ziixe`c oiwyn z`neh`nwe`l `gip `l` Ð

`nhp i`n `pz i`d xaqe .opaxcnk ,xykd Ðen

.ax xn`y

ìò(`,gr migqt) "oilev cvik" wxta Ð xyad

lr s` mc yi xn`c ,xfril` iaxl :opixn`

xya oi`y iti`nl .zelik`d lr dvxn uivd Ð

`zkld.dlirn icin iwet`le ,lebta ireaw`l Ð

`l` iz` `lc yxitc qxhpewd yexitk `lce

.ryedi iaxk

ñéøâ éëä`yep `ed lebit oer m` :mz epiax

oer m`e aygi `l xn`p xak ixd

`zi` ikdc Ð dvxi `l xn`p xak ixd xzep

yixcc migafc ipy wxta `icda `pwqna

diyixe .ev zyxtc `kix` `xw cgn ediiexz

"iyilyd meia" aizkc `xwcaygnl iwen Ð

ueg elke`l aygna `tiqe ,epnfl ueg elke`l

`zi` evc `xw i`d` mipdk zxezae .enewnl

zxez it lr `kti` dibd i"yxe .`qxib i`d

`xwn yixc i`ce mzdc ,miyecw zyxtc mipdk

dvxy dn itl zipyp `ziixa dze`e .`hef

l dlgza migafa `xnbdenewnl ueg cenl

dyw zvw miyexitd lkle ,miyecwc `hef `xwn

.`yixa lebit oer hwp i`n`àä`yep epi`

dil wetiz ?dllkn dxzedy il dnl :mz epiaxl dniz Ð dllkn dxzedy d`neh oer `l`

`xwc meyn :mz epiax xne`e .'eke lebit oer i` yxtnck ,ikda `l` `xwl `nwe`l `kilc

"mdl oevxl" `xwc `tiqa aizkc ,mewn meya xzid el yiy xac `l` dvxn `lc rnyn

migaf) i`ny zia wxta opzc ,mikqp zgpnae mipdk zgpna mllkn exzed inp xzepe lebite

.dnaa ellkn xzed enewnl ueg lebitc :cere ,lebit meyn mdilr miaiig oi`c (mye a,bn

meia ellkn xzedy ,l`ny oer `ni` :jixtc (`,dk zegpn) "dax unewd"a rnyn oke

oer :`xw xn` ,mixetkd:xn`w ikde ,jinq "oevxl"`c meyn epiide .eizigce ea didy oer Ð

:ipyne .dnaa ellkn xzedc ,`vei oer `ni`e :inp jixt mzdc :xn`z m`e .oevxl `edy oer

"'d iptl mdl oevxl"enewnl uegc lebita ,ok m`e .`vei `le ,`yep `ed myd iptlc oer Ð

la` ,'d iptl epi` i`ce `veic :xnel yie ?'eke lebit oer m` xn`w i`ne ,ikd `nip inp Ð

`ivedl aygn.dia opixw "myd iptl" Ð
iriax
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íénk CtLð BðéàL íc¯é÷úî .øéLëî Bðéàdì ó ¨¤¥¦§©©©¦¥©§¦©§¦¨
íénk CtLðc ,úéöîzä íc éøä :éîà øa ìàeîL áø©§¥©©¦£¥©©©§¦§¦§©©©¦
,úéöîzä íãì çpä :àøéæ éaø déì øîà !øéLëî Bðéàå§¥©§¦¨©¥©¦¥¨©©§©©©§¦
áø dépéî dìa÷ .øéLëî àì éîð ïéleça eléôàc©£¦§¦©¦Ÿ©§¦¦§¨¦¥©
ézìáì ÷æç ÷ø" :àðîçø øîàc .éîà øa ìàeîL§¥©©¦§¨©©£¨¨©£©§¦§¦
äàöBé LôpäL íc ,"Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà£Ÿ©¨¦©¨©¨¤¨¤©¤¤§¨

Ba¯Ba äàöBé Lôpä ïéàL íc ,íc éeø÷¯Bðéà ¨¨¨¤¥©¤¤§¨¥
ââBLa ,B÷øæe àîèpL íc :òîL àz .íc éeø÷¯ ¨¨¨§©¨¤¦§¨§¨§¥

ãéæîa ,äöøeä¯éaøk àìãe ,ïðaøcî !äöøeä àì §¨§¥¦Ÿ§¨¦§©¨©§Ÿ§©¦
õévä äî ìò :òîL àz .äãéøö Léà øæòBé ïa éñBé¥¤¤¤¦§¥¨¨§©©¨©¦

ävøî¯àîèpL ,áìçä ìòå øNaä ìòå ícä ìò §©¤©©¨§©©¨¨§©©¥¤¤¦§¨
ïéa ,ïBöøa ïéa ñðBàa ïéa ,ãéæîa ïéa ââBLa ïéa¥§¥¥§¥¦¥§¤¥§¨¥
Léà øæòBé ïa óñBék àìãe ,ïðaøcî !øeaöa ïéa ãéçéa§¨¦¥§¦¦§©¨©§Ÿ§¥¤¤¤¦

.äãéøö"íéLãwä ïBò úà ïøäà àNðå" :òîL àz §¥¨¨§©§¨¨©£Ÿ¤£©¢¨¦
ìebét ïBò íà ?àNBð àeä ïBò äæéà éëå¯éøä §¦¥¤¨¥¦£¦£¥

øúBð ïBò íà ,"äöøé àì" :øîàð øák¯øák éøä §¨¤¡©Ÿ¥¨¤¦£¨£¥§¨
äàîeè ïBò àlà àNBð Bðéà àä ,"áLçé àì" :øîàð¤¡©Ÿ¥¨¥¨¥¥¤¨£§¨

åàì éàî .øeaéva dììkî äøzeäL¯?íc úàîeè ¤§¨¦§¨¨©¦©¨§©¨
:òîL àz .íéöî÷ úàîeè ,àì :àtt áø øîà̈©©©¨Ÿ§©§¨¦¨§©

ðëa Lã÷ øNa Léà àOé ïä"Bôðëa òâðå Bãâa ó ¥¦¨¦§©Ÿ¤¦§©¦§§¨©¦§¨
ìk ìàå ïîL ìàå ïéiä ìàå ãéæpä ìàå íçlä ìà¤©¤¤§¤©¨¦§¤©©¦§¤¤¤§¤¨
(Lc÷é) "àì eøîàiå íéðäkä eðòiå Lc÷éä ìëàî©£¨£¦§¨©©£©Ÿ£¦©Ÿ§Ÿ¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc migqt(ycew zay meil)

la`ícmiycwCtLð BðéàLceai`l jlede,íénklawzn `l` ¨¤¥¦§¨©©¦
e ,minl ywed `l ,gafnd iab lr wxfidl ick ilkaøéLëî Bðéà¥©§¦

.mzenk
:xiykn epi` miycw mcy opgei iax ixac lr dywn `xnbd

é÷úîdì ó[dywd-]úéöîzä íc éøä ,énà øa ìàeîL áømc ± ©§¦¨©§¥©©¦£¥©©©§¦
,dzzin xg`l oaxwd zndan zzeye dvnznyíénk CtLðc§¦§¨©©¦

,gafnd iab lr wxfp epi`eåok it lr s`øéLëî Bðéàmilke`d z` §¥©§¦
`pipg xa iqei iax ly enrhy okzi `l ok m`e ,d`neh zlawl
jtyp epi`y meyn `ed xiykn epi` `igahn zia ly mcy xn`y

:`xnbd zvxzn .minkàøéæ éaø déì øîà,in` xa l`eny axl ¨©¥©¦¥¨
a eléôàc ,úéöîzä íãì çpäznda,øéLëî àì énð ïéleçok lre ©©§©©©§¦©£¦¦¦©¦Ÿ©§¦
.miycw zndaa xiykn epi`dépéî dìa÷[epnn laiw-]ìàeîL áø ¦§¨¦¥©§¥

énà øa`ed ,xiykn epi` zivnzd mcy dn mrhy ,`xif iaxn ©©¦
xn`py dnn `ed dwynl aygp mcy jkl xewndy meyn

mrla z`eapa(ck bk xacna)llka `ed ok lre ,'dYWi millg mce'§©£¨¦¦§¤
zivnzd mc la` .'dzyi xy` dwyn lke' xykda xn`py dn

meyn ,df ieaix llka epi`àcàðîçø øî(bk ai mixac)÷æç ÷ø' §¨©©£¨¨©£©
.'Lôpä àeä ícä ék ,ícä ìBëà ézìáìwxy ixdäàöBé LôpäL íc §¦§¦£©¨¦©¨©¨¤¨¤©¤¤§¨

,íc éeø÷ Baeli`eíczivnzd,íc éeø÷ Bðéà Ba äàöBé Lôpä ïéàL ¨¨¨¤¥©¤¤§¨¥¨¨
oiprl dwyn aygp epi`e 'dzyi millg mc' llka epi` ok lre

.xykd
mpi` `igahn zia iwyny xaeqd ax ixacl zxfeg `xnbd
,dxezd on dpi` miwyn z`nehy meyn ,llk d`neh milawn

:`ziixan mdilr dywneòîL àz`ziixan di`x rnye `ea ± ¨§©
d`neha axwy oaxw lr carica dvxn uivd .ax ixack `ly

,`ziixaa epipye .milral xtkn oaxwd ok ici lre ,exiykneíc̈
oaxwdB÷øæe àîèpLxacd dyrp m` ,gafnd iab lr,ââBLa ¤¦§¨§¨§¥
äöøeä.dlik`a mipdkl xzen exyay oiprl s` ,oaxwd [xtik-] §¨

dyrp m` la`äöøeä àì ,ãéæîaixd .exya lk`iy oiprl oaxwd §¥¦Ÿ§¨
m`e ,`igahn zia iwynn `edy elit` d`neh lawn oaxw mcy
gxkda ,mixedh mdy el` miwyn lr xfrei oa iqei ly ezecr ok
mpi`y xaeqd ax ixack `le ,mixg` `nhl oiprl wx dxen`
`id mcd z`neh ok` :`xnbd zvxzn .llk dxezd on mi`nhp

wxïðaøcî`l` epi` dvxn epi` cifnay epipyy dne ,ax zrcke ¦§©¨¨
,opaxcnåef `ziixa zxaeqäãéøö Léà øæòBé ïa éñBé éaøk àìã §§Ÿ§©¦¥¤¤¤¦§¥¨

lka dilr exfb `l` ,ycwna miwyn z`neh lr exfb `ly xn`y
ick uiv ievix jixve ,ycwna s` `nhp mc ok lre ,mewn

.exiykdl
r zeywdl dtiqen `xnbd:zxg` `ziixan ax ixac lòîL àz̈§©

,`ziixaa epipy .ax ixack `ly di`x rnye `ea ±õévä äî ìò©¨©¦
ícä ìò ,ävøî,`nhpy zepaxwd lyøNaä ìòåzepaxwd ly §©¤©©¨§©©¨¨

,`nhpyáìçä ìòåzepaxwd lyââBLa ïéa ,àîèpLeïéa ,ãéæîa ïéá §©©¥¤¤¦§¨¥§¥¥§¥¦¥
ñðBàaea ïéa ,ïBöøa ïéáoaxwãéçéea ïéáoaxw.øeaömcy ixd §¤¥§¨¥§¨¦¥§¦

ixack `le ,dwixfl lqtp did uiv ievix ilele ,dxezd on `nhp
:`xnbd zvxzn .llk dxezd on d`neh miwynl oi`y xaeqd ax

wx `id mcd z`neh,ïðaøcî,uiv ievix jixv epi` dxezd on ok`e ¦§©¨¨

äãéøö Léà øæòBé ïa [éñBék] (óñåéë) àìãelr exfb `ly xaeqd §Ÿ§¥¤¤¤¦§¥¨
.ycwna miwyn z`neh

:ztqep `ziixan ax lr dywn `xnbdòîL àzrnye `ea - ¨§©
uiva xn`p ,`ziixaa epipy .ax ixack `ly di`x(gl gk zeny),

,oxd` gvn lr dide','íéLãwä ïBò úà ïøäà àNðåuivdy o`kne §¨¨©¥©©£Ÿ§¨¨©£Ÿ¤£©¢¨¦
,`ziixad zl`ey .eilr dvxne zepaxwd leqt z` xiyknéëå§¦

àNBð àeä ïBò äæéà,[dvxn-]íàlr dvxn `edy xn`z,ìebét ïBò ¥¤¨¥¦£¦
mewnl uegn elke`l oaxwd zaxwd zrya odkd ayig m`y
`ed jkae ,dxfrl uegn enc z` wexfl e` exihwdl e` ,ezlik`

,df leqt xiykn uivdy ,elqetøîàð øák éøälebit leqta`xwie) £¥§¨¤¡©
(f hi`ed lebit','äöøé àì.exiykie eilr dvxi uivdy okzi `le Ÿ¥¨¤

eíàxiykn `edy xn`z,øúBð ïBòzrya odkd ayig m`y ¦£¨
enc z` wexfl e` exihwdl e` elke`le ,epnn xizedl daxwdd

,df leqt xiykn uivdy ,elqet `ed jkae ,epnfl uegøák éøä£¥§¨
øîàðxzep leqta(gi f `xwie),'áLçé àì'`le ,dpwz el oi`y ixd ¤¡©Ÿ¥¨¥

xg` leqt epl oi`y xg`n :`ziixad dwiqn .exiyki uivdy okzi
,exiykn uivdy eilr xnel lkepyàäxnel epilr gxkda ixd ± ¨

uivdyBðéà,äàîeè ïBò àlà àNBðdliwdy epivny meyn ¥¥¤¨£§¨
,df xeqi`a dxezdLixdäøzeäd`nehdììkî[dxeqi` llkn-] ¤§¨¦§¨¨

azepaxw,øeaéömiaixwn md ixd mi`nh xeaivd aex xy`k oky §¦
dliwdy epivny xg`ne .d`neha mdizepaxw z` dligzkl
mb dliwd ok enky xnel yi ,xeaiv oiprl d`neh leqta dxezd
mewn lkn ,d`neha axw epi` uiv ievix `lly s`y ,cigi oaxwa

.milral xtkn `ed ixde ,ez`neh leqt lr uivd dvxn
:dziiyew z` `xnbd dwiqnåàì éàîa `l m`d ±úàîeèdíc ©¨§©¨

xtkzy `nhd mcd zwixf z` xiykn uivdy ,xacn aezkd
ixack `le ,dxezd on `nhp mcy o`kn gken ok m`e ,milral
:`xnbd zvxzn .mnvr z`neh s` miwynl oi` dxezd ony ax

àì ,àtt áø øîàa `l` ,aezkd xaic mc z`nehaíéöî÷ úàîeè ¨©©¨¨Ÿ§©§¨¦
`id oaxwd zxtky myky .miwyn `le milke` mdy ,zegpn ly
.gafnd lr dvnew zxhwda `id dgpnd zxtk ok ,enc zwixfa
lr dvxn uivd j` ,dxhwdl leqt `ed ixd unewd `nhp m`e

.milral zxtkn ezxhwde ,exiykne ez`neh
:ax ixaca dxizq dywn `xnbdòîL àzlr `iyew rnye `ea ± ¨§©

eixacn ,llk dxezd on d`neh miwynl oi`y xn`y ax ixac
,mipdkd z` wecal 'd z`n `iapd ibg dehvp oky .xg` mewna

xn`py ,miycw z`neh zeklda mi`iwa md m`d(`i a ibg)dM'Ÿ
le`yl dehvpe .'xn`l dxFY mipdMd z` `p l`W zF`av 'd xn`̈©§¨§©¨¤©Ÿ£¦¨¥Ÿ

mze`(ai a my),ðëa Lã÷ øNa Léà àOé ïä'ìà Bôðëa òâðå ,Bãâa ó ¥¦¨¦§©Ÿ¤¦§©¦§§¨©¦§¨¤
eðòiå ,Lc÷éä ,ìëàî ìk ìàå ,ïîL ìàå ,ïéiä ìàå ,ãéæpä ìàå ,íçlä©¤¤§¤©¨¦§¤©©¦§¤¤¤§¤¨©£¨£¦§¨©©£

.(Lc÷é) 'àì eøîàiå íéðäkäxya ecba spka `yep mc`yk ,xnelk ©Ÿ£¦©Ÿ§Ÿ¦§¨
rbep mglde ,d`nehl oey`x edyere mgla uxyd rbepe ,uxy
mikqp oiia rbep cifpde ,d`nehl ipy edyere [liyaza-] cifpa
,miycw lk`n lka e` mikqp ly onya rbep oiide ,iyily edyere
edeaiyde .mlqete d`nehl iriax mze` dyer `ed m`d

.milqtp mpi`y ,mipdkd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc migqt(iriax meil)

oze`.ïîöòìokeéeçîz éàab[milk`n-]÷lçì íéiðò íäì ïéàL §©§¨©¨¥©§¤¥¨¤£¦¦§©¥
md ixd ,mkxevl eaby lk`nd ipine mingld z` mdlïéøëBî§¦

mze`íéøçàì,elwlwziy mcewåmle`.ïîöòì ïéøëBî ïéàmrhe ©£¥¦§¥§¦§©§¨
,`ed xacdøîàpL íeMî(ak al xacna)'äî íéi÷ð íúééäå' ¦¤¤¡©¦§¦¤§¦¦¥

,'ìàøNiîemze` epw e` ehxty mda ecygi mnvrl exkni m`e ¦¦§¨¥
.miieyn zegta

iax zhiyk iax ixaca yxit envr sqei axy d`ian `xnbd
:dcedi,óñBé áøì äðúî øa àãà áø déì øîà`ldzøîà Leøéôa ¨©¥©£¨©©§¨§©¥§¥£©§§

ïì,ziyingd drya d`wewg opgeil iax xn`y ,[epl zxn`-]àö ¨¥
.íéøëðì ïøëBîeiax xaeqy o`kne,äãeäé éaøkxzen ungdy §¨§¨§¦§©¦§¨

.ziriaxd dryd seq cr wx dlik`a

:xen`d dyrna iax wqta dpc `xnbdàìæà ïàîk ,óñBé áø øîà̈©©¥§©¨§¨
éaøc àzòîL àäyiy wqty iax ly ezreny diepy in zhiya ± ¨§©§¨§©¦

,ziyingd drya ungd z` xeknlkzhiyìàéìîb ïa ïBòîL ïaø §©¨¦§¤©§¦¥
.`idïðúc`rivn `aa zkqna epipyy ±(.gl),ìöà úBøét ãé÷ônä ¦§©©©§¦¥¥¤

ïäa òbé àì ïéãeáà ïä eléôà ,Bøéáçmiklede mixqgpy elit` ± £¥£¦¥£¦Ÿ¦©¨¤
.mxkni `l ceai`la ïøëBî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaølr wey ©¨¦§¤©§¦¥¥§¨©

zney it,äãéáà úáLä éðtî ïéc úéaly epenn z` livdl ick ¥¦¦§¥£¨©£¥¨
,dcia` zayd iptn ungd z` xeknl deiv iax s`e .ciwtnd

.l`ilnb oa oerny oax zhiykééaà déì øîà,sqei axlåàìå ¨©¥©©¥§¨
dìò øîzéà,ef dpyn xe`iaa xn`p `l ike ±äpç øa øa äaø øîà ¦§©£¨¨©©¨©©©¨

eðL àì ,ïðçBé éaø øîà,mda rbi `ly minkgàlàmixqgp mdyk ¨©©¦¨¨Ÿ¨¤¨
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קני `xew dida cenr fh sc ± ipy wxtmigqt
úéöîúä íã"xtki ytpa (ytpd) `ed mcd ik" aizkc ,dwixfl ie`x epi` Ðmc Ð

ytpdyea d`vei ytpd oi`ye ,xtkn ea d`veiepi` mink jtyp :`nl` .xtkn epi` Ð

.`pipg xa iqei iaxck ,xiyknøéùëî àì ïéìåçá åìéôàã.`nrh yxtnck Ðäìáé÷
ìàåîù éáø äéðéî`yexitl Ðzivnzd mc xiykn `l i`n` `xif iaxn `nrh i`dc

,mc iexw epi`y itl Ðiexwdeiexw mcdwyn

xacna) aizkck;"dzyi millg mce" (bk

xiykne`pniwe`e ,'ebe "dwyn lke" aizkck Ð

mc iexw epi`ye .xykd`.dwyn iexw epi` Ð

äöøåä.onwlck ,uiv dvxnc ,milral oaxw Ð

äöøåä àì ãéæîálk`p oaxw xya zeidl Ð

`qpwc ,mipdkl,extkzp milra la` ,`ed

oeikc ,(`,v) "dax dy`d"a zenaia opixn`ck

`ziixe`cnccifn` inp ivxnopax evn `l Ð

,zdin ipzw .dxfrl oileg izii` lif dil xninl

`nhpy mcoiwyn `edy ,miycw mc `nl` Ð

oiwyn :`nl` .d`neh lawn ,`igahn zia

,`ziixe`c onvr z`nehokcexfrei oa sqeicÐ

.axl `iywe ,`ed mixg` `nhlníìåòì éðùîå
ïðáøã ïé÷ùî úàîåèmc z`neh jde ÐÐ

xfrei oa sqei cird `d jl `iywce ,`id opaxc

`l opax zxifbcxefb`iwyn``igahn ziaÐ

.xfrei oa sqeic dil zil `pz i`dìòå íãä ìò
áìçä ìòå øùáäoia ,mcd `nhpy oia Ð

algd `nhpy oia ,xyad `nhpyuivd Ð

uiv oi`c ,lk`p `nh xya `diy `le .dvxn

xyade"c dyrz `l dgece xdhnrbi xy`

ryedi iaxl `l` ."lk`i `l `nh lka

migqt) "oilev cvik"a xn`c jixhvi`:(`,fr

xya oi` m`ilin ipd :`kd xn`we .mc oi` Ð

dvxn uiv oi`y ,ezvignl ueg xya `viyk Ð

xya `nhp la` .xyad ca`y e` ,`veid lr

mc zwixf mcewmc xizdl eilr dvxn uivd Ð

.dwixflãéæîá ïéá ââåùá ïéáÐlirl ipzc i`de

dvxed `l cifna dvxed bbeyacvik"a Ð

ezwixf la` ,cifna oia bbeya oia ez`neh :xn` cg ,i`xen` da ibilt "oilevbbeya Ð

.`kti` xn` cge ,`l cifna ,oi`ãéçéá ïéácifn ,cigi oaxwa Ðoevxela` ,`ed cg`

lr" zdin ipzwe ,edpip ilin ixz qpe`e bbeye .oevx jiiy qpe` iabe ,cifn jiiy bbey iab

evx `le ,`ziixe`c oiwyn z`neh dpin rnye ,d`neh lawn miycw mc :`nl` ,"mcd

.axl `iywe ,`igahn zia iwyn xdhl opaxïðáøãîiwyn`c `pz i`d xaqwe Ðzia

.sqeik `lce ,xefb inp `igahnïøäà àùðå.aizk uiva Ðíéùã÷ä ïåò úàleqt Ð

oaxwdxiyki`nh eze` oilke`d lr xtkn epi`e ,dvxie`le ,aizk "miycwd oer"c Ð

.mipdkd oeràùåð àåä ïåò äæéàlebit oer m` ?xiykn `ed leqt dfi` Ðxak ixd Ð

xzep oer m`e :mipdk zxeza opiqxb ."dvxi `l" xn`p."aygi `l" xn`p xak ixd Ð

aizkck ,lebit z`xwpy ,enewnl ueg zaygn `ede ,lebit oer m` :eyexit ikde

m`e" :"eidz miyecw"alk`ddl opinwene ,"dvxi `l `ed lebt iyilyd meia lk`i

epnfl uegl oipr epi` m` (a,gk) ipy wxta migafaxak ixd ,enewnl uegl oipr edpz Ð

.opiyxtck ,"eidz miyecw"a "dvxi `l" xn`pzpn lr ehgyy ,xzep zaygn ,xzep oer m`exizedlelk`leepnfl ueg"aygi `l" xn`p xak ixd Ðm`e" Ðlk`dxyan lk`i

aygna :mipdk zxezae migafa opixn`e ,"oxd` z` ev" zyxta 'ebe "iyilyd meia einly gafxacn aezkd iyilyd meia epnfa `ly lek`l"el aygi `l" aizke ,zil `nl` Ð

lebit oer m` :`kti` iqxb `aexe .`zpwz dilxzep oer m`e .`xnbd lka epeyl oky ,epnfl ueg lebitl dil opinwene ,"aygi `l" xn`p xak ixd Ð,"dvxi `l" xn`p xak ixd Ð

`le .ynn xzepa dil 'inwene.okzizaygna `l` "dvxi `l" azk `lc ,`cgenewnl ueguegeynn xzep i` :cere .epnfloaxw ixeyk`l i` ?dvxi `l i`nl Ðcnere xyk ixd Ð

lke`a `l` epi` e` :mipdk zxeza opixn`ck ,xykda enc zecear eyrpy dryn `edegafnxykedy xg`n ?ok xnel xyt` ike ?xacn aezkd iyilyd meiaxfeg!?lqtie`l" m`e

xn`w xzep lke`d xtkzi `l "dvxi"dvxi `l" :cere !?zezixk iaiigl dxtk yi ike Ðuivc xninl jixhvi` in :eze .rnyn oaxwd Ð"miycwd oer" `de ?zxk aiignd lr xtkn `l

xzep i`dle lebit i`dl dil ixwc i`de .`ed xwire ,mipdk zxeza opiqxb `nw `pyilke .milke`d oer `le ,aizk.`xwc `pyil hwpe ,`ed yxcn mipdk zxezc meyn Ðàä:enk Ð

uiv lkeiy miycwd oer jl oi`y ,jgxk lr oiadl jl yi ixd :xnelk .ixdzevxld`neh `py i`ne ,d`neh oer `l` eilrleqtn?oileqtd x`ye `veiøåáöá äììëî äøúåäùÐ

zigcpcoaxw iptndzlwidc oeike .d`neha elit`e ,zaya elit`e ,"ecrena" aizkc ,xeavjkl dlv`uivd dvxi ,uiv `la dlgzkl elv` dxzed `ly ,cigia s` dzlwid Ð

.dilräàîåè ïåò éàîdxtkdy mc `nhp ok m` `l` ievx jixvn oi`c ,mc z`neh e`l Ð.d`neh lawn mc :`nl` ,ea dielzïéöî÷ úàîåè àìunewdy Ðdgpnd z` xizn

xya z`neha ,`l :iiepyl ivnc oicd `ede .ea dielz dxtkd lke ,gafd z` xiznd mck,algedinwe`l dil `gip `l` .mc oi` xya oi` m` :xn`c ,uiv ira ryedi iaxc `ail`e

.lkd ixackùã÷ øùámikln) "ux`a did ycw" oeyl ,uxy Ð`(cioi`iwa m` rcil ,ipy zia oipaa didy ,yeixcl mizy zpya mipdkd z` wcea `iapd ibg dide .d`neh Ð

gkzypy itl .d`neh zeklda.miycwa da ewqrzp `ly ,dleba odnåôðëá òâðåuxydy spk eze`a Ðoey`x `edy spk meyn i`c ,`ed ikd jgxk lre .envr uxyd :xnelk ,ea

,mgld l` rbp envr uxydy ,uxy meyn `l` ?spk hiwpc `ixi` i`ne ,ied oey`x inp cba dilek Ðmgldel`,cifpd" ,lk`n lk l` e` onyd l` oiide ,oiid l` cifpde?"ycwid

,oey`x mglc ?ycewa iriax `edy dfd oexg`d `nhp melk Ðcifpecifp .iriax onye ,iyily oiie ,ipycifpe" enk ,liyaz Ðziy`xa) "miycronye oii .(dk.mikqp ly Ð
øîàå
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íãdig mc ,ok m` :y"pilxe`c awri epiax axd dywd Ð xiykn epi` mink jtyp epi`y

ieqik miperhc sere,mink jtyp aiyg `l ieqik miperhc oeikc ,mixiykn eidi `l Ð

inp `ni` ,mipniql dnda llka dig ezixn` :(mye a,ct oileg) "mcd ieqik" wxta opixn`c

`l dig mc :`nl` ."mink epktyz ux`d lr" `xw xn` :ipyne !ieqikl dig llka dnda

mc lkc ,`id `kxit e`le !mink jtyp aiyg

oebk ilka elawl jixv oi`e ,ux`l mink jtypd

dig mcoiprl mbe .xykd oiprl minl ywed Ð

`xw ilbc e`l i` ,minl eyiwdl ie`x did ieqik

.`icdl

ïðáøãîivn ded Ð xfrei oa iqei iaxk `lce

xn`c o`nke ,`ziixe`cn `nwe`l

`ziixe`c oiwyn z`neh`nwe`l `gip `l` Ð

`nhp i`n `pz i`d xaqe .opaxcnk ,xykd Ðen

.ax xn`y

ìò(`,gr migqt) "oilev cvik" wxta Ð xyad

lr s` mc yi xn`c ,xfril` iaxl :opixn`

xya oi`y iti`nl .zelik`d lr dvxn uivd Ð

`zkld.dlirn icin iwet`le ,lebta ireaw`l Ð

`l` iz` `lc yxitc qxhpewd yexitk `lce

.ryedi iaxk

ñéøâ éëä`yep `ed lebit oer m` :mz epiax

oer m`e aygi `l xn`p xak ixd

`zi` ikdc Ð dvxi `l xn`p xak ixd xzep

yixcc migafc ipy wxta `icda `pwqna

diyixe .ev zyxtc `kix` `xw cgn ediiexz

"iyilyd meia" aizkc `xwcaygnl iwen Ð

ueg elke`l aygna `tiqe ,epnfl ueg elke`l

`zi` evc `xw i`d` mipdk zxezae .enewnl

zxez it lr `kti` dibd i"yxe .`qxib i`d

`xwn yixc i`ce mzdc ,miyecw zyxtc mipdk

dvxy dn itl zipyp `ziixa dze`e .`hef

l dlgza migafa `xnbdenewnl ueg cenl

dyw zvw miyexitd lkle ,miyecwc `hef `xwn

.`yixa lebit oer hwp i`n`àä`yep epi`

dil wetiz ?dllkn dxzedy il dnl :mz epiaxl dniz Ð dllkn dxzedy d`neh oer `l`

`xwc meyn :mz epiax xne`e .'eke lebit oer i` yxtnck ,ikda `l` `xwl `nwe`l `kilc

"mdl oevxl" `xwc `tiqa aizkc ,mewn meya xzid el yiy xac `l` dvxn `lc rnyn

migaf) i`ny zia wxta opzc ,mikqp zgpnae mipdk zgpna mllkn exzed inp xzepe lebite

.dnaa ellkn xzed enewnl ueg lebitc :cere ,lebit meyn mdilr miaiig oi`c (mye a,bn

meia ellkn xzedy ,l`ny oer `ni` :jixtc (`,dk zegpn) "dax unewd"a rnyn oke

oer :`xw xn` ,mixetkd:xn`w ikde ,jinq "oevxl"`c meyn epiide .eizigce ea didy oer Ð

:ipyne .dnaa ellkn xzedc ,`vei oer `ni`e :inp jixt mzdc :xn`z m`e .oevxl `edy oer

"'d iptl mdl oevxl"enewnl uegc lebita ,ok m`e .`vei `le ,`yep `ed myd iptlc oer Ð

la` ,'d iptl epi` i`ce `veic :xnel yie ?'eke lebit oer m` xn`w i`ne ,ikd `nip inp Ð

`ivedl aygn.dia opixw "myd iptl" Ð
iriax
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íénk CtLð BðéàL íc¯é÷úî .øéLëî Bðéàdì ó ¨¤¥¦§©©©¦¥©§¦©§¦¨
íénk CtLðc ,úéöîzä íc éøä :éîà øa ìàeîL áø©§¥©©¦£¥©©©§¦§¦§©©©¦
,úéöîzä íãì çpä :àøéæ éaø déì øîà !øéLëî Bðéàå§¥©§¦¨©¥©¦¥¨©©§©©©§¦
áø dépéî dìa÷ .øéLëî àì éîð ïéleça eléôàc©£¦§¦©¦Ÿ©§¦¦§¨¦¥©
ézìáì ÷æç ÷ø" :àðîçø øîàc .éîà øa ìàeîL§¥©©¦§¨©©£¨¨©£©§¦§¦
äàöBé LôpäL íc ,"Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà£Ÿ©¨¦©¨©¨¤¨¤©¤¤§¨

Ba¯Ba äàöBé Lôpä ïéàL íc ,íc éeø÷¯Bðéà ¨¨¨¤¥©¤¤§¨¥
ââBLa ,B÷øæe àîèpL íc :òîL àz .íc éeø÷¯ ¨¨¨§©¨¤¦§¨§¨§¥

ãéæîa ,äöøeä¯éaøk àìãe ,ïðaøcî !äöøeä àì §¨§¥¦Ÿ§¨¦§©¨©§Ÿ§©¦
õévä äî ìò :òîL àz .äãéøö Léà øæòBé ïa éñBé¥¤¤¤¦§¥¨¨§©©¨©¦

ävøî¯àîèpL ,áìçä ìòå øNaä ìòå ícä ìò §©¤©©¨§©©¨¨§©©¥¤¤¦§¨
ïéa ,ïBöøa ïéa ñðBàa ïéa ,ãéæîa ïéa ââBLa ïéa¥§¥¥§¥¦¥§¤¥§¨¥
Léà øæòBé ïa óñBék àìãe ,ïðaøcî !øeaöa ïéa ãéçéa§¨¦¥§¦¦§©¨©§Ÿ§¥¤¤¤¦

.äãéøö"íéLãwä ïBò úà ïøäà àNðå" :òîL àz §¥¨¨§©§¨¨©£Ÿ¤£©¢¨¦
ìebét ïBò íà ?àNBð àeä ïBò äæéà éëå¯éøä §¦¥¤¨¥¦£¦£¥

øúBð ïBò íà ,"äöøé àì" :øîàð øák¯øák éøä §¨¤¡©Ÿ¥¨¤¦£¨£¥§¨
äàîeè ïBò àlà àNBð Bðéà àä ,"áLçé àì" :øîàð¤¡©Ÿ¥¨¥¨¥¥¤¨£§¨

åàì éàî .øeaéva dììkî äøzeäL¯?íc úàîeè ¤§¨¦§¨¨©¦©¨§©¨
:òîL àz .íéöî÷ úàîeè ,àì :àtt áø øîà̈©©©¨Ÿ§©§¨¦¨§©

ðëa Lã÷ øNa Léà àOé ïä"Bôðëa òâðå Bãâa ó ¥¦¨¦§©Ÿ¤¦§©¦§§¨©¦§¨
ìk ìàå ïîL ìàå ïéiä ìàå ãéæpä ìàå íçlä ìà¤©¤¤§¤©¨¦§¤©©¦§¤¤¤§¤¨
(Lc÷é) "àì eøîàiå íéðäkä eðòiå Lc÷éä ìëàî©£¨£¦§¨©©£©Ÿ£¦©Ÿ§Ÿ¦§¨

øîàå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc migqt(ycew zay meil)

la`ícmiycwCtLð BðéàLceai`l jlede,íénklawzn `l` ¨¤¥¦§¨©©¦
e ,minl ywed `l ,gafnd iab lr wxfidl ick ilkaøéLëî Bðéà¥©§¦

.mzenk
:xiykn epi` miycw mcy opgei iax ixac lr dywn `xnbd

é÷úîdì ó[dywd-]úéöîzä íc éøä ,énà øa ìàeîL áømc ± ©§¦¨©§¥©©¦£¥©©©§¦
,dzzin xg`l oaxwd zndan zzeye dvnznyíénk CtLðc§¦§¨©©¦

,gafnd iab lr wxfp epi`eåok it lr s`øéLëî Bðéàmilke`d z` §¥©§¦
`pipg xa iqei iax ly enrhy okzi `l ok m`e ,d`neh zlawl
jtyp epi`y meyn `ed xiykn epi` `igahn zia ly mcy xn`y

:`xnbd zvxzn .minkàøéæ éaø déì øîà,in` xa l`eny axl ¨©¥©¦¥¨
a eléôàc ,úéöîzä íãì çpäznda,øéLëî àì énð ïéleçok lre ©©§©©©§¦©£¦¦¦©¦Ÿ©§¦
.miycw zndaa xiykn epi`dépéî dìa÷[epnn laiw-]ìàeîL áø ¦§¨¦¥©§¥

énà øa`ed ,xiykn epi` zivnzd mcy dn mrhy ,`xif iaxn ©©¦
xn`py dnn `ed dwynl aygp mcy jkl xewndy meyn

mrla z`eapa(ck bk xacna)llka `ed ok lre ,'dYWi millg mce'§©£¨¦¦§¤
zivnzd mc la` .'dzyi xy` dwyn lke' xykda xn`py dn

meyn ,df ieaix llka epi`àcàðîçø øî(bk ai mixac)÷æç ÷ø' §¨©©£¨¨©£©
.'Lôpä àeä ícä ék ,ícä ìBëà ézìáìwxy ixdäàöBé LôpäL íc §¦§¦£©¨¦©¨©¨¤¨¤©¤¤§¨

,íc éeø÷ Baeli`eíczivnzd,íc éeø÷ Bðéà Ba äàöBé Lôpä ïéàL ¨¨¨¤¥©¤¤§¨¥¨¨
oiprl dwyn aygp epi`e 'dzyi millg mc' llka epi` ok lre

.xykd
mpi` `igahn zia iwyny xaeqd ax ixacl zxfeg `xnbd
,dxezd on dpi` miwyn z`nehy meyn ,llk d`neh milawn

:`ziixan mdilr dywneòîL àz`ziixan di`x rnye `ea ± ¨§©
d`neha axwy oaxw lr carica dvxn uivd .ax ixack `ly

,`ziixaa epipye .milral xtkn oaxwd ok ici lre ,exiykneíc̈
oaxwdB÷øæe àîèpLxacd dyrp m` ,gafnd iab lr,ââBLa ¤¦§¨§¨§¥
äöøeä.dlik`a mipdkl xzen exyay oiprl s` ,oaxwd [xtik-] §¨

dyrp m` la`äöøeä àì ,ãéæîaixd .exya lk`iy oiprl oaxwd §¥¦Ÿ§¨
m`e ,`igahn zia iwynn `edy elit` d`neh lawn oaxw mcy
gxkda ,mixedh mdy el` miwyn lr xfrei oa iqei ly ezecr ok
mpi`y xaeqd ax ixack `le ,mixg` `nhl oiprl wx dxen`
`id mcd z`neh ok` :`xnbd zvxzn .llk dxezd on mi`nhp

wxïðaøcî`l` epi` dvxn epi` cifnay epipyy dne ,ax zrcke ¦§©¨¨
,opaxcnåef `ziixa zxaeqäãéøö Léà øæòBé ïa éñBé éaøk àìã §§Ÿ§©¦¥¤¤¤¦§¥¨

lka dilr exfb `l` ,ycwna miwyn z`neh lr exfb `ly xn`y
ick uiv ievix jixve ,ycwna s` `nhp mc ok lre ,mewn

.exiykdl
r zeywdl dtiqen `xnbd:zxg` `ziixan ax ixac lòîL àz̈§©

,`ziixaa epipy .ax ixack `ly di`x rnye `ea ±õévä äî ìò©¨©¦
ícä ìò ,ävøî,`nhpy zepaxwd lyøNaä ìòåzepaxwd ly §©¤©©¨§©©¨¨

,`nhpyáìçä ìòåzepaxwd lyââBLa ïéa ,àîèpLeïéa ,ãéæîa ïéá §©©¥¤¤¦§¨¥§¥¥§¥¦¥
ñðBàaea ïéa ,ïBöøa ïéáoaxwãéçéea ïéáoaxw.øeaömcy ixd §¤¥§¨¥§¨¦¥§¦

ixack `le ,dwixfl lqtp did uiv ievix ilele ,dxezd on `nhp
:`xnbd zvxzn .llk dxezd on d`neh miwynl oi`y xaeqd ax

wx `id mcd z`neh,ïðaøcî,uiv ievix jixv epi` dxezd on ok`e ¦§©¨¨

äãéøö Léà øæòBé ïa [éñBék] (óñåéë) àìãelr exfb `ly xaeqd §Ÿ§¥¤¤¤¦§¥¨
.ycwna miwyn z`neh

:ztqep `ziixan ax lr dywn `xnbdòîL àzrnye `ea - ¨§©
uiva xn`p ,`ziixaa epipy .ax ixack `ly di`x(gl gk zeny),

,oxd` gvn lr dide','íéLãwä ïBò úà ïøäà àNðåuivdy o`kne §¨¨©¥©©£Ÿ§¨¨©£Ÿ¤£©¢¨¦
,`ziixad zl`ey .eilr dvxne zepaxwd leqt z` xiyknéëå§¦

àNBð àeä ïBò äæéà,[dvxn-]íàlr dvxn `edy xn`z,ìebét ïBò ¥¤¨¥¦£¦
mewnl uegn elke`l oaxwd zaxwd zrya odkd ayig m`y
`ed jkae ,dxfrl uegn enc z` wexfl e` exihwdl e` ,ezlik`

,df leqt xiykn uivdy ,elqetøîàð øák éøälebit leqta`xwie) £¥§¨¤¡©
(f hi`ed lebit','äöøé àì.exiykie eilr dvxi uivdy okzi `le Ÿ¥¨¤

eíàxiykn `edy xn`z,øúBð ïBòzrya odkd ayig m`y ¦£¨
enc z` wexfl e` exihwdl e` elke`le ,epnn xizedl daxwdd

,df leqt xiykn uivdy ,elqet `ed jkae ,epnfl uegøák éøä£¥§¨
øîàðxzep leqta(gi f `xwie),'áLçé àì'`le ,dpwz el oi`y ixd ¤¡©Ÿ¥¨¥

xg` leqt epl oi`y xg`n :`ziixad dwiqn .exiyki uivdy okzi
,exiykn uivdy eilr xnel lkepyàäxnel epilr gxkda ixd ± ¨

uivdyBðéà,äàîeè ïBò àlà àNBðdliwdy epivny meyn ¥¥¤¨£§¨
,df xeqi`a dxezdLixdäøzeäd`nehdììkî[dxeqi` llkn-] ¤§¨¦§¨¨

azepaxw,øeaéömiaixwn md ixd mi`nh xeaivd aex xy`k oky §¦
dliwdy epivny xg`ne .d`neha mdizepaxw z` dligzkl
mb dliwd ok enky xnel yi ,xeaiv oiprl d`neh leqta dxezd
mewn lkn ,d`neha axw epi` uiv ievix `lly s`y ,cigi oaxwa

.milral xtkn `ed ixde ,ez`neh leqt lr uivd dvxn
:dziiyew z` `xnbd dwiqnåàì éàîa `l m`d ±úàîeèdíc ©¨§©¨

xtkzy `nhd mcd zwixf z` xiykn uivdy ,xacn aezkd
ixack `le ,dxezd on `nhp mcy o`kn gken ok m`e ,milral
:`xnbd zvxzn .mnvr z`neh s` miwynl oi` dxezd ony ax

àì ,àtt áø øîàa `l` ,aezkd xaic mc z`nehaíéöî÷ úàîeè ¨©©¨¨Ÿ§©§¨¦
`id oaxwd zxtky myky .miwyn `le milke` mdy ,zegpn ly
.gafnd lr dvnew zxhwda `id dgpnd zxtk ok ,enc zwixfa
lr dvxn uivd j` ,dxhwdl leqt `ed ixd unewd `nhp m`e

.milral zxtkn ezxhwde ,exiykne ez`neh
:ax ixaca dxizq dywn `xnbdòîL àzlr `iyew rnye `ea ± ¨§©

eixacn ,llk dxezd on d`neh miwynl oi`y xn`y ax ixac
,mipdkd z` wecal 'd z`n `iapd ibg dehvp oky .xg` mewna

xn`py ,miycw z`neh zeklda mi`iwa md m`d(`i a ibg)dM'Ÿ
le`yl dehvpe .'xn`l dxFY mipdMd z` `p l`W zF`av 'd xn`̈©§¨§©¨¤©Ÿ£¦¨¥Ÿ

mze`(ai a my),ðëa Lã÷ øNa Léà àOé ïä'ìà Bôðëa òâðå ,Bãâa ó ¥¦¨¦§©Ÿ¤¦§©¦§§¨©¦§¨¤
eðòiå ,Lc÷éä ,ìëàî ìk ìàå ,ïîL ìàå ,ïéiä ìàå ,ãéæpä ìàå ,íçlä©¤¤§¤©¨¦§¤©©¦§¤¤¤§¤¨©£¨£¦§¨©©£

.(Lc÷é) 'àì eøîàiå íéðäkäxya ecba spka `yep mc`yk ,xnelk ©Ÿ£¦©Ÿ§Ÿ¦§¨
rbep mglde ,d`nehl oey`x edyere mgla uxyd rbepe ,uxy
mikqp oiia rbep cifpde ,d`nehl ipy edyere [liyaza-] cifpa
,miycw lk`n lka e` mikqp ly onya rbep oiide ,iyily edyere
edeaiyde .mlqete d`nehl iriax mze` dyer `ed m`d

.milqtp mpi`y ,mipdkd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc migqt(iriax meil)

oze`.ïîöòìokeéeçîz éàab[milk`n-]÷lçì íéiðò íäì ïéàL §©§¨©¨¥©§¤¥¨¤£¦¦§©¥
md ixd ,mkxevl eaby lk`nd ipine mingld z` mdlïéøëBî§¦

mze`íéøçàì,elwlwziy mcewåmle`.ïîöòì ïéøëBî ïéàmrhe ©£¥¦§¥§¦§©§¨
,`ed xacdøîàpL íeMî(ak al xacna)'äî íéi÷ð íúééäå' ¦¤¤¡©¦§¦¤§¦¦¥

,'ìàøNiîemze` epw e` ehxty mda ecygi mnvrl exkni m`e ¦¦§¨¥
.miieyn zegta

iax zhiyk iax ixaca yxit envr sqei axy d`ian `xnbd
:dcedi,óñBé áøì äðúî øa àãà áø déì øîà`ldzøîà Leøéôa ¨©¥©£¨©©§¨§©¥§¥£©§§

ïì,ziyingd drya d`wewg opgeil iax xn`y ,[epl zxn`-]àö ¨¥
.íéøëðì ïøëBîeiax xaeqy o`kne,äãeäé éaøkxzen ungdy §¨§¨§¦§©¦§¨

.ziriaxd dryd seq cr wx dlik`a

:xen`d dyrna iax wqta dpc `xnbdàìæà ïàîk ,óñBé áø øîà̈©©¥§©¨§¨
éaøc àzòîL àäyiy wqty iax ly ezreny diepy in zhiya ± ¨§©§¨§©¦

,ziyingd drya ungd z` xeknlkzhiyìàéìîb ïa ïBòîL ïaø §©¨¦§¤©§¦¥
.`idïðúc`rivn `aa zkqna epipyy ±(.gl),ìöà úBøét ãé÷ônä ¦§©©©§¦¥¥¤

ïäa òbé àì ïéãeáà ïä eléôà ,Bøéáçmiklede mixqgpy elit` ± £¥£¦¥£¦Ÿ¦©¨¤
.mxkni `l ceai`la ïøëBî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaølr wey ©¨¦§¤©§¦¥¥§¨©

zney it,äãéáà úáLä éðtî ïéc úéaly epenn z` livdl ick ¥¦¦§¥£¨©£¥¨
,dcia` zayd iptn ungd z` xeknl deiv iax s`e .ciwtnd

.l`ilnb oa oerny oax zhiykééaà déì øîà,sqei axlåàìå ¨©¥©©¥§¨
dìò øîzéà,ef dpyn xe`iaa xn`p `l ike ±äpç øa øa äaø øîà ¦§©£¨¨©©¨©©©¨

eðL àì ,ïðçBé éaø øîà,mda rbi `ly minkgàlàmixqgp mdyk ¨©©¦¨¨Ÿ¨¤¨
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המשך ביאור למס' פסחים ליום רביעי עמ' א



c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

èøð ïéa Bãòìa Bì øLôà íà eìéôà íéøézî Lé øçà íB÷îa øák ÷eìãä øð Bì àéáiL éøëpì øîBì ìáà£¨©©¨§¦¤¨¦¥©¨§¨§¨©¥¥©¦¦£¦¦¤§¨¦§¨¥¥
ïîL ìL øð ïéa áìçå äåòL ìLfkäö÷î àeäL éðtî àlà øeñà Bðéà øpä ìeèìhL éôìgkøàaúiL Bîk ¤©£¨§¥¤¥¥¤¤¤§¦¤¦§©¥¥¨¤¨¦§¥¤ª§¤§¤¦§¨¥

è"òø ïîéña67à"éù ïîéña øàaúiL Bîk ãvä ïî ìeèìèa Bìèìèì øzî äö÷î ìëå68ìàøNéäL ïåékå §¦¨§¨ª§¤ª¨§©§§§¦§¦©©§¤¦§¨¥§¦¨§¥¨¤©¦§¨¥
åéãé éìéöà ïéa Bà åéãé éøBçàa ïBâk ãvä ïî ìeèìèa øzäa ïàëì øpä àéáäì ìëé äéä Bîöòa69àöBéëå §©§¨¨¨Ÿ§¨¦©¥§¨§¤¥§¦§¦©©§©£¥¨¨¥£¦¥¨¨§©¥

àlà úaMa éøëð éãé ìò úBNòì eøñà àlL íeìk Cëa ïéà øeîb ìeèìèa øeqàa éøëpä BàéáîLk äæä¤§¤§¦©¨§¦§¦§¦§¨¥§¨§¤Ÿ¨§©£©§¥¨§¦§©¨¤¨
Bîöòa úBNòì ìàøNéì øzéä íeL ïéàL íéøáchkõøàä énòì ìáà äøBz éðáì àlà äæ øzéä úBøBäì ïéàå §¨¦¤¥¥¤§¦§¨¥©£§©§§¥§¥¤¤¤¨¦§¥¨£¨§©¥¨¨¤

:øúBé eìé÷éå øácì øáã eîãéå éøëpì äøéîàa eìbøúé àlL øézäì ïéà¥§©¦¤Ÿ¦§©§©£¦¨©¨§¦§¦§¨¨§¨¨§¨¦¥
ט  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

7

`zax `zkld
ïîù ìù øð [æë נעשית שמן נר טלטול ידי שעל אף -

השמן  וקירוב ריחוק ידי על - והבערה כיבוי מלאכת
הפתילה  .65אל

äö÷åî àåäù [çë אבל דרבנן, באיסור רק זה היתר -
עליו  - היתר צד בו יש אם אף - דאורייתא באיסור

בפירוש לנכרי הערמה)לומר ההיתר,(בלא בדרך שיעשה
ממלאכתו  ליהנות מותר - איסור בדרך עשה .66ואם

åîöòá úåùòì [èë לנכרי לומר דוקא הוא זה היתר -
- באיסור שיעשה בפירוש בו מוזכר שאין בלשון סתם

מעצמו  עושה .70והנכרי

zetqede mipeiv
נעשה 65) שהאיסור במקום נכרי אמירה אסרו שלא כיון

ס"י. רנג סימן כדלעיל כוונתו, בלא רישיה' 'פסיק ידי על
לאיסור 66) טלטול איסור בין ג ס"ק אחרון בקו"א חילק כן

לנכרי  שאומר בורר כגון דאורייתא במלאכה ועפי"ז הוצאה,
שיברור  בפירוש לו לומר עליו מסויים מאכל עבורו לנקות
ה  סימן ח"א שלמה מנחת שו"ת (עיין הפסולת מן האוכל
דרך  לרה"י מרה"י יטלטל שהנכרי כשחפץ וכן ג), ס"ק
בפירוש  לו לומר עליו - מצוה לצורך מסויים דבר רה"ר
לעמי  כן מורין שאין זאת (מלבד בדרך לפוש יעצור שלא
לו  מותר ואז שבדבר, ההיתר צד על לסמוך ולא הארץ),
יהיה  שלא ובלבד בדרכו, נח אם גם - ממלאכתו ליהנות

סי"א). להלן המבואר (ע"ד הערמה של באופן
שבידו  בדבר אלא אינו זה שהיתר בקו"א נוסף חילוק וראה

בו. תלוי אינו כשההיתר ולא בהיתר, לעשותו ישראל של
גופו 67) לצורך אפילו בטלטול אסור . . דולק נר א: סעיף

שהיא  בו הדולקת לשלהבת בסיס שהיה מפני ומקומו
כמוה. מוקצה הנר ונעשה מוקצה

אבל 68) אחר דבר ע"י בידיו בטלטול זה וכל טו: סעיף

מטלטלו  אפילו מותר בידיו שלא בגופו המוקצה לטלטל
עומד  שסתמו מפני מוקצה שהוא קש כגון האיסור לצורך
ובשבת  עליו לשכב שלא המטה על נתון הוא ואם להסקה

בגופו. לנענע מותר עליו לשכב בא הוא
Â"ËÒועד"ז Á˘ ÔÓÈÒ· לטלטלו אלא אסור אינו מוקצה כל :

כמו  בגופו לטלטלו מותר אבל בידיו דהיינו בחול כדרכו
שהוא  יד כלאחר טלטול נקרא וזהו שי"א בסי' שיתבאר
ברגליו  מוקצה לטלטל מותר ולכן החול מדרך בשינוי
אפילו  או מקומו לצורך הילוכו דרך ולכאן לכאן  לפנותו
ואין  שי"א) סי' (עיין להצניעו כדי עצמו המוקצה לצורך
לך  שאין נפוח ע"י מוקצה לטלטל שמותר לומר צריך

מזה. גדול יד כלאחר טלטול
בכ"מ  הוא וכן הצד', מן 'טלטול זה טלטול רבינו כינה [כאן
סימן  משנ"ב שח, לסי' בהקדמתו שבת בתו' ומהם בפוסקים

לא]. ס"ק רעו
(69=) ).Elbowמרפק
סט"ז.70) שז סימן

•
zay zekld - jexr ogley

ÁÈ אפסר בידו תופס והוא בזה זה גמלים יקשור לא
שנים  אלא אינן ואפילו ידו על נמשכים וכולם הראשון
כן  ימשכם לא שבת מערב בזה זה קשורים היו ואפילו
כאילו  שנראה מפני המעורבת עיר היא אפילו בשבת
גמלים  אפסרי כמה תופס אם אבל למכור לשוק מוליכם
רצ"ז): סימן ביו"ד (ועיין הבהמות כל שאר וכן מותר בידו

ËÈ ליזהר צריך האפסר בחבל ומושכה בהמה המוציא
מפני  למטה טפח ידו מתחת החבל ראש יצא שלא
שהוא  נראה ואינו בידו זה טפח חבל שנושא  כמו שדומה
אחד  טפח הוציא אם מקום ומכל הבהמה שעל מהאפסר
טפחים  ב' הוציא כן אם אלא איסור עשה לא ידו מתחת
טפח  אפילו יצא שלא להחמיר צריך מעשה שלענין אלא
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מן  גבוה יהיה לבהמה ידו שבין שהחבל וצריך מידו אחד
מן  הרבה להניח שלא שיזהר דהיינו יותר או טפח הארץ
עד  באמצעו כך כל יכביד שלא כדי לבהמה ידו בין החבל
הבהמה  נראית שתהא כדי לארץ הסמוך בטפח שיגיע
אלא  בידו האפסר ראש שאוחז נראה אין שאל"כ בו נמשכת
צוארה  סביב אותו יכרוך הרבה ארוך החבל ואם אחר חבל

למעלה: שנתבאר כמו

Î שקושרים לוחות והם שבצוארו בסולם החמור יצא לא
אלו  ולוחות בשיניו מכתו לחכך יוכל שלא צוארו סביב
מעליו  יפלו ואם השבר גבי שעל מקשקשים יותר חשובים
יצא  לא וכן בהם יצא לא לכן בידו ויביאם עליהם יחוס

מקש בר  שעושים עבה טבעת כמין והוא שברגלו צועה
זו  רגליה ומכה קצרות שפסיעותיה הבהמה ברגלי וקושרים
התרנגולים  ואין בזו זו תכה שלא להגן זה לה ועושים בזו
באחרים  יתחלפו שלא ברגליהם שקושרים בחוטין יוצאים
כדי  יחד רגליהם שתי בה שקושרים קצרה ברצועה ולא
הכלים  את ישברו שלא להתיז רגליהם להרים יוכלו שלא
אליותיהם  שתחת קטנה בעגלה יוצאים האילים ואין
וטרשים  בסלעים האליה תלקה שלא כן להם שעושים
שנותנים  ידוע בעץ יוצאים העזים ואין בארץ נגררת כשתהא
שבכל  שבראשיהן התולעים ויפלו שיתעטשו כדי בחוטמיהן
בעול  העגל יצא ולא בידו ויביאם יפלו שמא לחוש יש אלו
לכשיגדל  ראשו לכוף למוד שיהא צוארו על שנותנים קטן
מהפרה  יינק שלא כדי עגל של בפיו שמניחים בזמם ולא
לו). הוא משוי גופו לשמירת שאינו (שכיון במרעה כשהיא

עורו  וקושרים כמחט חדין שנימיו שרץ בעור פרה תצא ולא
שקושרים  ברצועה ולא שרצים יינקוה שלא הבהמה בדדי
ולמשכה  לאחזה דהיינו לשימור שקשרה בין קרניה בין לה
שנוי  מפני לנוי לה וקשרה שצבעה בין לברוח כשתרצה בה
צריכה  הפרה אין ושימור משוי הוא והרי בכל רגיל אינו זה
שור  יצאו לא ולכן בשור הדין וכן לברוח דרכה שאין כלל
מותר  עגלים אבל להם הוא שמשוי שבצוארם בחבל ופרה
לצאת  ודרכם שמירה וצריכים בקל מורדים שהם מפני

לפעמים: באפסר

‡Î בקמיע לא אבל מומחה שהוא בקמיע יוצאה הבהמה
לאדם  שנתמחה אע"פ לבהמה עדיין נתמחה שלא
ומזלו  למעלה עליו המליץ ומלאך מזל לו יש שהאדם מפני

לבהמה: כן שאין מה הזה הקמיע לו שיועיל לו מסייע

·Î מפני הרבים לרשות הבהמה בו שתצא שאסור דבר כל
מדברי  לכרמלית בו שתצא אסור לה משוי שהוא
כמ"ש  כדרכה שלא הוצאה שהיא אף הכל לדברי סופרים
לפי  לה תכשיט שהוא דבר וכל האשה ביציאת ש"ג בסי'
מדברי  בשבת בו שתצא שאסור אלא בחול בו לצאת שדרכה
בו  שתצא מותר ויביאנו יפול שמא גזרה משום סופרים

אבל  שם כמ"ש אדם בתכשיטי כן להמתירין לכרמלית
נתבאר  וכבר בהמה גבי שאסור הדין הוא שם להאוסרים
אבל  האוסרים כדברי לעצמו להחמיר לו יש אדם שכל שם
בדבר  (אפילו בחצר הבהמה שתצא מותר הכל לדברי
אף  באדם אוסרים שיש שאף התורה) מן בו שתצא שאסור
כמ"ש  הרבים לרשות בו ויצא ישכח שמא גזרה משום בחצר
לדברי  כך כל לגזור החמירו לא בבהמתו מקום מכל שם

הכל:

‚Î ולא עליה נתלים ולא בהמה גבי על רוכבים אין
עיקר  כל חיים בבעלי משתמשין שאין עליה נשענים
הרכיבה  גזרת בכלל חיים בבעלי שימוש כל חכמים שכללו
המחובר  מאילן זמורה לחתוך יבא שמא משום עליה שגזרו
הבהמה  בצדי ואפילו עליה שרוכב הבהמה בה להנהיג כדי
כדי  גבה בצדי התינוק לשפשף כגון להשתמש אסור
אחר  שדבר כגון צדדין צדי אבל לצדה להסמך וכן לשעשעו
בצדי  משתמש והוא צדדיה שאר על או גבה צדי על מונח
אותו  גבי על להשתמש אסור אבל מותר זה הרי דבר אותו
ממש. צדה על כמשתמש שהוא מפני צדה על המונח דבר

אע"פ  התחום בתוך אותו מוליכה שהבהמה קרון לפיכך
הקרון  שידות מפני לקרון ליכנס אסור הבהמה מנהיג שנכרי
אחד  דבר הכל הקרון גוף עם והידות הבהמה צדי על הן
הבהמה  צדי על המונח בדבר משתמש זה הרי לקרון והנכנס
הדף  על וגם דבר אותו בצדי להשתמש אלא התירו ולא
כל  עם שהקרון מפני לישב אסור הקרון מאחורי היוצא
ואסור  אחד לדבר נחשב הכל ממנו ויוצא בו המחובר

בצדיהם. אלא גביה על להשתמש

הנהר  בשפת ההולכות בהמות אותה שמוליכות ספינה אבל
ממנה  רחוק הולכות שהבהמות שכיון בשבת בה לילך מותר
שמא  בספינה בהולך לחוש אין וגם צדדים צדי הוא הרי
ביושב  לחוש שיש כמו הבהמות להנהיג זמורה יחתוך

רמ"ח: בסי' כמ"ש בקרון

„Î במזיד עלה אפילו בשבת בהמה גבי על שעלה מי
ירד  ולא השבת כל עליה שישב לקנסו ראוי שהיה
בשבת  אילן גבי על בעולה שקנסו כמו לערב עד ממנה
לירד  וצריך זה על לגזור רצו לא הבהמה צער משום אעפ"כ
צער  משום הבהמה גבי מעל המשוי פורקין וכן מיד ממנה
ואסור  מוקצה שהוא דבר המשוי היה ואפילו חיים בעלי
אחר  לצד ומסלקו המשוי תחת ראשו מכניס זה הרי בטלטול
בידיו  אלא מוקצה טלטול איסור שאין מאליו נופל והוא

המשוי  להניח רשאי ואינו שי"א בסי' שיתבאר עליה כמו
הפסד  לו יגיע (ואם חיים בעלי צער מפני שבת למוצאי עד

:( רס"ו בסימן נתבאר המשוי יפול אם

יחֿכד  סעיפים בשבת יוצאת בהמה במה שה סימן ב חלק
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`zax `zkld
ïîù ìù øð [æë נעשית שמן נר טלטול ידי שעל אף -

השמן  וקירוב ריחוק ידי על - והבערה כיבוי מלאכת
הפתילה  .65אל

äö÷åî àåäù [çë אבל דרבנן, באיסור רק זה היתר -
עליו  - היתר צד בו יש אם אף - דאורייתא באיסור

בפירוש לנכרי הערמה)לומר ההיתר,(בלא בדרך שיעשה
ממלאכתו  ליהנות מותר - איסור בדרך עשה .66ואם

åîöòá úåùòì [èë לנכרי לומר דוקא הוא זה היתר -
- באיסור שיעשה בפירוש בו מוזכר שאין בלשון סתם

מעצמו  עושה .70והנכרי

zetqede mipeiv
נעשה 65) שהאיסור במקום נכרי אמירה אסרו שלא כיון

ס"י. רנג סימן כדלעיל כוונתו, בלא רישיה' 'פסיק ידי על
לאיסור 66) טלטול איסור בין ג ס"ק אחרון בקו"א חילק כן

לנכרי  שאומר בורר כגון דאורייתא במלאכה ועפי"ז הוצאה,
שיברור  בפירוש לו לומר עליו מסויים מאכל עבורו לנקות
ה  סימן ח"א שלמה מנחת שו"ת (עיין הפסולת מן האוכל
דרך  לרה"י מרה"י יטלטל שהנכרי כשחפץ וכן ג), ס"ק
בפירוש  לו לומר עליו - מצוה לצורך מסויים דבר רה"ר
לעמי  כן מורין שאין זאת (מלבד בדרך לפוש יעצור שלא
לו  מותר ואז שבדבר, ההיתר צד על לסמוך ולא הארץ),
יהיה  שלא ובלבד בדרכו, נח אם גם - ממלאכתו ליהנות

סי"א). להלן המבואר (ע"ד הערמה של באופן
שבידו  בדבר אלא אינו זה שהיתר בקו"א נוסף חילוק וראה

בו. תלוי אינו כשההיתר ולא בהיתר, לעשותו ישראל של
גופו 67) לצורך אפילו בטלטול אסור . . דולק נר א: סעיף

שהיא  בו הדולקת לשלהבת בסיס שהיה מפני ומקומו
כמוה. מוקצה הנר ונעשה מוקצה

אבל 68) אחר דבר ע"י בידיו בטלטול זה וכל טו: סעיף

מטלטלו  אפילו מותר בידיו שלא בגופו המוקצה לטלטל
עומד  שסתמו מפני מוקצה שהוא קש כגון האיסור לצורך
ובשבת  עליו לשכב שלא המטה על נתון הוא ואם להסקה

בגופו. לנענע מותר עליו לשכב בא הוא
Â"ËÒועד"ז Á˘ ÔÓÈÒ· לטלטלו אלא אסור אינו מוקצה כל :

כמו  בגופו לטלטלו מותר אבל בידיו דהיינו בחול כדרכו
שהוא  יד כלאחר טלטול נקרא וזהו שי"א בסי' שיתבאר
ברגליו  מוקצה לטלטל מותר ולכן החול מדרך בשינוי
אפילו  או מקומו לצורך הילוכו דרך ולכאן לכאן  לפנותו
ואין  שי"א) סי' (עיין להצניעו כדי עצמו המוקצה לצורך
לך  שאין נפוח ע"י מוקצה לטלטל שמותר לומר צריך

מזה. גדול יד כלאחר טלטול
בכ"מ  הוא וכן הצד', מן 'טלטול זה טלטול רבינו כינה [כאן
סימן  משנ"ב שח, לסי' בהקדמתו שבת בתו' ומהם בפוסקים

לא]. ס"ק רעו
(69=) ).Elbowמרפק
סט"ז.70) שז סימן
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ÁÈ אפסר בידו תופס והוא בזה זה גמלים יקשור לא
שנים  אלא אינן ואפילו ידו על נמשכים וכולם הראשון
כן  ימשכם לא שבת מערב בזה זה קשורים היו ואפילו
כאילו  שנראה מפני המעורבת עיר היא אפילו בשבת
גמלים  אפסרי כמה תופס אם אבל למכור לשוק מוליכם
רצ"ז): סימן ביו"ד (ועיין הבהמות כל שאר וכן מותר בידו

ËÈ ליזהר צריך האפסר בחבל ומושכה בהמה המוציא
מפני  למטה טפח ידו מתחת החבל ראש יצא שלא
שהוא  נראה ואינו בידו זה טפח חבל שנושא  כמו שדומה
אחד  טפח הוציא אם מקום ומכל הבהמה שעל מהאפסר
טפחים  ב' הוציא כן אם אלא איסור עשה לא ידו מתחת
טפח  אפילו יצא שלא להחמיר צריך מעשה שלענין אלא
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מן  גבוה יהיה לבהמה ידו שבין שהחבל וצריך מידו אחד
מן  הרבה להניח שלא שיזהר דהיינו יותר או טפח הארץ
עד  באמצעו כך כל יכביד שלא כדי לבהמה ידו בין החבל
הבהמה  נראית שתהא כדי לארץ הסמוך בטפח שיגיע
אלא  בידו האפסר ראש שאוחז נראה אין שאל"כ בו נמשכת
צוארה  סביב אותו יכרוך הרבה ארוך החבל ואם אחר חבל

למעלה: שנתבאר כמו

Î שקושרים לוחות והם שבצוארו בסולם החמור יצא לא
אלו  ולוחות בשיניו מכתו לחכך יוכל שלא צוארו סביב
מעליו  יפלו ואם השבר גבי שעל מקשקשים יותר חשובים
יצא  לא וכן בהם יצא לא לכן בידו ויביאם עליהם יחוס

מקש בר  שעושים עבה טבעת כמין והוא שברגלו צועה
זו  רגליה ומכה קצרות שפסיעותיה הבהמה ברגלי וקושרים
התרנגולים  ואין בזו זו תכה שלא להגן זה לה ועושים בזו
באחרים  יתחלפו שלא ברגליהם שקושרים בחוטין יוצאים
כדי  יחד רגליהם שתי בה שקושרים קצרה ברצועה ולא
הכלים  את ישברו שלא להתיז רגליהם להרים יוכלו שלא
אליותיהם  שתחת קטנה בעגלה יוצאים האילים ואין
וטרשים  בסלעים האליה תלקה שלא כן להם שעושים
שנותנים  ידוע בעץ יוצאים העזים ואין בארץ נגררת כשתהא
שבכל  שבראשיהן התולעים ויפלו שיתעטשו כדי בחוטמיהן
בעול  העגל יצא ולא בידו ויביאם יפלו שמא לחוש יש אלו
לכשיגדל  ראשו לכוף למוד שיהא צוארו על שנותנים קטן
מהפרה  יינק שלא כדי עגל של בפיו שמניחים בזמם ולא
לו). הוא משוי גופו לשמירת שאינו (שכיון במרעה כשהיא

עורו  וקושרים כמחט חדין שנימיו שרץ בעור פרה תצא ולא
שקושרים  ברצועה ולא שרצים יינקוה שלא הבהמה בדדי
ולמשכה  לאחזה דהיינו לשימור שקשרה בין קרניה בין לה
שנוי  מפני לנוי לה וקשרה שצבעה בין לברוח כשתרצה בה
צריכה  הפרה אין ושימור משוי הוא והרי בכל רגיל אינו זה
שור  יצאו לא ולכן בשור הדין וכן לברוח דרכה שאין כלל
מותר  עגלים אבל להם הוא שמשוי שבצוארם בחבל ופרה
לצאת  ודרכם שמירה וצריכים בקל מורדים שהם מפני

לפעמים: באפסר

‡Î בקמיע לא אבל מומחה שהוא בקמיע יוצאה הבהמה
לאדם  שנתמחה אע"פ לבהמה עדיין נתמחה שלא
ומזלו  למעלה עליו המליץ ומלאך מזל לו יש שהאדם מפני

לבהמה: כן שאין מה הזה הקמיע לו שיועיל לו מסייע

·Î מפני הרבים לרשות הבהמה בו שתצא שאסור דבר כל
מדברי  לכרמלית בו שתצא אסור לה משוי שהוא
כמ"ש  כדרכה שלא הוצאה שהיא אף הכל לדברי סופרים
לפי  לה תכשיט שהוא דבר וכל האשה ביציאת ש"ג בסי'
מדברי  בשבת בו שתצא שאסור אלא בחול בו לצאת שדרכה
בו  שתצא מותר ויביאנו יפול שמא גזרה משום סופרים

אבל  שם כמ"ש אדם בתכשיטי כן להמתירין לכרמלית
נתבאר  וכבר בהמה גבי שאסור הדין הוא שם להאוסרים
אבל  האוסרים כדברי לעצמו להחמיר לו יש אדם שכל שם
בדבר  (אפילו בחצר הבהמה שתצא מותר הכל לדברי
אף  באדם אוסרים שיש שאף התורה) מן בו שתצא שאסור
כמ"ש  הרבים לרשות בו ויצא ישכח שמא גזרה משום בחצר
לדברי  כך כל לגזור החמירו לא בבהמתו מקום מכל שם

הכל:

‚Î ולא עליה נתלים ולא בהמה גבי על רוכבים אין
עיקר  כל חיים בבעלי משתמשין שאין עליה נשענים
הרכיבה  גזרת בכלל חיים בבעלי שימוש כל חכמים שכללו
המחובר  מאילן זמורה לחתוך יבא שמא משום עליה שגזרו
הבהמה  בצדי ואפילו עליה שרוכב הבהמה בה להנהיג כדי
כדי  גבה בצדי התינוק לשפשף כגון להשתמש אסור
אחר  שדבר כגון צדדין צדי אבל לצדה להסמך וכן לשעשעו
בצדי  משתמש והוא צדדיה שאר על או גבה צדי על מונח
אותו  גבי על להשתמש אסור אבל מותר זה הרי דבר אותו
ממש. צדה על כמשתמש שהוא מפני צדה על המונח דבר

אע"פ  התחום בתוך אותו מוליכה שהבהמה קרון לפיכך
הקרון  שידות מפני לקרון ליכנס אסור הבהמה מנהיג שנכרי
אחד  דבר הכל הקרון גוף עם והידות הבהמה צדי על הן
הבהמה  צדי על המונח בדבר משתמש זה הרי לקרון והנכנס
הדף  על וגם דבר אותו בצדי להשתמש אלא התירו ולא
כל  עם שהקרון מפני לישב אסור הקרון מאחורי היוצא
ואסור  אחד לדבר נחשב הכל ממנו ויוצא בו המחובר

בצדיהם. אלא גביה על להשתמש

הנהר  בשפת ההולכות בהמות אותה שמוליכות ספינה אבל
ממנה  רחוק הולכות שהבהמות שכיון בשבת בה לילך מותר
שמא  בספינה בהולך לחוש אין וגם צדדים צדי הוא הרי
ביושב  לחוש שיש כמו הבהמות להנהיג זמורה יחתוך

רמ"ח: בסי' כמ"ש בקרון

„Î במזיד עלה אפילו בשבת בהמה גבי על שעלה מי
ירד  ולא השבת כל עליה שישב לקנסו ראוי שהיה
בשבת  אילן גבי על בעולה שקנסו כמו לערב עד ממנה
לירד  וצריך זה על לגזור רצו לא הבהמה צער משום אעפ"כ
צער  משום הבהמה גבי מעל המשוי פורקין וכן מיד ממנה
ואסור  מוקצה שהוא דבר המשוי היה ואפילו חיים בעלי
אחר  לצד ומסלקו המשוי תחת ראשו מכניס זה הרי בטלטול
בידיו  אלא מוקצה טלטול איסור שאין מאליו נופל והוא

המשוי  להניח רשאי ואינו שי"א בסי' שיתבאר עליה כמו
הפסד  לו יגיע (ואם חיים בעלי צער מפני שבת למוצאי עד

:( רס"ו בסימן נתבאר המשוי יפול אם

יחֿכד  סעיפים בשבת יוצאת בהמה במה שה סימן ב חלק
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" בין הקשר ל עלי'[וביאור :]"שביתה ""

øáãî àåäù äòùáù ,øáãîä íãàë î"ãò
åðéà øùàëå ,íéøåáãäá åãéøåîå åìëù íöîöî
åìëù äìò æà éøäå ,úáåùå ÷ñåô øáãì äöåø

øå÷îì.äîëçä ïëùî íù øùà å
עמוקה  סברא לבאר הרוצה (להבדיל) אדם כמו
מתאימות  מלים למצוא לעמול שצריך לתלמיד,
שבשעה  ונמצא העמוק, הרעיון את לבטא שיוכלו
רעיונותיו  את מצמצם הוא שכל דברי שמדבר
כאשר  דיבורו ובגמר מסויימות, במלים ומורידם
השכל  ו"עולה" חוזר אזי מלדבר, ושובת פוסק הוא
תמיד, החכמה שם ששוכנת למקום למקורו,
כפי  העצמית, למדריגתו ו"עולה" שב ששכלו

המילים; בתוך וירידה צמצום בלי שהוא

המעשה  ימי ששת שבמשך בנמשל, הוא וכך
בתוך  וחיותו אורו את ומשפיל מצמצם הקב"ה

) מאמרות" שובת דיבורו "עשרה השבת וביום ית'),
זה. מצמצום ו"עולה"

הוא  "שביתה" של הפנימי שהתוכן ונמצא,
"עלי'".

íåéá äìòúî ,úéìëúå õ÷ ïéàì ïëî øúåéå ,ïë
úáùçðù ,äîëçä úâøãîî äìòîì úáùä

.úéùò äîëçá íìåë ù"îë 'éðôåâ 'éùòë
השביתה  ידי על שבאה ה"עלי'" בנמשל,
קץ  לאין יותר הרבה גדולה היא ית', מדיבורו

מדיבורו. השובת מאדם הנ"ל שבמשל מהעלי'

נפש היא שנפשו האדם, בדיבור שכלית כי

הרי  עצמה), הנפש ממהות הוא שהשכל (היינו
העצמית  למדריגתו שב כשהאדם הדיבור, בגמר
הרי  בדיבור), וצמצום מירידה למעלה שהיא (כפי

ל"משכן היא למקורו ".החכמה העלי'

הוא  ובעצמו בכבודו הקב"ה הרי למעלה, אבל
כך  כל מרומם והוא החכמה, מגדר מעלה למעלה
כעשי' נחשבת החכמה שמדריגת עד מחכמה
ב"כולם  הפנימי הפירוש (שזהו ית' אצלו גופנית

ית'עשית בחכמה חכמתו בחינת גילוי שאף ,"
ביותר  והעליונה הראשונה הבחינה (שהיא

כמו נחשב גשמית בבריאה) הקב"ה.עשי' לגבי

.'åë àòéãé äîëçá àìå íéëç úðà øîàîë àìà
ולא  חכים הוא "אנת בתיקונים אמרו זה ועל
("אנת  "חכם" הוא שהקב"ה דזה ידיעא", בחכמה
נבראים, אצל הידוע החכמה ענין כלל אינו חכים")
בריאת  בשביל גילוי לידי שבאה כפי חכמתו כי
שהיא  אף דאצילות), חכמה (היינו העולמות

ית' ודמיון חכמתו ערך שום לה אין עילאה, וחכמה
אצלו  גופנית כעשי' שהיא עד עצמו, הקב"ה אל

ש" דזה מובן, שמזה כנ"ל, חכים"אנת ית', הוא
לנבראים. וכלל כלל בערך אינו

(מהצמצום  ית' אורו של ה"עלי'" ולפיכך,
פנימית  "בבחינת השבת ביום מאמרות) בעשרה
מחכמתו  מעלה למעלה עלי' היא ב"ה", סוף אין
בגדר  אינו ובעצמו בכבודו שהקב"ה מאחר ית',

כלל. חכמה

oey`x wxt zayd z` l`xyi ipa exnye
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אור Â‰ÊÂ(כב) לגנוז טוב כו'. לגנוז טוב טוב כי
שהיא  בתורה בתפלה. שבלב ההתלהבות
אשר  ודברי כמ"ש כו'. עצמותו בטול בבחי' זה הפך
אלא  לגמרי כבוי ולא כו'. אש שמכבים כמים כו' שמתי
שמיני  חלק בו להיות צריך שת"ח רז"ל כמאמר

ליה ומעטרא ידוע שבשמינית דהנה כו'. כסאסא'
בל"ב  המתפשטים והן נתיבות ל"ב בה יש שהחכמה
נתיבות  הל"ב מתפשטים המוח ומן שבמוח. חדרים

חכמה  נתיבות מל"ב שמקבל לפי לב נק' וע"כ בלב.
אורות  מסתיים שבו לפי הלב. בענין בע"ח (וכמ"ש
נחלק  הדעת שע"י כו'. שבילין ל"ב בבחי' שהן דאו"א
דהוי"ה  אותיות ח' יש מוח ובכל כידוע מוחין לד'
והנה  ומצנפת) האבנט בענין במ"א וכמ"ש אדנ"י.
עולה  שבלב. נ"ח ול"ב שבמוח נ"ח ל"ב שניהם כללות
שבשמינית  שמיני וחלק ס"ד. הוא ל"ב ב"פ כי ס"ד גי'
וכאשר  ס"ד. הוא ח' פעמים ח' (כי מס"ד א' חלק הוא
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שד' ח') פעמים ח' כאן יש הרי בלב. באין נ"ח ל"ב
בלב  וכשנכפלין ל"ב. הוא מח' כלול א' כשכל מוחין
שהוא  שבשמינית שמיני א' וחלק ח'. פעמים ח' הרי
דוקא  ח' פעמים ח' יש כאשר רק זה אין ס"ד חלק
שהוא  שבמוח ח"ע הארת בחי' הוא שת"ח הוא והענין
צריכים  דח"ע נתיבות ול"ב כנ"ל. מ"ה דכח בטול בחי'
א' חלק רק כנ"ל. ושוב בטול בבחי' ג"כ בלב להיות
צ"ל  שבלב שבשמינית שמיני שהוא בלבד. מס"ד
למעלה  לבו בענין כנ"ל והתנשאות. הלב הגבהת בבחי'
ידוע  הרי כי המוח אל ללב חבור אין זה שבלתי כו'.
המוח  ומן חכמה בחי' ששם העיקר הוא שהמוח

בבחי' כ"א למוח מחובר הלב ואין הלב. אל מתפשט
העלאה  בלתי המשכה אין כי הלב. מן תחלה העלאה
החיים  רוח ומכ"ש כו'. רוח אייתי רוח כי  תחלה.
רק  כו'. החכמה ממוח שמקבל שבלב הימני שבחלל
שבשמינית  שמיני בחלק קצת הלב הגבהת בחי' ע"י
המוח  אח"כ ונמשך במוח. ומתחבר הלב עולה בזה
צריך  ת"ח דוקא וע"כ כנ"ל. בטול בבחי' בלב דחכמה
הרוח  גסות הוא מזה ויותר כו'. דגסות ס"ד לחלק
בחי' אח"כ יועיל ולא ממש יש בחי' להיות שבלב
בבחי' כו' ליה מעטרא ס"ד חלק אבל כו' דחכמה בטול

מקיף:
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‰‰Â'איברי בשם נק' שהמצות מה ענין יובן עפי"ז
רצון  לגילוי כלים שהם לפי והוא דמלכא
גשמיים  האיברים משל וכדוגמת בהם ב"ה העליון
למעלה  כמו"כ ממש בהלבשה בהם מלובש שהרצון
הגם  ממש, ובגילוי בהלבשה אא"ס שורה במצות
ומחיי' שמהווה בשו"א עשה ה' חפץ אשר כל דכתיב
כל  התהוות כי ותחתונים עליונים העולמות כל את
כדוגמת  הוא אך סוכ"ע, מבחי' הוא גשמיי' הדברי'
חיות  שמקבלים שגם כו' הקרביים פנימי' האברים
מה  ענין כמו"כ בתוכם מלובש אינו אעפ"כ מהרצון
הוא  מחי' ואתה וכמ"ש כולם את ומחי' שמהווה

אפי' שמחי' בהעלם הוא אלקות והחיות אותם שמחי'
ענין  עיקר כל וזה הרצה"ע היפוך שהוא טמאים דברים
גשמיים, דברים לכל חיות ממנה שנמשך נוגה קליפת
ביטול  שהוא דקדושה מרכבה מרכבות ב' יש ובכלל
ויש  להרצון, האיברי' ביטול כדוגמת לאלקות הנברא
והחזיר  והשפן הארנבת ואת הגמל את דקליפה מרכבה
כו' האצטומכא חיות כדמיון גשמי' חיות שמשפיעים
המצות  משא"כ הרצון, גילוי בהם נמצא שלא אעפ"י
בגילוי  בהם הוא הסוכ"ע שהארת ותפילין ציצית כמו
נק' ולכן כו' לבנ"ח חוטין ול"ב ח"ע בחי' בתפילין

וכנ"ל. באיברי' הרצון כמשל איברים בשם

b"kt `"wla x`eany v"nezd oipr oiadl
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ô·ÂÈÂ המקום אל ובאת שכתי' ר"ח ענין בהקדם זה
ביומא  ות"י המעשה, ביום שם נסתרת אשר
מצינו  לא עצמו ר"ח אבל ער"ח, על וקאי דחולא
ר"ח  הלא וצ"ל הפסוק, בל' המעשה יום נק' שיהי'
המעשה, יום נק' אינו מה ומפני מלאכה בעשיית מותר
וצ"ל  מעשיך, תעשה ימים ששת דכתי' הוא הענין אך
ששת  כתי' הלא וגם מלאכה, לעשיות היתר צריך למה
ואת  השמים שאת מפני הנה אך כו', תעבוד ימים
הי' לכן ומכה"כ מיני' פנוי אתר שלית מלא אני הארץ

לפני  כמשל מלאכה, עשיית ענין אסור שיהי' מהראוי
בידי' לי' אחוי כמשארז"ל מלאכה לעשות אסור המלך

קטלא קטעו מלכא קמי' במחוג דמחוי דמאן ימינו לו
פנוי  אתר דלית הקב"ה מה"מ מלך לפני ומכ"ש חייב,
נא' לזה מלאכה, עשיית אסור [צ"ל] הי' כנ"ל מיני'
עשיית  על היתר שהוא מעשיך תעשה ימים ששת
היו  לא לבד תעבוד ימים ששת ומפסוק מלאכה,
בראשית  במד"ר שהרי מלאכה, על ברור היתר יודעים
לעבדה  ולשמרה, לעבדה בג"ע ויניחהו פסוק פי' פט"ז
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dxez ihewl

" בין הקשר ל עלי'[וביאור :]"שביתה ""

øáãî àåäù äòùáù ,øáãîä íãàë î"ãò
åðéà øùàëå ,íéøåáãäá åãéøåîå åìëù íöîöî
åìëù äìò æà éøäå ,úáåùå ÷ñåô øáãì äöåø

øå÷îì.äîëçä ïëùî íù øùà å
עמוקה  סברא לבאר הרוצה (להבדיל) אדם כמו
מתאימות  מלים למצוא לעמול שצריך לתלמיד,
שבשעה  ונמצא העמוק, הרעיון את לבטא שיוכלו
רעיונותיו  את מצמצם הוא שכל דברי שמדבר
כאשר  דיבורו ובגמר מסויימות, במלים ומורידם
השכל  ו"עולה" חוזר אזי מלדבר, ושובת פוסק הוא
תמיד, החכמה שם ששוכנת למקום למקורו,
כפי  העצמית, למדריגתו ו"עולה" שב ששכלו

המילים; בתוך וירידה צמצום בלי שהוא

המעשה  ימי ששת שבמשך בנמשל, הוא וכך
בתוך  וחיותו אורו את ומשפיל מצמצם הקב"ה

) מאמרות" שובת דיבורו "עשרה השבת וביום ית'),
זה. מצמצום ו"עולה"

הוא  "שביתה" של הפנימי שהתוכן ונמצא,
"עלי'".

íåéá äìòúî ,úéìëúå õ÷ ïéàì ïëî øúåéå ,ïë
úáùçðù ,äîëçä úâøãîî äìòîì úáùä

.úéùò äîëçá íìåë ù"îë 'éðôåâ 'éùòë
השביתה  ידי על שבאה ה"עלי'" בנמשל,
קץ  לאין יותר הרבה גדולה היא ית', מדיבורו

מדיבורו. השובת מאדם הנ"ל שבמשל מהעלי'

נפש היא שנפשו האדם, בדיבור שכלית כי

הרי  עצמה), הנפש ממהות הוא שהשכל (היינו
העצמית  למדריגתו שב כשהאדם הדיבור, בגמר
הרי  בדיבור), וצמצום מירידה למעלה שהיא (כפי

ל"משכן היא למקורו ".החכמה העלי'

הוא  ובעצמו בכבודו הקב"ה הרי למעלה, אבל
כך  כל מרומם והוא החכמה, מגדר מעלה למעלה
כעשי' נחשבת החכמה שמדריגת עד מחכמה
ב"כולם  הפנימי הפירוש (שזהו ית' אצלו גופנית

ית'עשית בחכמה חכמתו בחינת גילוי שאף ,"
ביותר  והעליונה הראשונה הבחינה (שהיא

כמו נחשב גשמית בבריאה) הקב"ה.עשי' לגבי

.'åë àòéãé äîëçá àìå íéëç úðà øîàîë àìà
ולא  חכים הוא "אנת בתיקונים אמרו זה ועל
("אנת  "חכם" הוא שהקב"ה דזה ידיעא", בחכמה
נבראים, אצל הידוע החכמה ענין כלל אינו חכים")
בריאת  בשביל גילוי לידי שבאה כפי חכמתו כי
שהיא  אף דאצילות), חכמה (היינו העולמות

ית' ודמיון חכמתו ערך שום לה אין עילאה, וחכמה
אצלו  גופנית כעשי' שהיא עד עצמו, הקב"ה אל

ש" דזה מובן, שמזה כנ"ל, חכים"אנת ית', הוא
לנבראים. וכלל כלל בערך אינו

(מהצמצום  ית' אורו של ה"עלי'" ולפיכך,
פנימית  "בבחינת השבת ביום מאמרות) בעשרה
מחכמתו  מעלה למעלה עלי' היא ב"ה", סוף אין
בגדר  אינו ובעצמו בכבודו שהקב"ה מאחר ית',

כלל. חכמה

oey`x wxt zayd z` l`xyi ipa exnye
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

אור Â‰ÊÂ(כב) לגנוז טוב כו'. לגנוז טוב טוב כי
שהיא  בתורה בתפלה. שבלב ההתלהבות
אשר  ודברי כמ"ש כו'. עצמותו בטול בבחי' זה הפך
אלא  לגמרי כבוי ולא כו'. אש שמכבים כמים כו' שמתי
שמיני  חלק בו להיות צריך שת"ח רז"ל כמאמר

ליה ומעטרא ידוע שבשמינית דהנה כו'. כסאסא'
בל"ב  המתפשטים והן נתיבות ל"ב בה יש שהחכמה
נתיבות  הל"ב מתפשטים המוח ומן שבמוח. חדרים

חכמה  נתיבות מל"ב שמקבל לפי לב נק' וע"כ בלב.
אורות  מסתיים שבו לפי הלב. בענין בע"ח (וכמ"ש
נחלק  הדעת שע"י כו'. שבילין ל"ב בבחי' שהן דאו"א
דהוי"ה  אותיות ח' יש מוח ובכל כידוע מוחין לד'
והנה  ומצנפת) האבנט בענין במ"א וכמ"ש אדנ"י.
עולה  שבלב. נ"ח ול"ב שבמוח נ"ח ל"ב שניהם כללות
שבשמינית  שמיני וחלק ס"ד. הוא ל"ב ב"פ כי ס"ד גי'
וכאשר  ס"ד. הוא ח' פעמים ח' (כי מס"ד א' חלק הוא
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שד' ח') פעמים ח' כאן יש הרי בלב. באין נ"ח ל"ב
בלב  וכשנכפלין ל"ב. הוא מח' כלול א' כשכל מוחין
שהוא  שבשמינית שמיני א' וחלק ח'. פעמים ח' הרי
דוקא  ח' פעמים ח' יש כאשר רק זה אין ס"ד חלק
שהוא  שבמוח ח"ע הארת בחי' הוא שת"ח הוא והענין
צריכים  דח"ע נתיבות ול"ב כנ"ל. מ"ה דכח בטול בחי'
א' חלק רק כנ"ל. ושוב בטול בבחי' ג"כ בלב להיות
צ"ל  שבלב שבשמינית שמיני שהוא בלבד. מס"ד
למעלה  לבו בענין כנ"ל והתנשאות. הלב הגבהת בבחי'
ידוע  הרי כי המוח אל ללב חבור אין זה שבלתי כו'.
המוח  ומן חכמה בחי' ששם העיקר הוא שהמוח

בבחי' כ"א למוח מחובר הלב ואין הלב. אל מתפשט
העלאה  בלתי המשכה אין כי הלב. מן תחלה העלאה
החיים  רוח ומכ"ש כו'. רוח אייתי רוח כי  תחלה.
רק  כו'. החכמה ממוח שמקבל שבלב הימני שבחלל
שבשמינית  שמיני בחלק קצת הלב הגבהת בחי' ע"י
המוח  אח"כ ונמשך במוח. ומתחבר הלב עולה בזה
צריך  ת"ח דוקא וע"כ כנ"ל. בטול בבחי' בלב דחכמה
הרוח  גסות הוא מזה ויותר כו'. דגסות ס"ד לחלק
בחי' אח"כ יועיל ולא ממש יש בחי' להיות שבלב
בבחי' כו' ליה מעטרא ס"ד חלק אבל כו' דחכמה בטול

מקיף:

mixetd xry
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â'איברי בשם נק' שהמצות מה ענין יובן עפי"ז
רצון  לגילוי כלים שהם לפי והוא דמלכא
גשמיים  האיברים משל וכדוגמת בהם ב"ה העליון
למעלה  כמו"כ ממש בהלבשה בהם מלובש שהרצון
הגם  ממש, ובגילוי בהלבשה אא"ס שורה במצות
ומחיי' שמהווה בשו"א עשה ה' חפץ אשר כל דכתיב
כל  התהוות כי ותחתונים עליונים העולמות כל את
כדוגמת  הוא אך סוכ"ע, מבחי' הוא גשמיי' הדברי'
חיות  שמקבלים שגם כו' הקרביים פנימי' האברים
מה  ענין כמו"כ בתוכם מלובש אינו אעפ"כ מהרצון
הוא  מחי' ואתה וכמ"ש כולם את ומחי' שמהווה

אפי' שמחי' בהעלם הוא אלקות והחיות אותם שמחי'
ענין  עיקר כל וזה הרצה"ע היפוך שהוא טמאים דברים
גשמיים, דברים לכל חיות ממנה שנמשך נוגה קליפת
ביטול  שהוא דקדושה מרכבה מרכבות ב' יש ובכלל
ויש  להרצון, האיברי' ביטול כדוגמת לאלקות הנברא
והחזיר  והשפן הארנבת ואת הגמל את דקליפה מרכבה
כו' האצטומכא חיות כדמיון גשמי' חיות שמשפיעים
המצות  משא"כ הרצון, גילוי בהם נמצא שלא אעפ"י
בגילוי  בהם הוא הסוכ"ע שהארת ותפילין ציצית כמו
נק' ולכן כו' לבנ"ח חוטין ול"ב ח"ע בחי' בתפילין

וכנ"ל. באיברי' הרצון כמשל איברים בשם

b"kt `"wla x`eany v"nezd oipr oiadl
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ô·ÂÈÂ המקום אל ובאת שכתי' ר"ח ענין בהקדם זה
ביומא  ות"י המעשה, ביום שם נסתרת אשר
מצינו  לא עצמו ר"ח אבל ער"ח, על וקאי דחולא
ר"ח  הלא וצ"ל הפסוק, בל' המעשה יום נק' שיהי'
המעשה, יום נק' אינו מה ומפני מלאכה בעשיית מותר
וצ"ל  מעשיך, תעשה ימים ששת דכתי' הוא הענין אך
ששת  כתי' הלא וגם מלאכה, לעשיות היתר צריך למה
ואת  השמים שאת מפני הנה אך כו', תעבוד ימים
הי' לכן ומכה"כ מיני' פנוי אתר שלית מלא אני הארץ

לפני  כמשל מלאכה, עשיית ענין אסור שיהי' מהראוי
בידי' לי' אחוי כמשארז"ל מלאכה לעשות אסור המלך

קטלא קטעו מלכא קמי' במחוג דמחוי דמאן ימינו לו
פנוי  אתר דלית הקב"ה מה"מ מלך לפני ומכ"ש חייב,
נא' לזה מלאכה, עשיית אסור [צ"ל] הי' כנ"ל מיני'
עשיית  על היתר שהוא מעשיך תעשה ימים ששת
היו  לא לבד תעבוד ימים ששת ומפסוק מלאכה,
בראשית  במד"ר שהרי מלאכה, על ברור היתר יודעים
לעבדה  ולשמרה, לעבדה בג"ע ויניחהו פסוק פי' פט"ז
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שלעבדה  רז"ל בדברי במ"א ונת' תעבוד, ימים ששת
ששת  בפי' גם הכוונה שזהו י"ל וא"כ מ"ע, רמ"ח הוא
מלאכתך  כל ועשית מ"ע, רמ"ח בעבודת תעבוד ימים
מלאכה  בשם ג"כ שנק' התורה מלאכת על קאי
מלאכתך  בחוץ הכן ע"פ ע"א דמ"ד בסוטה כמארז"ל
פסוק  עוד נא' לזה מלאכות, אבות בד"ה ע' מקרא, זה
עשיית  על היתר שזהו מעשיך תעשה ימים ששת
מלאכה  עשה ית' הוא גם כי מפני והיינו בחול, מלאכה
אלקי' שם רק נאמר לא שבע"מ וזהו כו'. ימים בששת
הוי' נא' שבת לאחר רק אלקי', ברא בראשית כמ"ש
והמסתיר  הצמצום מדת הוא אלקי' שם דהנה אלקי',
ביטול  בחי' הוי' שם בחי' דמצד נפרד, ודבר יש שיהי'
אך  כו', חשיב כלא קמי' וכולא כלל מקום תופס אינו
עם  בלא מלך ואין אמלוך אנא ברצונו שעלה מפני
ומעלים  שמסתיר אלקי' ש' בחי' הוא לזה נפרדי', בחי'
שמש  וזהו כו', נפרד ודבר ליש העולם נראה שיהי' עד
בחי' כן השמש, על מסתיר שהמגן כמו אלקי' ה' ומגן
התהוות  בחי' להיות הוי' ש' על מסתיר אלקי' שם

בעשיית  מותר ולכן כו'. נפרד ודבר ליש העולם
זהו  הרי עכ"ז מיני' פנוי אתר שלית אמת דהן מלאכה,
אינו  ג"כ כבודו הארץ כל מלא בחי' ואפי' בהעלם,
ית' הוא כי וגם מלאכה, עשיית מותר לכן גילוי בבחי'
מחדש  ובטובו כמ"ש דחול יומין בשית מלאכה עושה
חדש  חיות נמשך רגע ובכל עת שבכל מע"ב, בכי"ת
מלאכות  אבות בד"ה ע' ליש מאין ולהחיות להוות
בחי' הוא כי להיות שבת אבל אחת, חסר ארבעים
מועדי, או הוי' מועדי שנק' יו"ט וכן להוי ' שבת
אוכל  מלאכת הותר ביו"ט רק מלאכה, בעשיית אסורים
רפ"ג  קדש מקראי שער בפע"ח שנת' מטעם כו', נפש
בסעודת  בסדור וע' יעו"ש, בטלה לא חול שהנהגת
כי  והגם לעולם. היא אות בנ"י ובין ביני בפי' שבת
בנשמות  דהיינו העולמות בפנימיות רק הוא הגילוי
בעשיית  אסור מ"מ כו', בחיצוניות ולא ובמלאכים
הגילוי  יש שלא החול ימי בששת משא"כ כו', מלאכה
מותר  כנ"ל הצמצום מדת אלקי' משם כ"א הוי' משם

מלאכה. בעשיית
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

המאמר  פתיחת
ìë32äðéàùå íéé÷úäì äôåñ íéîù íùì àéäù ú÷åìçî

íùì àéäù ú÷åìçî äæéà ,íéé÷úäì äôåñ ïéà íéîù íùì
íéîù" חיים אלקים דברי  ואלו ו "אלו קיום לה ,33שיש

íéîù íùì äðéàùå éàîùå ììä ú÷åìçî ïåâëלה שאין 
åúãòåקיום çø÷ ú÷åìçî åæבאדמה נבלעו  .שלבסוף

äøåàëìã íéé÷úäì äôåñã äìòîä åäî ïéáäì êéøöå
äìòî äæ ïéà ú÷åìçîä ïéðò ענין זה מחלוקת שהרי  -

פירוד ïéðòשל åäî ïë íàå íùìùשמשבחים, ú÷åìçî
.íéé÷úäì äôåñù äæá äìòîäù íéîùעדיף היה לא וכי 

ולאחדות? להסכמה שיגיעו 
ïéáäì êéøö íâ,נוספת שאלה -íùìù ú÷åìçîáù

áùåç íéîù,מונה כלומר -éðù åðééä éàîùå ììä
áùåç íéîù íùì äðéàù ú÷åìçîáå ,íé÷ìçîä íéããö

ìòå ,äùî úà øéëæî åðéàå åúãòå çø÷ ÷øèåùô éô
åùòההסבר  íä ÷øå íäîò ÷ìç àì äùî éøäù àåä

ú÷åìçîמשה על 'מחלוקת' שם לומר יכול לא ,ולכן

íâåהרי משה, אצל מחלוקת של ענין פה שיש  נאמר אם
ïéáäì êéøö íå÷î ìëî ,íéîù íùì äæ äéä äùî éáâù

זה, של הפנימית המהות ú÷åìçîáãאת ïéðòä åäî
íùì äðéàù ú÷åìçîáå íéããö éðù ùé íéîù íùìù

.'åë ãçà ãö ÷ø íéîù
ìéòì øàáúðù äî íéã÷äì ùé äæ ìë ïéáäìå במאמר

óåñהקודם ïéà øåàá àåäù åîë å÷ä øå÷îå ùøùáã
úåøéôñ øùò ïäå úåøéôñ øùò ïë íâ ùé íåöîöä éðôìù

.ïìéöàîá úåæåðâä
úåáøòúä úðéçáá ïä úåæåðâä úåøéôñ øùòäù øàáúðå

úåéèøô úåâéøãîá úåøéôñä ïéàù úåãçàúäåנפרדות
הצמצום , אחרי  כבר שהם כמו  מהשניה , íìåëאחת àìà

åðééäå ,ãçé úåáøòúä úðéçáá íäלזה הסיבה מה  -
בהתערבות? íðéàùשהם íúåàéöî øãòä ãöî

úåèéùô úðéçáá íä éøäå úøëéð úåàéöîáוכהמשלים -
הקודם, במאמר  זה על úðéçááשהובאו íä ïë ìò

.'åë úåãçàúäå úåáøòúä
a"xrz gxw zyxt zay
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ז.32. ה, אבות ב.33.פרקי יג, עירובין

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd mixn`nd xtq

יעקב, קהלת מורשה – התורה וע"י התורה, עם נש"י מחבר – משה לנו צוה תורה
לתורה  עתים קביעות עם יחד הבירורים בעבודת דתהו  ניצוצות יורשים

‰Ê·e ּדמׁשה מׁשה", לנּו צּוה "ּתֹורה ּׁשּכתּוב מה יבאר »∆ְְִֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
הּתֹורה, עם יׂשראל נׁשמֹות מחּבר ְְְִִִֵֵַַָָהּוא

ּדרא  ּבכל ּדמׁשה מחּבר כט ואתּפׁשטּותא הּדֹור ּדגדֹול , ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
מֹורׁשה  הּתֹורה ידי על הּנה ואז ּבּתֹורה, ּדֹורֹו ְְִֵֵֶַַַָָָָָאת
עקבים  ּבבחינת ׁשּגם עקב, י' הּוא ּדיעקב יעקב, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹקהּלת
היא  הנהגתם אם קרנֹות, ויֹוׁשבי עסקים ּבעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשהם
מבררים  הם אז ּבאמּונה ּומּתן ּבמּׂשא הּתֹורה ּפי ְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָעל
ּדתהּו, ניצֹוצֹות ׁשּיֹורׁשים ּדירּוׁשה, הענין ׁשּזהּו ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹּברּורים,
ׁשהּוא  ּדיעקב אהלים", יׁשב ּתם איׁש "ויעקב ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹֹּדכתיב
אם  העבֹודה, ימי ּבׁשׁשת הּברּורים ּבעבֹודת עקב ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָי'

ׁשחרית  אחד ּבפרק הּתֹורה ּבאהלי אהלים יֹוׁשב ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּוא
ּכּנ"ל, הּתהּו ניצֹוצי את הּיֹורׁש הּוא ערבית, אחד ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּופרק
הירּוׁשה  ּכסדר אינם העֹולם ּבאּמֹות הירּוׁשה ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֻּדסדרי

ּדרּביׂשר  על הּוא ּבכלל אצלם הלא ּכן ואם אל, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
לאחיו", נחלתֹו את ּונתּתם כּו' לֹו אין "ּובן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָּדכתיב
הּוא  יעקב ולזאת כּו', ליעקב" עׂשו אח "הלא  ְְְֲֲֲִֵַַָָָֹֹֹֹּוכתיב
הּברּורים  ּבעבֹודת עֹוסק ׁשהּוא ּדמי והינּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַהּיֹורׁש,

עּתים ּבקביעּות ּתֹורה ללּמד ולֹומד ׁשּזֹוכה זה (ּובפרט ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָ

לאחרים) ּדתהּוּגם ּבניצֹוצֹות הּטֹוב ּכל יֹורׁש הּוא , ְְֲִִֵֵַַַָֹ
ּבׁשבירה. ְְִִֶָָׁשּנפלּו

d"vxz ,fenz b"ie a"i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

דור.כט. בכל - משה של התפשטותו

•
mixeaic ihewl

‰Ú‚¯‰ È¯Â„Î
ברורה  בצורה לומר אנו מוכרחים הרב  לדאבוננו
הנם  שנתקבלו, ההצלה תכנית שיסודות ובהירה
את  מעמידים כאשר וזאת בלבד. פוליטיים ביטויים
מאות  של העושר עם ישראל וארץ ישראל כלל כל
משום  בכך יש כאן במדינתנו וגם בסכנה.  מיליונים

בלבד. הטעיה אמצעי
בראש" "קופצים הנקראים אלה הכלל, עסקני
בידעם  בראש, והיהודית־אנגלית, היהודית, והעתונות
לבותיהם  בעמקי השורר הגדול האנטישמיות ענן את
"חנויות  אלפי את ממלאים ישראל, שונאי של

ארגעה. בכדורי שלהם המכולת"
כלל  את מנחמים והעתונאים הכלל עסקני כל
עריכת  סיפורים, בהפצת פוליטיות, בהבטחות ישראל

ישראל. כלל של דמו ניגר ובינתיים ואסיפות, ועידות
ועורכי  השונים הדוברים הכלל, מעסקני אחד לא
ישראל  לצרות הסיבות על ונואמים מדברים עתונים,
הקשות  הגזירות לכל קוואל) (שליסל המקור ועל
אינו  מהם אחד ואף ישראל, בני על המשונות והמיתות
את  למתן הפחות ולכל להרגיע כיצד העצה את נותן

הכללי. היהודי הצרות מצב
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v"iixden x"enc` w"k onei

רא"פ: ספורי

ווילענקער  ר"ז החסיד חותנו, חותן איך וההשתלשלות הסבה רעים לא א) חגיגת לחסיד. נהי' ,
חסידות. עניני עבור מוכה  להיות זכה אשר על מצוה בסעודת

ואילך. ח' ע' ח"ו ב"התמים" בארוכה לא)

1

2

3



קנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

שלעבדה  רז"ל בדברי במ"א ונת' תעבוד, ימים ששת
ששת  בפי' גם הכוונה שזהו י"ל וא"כ מ"ע, רמ"ח הוא
מלאכתך  כל ועשית מ"ע, רמ"ח בעבודת תעבוד ימים
מלאכה  בשם ג"כ שנק' התורה מלאכת על קאי
מלאכתך  בחוץ הכן ע"פ ע"א דמ"ד בסוטה כמארז"ל
פסוק  עוד נא' לזה מלאכות, אבות בד"ה ע' מקרא, זה
עשיית  על היתר שזהו מעשיך תעשה ימים ששת
מלאכה  עשה ית' הוא גם כי מפני והיינו בחול, מלאכה
אלקי' שם רק נאמר לא שבע"מ וזהו כו'. ימים בששת
הוי' נא' שבת לאחר רק אלקי', ברא בראשית כמ"ש
והמסתיר  הצמצום מדת הוא אלקי' שם דהנה אלקי',
ביטול  בחי' הוי' שם בחי' דמצד נפרד, ודבר יש שיהי'
אך  כו', חשיב כלא קמי' וכולא כלל מקום תופס אינו
עם  בלא מלך ואין אמלוך אנא ברצונו שעלה מפני
ומעלים  שמסתיר אלקי' ש' בחי' הוא לזה נפרדי', בחי'
שמש  וזהו כו', נפרד ודבר ליש העולם נראה שיהי' עד
בחי' כן השמש, על מסתיר שהמגן כמו אלקי' ה' ומגן
התהוות  בחי' להיות הוי' ש' על מסתיר אלקי' שם

בעשיית  מותר ולכן כו'. נפרד ודבר ליש העולם
זהו  הרי עכ"ז מיני' פנוי אתר שלית אמת דהן מלאכה,
אינו  ג"כ כבודו הארץ כל מלא בחי' ואפי' בהעלם,
ית' הוא כי וגם מלאכה, עשיית מותר לכן גילוי בבחי'
מחדש  ובטובו כמ"ש דחול יומין בשית מלאכה עושה
חדש  חיות נמשך רגע ובכל עת שבכל מע"ב, בכי"ת
מלאכות  אבות בד"ה ע' ליש מאין ולהחיות להוות
בחי' הוא כי להיות שבת אבל אחת, חסר ארבעים
מועדי, או הוי' מועדי שנק' יו"ט וכן להוי ' שבת
אוכל  מלאכת הותר ביו"ט רק מלאכה, בעשיית אסורים
רפ"ג  קדש מקראי שער בפע"ח שנת' מטעם כו', נפש
בסעודת  בסדור וע' יעו"ש, בטלה לא חול שהנהגת
כי  והגם לעולם. היא אות בנ"י ובין ביני בפי' שבת
בנשמות  דהיינו העולמות בפנימיות רק הוא הגילוי
בעשיית  אסור מ"מ כו', בחיצוניות ולא ובמלאכים
הגילוי  יש שלא החול ימי בששת משא"כ כו', מלאכה
מותר  כנ"ל הצמצום מדת אלקי' משם כ"א הוי' משם

מלאכה. בעשיית
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

המאמר  פתיחת
ìë32äðéàùå íéé÷úäì äôåñ íéîù íùì àéäù ú÷åìçî

íùì àéäù ú÷åìçî äæéà ,íéé÷úäì äôåñ ïéà íéîù íùì
íéîù" חיים אלקים דברי  ואלו ו "אלו קיום לה ,33שיש

íéîù íùì äðéàùå éàîùå ììä ú÷åìçî ïåâëלה שאין 
åúãòåקיום çø÷ ú÷åìçî åæבאדמה נבלעו  .שלבסוף

äøåàëìã íéé÷úäì äôåñã äìòîä åäî ïéáäì êéøöå
äìòî äæ ïéà ú÷åìçîä ïéðò ענין זה מחלוקת שהרי  -

פירוד ïéðòשל åäî ïë íàå íùìùשמשבחים, ú÷åìçî
.íéé÷úäì äôåñù äæá äìòîäù íéîùעדיף היה לא וכי 

ולאחדות? להסכמה שיגיעו 
ïéáäì êéøö íâ,נוספת שאלה -íùìù ú÷åìçîáù

áùåç íéîù,מונה כלומר -éðù åðééä éàîùå ììä
áùåç íéîù íùì äðéàù ú÷åìçîáå ,íé÷ìçîä íéããö

ìòå ,äùî úà øéëæî åðéàå åúãòå çø÷ ÷øèåùô éô
åùòההסבר  íä ÷øå íäîò ÷ìç àì äùî éøäù àåä

ú÷åìçîמשה על 'מחלוקת' שם לומר יכול לא ,ולכן

íâåהרי משה, אצל מחלוקת של ענין פה שיש  נאמר אם
ïéáäì êéøö íå÷î ìëî ,íéîù íùì äæ äéä äùî éáâù

זה, של הפנימית המהות ú÷åìçîáãאת ïéðòä åäî
íùì äðéàù ú÷åìçîáå íéããö éðù ùé íéîù íùìù

.'åë ãçà ãö ÷ø íéîù
ìéòì øàáúðù äî íéã÷äì ùé äæ ìë ïéáäìå במאמר

óåñהקודם ïéà øåàá àåäù åîë å÷ä øå÷îå ùøùáã
úåøéôñ øùò ïäå úåøéôñ øùò ïë íâ ùé íåöîöä éðôìù

.ïìéöàîá úåæåðâä
úåáøòúä úðéçáá ïä úåæåðâä úåøéôñ øùòäù øàáúðå

úåéèøô úåâéøãîá úåøéôñä ïéàù úåãçàúäåנפרדות
הצמצום , אחרי  כבר שהם כמו  מהשניה , íìåëאחת àìà

åðééäå ,ãçé úåáøòúä úðéçáá íäלזה הסיבה מה  -
בהתערבות? íðéàùשהם íúåàéöî øãòä ãöî

úåèéùô úðéçáá íä éøäå úøëéð úåàéöîáוכהמשלים -
הקודם, במאמר  זה על úðéçááשהובאו íä ïë ìò

.'åë úåãçàúäå úåáøòúä
a"xrz gxw zyxt zay
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ז.32. ה, אבות ב.33.פרקי יג, עירובין

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd mixn`nd xtq

יעקב, קהלת מורשה – התורה וע"י התורה, עם נש"י מחבר – משה לנו צוה תורה
לתורה  עתים קביעות עם יחד הבירורים בעבודת דתהו  ניצוצות יורשים

‰Ê·e ּדמׁשה מׁשה", לנּו צּוה "ּתֹורה ּׁשּכתּוב מה יבאר »∆ְְִֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
הּתֹורה, עם יׂשראל נׁשמֹות מחּבר ְְְִִִֵֵַַָָהּוא

ּדרא  ּבכל ּדמׁשה מחּבר כט ואתּפׁשטּותא הּדֹור ּדגדֹול , ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
מֹורׁשה  הּתֹורה ידי על הּנה ואז ּבּתֹורה, ּדֹורֹו ְְִֵֵֶַַַָָָָָאת
עקבים  ּבבחינת ׁשּגם עקב, י' הּוא ּדיעקב יעקב, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹקהּלת
היא  הנהגתם אם קרנֹות, ויֹוׁשבי עסקים ּבעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשהם
מבררים  הם אז ּבאמּונה ּומּתן ּבמּׂשא הּתֹורה ּפי ְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָעל
ּדתהּו, ניצֹוצֹות ׁשּיֹורׁשים ּדירּוׁשה, הענין ׁשּזהּו ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹּברּורים,
ׁשהּוא  ּדיעקב אהלים", יׁשב ּתם איׁש "ויעקב ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹֹּדכתיב
אם  העבֹודה, ימי ּבׁשׁשת הּברּורים ּבעבֹודת עקב ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָי'

ׁשחרית  אחד ּבפרק הּתֹורה ּבאהלי אהלים יֹוׁשב ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּוא
ּכּנ"ל, הּתהּו ניצֹוצי את הּיֹורׁש הּוא ערבית, אחד ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּופרק
הירּוׁשה  ּכסדר אינם העֹולם ּבאּמֹות הירּוׁשה ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֻּדסדרי

ּדרּביׂשר  על הּוא ּבכלל אצלם הלא ּכן ואם אל, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
לאחיו", נחלתֹו את ּונתּתם כּו' לֹו אין "ּובן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָּדכתיב
הּוא  יעקב ולזאת כּו', ליעקב" עׂשו אח "הלא  ְְְֲֲֲִֵַַָָָֹֹֹֹּוכתיב
הּברּורים  ּבעבֹודת עֹוסק ׁשהּוא ּדמי והינּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַהּיֹורׁש,

עּתים ּבקביעּות ּתֹורה ללּמד ולֹומד ׁשּזֹוכה זה (ּובפרט ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָ

לאחרים) ּדתהּוּגם ּבניצֹוצֹות הּטֹוב ּכל יֹורׁש הּוא , ְְֲִִֵֵַַַָֹ
ּבׁשבירה. ְְִִֶָָׁשּנפלּו

d"vxz ,fenz b"ie a"i
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דור.כט. בכל - משה של התפשטותו

•
mixeaic ihewl

‰Ú‚¯‰ È¯Â„Î
ברורה  בצורה לומר אנו מוכרחים הרב  לדאבוננו
הנם  שנתקבלו, ההצלה תכנית שיסודות ובהירה
את  מעמידים כאשר וזאת בלבד. פוליטיים ביטויים
מאות  של העושר עם ישראל וארץ ישראל כלל כל
משום  בכך יש כאן במדינתנו וגם בסכנה.  מיליונים

בלבד. הטעיה אמצעי
בראש" "קופצים הנקראים אלה הכלל, עסקני
בידעם  בראש, והיהודית־אנגלית, היהודית, והעתונות
לבותיהם  בעמקי השורר הגדול האנטישמיות ענן את
"חנויות  אלפי את ממלאים ישראל, שונאי של

ארגעה. בכדורי שלהם המכולת"
כלל  את מנחמים והעתונאים הכלל עסקני כל
עריכת  סיפורים, בהפצת פוליטיות, בהבטחות ישראל

ישראל. כלל של דמו ניגר ובינתיים ואסיפות, ועידות
ועורכי  השונים הדוברים הכלל, מעסקני אחד לא
ישראל  לצרות הסיבות על ונואמים מדברים עתונים,
הקשות  הגזירות לכל קוואל) (שליסל המקור ועל
אינו  מהם אחד ואף ישראל, בני על המשונות והמיתות
את  למתן הפחות ולכל להרגיע כיצד העצה את נותן

הכללי. היהודי הצרות מצב
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v"iixden x"enc` w"k onei

רא"פ: ספורי

ווילענקער  ר"ז החסיד חותנו, חותן איך וההשתלשלות הסבה רעים לא א) חגיגת לחסיד. נהי' ,
חסידות. עניני עבור מוכה  להיות זכה אשר על מצוה בסעודת

ואילך. ח' ע' ח"ו ב"התמים" בארוכה לא)

1

2

3



c"agקנח i`iyp epizeax zxezn

מנשה  שמעון ר' החסיד אודות ימים.54ב) באריכות והברכה ת"ו לאה"ק ונסיעתו

רפאל'ס  שלמה ר' החסיד אודות מדות לב ג) בעל והי' בווילנא, המצוינים האברכים מן שהי'
וחסידים. חסידות על נפשו  ומסר גדול, רגשן טובות,

קרעסלאווער  שמואל חיים ר' הישיש החסיד אודות המגיד 55ד) הרב אצל פעמים חמש שהי' ַ
וכשהכניס  וחסידות, בתורה עוסקים וחמישי רביעי דור לראות ימים באריכות וברכו ממעזריטש

שנה. עשרה ושש מאה בן נפטר לחדר נכדו נכד את

ואילך]. ב קע, ח"א [לקו"ד ח"יֿי"ט אות תרצ"ד חה"ש שיחת צב. ע' ח"ח "התמים" אודותו ראה לב)
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4

5

6

עלה  תקנ"חֿתקס"ב. לערך נולד חייקין. מנשה שמעון ר' (54
ספר  (ראה תרנ"ג סיון כ"ט נפטר תקע"הֿתק"פ. לערך לאה"ק
תורה  יגדיל קובץ יד. פרק ט. פרק הקודש בארץ חב"ד תולדות

(בשוה"ג)). ואילך 7 ע' (יד) ב גליון ד שנה תש"מ ירושלים, –
אדמו"ר  (אגרותֿקודש לאזניא תקנות על מהחותמים (55

קעח). ע' - תשע"ב (בהוצאת עט ע' תש"מ) (קה"ת, הזקן

•
ycew zexb`

פ"ב  מ"ח י"ט א' ב"ה,

אי"א  וו"ח הנכבד הרב ידידי כבוד

אי"א  וו"ח הנכבד וידי"ע שי', מוהר"ד

וו"ח  הנעלה וידי"ע שו"ב, שי' מוהרש"ח

שי' מוהרי"ק אי"א

וברכה! שלום

הרבנית  מורתי אמי לכ' שי' רש"ח ידידינו מכתב

קראתי. תחי' הכבודה

ענתה  בודאי חומה, בהבית שנעשה הכנסת, בית וע"ד

להוסיף. מה לי אין ועליו תחי' הכבודה הרבנית א"מ כבו'

תחי' הכבודה הרבנית מורתי אמי כבו' הסכמנו, כי זה רק

הטבילה  בית בתיקון רו"כ מילליאן בסך לע"ע, ליתן ואני,

ימים, כחדש במשך בעזה"י לשלוח נוכל כזה וסך והמרחץ,

תוקף  עפ"י והוא הטבילה. בית תיקון לטובת רק והוא

זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד צוואת

עתה  אמנם תיקון, איזה ע"ד להם כתבנו כבר זה כאשר

סכום  איזה אשלח אלו בימים ואי"ה זה, לע"ע יהי'

בעזרם. יהי' והשי"ת בזה, ויזדרזו טובה, להתחלה

מו"ר  בן ידי"ע, והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והיו

יי"ש.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc migqt(ipy meil)

y zelzl yi ,did zery ylyay xne`÷téîa äåä ék äNòî©£¤¦£¨§¦©
úìz ìéiòîe ézøzzqipke dipyd dryd z`ivia dyrnd didy ± ©§¥§©¥§¨
.ziyilyd drydøîà÷c àäåoey`xd crd [xn`y dne-]'íézL' §¨§¨¨©§©¦

y ezpeek ,dipyd drya dyrnd didy ±íézL óBñá.didàäå §§©¦§¨
[dne-]øîà÷ca dyrnd didy ipyd crdìLLezpeek ,zery §¨¨©¨Ÿ

yìL úlçúáLm` la` .cg` xac exn` mdipyy `vnpe ,did ¦§¦©¨Ÿ
ynga didy xn` ipyde zery ylya dyrnd didy xn` cg`
ipnfa dreh mc` oi` ixdy ,xwyn mdn cg`y gxkda ,zery

e .melk meidäòBè íãà ,äãeäé éaø éøáãìa,äòL éöçmb ok lre §¦§¥©¦§¨¨¨¤£¦¨¨
yiy meyn .zniiw mzecr yng xne` cg`e yly xne` cg`yk

y zelzläåä òaøàc àbìôa ,äåä ék äNòîdryd rvn`a ± ©£¤¦£¨§©§¨§©§©£¨
.dvgne zery ylya xnelk ,did ziriaxdøîà÷c éàäådfe-] §©§¨¨©

a dyrnd didy [xn`yìLLy ezpeek ,zeryìL óBñaL,did ¨Ÿ§¨Ÿ
dén÷ì àzòLc àbìt éòè÷ådyrnd z` micwde drhy `vnpe ± §¨¨¥©§¨§©§¨§©¥

.epnf iptl dry ivgaøîà÷c éàäådyrnd didy [xn`y dfe-] §©§¨¨©
aLîçy ezpeek ,zeryLîç úlçúa,did zeryàbìt éòè÷å ¨¥¦§¦©¨¥§¨¨¥©§¨

déøBçàì àzòLcdry ivga dyrnd z` xgi`e drhy `vnpe ± §©§¨©£¥

zelzl xyt`y dnk cr oky ,zniiw mzecr jkitl .epnf xg`l
.dygkd ef oi` ,zerha

:xg` ote`a iia` ixac z` mipeyy yiy d`ian `xnbdàkéà¦¨
éøîàcjky ,mixne` yi ±øîBì àöîzLk ,ééaà øîàwcwczyk §¨§¦¨©©©¥§¤¦§¨©

y ,`vnz el` mi`pz ixacaeäMî äòBè íãà øéàî éaø éøáãì± §¦§¥©¦¥¦¨¨¤©¤
e ,cala hren onf xeriyå äòL äòBè íãà äãeäé éaø éøáãìcer §¦§¥©¦§¨¨¨¤¨¨§

,eäMî äòBè íãà ,øéàî éaø éøáãì .eäMî'mizy' xne` cg`yke ©¤§¦§¥©¦¥¦¨¨¤©¤
y zelzl yi ,'yly' xne` cg`eäåä ék äNòîdyrnd didy ± ©£¤¦£¨

äåä íézL óBña Bà,[did-]ìL úlçúa BàL.dideäéépéî ãçå- §§©¦£¨¦§¦©¨Ÿ§©¦©§
micrd ipyn cg`eäòBèa.eäMîseql ezpeek 'mizy' xn`y dfy ¤©¤

did m`y `vnpe ,yly zligzl ezpeek 'yly' xn`y dfe ,mizy
seqa did m`e ,edyna oey`xd crd drh yly zligza dyrnd

e .edyna ipyd crd drh mizyäãeäé éaø éøáãìz` xiyknd §¦§¥©¦§¨
,yng xne` cg`e yly xne` cg`yk mb zecrdäòL äòBè íãà̈¨¤¨¨

åcer,eäMîeäåä ék äNòîdyrnd didye ±ìL óBña BàLdid §©¤©£¤¦£¨§¨Ÿ
Lîç úlçúa Bà,did ¦§¦©¨¥
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שני עמ' ב

קלח

1.קנה 2. פיצול 3. סניף

dxigad zia zekld ± m"anx

` dkld e wxt

ìL éçøæî øòLî ñðëð íãàLk .øää äìòîa àlà ,øBLéîa äéä àì Blk Lc÷nä©¦§¨ªŸ¨¨§¦¤¨§©£¥¨¨§¤¨¨¦§¨¦©©¦§¨¦¤
äøNò íézLa íéLpä úøæòì ìéçä ïî äìBòå ,äåLa ìéçä óBñ ãò Cläî úéaä øä©©©¦§©¥©©¥§¨¤§¤¦©¥§¤§©©¨¦¦§¥¤§¥

:änà éöç dçìLå änà éöç äìòî ìk íeø .úBìòî©£¨©£¨£¦©¨§¦§¨£¦©¨

ycew zegiyn zecewp

"המקדש – בשלילה מתחיל שהרמב"� הטע�
בלבדלאכולו החיוב את כותב ואינו במישור", היה

לומר: יש – ההר" במעלה היה כולו "המקדש
לי "ועשו של העשה מצוות קיו� הרמב"� לדעת
לה"משכ� בהמש� היה המקדש, בית בבני� מקדש"
הרמב"� שכתב כמו (במדבר)" רבנו משה שעשה
לומר מקו� היה לכ� הבחירה. בית הלכות בתחילת
לא בו אחד וחלק במישור, היה המשכ� שכל שכש�
זה. באופ� המקדש ג� היה כ� האחר, מ� גבוה היה

כולו המקדש הרמב"�: מתחיל במישורלאלכ� היה
ההר". במעלה אלא המשכ�), (כמו

"הלכות הוא תוכנו החזקה היד שספר כיוו�
בשיפוע ועולה הול� היה שהמקדש מוב� הלכות",

של עניי� זהו אלא ההר מבנה מצד רק הלכהלא
במישור. להיות לא א) המקדש: על כולו". ב"מקדש
תנאי זה אי� מזו: יתירה ההר". "במעלה להיות ב)

תנאי זהו אלא בלבד, לכתחילה .לעיכובאשל
צרי� זה שבעניי� הסברא מה להבי�: צרי� אבל
הביאור לומר ויש מהמשכ�? שונה להיות המקדש
ההר" "במעלה במקדש שהיו המקומות חילוקי בזה:
תוספת בו היה מה� אחד שכל זה ע� בהתא� ה� �
רק הוא זה די� שלפניו. המקו� לגבי בקדושה ועליה
הקדושה גדר ע� קשור זה כי במשכ�, ולא במקדש,

במקדש.שנתחדש
ובי� המשכ� בי� עיקרי חילוק ישנו בזה: ההסברה
המקדש בית ואילו ארעי, בני� היה המשכ� המקדש:
רק היתה הקדושה חלות במשכ� קבע". "דירת היה
בבית אבל והיריעות. הקרשי� � וחלקיו בהבני�
מקו� עצ� � מקו�" "קדושת ג� היתה המקדש

לבית בנוגע א) ענייני�: ובשני נתקדש, המקדש
" נאמר אלקיכ�המקו�המקדש ד' יבחר ".בואשר

המקדש. של (ריצפה) קרקע של קידוש מעשה היה ב)
נשארה לא � מש� ונסעו שפרקוהו לאחר במשכ�
בבית כ� שאי� מה הראשו�. במקו� קדושה שו�
קבועה הקדושה לכ� במקו�, היא הבחירה בו המקדש

חילוק הרמב"� מדגיש לכ� ועד. לעול� שבי�זהש�
חידוש ביטוי לידי בא בזה דווקא כי למקדש, המשכ�
המקו�. בקדושת � המשכ� לעומת שבמקדש עיקרי
את להמשי� הוא המקדש בית של שעניינו מאחר
תחדור שהקדושה באופ� בעול�, השכינה השראת
ג� זה התבטא לכ� אותה, ותעלה הגשמיות בתו�
עמד שבו המקו� � העול� של הגשמית במציאותו

בהר, היה המקדש שסביבו.למעלהבית מהמקומות
נעלות היו שבמקדש הקדושה ומדרגת שהעליה וככל
בגשמיות. יותר גבוה הגשמי המקו� ג� היה יותר,

הקדשי� שקדש הטע� ג� מוב� זה פי על
המקדש: מהיכל בגובהו נבדל היה לא שבמקדש
הגשמי במקו� פועלת המקדש של שהקדושה העניי�
בער� הינה הנמוכה שהדרגה הקדושה למדרגות שיי�
עשרה "בשתי� הימנה נעלית שהיא להעליונה,
מדרגה על כשמדובר אבל בזה. וכיוצא מעלות",

נעלית שהיא ערו�בקדושה שזהבאי� שיי� אי� �
קדש של בקדושה גשמי. מקו� בגובה יתבטא
עצמותו של הגילוי היה בהמקו� שש� הקדשי�,
כלל בער� לא שהוא הארו� במקו� ית', ומהותו
להתבטא יכול אינו כזה עילוי � המקדש חלקי לשאר

ומוגבל. מדוד שהוא גשמי, מקו� של בגובה
ראה) פר' כט, חלק שיחות (לקוטי
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מנשה  שמעון ר' החסיד אודות ימים.54ב) באריכות והברכה ת"ו לאה"ק ונסיעתו

רפאל'ס  שלמה ר' החסיד אודות מדות לב ג) בעל והי' בווילנא, המצוינים האברכים מן שהי'
וחסידים. חסידות על נפשו  ומסר גדול, רגשן טובות,

קרעסלאווער  שמואל חיים ר' הישיש החסיד אודות המגיד 55ד) הרב אצל פעמים חמש שהי' ַ
וכשהכניס  וחסידות, בתורה עוסקים וחמישי רביעי דור לראות ימים באריכות וברכו ממעזריטש

שנה. עשרה ושש מאה בן נפטר לחדר נכדו נכד את

ואילך]. ב קע, ח"א [לקו"ד ח"יֿי"ט אות תרצ"ד חה"ש שיחת צב. ע' ח"ח "התמים" אודותו ראה לב)
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עלה  תקנ"חֿתקס"ב. לערך נולד חייקין. מנשה שמעון ר' (54
ספר  (ראה תרנ"ג סיון כ"ט נפטר תקע"הֿתק"פ. לערך לאה"ק
תורה  יגדיל קובץ יד. פרק ט. פרק הקודש בארץ חב"ד תולדות

(בשוה"ג)). ואילך 7 ע' (יד) ב גליון ד שנה תש"מ ירושלים, –
אדמו"ר  (אגרותֿקודש לאזניא תקנות על מהחותמים (55

קעח). ע' - תשע"ב (בהוצאת עט ע' תש"מ) (קה"ת, הזקן

•
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פ"ב  מ"ח י"ט א' ב"ה,

אי"א  וו"ח הנכבד הרב ידידי כבוד

אי"א  וו"ח הנכבד וידי"ע שי', מוהר"ד

וו"ח  הנעלה וידי"ע שו"ב, שי' מוהרש"ח

שי' מוהרי"ק אי"א

וברכה! שלום

הרבנית  מורתי אמי לכ' שי' רש"ח ידידינו מכתב

קראתי. תחי' הכבודה

ענתה  בודאי חומה, בהבית שנעשה הכנסת, בית וע"ד

להוסיף. מה לי אין ועליו תחי' הכבודה הרבנית א"מ כבו'

תחי' הכבודה הרבנית מורתי אמי כבו' הסכמנו, כי זה רק

הטבילה  בית בתיקון רו"כ מילליאן בסך לע"ע, ליתן ואני,

ימים, כחדש במשך בעזה"י לשלוח נוכל כזה וסך והמרחץ,

תוקף  עפ"י והוא הטבילה. בית תיקון לטובת רק והוא

זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד צוואת

עתה  אמנם תיקון, איזה ע"ד להם כתבנו כבר זה כאשר

סכום  איזה אשלח אלו בימים ואי"ה זה, לע"ע יהי'

בעזרם. יהי' והשי"ת בזה, ויזדרזו טובה, להתחלה

מו"ר  בן ידי"ע, והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והיו

יי"ש.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc migqt(ipy meil)

y zelzl yi ,did zery ylyay xne`÷téîa äåä ék äNòî©£¤¦£¨§¦©
úìz ìéiòîe ézøzzqipke dipyd dryd z`ivia dyrnd didy ± ©§¥§©¥§¨
.ziyilyd drydøîà÷c àäåoey`xd crd [xn`y dne-]'íézL' §¨§¨¨©§©¦

y ezpeek ,dipyd drya dyrnd didy ±íézL óBñá.didàäå §§©¦§¨
[dne-]øîà÷ca dyrnd didy ipyd crdìLLezpeek ,zery §¨¨©¨Ÿ

yìL úlçúáLm` la` .cg` xac exn` mdipyy `vnpe ,did ¦§¦©¨Ÿ
ynga didy xn` ipyde zery ylya dyrnd didy xn` cg`
ipnfa dreh mc` oi` ixdy ,xwyn mdn cg`y gxkda ,zery

e .melk meidäòBè íãà ,äãeäé éaø éøáãìa,äòL éöçmb ok lre §¦§¥©¦§¨¨¨¤£¦¨¨
yiy meyn .zniiw mzecr yng xne` cg`e yly xne` cg`yk

y zelzläåä òaøàc àbìôa ,äåä ék äNòîdryd rvn`a ± ©£¤¦£¨§©§¨§©§©£¨
.dvgne zery ylya xnelk ,did ziriaxdøîà÷c éàäådfe-] §©§¨¨©

a dyrnd didy [xn`yìLLy ezpeek ,zeryìL óBñaL,did ¨Ÿ§¨Ÿ
dén÷ì àzòLc àbìt éòè÷ådyrnd z` micwde drhy `vnpe ± §¨¨¥©§¨§©§¨§©¥

.epnf iptl dry ivgaøîà÷c éàäådyrnd didy [xn`y dfe-] §©§¨¨©
aLîçy ezpeek ,zeryLîç úlçúa,did zeryàbìt éòè÷å ¨¥¦§¦©¨¥§¨¨¥©§¨

déøBçàì àzòLcdry ivga dyrnd z` xgi`e drhy `vnpe ± §©§¨©£¥

zelzl xyt`y dnk cr oky ,zniiw mzecr jkitl .epnf xg`l
.dygkd ef oi` ,zerha

:xg` ote`a iia` ixac z` mipeyy yiy d`ian `xnbdàkéà¦¨
éøîàcjky ,mixne` yi ±øîBì àöîzLk ,ééaà øîàwcwczyk §¨§¦¨©©©¥§¤¦§¨©

y ,`vnz el` mi`pz ixacaeäMî äòBè íãà øéàî éaø éøáãì± §¦§¥©¦¥¦¨¨¤©¤
e ,cala hren onf xeriyå äòL äòBè íãà äãeäé éaø éøáãìcer §¦§¥©¦§¨¨¨¤¨¨§

,eäMî äòBè íãà ,øéàî éaø éøáãì .eäMî'mizy' xne` cg`yke ©¤§¦§¥©¦¥¦¨¨¤©¤
y zelzl yi ,'yly' xne` cg`eäåä ék äNòîdyrnd didy ± ©£¤¦£¨

äåä íézL óBña Bà,[did-]ìL úlçúa BàL.dideäéépéî ãçå- §§©¦£¨¦§¦©¨Ÿ§©¦©§
micrd ipyn cg`eäòBèa.eäMîseql ezpeek 'mizy' xn`y dfy ¤©¤

did m`y `vnpe ,yly zligzl ezpeek 'yly' xn`y dfe ,mizy
seqa did m`e ,edyna oey`xd crd drh yly zligza dyrnd

e .edyna ipyd crd drh mizyäãeäé éaø éøáãìz` xiyknd §¦§¥©¦§¨
,yng xne` cg`e yly xne` cg`yk mb zecrdäòL äòBè íãà̈¨¤¨¨

åcer,eäMîeäåä ék äNòîdyrnd didye ±ìL óBña BàLdid §©¤©£¤¦£¨§¨Ÿ
Lîç úlçúa Bà,did ¦§¦©¨¥
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ycew zegiyn zecewp

"המקדש – בשלילה מתחיל שהרמב"� הטע�
בלבדלאכולו החיוב את כותב ואינו במישור", היה

לומר: יש – ההר" במעלה היה כולו "המקדש
לי "ועשו של העשה מצוות קיו� הרמב"� לדעת
לה"משכ� בהמש� היה המקדש, בית בבני� מקדש"
הרמב"� שכתב כמו (במדבר)" רבנו משה שעשה
לומר מקו� היה לכ� הבחירה. בית הלכות בתחילת
לא בו אחד וחלק במישור, היה המשכ� שכל שכש�
זה. באופ� המקדש ג� היה כ� האחר, מ� גבוה היה

כולו המקדש הרמב"�: מתחיל במישורלאלכ� היה
ההר". במעלה אלא המשכ�), (כמו

"הלכות הוא תוכנו החזקה היד שספר כיוו�
בשיפוע ועולה הול� היה שהמקדש מוב� הלכות",

של עניי� זהו אלא ההר מבנה מצד רק הלכהלא
במישור. להיות לא א) המקדש: על כולו". ב"מקדש
תנאי זה אי� מזו: יתירה ההר". "במעלה להיות ב)

תנאי זהו אלא בלבד, לכתחילה .לעיכובאשל
צרי� זה שבעניי� הסברא מה להבי�: צרי� אבל
הביאור לומר ויש מהמשכ�? שונה להיות המקדש
ההר" "במעלה במקדש שהיו המקומות חילוקי בזה:
תוספת בו היה מה� אחד שכל זה ע� בהתא� ה� �
רק הוא זה די� שלפניו. המקו� לגבי בקדושה ועליה
הקדושה גדר ע� קשור זה כי במשכ�, ולא במקדש,

במקדש.שנתחדש
ובי� המשכ� בי� עיקרי חילוק ישנו בזה: ההסברה
המקדש בית ואילו ארעי, בני� היה המשכ� המקדש:
רק היתה הקדושה חלות במשכ� קבע". "דירת היה
בבית אבל והיריעות. הקרשי� � וחלקיו בהבני�
מקו� עצ� � מקו�" "קדושת ג� היתה המקדש

לבית בנוגע א) ענייני�: ובשני נתקדש, המקדש
" נאמר אלקיכ�המקו�המקדש ד' יבחר ".בואשר

המקדש. של (ריצפה) קרקע של קידוש מעשה היה ב)
נשארה לא � מש� ונסעו שפרקוהו לאחר במשכ�
בבית כ� שאי� מה הראשו�. במקו� קדושה שו�
קבועה הקדושה לכ� במקו�, היא הבחירה בו המקדש

חילוק הרמב"� מדגיש לכ� ועד. לעול� שבי�זהש�
חידוש ביטוי לידי בא בזה דווקא כי למקדש, המשכ�
המקו�. בקדושת � המשכ� לעומת שבמקדש עיקרי
את להמשי� הוא המקדש בית של שעניינו מאחר
תחדור שהקדושה באופ� בעול�, השכינה השראת
ג� זה התבטא לכ� אותה, ותעלה הגשמיות בתו�
עמד שבו המקו� � העול� של הגשמית במציאותו

בהר, היה המקדש שסביבו.למעלהבית מהמקומות
נעלות היו שבמקדש הקדושה ומדרגת שהעליה וככל
בגשמיות. יותר גבוה הגשמי המקו� ג� היה יותר,

הקדשי� שקדש הטע� ג� מוב� זה פי על
המקדש: מהיכל בגובהו נבדל היה לא שבמקדש
הגשמי במקו� פועלת המקדש של שהקדושה העניי�
בער� הינה הנמוכה שהדרגה הקדושה למדרגות שיי�
עשרה "בשתי� הימנה נעלית שהיא להעליונה,
מדרגה על כשמדובר אבל בזה. וכיוצא מעלות",

נעלית שהיא ערו�בקדושה שזהבאי� שיי� אי� �
קדש של בקדושה גשמי. מקו� בגובה יתבטא
עצמותו של הגילוי היה בהמקו� שש� הקדשי�,
כלל בער� לא שהוא הארו� במקו� ית', ומהותו
להתבטא יכול אינו כזה עילוי � המקדש חלקי לשאר

ומוגבל. מדוד שהוא גשמי, מקו� של בגובה
ראה) פר' כט, חלק שיחות (לקוטי
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"המקדש – בשלילה מתחיל שהרמב"� הטע�
בלבדלאכולו החיוב את כותב ואינו במישור", היה

לומר: יש – ההר" במעלה היה כולו "המקדש
לי "ועשו של העשה מצוות קיו� הרמב"� לדעת
לה"משכ� בהמש� היה המקדש, בית בבני� מקדש"
הרמב"� שכתב כמו (במדבר)" רבנו משה שעשה
לומר מקו� היה לכ� הבחירה. בית הלכות בתחילת
לא בו אחד וחלק במישור, היה המשכ� שכל שכש�
זה. באופ� המקדש ג� היה כ� האחר, מ� גבוה היה

כולו המקדש הרמב"�: מתחיל במישורלאלכ� היה
ההר". במעלה אלא המשכ�), (כמו

"הלכות הוא תוכנו החזקה היד שספר כיוו�
בשיפוע ועולה הול� היה שהמקדש מוב� הלכות",

של עניי� זהו אלא ההר מבנה מצד רק הלכהלא
במישור. להיות לא א) המקדש: על כולו". ב"מקדש
תנאי זה אי� מזו: יתירה ההר". "במעלה להיות ב)

תנאי זהו אלא בלבד, לכתחילה .לעיכובאשל
צרי� זה שבעניי� הסברא מה להבי�: צרי� אבל
הביאור לומר ויש מהמשכ�? שונה להיות המקדש
ההר" "במעלה במקדש שהיו המקומות חילוקי בזה:
תוספת בו היה מה� אחד שכל זה ע� בהתא� ה� �
רק הוא זה די� שלפניו. המקו� לגבי בקדושה ועליה
הקדושה גדר ע� קשור זה כי במשכ�, ולא במקדש,

במקדש.שנתחדש
ובי� המשכ� בי� עיקרי חילוק ישנו בזה: ההסברה
המקדש בית ואילו ארעי, בני� היה המשכ� המקדש:
רק היתה הקדושה חלות במשכ� קבע". "דירת היה
בבית אבל והיריעות. הקרשי� � וחלקיו בהבני�
מקו� עצ� � מקו�" "קדושת ג� היתה המקדש

לבית בנוגע א) ענייני�: ובשני נתקדש, המקדש
" נאמר אלקיכ�המקו�המקדש ד' יבחר ".בואשר

המקדש. של (ריצפה) קרקע של קידוש מעשה היה ב)
נשארה לא � מש� ונסעו שפרקוהו לאחר במשכ�
בבית כ� שאי� מה הראשו�. במקו� קדושה שו�
קבועה הקדושה לכ� במקו�, היא הבחירה בו המקדש

חילוק הרמב"� מדגיש לכ� ועד. לעול� שבי�זהש�
חידוש ביטוי לידי בא בזה דווקא כי למקדש, המשכ�
המקו�. בקדושת � המשכ� לעומת שבמקדש עיקרי
את להמשי� הוא המקדש בית של שעניינו מאחר
תחדור שהקדושה באופ� בעול�, השכינה השראת
ג� זה התבטא לכ� אותה, ותעלה הגשמיות בתו�
עמד שבו המקו� � העול� של הגשמית במציאותו

בהר, היה המקדש שסביבו.למעלהבית מהמקומות
נעלות היו שבמקדש הקדושה ומדרגת שהעליה וככל
בגשמיות. יותר גבוה הגשמי המקו� ג� היה יותר,

הקדשי� שקדש הטע� ג� מוב� זה פי על
המקדש: מהיכל בגובהו נבדל היה לא שבמקדש
הגשמי במקו� פועלת המקדש של שהקדושה העניי�
בער� הינה הנמוכה שהדרגה הקדושה למדרגות שיי�
עשרה "בשתי� הימנה נעלית שהיא להעליונה,
מדרגה על כשמדובר אבל בזה. וכיוצא מעלות",

נעלית שהיא ערו�בקדושה שזהבאי� שיי� אי� �
קדש של בקדושה גשמי. מקו� בגובה יתבטא
עצמותו של הגילוי היה בהמקו� שש� הקדשי�,
כלל בער� לא שהוא הארו� במקו� ית', ומהותו
להתבטא יכול אינו כזה עילוי � המקדש חלקי לשאר

ומוגבל. מדוד שהוא גשמי, מקו� של בגובה
ראה) פר' כט, חלק שיחות (לקוטי
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קלטמתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני 

1.קנה 2. פיצול 3. סניף

`zeaמתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני  iwxtl mixe`ia

b dpyn a wxt
Bì ïéãîBò ïéàå .ïúàðä úòLa ïéáäBàk ïéàøð .ïîöò Cøöì àlà íãàì Bì ïéáø÷î ïéàL ,úeLøa ïéøéäæ Båä¡§¦¦¨¨¤¥§¨§¦¨¨¨¤¨§Ÿ¤©§¨¦§¦§£¦¦§©£¨¨¨§¥§¦

:B÷çc úòLa íãàì§¨¨§©©¨¢

ycew zegiyn zecewp
לעבודת  ענין זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות
אין  לכאורה ב. דחסידותא. מילי של הנהגה שאינה ופשיטא ה',
כאלה  לאנשים רק מכוונת היא דהרי נפש, לכל השוה הוראה זו

ראשון  בפרק ג. השלטונות. עם עסק להם "ואל 1שיש שנינו
ומוכר  ידוע להיות לא להשתדל שיש היינו לרשות", תתודע

אומר2לשלטון  וכאן של שיש ; באופן אלא עמהם, להתעסק
.3זהירות 

והביאור:

ומדותיו  שכלו – שבאדם ה"שליטים" היא ואמר 4"רשות" .
אך זהירין "הוו זה, ל"שלטון" וזקוק מוכרח האדם כי ברשות",

להיות בלתי זהיר עליו דבר והלב המוח מתאוים לפעמים כי בו.
לאדם" לו "מקרבין שהן שאף לדעת האדם על ואז רצוי,

בלבד. ול"הנאתן" עצמן" "לצורך זה הרי כאוהבין", ו"נראין

של  לשלטון ב"רשות" דהכוונה לומר יש קצת אחר ובאופן
כאוהבין", ו"נראין לאדם" לו ב"מקרבין והפירוש היצה"ר,

הידוע  פי על להופיע 5מבואר הוא הרע היצר מתחבולות שאחד
בהנהגה  גם יעשה, אשר בכל לו ו"מסכים" האדם של כ"אוהבו"
או  פני', מתוך זו הנהגה לעשות עליו שמשפיע רק טובה,
את  לוכד זה ידי ועל מלומדה", אנשים "מצוות בדרך בקרירות,

ר"ל. אסורים לדברים גם שמסיתו עד ברשתו האדם

ד  במילי היא זו רשאי חסידותא ועבודה הדין ממדת כי ,
שיהי' (ובלבד הרע דהיצר ה"רשות" עם כלל לעסוק לא האדם
עם  להתעסק חייב חסידות במדת אך בפועל); במעשה שלם

רז"ל  וכמאמר לטוב, להופכו מנת על הרע לבבך 6היצר "בכל
יתירה  זהירות מתוך זאת לעשות שעליו אלא יצריך". בשני –

"הוו ברשות".זהירין –

"ואל בפירוש לומר יש זה דרך לרשות":תתודע (ועל
" של באופן לא אך כנ"ל, ה"רשות", עם להתעסק "דעת צריכים

והתחברות  התקשרות מלשון –7.(

השכל  – הטוב ליצר היא ב"רשות" שהכוונה עוד לומר ויש
ל"רשות"דקדושה ומדות אפילו לציית אין מסויימים במקרים .

נפשזה  מסירות של עבודה מיהודי כשנדרש היינו שלמעלה –
ודעת  .8מטעם

לצורך אלא לאדם לו מקרבין "שאין ו"נראין עצמן וזהו "
בשעת הנשמה הנאתן כאוהבין של הגלויים כחותי' מצד :"

(השלימות  לשלימותה המביאה בעבודה רצונה ומדות) (שכל
מציאותה. ושלילת ביטול – נפש מסירת ולא ומדות); דשכל

" רק זה הרי מקום העבודה נראין ומכל ידי על כי כאוהבין",
לאדם לו מגיע נפש מסירת וההנאה.אמיתית של הטוב

לדבר: הוכחה [והרי

אך 9ידוע  ה', קידוש על להשרף צריך הי' יוסף" שה"בית
שנשאר  זה והנה, לכך. זכה ולא נענש מסויימת סיבה בגלל
נחשב  זאת ובכל ערוך; השולחן את לכתוב לו איפשר בחיים

ל  הדבר אפילו עונש לו יותר נעלה היא נפש שמסירת הרי .
ערוך  השלחן הדורות מחיבור כל סוף עד ישראל בית שכל ,

לאורו] .10הולכים

מ"י.1.1.1.1.

ג.2.2.2.2. פי"א, דר"נ אבות

הרשב"ץ.3.3.3.3. בשם מד"ש ויטרי. מחזור ראה

וכבדא.4.4.4.4. לבא מוחא באדם, אינון שליטין תלת א: קנג, זח"ב ראה

מארז"ל5.5.5.5. לפ"ז מפרש ושם א. לז, עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ
וכו'. כך עשה לו אומר היום יצה"ר, של אומנתו כך ב) קז, (שבת

במשנה.6.6.6.6. א נד, ברכות

ספ"ג.7.7.7.7. תניא

ב.8.8.8.8. צט, מג"א תו"א ראה

בראשית.9.9.9.9. ר"פ מישרים מגיד
השומעים10.10.10.10. רשימת פי על – תשל"ט תזו"מ פ' מוצש"ק משיחת

בלבד.

zea` iwxtl mixe`ia

b dpyn a wxt
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:B÷çc úòLa íãàì§¨¨§©©¨¢

ycew zegiyn zecewp
לעבודת  ענין זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות
אין  לכאורה ב. דחסידותא. מילי של הנהגה שאינה ופשיטא ה',
כאלה  לאנשים רק מכוונת היא דהרי נפש, לכל השוה הוראה זו

ראשון  בפרק ג. השלטונות. עם עסק להם "ואל 1שיש שנינו
ומוכר  ידוע להיות לא להשתדל שיש היינו לרשות", תתודע

אומר2לשלטון  וכאן של שיש ; באופן אלא עמהם, להתעסק
.3זהירות 

והביאור:

ומדותיו  שכלו – שבאדם ה"שליטים" היא ואמר 4"רשות" .
אך זהירין "הוו זה, ל"שלטון" וזקוק מוכרח האדם כי ברשות",

להיות בלתי זהיר עליו דבר והלב המוח מתאוים לפעמים כי בו.
לאדם" לו "מקרבין שהן שאף לדעת האדם על ואז רצוי,

בלבד. ול"הנאתן" עצמן" "לצורך זה הרי כאוהבין", ו"נראין

של  לשלטון ב"רשות" דהכוונה לומר יש קצת אחר ובאופן
כאוהבין", ו"נראין לאדם" לו ב"מקרבין והפירוש היצה"ר,

הידוע  פי על להופיע 5מבואר הוא הרע היצר מתחבולות שאחד
בהנהגה  גם יעשה, אשר בכל לו ו"מסכים" האדם של כ"אוהבו"
או  פני', מתוך זו הנהגה לעשות עליו שמשפיע רק טובה,
את  לוכד זה ידי ועל מלומדה", אנשים "מצוות בדרך בקרירות,

ר"ל. אסורים לדברים גם שמסיתו עד ברשתו האדם

ד  במילי היא זו רשאי חסידותא ועבודה הדין ממדת כי ,
שיהי' (ובלבד הרע דהיצר ה"רשות" עם כלל לעסוק לא האדם
עם  להתעסק חייב חסידות במדת אך בפועל); במעשה שלם

רז"ל  וכמאמר לטוב, להופכו מנת על הרע לבבך 6היצר "בכל
יתירה  זהירות מתוך זאת לעשות שעליו אלא יצריך". בשני –

"הוו ברשות".זהירין –

"ואל בפירוש לומר יש זה דרך לרשות":תתודע (ועל
" של באופן לא אך כנ"ל, ה"רשות", עם להתעסק "דעת צריכים

והתחברות  התקשרות מלשון –7.(

השכל  – הטוב ליצר היא ב"רשות" שהכוונה עוד לומר ויש
ל"רשות"דקדושה ומדות אפילו לציית אין מסויימים במקרים .

נפשזה  מסירות של עבודה מיהודי כשנדרש היינו שלמעלה –
ודעת  .8מטעם

לצורך אלא לאדם לו מקרבין "שאין ו"נראין עצמן וזהו "
בשעת הנשמה הנאתן כאוהבין של הגלויים כחותי' מצד :"

(השלימות  לשלימותה המביאה בעבודה רצונה ומדות) (שכל
מציאותה. ושלילת ביטול – נפש מסירת ולא ומדות); דשכל

" רק זה הרי מקום העבודה נראין ומכל ידי על כי כאוהבין",
לאדם לו מגיע נפש מסירת וההנאה.אמיתית של הטוב

לדבר: הוכחה [והרי

אך 9ידוע  ה', קידוש על להשרף צריך הי' יוסף" שה"בית
שנשאר  זה והנה, לכך. זכה ולא נענש מסויימת סיבה בגלל
נחשב  זאת ובכל ערוך; השולחן את לכתוב לו איפשר בחיים

ל  הדבר אפילו עונש לו יותר נעלה היא נפש שמסירת הרי .
ערוך  השלחן הדורות מחיבור כל סוף עד ישראל בית שכל ,

לאורו] .10הולכים

מ"י.1.1.1.1.

ג.2.2.2.2. פי"א, דר"נ אבות

הרשב"ץ.3.3.3.3. בשם מד"ש ויטרי. מחזור ראה

וכבדא.4.4.4.4. לבא מוחא באדם, אינון שליטין תלת א: קנג, זח"ב ראה

מארז"ל5.5.5.5. לפ"ז מפרש ושם א. לז, עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ
וכו'. כך עשה לו אומר היום יצה"ר, של אומנתו כך ב) קז, (שבת

במשנה.6.6.6.6. א נד, ברכות

ספ"ג.7.7.7.7. תניא

ב.8.8.8.8. צט, מג"א תו"א ראה

בראשית.9.9.9.9. ר"פ מישרים מגיד
השומעים10.10.10.10. רשימת פי על – תשל"ט תזו"מ פ' מוצש"ק משיחת

בלבד.

     

            
          

טענותיהם, שהשמיעו לאחר הדין מבית אותם מוציאים היו תחילה שכן
שהיו  בשעה הדיינים עם יחד להימצא אדם לשום נותנים היו ולא
את  מכניסים היו הדין את שפסקו ולאחר ביניהם, ונותנים נושאים

הדין. פסק את להודיעם כדי הדין, ‡ÓBבעלי ÌÈicaL ÏB„b‰«»∆««»ƒ≈
לנתבע: –;È‡kÊ ‰z‡ ,ÈBÏt LÈ‡iÁ ‰z‡ ,ÈBÏt LÈ‡ ƒ¿ƒ«»««ƒ¿ƒ«»«»

הדין. נגמר וכך –Ó‡È ‡G ,ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆiLÎÏ ,ÔÈpÓeƒ«ƒƒ¿∆≈≈∆»ƒ««»ƒ…«
הדין: מבעלי לאחד הדיין –‰kÊÓ È‡,זכאי שאתה היא דעתי – ¬ƒ¿«∆

ÔÈiÁÓ ÈÁÂ,חייב שאתה חברי של ודעתם –,‰NÚ‡ ‰Ó Ï‡ «¬≈«¿«¿ƒ¬»»∆¡∆

ÈÏÚ ea ÈÁL שאסור מניין לחובתך, הדין בפסק והכריעו – ∆¬≈««»«
שכן כך, לומר EÈnÚa",לדיין ÏÈÎ CÏ˙Œ‡G" :Ó‡ ‰Ê ÏÚ«∆∆¡«≈≈»ƒ¿«∆

ÓB‡Â:אחר פסוק –"„BqŒ‰l‚Ó ÏÈÎ CÏB‰" המשא והרי – ¿≈≈»ƒ¿«∆
בית  בחדר להימצא אדם לשום אין שכן הוא, סוד הדיינים של ומתן
מי  הדין בעלי ידעו שלא כדי וזה לעיל, שבארנו כפי זו בשעה הדין
אדם, בני אצל שנואים הדיינים יהיו לא כך ידי שעל מזכה, ומי מחייב
רכיל  תלך "לא על עובר הוא הרי הסוד, את המגלה דיין ואותו

בעמיך".
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`zeaמתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני  iwxtl mixe`ia

b dpyn a wxt
Bì ïéãîBò ïéàå .ïúàðä úòLa ïéáäBàk ïéàøð .ïîöò Cøöì àlà íãàì Bì ïéáø÷î ïéàL ,úeLøa ïéøéäæ Båä¡§¦¦¨¨¤¥§¨§¦¨¨¨¤¨§Ÿ¤©§¨¦§¦§£¦¦§©£¨¨¨§¥§¦

:B÷çc úòLa íãàì§¨¨§©©¨¢

ycew zegiyn zecewp
לעבודת  ענין זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות
אין  לכאורה ב. דחסידותא. מילי של הנהגה שאינה ופשיטא ה',
כאלה  לאנשים רק מכוונת היא דהרי נפש, לכל השוה הוראה זו

ראשון  בפרק ג. השלטונות. עם עסק להם "ואל 1שיש שנינו
ומוכר  ידוע להיות לא להשתדל שיש היינו לרשות", תתודע

אומר2לשלטון  וכאן של שיש ; באופן אלא עמהם, להתעסק
.3זהירות 

והביאור:

ומדותיו  שכלו – שבאדם ה"שליטים" היא ואמר 4"רשות" .
אך זהירין "הוו זה, ל"שלטון" וזקוק מוכרח האדם כי ברשות",

להיות בלתי זהיר עליו דבר והלב המוח מתאוים לפעמים כי בו.
לאדם" לו "מקרבין שהן שאף לדעת האדם על ואז רצוי,

בלבד. ול"הנאתן" עצמן" "לצורך זה הרי כאוהבין", ו"נראין

של  לשלטון ב"רשות" דהכוונה לומר יש קצת אחר ובאופן
כאוהבין", ו"נראין לאדם" לו ב"מקרבין והפירוש היצה"ר,

הידוע  פי על להופיע 5מבואר הוא הרע היצר מתחבולות שאחד
בהנהגה  גם יעשה, אשר בכל לו ו"מסכים" האדם של כ"אוהבו"
או  פני', מתוך זו הנהגה לעשות עליו שמשפיע רק טובה,
את  לוכד זה ידי ועל מלומדה", אנשים "מצוות בדרך בקרירות,

ר"ל. אסורים לדברים גם שמסיתו עד ברשתו האדם

ד  במילי היא זו רשאי חסידותא ועבודה הדין ממדת כי ,
שיהי' (ובלבד הרע דהיצר ה"רשות" עם כלל לעסוק לא האדם
עם  להתעסק חייב חסידות במדת אך בפועל); במעשה שלם

רז"ל  וכמאמר לטוב, להופכו מנת על הרע לבבך 6היצר "בכל
יתירה  זהירות מתוך זאת לעשות שעליו אלא יצריך". בשני –

"הוו ברשות".זהירין –

"ואל בפירוש לומר יש זה דרך לרשות":תתודע (ועל
" של באופן לא אך כנ"ל, ה"רשות", עם להתעסק "דעת צריכים

והתחברות  התקשרות מלשון –7.(

השכל  – הטוב ליצר היא ב"רשות" שהכוונה עוד לומר ויש
ל"רשות"דקדושה ומדות אפילו לציית אין מסויימים במקרים .

נפשזה  מסירות של עבודה מיהודי כשנדרש היינו שלמעלה –
ודעת  .8מטעם

לצורך אלא לאדם לו מקרבין "שאין ו"נראין עצמן וזהו "
בשעת הנשמה הנאתן כאוהבין של הגלויים כחותי' מצד :"

(השלימות  לשלימותה המביאה בעבודה רצונה ומדות) (שכל
מציאותה. ושלילת ביטול – נפש מסירת ולא ומדות); דשכל

" רק זה הרי מקום העבודה נראין ומכל ידי על כי כאוהבין",
לאדם לו מגיע נפש מסירת וההנאה.אמיתית של הטוב

לדבר: הוכחה [והרי

אך 9ידוע  ה', קידוש על להשרף צריך הי' יוסף" שה"בית
שנשאר  זה והנה, לכך. זכה ולא נענש מסויימת סיבה בגלל
נחשב  זאת ובכל ערוך; השולחן את לכתוב לו איפשר בחיים

ל  הדבר אפילו עונש לו יותר נעלה היא נפש שמסירת הרי .
ערוך  השלחן הדורות מחיבור כל סוף עד ישראל בית שכל ,

לאורו] .10הולכים

מ"י.1.1.1.1.

ג.2.2.2.2. פי"א, דר"נ אבות

הרשב"ץ.3.3.3.3. בשם מד"ש ויטרי. מחזור ראה

וכבדא.4.4.4.4. לבא מוחא באדם, אינון שליטין תלת א: קנג, זח"ב ראה

מארז"ל5.5.5.5. לפ"ז מפרש ושם א. לז, עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ
וכו'. כך עשה לו אומר היום יצה"ר, של אומנתו כך ב) קז, (שבת

במשנה.6.6.6.6. א נד, ברכות

ספ"ג.7.7.7.7. תניא

ב.8.8.8.8. צט, מג"א תו"א ראה

בראשית.9.9.9.9. ר"פ מישרים מגיד
השומעים10.10.10.10. רשימת פי על – תשל"ט תזו"מ פ' מוצש"ק משיחת

בלבד.
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טענותיהם, שהשמיעו לאחר הדין מבית אותם מוציאים היו תחילה שכן
שהיו  בשעה הדיינים עם יחד להימצא אדם לשום נותנים היו ולא
את  מכניסים היו הדין את שפסקו ולאחר ביניהם, ונותנים נושאים

הדין. פסק את להודיעם כדי הדין, ‡ÓBבעלי ÌÈicaL ÏB„b‰«»∆««»ƒ≈
לנתבע: –;È‡kÊ ‰z‡ ,ÈBÏt LÈ‡iÁ ‰z‡ ,ÈBÏt LÈ‡ ƒ¿ƒ«»««ƒ¿ƒ«»«»

הדין. נגמר וכך –Ó‡È ‡G ,ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆiLÎÏ ,ÔÈpÓeƒ«ƒƒ¿∆≈≈∆»ƒ««»ƒ…«
הדין: מבעלי לאחד הדיין –‰kÊÓ È‡,זכאי שאתה היא דעתי – ¬ƒ¿«∆

ÔÈiÁÓ ÈÁÂ,חייב שאתה חברי של ודעתם –,‰NÚ‡ ‰Ó Ï‡ «¬≈«¿«¿ƒ¬»»∆¡∆

ÈÏÚ ea ÈÁL שאסור מניין לחובתך, הדין בפסק והכריעו – ∆¬≈««»«
שכן כך, לומר EÈnÚa",לדיין ÏÈÎ CÏ˙Œ‡G" :Ó‡ ‰Ê ÏÚ«∆∆¡«≈≈»ƒ¿«∆

ÓB‡Â:אחר פסוק –"„BqŒ‰l‚Ó ÏÈÎ CÏB‰" המשא והרי – ¿≈≈»ƒ¿«∆
בית  בחדר להימצא אדם לשום אין שכן הוא, סוד הדיינים של ומתן
מי  הדין בעלי ידעו שלא כדי וזה לעיל, שבארנו כפי זו בשעה הדין
אדם, בני אצל שנואים הדיינים יהיו לא כך ידי שעל מזכה, ומי מחייב
רכיל  תלך "לא על עובר הוא הרי הסוד, את המגלה דיין ואותו

בעמיך".

   

המשך מעמוד קדב
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˙Bhn‰ ÈL‡¯ Ï‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ(ב (ל, «¿«≈…∆∆»≈««

ממחה" ּביחיד נדרים ׁשהפרת אמרּו(רש"י)"למד רז"ל . ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

העֹולם  עם להתעּסק יׁש ּכי ּתֹורה", ׁשאסרתּו מה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ"ּדּייּך

יׁש אם ּכי לפריׁשּות", סייג "נדר אמרּו מאיד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּולהעלֹותֹו.

מּובן  לנּדר. יׁש ּומכׁשֹול, ירידה ּתביא זֹו ׁשהתעּסקּות ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹחׁשׁש

מסּתּבר  ממחה, ּדרּגה, לבעל הּׁשּי ּבנדר ּדין יׁש ׁשאם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻאפֹוא,

לדרּגה  הּנֹודר את מעלה הּממחה - נדר ּבהפרת ּדין ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻׁשהּוא

לנדר. עֹוד זקּוק ׁשאינֹו ְֵֶֶֶָָּכזֹו

ipy - `l - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðùâééàéNð-ìëå ïäkä øærìàå äLî eàöiå©¥̧§¹¤̧§¤§¨¨¯©Ÿ¥²§¨§¦¥¬
:äðçnì õeçî-ìà íúàø÷ì äãräãéóö÷iå ¨«¥−̈¦§¨®̈¤¦−©©«£¤«©¦§´Ÿ

éøNå íéôìàä éøN ìéçä éãe÷t ìr äLî¤½©−§¥´¤¨®¦¨¥³¨«£¨¦Æ§¨¥´
:äîçìnä àávî íéàaä úBànäåèøîàiå ©¥½©¨¦−¦§¨¬©¦§¨¨«©¬Ÿ¤
:äá÷ð-ìk íúéiçä äLî íäéìàæèäpä ïä £¥¤−¤®©«¦¦¤−¨§¥¨«¥´¥¹¨

ìrî-øñîì írìa øáãa ìàøNé éðáì eéä̈¸¦§¥³¦§¨¥Æ¦§©´¦§½̈¦§¨©¬©
úãra äôbnä éäzå øBòt øác-ìr ýåýéa©«Ÿ̈−©§©´§®©§¦¬©©¥−̈©«£©¬

:ýåýéæéäMà-ìëå óha øëæ-ìë eâøä äzrå §Ÿ̈«§©¾̈¦§¬¨¨−̈©¨®§¨¦À̈
:eâøä øëæ ákLîì Léà úrãéçéóhä ìëå Ÿ©¬©¦²§¦§©¬¨−̈£«Ÿ§ŸÆ©©´

:íëì eéçä øëæ ákLî eòãé-àì øLà íéLpa©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´¨¨®©«£−¨¤«
èéìk íéîé úráL äðçnì õeçî eðç ízàå§©¤À£²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®ŸÁ

íBia eàhçúz ììça râð | ìëå Lôð âøäŸ¥¸¤¹¤§´ŸŸ¥´©¤«¨À̈¦§©§º©³
:íëéáLe ízà éréáMä íBiáe éLéìMäë-ìëå ©§¦¦Æ©´©§¦¦½©¤−§¦¤«§¨

-éìk-ìëå íéfr äNrî-ìëå øBò-éìk-ìëå ãâa¤¯¤§¨§¦²§¨©«£¥¬¦¦−§¨§¦
:eàhçúz õrñàë-ìà ïäkä øærìà øîàiå ¥®¦§©¨«©¸Ÿ¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤

úwç úàæ äîçìnì íéàaä àávä éLðà©§¥´©¨½̈©¨¦−©¦§¨®̈µŸª©´
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà äøBzäáë-úà Cà ©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¬¤

-úà ìæøaä-úà úLçpä-úà óñkä-úàå áäfä©¨−̈§¤©¨®¤¤©§¸¤Æ¤©©§¤½¤
úøôòä-úàå ìéãaä:âëàáé-øLà øác-ìk ©§¦−§¤¨«Ÿ¨«¤¨¨º̈£¤¨´Ÿ

àhçúé äcð éîa Cà øäèå Làá eøéárz Làá̈¥À©«£¦³¨¥Æ§¨¥½©¾§¥¬¦−̈¦§©®̈
:íéná eøéárz Làa àáé-àì øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯«Ÿ¨²Ÿ¨¥−©«£¦¬©¨«¦

ãëízøäèe éréáMä íBia íëéãâa ízñaëå§¦©§¤¯¦§¥¤²©¬©§¦¦−§©§¤®
:äðçnä-ìà eàáz øçàåñäëýåýé øîàiå §©©−¨¬Ÿ¤©©«£¤«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàåëéáMä çB÷ìî Làø úà àN ¤¤¬¥«ŸÀ̈¥´³Ÿ©§¸©Æ©§¦½
éLàøå ïäkä øærìàå äzà äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨®©¨Æ§¤§¨¨´©Ÿ¥½§¨¥−

:äãrä úBáàæëéNôz ïéa çB÷ìnä-úà úéöçå £¬¨«¥¨«§¨¦̧¨Æ¤©©§½©¥µ«Ÿ§¥´
:äãrä-ìk ïéáe àávì íéàöiä äîçìnä©¦§¨½̈©«Ÿ§¦−©¨¨®¥−¨¨«¥¨«

çëäîçìnä éLðà úàî ýåýéì ñëî úîøäå©«£¥«Ÿ¨̧¤¹¤©«Ÿ̈À¥¥º©§¥³©¦§¨¨Æ
-ïî úBànä Lîçî Lôð ãçà àávì íéàöiä©«Ÿ§¦´©¨½̈¤¨´¤½¤¥«£¥−©¥®¦
:ïàvä-ïîe íéøîçä-ïîe ø÷aä-ïîe íãàä̈«¨¨Æ¦©¨½̈¦©«£Ÿ¦−¦©«Ÿ

èëïäkä øærìàì äzúðå eçwz íúéöçnî¦©«£¦−̈¦®̈§¨«©¨²§¤§¨¨¬©Ÿ¥−
:ýåýé úîeøzì| çwz ìàøNé-éða úöçnîe §©¬§Ÿ̈«¦©«£¦̧§¥«¦§¨¥¹¦©´

ø÷aä-ïî íãàä-ïî íéMîçä-ïî æçà | ãçà¤¨´¨ª´¦©«£¦¦À¦¨«¨¨¯¦©¨¨²

äzúðå äîäaä-ìkî ïàvä-ïîe íéøîçä-ïî¦©«£Ÿ¦¬¦©−Ÿ¦¨©§¥¨®§¨«©¨³
:ýåýé ïkLî úøîLî éøîL íiåìì íúàŸ¨Æ©«§¦¦½«Ÿ§¥¾¦§¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«

àìýåýé äeö øLàk ïäkä øærìàå äLî Nriå©©©́¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàáìéäéåeææa øLà æaä øúé çB÷ìnä ¤¤«©«§¦Æ©©§½©¤´¤©½̈£¤¬¨«§−

óìà íéráLå óìà úBàî-LL ïàö àávä ír©´©¨¨®ÀŸ¥«¥¬¤²¤§¦§¦¬¤−¤
:íéôìà úLîçåâì:óìà íéráLå íéðL ø÷áe ©«£¥¬¤£¨¦«¨¾̈§©¬¦§¦§¦−¨«¤

ãì:óìà íéMLå ãçà íéøîçåäìíãà Lôðå ©«£Ÿ¦¾¤¨¬§¦¦−¨«¤§¤´¤¨½̈
Lôð-ìk øëæ ákLî eòãé-àì øLà íéLpä-ïî¦©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´¨®̈¨¤¾¤

ìLe íéðL:óìà íéLåì÷ìç äöçnä éäzå §©¬¦§¦−¨«¤©§¦Æ©¤«¡½̈¥¾¤
ìL ïàvä øtñî àáva íéàöiäóìà úBàî-L ©«Ÿ§¦−©¨®̈¦§©´©ÀŸ§«¥¬¤̧¤Æ

ìLe:úBàî Lîçå íéôìà úráLå óìà íéL §¦´¤½¤§¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«
æìLîç úBàî LL ïàvä-ïî ýåýéì ñënä éäéå©§¦²©¤¬¤©«Ÿ̈−¦©®Ÿ¥¬¥−¨¥¬

:íéráLåçììLe äML ø÷aäåíñëîe óìà íéL §¦§¦«§©̧¨½̈¦¨¬§¦−¨®¤¦§¨¬
:íéráLå íéðL ýåýéìèììL íéøîçåóìà íéL ©«Ÿ̈−§©¬¦§¦§¦«©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤

:íéMLå ãçà ýåýéì íñëîe úBàî Lîçå©«£¥´¥®¦§¨¬©«Ÿ̈−¤¨¬§¦¦«
îýåýéì íñëîe óìà øNr äML íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈®̈¤¦§¨Æ©«Ÿ̈½

ìLe íéðL:Lôð íéLàîñëî-úà äLî ïziå §©¬¦§¦−¨«¤©¦¥´¤À¤¤̧¤Æ
ýåýé äeö øLàk ïäkä øærìàì ýåýé úîeøz§©´§Ÿ̈½§¤§¨−̈©Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàáîäöç øLà ìàøNé éða úéöçnîe ¤Ÿ¤«¦©«£¦−§¥´¦§¨¥®£¤Æ¨¨´
:íéàávä íéLðàä-ïî äLîâîúöçî éäzå ¤½¦¨«£¨¦−©«Ÿ§¦«©§¦²¤«¡©¬

ìL ïàvä-ïî äãräìLe óìà úBàî-LíéL ¨«¥−̈¦©®Ÿ§«¥¬¤̧¤Æ§¦´
:úBàî Lîçå íéôìà úráL óìàãîø÷áe ¤½¤¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«¨¾̈

ìLe äML:óìà íéLäîìL íéøîçåóìà íéL ¦¨¬§¦−¨«¤©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤
:úBàî Lîçååî:óìà øNr äML íãà Lôðå ©«£¥¬¥«§¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈¨«¤

æîæçàä-úà ìàøNé-éða úöçnî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦©«£¦´§¥«¦§¨¥À¤¨«¨ªÆ
ïziå äîäaä-ïîe íãàä-ïî íéMîçä-ïî ãçà¤¨´¦©«£¦¦½¦¨«¨−̈¦©§¥¨®©¦¥̧
øLàk ýåýé ïkLî úøîLî éøîL íiåìì íúàŸ¹̈©«§¦¦À«Ÿ§¥Æ¦§¤̧¤Æ¦§©´§Ÿ̈½©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöçîäLî-ìà eáø÷iå ¦¨¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤«©¦§§Æ¤¤½
éøNå íéôìàä éøN àávä éôìàì øLà íéã÷tä©§ª¦¾£¤−§©§¥´©¨¨®¨¥¬¨«£¨¦−§¨¥¬

:úBànäèîéãár äLî-ìà eøîàiå-úà eàNð E ©¥«©«Ÿ§Æ¤¤½£¨¤´¨«§À¤
ã÷ôð-àìå eðãéa øLà äîçìnä éLðà Làø²Ÿ©§¥¬©¦§¨−̈£¤´§¨¥®§«Ÿ¦§©¬

:Léà epnîðøLà Léà ýåýé ïaø÷-úà áø÷på ¦¤−¦«©©§¥º¤¨§©´§Ÿ̈À¦Á£¤̧
ìéâr úraè ãéîöå äãröà áäæ-éìë àöî̈¨³§¦«¨¨Æ¤§¨¨´§¨¦½©©−©¨¦´



קסג oey`x - `l ,l - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úåèî úùøô
éòñî-

ìáéLàø-ìà äLî øaãéåïåùàøéðáì úBhnä ©§©¥³¤Æ¤¨¥´©©½¦§¥¬
:ýåýé äeö øLà øácä äæ øîàì ìàøNéâLéà ¦§¨¥−¥®Ÿ¤´©¨½̈£¤−¦¨¬§Ÿ̈«¦Á

øñàì äráL òáMä-Bà ýåýéì øãð øcé-ék¦«¦¸Ÿ¤¹¤©«Ÿ̈À«¦¨³©§ª¨Æ¤§³Ÿ
åétî àöiä-ìëk Bøác ìçé àì BLôð-ìr øqà¦¨Æ©©§½¬Ÿ©¥−§¨®§¨©Ÿ¥¬¦¦−

:äNréãäøñàå ýåýéì øãð øcú-ék äMàå ©«£¤«§¦¾̈¦«¦¬Ÿ¤−¤©«Ÿ̈®§¨«§¨¬
:äéørða äéáà úéáa øqàääéáà òîLå ¦¨²§¥¬¨¦−¨¦§ª¤«¨§¨©̧¨¦¹¨

dLôð-ìr äøñà øLà døñàå døãð-úà¤¦§À̈¤«¡¨¨Æ£¤´¨«§¨´©©§½̈
øqà-ìëå äéøãð-ìk eî÷å äéáà dì Léøçäå§¤«¡¦¬−̈¨¦®¨§¨̧Æ¨§¨¤½¨§¨¦¨²

:íe÷é dLôð-ìr äøñà-øLàåäéáà àéðä-íàå £¤¨«§¨¬©©§−̈¨«§¦¥¦̧¨¦´¨
-øLà äéøñàå äéøãð-ìk BòîL íBéa dúàŸ¨»§´¨§¼¨§¨¤À¨¤«¡¨¤²¨£¤
dì-çìñé ýåýéå íe÷é àì dLôð-ìr äøñà̈«§¨¬©©§−̈´Ÿ¨®©«Ÿ̈Æ¦§©½̈

:dúà äéáà àéðä-ékæLéàì äéäú Béä-íàå ¦«¥¦¬¨¦−¨Ÿ¨«§¦¨³¦«§¤Æ§¦½
äøñà øLà äéúôN àèáî Bà äéìr äéøãðe§¨¤−¨¨¤®¨µ¦§¨´§¨¤½¨£¤¬¨«§−̈

:dLôð-ìrçLéøçäå BòîL íBéa dLéà òîLå ©©§¨«§¨©¬¦¨²§¬¨§−§¤«¡¦´
dLôð-ìr äøñà-øLà äøñàå äéøãð eî÷å dì̈®§¨´§¨¤À¨¤«¡¨¤²¨£¤¨«§¨¬©©§−̈

:eî÷éèdúBà àéðé dLéà rîL íBéa íàå ¨ª«Â§¦Â§¸§´Ÿ©¦¨»¨¦´¨¼
àèáî úàå äéìr øLà døãð-úà øôäå§¥¥À¤¦§¨Æ£¤´¨¤½¨§¥Æ¦§¨´

é ýåýéå dLôð-ìr äøñà øLà äéúôN-çìñ §¨¤½¨£¤¬¨«§−̈©©§¨®©«Ÿ̈−¦§©
:dì(éåì)éäøñà-øLà ìk äLeøâe äðîìà øãðå ¨«§¥¬¤©§¨−̈§®̈²Ÿ£¤¨«§¨¬

:äéìr íe÷é dLôð-ìràéäøãð dLéà úéa-íàå ©©§−̈¨¬¨¤«¨§¦¥¬¦−̈¨®̈¨
:äráLa dLôð-ìr øqà äøñà-BàáéòîLå ¨«§¨¬¦¨²©©§−̈¦§ª¨«§¨©³

eî÷å dúà àéðä àì dì Løçäå dLéà¦¨Æ§¤«¡¦´½̈¬Ÿ¥¦−Ÿ¨®§¨̧Æ
dLôð-ìr äøñà-øLà øqà-ìëå äéøãð-ìk̈§¨¤½¨§¨¦¨²£¤¨«§¨¬©©§−̈

:íe÷éâéíBéa dLéà | íúà øôé øôä-íàå ¨«§¦¨¥Á¨¥̧Ÿ¨¬¦¨»§´
dLôð øqàìe äéøãðì äéúôN àöBî-ìk BòîL̈§¼¨¨̧§¨¤¯¨¦§¨¤²¨§¦©¬©§−̈

:dì-çìñé ýåýéå íøôä dLéà íe÷é àì(ìàøùé) ´Ÿ¨®¦¨´£¥½̈©«Ÿ̈−¦§©¨«
ãédLéà Lôð úprì øqà úráL-ìëå øãð-ìk̈¥²¤§¨§ª©¬¦−̈§©´Ÿ®̈¤¦¨¬

:epøôé dLéàå epîé÷éåèdì Léøçé Løçä-íàå §¦¤−§¦¨¬§¥¤«§¦©«£¥Á©«£¦¸¨¬
Bà äéøãð-ìk-úà íé÷äå íBé-ìà íBiî dLéà¦¨»¦´¤¼§¥¦Æ¤¨§¨¤½¨¬
-ék íúà íé÷ä äéìr øLà äéøñà-ìk-úà¤¨¡¨¤−¨£¤´¨¤®¨¥¦´Ÿ½̈¦

:BrîL íBéa dì Løçäæèíúà øôé øôä-íàå ¤«¡¦¬−̈§¬¨§«§¦¨¥¬¨¥²Ÿ−̈
:dðår-úà àNðå BòîL éøçàæéíéwçä älà ©«£¥´¨§®§¨−̈¤£Ÿ¨«¥´¤©«ª¦À

BzLàì Léà ïéa äLî-úà ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¦−§¦§®
:äéáà úéa äéørða Bzáì áà-ïéaô(ìåçá ïàë ãò) ¥¨´§¦½¦§ª¤−¨¥¬¨¦«¨

àìà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáí÷ð ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§ÀŸ
óñàz øçà íéðéãnä úàî ìàøNé éða úî÷ð¦§©Æ§¥´¦§¨¥½¥¥−©¦§¨¦®©©−¥«¨¥¬

énr-ìà:Eâøîàì írä-ìà äLî øaãéå ¤©¤«©§©¥³¤Æ¤¨¨´¥½Ÿ
àávì íéLðà íëzàî eöìçäåïéãî-ìr eéäé ¥¨«§¯¥«¦§¤²£¨¦−©¨¨®§¦«§Æ©¦§½̈

:ïéãîa ýåýé-úî÷ð úúìãóìà ähnì óìà ¨¥¬¦§©§Ÿ̈−§¦§¨«¤µ¤©©¤½¤−¤
:àávì eçìLz ìàøNé úBhî ìëì ähnì©©¤®§ŸÆ©´¦§¨¥½¦§§−©¨¨«

ä-íéðL ähnì óìà ìàøNé éôìàî eøñniå©¦¨«§Æ¥«©§¥´¦§¨¥½¤−¤©©¤®§¥«
:àáö éöeìç óìà øNråäLî íúà çìLiå ¨¨¬¤−¤£¥¬¨¨«©¦§©̧Ÿ¨¬¤²

-ïa ñçðét-úàå íúà àávì ähnì óìà¤¬¤©©¤−©¨¨®ÂŸÂ̈§¤¦̧§¹̈¤
úBøööçå Lãwä éìëe àávì ïäkä øærìà¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©¨½̈§¥¬©²Ÿ¤©«£«Ÿ§¬

:Bãéa äreøzäæäeö øLàk ïéãî-ìr eàaöiå ©§−̈§¨«©¦§§Æ©¦§½̈©«£¤²¦¨¬
:øëæ-ìk eâøäiå äLî-úà ýåýéçéëìî-úàå §Ÿ̈−¤¤®©©«©§−¨¨¨«§¤©§¥̧

í÷ø-úàå éåà-úà íäéììç-ìr eâøä ïéãî¦§¹̈¨«§´©©§¥¤À¤¡¦³§¤¤¸¤Æ
éëìî úLîç òáø-úàå øeç-úàå øeö-úàå§¤³§¤Æ§¤¤½©£¥−¤©§¥´
:áøça eâøä øBòa-ïa írìa úàå ïéãî¦§®̈§¥Æ¦§¨´¤§½¨«§−¤¨«¤

èítè-úàå ïéãî éLð-úà ìàøNé-éðá eaLiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¤§¥¬¦§−̈§¤©¨®
-ìk-úàå íäð÷î-ìk-úàå ízîäa-ìk úàå§¥̧¨§¤§¨¯§¤¨¦§¥¤²§¤¨

:eææa íìéçéúàå íúáLBîa íäéør-ìk úàå ¥−̈¨¨«§¥³¨¨«¥¤Æ§´§Ÿ½̈§¥−
:Làa eôøN íúøéè-ìkàé-ìk-úà eç÷iå ¨¦«Ÿ®̈¨«§−¨¥«©¦§Æ¤¨

:äîäaáe íãàa çB÷ìnä-ìk úàå ììMä©¨½̈§¥−¨©©§®©¨«¨−̈©§¥¨«
áéúãr-ìàå ïäkä øærìà-ìàå äLî-ìà eàáiå©¨¦¿¤¤Á§¤¤§¨¨̧©Ÿ¥¹§¤£©´

é-éða-úàå çB÷ìnä-úàå éáMä-úà ìàøN §¥«¦§¨¥À¤©§¦¯§¤©©§²©§¤
øLà áàBî úáør-ìà äðçnä-ìà ììMä©¨−̈¤©©«£¤®¤©§´Ÿ½̈£¤−

:Bçøé ïcøé-ìrñ ©©§¥¬§¥«
â ycew zegiyn zecewp ã(107 'nr bi zegiy ihewl)

˙Bhn‰ ÈL‡¯ Ï‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ(ב (ל, «¿«≈…∆∆»≈««

ממחה" ּביחיד נדרים ׁשהפרת אמרּו(רש"י)"למד רז"ל . ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

העֹולם  עם להתעּסק יׁש ּכי ּתֹורה", ׁשאסרתּו מה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ"ּדּייּך

יׁש אם ּכי לפריׁשּות", סייג "נדר אמרּו מאיד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּולהעלֹותֹו.

מּובן  לנּדר. יׁש ּומכׁשֹול, ירידה ּתביא זֹו ׁשהתעּסקּות ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹחׁשׁש

מסּתּבר  ממחה, ּדרּגה, לבעל הּׁשּי ּבנדר ּדין יׁש ׁשאם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻאפֹוא,

לדרּגה  הּנֹודר את מעלה הּממחה - נדר ּבהפרת ּדין ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻׁשהּוא

לנדר. עֹוד זקּוק ׁשאינֹו ְֵֶֶֶָָּכזֹו

ipy - `l - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðùâééàéNð-ìëå ïäkä øærìàå äLî eàöiå©¥̧§¹¤̧§¤§¨¨¯©Ÿ¥²§¨§¦¥¬
:äðçnì õeçî-ìà íúàø÷ì äãräãéóö÷iå ¨«¥−̈¦§¨®̈¤¦−©©«£¤«©¦§´Ÿ

éøNå íéôìàä éøN ìéçä éãe÷t ìr äLî¤½©−§¥´¤¨®¦¨¥³¨«£¨¦Æ§¨¥´
:äîçìnä àávî íéàaä úBànäåèøîàiå ©¥½©¨¦−¦§¨¬©¦§¨¨«©¬Ÿ¤
:äá÷ð-ìk íúéiçä äLî íäéìàæèäpä ïä £¥¤−¤®©«¦¦¤−¨§¥¨«¥´¥¹¨

ìrî-øñîì írìa øáãa ìàøNé éðáì eéä̈¸¦§¥³¦§¨¥Æ¦§©´¦§½̈¦§¨©¬©
úãra äôbnä éäzå øBòt øác-ìr ýåýéa©«Ÿ̈−©§©´§®©§¦¬©©¥−̈©«£©¬

:ýåýéæéäMà-ìëå óha øëæ-ìë eâøä äzrå §Ÿ̈«§©¾̈¦§¬¨¨−̈©¨®§¨¦À̈
:eâøä øëæ ákLîì Léà úrãéçéóhä ìëå Ÿ©¬©¦²§¦§©¬¨−̈£«Ÿ§ŸÆ©©´

:íëì eéçä øëæ ákLî eòãé-àì øLà íéLpa©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´¨¨®©«£−¨¤«
èéìk íéîé úráL äðçnì õeçî eðç ízàå§©¤À£²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®ŸÁ

íBia eàhçúz ììça râð | ìëå Lôð âøäŸ¥¸¤¹¤§´ŸŸ¥´©¤«¨À̈¦§©§º©³
:íëéáLe ízà éréáMä íBiáe éLéìMäë-ìëå ©§¦¦Æ©´©§¦¦½©¤−§¦¤«§¨

-éìk-ìëå íéfr äNrî-ìëå øBò-éìk-ìëå ãâa¤¯¤§¨§¦²§¨©«£¥¬¦¦−§¨§¦
:eàhçúz õrñàë-ìà ïäkä øærìà øîàiå ¥®¦§©¨«©¸Ÿ¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤

úwç úàæ äîçìnì íéàaä àávä éLðà©§¥´©¨½̈©¨¦−©¦§¨®̈µŸª©´
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà äøBzäáë-úà Cà ©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¬¤

-úà ìæøaä-úà úLçpä-úà óñkä-úàå áäfä©¨−̈§¤©¨®¤¤©§¸¤Æ¤©©§¤½¤
úøôòä-úàå ìéãaä:âëàáé-øLà øác-ìk ©§¦−§¤¨«Ÿ¨«¤¨¨º̈£¤¨´Ÿ

àhçúé äcð éîa Cà øäèå Làá eøéárz Làá̈¥À©«£¦³¨¥Æ§¨¥½©¾§¥¬¦−̈¦§©®̈
:íéná eøéárz Làa àáé-àì øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯«Ÿ¨²Ÿ¨¥−©«£¦¬©¨«¦

ãëízøäèe éréáMä íBia íëéãâa ízñaëå§¦©§¤¯¦§¥¤²©¬©§¦¦−§©§¤®
:äðçnä-ìà eàáz øçàåñäëýåýé øîàiå §©©−¨¬Ÿ¤©©«£¤«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàåëéáMä çB÷ìî Làø úà àN ¤¤¬¥«ŸÀ̈¥´³Ÿ©§¸©Æ©§¦½
éLàøå ïäkä øærìàå äzà äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨®©¨Æ§¤§¨¨´©Ÿ¥½§¨¥−

:äãrä úBáàæëéNôz ïéa çB÷ìnä-úà úéöçå £¬¨«¥¨«§¨¦̧¨Æ¤©©§½©¥µ«Ÿ§¥´
:äãrä-ìk ïéáe àávì íéàöiä äîçìnä©¦§¨½̈©«Ÿ§¦−©¨¨®¥−¨¨«¥¨«

çëäîçìnä éLðà úàî ýåýéì ñëî úîøäå©«£¥«Ÿ¨̧¤¹¤©«Ÿ̈À¥¥º©§¥³©¦§¨¨Æ
-ïî úBànä Lîçî Lôð ãçà àávì íéàöiä©«Ÿ§¦´©¨½̈¤¨´¤½¤¥«£¥−©¥®¦
:ïàvä-ïîe íéøîçä-ïîe ø÷aä-ïîe íãàä̈«¨¨Æ¦©¨½̈¦©«£Ÿ¦−¦©«Ÿ

èëïäkä øærìàì äzúðå eçwz íúéöçnî¦©«£¦−̈¦®̈§¨«©¨²§¤§¨¨¬©Ÿ¥−
:ýåýé úîeøzì| çwz ìàøNé-éða úöçnîe §©¬§Ÿ̈«¦©«£¦̧§¥«¦§¨¥¹¦©´

ø÷aä-ïî íãàä-ïî íéMîçä-ïî æçà | ãçà¤¨´¨ª´¦©«£¦¦À¦¨«¨¨¯¦©¨¨²

äzúðå äîäaä-ìkî ïàvä-ïîe íéøîçä-ïî¦©«£Ÿ¦¬¦©−Ÿ¦¨©§¥¨®§¨«©¨³
:ýåýé ïkLî úøîLî éøîL íiåìì íúàŸ¨Æ©«§¦¦½«Ÿ§¥¾¦§¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«

àìýåýé äeö øLàk ïäkä øærìàå äLî Nriå©©©́¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàáìéäéåeææa øLà æaä øúé çB÷ìnä ¤¤«©«§¦Æ©©§½©¤´¤©½̈£¤¬¨«§−

óìà íéráLå óìà úBàî-LL ïàö àávä ír©´©¨¨®ÀŸ¥«¥¬¤²¤§¦§¦¬¤−¤
:íéôìà úLîçåâì:óìà íéráLå íéðL ø÷áe ©«£¥¬¤£¨¦«¨¾̈§©¬¦§¦§¦−¨«¤

ãì:óìà íéMLå ãçà íéøîçåäìíãà Lôðå ©«£Ÿ¦¾¤¨¬§¦¦−¨«¤§¤´¤¨½̈
Lôð-ìk øëæ ákLî eòãé-àì øLà íéLpä-ïî¦©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´¨®̈¨¤¾¤

ìLe íéðL:óìà íéLåì÷ìç äöçnä éäzå §©¬¦§¦−¨«¤©§¦Æ©¤«¡½̈¥¾¤
ìL ïàvä øtñî àáva íéàöiäóìà úBàî-L ©«Ÿ§¦−©¨®̈¦§©´©ÀŸ§«¥¬¤̧¤Æ

ìLe:úBàî Lîçå íéôìà úráLå óìà íéL §¦´¤½¤§¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«
æìLîç úBàî LL ïàvä-ïî ýåýéì ñënä éäéå©§¦²©¤¬¤©«Ÿ̈−¦©®Ÿ¥¬¥−¨¥¬

:íéráLåçììLe äML ø÷aäåíñëîe óìà íéL §¦§¦«§©̧¨½̈¦¨¬§¦−¨®¤¦§¨¬
:íéráLå íéðL ýåýéìèììL íéøîçåóìà íéL ©«Ÿ̈−§©¬¦§¦§¦«©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤

:íéMLå ãçà ýåýéì íñëîe úBàî Lîçå©«£¥´¥®¦§¨¬©«Ÿ̈−¤¨¬§¦¦«
îýåýéì íñëîe óìà øNr äML íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈®̈¤¦§¨Æ©«Ÿ̈½

ìLe íéðL:Lôð íéLàîñëî-úà äLî ïziå §©¬¦§¦−¨«¤©¦¥´¤À¤¤̧¤Æ
ýåýé äeö øLàk ïäkä øærìàì ýåýé úîeøz§©´§Ÿ̈½§¤§¨−̈©Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàáîäöç øLà ìàøNé éða úéöçnîe ¤Ÿ¤«¦©«£¦−§¥´¦§¨¥®£¤Æ¨¨´
:íéàávä íéLðàä-ïî äLîâîúöçî éäzå ¤½¦¨«£¨¦−©«Ÿ§¦«©§¦²¤«¡©¬

ìL ïàvä-ïî äãräìLe óìà úBàî-LíéL ¨«¥−̈¦©®Ÿ§«¥¬¤̧¤Æ§¦´
:úBàî Lîçå íéôìà úráL óìàãîø÷áe ¤½¤¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«¨¾̈

ìLe äML:óìà íéLäîìL íéøîçåóìà íéL ¦¨¬§¦−¨«¤©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤
:úBàî Lîçååî:óìà øNr äML íãà Lôðå ©«£¥¬¥«§¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈¨«¤

æîæçàä-úà ìàøNé-éða úöçnî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦©«£¦´§¥«¦§¨¥À¤¨«¨ªÆ
ïziå äîäaä-ïîe íãàä-ïî íéMîçä-ïî ãçà¤¨´¦©«£¦¦½¦¨«¨−̈¦©§¥¨®©¦¥̧
øLàk ýåýé ïkLî úøîLî éøîL íiåìì íúàŸ¹̈©«§¦¦À«Ÿ§¥Æ¦§¤̧¤Æ¦§©´§Ÿ̈½©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöçîäLî-ìà eáø÷iå ¦¨¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤«©¦§§Æ¤¤½
éøNå íéôìàä éøN àávä éôìàì øLà íéã÷tä©§ª¦¾£¤−§©§¥´©¨¨®¨¥¬¨«£¨¦−§¨¥¬

:úBànäèîéãár äLî-ìà eøîàiå-úà eàNð E ©¥«©«Ÿ§Æ¤¤½£¨¤´¨«§À¤
ã÷ôð-àìå eðãéa øLà äîçìnä éLðà Làø²Ÿ©§¥¬©¦§¨−̈£¤´§¨¥®§«Ÿ¦§©¬

:Léà epnîðøLà Léà ýåýé ïaø÷-úà áø÷på ¦¤−¦«©©§¥º¤¨§©´§Ÿ̈À¦Á£¤̧
ìéâr úraè ãéîöå äãröà áäæ-éìë àöî̈¨³§¦«¨¨Æ¤§¨¨´§¨¦½©©−©¨¦´



iriaxקסד ,iyily - al - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé éðôì eðéúLôð-ìr øtëì æîeëåàðçwiå §¨®§©¥¬©©§Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«©¦©̧
éìk ìk ízàî áäfä-úà ïäkä øærìàå äLî¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨−̈¥«¦¨®−Ÿ§¦¬

:äNrîáðeîéøä øLà äîeøzä áäæ-ìk | éäéå ©«£¤«©§¦´¨§©´©§À̈£¤³¥¦¸Æ
íéMîçå úBàî-òáL óìà øNr äML ýåýéì©«Ÿ̈½¦¨̧¨¨¬¤²¤§©¥¬©«£¦¦−
:úBànä éøN úàîe íéôìàä éøN úàî ì÷L̈®¤¥¥Æ¨¥´¨«£¨¦½¥¥−¨¥¬©¥«

âð:Bì Léà eææa àávä éLðàãðäLî çwiå ©§¥Æ©¨½̈¨«§−¦¬«©¦©̧¤¹
íéôìàä éøN úàî áäfä-úà ïäkä øærìàå§¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©¨½̈¥¥²¨¥¬¨«£¨¦−
ïBøkæ ãrBî ìäà-ìà Búà eàáiå úBànäå§©¥®©¨¦³ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¦¨¬

:ýåýé éðôì ìàøNé-éðáìô ¦§¥«¦§¨¥−¦§¥¬§Ÿ̈«
â ycew zegiyn zecewp ã(112 'nr bi zegiy ihewl)

‰„Ú‰ ˙ˆÁÓ È‰zÂ(מג (לא, «¿ƒ∆¡«»≈»
הּטבע  ּובדר הּמכס, את ׁשהרימּו עד רב זמן עבר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָּבוּדאי

האדם  מּכל אחד אף מת לא זה זמן ׁשּבמׁש אפׁשר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאי

את  מפרט והּכתּוב ׁשוים. החצאים היּו לא ּכן ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוהּבהמה,

מאמר  ּבתֹור (לא פלא ּדבר להֹודיע ּכדי העדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחצת

לא  ּכי הראׁשֹון, החצי ּכמֹו ּבדּיּוק היה הּׁשני החצי ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻהּמסּגר):

יׁש הּדבר ּובטעם ."וכ ּכ" רׁש"י: ּכּונת וזֹוהי אחד. אף ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמת

נלקח  ׁשּלא עדף היה ׁשוים החצאים היּו לא  ׁשאם ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלֹומר,

מכס. ִֶֶֶמּמּנּו

éùéìùáìàïáeàø éðáì äéä áø | äð÷îe¦§¤´©À¨º̈¦§¥¯§¥²
øæré õøà-úà eàøiå ãàî íeör ãâ-éðáìå§¦§¥−̈¨´§®Ÿ©¦§º¤¤³¤©§¥Æ

rìb õøà-úàå:äð÷î íB÷î íB÷nä äpäå ã §¤¤´¤¦§½̈§¦¥¬©¨−§¬¦§¤«
áäLî-ìà eøîàiå ïáeàø éðáe ãâ-éðá eàáiå©¨¬Ÿ§¥−̈§¥´§¥®©«Ÿ§³¤¤Æ

:øîàì äãrä éàéNð-ìàå ïäkä øærìà-ìàå§¤¤§¨¨´©Ÿ¥½§¤§¦¥¬¨«¥−̈¥«Ÿ
âäìrìàå ïBaLçå äøîðå øæréå ïáéãå úBøèr£¨³§¦ŸÆ§©§¥´§¦§½̈§¤§−§¤§¨¥®

:ïráe Báðe íáNeãéðôì ýåýé äkä øLà õøàä §¨¬§−§«Ÿ¨À̈¤£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¦§¥Æ
éãárìå àåä äð÷î õøà ìàøNé úãrE £©´¦§¨¥½¤¬¤¦§¤−¦®§©«£¨¤−

:äð÷îñäéðéra ïç eðàöî-íà eøîàiåïzé E ¦§¤«©«Ÿ§À¦¨¨³¥Æ§¥¤½ª©º
éãárì úàfä õøàä-úàeðøárz-ìà äfçàì E ¤¨¨¯¤©²Ÿ©«£¨¤−©«£ª¨®©©«£¦¥−

:ïcøiä-úàåïáeàø éðáìå ãâ-éðáì äLî øîàiå ¤©©§¥«©´Ÿ¤¤½¦§¥−̈§¦§¥´§¥®
:äô eáLz ízàå äîçìnì eàáé íëéçàä©«©¥¤À¨¸ŸÆ©¦§¨½̈§©¤−¥¬§«Ÿ

æänìåáéúëïåàåðúéø÷ìàøNé éða áì-úà ïeàéðú §¨´¨§¦½¤¥−§¥´¦§¨¥®
:ýåýé íäì ïúð-øLà õøàä-ìà øárîçäk ¥«£ŸÆ¤¨½̈¤£¤¨©¬¨¤−§Ÿ̈«¬Ÿ

rðøa Lãwî íúà éçìLa íëéúáà eNr̈−£«Ÿ¥¤®§¨§¦¬Ÿ¨²¦¨¥¬©§¥−©
:õøàä-úà úBàøìèìBkLà ìçð-ãr eìriå ¦§¬¤¨¨«¤©©«£º©©´©¤§À

ìàøNé éða áì-úà eàéðiå õøàä-úà eàøiå©¦§Æ¤¨½̈¤©¨¦¾¤¥−§¥´¦§¨¥®
:ýåýé íäì ïúð-øLà õøàä-ìà àá-ézìáì§¦§¦ŸÆ¤¨½̈¤£¤¨©¬¨¤−§Ÿ̈«

é:øîàì òáMiå àeää íBia ýåýé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−©´©®©¦¨©−¥«Ÿ
àéïaî íéøönî íéìòä íéLðàä eàøé-íà¦¦§¸¨«£¨¦¹¨«Ÿ¦´¦¦§©À¦¦¤̧

øLà äîãàä úà äìrîå äðL íéøNr¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¥µ¨«£¨½̈£¤¬
eàìî-àì ék á÷réìe ÷çöéì íäøáàì ézraLð¦§©²§¦§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ¦¬«Ÿ¦§−

çà:éøáérLBäéå éfðwä äpôé-ïa áìk ézìa ©«£¨«¦§¦º¨¥³¤§ª¤Æ©§¦¦½¦«ª−©
:ýåýé éøçà eàìî ék ïeð-ïaâéýåýé óà-øçiå ¦®¦¬¦§−©«£¥¬§Ÿ̈«©¦©©³§Ÿ̈Æ

íz-ãr äðL íéraøà øaãna írðéå ìàøNéa§¦§¨¥½©§¦¥Æ©¦§½̈©§¨¦−¨¨®©ŸÆ
:ýåýé éðéra òøä äNòä øBcä-ìkãéäpäå ¨©½¨«Ÿ¤¬¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«§¦¥´

íéàhç íéLðà úeaøz íëéúáà úçz ízî÷©§¤À©µ©£´Ÿ¥¤½©§−£¨¦´©¨¦®
:ìàøNé-ìà ýåýé-óà ïBøç ìr ãBò úBtñì¦§´À©²£¬©§Ÿ̈−¤¦§¨¥«

åèøaãna Bçépäì ãBò óñéå åéøçàî ïáeLú ék¦³§ªÆ¥©´£½̈§¨©´½§©¦−©¦§®̈
:äfä írä-ìëì ízçLåñæèåéìà eLbiå §¦«©¤−§¨¨¨¬©¤«©¦§³¥¨Æ

íéørå ät eðð÷îì äðáð ïàö úøãb eøîàiå©Ÿ́§½¦§¬Ÿ²Ÿ¦§¤¬§¦§¥−®Ÿ§¨¦−
:eðtèìæéìàøNé éða éðôì íéLç õìçð eðçðàå §©¥«©«£©¹§¥«¨¥´ª¦À¦§¥Æ§¥´¦§¨¥½

eðtè áLéå íîB÷î-ìà íðàéáä-íà øLà ãr©²£¤¬¦£¦«Ÿª−¤§®̈§¨©³©¥̧Æ
:õøàä éáLé éðtî øöánä éøraçéáeLð àì §¨¥´©¦§½̈¦§¥−«§¥¬¨¨«¤¬Ÿ¨−

:Búìçð Léà ìàøNé éða ìçðúä ãr eðéza-ìà¤¨¥®©À¦§©¥Æ§¥´¦§¨¥½¦−©«£¨«
èéék äàìäå ïcøiì øárî ízà ìçðð àì ék¦´³Ÿ¦§©Æ¦½̈¥¥¬¤©©§¥−¨¨®§¨¦´

:äçøæî ïcøiä øárî eðéìà eðúìçp äàáô ¨³¨©«£¨¥̧Æ¥¥½¥¥¬¤©©§¥−¦§¨«¨
â ycew zegiyn zecewp ã(616 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

etËÏ ÌÈ¯ÚÂ . . Ô‡ˆ ˙B¯„b(טז (לב, ƒ¿…¿»ƒ¿«≈

לטּפם " מקניהם ראּובן (רׁש"י)"ׁשהקּדימּו ּובני ּגד ּבני . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

יׂשראל  ארץ קדּׁשת להמׁשי ּכדי הּירּדן ּבעבר להתיּׁשב ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻרצּו

ּוברּור  הּבהמית הּנפׁש ּברּור היינּו מקנה", ּב"ארץ ׁשם, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּגם

ּכּונתם  עּקר ּכי מקניהם, הקּדימּו לכן ּכפׁשּוטֹו. החי ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמין

ה"מקנה  ּבעֹולם, חלקם את לברר ּכדי היתה זֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהתיּׁשבּות

וטּפיהם. עצמם למען לא ְְְֵֶַַַַַָֹרב",

éòéáøë-úà ïeNrz-íà äLî íäéìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤½¦©«£−¤
:äîçìnì ýåýé éðôì eöìçz-íà äfä øácä©¨¨´©¤®¦¥¨«§²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«

àëíëì øáråýåýé éðôì ïcøiä-úà õeìç-ìk §¨©̧¨¤¯¨¨²¤©©§¥−¦§¥´§Ÿ̈®
:åéðtî åéáéà-úà BLéøBä ãráëõøàä äLaëðå ©¯«¦²¤«Ÿ§−̈¦¨¨«§¦§§¨̧¨¹̈¤

ýåýéî íi÷ð íúééäå eáLz øçàå ýåýé éðôì¦§¥³§Ÿ̈Æ§©©´¨ª½¦«§¦¤¯§¦¦²¥«§Ÿ̈−

iriax - bl - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äfçàì íëì úàfä õøàä äúéäå ìàøNiîe¦¦§¨¥®Â§¨«§Â̈¨¨̧¤©¬Ÿ¨¤²©«£ª−̈
:ýåýé éðôìâëíúàèç äpä ïk ïeNrú àì-íàå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¦³Ÿ©«£Æ¥½¦¥¬£¨¤−

:íëúà àöîz øLà íëúàhç eòãe ýåýéì©«Ÿ̈®§Æ©©§¤½£¤¬¦§−̈¤§¤«
ãëíëàðöì úøãâe íëtèì íéør íëì-eða§«¨¤³¨¦Æ§©§¤½§¥−Ÿ§Ÿ©«£¤®

:eNrz íëétî àöiäåäëéðáe ãâ-éða øîàiå §©Ÿ¥¬¦¦¤−©«£«©³Ÿ¤§¥¨Æ§¥´
éãár øîàì äLî-ìà ïáeàøøLàk eNré E §¥½¤¤−¥®Ÿ£¨¤´©«£½©«£¤¬

:äeöî éðãàåëeðzîäa-ìëå eðð÷î eðéLð eðtè £Ÿ¦−§©¤«©¥´¨¥½¦§¥−§¨§¤§¥®
:ãrìbä éøra íL-eéäéæëéãárå-ìk eøáré E ¦«§−̈§¨¥¬©¦§¨«©«£¨¤¸©«©§¹¨

éðãà øLàk äîçìnì ýåýé éðôì àáö õeìç£¬¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨®̈©«£¤¬£Ÿ¦−
:øácçëúàå ïäkä øærìà úà äLî íäì åöéå Ÿ¥«©§©³¨¤Æ¤½¥µ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¥−

éðáì úBhnä úBáà éLàø-úàå ïeð-ïa rLBäé§ª´©¦®§¤¨¥²£¬©©−¦§¥¬
:ìàøNéèë-éðá eøáré-íà íäìà äLî øîàiå ¦§¨¥«©¸Ÿ¤¤¹£¥¤À¦©«©§´§¥

õeìç-ìk ïcøiä-úà íëzà | ïáeàø-éðáe ãấ̈§¥«§¥´¦Â§¤Â¤©©§¥º¨¨³
íëéðôì õøàä äLaëðå ýåýé éðôì äîçìnì©¦§¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§§¨¬¨−̈¤¦§¥¤®

:äfçàì ãrìbä õøà-úà íäì ízúðeì-íàå §©¤¬¨¤²¤¤¬¤©¦§−̈©«£ª¨«§¦
õøàa íëëúá eæçàðå íëzà íéöeìç eøáré àì̄Ÿ©«©§²£¦−¦§¤®§«Ÿ£¬§«Ÿ§¤−§¤¬¤

:ïrðkàìúà øîàì ïáeàø éðáe ãâ-éðá eðriå §¨«©©©«£¯§¥¨²§¥¬§¥−¥®Ÿ¥Á
éãár-ìà ýåýé øac øLà:äNrð ïk Eáìeðçð £¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¤£¨¤−¥¬©«£¤«©´§

eðzàå ïrðk õøà ýåýé éðôì íéöeìç øárð©«£¯Ÿ£¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¤´¤§¨®©§¦¨¸
:ïcøiì øárî eðúìçð úfçàâìäLî | íäì ïziå £ª©´©«£¨¥½¥¥−¤©©§¥«©¦¥´¨¤´¤¿

äMðî | èáL | éöçìå ïáeàø éðáìå ãâ-éðáì¦§¥¨Á§¦§¥̧§¥¹§©«£¦´¥´¤§©¤´
-úàå éøîàä Cìî ïçéñ úëìîî-úà óñBé-ïá¤¥À¤©§¤̧¤Æ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½§¤̧
úìáâa äéørì õøàä ïLaä Cìî âBò úëìîî©§¤½¤−¤´¤©¨¨®¨À̈¤§¨¤¸¨Æ¦§ª½Ÿ

:áéáñ õøàä éørãìïáéc-úà ãâ-éðá eðáiå ¨¥¬¨−̈¤¨¦«©¦§´§¥½̈¤¦−Ÿ
:ørør úàå úøèr-úàåäìïôBL úøèr-úàå §¤£¨®Ÿ§¥−£Ÿ¥«§¤©§¬Ÿ¨²

:ääaâéå øæré-úàååìúéa-úàå äøîð úéa-úàå §¤©§¥−§¨§§¨«§¤¥¬¦§−̈§¤¥´
:ïàö úøãâå øöáî éør ïøäæìeða ïáeàø éðáe ¨®̈¨¥¬¦§−̈§¦§¬Ÿ«Ÿ§¥³§¥Æ¨½

:íéúéø÷ úàå àìrìà-úàå ïBaLç-úàçì-úàå ¤¤§−§¤¤§¨¥®§¥−¦§¨¨«¦§¤
äîáN-úàå íL úañeî ïBòî ìra-úàå Báð§º§¤©¯©§²«©¬Ÿ¥−§¤¦§®̈
:eða øLà íéørä úBîL-úà úîLá eàø÷iå©¦§§´§¥½Ÿ¤§¬¤«¨¦−£¤¬¨«

èìäãkìiå äãrìb äMðî-ïa øéëî éða eëìiå©¥̧§¹§¥̧¨¦¯¤§©¤²¦§−̈¨©¦§§ª®¨
:da-øLà éøîàä-úà LøBiåî-úà äLî ïziå ©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«©¦¥³¤Æ¤

:da áLiå äMðî-ïa øéëîì ãrìbäàîøéàéå ©¦§½̈§¨¦−¤§©¤®©¥−¤¨«§¨¦³

ïäúà àø÷iå íäéúeç-úà ãkìiå Cìä äMðî-ïa¤§©¤Æ¨©½©¦§−Ÿ¤©«Ÿ¥¤®©¦§¨¬¤§¤−
:øéàé úeçáî-úàå úð÷-úà ãkìiå Cìä çáðå ©¬Ÿ¨¦«§´Ÿ©¨©½©¦§¬Ÿ¤§−̈§¤

äì àø÷iå äéúðaôôô :BîLa çáð §Ÿ¤®¨©¦§¨¯¨’−Ÿ©¦§«
.ïîéñ á"÷é é"÷á ,íé÷åñô á"é÷

éòñî úùøô
âìàérñî älàeàöé øLà ìàøNé-éðá ¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²

:ïøäàå äLî-ãéa íúàáöì íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦§¦§Ÿ¨®§©¤−§©«£«Ÿ
áét-ìr íäérñîì íäéàöBî-úà äLî ázëiå©¦§¸Ÿ¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−©¦´

:íäéàöBîì íäérñî älàå ýåýéâeòñiå §Ÿ̈®§¥¬¤©§¥¤−§¨«¥¤«©¦§³
íBé øNr äMîça ïBLàøä Lãça ññîrøî¥«©§§¥Æ©´Ÿ¤¨«¦½©«£¦¨¬¨¨²−
-éðá eàöé çñtä úøçnî ïBLàøä Lãçì©´Ÿ¤¨«¦®¦¨«¢©´©¤À©¨«§³§¥«

:íéøöî-ìk éðérì äîø ãéa ìàøNéãíéøöîe ¦§¨¥Æ§¨´¨½̈§¥¥−¨¦§¨«¦¦§©´¦
øBëa-ìk íäa ýåýé äkä øLà úà íéøa÷î§©§¦À¥Á£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨¤−¨§®

:íéèôL ýåýé äNr íäéäìàáeä-éðá eòñiå ¥´Ÿ¥¤½¨¨¬§Ÿ̈−§¨¦«©¦§¬§¥«
:úkña eðçiå ññîrøî ìàøNéåúkqî eòñiå ¦§¨¥−¥«©§§¥®©©«£−§ª«Ÿ©¦§−¦ª®Ÿ

:øaãnä äö÷a øLà íúàá eðçiåæeòñiå ©©«£´§¥½̈£¤−¦§¥¬©¦§¨«©¦§Æ
ìra éðt-ìr øLà úøéçä ét-ìr áLiå íúàî¥«¥½̈©¨̧¨Æ©¦´©«¦½Ÿ£¤¬©§¥−©´©

:ìcâî éðôì eðçiå ïBôöçúøéçä éðtî eòñiå §®©©«£−¦§¥¬¦§«Ÿ©¦§Æ¦§¥´©«¦½Ÿ
ìL Cøc eëìiå äøaãnä íiä-CBúá eøáriåúL ©©«©§¬§«©−̈©¦§®̈̈©¥̧§¹¤´¤§³¤

:äøîa eðçiå íúà øaãîa íéîéèäønî eòñiå ¨¦Æ§¦§©´¥½̈©©«£−§¨¨«©¦§Æ¦¨½̈
íéî úðér äøNr íézL íìéàáe äîìéà eàáiå©¨−Ÿ¥¦®¨Â§¥¦Â§¥̧¤§¥¹¥¬Ÿ©²¦

:íL-eðçiå íéøîz íéráLåéíìéàî eòñiå §¦§¦¬§¨¦−©©«£¨«©¦§−¥«¥¦®
:óeñ-íé-ìr eðçiåàéeðçiå óeñ-íiî eòñiå ©©«£−©©«©¦§−¦©®©©«£−

:ïéñ-øaãîaáéeðçiå ïéñ-øaãnî eòñiå §¦§©¦«©¦§−¦¦§©¦®©©«£−
:ä÷ôãaâé:Leìàa eðçiå ä÷ôcî eòñiåãéeòñiå §¨§¨«©¦§−¦¨§®̈©©«£−§¨«©¦§−

írì íéî íL äéä-àìå íãéôøa eðçiå Leìàî¥¨®©©«£Æ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦¨−̈
ì:úBzLåè:éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøî eòñiå ¦§«©¦§−¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«
æè:äåàzä úøá÷a eðçiå éðéñ øaãnî eòñiå©¦§−¦¦§©´¦¨®©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«
æé:úøöça eðçiå äåàzä úøáwî eòñiåçéeòñiå ©¦§−¦¦§´Ÿ©©«£®̈©©«£−©«£¥«Ÿ©¦§−

:äîúøa eðçiå úøöçîèéeðçiå äîúøî eòñiå ¥«£¥®Ÿ©©«£−§¦§¨«©¦§−¥«¦§¨®©©«£−
:õøt ïnøaë:äðáìa eðçiå õøt ïnøî eòñiå §¦¬Ÿ¨«¤©¦§−¥¦´Ÿ¨®¤©©«£−§¦§¨«

àë:äqøa eðçiå äðálî eòñiåáëäqøî eòñiå ©¦§−¦¦§®̈©©«£−§¦¨«©¦§−¥«¦¨®
:äúìä÷a eðçiåâë-øäa eðçiå äúìäwî eòñiå ©©«£−¦§¥¨«¨©¦§−¦§¥¨®¨©©«£−§©



קסה iriax ,iyily - al - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé éðôì eðéúLôð-ìr øtëì æîeëåàðçwiå §¨®§©¥¬©©§Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«©¦©̧
éìk ìk ízàî áäfä-úà ïäkä øærìàå äLî¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨−̈¥«¦¨®−Ÿ§¦¬

:äNrîáðeîéøä øLà äîeøzä áäæ-ìk | éäéå ©«£¤«©§¦´¨§©´©§À̈£¤³¥¦¸Æ
íéMîçå úBàî-òáL óìà øNr äML ýåýéì©«Ÿ̈½¦¨̧¨¨¬¤²¤§©¥¬©«£¦¦−
:úBànä éøN úàîe íéôìàä éøN úàî ì÷L̈®¤¥¥Æ¨¥´¨«£¨¦½¥¥−¨¥¬©¥«

âð:Bì Léà eææa àávä éLðàãðäLî çwiå ©§¥Æ©¨½̈¨«§−¦¬«©¦©̧¤¹
íéôìàä éøN úàî áäfä-úà ïäkä øærìàå§¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©¨½̈¥¥²¨¥¬¨«£¨¦−
ïBøkæ ãrBî ìäà-ìà Búà eàáiå úBànäå§©¥®©¨¦³ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¦¨¬

:ýåýé éðôì ìàøNé-éðáìô ¦§¥«¦§¨¥−¦§¥¬§Ÿ̈«
â ycew zegiyn zecewp ã(112 'nr bi zegiy ihewl)

‰„Ú‰ ˙ˆÁÓ È‰zÂ(מג (לא, «¿ƒ∆¡«»≈»
הּטבע  ּובדר הּמכס, את ׁשהרימּו עד רב זמן עבר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָּבוּדאי

האדם  מּכל אחד אף מת לא זה זמן ׁשּבמׁש אפׁשר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאי

את  מפרט והּכתּוב ׁשוים. החצאים היּו לא ּכן ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוהּבהמה,

מאמר  ּבתֹור (לא פלא ּדבר להֹודיע ּכדי העדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחצת

לא  ּכי הראׁשֹון, החצי ּכמֹו ּבדּיּוק היה הּׁשני החצי ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻהּמסּגר):

יׁש הּדבר ּובטעם ."וכ ּכ" רׁש"י: ּכּונת וזֹוהי אחד. אף ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמת

נלקח  ׁשּלא עדף היה ׁשוים החצאים היּו לא  ׁשאם ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלֹומר,

מכס. ִֶֶֶמּמּנּו

éùéìùáìàïáeàø éðáì äéä áø | äð÷îe¦§¤´©À¨º̈¦§¥¯§¥²
øæré õøà-úà eàøiå ãàî íeör ãâ-éðáìå§¦§¥−̈¨´§®Ÿ©¦§º¤¤³¤©§¥Æ

rìb õøà-úàå:äð÷î íB÷î íB÷nä äpäå ã §¤¤´¤¦§½̈§¦¥¬©¨−§¬¦§¤«
áäLî-ìà eøîàiå ïáeàø éðáe ãâ-éðá eàáiå©¨¬Ÿ§¥−̈§¥´§¥®©«Ÿ§³¤¤Æ

:øîàì äãrä éàéNð-ìàå ïäkä øærìà-ìàå§¤¤§¨¨´©Ÿ¥½§¤§¦¥¬¨«¥−̈¥«Ÿ
âäìrìàå ïBaLçå äøîðå øæréå ïáéãå úBøèr£¨³§¦ŸÆ§©§¥´§¦§½̈§¤§−§¤§¨¥®

:ïráe Báðe íáNeãéðôì ýåýé äkä øLà õøàä §¨¬§−§«Ÿ¨À̈¤£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¦§¥Æ
éãárìå àåä äð÷î õøà ìàøNé úãrE £©´¦§¨¥½¤¬¤¦§¤−¦®§©«£¨¤−

:äð÷îñäéðéra ïç eðàöî-íà eøîàiåïzé E ¦§¤«©«Ÿ§À¦¨¨³¥Æ§¥¤½ª©º
éãárì úàfä õøàä-úàeðøárz-ìà äfçàì E ¤¨¨¯¤©²Ÿ©«£¨¤−©«£ª¨®©©«£¦¥−

:ïcøiä-úàåïáeàø éðáìå ãâ-éðáì äLî øîàiå ¤©©§¥«©´Ÿ¤¤½¦§¥−̈§¦§¥´§¥®
:äô eáLz ízàå äîçìnì eàáé íëéçàä©«©¥¤À¨¸ŸÆ©¦§¨½̈§©¤−¥¬§«Ÿ

æänìåáéúëïåàåðúéø÷ìàøNé éða áì-úà ïeàéðú §¨´¨§¦½¤¥−§¥´¦§¨¥®
:ýåýé íäì ïúð-øLà õøàä-ìà øárîçäk ¥«£ŸÆ¤¨½̈¤£¤¨©¬¨¤−§Ÿ̈«¬Ÿ

rðøa Lãwî íúà éçìLa íëéúáà eNr̈−£«Ÿ¥¤®§¨§¦¬Ÿ¨²¦¨¥¬©§¥−©
:õøàä-úà úBàøìèìBkLà ìçð-ãr eìriå ¦§¬¤¨¨«¤©©«£º©©´©¤§À

ìàøNé éða áì-úà eàéðiå õøàä-úà eàøiå©¦§Æ¤¨½̈¤©¨¦¾¤¥−§¥´¦§¨¥®
:ýåýé íäì ïúð-øLà õøàä-ìà àá-ézìáì§¦§¦ŸÆ¤¨½̈¤£¤¨©¬¨¤−§Ÿ̈«

é:øîàì òáMiå àeää íBia ýåýé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−©´©®©¦¨©−¥«Ÿ
àéïaî íéøönî íéìòä íéLðàä eàøé-íà¦¦§¸¨«£¨¦¹¨«Ÿ¦´¦¦§©À¦¦¤̧

øLà äîãàä úà äìrîå äðL íéøNr¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¥µ¨«£¨½̈£¤¬
eàìî-àì ék á÷réìe ÷çöéì íäøáàì ézraLð¦§©²§¦§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ¦¬«Ÿ¦§−

çà:éøáérLBäéå éfðwä äpôé-ïa áìk ézìa ©«£¨«¦§¦º¨¥³¤§ª¤Æ©§¦¦½¦«ª−©
:ýåýé éøçà eàìî ék ïeð-ïaâéýåýé óà-øçiå ¦®¦¬¦§−©«£¥¬§Ÿ̈«©¦©©³§Ÿ̈Æ

íz-ãr äðL íéraøà øaãna írðéå ìàøNéa§¦§¨¥½©§¦¥Æ©¦§½̈©§¨¦−¨¨®©ŸÆ
:ýåýé éðéra òøä äNòä øBcä-ìkãéäpäå ¨©½¨«Ÿ¤¬¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«§¦¥´

íéàhç íéLðà úeaøz íëéúáà úçz ízî÷©§¤À©µ©£´Ÿ¥¤½©§−£¨¦´©¨¦®
:ìàøNé-ìà ýåýé-óà ïBøç ìr ãBò úBtñì¦§´À©²£¬©§Ÿ̈−¤¦§¨¥«

åèøaãna Bçépäì ãBò óñéå åéøçàî ïáeLú ék¦³§ªÆ¥©´£½̈§¨©´½§©¦−©¦§®̈
:äfä írä-ìëì ízçLåñæèåéìà eLbiå §¦«©¤−§¨¨¨¬©¤«©¦§³¥¨Æ

íéørå ät eðð÷îì äðáð ïàö úøãb eøîàiå©Ÿ́§½¦§¬Ÿ²Ÿ¦§¤¬§¦§¥−®Ÿ§¨¦−
:eðtèìæéìàøNé éða éðôì íéLç õìçð eðçðàå §©¥«©«£©¹§¥«¨¥´ª¦À¦§¥Æ§¥´¦§¨¥½

eðtè áLéå íîB÷î-ìà íðàéáä-íà øLà ãr©²£¤¬¦£¦«Ÿª−¤§®̈§¨©³©¥̧Æ
:õøàä éáLé éðtî øöánä éøraçéáeLð àì §¨¥´©¦§½̈¦§¥−«§¥¬¨¨«¤¬Ÿ¨−

:Búìçð Léà ìàøNé éða ìçðúä ãr eðéza-ìà¤¨¥®©À¦§©¥Æ§¥´¦§¨¥½¦−©«£¨«
èéék äàìäå ïcøiì øárî ízà ìçðð àì ék¦´³Ÿ¦§©Æ¦½̈¥¥¬¤©©§¥−¨¨®§¨¦´

:äçøæî ïcøiä øárî eðéìà eðúìçp äàáô ¨³¨©«£¨¥̧Æ¥¥½¥¥¬¤©©§¥−¦§¨«¨
â ycew zegiyn zecewp ã(616 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

etËÏ ÌÈ¯ÚÂ . . Ô‡ˆ ˙B¯„b(טז (לב, ƒ¿…¿»ƒ¿«≈

לטּפם " מקניהם ראּובן (רׁש"י)"ׁשהקּדימּו ּובני ּגד ּבני . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

יׂשראל  ארץ קדּׁשת להמׁשי ּכדי הּירּדן ּבעבר להתיּׁשב ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻרצּו

ּוברּור  הּבהמית הּנפׁש ּברּור היינּו מקנה", ּב"ארץ ׁשם, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּגם

ּכּונתם  עּקר ּכי מקניהם, הקּדימּו לכן ּכפׁשּוטֹו. החי ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמין

ה"מקנה  ּבעֹולם, חלקם את לברר ּכדי היתה זֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהתיּׁשבּות

וטּפיהם. עצמם למען לא ְְְֵֶַַַַַָֹרב",

éòéáøë-úà ïeNrz-íà äLî íäéìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤½¦©«£−¤
:äîçìnì ýåýé éðôì eöìçz-íà äfä øácä©¨¨´©¤®¦¥¨«§²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«

àëíëì øáråýåýé éðôì ïcøiä-úà õeìç-ìk §¨©̧¨¤¯¨¨²¤©©§¥−¦§¥´§Ÿ̈®
:åéðtî åéáéà-úà BLéøBä ãráëõøàä äLaëðå ©¯«¦²¤«Ÿ§−̈¦¨¨«§¦§§¨̧¨¹̈¤

ýåýéî íi÷ð íúééäå eáLz øçàå ýåýé éðôì¦§¥³§Ÿ̈Æ§©©´¨ª½¦«§¦¤¯§¦¦²¥«§Ÿ̈−

iriax - bl - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äfçàì íëì úàfä õøàä äúéäå ìàøNiîe¦¦§¨¥®Â§¨«§Â̈¨¨̧¤©¬Ÿ¨¤²©«£ª−̈
:ýåýé éðôìâëíúàèç äpä ïk ïeNrú àì-íàå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¦³Ÿ©«£Æ¥½¦¥¬£¨¤−

:íëúà àöîz øLà íëúàhç eòãe ýåýéì©«Ÿ̈®§Æ©©§¤½£¤¬¦§−̈¤§¤«
ãëíëàðöì úøãâe íëtèì íéør íëì-eða§«¨¤³¨¦Æ§©§¤½§¥−Ÿ§Ÿ©«£¤®

:eNrz íëétî àöiäåäëéðáe ãâ-éða øîàiå §©Ÿ¥¬¦¦¤−©«£«©³Ÿ¤§¥¨Æ§¥´
éãár øîàì äLî-ìà ïáeàøøLàk eNré E §¥½¤¤−¥®Ÿ£¨¤´©«£½©«£¤¬

:äeöî éðãàåëeðzîäa-ìëå eðð÷î eðéLð eðtè £Ÿ¦−§©¤«©¥´¨¥½¦§¥−§¨§¤§¥®
:ãrìbä éøra íL-eéäéæëéãárå-ìk eøáré E ¦«§−̈§¨¥¬©¦§¨«©«£¨¤¸©«©§¹¨

éðãà øLàk äîçìnì ýåýé éðôì àáö õeìç£¬¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨®̈©«£¤¬£Ÿ¦−
:øácçëúàå ïäkä øærìà úà äLî íäì åöéå Ÿ¥«©§©³¨¤Æ¤½¥µ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¥−

éðáì úBhnä úBáà éLàø-úàå ïeð-ïa rLBäé§ª´©¦®§¤¨¥²£¬©©−¦§¥¬
:ìàøNéèë-éðá eøáré-íà íäìà äLî øîàiå ¦§¨¥«©¸Ÿ¤¤¹£¥¤À¦©«©§´§¥

õeìç-ìk ïcøiä-úà íëzà | ïáeàø-éðáe ãấ̈§¥«§¥´¦Â§¤Â¤©©§¥º¨¨³
íëéðôì õøàä äLaëðå ýåýé éðôì äîçìnì©¦§¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§§¨¬¨−̈¤¦§¥¤®

:äfçàì ãrìbä õøà-úà íäì ízúðeì-íàå §©¤¬¨¤²¤¤¬¤©¦§−̈©«£ª¨«§¦
õøàa íëëúá eæçàðå íëzà íéöeìç eøáré àì̄Ÿ©«©§²£¦−¦§¤®§«Ÿ£¬§«Ÿ§¤−§¤¬¤

:ïrðkàìúà øîàì ïáeàø éðáe ãâ-éðá eðriå §¨«©©©«£¯§¥¨²§¥¬§¥−¥®Ÿ¥Á
éãár-ìà ýåýé øac øLà:äNrð ïk Eáìeðçð £¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¤£¨¤−¥¬©«£¤«©´§

eðzàå ïrðk õøà ýåýé éðôì íéöeìç øárð©«£¯Ÿ£¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¤´¤§¨®©§¦¨¸
:ïcøiì øárî eðúìçð úfçàâìäLî | íäì ïziå £ª©´©«£¨¥½¥¥−¤©©§¥«©¦¥´¨¤´¤¿

äMðî | èáL | éöçìå ïáeàø éðáìå ãâ-éðáì¦§¥¨Á§¦§¥̧§¥¹§©«£¦´¥´¤§©¤´
-úàå éøîàä Cìî ïçéñ úëìîî-úà óñBé-ïá¤¥À¤©§¤̧¤Æ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½§¤̧
úìáâa äéørì õøàä ïLaä Cìî âBò úëìîî©§¤½¤−¤´¤©¨¨®¨À̈¤§¨¤¸¨Æ¦§ª½Ÿ

:áéáñ õøàä éørãìïáéc-úà ãâ-éðá eðáiå ¨¥¬¨−̈¤¨¦«©¦§´§¥½̈¤¦−Ÿ
:ørør úàå úøèr-úàåäìïôBL úøèr-úàå §¤£¨®Ÿ§¥−£Ÿ¥«§¤©§¬Ÿ¨²

:ääaâéå øæré-úàååìúéa-úàå äøîð úéa-úàå §¤©§¥−§¨§§¨«§¤¥¬¦§−̈§¤¥´
:ïàö úøãâå øöáî éør ïøäæìeða ïáeàø éðáe ¨®̈¨¥¬¦§−̈§¦§¬Ÿ«Ÿ§¥³§¥Æ¨½

:íéúéø÷ úàå àìrìà-úàå ïBaLç-úàçì-úàå ¤¤§−§¤¤§¨¥®§¥−¦§¨¨«¦§¤
äîáN-úàå íL úañeî ïBòî ìra-úàå Báð§º§¤©¯©§²«©¬Ÿ¥−§¤¦§®̈
:eða øLà íéørä úBîL-úà úîLá eàø÷iå©¦§§´§¥½Ÿ¤§¬¤«¨¦−£¤¬¨«

èìäãkìiå äãrìb äMðî-ïa øéëî éða eëìiå©¥̧§¹§¥̧¨¦¯¤§©¤²¦§−̈¨©¦§§ª®¨
:da-øLà éøîàä-úà LøBiåî-úà äLî ïziå ©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«©¦¥³¤Æ¤

:da áLiå äMðî-ïa øéëîì ãrìbäàîøéàéå ©¦§½̈§¨¦−¤§©¤®©¥−¤¨«§¨¦³

ïäúà àø÷iå íäéúeç-úà ãkìiå Cìä äMðî-ïa¤§©¤Æ¨©½©¦§−Ÿ¤©«Ÿ¥¤®©¦§¨¬¤§¤−
:øéàé úeçáî-úàå úð÷-úà ãkìiå Cìä çáðå ©¬Ÿ¨¦«§´Ÿ©¨©½©¦§¬Ÿ¤§−̈§¤

äì àø÷iå äéúðaôôô :BîLa çáð §Ÿ¤®¨©¦§¨¯¨’−Ÿ©¦§«
.ïîéñ á"÷é é"÷á ,íé÷åñô á"é÷

éòñî úùøô
âìàérñî älàeàöé øLà ìàøNé-éðá ¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²

:ïøäàå äLî-ãéa íúàáöì íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦§¦§Ÿ¨®§©¤−§©«£«Ÿ
áét-ìr íäérñîì íäéàöBî-úà äLî ázëiå©¦§¸Ÿ¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−©¦´

:íäéàöBîì íäérñî älàå ýåýéâeòñiå §Ÿ̈®§¥¬¤©§¥¤−§¨«¥¤«©¦§³
íBé øNr äMîça ïBLàøä Lãça ññîrøî¥«©§§¥Æ©´Ÿ¤¨«¦½©«£¦¨¬¨¨²−
-éðá eàöé çñtä úøçnî ïBLàøä Lãçì©´Ÿ¤¨«¦®¦¨«¢©´©¤À©¨«§³§¥«

:íéøöî-ìk éðérì äîø ãéa ìàøNéãíéøöîe ¦§¨¥Æ§¨´¨½̈§¥¥−¨¦§¨«¦¦§©´¦
øBëa-ìk íäa ýåýé äkä øLà úà íéøa÷î§©§¦À¥Á£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨¤−¨§®

:íéèôL ýåýé äNr íäéäìàáeä-éðá eòñiå ¥´Ÿ¥¤½¨¨¬§Ÿ̈−§¨¦«©¦§¬§¥«
:úkña eðçiå ññîrøî ìàøNéåúkqî eòñiå ¦§¨¥−¥«©§§¥®©©«£−§ª«Ÿ©¦§−¦ª®Ÿ

:øaãnä äö÷a øLà íúàá eðçiåæeòñiå ©©«£´§¥½̈£¤−¦§¥¬©¦§¨«©¦§Æ
ìra éðt-ìr øLà úøéçä ét-ìr áLiå íúàî¥«¥½̈©¨̧¨Æ©¦´©«¦½Ÿ£¤¬©§¥−©´©

:ìcâî éðôì eðçiå ïBôöçúøéçä éðtî eòñiå §®©©«£−¦§¥¬¦§«Ÿ©¦§Æ¦§¥´©«¦½Ÿ
ìL Cøc eëìiå äøaãnä íiä-CBúá eøáriåúL ©©«©§¬§«©−̈©¦§®̈̈©¥̧§¹¤´¤§³¤

:äøîa eðçiå íúà øaãîa íéîéèäønî eòñiå ¨¦Æ§¦§©´¥½̈©©«£−§¨¨«©¦§Æ¦¨½̈
íéî úðér äøNr íézL íìéàáe äîìéà eàáiå©¨−Ÿ¥¦®¨Â§¥¦Â§¥̧¤§¥¹¥¬Ÿ©²¦

:íL-eðçiå íéøîz íéráLåéíìéàî eòñiå §¦§¦¬§¨¦−©©«£¨«©¦§−¥«¥¦®
:óeñ-íé-ìr eðçiåàéeðçiå óeñ-íiî eòñiå ©©«£−©©«©¦§−¦©®©©«£−

:ïéñ-øaãîaáéeðçiå ïéñ-øaãnî eòñiå §¦§©¦«©¦§−¦¦§©¦®©©«£−
:ä÷ôãaâé:Leìàa eðçiå ä÷ôcî eòñiåãéeòñiå §¨§¨«©¦§−¦¨§®̈©©«£−§¨«©¦§−

írì íéî íL äéä-àìå íãéôøa eðçiå Leìàî¥¨®©©«£Æ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦¨−̈
ì:úBzLåè:éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøî eòñiå ¦§«©¦§−¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«
æè:äåàzä úøá÷a eðçiå éðéñ øaãnî eòñiå©¦§−¦¦§©´¦¨®©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«
æé:úøöça eðçiå äåàzä úøáwî eòñiåçéeòñiå ©¦§−¦¦§´Ÿ©©«£®̈©©«£−©«£¥«Ÿ©¦§−

:äîúøa eðçiå úøöçîèéeðçiå äîúøî eòñiå ¥«£¥®Ÿ©©«£−§¦§¨«©¦§−¥«¦§¨®©©«£−
:õøt ïnøaë:äðáìa eðçiå õøt ïnøî eòñiå §¦¬Ÿ¨«¤©¦§−¥¦´Ÿ¨®¤©©«£−§¦§¨«

àë:äqøa eðçiå äðálî eòñiåáëäqøî eòñiå ©¦§−¦¦§®̈©©«£−§¦¨«©¦§−¥«¦¨®
:äúìä÷a eðçiåâë-øäa eðçiå äúìäwî eòñiå ©©«£−¦§¥¨«¨©¦§−¦§¥¨®¨©©«£−§©



iyingקסו - cl - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øôLãë:äãøça eðçiå øôL-øäî eòñiå ¨«¤©¦§−¥«©®̈¤©©«£−©«£¨¨«
äë:úìä÷îa eðçiå äãøçî eòñiååëeòñiå ©¦§−¥«£¨¨®©©«£−§©§¥«Ÿ©¦§−

:úçúa eðçiå úìä÷nîæëeðçiå úçzî eòñiå ¦©§¥®Ÿ©©«£−§¨«©©¦§−¦®̈©©©«£−
:çøúaçë:ä÷úîa eðçiå çøzî eòñiåèëeòñiå §¨«©©¦§−¦¨®©©©«£−§¦§¨«©¦§−

:äðîLça eðçiå ä÷únîìäðîLçî eòñiå ¦¦§®̈©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¥«©§Ÿ¨®
:úBøñîa eðçiåàìiå úBøñnî eòñiåéðáa eðç ©©«£−§«Ÿ¥«©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬

:ï÷réáì:ãbãbä øça eðçiå ï÷ré éðaî eòñiå ©«£¨«©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«
âì:äúáèéa eðçiå ãbãbä øçî eòñiåãìeòñiå ©¦§−¥´Ÿ©¦§®̈©©«£−§¨§¨«¨©¦§−

:äðøára eðçiå äúáèiîäìäðøárî eòñiå ¦¨§®̈¨©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¥«©§Ÿ¨®
:øáb ïéöra eðçiååìeðçiå øáb ïéörî eòñiå ©©«£−§¤§¬Ÿ¨«¤©¦§−¥«¤§´Ÿ¨®¤©©«£¬

:Lã÷ àåä ïö-øaãîaæìeðçiå Lãwî eòñiå §¦§©¦−¦¬¨¥«©¦§−¦¨¥®©©«£Æ
:íBãà õøà äö÷a øää øäaçìïøäà ìriå §´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤¡«©©Á©Á©«£¸Ÿ

íL úîiå ýåýé ét-ìr øää øä-ìà ïäkä©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬§Ÿ̈−©¨´¨¨®
õøàî ìàøNé-éða úàöì íéraøàä úðLa¦§©´¨«©§¨¦À§¥³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤

:Lãçì ãçàa éLéîçä Lãça íéøöîèìïøäàå ¦§©½¦©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤§©«£½Ÿ
ìL-ïaøäa Búîa äðL úàîe íéøNrå L ¤¨¯§¤§¦²§©−¨®̈§Ÿ−§¬Ÿ
:øääñîáLé-àeäå ãør Cìî éðrðkä òîLiå ¨¨«©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬

:ìàøNé éða àáa ïrðk õøàa áâpaàîeòñiå ©¤−¤§¤´¤§®̈©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«©¦§−
:äðîìöa eðçiå øää øäîáîäðîìvî eòñiå ¥´Ÿ¨¨®©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¦©§Ÿ¨®

:ïðeôa eðçiåâî:úáàa eðçiå ïðetî eòñiå ©©«£−§«Ÿ©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ
ãîìeáâa íéøárä éira eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬

:áàBîäî:ãb ïáéãa eðçiå íéirî eòñiååîeòñiå ¨«©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«©¦§−
:äîéúìác ïîìra eðçiå ãb ïáécîæîeòñiå ¦¦´Ÿ¨®©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨©¦§−

éðôì íéøárä éøäa eðçiå äîéúìác ïîìrî¥«©§´Ÿ¦§¨®̈§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−¦§¥¬
:Báðçîúáøra eðçiå íéøárä éøäî eòñiå §«©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ

:Bçøé ïcøé ìr áàBîèîúéaî ïcøiä-ìr eðçiå ½̈©−©§¥¬§¥«©©«£³©©©§¥Æ¦¥´
:áàBî úáøra íéhMä ìáà ãr úîLéäñ ©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®§©§−Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bk zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ Èa ÈÚÒÓ ‰l‡(א (לג, ≈∆«¿≈¿≈ƒ¿»≈
הּמּסעֹות  ּכל את עֹובר אחד ׁשּכל אֹומר, טֹוב ׁשם ֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבעל

ואי ה', רצֹון נגד ׁשהם מּסעֹות ׁשּיׁשנם ואף חּייו. ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבמׁש

עצמם  הּמּסעֹות הּנה – אֹותם ּגם לעבֹור ׁשחּיבים לֹומר ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאפׁשר

נתּונה, ׁשהּבחירה אּלא רמֹות, ּומעלֹות קדֹוׁשֹות ּבחינֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהם

להעיר  ויׁש ׁשלילּיים. ּדברים ּבהם ארעּו יׂשראל מעׂשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּומּצד

מּסעֹות  מ"ב ּבחינת "יׁש ּפרׁשתנּו: הּתֹורה' ּב'אֹור ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמהּמבאר

ּכן ÌBÈּגם ÏÎa." ֵַ¿»

éùéîçðáàBî úáøra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìràðìàøNé éða-ìà øac ©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½

ïcøiä-úà íéøár ízà ék íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤©©§¥−
:ïrðk õøà-ìàáðéáLé-ìk-úà ízLøBäå ¤¤¬¤§¨«©§¸©§¤¹¤¨«§¥³

úàå íúikNî-ìk úà ízãaàå íëéðtî õøàä̈¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦̧©§¤½¥−¨©§¦Ÿ®̈§¥̧
íúBîa-ìk úàå eãaàz íúëqî éîìö-ìk̈©§¥³©¥«Ÿ¨Æ§©¥½§¥¬¨¨«−̈

:eãéîLzâðda-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå ©§¦«§«©§¤¬¤¨−̈¤¦«©§¤®̈
:dúà úLøì õøàä-úà ézúð íëì ék¦¬¨¤²¨©¬¦¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«

ãðíëéúçtLîì ìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À
-úà èérîz èrîìå Búìçð-úà eaøz áøì̈©º©§³¤©«£¨Æ§©«§©Æ©§¦´¤
äéäé Bì ìøBbä änL Bì àöé-øLà ìà Búìçð©«£¨½¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨©−̈´¦«§¤®

:eìçðúz íëéúáà úBhîìäðeLéøBú àì-íàå §©¬£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«§¦¸Ÿ¦¹
eøéúBz øLà äéäå íëéðtî õøàä éáLé-úà¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ£¤´¦´
eøøöå íëécöa íðéðöìå íëéðéra íékNì íäî¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®§¨«§´
da íéáLé ízà øLà õøàä-ìr íëúà: ¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬¨«

åðäNrà íäì úBNrì éúénc øLàk äéäå§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬¨¤−¤«¡¤¬
:íëìôãìà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

áízà-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬
ìtz øLà õøàä úàæ ïrðk õøàä-ìà íéàä¦−¤¨¨´¤§®̈©Ÿ́¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ

:äéúìáâì ïrðk õøà äìçða íëìâíëì äéäå ¨¤Æ§©«£½̈¤¬¤§©−©¦§ª«Ÿ¤«¨§¨¨̧¨¤¯
íëì äéäå íBãà éãé-ìr ïö-øaãnî áâð-úàt§©¤²¤¦¦§©¦−©§¥´¡®§¨¨³¨¤Æ

:äîã÷ çìnä-íé äö÷î áâð ìeábãíëì áñðå §´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨§¨©´¨¤Á
äðö øárå íéaø÷r äìrîì áâpî ìeábä©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©¦½¨

áéúëäéäåéø÷rðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå Æ§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©
:äðîör øárå øcà-øöç àöéåäìeábä áñðå §¨¨¬£©©−̈§¨©¬©§«Ÿ¨§¨©¯©§²

:äniä åéúàöBú eéäå íéøöî äìçð ïBîörî¥«©§−©´§¨¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈©¨«¨
åäéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé ìeáâe§´½̈§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬

:íé ìeáb íëìæïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå ¨¤−§¬¨«§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®
:øää øä íëì eàúz ìãbä íiä-ïîçøäî ¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬¨¤−¬Ÿ¨¨«¥´Ÿ

ìábä úàöBz eéäå úîç àáì eàúz øää̈½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²«§¬Ÿ©§ª−

iriay ,iyy - dl - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äããöèøöç åéúàöBú eéäå äðøôæ ìábä àöéå §¨«¨§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬«§Ÿ−̈£©´
:ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæ ïðéréíëì íúéeàúäå ¥®̈¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«§¦§©¦¤¬¨¤−

:äîôL ïðér øöçî äîã÷ ìeáâìàéìábä ãøéå ¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈§¨«¨§¨©̧©§ª¯
äçîe ìábä ãøéå ïérì íãwî äìáøä íôMî¦§¨²¨«¦§−̈¦¤´¤¨¨®¦§¨©´©§ªÀ¨¨²

:äîã÷ úøpk-íé óúk-ìráéìeábä ãøéå ©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨§¨©³©§Æ
äéäz úàæ çìnä íé åéúàöBú eéäå äðcøiä©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´©¤®©ŸÁ¦«§¤̧

:áéáñ äéúìáâì õøàä íëìâé-úà äLî åöéå ¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«©§©´¤½¤
eìçðúz øLà õøàä úàæ øîàì ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ´Ÿ¨À̈¤£¤̧¦§©«£³
úrLúì úúì ýåýé äeö øLà ìøBâa dúàŸ¨Æ§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²§¦§©¬

:ähnä éöçå úBhnäãééðá ähî eç÷ì ék ©©−©«£¦¬©©¤«¦´¨«§º©¥̧§¥³
úéáì éãbä-éðá ähîe íúáà úéáì éðáeàøä̈«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈©¥¬§¥«©¨¦−§¥´

:íúìçð eç÷ì äMðî ähî éöçå íúáàåèéðL £Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´§©¤½¨«§−©«£¨¨«§¥¬
ïcøéì øárî íúìçð eç÷ì ähnä éöçå úBhnä©©−©«£¦´©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤§©§¥¬

:äçøæî äîã÷ Bçøéô §¥−¥¬§¨¦§¨«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê(ב (לד, …»»∆¬∆ƒ…»∆

ı¯‡.'לה ּתמיד הּמׁשּתֹוקקת לּנׁשמה, רֹומז רצֹוא, לׁשֹון - ∆∆ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

Ïtz.לעֹולם לירידתּה רֹומז -˙Bˆn‰ . . eÏl‰ ÔÈÏe·b‰ ÔÓ ƒ…ִִֵָָָָƒ«¿ƒ«»«ƒ¿

˙B‚‰B ה'ּתלּויֹות מעׂשּיֹות, מצֹות קּיּום היא הּירידה ּכּונת - ¬ְְְֲִִִִִַַַַַָָ

העֹולם. ׁשל ּבּמגּבלֹות רק לקּימן ׁשּנּתן ÌLּבארץ', ÏÚ ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ«≈

‰ÏÈÙ ÔBLÏ . . Ï¯B‚a ‰˜lÁ˙pL מּגיעה זֹו ירידה ידי על - ∆ƒ¿«¿»¿»¿¿ƒ»ְְִִֵַַָָ

עצם  ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה עבֹודה 'ּגֹורל', לבחינת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּנׁשמה

ְַָָהּנׁשמה.

éùùæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæéälà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥µ¤
õøàä-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä úBîL§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤¨¨®¤

:ïeð-ïa rLBäéå ïäkä øærìàçéãçà àéNðå ¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−©¦«§¨¦¬¤¨²
:õøàä-úà ìçðì eç÷z ähnî ãçà àéNð̈¦¬¤−̈¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ¤¨¨«¤

èééLðàä úBîL älàåáìk äãeäé ähîì í §¥−¤§´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−
:äpôé-ïaë-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe ¤§ª¤«§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤
:ãeäénràë:ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîì ©¦«§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«

áë:éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìeâëéðáì §©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«¦§¥´
:ãôà-ïa ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−¤¥«Ÿ

ãë:ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«
äëðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«

åë:ïfr-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«
æë:éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«

çë:ãeäénr-ïa ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«
èëìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−

:ïrðk õøàaôäìàäLî-ìà ýåýé øaãéå §¤¬¤§¨«©©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−
:øîàì Bçøé ïcøé-ìr áàBî úáøraá-úà åö §©§´Ÿ®̈©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©»¤

íéør íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈¨¦´
ì:íiåìì eðzz íäéúáéáñ íéørì Løâîe úáL ¨®̈¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−©«§¦¦«
âì íäì íéørä eéäåeéäé íäéLøâîe úáL §¨¯¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³

:íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáìãéLøâîe ¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«¦§§¥Æ
äöeçå øérä øéwî íiåìì eðzz øLà íéørä¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ¨½¨

áéáñ änà óìà:ä-úà øérì õeçî íúcîe ¤¬¤©−̈¨¦«©Ÿ¤º¦´¨¦À¤
áâð-úàt-úàå änàa íétìà äîã÷-úàt§©¥´§¨©§©¶¦¨«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á
änàa íétìà | íé-úàt-úàå änàa íétìà©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´©§©´¦¨«©À̈
äæ Cåza øéräå änàa íétìà ïBôö úàt úàå§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´©®̈¤¤µ

:íéørä éLøâî íäì äéäéåøLà íéørä úàå ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«§¥´¤«¨¦À£¤³
eðzz øLà èì÷nä éør-LL úà íiåìì eðzz¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´©¦§½̈£¤´¦§½

eðzz íäéìrå çöøä änL ñðìíéraøà ¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´¦§½©§¨¦¬
:øér íézLeæíiåìì eðzz øLà íéørä-ìk §©−¦¦«¨¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½

:ïäéLøâî-úàå ïäúà øér äðîLe íéraøà©§¨¦¬§Ÿ¤−¦®¤§¤−§¤¦§§¥¤«
çúàî ìàøNé-éða úfçàî eðzz øLà íéøräå§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³

éôk Léà eèérîz èrîä úàîe eaøz áøä̈©Æ©§½¥¥¬©§©−©§¦®¦À§¦³
:íiåìì åéørî ïzé eìçðé øLà Búìçðô ©«£¨Æ£¤´¦§½̈¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr bk zegiy ihewl)

¯ÈÚ ÌÈzLe ÌÈÚa¯‡ ezz Ì‰ÈÏÚÂ(ו (לה, «¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«ƒƒ

לתמּה: ויׁש הּירּדן. ּבעבר וׁשׁש יׂשראל ּבארץ היּו ערים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹל"ו

"נחלה  ּכּכתּוב רצּויה, היתה לא הּירּדן ּבעבר להּׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּבּקׁשה

חלקם  לּטֹול (ׁשּמהרּו "ּתבר לא ואחריתּה ּבראׁשֹונה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹמבהלת

ּתפסּו רפע"ב: רּבה לבראׁשית ּוברׁש"י רש"י. הּירּדן, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבעבר

ׁשארץ  ּפי על אף ראׁשֹונה, להם מצּוי ׁשהיה הּירּדן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעבר

כן ּפי על ואף הימּנה). טֹובה ‰'יׂשראל ‰eˆ ׁשבט את להֹוׁשיב ְְִִֵֵֵֶַַָָָƒ»ְִֵֶֶ

הּירּדן! ּבעבר ְְִֵֵֵֶַַלוי

éòéáùè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
íéøár ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬



קסז iying - cl - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øôLãë:äãøça eðçiå øôL-øäî eòñiå ¨«¤©¦§−¥«©®̈¤©©«£−©«£¨¨«
äë:úìä÷îa eðçiå äãøçî eòñiååëeòñiå ©¦§−¥«£¨¨®©©«£−§©§¥«Ÿ©¦§−

:úçúa eðçiå úìä÷nîæëeðçiå úçzî eòñiå ¦©§¥®Ÿ©©«£−§¨«©©¦§−¦®̈©©©«£−
:çøúaçë:ä÷úîa eðçiå çøzî eòñiåèëeòñiå §¨«©©¦§−¦¨®©©©«£−§¦§¨«©¦§−

:äðîLça eðçiå ä÷únîìäðîLçî eòñiå ¦¦§®̈©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¥«©§Ÿ¨®
:úBøñîa eðçiåàìiå úBøñnî eòñiåéðáa eðç ©©«£−§«Ÿ¥«©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬

:ï÷réáì:ãbãbä øça eðçiå ï÷ré éðaî eòñiå ©«£¨«©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«
âì:äúáèéa eðçiå ãbãbä øçî eòñiåãìeòñiå ©¦§−¥´Ÿ©¦§®̈©©«£−§¨§¨«¨©¦§−

:äðøára eðçiå äúáèiîäìäðøárî eòñiå ¦¨§®̈¨©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¥«©§Ÿ¨®
:øáb ïéöra eðçiååìeðçiå øáb ïéörî eòñiå ©©«£−§¤§¬Ÿ¨«¤©¦§−¥«¤§´Ÿ¨®¤©©«£¬

:Lã÷ àåä ïö-øaãîaæìeðçiå Lãwî eòñiå §¦§©¦−¦¬¨¥«©¦§−¦¨¥®©©«£Æ
:íBãà õøà äö÷a øää øäaçìïøäà ìriå §´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤¡«©©Á©Á©«£¸Ÿ

íL úîiå ýåýé ét-ìr øää øä-ìà ïäkä©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬§Ÿ̈−©¨´¨¨®
õøàî ìàøNé-éða úàöì íéraøàä úðLa¦§©´¨«©§¨¦À§¥³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤

:Lãçì ãçàa éLéîçä Lãça íéøöîèìïøäàå ¦§©½¦©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤§©«£½Ÿ
ìL-ïaøäa Búîa äðL úàîe íéøNrå L ¤¨¯§¤§¦²§©−¨®̈§Ÿ−§¬Ÿ
:øääñîáLé-àeäå ãør Cìî éðrðkä òîLiå ¨¨«©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬

:ìàøNé éða àáa ïrðk õøàa áâpaàîeòñiå ©¤−¤§¤´¤§®̈©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«©¦§−
:äðîìöa eðçiå øää øäîáîäðîìvî eòñiå ¥´Ÿ¨¨®©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¦©§Ÿ¨®

:ïðeôa eðçiåâî:úáàa eðçiå ïðetî eòñiå ©©«£−§«Ÿ©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ
ãîìeáâa íéøárä éira eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬

:áàBîäî:ãb ïáéãa eðçiå íéirî eòñiååîeòñiå ¨«©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«©¦§−
:äîéúìác ïîìra eðçiå ãb ïáécîæîeòñiå ¦¦´Ÿ¨®©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨©¦§−

éðôì íéøárä éøäa eðçiå äîéúìác ïîìrî¥«©§´Ÿ¦§¨®̈§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−¦§¥¬
:Báðçîúáøra eðçiå íéøárä éøäî eòñiå §«©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ

:Bçøé ïcøé ìr áàBîèîúéaî ïcøiä-ìr eðçiå ½̈©−©§¥¬§¥«©©«£³©©©§¥Æ¦¥´
:áàBî úáøra íéhMä ìáà ãr úîLéäñ ©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®§©§−Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bk zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ Èa ÈÚÒÓ ‰l‡(א (לג, ≈∆«¿≈¿≈ƒ¿»≈
הּמּסעֹות  ּכל את עֹובר אחד ׁשּכל אֹומר, טֹוב ׁשם ֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבעל

ואי ה', רצֹון נגד ׁשהם מּסעֹות ׁשּיׁשנם ואף חּייו. ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבמׁש

עצמם  הּמּסעֹות הּנה – אֹותם ּגם לעבֹור ׁשחּיבים לֹומר ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאפׁשר

נתּונה, ׁשהּבחירה אּלא רמֹות, ּומעלֹות קדֹוׁשֹות ּבחינֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהם

להעיר  ויׁש ׁשלילּיים. ּדברים ּבהם ארעּו יׂשראל מעׂשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּומּצד

מּסעֹות  מ"ב ּבחינת "יׁש ּפרׁשתנּו: הּתֹורה' ּב'אֹור ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמהּמבאר

ּכן ÌBÈּגם ÏÎa." ֵַ¿»

éùéîçðáàBî úáøra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìràðìàøNé éða-ìà øac ©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½

ïcøiä-úà íéøár ízà ék íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤©©§¥−
:ïrðk õøà-ìàáðéáLé-ìk-úà ízLøBäå ¤¤¬¤§¨«©§¸©§¤¹¤¨«§¥³

úàå íúikNî-ìk úà ízãaàå íëéðtî õøàä̈¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦̧©§¤½¥−¨©§¦Ÿ®̈§¥̧
íúBîa-ìk úàå eãaàz íúëqî éîìö-ìk̈©§¥³©¥«Ÿ¨Æ§©¥½§¥¬¨¨«−̈

:eãéîLzâðda-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå ©§¦«§«©§¤¬¤¨−̈¤¦«©§¤®̈
:dúà úLøì õøàä-úà ézúð íëì ék¦¬¨¤²¨©¬¦¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«

ãðíëéúçtLîì ìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À
-úà èérîz èrîìå Búìçð-úà eaøz áøì̈©º©§³¤©«£¨Æ§©«§©Æ©§¦´¤
äéäé Bì ìøBbä änL Bì àöé-øLà ìà Búìçð©«£¨½¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨©−̈´¦«§¤®

:eìçðúz íëéúáà úBhîìäðeLéøBú àì-íàå §©¬£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«§¦¸Ÿ¦¹
eøéúBz øLà äéäå íëéðtî õøàä éáLé-úà¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ£¤´¦´
eøøöå íëécöa íðéðöìå íëéðéra íékNì íäî¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®§¨«§´
da íéáLé ízà øLà õøàä-ìr íëúà: ¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬¨«

åðäNrà íäì úBNrì éúénc øLàk äéäå§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬¨¤−¤«¡¤¬
:íëìôãìà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

áízà-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬
ìtz øLà õøàä úàæ ïrðk õøàä-ìà íéàä¦−¤¨¨´¤§®̈©Ÿ́¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ

:äéúìáâì ïrðk õøà äìçða íëìâíëì äéäå ¨¤Æ§©«£½̈¤¬¤§©−©¦§ª«Ÿ¤«¨§¨¨̧¨¤¯
íëì äéäå íBãà éãé-ìr ïö-øaãnî áâð-úàt§©¤²¤¦¦§©¦−©§¥´¡®§¨¨³¨¤Æ

:äîã÷ çìnä-íé äö÷î áâð ìeábãíëì áñðå §´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨§¨©´¨¤Á
äðö øárå íéaø÷r äìrîì áâpî ìeábä©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©¦½¨

áéúëäéäåéø÷rðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå Æ§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©
:äðîör øárå øcà-øöç àöéåäìeábä áñðå §¨¨¬£©©−̈§¨©¬©§«Ÿ¨§¨©¯©§²

:äniä åéúàöBú eéäå íéøöî äìçð ïBîörî¥«©§−©´§¨¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈©¨«¨
åäéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé ìeáâe§´½̈§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬

:íé ìeáb íëìæïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå ¨¤−§¬¨«§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®
:øää øä íëì eàúz ìãbä íiä-ïîçøäî ¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬¨¤−¬Ÿ¨¨«¥´Ÿ

ìábä úàöBz eéäå úîç àáì eàúz øää̈½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²«§¬Ÿ©§ª−

iriay ,iyy - dl - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äããöèøöç åéúàöBú eéäå äðøôæ ìábä àöéå §¨«¨§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬«§Ÿ−̈£©´
:ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæ ïðéréíëì íúéeàúäå ¥®̈¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«§¦§©¦¤¬¨¤−

:äîôL ïðér øöçî äîã÷ ìeáâìàéìábä ãøéå ¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈§¨«¨§¨©̧©§ª¯
äçîe ìábä ãøéå ïérì íãwî äìáøä íôMî¦§¨²¨«¦§−̈¦¤´¤¨¨®¦§¨©´©§ªÀ¨¨²

:äîã÷ úøpk-íé óúk-ìráéìeábä ãøéå ©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨§¨©³©§Æ
äéäz úàæ çìnä íé åéúàöBú eéäå äðcøiä©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´©¤®©ŸÁ¦«§¤̧

:áéáñ äéúìáâì õøàä íëìâé-úà äLî åöéå ¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«©§©´¤½¤
eìçðúz øLà õøàä úàæ øîàì ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ´Ÿ¨À̈¤£¤̧¦§©«£³
úrLúì úúì ýåýé äeö øLà ìøBâa dúàŸ¨Æ§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²§¦§©¬

:ähnä éöçå úBhnäãééðá ähî eç÷ì ék ©©−©«£¦¬©©¤«¦´¨«§º©¥̧§¥³
úéáì éãbä-éðá ähîe íúáà úéáì éðáeàøä̈«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈©¥¬§¥«©¨¦−§¥´

:íúìçð eç÷ì äMðî ähî éöçå íúáàåèéðL £Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´§©¤½¨«§−©«£¨¨«§¥¬
ïcøéì øárî íúìçð eç÷ì ähnä éöçå úBhnä©©−©«£¦´©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤§©§¥¬

:äçøæî äîã÷ Bçøéô §¥−¥¬§¨¦§¨«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê(ב (לד, …»»∆¬∆ƒ…»∆

ı¯‡.'לה ּתמיד הּמׁשּתֹוקקת לּנׁשמה, רֹומז רצֹוא, לׁשֹון - ∆∆ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

Ïtz.לעֹולם לירידתּה רֹומז -˙Bˆn‰ . . eÏl‰ ÔÈÏe·b‰ ÔÓ ƒ…ִִֵָָָָƒ«¿ƒ«»«ƒ¿

˙B‚‰B ה'ּתלּויֹות מעׂשּיֹות, מצֹות קּיּום היא הּירידה ּכּונת - ¬ְְְֲִִִִִַַַַַָָ

העֹולם. ׁשל ּבּמגּבלֹות רק לקּימן ׁשּנּתן ÌLּבארץ', ÏÚ ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ«≈

‰ÏÈÙ ÔBLÏ . . Ï¯B‚a ‰˜lÁ˙pL מּגיעה זֹו ירידה ידי על - ∆ƒ¿«¿»¿»¿¿ƒ»ְְִִֵַַָָ

עצם  ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה עבֹודה 'ּגֹורל', לבחינת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּנׁשמה

ְַָָהּנׁשמה.

éùùæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæéälà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥µ¤
õøàä-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä úBîL§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤¨¨®¤

:ïeð-ïa rLBäéå ïäkä øærìàçéãçà àéNðå ¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−©¦«§¨¦¬¤¨²
:õøàä-úà ìçðì eç÷z ähnî ãçà àéNð̈¦¬¤−̈¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ¤¨¨«¤

èééLðàä úBîL älàåáìk äãeäé ähîì í §¥−¤§´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−
:äpôé-ïaë-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe ¤§ª¤«§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤
:ãeäénràë:ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîì ©¦«§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«

áë:éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìeâëéðáì §©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«¦§¥´
:ãôà-ïa ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−¤¥«Ÿ

ãë:ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«
äëðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«

åë:ïfr-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«
æë:éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«

çë:ãeäénr-ïa ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«
èëìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−

:ïrðk õøàaôäìàäLî-ìà ýåýé øaãéå §¤¬¤§¨«©©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−
:øîàì Bçøé ïcøé-ìr áàBî úáøraá-úà åö §©§´Ÿ®̈©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©»¤

íéør íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈¨¦´
ì:íiåìì eðzz íäéúáéáñ íéørì Løâîe úáL ¨®̈¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−©«§¦¦«
âì íäì íéørä eéäåeéäé íäéLøâîe úáL §¨¯¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³

:íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáìãéLøâîe ¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«¦§§¥Æ
äöeçå øérä øéwî íiåìì eðzz øLà íéørä¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ¨½¨

áéáñ änà óìà:ä-úà øérì õeçî íúcîe ¤¬¤©−̈¨¦«©Ÿ¤º¦´¨¦À¤
áâð-úàt-úàå änàa íétìà äîã÷-úàt§©¥´§¨©§©¶¦¨«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á
änàa íétìà | íé-úàt-úàå änàa íétìà©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´©§©´¦¨«©À̈
äæ Cåza øéräå änàa íétìà ïBôö úàt úàå§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´©®̈¤¤µ

:íéørä éLøâî íäì äéäéåøLà íéørä úàå ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«§¥´¤«¨¦À£¤³
eðzz øLà èì÷nä éør-LL úà íiåìì eðzz¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´©¦§½̈£¤´¦§½

eðzz íäéìrå çöøä änL ñðìíéraøà ¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´¦§½©§¨¦¬
:øér íézLeæíiåìì eðzz øLà íéørä-ìk §©−¦¦«¨¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½

:ïäéLøâî-úàå ïäúà øér äðîLe íéraøà©§¨¦¬§Ÿ¤−¦®¤§¤−§¤¦§§¥¤«
çúàî ìàøNé-éða úfçàî eðzz øLà íéøräå§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³

éôk Léà eèérîz èrîä úàîe eaøz áøä̈©Æ©§½¥¥¬©§©−©§¦®¦À§¦³
:íiåìì åéørî ïzé eìçðé øLà Búìçðô ©«£¨Æ£¤´¦§½̈¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr bk zegiy ihewl)

¯ÈÚ ÌÈzLe ÌÈÚa¯‡ ezz Ì‰ÈÏÚÂ(ו (לה, «¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«ƒƒ

לתמּה: ויׁש הּירּדן. ּבעבר וׁשׁש יׂשראל ּבארץ היּו ערים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹל"ו

"נחלה  ּכּכתּוב רצּויה, היתה לא הּירּדן ּבעבר להּׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּבּקׁשה

חלקם  לּטֹול (ׁשּמהרּו "ּתבר לא ואחריתּה ּבראׁשֹונה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹמבהלת

ּתפסּו רפע"ב: רּבה לבראׁשית ּוברׁש"י רש"י. הּירּדן, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבעבר

ׁשארץ  ּפי על אף ראׁשֹונה, להם מצּוי ׁשהיה הּירּדן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעבר

כן ּפי על ואף הימּנה). טֹובה ‰'יׂשראל ‰eˆ ׁשבט את להֹוׁשיב ְְִִֵֵֵֶַַָָָƒ»ְִֵֶֶ

הּירּדן! ּבעבר ְְִֵֵֵֶַַלוי

éòéáùè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
íéøár ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬



iriayקסח - el - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïrðk äöøà ïcøiä-úààéíéør íëì íúéø÷äå ¤©©§¥−©¬§¨§¨«©§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½
çöø änL ñðå íëì äðééäz èì÷î éør̈¥¬¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©

:äââLa Lôð-äkîáéèì÷îì íéørä íëì eéäå ©¥¤−¤¦§¨¨«§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§−̈
äãrä éðôì Bãîr-ãr çöøä úeîé àìå ìàbî¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈

:ètLnìâéèì÷î éør-LL eðzz øLà íéøräå ©¦§¨«§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈
:íëì äðééäzéãìL | úàeðzz íéørä L ¦«§¤¬¨¨¤«¥´§´¤«¨¦À¦§Æ

ìL úàå ïcøiì øárîõøàa eðzz íéørä L ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ§´¤«¨¦½¦§−§¤´¤
:äðééäz èì÷î éør ïrðkåèøbìå ìàøNé éðáì §¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨¦§¥´¦§¨¥À§©¥³

älàä íéørä-LL äðééäz íëBúa áLBzìå§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨¥«¤«¨¦¬¨¥−¤
:äââLa Lôð-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì§¦§®̈¨´½̈¨¨©¥¤−¤¦§¨¨«

æèúBî àeä çöø úîiå eäkä | ìæøá éìëa-íàå§¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬
:çöøä úîeéæéda úeîé-øLà ãé ïáàa íàå ©−¨«Ÿ¥«©§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬

:çöøä úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkäçéBà ¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©¿
-øLà ãé-õr éìëaçöø úîiå eäkä Ba úeîé ¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©

:çöøä úîeé úBî àeäèéúéîé àeä ícä ìàb ®¬©−¨«Ÿ¥«©Ÿ¥´©½̈¬¨¦−
:epúîé àeä Bá-Bòâôa çöøä-úàëäàðNa-íàå ¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬§¦¤«§¦§¦§−̈

éìLä-Bà epôcäé:úîiå äiãöa åéìr CàëBà ¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈©¨«Ÿ´
çöø äknä úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−Ÿ¥´©
:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícä ìàb àeä®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«

áëéìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàååéìr C §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²
:äiãö àìa éìk-ìkâëúeîé-øLà ïáà-ìëá Bà ¨§¦−§¬Ÿ§¦¨«´§¨¤¹¤£¤¨¬

áéBà-àì àeäå úîiå åéìr ìtiå úBàø àìa däÆ§´Ÿ§½©©¥¬¨−̈©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´
:Búrø Lwáî àìå Bìãëïéa äãrä eèôLå ½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ

cä ìàb ïéáe äknä:älàä íéètLnä ìr í ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬©¦§¨¦−¨¥«¤
äëícä ìàb ãiî çöøä-úà äãrä eìéväå§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼

eáéLäåñð-øLà Bèì÷î øér-ìà äãrä Búà §¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤¨´
-øLà ìãbä ïäkä úBî-ãr da áLéå änL̈®¨§¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤

:Lãwä ïîLa Búà çLîåëàöé àöé-íàå ¨©¬Ÿ−§¤¬¤©«Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¥¥−
:änL ñeðé øLà Bèì÷î øér ìeáb-úà çöøä̈«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬¨−¨«¨

æëøér ìeáâì õeçî ícä ìàb Búà àöîe¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´
:íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàb çöøå Bèì÷î¦§¨®§¨©ºŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«

çëìãbä ïäkä úBî-ãr áLé Bèì÷î øérá ék¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ
õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkä úBî-éøçàå§©«£¥Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤

:BúfçàèëètLî úwçì íëì älà eéäå £ª¨«§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈
:íëéúáLBî ìëa íëéúøãììLôð-äkî-ìk §Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«¨©̧¥¤½¤

ãrå çöøä-úà çöøé íéãr éôìäðré-àì ãçà §¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´¤½̈Ÿ©«£¤¬
:úeîì Lôðáàìçöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå §¤−¤¨«§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©

:úîeé úBî-ék úeîì òLø àeä-øLàáì-àìå £¤¬¨−̈¨®¦−¨«§«Ÿ
ì Bèì÷î øér-ìà ñeðì øôë eç÷úì áeLúáL ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ¨¤´¤

:ïäkä úBî-ãr õøàaâìõøàä-úà eôéðçú-àìå ¨½̈¤©−©Ÿ¥«§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤
éðçé àeä ícä ék da ízà øLàõøàä-úà ó £¤³©¤Æ½̈¦´©½̈¬©«£¦−¤¨®̈¤

Là ícì øtëé-àì õøàìåíà-ék da-CtL ø §¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´ª©½̈¦¦−
:BëôL íãaãìøLà õøàä-úà ànèú àìå §©¬«Ÿ§«§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³

éðà ék dëBúa ïëL éðà øLà da íéáLé ízà©¤Æ«§¦´½̈£¤¬£¦−Ÿ¥´§®̈¦µ£¦´
:ìàøNé éða CBúa ïëL ýåýéôåìàeáø÷iå §Ÿ̈½Ÿ¥¾§−§¥¬¦§¨¥«©¦§§º

øéëî-ïa ãrìâ-éða úçtLîì úBáàä éLàø̈¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«¦§¨Æ¤¨¦´
éðôì eøaãéå óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®©§©§º¦§¥³
:ìàøNé éðáì úBáà éLàø íéàNpä éðôìå äLî¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬¨−¦§¥¬¦§¨¥«

áõøàä-úà úúì ýåýé äeö éðãà-úà eøîàiå©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧¤¨¨¯¤
ýåýéá äeö éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa äìçða§©«£¨²§−̈¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½

:åéúðáì eðéçà ãçôìö úìçð-úà úúìâeéäå ¨¥À¤©«£©²§¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«Â§¨Â
ärøâðå íéLðì ìàøNé-éðá éèáL éðaî ãçàì§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼§¦§§¨³

ìçðähnä úìçð ìr óñBðå eðéúáà úìçpî ïú ©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´©©¤½
:røbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäz øLà£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©

ãïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈
úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä úìçð ìr©µ©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ

:ïúìçð òøbé eðéúáà ähîäéða-úà äLî åöéå ©¥´£Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«©§©³¤Æ¤§¥´
óñBé-éðá ähî ïk øîàì ýåýé ét-ìr ìàøNé¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥²©¥¬§¥«¥−

:íéøácåúBðáì ýåýé äeö-øLà øácä äæ «Ÿ§¦«¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³
íéLðì äðééäz íäéðéra áBhì øîàì ãçôìö§¨§¨Æ¥½Ÿ©¬§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®
:íéLðì äðééäz íäéáà ähî úçtLîì Cà©À§¦§©²©©¥¬£¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«

æähî-ìà ähnî ìàøNé éðáì äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®
:ìàøNé éða e÷aãé åéúáà ähî úìçða Léà ék¦´¦À§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«

çìàøNé éða úBhnî äìçð úLøé úa-ìëå§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼
äMàì äéäz äéáà ähî úçtLnî ãçàì§¤À̈¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®
:åéúáà úìçð Léà ìàøNé éða eLøéé ïrîì§©À©¦«§Æ§¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«

xihtn - el - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èLéà-ék øçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®¦¦Æ
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé Búìçðaéäeö øLàk §©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«©«£¤²¦¨¬

:ãçôìö úBða eNr ïk äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«
àéärðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ−̈

:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBðaáéúçtLnî §´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«¦¦§§²Ÿ
ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈

:ïäéáà úçtLî ähî-ìrâéúåönä älà ©©¥−¦§©¬©£¦¤«¥´¤©¦§ºŸ
éða-ìà äLî-ãéa ýåýé äeö øLà íéètLnäå§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´

é ïcøé ìr áàBî úáøra ìàøNé:Bçø ¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«
÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c ÛÒBÈ Èa ‰hÓ Ôk(ה (לו, ≈«∆¿≈≈…¿ƒ
הּפסּוק ז)על כז, ּפרׁש(פנחס ּדברֹות" צלפחד ּבנֹות "ּכן ְְְְֵֵֵַַָָָֹ

אּלא  צֹודקת, ׁשּתביעתן רק ׁשּלא והינּו, ּתבעּו". "יפה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹרׁש"י:

(ולכן  צֹודקת ׁשהּטענה רק לא ּכאן: ואף יפה. ּתביעה ּגם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהיא

ולכן  יפה, טענה ּגם היא אּלא צלפחד), לבנֹות ה' צּוּוי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָּבא

(אף  לאּׁשה" ּתהיה אביה מּטה מּמׁשּפחת לאחד . . ּבת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ"וכל

.(ּכ על ּדּברּו ְִֶַָֹׁשּלא

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

øéèôîàéäkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²
:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBða ärðå§Ÿ−̈§´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«

áéíéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða úçtLnî¦¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®
:ïäéáà úçtLî ähî-ìr ïúìçð éäzåâéälà ©§¦Æ©«£¨½̈©©¥−¦§©¬©£¦¤«¥´¤

äLî-ãéa ýåýé äeö øLà íéètLnäå úåönä©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−
:Bçøé ïcøé ìr áàBî úáøra ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(568 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â ˙Bˆn‰ ‰l‡(יג (לו, ≈∆«ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»
הּמּסעֹות  הקּדמת לאחר היתה יׂשראל לארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּכניסה

ׂשרף  ה'נחׁש את ּובררּו יׂשראל ּבני הכניעּו ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּמדּבר,

את  יבּטלּו אּלּו ׁשּקלּפֹות האפׁשרּות נׁשללה ּכ ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָועקרב'.

הּמּסעֹות  הסּתּימּו לכן התּבררּו. ּכבר ׁשהרי לארץ, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּכניסה

חכמה  הּוא מֹואב ּביֹותר: הּנמּוכה הּדרּגה מֹואב, ְְְְְְֵַַַַָָָָָָּבערבֹות

לאחר  .וחׁש ערב לׁשֹון ערבֹות, – ּגּופא ּובזה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹּדקלּפה,

יׂשראל. לארץ להּכנס מּוכנים זֹו, קלּפה ּוברּור ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהכנעת

.ïîéñ ä"ìçî ä"ìåç ,íé÷åñô á"ì÷

.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



קסט iriay - el - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïrðk äöøà ïcøiä-úààéíéør íëì íúéø÷äå ¤©©§¥−©¬§¨§¨«©§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½
çöø änL ñðå íëì äðééäz èì÷î éør̈¥¬¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©

:äââLa Lôð-äkîáéèì÷îì íéørä íëì eéäå ©¥¤−¤¦§¨¨«§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§−̈
äãrä éðôì Bãîr-ãr çöøä úeîé àìå ìàbî¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈

:ètLnìâéèì÷î éør-LL eðzz øLà íéøräå ©¦§¨«§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈
:íëì äðééäzéãìL | úàeðzz íéørä L ¦«§¤¬¨¨¤«¥´§´¤«¨¦À¦§Æ

ìL úàå ïcøiì øárîõøàa eðzz íéørä L ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ§´¤«¨¦½¦§−§¤´¤
:äðééäz èì÷î éør ïrðkåèøbìå ìàøNé éðáì §¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨¦§¥´¦§¨¥À§©¥³

älàä íéørä-LL äðééäz íëBúa áLBzìå§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨¥«¤«¨¦¬¨¥−¤
:äââLa Lôð-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì§¦§®̈¨´½̈¨¨©¥¤−¤¦§¨¨«

æèúBî àeä çöø úîiå eäkä | ìæøá éìëa-íàå§¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬
:çöøä úîeéæéda úeîé-øLà ãé ïáàa íàå ©−¨«Ÿ¥«©§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬

:çöøä úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkäçéBà ¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©¿
-øLà ãé-õr éìëaçöø úîiå eäkä Ba úeîé ¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©

:çöøä úîeé úBî àeäèéúéîé àeä ícä ìàb ®¬©−¨«Ÿ¥«©Ÿ¥´©½̈¬¨¦−
:epúîé àeä Bá-Bòâôa çöøä-úàëäàðNa-íàå ¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬§¦¤«§¦§¦§−̈

éìLä-Bà epôcäé:úîiå äiãöa åéìr CàëBà ¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈©¨«Ÿ´
çöø äknä úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−Ÿ¥´©
:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícä ìàb àeä®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«

áëéìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàååéìr C §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²
:äiãö àìa éìk-ìkâëúeîé-øLà ïáà-ìëá Bà ¨§¦−§¬Ÿ§¦¨«´§¨¤¹¤£¤¨¬

áéBà-àì àeäå úîiå åéìr ìtiå úBàø àìa däÆ§´Ÿ§½©©¥¬¨−̈©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´
:Búrø Lwáî àìå Bìãëïéa äãrä eèôLå ½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ

cä ìàb ïéáe äknä:älàä íéètLnä ìr í ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬©¦§¨¦−¨¥«¤
äëícä ìàb ãiî çöøä-úà äãrä eìéväå§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼

eáéLäåñð-øLà Bèì÷î øér-ìà äãrä Búà §¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤¨´
-øLà ìãbä ïäkä úBî-ãr da áLéå änL̈®¨§¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤

:Lãwä ïîLa Búà çLîåëàöé àöé-íàå ¨©¬Ÿ−§¤¬¤©«Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¥¥−
:änL ñeðé øLà Bèì÷î øér ìeáb-úà çöøä̈«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬¨−¨«¨

æëøér ìeáâì õeçî ícä ìàb Búà àöîe¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´
:íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàb çöøå Bèì÷î¦§¨®§¨©ºŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«

çëìãbä ïäkä úBî-ãr áLé Bèì÷î øérá ék¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ
õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkä úBî-éøçàå§©«£¥Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤

:BúfçàèëètLî úwçì íëì älà eéäå £ª¨«§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈
:íëéúáLBî ìëa íëéúøãììLôð-äkî-ìk §Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«¨©̧¥¤½¤

ãrå çöøä-úà çöøé íéãr éôìäðré-àì ãçà §¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´¤½̈Ÿ©«£¤¬
:úeîì Lôðáàìçöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå §¤−¤¨«§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©

:úîeé úBî-ék úeîì òLø àeä-øLàáì-àìå £¤¬¨−̈¨®¦−¨«§«Ÿ
ì Bèì÷î øér-ìà ñeðì øôë eç÷úì áeLúáL ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ¨¤´¤

:ïäkä úBî-ãr õøàaâìõøàä-úà eôéðçú-àìå ¨½̈¤©−©Ÿ¥«§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤
éðçé àeä ícä ék da ízà øLàõøàä-úà ó £¤³©¤Æ½̈¦´©½̈¬©«£¦−¤¨®̈¤

Là ícì øtëé-àì õøàìåíà-ék da-CtL ø §¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´ª©½̈¦¦−
:BëôL íãaãìøLà õøàä-úà ànèú àìå §©¬«Ÿ§«§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³

éðà ék dëBúa ïëL éðà øLà da íéáLé ízà©¤Æ«§¦´½̈£¤¬£¦−Ÿ¥´§®̈¦µ£¦´
:ìàøNé éða CBúa ïëL ýåýéôåìàeáø÷iå §Ÿ̈½Ÿ¥¾§−§¥¬¦§¨¥«©¦§§º

øéëî-ïa ãrìâ-éða úçtLîì úBáàä éLàø̈¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«¦§¨Æ¤¨¦´
éðôì eøaãéå óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®©§©§º¦§¥³
:ìàøNé éðáì úBáà éLàø íéàNpä éðôìå äLî¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬¨−¦§¥¬¦§¨¥«

áõøàä-úà úúì ýåýé äeö éðãà-úà eøîàiå©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧¤¨¨¯¤
ýåýéá äeö éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa äìçða§©«£¨²§−̈¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½

:åéúðáì eðéçà ãçôìö úìçð-úà úúìâeéäå ¨¥À¤©«£©²§¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«Â§¨Â
ärøâðå íéLðì ìàøNé-éðá éèáL éðaî ãçàì§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼§¦§§¨³

ìçðähnä úìçð ìr óñBðå eðéúáà úìçpî ïú ©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´©©¤½
:røbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäz øLà£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©

ãïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈
úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä úìçð ìr©µ©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ

:ïúìçð òøbé eðéúáà ähîäéða-úà äLî åöéå ©¥´£Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«©§©³¤Æ¤§¥´
óñBé-éðá ähî ïk øîàì ýåýé ét-ìr ìàøNé¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥²©¥¬§¥«¥−

:íéøácåúBðáì ýåýé äeö-øLà øácä äæ «Ÿ§¦«¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³
íéLðì äðééäz íäéðéra áBhì øîàì ãçôìö§¨§¨Æ¥½Ÿ©¬§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®
:íéLðì äðééäz íäéáà ähî úçtLîì Cà©À§¦§©²©©¥¬£¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«

æähî-ìà ähnî ìàøNé éðáì äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®
:ìàøNé éða e÷aãé åéúáà ähî úìçða Léà ék¦´¦À§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«

çìàøNé éða úBhnî äìçð úLøé úa-ìëå§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼
äMàì äéäz äéáà ähî úçtLnî ãçàì§¤À̈¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®
:åéúáà úìçð Léà ìàøNé éða eLøéé ïrîì§©À©¦«§Æ§¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«

xihtn - el - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èLéà-ék øçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®¦¦Æ
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé Búìçðaéäeö øLàk §©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«©«£¤²¦¨¬

:ãçôìö úBða eNr ïk äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«
àéärðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ−̈

:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBðaáéúçtLnî §´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«¦¦§§²Ÿ
ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈

:ïäéáà úçtLî ähî-ìrâéúåönä älà ©©¥−¦§©¬©£¦¤«¥´¤©¦§ºŸ
éða-ìà äLî-ãéa ýåýé äeö øLà íéètLnäå§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´

é ïcøé ìr áàBî úáøra ìàøNé:Bçø ¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«
÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c ÛÒBÈ Èa ‰hÓ Ôk(ה (לו, ≈«∆¿≈≈…¿ƒ
הּפסּוק ז)על כז, ּפרׁש(פנחס ּדברֹות" צלפחד ּבנֹות "ּכן ְְְְֵֵֵַַָָָֹ

אּלא  צֹודקת, ׁשּתביעתן רק ׁשּלא והינּו, ּתבעּו". "יפה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹרׁש"י:

(ולכן  צֹודקת ׁשהּטענה רק לא ּכאן: ואף יפה. ּתביעה ּגם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהיא

ולכן  יפה, טענה ּגם היא אּלא צלפחד), לבנֹות ה' צּוּוי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָּבא

(אף  לאּׁשה" ּתהיה אביה מּטה מּמׁשּפחת לאחד . . ּבת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ"וכל

.(ּכ על ּדּברּו ְִֶַָֹׁשּלא

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

øéèôîàéäkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²
:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBða ärðå§Ÿ−̈§´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«

áéíéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða úçtLnî¦¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®
:ïäéáà úçtLî ähî-ìr ïúìçð éäzåâéälà ©§¦Æ©«£¨½̈©©¥−¦§©¬©£¦¤«¥´¤

äLî-ãéa ýåýé äeö øLà íéètLnäå úåönä©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−
:Bçøé ïcøé ìr áàBî úáøra ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(568 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â ˙Bˆn‰ ‰l‡(יג (לו, ≈∆«ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»
הּמּסעֹות  הקּדמת לאחר היתה יׂשראל לארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּכניסה

ׂשרף  ה'נחׁש את ּובררּו יׂשראל ּבני הכניעּו ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּמדּבר,

את  יבּטלּו אּלּו ׁשּקלּפֹות האפׁשרּות נׁשללה ּכ ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָועקרב'.

הּמּסעֹות  הסּתּימּו לכן התּבררּו. ּכבר ׁשהרי לארץ, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּכניסה

חכמה  הּוא מֹואב ּביֹותר: הּנמּוכה הּדרּגה מֹואב, ְְְְְְֵַַַַָָָָָָּבערבֹות

לאחר  .וחׁש ערב לׁשֹון ערבֹות, – ּגּופא ּובזה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹּדקלּפה,

יׂשראל. לארץ להּכנס מּוכנים זֹו, קלּפה ּוברּור ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהכנעת

.ïîéñ ä"ìçî ä"ìåç ,íé÷åñô á"ì÷

.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



קע
,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

äøèôäíåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì

á ÷øô äéîøéá

ãúéa úBçtLî-ìëå á÷ré úéa ýåýé-øáã eòîL¦§¬§©§Ÿ̈−¥´©£®Ÿ§¨¦§§−¥¬
:ìàøNéäéa íëéúBáà eàön-äî ýåýé øîà | äk ¦§¨¥«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¨«§Æ£«¥¤¬¦Æ

:eìaäiå ìáää éøçà eëìiå éìrî e÷çø ék ìår̈½¤¦¬¨«£−¥¨¨®©¥«§²©«£¥¬©¤−¤©¤§¨«
åõøàî eðúà äìrnä ýåýé äià eøîà àìå§´Ÿ¨«§½©¥´§Ÿ̈½©©«£¤¬Ÿ−̈¥¤´¤

éìBnä íéøöîäçeLå äáør õøàa øaãna eðúà C ¦§¨®¦©¦̧Ÿ¹̈©¦§À̈§¤̧¤£¨¨³§¨Æ
Léà da øár-àì õøàa úåîìöå äiö õøàa§¤̧¤Æ¦¨´§©§½̈¤§¤À¤Ÿ¨³©¨Æ¦½

:íL íãà áLé-àìåæõøà-ìà íëúà àéáàå §«Ÿ¨©¬¨−̈¨«¨«¨¦³¤§¤Æ¤¤´¤
eànèzå eàázå dáeèå déøt ìëàì ìîøkä©©§¤½¤«¡¬Ÿ¦§−̈§¨®©¨¸ŸÆ©§©§´

:äárBúì ízîN éúìçðå éöøà-úàçàì íéðäkä ¤©§¦½§©«£¨¦¬©§¤−§«¥¨«©«Ÿ£¦À³Ÿ
íérøäå éðeòãé àì äøBzä éùôúå ýåýé äià eøîà̈«§Æ©¥´§Ÿ̈½§«Ÿ§¥³Ÿ©¨Æ´Ÿ§¨½¦§¨«Ÿ¦−
eìrBé-àì éøçàå ìraá eàað íéàéápäå éá eòLt́̈§¦®§©§¦¦Æ¦§´©©½©§©«£¥¬«Ÿ¦−

:eëìäèéða-úàå ýåýé-íàð íëzà áéøà ãò ïëì ¨¨«¨¥À²Ÿ¨¦¬¦§¤−§ª§Ÿ̈®§¤§¥¬
:áéøà íëéðáéøã÷å eàøe íéizë éià eøár ék §¥¤−¨¦«¦´¦§º¦¥³¦¦¦Æ§½§¥¨²

:úàæk äúéä ïä eàøe ãàî eððBaúäå eçìL¦§¬§¦§«§−§®Ÿ§¾¥¬¨«§−̈¨«Ÿ
àéénrå íéäìà àì änäå íéäìà éBb øéîéää©«¥¦¬Æ¡Ÿ¦½§¥−¨´Ÿ¡Ÿ¦®§©¦²

:ìérBé àBìa BãBák øéîäáéúàæ-ìr íéîL enL ¥¦¬§−§¬¦«¬Ÿ¨©−¦©®Ÿ
:ýåýé-íàð ãàî eáøç eørNåâéúBòø íézL-ék §©«£²¨§¬§−Ÿ§ª§Ÿ̈«¦«§©¬¦¨−

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,íëéúBáà (äéøçà äøæ äãBáò eãáòL úBøBcä £¥¤©¤¨§£¨¨¨©£¥

.õøàì eñðëpL,ìáää éøçà,úBøæ úBãBáò éøçà ¤¦§§¨¨¤©£¥©¤¤©£¥£¨

.Lnî ïäa ïéàå ìáä ïlkL,eìaäiåäæ øeáòáe ¤ª¨¤¤§¥¨¤©¨©¤§¨©£¤

äìtLä éøäL ,úeLnî éìa ìáä íä íb eNòð©£©¥¤¤§¦©¨¤£¥ª§§¨

.ãàî ízìLîî,äáøò (å.øaãna øBLéî ¤§©§¨§Ÿ£¨¨¦©¦§¨

,äçeLå.úBøBáe úBnb íB÷îe,äiö õøàa §¨§ª§¤¤¦¨
.äîîL íB÷îa,úåîìöåúëLç ,úåî ìL ìö ¦§§¨¨§©§¨¤¥¤¨¤¤§©

.øáwä,Léà da øáò àì.øáòî Cøãaàìå ©¤¤Ÿ¨©¨¦§¤¤©£¨§Ÿ
,íL íãà áLé.íìBòî úeòéá÷a áMéúä àì ¨©¨¨¨Ÿ¦§©¥¦§¦¥¨

,ìîøkä õøà (æ.íéîøëe úBãN íB÷îúà ¤¤©©§¤§¨§¨¦¤
,éöøà.da éúðéëL úBøLäì äéeàøä õøàä ,øîBìk ©§¦§©¨¨¤¨§¨§©§§¦¨¦¨

,äáòBúì.'ä úáòBz àéäL ,äøæ äãBáòì §¥¨©£¨¨¨¤¦£©

(ç,íéðäkäéëøc íòì úBøBäì íéðäkä ãé÷ôznL ©Ÿ£¦¤¦©§¦©Ÿ£¦§¨¨©§¥

.'ä,'ä äià eøîà àìøîBì íòä úà eøéäæä àì Ÿ¨§©¥Ÿ¦§¦¤¨¨©
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,àéä ìkìdrya `ed mc` lk zcerq onfy `ziixad ixack `le ©Ÿ¦

:`xnbd zvxzn .ziyiydCeôéà àlàcd xcq z` jetd ±mixa ¤¨¥
dry ,dzepyl yi jke ,`ziixaaúéLéîç ,íãà ìk ìëàî úéòéáø§¦¦©£©¨¨¨£¦¦

.íéîëç éãéîìz ìëàî úéML ,íéìòBt ìëàî©£©£¦¦¦©£©©§¦¥£¨¦
lke`d :mze` zx`ane ,`ziixad ixac jynd z` d`ian `xnbd

ïàkîziyiyd dryd dxaryn -,Cìéàå`ed ixdïáà ÷øBæk ¦¨§¥©§¥¤¤
úîçì.melk sebl dliren ef dlik` oi`y itl ,[xer wy-]øîà ©¥¤¨©

ïøîà àì ,ééaàlk`nd oi` zery yy xg`ly [epxn` `l-] ©©¥Ÿ£¨¨
,seb lirenàøôöa éãéî íéòè àìc àlàmelk mrh `lyk ± ¤¨§Ÿ¨¦¦¦§©§¨

,xweaaìáàm`da ïì úéì àøôöa éãéî íéòèmrh m` la` ± £¨¨¦¦¦§©§¨¥¨¨
lk`nd el liren df ote`a `l` ,z`f epxn` `l xweaa edyn

.zery yy xg`l elit`
zecra dcedi iaxe xi`n iax zwelgna oecl zxfeg `xnbd

:ungae,õîça ú÷Bìçî Ck úeãòa ú÷Bìçîk ,éMà áø øîàmyke ¨©©©¦§©£¤§¥¨©£¤§¨¥
xeriyn xzei lecb dcedi iax zrcl zerhd xeriy zecray
dcedi iax zrcly ,unga oicd `ed ,xi`n iax zrcl zerhd
oi` xi`n iax zrcl eli`e ,zery izy ly zerhl ea miyyeg

iaxl oiay s`e .cala zg` dry ly zerhl `l` ea miyyeg
xeriyl dey epi` zecra zerhd xeriy dcedi iaxl oiae xi`n

,unga zerhd:`xnbd dywn .lirl x`eank ,dxizq jka oi`
`ldàèéLte ,`ed jky [heyt-]ïðéøîàc Cä eðééämd el` ixde ± §¦¨©§©§©§¦©

iax zehiy oiay dxizqd aeyiia lirl e`aedy `axe iia` ixac
mdizehiy oial ,zecr oiprl oixcdpqa dpyna dcedi iaxe xi`n

:`xnbd zvxzn .ung oiprl epzpynaïì òîLî à÷ àädf xac ± ¨¨©§©¨
c ,iy` ax eprinydl `aàeä àéepéL ïðépLc ééepéLmivexizdy - ¦¥§©¦©¦¨

,miizin` mivexiz md dxen`d dxizqd aeyiia lirl epvxizy
àéä éàpz àîéz àìåzehiya `id mi`pz zwelgny xnel oi`e ± §Ÿ¥¨©¨¥¦

xi`n iax xaeq oixcdpqa dpynd zrcly ,dcedi iaxe xi`n iax
eli`e ,zery ylya dcedi iax zrcle zery izya dreh mc`y
iaxe zg` drya dreh mc`y xaeq xi`n iax epzpyn zrcl
`l` ,`ed ok `ly iy` ax eprinyne .zery izya xaeq dcedi

.lirl x`eank ,zeipynd izy oia dxizq oi`
:zerya micrd zygkd oica oecl zxfeg `xnbdøa éîéL áø øîà̈©©¦¦©

eðL àì ,éMàdf z` df micrd eyigkd m`y oixcdpqa dpyna ©¦Ÿ¨
,zniiw mzecr miizrya e` dryaa àlàexikfdy ote`úBòL ¤¨§¨

.calaìáàm`ãçàmdnøîBàdyrnd didyõðä íãB÷ £¨¤¨¥¤¨¥
[zgixf ,z`ivi-]øîBà ãçàå ,änçädidyïúeãò ,änçä õðä øçà ©©¨§¤¨¥©©¨¥©©¨¥¨

,äìéèazerh ef oi`e ,upd xg`l upd mcew oia dreh mc` oi` oky §¥¨
`ld :`xnbd dywn .xwy `l`àèéLtxaca dreh mc` oi`y §¦¨

,ea zerhl xyt` i`y wdaen oniq `id dngd zgixf ixdy ,df
:`xnbd zvxzn .df xac eprinydl iniy ax jxved dneàlàjk ¤¨

,iy` xa iniy ax xn`øîBà ãçàå ,änçä õðä íãB÷ øîBà ãçà¤¨¥¤¨¥©©¨§¤¨¥
CBúa[zligza-].äìéèa ïúeãò ,änçä õðä:`xnbd dywn aey §¨¥©©¨¥¨§¥¨

àèéLt énð àäupd mcew oia dreh mc` oi`y dn mb ixd ± ¨©¦§¦¨
xac eprinydl iy` ax jxved dne ,heyt xac `ed upd zligzl

:`xnbd zvxzn .dféøîà÷ àúléî àãç eäééåøz ,àîéúc eäî± ©§¥¨©§©§£¨¦§¨¨¨§¦
dyrnd did mlerle ,cg` xac mixne` mdipyy xn`z `ny

,dngd upd mcewøîà÷c àäåxn`y df cre ± §¨§¨¨©
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי עמ' ב



לוח זמנים לשבוע פרשת מטות־מסעי בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:365:398:368:389:089:1010:2010:2219:5219:5220:1920:1919:3220:30באר שבע )ק(

5:315:348:348:359:059:0710:1810:2019:5619:5520:2320:2219:2520:34חיפה )ק(

5:315:348:348:369:059:0710:1810:1919:5419:5320:2120:2019:1420:30ירושלים )ק(

5:355:388:358:379:089:1010:2010:2219:5419:5320:2120:2019:3320:33תל אביב )ק(

4:534:578:228:258:538:5610:1510:1721:0321:0121:4121:3920:4421:59אוסטריה, וינה )ק(

7:337:329:249:259:569:5710:4510:4617:1517:1817:4317:4516:5917:57אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:045:088:288:319:009:0310:2010:2220:5720:5521:3221:3020:3721:34אוקראינה, אודסה )ק(

4:284:327:577:598:288:319:509:5220:3620:3421:1421:1120:1621:15אוקראינה, דונייצק )ק(

4:384:428:078:098:398:4110:0010:0220:4920:4621:2721:2420:2921:28אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:565:008:288:319:009:0310:2310:2521:2221:1922:0221:5921:0222:03אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:464:508:208:238:528:5410:1510:1721:1721:1421:5821:5520:5721:59אוקראינה, קייב )ק(

5:345:388:578:599:289:3110:4810:5021:1921:1721:5421:5221:0022:11איטליה, מילאנו )ק(

6:066:078:408:419:109:1110:1210:1418:2918:3018:5118:5218:1218:56אקוואדור, קיטו )ח(

7:597:589:539:5410:2610:2611:1611:1717:5617:5818:2218:2517:4018:37ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:059:0410:5410:5411:2511:2512:1312:1318:3318:3619:0219:0518:1719:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:405:448:518:539:239:2510:3910:4120:4020:3821:1021:0920:2121:13ארה"ב, בולטימור )ק(

5:245:278:388:409:109:1210:2610:2820:3520:3421:0721:0520:1621:20ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:255:288:388:409:109:1210:2710:2920:3520:3321:0621:0420:1621:20ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:545:589:129:149:439:4511:0111:0321:1721:1621:5021:4820:5822:03ארה"ב, דטרויט )ק(

6:216:239:199:219:519:5311:0211:0420:2920:2920:5520:5520:1121:06ארה"ב, היוסטן )ק(

5:415:438:458:479:179:1810:3010:3220:1320:1220:4020:4019:5420:51ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:306:329:239:249:559:5711:0511:0620:1920:1920:4420:4420:0120:55ארה"ב, מיאמי )ק(

5:195:238:338:359:059:0810:2210:2420:3120:3021:0321:0120:1221:18ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:135:178:318:339:029:0410:1910:2120:3520:3421:0721:0620:1621:20ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:526:529:139:149:429:4310:4010:4118:2118:2318:4418:4618:0418:50בוליביה, לה-פס )ח(

5:275:329:029:059:359:3710:5811:0022:0422:0122:4622:4321:4423:10בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:285:339:049:069:359:3810:5911:0122:0422:0122:4522:4221:4423:07בלגיה, בריסל )ק(

6:446:448:548:549:259:2610:2010:2117:3617:3918:0118:0317:2018:10ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:296:298:408:409:119:1110:0610:0717:2417:2617:4817:5017:0817:57ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

4:424:468:208:228:518:5410:1510:1721:2621:2322:0922:0521:0622:31בריטניה, לונדון )ק(

4:394:448:228:258:548:5710:2010:2221:4521:4222:3222:2821:2522:59בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:434:488:238:268:548:5710:2010:2221:3621:3422:2122:1721:1622:21גרמניה, ברלין )ק(

5:145:188:488:519:199:2210:4210:4421:4421:4122:2422:2121:2422:25גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:486:488:588:589:289:2810:2210:2317:3417:3717:5918:0117:1818:05דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:026:048:488:499:209:2210:2810:2919:2219:2219:4619:4619:0419:50הודו, בומביי )ח(

5:575:598:448:459:169:1710:2310:2519:1919:1919:4319:4319:0119:47הודו, פונה )ח(

4:464:508:138:158:458:4710:0610:0820:4820:4621:2521:2320:2921:27הונגריה, בודפשט )ק(

5:325:358:468:489:189:2010:3410:3620:4320:4221:1521:1320:2421:17טורקיה, איסטנבול )ק(

6:026:059:119:139:449:4610:5911:0020:5520:5421:2421:2320:3621:27יוון, אתונה )ק(

5:105:148:358:379:079:1010:2710:2921:0621:0421:4221:4020:4621:44מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת מטות־מסעי 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
6:546:569:459:4710:1510:1611:2311:2520:2720:2720:5120:5120:0920:55מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

8:028:009:439:4310:1510:1511:0111:0217:0417:0817:3517:3916:5017:43ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:055:078:038:058:348:369:459:4719:1019:1019:3619:3518:5219:39נפאל, קטמנדו )ח(

7:007:019:299:3110:0210:0311:0411:0519:1719:1819:3919:4018:5919:44סינגפור, סינגפור )ח(

4:134:187:537:568:248:279:499:5121:0621:0321:5021:4620:4621:50פולין, ורשא )ק(

6:276:288:458:469:179:1810:1610:1617:5717:5818:2018:2117:4018:25פרו, לימה )ח(

5:505:549:139:169:459:4711:0511:0721:3821:3722:1422:1221:1922:30צרפת, ליאון )ק(

5:465:509:179:199:489:5111:1011:1222:0222:0022:4122:3821:4223:00צרפת, פריז )ק(

5:415:428:198:208:488:509:529:5318:1918:2018:4218:4218:0218:46קולומביה, בוגוטה )ח(

5:355:388:548:579:269:2810:4410:4621:0721:0621:4121:3920:4821:55קנדה, טורונטו )ק(

5:055:098:288:308:599:0210:1910:2120:5120:4921:2621:2320:3121:42קנדה, מונטריאול )ק(

5:345:368:368:389:099:1110:2310:2420:0420:0420:3220:3219:4620:36קפריסין, לרנקה )ק(

5:175:229:059:089:369:3911:0411:0622:4222:3823:3223:2722:2123:31רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:424:478:358:389:059:0910:3410:3722:2422:2023:1823:1222:0323:49רוסיה, מוסקבה )ח(

5:255:298:518:539:239:2510:4410:4621:2421:2222:0021:5821:0422:02רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

5:275:318:558:589:269:2910:4710:4921:3221:3022:0922:0621:1222:25שווייץ, ציריך )ק(

5:515:538:328:339:049:0610:1010:1118:5218:5219:1519:1618:3419:20תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קעה לוח זמנים לשבוע פרשת מטות־מסעי 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
5:365:398:368:389:089:1010:2010:2219:5219:5220:1920:1919:3220:30באר שבע )ק(

5:315:348:348:359:059:0710:1810:2019:5619:5520:2320:2219:2520:34חיפה )ק(

5:315:348:348:369:059:0710:1810:1919:5419:5320:2120:2019:1420:30ירושלים )ק(

5:355:388:358:379:089:1010:2010:2219:5419:5320:2120:2019:3320:33תל אביב )ק(

4:534:578:228:258:538:5610:1510:1721:0321:0121:4121:3920:4421:59אוסטריה, וינה )ק(

7:337:329:249:259:569:5710:4510:4617:1517:1817:4317:4516:5917:57אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:045:088:288:319:009:0310:2010:2220:5720:5521:3221:3020:3721:34אוקראינה, אודסה )ק(

4:284:327:577:598:288:319:509:5220:3620:3421:1421:1120:1621:15אוקראינה, דונייצק )ק(

4:384:428:078:098:398:4110:0010:0220:4920:4621:2721:2420:2921:28אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:565:008:288:319:009:0310:2310:2521:2221:1922:0221:5921:0222:03אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:464:508:208:238:528:5410:1510:1721:1721:1421:5821:5520:5721:59אוקראינה, קייב )ק(

5:345:388:578:599:289:3110:4810:5021:1921:1721:5421:5221:0022:11איטליה, מילאנו )ק(

6:066:078:408:419:109:1110:1210:1418:2918:3018:5118:5218:1218:56אקוואדור, קיטו )ח(

7:597:589:539:5410:2610:2611:1611:1717:5617:5818:2218:2517:4018:37ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:059:0410:5410:5411:2511:2512:1312:1318:3318:3619:0219:0518:1719:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:405:448:518:539:239:2510:3910:4120:4020:3821:1021:0920:2121:13ארה"ב, בולטימור )ק(

5:245:278:388:409:109:1210:2610:2820:3520:3421:0721:0520:1621:20ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:255:288:388:409:109:1210:2710:2920:3520:3321:0621:0420:1621:20ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:545:589:129:149:439:4511:0111:0321:1721:1621:5021:4820:5822:03ארה"ב, דטרויט )ק(

6:216:239:199:219:519:5311:0211:0420:2920:2920:5520:5520:1121:06ארה"ב, היוסטן )ק(

5:415:438:458:479:179:1810:3010:3220:1320:1220:4020:4019:5420:51ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:306:329:239:249:559:5711:0511:0620:1920:1920:4420:4420:0120:55ארה"ב, מיאמי )ק(

5:195:238:338:359:059:0810:2210:2420:3120:3021:0321:0120:1221:18ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:135:178:318:339:029:0410:1910:2120:3520:3421:0721:0620:1621:20ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:526:529:139:149:429:4310:4010:4118:2118:2318:4418:4618:0418:50בוליביה, לה-פס )ח(

5:275:329:029:059:359:3710:5811:0022:0422:0122:4622:4321:4423:10בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:285:339:049:069:359:3810:5911:0122:0422:0122:4522:4221:4423:07בלגיה, בריסל )ק(

6:446:448:548:549:259:2610:2010:2117:3617:3918:0118:0317:2018:10ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:296:298:408:409:119:1110:0610:0717:2417:2617:4817:5017:0817:57ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

4:424:468:208:228:518:5410:1510:1721:2621:2322:0922:0521:0622:31בריטניה, לונדון )ק(

4:394:448:228:258:548:5710:2010:2221:4521:4222:3222:2821:2522:59בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:434:488:238:268:548:5710:2010:2221:3621:3422:2122:1721:1622:21גרמניה, ברלין )ק(

5:145:188:488:519:199:2210:4210:4421:4421:4122:2422:2121:2422:25גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:486:488:588:589:289:2810:2210:2317:3417:3717:5918:0117:1818:05דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:026:048:488:499:209:2210:2810:2919:2219:2219:4619:4619:0419:50הודו, בומביי )ח(

5:575:598:448:459:169:1710:2310:2519:1919:1919:4319:4319:0119:47הודו, פונה )ח(

4:464:508:138:158:458:4710:0610:0820:4820:4621:2521:2320:2921:27הונגריה, בודפשט )ק(

5:325:358:468:489:189:2010:3410:3620:4320:4221:1521:1320:2421:17טורקיה, איסטנבול )ק(

6:026:059:119:139:449:4610:5911:0020:5520:5421:2421:2320:3621:27יוון, אתונה )ק(

5:105:148:358:379:079:1010:2710:2921:0621:0421:4221:4020:4621:44מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת מטות־מסעי 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
6:546:569:459:4710:1510:1611:2311:2520:2720:2720:5120:5120:0920:55מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

8:028:009:439:4310:1510:1511:0111:0217:0417:0817:3517:3916:5017:43ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:055:078:038:058:348:369:459:4719:1019:1019:3619:3518:5219:39נפאל, קטמנדו )ח(

7:007:019:299:3110:0210:0311:0411:0519:1719:1819:3919:4018:5919:44סינגפור, סינגפור )ח(

4:134:187:537:568:248:279:499:5121:0621:0321:5021:4620:4621:50פולין, ורשא )ק(

6:276:288:458:469:179:1810:1610:1617:5717:5818:2018:2117:4018:25פרו, לימה )ח(

5:505:549:139:169:459:4711:0511:0721:3821:3722:1422:1221:1922:30צרפת, ליאון )ק(

5:465:509:179:199:489:5111:1011:1222:0222:0022:4122:3821:4223:00צרפת, פריז )ק(

5:415:428:198:208:488:509:529:5318:1918:2018:4218:4218:0218:46קולומביה, בוגוטה )ח(

5:355:388:548:579:269:2810:4410:4621:0721:0621:4121:3920:4821:55קנדה, טורונטו )ק(

5:055:098:288:308:599:0210:1910:2120:5120:4921:2621:2320:3121:42קנדה, מונטריאול )ק(

5:345:368:368:389:099:1110:2310:2420:0420:0420:3220:3219:4620:36קפריסין, לרנקה )ק(

5:175:229:059:089:369:3911:0411:0622:4222:3823:3223:2722:2123:31רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:424:478:358:389:059:0910:3410:3722:2422:2023:1823:1222:0323:49רוסיה, מוסקבה )ח(

5:255:298:518:539:239:2510:4410:4621:2421:2222:0021:5821:0422:02רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

5:275:318:558:589:269:2910:4710:4921:3221:3022:0922:0621:1222:25שווייץ, ציריך )ק(

5:515:538:328:339:049:0610:1010:1118:5218:5219:1519:1618:3419:20תאילנד, 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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